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 8          :השתתפו

 9 ראש המועצה, מר חיים געש

 10 ראש המועצה מ וסגן"מ, מר אלדד בר כוכבא

 11 . גזבר ומזכיר המועצה, ח רן גלר"רו

 12 היועץ המשפטי למועצה, ובראן'ובראן ג'ד ג"עו
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 14  :חברי המועצה 

 15 , מר יואב קעטבי, כוכי גדרון' גב, מר עמנואל מצליח, מר דוד פרץ, מר אלי אטיאס
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 20  –בשבתות וחגי ישראל " ביג"הצעה לסדר בעניין אישור פעילות מסחרית במתחם . 1

 21 (. ב"מצ)י אבי כאכון "מוגשת ע

הצעה  ,סעיף ראשון. אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה, ערב טוב :געש. מר ח 22 

 23 לסדר בעניין איסור פעילות מסחרית במתחם ביג 

 24 . אף אחד לא לחוץ, להירגע :גדרון. כ 'גב

סעיף ראשון הצעה לסדר בעניין איסור פעילות מסחרית במתחם ביג  :געש. מר ח 25 

אני מציע לדון . בשבתות וחגי ישראל מוגשת על ידי אבי כאכון 26 

אני , ריך להצביעפורמלית כדי להכניס את זה בסדר היום צ, בבקשה 27 

 28 ? מי בעד, מציע להכניס אותה לסדר היום

 29 ?בעד מה :דובר

 30 .תציג את ההצעה שלך, אבי, אז אנחנו דנים בזה. לדון בזה :געש. מר ח

כמייצגה . הצעה לסדר, אי פעילות בשבתות וחגי ישראל, מתחם ביג :כאכון. מר א 31 
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 1 ,של אוכלוסיה דתית ושומרת מסורת וכשומר מצוות עלי להתריע

להרים קול זעקה ולדרוש בתוקף כי במידה ומתוכנן לקיים פעילות  2 

מסחרית או אחרת במתחם ביג הממוקם בימים אלה בשבתות ובחגי  3 

. ישראל יש לפעול באופן מיידי לעצירת מגמה זו ולביטולה המוחלט 4 

שבתות וחגי ישראל הם מהסממנים היותר בולטים במורשת עמנו  5 

. רים הכרוכים בשמירת ציווי תורהואבותנו נדרשו להקפיד על האיסו 6 

כל עוד . אי שמירת שבת וחגי ישראל היא מהמצוות שבין אדם למקום 7 

חילול שבת בפרהסיה הוא עניין . שמדובר בכל אחד ואחד בפרט 8 

מה גם שלגביו קיימים חוקי מדינה וחוקי עזר האוסרים , שבשליטה 9 

נוע אשר על כן יש צורך דחוף למ. פעילות מסחרית בימי חודש אלה 10 

כבר כעת את האפשרות להפעיל את המתחם בשבתות ובחגי ישראל  11 

על מנת לא לפגוע ברגשות הציבור הדתי ועל מנת  ליצור שוויון בין  12 

סוחרים שעסקיהם במרכז המושבה לבין אלה שעסקיהם במתחם  13 

יתרה מזאת פרדס חנה כרכור היא מתחם אחד וחוקי העזר . במקום 14 

חולק למתחמי משנה כשבחלקם לא יתכן שהישוב י. חלים על כולו 15 

גם זו תושבי פרדס , יהיה היתר לפעול בשבתות ובחגים ובחלקם לא 16 

חנה כרכור דתיים וחילוניים הם בעלי זכות שווה להיות צרכנים של  17 

הפעלת המתחם בשבתות וחגים עלולה לפגוע , עסקים במתחם המקום 18 

בזכותם זו והם עלולים להחרים את בתי העסק במתחם ובכך יפגעו  19 

אשר על כן להלן הצעתי וכל המקדים לקיימה בעזרת . שני הצדדים 20 

המועצה המקומית , הצעת החלטה. השם יתקבל בברכה משמיים 21 

תאסור כל פעילות מסחרית במתחם ביג בשבתות ובחגי ישראל וזאת  22 

המועצה המקומית תודיע ליזמי המתחם . בכפוף לחוק ולחוקי העזר 23 

כעת על מנת למנוע אי הבנות בכתב ולבעלי עסקים על איסור זה כבר  24 

אבקש אדוני ראש . ובד בבד תיערך לאכיפת איסור זה, בד בבד 25 

 26 המועצה 

 27 .אפרים, כן? להגיד, מישהו רוצה להעיר :געש. מר ח

איתי וכשדיברו , אני בזמנו יודע שההצעה הזו הייתה על הסדר :מעודה. מר א 28 
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עזר  נדמה לי גם כשדיברתי אתך אמרת לי במפורש יש חוקי, אנשים 1 

אני חושב שזה אחד המקומות שחוק העזר עסקים , בפרדס חנה כרכור 2 

בשבתות זה אחד המקומות בארץ שמיושם וברוך השם אין דברים  3 

אתה , יואב, נזכרתי באיזה סיפור. כאלה ואצלנו כל העסקים סגורים 4 

נזכרתי באיזה סיפור שקראתי בבית הראשונים שלפני קום . מפריע לי 5 

ה ועד ואז פרדס חנה הייתה קבוצת גורדוניה המדינה בפרדס חנה הי 6 

כתוב שפונה , והפועל המזרחי וברחוב הדקלים גרו דתיים ולא דתיים 7 

אבקשך , ר הוועד"כותב אל יו, בחור לא דתי, האיש מרחוב הדקלים 8 

להודיע לשכני מצד שמאל הלא דתי לא לעדור בשבת כדי לא לפגוע  9 

. י הייתה אווירה והבנהאני מאוד צחקתי ונהניתי כ, בשכני הדתי השני 10 

אני רוצה לציין שפרדס חנה כרכור עד היום יש אווירה ופעם אני  11 

צחקתי שגם אם מישהו יפתח פה עסק לא יבואו לקנות כי לא רגילים  12 

אלא לממש , אז אני לא חושב שיש פה בכלל בעיה. פשוט בשבת 13 

עוד , ולקיים את חוקי העזר כפי שעד היום ולהודיע במפורש פה על ביג 14 

ליישם , הרשות, שזה חוק העזר ואנחנו מתכוונים, פני שהם בוניםל 15 

היום התראיינתי . את זה בהתאם לחוק העזר ואין פתיחה בשבתות 16 

, אחוז מביג זה רמי לוי 04', אז אני אמרתי א, ברדיו ושאלו מה דעתי 17 

 18 .יש לו ארבעת אלפים מטר, הוא בוודאי לא יפתח בשבתות

 19 .זה ממש לא נכון אפרים, זה ממש לא נכון :כאכון. מר א

 20 .לפי המידע שלי הוא שכר ארבעת אלפים מטר :מעודה. מר א

 21 .הוא לא שותף שם, הוא לא קשור :כאכון. מר א

 22 .אני אודה לך אם תיתן לאנשים לגמור לדבר, אבי :געש. מר ח

 23 .אני מסביר לו עובדות :כאכון. מר א

 24 .אחר כך עשר דקותאתה תוכל לדבר , אתה לא צריך להסביר כלום  :געש. מר ח

עם כל הכבוד שהעלית ? בסדר מר כאכון, תגיד בזמנך, אל תסביר לי :מעודה. מר א 25 

עד כמה שאני יודע יש ארבעת אלפים . את ההצעה אתה לא הכי מבין 26 

. מטר של רמי לוי ואולי יותר וברור לכל שרמי לוי לא יפתח בשבת 27 

ה להם גם משיקול מסחרי לדעתי לא כדאי יהי, לגבי שאר העסקים 28 
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אבל אנחנו פה בישיבת מועצה צריכים להבהיר שיש לנו חוקי עזר  1 

אשר על כן . תקפים שבשבתות אנחנו לא מאפשרים לפתוח בתי עסק 2 

שאכן , בהצבעה, אני רוצה שהמועצה תחליט בהצהרה שבנושא הזה 3 

 4 . תודה רבה, אנחנו מתנגדים לפתיחת בתי עסק בכלל ובאתר ביג בפרט

 5 אני רוצה :כחלון. מר ע

 6 . בבקשה, כן עמוס :געש. מר ח

אני , אני לא יודע אם בכלל אנחנו מדברים על ביצע שעוד טרם נולדה :כחלון. מר ע 7 

זורק שאלה , אני שואל, אני לא יודע, מתכוונים לפתוח או לא, לא יודע 8 

 9 .באוויר כי מועלית פה הצעה

 10 .אני רוצה להגיד משהו חשוב :כאכון. מר א

 11 .תן לו לסיים, םתן לו לסיי :גדרון. כ 'גב

 12 … לא מזלזל , וחלילה, יכול להיות שבכלל כל הדיון הזה נסוב :כחלון. מר ע

 13 .ביצה שלא נולדה :מעודה. מר א

 14 . זה ביצה שלא נולדה בכלל :כחלון. מר ע

 15 נכון :מעודה. מר א

אז אם כך אני , מבחינתנו, לא? יש כוונה לפתוח או אין כוונה לפתוח :כחלון. מר ע 16 

, האמונה שלי ביני לבין בורא עולם, צג את הציבור הדתיקטונתי מליי 17 

יש , אני לא מתיימר לייצג שום ציבור פרט לעובדה שיש חוקי עזר 18 

, יש חוקי עזר, הייתה פה קודם ערבית אז אני באווירה, חוקי עזר ולא 19 

כולל כל מי , כולל ביג, חוקי העזר חלים על כלל בעלי העסקים בישוב 20 

עזר קובע אין פתיחת עסקים בשבת אז מן ואם חוק ה, שזה לא יהיה 21 

 22 –הסתם הביג הוא בתחום שיפוטה של המועצה המקומית פרדס חנה 

לא תהיה פתיחה בשבת אלא אם כן מישהו מתכוון לעבור על , כרכור 23 

יש פה סוחרים שבקושי , סיבה נוספת. החוק ולהפר את החוק 24 

 25 אנשי עסקים שבקושי, סליחה, אנשי עסקים. מסיימים את החודש

לא , מאלף ואחד סיבות, בקושי מגיעים אליהם, מסיימים את החודש 26 

לפתוח להם איזשהו מתחם שעוד יותר ימוטט אותם זו , חשוב כרגע 27 

האם זו ביצה שעוד , אז אני שוב שואל, מכת מוות לבעלי העסקים 28 
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 1 . אני לא יודע, טרם נולדה או שזה אמיתי

 2 ה בדרך כלל ראש המועצ, הערת ביניים  :מעודה. מר א

 3 . לא קיבלת את זכות הדיבור, לא קיבלת :געש. מר ח

 4 ?אבל הערת ביניים :מעודה. מר א

 5 .כן מר כאכון. גם לא הערת ביניים :געש. מר ח

יש מנהל שהוא , לפני שהעליתי את ההצעה לסדר, אני רוצה להבהיר :כאכון. מר א 6 

אני לא זוכר את שם , ל בביג וקוראים לו חיים"כמדומני סמנכ 7 

 8 .שלוהמשפחה 

 9 .וזה לא אני :געש. מר ח

שהוא אמר חד משמעית שהמתחם מבחינתם , לא אתה, לא אתה, לא :כחלון. מר ע 10 

הם למעשה חברה גדולה , יפתח בשבת אבל זה לא תלוי בהם 11 

. שמשכירה לאנשים את החנויות שלה וכל חנות וחנות תעשה כרצונה 12 

יפתח הוא לא , רמי לוי כרצונו לפתוח בשבת, זה אפרופו רמי לוי 13 

 14 . הוא לא שותף של ביג, בשבת

 15 .אבל הם צריכים רישיון מאיתנו :מעודה. מר א

אני יכול להצביע לך פה על שתי , כמו ש, ממש לא, לא, לא הבנת :כאכון. מר א 16 

 17 . חנויות שפתוחות בשבת עכשיו

 18 .אל תזכיר לי, למה אתה צריך להזכיר לי :מעודה. מר א

אנחנו לא אוכפים את זה אז בגלל זה לא סתם זה מציק לי נורא ו, לא :כאכון. מר א 19 

העליתי את ההצעה לסדר ואני מבקש להעביר אותה כמו שהיא אדוני  20 

אני מבקש להעביר אותה כמו , נורית, ראש המועצה וחברי המועצה 21 

כי , כן חוקי עזר, לא קשור חוקי עזר, כפי שהיא ממש ככה, שהיא 22 

נו נעביר אותה כמו אנח, אנחנו לצערי הרב לא אוכפים את חוקי העזר 23 

כולל את , שהיא ואנחנו נעביר מכתב לכל הסוחרים ולחברת ביג 24 

שאסור להם ' ג', ב', ההחלטה של המועצה מכתב שמסביר להם א 25 

 26 . זו ההחלטה, לפתוח לא בשבת ולא בחגי ישראל

 27 …אם הם יפתחו שמה :זריהן. מר י

ה לעשות את מחובת, המועצה תאכוף את החוק הזה, בהחלט, ברור :כאכון. מר א 28 
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 1 .יש פקח דרוזי, זה

 2 .כן נורית :געש. מר ח

לא להציב שום דבר לא , אני חושבת שאני בעד לקיים את חוקי העזר :השמשוני. ר נ"ד 3 

, אנחנו לא יכולים. לא לכאן ולא לשם, מיוחד לביג לא לטוב ולא לרע 4 

בדיוק מאותה סיבה שאתה לא רוצה חוקי עזר שונים לאלה ולאלה  5 

קבל החלטה שבפרט לביג ואנחנו לא צריכים להודיע אתה לא יכול ל 6 

כל , אתה לא מודיע לאף אחד מה מערכת החוקים. להם שום דבר 7 

תסמוך עליהם שהם לא בנו פה בלי . אחד באחריותו לברר מה החוק 8 

אנחנו לא צריכים , כרכור –לדעת מה חוקי העזר של פרדס חנה  9 

 10 .זה הכל, החוקיםאנחנו צריכים רק לקיים את , להודיע להם שום דבר

 11 אני מסביר לך  :כאכון. מר א

 12 .אתה לא צריך להסביר לי :השמשוני. ר נ"ד

 13 .אני שוחחתי איתם, תקשיבי רגע, לא, לא… אני בטוח שזה מוקלט :כאכון. מר א

 14 זה לא רלוונטי :השמשוני. ר נ"ד

 15 .ושני נציגים שלי גם שוחחו איתם :כאכון. מר א

 16 .נטי לענייןזה מה שלא רלוו :השמשוני. ר נ"ד

 17 .אנחנו מצביעים בעצם לקיים את חוק העזר :זריהן. מר י

להערכתי הוא לא , הבנתי את ההסבר שלך. הבנתי את ההסבר שלך :השמשוני. ר נ"ד 18 

 19 . רלוונטי

 20 ?למה שלא יפתחו, שבעים אחזו חילוניים :דובר

 21 . יש חוקי עזר :מעודה. מר א

 22 . דתיים שלא יעברו משם :דובר

 23 ! חוקי עזר יש :מעודה. מר א

 24 . יש שבעים אחוז חילוניים. שלא יגיעו לשם :דובר

הוא יכול ללכת , עוד שנתיים בחירות, אני אודה לקהל אם לא ישתתף :געש. מר ח 25 

 26 . בבקשה דוד, כן. להשתתף בבחירות

 27 . אין לך מה לעשות שם... שלא יגיעו לשם :דובר

 28 נו, נו :פרץ. מר ד
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 1 .זה לא מפריע לך... אל תגיע, אין לך מה לעשות שם :דובר

 2 .דוד בבקשה, כן :געש. מר ח

אנחנו למעשה מה שאנחנו מצפים שיש . אפרים בבקשה, רבותי, טוב :פרץ. מר ד 3 

אנחנו , איזשהו סטטוס קוו שאיתו אנחנו הולכים לכל אורך הדרך 4 

עד , כל אחד בדרכו שלו, טוב לנו אחד עם השני, רוצים לחיות ביחד 5 

לשני , טוב, נפרצו ושמרנו על המצב הזהעכשיו הדברים היו ככה ולא  6 

, לכל מי שרוצה לבלות ולצאת וללכת לאכול באיזה מסעדה, הצדדים 7 

המקומות פה לא רחוקים במיוחד ואני לא חושב שיש מקום לפתוח  8 

את הדבר הזה ולגרום לאיזושהי מלחמת אחים פה וליצור מצב שאני  9 

ב לשני הצדדים אני חושב שצריך לכבד וזה טו. לא יודע לאן הוא יגיע 10 

ועומד להיפתח ביג שזה בהחלט מרכז גדול מאוד שמן הסתם לא כולם  11 

מקומות בילוי את זה כן ירצו , ירצו לפתוח אבל בוודאי מסעדות 12 

, לפתוח וברגע שזה נפתח אתה לא יודע איפה זה הסוף של הדבר הזה 13 

, של החברים, כלומר זו בקשה של הציבור היקר פה, לכן אנחנו 14 

ואת זה , תנו להחליט שלא יפתחו עסקים בשבתשבהחלט בסמכו 15 

כן , אין בזה שום עניין לא לפנות אליהם, אנחנו משדרים  וזה כן 16 

ותרוויחו ותעשו עסקים אבל בשבת יש לנו , כמו שאישרנו לכם, לפנות 17 

פה ציבור שאנחנו רוצים לכבד אותנו ורוצים לחיות איתו בשלום  18 

 19 .שצריך להיותואני חושב שזה הכיוון ... וצריכים לדאוג 

 20 .כן נחמיה? עוד מישהו רוצה להוסיף :געש. מר ח

גם אני מהסקטור הציוני הדתי מתנגד לפתיחת העסק שלא רק לחשוב  :מנצור. מר נ 21 

 22 .גם אנחנו הציבור הדתי, שרק הצד החרדי מתנגד

 23 מה, בוודאי שכן, לא, לא :פרץ. מר ד

 24 שלא יווצר מצב שאחר כך תגידו  :מנצור. מר נ

 25 ?מה זה, די? מה הדיבורים האלה :פרץ. מר ד

 26 .הוא לא הפריע לך לדבר :געש. מר ח

 27 . אני לא מפריע לו :פרץ. מר ד

 28 דוד :מנצור. מר נ
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אתם לא מוכנים . אי אפשר לנהל דיון, אתה רק מתפרץ לדבריו :געש. מר ח 1 

 2 . להקשיב אחד לשני

סקים גם בכנסת הנציגים שלנו העלו את הנושא הזה של סגירת ע :מנצור. מר נ 3 

 4 .בשבת

 5 .בוודאי :פרץ. מר ד

 6 .חוק זה חוק, אם יש חוק לא צריך בכלל לדבר :רונן. ר 'גב

ביג במקרה של , הסוגיה היא לא רק שמירת השבת, אפרים, רינה :געש. מר ח 7 

הסוגיה היא לא רק שמירת השבת ואתם כל הזמן מדברים על השבת  8 

בשי הכיפה לחו, אין לכם מונופול, כאילו יש לכם מונופול על השבת 9 

אני מרגיש את עצמי , אין מונופול לא על השבת ולא על הדת היהודית 10 

אני חושב שאני מקיים כמה מצוות , יהודי גם כשאני לא חובש כיפה 11 

 12 .יותר טוב מחובשי כיפות אבל זאת לא הנקודה

 13 אשריך :כאכון. מר א

וי יש כאן אחד שינ, יש כאן נקודות חילוניות לחלוטין שמצטרפות :געש. מר ח 14 

, יש פה שינוי משמעותי. יש חוק עזר ואמרו את זה כולם, משמעותי 15 

השיר של . מרכז מסחרי בהיקף כזה משנה את האופי של המושבה 16 

נעמי שמר של פרדס חנה בשבת אי אפשר יהיה לשיר אותו יותר עם  17 

אנשים , מרכז בסדר גודל כזה והוא יעבוד כמו שנוסעים בגן שמואל 18 

זה מחוץ לעיר וזה , ח בשבת חוץ מרמי לויגם מול זכרון פתו, נוסעים 19 

יש סיבות נוספות שאנשים לא העלו אותן . כנראה לא מפריע לאף אחד 20 

, יש חוקי שעות העבודה והמנוחה שנועדו להגן על העובדים ולא, פה 21 

יש פה , לנסות לתת להם את היום מנוחה בלי להביא נוכרים לעבודה 22 

, את ההצעה בשינוי אחדמגוון שלם של נושאים ולכן אני מציע לקבל  23 

אני אוציא מכתב לביג שאני , מאחר ויש פה חוק עזר פשוט להודיע 24 

מצרף להם את חוק העזר של פרדס חנה כרכור שאוסר פעילות עסקת  25 

 26 . בשבת בלי לעשות את זה חוק פרטי לביג כי אין לו משמעות

 27 ?מה החוק עזר אומר, שניה, רגע :כאכון. מר א

 28 .תאין עסקים בשב :געש. מר ח
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לא , מדברים ביחד... )אין פתיחת עסקים בשבת בפרדס חנה אפילו אם :כחלון. מר ע 1 

 2 ( ברור

חצי שעה אחרי שקיעת החמה במוצאי יום המנוחה וכולל את ליל ...  :זריהן. מר י 3 

 4 תשעה באב

 5 (לא ברור, מדברים ביחד... )אם זה סיפק אותך זה לא :השמשוני. ר נ"ד

 6 .ה שביקשתיזה מ, זה חוק העזר :געש. מר ח

 7 ... אתה ממילא לא יכול לחייב  :השמשוני. ר נ"ד

מדברים . )אני בעד לקבל את זה פה אחד את ההצעה של ראש המועצה :מעודה. מר א 8 

 9 ( לא ברור, ביחד

מה זה המלה , ף אתה מכיר את החוק,יש פה, רגע, רגע, רגע, ה'חבר :כאכון. מר א 10 

פתוח זה ? מה זה רשום פתוח פה... פתוח שכאילו בתי קפה 11 

, עסק, הגשת אוכל, אני לא מבין את המשמעות של זה, במירכאות 12 

 13 לא קראתי את כל , משקה

 14 .במילא אתה לא יכול לשנות את החוק עזר :השמשוני. ר נ"ד

 15 .אני יכול לעשות מה שאני רוצה', א :כאכון. מר א

ברים מד. )חוק זה חוק... חוק עזר זה תהליך, כרגע אתה לא יכול :השמשוני. ר נ"ד 16 

 17 (לא ברור, ביחד

 18 .יש הגדרות למעלה מה זה עסק :כחלון. מר ע

אנחנו הולכים על סטטוס ...? עד היום זה סיפק אותך מרכז המושבה :השמשוני. ר נ"ד 19 

 20 ... קוו לא כי אנחנו 

 21 ( לא ברור, מדברים ביחד... )הוא כותב :מעודה. מר א

רה הזה מצטרפות פה במק, במקרה הזה כן, אני אגיד לך, שאל אותי :געש. מר ח 22 

לא רק , שלוש סיבות, שלוש סיבות לעניין הז של הרצון לא לפתוח 23 

המושבה ולא לאפשר ... הדתית אלא גם החילונית שרוצה לשמר את 24 

, תראה, הקניון בשבת( לא ברור, מדברים ביחד.  )תנועה כזו מסיבית 25 

 26 ...  אנחנו כבר שלושים וחמש אלף תושבים, הישוב גדל

 27 ( לא ברור, מדברים ביחד.  )תצביע, חיים :השמשוני. ר נ"ד

, בית עינוג, בתי אוכל, אני לא טועה, ה'חבר, אני, רשום פה, הנה :כאכון. מר א 28 
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 1 . מסעדות ובתי קפה יפתחו

 2 .אי אפשר לשנות חוק עזר :השמשוני. ר נ"ד

אז אם אתם רוצים לעשות עדכון של חוק עזר צריך לעדכן את החוק  :געש. מר ח 3 

 4  אני לא, עזר

, יש פה שתי שורות שאומרות קל מאוד... תקשיבו ... יש , חד משמעית :כאכון. מר א 5 

, בתי עינוג מותר לפתוח, לעשות את חוק העזר זה קל אבל בתי קפה 6 

 7 . תתעוררו, ה'חבר, הרי כל ביג יהיה בתי קפה

 8 אבל השאלה , כן :השמשוני. ר נ"ד

 9 . מגדיר מה זה בית עסקבית העסק הוא . הוא אומר למעט, יוסי :כאכון. מר א

 10 .כתוב במפורש, לא יפתח בית אוכל...  :ובראן'ג. ד ג"עו

מדברים . )לא הכנת שיעורי בית?  למה אתה לא קורא עד הסוף, כתוב :גדרון. כ 'גב 11 

 12 ( לא ברור, ביחד

 13 ... אז אני רוצה  :כאכון. מר א

 14 .קי.או, בסדר, אתה רוצה :גדרון. כ 'גב

חוק עזר , אתה לא יכול לחוקק פה חוק עזר, עותאבל אין לו משמ :געש. מר ח 15 

סגירת ', כתוב פה סעיף ארבע ב. אתה צריך להעביר את כל התהליך 16 

 17 .בתי אוכל בימי מנוחה

 18 בבקשה :גדרון. כ 'גב

 19 שלא פורשו בסעיף  :כאכון. מר א

 20 ...  244שלא פורשו בסעיף  :געש. מר ח

 21 .. .בימי מנוחה, אז זה בסדר גמור, נו :השמשוני. ר נ"ד

אמרו לך . להכין את השיעורי בית אבל אני אקריא לך עכשיו...אני לא  :געש. מר ח 22 

 23 ... 'סעיף קטן א... שלא 

 24 ( לא ברור, מדברים ביחד... )אם היה עושה שיעורי בית :גדרון. כ 'גב

 25 ( לא ברור, מדברים ביחד. )זה היה שיעורי בית :השמשוני. ר נ"ד

 26 (לא ברור, מדברים ביחד). בוא נמשיך, חיים :גדרון. כ 'גב

 27 .גם אבי כאכון מדבר בעד חוק העזר :געש. מר ח

 28 מה שאמרת זה מה שהוא אמר , לא :מעודה. מר א
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 1 . הוא סתם מתווכח, אבל נכון :גדרון. כ 'גב

אני מציע לקבל את ההצעה , מכל הסיבות שפורטו: אני מציע כדלקמן :געש. מר ח 2 

אין לי מושג למי , לא יודעואני אוציא מכתב לבעלים של ביג כי אני  3 

אני לאע יודע , בשמועה חוץ מרמי לוי שגם זה , הוא משכיר אותו 4 

אני אוציא לו מכתב עם צירוף של החוקי עזר ועם הודעה , בוודאות 5 

 6 . שכוונתנו לאכוף את זה

 7 . אנחנו מקבלים את ההצעה של כאכון כמו שאבי אומר וזהו :זריהן. מר י

 8 . דפה אח, פה אחד :מעודה. מר א

 9 ... לקבל את ההצעה :זריהן. מר י

לא , מדברים ביחד... )חיים אמר, תירגע, יוסי, תירגע, תירגע יוסי, רגע :דובר 10 

 11 (ברור

 12 ... די, חברים, אני לא מקבל :געש. מר ח

 13 ... אין כאן ויכוח, חיים :גדרון. כ 'גב

ל ממכלו, אני חוזר ואומר, צירפנו, לא נראה לי הגיוני שום דבר :געש. מר ח 14 

גם כושר התחרות של הסוחרים , גם הצביון, גם הדתיות, הסיבות 15 

גם בגלל יום המנוחה אני מציע , המקומיים או העסקים המקומיים 16 

להיצמד להצעה אבל להיצמד לחוק העזר כי אני לא מחוקק פה חוק  17 

 18 וראש המועצה יעביר מכתב ברוח ההחלטה הזאת , חדש

 19 . בסדר גמור :גדרון. כ 'גב

 20 .ולל חוק העזר ליזמים של ביגכ :געש. מר ח

 21 ?מה לא בסדר :דובר

 22 .שיפעלו לפי חוק העזר :השמשוני. ר נ"ד

 23 .נו באמת, מי שלא רוצה שלא יצביע, חיים :גדרון. כ 'גב

 24 ?מי בעד :געש. מר ח

 25 . פה אחד :מעודה. מר א

 26 ( לא ברור, מדברים ביחד. )תודה רבה, פה אחד :געש. מר ח

 27 .הסעיף הבא, יאללה. בעיות איפה שאיןלא צריך לחפש  :גדרון. כ 'גב

 28 
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 1 י אבי כאכון "מוגשת ע –הצעה לסדר בעניין סגירת הבריכה בשבתות ובחגי ישראל . 2

 2 (. ב"מצ)

חגי , הצעה לסדר בענייןם סגירת הבריכה בשבתות, הסעיף הבא :געש. מר ח 3 

 4 . תנמק אותה, תקריא אותה, מוגשת על ידי אבי כאכון, ישראל

 5 הנדון הצעה לסדר , טההחל :כאכון. מר א

 6 ...איזה תאריך  :מעודה. מר א

. את הראשונה, אני תכננתי את זה עם חיים געש אגב את ההצעה שלי :כאכון. מר א 7 

 8 (לא ברור, מדברים ביחד)

אומר אבי . אז אני אומר שלא נכון? אני אחראי למה שהוא אומר :געש. מר ח 9 

מר לא היו כאכון שהוא תכנן איתי את ההצעה הראשונה ואני או 10 

 11 . דברים מעולם

 12 . גם אם זה היה נכון אתה היית צריך לסתום את הפה, כאכון :מעודה. מר א

 13 ( צוחק. )לא אתך, הוא תכנן איתי :זריהן. מר י

 14 ?מה לעשות, יואב מאמין לו ולא לי :געש. מר ח

 15 .אני שומע :קעטבי. מר י

, מדברים ביחד)מירת הצעה לסדר בעניין ש? נראה לך, אני צוחק חיים :כאכון. מר א 16 

הצעה לסדר בעניין שמירת השבת וחגי ישראל , .קי.או( לא ברור 17 

מי שבחר ומי , אני מדבר בשם חבריי למועצה, אנו, בבריכת השחיה 18 

מבקש להביא , מגיש בזה הצעה לסדר בנושא בנדון, שהיה איתי ביחד 19 

רבות דובר על שמירת הסטטוס קוו בקרב תושבי , הצעה זו לדיון היום 20 

ס חנה כרכור בכל הקשור לנושאים הדתיים בכלל ושמירת השבת פרד 21 

בריכת השחיה נתפסת כשירות חשוב שהמועצה מספקת . וחגי ישראל 22 

על המועצה לפעול למנוע חילול שבת בחגי . לתושביה באשר הם 23 

ישראל בכך שתחייב את הזכיין לא לפתוח בשבת את הבריכה ובחגי  24 

ה ברגשות הציבור הדתי ישראל וזאת על מנת להימנע מראש מפגיע 25 

המליאה תדון בסגירת , ההצעה לסדר שאני מציע עכשיו. בישוב 26 

, הצעת החלטה במידה ואנחנו נדון, הבריכה בשבת ובחגי ישראל 27 

מפעיל הבריכת שחייה , מליאת המועצה מחליטה להטיל על זכיין 28 
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איסור להפעיל את הבריכה בשבתות ובחגי ישראל לאורך כל תקופת  1 

ה זו תחול גם אחרי תום תקופת הזכיינות הנוכחית מגבל, הזכיינות 2 

 3 .ועל כל מפעיל אחר בעתיד

 4 . אני מציע להוריד את ההצעה מסדר היום :געש. מר ח

 5 .אני רוצה לשאול שאלה :זריהן. מר י

 6 . אין דיון :גדרון. כ 'גב

 7 ! אני רוצה לשאול שאלה, אני רוצה לשאול שאלה, רגע :זריהן. מר י

 8 .תן לי להסביר, שפתחתי את הבריכה, אני הייתימאחר ו :מעודה. מר א

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

בניית הבריכה הסתיימה , דוד לוין בזמנו כאשר אני הייתי פה הבריכה :מעודה. מר א 10 

וישבנו פה לדיון האם לאפשר פתיחת הבריכה בשבת מכיוון שהיא  11 

אבל היא צריכה , יים ממילא לא יגיעהדת, צריכה לשרת ציבור חילוני 12 

זכר צדיק , הרב לוין, שאלנו את הרב הצדיק. לשרת ציבור חילוני 13 

וההחלטה הייתה שאנחנו לא רוצים לפגוע בציבור החילוני , לברכה 14 

לא למכור , זה לא לפתוח את הקיוסק, אחד, אבל יש מספר תנאים 15 

ה כרטיסים בשבת וגם לא את המוזיקה ואכן פתחנו את זה וככ 16 

 17 .ס הפעיל את זה"התנהל כאשר המועצה הפעילה את זה וכאשר המתנ

 18 זה היה הסטטוס קוו  :גדרון. כ 'גב

 19 בדיוק :מעודה. מר א

 20 .שאתה דיברת עליו :גדרון. כ 'גב

. גם הייתה טענה שאם לא תפתח בשבת אז אני אסע למקום אחר, לכן :מעודה. מר א 21 

ה שהוא ישאר אני מבקש שאלה התנאים האלה ישארו ואין לי בעי 22 

נכון , מסכימה כוכי איתי, בשבת אבל עם התנאים שהיה דאז ימשיך 23 

 24 ? זה  ככה היה

 25 ?זה הסטטוס? סטטוס קוו הוא דיבר :גדרון. כ 'גב

 26 .קי.או :מעודה. מר א

 27 ...אתה מוריד את זה, רגע :גדרון. כ 'גב

 28 ... אני רוצה לשאול אותך אפרים , רגע :קעטבי. מר י
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 1 ...לא החלטנו אם דנים או לא, החלטנו :גדרון. כ 'גב

 2 .הפרוצדורה היא אם דנים או לא דנים :מעודה. מר א

אני רוצה לשאול את אפרים שאלה היות והוא היה חבר מועצה בפעם  :קעטבי. מר י 3 

היות ואתה היית חבר , אפרים, אפרים, אפרים, הקודמת ולא אני 4 

, כהכשאז המועצה החליטה לפתוח בשבת מי הפעיל את הברי, מועצה 5 

 6 ?זכיין או המועצה

 7 המועצה :מעודה. מר א

לא , מדברים ביחד)? אז על מי הייתה שליטה אם למכור כרטיסים :קעטבי. מר י 8 

 9 ? מאין לי שהזכיין התנהג כמו שהמועצה החליטה( ברור

 10 ... אתה לא יכול ל :גדרון. כ 'גב

 11 .מוכר כרטיסים גם בימי חול :מעודה. מר א

הוא לא , הוא לא מוכר כרטיסים בכלל, א מוכר בימי חולהוא ל, בדיוק :גדרון. כ 'גב 12 

 13 . מוכר כרטיסים

 14 .אין פרוצדורה כזאת :געש. מר ח

אם חוק העזר אומר שלא פותחים . הבריכה זה עסק לכל דבר ועניין :זריהן. מר י 15 

 16 ...עסקים הוא לא צריך 

 17 .תודה רבה :כאכון. מר א

 18 (לא ברור, מדברים ביחד... )ואם זה לא עסק  :זריהן. מר י

 19 אני מבקש, אפרים :געש. מר ח

 20 . אל תורידו את זה מסדר היום :כאכון. מר א

 21 להסיר :געש. מר ח

 22 (לא ברור, מדברים ביחד. )לא להוריד את זה מסדר היום...  :כאכון. מר א

 23 ...בהתאם למה שאני אמרתי אולי, כוכי :מעודה. מר א

 24 אני מבקש להסיר :געש. מר ח

 25 (לא ברור, מדברים ביחד... )נשארזה , לא :גדרון. כ 'גב

 26 ?מה שאני אמרתי זה נשאר :מעודה. מר א

 27 ... בוודאי :גדרון. כ 'גב

 28 .מה שאמרת נשאר :געש. מר ח
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 1 .מה שהיה זה מה שיהיה :גדרון. כ 'גב

אני מבטיח לך , אפרים( לא ברור, מדברים ביחד... )אני מבטיח לך :געש. מר ח 2 

 3 .אישית שזה מה שיהיה

 4 ...עזוב , עזוב :גדרון. כ 'גב

לא , מדברים ביחד)אני מבקש להסיר  ... ככה זה היה גם , ככה זה היה :געש. מר ח 5 

 6 ... אני מבקש , אני מבקש להפסיק לאיים( ברור

 7 ( לא ברור, מדברים ביחד. )אל תאיים :גדרון. כ 'גב

מי בעד להוריד את ההצעה , אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום :געש. מר ח 8 

 9 ?יוםמסדר ה

 10 לא , לא :כאכון. מר א

 11 ?מי בעד להוריד :זריהן. מר י

 12 ?איך אתה מוריד את זה, נחמיה :כאכון. מר א

 13 .כי יש סטטוס קוו עכשיו :גדרון. כ 'גב

 14 ?מי בעד להשאיר אותה :געש. מר ח

 15 ... גם אני מצביע :מעודה. מר א

, ס קוואתה מחרחר ריב מכיוון שהיה פה סטטו, אבי, אבי כאכון :גדרון. כ 'גב 16 

היה פה סטטוס . תשמע מה הוא אמר וכל הכבוד למה שהוא אמר 17 

 18 . אל תשקר! אל תשקר, די כבר( לא ברור, מדברים ביחד... )קוו

 19 ? מי בעד לדון בה, כוכי, מי בעד :געש. מר ח

 20 בבקשה :כאכון. מר א

 21 . תודה רבה. חמישה :געש. מר ח

 22 

 23 

 24 

 25 י יוסי זריהן "מוגשת ע –יכה הצעה לסדר בעניין התחייבויות זכיין הפעלת הבר. 3

 26 (. ב"מצ)

הצעה לסדר בעניין התחייבות זכיין הפעלת , סעיף שלוש. הסעיף הבא :געש. מר ח 27 

 28 הבריכה 
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 1 . חיילים של ראש המועצה :כאכון. מר א

 2 ...אתה, לא :גדרון. כ 'גב

 3 ?עד לפני שנה לא היית חייל שלו, ממש :מעודה. מר א

 4 .ממש לא :כאכון. מר א

 5 ממש :המעוד. מר א

 6 !מי כמוך יודע את זה! מי כמוך יודע את זה!  ממש לא אפרים :כאכון. מר א

 7 אבי כאכון , הלו :געש. מר ח

 8 ... אל תעשה , אבי :גדרון. כ 'גב

 9 .להגיע לוועדת תמיכות...  :מעודה. מר א

 10 .אל תעשה רושם, אבי :גדרון. כ 'גב

 11 . בוא תשאל אותו, בוא נשמע :כאכון. מר א

 12 .אלף שקל 60 :געש. מר ח

 13 ... תשאל את  :כאכון. מר א

זה לא , לא מוכרים כרטיסים, זה לא פתוח, אל תעשה רושם, אבי :גדרון. כ 'גב 14 

 15 .זה בדיוק שומר על השבת, פתוח

 16 הצעה לסדר :געש. מר ח

אבל אם דוד לוין שהיה ראש מועצה קיבל את זה והוא היה לפחות  :גדרון. כ 'גב 17 

 18 .כמוך דתי כמוך דתי והרב לוין היה לפחות

גבעת , יוסי, יוסי, טוב. לסעיף הבא, כוכי, הלו, לסעיף הבא, כוכי :געש. מר ח 19 

בגבעת שמואל ראש , שבת-עובד שישי... שמואל ראש עירייה דתי 20 

, היום הוא אמר ברדיו שהוא ראש עירייה של כולם, עירייה דתי 21 

סעיף . מול קוקה קולה, ליד פתח תקווה, גבעת שמואל. בגבעת שמואל 22 

 23 .יוסי ,8

יש פה עניין שאנשים הלכו לקנות כרטיסים לבריכה ומכרו רק  :זריהן. מר י 24 

 25 לא מכרו כרטיסים בודדים , מינויים

 26 ? 0או  8אתה בסעיף , לא, לא, לא, לא :געש. מר ח

 27 8 :זריהן. מר י

אנחנו בעד לקיים דיון ובעד לקבל את ... יוסי, אני אומר לך 8סעיף  :געש. מר ח 28 
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 1 .ההצעה שלך

 2 ?שימכרו כרטיסים בודדים גם :זריהן. מר י

 3 .כן, כן :געש. מר ח

 4 .בימי חול :מעודה. מר א

 5 ...כן :גדרון. כ 'גב

, פורמלית אני מבקש להכניס את הנושא לסדר היום, דקה! וואו, הלו :געש. מר ח 6 

 7 ? מי בעד

 8 . בימי חול... למכור לבודדים :זריהן. מר י

 9 (לא ברור, מדברים ביחד. )אבל זה ההסכם עם הזכיין :מעודה. מר א

הוא מבקש שנקיים את ! אתה לא מקשיב! אתה לא מקשיב, אפרים :געש. מר ח 10 

אנחנו בעד , חבל לדון, אמרתי אני רוצה לדון ואמרתי ליוסי, ההסכם 11 

מאוד פשוט ואנחנו עושים . כן, ככתבו וכלשונו לקיים את ההסכם 12 

. ין היתרמולו וזה ב, לא נגדו עדיין, שורה של צעדים עכשיו מולו 13 

לגבי הסעיף שלוש אני מבקש , תכף נגיע אליו, עכשיו לגבי הסעיף הבא 14 

? מי בעד, אנחנו מקבלים את ההצעה של יוסי, פשוט לאשר בהצבעה 15 

 16 . 0סעיף ( לא ברור, מדברים ביחד. )8סעיף . פה אחד

הצבעתם בעד ? נכון, הצבעתם בעד, אני רוצה לשאול את אבי כאכון :מנצור. מר נ 17 

 18 ?מה זה אומר, כרטיסים

 19 !שהבריכה תהיה פתוחה :מעודה. מר א

 20 ...לא, לא, אבל אתה יודע ש, לא ביום שבת :מנצור. מר נ

 21 ( לא ברור, מדברים ביחד. )לאנשים שאין להם הרבה כסף :כאכון. מר א

 22 

 23 י"מוגשת ע –הצעה לסדר בעניין חלוקת כרטיסי כניסה חינם לבריכת השחייה . 4

 24 (. ב"מצ)יוסי זריהן 

הוא , לא( לא ברור, מדברים ביחד. )על סדר היום 0סעיף , יוסי, 0סעיף  :געש .מר ח 25 

מדברים ... )נחמיה. על ידי הרווחה, חולקו כרטיסים, פשוט לא נכון 26 

 27 ( לא ברור, ביחד

אני רוצה ( לא ברור, מדברים ביחד! )תקשיב רגע... אני רוצה להגיד לך :גדרון. כ 'גב 28 
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תפסיק , תפסיק לאיים, אבי, אבי, אבי, אבי, אבי, אבי, אבי, להגיד לך 1 

אז תפסיק , לאיים כי אתה חושב שאתה מייצג גם ציבור חילוני 2 

 3 ( לא ברור, מדברים ביחד. )תפסיק לאיים, לאיים

 4 .אבי מייצג את הקהילה הדתית והחילונית :געש. מר ח

 5 ...נכון :כאכון. מר א

 6 . חילוני והוא מייצג את החינוך הדתי... אתה  :געש. מר ח

 7 חיים, נכון, נכון :כאכון. מר א

 8 0סעיף , חברים, טוב... רוצים לשחות בבריכה, פנו אלי הורים מהגן :געש. מר ח

הנושא של החלוקת כרטיסים מתבצע כמו , יורד בהסכמה של המציע 9 

 10 . שצריך על ידי הרווחה

 11 .אומר ראש המועצה שזה חולק :זריהן. מר י

 12 . הסכמהחולק על ידי הרווחה ויורד ב :געש. מר ח

 13 

 14 . צירוף מר מצליח עמנואל לוועדת הנהלה. 5

אני מבקש לאשר את המינוי של מר עמנואל מצליח כחבר , 0סעיף  :געש. מר ח 15 

 16 .בוועדת הנהלה

הוא ? אתה רק בהנהלה? הוא נכנס לקואליציה או רק חבר הנהלה, רגע :זריהן. מר י 17 

 18 ?הפוך ממעודה

בדל בין סיעה שיש לה נציג בהנהלה הוא יהיה חבר ועדת הנהלה ויש ה :געש. מר ח 19 

לכן הוא יכול להיות בוועדת , לבין סיעה שאין לה נציג בהנהלה 20 

 21 .מכרזים והוא לא יכול להיות בוועדת מכרזים

 22 ( לא ברור, מדברים ביחד. )אז הוא בקואליציה :זריהן. מר י

 23 .עמוס ביקש את רשות הדיבור, כן חברים :געש. מר ח

, זה הכל משחקי מלים, רציתי פשוט להבהיר את זה, תיאני לא ביקש :כחלון. מר ע 24 

 25 .הוא הצטרף לקואליציה, דרך צלחה מצליח, סמנטיקה

 26 ( לא ברור, מדברים ביחד)? מי בעד, אז אני מבקש לאשר את ההצבעה :געש. מר ח

 27 

 28 .ר ועדת הקליטה במקום מר נחמיה מנצור"מינוי מר מצליח עמנואל כיו. 6
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אני מבקש למנות את עמנואל ( לא ברור, ביחד מדברים) 6סעיף  :געש. מר ח 1 

 2 ? מי בעד, ר ועדת הקליטה"מצליח במקום נחמיה כיו

 3 .יש לי הערה :מעודה. מר א

 4 ?מה ההערה, כן :געש. מר ח

 5 ( צוחקים. )הוא רוצה להיות במקומו :זריהן. מר י

 6 אני סתם שואל :מעודה. מר א

 7 .יש עליה של התימנים עכשיו :זריהן. מר י

האם , אני רוצה לשאול את מר נחמיה במסגרת תפקידו שלוש שנים :ודהמע. מר א 8 

 9 ?הגיע עולה חדש

הגיעו  2464-ב, קודם כל זה לא הדיון אבל כן, אני אגיד לך כן, כן, כן :געש. מר ח 10 

חלק , רובם מארצות המערב, כרכור –עולים חדשים לפרדס חנה  606 11 

ו מעל חמש חלקם בני פרדס חנה שהי, זה תושבים חוזרים 606-מה 12 

 13 .ל"שנים בחו

 14 .אף אחד לא הזקק לוועדת קליטה :מעודה. מר א

יושבת לידך , במקרה אתה טועה, אתה טועה, אתה טועה, אתה טועה :געש. מר ח 15 

 16 .במשרד לידך פעם בשבוע נציגת משרד הקליטה

 17 .היא כבר חצי שנה לא פה, התבלבלת :מעודה. מר א

אלה שחזרו , הם היו מגיעים אליה אבל כשהיא הייתה פה, אתה טועה :געש. מר ח 18 

- למשל במבצע של תושב חוזר עם כל ההנחות וכל ה 19 

 20 ? ... אתה קיבלת :געש. מר ח

 21 .הסעיף הבא :געש. מר ח

 22 . הם ירדו, הוא על כבש המטוס קיבל אותם :כחלון. מר ע

 23 .אתה צודק, עמוס? אתה לא יודע :מנצור. מר נ

 24 . אני תמיד צודק :כחלון. מר ע

אם זה , אז באותה הזדמנות של ועדת קליטה אני מבקש לעדכן :געש. מר ח 25 

דובר עם מצליח על , משרד הקליטה עוד בטרם דיברנו, מעניין 26 

משרד הקליטה הודיע לנו על פרויקט ארצי של פתיחת , הצטרפות 27 

זה במסגרת מה שהם קוראים טיפול , מוקדי קליטה לעדה הקווקזית 28 
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כמה אחוזי , ש שמהבמסגרת המוקד הזה י, ליקויי קליטת עבר 1 

 2 ? משרה

 3 אחד :גלר. ח ר"רו

 4 משרה :געש. מר ח

 5 כן :גלר. ח ר"רו

 6 משרה של אקדמאי ויפורסם :געש. מר ח

 7 .של הנחיה של משרד הקליטה...  :גלר. ח ר"רו

 8 .פורסם מכרז וסכום שנתי לפעולות, יש הנחיה של משרד הקליטה :געש. מר ח

 9 ?ליטהאיך זה עובר ישירות למשרד הק :מעודה. מר א

 10 ... ממשרד הקליטה למועצה :געש. מר ח

 11 ? העובד הזה יחשב כעובד מועצה, למועצה :מעודה. מר א

זאת אומרת שאנחנו גב אל גב . בהסכם מיוחד כמו המוקד לאתיופים :געש. מר ח 12 

עם משרד הקליטה כשמשרד הקליטה מתחייב לשלם את המשכורת  13 

 14 .קליטהאנחנו מעסיקים אותו כל זמן שיש משכורת ממשרד ה

 15 . על בסיס חוזה :מעודה. מר א

 16 .על בסיס חוזה, כן :געש. מר ח

 17 ...זאת אומרת  :מעודה. מר א

 18 .זה מה שהוא אומר לך :גדרון. כ 'גב

 19 . הוא לא יכול לתבוע פיצויים מאיתנו ולא כלום :מעודה. מר א

- יש מישהו או ש, אני לא הקשבתי :מצליח. מר ע 20 

לת נובמבר וביקשנו מאיתנו לגמור אותו עד כל התהליך התחיל בתחי :געש. מר ח 21 

המכרז הוא , עוד לא היה מכרז, פרסמנו מכרז, אמצע נובמבר 22 

 23 . לאקדמאי

 24 ? ואיפה ישבו חיים :בן צבי. ח 'גב

יש , בן העדה הקווקזית, אקדמאי עם ניסיון. יצטרכו למצוא מקום :געש. מר ח 25 

 26 . פירוט מלא

 27 ?המשרד הקליט, מי בנה את המכרז :מעודה. מר א

 28 . אנחנו פרסמנו לפי הקריטריונים של משרד הקליטה :געש. מר ח
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 1 

 2 (. ב"מצ) 17/11/11אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום . 7

ו כזכור לכם בעדכון התקציב הגדלנ, ותאישור פרוטוקול ועדת תמיכ :געש. מר ח 3 

כזכור לכם בעדכון התקציב הגדלנו את תקציב ... תקציב התמיכות 4 

מותות שקיבלו בשנה כי הרי אי אפשר לפתוח התמיכות לאותן ע 5 

 6 .מחדש ויש לכם את הפרוטוקול של ועדת התמיכות

 7 ?מתי הגדלנו :מעודה. מר א

 8 .בעדכון תקציב :געש. מר ח

 9 ?ועדת התמיכות, במה :מעודה. מר א

 10 . אלף שקל 74-הגדלנו את תקציב התמיכות ב 2466בעדכון תקציב , כן :געש. מר ח

 11 .נו את תקציב התמיכותהעלי :השמשוני. ר נ"ד

שאני לא אפתח את , אתה תדבר עד מחר, תפסיק לבלבל לי את המוח :כחלון. מר ע 12 

 13 . אל תבלבל לי את המוח, אל תבלבל לי את המוח, תיבת פנדורה

 14 כן :געש. מר ח

 15 הוא מדבר עלי :כחלון. מר ע

 16 .נכון, דיברנו עליך :מנצור. מר נ

 17 . צבוע, לך לישון :כחלון. מר ע

 18 .צבוע, בסדר :נצורמ. מר נ

 19 . שאני לא אפתח את תיבת פנדורה, תלך לישון :כחלון. מר ע

 20 אנחנו אישרנו , אני רוצה להבין :מעודה. מר א

 21 .תעשה לי טובה, איך עוברים כספים ולאן :כחלון. מר ע

 22 אלף שקל נתנו הגדרה 74 :מעודה. מר א

 23 הגדלה לתקציב התמיכות  :געש. מר ח

 24 תכללי :מעודה. מר א

 25 . לשני סעיפים :גלר. ר ח"רו

 26 .לשני סעיפים :געש. מר ח

 27 ?איזה סעיפים :זריהן. מר י

 28 .לסעיף של ספורט ותרבות :געש. מר ח
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 1 אלף  04-ה, לאן בספורט :זריהן. מר י

ההחלטה להגדיל הייתה אחרי שכבר , מאחר ואי אפשר, אלף 04-ה :געש. מר ח 2 

 3 ?בסדר, היה הפרסום אז אי אפשר להכניס חדשים

 4 .יש שם איזה חלוקה פנימית :כחלון. מר ע

 5 נכון :געש. מר ח

 6 .הוא יסביר לך, יש חלוקה פנימית, עזוב יוסי :כחלון. מר ע

 7 . אנחנו דיברנו אז , אני יודע :זריהן. מר י

 8 .הוא לא יכול היה להגיש כבר :געש. מר ח

 9 ... כל החמישים האלה שאנחנו מעבירים, לא :זריהן. מר י

 10 .כן ,חלק יעבור :געש. מר ח

 11 ?למה חלק מהחמישים :זריהן. מר י

- כי זה ה :געש. מר ח 12 

 13 ?לא, ומשהו אלף שקל 644אבל היה להם  :זריהן. מר י

 14 לא, לא :געש. מר ח

 15 . אלף שקל תוספת 20-אתה אישרת בהחלטה הקודמת את ה :גלר. ח ר"רו

 16 ?למי אישרתי תוספת? למי 20 :געש. מר ח

 17 .לעמותה :גלר. ח ר"רו

 18 .תה הזאת אישרת כבר תוספתלעמו :געש. מר ח

 19 . תעבור על ההחלטה :גלר. ח ר"רו

 20 ?זה לאיך קוראים לו לשני 20 :זריהן. מר י

 21 .לוועדת תמיכות לא אישרנו להם בכלל :מעודה. מר א

 22 .מה שכבר אישרנו, מה שאישרנו :גדרון. כ 'גב

 23 .סליחה, למשהו אחר... לא :השמשוני. ר נ"ד

 24 . זאת השאלה :קעטבי. מר י

 25 .עוד לא השלימו, אין להם כלום, אמרנו אין להם ניירות :מעודה. מר א

 26 העמותה :געש. מר ח

 27 .נו, ר"נותנים להם דרך בית :זריהן. מר י

אני הבנתי שהם מביאים לנו תקציב ואנחנו מאשרים ... ר"דרך בית :מעודה. מר א 28 
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 1 .ועדת תמיכות לתת להם

 2 .מה שעשינו לפני שנתיים :געש. מר ח

 3 ר לא קיבלה"ל בוועדת תמיכות הקודמת ביתאב :מעודה. מר א

 4 נכון :געש. מר ח

 5 .כי פה נאמר שאין לה אישור :מעודה. מר א

 6 ובהגדלה, נכון :געש. מר ח

 7 ? ובהגדלה :מעודה. מר א

 8 או שזה הכסף , אנשי ספורט שיבינו איך לחלק את הכסף הזה...  :גלר. ח ר"רו

היא ועדה מקומית , ית בספורטועדת תמיכות היא לא ועדה מקצוע :השמשוני. ר נ"ד 9 

 10 .לתמיכות

 11 .אבל כשהולך כסף לספורט :כחלון. מר ע

 12 . לא להשתתף בספורט, היא צריכה לחלק כסף :השמשוני. ר נ"ד

 13 . זה דבר יפה, כשיש כסף זה דבר רחב :קעטבי. מר י

 14 .זה הולך לעמותה :דובר

 15 ? מה זה עמותה :קעטבי. מר י

מה הסיפורי , מהעמותה, מהעמותה, תתעדכנו ,נו באמת, מספיק, אוי :כחלון. מר ע 16 

 17 ? סבתא האלה

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

. בגדול, ישירות ואז חילקנו, אלף דיברנו 04-ה, אני רוצה עכשיו להבין :מעודה. מר א 19 

עכשיו אני רוצה להבין מה קרה לעמותה למען הקשיש שהייתה  20 

מה התרחש פתאום עוד , ראשונהבוועדת התמיכות שהייתה ישיבה ה 21 

 22 ? תוספת

 23 ?אתה לא מייצג את הגמלאים :השמשוני. ר נ"ד

 24 .הוא רוצה לשמוע תשובה :גדרון. כ 'גב

 25 . אז 0,444 -לא אישרו את ה... :מעודה. מר א

 26 .לא את הכל, אישרו להם חלק, כי לא :השמשוני. ר נ"ד

 27 ... אותה ועדה יכלה :מעודה. מר א

 28 ...אפרים, לא, לא :עמ
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 1 .נו באמת, אני רוצה להבין :מעודה. מר א

 2 . רן רוצה לענות, רגע :גדרון. כ 'גב

 3 644היה בנושא תרבות , ישבנו בישיבה הראשונה של ועדת תמיכות :גלר. ח ר"רו

 4 .את כל הסכום, חילקנו את כל הכסף, אלף שקל

 5 .תקציב סגורלזה חולק  :כחלון. מר ע

, אלף שקל 24לה למיטב זכרוני אבל העמותה למען הקשיש קיב :גלר. ח ר"רו 6 

 7 24כשהוספנו לתקציב , הבקשה של העמותה הייתה הרבה יותר גדולה

הפרדס קיבלה ... אז העמותה, אלף שקל נוספים חילקנו את זה מחדש 8 

 9 . אלף שקל 60

 10 ... אבל יש עוד עמותות שהגישו בקשות  :מעודה. מר א

 11 .הגענו למסקנה שכל היתר לא מגיע להן :גלר. ח ר"רו

 12 ...רצינו לבדוק מי קופח קצת לעומת אחרים , אנחנו בחנו כל החלטה :ובראן'ג. ד ג"וע

 13 . עברנו עוד פעם :גלר. ח ר"רו

 14 .0,444והורידו לה , 68, 68אורלי שריג קיבלה כל שנה  :מעודה. מר א

 15 נכון :גלר. ח ר"רו

 16 ? אם נחמיה לא אכפת לו מה אתה מתערב :זריהן. מר י

 17 . עניינית אני הולך :מעודה. מר א

 18 ... אחר כך הסבירו לנו על ה, בישיבה הראשונה הורדנו לה את הסכום :גלר. ח ר"רו

 19 . לאור הפרדס, אור הפרדס :כחלון. מר ע

 20 . אור ישרים, לא על אור הפרדס, לא? למה :מעודה. מר א

 21 .פה אין אור ישרים :געש. מר ח

לא , מדברים ביחד)?  למה לא החזרתם להם, אני אומר אז הורדתם :מעודה. מר א 22 

 23 ( ברור

לא , מדברים ביחד... )הגענו למסקנה שכל הנושא של אור הפרדס  :גלר. ח ר"רו 24 

 25 (ברור

 26 (לא ברור, מדברים ביחד... )הבעיה זה לא אור הפרדס :מעודה. מר א

 27 ?למה אנחנו לא מתקדמים, חיים :גדרון. כ 'גב

ושב שזה נכון אני ח, אני מבקש לאשר את התוספת הזאת, חברים :געש. מר ח 28 
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דרך אגב היו כאן הערות , פוליטית לחלוטין-זו ועדה א, לעשות את זה 1 

ההמלצות להגדיל את זה לאור הפרדס היו על פי , ששמעתי באוזן 2 

 3 .הרווחה' ההמלצה של מח

 4 . חד משמעית :ובראן'ג. ד ג"עו

לו זה היה תלוי ( לא ברור, מדברים ביחד... )חד משמעית תמי ברששת :געש. מר ח 5 

 6 .אני כבר אומר לכם, הייתי מחליט אחרת בי

 7 . אלף 04היית נותן לו  :זריהן. מר י

 8 .לא רוצה להיכנס יותר, עזוב :געש. מר ח

 9 .הייתי שמח אם רינה תגיד מה היא ראתה ביום חמישי :כאכון. מר א

 10 ...די כבר, היא סיפרה לנו :גדרון. כ 'גב

ר את הפרוטוקול של ועדת אני מבקש לאש. קיבלנו דיווח מלא, בסדר :געש. מר ח 11 

 12 . פה אחד, תודה רבה? מי בעד, תמיכות

 13 

 14 : אישור העברת עובדים לדירוג שכר בכירים. 8

 15   .ל בחוזה בכירים"שכר מנכ 30%-העברה ל –צבליחין פאינה . א    

 16 . ל בחוזה בכירים"שכר מנכ 30%-העברה ל –ירדן אורלי . ג    

 17 : אישור העלאת שכר לפי שכר בכירים. 9

 18 . ל"שכר מנכ 65%-ל 60%-העלאת שכר מ –תמי ברששת . א     

 19 .ל"שכר מנכ 35%-ל 30%-העלאת שכר מ –זיוה דסקל . ב     

אישור העברת עובדים לדירוג שכר , הסעיף הבא על סדר היום :געש. מר ח 20 

ביקשה ', סעיף ב, אחת העובדות, בסדר יום רשמנו שלושה, בכירים 21 

 22 .שארו שתייםאז נ, להוריד את עצמה מהעניין

 23 ? נעמה :השמשוני. ר נ"ד

 24 .נעמה ביקשה לרדת :געש. מר ח

 25 ?למה היא ביקשה לרדת :זריהן. מר י

 26 ? כמה זמן עובדת פאינה, בבקשה רן, אני יכול להסביר :כחלון. מר ע

 27 לא פאינה :מעודה. מר א

 28 רגע :כחלון. מר ע
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 1 .תנו לו לדבר :כאכון. מר א

 2 ... וקצת חינוך מיוחד אבל אני אני לקוי למידה , רגע :כחלון. מר ע

אני , נשארת פאינה ואורלי ירדן, נשארים שניים, אני רוצה להסביר לך :געש. מר ח 3 

מבקש קודם שהגזבר יסביר למה הוא המליץ להעביר אותן לדירוג  4 

 5 ... בכירים ואנחנו בהנהלה קיבלנו 

בגלל  ,אי אפשר לתת להם תוספת, אי אפשר לתת  תוספת לאף אחד :זריהן. מר י 6 

 7 . ברגע שהוא נותן למישהו הוא פורץ את זה.זה מעבירים לשכר בכירים

 8 .אין אפשרות, אין אפשרות, לא :גלר. ח ר"רו

 9 .רן יסביר, הנה, אבל אתה גם מפסיד דברים אחרים :גדרון. כ 'גב

אנחנו מדברים על עובדות , יש מספר עובדות, אני המלצתי :גלר. ח ר"רו 10 

 11 .אקדמאיות

 12 .היה גם עובד אחד, גם עובדים וביקשו לרדת מהרשימה היו :געש. מר ח

 13 היא הייתה עובדת מצטיינת , את פאינה כולנו מכירים :גלר. ח ר"רו

 14 .מכירים ומוקירים :כחלון. מר ע

עובדת עם , לפני שנה קיבלה את הפרס, עובדת מצטיינת, ומוקירים :גלר. ח ר"רו 15 

כשהגיעה עובדת הרבה שנים גם , השכלה של תואר שני בהנדסה 16 

אני חושב , מצאנו לנכון להמליץ, עובדת מקצועית וותיקה, למועצה 17 

 18 ולגבי אורלי אורלי עובדת יחסית לא הרבה זמן , שיש לנו פה

 19 ?שנה, כמה :מעודה. מר א

היא גם רואת חשבון וגם תואר שני במינהל , עם השכלה רחבה מאוד :גלר. ח ר"רו 20 

, ושא כספים והשכריש לה הרבה תפקידים מאוד חשובים בנ. עסקים 21 

לא הולם את , השכר לפי ההסכמים מאוד נמוך, אנחנו מכירים 22 

את העבודה ואת ההשכלה ואני חושב שכאן אנחנו צריכים , הכישורים 23 

ל התחלתי "מדובר בשכר מנכ, להעלות אותה לנגזרת משכר בכירים 24 

 25 . שלושים אחוז

 26 ? כמה זמן עובדת פאינה, רן :כחלון. מר ע

 27 עובדת  פאינה :גלר. ח ר"רו

 28 . היא עוד מימי בר טכנולוגיות, בר טכנולוגיות...  :כחלון. מר ע
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 1 .כחמש שנים :גלר. ח ר"רו

 2 ?כמה :זריהן. מר י

 3 . משהו כמו חמש שנים :גלר. ח ר"רו

זיוה , בוא נניח את תמי ברששת בצד כרגע, תראה, תראה מה קורה :כחלון. מר ע 4 

 5 ?דסקל כמה זמן עובדת

- מ זיוה דסקל :גלר. ח ר"רו 6 

 7 .שנה וחצי :מעודה. מר א

 8 בערך :כחלון. מר ע

 9 .שנים 0 :גלר. ח ר"רו

 10 ?0איך  :כחלון. מר ע

 11 ... מתחילת הקדנציה :גדרון. כ 'גב

 12 ?מאז הבחירות :זריהן. מר י

 13 .שנים 8, שנים 8 :גלר. ח ר"רו

 14 ? לא, היא עבדה בדמוקרטי :זריהן. מר י

 15 . שנים 8 :כחלון. מר ע

 16 .בדמוקרטי זיוההיא הייתה  :זריהן. מר י

 17 . הייתה גם, כן :גלר. ח ר"רו

 18 תראה את האבסורד :כחלון. מר ע

 19 ... כאילו , עושה לך ככה...  :זריהן. מר י

 20 .אני לא יודע :געש. מר ח

 21 ?אתה לא מכיר אותה :זריהן. מר י

 22 לא :געש. מר ח

 23 .לא עכשיו, אחר כך :זריהן. מר י

 24 לא :געש. מר ח

 25 ?כיריק אתה מ'את ברנצ :זריהן. מר י

 26 כן :געש. מר ח

 27 רן.  תן לנו רגע לשמוע :כחלון. מר ע

 28 .אם יוסי אומר כנראה שיש משהו :כאכון. מר א
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אני לא , גם אני יכיל להיכנס לנושא של נעמה ולהסביר אותה, תראה :כחלון. מר ע 1 

 2 .יודע אם זה רלוונטי

 3 ?להסביר למה היא הורידה את עצמה :געש. מר ח

חבל , פאינה, באמת, שתי עובדות באמת. חשבון פשוט בוא נעשה, כן :כחלון. מר ע 4 

, היא עושה שם עבודת, כל המוסיף הרי זה גורע, כל מלה שאני אגיד 5 

מכניסה כסף , בהנדסה ובבדיקת תוכניות, לא יודע איך להגדיר אותה 6 

מה שלא מקובל בוועדות או במשרדים , נותנת שירות אדיב, למועצה 7 

, היא עובדת שנים. מתערבביםאנשים מחכים ו, טכניים בארץ בכלל 8 

לוקחים את זיוה דסקל , תבדוק אותי, נעמה עובדת שבע שנים 9 

, שבקושי שלוש שנים שנכנסה או התפלקה או איך שלא תגדירו את זה 10 

לשכר בכירים של שלושים אחוז והיא רק שלוש שנים ושתי עובדות  11 

כל מי , גם נעמה אגב, ןוהעבודה שלה ןשאתה אומר התארים שלה 12 

שעושה את כל הקול קורא ומי שיושבת על המחשב ורק מזרימה כסף  13 

, לוקחים את זיוה. זו נעמה, לפה ששנים הלך לאיבוד זאתי נעמה 14 

קצת לא , חבל שזה על שמות, הופכים אותה לשלושים וחמישה אחוז 15 

אבל הופכים אותה לשלושים וחמישה , חבל, נעים לדבר עם שמות 16 

יאים שתי עובדות שבעצם אין עוררין על הכישורים שלהן מב, אחוז 17 

אני מנסה להבין ? למה, ועל ההשכלה ושמים אותן לשלושים אחוז 18 

 19 ? למה זה צריך להיות כך

 20 . אני רוצה להוסיף עוד  :מעודה. מר א

 21 ? למה זה צריך להיות כך :כחלון. מר ע

 22 .לא הבנתי? אתה חושב שצריך יותר :גדרון. כ 'גב

אני חושב ששתי העובדות האלה בהתאם לוותק שלהן אלא אם כן , לא :ןכחלו. מר ע 23 

הן לא עומדות בשום , הן לא מתאימות, יגידו אין להן השכלה 24 

 25 .אין לי מה להגיד, קריטריון

 26 ?בהתאם מה, .קי.או :גדרון. כ 'גב

בהתאם להשכלה ולכל הקריטריונים שנאמרו פה שתי העובדות האלה  :כחלון. מר ע 27 

 28 . בשלושים וחמישה אחוז צריכות להיות
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 1 ?מי :גדרון. כ 'גב

 2 . גם נעמה וגם פאינה :כחלון. מר ע

 3 ...אני שמעתי עכשיו בדיון :געש. מר ח

 4 . לא רוצה לדבר עליה, את השלישית אני לא מכיר :כחלון. מר ע

, ובראן'שאלתי בדלת בדרך את ג, אני מקבל את ההערה, עזוב רגע :געש. מר ח 5 

 6 ...היה צריך, ון לצרף את השמותיכול להיות שהיה לא נכ

 7 .חבל, יכול להיות :כחלון. מר ע

 8 .בין היתר כל מיני שטויות, כי זה פותח פתח לרכילות :געש. מר ח

 9 ברשותך, ברשותך :מעודה. מר א

בהנהלה היה עוד שם של עובד , אני לא, אין לי מושג. דקה, דקה אחת :געש. מר ח 10 

הצוות , אנחנו, מומועצה שביקש להוריד מטעמים השמורים עי 11 

אתה מספיק מסתובב פה ויודע שאני לא מתערב בנושא , המקצועי 12 

ביקש להוריד את , לא בקריצה ולא בחצי קריצה, כוח אדם בכלל 13 

אף , לא יודע למה, עכשיו שמעתי שנעמה הורידה את עצמה, עצמו 14 

תוריד את , תן לי לדבר, דקה, אחד מחמשת העובדים שרשומים פה 15 

 16 .היד

 17 ?מפריעה לך :מעודה. מר א

 18 .זה באמת מפריע :גדרון. כ 'גב

 19 . אני רגיל לשים חרטום על גוף בולט ולנסות להתנגש בו גם :געש. מר ח

 20 ?זריהן מסתיר אותי אז איך אתה רואה :מעודה. מר א

 21 . אין מי שיכול להסתיר אותך, אף אחד לא מסתיר אותך :געש. מר ח

 22 ?אתה יכול להסתיר כזה דבר :זריהן. מר י

 23 אם יש לפעמים , בקיצור :געש .מר ח

 24 .ובראן לא יכול להסתיר אותך'אפילו ג :זריהן. מר י

אם יש לי לפעמים הרהורים לעבור למצב של מוניציפאלי של עירייה  :געש. מר ח 25 

אתה יושב פה עם דירקטוריון שחלקו מכיר . זה בדיוק הנקודה הזאת 26 

, כירחלק לא צריך לה, את העובדים וחלקו לא מכיר את העובדים 27 

אתה עושה דיון לגופם של עובדים שחלק מהאנשים בכלל לא יודעים  28 
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בעירייה יש מצב אחר שפחות טוב אולי , בעירייה אין מצב כזה, עליהם 1 

אבל הדיון הזה על , היא לא חיצונית, שוועדת המינויים היא פנימית 2 

אני . הוא מתנהל בדרך כלל בדרג המקצועי, עובדים לא מתנהל פה 3 

 4 אני לא , אומר

 5 ...גם עירייה, בנושא הזה זה לא משנה, לא בנושא הזה חיים :גלר. ח ר"רו

 6 אבל אני אומר  :געש. מר ח

 7 .דרך אגב זה ישתנה עוד מעט, זה הדין הקיים :גלר. ח ר"רו

 8 . לא יצטרכו בכלל את המליאה, ישתנה לחלוטין :געש. מר ח

 9 .אבל הדיון השמי הוא לא לעניין :גדרון. כ 'גב

 10 ...עמדת המוצא שלא תצטרך לדון, לא :גלר. ח ר"רו

 11 בחוק העיריות החדש , ישתנה לחלוטין, אמרתי :געש. מר ח

 12 ...אולי אפשר לזמן, אבל חיים, צנעת הפרט :השמשוני. ר נ"ד

אם יש חבר מועצה שיותר פעיל ויותר , גם לא, אני אגיד אחרת, דקה :געש. מר ח 13 

במקום אחד מעורב בתחום מסוים מטבע הדברים הוא רואה עובד  14 

חבר מועצה אחר הוא פעיל , והוא לא רואה את העובדים האחרים 15 

עכשיו לבוא ולהגיד שמישהו , בתחום אחר אז הוא רואה מישהו אחר 16 

אני מעיד על עצמי שאני מאחר ואני לא עובד איתם עשרים , מכיר 17 

יכול להגיד , וארבע שעות אני יודע להגיד מה התרומה של חלק מהם 18 

נושא המכרזים לא הייתה פה מעולם וכמו שאמר שהתרומה של זיוה ב 19 

זאת הסיבה שבאמת הבאנו את האנשים , אם זה קול קורא, עמוס 20 

האלה ולכן אני נוטה לקבל את ההמלצה של הדרג המקצועי בלי  21 

עם כל השעות , כי אני חושב שעם כל הכבוד לעמוס', וב' לסנגר על א 22 

 23 שהוא השקיע פה

 24 יחה סל, סליחה, אבל חיים :כחלון. מר ע

אני חושב שלדרג המקצועי יש ידע והיכרות רבה יותר , דקה, דקה :געש. מר ח 25 

לצורך העניין אני יכול , ושיקולים מקצועיים יותר מאשר שיקולים 26 

פחות טוב ממך כי בתקופה מסוימת ' להגיד שאני מכיר את עובד א 27 

 28 .עבדת צמוד איתו יותר ממני אז אני אכבד את חוות דעתך
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לא על זה דיברתי , על היכרות, אני לא מדבר על היכרות,חיים  אבל :כחלון. מר ע 1 

 2 אני מדבר, אמרתי פשוט, בכלל

אתה אומר שמישהו שאתה מכיר מגיע יותר אחוזים ממישהו שאתה  :געש. מר ח 3 

 4 .לא מכיר

אני מייחס את זה לקריטריון של ותק בשנים בהנחה שכולם הם , לא :כחלון. מר ע 5 

 6 . בעלי אותה השכלה

 7 . אבל יש קריטריונים נוספים אולי שאנחנו לא יודעים עליהם :שמשוניה. ר נ"ד

 8 ?כמו? איזה? שמה :כחלון. מר ע

 9 . לא יודעת :השמשוני. ר נ"ד

- אנחנו מניחים שכולם עובדים מסו :כחלון. מר ע 10 

 11 .באמת שאני לא יודעת, אני לא יודעת, תארים, לא יודעת :השמשוני. ר נ"ד

 12 אני אומר, אומר אני, אני אומר :כחלון. מר ע

אני לא אתן לך את התשובות כי אמרתי לך עוד , חברים, תנו לו לענות :געש. מר ח 13 

 14 פעם 

אני , רגע, תורמים את תרומת, כולם עובדים מסורים, אני רוצה לענות :כחלון. מר ע 15 

תורמים את תרומתם , נאמנים, אומר בהנחה שכולם עובדים מסורים 16 

 17 ות או יותר למערכת וכולם בעלי השכלה זהה פח

 18 אם כולם בעלי השכלה זהה זה עניינו של  :השמשוני. ר נ"ד

 19 .עכשיו נשאר עניין הוותק :כחלון. מר ע

 20 .תרשה לו לענות לך :השמשוני. ר נ"ד

 21 .כן אפרים, אני, אני אומר לך עוד פעם :געש. מר ח

כאשר זיוה נכנסה פה לעבודה ועוד לא נכנסה הובאה . אתה תזוז רגע :מעודה. מר א 22 

ישנה גברת בשם זיוה שנכנסה פה , הצעה פה למליאת המועצה 23 

זכתה במכרז ואנחנו רוצים להעביר אותה לשכר העובדים , למועצה 24 

היא הייתה במכרז שלא , אני ישבתי פה במליאה ושאלתי, הבכירים 25 

אילו היום היא בשכר בכירים כנראה , מכרז רגיל, על שכר בכירים 26 

אחרים ואז אולי היו  שהיו משתתפות עוד נשים או משתתפים 27 

אבל כשזה שכר כזה נמוך אחרים לא באים ושאלתי האם , מתמודדים 28 
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לא קיבלתי תשובה , ידעה מראש שהיא תהיה שכר בכירים או לא 1 

אבל , למרות שאני בטוח שהיא ידעה מראש שבלי זה היא לא תעבוד 2 

לא הכרתי את , אדוני ראש המועצה, אז אני שאלתי אותך חיים געש 3 

כעבור כמה ימים אמרו לי שיש עוד , כרתי את כולםלא ה, נעמה 4 

באתי לחיים געש ואמרתי לו יש , כלכלנית שקוראים לה נעמה 5 

למה זו מקבלת שכר בכירים , כלכלנית ותיקה וזאת כלכלנית חדשה 6 

חיים געש לזכותו יאמר אומר ? וההיא הוותיקה נשארת בשכר רגיל 7 

 8 .אני לא יודע מזה

 9 . אני לא מתערב בזה :געש. מר ח

, אמרת לי אתה תבדוק עם הגזבר, אתה גם לא ידעת מזה, לא, כן :מעודה. מר א 10 

לאחר מכן אני דיברתי עם הגזבר ואמרתי לו זה לא צודק ואז אמר לי  11 

זה הפרש של אלף שקל וכך חלפו , אנחנו נתקן את זה, טוב, הגזבר 12 

היום קודם כל שיהיה , להם שבועות ואני ירדתי מזה וככה זה נשאר 13 

, זה, אני בעד להוסיף לכל עובדי המועצה שיהיה להם משכורות, ברור 14 

אני לא נגד אף עובד שיקבל משכורת אבל כשאני רואה פה את זיוה  15 

שאני מאוד מעריך אותה ואת תמי ברששת שרק לפני שנה וחצי נתנו  16 

, לא יודע כמה, שנה וחצי פתאום, להן תוספת לא יודע מה קרה בשנה 17 

ה אני מבין שפתאום עשתה עוד מעשים אז זיו, מתי שהייתה הישיבה 18 

כששאלתי למה נותנים לה אז , היא נשארה מנהלת? תמי, ועוד מעשים 19 

זו עבודה קשה מה , אמר חיים בישיבה שהצוות שלה גדל בעוד עובדים 20 

הצוות לא כל כך קטן והיא כבר מגיעה לשישים וחמישה , שהיא עושה 21 

ל אותה רוטמן אב, שלוש –כל שנתיים , לא יודע, ל"אחוז שכר מנכ 22 

 23 נעמה סוף סוף נזכרו בה 

- היא לא ב, אבל היא הורידה את עצמה :געש. מר ח 24 

 25 ?אתה יודע למה, למה :מעודה. מר א

 26 לא :געש. מר ח

 27 אני מעריך :מעודה. מר א

 28 .תן לה את החמישה אחוז :זריהן. מר י
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 1 ?80%למה היא לא תהיה , היא אומרת :מעודה. מר א

 2 . באמת נו, אין לי מושג :געש. מר ח

כי אז כבר מובטח לה שיתנו לה את האלף שקל ההבדל הזה לפני  :מעודה. מר א 3 

 4 .שנתיים וחצי

 5 .אני רוצה להגיד משהו :השמשוני. ר נ"ד

 6 .שיהיו כלכלניות טובות 80%אני בעד להעלות להן  :מעודה. מר א

 7 אני לא שמח, אני אומר לכם שוב, באמת, אני רוצה, חברים, דקה, אני :געש. מר ח

זה טעות שלי ששמתי את זה עם שמות כי זה לא נכון , על הדיון הזה 8 

 9 .היה

 10 ...גם פעם שעברה שמת עם שמות והיה :מעודה. מר א

- לא בדיון ה, היה שמות בדיון הפנימי... לא נכון :השמשוני. ר נ"ד 11 

 12 ! הלו, עוד פעם, גם בדיון הפנימי וגם פה צריך לדון, חברים, דקה :געש. מר ח

 13 כן :המעוד. מר א

אתה יודע אם מחלקת הרווחה , כל אחד חושב שהוא מכיר יותר טוב :געש. מר ח 14 

 15 .ומה היא תגדל או לא תגדל, גדלה או לא גדלה

 16 אני גם סיפרתי , לא יודע מה :מעודה. מר א

מה , הוא יודע כל מה שקורה, יש לו משרד למעודה, הוא כל יום פה :זריהן. מר י 17 

 18 .אתה אומר

 19 . תעשה לי טובה, אני לא יודע את זה :מעודה. מר א

, כי שאלו פה כל כך הרבה שאלות, אני רוצה לתת לרן להתבטא, דקה :געש. מר ח 20 

 21 .כן רן, לפני שזה יעבור הלאה

לא פה ובכל מקום עבודה אחר אין שני , אני רוצה להגיד שמן הסתם :גלר. ח ר"רו 22 

לא בהשכלה ולא בכישורים ולא , לא בוותק, עובדים שהם זהים 23 

 24 .ולותביכ

 25 אמת, אמת :כחלון. מר ע

 26 .ואין אני חושב אחד שמכיר את כל העובדות טוב כמו שאני מכיר :גלר. ח ר"רו

 27 .יש פה פער בוותק, אבל יש פה פער בוותק, אין ספק :כחלון. מר ע

 28 שניה, שניה :השמשוני. ר נ"ד
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ל צריך לשחק תפקיד מינורי מאוד מבין כ, הוותק אני חושב זה משחק :גלר. ח ר"רו 1 

 2 .מינורי מאוד, יתר השיקולים

. במקום עבודה כמו בכל גוף אנשים מתקדמים, רן, סליחה, רן, לא :כחלון. מר ע 3 

 4 .בכל ארגון יש משמעות לוותק( לא ברור, מדברים ברקע)בכל מקום 

 5 .אני רוצה גם להגיד :השמשוני. ר נ"ד

 6 . במיוחד כשהוא לא התקבל כבכיר :כחלון. מר ע

 7 כן :געש. מר ח

 8 .מי שהתקבל כבכיר הוא בכיר :כחלון .מר ע

 9 .כן כאכון :געש. מר ח

אני חושב שאני מקבל את הדברים של רן גלר קודם , אני רוצה להגיד :כאכון. מר א 10 

 11 זה' כל שא

 12 . אלף שקל 60, בטח :מעודה. מר א

 13 .מספיק כבר עם ההערות האלה, נו, באמת :געש. מר ח

 14 .זה לא לעניין, מעודה :גדרון. כ 'גב

 15 ! זכותי :מעודה .מר א

 16 .די, מה זה :גדרון. כ 'גב

 17 60-אני אוהב את ה. מספיק כבר, זכותך לבקש זכות דיבור, לא זכותך :געש. מר ח

 18 . אתה מאמין לך, אלף שקל האלה פחות ממך

 19 .אני בטוח :כאכון. מר א

 20 .אבל הוא מקבל :מעודה. מר א

 21 לא :געש. מר ח

 22 אתה באופוזיציה. הגזברלא הבנתי למה הוא כל יום אצל  :מעודה. מר א

? הגזבר כל יום מקבל שם כסף? אז מה, גם אתה כל יום אצל הגזבר :געש. מר ח 23 

 24 .אני נכנס פעמיים ביום

 25 ?אמרתי לו למה, כאכון אומר לי אני אוהב את הגזבר :מעודה. מר א

 26 ? מה זה קשור :גדרון. כ 'גב

 27 אחרי ועדת תמיכות, עכשיו מתברר למה! ?למה :מעודה. מר א

 28 .זה לא פייר, הוא לוקח מהזמן שלי... מעודה :השמשוני. נ ר"ד
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 1 . אבי, כן :געש. מר ח

 2 .אף אחד לא בא אלי, אני חבר ועדת תמיכות :ובראן'ג. ד ג"עו

אני חושב , קצת מביך, אני רוצה להגיד שזה קצת מביך לדון בעובדים :כאכון. מר א 3 

נה נאמ, שעושה את העבודה שלו נאמנה, ל"שיש גזבר שהוא מנכ 4 

 5 .לא בגלל התמיכות ולא בגלל שום דבר, באמת ביותר

 6 .אין ספק בכלל :כחלון. מר ע

תמי ברששת יש לה הרבה מאוד אנשים , וכן אפרים, אני חושב שכן :כאכון. מר א 7 

 8 מסכנים שם וקשה לה מאוד והעבודה 

 9 .תן לה מאה אחוז :מעודה. מר א

 10 ...אני הראשון ... אם הוא ? למה לא :כאכון. מר א

 11 ... בטח :מעודה. א מר

 12 .באמת העבודה היא קשה מאוד :כאכון. מר א

 13 ?אבל למה אתה פונה אליו :מעודה. מר א

 14 .תן לו להגיד, רגע :גדרון. כ 'גב

 15 לגבי מה שעמוס אמר :כאכון. מר א

 16 . אלף 60גם היא לקחה  ,בעד התמיכותגם תמי  :מעודה. מר א

שרן עושה את הבדיקות הנכונות אני בטוח , יכול להיות שעמוס צודק :כאכון. מר א 17 

שעובדת , שאין פריבילגיות בין עובדים שזה אסור בתכלית האיסור 18 

אני , כזאת או אחרת שמוצאת חן בעיני מישהו אחר אז לקדם אותה 19 

 20 בטוח שלא בגלל זה 

 21 אף אחד לא , אבל זה רחוק מזה אבי, לא :כחלון. מר ע

 22 .לא אמרתי עליך...  :כאכון. מר א

 23 . ף אחד גם לא אמר את זה פהא :כחלון. מר ע

 24 .זה מה שאני אומר, לא הבנת, חס ושלום :כאכון. מר א

 25 . אז זהו, אף אחד לא מטיל דופי ביושרו של חיים :כחלון. מר ע

 26 . מגיע לה...  :מעודה. מר א

 27 . תן לנו גם, מעודה :גדרון. כ 'גב

 28 .לכולן מגיע ההעלאה הזאת :כאכון. מר א
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 1 .את זה צריך לאזן... :זריהן. מר י

 2 .כוכי בבקשה, כן :געש. מר ח

 3 אני רוצה להגיד משהו :גדרון. כ 'גב

 4 ...אחרי שהוא מדבר :זריהן. מר י

 5 כאכון אני הקשבתי :גדרון. כ 'גב

אתה לא , אתם מושכים את כל היום, די כבר, תן לאנשים לדבר, אבי :געש. מר ח 6 

 7 .תן לאנשים לדבר, צריך לדבר עם אף אחד

אז קודם כל לשם שינוי יש דברים שאני מסכימה עם אבי , .יק.או :גדרון. כ 'גב 8 

אני , ואני באמת תאמינו לי, כאכון והדבר העיקרי שאני רוצה להגיד 9 

אני , ס ובאמת היא מדהימה"ס ונעמה עבדה במתנ"הרבה שנים במתנ 10 

כבר דיברנו אבל בשל צנעת הפרט אני מבקשת להפסיק את , מבקשת 11 

 12 .נעימות הדיון כי זה ממש גורם לנו חוסר

 13 ?מה תעשי, אבל אני צריך הצבעה בסוף :געש. מר ח

, אולי אתה יכול לשנות את ההצבעה, הצבעה יכולה להיות, להעביר :גדרון. כ 'גב 14 

דעתם המקצועית של , לא דעתו, להעביר את זה בחזרה לשיקול דעתו 15 

 16 .אני יש פה קטע שהוא ממש ממש מביך, מי שצריך לתת את הדעה

 17 .קשהאלי בב :געש. מר ח

... על שמות , אנחנו יושבים פה ודנים על כוח אדם ובכוח אדם אנשים :אטיאס. מר א 18 

ועם כל הכבוד לכולנו אנחנו פה חברי מועצה ולא אנשי מקצוע ולא  19 

עובדי מועצה ואנשי המקצוע הגישו לנו את ההמלצות שלהם וכל אחד  20 

, ואחת נבחנים בצורה אחרת וזה לא משנה הוותק שלהם הוא זהה 21 

אני אומר , יש הערכות. גה שלהם זהה או התפקיד אם הוא זהההדר 22 

כל אחד מקבל , מעריך עשרים עובדים, אני יושב בעבודה שלי, לכם 23 

לא בגלל , אז בוחנים אותם לא רק בגלל קריטריון של ותק... יחס אחר 24 

כל אחד מה שהוא תורם ונותן ובסך הכל אם , קריטריון של השכלה 25 

יכולים , מה היו הקריטריונים... הבין מקבלים המלצה כזאתי צריך ל 26 

, להגיד אם מדברים פה על משהו משווע שמישהו נפגע לא יודע מה 27 

אבל בגלל שאנחנו צריכים לדון על , אפשר להגיד משהו לא בסדר 28 
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בגלל שמדובר בשכר הבכירים בוא קצת ניתן כבוד , הדברים האלה 1 

אוד לא מ, אנחנו פה דנים על אנשים בצורה מאוד לא יפה, לאנשים 2 

אמרו , עכשיו חוץ מזה לא אמרו שמצביעים פה לא לתת לנעמה. יפה 3 

יש עניין שלא , הנושא שלה עוד לא נסגר, שנעמה הורידה את עצמה 4 

לא , לא אמרו שלא יתנו לה, סגור והיא ביקשה להוריד את עצמה 5 

יש , מחזירים את זה חזרה אחורה, דחו את הנושא הזה... אמרו שלא 6 

זה לא אומר שלגבי , יביאו את זה עוד פעם, תלנו עוד הרבה ישיבו 7 

 8 ה 'אני אומר חבר, אחרים אפשר לתת או לא לתת

 9 אם אני לא טועה , אבל אלי :זריהן. מר י

שלושים וחמישה אחוז משכר נכון שהוא , שלושים, משפט אחד, רגע :אטיאס. מר א 10 

צריך רק , אנחנו לא צריכים להיכנס לעניין, בואו לא ניכנס, קצת שונה 11 

הבין שנעשה פה איזשהו עניין מסוים וההגדרה היא הגדרה ואני ל 12 

נעמה , אני סמוך ובטוח שהשיקולים פה היו מקצועיים, אומר לכם 13 

אז , היא יודעת והוא יודע מה הוא עושה, כל המחלקה... עובדת צמוד 14 

 15 אז בואו נעצור פה, עשינו זילות מהעניין, מה שאנחנו אומרים עכשיו

 16 .להגיד משהו על הוותקאני רוצה  :געש. מר ח

 17 באמת בואו, לא ניכנס לעניין :אטיאס. מר א

אני גדלתי , שוותק, כולם פה ותק, אני רוצה להגיד לך משהו על הוותק :געש. מר ח 18 

אי , זה ארגון מרובע הצבא, שנים בצבא 28הייתי , בארגון הרבה שנים 19 

, מ למי שהתרומה"אפשר להגיד שהוא לא מרובע אבל קיצורי פז 20 

 21 מ ולאו דווקא"המוסף שלו גבוה יותר יש קיצורי פזהערך 

 22 . לא ידעתי? כן :גדרון. כ 'גב

 23 . מ"יושב לך פה מישהו עם קיצורי פז, מה לעשות :געש. מר ח

 24 . אל תספר על עצמך :גדרון. כ 'גב

 25 אבל , הוא מוטיב אחד, זה נכון, הוותק הוא ותק :געש. מר ח

 26 . עוד לא נכנסה לשכר בכירים היא, מ"לזיוה אין קיצורי פז :מעודה. מר א

 27 .די כבר :געש. מר ח

 28 ?מה זה שייך :גדרון. כ 'גב
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, יש פה פערי ידע, אני אומר לכם עוד פעם, חברים, זה בדיוק פה :געש. מר ח 1 

ברמה היומיומית זה לא אני , מישהו מכיר ברמה שווה את העובדים 2 

 3 .ולא אתה

לפני , ותה ושתקבל שמוניםאבל אני דיברתי על זיוה שאני אוהב א :מעודה. מר א 4 

אני בעד שכולם יקבלו אבל ( לא ברור, מדברים ביחד... )שידעו מי  5 

 6 .לנעמה מגיע לה אותו דבר

 7 .אבל נעמה הורידה :גדרון. כ 'גב

 8 ...אבל נעמה הורידה :געש. מר ח

 9 ...היא נפגעה :מעודה. מר א

 10 . באמת, יהיה דיון על זה, נעשה דיון על זה :אטיאס. מר א

 11 ?בסדר, אני נפגש עם נעמה שלוש פעמים ביום, הלו, תקשיב טוב :עשג. מר ח

 12 . מה, היא מתביישת ממך :מעודה. מר א

כשהיא רוצה לסלול את , תאמין לי שהיא לא מתביישת, היא לא :געש. מר ח 13 

 14 . הכביש ליד הבית היא יודעת לדבר עליו

 15 .לא מדברים עליה :אטיאס. מר א

 16 .באמת, ההיא לא לדיון פה נעמ :געש. מר ח

 17 . נו באמת :אטיאס. מר א

 18 לפני שלוש שנים ... במקרה שלה , לא :מעודה. מר א

 19 .עכשיו אתה גורם לה נזק, אתה גורם לה נזק, אתה גורם לה נזק :אטיאס. מר א

 20 .אני מדבר על הקיפוח :מעודה. מר א

 21 . זה נזק, אתה גורם נזק :אטיאס. מר א

ולא ... היא קיבלה כבר שכר בכירים, אחדיום ... מהיום שזיוה נכנסה :מעודה. מר א 22 

 23 .קיבלה

 24 .די כבר, הבנתי :געש. מר ח

 25 .הוא אמר לגזבר לתקן והוא לא תיקן, וחיים הסכים עם זה :מעודה. מר א

אמרתי לך אני לא יודע על מה אתה מדבר , לא אמרתי לגזבר לתקן :געש. מר ח 26 

 27 .ולא מתעסק עם זה

 28 .זה לא רלוונטי :גדרון. כ 'גב
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 1 .יוסי, זה לא רלוונטי, כן :עשג. מר ח

בגלל שהביאו את זיוה בזמנו ואי אפשר היה לקבל , תשמע, חיים :זריהן. מר י 2 

אז שמו , או לא יודע כמה 0,444אותה למשרה כי זה משכורת של  3 

קח אותך אטיאס . שנים לפניה 0אותה בשכר בכירים כשנעמה בעצם  4 

שנים בבנק  64רק יביאו היום מישהו שהוא , שנה בבנק 24אתה , בבנק 5 

 6 ?זה לא יעשה לך כלום, אחוז יותר ממך 64ויתנו לו משכורת עם עוד 

 7 .קודם כל זה קורה :אטיאס. מר א

 8 .בגלל זה הרעיון של החוזים האישיים :השמשוני. ר נ"ד

 9 .זה לא הסתדרות, ותק... אין , בכל ארגון זה קורה :אטיאס. מר א

 10 .זה העניין, אותו אחד אני אומר מה ההרגשה שלך מול :זריהן. מר י

 11 . אני יודע :אטיאס. מר א

 12 (לא ברור, מדברים ביחד.  )אני מבקש להציע משהו :כחלון. מר ע

 13 .הבנתי, יוסי... תן, דיברת, עמוס :געש. מר ח

 14 .בשביל ההרגשה הטובה :זריהן. מר י

 15 .אני ממש לא אוהבת את הדיון הזה אני חייבת להגיד :השמשוני. ר נ"ד

 16 .כולנו לא אוהבים :אטיאס. מר א

 17 .אז בואו נעצור את הדיון הזה, .קי.או :השמשוני. ר נ"ד

 18 ?מה את רוצה להציע :כחלון. מר ע

. בואו נעצור את הדיון הזה קודם כל כי כל מלה נוספת היא מיותרת :השמשוני. ר נ"ד 19 

למצוא את הדרך בדיון הבא על העלאות שכר מהסוג הזה זה , דבר שני 20 

 21 .לא יתקיים בצורה הזאת

 22 .זה ממש לא נעים, זה לא נעים :דובר

 23 .חשבתי שאת רוצה להציע משהו אחר :כחלון. מר ע

 24 .כן עמוס :געש. מר ח

 25 תחזיר אותו לרן, קח את הסעיף הזה, אני מציע :כחלון. מר ע

 26 כן :געש. מר ח

, שני אנשים שיושבים באותו משרד זה צורם, תחשוב, שבו על זה, רן :כחלון. מר ע 27 

 28 . תחשוב מה אתה עושה עם זה ,קח את זה חזרה
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 1 בדיוק :זריהן. מר י

אתה , אתה קח את זה, אני לא מטיל ספק ולא מפקפק ביושר שלך רן :כחלון. מר ע 2 

אני , מה שאתה רוצה, טלפונית, רוצה לעשות על זה הצבעה אחרת 3 

 4 .בעד

 5 ? מי בעד ההצעה של עמוס, מיצינו את התהליך, מספיק, אלי, מי בעד :געש. מר ח

 6 כולם :זריהן. מר י

 7 .אני בעד ההצעה של עצמי :כחלון. מר ע

 8 בטח, שישקול :מעודה. מר א

 9 ?מי בעד ההצעה של עמוס :געש. מר ח

 10 ארבע , שתיים :זריהן. מר י

 11 ?מה ההצעה הנגדית :מעודה. מר א

 12 .ההצעה הנגדית היא לאשר את המוצע כאן :געש. מר ח

 13 ... אבל אל זה חיים :כחלון. מר ע

 14 ?ל מה עם נעמהאב :מעודה. מר א

אני לא ראיתי דירקטוריון בעולם ! באמת זה לא שייך עם כל הכבוד :געש. מר ח 15 

 16 !שדן באנשים

 17 . זה עובר בחזרה, מעודה :השמשוני. ר נ"ד

 18 ? מה זה לא ראית, אתם נתתם את זה :כחלון. מר ע

 19 ! כי החוק מחייב אותי פה :געש. מר ח

 20 ( לא ברור, ם ביחדמדברי)? ... למה לפגוע באנשים :כאכון. מר א

 21 ...נצביע, לא צריך להשוות, לא צריך להשוות :השמשוני. ר נ"ד

 22 . את נעמה להוסיף בבקשה :מעודה. מר א

לא יכול , זה האבסורד... נעמה אמרתי יורדת, חברים, דקה, אני :געש. מר ח 23 

היא ביקשה להוריד את , להיות שהיא לא פה ואתם מעלים אותה 24 

 25 .ר טוב מכולםעצמה כי כל אחד יודע יות

 26 .אצלנו היא לא הורידה :מעודה. מר א

 27 .אבל הודעתי לך עכשיו? מה :געש. מר ח

 28 ...למה עכשיו, אז זה השאלה :מעודה. מר א
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 1 .אני לא לומד גמרא עכשיו? מאיפה אני יודע :געש. מר ח

 2 .חבל? כן :מעודה. מר א

 3 .אבל נחמיה היה בשניה, אתה צודק :געש. מר ח

 4 נכון :מעודה. מר א

 5 בהזדמנות :געש. ר חמ

 6 ?מאיפה אתה יודע שעושים ככה :מעודה. מר א

 7 .נכון, אני יודע כמה דברים שאתה לא יודע גם כן :געש. מר ח

 8 .שאתה למדת :מעודה. מר א

 9 אני מבקש לאשר , אז אני ככה, הלאה, כן :געש. מר ח

 10 ?מה אתה מבקש לאשר :מעודה. מר א

ל "אחוז שכר מנכ 84-ההעברה ל את, 8אני מבקש לאשר את סעיף  :געש. מר ח 11 

 12 ? מי בעד, בחוזה בכירים את פאינה ואת ירדן אורלי

 13 . בעד :מעודה. מר א

עוסק בתמי ברששת וזיוה  9סעיף , סעיף תשע עכשיו. יופי, פה אחד :געש. מר ח 14 

מחלקת הרווחה , מנהלת שירותי הרווחה, תמי ברששת, דסקל 15 

מתוקף תפקידי  אני עובד איתה צמוד גם, והשירותים החברתיים 16 

היא מנהלת מחלקת , ר ועדת הרווחה של מרכז השלטון המקומי"כיו 17 

הצוות שלה גדל כל הזמן גם בגלל , הרווחה מהטובות שיש בארץ 18 

בין היתר , שהיא דוחפת לפעילות וגם בגלל פעילות של חברי המועצה 19 

המחלקה אני לא יודע . נושא גמלאים ונושאים אחרים שהם עושים 20 

הולכים להתווסף לכלל , מה בשירותי הרווחהמתי תממש הרפור 21 

אנחנו צריכים , תקנים של עובדים סוציאליים 844שירותי הרווחה  22 

בינתיים יש התנגדות , עוד לא ברור איך זה יתבצע, עובדים 0-לקבל כ 23 

לרפורמה מצד עובדים במשרד הרווחה שרוצים להיכנס לתחום ואני  24 

 25 . 60%-ל 64-חושב שניתן לאשר את ההעלאה שלה מ

 26 ?בגלל הדבר העתידי :מעודה. מר א

 27 ?למרות העלאת השכר לעובדים הסוציאליים :כחלון. מר ע

 28 .מהרגע שהיא עברה לחוזה בכירים היא לא בעסק, היא לא קיבלה :געש. מר ח
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 1 שאלתי, שאלתי :כחלון. מר ע

 2 ? 64%-מתי היא קיבלה את ה :געש. מר ח

 3 . שנים כמו זיוה 8לפני  :גלר. ח ר"רו

 4 ...אז היא הפסידה :עודהמ. מר א

 5 אז עזוב, יש עוד אחת שהתווספה והיא לא פה, יש עוד אחת רן :כחלון. מר ע

 6 ?שמה :גלר. ח ר"רו

 7 .זה לא עניין של כמו, לא כמו :כחלון. מר ע

 8 .אמרתי כמו זיוה, לא :גלר. ח ר"רו

 9 .זה לא כמו :כחלון. מר ע

 10 .שנים 8במועד לפני , לא כמו! לא כמו :געש. מר ח

 11 .אחוז נוספים 0-עכשיו אנחנו מעלים ב, שנים אישרו לי שתיהן 8לפני  :כחלון. עמר 

 12 ?זה רק לאקדמאים, יש לי שאלת ביניים :מעודה. מר א

זה ממנהל מחלקה ולמעלה ועובדים מקצועיים , הבכירים אני אגיד לך :גלר. ח ר"רו 13 

 14 .במקצועות כלכלה והנדסה

 15 .אני לא הבנתי, מה שלא מבינים זה, הוא מפסיד דברים אחרים :גדרון. כ 'גב

לא , מדברים ביחד.  )זה עלה להנהלה והוא ביקש להוריד את עצמו :געש. מר ח 16 

 17 אני אגיד לך ( ברור

 18 ?מה היתרון בשכר בכירים, סליחה :מעודה. מר א

הגיע הזמן . סוף סוף שאלה טובה, השאלה הזאת, אני אגיד לך, הלו :געש. מר ח 19 

רגה יש גבול עליון שאחר כך זה כבר בדירוג ד. שתהיה שאלה טובה 20 

יש גבול עליון לדירוג דרגה לפי , עוד גרוש וחצי לפה, כזה' קילומטרז 21 

המסלול של אומדן תפקידים של משרד הפנים ולפי התחום  22 

הסכמי , כל אחד לפי התחום שלו... מדעי החברה ודירוג, האקדמאי 23 

שאתה  בחוזה בכירים יש אפשרות. פחות טובים, עבודה יותר טובים 24 

זמן להוסיף לו  X-יכול להעריך את הביצועים של העובד ויכול אחת ל 25 

זה ', אם זה מתוקצב כמובן וכו, עוד איזשהו שכר לשכר בכירים 26 

, זה לא בהכרח נכון, עכשיו החיסרון שחלק מהעובדים רואים. היתרון 27 

מרגע שהם עובדים בחוזה בכירים הם קולטים את זה כחוזה , שהם 28 
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 1 .מוגנים פחות על ידי הוועד, יםאישי והם לא מוגנ

 2 ?ומה האמת :מעודה. מר א

 3 . זה האמת :גלר. ח ר"רו

 4 .זו אמת חלקית :געש. מר ח

 5 .אתה יכול לפטר אותו מתי שאתה רוצה :זריהן. מר י

 6 .אני אסביר לך גם למה לא, דקה. זה לא נכון :געש. מר ח

 7 .כמעט ולא, לא :ובראן'ג. ד ג"עו

אני לא יודע אם אתם יודעים , זה לא מדויק, כולם פה מומחים :געש. מר ח 8 

שמדינת ישראל היא כמעט המדינה היחידה בעולם שיש בה בתי דין  9 

בבתי דין לעבודה בחלק מהפסיקות שלא , לעבודה והם עובדים אחרת 10 

 11 מחייבות קבעו שגם מי שבחוזה בכירים

 12 קבוע :ובראן'ג. ד ג"עו

ל עיריית קריית ביאליק ועיין הוא קבוע ועיין ערך היועץ המשפטי ש :געש. מר ח 13 

אז , ערך היועץ המשפטי של עיריית ירושלים ועוד שורה של תפקידים 14 

אבל יש עובדים שרואים ', נכון שכל מקרה לגופו כי זה לא תקדימי וכו 15 

 16 אמרו אם ככה , בזה סכנה ולכן ביקשו לרדת מהעניין

 17 .מבחינה כספית אבל זה פחות :מעודה. מר א

 18 .אני לא יכול לתת לו יותר, לטופ הוא הגיע :געש. מר ח

 19 הבנתי :מעודה. מר א

? מי בעד, 9אז אני מבקש לאשר את שתי ההעלאות האלה של סעיף  :געש. מר ח 20 

 21 . תודה

יש עוד עובדים שבגלל הבעיה הזאת רציתם לתת להם , שאלה נוספת :מעודה. מר א 22 

 23 ?והם לא רצו

 24 .לא שאני יודע :געש. מר ח

 25 ?ים אחריםאז אין עובד :מעודה. מר א

 26 לא :געש. מר ח

 27 ?שלא אקדמאיים שמגיע להם :מעודה. מר א

 28 . כרגע אין, שהמערכת רוצה לתת  להם :געש. מר ח
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 1 ?כמה עובדי מועצה יש בחוזים אישיים :זריהן. מר י

 2 יש :גלר. ח ר"רו

 3 אני אשאל , הייתי שואל שאלה לא בפורום הזה :מעודה. מר א

 4 .מסובך השאלה :געש. מר ח

 5 ?למה :הןזרי. מר י

חוזה אישי זה גם כשיש מלווה לילד חינוך מיוחד זה גם כן , כי יש :געש. מר ח 6 

 7 . חוזה אישי

 8 . אתה יודע על מה אני מדבר, לא :זריהן. מר י

 9 .לבכירים אתה מדבר :געש. מר ח

 10 בכירים, בכירים :ובראן'ג. ד ג"עו

 11 ? חוזה בכירים :געש. מר ח

 12 . ישה עובדיםחמל יש היום "צמודי מנכ :גלר. ח ר"רו

 13 ?חמישה עובדים :זריהן. מר י

 14 . עכשיו יצטרפו עוד שני עובדים על פי האישורים :גלר. ח ר"רו

 15 ? אורלי כמה זמן עובדת פה :מעודה. מר א

 16 .אורלי אין לה שנה :זריהן. מר י

 17 ?אישי... לא אמרנו שלא       :השמשוני. ר נ"ד

 18 

 19 (. ב"מצ)רים "אישור תב. 10

 20 .רן בבקשה ,רים"תב :געש. מר ח

 21 ?מה היא עושה בדיוק :זריהן. מר י

... הרבה, נושאים של ביטוח, היא אחראית על הרבה נושאים? אורלי :גלר. ח ר"רו 22 

 23 ... חשבונות

 24 אם מישהו נפגע בדרך או משהו , נושא ביטוח :מעודה. מר א

 25 ...זה מגיע להנה, פוליסות, יש שני דברים :געש. מר ח

 26 ני מדבר מישהו נפגע בדרךא, לא פוליסות :מעודה. מר א

מוגשת תביעה או בבית משפט , הוא צריך להגיש תביעה למועצה :געש. מר ח 27 

מגיעה ללשכה שלי אנחנו מנתבים את זה , שלום או תביעות קטנות 28 
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 1 .לגורם הרלוונטי

 2 ?אבל מי מקבל את זה :מעודה. מר א

 3 .כל הדואר של התביעות מגיע אלי, לשכת המועצה :געש. מר ח

 4 .אבל מגיעים לאורלי, לא, .קי.או :ודהמע. מר א

 5 .היא מייצגת אותנו, מגיעים לאורלי :געש. מר ח

 6 ( לא ברור) :מעודה. מר א

 7 סמיר :געש. מר ח

 8 ?הוא אחראי על הביטוח :מעודה. מר א

 9 . כבר לא, לא :געש. מר ח

 10 .על כלום :מעודה. מר א

 11 ? על המוסך, על המכוניות :זריהן. מר י

 12 לא :געש. מר ח

 13 ? גם לא :זריהן .מר י

 14 ... הוא לא אחראי. גם לא על ביטוח רגיל :מעודה. מר א

 15 ?מה התפקיד שלו? מה הוא עושה, רן :זריהן. מר י

 16 עכשיו אנחנו בוחנים את  :גלר. ח ר"רו

 17 את תיפקודו :געש. מר ח

 18 . ועדת השמה :כחלון. מר ע

ף של אני חושב שאתה יכול לשלוח אותו להפקיד בבנק את הכס :זריהן. מר י 19 

 20 . המועצה

 21 . הלו, רים"תב :געש. מר ח

ל מבקשים אלף שקל "מרכז לנפגעי נפש בשכונת שב, מכון בלב :גלר. ח ר"רו 22 

 23 . מהקרנות

 24 ?מה זה? מה זה :זריהן. מר י

 25 שיפוץ מועדון :גלר. ח ר"רו

 26 בין היתר, ל מועדון שהמועצה מפעילה"יש בשב :געש. מר ח

 27 .איפה שהקשישים היו :בן צבי. ח 'גב

היו שמה קשישים ועכשיו יש שם מועדון לפגועי נפש של הקהילה  :געש. ח מר 28 
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 1 .צריך לתקן שמה את הגג ולעשות שם כמה שיפוצים, שלנו

 2 ? מי אחראי על זה :מעודה. מר א

 3 הרווחה :געש. מר ח

 4 ?יש לה עובדת שם, מה :מעודה. מר א

 5 כן :געש. מר ח

 6 ?עובדת קבועה :מעודה. מר א

הצגנו את , עשינו כבר בקדנציה הקודמת, לכם פעםאני אעשה  :געש. מר ח 7 

 8 .נציג עוד פעם, הפקידות של מחלקת הרווחה

 9 ...יש עובדת סוציאלית :מעודה. מר א

 10 .הקמת כותר פיס :גלר. ח ר"רו

 11 ?זה שלקחתם למצליח את המפתחות? איפה זה? מה זה כותר פיס :זריהן. מר י

 12 .כותר פיס זה הספריה, לא :געש. מר ח

 13 ?איפה :הןזרי. מר י

מגדילים את , הספריה בנווה פרדסים, תקשיב רגע עד הסוף, הספריה :געש. מר ח 14 

ר מאחר וההכנסות של מפעל הפיס צמודות למדד והסכום "התב 15 

ההרשאה צמודה למדד אז אנחנו מעדכנים את , שקיבלנו בפועל גדול 16 

 17 . ההצמדה

 18 .אלף שקל 644-הגדלה ל, בטיחות וכיבוי אש, 040 :גלר. ח ר"רו

 19 ?מה זה :זריהן. מר י

 20 .אלף שקל נוספים 244 :גלר. ח ר"רו

אני ! הלו, דקה, עשינו התאמה של המוסדות חינוך לתקני כיבוי אש :געש. מר ח 21 

נכון לעכשיו אחרי שגמרנו , תקני כיבוי אש משתנים כל הזמן. אסביר 22 

היה אתמול כנס של קציני בטיחות , להעביר ואני רוצה לעדכן פה 23 

ראש הרשות היחידי שנקרא , כל הארץ בירושליםבמוסדות חינוך מ 24 

כרכור בגלל פריצת  –לשאת דברים זה ראש הרשות של פרדס חנה  25 

דרך בנושא בטיחות של מוסדות חינוך בפרדס חנה כרכור על פי משרד  26 

נצטרך להשקיע בשנים , החינוך ושמה שמענו שאנחנו הולכים 27 

, פי שקליםכל המדינה עוד כמה עשרות אל, לא רק אנחנו, הקרובות 28 
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, נציבות כבאות ארצית קבעה תקן חדש למוסדות חינוך ומבני ציבור 1 

זה מתחיל עכשיו בהנחיה הראשונה להחליף את כל המטפים בתוך  2 

שניים של , ממטפה של שלושה קילו, לא יודע כמה, שלושה חודשים 3 

זה , זה לבד, הגננת לא תוכל להרים אותם, שלושה לשניים של שישה 4 

יחויבו כולם  2460-הילדים בשנה הבאה או ב משנה הבאה כל גני 5 

 6 . גנים 224עיריית חיפה יש לה , כל גני, בגלאי כיבוי אש

 7 .בלי תקציב :גדרון. כ 'גב

 8 (לא ברור, מדברים ביחד.  )04גם לנו יש  :גלר. ח ר"רו

 9 ? מי ישלם :גדרון. כ 'גב

 10 .אלף שקל נוספים 244, התאמת מקלטים :גלר. ח ר"רו

 11 ?טיםמקל :זריהן. מר י

 12 אנחנו את כל המקלטים הציבוריים משקמים :געש. מר ח

 13 ?איזה מקלטים, אמפיתיאטרון :זריהן. מר י

 14 ...סבלנות, רגע :השמשוני. ר נ"ד

גם פה יש , הלו, המקלטים הציבוריים גם פה מי שיראה יוכל לקבל :געש. מר ח 15 

, ל"רח, הערכה מצד הגורמים במשרד הפנים והמשרד לביטחון פנים 16 

 17 מתן וילנאי הוא שר העורף, א שרהו, סגן

 18 .השר לפיקוד העורף :ובראן'ג. ד ג"עו

 19 .זה לא תמיד בקצב המתאים, יש הערכה למה שנעשה פה :געש. מר ח

 20 ?...זה כולל את כל המקלטים  :כאכון. מר א

 21 . הציבוריים :געש. מר ח

 22 ? המאוישים :כאכון. מר א

 23 לאו דווקא :גלר. ח ר"רו

מים והושלמה עבודה פיזית על מרכז , ביוב, תאורה, מתקינים חשמל :געש. מר ח 24 

זו עבודה , אתם מוזמנים לרדת למטה, ההפעלה של המועצה 25 

אנחנו מחכים , שהתחילה בתקופתו של דוד ומרכז ההפעלה גמור 26 

 27 . עכשיו למערכת התקשורת

 28 יש רק בעיה אחת, קודם כל מבורך כל מה שנעשה, אפרופו מקלטים :כחלון. מר ע



  40-8666868,חברת איגמי                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
6.62.66 

 
 

08 

 1 ?ש :געש. מר ח

 2 ?איפה המפתח, לאן התושבים, שמה קורה בשעת חירום :כחלון. מר ע

. תבוא אלי אני אסביר לך אחר כך, לא עכשיו התשובה, שאלה מצוינת :געש. מר ח 3 

ההערכה היא ששום מקלט לא , יש לנו התרעה לפתיחת מקלטים 4 

ידרש להיפתח מעכשיו לעכשיו וכמו שעשינו במלחמת לבנון השניה  5 

המקלטים נפתחו ונשארו , תוח את המקלטיםקיבלנו התרעה לפ 6 

אתה יכול להגיד לי לא חוץ מכמה מקומות , כן, יש לנו. פתוחים 7 

 8 .גם אותם פרצנו, שבריונים החליטו לא לפתוח

 9 ?ואחר כך הונדליזם השתלט עליהם, נשארו פתוחים ומה, רגע :כחלון. מר ע

חמה משקמים נגמרה המל, כל מה שהייתה מלחמה לא היה ונדליזם :געש. מר ח 10 

 11 .מחדש

 12 . במקלטים יש כמה מקלטים שהכניסה לא נגישה, חיים :בן צבי. ח 'גב

 13 .לא עכשיו בדיון של המקלטים :געש. מר ח

 14 . זה חשוב מאוד, לא חיים :בן צבי. ח 'גב

תכניסי , אבל את יושבת פה עם המהנדס פעמיים בשבוע על הנגישות :געש. מר ח 15 

 16 .האת זה לעבודה יכניסו את זה לעבוד

 17 .בסדר :בן צבי. ח 'גב

הבעיה שלי שאלה שלא נגישים לא יצליחו , הבעיה שלי לא הנגישות :געש. מר ח 18 

 19 .לרדת שלוש קומות בלי מעלית וללכת למקלט

 20 מדובר על  :בן צבי. ח 'גב

 21 .אלף שקל 74שיפוץ אמפי  :גלר. ח ר"רו

 22 .מדובר על החזית :געש. מר ח

 23 שיפוץ חזית, 824 :גלר. ח ר"רו

 24 .לא שום דבר :עשג. מר ח

 25 . 074-אלף שקל מ 74-הגדלה ב, דגניה –הסדרת צומת קדמה , 008 :גלר. ח ר"רו

 26 ? מה יש לסדר שם :זריהן. מר י

 27 . סיום עבודה? מה זה :גלר. ח ר"רו

 28 ?מה זה, מה :זריהן. מר י
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 1 .העיקול? נכון, העיקול :כאכון. מר א

 2 ... להגדיל את התמרור , העיקול :געש. מר ח

 3 .הנגשה לכיתות לימוד ליקויי שמיעה, 000 :גלר. ח ר"רו

 4 ?צ"את הכיכר הזאת עשתה המועצה או עושה מע, סליחה רגע :זריהן. מר י

עם משרד  MATCHING-אנחנו ב...ענבים אנחנו עשינו? איזה כיכר :געש. מר ח 5 

צ לא עשתה פה שום "מע, צ לא עושה פה שום כיכר"מע, התחבורה 6 

עצה עשתה עם כסף שלה ומשרד כל הכיכרות המו, כיכר במושבה 7 

 8 .התחבורה

 9 ? אבל אז לא היה מדובר שתמורתה תקבל כיכר אחרת או נקבל :כחלון. מר ע

 10 משרד התחבורה , לא :געש. מר ח

 11 ...שעשית מכספי :כחלון. מר ע

הוא עדיין חייב , כל הזמן הוא מתחשבן איתי על החשבון, אז קיבלנו :געש. מר ח 12 

 13 . לי כיכר אחת

זה כולל ? הנגשת כיתות לליקויי שמיעה כולל גן אחד, רן, סליחה רגע :יבן צב. ח 'גב 14 

 15 ... את הגן ש

 16 ...אישור :גלר. ח ר"רו

ליקויי שמיעה זה לפי שם , מדברים על זה שמונים פעם, ליקויי שמיעה :געש. מר ח 17 

 18 .של ילד

 19 .אני יודעת מה שאני שואלת, אני יודעת :בן צבי. ח 'גב

דיברנו על זה , ר את העבודה והיא עלתה לנו יותר כסףעשינו כב, דקה :געש. מר ח 20 

 21  .אלף שקלים 20להוסיף , בוועדת ההנהלה ואנחנו משלימים

אלף  07לפי הרשאה של משרד התחבורה , 2466, בטיחות בדרכים. 026 :גלר. ח ר"רו 22 

הולך , שיפוץ מבנה ברחוב המעלה, 002. על חשבון המשרד 02, שקל 23 

 24 .אלף שקל 644-דלה להג, להיות משרדים של רווחה

שלוש טיפות חלב נחנכו , דרך אגב אבי, איפה שהטיפת חלב החדשה :געש. מר ח 25 

כולן שופצו וכולן ברמה , של משרד הבריאות... בצורה מסודרת השבוע 26 

 27 . סופר גבוהה בטיפול לגיל הרך

 28 רכישת רכבים, 008 :גלר. ח ר"רו



  40-8666868,חברת איגמי                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
6.62.66 

 
 

04 

 1 אני מבקש להתייחס :כחלון. מר ע

 2 . הרשאה של משרד הפנים, ע"שפמחלקת  :גלר. ח ר"רו

על , זו בקשה שהוגשה למשרד הפנים, תראה. אני מבקש להתייחס :כחלון. מר ע 3 

לא הבנתי למה , הוא נתן איזה מין, זה כספי משרד הפנים, הכיפאק 4 

בזה לרכוש שלושה כלי רכב כשמה שאנחנו עושים היום אנחנו  5 

מקומות  יש הרי, מכונית לכל עובד, מממשים את התורה של פורד 6 

 7 שדרושים פיתוח

 8 .שמעון פרס אמר מכונית לכל פועל :געש. מר ח

 9 .אני הייתי איתו, גם פורד אמר :כחלון. מר ע

 10 ...לפי השיער שיבה :געש. מר ח

 11 .מכונית אחת לא היה, לא היה אפילו מכונית אחת...  :בן צבי. ח 'גב

זה לא הוגשה בכל הרצינות למה מהכסף ה, למה באמת בכל הרצינות :כחלון. מר ע 12 

שאין לך , מדרכות, של כבישים, בקשה לפיתוח שלטובת התושבים 13 

זה תמיד ישאר , אתה לא יכול לגבות מהם, אפשרות לגבות מהם 14 

 15 .אתה יכול תקציבים אחרים להקצות לזה, סלמס עלוב שכלי רכב

מקבלים תקציב עבור , קודם כל גם אם היינו מבקשים, אני אסביר :גלר. ח ר"רו 16 

התושב , ב זה לא היה מייתר את הצורך לחייב את התושבאיזשהו רחו 17 

 18 .מחויב לפי חוק עזר

 19 רן, רן, רן, נעשו הרבה, לא, לא :כחלון. מר ע

 20 ?שמה :גלר. ח ר"רו

, עציון נעשה כולו כולל רחבת בית הכנסת שזה מבורך בפני עצמו' רח :כחלון. מר ע 21 

 22 ...יש מקומות כמו, עזוב, אף אחד לא חויב

 23 . מרובד, רחוב עציון מרוצף, ב עציון לא עשינו כלוםרחו :געש. מר ח

 24 ...לא ? מדרכה לא נעשתה שם, מה, מה לא עשינו :כחלון. מר ע

 25 .האספלט הוחלף, מדרכה הוחלפה :געש. מר ח

 26 ?מה :כחלון. מר ע

 27 .משתלבת על כל הרחוב :זריהן. מר י

 28 . מה, משתלבת  :כחלון. מר ע
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 1 .הייתה מדרכה :גדרון. כ 'גב

 2 אני אביא לך רחובות שיש אבני שפה  :לוןכח. מר ע

אנחנו מקבלים כסף ממשרד הפנים ומופיע לך גם , לשאלתך :געש. מר ח 3 

 4 .שקל בשנה 6,244,444-אתה מקבל כ, בתקציבים אחרים

 5 ?למה זה קשור אחד לשני :גדרון. כ 'גב

זה קשור מכיוון שיש אפשרויות אחרות לרכישת כלי , זה קשור, לא :כחלון. מר ע 6 

 7 אם צריך באמת ולפיתוח  רכב

 8 אתה טועה, בסוף :געש. מר ח

 9 .המצב הוא הפוך :גלר. ח ר"רו

 10 .דקה חברים :געש. מר ח

 11 .כתוב פה תקציבי פיתוח :גלר. ח ר"רו

 12 באמת, עמוס, תקשיב טוב, הלו :געש. מר ח

התחייבות משרד הפנים למימון פרויקט , אני פה, הלו, הנה, הלו, הלו :כחלון. מר ע 13 

 14 .תוחבתקציב פי

 15 ?אתה רוצה להקשיב, תקשיב רגע :געש. מר ח

 16 מבחינתם גם רכישת רכבים זה גם כן :גלר. ח ר"רו

זה , אם הם אישרו כנראה שכן, אני יודע, אז אני מתכוון לפיתוח :כחלון. מר ע 17 

 18 .לא אמרתי שהם לא אישרו, בסדר

 19 רכבים, רכבים אם אני לא קונה מהתקציב הרגיל, תקשיב, הפיתוח :געש. מר ח

 20 .אני לא יכול לקנות מתקציב הפיתוח

 21 .ופיתוח אתה לא יכול לעשות מתקציב רגיל :כחלון. מר ע

אני מדבר אתך שהאמירה שלך שיש מקור אחר לרכבים היא לא , דקה :געש. מר ח 22 

 23 . המקור האחר הוא תקציב הרגיל, נכונה

 24 בסדר :כחלון. מר ע

 25 תקציב רגיל, דקה :געש. מר ח

 26 !יה, מעודה :גדרון. כ 'גב

 27 . אי אפשר :השמשוני. ר נ"ד

 28 .אני לא מפריע לכן :מעודה. מר א
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 1 תקציב רגיל ( לא ברור, מדברים ביחד.  )אתה מפריע באופן קבוע :געש. מר ח

 2 . זה היה טוב עכשיו :גדרון. כ 'גב

אני מעדיף את התקציב הרגיל להמשיך להשקיע כמה שאנחנו  :געש. מר ח 3 

מות שמשרד החינוך לא משקיעים במערכת החינוך באותם המקו 4 

באותם פרויקטים שאני יכול לעשות שיתוף פעולה עם משרד , נותן 5 

 6 ...ה"שיל, ת"החינוך כמו מיל

 7 . זה מעולה, זה בסדר, עזוב, חיים, מעולה :כחלון. מר ע

אלף שקל  844מה שאתה אומר לי עכשיו קח , דקה, אני לא יכול :געש. מר ח 8 

 9 .מהתקציב השוטף ותקנה רכבים

לא זה מה , אני אסביר את עצמי עוד פעם, לא זה מה שאמרתי :חלוןכ. מר ע 10 

 11 .שאמרתי

אם אתה אומר שאני לא צריך את , אני צריך את הרכבים, תקשיב :געש. מר ח 12 

 13 אני צריך, הרכבים זה אופרה אחרת

 14 .אני אגיד לך מה אני אמרתי, לא זה מה שאמרתי :כחלון. מר ע

 15 .מה המקור האחר :געש. מר ח

 16 אני אמרתי , אני אגיד לך מה אמרתי :ןכחלו. מר ע

 17 שיש מקור אחר :געש. מר ח

שאין לך מקור אחר לפיתוח אלא אם כן זה חיובי גובלים או בנייה או  :כחלון. מר ע 18 

 19 רגע, כל דבר אחר

 20 .והיטלי השבחה :גלר. ח ר"רו

אין , זה בסדר, זה שאני בונה בית אני משלם, בסדר, בסדר, בסדר, רגע :כחלון. מר ע 21 

אבל במקומות שאין בנייה וזה סלמס וזה סלמס , על זה שום טענה לי 22 

 23 .אין מאיפה לגבות אז גם אין מאיפה לעשות פיתוח

 24 .זה לא נכון :גלר. ח ר"רו

 25 . בוא, תסביר לי אז :כחלון. מר ע

 26 .  של אותו רחוב משקיעים באותו רחוב... זה לא  :מעודה. מר א

לה בין המקום של הפיתוח לבין אנחנו אף פעם לא עושים הקב :גלר. ח ר"רו 27 

 28 .הצרכים
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 1 נכון :מעודה. מר א

זה נכון אם אנחנו עושים פיתוח אנחנו מחייבים לפי חוק עזר אבל יש  :גלר. ח ר"רו 2 

 3 . הרבה מקומות שאנחנו עושים עבודות מבלי לגבות

 4 ? מה המקור? ומה המקור שלהם :כחלון. מר ע

העבודה , כמו שחייבנו גובלים המקור כספים שקיבלנו במקום אחר :גלר. ח ר"רו 5 

 6 ליד אותו גובל 

 7 ...לא, לא, אין :כחלון. מר ע

 8 . זה מקום אחר לגמרי... :גלר. ח ר"רו

 9 ...בשביל זה זה שיטת ההיטל ולא שיטת החיוב  :געש. מר ח

אתה יכול להשתמש בו לכל מיני , היטל השבחה הוא היטל לא מסוים :גלר. ח ר"רו 10 

ות חינוך וגם באותם מקומות שאין לך מוסד, מוסדות חינוך, צרכים 11 

 12 .גביה של הגובלים

 13 ? לאיזה מחלקה הולכים הכספים האלה :כאכון. מר א

 14 . כתוב. כתוב, ע"שפ :געש. מר ח

 15 .ע"מחלקת שפ :בן צבי. ח 'גב

 16 ?ע"למי בשפ :זריהן. מר י

 17 ... יש לנו רכבים, עוד פעם, עוד לא יודעים :גלר. ח ר"רו

 18 ? דעיםמה זה לא יו :זריהן. מר י

מאיפה הם אמורים , אלף שקל כל רכב 644זאת אומרת , אלף 844 :כחלון. מר ע 19 

 20 .להירכש הכלי רכב האלה

 21 ... לא נחזור לדיון השמי איזה עובד :השמשוני. ר נ"ד

 22 . לא משנה, לא :כחלון. מר ע

הרכבים יש לנו מגוון , לא יודע איפה ולא יודע מתי, אנחנו לא יודעים :גלר. ח ר"רו 23 

 24 .2466ועד  2440משנת יצור  רכבים

 25 ...ברוך השם :זריהן. מר י

 26 .יש גם יותר :געש. מר ח

 27 . 98-יש גם מ :גלר. ח ר"רו

 28 . כן. 98-הטנדר מ :געש. מר ח
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 1 .אני לא סופר אותו :גלר. ח ר"רו

והם יהיו  2466לפי איך שהם תוחזקו אז גם הם יכולים להיות , תשמע :כחלון. מר ע 2 

 3 .על הפנים

 4 .זה גם נכון :גלר. ח ר"רו

 5 . לפי איך שהם תוחזקו :כחלון. מר ע

 6 הקמת גינון ציבורי, 824 :גלר. ח ר"רו

 7 .עמוס אמר שיהיה קצין רכב :כאכון. מר א

 8 . אני מקווה שיהיה, כן, בודקים את זה :געש. מר ח

 9 ... עדכון :גלר. ח ר"רו

ך הרבה צרי( לא ברור, מדברים ביחד... )זה צריך וזה צריך וזה צריך :געש. מר ח 10 

 11 .דברים

 12 .יש דברים שהיה צריך לעשות מלכתחילה, נכון :זריהן. מר י

יש הבדל בין צריך לבין מחויב על . יש הבדל בין צריך לבין על פי חוק :כחלון. מר ע 13 

 14 .פי חוק

 15 .אז יש עוד כמה דברים שמחויבים על פי חוק, אתה צודק :געש. מר ח

 16 ר אחרון"תב :גלר. ח ר"רו

 17 חויב על פי חוקמה שמ :כחלון. מר ע

 18 ? אבל הגינון הציבורי זו תוספת, רגע :מעודה. מר א

 19 . פים"זה תוספת על כל מיני שצ :גלר. ח ר"רו

ר שנקרא גינון ציבורי כדי לא לפתוח כל פרויקט "לקחנו תב, דקה :געש. מר ח 20 

אנחנו הולכים עכשיו לטעת עצים , כל פעם נוספות עבודות, בנפרד 21 

הולכים לטעת עצים על , תלטות עליהםפים כדי למנוע את ההש"בשצ 22 

 23  2466-התחלנו בזה השנה ב, שטחים שמיועדים למבני ציבור

 24 ?ל להוריד אותם"למבני ציבור ואחר כך תבקש אישור מקק :מעודה. מר א

א התחילה "עיריית ת, ל זה נקרא חורשה זמנית"בסיכום עם קק, לא :געש. מר ח 25 

 26 התחלנו לטעת . עם זה וזה דבר שמקובל

 27 ?היה מקרה שכבר עבר הזמן ועקרו ונתנו אישור :מעודה. מר א

, הפטנט של החורשה הזמנית הוא דבר חדש בעקבות התיקון הזה, הלו :געש. מר ח 28 
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 1 .לחוק התכנון והבנייה שהפך את כל העצים לעצים מוגנים 89תיקון 

 2 ?יד לבנים :כאכון. מר א

 3 ? יםבמקרה הזה העצים לא מוגנ... אז איזה עצים :מעודה. מר א

 4 ? תגיד לי בבקשה רן כמה שטח יש לנו גינון בפרדס חנה :זריהן. מר י

 5 גינון :גלר. ח ר"רו

 6 ?פים בכלל"מטופל או שצ :געש. מר ח

 7 מטופל :זריהן. מר י

 8 . דונם 824מטופל משהו כמו  :גלר. ח ר"רו

 9 ?דונם 824 :זריהן. מר י

 10 . משהו כזה :גלר. ח ר"רו

 11 כן :געש. מר ח

 12 ?דונם 824-עולה לנו ה וכמה :זריהן. מר י

 13 ... אני לא זוכר כמה, ועדת מכרזים...  :געש. מר ח

 14 . אלף שקל בחודש 644 :גלר. ח ר"רו

 15 ?אלף שקל בחודש 644 :זריהן. מר י

 16 .משהו כזה :גלר. ח ר"רו

, מדברים ביחד.  )אבל זה לא קשור לזה, אתם בוועדת מכרזים עשיתם :געש. מר ח 17 

 18 ...זה  ,זה רק, לא, לא, לא( לא ברור

 19 . זה מסגרת נוספת :מעודה. מר א

 20 ?מי בעד, רים"אני מבקש לאשר את התב, כן :געש. מר ח

 21 .שבת שלום. הצבעה פה אחד :כאכון. מר א

 22 . שבת שלום, תודה רבה :געש. מר ח

- ישיבה נעולה- 23 

  24 

 25 


