תאריך 31/88/82

1

כ"ה כסלו ,תשע"ד

2

מועצת פרדס חנה כרכור
פרוטוקול ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור
ביום ה'  31/88/82כ"ה כסלו תשע"ד
תשע"ג

3
4
5
6

השתתפו:

7

מר חיים געש ,ראש המועצה

8

רו"ח רן גלר ,מזכיר וגזבר המועצה

9

גב' צילה כהן ,מנהלת לשכה

10

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן ,יועמ"ש למועצה

11

עו"ד אלדד בר כוכבא ,מר אלי אטיאס ,גב' חיה בן צבי ,גב' שרון בן צור ,גב' רינה רונן,

12

מר נחמיה מנצור ,מר איציק בוחבוט לוין ,מר יעקב צדקה ,מר אפרים מעודה ,מר רון לירם

13

גב' הגר פרי יגור  ,מר אבי כאכון.

14
15

 .8קבלת פנים לחברי המועצה הנכנסת ופרידה מחברי המועצה היוצאת.
מר ח .געש:

16

שלום וערב טוב לכולם ,אני מבין את ההתרגשות הגדולה .אני

17

מתכבד לפתוח בישיבת המועצה הראשונה של המועצה המכהנת

18

החדשה .סדר היום נשלח .אני מבקש ברשותכם לפתוח בברכה

19

ובריאות (...דובר ברקע ,לא ברור ,מחיאות כפיים) אני מבקש

20

ברשותכם לפתוח בברכת רפואה שלמה למצליח שעובר תקופה לא

21

קלה שאני מקווה שנזכה במהרה לראות אותו לידינו  ...כל צרותיו.

22

על סדר היום יש פרידה או אמירת תודה לחברי מועצה שסיימו את

23

תפקידם .חלק מהציבור חושב שחברי מועצה מקבלים שכר עבור

24

עבודתם ,יש ,אני לא יודע אם חלק גדול או קטן ,אבל במפגש שלי עם

25

תושבים אתה שומע ,מה ,הם מקבלים כסף ,שיעבדו ,שיצלצלו ,שיפנו

26

אלינו ,אז אני אומר שיהיה רשום גם בפרוטוקול ,חברי מועצה עושים

27

את עבודתם חינם אין כסף ,היו ניסיונות בעבר לעשות חקיקה

28
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8

חברת איגמי40-3666868,

ראשית ולשלם הוצאות אבל זה לא ברמה של הרשות המקומית ,ולא

1

תמיד אנשים יודעים במה כרוך תפקידו של חבר מועצה ועדיין חבר

2

מועצה רוצה להיות פעיל ולעסוק בתחומים שמעניינים אותו ,בין אם

3

זה ועדות ובין אם זה דברים אחרים וכמה השקעה מדובר וכמה רצון

4

טוב וכמה מאמץ ולפעמים גם הרגשה של כפיות טובה ,זה חלק

5

מהפעילות הציבורית וגם אם הטונים לפעמים היו גבוהים והכיוונים

6

היו מסוימים בסך הכל הייתה פה כוונה טובה לעשות טוב למושבה

7

ולאנשיה ,אני רוצה להודות לחברי המועצה שמסיימים את תפקידם

8

ומסיימים את הכהונה שלהם ,שלושה מהם אחרי שתי קדנציות,

9

עשר שנים בשירות הציבור זה לא מעט ,זה הרבה עבודה ,הרבה

10

השקעה ,ואחת אחרי קדנציה אחת ,כל אחד מיטב ממרצו ,יכולתו,

11

תרם בשטח שאליו החליט להתמסר .אני רוצה להגיד תודה רבה גם

12

אישית ,תודה רבה אמיתית גם אם לפעמים הטונים היו פחות

13

נעימים .הכנו פה

14

מר א .מעודה:

אני רוצה לברך בבקשה.

15

מר ח .געש:

לא ,אני לא נותן לך לברך.

16

מר א .מעודה:

אז אני מברך את כוכי ,צר לי שפרשת ,צר לי שהפרישו אותך ,חסרת

17

לנו.

18

מר ח .געש:

אפרים ,אתה תשאל כשתקבל את זכות הדיבור אז תדבר.

19

מר א .מעודה:

סליחה ,זה סעיף?

20

מר ח .געש:

לבקש לדבר.

21

מר א .מעודה:

ביקשתי ,אתה אומר לא.

22

מר ח .געש:

תחכה בסבלנות.

23

מר א .מעודה:

למה?  68שנים?

24

מר ח .געש:

כשאני אסיים לדבר.

25

מר א .מעודה:

סיימת

26

מר ח .געש:

לא ,לא סיימתי.

27

מר א .מעודה:

אתה תסיים ואני אבקש את זכות הדיבור.

28
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מר ח .געש:

8

חברת איגמי40-3666868,

יפה מאוד .אז בשמי ובשם המועצה אני מבקש להעניק שי צנוע

1

לחברי המועצה שסיימו את תפקידם ולהודות להם באמת מקרב לב

2

על ההשקעה ועל העבודה ,לאחל להם בריאות טובה ואריכות יומין,

3

לראות אותם בפעילות ציבורית ככל שירצו וליידיז פירסט ,אז כוכי,

4

על  64שנות עשיה (מחיאות כפיים) .ד"ר השמשוני (מחיאות כפיים).

5

ד"ר השמשוני:

תודה רבה ,בהצלחה.

6

מר ח .געש:

עמוס כחלון (מחיאות כפיים) .עמוס ,תודה רבה .הרביעי כנראה נבצר

7

ממנו להגיע ,אני אומר לו גם כן ,יוסי זריהן

8

לא ,לא נבצר ,הוא לא רצה להגיע .פשוט הוא לא רצה לבוא לראות

9

כמה אנשים.

10

מר ח .געש:

ידיעותיך מרובות משלי.

11

מר א .מעודה:

אין ספק ,התפללתי איתו יחד בערבית ,הוא אמר אין לי צורך להגיע

12

לראות פה אנשים שאני לא מעוניין.

13

מר ח .געש:

כן אפרים ,ביקשת לדבר ,בבקשה.

14

מר א .מעודה:

מעניין שכל אלה שפרשו או הופרשו הם שייכים לסיעה שלך ,מעניין.

15

כוכי עשתה עבודה מאוד יפה ,התווכחנו אבל עשית עבודה יפה ,צר לי

16

שהפרישו אותך מהמפלגה .זו דעתי ודעת הציבור .לעומת זאת עמוס

17

כחלון כנראה החליט להפריש את עצמו ממך ,הוא הגיע למסקנה,

18

חבר לסיעת ,איך הסיעה שלך?

19

מר א .כאכון:

המושבה שלנו.

20

מר א .מעודה:

המושבה שלנו בראשות כאכון ,הד"ר אם היא הייתה רוצה להיות

21

בוודאי הייתה צריכה אבל היא צריכה ללמוד בחו"ל ,לא יודע מה

22

צריכה לעשות ,לעומת זאת זריהן הפסיד ,הפסיד את מערכת

23

הבחירות ,אני אמרתי לו אל תתמודד לראשות מכיוון שמי שמתמודד

24

לראשות אז הוא מפסיד את החבר מועצה ,הוא לא שמע בקולי

25

ולדעתי הוא יחסר לנו פה אבל ברוך השם הספקתי להכיר את

26

החברים החדשים ,הם לא טומנים את ידם בצלחת ,הם אנשים

27

עירניים ,מכירים את החוקים ,אני מברך את הנכנסים ,לפחות אלה

28

מר א .מעודה:
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0

חברת איגמי40-3666868,

שדיברתי איתם .מי שלא דיברתי אכיר אותו בהמשך.

1

אני גם רוצה לברך ,רוצה לבקש סליחה גם מחבריי היוצאים ,כוכי,

2

אם פגעתי אני מצטער ,חמש שנים גג ,אופוזיציה ,קואליציה ,זה חלק

3

מהמשחק ,אבל זה הכל היה באמת לא מהלב ,נורית ,גם ממך תודה

4

על החמש שנים ,עמוס שבחוץ ,תודה לך ,אתה איש יקר מאוד ,איש

5

מאוד מאוד יקר שלא ,פה יוסי זריהן ,אני רוצה להודות לו ,אתה

6

אדם מאוד יקר אבל אני חושב שהמועצה מפסידה אבל זה רצון

7

הציבור ואין מה לעשות ,ולברך את הנכנסים ,את איציק בוחבוט,

8

הגר יגור ,רון לירם ,שרון בן צור ,אני לא טעיתי ,אין עוד מישהו

9

מהחדשים ,והוותיקים ,שיהיה לכולנו בהצלחה ושנה מבורכת.

10

מר ח .געש:

כוכי ,כן.

11

גב' כ .גדרון:

אני רוצה להודות באופן אישי לך ואני רוצה להגיד למי שלא יודע,

12

אני הפרשתי את עצמי מסיבות אישיות לחלוטין ,נוח לאנשים להגיד

13

שהפרישו אותי ,בסדר ,נעבור גם את זה .אני רוצה להודות לך על

14

הזכות שניתנה לי על ידך להוציא לפועל את האישורים ,להוציא

15

לפועל את האישורים שיש לי ,את היכולת שלי לתרום ,עשר שנים אני

16

חושבת שזה הרבה מאוד ,אני יכולה להגיד שרוב הזמן אני נהניתי,

17

ולא כמו שכולם אומרים נתת לי לעבוד די חופשי ,לא העמסת עלי

18

ולא הפעלת עלי את הכוחות ,אני מודה לחברים שלי לסיעה ואני

19

מודה לחברים בכלל ולא נורא אם יהיו קצת חילוקי דיעות ,זה חלק

20

מהעניין ,חלקתי את זה ,אחרי עשר שנים ,זאת אומרת אחרי חמש

21

שנים כבר למדתי וזהו ,אני חושבת שזו זכות להיות חבר מועצה ואני

22

מאוד מאוד מקווה שאתם תדעו להפנות את הכוחות החיוביים ,לא

23

הרבה יוצא מזה ,גם הציבור שומע ומגיב ובסך הכל כולנו למען

24

מושבה נהדרת ומקסימה כמו שיש לנו( .מחיאות כפיים)

25

אנחנו עומדים בפתחן של חמש שנים ,אני מקווה שנשכיל כולנו

26

לעשות רק טוב לטובת תושבי המושבה הנהדרת הזאת ,אני מקווה

27

שנצליח לעשות את זה בצורה עניינית.

28

מר א .כאכון:

מר ח .געש:
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5

חברת איגמי40-3666868,

מר א .מעודה:

רק חלק מהתושבים.

1

מר ח .געש:

נצליח לעשות את זה בצורה עניינית ,בדיון ענייני ,לנסות לא לרדת

2

לפסים אישיים ,זה תלוי בכל אחד מאיתנו 5 ,שנים יכולות להיות

3

מעט זמן ו 5-שנים יכולות להיות המון זמן ,אני  ...כל אחד ואחת

4

מכם לעשות את תפקידו הכי טוב שהוא יכול ,אני מקווה שארבעת

5

חברי המועצה החדשים יכנסו ברגל ימין לתפקיד ותוך פרק זמן קצר

6

לא ניתן יהיה לראות שהם כל כך חדשים ,הם יצטרפו לעשיה ולעשיה

7

חיובית .בטרם נתחיל ,שימו לב ,שמנו לכם על השולחן הצהרת

8

אמונים ,אתם מחויבים בה וצו המועצות אומר שמי שלא מצהיר את

9

הצהרת האמונים אינו רשאי להשתתף בהצבעות ,פקודת המועצות

10

המקומיות.

11

מר א .מעודה:

צריך לחתום?

12

מר ח .געש:

להקריא ,בפרוטוקול רושמים שהצהרת.

13

רו"ח ר .גלר:

אפרים ,נתחיל אתך?

14

מר א .מעודה:

כן ,אני מאשר את כל מה שכתוב פה ,מתחייב לשמור

15

מר ח .געש:

לא ,אני מבקש להקריא מה שכתוב.

16

דובר:

את המשפט האמצעי.

17

מר א .מעודה:

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את

18

שליחותי במועצה לתושבי פרדס חנה כרכור.

19

מר ח .געש:

רון בבקשה.

20

מר ר .לירם:

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את

21

שליחותי במועצה.

22

מר ח .געש:

הגר

23

גב' ה .פרי יגור:

אני יכולה להקריא את זה ולהמשיך בכמה מלים?

24

מר ח .געש:

אחר כך אני אתן לך ,בואי נגמור את ההצהרה ואתן לך לדבר.

25

גב' ה .פרי יגור:

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את

26

שליחותי במועצה.

27

זה בעזרת השם .אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא

28

מר א .כאכון:
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6

חברת איגמי40-3666868,

באמונה את שליחותי במועצה.

1

מר ח .געש:

יעקב

2

מר י .צדקה:

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את

3

שליחותי במועצה.

4

איציק

5

מר ח .געש:

מר א .בוחבוט-לוין :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את

מר נ .מנצור:

גב' ר .רונן:

גב' ש .בן צור:

גב' ח .בן צבי:

מר א .אטיאס:

עו"ד א .בר כוכבא:

מר ח .געש:

גב' ה .פרי יגור:

6

שליחותי במועצה.

7

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את

8

שליחותי במועצה.

9

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את

10

שליחותי במועצה.

11

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את

12

שליחותי במועצה.

13

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את

14

שליחותי במועצה.

15

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את

16

שליחותי במועצה.

17

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את

18

שליחותי במועצה.

19

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את

20

שליחותי במועצה .אז תם החלק הזה ,הגר ,ביקשת רשות דיבור ,כן

21

בבקשה.

22

אני אעמוד ברשותכם .אני כתבתי כדי לא להתבלבל ,אני בלי ניירות

23

אבל אני מרשה לעצמי הפעם עם נייר .אז במעמד המחייב והמרגש

24

הזה אני מבקשת תחילה להודות לכל הפעילים והמצביעים של סיעת

25

ביחד עם העבודה שבזכותם רון ואני כאן היום .קהל יקר ,מעבר

26

לחגיגיות ולהתרגשות אנו נמצאים בשיאו של אירוע פוליטי

27

דמוקרטי ,אתם יודעים ,יש הרבה הגדרות לדמוקרטיה ,אבל בין

28
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ההגדרות המינימאליות ביותר ועד ההגדרות המחייבות ביותר ,כולן

1

מדברות על כך שחלק בלתי נפרד מהרעיון הדמוקרטי היא הזכות

2

לחופש הביטוי כמו גם הפיקוח והביקורת על מקבלי ההחלטות.

3

קונצנזוס דביק ותמימות דעים הם האויב הגדול ביותר של

4

הדמוקרטיה ,הם האויב הגדול ביותר של יצירתיות ,קידמה ויכולת

5

התמודדות .במובן הזה עיניכם הרואות זו הקואליציה שבחר ראש

6

המועצה להקים ,תחת ההנחיה כי חבר הנהלה לא יכול להעלות

7

נושאים על סדר היום הציבורי ,תחת הנחיה כי חבר הנהלה נדרש

8

למשמעת סיעתית קבועה וללא הסתייגויות ,תחת אמירות כי

9

שקיפות איננה נושא רלוונטי ,תחת שלילת הרעיון של מינוי נציג

10

פניות ציבור לרווחת התושבים ,תחת הפגנת חוסר רגישות והבנה

11

אמיתית של ערכים של מתן שירות ,בשום דרך ואופן לא יכולנו רון

12

ואני להסכים להיות חלק ממשטר הנוחות הזה ,זו לא המטרה

13

שלשמה נבחרנו .קהל יקר ,אופוזיציה איננה מלה גסה ,אין

14

דמוקרטיה טובה ללא אופוזיציה טובה .אופוזיציה יכולה להיות בונה

15

ואופוזיציה יכולה להיות הורסת ,אני מתכוונת לבנות ,להוכיח

16

שאפשר לעשות את הדברים אחרת וטוב יותר ,אני אתמוך בכל הצעה

17

שיש בה כדי לשפר את איכות חיי התושבים ,אני לא אזניח ולא

18

אנטוש את העקרונות שעל בסיסם נבחרתי ואותם אני מייצגת .אני

19

תקוה כי גם הקואליציה תדע לא להגיב במגננה אטומה לכל ביקורת

20

בונה .רון ואני ,סיעת ביחד עם העבודה כאן בשבילכם ,אמון הציבור

21

בנבחריו ישוב ,זו המשימה העיקרית שלנו ,לתושבי פרדס חנה כרכור

22

יש למי לפנות ,אנחנו נקדם ערכי מנהיגות יוזמת ,מקצועית ,אחראית

23

וקשובה ,אנחנו האופוזיציה ,אנחנו נעמוד בשער ונשמור על המושבה,

24

תודה (מחיאות כפיים).

25

אנחנו חוזרים לחיים ,גם במתכונת של הודעה אישית יש לה סעיף

26

בפרוטוקול שהוא לא שולל את זכותך לתת הודעה אישית רק יש דרך

27

לעשות את זה .אבל חברת מועצה חדשה ,אמרתי שאני מקווה

28
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שבמהרה לא נחוש שאת חדשה.

1
2

 .3מינוי סגן  +סגן וממלא מקום בשכר לראש המועצה.
מר ח .געש:

מר א .מעודה:

3

סעיף שני על סדר היום ,מינוי סגן וממלא מקום ומילוי סגן ...בתואר,

4

מי מבקש את רשות הדיבור? כן אפרים.

5

אני מקווה שאני מוקלט ,אני רוצה להבהיר ,אני  5שנים הייתי

6

בקדנציה ,הייתי בקואליציה וראיתי את התנהלות האופוזיציה ,היו

7

דברים שהם לא הבינו ,הם לא ידעו איך להעלות את הנושאים ואני

8

כחבר קואליציה לא התנדבתי לעזור להם .את מה שהיה ,מה

9

שהאופוזיציה אז התנהלה ולא ידעה אני רוצה לתקן .מאחר ואני

10

באופוזיציה כי ככה אתה בחרת אז א' אני רוצה להבהיר שההנהלה,

11

ועדת הנהלה היא ועדה ככל ועדה ,היא ועדת חובה ,זו פעם ראשונה

12

ואני מקווה אחרונה שיוצג סעיף כזה ,סגן וכו' ,אני לא יודע מי זה

13

הסגן ,לא כתוב פה ,זה אולי אדם מג'סר אל זרקה ,אשר על כן החוק

14

קובע שכל ועדה שדנה יובא לאישור מליאת המועצה כמו ועדת

15

הקצאות ועוד כל ועדה .לכן ועדת ההנהלה יושבת ,היא תכין

16

פרוטוקול והיא תגיד והיא תעביר אלינו כמו שהיה בשלוש ,ארבע

17

קדנציות שאני הייתי אישור החלטות ועדת הנהלה ,זה יהיה על סדר

18

היום ,מה ועדת הנהלה החליטה ,יגיע אלינו פרוטוקול ,אני יכול

19

לשבת בבית ,להבין ,לראות ,אולי לברר ,אבל אני מגיע מוכן .כשאני

20

מגיע לפה עם מינוי סגן עם כל הכבוד זה יכול להיות גם סעיף לא

21

חוקי ,את זה אני פסלתי לפני  8קדנציות כשלא נכתב השם ,עם כל

22

הכבוד ,ברגע שלא כתוב שם אני לא יודע מי ,ואתה לא יכול בהפתעה

23

להביא ,אולי זה נחמיה ,אולי זה חיה ,הממלא מקום אני מבין זה

24

אטיאס ,אבל זאת אומרת הגיוני ,אני תומך בו ,אין בעיה ,אבל אני

25

אומר שתבוא לתת סגן ,אני מקווה שדבריי אלה יעוגנו וייושמו חיים

26

על מנת שלא נצטרך להביא את זה לכל ישיבה ויכוחים ,כי זה דבר

27

פשוט ,ועדת הקצאות מביאה מה מחליטים ,מה החליטה ,ועדת

28
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תמיכות,ועדה זה מגיעה ,אני קורא

1

היית יו"ר ועדות בקדנציה הקודמת ,כל החלטות הוועדה

2

...בפרוטוקול לאישור המליאה?

3

מר א .מעודה:

ועדות הקצאות ,ועדת שמות ,הכל הגיע לפה.

4

מר ח .געש:

ועדות שאתה היית יו"ר שלהם הבאת את הפרוטוקול לאישור

5

מליאה?

6

מר א .מעודה:

יש החלטות לפחות.

7

מר ח .געש:

אתה לא מבין.

8

מר א .מעודה:

לא ,סליחה ,הן לא חובה ,מצטער מאוד ,הן לא ועדות חובה ,ועדת

9

הנהלה.

10

מר ח .געש:

ועדת הנחות לא ועדת חובה?

11

מר א .מעודה:

ועדת הנחות זה דבר דיסקרטי

12

מר ח .געש:

אהה

13

מר א .מעודה:

זה ידוע בכל הקדנציות שלא מביאים לחשוף ,אלה דברים שבצנעה.

14

מר ח .געש:

טוב

15

מר א .מעודה:

אלה ,מצידי אתה רוצה להביא להביא אבל זה דברים שבצנעה ,אתה

16

רוצה להביא את זה ,תפנה את הציבור ונשב לדון בהם ,זה לא בעיה,

17

אבל יש דברים שבצנעה ,כל הקדנציות אף פעם לא הביאו את זה,

18

אתה לא יכול לבוא להקריא שמות של אנשים ,לקרוא את המחלות

19

שלהם ,זאת הסיבה ,אני לא ,ואם היו רוצים להביא את זה,

20

הפרוטוקולים שמה ,אתה היית כראש מועצה אומר ,רוצה להביא,

21

הייתי מתנגד? אבל אני רוצה ,ועדת הנהלה היא ועדה לכל דבר ,קל

22

לנו יותר שאתה מביא את ההחלטות ,אני בבית יושב ,מי בעד

23

האישור הפרוטוקול יכולים בהצבעה אחת לאשר.

24

מר א .כאכון:

מה החוק אומר אפרים?

25

מר א .מעודה:

שכל ועדת חובה צריך להביא לאישור מליאה.

26

מר א .כאכון:

לא ,הבנתי ,אני צריך לקבל את זה לפני ב-

27

מר א .מעודה:

זה ועדה ,הוא צריך להביא למליאת המועצה מה ועדת ההנהלה

28

מר ח .געש:
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החליטה.

1

מר א .כאכון:

את החומר של ועדת ההנהלה הוא צריך להביא הביתה?

2

מר א .מעודה:

כן ,באותו זימון.

3

מר א .כאכון:

באותו זימון.

4

מר א .מעודה:

כן ,מאחר ולא היה דרישה לזה אז לא קרה כלום ,אבל עכשיו אפשר

5

לעשות את זה ,היה קל מאוד אם היינו מקבלים ועדת הנהלה ,הוחלט

6

עמדת בר כוכבא ,הוחלט אטיאס ,היינו רואים את זה ,מה זה משנה?

7

זה פשוט ,ועדת הנהלה חובה ,אז אני מקווה מאוד שנה הבאה ,אתה

8

יכול אולי לצמצם את זה ,לעשות את זה בקיצור ,אבל זה

9

עו"ד ג .ג'ובראן:

ראש המועצה יקבע את הסדר של יום הישיבה ולא ...

10

מר א .מעודה:

לא שמעתי ג'ובראן.

11

מר ח .געש:

קודם כל אני

12

מר א .מעודה:

אתה יכול לבדוק את דבריי.

13

מר ח .געש:

אני לא צריך לבדוק ,אני מאמין לך מה שאתה לא מאמין בי ,בדרך

14

כלל לאורך השנים הנושאים שוועדת ההנהלה דנה בהם הם היו

15

הנושאים ,לא הבאנו את הפרוטוקול של ועדת ההנהלה לאישור כי אז

16

הישיבה הייתה נגמרת באישור הפרוטוקול ,הבאנו ,את כל מה שדנה

17

המליאה הבאנו ...

18

מר א .מעודה:

יכול להיות שזה  ...או שיבואו ויתווכחו על סעיף.

19

מר ח .געש:

זה מה שעשינו ,כל מה שדנה ההנהלה עלה למליאה.

20

מר א .מעודה:

ההנהלה דנה מי יהיה הסגן ,למה זה לא כתוב פה?

21

מר ח .געש:

לגבי העניין השמי...

22

מר א .מעודה:

לא שומע.

23

מר ח .געש:

כל מי שרוצה להתבטא ,לגבי העניין השמי אני חלוק עליך אבל

24

בסדר.

25

סליחה ,אתה רוצה שנדון בנושאים מי סגן ,קודם כל תפרט מי סגן,

26

מה סגן.

27

הכוונה

28

מר א .מעודה:

מר ח .געש:
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מר א .מעודה:

מדובר על סגן ...

1

מר ח .געש:

כן ,צריך לעשות סדר .הכוונה למנות את אלדד בר כוכבא ,עו"ד אלדד

2

בר כוכבא לממלא מקום ,לסגן במשרה מלאה ,והסמכויות שיואצלו

3

לו הן הקמת הוועדה לתכנון ובנייה והבאתה להסמכה ,אישור

4

להקמת הוועדה לתכנון ובנייה ניתן על ידי המועצה הארצית השבוע

5

על ידי מנכ"ל משרד הפנים ,ואנחנו יוצאים לדרך עם הוועדה ,צריך

6

להקים אותה ולהביא אותה למבחן הסמכה של משרד הפנים .סגן

7

נוסף ,סגן בתואר בלבד אלי אטיאס.

8

מר א .מעודה:

סליחה ,אתה שלחת לנו סגן ממלא מקום.

9

גב' ה .פרי יגור:

בשכר

10

מר א .מעודה:

לא ,כתוב בשכר? לא היה כתוב.

11

דובר:

כן ,בשכר ,בשכר.

12

מר א .מעודה:

כתוב בשכר ,זו הייתה ההזמנה ,עכשיו אני רואה סגן פלוס סגן פלוס

13

סגן .מה ,לא הבנתי.

14

מר ח .געש:

הייתה טעות משרדית

15

מר א .מעודה:

אגב אני הייתי מציע לך ,באמת ,את אטיאס שים סגן ממלא מקום

16

ללא שכר ואת אלדד סגן ,אתה יודע ממלא מקום יש לו חשיבות,

17

יואב קעטבי פעם הראה לך מה היכולות של ממלא מקום ,אז כדאי

18

לתת לאיש סיעתך סגן ממלא מקום בסעיף  ,60זו הצעתי.

19

מר ח .געש:

עוד מישהו רוצה רשות דיבור? אני מבקש לאשר את המינוי

20

מר א .כאכון:

לא ,אני רוצה לדעת משהו ,שניה רגע.

21

עו"ד ג .ג'ובראן:

אני חייב הצהרה.

22

מר א .כאכון:

לפני ההצהרה.

23

מר ח .געש:

כן אבי.

24

מר א .כאכון:

מה זאת אומרת התפקיד של אלדד בר כוכבא ,תסביר לי ,לא הבנתי

25

אותו ,לפני שלוש שנים מינינו אותו להיות סגן בשכר

26

מר ח .געש:

לנושא של התחדשות עירונית.

27

מר א .כאכון:

התחדשות עירונית והוועדה ,אחראי על הוועדה המקומית?

28
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התחדשות עירונית?

1

מר ח .געש:

אני לא יכול למנות אותו יו"ר ועדה...

2

מר א .כאכון:

ואיזה התחדשות עירונית הייתה

3

מר ח .געש:

הייתה ,נעשתה עבודה גדולה עד לרמה שגם ברמה הארצית מתחילים

4

לעשות שינויים בעקבות העבודה שנעשתה פה .עד כמה שזה נשמע

5

מוזר ,העובדה היא שפינוי בינוי במדינת ישראל הייתה סיסמה ואם

6

תיכנס לאתר של משרד השיכון תראה שלא יותר מדי פרויקטים

7

הצליחו ומנסים לשנות פאזות ,לעשות את זה בדרכים אחרות ,הבאנו

8

את זה לרמה מקצועית של שכונה אחת וראינו שיש איתה בעיה כי

9

במכפלות הצפיפות של פרדס חנה כרכור ובערכי הנדל"ן של פרדס

10

חנה כרכור זה לא מעשי ,בעצם שתיים ,הבאנו אחת של פינוי בינוי

11

לשכונה אחת מלאה והבאנו לבדיקה של מתחם קטן יותר של 8

12

בניינים במערב המושבה .במכפלות הצפיפות של פרדס חנה כרכור זה

13

היה נותן מגדלים של  66קומות ,זה לא סביר ,אתן לך דוגמה בקנדי

14

למשל אם היום יש  644דירות היה צריך להיות  644על  66דונם644 ,

15

יחידות דיור שאין איפה להביא מבני ציבור ,לעוד  644יח' דיור אתה

16

צריך לתת כיתה לשכבת גיל ,אתה צריך לתת תחבורה ,זה לא הולך,

17

אז היו רעיונות אחרים שאני מניח שברמה הארצית יעשו איתם

18

שינוי ,בין היתר יש דיבור ,אני לא יודע ...אם הוא עבר בממשלה ביום

19

ראשון ,של ניוד זכויות למקומות שלמינהל יש קרקע ,למגרשים

20

אחרים שלא נמצאים באותו תחום של הפינוי בינוי כדי שאפשר יהיה

21

לעשות את ה ...אני חושב שנעשתה פה עבודה .נצטרך להמשיך

22

ולבדוק מה אפשר לעשות.

23

אבל בפועל לא יצא שום פינוי בינוי .המועצה שילמה  8,844,444שקל

24

עלות מעביד לאלדד בר כוכבא בשביל זה שאולי יהיה פינוי בינוי

25

בעתיד.

26

מר ח .געש:

נכון ,טוב ,סליחה ,היועץ המשפטי

27

עו"ד ג .ג'ובראן:

אני רוצה לאשר את הליך המינוי מבחינה חוקית ,גם נדרש לפי

28

מר א .כאכון:
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חברת איגמי40-3666868,

הוראות חוזר מנכ"ל של המינוי גם לאשר ,קודם כל המועצה רשאית

1

ומוסמכת למנות סגן בשכר וכמובן שכר בתואר ,ממלא מקום

2

להאצלת סמכויות בהמלצת ראש המועצה ואישור המועצה כפי ש...

3

כמובן שקיבלתם גם בזימון את הצהרתו בכתב שלגזבר המועצה רן

4

גלר ומזכיר המועצה לגבי הסעיף התקציבי שמכסה את השכר של

5

הסגן שזה דבר מחייב ותנאי למינוי ועוד דבר חשוב לציין לפרוטוקול

6

שמינוי כפוף לאישור משרד הפנים ותשלום השכר הוא מיום אישור

7

משרד הפנים ,כלומר כל עוד לא התקבל אישור גם השכר לא ישולם.

8

אני קצת לא ברור לי מה זה ,זה דבר חדש? פרדס חנה רשאית למנות

9

ממלא מקום בתואר וסגן בשכר ,אבל אני אומר פה ,אנחנו קיבלנו פה

10

זימון על סגן ממלא מקום ,אני עכשיו רואה פה סגן ,סגן פלוס סגן

11

ועוד סגן ,לא הבנתי ,קיבלתי סגן ,ממלא מקום ,אז תביאו את השם,

12

נחליט להצביע לו ,אבל אני רואה פה עוד סגן ועוד פלוס ,זה לא היה

13

בזימון.

14

מר ח .געש:

אני אומר הייתה פה טעות משרדית

15

מר א .מעודה:

טעות  ...לא קיבלנו זימון.

16

מר ח .געש:

אפרים ,יש

17

מר א .מעודה:

אם אני מתנגד אז זה לא יובא לדיון ,כי לא קיבלתי זימון.

18

מר ח .געש:

אפשר להעמיד להצבעה את ההצעה.

19

מר א .מעודה:

לא ,דבר שלא הובא ,החוק קובע  86שעות לפני כן ,זה לא הובא ,לא

20

התקיים דיון עליו ,תביא אותו שבוע הבא .לא משנה אטיאס ,אני

21

אתמוך בך ,גם אם זה יהיה שבוע הבא.

22

אני מבקש להעמיד להצבעה את המינוי של עו"ד אלדד בר כוכבא

23

כממלא מקום וסגן בשכר מלא בסמכויות בנושא הקמת ועדה לתכנון

24

ובנייה והסמכה על ידי משרד הפנים.

25

מר א .מעודה:

דרך אגב ,למה זה לא כתוב לנו הסמכויות?

26

מר ח .געש:

בהתייעצות עם היועץ המשפטי נקבע הנוסח הזה ,כשכתבתי את

27

הסדר יום הסדר יום

28

מר א .מעודה:

מר ח .געש:
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חברת איגמי40-3666868,

מר א .מעודה:

אבל סליחה ,צריך לבוא לכתוב בגוף ההזמנה מה הסמכויות.

1

מר ח .געש:

אמרתי לך ,אני אשתפר בפעם הבאה ,הסדר יום  ...היועץ המשפטי

2

למועצה.

3

היועץ המשפטי עם כל הכבוד הוא לא צריך להגיד מה הסמכויות?

4

הרי סגן ממלא מקום בלי סמכויות זה לא שווה ,איזה יועץ משפטי

5

אתה ,שכחת לקדנציה הזאת? מה ,הוא צריך להגיד מה הסמכויות

6

בתוך הזימון.

7

הוא לא חייב ,ברגע שיש את הסעיף של מינוי ממלא מקום וסגן הסגן

8

וממלא המקום...

9

כשאתה בשכר אתה צריך להגיד לי ,כשזה ממלא מקום לפי סעיף 60

10

 ...כשזה בשכר אני צריך לדעת מה הסמכויות ,כי סגן בלי סמכויות

11

לא מקבל שכר.

12

מר ח .געש:

אז אמרתי מה האצלת הסמכויות.

13

מר א .מעודה:

אבל או.קי ,.לפעם הבאה אני מבקש לכתוב הכל מפורט.

14

מר ח .געש:

אני אבדוק את כל מה שאמרת לי ,תאמין לי אני מתייחס

15

מר א .מעודה:

זה בדוק ,אני צודק ,פעם הבאה שיתנהל בהתאם להוראות .אני כרגע

16

לא

17

אני מבקש לאשר את המינוי של עו"ד אלדד בר כוכבא כממלא מקום

18

וסגן בשכר ,האצלת הסמכויות כפי שאמרתי ,מי בעד? מי נגד? מי

19

נמנע? אפרים ,תודה רבה .ברכות לממלא מקום ,סגן ,אלדד,

20

בהצלחה .אני מבקש לאשר את המינוי של אלי אטיאס כסגן בתואר

21

בלבד.

22

זה לא על סדר היום ,אני לא מבין ,אתה עובר על החוקים? מה,

23

אלימות? זה לא היה בסדר היום ,אתה לא יכול להעלות את זה ,לא

24

בכוח ,מצטער מאוד אדוני היועץ המשפטי ,תבהיר לו ,זה לא היה

25

בסדר היום ,שיביא את זה שבוע הבא.

26

עו"ד ג .ג'ובראן:

אילו היה מדובר ב-

27

מר א .מעודה:

בלי אילו ,יש סדר בזימונים ,אל תיתן לי עכשיו פירוש רש"י ,לא

28

מר א .מעודה:

עו"ד ג .ג'ובראן:

מר א .מעודה:

מר ח .געש:

מר א .מעודה:
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חברת איגמי40-3666868,

כתוב בזימון לא דנים ,אתה יודע שהיו הרבה פעמים שזריהן פה לא

1

היה כתוב ולא דנו ,אז תדחה את זה שבוע הבא ,אני מציע לך ...אין

2

בעיה.

3

מר ח .געש:

אני מבקש לאשר את המינוי של אלי אטיאס כסגן בתואר ,מי בעד?

4

מר א .מעודה:

סליחה ,לפני כן תכתוב את ההערה שלי.

5

מר ח .געש:

כתבנו את ההערה שלך.

6

מר א .מעודה:

אז ההערה שלי שיהיה כתוב ,אני טוען זה לא חוקי להביא הצעה בו

7

ביום בנושא של כל נושא שהוא ,קל וחומר סגן שזה מפורסם

8

ברשומות ,ללא זימון מראש בהתאם לחוק  86שעות ,האם אדון

9

ג'ובראן ,אני צודק או לא?

10

עו"ד ג .ג'ובראן:

לגבי המקרה הספציפי הזה לא.

11

מר א .מעודה:

למה? מה ההבדל?

12

עו"ד ג .ג'ובראן:

כי היה בנוסח אי בהירות ,כתוב סגן וממלא מקום.

13

מר א .מעודה:

היה כתוב.

14

עו"ד ג .ג'ובראן:

סברו שמדובר גם בסגן וגם בממלא מקום.

15

מר א .מעודה:

מי סבר?

16

עו"ד ג .ג'ובראן:

בזימון יצא

17

מר א .מעודה:

כתוב סגן או ממלא מקום? על מה דיברת ,סגן פלוס סגן ממלא

18

מקום ,אנחנו יודעים את האמת ,התכוונתם למנות את אלדד ,מה

19

שהיה ביניכם אחר כך עם אטיאס שכנראה הוא הכריח שגם יהיה

20

סגן ,אז באתם לשנות ,אנחנו מכירים את המו"מ הקואליציוני

21

עו"ד ג .ג'ובראן:

אני לא מכיר

22

מר א .מעודה:

אז חיים ,אני מציע ,דחה את זה לשבוע הבא ,אל תיתן לנו לבוא

23

לעשות בכוחניות בניגוד לחוק.

24

מר ח .געש:

מי נגד? מי נגד המינוי של אלי אטיאס כסגן בתואר.

25

מר א .מעודה:

ההצעה שלי להוריד מסדר היום.

26

מר ח .געש:

רשמנו את ההצעה שלך.

27

מר א .מעודה:

לא ,אני רוצה להביא אותה להצבעה.

28
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חברת איגמי40-3666868,

מר ח .געש:

תביא להצבעה ,מי בעד ההצעה של אפרים?

1

מר א .מעודה:

לא הצעה ,אלא ביצוע החוק כפי שמתחייב ,זימון  86שעות לפני כן

2

לכתוב ,אני טוען ,הצבעה ראשונה סיימנו.

3

מי בעד ההצעה של אפרים?  ,0מי נגד? ההצעה של אפרים נפלה .אני

4

חוזר על ההצבעה

5

מר א .מעודה:

אני אומר לך מה החוק.

6

מר ח .געש:

ההצבעה הראשונה ...

7

מר א .מעודה:

חיים ,אתה פתחת קדנציה בכוח ,בכוחניות ,חבל שאתה תבוא ותגיד

8

אפרים ,למה אתה כועס ,למה אתה משתולל ,כי אתה שם פס על

9

החוקים ,אתה לא בעל הבית של החוקים ולא ג'ובראן עם כל הכבוד,

10

אתה ג'ובראן לא יכול לבוא להגיד במקרה הזה זה חוקי ,שאלתי

11

אותך ,אל תחרטט לי מה שלא כתוב בחוק .אני לא  ...בחוק כתוב 86

12

שעות ,אני רוצה שתנמק למה אתה חושב שמותר.

13

מר ח .געש:

חברים ,חברים

14

מר א .מעודה:

מה נימקת?

15

מר ח .געש:

אני מבקש להפסיק את הפינג פונג.

16

מר א .מעודה:

סליחה ,לא פינג פונג ,אני רוצה נימוק למה הוא אומר שמותר ,מה

17

הנימוק ג'ובראן?

18

מאחר ויש פה אי ,דקה ,מאחר ויש פה אי בהירות ,אני חוזר על

19

ההצבעה של אלדד.

20

מר א .כאכון:

של אלי.

21

מר ח .געש:

מי בעד המינוי של אלי כסגן בתואר? מי נגד? אפרים ,מי נמנע?

22

אפרים

23

רו"ח ר .גלר:

אין נגד.

24

מר א .מעודה:

אין נגד ,אני עדיין טענתי שזה לא יובא לדיון היום.

25

מר ח .געש:

הסעיף הבא על סדר היום ,בעד

מר ח .געש:

מר ח .געש:

26
27
28
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מר א .מעודה:
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חברת איגמי40-3666868,

זה לא בגלל שאני לא רוצה לתמוך ,אני טוען שזה לא ההליך הנכון.

1
2

 .2בחירת ועדת ההנהלה  +ועדת מכרזים.
מר ח .געש:

3

הסעיף הבא על סדר היום זה בעצם שני סעיפים אחד אחרי השני ,זה

4

אישור פתיחת חשבון לבית ספר שדות ואישורי חתימה על פתיחת

5

חשבון הורים מופרד על שם המנהלת ...סליחה ,סליחה ,ועדת

6

הנהלה ,ועדת הנהלה מונה את הסיעות ,רק את השמות ,ועדת

7

ההנהלה היא ועדת חובה ,ראש המועצה הוא היו"ר שלה ,חבריה הם

8

אלי אטיאס ,חיה בן צבי ,אלדד בר כוכבא ,רינה רונן ,נחמיה מנצור

9

דובר:

כל הקואליציה בקיצור.

10

מר א .כאכון:

בקיצור ,כן

11

מר ח .געש:

אני רוצה לחזור שוב בשבילך כי אתה מדקדק ,בצו המועצות אין

12

קואליציה ואין אופוזיציה.

13

מר א .מעודה:

לא ,במקרה הכל קואליציה.

14

מר ח .געש:

אני רוצה לדקדק כמוך ,יש סיעות בהנהלה ויש סיעות שאינן

15

בההנהלה.

16

מר א .מעודה:

אתה יודע מה זה אה גרויסע צדיק ,חס ושולם.

17

מר ח .געש:

זה עמד אפילו אתך למשפט בבית משפט.

18

מר א .מעודה:

שמה?

19

מר ח .געש:

אבי כאכון זוכר שאתה חבר

20

מר א .מעודה:

כן

21

מר ח .געש:

קואליציה ולא חבר בהנהלה.

22

מר א .מעודה:

...לא רציתי להיות אצבעוני כמו שאספת לך פה אצבעונים( .מדברים

23

ביחד ,לא ברור)

24

תראה אפרים ,אני מקווה שהקדנציה הזאת לא תהיה אישית

25

לחלוטין ,אני בטח לא אענה לך.

26

מר א .מעודה:

אתה פועל אישית.

27

מר ח .געש:

ממש לא.

28

מר ח .געש:
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מר א .מעודה:

63

חברת איגמי40-3666868,

אתה פועל אישית ואתה פועל אינטרסנטית כלפי אנשים ,אז בוא,

1

תוכיח לי שלא גם אני ...

2

ועדת ההנהלה ,הוכחתי  5שנים ואם אתה תרצה ,למרות שזה

3

דיסקרטי גם אני אוכיח את זה.

4

מר א .מעודה:

שמה?

5

מר ח .געש:

שאני לא פועל אישית על אף אחד.

6

מר א .מעודה:

עזוב...קואליציה

7

מר ח .געש:

ועדת ההנהלה ,אני מבקש לאשר את הרכב ועדת ההנהלה כפי

8

שהקראתי ,מי בעד ועדת ההנהלה?

9

מר א .מעודה:

את כל השמות הקראת? גם יעקב?

10

מר ח .געש:

יעקב ,איציק בוחבוט( ...מדברים ביחד ,לא ברור) מי בעד? מי נגד?

11

תודה רבה ,אפרים נגד ,אין נמנעים .אני מבקש לאשר הרכב ועדת

12

מכרזים ,בשלב זהה מאחר ומצליח לא פעיל אז אני ממליץ על הרכב

13

חסר בשלב זה כדי לתת לו אפשרות ,אני במהלך החודש האחרון לא

14

החלפתי איתו מלה וחצי מלה על החיים הציבוריים.

15

מר א .כאכון:

הוא קואליציה או אופוזיציה?

16

מר ח .געש:

אני במשך חודש ימים ,יותר מזה ,מאז שבנו נפצע לא החלפתי עם

17

מצליח מלה וחצי מלה על החיים הציבוריים.

18

מר א .מעודה:

אני החלפתי איתו והוא לא בקואליציה.

19

מר ח .געש:

אני לא יודע.

20

מר א .מעודה:

אני יודע .הוא אמר לי שהוא…

21

מר א .כאכון:

חיים אני רוצה לדעת לפני כן

22

מר ח .געש:

דקה ,דקה רגע ,הרכב הוועדות ,אנחנו במהלך השבוע או העשרה

23

ימים הקרובים נשב עם כל הסיעות ,יש המון ועדות חובה ויש ועדות

24

רשות שאנחנו הקמנו ,יש אולי ועדות רשות שאתם רוצים להקים ,יש

25

למעלה מ 67-ועדות .אני רוצה לתת ביטוי לכל הסיעות ,מלאכת

26

השיבוץ לא פשוטה ,אני מזכיר שבעשר שנים האחרונות רוב הוועדות

27

לא ממש היו פעילות מכל מיני סיבות ,אולי לא היה בהן צורך ,אנחנו

28

מר ח .געש:
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נשב ונעשה את השיבוץ הזה של הוועדות ,חלק מהוועדות הן ועדות

1

רק של חברי מועצה ,חלק מהוועדות הן ועדות של חברי מועצה ונציגי

2

ציבור ,אבל את ועדת ההנהלה ,ועדת המכרזים הבאתי לישיבה

3

ראשונה כדי שאפשר יהיה להתחיל לנהל ,אי אפשר לעצור בעבודה

4

השוטפת של המועצה .אני מציע את ההרכב הבא של ועדת המכרזים

5

לפני כן ,איך למעשה בפועל ,אותך או את היועץ המשפטי לשאול את

6

השאלה הזאת ,איך למעשה ,עכשיו בפועל יש תשעה חברים בהנהלה,

7

נכון? יש למעשה עכשיו שישה

8

מר ח .געש:

סיעות שלא בהנהלה.

9

מר א .כאכון:

שלא בהנהלה ,יש שישה כי כל עוד מצליח לא אמר כלום אז הוא

10

איתנו.

11

מר ח .געש:

נכון

12

מר א .כאכון:

איך זה מתבצע? לפי אחוזים או

13

מר ח .געש:

יחסית כן ,כמו שעשינו בקדנציה הקודמת גם כשהיית בקואליציה

14

וגם כשהיית באופוזיציה.

15

מר א .כאכון:

כמה חברים יש במכרזים?

16

מר א .מעודה:

.55:05

17

מר א .כאכון:

 55אחוז 05 ,אחוז.

18

מר א .מעודה:

כן

19

מר א .כאכון:

אז זה אומר כאילו  8ל?8-

20

עו"ד ג .ג'ובראן:

לא חייב בוועדה אחת...

21

מר ח .געש:

זה בסך הכל  ...של הוועדות...

22

מר א .כאכון:

כי אמר סוקול ,השופט ,יש לי פה את הזה

23

מר ח .געש:

בסך הכל של הוועדות צריך לשקף נאמנה את ההרכב הסיעתי של

24

המועצה .עכשיו יכול להיות

25

מר א .כאכון:

זה לא מה שאומר השופט סוקול ,ג'ובראן

26

מר א .מעודה:

בוועדות חובה צריך חלוקה בין קואליציה לאופוזיציה זהה.

27

מר ח .געש:

דקה ,אלי ...אלי ,תבקש את רשות הדיבור ,אני אתן לך .אם יש ועדת

28

מר א .כאכון:
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חובה שיש להם ארבעה חברים ,יש ועדות חובה שכתוב ארבעה חברי

1

מועצה ,בהרכב הזה של  ,9 ,6ארבעה חברי מועצה ,6 ,8 ,8 ,8 ,לא יודע

2

איך עושים את החשבון ,לכן

3

מר א .מעודה:

מפסידים עוד אחד.

4

מר ח .געש:

לא ,בוועדות חובה כתוב  0חברי מועצה.

5

מר א .מעודה:

איזה מל"ח? מה זה ,באיזה ועדה?

6

מר ח .געש:

לא ,מל"ח דווקא ועדה שאין לה הרכב קבוע.

7

מר א .מעודה:

אז איזה ועדה?

8

מר ח .געש:

ועליה לא חל על סעיף

9

מר א .כאכון:

מכרזים למשל מה אומר החוק?

10

מר ח .געש:

מכרזים...

11

גב' צ .כהן:

כל מי שלא הנהלה.

12

מר א .מעודה:

איזה ועדה זה ארבע?

13

מר ח .געש:

אתה רוצה שאני אביא לך? אני אביא לך את ה-

14

מר א .מעודה:

אני לא מכיר דבר שהוא לא

15

מר ח .געש:

שימור אתרים

16

מר א .מעודה:

איך?

17

מר ח .געש:

שימור אתרים למשל זה ועדה של ארבעה חברי מועצה ,ועדת חובה

18

שראש המועצה הוא אחד מסגניו או הראש שלה.

19

מר א .מעודה:

אני לא רואה פה שימור אתרים.

20

מר ח .געש:

אתה לא מקשיב ,אתה עסוק בלדבר .הסברתי לך עכשיו

21

מר א .מעודה:

אבל היא לא מופיעה פה בין כל הוועדות בכלל .יש פה טופס

22

מר ח .געש:

איזה טופס? על מה אתה מדבר?

23

מר א .מעודה:

כתבתם לי ,לא? ...

24

מר ח .געש:

אני לא נותן לך כלום...

25

מר א .מעודה:

...היא גם הביאה לך עכשיו.

26

מר ח .געש:

אני לא הבאתי לך כלום ,אפרים ,אתה לא מקשיב כהרגלך ,אני

27

מסביר עוד פעם ,אנחנו דנים היום ,אני חוזר עוד פעם

28
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לא מקשיב? אז אתה טועה ,כהרגלי אני הקשבתי לך מעל ומעבר גם

1

כשאתה

2

מר ח .געש:

ממש לא

3

מר א .מעודה:

לא רצית.

4

מר ח .געש:

תקשיב טוב ,ועדות ,אני אומר עוד פעם ,אנחנו ,הבאתי היום לדיון

5

שתי ועדות בלבד ,יתר הוועדות אם אתה רוצה עבודה צריך עבודה

6

עם פינצטה

7

מר א .מעודה:

נכון

8

מר ח .געש:

למה? כי יש ועדות חובה שמופיעות בצו המועצות ,יש ועדות חובה

9

שמופיעות בצו הארנונה ,יש ועדות חובה שמופיעות בחוזר מנכ"ל

10

משרד הפנים ,יש ועדות חובה שמונו על ידי הכנסת ונוגעות לעיריות

11

ולא נוגעות למועצות

12

מר א .מעודה:

אני יודע

13

מר ח .געש:

ויש ועדות רשות .עכשיו חלק מהוועדות נקבע להן מספר של חברי

14

מועצה ,חלק מהוועדות לא נקבע להן ,כתוב במועצה תמנה ,לא יותר,

15

עכשיו בהרכב כזה של  ,9 ,6צריך לראות שסך הכל הוועדות

16

שמספרים עליהם שההרכב הסיעתי יבוא לידי ביטוי.

17

אני רוצה לתקן אותך חיים ,חשוב ...אני מזכיר ,ג'ובראן ,רק שניה

18

אפרים ,אני רוצה להזכיר לך משהו ג'ובראן ,לפני שנתיים וחצי אני

19

וחבריי לאופוזיציה ,אתה ,יוסי ויואב ,תבענו את המועצה ,השופט

20

רון סוקול בהחלטה שלו פסק לטובתנו וחייב את המועצה לשלם את

21

ה ,רגע ,בחלוקה ,אני מזכיר לך ,הפרוטוקול פה.

22

מר א .מעודה:

ג'ובראן (מדברים ביחד ,לא ברור)

23

מר א .כאכון:

 ...מכרזים היא  5חברים ,תקשיב ,ג'ובראן ,אל תשקר( ...מדברים

24

ביחד ,לא ברור) לא ,מה פתאום ,חיים ...ג'ובראן ,הוא אמר  8ו.8-

25

מר ח .געש:

במכרזים לא קיבל את טענתכם.

26

עו"ד ג .ג'ובראן:

נכון

27

מר א .כאכון:

לא נכון ג'ובראן ,תקרא את ההחלטה.

28

מר א .כאכון:
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88

עו"ד ג .ג'ובראן:

ביזיון בית משפט

1

מר א .כאכון:

לא נכון.

2

מר ח .געש:

כן ,כן ,כן ,אבי ,אבי ,תראה ,אבי

3

(מדברים ביחד ,לא ברור) אני כאילו

4

מר א .מעודה:

ג'ובראן ,אתה מעוות...

אופוזיציה כי לא הייתי בהנהלה ,אז עשינו חיים געש ואני כאילו אני

5

לא בהנהלה...

6

מר ח .געש:

מה זה כאילו? אתה התפטרת מוועדת הנהלה.

7

מר א .מעודה:

כן

8

מר ח .געש:

לא כאילו

9

מר א .מעודה:

סליחה...

10

מר ח .געש:

לא כאילו

11

מר א .מעודה:

סליחה...

12

מר ח .געש:

אמרנו  ...הנהלה.

13

מר א .מעודה:

יפה ,אבל עכשיו כולם פה בהנהלה?

14

מר ח .געש:

עכשיו יש לך ( 6 ,9מדברים ביחד ,לא ברור) חברים ,אני מציע...

15

חברים ,רינה ,דקה ,אני חוזר שוב ואומר ,יתר הוועדות אלי אטיאס,

16

מי שמרכז את הקואליציה יעבור בין הסיעות למלא את הדף

17

שהכנו ...עם השמות של הוועדות שמופיעות על פי מטב ידיעתנו

18

כוועדות חובה או רשות בכל הספרים שאמרתי ,צו המועצות ,פסקי

19

דין שמרחיב מפקודת העיריות לצו המועצות ,חוזר מנכ"ל משרד

20

הפנים וכל הדברים .עכשיו ההרכב של חלק מהוועדות כתוב ,בחלק

21

מהמקומות לא כתוב ,במקום שלא כתוב מסתכלים בצו המועצות,

22

כתוב לך שם שוועדה שלא נקבע לה הרכב יהיה טה טה טה ,יש דף

23

מוכן ,תביא להם את הסדין ,אלי אטיאס יעבור אתכם אחד אחד

24

לראות שאנחנו

25

מר א .כאכון:

אנחנו רוצים לשבת עם עצמנו

26

מר ח .געש:

שבו (מדברים ביחד ,לא ברור) אלי ,עזוב ,שיעשו את הטבלה לבד.

27

גב' ה .פרי יגור:

אמרת שתעזור לנו.

28
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מר ח .געש:

הוא לא רוצה שאני אעזור.

1

מר א .מעודה:

אבל לא שמית ,תכתוב אופוזיציה.

2

מר ח .געש:

אני לא כותב לך שמית.

3

מר א .מעודה:

בסדר

4

מר ח .געש:

אתה לא מקשיב ,אני לא הסברתי טוב ,אני אסביר לך שוב ,יש

5

מר א .מעודה:

אין תלמיד לא טוב ,יש מורה גרוע.

6

מר ח .געש:

אתה צודק.

7

מר א .מעודה:

אין חייל לא טוב ,יש מפקד לא טוב .לא ,הוא עושה לי ג'ובראן יסביר

8

לך.

9

מר ח .געש:

יש לך עוד סיסמאות?

10

מר א .מעודה:

לא ,אני לא תלמיד שלך ,אל תעשה לי ככה.

11

מר ח .געש:

אני לא עושה לך שום דבר ,אתה עושה לי ככה ואתה מדבר לא יפה,

12

חבל שלא מצלמים להעביר את זה גם לבית שלך.

13

מר א .מעודה:

תעביר

14

מר ח .געש:

חברים ,אני מציע את הרכב הוועדה...

15

מר ר .לירם:

אני חושב שאחרי מה שאתה אמרת והצעת אדון אלי אטיאס יעביר

16

לנו את הדף ,את אותה בלנקט שאתה דיברת עליו ואנחנו ניתן את

17

דעתנו על הבלנקט ,אנחנו לא רוצים להקשות( .מדברים ביחד ,לא

18

ברור)

19

כל כך הרבה רעיונות ,כל השנים לא איישו אותן בגלל שזה קשה

20

לאייש אותם ,כי חברי המועצה צריכים לעבוד ויש עוד דבר אחד

21

שצריך לזכור ,רוב הוועדות פעילות בשעות שעובדי המועצה פעילים

22

כי אין פעילות בלי חברי מועצה כמעט בכלל ,עובדי המועצה עובדים

23

בשעות העבודה ולכן ,חלק גדול אני מניח ,יכול להיות שבחוק

24

הרשויות שמכינים עכשיו אני מניח שחלק מהוועדות ירדו ,אני לא

25

יודע ,חוק הרשויות נמצא על הפרק כבר עשר שנים .אני מציע את

26

ועדת המכרזים בהרכב הבא ,אני מציע את היו"ר אלי אטיאס ,חבר

27

איציק בוחבוט לוין ,חבר אלדד בר כוכבא וחברה הגר פרי יגור.

28

מר ח .געש:
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גב' ה .פרי יגור:

לא ,ממש לא .אנחנו ,רגע ,לא

1

מר א .מעודה:

לא שמעתי כמה אנשים.

2

מר ח .געש:

ארבעה בשלב הזה.

3

גב' ה .פרי יגור:

סליחה ,אני

4

רו"ח ר .גלר:

בינתיים ארבעה.

5

גב' ה .פרי יגור:

זה מחמיא לי ,תודה ,אנחנו נשב סיעת האופוזיציה כמו שביקשנו

6

ונחליט על החלוקה בינינו ונודיעכם דבר.

7

אז אנחנו נמנה עכשיו שלושה ,ועדת המכרזים תוכל להתחיל לעבוד,

8

זה המינימום הנדרש.

9

מר א .מעודה:

אתה לא יכול.

10

מר ח .געש:

אני יכול ,מה אני לא יכול?

11

מר א .מעודה:

אתה לא יכול לעשות הרכב ועדת מכרזים לפי הקואליציה בלבד

12

מר א .אטיאס:

לפי הבקשה של...

13

מר ח .געש:

לפי הבקשה שלה.

14

מר א .אטיאס:

היא מבקשת ,מה אתה רוצה? היא ביקשה לחכות.

15

מר א .מעודה:

לא ,לא ,אני טוען משהו אחר.

16

מר א .אטיאס:

 ...זמנית בינתיים ...

17

מר א .מעודה:

לא זמנית ולא כלום ,אני שואל שאלה ,למה ?0

18

מר א .אטיאס:

כי אנחנו ...

19

מר א .מעודה:

למה ,מצליח מגיע לו אחד?

20

מר א .אטיאס:

לא יודע ,צריך לשאול אותו.

21

מר א .מעודה:

לא יודע ,אז לא נעשה שום דבר ,אנחנו פה עוד ...5

22

מר א .אטיאס:

תחליטו מה שאתם רוצים ,אין לי בעיה.

23

מר א .מעודה:

לא ,אני מדבר על גודל

24

גב' ה .פרי יגור:

אתה יודע מה? בסדר.

25

מר א .מעודה:

אני מדבר על גודל

26

מר א .אטיאס:

היא הבינה ,בסדר.

27

גב' ה .פרי יגור:

אני כדי לא לתקוע את עבודת המועצה אני אהיה באופן זמני אבל

28

מר ח .געש:
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באופן זמני בלבד.

1

מר א .אטיאס:

את יכולה להחליט מתי שאת רוצה לצאת ,אין בעיה.

2

מר ח .געש:

הגר ,אין שום בעיה ,את יכולה לצאת מהוועדה מתי שאת רוצה.

3

גב' ה .פרי יגור:

אני מבקשת עדיין ,חוזרת על בקשתי לקבל את כל הרשימה במלואה

4

ולמלא את התפקידים שכולם

5

אני דרך אגב ,אני רוצה להגיד לכם משהו ,את החפרפרת ,זה מושג

6

שבא מחיל הים ,של לימוד מערכות ,על הרעיונות אני עשיתי כלקח

7

של כמעט  65שנים ,אם רוצים שיתוף פעולה ...לא רוצים שיתוף

8

פעולה תלכו לעשות את החפרפרת לבד ,אבל אני לא מתכוון לעשות

9

כיפופי ידיים ,הכוונה להוציא את האופטימום מהנכונות של חברי

10

המועצה לעשות עבודה.

11

מר א .מעודה:

מה ,לא הבנתי ,חפרפרת

12

מר ר .לירם:

אנחנו נקל עליך כמיטב יכולתנו.

13

מר א .מעודה:

לא הבנתי

14

מר ח .געש:

יש שתי אפשרויות הגר עכשיו ,שאת עכשיו מתחילה את התהליך,

15

כבר השבוע ,תחילת שבוע הבא ,צריך פשוט שנמצאים על הפרק

16

גב' ה .פרי יגור:

בסדר

17

מר ח .געש:

ומתי שתגידו ,מצידי אפילו באישור טלפוני אפשר יהיה להחליף את

18

זה.

19

גב' ה .פרי יגור:

בסדר גמור.

20

מר א .מעודה:

סליחה ,סליחה ,אני רוצה להבין ,יש תשעה חברי קואליציה ויש

21

שישה שהם לא בקואליציה ,נכון?

22

מר ח .געש:

כן ,שישה שגם בהנהלה.

23

גב' ה .פרי יגור:

אפשר שגם אבי...

24

מר א .מעודה:

כשאתה צריך לעשות חלוקה אתה צריך לעשות אותה באותו יחס ,זה

25

 ,55חיים געש ,אתה רוצה להקשיב לי או אתה רוצה להיות כוחני?

26

היחס צריך להיות בין  9ל ,6-זה לא בסדר .היחס צריך להיות בין 9

27

ל 55 ,6-אחוז  05אחוז .רגע ,אני לא יכול

28

מר ח .געש:
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בסדר ,הציעה הגר שהיא ראש הסיעה הגדולה ביותר בסיעות שאינן

1

בהנהלה ,הציעה עכשיו שהיא ואבי יהיו ,יתחילו

2

גב' ה .פרי יגור:

באופן זמני רק בישיבה הקרובה.

3

מר ח .געש:

עזבי זמני ,מצידי שיהיה יומיים ,נכון לעכשיו אם אנחנו מאשרים,

4

מחר בבוקר

5

גב' ה .פרי יגור:

זה אך ורק מהמקום שלא לתקוע את עבודת המועצה ,אך ורק.

6

מר ח .געש:

הגר ,אין לי

7

גב' ה .פרי יגור:

כי ככה ...

8

מר א .מעודה:

הגר ,זה לא מפריע ולא קורה כלום.

9

רו"ח ר .גלר:

זה הכי הוגן שבעולם ,הכי הוגן.

10

מר ח .געש:

אני ,חברים ,אני מציע ,בעקבות ההצעה של הגר היא הציעה את

11

ההרכב לאישור ,אלי אטיאס יו"ר הוועדה ,אלדד בר כוכבא חבר,

12

איציק בוחבוט חבר ,הגר פרי יגור חברה ואבי כאכון חבר ,חמישה

13

חברים יוצאים לדרך ,תרצו לשנות את הסיעות שלא בהנהלה ,תרצו

14

לשנות

15

מר א .מעודה:

למה חמישה? זה לא עושה את ההרכב נכון.

16

מר ח .געש:

עושה את ההרכב נכון מאוד.

17

דוברת:

זה מתמטיקה.

18

מר א .מעודה:

לא ,זה כאילו שני שליש שליש ,זה לא נכון.

19

מר א .כאכון:

זה לא שליש שליש שליש.

20

מר א .מעודה:

אני לא מבין כאכון ,סתם שאלה ,למה אתה ולא אני?

21

מר א .כאכון:

זה זמני

22

מר א .מעודה:

לא ,אין זמני ,למה אתה ולא אני? (מדברים ביחד ,לא ברור)

23

מר א .כאכון:

אתה רוצה אתה ,תהיה אתה.

24

מר א .מעודה:

אני לא רוצה אני ,סיכמנו( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

25

מר ח .געש:

חברים ,אני מבקש ,אני מבקש ,אני מבקש ,רן ,רון ,אני מבקש להביא

26

להצבעה את ההרכב כפי שאמרתי ,ירצו לשנות אותו

27

עזוב אותי

28

מר א .מעודה:
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מר ח .געש:

ההרכב כפי שאמרתי ,אלי אטיאס

1

מר א .מעודה:

לא ,עכשיו לא ניתן כלום.

2

מר ח .געש:

איציק בוחבוט

3

מר א .מעודה:

לא ניתן שמות ,הם לא יכולים לכנס ועדה ...

4

מר ח .געש:

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? רון לירם נמנע ,אפרים

5

מר א .מעודה:

נגד

6

מר ח .געש:

תודה רבה ,זה הרכב ועדת המכרזים ,אפשר לצאת לעבודה.

7
8

 .4אישור פתיחת חשבון לביה"ס "שדות" ואישורי חתימה לפתיחת חשבון הורים

9

מופרד ע"ש:

10

א .מנהלת – הגב' טלמור קלוס ת.ז34907511 .

11

ב .מזכירה – הגב' נורית נידם ת.ז28502391 .

12

 .9אישור פתיחת חשבונות נפרדים ואישור חתימה ביה"ס "חורב":

13

א .מנהלת – הגב' עוזר מלFכה ת.ז.792277938 .

14

ב .מזכירה – הגב' אסתר מעודה ת.ז793213249 .

15

 .3אישור החלפת מורשי חתימה לביה"ס "שרת":

16

א .מנהלת – הגב' רוחמה צדקה ת.ז 735233447 .במקום המנהלת היוצאת הגב'
עירית בלוך ת.ז.97450058 .
מר ח .געש:

17
18

הסעיף הבא על סדר היום זה שני סעיפים זהים ,אישור פתיחת

19

חשבונות...

20

מר א .כאכון:

חיים ,למה אנחנו צריכים לאשר את הדברים האלה?

21

מר ח .געש:

כי זה החוק...

22

מר א .כאכון:

אני יודע ,אמר לי רון אתמול או הגר אמרו לי שזה לא

23

מר ח .געש:

הם פשוט טועים( .מדברים ביחד ,לא ברור)

24

מר ר .לירם:

אנחנו גם מכירים את החוק.

25

מר ח .געש:

אני הייתי שמח לוותר על הסעיף בסדר היום ,תאמין לי שלא הייתי

26

מעלה להצעה על סדר היום אם אין בה צורך ,אני לא שמח לשחת את

27

זמנכם ,זמני מילא כי אני מקבל משכורת ,אתם לא.

28
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מר ר .לירם:

בדיוק המשפט שעמדתי לומר.

1

מר ח .געש:

החוק מחייב חד משמעית ועושים אותו כל פעם שמתחלפת מזכירה

2

וכל פעם שמתחלפת מנהלת.

3

עו"ד ג .ג'ובראן:

זה גם  ...חדש.

4

גב' ה .פרי יגור:

אפשר לראות את הסעיף?

5

עו"ד ג .ג'ובראן:

זה פתיחת חשבון.

6

גב' ה .פרי יגור:

לא ,כי אני שואלת את עצמי מה קורה בבתי הספר בשנת הלימודים

7

עד היום.

8

מר ח .געש:

הגזבר דאג לצורכיהם.

9

דוברת:

כמו עם מעיינות לפני שלוש שנים.

10

מר ח .געש:

נכון

11

עו"ד ג .ג'ובראן:

כל חברה שממנה מורשה חתימה ...

12

מר ח .געש:

אני מבקש לאשר את הפתיחה לבי"ס שדות על שם המנהלת הגב'

13

טלמור קלוס והמזכירה

14

כן ,אבל ביסודות אתם מדברים על אישור חתימה לפתיחת חשבון

15

הורים ,אני אקריא מתוך תקנות לימוד חובה של יעוד כספי

16

תשלומים  8440קובעות שרשות חינוך מקומית ובעל מוסד חינוך

17

יסמיכו מטעמם את מנהל מוסד החינוך ואדם נוסף המועסק שזה

18

בסדר ,ה מנהלת והמזכירה וכן נציג נבחר של ועד ההורים ואם אין

19

ועד הורים...

20

מר ח .געש:

הסעיף שאת קוראת הוא לא

21

גב' ה .פרי יגור:

אני שואלת למה אין פה את נציג ועד ההורים...

22

מר ח .געש:

כי ההוראה שאת קוראת היא מ 8440-ולדעתי יש שינוי...

23

גב' ה .פרי יגור:

אין בזה שינוי ,בדקנו.

24

מר ח .געש:

אני אומר לך שיש שינוי.

25

גב' ה .פרי יגור:

אז תראה לי שיש שינוי.

26

מר ח .געש:

אתה יכול להסביר למה?

27

רו"ח ר .גלר:

עד כמה שאני יודע זה יכול להיות הרכב או מנהלת ומזכירה או

28

גב' ה .פרי יגור:
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מנהלת ונציג ועד ההורים.

1

כתוב בתקנות לימוד חובה – יעוד כספי תשלומים התשס"ה – :8440

2

"רשות חינוך מקומית ובעל מוסד חינוך יסמיכו מטעמם את מנהל

3

מוסד החינוך ,מחזיקת תיק החינוך ,ואדם נוסף המועסק על ידם וכן

4

נציג נבחר של ועד ההורים ואם אין ועד הורים"

5

רו"ח ר .גלר:

זאת אומרת שלישי כאילו? איך יכול להיות שלישי?

6

גב' ה .פרי יגור:

סליחה ,שלושה...

7

גב' ש .בן צור:

בחשבון הורים שמנוהל על ידי הורים יכולים להיות שלושה מורשי

8

חתימה ,לא חייבים.

9

רו"ח ר .גלר:

יכולים להיות ,אבל

10

גב' ש .בן צור:

לא חייבים.

11

רו"ח ר .גלר:

פה שניים.

12

גב' ה .פרי יגור:

הרשות תסמיך ,אין פה שאלה בכלל ,הרשות תסמיך את מנהל

13

המוסד ,אדם נוסף המועסק על ידי המוסד וכן נציג נבחר של ועד

14

ההורים ואם אין ועד הורים נציג של ההורים.

15

אז אנחנו נעשה כך ,כדי שלא נגיד מי יודע יותר ,אנחנו נאשר עכשיו

16

שניים כדי שאפשר יהיה להריץ את החשבונות של בית ספר ,נעשה

17

בדיקה שוב בחוזר מנכ"ל משרד החינוך העדכני ואם צריך לצרף נציג

18

הורים בישיבת המועצה הבאה נצרף את ההורים ואז נעשה את זה

19

בכל מוסדות החינוך ,לי אין שום בעיה ,תאמיני לי שיש לי...

20

אגב ,יתר בתי הספר מסודרים? לא ,כי כרגע יש שלושה ,מה עם

21

השאר?

22

מר ח .געש:

מנהלת ומזכירה ,אני אמרתי[

23

רו"ח ר .גלר:

אין שינוי ,ביתר אין שינוי.

24

מר ח .געש:

כל פעם שמתחלפת מנהלת או מזכירה אנחנו מעלים את זה לאישור

25

מליאה ,זה חשבון שרשום על שם המועצה ואנחנו מסמיכים אותם

26

לחתום.

27

רק הערה אחת ברשותך ,ובתנאי שניהול כספי ההורים יעשה

28

גב' ה .פרי יגור:

מר ח .געש:

גב' ה .פרי יגור:

מר ר .לירם:
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בשקיפות מלאה כנדרש בתקנות מול ועד ההורים.

1

גב' ש .בן צור:

זה חשבון של בית ספר ,בית ספר עושה את זה.

2

מר ר .לירם:

...כספי הורים.

3

מר ח .געש:

אני לא רואה אותו בכלל ,רון.

4

גב' ש .בן צור:

זה חשבון של בית ספר ,הם לא רואים אותם בכלל.

5

מר ר .לירם:

זה בדיוק מה שאני אומר ,אתה לא רואה אותו אבל

6

מר ח .געש:

אני יכול לראות אותו

7

גב' ש .בן צור:

אבל הוועד רואה אותו ,כל ועד רואה.

8

מר ח .געש:

הוועד רואה אותו כל הזמן.

9

גב' ש .בן צור:

רואה אותו ומדווח עליו.

10

מר ח .געש:

ועד ההורים ,ועד ההורים רואה את החשבון כל הזמן.

11

מר ר .לירם:

אני רוצה רגע לחדד את מה שאמרה הגר ,הגר אמרה שלפי התקנות

12

אמורים להיות שלושה בעלי זכות חתימה ,מעבר לזכות החתימה

13

ניתנת בכך גם הזכות להסתכל על החשבון ולצפות בו לאותו גורם

14

שלישי ,ברגע שגורם שלישי שלפי התקנה אינו ממונה עד למועד הדיון

15

הבא אני מבקש שאם ימונו שניים ,איננו רוצים הרי לתקוע את כספי

16

ההורים ,בית הספר צריך להתנהל והכספים האלה צריכים להתנהל

17

כתקנם ,כתקנם זה אומר שלושה גורמים בחשבון.

18

חברים ,אם בתחילת שבוע הבא נברר שחוזר המנכ"ל מחייב שלושה,

19

נעשה אישור טלפוני ,ישיבת מועצה טלפונית לאשר את נציג ההורים,

20

מקובל עליכם? חברים ,לא עלתה דרישה כזאת עד היום ,אנחנו

21

מאשרים את זה באופן כזה כבר חמש שנים על פי חוזר מנכ"ל לא של

22

 8440אלא של תשלומי ,תקשיב ,תשלומי הורים נקבעים על ידי ועדה

23

של הכנסת ולא על ידי משרד החינוך ,תשלומי הורים נקבעים על ידי

24

ועדת חינוך של הכנסת.

25

מר ר .לירם:

חיים ,מדובר במינהל תקין ,זה הכל.

26

מר ח .געש:

חברים ,עזוב אותי ממינהל תקין ,כל הסיסמאות ,אמרתי לכם,

27

נבדוק שבוע הבא ,אם זה צריך שלישי נעשה תיקון לגבי כל בתי

28

מר ח .געש:
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הספר .ברמההעקרונית אני יכול לראות פה את החשבון וההורים

1

רואים את החשבון.

2

תודה רבה ,רק דבר אחד אני חייב לציין ,לפי אותן תקנות גם אמור

3

היה להיות האישור עד חודש ,עד חודש ,למיטב ידיעתי ,מתחילת

4

הלימודים.

5

מר ח .געש:

לא הייתה מועצה ,לא היה מי שיאשר.

6

מר ר .לירם:

באוגוסט לא הייתה מועצה?

7

מר ח .געש:

לא ,באוגוסט הייתה

8

מר ר .לירם:

בספטמבר לא הייתה מועצה?

9

מר ח .געש:

לא ,לא ניתן היה לכנס ישיבת מועצה.

10

מר ר .לירם:

אין בעיה ,אבל באוגוסט הייתה ,היה אפשר

11

מר ח .געש:

לא הייתה ,אתם באים עם הדרישות למועצה והמועצה...

12

מר א .מעודה:

הוא לא בעל הבית ...אני אתקוף את מה שמחליט ג'ובראן ,תעשה לי

13

טובה ,ג'ובראן לא בעל הבית לפרש את החוקים.

14

תשימו לב ,בית ספר שדות זה גם פתיחת בית ספר כי זה פתיחת

15

חשבון לבית ספר חדש .אנחנו מאשרים את סעיפים  ,5 ,0ו 6-ואני

16

מבקש מהגזבר ומזכיר המועצה לוודא בתחילת השבוע על פי חוזר

17

מנכ"ל משרד החינוך שנכתב אחרי ישיבת ועדת החינוך של הכנסת,

18

על תל"נ ל-תשע"ד אם צריך שלושה או שניים ,אם צריך שלושה

19

אישור טלפוני ,נאשר ישיבת מועצה טלפונית ונאשר את השלישי .פה

20

אחד זה או שיש מישהו ש-

21

בעד ,בעד

22

...

23

מר ר .לירם:

מר ח .געש:

מר א .כאכון:

 .0אישור הארכת הסכם עד ליום  28.1.80למעון יום ויצ"ו ברח' נוגה בגו"ח 87703/304
מר ח .געש:

עו"ד ג .ג'ובראן:

24

סעיף  ,7אני אבקש מהיועץ המשפטי להסביר ,אישור הארכת הסכם

25

עד ליום  86באוגוסט  8467למעון יום של ויצ"ו ברחוב נוגה בגוש

26

חלקה  ,870 ... 64476רחוב נוגה...

27

אני לגבי סעיף  ,7אנחנו כבר מזה כמה שנים כל ההקצאות שעשינו

28
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למוסדות שונים אנחנו מבקשים אישור ,במיוחד למעון יום ,עשינו 5

1

פלוס .5

2

גב' ה .פרי יגור:

זה נוהל?

3

עו"ד ג .ג'ובראן:

כן

4

גב' ה .פרי יגור:

כי בנוהל ועדת ההקצאות שמפורסם באתר כתוב עד  85שנה.

5

עו"ד ג .ג'ובראן:

יכולים להחליט פחות גם מטעמים לראות שזה מתנהל טוב ,כלומר

6

זה לצורך

7

מר ח .געש:

אם אתה עושה  85שנה אין לך יותר בקרה.

8

גב' ה .פרי יגור:

אולי צריך לתקן את הנוהג.

9

מר ח .געש:

אני יכול להחמיר עליו.

10

עו"ד ג .ג'ובראן:

ברגע שזה עד הסמכות היא של המועצה ,יש מקרים שאנחנו המלצנו

11

וגם פרסמנו תקופות קצרות יותר ,במקרה הספציפי זה התברר לנו

12

ממש לפני מספר חודשים שבטעות ההסכם עם ויצ"ו נחתם לתקופה

13

קצרה יותר ,החוזה עצמו ,עכשיו אנחנו הבאנו את זה לוועדת

14

הקצאות

15

גב' ה .פרי יגור:

זה אומר שמשנת  8449עד היום הם פעלו ללא הסכם?

16

עו"ד ג .ג'ובראן:

מיום ההקצאה הראשון

17

גב' ה .פרי יגור:

מאוגוסט  8449עד היום הם פעלו ללא הסכם?

18

מר ח .געש:

לא ,מ 8449-עד .8468

19

גב' ה .פרי יגור:

לא ,מ 8447-נחתם עד  ,8449אוגוסט  ,8449זה אומר שמאוגוסט 8449

20

עד היום הם פעלו ללא הסכם?

21

עו"ד ג .ג'ובראן:

יכול להיות שיש חלון זמן שאין בו הסכם.

22

גב' ה .פרי יגור:

ולו היה קורה משהו איזה השלכה

23

מר א .מעודה:

חמש שנים זה חלון זמן.

24

גב' ה .פרי יגור:

השאלה שלי איזה השלכות ביטוחיות היו חלות עלינו במקרה שהיה

25

קורה משהו ,אתה כיועץ משפטי?

26

המעון אמור להיות כל הזמן בביטוח של העמותה עצמה ,הביטוח כל

27

שנה צריך להיות מוצג במועצה ,ולכן גם אם התקופה ,זה לא תקין

28

עו"ד ג .ג'ובראן:
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שהיא תסתיים ולא יהיה חוזה מסדיר ,אבל גם שזה לא ,עדיין יש

1

חוזים וביטוחים שמסדירים את האחריות.

2

גב' ה .פרי יגור:

ארבע שנים הם פעלו ללא הסכם.

3

מר ח .געש:

נכון

4

עו"ד ג .ג'ובראן:

אני לא חושב שזה ארבע שנים אבל

5

גב' ה .פרי יגור:

מאוגוסט  8449עד עכשיו זה ארבע שנים.

6

עו"ד ג .ג'ובראן:

מה שעובדה זה עובדה ,לא מתווכחים עם העובדות.

7

גב' ה .פרי יגור:

אני רק רוצה להדגיש.

8

עו"ד ג .ג'ובראן:

אנחנו רוצים להסדיר את זה.

9

מר ח .געש:

אנחנו מבקשים להאריך את ההסכם.

10

עו"ד ג .ג'ובראן:

בהארכה סך הכל תקופות ...מיום ההקצאה עד תום ההקצאה זה 64

11

שנים.

12

כלומר אנחנו גם עושים לגליזציה וגם נותנים פרומאושן לעוד 5

13

שנים.

14

מר ח .געש:

לא ,לא ...

15

עו"ד ג .ג'ובראן:

זה בסך הכל  5פלוס  5יהיה בסוף.

16

גב' ה .פרי יגור:

אני מבקשת שזה לא יחזור על עצמו.

17

רו"ח ר .גלר:

אנחנו  ...בכל אופן לא מסתירים.

18

מר ח .געש:

אז אני מבקש לאשר את ההסכם ,מי בעד?

19

גב' ה .פרי יגור:

ובפעם הבאה גם לצרף את ההסכם ולא רק את ההארכה.

20

מר ח .געש:

מי נגד? מי נמנע? טוב .אפרים ,השתתפת בהצבעה?

21

מר א .מעודה:

לא

22

מר ח .געש:

או.קי ,.אפרים לא השתתף בהצבעה.

23

גב' ה .פרי יגור:

24

 .1אישור פרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מס'  378371בקשר לעמותת "אור הפרדס"
לצורך הקמת  3גני ילדים ברח' הכרם ,חלקות  88,883בגוש 87838
 .5אישור הסכם הקצאת קרקע עם עמותת "אור הפרדס" פ -הקמת  3גני ילדים ברח'
הכרם ,חלקות  88 ,883בגוש 87838

25
26
27
28
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הסעיף הבא על סדר היום ,אישור פרוטוקול ועדת הקצאות בקשר

1

לעמותת אור הפרדס לצורך הקמת שני גני ילדים ברחוב הכרם,

2

חלקות כאלה וכאלה בגוש  ,64686מצורף בזה הפרוטוקול ,בבקשה,

3

מי רוצה זכות דיבור ,מי רוצה לדבר? כן רון.

4

מר ר .לירם:

לא יודע איפה הרב צדקה

5

מר ח .געש:

אני לא יודע אם הוא רב ,הוא רב?

6

מר ר .לירם:

לפי דעתי הוא רב .במידה והוא יחזור לדיון לצורך הצבעה יהיה לי

7

מה להוסיף.

8

מר א .אטיאס:

הוא לא מצביע כי זה נוגע אליו.

9

מר ח .געש:

זה לא נוגע...

10

מר א .מעודה:

מה לא נוגע? מה זה?

11

מר א .אטיאס:

בכל מקרה הוא לא פה.

12

מר א .מעודה:

הוא יצא.

13

מר א .אטיאס:

מה אתה רוצה?

14

מר ר .לירם:

במידה ותרצו להשתתף בהצבעה ,במידה ותהיה כזו בכלל

15

מר ח .געש:

הנושא הזה עלה בוועדת תמיכות במועצה האחרונה ,בקדנציה

16

הקודמת עלה הנושא של התמיכות

17

מר א .מעודה:

באיזה...

18

עו"ד ג .ג'ובראן:

עכבנו תמיכה כשבדקנו

19

מר ח .געש:

עכבנו תמיכה עד שבדקנו

20

עו"ד ג .ג'ובראן:

הוא לא בהנהלה

21

מר ח .געש:

שהוא לא בהנהלה של ה-

22

מר א .מעודה:

עזוב ,זה בלוף ,הנה הניירות שהוא כן.

23

מר ח .געש:

מה זה ,איזה ניירות שהוא כן?

24

מר א .מעודה:

שהוא יו"ר העמותה.

25

מר ח .געש:

ממתי זה.

26

מר א .מעודה:

לא משנה ,להם הוא לא הודיע על מיקום.

27

מר ח .געש:

מי זה להם?

28

ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור
 83בנובמבר 8468

85

חברת איגמי40-3666868,

מר א .מעודה:

לעמותה

1

מר ח .געש:

עשינו את הדיון על בעלי התמיכות בסוף הקדנציה הקודמת

2

מר א .מעודה:

אני יודע

3

מר ח .געש:

הייתה פה הערת ביטול ,דחינו את הדיון על התמיכה הרי.

4

מר א .מעודה:

נכון ,אז בזמנו אמר אני אוריד את ה ,אתפטר ,הוא לא התפטר...

5

התפטרות צריך ברשם העמותות.

6

 ...עצם ה ,עוד פעם ,אני רוצה להסביר לחדשים ,ועדת הקצאות היא

7

ועדה מקצועית ,מוגשות אליה בקשות מבקשות שונות ,עמותות

8

שונות ,הוועדה

9

מר ר .לירם:

החלטותיה אבל מוגשות לאישורנו.

10

מר ח .געש:

דקה ,אני רוצה להסביר את התהליך .עושה תהליך של בדיקה,

11

שירות ,פרסום בעיתונות ,הודעה על ההתנגדויות ,יש התנגדויות ,אין

12

התנגדויות ,זה גם מובא בסוף לאישור  ...זה התהליך ,עכשיו אם

13

המליאה תחליט לא לאשר אישור של ועדת המלצות ...זה עוד לא

14

היה ,יצאנו לדרך ואנחנו לא רוצים לעכב שום גוף לא כזה ולא אחר

15

אז הבאנו את זה  ...בלי שהיה דיון בהנהלה ,לי ברמה העקרונית שתי

16

ה ,בשתי הוועדות המקצועיות לא נהגתי להתערב בהחלטות שלהם...

17

ראיתם כשזה מגיע להנהלה ...מי שרוצה להתייחס לעצם ההקצאה

18

בבקשה.

19

ראשית מבלי לפגוע בכבוד הרב ,הזכיר פה אפרים את הנושא של

20

מוערבותו בעמותה ,במידה כזו או אחרת  ...במקרה הנדון אני מקווה

21

שהנושא הזה ,איף אומרים? הוא אינו מעורב בו .ראשית

22

מר א .מעודה:

תגיד אם היולדת היא לא מעורבת.

23

מר ר .לירם:

אני רוצה להאמין כי ועדת ההקצאות עובדת לפי קריטריונים

24

מסודרים ברורים וגלויים ,לי קשה לדעת מהם מסיבה מאוד פשוטה,

25

מכיוון שהם לא מצוינים בפרוטוקול.

26

מר א .מעודה:

אין פרוטוקול.

27

מר ר .לירם:

אולי אני טועה והם כן מצוינים בפרוטוקול אבל בפרוטוקול המלא,

28

מר ח .געש:

מר ר .לירם:
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כי זה לא הפרוטוקול שנמצא בידינו ,בפרוטוקול שאנחנו קיבלנו חסר

1

עמוד מס' .8

2

גב' צ .כהן:

לא ,עמוד מס'  8זה רק

3

מר ר .לירם:

עמוד מס'  6כתוב

4

גב' צ .כהן:

עמוד מס'  8הוא רשימת הנוכחים.

5

מר ר .לירם:

כתוב למטה הנוכחים ,שמעתי

6

גב' צ .כהן:

לא ,סליחה ,ה(מלה לא ברורה) או ההקצאות?

7

מר א .מעודה:

הדיונים ,מה היה בפרוטוקול ,מה היה הדיונים?

8

גב' צ .כהן:

בפנים...

9

מר ר .לירם:

בפרוטוקול בכותרת בעמוד מס'  6נוכחים ,עמוד מס'  8חסר ,עמוד

10

מס'  8כתוב החלטה .אני יודע לקרוא ואני יודע להסתכל

11

עו"ד א .בר כוכבא:

אני רוצה לומר משהו ,כשאדם

12

מר ר .לירם:

שניה ,אני באמצע דבריי ,בבקשה אלדד ,תודה.

13

עו"ד א .בר כוכבא:

צריכים להבין את המהות איך זה עובד.

14

מר ר .לירם:

אני יודע מה המהות וככה אני מעיר .באשר לבקשה עצמה ,אני תוהה

15

האם חסרים גנים לאוכלוסיה החרדית ,כי אם כן מדוע המועצה

16

אינה נותנת מענה באופן ציבורי ,כלומר גנים ציבוריים ,ואם לא ,אז

17

מדוע מוקצאת קרקע לגנים שאין בהם צורך? כלומר בשני המקרים

18

להקצאה הזו אין תכלית ,זו הקצאה לא חוקית או ללא תכלית ,אני

19

מתקן את עצמי.

20

אני שומע חוקית ,לא חוקית ,חבר'ה ,מי שחושב שמשהו לא חוקי

21

שילך למשטרה ,בוא נעשה סדר.

22

מר ר .לירם:

אתה צודק.

23

מר ח .געש:

חוקי לא חוקי תלכו למשטרה ,מספיק עם הסיסמאות.

24

מר ר .לירם:

אתה צודק.

25

מר ח .געש:

הבחירות נגמרו.

26

מר ר .לירם:

אתה צודק.

27

מר ח .געש:

תקשיב ,אתה אומר הקריטריונים לא ברורים ,אני לא הולך לשים פה

28

מר ח .געש:
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בכל החלטה ,להביא את כל הספרים ,את כל חוזרי מנכ"ל משרד

1

הפנים ואת כל העולם ואשתו .יש בקשה של גוף מסוים ,לא משנה מי,

2

הנוער העובד ,עמותת משה ,עמותת יעקב ,יושבת ועדת הקצאות

3

שכוללת את האדונים יועץ משפטי ,נציג המהנדס ,לא יודע מי

4

מר ר .לירם:

אין בעיה ,בואו נעביר את זה ליועץ המשפטי

5

מר ח .געש:

היועץ המשפטי יושב שמה.

6

מר ר .לירם:

מה?

7

מר ח .געש:

היועץ המשפטי יושב בוועדת הקצאות.

8

מר ר .לירם:

אין בעיה ,אבל לאור ההערות שיש לי ולאור העובדה שלא כל

9

המסמכים ,לא כל הפרוטוקול הובא לידינו.

10

מר ח .געש:

זה הפרוטוקול.

11

מר ר .לירם:

זה לא הפרוטוקול ,כתוב עמוד  ,6כתוב עמוד  .8עמוד  8חסר ,אני

12

רוצה להבין מה הקריטריונים שלפיהם הוחלט ,היה דיון ,יש

13

פרוטוקול הדיון ,אני רוצה לדעת מה היה ,פרוטוקול זה מה שמחויב

14

המציאות.

15

יותר מזה ,כתוב לא התקבלו התנגדויות ואנחנו יודעים שהוגשו,

16

ויותר מזה ידוע לנו שגם הוגשו עוד בקשות.

17

מאיפה את יודעת? רגע ,רגע ,רגע ,תראו ,אני לא מוכן שיפגעו בעובדי

18

המועצה ,לא ,לא מוכן שיפגעו בעובדי המועצה!

19

גב' ה .פרי יגור:

לא פוגעים בעובדי המועצה.

20

מר ח .געש:

מה זה ידוע לכם? מחר בבוקר תרדי ,תראי את כל ההתנגדויות אם

21

יש או אין!

22

גב' ה .פרי יגור:

מעולה

23

מר ח .געש:

אם לוועדה לא הוגשו התנגדויות זה שבאתר אינטרנט הוגשו זה עוד

24

לא הוגש!

25

מר א .מעודה:

למה אתה מרים את הקול? מה קרה?

26

גב' ה .פרי יגור:

בסדר גמור.

27

מר א .מעודה:

למה אתה מרים את הקול?

28

גב' ה .פרי יגור:

מר ח .געש:
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מר ח .געש:

בא לי לצעוק.

1

מר א .מעודה:

אז אל תאיים!...

2

מר ח .געש:

למדתי ממך!

3

מר א .מעודה:

אל תצרח!

4

מר ח .געש:

יש גבול

5

מר א .מעודה:

אל תצרח! אל תגן על עובדים כי אתה נותן להם הוראות!

6

מר ח .געש:

אני

7

מר א .מעודה:

אתה אומר להם לאשר!

8

עו"ד א .בר כוכבא:

הוא לא קשור

9

מר ח .געש:

מה אתה אומר?

10

מר א .מעודה:

עשה לי טובה!

11

מר ח .געש:

אני אומר להם לאשר? אני ...

12

עו"ד א .בר כוכבא:

ועדת הקצאות

13

מר א .מעודה:

אני עוד לא דיברתי ,אני אוכיח!

14

מר ח .געש:

אני נתתי לך?

15

מר א .מעודה:

אני אוכיח!

16

מר ח .געש:

אתה תוכיח?

17

מר א .מעודה:

כן ,אני אוכיח ואל תצעק.

18

מר ח .געש:

כמו שאתה תוכיח גם שאני נתתי לך אישור לתת הנחות.

19

מר א .מעודה:

לא

20

מר ח .געש:

אֶ ה!

21

מר א .מעודה:

זה לא ,כי אני לא אקשיב לך.

22

מר ח .געש:

אה ,הבנתי.

23

מר א .מעודה:

אני איש חזק ,אני לא עובד שלך! הגזבר שהוא מזכיר ,שהוא מהרכש,

24

שהוא יו"ר הקצאות ,שהוא בעל הבית של המועצה אתה נותן לו את

25

ההוראה! וליהודה ,ומעניין הוא שני כובעים ,גם מזכיר ,צריך להיות

26

חברי הוועדה מזכיר וגזבר ,אז הוא בשני הכובעים יושב לאשר! טוב,

27

אני עוד לא דיברתי ,אני רק אמרתי לך להירגע.

28
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מר ח .געש:

כן

1

מר ר .לירם:

מר געש ,אני יכול להמשיך בדבריי במטותא?

2

מר ח .געש:

מעדכן אותי היועץ המשפטי ,יש התנגדות שהוגשה לאחר תום המועד

3

החוקי של ההתנגדויות.

4

אז אני אודיע ליועץ המשפטי שנתנו אישור ל 8-ימים ורשום לי פה

5

שהעו"ד הודיע לו שהוא יכניס עתירה ואותו יועץ משפטי אמר לו

6

תגיש והוא הגיש והמסמכים אצלי פה! אני מתבייש ג'ובראן שככה

7

אתה מתנהג ,כבר יש נגדך תלונה ללשכת עורכי הדין וגם למשטרה.

8

גב' ה .פרי יגור:

חיים ,והאם לא ראוי לציין שהייתה עוד בקשה?

9

מר א .מעודה:

אני עוד לא דיברתי.

10

מר ח .געש:

אמרתי לכם כבר חבר'ה...

11

מר א .מעודה:

כדאי לבדוק את זה...על סדר היום.

12

מר ח .געש:

אני מסביר לך שאני סומך על הדרג המקצועי ,נקודה.

13

גב' ה .פרי יגור:

אז אולי במקרה הזה צריך לבדוק.

14

מר ח .געש:

לא צריך לבדוק כלום.

15

מר ר .לירם:

חיים ,אני יכול להמשיך בדבריי?

16

מר ח .געש:

כן

17

מר א .מעודה:

הייתה התנגדות ,אז למה פה כתוב אין התנגדויות?

18

מר ח .געש:

לא היו התנגדויות...

19

מר א .מעודה:

הנה ההתנגדות ,אני אומר כשיגיע התור אלי .הנה ההתנגדויות ,הנה

20

כל הניירות.

21

מר ח .געש:

כן

22

מר א .כאכון:

תמשיך רון.

23

מר א .מעודה:

אני מציע להוריד מסדר היום חיים.

24

מר ח .געש:

טוב

25

מר א .מעודה:

איפה הדפים?

26

מר ח .געש:

כן ,בבקשה רון.

27

מר ר .לירם:

אני רוצה לציין ,מכיוון שלא ידוע לאחרים אז אני אציין שלקרקע

28

מר א .מעודה:
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הזו הוגשה בקשה נוספת ,כשהיה את הפרסום ידוע לי במפורש

1

שעמותה נוספת הגישה בקשה לאותה קרקע והעמותה הזו במקרה

2

שמה הנוער העובד והלומד שיש לה באותו אזור היום כ 844-חניכים,

3

חניכים שבחורף סובלים מבעיה של גשם ולכן הפעולות שלהם

4

מתבטלות ,חניכים שיש להם בעיה בקיץ של חמסין והפעולות שלהם

5

מתבטלות ,והם ביקשו את הקרקע הזו כדי שיוכלו שם להקים את

6

מבנה הקבע שלהם ,יש להם  844חניכים משכונת נוה פרדסים

7

והשכונות הסובבות ,זה קצת יותר ,ולהם אמרו משפט שאני לא יודע

8

מה מהותו

9

מר ח .געש:

מי זה אמרו ,מי זה אמר?

10

מר ר .לירם:

ועדת הקצאות ,אתה יכול לשאול את היושב לימינך ,נאמר הקרקע

11

הוקצתה לגורם אחר ,לי נשמעת התשובה הזאת תמוהה

12

מר ח .געש:

התשובה הזאת תמוהה?

13

מר ר .לירם:

אני לא יודע כי אני לא ראיתי השוואה בין שתי הבקשות על אותה

14

הקצאת קרקע לפי קריטריונים.

15

מר ח .געש:

תן לו לענות ,אני לא יו"ר הוועדה ,תן לו לענות.

16

מר א .כאכון:

הוא אומר שהוא לא מכיר מקרה כזה.

17

מר ח .געש:

מה אתה אומר?

18

רו"ח ר .גלר:

אני אומר שלא מכירים כזה מקרה ,לא מכירים.

19

מר ר .לירם:

אתה לא מכיר ,את הבקשה של הנוער העובד אתה מכיר אותה?

20

רו"ח ר .גלר:

לא

21

מר ר .לירם:

להקצאת קרקע.

22

רו"ח ר .גלר:

לא

23

מר ר .לירם:

אבל אתה פרסמת הקצאת קרקע עבור הנוער העובד בכרכור ברח'

24

הגליל.

25

רו"ח ר .גלר:

על אותה קרקע.

26

גב' ה .פרי יגור:

נאמר להם לכו לכרכור ,לא שם...

27

מר ר .לירם:

שניה ,אתה פרסמת הקצאת קרקע עבור הנוער העובד.

28
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רו"ח ר .גלר:

אני מדבר על רחוב הכרם.

1

מר ר .לירם:

אני יודע.

2

רו"ח ר .גלר:

לא על משהו אחר.

3

מר ר .לירם:

אני אומר מה אתה פרסמת ,הבקשה כשהיא הוגשה ביקש עמוס

4

פטרמן

5

רו"ח ר .גלר:

כן

6

מר ר .לירם:

את הקרקע המסוימת הזו ונענה כי הקרקע הזו מיועדת לגורם אחר.

7

אני עובר הלאה.

8

מר ח .געש:

הבקשה של הנוער העובד להקצאה ברח' הכרם הוגשה בכתב רון?

9

מר ר .לירם:

בכתב לפי הנוהלים עם כל המסמכים הנדרשים בכל ה...

10

מר ח .געש:

אני לא שאלתי על המסמכים ...ברחוב הכרם

11

מר ר .לירם:

כן

12

מר ח .געש:

אומר הגזבר לא.

13

מר ר .לירם:

אז אני מיד מגיע לנקודה הסופית וזה יעזור לך לקחת החלטה כיו"ר.

14

אבל אני מוכן לקפוץ אליה כבר עכשיו ,אם זה המצב והנתונים לא

15

ברורים והקריטריונים לא ידועים ואולי חסר סעיף ולנו לא ברור כי

16

לא הוצג לנו הפרוטוקול ,כלומר הקריטריונים שלפיהם נלקחה

17

ההחלטה ,אולי ראוי שאנחנו נבחר להחזיר את הדיון בהקצאת

18

הקרקע המסוימת הזו בחזרה לוועדת הקצאות ,אנחנו מדברים על

19

מועצה חדשה ,על ועדות חדשות ,אנחנו נוכל לקחת החלטות

20

מושכלות יותר אם הקרקע הזאת תידון מחדש ,אם יש חילוקי דיעות

21

לגבי הקרקע ,אני חושב שלא ראוי להצביע בנושא הזה כי הצבעה

22

בנושא הזה עלולה להביא אותנו ,את מי שמצביע בעד להצביע בעד

23

משהו שעלול להיות לא חוקי .אם מישהו רוצה להצביע בעד...

24

דקה ,אני אעשה לך סדר ,אני  ...היות וקיים פער במידע שבידי

25

המתנגדים הדיון יוחזר לוועדת הקצאות ואני מבקש שוועדת

26

ההקצאות תפרט גם את הנושאים עלו כאן ...לאותה חלקת קרקע

27

אם יש בקשה כזאת ,פירוט של ההתנגדויות מי התנגד ומתי ואני

28

מר ח .געש:
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מבקש שחברי המועצה ידברו על מידע בדוק .אבי ,אני מבקש שחברי

1

מועצה ידברו על מידע בדוק ,מה שאני מבקש שהדיון חוזר לוועדת

2

הקצאות שבפרוטוקול תהיינה תשובות לנושאים שעלו כאן ,בסדר?

3

מר ר .לירם:

אני מודה לך

4

מר ח .געש:

בסדר גמור

5

גב' ה .פרי יגור:

איפה הילדים היום?

6

מר א .מעודה:

הוא במקרה יצא ,הוא לא יצא.

7

מר ח .געש:

לפי מה ש ,אמרתי ,אני חוזר ואומר ,מאחר ויש פערי מידע והמידע

8

שבידי המתנגדים כנראה לא שלם וכנראה גם שלנו לא שלם.

9

מר א .מעודה:

אני התכוונתי...

10

מר ח .געש:

הדיון חוזר לוועדת הקצאות.

11

מר א .מעודה:

אני רוצה עוד

12

מר א .אטיאס:

תן לו לדבר ,מה.

13

מר א .מעודה:

אני לא רוצה ,אני רוצה להגיד את דעתי.

14

מר א .אטיאס:

אבל הוא לא גמר.

15

מר ח .געש:

הדיון לא ...

16

מר א .אטיאס:

לא מעלים את זה עכשיו.

17

מר א .מעודה:

אני רוצה לתת עוד תיקון ,מותר לי?

18

מר ח .געש:

מותר לך.

19

מר א .מעודה:

אני רק ,לא נעים שאני אדבר ,אתה שייך לעמותה הזו ,נו באמת.

20

מר א .כאכון:

יעקב ,יעקב

21

מר א .מעודה:

אני מבקש ממך

22

מר ח .געש:

אתה רוצה להישאר ברמה העניינית? אני מציע

23

מר א .מעודה:

ברמה העניינית ,לא ,יש עוד דברים ,אני היום כנראה ,סליחה

24

גב' ה .פרי יגור:

אתה מוכן להצהיר שאין לך שום קשר לאור הפרדס?

25

מר א .מעודה:

הוא לא יכול להצהיר כי הוא היו"ר.

26

גב' ה .פרי יגור:

אז אם אתה בעל עניין ויש לך קשר אני מבקשת שתקום ותצא.

27

מר י .צדקה:

אני לא בעל עניין ואין קשר.

28
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גב' ה .פרי יגור:

אני מצטערת.

1

מר א .מעודה:

אין לך קשר?

2

מר א .אטיאס:

הנה ,הוא אמר הצהרה ,מה את רוצה? אין לי קשר ,מה אתם רוצים?

3

מר א .מעודה:

סליחה ,יעקב ,אין לך קשר?

4

מר א .אטיאס:

שמעת את התשובה? אז הוא ענה ,הוא לא צריך לצאת .הוא אמר

5

שאין לו קשר ,עזוב ,הוא נתן הצהרה ,אל תגזימו ,הוא בא ואומר לא,

6

תבדקו אותו אחר כך ,הוא אמר לא ,הוא נתן הצהרה.

7

אני לא יודע מה אתה רוצה ,אומר הבן אדם אין לי קשר לעמותה ,מה

8

אתה רוצה?

9

מר א .אטיאס:

מה ,שבכוח הוא יצא ,הוא לא יצא.

10

מר א .מעודה:

היא ביקשה ממנו ,אנחנו כולנו יודעים

11

מר א .אטיאס:

אתה יודע? הוא נתן תשובה ,הוא נתן תשובה.

12

מר ח .געש:

אל תגיד כולנו...

13

מר א .מעודה:

אני יודע .טוב ,רבותי ,מאחר ועמותת אור הפרדס אני יודע שהוא

14

יו"ר העמותה ,יו"ר העמותה ,יש בידי את כל המסמכים כולל הדבר

15

הזה ש-

16

מר ח .געש:

מה אתה מחזיק ביד?

17

מר א .מעודה:

זה רישום העמותה אצל יעקב צדקה ,יש עוד עשרות מכתבים שהוא

18

נתבע לדין על ידי גורם אחר והוא המייצג עם חותמות ,אני כבר אגיד

19

קוראים לו בובליל ,אפילו פה בעיתונות כשהרב ידידי מופיע ,מה הוא

20

עושה ,הרב צדקה ,ראש כולל ,יו"ר עמותת פרדס חנה ,יו"ר זה ,הרב

21

יעקב צדקה ,עוד עשרות עיתונים ,אז בוא נאמר

22

מר ח .געש:

זה הכל מהתקופה האחרונה?

23

מר א .מעודה:

זה לא משנה מאיזו תקופה.

24

מר ר .לירם:

לי יש מודעה בעיתון מאפריל .8468

25

מר א .מעודה:

סליחה ,זה לא משנה מה התקופה ,הוא לא הכחיש את זה ,הוא לא

26

הוריד את זה.

27

הדיון היה בקדנציה האחרונה שאתה הצבעת בעד התמיכה ,כשדחינו

28

מר ח .געש:

מר ח .געש:
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מר א .אטיאס:

מר א .מעודה:

00

חברת איגמי40-3666868,

את הדיון כשהביאו מסמכים

1

היה דיון ודחינו את זה בגלל ששמענו את מה שאתה אמרת ואחרי זה

2

הוא הביא מסמכים אחרים שהוא ...

3

הוא לא הביא מסמכים ,הוא אמר אני מתפטר .הוא אמר ,כמו שכוכי

4

אמרה אני מתפטרת וויתרנו לשניהם ,גם לרקדנים וגם לזאת .מה,

5

לא נכון? לדודאים ,את אמרת התמנית מנהלת וויתרנו לך ולו

6

במקשה אחת .עזבי ...היום אני באופוזיציה ,שכחתם .לעצם העניין,

7

יש לי העתק ששלח לך הרב בובליל שהוא כתב לך פה את הסיפור

8

שהתפרסם ב 84-באפריל או משהו ההקצאה והגיע בובליל ויש לי פה

9

מסמכים ,הגיע בובליל ואמר לכם רבותי ,אני הגשתי ,אני מתנגד

10

להקצאה הזאת כי יש פסק דין של בית דין ובתי משפט עד הבית

11

העליון שהוא מגיע לו ראשון ,יש לי פה את המסמכים ,הודיעה לו

12

יפעת והגזבר שחלפו ,חלף ה 05-יום ,כתוב ,העו"ד של בובליל הלך

13

ודיבר אל ג'ובראן או אל הגזבר או אינני יודע מה ,אמר לו אני מגיש

14

עתירה וכו' ,סוכם והכל בכתובים ,סוכם שיתנו לו  8ימים להגיש

15

בקשה ולבוא ולהתנגד ,הוא הגיש בקשה ,ב 64-לאפריל  ,8468מעניין

16

שוועדת ההקצאות ישבה חודש לפני הבחירות ,חודש לפני הבחירות

17

לאשר ...ולא חלפו שבועיים אחרי הבחירות ויעקב בקואליציה ומיד

18

נותנים לו ,חודש לפני הבחירות? חברי המועצה רצים לבחירות ,לא

19

יודעים במה מדובר ,יושבת ועדת ההקצאות ,שאגב אמרתי מורכבת

20

מעובדי מועצה ,עם כל הכבוד מקצוענים ,אבל הם עובדי מועצה ואני

21

מכיר את העובדים חוץ מהגזבר שלא עושה חשבון ראש המועצה ,כל

22

העובדים ,חיים געש רק יתן להם מבט הוא ישתיק ,אני מכיר אותם,

23

חוץ מהגזבר שאני אומר שבעצם הוא ראש המועצה .אז הוא הגיש פה

24

בקשה והוא כתב את הגוש והחלקה ...בהתאם לסיכום שהיה עם

25

ג'ובראן ,אני רואה פה אין מתנגדים ,איך יכול להיות שאני רואה פה

26

את המכתב שהוא הגיש את זה עם כל המסמכים ב.64/0/8468-

27

מאחר ואתה רוצה ממילא לדחות את זה כדי שהוועדה תשב ותדון,

28
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חברת איגמי40-3666868,

אני רק מבקש שיאפשרו לאותה ועדה גם לדון בטענות האלה ואם

1

הטענות האלה לא מוצדקות אז או.קי ,.אבל להתייחס ל-

2

מר ח .געש:

זה בדיוק מה שאמרת.

3

מר א .מעודה:

לא ,אתה לא  ...מישהו הגיש עוד חוץ מהנוער העובד?

4

מר ח .געש:

אמרתי שאני מבקש שיבדקו ,חברים ,אני מאוד מוחמא ממך כשאתה

5

אומר שעובדי המועצה פוחדים ממני והגזבר לא.

6

מר א .מעודה:

אני אומר ,מי לא יודע?

7

מר ח .געש:

אני חושב שרק הגזבר מפחד ממני ועובדי המועצה לא.

8

מר א .מעודה:

לא ,הגזבר לא מפחד ממך .תירגע .אגב זה נושא אחר ,רק שנבין ,עוד

9

אין אדם בעל תפקיד במדינה שיהיה גם שר האוצר ,שר הפנים ,שר

10

הדתות ,שר הזה ,רק הגזבר שלנו

11

מר ח .געש:

הבנתי

12

מר א .מעודה:

רק רגע ,הוא יושב בוועדה בתור גזבר או בתור מזכיר ,הרי צריכים

13

להיות שניים.

14

מר ח .געש:

לא נכון ,אבל לא חשוב ,כיוונתי לדעת גדולים.

15

מר א .מעודה:

מה לא נכון?

16

רו"ח ר .גלר:

בתור מזכיר

17

מר א .מעודה:

בתור מזכיר? אבל גם  ...צריך להיות.

18

מר ח .געש:

יש נציגי הגזברות.

19

מר א .מעודה:

בוועדה יש ועדת קצבאות ,ועדת כל אלה ,צריך גזבר ומזכיר ,אז תגיד

20

מזכיר שניים וג'ובראן שלוש ,אז השניים מחליטים

21

מר ח .געש:

טוב ,חברים ,כיוונתי לדעת גדולים.

22

מר א .מעודה:

כן אטיאס ,אם לא היית איתי באופוזיציה היית אומר את אותו דבר.

23

אין סיכוי ,אף פעם לא תיבחר...

24

מר ח .געש:

אפרים ,מה שטוב שאתה בעד הנגד ונגד הבעד באופן קבוע וזה בסדר.

25

מר א .מעודה:

לא ,אם יש מלה בדבריי שלא נכונה תגיד על זה.

26

מר ח .געש:

תקשיב ,אני להבדיל ממך

27

מר א .מעודה:

אני מדבר על עובדות.

28
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חברת איגמי40-3666868,

מר ח .געש:

להבדיל ממך אני לא יודע כל כך הרבה ולכן אני לא חורץ.

1

מר א .מעודה:

אני לא בא בטענות שאתה לא יודע...

2

מר ח .געש:

עוד לפני ש...

3

מר א .מעודה:

זה קורה ,זה המציאות.

4

מר ח .געש:

עוד לפני שקראת את הנאום הארוך אמרתי שזה חוזר לדיון בוועדת

5

הקצאות.

6

אני שמעתי אבל רציתי שדבריי יהיו בתמליל ושהם ידונו גם בזה ,לא

7

רק בנוער העובד והלומד.

8

מר ח .געש:

אתה לא הקשבת.

9

מר א .מעודה:

ואני רוצה שיכתבו את הדיון איך היה ,איך הם קיבלו ...

10

מר ח .געש:

חשבתי שאמרת ,כשאתה מדבר על (מלה לא ברורה) חשבתי שאתה

11

מוציא את הפלייר שהוא הוציא נגדי בבחירות.

12

מר א .מעודה:

איזה פלייר.

13

מר ח .געש:

רק את הפלייר הזה תביא.

14

מר א .מעודה:

אני לא קורא אף פליירים ואני מצטער מאוד ,לא ראיתי.

15

מר ח .געש:

אה ,לא ,אתה קורא הכל ,אתה אפילו את מודעות הבחירות של הגר

16

קראת בעיתון.

17

מר א .מעודה:

אני גם לא קראתי.

18

מר ח .געש:

אל תגיד ,אתה אמרת לי מה כתוב בהם.

19

מר א .מעודה:

במה?

20

מר ח .געש:

במודעות הבחירות של הגר בעיתון אמרת לי מה כתוב.

21

מר א .מעודה:

לא ,רגע ,רגע ,יכול ,אני כשאני לוקח עיתון אני לא מדמה ,קורא הכל.

22

מר ח .געש:

אתה רואה שאני צודק?

23

מר א .מעודה:

אבל פלקטים אני לא קורא.

24

מר ח .געש:

רק פלקטים אתה קורא .אתה ...מה פורסם בבתי הכנסת.

25

מר ר .לירם:

אני רק רוצה לסיים את דבריי ,עצרנו איפשהו במהלכם לגבי

26

ההחלטה שלקחת אבל עדיין יש לי עוד שני משפטים ,הראשון שבהם,

27

מכיוון שזה חוזר לוועדת ההקצאות מאוד אשמח אם הדברים האלה

28

מר א .מעודה:
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חברת איגמי40-3666868,

ילקחו בחשבון ,האחד מהם קריטריון שידוע לי לגבי פעולתה של

1

ועדת ההקצאות זה המצאת הוכחה למעלה מכל ספק לגבי יכולתו

2

הכלכלית של הגורם המבקש להקמת המבנה תוך שנה עד שלוש,

3

כאשר החל משנה צריך לבנות כבר ותוך שלוש לסיים.

4

אחרי שלוש ה(מלה לא ברורה) חוזרת למועצה וזה כבר קרה .יש

5

עמותות שהארכנו להם את המועד.

6

מר א .מעודה:

כמו בני עקיבא שזה חזר.

7

מר ח .געש:

בני עקיבא חזר למועצה...

8

מר ר .לירם:

ראוי לקיים את דבר החוק ...אני רק רוצה לציין שהנושא הזה עולה

9

לאור העובדה

10

מר ח .געש:

אם תעיין בהסכם שצורף אתה תראה שהסעיף הזה מופיע.

11

מר ר .לירם:

אין בעיה ,על מנת לקצר אני אמציא לרן גלר את ה ...אני אשמח

12

שהוא...

13

אני מוטרד מהמגמה של להטיל ספק ביושרם ויושרתם של עובדי

14

המקצוע ,תקשיב לי ,הקשבתי לך ,מדובר באנשים שיש להם

15

מקצועות ...שאני מניח שאין כוונה לאבד את הרישיון בגלל הקצאת

16

קרקע מאן דהו או ...יש פה יועץ משפטי עצמאי לחלוטין ורואה

17

חשבון ,אני קשה לראות כאן...

18

מסכים לחלוטין ,אני רק אמרתי שאני כמי שאמור להצביע אשמח

19

לראות את ההשוואה למול הקריטריונים .אבל הנושא החשוב לי

20

יותר לגבי אותה בקשה או הקצאת קרקע לאוכלוסיה מסוימת ,הרי

21

בסופו של דבר כשאנחנו מקצים קרקע ציבורית היא מיועדת לשרת

22

את אותה האוכלוסיה לא סתם המציאו את המושג שטח חום ,ולא

23

ברור לי בהקצאה או בבקשה ,כבר בבקשה עצמה מיקום הקרקע,

24

זאת אומרת המיקום של ההקצאה לא ברור לי לנושא הספציפי הזה.

25

מר ח .געש:

מאחר ואנחנו לא דנים

26

מר ר .לירם:

כיוון שהלקוחות של הקרקע יש  ...אחרות.

27

מר ח .געש:

רון ,או שאתה רוצה לדון ולהצביע או שאתה לא רוצה לדון ,סיכמנו

28

מר ח .געש:

מר ח .געש:

מר ר .לירם:
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חברת איגמי40-3666868,

שזה חוזר לוועדת הקצאות ,הרי זה יעלה עוד פעם פה לדיון.

1

מר ר .לירם:

נהדר

2

מר ח .געש:

אם תמשיך את דבריך אני אעלה את זה להצבעה ונגמור ונלך ,חבל

3

לטחון מים ,אני בטוח שיש לך מה להגיד אבל לא דנים.

4

מר ר .לירם:

אני סיימתי.

5

מר א .מעודה:

אני רק מבקש להביא את המסמכים לדיון פה עם כל הפרוטוקול

6

מהדיונים.

7

אתה מבקש שאני אחזור עוד פעם? כל מה שיש בפני הוועדה יהיה

8

פה.

9

מר א .מעודה:

לא ,כולל המסמכים של הבקשה.

10

מר ח .געש:

הכל יהיה פה ואני לא מבדיל בין אוכלוסיות שונות כאלה ואחרות,

11

ואני לא דן ,ואני לא דן בשום הערה שיש לה צבע שלא מוצא חן

12

בעיני.

13

מר ר .לירם:

נהפוך ,צריך לתת את השירות המקסימאלי.

14

מר ח .געש:

לא שירות מקסימאלי ולא שום דבר ,פיזור ההצבעה של הסיעות

15

השונות מפוזר על פני כל המושבה ,לא ראיתי שיש איזה קלפי אחד

16

שהוא סקירגיישן ,אז תפסיקו עם זה בכלל .אז סעיף

17

מר ר .לירם:

מי שעשה את זה זה רק אתה...

18

מר א .אטיאס:

בוא נתקדם...

19

מר ר .לירם:

אני לא אוהב את ההערה הזאת ,זו הערה שהיא לא ראויה.

20

מר ח .געש:

זו הערה שאתה הערת עכשיו.

21

מר ר .לירם:

זו הערה שהיא אינה ראויה.

22

מר ח .געש:

היא לא מקובלת עלי ההערה.

23

מר ר .לירם:

אתה צבעת אותה ,אני לא צבעתי ,אני ציינתי שמחויבותנו היא לדאוג

24

ללקוחות שלנו.

25

מר ח .געש:

מה אתה אומר? לי אין לקוחות?

26

מר ר .לירם:

אתה פירשת את זה בצורה שהיא לא ראויה.

27

מר ח .געש:

לא ,אני אקח את התמליל ,אני אזכיר לך מה אמרת .התחלת לדבר

28

מר ח .געש:
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על חרדים.

1

מר ר .לירם:

אני התחלתי לציין על צרכים.

2

מר ח .געש:

אז הסעיף הזה ידון בישיבה הבאה ,ועדת הקצאות תביא את כל

3

החומר ,את כל מה שיש עם פרוטוקול מפורט ואם יש התנגדויות

4

שאנחנו לא יודעים עליהן נשמח לדעת ואם יש התנגדויות שנדונו

5

נשמח לדעת ,הכל שקוף ,אין לי ,אז סעיף  3ו 9-ידון בישיבה הבאה,

6

בהסכמה יורד מסדר היום.

7
8

 .87אישור פרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מס'  378371בקשר למשרד בקומה השניה
לאגודה למלחמה בסרטן בבית יד לבנים בגו"ח 87873/00
 .88אישור הסכם הקצאת קרקע עם האגודה למלחמה בסרטן – למשרד בקומה השנייה
בבית יד לבנים בגו"ח 87873/00
מר ח .געש:

9
10
11
12

סעיף  64ו 66-זה אישור פרוטוקול ועדת הקצאות לגבי משרד בקומה

13

השניה בבית יד לבנים ,הקצאה לאגודה למלחמה בסרטן .יש פה גם

14

את הפרוטוקול של ועדת הקצאות וגם את אישור הסכם ההקצאה.

15

כן ,בבקשה.

16

מעבר לשאלה למה דווקא ביד לבנים ועד כמה שאני יודעת יש שם

17

בעיות בטיחותיות בקומה השניה ,ועד כמה שבדקתי בפרוטוקול

18

בחודש מרץ  8449כשהיה איזה ניסיון לעשות שם איזושהי ספריה

19

אתה בעצמך התבטאת בצורה שאומרת שהקומה השניה לא מונגשת

20

וגם היום היא לא מונגשת ,לא חל שינוי בעניין הזה .אני לא מתנגדת

21

באופן עקרוני למיקום של ה-

22

אני מוכרח להגיד לך שאני הופתעתי מהבקשה בדיוק כמוך ,אפרים,

23

אני הופתעתי מהבקשה ,היה ניסיון לעשות סידור אחר אבל הוא לא

24

מסתייע מכל מיני סיבות ,בין היתר  ...של המועצה.

25

גב' ה .פרי יגור:

השאלה איך למקם במבנה ציבורי משרד

26

מר ח .געש:

אין לי שום בעיה עם מבנה ציבורי...אני לא רוצה להיכנס לקומה

27

השניה מכל מיני סיבות ,באה עמותה שאין מחלוקת על כך שהיא

28

גב' ה .פרי יגור:

מר ח .געש:
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עושה עבודה טובה ,והיא פונה ומבקשת את המקום הזה .כשרצו

1

להפעיל אותו כמשהו שהמועצה מפעילה

2

היא לא מבקשת את המקום הזה ,אתם הוצאתם את זה להקצאה אז

3

היא ביקשה את זה.

4

לא ,מה פתאום ,חבר'ה ,אני יכול לעשות שיעור ,אני לא מוציא

5

להקצאה שום דבר ,אני לא מוציא להקצאה כלום ,גופים שמותר

6

להם עושים בירור מוקדם או פונים בבקשה ,לפעמים הבקשה היא

7

ספציפית על גוש חלקה או על מבנה ,ואז אני מתייחס ימינה

8

ושמאלה ,אני לא מוציא שום דבר ,אחרת מה ,אני אוציא כל מגרש

9

חום בעיתון? לא עושה את זה ,אותו דבר .באה עמותה ,אני היום

10

ראיתי את ה ...לא רוצה לעכב את הפעילות בגלל שלא הייתה מועצה,

11

הופתעתי בדיוק כמוך .עכשיו כשבזמנו רצו לעשות שם פעילות אחרת

12

אני ה תנגדתי משום שאז אני נוטל אחריות ,אני גוף ציבורי עושה

13

פעילות של ספריה במקום שלא התכוונו בכלל שתהיה ספריה ,לכן

14

עצרתי ,לא שום סיבה אחרת .בא גוף ,אומר אני צריך ,לא יודע אם

15

פעילות (מלה לא ברורה) או לא ,רק מקום לטלפון לשבת לדבר ,לא

16

היה להם עד היום כלום ,מי שהייתה עומדת בראש ,אורלי מנג'ם,

17

רעייתו של מי שהיה ראש המועצה לשעבר ,נראה לי מוזר ,לא נראה

18

לי עם זה שום בעיה ,רוצים את זה כמשרד ,אני לא יודע מה הוא

19

משמש ,אולי רק לעשיית טלפונים ובדיקת זכאות ,אני לא יודע ,אבל

20

גב' ה .פרי יגור:

קודם כל הלמה צריך להיות מפורט בהסכם.

21

מר ח .געש:

בסדר ,הוא מפורט בהסכם ,הוא מפורט למשרד.

22

גב' ה .פרי יגור:

מפורט משרד

23

מר ח .געש:

נכון...

24

גב' ה .פרי יגור:

למשרד מגיעים אנשים?

25

מר ח .געש:

אני לא אעשה סדר לעמותה.

26

גב' ה .פרי יגור:

אני מציעה ,אני מציעה ,עוד פעם ,אין לי התנגדות לא לאגודה

27

למלחמה בסרטן שמקומה צריך להיות ,אני מציעה שהאישור שלנו

28

גב' ה .פרי יגור:

מר ח .געש:
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יותנה בחוות דעת של מהנדס המועצה שהקומה היא תקנית וגרם

1

המדרגות הוא תקני ,מעבר לזה שיש לי בעיה עם זה שמבנה ציבור

2

שלנו לא מונגש ,אבל

3

יקירתי ,רוב מבני הציבור במדינת ישראל 60 ...שנה להנגשה ,המבנה

4

עצמו מונגש ,הקומה השניה לא מונגשת ,המבנה עצמו מונגש.

5

גב' ה .פרי יגור:

אני מבקשת חוות דעת

6

מר ח .געש:

הקומה השניה לא.

7

גב' ה .פרי יגור:

של מהנדס המועצה שניתן באופן בטיחותי לקיים שם משרדים ודבר

8

שני אני מבקשת לדעת מה קורה עם הספרים שהיום נמצאים שם,

9

לאיפה הם הולכים ואיזה פתרון ניתן להם ואישור מכבי אש.

10

מר ח .געש:

רשמנו ,מישהו עוד רוצה להתייחס?

11

מר א .מעודה:

מי זה ,לחולי

12

מר ח .געש:

לאגודה למלחמה בסרטן.

13

מר א .מעודה:

זה לאגודה או לחולים גם?

14

מר ח .געש:

האגודה ,האגודה רוצה להשתמש בזה כמשרד טיפולי.

15

מאירה:

...

16

מר ח .געש:

מאירה ,תעשי לי טובה ,את לא חברת מועצה ,בקדנציה הבאה אני

17

מבטיח לך תהיי ברשימה שלי.

18

מר א .מעודה:

מה היה השימוש של המקום הזה?

19

מר ח .געש:

משרד

20

מאירה:

צריך למצוא מקומות אחרים.

21

מר א .מעודה:

מה היה? מה היו עושים ? ...

22

מר א .כאכון:

למה מציק למאירה שזה יהיה שם?

23

מר ח .געש:

כי למאירה מציק הכל.

24

מאירה:

יש כאן חדר פנוי איפה שמעודה ישב ,אין שום סיבה...

25

מר א .מעודה:

לא ,יש עכשיו את זה לקשישים.

26

מר ח .געש:

מאירה ,אני אודה לך אם לא

27

מאירה:

היא יכלה לקבל במתנ"ס ,היא לא רצתה .היא אמרה לי לבד ,היא גם

28

מר ח .געש:
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עושה שם התעמלות ,אז יש אולמות להתעמלות.

1

גב' ה .פרי יגור:

אני רוצה דבר אחד.

2

מר א .מעודה:

איפה ,ביד לבנים?

3

מאירה:

כן ,שלושה ימים לעשות התעמלות.

4

גב' ה .פרי יגור:

אני מבקשת דבר אחד

5

מר א .מעודה:

רגע ,התעמלות למי? לחולים ,למי?

6

מר א .כאכון:

למי עושה התעמלות מאירה?

7

מר א .מעודה:

צריך לבדוק את זה חיים ,מה זה להתעמלות או למשרד?

8

מר א .כאכון:

מאירה ,דברי איתי ,למי עושה התעמלות?

9

מאירה:

לחולי סרטן ,לא למעלה ,למטה.

10

מר א .מעודה:

יעקב מציע ,אור הפרדס ירד ,גם זה ירד ...

11

מר ח .געש:

היא עושה למעלה התעמלות?

12

מאירה:

היא רוצה למעלה לעשות משרד ולמטה לעשות התעמלות.

13

מר ח .געש:

בסדר ,מה רע לעשות...

14

מאירה:

יש עוד מקומות לעשות.

15

מר ח .געש:

הבנתי ,מאירה ,אני יודע שאם זה היה תלוי בך אף אחד לא היה נכנס

16

למבנה אף פעם.

17

מאירה:

לא נכון ,משרד הביטחון ביקש מועדוני יום בבוקר.

18

גב' ה .פרי יגור:

אבל אם החוזה מדבר על קומה שניה ועכשיו מדובר ...בקומה

19

הראשונה אז זה צריך להיות מסודר...

20

מר ח .געש:

הפעילות לא שייכת ,הפעילות צריך לתאם אותה מול מי שאחראי...

21

גב' ה .פרי יגור:

חיים ,אני מבקשת דבר אחד ,חוות דעת של מהנדס המועצה...

22

מר ח .געש:

רשמנו לפנינו ,מישהו עוד רוצה להתייחס? מישהו רוצה עוד

23

להתייחס? אני עם כל התהיות והשאלות אני מבקש לאשר את

24

ההקצאה של המשרד לאגודה למלחמה בסרטן ,כמו שמוגדר פה...

25

מר א .מעודה:

בכפוף לבדיקת מהנדס.

26

מר ח .געש:

לגבי הספרים אני אבדוק ,אגיד לך ,אני לא יודע כמה ספרים נמצאים

27

שם ...בכפוף לכל דין.

28
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לא ,כי בהסכם כתוב ,אני אסביר לך חיים ,בהסכם כתוב סעיף  5א'

1

בהסכם" ,העמותה מתחייבת כי המבנה יהיה תקין" ,העמותה

2

מתחייב כי המבנה יהיה תקין ,לא המחויבות שלנו להתחייב כלפי

3

העמותה שהמבנה תקין?

4

מר ח .געש:

אז הם יתחייבו ,לא

5

גב' ה .פרי יגור:

ואם הקומה לא תקנית אז איך הם ינהלו שם? הם יגישו היתרים?

6

מר ח .געש:

שומה עליהם שהם בדקו את המקום.

7

מר א .כאכון:

לא מקובל...

8

מר ח .געש:

שומה עליהם שהם בדקו ,שומה עליהם שהם בדקו( .מדברים ביחד,

9

לא ברור) חברים ,אני לא ...לא תקין? הם יגידו לא מתאים לצרכיהם

10

ונגמר הסיפור ,אני מניח שהם בדקו אם מתאים לצורכיהם ,אני

11

חברים ,אני אבקש מהקהל להפסיק להתערב בדיון ,ישיבה ראשונה,

12

אני מקווה ש...

13

גב' ה .פרי יגור:

מבני ציבור על פי חוק אמורים להיות מונגשים ,נכון?

14

עו"ד ג .ג'ובראן:

נכון ,על פי דין.

15

גב' ה .פרי יגור:

הקומה השניה לא מונגשת ,איך לקיים שם פעילות משרדית כזו או

16

אחרת?

17

עו"ד ג .ג'ובראן:

העמותה ביקשה

18

מר ח .געש:

העמותה פנתה

19

גב' ה .פרי יגור:

אז מה אם היא ביקשה ,אבל אם זה לא חוקי וזה לא יכול...

20

מר ח .געש:

לא חוקי ,כל הזמן לא חוקי ,לא חוקי ,לא חוקי...

21

גב' ה .פרי יגור:

חיים ,אם המבנה הזה מסוכן איך אתה מאפשר לעמותה להיות שם?

22

מר ח .געש:

המבנה לא מסוכן.

23

גב' ה .פרי יגור:

או.קי ,.אז אני מבקשת חוות דעת של מהנדס המועצה שזה לא

24

מסוכן.

25

רשמנו בפרוטוקול ,אני מבקש להצביע ,אני מבקש לאשר את

26

ההקצאה ואת ההסכם לאגודה למלחמה בסרטן ולגבי הספריה אני

27

אבדוק ,אני לא יודע לתת לך תשובה ,הספריה אורגנה על ידי אדם

28

מר ח .געש:
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פרטי ולא על ידי גוף מסודר.

1

גב' ה .פרי יגור:

ועדיין יש שם ספרי קודש.

2

מר ח .געש:

יכול להיות ,ספרי קודש?

3

גב' ה .פרי יגור:

כן ,גם ספרים של מורשת וזה.

4

מר ח .געש:

אמרתי לך אני אבדוק ,לא יודע להגיד לך מה עושים עם הספרים .מי

5

בעד?

6

מר א .מעודה:

אז אולי קודם תבדוק ואחר כך נאשר?

7

מר ח .געש:

הספרים אני אתן לה תשובות ,אני לא יודע להפריד ,אין לי מושג

8

כמה ספרים ישנם שם.

9

גב' ה .פרי יגור:

אני מבקשת תשובה גם לגבי נושא הבטיחות וההנגשה.

10

מר ח .געש:

אני מבקש לאשר את ההקצאה ,העמותה לוקחת על עצמה בהסכם

11

את תיקוני הבטיחות ואם העמותה תגיד שלא מתאים לה אז היא לא

12

תרצה ,מי בעד?

13

גב' ה .פרי יגור:

אני בהסתייגות...

14

מר ח .געש:

מי נגד? תודה רבה .אין נמנע .תם סדר היום.

15

ישיבה נעולה

16
17
18

