
 

 

 
 1   21/20/70תאריך 

                             2 

 3 מועצה מקומית פרדס חנה

 4 

 5 

 6 מר חיים געש, ראש המועצה השתתפו:

 7 רו"ח רן גלר, גזבר ומזכיר המועצה 

 8 עו"ד ג'ובראן ג'ובראן, יועמ"ש למועצה 

 9 גב' צילה כהן, מזכירת המועצה 

 10 דרון, ד"ר נורית השמשוני,מר אלי אטיאס, מר עמנואל מצליח, גב' כוכי ג חברי המועצה:

 11 גב' חיה בן צבי, מר יואב קעטבי, מר יעקב צדקה, גב' רינה רונן,  

 12 מר אבי כאכון, מר עמוס כחלון, מר יוסי זריהן, מר אפרים מעודה, 

 13 מר נחמיה מנצור  

 14 פרוטוקול

 15 

 16 אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין.   מר ח. געש:

 17 מוס ירד להביא את כוכי, דקה אתה יכול... חיים, סליחה רגע, ע דוברת:

 18 מי הלך להביא? געש:  מר ח.

 19 עמוס דוברת:

 20 אפשר להתחיל. ההצעה לסדר של מר  געש: מר ח.

 21בקשה אחת, הערה ראשונה, האם זה נכון, אני פה ראיתי את מר כאכון  מר א. מעודה:

 22 ואני תקפתי אותו? אני רוצה לדעת.

 23 למה תקפת? מר ח. געש:

 24 הוא ממציא  דה:מר א. מעו

 25 אתה אדם מנומס ורך לבב. מר ח. געש:

 26אני שאלתי אותו מר כאכון מדוע אתה ממציא המצאות שבי"ס ישורון...  מר א. מעודה:

 27 הוא אומר לי אכן יסגר, אני ...

 28 האם ממזגים בין ישורון למרחבים או ממזגים את ישורון עם בית ספר...  מר א. כאכון:

 פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין  

  0270בפברואר  1ביום 
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 1 ?האם זה נכון מר א. מעודה:

 2 ממש לא, אתה מפיץ שמועות סדרתי.  מר ח. געש:

 3 אני שמח לשמוע. מר א. כאכון:

 4 אני מציע שיהיה כתוב... מר א. מעודה:

 5 יהיה בפרוטוקול.  מר א. כאכון:

 6 צילה, מפיץ שמועות סדרתי  מר א. מעודה:

 7 זה לא בסדר היום, יכולת להרים טלפון והיית מברר את העובדות.  מר ח. געש:

 8 אם היית חוזר אלי.  ון:מר א. כאכ

 9 פנית אלי?  מר ח. געש:

 10 ... שהשארתי לך הודעה. מר א. כאכון:

 11 השארת לי הודעה? לא שמתי לב. מר ח. געש:

 12 שמה? מר א. מעודה:

 13 כתבתי לך מכתב. מר א. כאכון:

 14 על מה? מר ח. געש:

 15 על משהו אחר וגם לא ענית לי. מר א. כאכון:

 16 מצאות.לא, לא, אתה ממציא ה מר א. מעודה:

 17 ...  מר א. כאכון:

 18 אז זאת אומרת הוא אישר. אה, השתיקה שלך כהודאה. מר א. מעודה:

 19 אבל הרעיון הוא יוצא מן הכלל, אנחנו ממזגים את מרחבים עם ישורון. מר ח. געש:

 20 מרחבים? מר א. מעודה:

 21 זה מה שהוא אמר, מרחבים וישורון. מר ח. געש:

 22 כתי דתי... איך? הם חילוניים וממל מר א. מעודה:

 23 אבל למה לפתח משהו שלא קיים?  ר השמשוני:"ד

 24 מה, הילדים זה פיצול...? )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. מעודה:

 25 אפרים, גמרנו. מר ח. געש:

 26 אז אני מבקש תזים את מה שהוא אומר. מר א. מעודה:

 27 אמרתי, אין מר ח. געש:

 28 הוא אומר בשמך וזה ...  מר א. מעודה:
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 1 לא אמרתי. :מר א. כאכון

 2 הוא לא...  מר א. מעודה:

 3 הוא שלח לך מכתב על ישורון?  מר ח. געש:

 4 לא ח ר. גלר:"רו

 5 אני נאלצתי ללכת להורים להחזיר אותם לבי"ס.  מר א. מעודה:

 6 בנושא אחר. ח ר. גלר:"רו

 7 עם מי דיברת במשרד שביקשת שאני אחזור אליך? צילה פה. מר ח. געש:

 8 לא, עם בת. מר א. כאכון:

 9 אה, עם בת.  מר ח. געש:

 10 שבוע וחצי...  מר א. כאכון:

 11 מה זה משנה?  ר השמשוני:"ד

 12 לא חשוב, זה לא ...  מר ח. געש:

 13 אז אתה מזים, אין שמועה כזאת, זה בלוף...  מר א. מעודה:

 14 

 15מוגשת ע"י מר אבי כאכון  –הצעה לסדר בעניין מיקום אירועי יום העצמאות .7

 16 )מצ"ב(.

 17י כבר, מר אבי כאכון, הצעה לסדר. ערב טוב כוכי, התחלנו את חברים, ד מר ח. געש:

 18 הישיבה. כוכי, נורית... מר כאכון בבקשה. אפרים

 19זו הצעה לסדר כבר שהיא שלישית שאני... לא נענה לצערי. הנדון מיקום  מר א. כאכון:

 20. זו פעם שלישית שאני מגיש את ההצעה הזאת, אני אירועי יום העצמאות

 21ם תאשרו לי אותה. אני חושב שלאחר מספר כשלונות מקווה שהפעם חיי

 22ואני מתכוון לזה, שום עקיצה, וכמות התושבים שהגיעו ...  יום העצמאות 

 23שהגיע הזמן להחזיר את העטרה ליושנה, את החגיגה המרכזית למרכז 

 24המושבה, לפזר שתי במות נוספות בישוב שזה אומר אחד באזור כרכור 

 25זור... המרכזון, רמז, איפה שהמועצה ואחד באזור מערב המושבה, בא

 26תחליט, איפה שוועדת האירועים תחליט והסיבות לכך, פירטתי, א' עזרה 

 27לעסקים שכולנו יודעים שנפגעו, אם תלכו בין החנויות תבינו שהעסקים 

 28נפגעו בגלל פתיחת הביג. דבר שני הנגישות, הרבה יותר טובה לתושבים, גם 
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 1שאנשים יחנו, כשבאו לשמה החנו את  לאלה שיש להם רכבים ואני מזכיר

 2הרכבים שלהם בחניה של הכדורגל וצעדו ברגל עד לאנדרטה שזה המון 

 3מטרים וזה מאוד קשה בפרט לאנשים מבוגרים. דבר שלישי, המרכז 

 4מואר, לא חולות ועשבים, מה שיש באנדרטת הנחל, אנדרטת הנחל היא 

 5. דבר רביעי, סכנת חשוכה, יש בה עשביה, חולות וזה לא נעים, לא כיפי

 6בטיחות קשה מאוד, הן במתחם הדוכנים והן בחניית הרכבים והגעת 

 7הולכי הרגל, זה אומר למעשה אם יש, הדוכנים נמצאים במקום אחד 

 8שהוא מרוחק, זו סכנת בטיחות למרות שהמשטרה שמה עובדים בלחץ 

 9ומנסים לסדר פה ולעשות שמה, תמיד יש את הפיראטים, את המופרעים 

 10הדוכנים שמנסים לעשות אילתורים של קומבינות, אם זה המנגלים  מאנשי

 11מכוניות שלהם, וזה מאוד מסוכן, ואם זה הבלוני גז שמחביאים מאחורי ה

 12מה שלא יקרה במרכז המושבה. דבר נוסף, יש ניתוק מוחלט בין הדוכנים 

 13לבמה ואני רשמתי פה קטע כאילו שיהיה להם, למשל ילד שרוצה לראות 

 14א יכול מכיוון שהדוכנים נמצאים עשרות מטרים מהבמה וגרוע מופע הוא ל

 15מכך, יש עומס בשביל הצר שאנשים מנסים להגיע, אלפיים, שלושת אלפים 

 16איש שמגיעים לשמה הם הולכים על שביל מאוד צר שקשה להם מאוד 

 17לבמה או ההפך, וברגע שהילד רוצה לאכול ארטיק או לשתות משהו להגיע 

 18ך לעשות, לרוץ לקנות ממתקים ודברים, לעלות הוא לא יכול, מה צרי

 19איתם למעלה ולא תמיד בא ילד, פתאום משהו אחר, רואה ילד עם מאכל 

 20אחר ורוצה שוקולד וזה לא מתאפשר לו. עוד דבר, ישנם תושבים רבים 

 21שלא מעוניינים להגיע לבמה המרכזית, כבד עליהם, יש כאלה שרוצים 

 22קטן, לראות מופע זיקוקים רק,  שיהיה להם את האירוע בשכונה, אירוע

 23לא להגיע לבמה המרכזית, אז אפשר להקים להם שם במה נוספת... שתי 

 24הבמות הנוספות, במה אחת באזור כרכור, במה אחת באזור פרדס חנה 

 25בערב יום העצמאות, ככה שזה גם, אם וכאשר יהיה עומס, זה יקל על 

 26ר אתכם ... אנשים העומס, דבר שני יש הרבה אנשים שלא רוצים ואני מדב

 27ששוחחתי איתם, זה אפשרי, עושים את זה, בהרבה מאוד עיריות עושים 

 28 את זה. והדבר האחרון שהוא חשוב
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 1 משינה מר א. מעודה:

 2 כן, משינה, אייל גולן, מישהון, כן, זה, היום בדה וויס מר א. כאכון:

 3 כמה עולה? כמה עולה? מר ח. געש:

 4ושב שהיה צריך להביא אומן שימשוך אנשים אנשים מתלהבים, אני ח מר א. כאכון:

 5אחרים, כמו חדרה, זכרון יעקב, אור עקיבא וכל הישובים שמסביבנו 

 6שמביאים אומנים ויש אומנים, מכיוון שאני מתעסק בזה ואני חי את זה, 

 7 יש הרבה מאוד אומנים 

 8 … אלוף הארץ הוא מפרדס חנה, טסי, יכול להיות מר א. מעודה:

 9 פשר להזמין אומנים גם א מר א. כאכון:

 10 הוא לא רצה לבוא, הציעו לו פעם שעברה... מר ח. געש:

 11 … עכשיו הוא  מר א. מעודה:

 12 לבוא להופעה? מר א. כאכון:

 13 כן מר ח. געש:

 14 הוא לא הסכים? לא הסכים? מר א. כאכון:

 15 ביום הזיכרון.  מר ח. געש:

 16 ערב יום הזיכרון.  כ. גדרון: 'גב

 17 פעה, צודק.זה לא נקרא הו מר א. כאכון:

 18 כן, בוא תשלים את ההצעה. מר ח. געש:

 19זמר … אני חושב שאנשים צריכים לקבל פה ביום העצמאות, לפנק מר א. כאכון:

 20וגם המבוגרים יהנו, אם אייל גולן, אם זה משינה, אם זה, יש … מפורסם

 21 כסף. 

 22 טוב מר ח. געש:

 23 … ם אז יש כאןיש כסף למרחבים, יש הרבה מאוד דברי מר א. כאכון:

 24 טוב מר ח. געש:

 25עכשיו ההצעה שלי היא כזו, המועצה המקומית תקיים את אירועי יום  מר א. כאכון:

 26העצמאות במרכז המושבה ולא באנדרטת הנחל, בנוסף היא תפעיל בערב 

 27יום העצמאות שתי במות נוספות באזור מזרח ואזור מערב פרדס חנה, 

 28ת ורקדנים ומה שיש הבמות יאוישו על ידי כמובן בנוסף ללהקות מקומיו
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 1וזה שמחה וזה מדהים, להביא אומנים מפורסמים, אייל גולן, משינה 

 2ואמרתי את כל השמות של האומנים. אני מבקש חיים שבאמת בוא נגדיל 

 3ראש הפעם, נפנק אותם, שיהיה להם יום עצמאות טוב ומיוחד לא בערים 

 4 אחרות. 

 5 סיימת? מר ח. געש:

 6 כן מר א. כאכון:

 7י מציע להסיר את ההצעה מסדר היום, המועצה הבאה תרצה תדון אנ מר ח. געש:

 8בסדרי העדיפויות של איך לעשות ואת מי להביא וכמה כסף להשקיע, 

 9 … ההצעה הזאת 

 10 אתה יכול להגיד לי כמה? מר א. כאכון:

 11 כי  אני חלוק עליך בתפיסה. מר ח. געש:

 12 בתפיסה של איזה? של האומנים של אנדרטת הנחל? מר א. כאכון:

 13גם של השקעת הכסף באומנים וגם לגבי המיקום ואני סבור ש, אני לא  מר ח. געש:

 14רוצה לעשות דיון, אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום. מי בעד 

 15להסיר את ההצעה מסדר היום? מי בעד להשאיר אותה בסדר היום? 

 16 ארבעה, תודה רבה, ההצעה ירדה מסדר היום.

 17 פרים או שאתה נמנע?אתה בעד להוריד א מר א. כאכון:

 18 טוב, נמנע. מר ח. געש:

 19 אפרים נמנע. מר א. כאכון:

 20 אפרים נמנע. מר ח. געש:

 21חצי מההצעה שלך הייתי בעד להעביר את זה פה למרכז, אני בעד, אבל  מר א. מעודה:

 22 … שילבת את זה ב

 23 טוב, יעקב? נמנע.  מר ח. געש:

 24 בקדנציה הבאה זה יהיה במועצה. מר י. זריהן:

 25 

 26 

 27 

 28 
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 1 משכר מנכ"ל )מצ"ב(: 02%עד  –שור העסקה בחוזה בכירים אי .0

 2 רכז מוקד קליטה לעולי קווקז –מר איסייב רפאל  -

 3 מנהל מוקד קליטה לעולי אתיופיה –מר שמעון מנחם  -

 4אחוז משכר מנכ"ל של מר  4., אישור העסקה בחוזה בכירים עד .סעיף  מר ח. געש:

 5הל מוקד קליטה ישראל רפאל, רכז מוקד קליטת עולי קווקז... מנ

 6 לאתיופיה, רוצה להסביר הגזבר, בבקשה.

 7אנחנו חתמנו על הסכם עם משרד הקליטה לפני שנה, וגם אני מקווה שיגיע  ח ר. גלר:"רו

 8ההסכם לשנה הבאה, לשנה הנוכחית. במסגרת ההסכם התחייבנו לשלם 

 9סכום מסוים לשני העובדים האלה בשביל להתאים את המציאות להסכם 

 10 שהתחייבנו במסגרת ההסכם  בדיוק לסכום

 11 זה סכום שהועבר על ידי משרד הקליטה. מר ח. געש:

 12אחוז משכר בכירים, קיבלנו  4.-אנחנו מתאימים את השכר בדיוק לכ ח ר. גלר:"רו

 13שקל  6,844אישור לזה של משרד הפנים, השכר פה רשום פה שכר של 

 14 לחודש, אנחנו 

 15 שתי שאלות בבקשה. מר א. כאכון:

 16 רוצים אישור מליאת המועצה. :ח ר. גלר"רו

 17 שתי שאלות בבקשה. מר א. כאכון:

 18 ואם משרד הקליטה לא יאשר אתה תפטר אותם? מר י. זריהן:

 19 אם משרד הקליטה לא יאשר אז...  מר א. כאכון:

 20... האיש של מצליח, מה זה 86.8-ההסכם... של משרד הקליטה עד ה מר א. מעודה:

 21 אומר? 

 22 , לא יגדילו... אם לא ירחיבו מר י. זריהן:

 23 נכון לעכשיו, מה שקורה, דקה ...  מר ח. געש:

 24 עד מרץ הם עובדים. מר י. זריהן:

 25 כן מר ח. געש:

 26 חכה, אולי... מר י. זריהן:

 27 לא, השכר אבל, אין להם שכר...  ח ר. גלר:"רו

 28יש פה שני מרכיבים, אחד הם עובדים יעודיים המקבלים שכר צבוע  מר ח. געש:
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 1 משרד הקליטה...ממשרד הקליטה, 

 2 יעודי בע', לא יהודים.  ח ר. גלר:"רו

 3דקה, ומשרד הפנים לא הסכים כל הזמן כי הם נכנסו בדירוג דרגה ולפי  מר ח. געש:

 4הדירוג דרגה שלהם הם צריכים לקבל מהמועצה פחות כסף ממה שמשרד 

 5הקליטה מעביר. פנינו למשרד הקליטה, אמרנו לא יכול להיות, משרד 

 6את הכסף ובלאו הכי זה אנשים יעודיים על פי חוזה  הקליטה מעביר

 7שברגע שהוא נגמר הם לא פה. משרד הפנים אישר את זה, מה שאנחנו 

 8מאשרים עכשיו זה לאשר להם את הסכום שאנחנו ... למשרד הקליטה. 

 9לגבי ההעסקה שלהם, אם משרד הקליטה יחליט לא להאריך את החוזים 

 10לשחרר אותם או לקבל החלטה של מנחם ושל רפאל אז אנחנו נצטרך 

 11אחרת שאנחנו מממנים אותם לתהליך של גישור. מצליח פנה למשרד 

 12 הקליטה 

 13 הם נחשבים עובדים של המועצה? מר ע. מצליח:

 14הם נחשבים עובדים של, מה? בוודאי, כן... החוזה איתם על תקציב יעודי,  מר ח. געש:

 15 אם משרד הקליטה יפסיק להעביר כסף 

 16 ודי שלנו?יע מר א. מעודה:

 17 אם משרד הקליטה ... יפטרו אותם ואז מצליח יצא מהקואליציה.  מר י. זריהן:

 18 מצליח... מר ח. געש:

 19 אז אתה אחראי על זה?  ר השמשוני:"ד

 20אחוז שלו, ברגע שיקחו את  4.-לא, מצליח נכנס בגלל הבחור הזה, בגלל ה מר י. זריהן:

 21 זה הוא יצא.

 22לא חשוב, מצליח פנה, אני אגיד לך כן, מצליח  הוא לא נכנס בגללו אבל מר ח. געש:

 23 פנה למנכ"ל משרד הקליטה 

 24 טוב לו פה אצלנו, בגלל זה הוא נכנס. ח ר. גלר:"רו

 25 בגלל זה ... באופוזיציה... כל אחד שאתך..  כן? מר י. זריהן:

 26 טוב, חברים  מר ח. געש:

 27 אתה האחרון שיכול להיות טוב למי שאתך. מר י. זריהן:

 28אנחנו דנים עכשיו על להתאים את השכר של ... שאנחנו מקבלים ממשרד  מר ח. געש:
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 1 הקליטה.

 2 איזה דרישות יש? מר א. כאכון:

 3 שניהם אקדמאים. מר ח. געש:

 4שניהם עובדים שעברו ועדת מכרזים, אחד העובדים עובד שש שנים, אחד  ח ר. גלר:"רו

 5 עובד שנה.

 6 שנה?  מר ח. געש:

 7 שות כאן?מה הם הולכים לע מר א. כאכון:

 8 הם עובדים פה כבר. מר ח. געש:

 9 עובדים כבר. ח ר. גלר:"רו

 10 אחד מטפל בנושא הקליטה של העדה הקווקזית. מר ח. געש:

 11 שנה, מה הוא עושה? 44.מה זה... הם עובדים פה  מר א. כאכון:

 12 משרד הקליטה העביר כסף למשכורת ולפעולות. מר ח. געש:

 13 עושה בפועל?אני יכול לדעת מה הוא  מר א. כאכון:

 14כן... הוא עושה פעילויות עם נוער, גם תלמידים וגם מבוגרים בני העדה  מר ח. געש:

 15 הקווקזית על תקציב פעולות שמגיע למשרד הקליטה.

 16 איזה פעילות הייתה? אתה יכול להגיד לי  מר א. כאכון:

 17 כן, בוודאי  מר ח. געש:

 18 חוץ מהמסיבה האחרונה שהייתה, איזה? מר א. כאכון:

 19 -רק ערבי תרבות פה של ה ח. געש: מר

 20כן, חוץ מהמסיבה הזאת איזה ילדים ונוער, תספר לי שאני יותר מדי  מר א. כאכון:

 21 מעורה בנוער שעובדים אצלי בעסק 

 22 אתה יכול לשאול את מצליח. ח ר. גלר:"רו

 23 לא, תספר לי, אתה יכול להגיד לי מצליח? ... אני אשמח לשמוע ממך. מר א. כאכון:

 24 הפרויקט מצליח:מר ע. 

 25 לנוער... מר א. כאכון:

 26לא באיום, אני מבקש ממך, תראה... אתה כבר שנתיים, אתה נהיית בזמן  מר ע. מצליח:

 27האחרון המשיח של העם הקווקזי בפרדס חנה, חוץ מלהעסיק אותם בשכר 

 28 מינימום אתה לא עושה שום דבר. 
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 1 ...  מר א. כאכון:

 2 אני לא חושש לא ממך ולא מגדולים ממך ולדאוג, אל תצעק עלי,  מר ע. מצליח:

 3 נכון מר א. מעודה:

 4אני נבחרתי לא בזכותך ולהפך, אפילו שלא היית רוצה שאני איבחר  מר ע. מצליח:

 5נבחרתי. שתיים, שלוש, אני על כל שאלה שאתה רוצה לדעת אתה בחור 

 6חכם, אתה בחור של מדיה, אתה יודע מה קורה עם הדברים. בזמן האחרון 

 7 כז החדש נכנס לפרויקט... מאז שהר

 8 ... כמה זמן? מר א. כאכון:

 9 כמעט שנה. מר ח. געש:

 10 שנה, לא בזמן האחרון, זה שנה מצליח. מר א. כאכון:

 11 ... גם אתה בזמן האחרון פה חבר מועצה. מר ע. מצליח:

 12 כמה שנים, אבל  מר א. כאכון:

 13 גם אני בזמן האחרון פה חבר מועצה.  מר ע. מצליח:

 14 תשע שנים. :מר א. כאכון

 15רוצה להגיד לך שעברו כמה פרויקטים, כמה  ... מה לעשות?  אז מה שאני מר ע. מצליח:

 16רפאל מחפש קורסים שנפתחו בתוך הקהילה במועדונים, בבתי הספר, 

 17מקומות, הוא מוציא מקומות, הפרויקט של ריקודים לבני נוער, לבוגרים, 

 18גה, למשל בניית נהיפרויקט של למשל תיאוריה לאלו שרוצים ללמוד 

 19ציפורניים בתוך הקהילה, ארגון העצמת נשים בתוך הקהילה, לבנות את 

 20 68החדר מסוים בתוך המקלט זעום של עשרים מטר, להקים שם 

 21מחשבים, לעשות חדר כיתת מחשבים ולהעביר שם קורס יזמות עסקית 

 22לסחר חוץ והמון המון דברים אחרים, אני לא מספר על טיולים, כל אחד 

 23ו חושב, ברגע שלקחו אוטובוס אז הם מטיילים, זה לא ככה, אם מאיתנ

 24אנשים נוסעים לטייל ברמת הגולן וגם רואים את המוזיאון השומר 

 25שמאיפה שנוסד הביטחון של מערכת הביטחון של מדינת ישראל זה משם, 

 26 אם לא נמצאים שם אז לא יודעים את זה, אם לא יודעים איפה שחברת 

 27 'ה יש שם?כמה חבר מר א. כאכון:

 28 מה זה חבר'ה? מה זה המלה חבר'ה?  מר ע. מצליח:



  40-3666868חברת איגמי,                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
3...68    

 
 

66 

 1 קצת, ילדים, נוער, אנשים, אני לא תופס אותך עדיין. מר א. כאכון:

 2 בפרדס חנה יש  מר ע. מצליח:

 3 לא כמה קווקזים, כמה אנשים יש בפרויקט הזה שהוא... מר א. כאכון:

 4 ... בן אדם אחד. רפאל ... זה הפרויקט מר ע. מצליח:

 5 לא הבנת, כמה משתתפים יש? ר א. כאכון:מ

 6 מאות אנשים. מר ע. מצליח:

 7 מאות אנשים? מר א. כאכון:

 8 מאות אנשים אדוני. מר ע. מצליח:

 9 תבוא לסיור ותסתכל. מר י. זריהן:

 10 אשמח לבוא לסיור.  מר א. כאכון:

 11 אם אתה לוקח את כל הפרויקטים שלו... מר ח. געש:

 12הקווקזים נסעו לא רק לטיולים לראות את המוזיאונים, אם אני אגיד לך,  מר ע. מצליח:

 13איך שבנו את התחנת חשמל הראשונה, איך קבוצת שנים עשר האנשים, בר 

 14אנשים קווקזים שבנו את בר גיורא  0אנשים היו  .6, מתוך 6949-גיורא ב

 15בר גיורא הפך להיות להשומר והבסיס נמצא שם אז תלמד  6949ואחר כך 

 16 אר יעקב, מי שיזם את באר יעקב רבי יעקב... גם את הנושא הזה וב

 17 עוד שאלה אחת  מר א. כאכון:

 18רגע מצליח, אז אם בשנה אחת עשית כל כך הרבה איפה אותם אנשים  מר י. זריהן:

 19 בשלוש שנים אחורה? איפה היו? 

 20 לא היה כסף... מר א. מעודה:

 21 ברחובות הם היו? מר י. זריהן:

 22 איזה אנשים? מר ע. מצליח:

 23 לא הייתה פעילות.  געש:מר ח. 

 24 אתה עכשיו עושה פעילויות בשבילהם. מר י. זריהן:

 25 לא הייתה.  ח ר. גלר:"רו

 26 למה, קיים כל יום. מר ע. מצליח:

 27 אבל אף אחד לא עשה פעילות מאז שאתה עבדת.  מר י. זריהן:

 28 אדוני, ידידי מר ע. מצליח:
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 1 הסתובבו ברחוב? מר י. זריהן:

 2 בי עקיבא רק התחיל ללמוד בגיל ארבעים, מה לעשות?מה לעשות? ר מר ע. מצליח:

 3 בסדר מר י. זריהן:

 4 ולמה הגיע? מר ע. מצליח:

 5 אם לא היה... לא יעביר את הכסף למה לעצור  מר י. זריהן:

 6 עניתי לך את כל ה... כל השאלות.  מר ע. מצליח:

 7אמי הוא שש שנים פה כבר. הוא הגיע, מנחם הגיע יחד עם הכסף של מי מר ח. געש:

 8אנחנו פנינו למשרד הקליטה, אמרנו לא יכול להיות שיהדות ארה"ב תממן 

 9פה את הפעילות ואתם לא תשימו פה בן אדם, אז מנחם התקבל פה לפני 

 10יחד עם עוד מישהי שמתעסקת בחמישים אחוז משרה ב, רכזת  שש שנים

 11 תעסוקה וגם הוא במשרה יעודית.

 12 יממן את זה אולי המועצה תממן את זה  ...שהפרויקט משרד הקליטה לא מר א. מעודה:

 13 אז המועצה תממן את זה. מר י. זריהן:

 14 שיהיה לזה...  מר א. מעודה:

 15 נכון לרגע זה ... מר ח. געש:

 16אנחנו רוצים להעביר במליאה שאם משרד הקליטה לא יעביר את הכסף  מר י. זריהן:

 17שמעי, בעוד חודש חודשיים, הוא לא ... אנחנו, המועצה תמשיך עם זה, ת

 18 זה מפעל חבל על הזמן.

 19נכון להרגע הסיכום הוא שאנחנו ננסה עם מנכ"ל משרד הקליטה לחפש  מר ח. געש:

 20שאין תקציב לממשלה ואין תקציב למועצה, למועצה דמי גישור כי הבעיה 

 21של שנה קודמת מינוס איזה  .6חלקי  6אין תקציב, אנחנו עובדים עכשיו 

 22של אחד מינוס עשרה אחוז או  מקדם שקבעה הממשלה של משרד הפנים

 23 חמישה עשר אחוז.

 24 אבל אני יכול להביא את זה כהצעה להצבעה? מר י. זריהן:

 25 את מה? מר ח. געש:

 26 אבל זה לא על סדר היום, זכותך. ר השמשוני:"ד

 27זה לא על סדר היום היום ואין תקציב למועצה ולכן אני לא אעשה נושא  מר ח. געש:

 28תקציב וזה לא הופיע בתקציב של שנה  תקציבי כשאין לי תקציב, אין
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 1 שעברה. 

 2 אז למה אנחנו צריכים לאשר את זה?  מר י. קעטבי:

 3 אני מאשר עכשיו מר ח. געש:

 4 למה, כי זה כסף שלא בא מאיתנו.  מר י. קעטבי:

 5 יש את ינואר, פברואר, מרץ ח ר. גלר:"רו

 6הכסף שמגיע  יש את ינואר, פברואר, מרץ, אני רוצה שיקבלו שכר, את מר ח. געש:

 7 ממשרד הקליטה שיקבלו אותו כמו שהוא.

 8 בלי אישור לא יגיע הכסף? מר י. קעטבי:

 9 חיים... מר א. כאכון:

 10 אני רוצה להבין מר י. קעטבי:

 11 תשלום משכורת ...  ח ר. גלר:"רו

 12הוא הגיע, לא היה צריך לאשר את זה, משרד הקליטה אומר אני רוצה  מר ח. געש:

 13עביר לך, משרד הפנים התנגד כי הקבלה לעבודה שתיתן לו את מה שאני מ

 14היה במסגרת של דירוג דרגה של משרד הפנים. כדי לתת לו את הכסף 

 15כאילו שצריך לתת ברמה יותר גבוהה ולכן מעבירים אותו לשכר בכירים 

 16 -אחוז משכר בכירים, זה ה 4.והוא מקבל 

 17 מעביד בגדול...  –אז גם אין לו יחס עובד  מר א. כאכון:

 18 יש ח. געש:מר 

 19 אבל אין לו את כל התנאים של עובד מועצה.  מר א. כאכון:

 20 כן...  מר ח. געש:

 21 אתה יכול לפטר אותו מתי שאתה רוצה למעשה. מר א. כאכון:

 22 בגלל ההסכם עם משרד הקליטה. מר ח. געש:

 23 בגלל ההסכם שכר בכירים אתה יכול לפטר אותו מתי שאתה רוצה. מר א. כאכון:

 24 גם, יכולתי גם לפני כן בגלל ההסכם של משרד הקליטה.  לא, מר ח. געש:

 25 אבל זה ה...  מר א. כאכון:

 26 נכון, נכון, אני מבקש לאשר את השכר  מר ח. געש:

 27 מי בעד? ח ר. גלר:"רו

 28 מי בעד? פה אחד, תודה רבה.  מר ח. געש:
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 1 

 2משכר מנכ"ל עקב מעבר לתפקידה החדש  54% -העלאת שכר לגב' אורלי ירדן ל .0

 3 מועצה.כחשבת ה

 4 , העלאת שכר.8סעיף  מר ח. געש:

 5 תצרף אותי. מר א. מעודה:

 6מה אתה?  אתה לא היית בהצבעה, רשמתי אותך איננו. לך תחליף את הגג  מר ח. געש:

 7 של אולם הספורט בישורון.

 8 שני אתה מרשה ...  –אין ... ביום ראשון  מר א. מעודה:

 9 זה שושן פורים. מר ח. געש:

 10 שני  –ורון לא סוגרים, יום ראשון שאת יש מר א. מעודה:

 11 מה, בחופש? מר ח. געש:

 12כאכון אמר סוגרים בי"ס ישורון ... שאלתי את חיים אז הוא אומר לא היו  מר א. מעודה:

 13 דברים מעולם. בגלל שהוא לא ענה לו... 

 14בגלל זה עשינו את ההרשמה, בגלל זה הבאנו את עמותת חן, בגלל זה ...  מר ח. געש:

 15 , הגזבר8חד, לא ברור( מחפשים מפיצי שמועות. סעיף )מדברים בי

 16 אחוז משכר ...  05, העלאת שכרה של גב' אורלי ירדן 8סעיף  ח ר. גלר:"רו 

 17 רואת חשבון, מה גברת? גברת רואת חשבון.  מר ח. געש:

 18רואת חשבון, תואר שני במינהל עסקים, הגברת אורלי ירדן. שלום סגל  ח ר. גלר:"רו

 19הוא סיים  .8626.2.44-ם, מי שלא יודע, יצא לפנסיה, בבטח כולם יודעי

 20יצא לפנסיה, אנחנו יצאנו למכרז  .46.כמובן, בסוף  .46.את העבודה. 

 21 חדש.

 22 שלום היה עובד קבלן. מר ח. געש:

 23עובד של חברת בר ניר. יצאנו למכרז לאייש את המשרה של חשב המועצה,  ח ר. גלר:"רו

 24 ה במועצה, עובדת שנתיים כבר.מי שזכתה זה אורלי ירדן שהיא עבד

 25 מכרז פנימי אני מבין. מר א. מעודה:

 26 מכרז פנימי, בוודאי, אנחנו מחויבים לערוך פה מכרז פנימי.  ח ר. גלר:"רו

 27 אין יותר טוב ממנה. מר א. מעודה:

 28 והיא נמצאה מתאימה... ח ר. גלר:"רו
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 1 א היה מקבל?אני רוצה שאלה, האם מקזזים מבר ניר את הסכום שהו מר א. מעודה:

 2 בוודאי ח ר. גלר:"רו

 3 בוודאי, מה קרה לך?  מר ח. געש:

 4 54אחוז? לפי בדיקה שלי צריך לתת לה  05אבל שאלה נוספת, למה רק  מר א. מעודה:

 5 אחוז.

 6אחוז  55-ל 05לפי, היא מדורגת כמנהלת מחלקה, מנהל מחלקה זה בין  ח ר. גלר:"רו

 7 . 05-מתחילים מ שזה המקסימום, כל שנתיים אפשר להעלות אבל

 8 התארים משחקים תפקיד פה או שלא? מר א. מעודה:

 9שמה? התואר לא משחק כאן תפקיד, זה שהיא מנהלת מחלקה מזכה  ח ר. גלר:"רו

 10אחוז, כל שנתיים אפשר  55אחוז במקסימום עד  05-אותה מלהתחיל ב

 11 להעלות.

 12 חות.ל הוא מקבל פזאת אומרת מנהל מחלקה שהוא לא בשכר מנכ" מר ח. געש:

 13 הרבה פחות. ח ר. גלר:"רו

 14 ומשהו.  86,644שכר מנכ"ל זה  מר י. זריהן:

 15 , כן..8 ח ר. גלר:"רו

 16 .44.,60אחוז זה  05 מר י. זריהן:

 17 זה ברוטו? מר א. מעודה:

 18 ברוטו, כמובן.  ח ר. גלר:"רו

 19 אלף שקל לפני מע"מ, נכון?  65בר ניר קיבלו מהמועצה כל חודש ביחד  מר י. זריהן:

 20 משהו כזה, כן. . גלר:ח ר"רו

 21שקל ברוטו, למה לא ניקח מישהו אחר מבר  64,444המשכורת שלו היא  מר י. זריהן:

 22 ניר? למה אנחנו צריכים לשלם פה... 

 23 סליחה, דיברו על גב' קטיה. ח ר. גלר:"רו

 24 לא הגענו לזה, רגע. ר השמשוני:"ד

 25 עוד לא הגענו לקטיה, בוא, שב לידי, בוא. מר ח. געש:

 26 ירדן אחרי קטיה.  עודה:מר א. מ

 27 בוא שב לידי, אני ארגיע אותך, בוא, בוא מר ח. געש:

 28 קטיה. 0אורלי,  8 ר השמשוני:"ד
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 1 אפרים, בוא. אפרים, בוא תשב לידי, אני ארגיע אותך.  מר ח. געש:

 2 לא, תקרא מה כתוב. ר השמשוני:"ד

 3ן להם להתדיין, אפרים... אפרים, בוא שב לידי, נדבר על פרשת משפטים ות מר ח. געש:

 4 בוא נדבר קצת... 

 5המשכורת שלה, תוסיף לה עוד רכב, כלכלה, טלפון, לא יודע מה ההוצאות,  מר י. זריהן:

 6 אלף שקל לחודש.  63-אתה מגיע פה ל

 7 יכול להיות. מר א. מעודה:

 8 אבל תחשוב כמה היה לה, כמה אתה מוסיף. ובראן:'ד ג. ג"עו

 9בר ניר? לא חבל על הכסף? או שהיא יכולה למה לא לקחת מישהו אחר מ מר ח. געש:

 10 לחתום שסגל לא יכול לחתום?

 11 לא בטוח שאם היינו מביאים מישהו ברמה של אורלי זה היה עולה פחות.  ח ר. גלר:"רו

 12לא, סגל לא היה רואה חשבון, שלום עם כל אהבתי אליו הוא לא רואה  מר ח. געש:

 13 חשבון...

 14 שנה...  4.אבל הוא פה  מר י. זריהן:

 15 .99שנה לא, הוא הגיע הנה בסוף  4. מר ח. געש:

 16 שנה? 60עד היום הוא היה בסדר  מר י. זריהן:

 17 בסדר, אנחנו  מר ח. געש:

 18 כסף. .גם יכל להיות מישהו אחר במקומו, לא לשלם פי  מר י. זריהן:

 19מחליפים את בר ניר בעובדי  אם לא הייתה שנת בחירות יכול להיות שהיינו מר ח. געש:

 20 כולם.מועצה 

 21 אז למה אתה לא שם במקום... למה אתה לא מחזיק עובדי מועצה?  מר י. זריהן:

 22תהליך של או מכרז כזה או מכרז אחר, היה דילמה אם אני יוצא למכרז  מר ח. געש:

 23 לשירות הזה או מכרז לעובדים נוספים, בכל אופן 

 24כמה מיליונים  אני לא מבין מה השיקול דעת שלך באמת. בר טכנולוגיות מר י. זריהן:

 25מיליון? כמה? כמה עובדים שכירים אתה יכול  5..מיליון?  8גובים בשנה? 

 26להעסיק במיליונים האלה? על מה אתה מדבר? אתה אומר לי בר ניר 

 27, 5רחובות בשנה תעשה  64הסכמים... כסף של המועצה, במקום לעשות 

 28 מה קרה? מה? 
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 1 רחובות. 64-אנחנו עושים יותר מ מר ח. געש:

 2 אין לך תשובות. . זריהן:מר י

 3 עוד לעניין של גב' אורלי. מר ח. געש:

 4בר ניר, לא, לא, אני חושב, אני חושב שאולי כדאי לקחת מישהי מחברת  מר י. זריהן:

 5 מישהי...

 6 תעשה לי טובה, היא עובדת פה, ממילא הייתה מקבלת משכורת מר א. מעודה:

 7 לא שאלתי אותך אז אל תענה לי. מר י. זריהן:

 8 אבל לי יש דיעה, היא כבר מקבלת משכורת. א. מעודה:מר 

 9 אתה תגיד את הדיעה שלך לראש המועצה, לא לי. מר י. זריהן:

 10 אבל היא כבר מקבלת משכורת, זה רק תוספת. מר א. מעודה:

 11 הביתה. אז אולי נשלח אותה מר י. זריהן:

 12 למה? מר א. מעודה:

 13שאלה אליך, היא קרובת משפחה של  אולי אין לה מה לעשות... תגיד לי, מר י. זריהן:

 14 מישהו מהמועצה?

 15 מי, אורלי?  מר ח. געש:

 16אני שואל אותך אם היא קרובת משפחה של מישהו, אולי צוחק.  למה אתה מר י. זריהן:

 17 יש מישהו שדחף אותה מאחורה? אתה לא יודע. )מדברים ביחד, לא ברור(

 18 זריהן, היא קרובת משפחה שלי.  מר א. מעודה:

 19אני יכול להגיד לך שהיא לא קרובת משפחה שלי. אתה אומר שכן? ...טוב,  עש:מר ח. ג

 20 חברים

 21 אני מציעה שנבוא עם העצי משפחה...  ר השמשוני:"ד

 22 אוי ואבוי מה שיקרה פה.  מר י. זריהן:

 23 אני מבקש לאשר את השכר המוצע לרואת חשבון אורלי ירדן, מי בעד?  מר ח. געש:

 24 האופוזיציה. כולם בעד, גם מר א. מעודה:

 25 מי נגד? שלושה נגד, מי נמנע? יש נמנע, סליחה, עמוס כחלון נמנע.  מר ח. געש:

 26 

 27 

 28 
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 1מנהלת פרויקטים באגף  –משכר מנכ"ל 02% -אישור העסקת הגב' קטיה וסצקי ב .5

 2 הכספים )מצ"ב קורות חיים(.

 3 הסעיף הבא. מר ח. געש:

 4 הסעיף הבא מטריד אותי. מר א. מעודה:

 5 ח שסוף סוף ... אני שמ מר ח. געש:

 6 מי זאת? מר א. מעודה:

 7 עובדת חדשה שהתקבלה במכרז, גב' קטיה ורשצקי. מר ח. געש:

 8 במקום אורלי. ח ר. גלר:"רו

 9 מה עשתה אורלי? מר י. זריהן:

 10 אורלי הייתה כלכלנית באגף הכספים. ח ר. גלר:"רו

 11 היא לא יכולה לעשות את שניהם אורלי? מר ע. כחלון:

 12 אפשרי, המשרה של חשב המועצה זו משרה מלאה פלוס...  בלתי ח ר. גלר:"רו

 13 זה היה מכרז פומבי? מר א. מעודה:

 14 כמובן, כן מר ח. געש:

 15 למה לא נעשה פנימי? לא היה מישהו מר א. מעודה:

 16 לא היה. מר ח. געש:

 17 תגיד לי מה עשתה אורלי.  מר י. זריהן:

 18 מה עשתה אורלי? ח ר. גלר:"רו

 19 ? היא מחליפה את אורלי, נכון? כן, מה עשתה מר י. זריהן:

 20 כן ח ר. גלר:"רו

 21 מה עשתה אורלי? מר י. זריהן:

 22 עשתה הרבה פרויקטים. ח ר. גלר:"רו

 23 איזה פרויקטים? ...  מר י. זריהן:

 24 מה זה פרויקטים? )מדברים ביחד, לא ברור( מר א. מעודה:

 25 ועצה... לחודש ... בשעה שתיים אני התקשרתי למ 0. -אתה יודע שב מר י. זריהן:

 26 אתה התקשרת אלי? מר ח. געש:

 27 אתה צריך ללכת זריהן, בוא נצביע... מר א. מעודה:

 28 אתה יודע מה עושים כל אחד, נכון? אתה רואה שאתה לא יודע? מר י. זריהן:
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 1 הם עובדים לידי.  ח ר. גלר:"רו

 2 אתה רואה שאתה לא יודע? ...  מר י. זריהן:

 3 פרויקטים?איזה פרויקטים? מה זה  מר ע. כחלון:

 4 הייתה אחראית על נושא של הביטוח. ח ר. גלר:"רו

 5 אבל ביטוח עושה גלית עכשיו.  מר י. זריהן:

 6 מה זה? ח ר. גלר:"רו

 7 עושה גלית ביטוח, לא? מר י. זריהן:

 8 העברנו את זה לגלית. ח ר. גלר:"רו

 9 מה תעשה זאת? מר י. זריהן:

 10 ד.העברנו לגלית אחרי שאורלי עברה תפקי ח ר. גלר:"רו

 11בסדר, אז אם היא העבירה את התפקיד שלה לגלית אז מה תעשה הבחורה  מר י. זריהן:

 12 הזאת קטיה?

 13 ... מס הכנסה, ביטוח לאומי, נושא מע"מ, אחראית על הנושא  ח ר. גלר:"רו

 14 את זה עשתה אורלי לפני כן? מר י. זריהן:

 15 ניהול חשבונות של החברה לתשתיות זורמות. ח ר. גלר:"רו

 16 את זה אורלי עשתה לפני כן? הן:מר י. זרי

 17 עשתה לפני כן, בוודאי.  ח ר. גלר:"רו

 18 לפני התפקיד הנוכחי?  ר השמשוני:"ד

 19 מה המקצוע של הבחורה הזאת?  מר י. זריהן:

 20 מי? ח ר. גלר:"רו

 21 זאת מר י. זריהן:

 22 החדשה או אורלי? ח ר. גלר:"רו

 23 החדשה, החדשה מר י. זריהן:

 24 עשיה וניהול, תואר ראשון החדשה מהנדסת ת ח ר. גלר:"רו

 25 אבל יש קורות חיים שמה בזה.  מר ח. געש:

 26 של הטכניון וגם...  ח ר. גלר:"רו

 27... ניהול החשבוניות, אולי תביא יועץ מס, מה אתה מביא לי מנהלת  מר י. זריהן:

 28 תעשיה וניהול?
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 1 מהנדס תעשיה וניהול ח ר. גלר:"רו

 2 צה אותה לעבודה אתה צריך פה משהו בשביל מה שאתה מגדיר שאתה רו מר י. זריהן:

 3חיפשנו מהנדס תעשיה וניהול לצורך התפקיד החדש, התפקיד החדש הוא  ח ר. גלר:"רו

 4אחראי ביצוע תוכנית שנתית של פיתוח של המועצה, בתפר בין אגף 

 5 הכספים לאגף ההנדסה. זה בדיוק מה שחיפשנו וזה מה שמצאנו. 

 6 טוב מר ח. געש:

 7 עובדים...  644תך, פיטרו עזוב או מר י. זריהן:

 8 תאמין לי, אם אפשר היה... אני מבקש  מר ח. געש:

 9אני חושב שיש הרבה עובדים במועצה שבאמת לא ממלאים את כל היום  מר י. זריהן:

 10שלהם, תבדקו את זה אם אפשר לתת לאחד מעובדי המועצה שיעשה את 

 11 העבודה שלה. 

 12 טוב מר ח. געש:

 13 עובדים במועצה רן גלר.  יש פה יותר מדי מר י. זריהן:

 14 לחודש פאבל היה ביום חופש... 0.-לחודש? ב 0.-נתתם לו תשובה ל מר ח. געש:

 15 אני התקשרתי לשאול אם הוא בחופש לפני שדיברתי מר י. זריהן:

 16 ומה אמרו לך? לא, אמרו לך שהיא לא יודעת. צ. כהן: 'גב

 17 לא, היא אמרה לי עובד. מר י. זריהן:

 18 יברת?עם מי ד מר ח. געש:

 19  הוא היה במועצה והוא עובד.  מר י. זריהן:

 20 מי זה אמר לך? מר ח. געש:

 21 שהיא ראתה אותו בבוקר.ענבל אמרה לך  צ. כהן: 'גב

 22 אבל ענבל מה, היא יושבת על המחשב של השעות? מר ח. געש:

 23 שאלתי, ענו לי, מה אתה רוצה? מר י. זריהן:

 24 בבוקר.לא, היא אמרה לך שהיא ראתה אותו  צ. כהן: 'גב

 25 . 0.-אם אני לא בדקתי לא הייתי אומר, זה היה ב מר י. זריהן:

 26 לא יודעת, אני ישבתי ... צ. כהן: 'גב

 27 התאריך אצלי רשום והשעה רשומה. מר י. זריהן:

 28 רשום...  צ. כהן: 'גב
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 1אני אבקש לאשר את השכר המוצע, את אישור ההעסקה של קטיה, מי  מר ח. געש:

 2 בעד? פה אחד, תודה רבה. 

 3 אני נגד. מר י. זריהן:

 4 אה, אתה נגד? סליחה מר ח. געש:

 5 כן מר י. זריהן:

 6 יוסי נגד, תרשמי. מר ח. געש:

 7 יש יותר מדי עובדים במועצה. מר י. זריהן:

 8 בסדר, אתה צודק.  מר ח. געש:

 9 אל תביא עוד עובדים. ן:מר י. זריה

 10 טוב מר ח. געש:

 11אני רק מבקש פה להעיר הערה לגבי אורלי ירדן שהתנגדתי בגלל שיוסי  מר א. כאכון:

 12 אמר לי שהיא קרובת משפחה של אחד מחברי המועצה.

 13הוא לא אמר. הוא שאל, הוא לא אמר. הוא שאל, הוא לא אמר. אם היה  ח ר. גלר:"רו

 14 אומר

 15 לא ענו לו תשובה... שאל ו  מר א. כאכון:

 16 היא קרובת משפחה שלך אבל לא חשוב. מר ח. געש:

 17 שלי? מר א. כאכון:

 18כן, אחר כך אספר לך איך. כל ישראל חברים, כמו שהוא זרק שאישרו לי  מר ח. געש:

 19סגן ומאחדים אותו עם מרחבים, שלח אס.אמ.אסים... שלח אס.אמ.אסים 

 20 להורים של הילדים שנרשמו לכיתה א'. 

 21 אל תמציא, אל תמציא, עכשיו המצאת. . כאכון:מר א

 22 !היום הייתי אצל מנהלת בי"ס ישורון מר ח. געש:

 23 כן? מר א. כאכון:

 24כן, ואמרה לי ששלחו אס.אמ.אסים להורים של הילדים שנרשמו לכיתה  מר ח. געש:

 25 א' ... 

 26 שאבי כאכון שלח אס.אמ.אס מר א. כאכון:

 27 את ישורון. )מדברים ביחד, לא ברור(  ן מודיע שסוגריםשאבי כאכו מר ח. געש: 

 28 אתה לא מדייק, תדייק, אני שלחתי אס.אמ. אס או שהודיעו? מר א. כאכון:
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 1 לא, הודיעו שאבי כאכון הודיע שסוגרים את ישורון. מר ח. געש:

 2 תדייק, תדייק חיים. מר א. כאכון:

 3 הפצת שמועה שסוגרים את ישורון? מר ח. געש:

 4 מועה, אני אספר לך בדיוק מה היה.לא הפצתי ש מר א. כאכון:

 5 אה, לא הפצת שמועה. מר ח. געש:

 6 אני הייתי בכנס של ...הבית ספר שהיה.  מר א. כאכון:

 7 שלי? מר ח. געש:

 8 שהיה בערב...  מר א. כאכון:

 9 זה לא משנה, עזוב...  מר א. אטיאס:

 10 ... מסתובבת שמועה...שלחתי הודעה לחיים לפני שבוע וחצי.  מר א. כאכון:

 11 לא השארת שום הודעה. מר ח. געש:

 12 שלחתי... גם לא עונה לי. כנראה שזה נכון.  מר א. כאכון:

 13 

 14אישור צירופן של הגב' אורלי ירדן כחברה בוועדת רכש והגב' זיוה דסקל כחברה  .4

 15 בוועדת השקעות במקום מר שלום סגל.

 16כש וועדת , אנחנו מעדכנים את ההרכב של ועדת ר5אני מבקש, סעיף מס'  מר ח. געש:

 17 השקעות ואורלי ירדן

 18 מה המעמד שלה בוועדה? מר י. זריהן:

 19 היא במקום שלום סגל, במקום החשב אז אורלי  מר ח. געש:

 20 -היה חוזר מנכ"ל שבזמנו היה אטיאס ויצא מה מר י. זריהן:

 21 רק עובדי מועצה יכולים להיות חברי ועדת רכש, זה היה חוזר המנכ"ל. מר ח. געש:

 22 וא היה, הוא וחגי היה. ה מר י. זריהן:

 23 כמה חברים יש בוועדה? מר א. מעודה:

 24 שלושה. מר ח. געש:

 25 אני יודע מהיועץ המשפטי... מר י. זריהן:

 26 לפי החוק, מזכיר, גזבר, יועץ משפטי. מר א. מעודה:

 27 אבל מאחר  מר ח. געש:

 28 הייתה הוראה אז אני יצאתי.  מר א. אטיאס:
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 1 היות?לפי החוק היא יכולה ל מר י. זריהן:

 2 כן, למה לא?  ובראן:'ד ג. ג"עו

 3 גם סגל היה...  מר א. אטיאס:

 4 תגיד, מה יש לך היום? אני ...  מר ח. געש:

 5 ...הוא מכין את החומר או מה הוא? זאת הכוונה שלי.  מר י. זריהן:

 6שלום היה חבר בוועדת השקעות בוועדת רכש, שלום פרש, עכשיו אורלי  מר ח. געש:

 7 חשבת המועצה ותקציבאיתשמחליפה את שלום כ

 8 אני מציע את פאבל. מר א. מעודה:

 9פאבל, בסדר. וזיוה דסקל במקום שלום בוועדת ההשקעות. מי בעד? מי  מר ח. געש:

 10 נגד? מי נמנע? 

 11 רגע, לא הבנתי, מה זה כל הטוטו הזה? מר ע. כחלון:

 12 זה לא טוטו. מר ח. געש:

 13 אורלי ירדן...שלום סגל בתפקידו  מר ע. כחלון:

 14 בתפקידו כחשב  ר ח. געש:מ

 15 כחשב, במסגרת הוועדות שלום סגל ישב כחשב המועצה בוועדות. מר ע. כחלון:

 16 נכון מר ח. געש:

 17 אתה מחליף אותו בשתיהן. מר ע. כחלון:

 18אז החלטנו להחליף. החלטנו להפריד ובמקום שלום בוועדת השקעות  מר ח. געש:

 19 כבר נמצאת שם קודם.שזיוה תהיה בוועדת ההשקעות ולא אורלי. אורלי 

 20 כבר נמצאת שם קודם. ח ר. גלר:"רו

 21 אני מבין, לכן אני אומר מר ע. כחלון:

 22 חסר לי בן אדם. מר ח. געש:

 23 שלום היה בוועדות האלה? מר ע. כחלון:

 24 כן ח ר. גלר:"רו

 25 היא מחליפה אותו? מר ע. כחלון:

 26 ה.לא, אבל היא כבר הייתה בוועדה ...אישרנו את זה במליא מר ח. געש:

 27 זיוה דסקל... מר ע. כחלון:

 28 היא כלכלנית זיוה. מר ח. געש:
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 1 בוועדת השקעות, מה זה השקעות? זה נושא כלכלי. ח ר. גלר:"רו

 2 אבל יש את רואת החשבון. מר ע. כחלון:

 3 אבל צריך שלושה חברים. ח ר. גלר:"רו

 4 שלום הלך, זיוה כבר הייתה שמה. מר ח. געש:

 5 אורלי הייתה. ח ר. גלר:"רו

 6 אורלי הייתה שמה, עכשיו אני מאשר שלושה. מי בעד?  ח. געש:מר 

 7 בעד מה? מר י. זריהן:

 8 ... תודה.  מר ח. געש:

 9 

 10אישור זכות חתימה בחשבונות בנק של ועד הורים למנהלת ביה"ס רבין הגב'  .6

 11 .06062272במקום הגב' דבי מינץ ת.ז.  200052500ליאורה פרבדה ת.ז. 

 12בחשבונות בנק של ועד ההורים למנהלת בית ספר  אישור זכות חתימה מר ח. געש:

 13 רבין, הגברת ליאורה פרבדה. 

 14 במקום הגברת מר א. מעודה:

 15 במקום הגברת דבי מינץ. דבי הייתה המנהלת הקודמת. מר ח. געש:

 16 הלאה מר א. מעודה:

 17 מי בעד? בסדר.  מר ח. געש:

 18 

 19למעט סעיף  –7,0,5,4,6,1,2, סעיפים  0.70.70אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  .1

 20 )מצ"ב(. ה'-א' 0

 21)מצ"ב( + אישור מספרי הכיכרות  02.7.70אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום   .2

 22 המומלצים )מצ"ב(.

 23אפרים, אתה רוצה שצילה תסביר את הפרוטוקול כי היא סידרה  מר ח. געש:

 24 אותו את הפרוטוקול.

 25שיש להם שמות  אני רוצה לפני שהיא תסביר אני רואה שיש כיכרות מר י. זריהן:

 26 של אלופים

 27 אישרנו את זה בוועדות קודמות. מר ח. געש:
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 1אישרתם, מה קורה בכיכר של משה בן דוד זכרונו לברכה? למה לא  מר י. זריהן:

 2 מסדרים את זה? 

 3 מה לסדר? מר ח. געש:

 4 יש שם חתיכת שלט כזה גדול, תעשו שם  מר י. זריהן:

 5 כי זה מה שסיכמו עם  מר ח. געש:

 6 ... לעשות... ודה:מר א. מע

 7בעד להוריד את זה? )מדברים ביחד, לא ברור( חברים, בוא נעשה  מר ח. געש:

 8 סדר... יוסי, פעם ראשונה 

 9 מה ההחלטה? מר א. מעודה:

 10 יוסי, פעם ראשונה שאני שומע... מר ח. געש:

 11 היא אמרה לי... זה זמני. מר י. זריהן:

 12 מימון.רגע, זה בתנאי שהמשפחה משתתפת ב ר השמשוני:"ד

 13 ואם לא? מר א. מעודה:

 14 ואם לא אז הולכים על ה...  ר השמשוני:"ד

 15 אם המשפחה לא יכולה להשתתף אני משתתף. מר י. זריהן:

 16אבל היא לא השתתפה אף פעם, יוסי, היא דיברה, היא מדברת איתי  מר ח. געש:

 17 פעם בחודש.

 18 היא אמרה זה זמני. מר י. זריהן:

 19ברת איתי פעם בחודש, עפ הפרחים לא מתאים, היא דיברה, היא מד מר ח. געש:

 20 פעם הצבע הזה לא מתאים, היא מדברת איתי פעם בחודש.

 21 אני אמרתי לה... אמרה לי זה זמני... מר י. זריהן:

 22הוועדת שילוט, חברים, דקה, זה בסדר... כל אחד מדבר איתה, אחרי  מר ח. געש:

 23שאני  שצבעו את השלט היא לא בא אלינו יותר אף פעם, אז מה

 24 מבקש, נורית, אתם ועדת שילוט?

 25 כן ר השמשוני:"ד
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 1שבו איתה ואם זה לא מוצא חן בעיניה אז תראו מה מתאים לה, לא  מר ח. געש:

 2 יודע להגיד לכם, פעם ראשונה שאני שומע שהיאל א רוצה את זה. 

 3 ... זה גס, היא רוצה קטן.  מר א. מעודה:

 4 תאים להם, החליטו ... אני לא חושב שיש משהו שלא מ מר ע. כחלון:

 5לא היה פה שום זה... )מדברים ביחד, לא ברור( אין שום בעיה. זה  ר השמשוני:"ד

 6 ועדת שמות... 

 7... היא מגיעה, דקה, הלו, אפרים, די נו. בקיצור ועדת שילוט תשבו  מר ח. געש:

 8איתה, אם זה לא מוצא חן בעיניכם אז תמצאו משהו אחר, אני אומר 

 9חודשיים מאז שעשינו את הכיכר, היא לא אמרה לכם, עברה שנה ו

 10על זה שום דבר, אני נפגש עם הבן שלה, היא גל, הוא חבר של הבן 

 11שלי, לא אמרו מלה. לגבי, עלתה פה שאילתה תוך כדי על עליו 

 12השלום דוד פרץ, אם תגיע בקשה מהמשפחה אז אפרים ידון בזה, אם 

 13סום בעיתונות, לא מגיעה בקשה מהמשפחה הפרוצדורה... לצאת בפר

 14להגיד שיש ככה ויש ככה ויש ככה, אז תעבירו מכתב ולא תהיה 

 15 בעיה. אני לא חושב שלאפרים תהיה בעיה.

 16 אין בעיה, כבר יש לנו תקדים. מר א. מעודה:

 17 יש שני פרוטוקולים, אפרים  מר ח. געש:

 18 אפרים, סליחה, אין תקדים.  ר. רונן: 'גב

 19 חנו דיברנו על זה. סליחה, אין תקדים ואנ ר השמשוני:"ד

 20 )מדברים ביחד, לא ברור( אני לא מוכנה...  ר. רונן: 'גב

 21זה לא על סדר היום עכשיו, חברים, הלו, אפרים, שניה, דקה, רינה,  מר ח. געש:

 22הלו, שני הפרוטוקולים, דקה, שני הפרוטוקולים צילה סידרה את 

 23ההחלטות בצורה ברורה בשתי ועדות ולדעתי, רינה... )מדברים 

 24 ביחד, לא ברור( אפרים, אפרים

 25 רבותי, יש פה את הפרוטוקול הזה, צילה תסביר, מה שקורה  מר א. מעודה:

 26 יש שני פרוטוקולים שצילה סידר אותם בצורה מסודרת. מר ח. געש:
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 1שנים קבעו משהו  5, 0, 8למה? למה? כי היה מצב שפרוטוקולים לפני  מר א. מעודה:

 2שלוש אמרו אחרת. עברנו על  –ם ואחר כך פרוטוקולים אחרי שנתיי

 3כל הפרוטוקולים של שמונה שנים, עשר שנים, וכל מה שהיה איזה 

 4טעות או פעמיים עשינו את זה בסדר אחיד אחד, בפרוטוקול האחרון 

 5 ... בקיצור, מה שכתוב פה...

 6 אני ממליץ לאשר מר ח. געש:

 7ות נידונים יש שם דברים שנדונו בוועדת שמות שהיו צריכים להי צ. כהן: 'גב

 8בוועדת שילוט בכלל, אז עשינו סדר, הפרדה, יש שם דף שמרכז את 

 9שני הפרוטוקולים, ישיבת ועדת שמות וזה פשוט יעשה סדר 

 10 ומתחילים 

 11 מה שהכי חשוב לגבי הכיכרות מר א. מעודה:

 12 מה ההיגיון במספור הזה? מר ע. כחלון:

 13 די ש... במספור של פרדס חנה זה מתחיל מאה ואחד כ מר א. מעודה:

 14עמוס, שאלתי את אותה שאלה, אמרו לי שעכשיו בג'י. פי. אס אם  מר ח. געש:

 15אתה מעביר למיפוי ישראל או משרד ראש הממשלה ואז הג'י.פי.אס 

 16 , אני לא יודע, אני 646אומר לך אתה בכיכר 

 17 לא לכל הכיכרות דובר:

 18 )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ח. געש:

 19 ת שמות, לא קשור לוועדת שמות, בגלל זה רשמתי ...זה הולך לוועד צ. כהן: 'גב

 20הם הכניסו עכשיו מספרים לכיכרות כמו שהרמזורים בחדרה... אני  מר ח. געש:

 21מציע לאשר את הפרוטוקול של ועדת שמות, מי בעד? שני 

 22 הפרוטוקולים, פה אחד. 

 23 

 24 אישור תב"רים )מצ"ב(. .0

 25 תב"רים.  מר ח. געש:

 26 יפוצי קיץ, ש.66תב"רים,  ח ר. גלר:"רו
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 1 , אפריםאפרים, דקהאה, רגע,  מר ח. געש:

 2 מה? מר א. מעודה:

 3 גני ילדים שמות.  ארבעה מר ח. געש:

 4 עוד לא בנו. ... מר א. מעודה:

 5 לא מר ח. געש:

 6 יבנו ר השמשוני:"ד

 7 או.קי., אבי מר א. מעודה:

 8 אבל היום פתחת את המכרז. ר השמשוני:"ד

 9 מה? מר א. מעודה:

 10 היום פתחת את המכרז. אבל  ר השמשוני:"ד

 11 ..., לא נכנסים ילדיםבסדר, יש לנו זמן מר א. מעודה:

 12 רק פשוט שלא יברח לי מהראש.  מר ח. געש:

 13 קשקשתא מר א. מעודה:

 14 טוב, לא, יש שמות של עצים ופרחים, זה מה שאנחנו מר ח. געש:

 15 ...קשקשתא מר א. מעודה:

 16 לא, זה גן ציבורי. ר השמשוני:"ד

 17קשקשתא זה הצעה של רינה בגני שעשועים, יש סיפור קשקשתא או כן,  מר ח. געש:

 18 אין?

 19 מתי קשקשתא, אין קשקשתא!קשקשתא כי לא הסכאת ההורדנו  מר א. מעודה:

 20 למה לא? מר א. כאכון:

 21 תעשה אצלך ליד הבית קשקשתא! מר א. מעודה:

 22 מה יש לך? ר השמשוני:"ד

 23 עזוב  מר א. מעודה:

 24 ... קשקשתא ר השמשוני:"ד

 25 בסדר? רק לאפיפיור יש כיפה אדומה. יהיה אפרים, תגיד, כיפה אדומה זה  . געש:מר ח

 26 אני לא, לא התערבתי בשמות...  מר א. מעודה:

 27 תב"רים.  מר ח. געש:

 28 מיליון שקל. 8שיפוצי הקיץ תשנ"ד,  ח ר. גלר:"רו
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 1 מיליון שקל. 8שיפוצי קיץ  מר ח. געש:

 2 44., מרכיבי התייעלות אנרגטית 668שקל.  מיליון 8תשנ"ד, בקיץ הקרוב  ח ר. גלר:"רו

 3אלף שקל, מיועד לבתי הספר, כל מיני סנסורים בשביל לכבות חשמל... 

 4 אלף שקל. 544 מחזוררכישה ובניית מתקני 

 5 זה דברים שהקבלן רוצה את זה?  מר י. זריהן:

 6 לא, אין כלום עליהם.  ח ר. גלר:"רו

 7 מתקני מחזור חצי מיליון? מר א. מעודה:

 8 כן . געש:מר ח

 9 אפשר להבין מה זה? מר א. מעודה:

 10 אנחנו חייבים להצטייד ח ר. גלר:"רו

 11 מדברים על הגנת הסביבה, תקשיבי, חצי מיליון שקל מתקני מחזור. מר ח. געש:

 12 זה מתקציבי רשות? מר א. מעודה:

 13 כן, אנחנו צריכים להצטרף להסכם לפי  ח ר. גלר:"רו

 14 להפריד. חוקק חוק האריזות שצריך מר ח. געש:

 15 לא שומע. מר א. מעודה:

 16לירן, העיתונאים רק ... לא מדברים. הנה, אתה רואה את גיל? הוא שם את  מר ח. געש:

 17 היד על האוזן. 

 18 אבל זה החבר שלך דני כהן מדבר... מר י. זריהן:

 19 דני כהן מדבר? איפה הוא? מה חבר שלי? הוא חבר שלך.  מר ח. געש:

 20 )לא ברור( מר י. זריהן:

 21 דני כהן חבר של כולם.  . מעודה:מר א

 22 טוב, מתקני מחזור.  מר ח. געש:

 23יש את חוק האריזות שאנחנו חייבים להצטרף אליו, חוק האריזות אומר  ח ר. גלר:"רו

 24שהיצרנים או היבואנים של מוצרים שיש בהם אריזות חייבים גם למחזר 

 25זות, את האריזות, במסגרת החוק אנחנו צריכים לבנות ולהפריד את הארי

 26לבנות מתקנים בשביל להפריד את האריזות אבל כל העלות של הטיפול, 

 27 הטמנה, מחזור, איסוף של האריזות זה על חשבון החברה. 

 28 מה זה נקרא קופסאות? מלפפון? מה זה? מר א. מעודה:
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 1 הכל, קרטון ח ר. גלר:"רו

 2 כל דבר שאריזה... שיעור לשון אחר כך.  מר ח. געש:

 3 בל?בפח הז מר א. כאכון:

 4לא, דקה, אני אעשה סדר, עבר בכנסת, הלו, בקהל, שחר, שחר, אתה  מר ח. געש:

 5מפריע לי נשמה. עבר בכנסת חוק שנקרא חוק האריזות שמחייב את כל 

 6היצרנים והיבואנים לאסוף את האריזות, החוק מחייב את הרשויות 

 7 המקומיות לחתום על הסכם עם תאגיד שהמדינה הקימה

 8 ינה, היצרנים. לא מד ח ר. גלר:"רו

 9היצרנים, אבל החוק חייב את היצרנים להקים תאגיד אחד, כמו שיש  מר ח. געש:

 10רשויות  04אנחנו נכון להיום נדמה לי שיש אוסף תמרוקים, שתאגיד 

 11שחתמו כבר על ההסכם, אנחנו מחויבים על פי חוק לחתום על ההסכם עד 

 12עכשיו לתהליך של תאריך מסוים, לא זוכר עד איזה תאריך. אנחנו הולכים 

 13חתימה עם התאגיד מחזור, במסגרת הזאת אנחנו ניערך להפרדת אריזות 

 14מהפסולת הביתית בשיטות שונות, חלק מהמקומות זה תלוי או פח נפרד 

 15לכל בית או לבית משותף או במרכזי המחזור שיש לנו כבר עכשיו, איפה 

 16ה בסוף שיש בקבוקים, בגדים, קרטונים, יוספו מתקנים לאריזות. המטר

 17היא א' כמובן מבחינת מדינת ישראל להפחית למינימום את כמות 

 18הפסולת שמוטמנת באדמה, למחזר כמה שיותר, החיסכון שלנו א' 

 19שהתאגיד שאנחנו נשלם פחות היטל הטמנה ואגרת הטמנה כי בגלל החוק 

 20הזה היטל ההטמנה שהיינו משלמים עבור כל טון אשפה שהולך למטמנה 

 21א רק הולך ומתייקר, ברגע שאני מתחיל להפריד אני בגליל עם האגרה הו

 22משלם פחות כי תגיע לשם פחות אשפה. את כל ההוצאות, או את רוב 

 23ההוצאות שקשורות באיסוף של האריזות התאגיד הזה מכסה, תתקן אותי 

 24 אם אני טועה, עד עכשיו דייקתי?

 25 עכשיו השאלה שלי, יחליטו לבוא לתת אלף פחים מר א. מעודה:

 26 כן געש:מר ח. 

 27 זה עולה ... לא יודע כמה פחים, מה זה משנה. מר א. מעודה:

 28 חלק מהמקומות יהיו פחים, חלק שקיות. מר ח. געש:
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 1זאת אומרת בעצם איך אני אחנך את האזרח שהוא את החולצה ישים בפח  מר א. מעודה:

 2 הזה, את הקופסה ישים בפח.

 3 זה בעיה בכל העולם. מר ח. געש:

 4 ודם כל מביא פחיםאתה ק מר א. מעודה:

 5 אני עוד לא מביא כלום.  מר ח. געש:

 6 זה משולב אפרים.  ח ר. גלר:"רו

 7 אני עוד לא מביא כלום. זה ישולב עם מערכת הסברה.  מר ח. געש:

 8וגם חינוך וגם פרסום, זה הכל ביחד, תהיה תוכנית ש... )מדברים ביחד, לא  ח ר. גלר:"רו

 9 ברור( 

 10ישורון שסגור. )מדברים ביחד, לא ברור( בזכרון יש  אנחנו נתחיל בבי"ס מר ח. געש:

 11רחוב אחד נדמה לי, בחדרה חלק מהשכונות, אני לא, מה? לא הפרדה 

 12 במקור, אריזות.

 13יש כל מיני אפשרויות להפרדה, במסגרת ההפרדה במקור שזה אומר שכל  ר השמשוני:"ד

 14א בית מפריד אצלו את האשפה... זה עושים בחדרה... )מדברים ביחד, ל

 15ברור( אם זה יהיה המסלול אז כן, אבל כרגע... מדינת ישראל נכון להיום. 

 16בסופו של דבר כל בית יפריד בין שני זרמים של אשפה, כרגע אנחנו נותנים 

 17את האפשרות להפריד אריזות מכל השאר כי יש לזה יתרונות וחסרונות, 

 18זה תלוי בין השאר גם באיזה סוג של מימון נקבל מהמשרד להגנת 

 19 סביבה.ה

 20 כן, הלאה.  )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ח. געש:

 21 הקמת מועדון קהילתי במערב המושבה... )מדברים ביחד, לא ברור(  ח ר. גלר:"רו

 22 זה בפרדסים, אחת האופציות שאנחנו... מר ח. געש:

 23 ...הקמת ספריה... ח ר. גלר:"רו

 24 מועדון קהילתי מר ח. געש:

 25 אמרנו ספריה. מר א. כאכון:

 26מועדון קהילתי במערב המושבה, אחת האופציות שבודקים זה לבנות  . געש:מר ח

 27 קומה שניה על הספריה. 

 28 זאת אומרת שהספריה נפתחת ובצמוד לה מר א. מעודה:



  40-3666868חברת איגמי,                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
3...68    

 
 

8. 

 1 איפה אתה? גמרנו את הספריה, עברנו הלאה. מר ח. געש:

 2קל, מיליון ש 3, בניית שלב א', בי"ס חדש באחוזה ירוקה, סך הכל 663 ח ר. גלר:"רו

 3 הרשאה של משרד החינוך, זה שלב א' בלבד...  5,044

 4 סליחה, סליחה, מאחר והיינו כבר... אני מציע להגדיל את התב"ר ... מר א. מעודה:

 5-דקה, דקה, בוא נעשה סדר, אנחנו הלכנו על מכרז על כל בית הספר על ה מר ח. געש:

 6 כיתות .6

 7 . בוא נגדיל תב"ר כרגע על חשבון...לא, אני מציע, מאחר ואנחנו ראינו.. מר א. מעודה:

 8 זה לא נכון  מר י. זריהן:

 9 ונקבל ממשרד החינוך מר א. מעודה:

 10 להגדיל תב"ר עשרים פעם. זה לא נכון  מר י. זריהן:

 11 מיליון שקל. 3שלב א' לא יעלה על  ח ר. גלר:"רו

 12 חיים, ישיבת מועצה מר א. כאכון:

 13 אבל...  מר א. מעודה:

 14 ה עשינו...אפרים, ככ מר ח. געש:

 15 אבל המכרז הוא על שלב א'? מר י. זריהן:

 16 המכרז על הכל, אבל במכרז כתוב זה ... שלוש שנים. ח ר. גלר:"רו

 17 כמה זה יהיה ...  מר י. זריהן:

 18 , זה יהיה... 3שלב א' יהיה ... זה לא יעלה על  ח ר. גלר:"רו

 19 ? 3מה אכפת לך שיהיה  דובר:

 20 מיליון 6, 5ראשון הוא אם אתה אומר שהשלב ה מר י. זריהן:

 21 כן ח ר. גלר:"רו

 22( יכלת 8מיליון כשזה סיווג של ג) 3למה אתה עושה את המכרז של אז  מר י. זריהן:

 23 ( ... .להוציא ג )

 24 לא, רציתי שהקבלן יבנה את הכל. מר ח. געש:

 25 ...את השלד רוצים לבנות על כל המבנה.  ח ר. גלר:"רו

 26 את השלד מר ח. געש:

 27 השלד אני בונהאת  מר י. זריהן:

 28 מיליון. 64-זאת אומרת שאתה גומר את ה מר י. זריהן:
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 1 לא ח ר. גלר:"רו

 2 מיליון. 64-לא גומר את ה מר ח. געש:

 3 ... לא עושים את כל הגמרים השנה.  ח ר. גלר:"רו

 4 אני פתחתי ... דקה, חברים  מר ח. געש:

 5 ו חוזה?אתה רוצה אחר כך שהקבלן יגמור את העבודה לפי אות מר י. זריהן:

 6 בוודאי מר ח. געש:

 7 וכמה זמן אתה רוצה להמשיך? מר י. זריהן:

 8 שנים.  8עד  ח ר. גלר:"רו

 9 שנים? 8הוא חתום על  מר י. זריהן:

 10בוודאי, זה מה שעשינו במעיינות, עכשיו אני אומר לך, דקה אחת, כשיש לי  מר ח. געש:

 11רזים הרשאה חשבית של משרד החינוך זה אפילו לא, מאחר ואנחנו מוכ

 12זה אפילו לא פאול טכני, יכלתי להתחיל לעבוד גם כרשות איתנה כלכלית 

 13בלי לפתוח פה את התב"ר כי אני לא צריך אישור של התב"ר של משרד 

 14הפנים אבל אני לא פותח תב"ר על יותר מהחלק היחסי שלי אל מול 

 15כיתות, אותו דבר  .6הסכום של משרד החינוך, אנחנו יודעים שלבי"ס יש 

 16סתם היה לא לסגור את המכרז מעיינות, אותו דבר היה ברבין, זה היה ב

 17 אבל בסדר.

 18 בדיון שהגשתי... מר א. כאכון:

 19 ? 64-אי אפשר להעלות את זה ל מר ע. כחלון:

 20 כי יבואו...  64-אני לא רוצה להעלות ל מר ח. געש:

 21אכפת על חשבון קרנות הרשות ואחרי זה נכניס את זה בזה של ה... מה  מר ע. כחלון:

 22 לכם?

 23 אתה לא יודע כמה זה יגמר בסוף עוד פעם. מר י. זריהן:

 24 אתה יודע.  64אבל  מר ע. כחלון:

 25 אבל למה תעשה שלוש תיקונים...? )מדברים ביחד, לא ברור( מר א. מעודה:

 26 דקה מר ח. געש:

 27 אתה יודע את זה, נו מר ע. כחלון:
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 1הולך עכשיו ואין עם זה שום לא, יוסי צודק, במקרה הזה יוסי צודק, אני  מר ח. געש:

 2 בעיה, אני עושה חוזה עם הקבלן, ככה עשינו במעיינות, ככה עשינו ברבין.

 3 אתה לא גומר את זה עכשיו... בעוד שלוש שנים אתה יודע מה ...  מר י. זריהן:

 4 חבר'ה, יהיה שם עוד פיתוח, אלף ואחד דברים. מר ח. געש:

 5 ינו. זה ... אבל זה לא מספיק למכרז שרא מר א. מעודה:

 6המכרז, לא, אתה טועה. המכרז היה על, הלו, המכרז היה על, המכרז כלל  מר ח. געש:

 7את כל השלבים ואני הולך עכשיו לבנות על שלב א', ולכן גם לא הייתה 

 8 בעיה עכשיו, אני מסביר עוד פעם. 

 9 מה הוא כולל השלב? דובר:

 10עבדה ומזכירות... אלף שלב א' שש כיתות, ארבע כיתות, מינהלה ומ מר ח. געש:

 11 כיתות, מזכירות 0מטר שזה  44.,6מאתיים מטר, נכון? שלב א' כולל 

 12 מינהלה, כל מה שאמרת, כן.  ח ר. גלר:"רו

 13בסדר? הוא הלך למכרז על כל הפרויקט ובחוזה איתי הוא חותם על שני  מר ח. געש:

 14 שנים. 8חלקים שנפרשים על 

 15 אז למה אני... מר א. מעודה:

 16 אפרים, אפרים ר:ח ר. גל"רו

 17 מיליון... 64-שהם יתנו לי את ה מר א. מעודה:

 18 אבל זה לא שייך לזה.  ר השמשוני:"ד

 19 ...מה הולכים לעשות? מר א. מעודה:

 20 אפרים ח ר. גלר:"רו

 21 מטר. 44.,6-אני הולך לעשות עכשיו את ה מר ח. געש:

 22 אז את זה שיביאו בהחלטה של ועדת המכרזים.  מר א. מעודה:

 23 לא, מה פתאום, אני עושה מכרז ... מה פתאום? אתה רוצה שאני אעשה...  :מר ח. געש

 24 ... שני גנים מר י. זריהן:

 25 זה אחרים אבל, זה כרכור...  ח ר. גלר:"רו

 26גני ילדים. יש שני גני ילדים ליד אחותך יוסי, שני גני ילדים ליד  0יש לך  מר ח. געש:

 27 ני גני ילדים אחותך, שאלתי אותך אז, זה בסוף יהיה ממול וש

 28 אז שני הגני ילדים האלה חוזרים למתכונת...  מר א. מעודה:
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 1 חיים, בישיבת מועצה מר א. כאכון:

 2 יציגו לך, יבואו להציג לך את ההסדר תחבורה.  מר ח. געש:

 3 לא... מר א. כאכון:

 4 יש, תקשיב, יש יועץ תחבורה מר ח. געש:

 5 חדש? מר א. כאכון:

 6 יש חתימה של משרד התחבורה...יש יועץ תחבורה ו מר ח. געש:

 7 אתה התחייבת  מר א. כאכון:

 8 יש יועץ תחבורה, יש יועץ תחבורה, לקחנו יועץ תחבורה, באמת, נו מר ח. געש:

 9 חדש?  מר א. כאכון:

 10 כן מר ח. געש:

 11 שמאשר מר א. כאכון:

 12 כן, אמרתי לך תבוא תראה אותו, כן... שמאשר, מר ח. געש:

 13 )לא ברור( מר א. כאכון:

 14 ... ישלח לך את זה בדואר? ... מה זה  ח. געש:מר 

 15 כל מה שאתה רוצה יתנו לך, אין בעיה.  מר י. זריהן:

 16 לקחנו יועץ תנועה, אישר את התנועה.  מר ח. געש:

 17 663 ח ר. גלר:"רו

 18 הכל שקוף פה...  מר י. זריהן:

 19 פתיחת ועדה מקומית לתכנון ולבנייה  ח ר. גלר:"רו

 20 של השר? יש לך אישור מר א. כאכון:

 21 אלף שקל הצטיידות. 44. ח ר. גלר:"רו

 22 למה אתה מביא כסף סתם? מר א. כאכון:

 23 מה מצטיידים ואיפה זה הולך להיות? מר י. זריהן:

 24 רגע, רגע, אין אישור בכלל של השר. מר א. כאכון:

 25 של מה? מר י. זריהן:

 26 עוד לא מוציאים כסף.  ח ר. גלר:"רו

 27 י פותח תב"ר. אני עוד לא מוציא, אנ מר ח. געש:

 28 מחשבים, תוכנות ח ר. גלר:"רו
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 1 בוא נעשה סדר, נכון לעכשיו  מר ח. געש:

 2 אתה קונה או שאתה  מר י. זריהן:

 3 קונה, בטח שקונה. ח ר. גלר:"רו

 4 אז למה אתה קונה? ואם לא יאשר לך? מר א. כאכון:

 5 אני לא קונה כלום... בוא נעשה סדר.  מר ח. געש:

 6 ב"ר שלא יקרה מצב שהוא יקנה לפני תב"ר. הוא רוצה ת מר י. זריהן:

 7בוא נעשה סדר... לא, בוא נעשה סדר חברים יקרים, מצב הסטטוס עכשיו  מר ח. געש:

 8של הוועדה הוא כזה ששטח השיפוט נחתם, המפות נחתמו, הצו להפרדת, 

 9לגריעת פרדס חנה מהוועדה המרחבית עוד לא נחתם על ידי השר. מי 

 10זה הממונה על המחוז, היה בקשה של הוועדה שמוביל את התהליך עכשיו 

 11או חלק מה, אחרי שחתמנו על ההסכם עם הוועדה הייתה בקשה עוד פעם 

 12של בנימינה, לא יודע מה, לדחות בעוד שבועיים, שבוע שעבר ביום שני, יום 

 13 שני הייתה הוועדה בשבוע שעבר? 

 14 כן מר א. מעודה:

 15ירוק, נגמר, ההסכם עם הוועדה חתום הגיע סגן ממונה המחוז ונתנו אור  מר ח. געש:

 16ועכשיו עובדים על פי אבני דרך שהוכנו על ידי חברה שנשכרה על ידי משרד 

 17הפנים, חברה שנקראת אמן, יש לה מורה דרך פה ומי שעושה דיוני מעקב, 

 18במקרה ביום ראשון יש דיון מעקב אצל הממונה, אניע צריך להראות לו 

 19רזים של כוח האדם, בנושא של מכרזי איפה אנחנו עומדים בנושא של המכ

 20של מכרז יועץ משפטי, מכרז שמאי, סטטוס של דיונים ציוד, נושא 

 21משפטיים, תיקים פתוחים, תיקים סגורים, נכון, הסדרי השבחה, זה 

 22ר כי צריך לקנות ציוד, אני לא קונה כלום עד המצב, עכשיו אני מכין תב"

 23 לט עובדים ולא קונה ציוד.שאני לא, אין לי חתימה של גריעה אני לא קו

 24 איפה אתה חושב לשים את זה?  מר י. זריהן:

 25 בשלב ראשון מר ח. געש:

 26 מרכז הפעלה פה במועצה.  ח ר. גלר:"רו

 27בשלב ראשון במרכז הפעלה שבנינו, מרכז הפעלה למטה במרתף יש מרכז  מר ח. געש:

 28 הפעלה, יש לו נגישות מאחורה עם שיפוע מתאים, יש דלת אחורית.
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 1 אתה נותן עוד קומה נוספת?  א. כאכון:מר 

 2ואנחנו מתחילים לחשוב, בלי שום קשר מתחילים לחשוב על קומה  מר ח. געש:

 3 שלישית לבניין.

 4 אתה עושה מכרז ליו"ר? או שמי היו"ר? מר י. זריהן:

 5 יושב ראש לא צריך מכרז. מר ח. געש:

 6 זה ראש המועצה. מר א. מעודה:

 7כם, בוא אני אסביר לכם, הוועדה המקומית, מליאת לא, אז אני אספר ל מר ח. געש:

 8הוועדה זה כל חברי המועצה, היו"ר הוא ראש המועצה באופן אוטומטי, 

 9ומליאת המועצה בוחרת ועדת משנה ובוחרת יו"ר ועדת משנה של שבעה 

 10 חברים, זה הכל. נכון לרגע זה זה עוד לא רלוונטי, ברגע ש... 

 11 רים, נכון?אבל זה עוד לא בתב" מר א. מעודה:

 12 לא, בחירת האנשים בתב"רים? כן, בוחרים אנשים לפי תב"רים. מר ח. געש:

 13 לא, מה שמדברים זה כסף. מר א. מעודה:

 14 אלף שקל לקניית ציוד. 44.יש פה תב"ר של  מר ח. געש:

 15, בניית שתי כיתות 6.4אלף שקל.  644, ריהוט וציוד למשרדי המועצה 669 ח ר. גלר:"רו

 16, סך הכל 35.ה של משרד החינוך מיליון וחצי, אנחנו גן בכרכור, הרשא

6,344,444 .6.6 17 

 18 אלף שקל? 644במשרדי המועצה?  מר א. מעודה:

 19אלף  86זה ריהוט, כל פעם אנחנו נדרשים לאשר... תקציב רב שנתי לציוד.  ח ר. גלר:"רו

 20 , הסדרת דרך למרחב מרחוב שבי ציון עד לרחוב ..6שקל, 

 21 ר?מה זה אומ מר ע. כחלון:

 22 דו מסלולי. מר ח. געש:

 23 דו מסלולי. ח ר. גלר:"רו

 24 משבי ציון מר ח. געש:

 25 יעלו על בתים של אנשים.  מר ע. כחלון:

 26-מטר ל 0.אף בית לא יעלו, איפה שיצטרכו להפקיע יפקיעו ויכנסו במקום  מר ח. געש:

 27 עד שבי ציון. משבילי מטר, אני לא הולך להרוס בתים.  66מטר או  69

 28  איפה הגני ילדים בכרכור?  ן:מר י. זריה
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 1 ליד יוסף קארו איפה שעכשיו שמה, באזור שעופר ביטון בונה. מר ח. געש:

 2 שניים קיימים, מוסיפים עוד שניים.  ח ר. גלר:"רו

 3 משביל ...  דובר:

 4עד שבי ציון. משבילי עד שבי ציון... הגבעה יש לך את הגבעה והרחוב של  מר ח. געש:

 5עכשיו גמרנו את המדרכה, אני מקבל כסף, לא הייתי שלום ברזילי, יש לך, 

 6 עושה את המדרכה. )מדברים ביחד, לא ברור(

 7עדכון  593-מיליון שקל ו .-, עדכון תב"ר... גן ברחוב ברקת, עדכון ל566 ח ר. גלר:"רו

 8 . 3,444-תב"ר ב

 9אם אנחנו מדברים פה על רחוב ההדרים וכבישים אני רוצה להעיר, אני  מר י. זריהן:

 10ושב שהמועצה צריכה לקחת משרד פיקוח רציני... שהקבלן יבנה כמו ח

 11שצריך... כי כל הפקחים שעובדים היום, אני אומר לכם, אני אראה לך 

 12סרטונים של עבודות שמתבצעות בישוב אתה נופל. יש מדרכות שהמצע 

 13הוא חמישה ס"מ מתחת למדרכה, יש אבני שפה שאין בטון מתחת לאבני 

 14 רים ואתה לא מאמין...עם כל העובדים של המועצה. שפה. אתה רואה דב

 15 מה זה עובדים של המועצה? זהלא עובדים של המועצה. מר ח. געש:

 16 זה עובדים של המועצה. מר י. זריהן:

 17 מה פתאום. מר ח. געש:

 18 מי עושה את רחוב ה... מי עושה את הרחוב הזה?  מר י. זריהן:

 19 מה פתאום, גדעון מידן מר ח. געש:

 20 תשלח אותו הביתה.  יהן:מר י. זר

 21 יש פיקוח על כל ה...  ח ר. גלר:"רו

 22 הוא לא מבין מהחיים שלו, אני אומר לך. מר י. זריהן:

 23 בוא רגע, בוא נעשה סדר מר ח. געש:

 24 מה קרה לך? מר י. זריהן:

 25מפקחים היום שעושים את  0המפקחים הם לא של המועצה, יש לך  מר ח. געש:

 26 ושים. הפיקוח על העבודות שאנחנו ע

 27 כמה מפקחים יש במועצה שכירים? מר י. זריהן:

 28 אף אחד, אין אף מפקח שכיר, על מה אתה מדבר? מר ח. געש:
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 1 ומה עושה...? מר י. זריהן:

 2הוא לא מפקח, הוא מכין פרויקטים למכרזים, הוא נציג של המועצה...  מר ח. געש:

 3 הוא לא עושה פיקוח.

 4 ברחוב ... מר י. זריהן:

 5יאל? אל תתפוס אותי במלה, או אפרים גואטה, חכה, או לאוניד, לא דנ מר ח. געש:

 6 לאוניד שלנו, לאוניד אחר. 

 7 לאוניד אחר, שרמן ח ר. גלר:"רו

 8 לא עובד מועצה?  מר י. זריהן:

 9 לא, מה פתאום.  מר ח. געש:

 10 לא עובד מועצה? מר י. זריהן:

 11 בעה מפקחים חיצוניים.אני אומר לך, יש ...יש פה ארבעה עובדי, יש פה אר מר ח. געש:

 12 אז אני לא יודע, אז... אם הם מפקחים חיצוניים אז תחליף אותם.  מר י. זריהן:

 13יכול להיות, החלפנו אותם, החלפנו אחרים, יש פה את גדעון מידן, יש פה  מר ח. געש:

 14 את לאוניד.

 15 אתה תלך ברחוב התלמיד ואתה תסתכל איך זה עשוי מר י. זריהן:

 16 .אני .. מר ח. געש:

 17פה ליד הפלאפל, כל הבור הזה שהיה שם, הרמתי טלפון לימיני ואמרתי לו  מר י. זריהן:

 18 ש... 

 19...בוא נעשה סדר, הלו, דקה, אני אגיד לך, א' יש פיקוח שזה ארבעה  מר ח. געש:

 20מפקחים חיצוניים, גדעון מידן, לאוניד שרמן, שפילמן על הקרצוף ריבוד, 

 21פקחים, פה... יש לנו בעיה לא עם אפרים גואטה ויש עוד אחד, אלה המ

 22 המפקח אלא עם החברה שעובדת, בשבוע הבא יש דיון עם משק וכלכלה.

 23גם הוועדה שעובדת, המנהל עבודה של החברה מחק את השם שלו, סימן  מר י. זריהן:

 24 שאין מנהל עבודה לפרויקט.

 25 באיזה פרויקט? החליפו את מנהל העבודה פה. מר ח. געש:

 26 תרשמו אז  מר י. זריהן:

 27זו אחת הבעיות, הם זכו פה במכרז, דרך הבנים דרך אגב זה לא של  מר ח. געש:

 28 משכ"ל, דרך הבנים זה מכרז 
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 1 זה היה מכרז פה שהוא פנה...   מר י. זריהן:

 2שהוא פנה לבית המשפט... פתחי נג'יב כמאל ובית משפט החליף אותו  מר ח. געש:

 3י פה, לא בטמפרטורה והוא עשה את האספלט בשני הצדדים בדו מסלול

 4המתאימה, היה הפרש טמפרטורה. אני מבקש לאשר את התב"רים, מי 

 5 בעד?

 6 להצביע בהם בנפרד.  663-ו 663רגע, אנחנו מבקשים על  מר א. כאכון:

 7 אנחנו מתנגדים שהתקציב של הוועדה... מר י. זריהן:

 8 אני לא רוצה ועדה ... מר א. כאכון:

 9 דקה, איזה סעיף?  מר ח. געש:

 10 לגבי הבי"ס 663 א. כאכון: מר

 11 מי בעד? מי נגד?  663 מר ח. געש:

 12 הוא מתנגד להקמת בית ספר באחוזה.  מר י. זריהן:

 13מי נגד? מי נגד? מי נגד? יואב נגד, מר כאכון נגד... אתה נגד? יוסי, אתה  מר ח. געש:

 14 נגד? יוסי נמנע, תודה. מה התב"ר השני?

 15 מקומית. אני מתנגד לפתיחת ועדה  מר א. כאכון:

 16אין דיון על הקמת ועדה, יש דיון על קניית ציוד. )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ח. געש:

 17מי בעד? מי נגד? רשמנו לפנינו שאבי כאכון מתנגד לפתיחת  663תב"ר 

 18 ועדה פרדס חנה כרכור.

 19 בהחלט מר א. כאכון:

 20 זו הכותרת של העיתון. תודה רבה, הישיבה נעולה.  מר ח. געש:

 21 ולהישיבה נע

  22 


