
 

 

 
 1   31/9/32תאריך                                                                     

 2 תשע"בכ"ו באלול                                            

 3 מועצה מקומית פרדס חנה

 4 

 5 

 6 מר חיים געש, ראש המועצה השתתפו:

 7 עו"ד אלדד בר כוכבה, סגן ומ"מ ראש המועצה   

 8 ר, גזבר ומזכיר המועצהרו"ח רן גל   

 9 גב' הלית שי, דוברת המועצה   

 10 גב' צילה כהן, מנהלת לשכה   

 11 עו"ד ג'ובראן ג'ובראן, היועץ המשפטי למועצה   

 12 מר אפרים מעודה,  מר אבי כאכון,  מר נחמיה מנצור, רי המועצה:חב

 13  מר אלי אטיאס, מר עמוס כחלון, גב' חיה בן צבי, מר יואב קעטבי, 

 14 השמשוני, מר עמנואל מצליח "ר נוריתד

 15 פרוטוקול

 16אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה, אנחנו נפתח אותה בדקת דומיה  מר ח. געש:

 17 לזכרו של דוד פרץ, עליו השלום, בבקשה. 

 18 -דקת דומיה-

 19נא לשבת. אני ברשותכם אומר כמה דברים על דוד, זכר צדיק לברכה.  מר ח. געש:

 20יבורית שלנו פחות או יותר באותו דוד ואני התחלנו את הפעילות הצ

 21זמן. לפעמים היינו באותו צד של השולחן, לפעמים היינו בשני צדדים 

 22שונים, מה שאפיין את דוד זו דאגה עמוקה לציבור שולחיו באופן קבוע, 

 23לא תמיד זה מצא חן בעיני האנשים אבל הוא עשה את מה שהוא האמין 

 24ייתי איתו בקשר קבוע בו ואני גם בתקופה שדוד לא ישב בצד שלי ה

 25והזיכרון שלי מדוד הוא לא דווקא מהפעילות הציבורית אלא דווקא 

 26מהיום שהוא הזמין אותי לבקר אותו בבית הספר ועשינו סיור בכיתות 

 27ובמכשור ופתאום היה בן אדם אחר לגמרי, הפעילות הציבורית הכניסה 

 28בית אותו למתח והבי"ס עשה אותו רגוע לגמרי ועיניו באמת ברקו ב

(2/32    ) 22פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'   

 31/9/32ביום ה' כ"ו באלול תשע"ב  



  40-3666868חברת איגמי,                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
68.9.61    

 
 

1 

 1הספר, אכלנו ארוחת צהריים עם הילדים ובעצם זה הזיכרון הכי חזק 

 2שיש לי מדוד, האהבה שלו לילדים, האהבה שלו להוראה והאהבה שלו 

 3לציבור שולחיו. אנחנו בהזדמנות אחרת נחזור, נחשוב איך מנציחים את 

 4זכרו, נתייעץ עם המשפחה, אנחנו מחויבים גם על פי החוק להתייעץ עם 

 5אני מקווה שכל שלוחי הציבור פרדס חנה כרכור יעשו את  המשפחה.

 6עבודתו נאמנה כפי שהוא עשה, כפי שהוא הבין, יהי זכרו ברוך. מעניין 

 7לעניין, משהו אחר, אנחנו פשוט יושבים פה, הייתי שמח דווקא לפתוח 

 8בהרמת כוסית לשנה החדשה כי אחרי שיגמר הישיבה כבר לא יהיה 

 9 לאנשים סבלנות אולי. 

 10רק אני אגיד משפט אחד, על פתיחת הלימודים אני חייב לפרגן, עקבתי  א. כאכון: מר

 11אחרי הפתיחה וכוכי לא פה, אחרי הפתיחה מקרוב, היו הרבה הורים 

 12שפנו אלי, בעיות כאלה ואחרות כולן נפתרו לטובה, אני מוכרח לציין 

 13את אילנה זגול ששיתפה פעולה ואת אבי אוחיון שבאמת שיתף פעולה, 

 14 י מוכרח לציין את שרון שמאי... )מדברים ביחד, לא ברור( אנ

 15 יפה שאתה אומר את זה.  דובר:

 16טוב, נעשתה עבודה גדולה על ידי עובדי המועצה לנסות להכשיר את  מר ח. געש:

 17ארבע בשנה הראשונה, הצליחו  –הגנים, לתת מענה לכל ילדי שלוש 

 18 לעשות את זה. 

 19מר, באותו נושא שאתה דיברת... על פועלו, בן אדם חיים, יש לי משהו לו מר ע. מצליח:

 20שעשה הכל, לא הסתכל איפה הוא נמצא, באיזה צד של השולחן והכל, 

 21הוא תמיד עשה את העבודה נאמנה ותמיד היה בשטח, הדאגה שלו 

 22הייתה רק למען הקהילה. אני הייתי מציע איכשהו לשמר את זכרו 

 23 באיזשהו מקום, אולי זה מוקדם...

 24אני אמרתי, אנחנו נשב ונמצא דרך יחד עם המשפחה להנציח את זכרו  ש:מר ח. גע

 25של דוד פרץ. חברים, שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, אני 

 26מקווה שתהיה לנו שנה נהדרת לנו ולתושבים הנהדרים שלנו, אנחנו גם 

 27בימי אלול נכנסים לימים נוראים, נעשה כולנו חשבון נפש אישי וציבורי, 

 28מקווה שיצא לנו רק מזה טוב. מישהו מחובשי הכיפה בבקשה ברכה אני 
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 1 על היין. 

 2 ברוך אתה ה' מלך העולם, בורא פרי הגפן. דובר:

 3 אמן, שנה טובה. מר ח. געש:

 4 שנה טובה לכולם, בריאות לכולם.  דובר:

 5 

 6מוגשת ע"י מר אבי  –. הצעה לסדר בעניין חיוב צריכת מים בית כנסת צעירי ישראל 3

 7 )מצ"ב(. כאכון 

 8נעבור לסדר היום, על סדר היום סעיף ראשון, הצעה לסדר בעניין חיוב   מר ח. געש:

 9צריכת מים בית כנסת צעירי ישראל מוגשת על ידי מר אבי כאכון. יש 

 10פה סוגיה, ההצעה לסדר לא מציגה את כל הסוגיה, מה שאנחנו, שתי 

 11פה כי אין אפשרויות, אפשר להתקשקש פה, הדיון הרי לא יוכל להיגמר 

 12פה נתונים לאף אחד, לא על החשמל ולא על מה היה לפני ולא על מה 

 13יהיה אחרי, ההצעה שלנו להקים ועדה בהחלטת מליאה שאלי אטיאס 

 14יעמוד בראשה, עבדכם יהיה חבר בה ומישהו, אבי כאכון, יואב, אבי 

 15כאכון יהיה חבר בה, ישבו על המדוכה, ידברו גם עם מתפללי בית 

 16ם מעודה שמכיר את ההיסטוריה, גם עם הכרטיסיה של הכנסת, גם ע

 17 הנהלת חשבונות, גם עם הגזבר ויבואו אלינו עם פתרון מוסכם. 

 18אני רוצה להציג את הבעיה בפני המליאה ואחר כך אם תוקם ועדה, לא  מר א. מעודה:

 19תוקם ועדה, סיפור אחר, אני צריך להציג את הבעיה, כהצעה לסדר 

 20זה אחר כך לוועדה של כמה אנשים שאתה  להציג עליה... תביא את

 21רוצה. חשוב מאוד, אחד שמיום הקמתו של בית הכנסת המועצה 

 22המקומית בנתה על המקלט שהוא היה מועדון החליטה לבנות שמה 

 23... שמה חדר לבית הכנסת שישמש את הציבור. המקלט היה מועדון ו

 24 קיים, אני מאוד מבקש, אטיאס, זה אולי... 

 25 מה אתה מקדים את העניין כי בסך הכל... ל מר א. אטיאס:

 26 אני רוצה רקע לתת שיהיה לך רקע לוועדה.  מר א. מעודה:

 27 הוא ישב אתך, אמרתי את זה במפורש. מר ח. געש:

 28 נשב על הכל... מר א. אטיאס:
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 1 לי חשוב שזה יהיה בפרוטוקול. אטיאס, תקשיב מר א. מעודה:

 2. אני לא רוצה להעמיד את זה. אז שהוועדה תביא את המלצותיה .. מר ח. געש:

 3נכנסת סוגיה, נכנסה סוגיה נוספת, יש אדם שטוען שהוא תרם לבית 

 4 הכנסת. 

 5 אני צריך לתת את המצב לאשורו. אתה התמנית להיות יו"ר הוועדה. מר א. מעודה:

 6 אני אשב אתך.  מר א. אטיאס:

 7טיאס, זה לא, אבל אני רוצה להעלות את זה בפני המליאה. טוב, א מר א. מעודה:

 8 מיותר, אני רוצה לדבר, מותר לי. 

 9אני יכול לעשות את זה פורמלית, אני אומר לכם, תעמוד ההצעה שלו  מר ח. געש:

 10 להצבעה, תעמוד ההצעה שלי להצבעה ובזה נגמר. אני לא רוצה

 11 אני אצביע בעד ההצעה שלך. מר א. מעודה:

 12 אז בוא נגמור, חבל על הזמן. מר ח. געש:

 13ריך לדעת על מה הנושא, איך מעבירים הצעה בלי לדעת על מה הנושא. צ מר א. מעודה:

 14 אני רוצה להסביר בבקשה, אל תפריע לי. 

 15אני לא מפריע לך. תקשיב, אני לא מפריע לך, אני אומר לך עוד פעם  מר ח. געש:

 16 אפרים, אני יכול להרים להצבעה ולגמור את זה.

 17 אין בעיה. מר א. מעודה:

 18 שה פה התדיינות, באמת.אני לא עו מר ח. געש:

 19 לא התדיינות... מר א. מעודה:

 20תשב עם הוועדה באריכות, אמרתי קודם, ציינתי במפורש לפרוטוקול  מר ח. געש:

 21שיפגשו אתך כי לך יש את הידע ההיסטורי הנרחב ביותר. זה לא ישנה 

 22 כלום.

 23תי אני רוצה רק להגיד שכשאני קיבלתי את המכתב הלכתי למים, אמר מר א. מעודה:

 24למה פתאום אתם שולחים אלי מכתב, אין לי שעון, תנתקו אותו, ניתקו 

 25אותו, כעבור יום המועצה באה וחיברה את פיראטי כיוון שהיא אומרת 

 26 זה שלי.

 27זה לא נכון, אתה מציג, בשביל זה אני רוצה את הוועדה, אתה מציג את  מר ח. געש:

 28 הדברים לא נכון.
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 1 נ"ס אמרו אין לנו מים.... כי המועדון והמת מר א. מעודה:

 2 אתה מציג את הדברים לא נכון.  מר ח. געש:

 3 לא נכון? מר א. מעודה:

 4 לא מר ח. געש:

 5 למה, אני הייתי...  מר א. מעודה:

 6כי אתה, אתה היית נוכח, כי הייתה פנייה אלי מצד מתפללי בית הכנסת  מר ח. געש:

 7א יודע גם שאי אפשר להשאיר בית כנסת בלי מים ביום שישי. אז אתה ל

 8 כן את כל התמונה.

 9 סליחה, זה ההיא מהמתנ"ס וזו ציונה. מר א. מעודה:

 10 על מה הויכוח.  דובר:

 11 על טעות...  מר א. מעודה:

 12 אתם לא משתתפים בדיון, אתם לא משתתפים בדיון. מר ח. געש:

 13 חיים מעורה בסיפור הזה גם, בוא נכניס עוד אנשים בוועדה. מר א. כאכון:

 14לא רוצה להכניס, כי הוא בתקופה מסוימת הוא היה יו"ר או  אני מר ח. געש:

 15 אחראי לוועד של הבית כנסת.

 16 ...   מר א. כאכון:

 17 אני מתפלל שם.  מר א. מעודה:

 18 ולכן אני מציע...  מר ח. געש:

 19 המטרה למצוא פתרון אמיתי ולא למרוח. מר א. אטיאס:

 20 ומהר.  מר ח. געש:

 21 תן צ'אנס. עכשיו... מר א. אטיאס:

 22אלי, אני רוצה להוציא את האנשים ממצוקתם בבית הכנסת ולפתור  ח. געש: מר

 23את הבעיה מהר ככל האפשר. אפרים לא יכול להיות מעורב בוועדה, 

 24אפרים היה מעורב בתהליך, כן שילמו, לא שילמו, לא יודע מי נגד מי, 

 25אם הייתי יודע לא הייתי מקים ועדה, תאמינו לי. אני מציע להעמיד 

 26להקים את הוועדה, אלי אטיאס יו"ר, נחמיה חבר, אבי כאכון להצבעה, 

 27 חבר.

 28 בוא נקבע זמנים, זמן  מר א. כאכון:
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 1 הכי מהר שאתם יכולים. הכי מהר מר ח. געש:

 2 רגע, מה יהיה תפקיד הוועדה?  מר י. קעטבי:

 3 לבדוק מר ח. געש:

 4 לאשר את החוב או לא לאשר את החוב?  מר י. קעטבי:

 5 רים ביחד, לא ברור(לא )מדב מר ח. געש:

 6 אני טוען שאין לנו חוב בכלל אז מה פתאום, חייבים לשלם. מר א. מעודה:

 7 השאלה מה תהיה סמכות הוועדה. מר י. קעטבי:

 8חברים יקרים, החוב הוא למשאבי מים, לחברת חשמל, המתפללים  מר ח. געש:

 9 למועצה, המועצה למתפללים, המועצה למים. 

 10 חב' חשמל. מר א. מעודה:

 11אז אני מסביר לך מה היה.  )מדברים ביחד, לא ברור( לא, זאת בדיוק  ח. געש: מר

 12הסוגיה שכל אחד זורק את החלק אינפורמציה שלו. הייתה תקופה 

 13שהמועצה התחייבה לשלם את החשמל הם התחייבו לשלם את המים, 

 14המועצה שילמה את החשמל, הם לא שילמו את המים. )מדברים ביחד, 

 15 לא ברור(

 16רגע, למה יש אור למועדון? למה יש אור לגני ילדים? למה ... לגני ילדים?   עודה:מר א. מ

 17 )מדברים ביחד, לא ברור(

 18 אני מעמיד את ההצעה שלי להצבעה, מי בעד?  מר ח. געש:

 19 אז מה הסמכות הזאת? מר א. מעודה:

 20הם צריכים להביא לנו להחלטה את תמונת המצב ואת ההמלצה שלהם  מר ח. געש:

 21למי, מי משלם למי ומי לא משלם בכלל. רשמת בעד? מי בעד  מי מקזז

 22 ההצעה שלי להקים את הוועדה?

 23 מה ההרכב לא אמרת.  מר א. מעודה:

 24אמרתי, אתה לא מקשיב. יו"ר אלי אטיאס, חבר נחמיה, חבר אבי  מר ח. געש:

 25 כאכון.

 26 לא, אבל דובר על יואב. מר א. מעודה:

 27 לא דובר על יואב. מר ח. געש:

 28 אני שמעתי על כאכון.  עטבי:מר י. ק
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 1 לא, אבל אתה לא מעוניין להיות? מר א. מעודה:

 2 אבי כאכון אמר הוא  מר ח. געש:

 3 מה שאבי רוצה אני מכבד אותו. מר י. קעטבי:

 4 לא, אבי לא ידע שאתה רוצה.  מר א. מעודה:

 5 חברים, עוד פעם, מי בעד?  מר ח. געש:

 6 כאכון מר א. מעודה:

 7יואב, מי נמנע? עמוס נמנע, תודה רבה. אפרים, מה אתה  –גד מי נגד? נ מר ח. געש:

 8 הצבעת?

 9 ההרכב לא ברור פה.  מר א. מעודה:

 10 לא משנה, נו... מר ח. געש:

 11 עם כאכון או לא. )מדברים ביחד, לא ברור( מר א. מעודה:

 12מה, מה, לא הבנתי, במקומך? חברים )מדברים ביחד, לא ברור( הוועדה,  מר ח. געש:

 13הסיעות שלא בהנהלה החליטו שיואב הוא הנציג במקום אבי  הלו, נציגי

 14 כאכון.

 15 או.קי., פה אחד. מר א. מעודה:

 16 פה אחד, אלא אם כן עמוס נמנע גם עכשיו. מר ח. געש:

 17 לא, לא, פה אחד. מר ע. כחלון:

 18הסעיף השני על סדר היום, לפני שאנחנו מתחילים בסעיף השני על סדר  מר ח. געש:

 19 היום. 

 20 רבה, חג שמח. תודה דובר:

 21 אפרים, תן לי, אפרים, בוא נתחיל שנה חדשה בנעימות.  מר ח. געש:

 22 לא, כי אתה לא רוצה אפילו להקשיב. מר א. מעודה:

 23 אני, נכון, תאמין לי, אין לאף אחד יותר שעות הקשבה אליך ממני.  מר ח. געש:

 24 לא, אבל הוא שאל אותך מה הסמכות אתה לא עונה. מר א. מעודה:

 25אמרתי, בפירוש כתוב, הם ילבנו את הסוגיה, יביאו להנה, יגידו מי חייב  געש:מר ח. 

 26 למי.

 27 אתה שמת לב? יגידו מי חייב, אני שואל יגידו אם חייב. מר א. מעודה:

 28 אם חייב, אם חייב, לא חייב. מר ח. געש:
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 1 ומי חייב. מר א. מעודה:

 2 בסדר... ר נ. השמשוני:"ד

 3 ת לא, אתה לא מקשיב. התחלתי במי חייב ואמר מר ח. געש:

 4 מה? מר א. מעודה:

 5 אתה שכרסך מלאה, כשכרסך מלאה אוזניך אטומות. מר ח. געש:

 6 למה, מהעוגה הזאת? מר א. מעודה:

 7 לא, מהטענות והמענות. מר ח. געש:

 8 

 9 )מצ"ב(. 29/2/32. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 2

 10י חוות דעת היועץ המשפטי , פרוטוקול ועדת תמיכות. על פ1סעיף מס'  מר ח. געש:

 11למועצה שני נושאים מתוך הפרוטוקול לא, מוצאים מסדר היום, הסעיף 

 12של דודאים והסעיף של אור הפרדס בגלל סוגיה שהועלתה של אור 

 13הפרדס, חבר הנהלה או יו"ר המנהל הוא עכשיו חבר המועצה, מר 

 14 צדקה. כולם התפטרו.

 15 מן.אגב, הוא לא הגיע כי הוא באו מר א. כאכון:

 16אני יודע. כל חברי הרשימה של ש"ס אחרי דוד פרץ עליו השלום  מר ח. געש:

 17 התפטרו והבא בתור זה 

 18 התפוטרו. מר א. מעודה:

 19 הגישו מכתב התפטרות.  מר ח. געש:

 20 אני יודע שרצו להיות חברי מועצה אבל אמרו להם לחזור בהם.  מר א. מעודה:

 21 לא רצו. דובר:

 22 חברים, אני  מר ח. געש:

 23 ...האחרון, ארבעה חתמו. . מעודה:מר א

 24 אני נשבע לכם, תקשיבו... מר א. כאכון:

 25 ... הוא אמר להם לחתום...  מר א. מעודה:

 26 אני לא בוחן כליות ולב. מר ח. געש:

 27 לא אתה. מר א. מעודה:

 28 המצב הוא שמר צדקה הוא חבר מועצה והוא גם  מר ח. געש:
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 1 השאלה הנשאלת מי יו"ר הסיעה.  מר א. מעודה:

 2 לגבי יו"ר הסיעה...  )מדברים ביחד, לא ברור( מר א. כאכון:

 3 לא, זה משנה... מר א. מעודה:

 4 אני אספר לכם... מר א. כאכון:

 5חבר'ה, זה לא בסדר היום, אבי, באמת, נכבד את ההחלטה של ש"ס,  מר ח. געש:

 6 תחליטו מי אתם רוצים... 

 7הבת של דוד פרץ הייתי איתה היינו אצל... )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. כאכון:

 8בפגישה, לנסות להגיד לה שאנחנו רוצים למנות יו"ר והיא אמרה לי, 

 9היא התחילה... היא מאוד כעסנית... החלטנו לכבד את המוות של דוד 

 10 פרץ ולא למנות יו"ר עד הבחירות.

 11 טוב מר ח. געש:

 12 ממש ככה לכבד...  מר א. כאכון:

 13 בקיצור מר ח. געש:

 14 א חשוב מי היו"ר, מי המוביל. ל מר א. אטיאס:

 15זה לא משנה, אלי, אלי, אני לא ... חבר'ה, אני לא בוחן כליות ולב, אני  מר ח. געש:

 16חוזר שוב, מר צדקה הוא חבר מועצה מן המניין על פי חוק ועל פי דין, 

 17מאחר והוא חבר הנהלה או יו"ר או מנכ"ל, תלוי באיזה מכתב אתה 

 18אחר וכוכי גדרון הפכה למנכ"לית מסתכל של עמותת אור הפרדס ומ

 19עמותת הדודאים חוות הדעת של היועץ המשפטי למועצה לא לדון בשני 

 20הסעיפים שמופיעים פה בפרוטוקול התמיכות של הדודאים ואור 

 21הפרדס עד לקבלת חוות דעת של לא יודע של מי. לא נוגעים, לא 

 22 מחלקים את זה.

 23 הבאה... לא מחלקים, לא נוגעים... נדון בזה פעם דובר:

 24 לא לאשר, זה לא יכול לעבור.  ובראן:'ד ג. ג"עו

 25 לא דנים כרגע.  מר א. מעודה:

 26 יוסי זריהן אמר לי גם, יוסי, חיים, הוא שלח לך מכתב. מר א. כאכון:

 27 בסדר, שלח לי מכתב, אז קיבלתי את המכתב, נו מר ח. געש:

 28 ...1466במכתב... משנת  מר א. כאכון:
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 1, כתבתי לו עליו שהוא רשאי לבוא למועצה, לתאם 1466-קיבלתי ב מר ח. געש:

 2 פגישה ולעיין בכל מסמך שהוא רוצה.

 3 ...להגיד לך מה הוא אומר? ... מה שיוסי מבקש זה את הכתובת  מר א. כאכון:

 4 אבל זה... ובראן:'ד ג. ג"עו

 5 רגע, חיים, אני אשאל אותך שאלה, אם יאמרו לי עכשיו... מר א. כאכון:

 6 א לא על סדר היום, הנושא לא על סדר היום, אני לא דן בו! הנוש מר ח. געש:

 7 לא, אבל אני מבקש... מר א. כאכון:

 8אתם רוצים לדון עכשיו, ג'ובראן הולך לבדוק עכשיו האם המועצה  מר ח. געש:

 9בכלל יכולה, כן או לא, לתת תמיכה לעמותה על פי נוהל תמיכות 

 10ותה הם חברי שבהנהלה הבכירה בתפקיד מנכ"ל או יו"ר של העמ

 11 מועצה. )מר כאכון ברקע, לא ברור( הוא מבקש 

 12 חוות דעת. ובראן:'ד ג. ג"עו

 13הוא נתן לי חוות דעת לא לדון עד שהוא לא בודק את העניין עם היועץ  מר ח. געש:

 14המשפטי של משרד הפנים... )מדברים ביחד, לא ברור( יש ניגוד עניינים 

 15מילא אם הוא משתתף. הרי שהמועצה דנה הוא חבר מועצה והוא יו"ר, 

 16הבן של הרב צדקה היה פעיל בעמותת אור הפרדס לפני כן והוא ממשיך 

 17להיות פעיל גם עכשיו, עכשיו הוא כבר חבר מועצה, כוכי לפני כן רקדה 

 18בדודאים, עכשיו היא הפכה להיות ... לא חשוב, הפכה להיות מנכ"לית 

 19כי יצאה לגמלאות העמותה, אז זה כבר לא, לכאורה על פניו... לא, כו

 20 מאורט או ממשרד החינוך, אינני יודע, והיום עושים לה מסיבת פרישה. 

 21 השאלה שלי חיים אם יו"ר עמותה יכול להיות, כשהמועצה, שיש זיקה  מר ע. כחלון:

 22 תמיכה, תמיכה דובר:

 23 יכול להיות להיות חבר מועצה? מר ע. כחלון:

 24 ביחד, לא ברור(  )מדבריםאז זה מה שאנחנו בודקים.  מר ח. געש:

 25 בין חבר מועצה קרובו או תאגיד שהוא מנהל בו לבין המועצה.  ובראן:'ד ג. ג"עו

 26 כמשתתף או בכלל...  מר ע. כחלון:

 27 לא, בכלל, יש, יש  ובראן:'ד ג. ג"עו

 28 לקרובו  מר ע. כחלון:
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 1ויש תנאים לאשר כולל אישור מהשר לדבר הזה ברוב מיוחד מהמועצה,  ובראן:'ד ג. ג"עו

 2יתן לנו  ז אנחנו כדי להיות על הצד הבטוח אני רוצה שמשרד הפניםא

 3פה הנחיה מפורשת לגבי ההתייחסות לשני המקרים, לכן ביקשתי 

 4 להוריד את שני הסעיפים האלה. 

 5 טוב, כן, מישהו?  מר ח. געש:

 6 אני רוצה להתייחס לתמיכות. מר א. מעודה:

 7 כן, בבקשה. מר ח. געש:

 8ת נוער התבקשו תנועת הנוער, בני עקיבא, אני מדבר על בני לגבי תנועו מר א. מעודה:

 9עקיבא, גם אחרים, לתת רשימה של הילדים, איזה ילדים, מה הכמות 

 10של הילדים על מנת שיקבע מה הסכום שצריכים לתת להם. אינני יודע 

 11 למה הוחלט ככה, כדי להוסיף לאיזה קבוצה יותר או להוריד.

 12 קשנו רק מספרים.לא ביקשנו שמות, בי מר ח. געש:

 13 למה? מר א. מעודה:

 14 מספר משתתפים. ח ר. גלר:"רו

 15 מספר משתתפים. תן לרן להסביר. מר ח. געש:

 16 פה נשלח שמות של אנשים. מר א. מעודה:

 17 לא, ביקשנו מספר משתתפים. מר ח. געש:

 18 היא צלצלה אלי ואמרה לי נתבקשתי לשלוח בשבילך בפקס שמות... מר א. מעודה:

 19מת, אפרים, אי אפשר ככה.  אומר לך הגזבר, תקשיב... אלי, בוא, בא מר ח. געש:

 20 אתה רוצה תשובה? ועדת תמיכות בבקשה תשובה.

 21רק שניה, ורצו לדעת אם הם מפרדס חנה או לא, אי אפשר מבני עקיבא  מר א. מעודה:

 22 בבנימינה לצרף אותם לשמות של פרדס חנה. המועצה... 

 23 רגע, אפרים ר נ. השמשוני:"ד

 24 ואז היא שלחה, שאלה אותי אם לשלוח. מעודה:מר א. 

 25 מי שאלה? מר א. כאכון:

 26מישהי מחיפה, לא יודע, מישהי שפנתה אליך ואלי בזמנו, לא יודע איך  מר א. מעודה:

 27 קוראים לה. 

 28 לא התבקשו להגיד מי מפרדס חנה. מר ח. געש:
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 1 היות.... שמות בשביל להיווכח שיש כאלה ילדים, זה גם יכול ל ח ר. גלר:"רו

 2 שיש ילד. מר א. מעודה:

 3 ...באמת עכשיו... למה ... לברר אם הילדים האלה מפרדס חנה או לא.  ר נ. השמשוני:"ד

 4מסכים, אז השאלה שלי היא, השאלה המנקרת במוחי כבר שנתיים, אני  מר א. מעודה:

 5 רוצה את רשימת הדודאים, האם הרקדנים מפרדס חנה.

 6 ...  ר נ. השמשוני:"ד

 7 למה? דה:מר א. מעו

 8 אנחנו לא דנים עכשיו בדודאים, כשנדון בדודאים תעלה את זה. ר נ. השמשוני:"ד

 9 אז אני אומר, לפני שנדון אני רוצה את הרשימה. מר א. מעודה:

 10 לא, אבל חילקנו חלק ...  ר נ. השמשוני:"ד

 11 בבקשה, אפרים מר ח. געש:

 12וז הם לא תושבי פרדס זה חוקי לבוא ולדעת? לפי השמועות חמישים אח מר א. מעודה:

 13 חנה.

 14 אמרתי לך, לא דנים בדודאים ולא באור הפרדס עכשיו, הלאה. מר ח. געש:

 15 אז אני אומר, כאשר נדון אני רוצה עד אז  מר א. מעודה:

 16 בסדר מר ח. געש:

 17לקבל רשימה, אם זה נכון שחמישים אחוז הם מבנימינה וגני שומרון  מר א. מעודה:

 18 למה לתמוך בהם? 

 19קודם כל, שניה, לפני זה, בנושא של בני עקיבא אני רוצה להכיר טובה,  ור:מר נ. מנצ

 20, אחר כך 1,444אני זוכר אפרים מתחילת הקדנציה איך זה שקיבלנו 

 21, והיום ברוך השם... נורית, כמה... כולם אומרים 61ואחר כך  6,444

 22 אנחנו היום ... חדרה ואור עקיבא. 

 23 ופים, תירגע, הכל יחסי.הכל נכון, תראה כמה הצ מר א. מעודה:

 24 חברים, נחמיה, אפרים. מר ח. געש:

 25 ... הצופים, השומר הצעיר!  מר א. מעודה:

 26 אפרים, אפרים מר ח. געש:

 27 סליחה מר א. מעודה:

 28דקות, זה לא שאלות ותשובות, דבר  64דקות? דבר  64אתה רוצה לדבר  מר ח. געש:
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 1שאתה רוצה, זה  מהאת כל דקות להגיד  64דקות ,זה הדיון, יש לך  64

 2 לא יהיה פינג פונג עכשיו. 

 3דקות, זכותי לבוא לדון בכל  64סליחה, קודם כל אתה לא יכול להגיד לי  מר א. מעודה:

 4סעיף מפה ... אבל אני עכשיו לא רוצה לדון בזה, ראיתי פה איזה 

 5אולימפיאדה שאנחנו ... לא שמעתי עליה ולא כלום... הוועד האולימפי, 

 6, 5,444נו מממנים, מי זאת בכלל? כן, הנה, פה פעמיים מה קרה פה? אנח

 7 לא ראיתי מדליה, לא ראיתי כלום, למה אני צריך לתמוך בה?

 8 תגיד את דעתך שאתה לא תומך. מר ח. געש:

 9 לא, אני רוצה שתנמק לי למה אתה רוצה לתת. מר א. מעודה:

 10תם מפריעים אני אגיד לך למה, אם זה היה תלוי בי ההקצבות, אלי, א מר ח. געש:

 11לי שם. אם זה היה תלוי בי אישית חיים געש, ההקצבות לספורט היו 

 12מתנהלות אחרת, ההקצבות לספורט היו הולכות באותן מקומות שיש 

 13לספורט הישראלי הישגים מוכחים בעולם. ההישגים המוכחים של 

 14המדינה באים בעיקר בענפים היחדניים של אנשים שמתחרים לבד. 

 15שש שיש לישראל באו בענף השייט, הילדים שצמחו שלוש מדליות מתוך 

 16בתוך הענף הזה התחילו על חשבון הוריהם בשלב מאוד מאוחר כשהם 

 17היו כבר ברמה של נוער עולמי המדינה התחילה לתמוך בהם, לא יודע 

 18אם שמעתם את גל פרידמן, שתי מדליות אולימפיות מחפש עבודה 

 19 בלשכת העבודה.

 20 תן לו תמיכה, מסכן.נכון, אולי ני מר א. מעודה:

 21 אני לא יכול כי הוא לא עמותה. מר ח. געש:

 22 אוי, די כבר...  ר נ. השמשוני:"ד

 23 עכשיו הם פועלים מר ח. געש:

 24 סליחה, גב' שמשוני, מותר לי להביע, אל ... לא מעניין אותך... מר א. מעודה:

 25 למה לא? רק לך מותר לדבר? ר נ. השמשוני:"ד

 26, תביעי דעתך אחר כך. מי ום לי את הפהולה לבוא ולסתאבל את לא יכ מר א. מעודה:

 27 זה טל שפירא, זה שני אנשים או אחד?

 28 שתי אחיות. ח ר. גלר:"רו
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 1שתי בנות שמתאמנות בענף הג'ודו, שנה שעברה נתנו לשייטת, לבחורה  מר ח. געש:

 2 -ש

 3 מה הרעיון, למה הן, למה? מר א. מעודה:

 4 שנתיים, כי היא מר ח. געש:

 5 כל ספורטאי פה יקבל? :מר א. מעודה

 6 לא כל הספורטאים. מר ח. געש:

 7 תני לי לדבר עם ראש המועצה, אל תתערבי. מר א. מעודה:

 8 ספורטאי מצטיין... מר ח. געש:

 9בתור ספורטאי לשעבר אני אענה לך, כל נושא ספורט צריך לפתח אותו  מר י. קעטבי:

 10 מהיסוד ואני תומך 

 11 ולם?למה שני אלה, למה לא כ מר א. מעודה:

 12 כי אלה הוכרו... א', אלה הגישו בקשה כספורטאים מצטיינים. מר ח. געש:

 13 אבל למה, מה שייך לנו פרדס חנה? מר א. מעודה:

 14 הם תושבי פרדס חנה. מר ח. געש:

 15 ... נותן לו להקים פה, לבנות כזה דבר. מר י. קעטבי:

 16מכיר אותם? זה סיפור אחר, מה המיקום שלהם? מה הוועד האולימפי  מר א. מעודה:

 17 למה הם... 

 18הוועד האולימפי, זאת הבעיה, שהוועדה האולימפי ברמה הזאת של גיל  מר ח. געש:

 19כזה עוד לא ... ספורטאים המוגדרים בתחומם ובגילם מצטיינים פנו 

 20לבקש תמיכה, מאחר והקריטריונים שלהם יחודניים וקבענו כבר 

 21השייט ואני קריטריון כשנתנו שנתיים לבחורה מאוד מוצלחת בענף 

 22 מקווה שהיא תתפתח.

 23 הגיעה איזה מדליה? מה קרה איתה עם ענף השייט מר א. מעודה:

 24 לא הגישה השנה. מר ח. געש:

 25 לא, אז שהגישה וקיבלה. מר א. מעודה:

 26היא באחד מהמקומות הראשונים בארץ בנוער, זה אני יודע מידיעה  מר ח. געש:

 27 אישית כי הבן שלי עוסק בשייט. 

 28אז אני בא על כל הארץ? אין לי בעיה ,אבל אם יבוא כדורגלן טוב ויגיד  :מר א. מעודה
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 1 אני רוצה גם. 

 2 הוא לא יכול, רק עמותה יכולה לזכות, זה חלק מהבעיה.  מר ח. געש:

 3 אז זה עמותה עצמית, הוא יעשה לו עמותה. מר א. מעודה:

 4 אז שיעשה עמותה.  מר ח. געש:

 5 עמותה זה? מה זה דן שפירא, איזה  מר א. מעודה:

 6 עמותה ארצית של ג'ודו. מר ח. געש:

 7 עמותה מת"א? מר א. מעודה:

 8 עמותה ארצית לג'ודו. מר ח. געש:

 9 אבל אנחנו מממנים... ח ר. גלר:"רו

 10 אנחנו מממנים את הספורטאית שלנו בעמותה. מר ח. געש:

 11ה אני לא מבין, אז דחיתם בהמשך את הזקנים, אני לא יודע מי... חדר מר א. מעודה:

 12 אמרתם...

 13 אבל זה ילדה מפרדס חנה... זה ילדה מפרדס חנה שמתאמנת בת"א.   מר ח. געש:

 14 בני עקיבא מי שהגיש את הבקשה זה עמותה ארצית.  ח ר. גלר:"רו

 15 זה ארצי...  מר א. מעודה:

 16 גם ג'ודו זה ארצי אבל הם ביקשו בשביל הספורטאית שלנו. ח ר. גלר:"רו

 17בואו... אז התאחדות הספורט יגידו... )מדברים ביחד, יבואו השייט, י מר א. מעודה:

 18 לא ברור( אז אני שואל, באיזה ... הם.

 19 ספורטאיות. ח ר. גלר:"רו

 20 אלופי הארץ, אלופי מחוז, אלופי, מה הם? מר א. מעודה:

 21 ממש ככה... מצטיינות ח ר. גלר:"רו

 22 איפה? מר א. מעודה:

 23 מגיעות להישגים גבוהים. ח ר. גלר:"רו

 24 איפה?  ודה:מר א. מע

 25 רוצים לתמוך. ח ר. גלר:"רו

 26 לא שמענו עליהם. מר א. מעודה:

 27 אתה מכיר את כל ה...? מר ח. געש:

 28 על כל הספורטאים אתה שומע?  ר נ. השמשוני:"ד
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 1 סליחה? מר א. מעודה:

 2 אני שואלת. ר נ. השמשוני:"ד

 3להם  ספורטאים מיוחדים שומעים, אלה לא שמעתי, חוץ מזה שקוראים מר א. מעודה:

 4 דן שפירא או דן בורבובסקי. 

 5 טוב מר ח. געש:

 6אני לא יודע מי אלה. באמת אני רוצה לדעת. עכשיו יש עוד, היה אחד  מר א. מעודה:

 7שזכה, אלוף העולם במתמטיקה, נתנו לו משהו? אלוף עולם, הוא לא 

 8 ביקש, כי מה פתאום ניתן לו?  לא, אני משתגע. 

 9 ווכח בשביל להתווכח.אפרים, תקשיב, אתה מת מר ח. געש:

 10 לא, לא, אני רוצה לדעת. מר א. מעודה:

 11אתה לא קורא את החומר, אז כתוב לך בחומר, תקרא מה שכתוב,  מר ח. געש:

 12 באמת מספיק כבר!

 13 מה כתוב אבל?!  מר א. מעודה:

 14 כתוב לך, תקרא. מר ח. געש:

 15 אז סליחה מר א. מעודה:

 16 אתה רוצה שאני אקריא לך? מר ח. געש:

 17 כל מה שכתוב אתה ... מה הם עושים לפרדס חנה? עודה:מר א. מ

 18היא מייצגת את פרדס חנה, היא אומרת שהיא מפרדס חנה, היא  מר ח. געש:

 19מתאמנת ברמה הארצית, היא בתחרות בנבחרת הקדטים הארצית, 

 20 כתוב לך פה. 

 21 כן, למה זה מזכה אותה שאני אתן לה?  מר א. מעודה:

 22שמעת על השם שלו לפני שהוא התחיל להתחרות אתה את שחר צוברי  מר ח. געש:

 23 ברמה של נוער?

 24 אז אני בטוח שלא נתנו לו. מר א. מעודה:

 25 מה אתה אומר? מר ח. געש:

 26 כן, עד שנהיה אלוף. מר א. מעודה:

 27 במקרה אני מכיר את שחר צוברי אז אני יודע מה הוא קיבל... מר ח. געש:

 28 שנים, זה אני לא יודע.  5אבל הוא ידוע, היה בארצית כבר  מר א. מעודה:
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 1 או.קי., אתה תצביע נגד הסעיף הזה, כן.  מר ח. געש:

 2 סליחה, אבל יש עיקרון. מר א. מעודה:

 3 בסדר מר ח. געש:

 4אני רוצה להגיד לך דבר, עם כל הכבוד לחברי הוועדה, עם זיוה ותמי בר  מר א. מעודה:

 5 ששת ואלה, אתה יודע שצריכה להיות ועדה.

 6 יכולה להיות, אני לא מסכים...לא,  מר ח. געש:

 7 לא, אנחנו כבר דנו בזה שהיא צריכה להיות. מר א. מעודה:

 8 לא צריכה להיות, יכולה להיות. מר ח. געש:

 9 יכולה להיות. ח ר. גלר:"רו

 10 בחוק  מר א. מעודה:

 11 יכולה להיות, לא צריכה להיות. מר ח. געש:

 12 לא, בחוק. מר א. מעודה:

 13 ?כן, טוב, מה עוד מר ח. געש:

 14אבל בסדר, אבל אני רוצה לדעת על השיקול דעת של זיוה ... שתהיה  מר א. מעודה:

 15 בריאה, מישהו מינה אותה? 

 16 אני מיניתי אותה. מר ח. געש:

 17 מליאת המועצה. ח ר. גלר:"רו

 18 איך? מליאת המועצה? מר א. מעודה:

 19 בוודאי, ועדת תמיכות. ח ר. גלר:"רו

 20 עצה מינתה, טוב, לא חשוב באמת. ועדת תמיכות זה מליאת המו מר ח. געש:

 21 אני לא זוכר שאותה מינינו. )דובר ברקע, לא ברור(  לא, אני רוצה ל...  מר א. מעודה:

 22   יש לך עוד משהו להגיד על התמיכות? מר ח. געש:

 23 עוד שניה.  מר א. מעודה:

 24 כן, בבקשה.  מר ח. געש:

 25 חיים, היית מציג את הדוברת. מר א. כאכון:

 26הנימוסין, הלית, דוברת המועצה. לא עובדת מועצה, ה, סליחה על א מר ח. געש:

 27 דוברת מועצה. 

 28 אתה אישרת דוברת מועצה בתקציב. אתה אישרת.  מר א. כאכון:
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 1 היא לא עובדת מועצה? מר א. מעודה:

 2 לא עובדת מועצה.  מר ח. געש:

 3 אז עובדת עצמאית. מר א. מעודה:

 4 עצמאית, עובדת פרילנסרית. מר ח. געש:

 5 נותנת חשבוניות. א. כאכון: מר

 6 היא כמו קבלן? מר א. מעודה:

 7 כן, כמו קבלן. מר ח. געש:

 8 היא מגישה למועצה?  מר א. מעודה:

 9 כן מר ח. געש:

 10 אז למה היא נבחרה ולא אחרים? מר א. מעודה:

 11כי הייתה ועדת איתור שאני לא ישבתי בה וקיבלתי את ההמלצה של  מר ח. געש:

 12 ועדת האיתור. 

 13 אתה היית ...  עודה:מר א. מ

 14 אני לא צריך לדובר דרך אגב, אני לא צריכה לדובר שום ועדה.  מר ח. געש:

 15 ... ח ר. גלר:"רו

 16 לא אישית, באופן עקרוני. מר א. מעודה:

 17 באופן עקרוני אני לא צריך... מר ח. געש:

 18 יכול להיות שהיא הכי מוכשרת, אין לי בעיה.  מר א. מעודה:

 19 לדוברת  מר ח. געש:

 20 מה תפקידה? ר א. מעודה:מ

 21 לדבר את המועצה, להביא את דבר המועצה לתושבים, להיות קשר ... מר ח. געש:

 22 מי הממונה עליה בדברור? מר א. מעודה:

 23 אני מר ח. געש:

 24 ראש המועצה. ח ר. גלר:"רו

 25 אישית מר א. מעודה:

 26 כן מר ח. געש:

 27 אז זאת אומרת אתה כן קשור. מר א. מעודה:

 28 קשור אבל לא הייתי קשור לבחירתה.אני  מר ח. געש:
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 1 אני רוצה לדעת מה התקציב שלה.  מר א. מעודה:

 2 היא מגישה חשבון. ח ר. גלר:"רו

 3 כשזה יעלה לדיון. מר ח. געש:

 4 אלף, מה המקסימום? 644לא, כמה מקסימום, היא תגיש  מר א. מעודה:

 5 כשזה יעלה לדיון בסעיף התקציב אנחנו נדון בזה. מר ח. געש:

 6 אז למה אתה מכניס אותה עכשיו...  מעודה:מר א. 

 7 אתה אישרת את התקציב כבר. מר ח. געש:

 8 נו, אז תגיד לי, אני לא זוכר.  מר א. מעודה:

 9 בתקציב, זה הכל, לא נחרוג מהתקציב, יש תקציב, לא נחרוג ממנו. ח ר. גלר:"רו

 10 אז מה התקציב?  מר א. מעודה:

 11 ף שקל, לא נחרוג מזה. אל 54או  04 1461לא זוכר,  ח ר. גלר:"רו

 12 , אז היא מתחילה עכשיו בספטמבר?54, 04 1461-ב מר א. מעודה:

 13לא משנה, לא נחרג מהתקציב, בשנה הבאה יהיה תקציב חדש, יהיה לך  ח ר. גלר:"רו

 14 אפשרות להצביע או לא להצביע.  )מדברים ביחד, לא ברור(

 15 דעת.עובדת על מה? על שעות? על מה? מותר לנו ל מר א. מעודה:

 16 הדיון הוא לא על הדוברת, תחזור ל... מר ח. געש:

 17 אתה הצגת אותה.  מר א. מעודה:

 18 הצגתי ... בזה נגמר העניין.  מר ח. געש:

 19 מה, אני רוצה לדעת פרטים. מר א. מעודה:

 20 תקבל פרטים בישיבה הבאה. מר ח. געש:

 21 אז אני שואל, אני שואל. מר א. מעודה:

 22 הלאה מר ח. געש:

 23 מה היא עובדת, לפי שעות? מר א. מעודה:

 24 לפי שעות. מר ח. געש:

 25 אתה מוכן להגיד לי ... מר א. מעודה:

 26 היא עובדת לפי שעות, מה אתה לא מבין? מר ח. געש:

 27 כמה שעות? מר א. מעודה:

 28 עד גבול השעות, עד גבול התקציב. כמה שצריך  מר ח. געש:
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 1 שעות. 64עד  ח ר. גלר:"רו

 2 שעות בחודש.  64 מר ח. געש:

 3 ?94 מר א. מעודה:

 4 64 מר ח. געש:

 5 , אגב, כמה לשעה?64אז זה בסדר. זהו? זה  מר א. מעודה:

 6 ככה וככה, ירדנו למקסימום, תגמור כבר.  מר ח. געש:

 7 שיחקת אותה. מר א. מעודה:

 8 תגמור כבר. מר ח. געש:

 9 ככה וככה, טוב מר א. מעודה:

 10 תגיד, אני זוכר? הראש שלי פח זבל? מר ח. געש:

 11 מה? מעודה:מר א. 

 12 תגיד לו, אני זוכר? מר ח. געש:

 13אתה לא צריך לזכור את זה, זה לא, יש מי שיזכור לך. מה קרה לעמותת  מר א. מעודה:

 14 הידיד שפתאום נענו לה?

 15עמותת הידיד זכתה להרבה מאוד כסף ממפעל הפיס, סדרי גודל של  מר ח. געש:

 16 מאות אלפי שקלים.

 17 זכתה? מר א. מעודה:

 18 , במאותכן מר ח. געש:

 19 אז יש לה... מר א. מעודה:

 20אנחנו נדרשים על ידי מפעל הפיס כדי לקיים את התאטרון בפרדס חנה  מר ח. געש:

 21 ולהראות שאנחנו עושים משהו

 22 מי הקבוצות...מי האוכלוסיה? מר א. מעודה:

 23 הייתי בכמה הצגות שלהם, מאוד נהניתי. מר א. כאכון:

 24 תגיד, אפרים, נו מה... מר ח. געש:

 25 מה, זה לציבור הרחב? זה כרטיסים? א. מעודה:מר 

 26 זה לציבור הרחב וכרטיסים, הם עושים גם פעילות קהילתית פה. מר ח. געש:

 27 איפה הם עושים? מר א. מעודה:

 28 בידיד. מר ח. געש:
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 1 -לא, שמה הציבור בא או הם הולכים ל מר א. מעודה:

 2 ... מר ח. געש:

 3 יש אולם גדול שם? מר א. מעודה:

 4 לא, זה תאטרון, זה נקרא תאטרון אחר.  :מר ח. געש

 5 פרינג'. ח ר. גלר:"רו

 6זה נקרא תאטרון אחר, הם זכו במלגה של הרבה כסף ממפעל הפיס,  מר ח. געש:

 7אלף שקל לשנה אם אני לא  844כמה מאות אלפי שקלים, נדמה לי 

 8אלף שקל לשנה, זכו בין מגוון עצום של להקות  844טועה, נדמה לי 

 9 והםתאטרון אחרות 

 10 והשנה הזאת הם זכו... מר א. מעודה:

 11 השנה, כן מר ח. געש:

 12 ... הייתי בהופעות שלהם. מר א. כאכון:

 13אני מדבר על העיקרון, אז השנה... בסדר... מה זה מדרשת נוגה, הבית  מר א. מעודה:

 14 בפרדס?

 15 אתה יכול להסביר? מר ח. געש:

 16 יש פה הסבר לכל עמותה ועמותה. ח ר. גלר:"רו

 17 לא, אני רוצה לשמוע. ש:מר ח. גע

 18עמותה שמנסה לגשר בין דתיים וחילוניים, מקיימת פעילות לשבת  ח ר. גלר:"רו

 19 ושיעורים ודברים כאלה. 

 20 איפה המקום שלה? מר ח. געש:

 21 המקום באחד הדירות, יש שם  ח ר. גלר:"רו

 22 כתוב פה כתובת של אחת הדירות? מר ח. געש:

 23 זה פעילות שללא זוכר את השמות אבל  ח ר. גלר:"רו

 24 בי"ס אלישבע... דובר:

 25 מה זה?  ח ר. גלר:"רו

 26 זה בבית ספר אלישבע. דובר:

 27 בית ספר אלישבע? ח ר. גלר:"רו

 28 הבית בפרדס של דתיים חילוניים. דובר:
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 1 הוא אמר דתיים חילוניים. מר ח. געש:

 2אנ ירוצה להבין לגבי העמותה לגמלאים, מה זה הפעלת מועדוני  מר א. מעודה:

 3 , זה תקציב מעבר? גמלאים

 4 כל החוגים עוברים בעמותה, הם עושים את הפעילות. ח ר. גלר:"רו

 5 אז מה התקציב שאנחנו מתקצבים אותם בפעילות, זה לא שייך לזה. מר א. מעודה:

 6 לא, יש תקציב של העמותה, יש תקציב של העירייה. ח ר. גלר:"רו

 7עילות מיוחדת שלא המועדון, , זה פ19-אני רוצה להבין מה היחודיות ב מר א. מעודה:

 8 לא, מה ... 

 9לסייע להם לקיים חל'ק מהפעילויות שמתבצעות בתוך המבנים של  מר ח. געש:

 10 המועצה.

 11 אבל אנחנו ממילא מחזיקים את המבנים. מר א. מעודה:

 12 אני מחזיק את המבנים, אתה רוצה שאני ... מר ח. געש:

 13 פעילות, פעילות, אפרים ח ר. גלר:"רו

 14 זה חלק מהפעילות. מר ח. געש:

 15 אלף בתקציב הרגיל השנתי.  84תוסיף להם  מר א. מעודה:

 16יש פעילויות, חלק מהחוגים עוברים דרך העמותה, זה חלק מהסבסוד  מר ח. געש:

 17 שלהם.

 18טוב, אני רק רוצה להבין, משום מה פה אני ראיתי פה שיש פה דחיה של  מר א. מעודה:

 19אזן הכספי ואת כל עיקר העמותת היכל עמרם. הוועדה בחנה את המ

 20התרומות, העמותה, בעמוד הראשון מאחורה, והם ראו, עיקר התרומות 

 21הנאספות מופנות לבינוי בית הכנסת בעצם לצורך אנשים שיבואו 

 22 להתפלל בבית כנסת ואולי ללמוד.

 23 זה לא כל מה שהם רושמים. מר א. כאכון:

 24ר פעילות למען בית כנסת או, אז זאת אומרת אל מגיע להם, אם זה כב מר א. מעודה:

 25 זה פחות טוב מאשר טל שפירא? 

 26 כן מר ח. געש:

 27מי זה פה שנותן את ההחלטה שלא מגיע להם? זה לבניין בשביל  מר א. מעודה:

 28 המתפללים שיהיה להם איפה לשבת.
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 1 התמיכה לא יכולה להיות לבנייה. מר ח. געש:

 2 לא לבנייה. מר א. מעודה:

 3 ...לא לבנייה, אני  מר א. כאכון:

 4 אתה יכול לחייב מה שאתה רוצה, יש את הבקשה שהייתה מול הוועדה. מר ח. געש:

 5 סליחה, זה לא ... יש שיעורי תורה, לא, אתה...  מר א. מעודה:

 6 ... יש שיעורי תורה...  מר א. כאכון:

 7 לא, הנימוקים האלה לא משכנעים. מר א. מעודה:

 8ככה גם הם התחייבו בהקצאת המועצה הקצתה את הקרקע והבינוי,  ח ר. גלר:"רו

 9קרקע יבוא במקורות שלהם. הם ביקשו כסף גם לצורך בינוי. )מר 

 10 כאכון ברקע, לא ברור( ... 

 11 אבל לא רק אמרו בינוי, אמרו גם פעילות, אמרו גם שיעורים.  מר א. מעודה:

 12 ברור ש... מר א. כאכון:

 13 שפירא כן?!מה זה ההגשה הזאתי? דווקא פה אתם הולכים לדן  מר א. מעודה:

 14 אל תצעק עלי. מר ח. געש:

 15 מה הקשר? ר נ. השמשוני:"ד

 16לא, זה מרגיז, מה הקשר?! כשזה נושא ... נושא מתפללים אז הם באים  מר א. מעודה:

 17 ודוחים, לא...

 18 אני מציע...  מר ח. געש:

 19... מי שואל אותך בכלל? אבל זה ... את לא חשובה, את לא מעניינת,  מר א. מעודה:

 20נושא דתי זה לא מקומם, מדובר במתפללים שיבואו  ברגע שזה

 21 לשיעורים... 

 22 כן, מה עוד? מה עוד אפרים? מר ח. געש:

 23 אז אני שואל האם הנימוקים האלה הגיוניים? מר א. מעודה:

 24 לי כן, הלאה, לך לא? מר ח. געש:

 25 למה? נחמיה, הם הגיוניים שלך? אתה נגד המתפללים? מר א. מעודה:

 26 ביא את זה ...אל ת מר נ. מנצור:

 27 לא, אני מביא את זה לזה, כי הוא אומר  מר א. מעודה:

 28 נחמיה  מר א. כאכון:
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 1מבוססת על התנדבות ואין לה הוצאות מיוחדות המקום פועל, כתוב,  מר א. מעודה:

 2כבית כנסת ... הוועדה מחליטה, מי זה הוועדה? הגזבר, מר ג'ובראן, 

 3 וזיוה דסקל! הגברת בר ששת שלא מבינה בחיים שלה כלום 

 4 אין לי ספק שאם הוועדה הייתה של אנשי ציבור ההחלטות היו יותר מר ח. געש:

 5 החוק אומר שיש ועדה ויש את הוועדה המקצועית מר א. מעודה:

 6 אתה טועה מר ח. געש:

 7 זאת הוועדה המקצועית. מר א. מעודה:

 8 אתה טועה ומטעה. מר ח. געש:

 9 ת החוק.אל תגיד לי ראינו שנינו א מר א. מעודה:

 10 ראינו מר ח. געש:

 11 כי כבר בזמנו אתה רצית כן להקים ועדה ... מר א. מעודה:

 12 החוק אומר יכולה, לא חייבת, רשאית... מר ח. געש:

 13 לא, כתוב זו ועדת חובה. מר א. מעודה:

 14 זאת לא ועדת חובה. מר ח. געש:

 15 . ועדת חובה, מר ג'ובראן, תקרא בספר ותעיין, זו ועדת חובה מר א. מעודה:

 16 זה תוקן. ובראן:'ד ג. ג"עו

 17 לא, חוזר מנכ"ל לא מבטל... מר א. מעודה:

 18 טוב, חברים מר ח. געש:

 19 סליחה, אני רוצה מר א. מעודה:

 20 כן מר ח. געש:

 21 חוזר מנכ"ל לא מבטל חוק עזר.  מר א. מעודה:

 22 טוב, בסדר. מר ח. געש:

 23ים ועדה, אתה אז אני לא באתי, הסכמתי אותך, שכנעת אותי לא להק מר א. מעודה:

 24אמרת כל הדברים האלה יסודרו, באמת הם מסודרים, אין לי בעיה, אין 

 25לי בעיה בוועדת התמיכות אבל כשאני רואה נימוקים כאלה שבגלל 

 26שפעילות המתפללים אז הוא לא נותן, ומי? תמי בר ששת? היא 

 27 המחליטה. 

 28 מה זה?!  ר נ. השמשוני:"ד
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 1 אל תתערבי... מר א. מעודה:

 2 אני אתערב כמה שאני רוצה!  משוני:ר נ. הש"ד

 3 מי שואל אותך? מר א. מעודה:

 4 אין לך שום זכות! ...  ר נ. השמשוני:"ד

 5 יש לי סמכות להגיד מה אני רוצה, את לא חשובה בעיני. מר א. מעודה:

 6 ...לא רלוונטי.  ר נ. השמשוני:"ד

 7 את כלום! אני מדבר אל ראש המועצה, עזבי מר א. מעודה:

 8 חיים ר נ. השמשוני:"ד

 9 אל תתעצבני, את יכולה ללכת.  מר א. מעודה:

 10אי אפשר לנהל דיון, אני אביא את זה להצבעה. )מדברים ביחד, לא  מר ח. געש:

 11 ברור(

 12אתה מבקש פה, אני מביא לדיון, אתה יש לך הסבר טוב, תגיד אני לא  מר א. מעודה:

 13 רוצה הסבר.

 14י מקבל את הנימוקים של ועדת התמיכות, אני מסביר לך עוד פעם, אנ מר ח. געש:

 15 אתה לא מקבל אותם, זהו.

 16 אבל אתה רואה שהנימוקים זה בגלל מתפללים? מר א. מעודה:

 17 .לא מתפללים מר ח. געש:

 18 כתוב מר א. מעודה:

 19מתוך שלוש עמותות, תסתכל פה, שלוש, אם אני מסתכל פה שלוש  מר ח. געש:

 20תחת לתנועות נוער, מסעיף תסתכל בחלק של ה, בדף הראשון שיש לך, מ

 21 .66עד  7תסתכל בסעיף  66עד  7

 22 ?7איפה זה  מר א. מעודה:

 23 66עד  7-איפה, אתה קורא רק מה שנוח לך. מ מר ח. געש:

 24 כן מר א. מעודה:

 25 8עמותות אם לא היינו מוציאים את אור הפרדס עכשיו  9מתוך  מר ח. געש:

 26 עמותות הן עמותות בנושאי דת, מה לא בסדר?

 27 מתוך כמה? .... מעודה:מר א. 

 28 שלישי מר ח. געש:
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 1 אלף?  54-אלף ו 84שליש מה... אתה רוצה להשוות  מר א. מעודה:

 2 אפרים, כשמדברים על עמותה... זה לא רק חילוניים, זה גם דתיים. מר נ. מנצור:

 3בסדר, אני על הקשיש מוכן להוסיף, אני לא מדבר על הקשיש. אני טוען  מר א. מעודה:

 4 -ות היא לא נכונה ולא יכול להיות ששפה ההסתכל

 5 -...גם בוועדה אין אדם דתי חיים ש מר א. כאכון:

 6 זו דעתך ואתה גם תומך בה, בבקשה . כן, עמוס, בבקשה.  מר ח. געש:

 7 84ויש  664שזה יחד נותן  34:84אני רואה בספורט שיש חלוקה של  מר ע. כחלון:

 8יהם אבל בסדר, זכותה לבית"ר, יפה, בסדר, בית"ר זה בסדר, לא מת על

 9אלף זה לקבוצת  84לקבל... בנימוקים של הוועדה כתוב שבעצם 

 10 הבוגרים, אתה לא שומע אותי? אני ארים את הקול?

 11 איפה זה כתוב?  מר א. מעודה:

 12 לא, יש לי בעיה, לא משנה.  מר ע. מצליח:

 13 אין בעיה, אני ארים את הקול.  מר א. מעודה:

 14 הכל בסדר.  מר ע. מצליח:

 15לטובת ילדי פרדס חנה  34אני רואה שהנימוקים של הוועדה היא  ע. כחלון:מר 

 16שמלכתחילה כל התמיכות הן לילדי ותושבי וגמלאי ואנשים של פרדס 

 17, איך מבקרים את 84- 84חנה. שלושים לבוגרים זאת אומרת זה שווה 

 18העניין וזה גם המכתב של יוסי מתייחס, איך מבקרים את העניין 

 19 ם שכספים לא זולגים מילדים לבוגרים או ההפך. בדוחות הכספייפ

 20אני אגיד לך מה עמוס, הרי בתוך הבקשה הם כותבים לאילו סעיפים  ח ר. גלר:"רו

 21הם רוצים להפנות את הכסף, אז לגבי הבוגרים זה כרטיס שחקן 

 22ובדיקות רפואיות וכל מיני דברים והביטוח ונסיעות והכל, אפשר לבקר, 

 23כולם יודעים שעל העלויות האלה אי אפשר  זאת אומרת זה לא בעיה,

 24לקיים קבוצה, אי אפשר... אי אפשר לבדוק איפה כל שקל הולך אבל 

 25רואים שהעלויות האלה הוצאו וזה בדיוק הסעיפים שאנחנו נתנו על זה 

 26 את הכסף. )מדברים ביחד, לא ברור( 

 27 כמו בית"ר, נתנו כסף...  מר ח. געש:

 28 ם בוגרים, זו חלוקה. זה חלוקה של ילדי מר ע. כחלון:
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 1 ילדים גם. 644פה לא כתוב כמה יש לבית"ר, אולי לבית"ר יש  מר א. מעודה:

 2אין ילדים, תפסיקו באמת כבר, אין ילדים, אתה לא יודע, זה בדיוק  מר ח. געש:

 3 הבעיה שלי.

 4 אז תלמד אותי... מר א. מעודה:

 5 אין להם, רק קבוצה של בוגרת. מר ח. געש:

 6 איך הם מכינים תשתית?אז  מר א. מעודה:

 7 הם מקבלים כסף ממקורות אחרים. מר ח. געש:

 8 לא, תשתית לקבוצה. מר א. מעודה:

 9 אין תשתית, זה  ח ר. גלר:"רו

 10 אם אין ילדים אז לא תהיה קבוצה. מר א. מעודה:

 11אנחנו מנסים שנים רבות, גדולים ורבים וטובים ממני ניסו לעשות  מר ח. געש:

 12פרדס חנה קבוצה אחת שאפשר יהיה לרכז איחוד של הקבוצות שיש ל

 13בה מאמץ, ואז הבסיס של עמותת ברנס שעושה עבודה יוצאת מן הכלל 

 14של ילדים, נערים, נוער, תהיה בסיס גם לקבוצה הבוגרת. בינתיים לא 

 15צלחה המשימה בידינו, גם לא לפנינו, אני מקווה שאולי עכשיו נצליח. 

 16גרים, יש דרבי פה פעמיים בית"ר משחקת בוגרים, לברנס יש גם כן בו

 17 בשנה, מלחמת עולם.

 18 הפסידו בטח.  מר א. מעודה:

 19אני יכול להגיד לך שאחרי הדרבי הראשון שהשתתפתי, אני בדרך כלל  מר ח. געש:

 20הולך לכל משחקי הבית של הילדים והנערים, בדרבי האחרון 

 21שהשתתפתי של הבוגרים התחילו מכות, ברחתי כל עוד רוחי בי, לא בא 

 22 למשחקים של בוגרים. יותר

 23 השחקנים הלכו מכות? מר א. כאכון:

 24 כן מר ח. געש:

 25 אבל יש לי שאלה, לפני חודש...  מר א. מעודה:

 26 זה יש, לברנס יש את זה.  אני מסכים אתך, אבל לא ...  מר ח. געש:

 27 טוב, עזוב...  )מדברים ביחד, לא ברור( מר ע. כחלון:

 28ולכים? אומרים משחקים כדורגל בבית"ר או ...אמרתי להם לאן אתם ה מר א. מעודה:
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 1 בעמוס ברנס ומקבלים כסף, ערבים מאום אל פחם.

 2 הם לא מקבלים, הם משלמים על החוג, אני לא יודע כמה עולה... מר ח. געש:

 3 לא, הם שחקני כדורגל בהרכב הם אומרים. מר א. מעודה:

 4 יכול להיות שהם שחקנים ערבים, מה לעשות? מר ח. געש:

 5 לא, אני רוצה לדעת... עודה:מר א. מ

 6יש להם מאזן, אתה יכול לבוא לראות את המאזן. )מדברים ביחד, לא  מר ח. געש:

 7 ברור( 

 8 אני לא מכיר. מר ע. כחלון:

 9 כמה? מר י. קעטבי:

 10 לא יודע. מר ע. כחלון:

 11 אז הם לא יכולים לממן את הילדים מה שיש היום? מר י. קעטבי:

 12 לממן את הבוגרים. הילדים לא צריכים  מר ח. געש:

 13...זה אתיופים, עזוב, מגיע לעזור להם, עזוב יואב.  )מדברים ביחד, לא  מר א. מעודה:

 14 ברור( אי אומר

 15 ... אל תכניס לי מלים לפה.  מר ע. כחלון:

 16 הילדים זה אתיופים... מר א. מעודה:

 17 כן, עמוס, בבקשה. מר ח. געש:

 18אלף  34-ם שאין זליגה של הכסף מהשזה יהיה בפרוטוקול, איך מוודאי מר ע. כחלון:

 19 .84-ל

 20קשה מאוד לעשות את זה כי הוא מגיש דו"ח כספי ואני נותן לו את  מר ח. געש:

 21 התמיכה על פי המאזן שלו, אני לא עושה...

 22 זאת אומרת שהכסף גם יכול ללכת מר ע. כחלון:

 23 לא של הכסף, מה זה מאזן...  מר י. קעטבי:

 24הוא צריך לצרף... עמוס, בתוך הקבוצה, בתוך לא, חלק מהניירת ש מר ח. געש:

 25 ברנס איך יודעים שהכסף לא עובר ממה שתכננתי מהילדים לבוגרים. 

 26 זה בסדר, זאת אומרת  מר ע. כחלון:

 27זה בכי לדורות, שהם ימשיכו עם הילדים, אנחנו צריכים להקים קבוצה  מר י. קעטבי:

 28 בוגרת טובה.
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 1ל זה לא הולך, אבל לא הולך, יואב, לא אבל לא עובד, לא הולך. אב מר ח. געש:

 2 הולך, גם אתה ניסית, מה, לא ניסית לאחד את הקבוצות?

 3 אז לא היה כסף. מר י. קעטבי:

 4 אז ניסית לאחד את הקבוצות. מר ח. געש:

 5 היה פשיטת רגל, לא היה כסף. מר י. קעטבי:

 6עמוס אתה מנסה לאחד את הקבוצות? )מדברים ביחד, לא ברור( תנו ל מר ח. געש:

 7 לדבר.

 8 664זאת אומרת מכיוון שאי אפשר לוודאת את זה, יש קבוצה שמקבלת  מר ע. כחלון:

 9אלף שקלים שהיא תתקיים כמו  84אלף שקלים, יש קבוצה שמקבלת 

 10שהיא התקיימה עד היום, אולי תתקיים כמו שהיא התקיימה עד היום 

 11וודא, והכל זה נכון, זה ככה יקרה, אין אפשרות לוודא, אין אפשרות ל

 12המאזן כולל שמה תשלום של משכורות לשחקנים ולמאמנים שזה 

 13בסדר, אין בעיה. בבית"ר, שוב, אני למען הגילוי הנאות לא מת עליהם, 

 14לא אוהב את הפעילות שמה, לא אוהב את האנשים, אני אומר הכל על 

 15 -השולחן אבל קצת פייריות, קצת, קצת, קצת ש

 16 מאיזה בחינה אבל? מר ח. געש:

 17 תקציבית כחלון: מר ע.

 18הפייריות גדולה, גם שלא היו קבוצות בוגרות בכלל רק לנוער היינו  ח ר. גלר:"רו

 19 אלף שקל.  34נותנים לפחות 

 20 מתי רן? מר ע. כחלון:

 21 שנים. 8לפני  ח ר. גלר:"רו

 22 אני מדבר אתך על בית"ר. מר ע. כחלון:

 23 לא בית"ר, רגע  ח ר. גלר:"רו

 24 ברנס מר ח. געש:

 25 גם על עמותת ברנס שלא הייתה קבוצה בוגרת נתנו להם כסף. ח ר. גלר:"רו

 26 אלף הם בעיני  34רן, עוד פעם,  מר ע. כחלון:

 27 אז עכשיו אנחנו נותנים את אותו סכום לילדים...  ח ר. גלר:"רו

 28אלף שפה מקודשים מכיוון שהם כסף  34-דקה, רן, שניה, אני אומר ה מר ע. כחלון:
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 1אצבעות הקמתי  64-ה לעשות, אני בלטובת הילדים לסייע לילדים ומ

 2שם את הכל ואני יודע בתוך נבכי כל מה שקורה שם לאן זה הולך ומה 

 3 .644אלף הם נטו לילדים תן להם עוד  34-קורה שמה. אם ה

 4 מה שעמוס אומר הוא מבקש לקבוע כלי בקרה  מר ח. געש:

 5 .644תן להם גם  מר ע. כחלון:

 6 מה שעמוס אומר הוא מבקש  מר ח. געש:

 7 ...  מר ע. כחלון:

 8מה שעמוס אומר הוא מבקש לראות אם אפשר לקבוע כלי בקרה בתוך  מר ח. געש:

 9ברנס, שווה בדיקה, אני אומר לכם שפורמלית מתוך הניירת של 

 10המסמכים שהעמותות מגישות קשה לעשות, קשה מאוד לעשות את 

 11 הפילוח כי הוא מגיש ... 

 12מאלה שתמכתי, ליוויתי, לא אהלל את עצמי  אני אומר עוד פעם רן, אני מר ע. כחלון:

 13יותר מדי, יחד עם זאת הילדים האלה, אמרנו, פחות ברחובות, יותר 

 14בזה, סבבה, על הכיפאק, זה ניתן, העמותה היא עמותה חמה, אין לי 

 15טענה לעמותה, אבל עוד פעם, אם לא ניתן לקבוע כמו שחיים אומר כלי 

 16זאת אומרת כשיחסר לי  ,664:84בקרה זאת אומרת אנחנו אומרים 

 17כסף לאוטובוס אני אזמין אותו, זה לא משנה מאיפה כי אנחנו לא נדע 

 18וקשה לנו לדעת, וכשבבית"ר ירצו אוטובוס הם לא יצאו למשחק הם 

 19 יפסידו טכנית אלא אם כן ... שינהג איזה אוטו, אני לא יודע. 

 20 טי, דקה.טוב, יש פה הערה, דקה, יש פה הערה של היועץ המשפ מר ח. געש:

 21קודם כל אני רוצה להגיד דבר כזה, אני יושב על העניין הזה כבר יותר  מר א. אטיאס:

 22משנה וגם על הנושא של האיכות של הקבוצה, המצב אחר לגמרי ממה 

 23שכולם מכירים פה שעמוס מכיר... יש כבר כמעט הסכמה, אני לא רוצה 

 24נוער של להגיד בפה מלא, ללכת לקבוצה אחת של פרדס חנה, קבוצות 

 25שתי הקבוצות, רוצים ... את הדבר הזה, היינו עושים את זה השנה... זה 

 26היה מאוחר, היה תאריך מסוים לעשות אותו ואנחנו נותנים את 

 27התקציב הזה בהתאם לעניין הזה, רוצים להקים פה קבוצה אחת טובה 

 28 של פרדס חנה למשך כמה שנים, אנחנו ... בוגרת אחת.
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 1 ת, ילדים אחת...ונוער אח מר י. קעטבי:

 2 לא, לא, לא, לא מר א. אטיאס:

 3 כשברנס מר י. קעטבי:

 4 לא, תקשיב, אי אפשר... מר א. אטיאס:

 5 כשזה יגיע לשם אז יתחילו הזיקוקים. מר ע. כחלון:

 6אי אפשר... אנחנו רוצים, המטרה שתהיה קבוצה אחת טובה של בוגרים  מר א. אטיאס:

 7קורה עד עכשיו, ויהיו בפרדס חנה שתתארגן ותתפתח... לא כמו ש

 8קבוצות נוער, כמה שיהיו זה יהיה טוב, אם יהיה לבית"ר קבוצת נוער 

 9 ולברנס תהיה קבוצה, מי שרוצה... המטרה שתגיע בעוד כמה שנים...

 10 אז שזה יהיה בבסיס תקציב, לא בוועדת תמיכות. מר א. מעודה:

 11 רק רגע, רק רגע.  מר א. אטיאס:

 12 בסיס תקציב, לא בוועדת תמיכות.לא, אני אומר ב מר א. מעודה:

 13 לא, לא, אין בסיס תקציב, עובדי מועצה? השחקנים יהיו עובדי מועצה? מר ח. געש:

 14 לא, הכוונה לתת תקציב במסגרת התקציב.  מר א. מעודה:

 15 אתה לא יכול... זה בא על תקציב של ועדת תמיכות. מר ח. געש:

 16ה, כשאנחנו נותנים תמיכה לבית אני רוצה להגיד עוד משהו, עוד שני מר י. קעטבי:

 17כנסת, נותנים תמיכה לישיבה, כל דבר... בוקשו דברים, בוקשו סכום 

 18מסוים, הוועדה בדקה מה שבדקה אומרת זה מה שנותנים, אי אפשר 

 19פה להיכנס לתקציב כל אחד... אי אפשר.  אז אני אגיד לך, אם עשו 

 20ח, אז אמרו קריטריון הבקשה הייתה הרבה יותר כסף מאשר היה בפועל

 21יש תהליך מסוים, המועצה, כולנו רוצים לתמוך שתקבלו חשבון כמו 

 22שצריך, נותנים סכום מסוים לכל קבוצה שקיימת, עכשיו אם יש כספים 

 23ממקורות אחרים ועושים עם הכסף הזה מה שהם רוצים... ההוצאות 

 24קיימות, יש הוצאות הרבה יותר גבוהות מאשר מה שאנחנו נותנים להם 

 25נחנו לא מממנים את כל הכסף ונותנים להם, אז בוא נהיה בעצם, א

 26אלף שקל  65שקל או  64,444בפרופורציות. אז קבעו קריטריון, נדמה לי 

 27אלף שקל, אז עשו אחד ועוד אחד, בית"ר לא היה  84לקבוצה ובוגרת 

 28להם לפני כן אישורים מתאימים, הם לא יכלו להגיש את הבקשה, לא 
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 1 קיבלו כסף.

 2החשבון בנק של העמותה הוא חשבון אחד, הוא לא חשבון נפרד  מר ח. געש:

 3 לקבוצה הנפרדת. 

 4 ... 84בחשבון אחד ופה יש  664אז מלכתחילה נוצר עיוות. אם פה יש  מר ע. כחלון:

 5דת. אחרת הוא היה צריך להקים אחרת הוא היה צריך עמותה נפר מר ח. געש:

 6 ה נפרדת.עמות

 7 יות.יכול להיות, יכול לה מר ע. כחלון:

 8 ואז הוא היה יכול לקבל את הכסף רק בעוד שנתיים. מר ח. געש:

 9כדי בסדר, יכול להיות. )מדברים ביחד, לא ברור( ... או.קי. יכול להיות,  מר ע. כחלון:

 10 עמותה שתהיה שקיפות, יכול להיות שלבוגרים צריך להיות

 11למכבי  מיליון שקל בשנה 6.5תאמין לי שכשעיריית נתניה מעבירה  מר ח. געש:

 12 נתניה...

 13 ...בהבדל אחד, בהבדל אחד מר ע. כחלון:

 14 ... פרוצדורה בהתאחדות מר א. אטיאס:

 15 מיליון שקל למכבי נתניה, מה, מה 6.5ה כשעיריית נתניה מעביר מר ח. געש:

 16שמשחקים , בהבדל אחד שאני יכול לספק בהתאם לליגות בהבדל אחד מר ע. כחלון:

 17העל וטובול בליגה ב' זה בכלל לא  בליגת בה, אם מכבי נתניה משחקת 

 18 שווה, זה מקצוע. 

 19 הכסף הולך למשכורות ולא  מר ח. געש:

 20 אני לא אמרתי, עוד פעם, יואב, סליחה מר ע. כחלון:

 21 השאלה נכונה מר ח. געש:

 22אלף שקל שילכו ל, אני קורא להם מדריכי ספורט לילדים, שילכו  34 מר ע. כחלון:

 23בילדים, שילכו לטיפולי שיניים והם לבגדים לילדים, שילכו לתמיכה 

 24 עושים את זה, כל הכבוד, הם עושים את זה, שילכו לבית חם.

 25 חלק מהשחקנים של הבוגרת מקבלים את השכר מהתקציב של ...  מר ח. געש:

 26 אין בעיה, אין בעיה.  מר ע. כחלון:

 27 אבל זה נכון דרך אגב מר ח. געש:

 28 אין עם זה בכלל בעיה. מר ע. כחלון:
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 1השאלה הזאת נכונה דרך אגב... השאלה, ג'ובראן, מאחר והשאלה  געש: מר ח.

 2 נכונה לכולם, אנחנו מקבלים

 3 נכון לכל העמותות.  מר א. מעודה:

 4רגע, אפרים, איך זה נכון לכל העמותות? )מדברים ביחד, לא ברור( אני  מר ע. כחלון:

 5 רוצה להבין, ככה זה נכון לכל העמותות? 

 6ת ממני כסף והיא, נחמיה, העמותה מבקשת כסף... היא עמותה מבקש מר ח. געש:

 7מציינת את הסעיפים שעבורם היא רוצה, כן, אבל חוץ מהארבעה 

 8 סעיפים. 61סעיפים האלה שהיא מציינת היא בטח עושה עוד 

 9 יכול להיות, אבל אני אומר עוד פעם, זה לא נכון מכיוון מר ע. כחלון:

 10 רוש מסמכים, כרטסת הנהלת חשבונות, הכליש לנו את הסמכות לד ובראן:'ד ג. ג"עו

 11 אנחנו דורשים גם  מר ח. געש:

 12בפעם הבאה כרטסת הנהלת חשבונות תבקש בבקשה לשנה הבאה  ובראן:'ד ג. ג"עו

 13 ולבחון את השנה הקודמת.

 14 ואז אנחנו נבדוק את הכרטיס הנהלת חשבונות? מר ח. געש:

 15 רק ככה. ובראן:'ד ג. ג"עו

 16 וף השנה נדע ... ואז נראה, בס מר ח. געש:

 17 רגע, חיים ... )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ע. כחלון:

 18 והם יגישו את זה ביחד לשנה הבאה ולשנה הזאת. מר א. מעודה:

 19 1468לא, מה שאומר היועץ המשפטי זה שכל עמותה שמבקשת, נגיד  מר ח. געש:

 20מבקשים בקשת תמיכה, שיצרפו לבקשה לא רק את הדו"ח הכספי אלא 

 21 לבקשה את כרטיסי ... אני לא יודע איך תעשה... שיצרפו 

 22חיים, אני מכיר את המדיניות שלך בעניין הכדורגל ואת כל הזמן  מר ע. כחלון:

 23 אמרת, יואב, סליחה, ג'ובראן 

 24זה עלה ודיברנו על זה, יש קושי גם מבחינת כוח אדם לפקח על זה, גם  ובראן:'ד ג. ג"עו

 25נו ... על כל התמיכות האלה בחצי מבחינת מה לדרוש, שקדנו וחשבנו וד

 26שנה לעשות ביקורת, בדיקה, אנחנו בודקים את החלופות איך לפקח על 

 27 זה, זה לא שזה לא חשבנו...

 28אלף שקל האלה יביאו איזה כישרון על  34-הרי אתה לא מוכן שמה מר ע. כחלון:
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 1, אתה לא 664שעכשיו הולך להעלות אותם שתי ליגות ומשלמים לו 

 2  מוכן, נכון?

 3 ממש לא. מר ח. געש:

 4אני אומר את זה, אתה לא מוכן, אתה לא מוכן, ובצדק, אתה לא מוכן.  מר ע. כחלון:

 5עכשיו כל מה שאני אומר, מי מוודא שלא נקנה איזה שחקן באותם 

 6 כספים.

 7 בזמן אמיתי אין לנו יכולת לבדוק. מר ח. געש:

 8 אז זה בעיה, זו בעיה. לגבי, לא, לגבי ...  מר ע. כחלון:

 9 עמוס, עמוס ח ר. גלר:"רו

 10 לגבי שאר התמיכות מר ע. כחלון:

 11 עמוס, כשאנחנו מקבליםאת המאזן ח ר. גלר:"רו

 12 אני יודע... מר ע. כחלון:

 13 מה רמת השכר ואם הם לא חורגים ואין איזה דברים יוצאי דופן... ח ר. גלר:"רו

 14 כשזה מתוקן...  )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ע. כחלון:

 15הבעיה שכשאתה מקים עמותה אתה יכול להביא אותה רק בעוד  מר ח. געש:

 16 שנתיים לקבל עוד תמיכה. 

 17 אין עמותות קיימות.  מר א. אטיאס:

 18 טוב, חברים, אני, עוד מישהו רוצה להתבטא? מר ח. געש:

 19כן, אני מבקש לגבי היכל עמרם, אני מבקש אם אפשר, אם זה אפשרי...  מר א. כאכון:

 20 עדת תמיכות.להביא את זה חזרה לוו

 21 אני בעד. מר א. מעודה:

 22 באמת...  מר א. כאכון:

 23אי אפשר להחזיר כי אין לו כסף לחלק, נגמר הכסף, הכסף פה נגמר, יש  מר ח. געש:

 24פה שני סעיפים שהורדנו אותם מסדר היום ואנחנו שומרים להם את 

 25הכסף עד שתהיה חוות דעת של היועץ המשפטי של משרד הפנים מה 

 26)מדברים ביחד,  תת אור הפרדס ועם הדודאים, עם ה... לעשות עם עמו

 27 לא ברור(

 28אם הם רשמו שהבקשה היא לבנייה היא לבנייה, אם רשמו שהבקשה  ח ר. גלר:"רו
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 1 לפעילות...  )מדברים ביחד, לא ברור( 

 2 מה את אומרת? מר ח. געש:

 3 אני שואל, כחברת מועצה מר א. אטיאס:

 4 ניינים... ...הסוגיה של ניגוד הע מר נ. מנצור:

 5 זה מה שהוא אמר, אתה לא הבנת. מר ח. געש:

 6 אבל רוצים עוד חוות דעת משפטית. מר נ. מנצור:

 7אני כבר אומר לך שלא תהיה בעיה. )מדברים ביחד, לא ברור( הבעיה  מר א. כאכון:

 8היא אחרת, זה לא הבעיה, אני כבר אומר לכם שיאשרו גם את צדקה 

 9... מרים פיארברג שחבר מועצה,  יאשרו וגם אותה יאשרו כי בנתניה

 10שכחתי איך קוראים לו, שהוא מש"ס יש לו עמותה ענקית והוא מקבל 

 11 אלף שקל בשנה. 844תקציב של כמעט 

 12 נתניה זה לא דוגמה.  מר א. מעודה:

 13 לא משנה...  מר א. כאכון:

 14 לא משנה אם היא מנהלת... כחברת מועצה לא יכולה לקבל.  מר א. מעודה:

 15 ש לי, שמע... י מר ח. געש:

 16 זה בבדיקה, למה לקבוע?  ח. בן צבי: 'גב

 17 חברים מר ח. געש:

 18העניין בדודאים זה לא כוכי גדרון, ג'ובראן, חשוב מאוד שתשאל אותם  מר א. כאכון:

 19 האם מותר לתת תמיכה לאנשים שלא מהישוב, זה השאלה.

 20 זה פרטי, אבי ח. בן צבי: 'גב

 21 אנשים לא מהישוב. מר א. כאכון:

 22 אתה אומר... )מדברים ביחד, לא ברור(  . השמשוני:ר נ"ד

 23 חברים, אני, באמת מר ח. געש:

 24 נורית, הם פרסמו... מר ע. כחלון:

 25 זה לא משנה.  ר נ. השמשוני:"ד

 26 זה משנה.  מר ע. כחלון:

 27 זה שפרסמו לא אומר... ר נ. השמשוני:"ד

 28 טוב, חברים, חברים  מר ח. געש:
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 1תקציב התמיכות כשהיה את אור הפרדס אז ...  בשנה שעברה מעבר ל מר א. מעודה:

 2 אני מבקש לדון בהיכל עמרם ואם תהיה בעיה...

 3 אין, חברים מר ח. געש:

 4 שקל.  64,444אבל בשנה שעברה הוספת  מר א. מעודה:

 5 בעדכון תקציב הוספתי. מר ח. געש:

 6 אז תעשה... מר א. מעודה:

 7 יבדק בעדכון תקציב.  מר ח. געש:

 8 ם בבקשה בפרוטוקול.שירש מר א. כאכון:

 9 תרשום יבדק ואני מקווה שיקבלו. מר א. מעודה:

 10אנחנו בלאו הכי צריכים לעשות עדכון תקציב, השנה ישתנו אלף ואחד  מר ח. געש:

 11 דברים, טוב, חברים.

 12 אז אני מבקש שיהיה דיון בזה. מר א. מעודה:

 13בעדכון תקציב אז אמרתי, יעלה בדיון תקציב. )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ח. געש:

... 14 

 15 הוועדה תדון? מר א. מעודה:

 16אם בעדכון תקציב נחליט להוסיף כסף, אני עוד לא יודע איך נראה  מר ח. געש:

 17, 1461-העדכון תקציב כי עוד אין לי מספרים סופיים של משרד הפנים ל

 18לכן, אחרת הייתי עושה היום הצבעה על העדכון תקציב, אני לא יכול כי 

 19 פרים של משרד הפנים, הרי במהלך השנה עוד לא נגמרו המס

 20 שקל עדכון תקציב 5,444-ו מר א. מעודה:

 21 ? 5למה  מר א. כאכון:

 22 , לא משנה, זה לא משמעותי, זה הזזה מסעיף לסעיף.64, 5 מר א. מעודה:

 23 לקראת החג. 5,444אם לא משמעותי תן לי  מר ח. געש:

 24 צה יש לה תקציב.לא, במסגרת הכוללת של המיליונים שהמוע מר א. מעודה:

 25להצביע אם אתם רוצים על הכל, אני אומר עוד פעם, חברים, אני מציע  מר ח. געש:

 26 68וסעיף  3, סעיף 1461מהדף הראשון שיש לכם בקשות תמיכה משנת 

 27לא עומדים להצבעה, זה הסעיף של אור הפרדס והסעיף של הדודאים, 

 28 שני הסעיפים האלה לא עומדים להצבעה. 
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 1 ג'ובראן לא מאשר. מר א. כאכון:

 2בגלל חוות הדעת של היועץ המשפטי שמחייבת חוות דעת נוספת  מר ח. געש:

 3 ממשרד הפנים, כל היתר אני מבקש לאשר את בקשת

 4זאת  88ובני עקיבא  55אני מאשר, קצת להבין, כשאני רואה הצופים  מר א. מעודה:

 5 אחוז מבחינת תלמידים מהצופים  54-אומרת שבני עקיבא מהווה כ

 6 מהצופים, זה נכון גם בשטח. ר ח. געש:מ

 7 , מי בעד?68-ו 3אני מבקש להעמיס את זה להצבעה בלי הסעיפים  מר ח. געש:

 8 רגע, ועם עדכון מר א. כאכון:

 9אמרנו, בעדכון התקציב נבדוק אפשרות להוסיף כסף לסעיף התמיכות,  מר ח. געש:

 10לא קובע, לא רק לנוגה, אולי גם לדברים אחרים, אינני יודע... אני 

 11בשביל זה יש ועדת תמיכות, אנחנו נגדיל, אם אפשר יהיה נגדיל את 

 12 תקציב התמיכות. מי בעד?

 13 אפשר להצביע ספציפית על משהו מסוים? מר א. כאכון:

 14 אתה רוצה ספציפית?   מר ח. געש:

 15 כן, רק על  מר א. כאכון:

 16 דקה מר ח. געש:

 17 שאני יכול...  מר א. כאכון:

 18 ף אתה ...איזה סעי מר ח. געש:

 19 . 1-ו 6סעיף  מר א. כאכון:

 20 )מדברים ביחד, לא ברור( 1-ו 6סעיף  מר ח. געש:

 21דקה, דקה, אלא אם כן יקבעו פה איזה שהם כלים כמו שאתה אומר  מר ע. כחלון:

 22 לבקרה.

 23 אמר חיים שיקבעו  מר א. מעודה:

 24 אני אומר אלא אם כן, אם כן אז בסדר. מר ע. כחלון:

 25פטי ינחה את המועצה לגבי הכנת כלי בקרה להבטיח היועץ המש מר ח. געש:

 26שהכספים שהולכים לתמיכות מגיעים ליעודם. לא, ליעוד המבוקש 

 27בבקשה, עכשיו אני אומר לכם, אני אנסה לעשות את זה ויכול להיות 

 28שבשנה הבאה כשמבקשים, אם מישהו מגיש תמיכות בנוסף למאזן 
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 1 יצטרך להגיש 

 2 התחייבות מר א. כאכון:

 3 לא התחייבות אלא איך הוא... געש:מר ח. 

 4שיגיש, שיגיש, מה קרה, הוא מבקש כסף, שיגיש, מה קרה, שיתאמץ  מר א. מעודה:

 5 קצת.

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

 7 . אכרזה על רחוב מגד.1

 8 הסעיף הבא אכרזה על רח' מגד.  מר ח. געש:

 9 מה עם החוזה, איפה הוא? מר א. מעודה:

 10 גע, החוזה. ר מר ח. געש:

 11 זה הסעיף הבא.  ובראן:'ד ג. ג"עו

 12 מה באמת החוזה הזה?  מר י. קעטבי:

 13תכף אני אסביר לך, רח' מגד אנחנו רוצים להכירז עליו, מכל ההקצבות  מר ח. געש:

 14ומכל התכנונים לא הייתה הכרזה פורמלית על סלילה ברח' מגד, אני 

 15 מבקש לאשר אכרזה. 

 16 מגד זה שעשו?  מר א. מעודה:

 17 לא, מגד לא עשינו.  מר ח. געש:

 18 איפה דוד לוי? מר א. מעודה:

 19 דוד לוי. מר ח. געש:

 20 שבזמנו זריהן... מר א. מעודה:

 21 יש תב"ר, יש תכנון, יש ויכוח עם התושבים, מסתבר בסוף מר ח. געש:

 22 אין אכרזה. מר א. מעודה:

 23 שאין אכרזה, אז אני מבקש, זה עניין פורמלי, מי בעד?  מר ח. געש:

 24 פה אחד.  א. מעודה: מר

 25 

 26 . 22/44//3, גו"ח 32. אישור מכירת קרקע ברח' אחוזה 4

 27 מכירת קרקע ברח' אחוזה, זה מגרש של המועצה. מר א. מעודה:

 28לפברואר בישיבה  9-אנחנו אישרנו את המכירה של הפרסום מכרז ב ובראן:'ד ג. ג"עו
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 1ה כאן, פרסמנו מכרז... זכה מישהו עם שתי הצעות, ההצעה הגבוה

 2זכתה כפי שכתבתי, אנחנו לצורך קבלת אישור משרד הפנים צריכים 

 3 את אישור המועצה להסכם עצמו.

 4 מאושר, נו דובר:

 5זה איפה שהיה המקווה הישן, רח' אחוזה, ברח' אחוזה אחרי הבית של  מר ח. געש:

 6כוכי בצד ימין, נכון? בצד שמאל, סליחה, בצד של כוכי, זה מגרש עם 

 7 איך עשו את החלוקה. מבנה מוזר, לא יודע

 8 מגרש של דונם שמישהו גר בחצי דונם העליונה...   מר א. מעודה:

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

 10 זה כלוא, זה לא ובראן:'ד ג. ג"עו

 11 זה מגרש כלוא שהכניסה אליו היא מהמגרש הקדמי באיזה שביל. מר ח. געש:

 12 זה הקדמי, נתן מחיר טוב. מר א. מעודה:

 13 לא , השכן, לא הקדמי. ובראן:'ג. גד "עו

 14 אה? השכן מר א. מעודה:

 15 אני מבקש לאשר את ההסכם, מי בעד? פה אחד, תודה רבה.  מר ח. געש:

 16 

 17 . אישור זכויות חתימה בחשבונות בנק: 2

 18במקום גב' נחמה אלטמן  24224229/א. מזכירת ביה"ס ישורון, גב' סיגל ארזואן, ת.ז. 

 19 . 22212//1ת.ז. 

 20במקום הגב' דבי מינץ ת.ז.  22242419/ביה"ס רבין, גב' ליאורה פרבדה, ת.ז.  ב. מנהלת

22922232 . 21 

 22זכויות חתימה, נחמה אלטמן, מזכירת בי"ס ישורון יצאה לגמלאות  מר ח. געש:

 23בשעה טובה, נפרדנו ממנה באהבה רבה בטקס פורשים, מחליפה אותה 

 24ולרבין התחלפה הגב' סיגל ארזואן, צריך אישור חתימה בחשבון הבנק 

 25 המנהלת, מונתה הגב' ליאורה פרבדה שהייתה מורה בחטיבת הביניים.

 26 ליאורה פרבדה זה רק לשנה?  מר א. מעודה:

 27 לא מר ח. געש:

 28יעקב צדקה שלח לי הודעה מאומן שהוא כבר לפני כמה חודשים  מר א. כאכון:
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 1 התפטר מיו"ר העמותה ... 

 2 אם נחמיה... מר א. מעודה:

 3 אפשר לראות את זה מבוסס. אן:ובר'ד ג. ג"עו

 4 המכתב האחרון שיש לנו פה להפך שמההנהלה הוא הפך להיות יו"ר. מר ח. געש:

 5 אז מה זה משנה, אז אם הוא יביא...נאשר  את זה. מר א. מעודה:

 6 ...שתהיה הודעה מסודרת. ובראן:'ד ג. ג"עו

 7 שיהיה פרוטוקול של העמותה ושמה יהיה כתוב.  מר א. מעודה:

 8אז אני מבקש, אני מבקש לאשר את זכות החתימה של המזכירות, מי  געש:מר ח. 

 9 בעד? 

 10 של מי, של פרבדה? מר א. מעודה:

 11 כן מר ח. געש:

 12 

 13. אישור צירופו של מר אייל שני מנהל היח' לאיכות הסביבה, לנציג המועצה בוועדה 2

 14 לאיכות הסביבה במקום הגב' גלית קדישי.

 15יד מנהל היחידה לאיכות הסביבה, עד עכשיו אייל שני מונה לתפק מר ח. געש:

 16 הייתה

 17 מי זה אייל שני? דובר:

 18אייל שני זה בחור שהיה מנהל היחידה הסביבתית בעיר מודיעין, עבר  מר ח. געש:

 19דירה לפרדס חנה, אנחנו חיפשנו מנהל יחידה סביבתית, אנחנו נכנסים 

 20 לטירוף 

 21 במשכורת, בהתכתבות? מר א. כאכון:

 22ורת, בשכר, עובד מועצה, אנחנו נכנסים לטירוף מערכות מבחינת במשכ מר ח. געש:

 23 חקיקה בכנסת והצורך לעבור, עבר בכנסת חוק האריזות, עבר 

 24 מתי עבר קדישי בכלל? מר א. מעודה:

 25גלית הייתה, מינינו אותה פה כחברת הוועדה להגנת הסביבה לפני  מר ח. געש:

 26, עכשיו אני מבקש שהקמנו את הוועדה. אז היא הייתה נציגת המועצה

 27 להחליף אותה, יש אחד בעל מקצוע.

 28 באיזו ועדה לאיכות הסביבה, איפה היא? מר א. מעודה:
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 1 נורית יו"ר הוועדה להגנת הסביבה זה נורית. מר ח. געש:

 2 לא, במועצה מר א. מעודה:

 3 במועצה מר ח. געש:

 4 מה התפקיד ...? מר א. כאכון:

 5 מנהל היחידה. מר ח. געש:

 6 מנהל היחידה הסביבתית. )מדברים ביחד, לא ברור(  אן:ובר'ד ג. ג"עו

 7 מחזור, אשפה, חוק האריזות.  מר ח. געש:

 8 לא איגוד. מר א. מעודה:

 9לא איגוד. אלי אבוטבול מינה מנהל אגף באיכות הסביבה. אלי אבוטבול  מר ח. געש:

 10 מינה מנהל אגף לאיכות הסביבה.

 11 מי, אבוטבול? מר א. מעודה:

 12 כן מר ח. געש:

 13 אני לא ...  א. מעודה: מר

 14 הוא עצמאי או שהוא כפוף? מר ע. כחלון:

 15 עובד מועצה, כפוף אלי.  מר ח. געש:

 16 אבל זה לא בשיתוף עם הפיקוח? מר ע. כחלון:

 17 לא, זה חלק אינטגרלי של המערכת. הוא לא אוכף. מר ח. געש:

 18 מה הוא עושה? מה התפקיד שלו? מר א. כאכון:

 19 ע סביבתיהוא זיהה מפג מר ע. כחלון:

 20 תשאל אותו, מה אתה רוצה... ר נ. השמשוני:"ד

 21 הוא יכול להפעיל את הפיקוח. מר ח. געש:

 22 ... צורח כמו אני לא יודעת מה... ר נ. השמשוני:"ד

 23 הפיקוח ממשיך להיות...  מר ח. געש:

 24 את משוגעת, את משוגעת, הוא צורח. מר א. מעודה:

 25 מה, מי צורח? מר ח. געש:

 26אומרת אני צועק כמו משוגע, אז אני אומר על משוגעת,  היא מר א. מעודה:

 27 מטומטמת, משקפופרית.

 28 ההכרעה ...  מר ח. געש:
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 1 )לא ברור(  ר נ. השמשוני:"ד

 2 מספיק כבר! ... למה אתה מדבר ככה?!  מר א. כאכון:

 3 היא תגיד לי משוגע. מר א. מעודה:

 4 מה אתה רוצה? היא לא אמרה משוגע!  מר א. כאכון:

 5 היא לא אמרה? אתה חירש?!! אמרה משוגע. ה:מר א. מעוד

 6 אי אפשר לעבוד ככה.  ח. בן צבי: 'גב

 7 אני נורא מצטערת... )מדברים ביחד, לא ברור( ר נ. השמשוני:"ד 

 8מי בעד ההחלפה של גלית בוועדה להגנת הסביבה? מי בעד? פה אחד,  מר ח. געש:

 9 תודה רבה. 

 10 

 11 . אישור תב"רים )מצ"ב(. 2

 12 ים, גזבר בבקשה.תב"ר מר ח. געש:

 13 אתה יכול ללכת, היא אמרה לי משוגע. מר א. מעודה:

 14 חיים, סליחה...  ר נ. השמשוני:"ד

 15 אפרים, באמת, אתה מגזים.  מר ח. געש:

 16 היא קראה לי משוגע אז אני אומר לה למה. מר א. מעודה:

 17תקשיב, אתה אמרת לאנשים פה במועצה, גם לעובדים דברים יותר  מר ח. געש:

 18 חמורים.

 19 יכול להיות. מר א. מעודה:

 20 אז תפסיק עם זה גם אתה. מר ח. געש:

 21 בסדר, מקבל, אבל היא אמרה לי משוגע, אני לא נשאר חייב. מר א. מעודה:

 22 היא לא אמרה לך משוגע. מר ח. געש:

 23 נחמיה, היא אמרה משוגע? מר א. מעודה:

 24 עזוב, באמת מר נ. מנצור:

 25 את האמת! מה עזוב? תהיה גבר, תגיד  מר א. מעודה:

 26 יש למישהו ...  מר ח. געש:

 27 חיה, את לידה ואת לא שומעת. מר א. מעודה:

 28 יש למישהו הסתייגות מהתב"רים? מר ח. געש:
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 1 תהיה בגילי... ח. בן צבי: 'גב

 2 בסדר, אפשר לחשוב. מר א. מעודה:

 3 השם הנוכחי הוא אגב דוד עמר, זה כבר אושר ברשם העמותות. מר א. כאכון:

 4 ...  מר א. מעודה:

 5 חיים, לפני שאתה מגיש את הבקשה... מר א. כאכון:

 6 מה זה טיאוט, עוד פעם טיאוט? מר א. מעודה:

 7 רכב טאוט חדש.  ח ר. גלר:"רו

 8 אז כמה יש לנו? מר א. מעודה:

 9מזמן ואנחנו קונים חדש מכספי משרד הפנים.   מכרנו רכב אחד לא ח ר. גלר:"רו

 10 קנינו לפני שנתיים.

 11 עוד אחד? עכשיו מר א. מעודה:

 12 רכב מיוחד לרחובות ההולנדים. מר ח. געש:

 13 מה זה סקר הארנונה הזה עוד פעם? מר א. מעודה:

 14סקר ארנונה זה רק התקציב, אנחנו לא עושים סקר חדש, ממשיכים את  ח ר. גלר:"רו

 15שנים לעשות  5הישן, אם יש שינוי, אבל משרד הפנים נותן, מחייב כל 

 16 וקחים את הכסף.סקר ונותן על זה כסף, אנחנו ל

 17 אנחנו לוקחים ומה עושים בו? מר א. מעודה:

 18 ממשיכים את הסקר בדברים שהשתנו. ח ר. גלר:"רו

 19 בדיקת חריגות. מר ח. געש:

 20 הבתים שנבנו אנחנו הולכים.  ח ר. גלר:"רו

 21 שנים סקר.  5אתה מחויב לעשות כל  מר ח. געש:

 22 או.קי. מר א. מעודה:

 23 אלף שקל. 944-ם מממן את זה באז עכשיו משרד הפני מר ח. געש:

 24 עושים מדידות מה שעוד לא הגדרנו. ח ר. גלר:"רו

 25 שנים לגמור את הסקר.  5שנים לוקח לך  5 מר א. מעודה:

 26 נכון מר ח. געש:

 27 כל כמה זמן מודדים? דובר:

 28 שנים ...  5אז כל  מר א. מעודה:
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 1 מה שנמדד לא מודדים מחדש. ח ר. גלר:"רו

 2 מודדים. מה שנמדד לא מר ח. געש:

 3 הבתים החדשים. ח ר. גלר:"רו

 4 . 1447, 1446-מה שנבנה מאז הסקר האחרון, הסקר היה ב מר ח. געש:

 5 .1446-התחלנו אותו ב ח ר. גלר:"רו

 6זאת אומרת אחרי שהוועדה בודקת והכל בסדר אנחנו שולחים עוד  מר א. מעודה:

 7 פעם.

 8 שנים אחרי ... כן. 5 מר ח. געש:

 9רוצה לתת משהו חשוב, לפני כמה חודשים אישרנו פה תקציב  רגע, אני מר א. כאכון:

 10תב"ר על סלילה של בי"ס מורשה, של הכביש, אתה התחייבת חיים, יש 

 11 -בפרוטוקול, התחייבת שזה ב

 12 להתחיל את העבודה עכשיו. מר ח. געש:

 13אני אגיד לך למה אני מעלה את זה היום, בשמונה בבוקר, ברבע לשמונה  מר א. כאכון:

 14את הילדות שלי שמה והאוטובוס נסע רברס כמעט עלה על  הורדתי

 15 ילדה שמה, אני במקרה

 16 אז אם היה רחוב הוא לא היה נוסע רברס? מר ח. געש:

 17 לא, תבוא לשם פעם אחת... מר א. כאכון:

 18 תאמין לי שאני נמצא בבתי הספר לפחות כמוך. מר ח. געש:

 19 אז אם היית שם... מר א. כאכון:

 20ם ובעוד כמה מקומות מתעכבת בגלל בעיות קשות עם הסלילה ש מר ח. געש:

 21המונופלים, בזק, חברת חשמל, הוט, מקורות וגם משאבי מים, יש לנו 

 22כמה תב"רים שאישרנו ועוד לא יוצאים איתם לדרך למרות שיש 

 23מכרזים גם בשבז"י, גם ביוגב, גם בלבונה. אנחנו יודעים אבי, מה, אתה 

 24יאומים, אני רוצה יותר ממך שזה חושב שאני לא יודע? כשיסתיימו הת

 25יצא לדרך, רח' גבע בקנדי ליד השני גני ילדים אם הייתי יודע שזה יקח 

 26כל כך הרבה זמן הייתי מתחיל את הבנייה של הגנים בצד השני ולא שם, 

 27שם המינהל בכלל בהסכם פיתוח, אתה חושב שאני נהנה? אני הראשון 

 28 עוד הערות?  שהייתי רץ לפרסם, לסלול ולפרסם, נכון? יש
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 1אלף שיפוץ במבנה מועצה דתית  644תגיד לי, כשאני כותב פה, כשיש פה  מר א. מעודה:

 2 וכו' זה אומר זה כסף, יכול להיות שזה כבר נעשה?

 3 לא ח ר. גלר:"רו

 4 במקרה אחד כן. מר ח. געש:

 5 שמה? לא ח ר. גלר:"רו

 6 הגג.  מר ח. געש:

 7 הגג, לא, על הגג אתה שואל? ח ר. גלר:"רו

 8 אלף, מה, הולכים עוד לעשות או כבר עשו?  644מועצה דתית  א. מעודה:מר 

 9 מחליפים את הגג. ח ר. גלר:"רו

 10 את הגג. מר א. מעודה:

 11 גג ח ר. גלר:"רו

 12 זאת אומרת מה שיש כל זה דברים שצריכים לעשות. מר א. מעודה:

 13 חוץ מדבר אחד. מר ח. געש:

 14 מה? מר א. מעודה:

 15 הצעות מחיר ח ר. גלר:"רו

 16חוץ מדבר אחד, תוך כדי, במהלך אפריל מאי מסתבר שמבחינת רישום  א. מעודה:מר 

 17לגני ילדים לחינוך מיוחד יש צורך בגן נוסף לחינוך מיוחד, במקום 

 18לבנות גן חדש חצינו את גן שיטה לשתיים והתחלנו להוציא את הכסף 

 19 לפני שאישרנו את התב"ר, זה

 20 הבנו, וזה  מר א. מעודה:

 21 אלף שקל מופיע פה בתב"ר. 844לף שקל, נדמה לי א 844 מר ח. געש:

 22 אלף, לקחת גן לחצי.  844מה יש אבל  מר א. מעודה:

 23 אתה צריך לבנות מר ח. געש:

 24 שיפוץ כללי? ח ר. גלר:"רו

 25 אה, גם את הגן השני. מר א. מעודה:

 26 שירותים, חשמל, לפרוש את המחיצות, יש לך עכשיו שני גנים. מר ח. געש:

 27 נים אבל תוספת? לאבו מר א. מעודה:

 28 לא, לא, חצינו את הגן, שירותים נפרדים, מתקנים נפרדים. מר ח. געש:
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 1 רגע, משהו נוסף, הסתיים ההתקנה של ה...  מר א. כאכון:

 2 בוא נאשר.  מר ע. כחלון:

 3 רק להבין, מה זה הפרויקט ... המושבה?  מר א. מעודה:

 4 ... שלטים אבל רק ... מר א. כאכון:

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

 6פרויקט לב המושבה, מה זה? )מדברים ביחד, לא ברור( מה זה פרויקט  מר א. מעודה:

 7 לב המושבה?

 8רחוב הדקלים.  בין רחוב הדקלים אבן גבירול, הצפירה ופיק"א, עולים  מר ח. געש:

 9 שמה, אנחנו עושים את הפיתוח.

 10 ושים את הפיתוח?בתוך ה... אנחנו ע מר א. מעודה:

 11 אין יותר הסכמי פיתוח לפי בג"צ.  מר ח. געש:

 12 גבינו כסף היטלי פיתוח, עושים פיתוח. ח ר. גלר:"רו

 13 אלף שקל לרווחה, מה קרה?  54מה זה רחוב המעלה עוד פעם עוד  מר א. מעודה:

 14אני מציע לכם ללכת, העברנו את כל המתקנים של הרווחה שהיו בבית  מר ח. געש:

 15שכר דירה, תקשיב, הורים, ילדים, עבודה קהילתית העברנו תבורי ל

 16למבנה של המעון של נעמ"ת צמוד לטיפת חלב, עשינו שם את כל 

 17 העבודות, חנכנו, צריך... 

 18הדבר הכי יפה שאני רואה פה, הסדרת דרך הים ליד ... אולי תסביר לי  מר א. מעודה:

 19 את הדבר היפה הזה?

 20 איזה סעיף? מר ח. געש:

 21 ... בניין הרכבת. שהאוטובוס יוכל... ליד הרכבת. גלר:ח ר. "רו

 22 מורידים את העץ? מר א. מעודה:

 23 עוקפים את העץ. ח ר. גלר:"רו

 24 עוקפים את העץ.  מר ח. געש:

 25 איך עוקפים? מר א. מעודה:

 26 מורידים את המעקה בטיחות. מר ח. געש:

 27 ולפניו לוקחים ימינה? מר א. מעודה:

 28 ינה.לפניו לוקחים ימ מר ח. געש:
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 1 זאת אומרת העץ לא יגעו בו.  מר א. מעודה:

 2 לא, גבינו את ה, מה זה?  מר ח. געש:

 3 זה יותר כסף. מר א. כאכון:

 4 ואיך תהיה הפניה ממערב? מר ע. כחלון:

 5 אה, לא, זה היה...ממערב אין בעיה מר ח. געש:

 6 זה הגדלה. מר ע. כחלון:

 7 ממערב אין בעיה של הקוטר סיבוב.  מר ח. געש:

 8 לא, יש. כחלון: מר ע.

 9 לא מר ח. געש:

 10 אוטובוס לא יכול לקחת את הסיבוב. מר ע. כחלון:

 11 עכשיו לא. דובר:

 12 ממזרח יש לו, ממזרח הוא לא יכול לקחת, ממערב אין לו בעיה. מר ח. געש:

 13 בסדר, ממזרח נכון, זה ... או.קי. מר ע. כחלון:

 14 .הוא לא יכול, בגלל זה עושים את הפנייה ימינה מר ח. געש:

 15 ... לא יכלו לחתוך את העץ? מר א. מעודה:

 16 מי שבא ממערב ורוצה לקחת  מר ע. כחלון:

 17 לפנות שמאלה? מר ח. געש:

 18 שמאלה מר ע. כחלון:

 19 אז יש שם מר ח. געש:

 20 בקוטר אין כל כך בעיה... מר ע. כחלון:

 21יש שם בעיה אם תשים לב יש שמה החיבור מים הראשי של פרדס חנה  מר ח. געש:

 22 א שמה. מערב נמצ

 23 ...בדיקה? מר ע. כחלון:

 24לא, לא, עכשיו לא, אני לא יודע, התכנון, דרך הים מע"צ מתכננת אותה  מר ח. געש:

 25לביצוע נדמה לי של שלוש כיכרות ברח' האורנים, ברח' ההדרים, זה 

 26 מע"צ מתכננת, בינתיים

 27 מה קורה עם התוכנית של הכיכר שמה? מר א. מעודה:

 28החלטה להפקיד בוועדה המקומית מאחר וזה נכנס לתוך תב"ע אחת יש  מר ח. געש:
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 1תחום הדרך של הרכבת, צריך אישור הקלה ממועצה ארצית מהולנת"ע, 

 2 יהיה מהר.

 3 בקדנציה הזאת? מר א. מעודה:

 4הרכבת מסכימה. הרכבת מסכימה, עכשיו בצומת שמה של הרכבת  מר ח. געש:

 5ים אם פשוט אי אפשר להעביר משמה את החיבור מים אז מה שעוש

 6תשים לב, כבר עשו שם הידוק למחלוטה כמעט עד הרשת, עד הכלוב של 

 7 הברז.

 8 נכון מר א. מעודה:

 9ועכשיו כשמסדרים את הפניה ימינה ממזרח יש הרחבה של הכביש  מר ח. געש:

 10 -כאילו, אתה איתי? כאילו הכביש נכנס לתוך החניה של ה

 11 שיבה של רק אני מנסה לחשוב למה לא היה כיוון ח מר ע. כחלון:

 12 לחתוך את העץ. מר א. מעודה:

 13באים ממזרח למערב לוקחים ימינה או בננה כמו שאתם מתכננים, למה  מר ע. כחלון:

 14 לא להמשיך מהכיכר שמתחת לגשר דוך לכיוון החניה?

 15אני מתפלא עליך, אני כבר אמרתי לך, זה לא שלנו, הכנו תב"ע, התב"ע  מר ח. געש:

 16 -אושרה, מחכים ל

 17 בסדר :מר א. מעודה

 18הרכבת מסכימה שניכנס לה לתוך תחום הדרך, אנחנו צריכים להפקיע  מר ח. געש:

 19 שם קרקע חקלאית.

 20 חקלאית מר ע. כחלון:

 21התב"ע אושרה להפקדה ביום שני האחרון בוועדה המקומית, מחכים  מר ח. געש:

 22לאישור, צריך ללכת עכשיו למחוזית ולאישור הולנת"ע כי זה לתוך 

 23 טר של הרכבת. מ 614-התחום של ה

 24 המסילה, או.קי. מר ע. כחלון:

 25הרכבת נתנה אישור, הרכבת נתנה אישור, אני מקווה שזה ירוץ. אני  מר ח. געש:

 26 מבקש לאשר את התב"רים. מי בעד? תודה רבה, שנה טובה.

 27 ישיבה נעולה


