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 1  כרכור-פרדס חנהפרוטוקול ישיבת מועצת 

 2 (3) 054/' מס מן המניין

 3 5200 מרץב 5מיום 

 4 

 5  :על סדר היום

 6 ללא אישור רשמי ממשרד הפנים 2005הצעה לסדר בדבר הגדלת חיובי הארנונה לשנת  .א

 7 .י מר יוסי זריהן"מוגשת ע 

 8 מושבה הצעה לסדר בדבר קיום האירוע המרכזי של ערב יום העצמאות במרכז ה .ב

 9 .י מר יוסי זריהן"מוגשת ע 

 10 .י מר יוסי זריהן"הצעה לסדר בדבר הפעלת ספריה בבית יד לבנים מוגשת ע .ג

 11 .שיפוץ בריכת השחיה .ד

 12 .עמדת המועצה –בית ליסנר בכרכור  .ה

 13 .אישור להריסת המטווח הישן בכרכור .ו

 14 . השומרוןמינוי ראש המועצה לנציג המועצה בוועדה המקומית לתכנון ובניה  .ז

 15 . ש חדרה"מינוי ראש המועצה לדירקטור במט .ח

 16 .ש חדרה"מ ראש המועצה במט"מינוי גזבר המועצה למ .ט

 17 .רים"אישור תב .י

 18 . אישור העברת עובדים לדירוג שכר בכירים .יא

 19 

 20 :נוכחים

 21 ראש העיר, געשמר חיים 

 22 מר חגי בירן

 23 מר דוד פרץ

 24 ובראן'ד ג"עו

 25 מר אלי אטיאס

 26 כוכי גדרון' גב

 27 נורית השמשוני' גב

 28 חיה בן צבי' גב

 29 מר עמוס כחלון

 30 מר נחמיה מנצור

 31 מר אבי כאכון

 32 מר שלום סגל

 33 מר רן גלר

 34 מר מצליח עמנואל

 35 מר יואב קעטבי

 36 מר אלדד בר כוכבא

 37 מר משה בן דוד
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 1 מר יוסי זריהן

 2 מר אפרים מעודה

 3 

 4 ניםללא אישור רשמי ממשרד הפ 2005הצעה לסדר בדבר הגדלת חיובי הארנונה לשנת 

 5 י מר יוסי זריהן"מוגשת ע

 6 

על הנושא הראשון . שמח לפתוח את ישיבת המועצהאני . ערב טוב לכולם :חיים געש 7 

ללא אישור  2009הצעה לסדר בדבר הגדלת חיובי ארנונה לשנת סדר היום  8 

 9 .בבקשה יוסי. י מר יוסי זריהן"מוגשת ע, רשמי ממשרד הפנים

 10 

בימים אלה קיבלו תושבי . לכל הדבר הזהעכשיו אני מקריא את הרקע  :יוסי זריהן 11 

המגלמים העלאה של  2009פרדס חנה כרכור חיובי מיסי וארנונה לשנת  12 

החלטת המועצה בעניין זה , להזכירך. אחוז ביחס לשנה קודמת 4.57 13 

, קובעת כי העלאת הארנונה בשיעור שאיננה כפופה לאישור משרד הפנים 14 

רות שטרם התקבל על כך למנשלחו לתושבים הודעות החיוב המוגדלות  15 

 16 .אישור רשמי ממשרד הפנים

היועץ המשפטי של , עם היועץ המשפטי של משרד הפנים חרף ההתכתבות  17 

היועץ המשפטי של עיריית תל אביב , גזבר עיריית רעננה, עיריית נתניה 18 

רשמי של אינו מהווה אישור , ב"בשלטון המקומי רצכלכלה ל' ומנהל יח 19 

הצעת . לשהו המייחס את פרדס חנה כרכורואין באזכור כמשרד הפנים  20 

 21 .החלטה מליאת המועצה תדון בביטול החיובים המוגדלים שנשלחו

ליועץ המשפטי של משרד הפנים יהודה אני שלחתי מכתב , מה שקורה  22 

ויהודה זמרת אמר לי בקשר לזה נא לפנות ליועץ המשפטי של  .זמרת 23 

ובראן 'אמר לי ג, הבקשר להגדלת הארנונ ובראן'ד ג"פניתי לעו. המועצה 24 

 25 . 4.57-שאין לו אישור להעלאת הארנונה ל

אני חושב שכל מה שאנחנו מדברים ומברברים על הנושא הזה כבר איזה   26 

לפי דעתי גם לא היה לראש המועצה , שבועיים או חודש מאז שזה עבר 27 

ראש . ואני אמרתי לאדון כאכון שהארנונה תעלה גם בלי אישור. אישור 28 

ועובדה שאין . לא יהיה אישור. וישלחו את החיוביםזה המועצה יעביר את  29 

מי . לא אנחנו קבענו. אישור של משרד הפנים כפי שאנחנו סיכמנו פה 30 

אתם החלטתם שיהיה אישור ממשרד . חברי המועצה, שקבע זה אתם 31 

 32 הצעת ההחלטה שלי. אין אישור. הפנים

 33 

 34 .טוב :חיים געש

 35 

 36 . ייחסכל אחד שית. אחרי זה אני אגיד :יוסי זריהן

 37 
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בזמנו . י חוק ההסדרים"הוא עדכון אוטומטי עפ 4.57. בוא נעשה סדר :חיים געש 1 

הביא מישהו פלט של אימייל שהיועץ המשפטי של משרד הפנים כביכול  2 

 3 . את הרשויות המקומיות בינתיים להקפיא את הארנונההנחה 

בעקבות זה אמרתי כפוף לאישור . לא הגיע לשום מקוםהאימייל הזה   4 

ל "הגיע מייל נוסף בסגנון אותו דבר ובנוסף שיחה עם מנכ. הפנים משרד 5 

עיין . ברצון המועצההוא לא מותנה בכלל , אוטומטי 4.57-ה, משרד הפנים 6 

. אין צורך בדיון על הארנונה. בחדרה לא היה דיון על הארנונה בכלל, חדרה 7 

 8 . וכשפניתי שוב למשרד הפנים אמרו אין אישור פרטני להעלאה

. היא העלאה כוללת מתוקף חוק ההסדרים, היא לא פר אישורההעלאה   9 

-אם ישוב לא מעלה את ה, להיפך. ישוב כזה או אחרמצבו של קשורה ללא  10 

. וכנראה שהאישור הזה לא יינתן. הוא צריך לקבל לזה אישור 4.57 11 

הוא צריך לבקש  4.57-ואם ישוב לא רוצה להעלות ב, 4.57האוטומט זה  12 

 13 . והאישור הזה לא יינתן. נהאישור להפחתה של ארנו

יש . 4.57-עם ה 2009ולכן ההנחיה שכתובה באינטרנט להכנת תקציב   14 

. אזכור בזה שהוגשה בקשת רשות לתביעה ייצוגית נגד ארבעה עיריות 15 

רצית להגיד , דוד.  הנחיה בתוקף ולא יינתן אישור פרטני לישוב ישוב 16 

 17 .משהו

 18 

למעשה . לא סוד. לנקודה הזאת אני באמת רוצה להתייחס ביחס, כן :דוד פרץ 19 

במחשבה ראשונה הייתה לנו  כשראיתי את הישיבה הזאת בנושא הזה אני 20 

כוונה פשוט להתנגד ולא משנה איפה אני אהיה אחר כך באופוזיציה או כל  21 

 22 .וזאת הייתה ההחלטה. תפקיד אחר

מרגי , כל היום, אבל על סמך זה שאמרנו לבדוק את הדברים האלה והיום  23 

עוזר בכיר של אלי ישי יחד עם יועצים , חבר הכנסת מרגי, נועהל הת"מנכ 24 

ולפני כשעה וחצי קיבלתי תשובה חד משמעית , משפטיים בדקו את הנושא 25 

לא צריך בכלל , כפי שמתברר שאמר לנו היועץ. לא צריכים לשאול אותנו 26 

וישנם מקומות כאלה שבכלל לא . זה יכול להעלות באופן אוטומטי. לשאול 27 

 28 . ה למליאה בכללהביאו את ז

. אין לך פה בכלל מה לעשות, אז ברגע ששמעתי את הדברים אמרתי דוד  29 

וזה עוד , ולכן ברור. שאלו עוד כל מיני קודמים לך, לא אתה הראשון 30 

זה  4.57שזה יהיה גורר , והם יודעים מה שהם אומרים, יתברר לכולם 31 

 32 . לכן הדברים שלי ברורים. חובה להעלות

 33 

 34 המשפטי של משרד הפנים לא יכול היה לכתוב לי פה היועץ :יוסי זריהן

 35 

 36 .לא :חיים געש

 37 
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 1 ? ובראן'למה הוא כותב תפנה לג? 4.57מעלים  :יוסי זריהן

 2 

היום קיבלתי תשובה לשאילתה שאתה . אני אספר לך סיפור. אני אגיד לך :חיים געש 3 

אחרי שהפנית את תשומת לבי לנושא של . שלחת אלי בעניין ועדות רכש 4 

. הלכנו ללמוד את פסק הדין בעליון, רכש עם פסק דין בעליוןועדות  5 

מתייחס רק לעיריות ולא ל "המנכ רוגם בחוזמסתבר שפסק הדין בעליון  6 

 7 . מועצות

הגיעה התשובה של היועץ המשפטי של , היום, זה עד כדי כך נכון שהיום  8 

 9 משרד הפנים

 10 

 11 ?שמה :יוסי זריהן

 12 

. בא יהיה רשום מועצות מקומיות ואזוריותל ה"בחוזר המנכ, שבחוזר הבא :חיים געש 13 

 14 ואכן לא נכתב בחוזר 

 15 

 16 .אז בבקשה ממך תראה לי את זה :יוסי זריהן

 17 

היות . היה יותר קל אם היית מעביר את זה בכתב. אני רוצה לומר משהו :יואב קעטבי 18 

כי אם חיים היה צריך להביא את זה . וזה לא בכתב אנחנו נדרוש הצבעה 19 

 20 . יך להביא את זה למליאהלא היית צר, למליאה

 21 

 22 תקשיב, הארנונה עולה למליאה, יואב :חיים געש

 23 

היות וזה הגיע למליאה וזה , אם היה צריך להביא את זה למליאה, חיים :יואב קעטבי 24 

 25 בא למליאה

 26 

בשינוי הארנונה מגיעה למליאה רק אם רוצים לעשות שינויי סיווג , יואב :חיים געש 27 

אנחנו אחת הרשויות . נו יותר בסדר מבסדרהיי, חברים יקרים. התעריפים 28 

ושאם . היחידות שבתלוש הארנונה שנשלח נאמר שיש את התביעה הזאת 29 

 30 . זה בשביל לעשות סדר. התושבים יזוכו, הסכומים ישתנו

פברואר השנה הוא , מביאה את זה שהתלוש של ינואר 4.57-ההעלאה של ה  31 

כנראה גם כן יהיה  אפריל זה, ובמרץ. דצמבר, מהתלוש של נובמברנמוך  32 

 33 . נמוך

 34 

 35 .אל תשלם לעובדים אז יהיה לך כסף :יוסי זריהן

 36 

 37 .אני לא מדבר על חוסר כסף. על חוסר כסףאני לא מדבר . לא שייך :חיים געש
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 1 

 2 אתה עושה פחות :יוסי זריהן

 3 

אני עושה תקציב עם הערכות . אני לא מדבר על חוסר כסף, אתה לא מבין :חיים געש 4 

עכשיו בינתיים . לא אללה באב אללה. משרד הפנים י ההנחיות של"עפ 5 

... החליט שהוא ולכן גם היועץ המשפטי לממשלה ... המשמעות של זה  6 

 7 . אבי בבקשה

 8 

אני חייב להזכיר משהו שכנראה גם חיים ודוד . אני רוצה להגיד משהו :אבי כאכון 9 

. זה היה מנהלי 4.57וההצעה הזאת , יוסי, שדיברנו עליו 2.62-ה. שכחו 10 

בתנאי אישור  4.57אנחנו נעשה כאילו הצעה על , ההצעה הזאת בעקבות 11 

 12 . משרד הפנים

אני עשיתי את זה בתום לב כי אני האמנתי לכם שבאמת צריך אישור   13 

אני יכול , באמת. ביומיים האחרונים לא ישנתי. 4.57ממשרד הפנים על  14 

הותקפתי . כי הייתי בלחץ? להגיד לך למה לא ישנתי, להגיד לכם 15 

, תקפו אותי השכניםבבתי כנסת שהייתי שמה . מכל החזיתותשורתית תק 16 

אחוז  5-לנו בבאו אלי אנשים הביתה ואמרו לי אתה מעלה . אני תושב רמז 17 

 18 . כאילו אני עשיתי להם את זה באופן אישי, את הארנונה

 19 

 20  .יודע אם זה שיקום שכונותלא . דרך אגב רמז לא משלמים את התעריף :חיים געש

 21 

לשני ראשי , רבי דוד היה לידי, לפני שעליתי לירושלים עשיתי שיחת טלפון :וןאבי כאכ 22 

אחד אלי אבוטבול שהוא חבר . אחד ראש עיר, אחד ראש מועצה. מועצות 23 

אני רוצה כנראה . יש לי בעיה רצינית, ואמרתי לו אלי תקשיב, טוב שלי 24 

שאני לא מסכים שיעלו כי התושבים  4.57-בגלל הלפרוש מהקואליציה  25 

 26 . מפריעים לי

אמרתי לו על סמך מה אתה . אמר לי אלי חד וחלק זה חובה להעלות  27 

ואין לי בעיה שתראו את , הוא שלח לי שני מכתבים שהוא שלח לי? אומר 28 

 29 4.57-שזה מאשר ל, יש גם חותמת של נתקבל במועצת זכרון יעקב, זה

 30 .להעלות אוטומט

יש שמה אליטות , אלי אבוטבולאמרתי , דקה אחרי שהוא אמר לי את זה  31 

יש לו שם , נתקשר לחיים אביטן שיש לו שם את גבעת אולגה. בזכרון יעקב 32 

 33 .התקשרתי לחיים אביטן. שאין להם כסףאנשים . נווה חיים ובית אליעזר

. הייתי מבסוט. חיים אביטן. חיים אמר בשום פנים ואופן אני לא מעלה 34 

 35 . בא לציון גואל, אמרתי וואלה

אמרתי לו . כן בחדרה העלו, אמר לי תקשיב, בוקרמתקשר אלי בן אדם ב  36 

. הגזבר של עיריית חדה, טסתי לבועז חריף. אמרתי לו כן? אתה בטוח 37 
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שלא חיים אומר . ככה וככה, אמרתי לו בועז. הוא מכיר אותי, נכנסתי אליו 1 

אמרתי לו חיים ? אמר לי מי אמר לך דבר כזה, הוא צחק עלי. העליתם 2 

אין . דרה העלו אוטומטית אפילו בלי הצבעהבח, ה'תקשיבו חבר. אביטן 3 

 4 .צורך במליאה

זה , תקשיב. התקשרתי לחיים אביטן ליד בועז. התקשרתי לחיים אביטן  5 

אתה לא יודע מה ? אתה עובד עלי, אמרתי לו חיים מה. הציק לי מאוד 6 

זה כבר , אוטומט אז אין לי בעיה 4.57אם זה , הוא אומר לי אה? קורה 7 

 8 . הוא אומר לי, נתפרנס איך. חייבים להעלות

שאנחנו לא עושים , הבאנו את זה למליאה בכדי להראות לכם הוגנות ויושר  9 

 10 . ויוסי יודע כמה נלחמתי. פה קומבינות ולא מעלים דברים כאלה

 11 

אתם יכולים לשחק בבימה . אתם שחקנים טובים, מר כאכון ומר דוד :יוסי זריהן 12 

למה , 2.62הציבור למה לא  אתם רוצים להצדיק את עצמכם בעיני. שניכם 13 

? מה אתם משחקים משחקים. יש הצעת החלטה, יש פה פרוטוקול. 4.57 14 

תגידו מה אמרתם כמו שאתם רוצים , כתבנו פה ואנשים הצביעו, לקחנו 15 

בכפוף  4.57אתם החלטתם לאשר את צו הארנונה עם העדכון . אחרי זה 16 

 17 . ריךלאשר את השינויים שהופצו וכל מה שצ לאישור משרד הפנים

 18 

בשביל להיות נחמד בעיני התושבים אז תסביר להם גם אולי מה זה ,  יוסי :כוכי גדרון 19 

 20  . ואולי אתה רוצה לשנות את חוק ההסדרים. חוק ההסדרים

 21 

לפני שמצביעים אנחנו כל , אחרי שהצבענואני הבנתי כך שכל אחד מאיתנו  :מצליח עמנואל 22 

יש לי רב , חרתי למועצהאני נבמרגע ש. אחד מאיתנו הרים את היד שלו 23 

כל מכתב שהוא מניח לי על . ל שר הפנים"אחד במועצה זה שר הפנים ומנכ 24 

 25 .אני צריך לעשות לפיו, השולחן

ראיתי דבר אחד שאנחנו פה , אבל ידעתי. עד עכשיו לא ראיתי את המכתב  26 

אפילו יש פה עדויות לא ישנו אפילו שני , ואנשים התעצבנו, הצבענו, דנו 27 

, התקשרו לכל מיני אנשים, לכל מיני ישובים במדינת ישראל נסעו. לילות 28 

אני הייתי רוצה לראות שכל ראשי הערים האלו . העירו כל מיני ראשי ערים 29 

אז יהיה לנו . ביחד, יבואו ביחד עם מר חיים וינהלו את פרדס חנה כרכור 30 

 31 . אנשים 4, 3עיריה עם 

לראשי מועצות  אני לא צריך ללכת. לפי דעתי יש לנו ראש מועצה אחד  32 

כל משפחה צריכה לפתור את הבעיה שלה בתוך הישוב . ישובים אחרים 33 

 34 . שלה ולהתנהג לפי החוקים של מדינת ישראל

אז זאת . זאת אומרת זה לא אופן אוטומט. לפי דעתי אנחנו הצבענו כאן  35 

אז תעבירו כאן עכשיו . כל ההצבעה היא מיותרת, אומרת כל הישיבה 36 

לא היינו צריכים לעשות , אפסית, תה מיותרתהצעה שאותה ישיבה היי 37 
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אחרת אי אפשר שאנחנו גם . ויש פה הקלטה והכול. תרשמו את זה. אותה 1 

להתגרש אי . גם אחר כך התברר שהחופה היא לא חוקית, עשינו חופה 2 

אבל לעשות את הדברים האחרים אפשר כי החופה לא , אפשר כי יש חופה 3 

 4 ?רבותי, אז מה לעשות. חוקית

 5 

 6 ההבדל הוא . טוב :עשחיים ג

 7 

 8 .סליחה חיים, סליחה :אפרים מעודה

 9 

 10 .כן :חיים געש

 11 

 12 אתה הראית לנו בישיבת ההנהלה מכתב :אפרים מעודה

 13 

אולי בלהט ההרגשה הטובה לא הקשבת או שאני , אני חוזר ואומר. נכון :חיים געש 14 

 15 מופיע 4.57-ה. לא הסברתי טוב

 16 

 17 אבל . אני יודע :אפרים מעודה

 18 

הנחיה גורפת לכל , והדפסנו אותו בתוך האינטרט 4.57יש . תקשיב :חיים געש 19 

 20 חברים יקרים. בכלל אין אישור פרטני, 4.57הרשויות 

 21 

 22 ?מה הבעיה. יש אז תביא את זה לראות :אפרים מעודה

 23 

או להחליט . יש שתי אפשרויות, חברים יקרים. תיכף אני אביא לך את זה :חיים געש 24 

יום או להעלות את זה לסדר היום עכשיו שמורידים את זה מסדר ה 25 

 26 . אלה שתי האפשרויות. שיצביעו הם ככה ואנחנו ככה או הפוך

 27 

 28 . תעשה הצבעה :יוסי זריהן

 29 

-הדרישה להתייחס ל. ואני רוצה לחזור שוב לכל מי שלא מבין למה העלינו :חיים געש 30 

 31 . באה כתוצאה מאותו מייל שמישהו ראה שפורסם גם בעיתון 4.57

 32 

 33 . הייתה כתבה, לא היה מייל :יוסי זריהן

 34 

 35 . הכתבה התייחסה למייל :חיים געש

 36 

 37 .נו מה. אני אביא לך את זה, היועץ המשפטי של משרד הפנים :יוסי זריהן
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 1 

 2 . העיתון לא מעניין אותי :חיים געש

 3 

 4 היועץ המשפטי הורה לכל הרשויות בארץ. הייתה כתבה בידיעות אחרונות :יוסי זריהן

 5 

מי . להוריד את ההצעה מסדר היום 30אני מציע לפי סעיף , י מציעאנ. טוב :חיים געש 6 

 7 ? בעד להוריד את ההצעה מסדר היום

 8 

 9 .לא שמענו את ההצעה, רגע? מה ההצעה :יואב קעטבי

 10 

 11 .מותר לי להציע את זה. אני מציע להוריד את ההצעה מסדר היום :חיים געש

 12 

 13 .מענו את ההצעה של יוסילא ש. אני רוצה לשמוע מה ההצעה של יוסי :יואב קעטבי

 14 

 15 .ההצעה שלו הוא הקריא אותה :חיים געש

 16 

 17 .הוא לא הקריא אותה. לא. לא :יואב קעטבי

 18 

 19 .הוא הקריא אותה בהתחלה :כוכי גדרון

 20 

 21 ?אתה רוצה להוריד החלטה בלי שאתה יודע מה היא :יואב קעטבי

 22 

 23 . הוא הקריא אותה :חיים געש

 24 

 25 ?ת אותהאתה הקרא. הוא לא הקריא :יואב קעטבי

 26 

 27 . לא :יוסי זריהן

 28 

 29 . לא :יואב קעטבי

 30 

 31 .בבקשה תקריא את ההצעה  :חיים געש

 32 

 33 .אני רוצה לשמוע מה ההצעה :יואב קעטבי

 34 

 35 .אבל הצבעתם כבר להוריד :מצליח עמנואל

 36 

 37 ? השתגעתם? מה הדבר הזה :יואב קעטבי
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 1 

 2 תמחקי את :חיים געש

 3 

 4 .באמת? השתגעתם :יואב קעטבי

 5 

 6 .יבלת את זה הביתהאתה ק :כוכי גדרון

 7 

 8 ?השתגעתם :יואב קעטבי

 9 

 10 .קיבלת את זה הביתה :כוכי גדרון

 11 

 12 .אני רוצה לשמוע. לא. את הצעת ההחלטה לא קיבלתי הביתה :יואב קעטבי

 13 

 14 ? מה לא קיבלת הביתה :חיים געש

 15 

 16 .אני רוצה לשמוע :יואב קעטבי

 17 

 18 ?יואב, מה לא קיבלת הביתה :חיים געש

 19 

 20 .שמועאני רוצה ל :יואב קעטבי

 21 

 22 . תן לי את הסדר יום שקיבלת :חיים געש

 23 

 24 .זה לא פה. לא פה, לא :יואב קעטבי

 25 

 26 .אל תגיד לא קיבלת. אז אל תגיד לא קיבלת. זה לא פה, אה :חיים געש

 27 

 28 .אני רוצה לשמוע :יואב קעטבי

 29 

 30 .קיבלת את ההצעה הביתה :חיים געש

 31 

 32 . החלטהאני רוצה לשמוע הצעת . אתה אל תסתום פיות :יואב קעטבי

 33 

 34 . אל תגיד שלא קיבלת :חיים געש

 35 

 36 .עכשיו אני רוצה לשמוע. אני רוצה לשמוע את הצעת ההחלטה :יואב קעטבי

 37 
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 1 .אל תגיד שלא קיבלת :חיים געש

 2 

 3 .כמו שאתה אומר מה שאתה רוצה, אני אגיד מה שאני רוצה :יואב קעטבי

 4 

יוסי . אתחיל חכה שאני. אני עוד לא התחלתי להגיד מה שאני רוצה :חיים געש 5 

 6 .תקריא את הצעת ההחלטה, בבקשה

 7 

ומגלים  המועצה מבטלת לאלתר את החיובים שנשלחו לתושביםמליאת  :יוסי זריהן 8 

העלאה בתעריפי מס הארנונה ומורה להוציא חיובים חדשים בהתאם  9 

י תעריפי "החיובים המתוקנים יהיו עפ. 18.12.08להחלטת המועצה מיום  10 

 11 .י ממשרד הפנים לשיעור העלאת הארנונהעד לקבלת אישור רשמ 2008

 12 

מי בעד להוריד את . אני מציע להוריד את ההצעה מסדר היום. אוקי :חיים געש 13 

 14 .לסעיף הבא. תודה רבה? מי נגד. בבקשה? ההצעה מסדר היום

 15 

 16 הצעה לסדר בדבר קיום האירוע המרכזי של ערב יום העצמאות במרכז המושבה 

 17 י מר יוסי זריהן"מוגשת ע

 18 

הסעיף הבא הצעה לסדר בדבר קיום האירוע המרכזי של ערב יום  :געש חיים 19 

 20 . בבקשה. י מר יוסי זריהן"מוגשת ע. העצמאות במרכז המושבה

 21 

מתקיים האירוע המרכזי של ערב יום העצמאות במתחם  2002מאז שנת  :יוסי זריהן 22 

, חלק מהציבור אינו יכול ליהנות מערב זה מסיבות שונות. ל"אנדרטת הנח 23 

חשוב להחזיר את האירוע . וחזרהיקר בשל ריחוק והיעדר סידורי הגעה ובע 24 

למרכז המושבה כדי לאפשר למכסימום תושבים ליהנות ממנו ולסוחרי  25 

 26 . לשרת את הציבור הרחבהמושבה 

המועצה תקיים דיון בנושא החזרת האירוע המרכזי בערב יום מליאת   27 

 28 . העצמאות למרכז המושבה

 29 

 30 ?טהמה הצעת ההחל :חיים געש

 31 

ט כי יתקיים "מליאת המועצה מחליטה החל מערב יום העצמאות תשס :יוסי זריהן 32 

 33 .האירוע המרכזי במרכז המושבה כפי שהיה נהוג בעבר

 34 

' אני הראשון שהשתדלתי להעביר את זה למושבה בפרדס חנה א, אז ככה :אבי כאכון 35 

מים עכשיו התייעצתי עם כמה גור. נכון. בגלל הנגישות' ב, בגלל התושבים 36 

, אז ככה, חברים( מדברים ברקע) והסבירו לי דבר אחד שיש בעיה אחת 37 
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 1 . לגבי מרכז המושבה ולגבי הסוחרים

אז הם יקבלו מאיתנו בוטקה , לגבי הסוחרים חשוב שהם ירוויחו כסף' א  2 

ותאורה כמובן וכל מה שאפשר כדי לקיים את הדברים שלהם הסוחרים  3 

 4 . ל"שמה באנדרטת הנח

 5 

 6 .לא בוטקה, תבסטו :חיים געש

 7 

 8 . המועצה תסדר להם את המקום מאורגן. דוכנים. בסטות :אבי כאכון

 9 

 10 .זה מאורגן :כוכי גדרון

 11 

 12 ?בתשלום או בחינם :יואב קעטבי

 13 

 14 . חמש שנים. בחינם שנים :כוכי גדרון

 15 

שאטלים שיעשו , יהיו אוטובוסים. יש בעיה, צודק, דבר שני לגבי ההסעות :אבי כאכון 16 

 17 . ל"זה יהיה באנדרטת הנח. בחינם, שך כל הערבהסעות לאנשים במ

 18 

? בעלי העסקים כאן או שעוד כמה נלווים, מי קובע מי יקבל. יש לי שאלה :יואב קעטבי 19 

 20 ?איך זה יסודר

 21 

 22 .אני אענה :כוכי גדרון

 23 

 24 . אני שאלתי אותו :יואב קעטבי

 25 

 26 ?איך הוא יענה לך אם אני עושה את זה :כוכי גדרון

 27 

 28 .ברגע שהוא יגיד שהוא לא יודע אז את תעני. שאלתי אותו קודם כל :יואב קעטבי

 29 

 30 ר בקטע הזה"היא היו :אבי כאכון

 31 

 32 .עכשיו תעני :יואב קעטבי

 33 

יש פה אנשים שהיו . קודם כל זה לא חדש. תודה שאתה נותן לי אישור :כוכי גדרון 34 

, באירועיוסי זריהן מעולם , לא דרכהאבל יש פה אנשים שרגלם , באירועים 35 

חמש שנים מקבלים אנשי העסקים . ולכן הם לא יודעים, ד לךאני אגי 36 

 37 .מי שמנהל את זה זה סלאבין, כמעט כל מי שרוצה
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 1 

 2 .הם לא יודעים את זה :יואב קעטבי

 3 

. וכמעט כל מי שרוצה מגיע לשם ומוכר את מרכולתו. כולם יודעים את זה :כוכי גדרון 4 

, אם כן לקחת כסףעד היום אפילו לא לקחנו כסף למרות שהיו כמה דיונים  5 

 6 .והם מרוויחים גם יפה מאוד. אבל אמרנו זה היום שלהם

אני , מר זריהן אף פעם כנראה לא היה באירוע יום העצמאות, לא רק זה  7 

 8 והוא לא יודע, חוזרת פעם שלישית

 9 

 10 ? את בעל הבית שלי, מה? מה זה מעניין אותך אם הייתי או לא הייתי :יוסי זריהן

 11 

 12 זה כל כךשאפילו  :כוכי גדרון

 13 

 14 .לא היית, היית :יוסי זריהן

 15 

 16 .שזה כל כך מסודר :כוכי גדרון

 17 

 18 ?למה מי את בכלל :יוסי זריהן

 19 

 20 אתה מקשיב לי או , שהילדים הקטנים יכולים להסתובבעד כדי כך  :כוכי גדרון

 21 

 22 . אני עובד אצלכם :יוסי זריהן

 23 

 24 .טוב :חיים געש

 25 

 26 . תשובה קיבלת :כוכי גדרון

 27 

 28 . אני לא אכפת לי אם היית או לא היית באירוע, אני רוצה :נורית השמשוני

 29 

 30 .זה לא עניינך בכלל :יוסי זריהן

 31 

 32 אבל כל הדברים האלה , אבל. אמרתי זה לא רלוונטי :נורית השמשוני

 33 

ר אם זה רלוונטי אם הוא היה או לא "קיבלתי את התשובה עכשיו מהד :יואב קעטבי 34 

 35 .היה

 36 

 37 .זו דעתה וזו דעתי :כוכי גדרון
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 1 

 2 . היא קצת יותר מחונכת ממנה :יוסי זריהן

 3 

והוא שהוא מעולם לא היה שם רציתי להפנות את תשומת לב האזרחים  :כוכי גדרון 4 

 5 מדבר 

 6 

 7 (מדברים ביחד)

 8 

בדיוק רלוונטיות  הןמה שמאוד רלוונטי בעיניי שכל הסוגיות האלה  :נורית השמשוני 9 

לקחת חלק ואתם בחרתם בחירה קולקטיבית לא . לדיונים בוועדות 10 

אפילו כשומעים או אפילו כאופוזיציה בתוך , אם הייתם יושבים. בוועדות 11 

גם  אבל, אז מן הסתם הייתם יכולים גם להביע דעתכם שם, הוועדות 12 

 13 . האלה פרטיםהייתם יודעים בדיוק את כל ה

 14 

שאין הסעות ואין יוסי זריהן העלה הצעה באמת יפה והנימוקים שלה  :אפרים מעודה 15 

פה אמרנו שאנחנו ר וכולם "שיבת הנהלה ראש המועצה והדבי. סוחרים 16 

וישאר , הסעות והחנויות, ניענה לבקשתו של יוסי זריהן לעיקר הטענות 17 

 18 . במקום

שיהיה הסעות ושיהיה זה ושישאר השגת את המטרה שלך , יוסי, אז בעצם  19 

 20 . ל ואפשר להסיר את זה מסדר היום"באנדרטת הנח

 21 

כמי שנולד בפרדס חנה וגדל בפרדס חנה . לא אותו דבר לטעמי זה, ה'חבר :משה בן דוד 22 

 23 .והיה בכל ימי העצמאות ואני עוד זוכר את השומרוניות ומתגעגע אליהם

 24 ? אתה זוכר שהייתה פה שומרונית

 25 

 26 . יאללה בואו נחדש :כוכי גדרון

 27 

. אני, אני בכל זאת לא מוצא את מקומי בשנים האחרונות מאז שזה עבר :משה בן דוד 28 

, אבל אני מתאר לעצמי שעוד כמה כמוני, י לא מספיק אינטליגנטאולי אנ 29 

אני עדיין חושב שהמושבה היה . חורשה הזאתלא מוצא את מקומי שמה ב 30 

מבחינת . פהיותר אחד את השני כי כולם הלכו פגשנו , יותר אינטימי 31 

 32 .אבטחה זו אותה אבטחה

 33 

 34 .היינו רבע אנשים ממה שיש היום :צבי-חיה בן

 35 

ואני עדיין מדבר עם בעלי עסקים והם פונים אלי ואני חושב שרובם . בסדר :משה בן דוד 36 

 37 .לא יודעים את מה שאתם אומרים
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 1 

 2 .אנחנו נשמח לעדכן :כוכי גדרון

 3 

ההצעה שלי בכל זאת , בכל זאתאני . אז אולי כדאי באמת להודיע ולעדכן :משה בן דוד 4 

 5  .לנסות ולהחזיר את זה למושבה

 6 

ל בתקופה שאני "האירוע עבר לאנדרטת הנח, תראו. להגיב אני רוצה. טוב :חיים געש 7 

שהחליטו  2002-ואני לא יודע מה היו הסיבות ב. לא הייתי ראש מועצה 8 

 9 . מאובטחמקום זה , אני מניח שסיבות בטחוניות, להעביר

, ל"באנדרטת הנחאבל אני מזדהה לחלוטין עם קיומו של אירוע ישובי   10 

בהיבט הערכי של איך רוצה , איש 7,000-ל 5,000מקום שיכול להכיל בין  11 

אפשר לחגוג את  .יש ערך לחגיגה הזאת. קהילה לחגוג את יום העצמאות 12 

כל , אחרתכל אחד חוגג . ב סוג אחר"בארה. זה סוג אחד. זה כמו בצרפת 13 

 14 .אחד המשמעות של העצמאות היא אחרת

מתרחש במקום אני חושב שהעובדה שהאירוע המרכזי של יום העצמאות   15 

י כוחות "שרוב האירוע מופק ע, בים כולם ביחד סביב נושא אחדשיוש 16 

נותן בכל זאת את הערך של טעם של פעם ואת המשמעות של  ,מקומיים 17 

 18  .העצמאות

לא  .לא אהבתי להסתובב ברחובות עם הפטישים ועם הקצף, אישית  19 

לא אהבתי איך , גם כשלא הייתי ראש מועצה, אהבתי איך נראתה המושבה 20 

בגמר הערב הזה עם בקבוקי הבירה השבורים  נראתה המושבה 21 

של מה מבחינת משמעות , ואני חושב שמבחינה ערכית. והמנופצים 22 

, להיראות ואיך היא רוצה להזדהות עם החגאיך היא רוצה , הקהילה רוצה 23 

 24 אין ספק  .אירוע כפי שנדבר עליובאנדרטה קל יותר לעשות 

 25 

 26 אולי כדאי שנעשה :יואב קעטבי

 27 

ולא , אין ספק ששום אירוע שנערוך. לא הפרעתי .יואב, פרעתי לךלא ה :חיים געש 28 

הבן שלך ושלי . לא נצליח להשביע את רצון כולם ,משנה באיזו מתכונת 29 

על עלו , וחצי והחגיגות עוד היו פה במרכז המושבה 14ברגע שהיו בני  30 

. באצטדיון של ראשוןצ כי שם היה איזה הופעת רוק "טקסי ונסעו לראשל 31 

 32 ? ת זהאתה זוכר א

 33 

 34 .זה עד היום :כוכי גדרון

 35 

לאצטדיון בקרית אליעזר ולמקומות אחרים , והם נוסעים היום לחיפה :חיים געש 36 

 37 150, והם מוכנים לשלם שמה סכומי עתק. הנערים שעוד אין להם רכב
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 1 .כי זה משהו ענק, ביום העצמאות שקל להופעה

להשביע את לא נצליח . עכשיו אנחנו מדברים על אירוע במתכונת אחרת  2 

, ואני אומר לך את זה עוד פעם, סך הכול רמת שביעות הרצון .רצון כולם 3 

בסקר שאני עשיתי במערכת הבחירות שאיתו  בדקתי את זה בין היתר 4 

בדקתי את שביעות הרצון של התושבים מהרבה , הלכתי למערכת הבחירות 5 

וב זה לא היה הנושא הכי חש. גם בנושא של אירועים ותרבות, מאוד דברים 6 

 7 . בוא נגיד ככה, לאנשים

, עכשיו דבר שני שאני רוצה להגיד. ולאמץולכן אני חושב שצריך להיצמד   8 

החג הוא בפירוש לא חג , למרות שאני מאמץ חלק מההצעות של יוסי 9 

יום העצמאות נועד לתושבי . לסוחריםיום העצמאות לא נועד . לסוחרים 10 

 11 .להזכיר ולחגוג את העצמאות, לזכור מדינת ישראל

 12 2002-אבל מ, לא אני התחלתי את האירוע באנדרטה, עכשיו עוד פעם 

אני אוודא , אם אין הודעה מתאימה לסוחרים .ניתנים דוכנים לסוחרים 13 

שיוכלו , הודעה מסודרת מהמועצה במכתב שיצא כבר עכשיושתצא  14 

 15 ,יצא מכתב לכל בעלי העסקים שהם משלמי ארנונה במושבה ,להתארגן

 16 . פריםכדי למנוע מצב של חא

המרחק מרמז או משכונת , כי זה עלה לדיוןהחלק השני שאני מאמץ   17 

אז . הוא כמעט אותו מרחק לאנדרטהבצפון כרכור למרכז המושבה יובלים  18 

ומה שהמלצנו . האנדרטה מאפשרת מקום חניה ענק במגרש כדורגל וסביבו 19 

ממערב , שיהיה ברור לחלוטין, בנושא ההסעות אנחנו נפעיל קו אוטובוס 20 

ס ממלכתי בכרכור "ושבה לאנדרטה הלוך חזור ומהאזור של ביהמ 21 

 22 . קו אוטובוס שיסע הלוך וחזור. לאנדרטה

הם דמיוניים אז בתחילת הערב יכול , לא יודע, אם נחשוב שהמספרים  23 

. זה לא עלות שאנחנו לא יכולים לעמוד בה. להיות שיהיו שני אוטובוסים 24 

ועם . ההסעות שדיברת עליהאנחנו פותרים גם את בעיית ונראה לי שבזה  25 

אני חושב שאנחנו פותרים גם , בהודעה לסוחרים, הדוכנים בצורה מסודרת 26 

 27 ?עוד מישהו רוצה להתייחס. את הבעיה של הסוחרים

. אז אני מציע לעשות הצעה מאוחדת שאומרת החגיגות תמשכנה באנדרטה  28 

לסוחרים המקומיים תינתן הודעה מהמועצה על הזכות שלהם ויופעל קו  29 

והם יצאו  .לכיוון האנדרטה בתחילת הערב, נוה פרדסים ,אוטובוס מרמז 30 

 31 . ס הממלכתי בכרכור"מביה

. אני אפילו באמת לא נכנסתי לעניין הזה, ועדת האירועים ישבה, המהות  32 

אני חושב שזאת הצעה שאפשר לחיות איתה ועדיין היא תקיים כמות  33 

אחרונות או בשש ראינו מה קרה בשבע השנים ה. גדולה מאוד של אנשים 34 

 35 . אלפי אנשים שם, השנים האחרונות

 36 

 37 אולי נעשה סקר ונשאל את התושבים :יואב קעטבי
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 1 

כדי לא לעשות שתי , אני מציע הצעה( מדברים ברקע) אני מוכן לבחון :חיים געש 2 

 3 הצבעות

 4 

 5 .פה אחד בהסכמה. בהסכמה :אפרים מעודה

 6 

 7 . אוקי? בהסכמה :חיים געש

 8 

 9 י מר יוסי זריהן"פריה בבית יד לבנים מוגשת עהצעה לסדר בדבר הפעלת ס

 10 

הוא ביקש שאני אקרא , הצעה לסדר של יוסי זריהן. 3' הצעה לסדר מס :חיים געש 11 

להנצחת , בית יד לבניםיוסי זריהן מבקש . אני אקריא אותה. במקומו 12 

ר ועד יד לבנים "י יו"לפני מספר שנים הוקמה ע חללי מערכות ישראל 13 

ספריה זו נסגרה ואינה ... ות לתושבים ספריה בסיוע המשפחות השכול 14 

פתיחתה של  .בשימוש ללא כל סיבה הנראית לעין וללא כל הצדקה 15 

אינה גורמת לעלויות למועצה המקומית י מתנדבים "הספריה והפעלתה ע 16 

 17 . לסטודנטים ולתלמידים, ביא תועלת לציבור הרחביש בה כדי להו

חדש של הספריה בבית יד מליאת המועצה תדון בהפעלתה מ: הצעה לסדר  18 

: הצעת החלטה. ופעיל בימים ובשעות שבהם המבנה פתוחלבנים לציבור  19 

י מתנדבים "הפעלת הספריה בבית יד לבנים עמליאת המועצה מאשרת  20 

לציבור הרחב בהתאם לימים ולשעות שבהם הבניין  ומשפחות שכולות 21 

 22 .פתוח ופעיל

ר אני מבקש להגיד כמה לפני שאני נותן את זכות הדיבו. אני מבקש להגיב  23 

הנגישות כמעט לא . הספריה בנויה  בקומה השנייה של הבניין' א. דברים 24 

אני לאחרונה הייתי . גרם מדרגות צר ומתפתל. קיימת גם לאנשים כשרים 25 

בבית יד לבנים עם מנהל האגף להנצחת חייל במשרד הביטחון והיו שמה  26 

 27 .כמה הורים שכולים מכל המחנות

לית האגודה של יד לבנים וגם מנהל "גם מנכ, גם הם .ויצאתי בשן ועין  28 

לא הצליחו . של משרד הביטחון וכל אנשיו כמעט יצאו בשן ועיןהאגף  29 

 30 . להסכים עם המשחפות על כלום

עכשיו ציינתי את זה בראשית דבריי את העניין המאוד כבד רגשי משום   31 

 32 אי. שהוא עמד בבסיס ההחלטה של הכנסת להעביר את חוק יד לבנים

וכל , בחובהחשה  אפשר היה יותר להתמודד עם העוצמות שכל משפחה 33 

הכנסת העבירה בשנה שעברה חוק גורף שבעצם כמו . אחת בצורה אחרת 34 

ובחוק יד . בדברים אחרים לוקח מידי נציגי הציבור את האחריות לדברים 35 

אני אקריא , רצית שאני אקריא את הצעת ההחלטה. לבנים יש ועד מנהל 36 

 37 .החוק לך גם מה אומר
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שעוסק בתכנים של בית יד לבנים זה הועד  החוק אומר שהגוף היחידי  1 

יד לבנים ונציג ם של שלושה נציגי, המנהל שמורכב משלושה נציגי הרשות 2 

 3 .אחד או נציגה מארגון אלמנות ויתומים

השלושה של עובדי מועצה . י ראש המועצה"הוועד המנהל הזה מתמנה ע  4 

עובדי או מי שראש המועצה ממנה מקרב ר "יו. י הארגונים"והאחרים ע 5 

הם  .ב"תרבות וכיו, הם צריכים להביא תוכנית עבודה של ערכים. המועצה 6 

הם . לא לראש המועצה ולא לכלום, לפי החוק, לא צריכים להציג אותה 7 

עד כאן אני אומר . צריכים להציג אותה למנהל מחלקת התרבות בישוב 8 

הולך להתעמת עם חוק של לכם שזה בכלל לא בסמכותנו לדון כי אני  9 

, את בית יד לבנים לפחות חמש שניםברמה הבסיסית כוכי מלווה  .כנסת 10 

 11  . אם לא יותר מזה

 12 

 13 .עד הוועדה :כוכי גדרון

 14 

 15 . אני הקראתי את ההצעה שלך. עד שהוקמה וועדת יד לבנים :חיים געש

 16 

ה שם אני חושבת שבאמת נעשת. אני רוצה להתייחס לנושא של הספריה :כוכי גדרון 17 

בלי לשאול אף , בלי לקבל שום אישור ,י מתנדבים"ע, עבודה מאוד יפה 18 

 19 . הם עשו שם עבודה יפה. אבל זה ממש לא רלוונטי, אחד

 20 

 21 ?אז הספריה כן פעילה ביד לבנים :יואב קעטבי

 22 

גם על הנופלים וגם ספרים ששייכים לנושא של , הם אספו ספרים. לא :כוכי גדרון 23 

מה . בפועל מעולם היא לא הופעלה. הספריה מעולם לא הופעלהו. השכול 24 

, גם לישוב וגם לנוער, שיש באמת דברים רלוונטייםשאני אומרת שמכיוון  25 

יש בהחלט דרך לנצל את הדברים האלה וכדאי שתהיה . ויש מה ללמוד 26 

 27 .גם לסטודנטים, בכלל מי שרוצה לעשות עבודות. נגישות לילדים ולנוער

לבנין החדש של ספריה תעבור כמו שהיא אני הצעתי ואני מעלה להצעה שה  28 

 29 . הספריה שהוקם במערב

 30 

 31 (מדברים ביחד)

 32 

. מציע להעביר את הרעיון לבדיקת הועד המנהל של יד לבנים, אני מבקש :חיים געש 33 

הועד המנהל של בית יד לבנים נדרש . אז אם ככה פה אחד? האם זה מקובל 34 

 35 .ה רבהתוד. לבדוק את סוגיית הפעלת הספריה בבית יד לבנים

 36 

 37 שיפוץ בריכת השחיה 
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 1 

, בריכת השחיה הוקמה במושבה לפני שנים רבות. שיפוץ בריכת השחיה :חיים געש 2 

. המועצה והחברה הכלכלית, ס"י המתנ"הופעלה במשך שנים רבות ע 3 

, במשך כל השנים שהופעלה לא בוצע בה שיפוץ מקיף למערכות הניקוז 4 

 5 . למערכות המים

השתתף . לא עמדו בתור להשתתף במכרז .לפני כשנתיים פרסמנו מכרז  6 

הזכיין הזה מפעיל את הבריכה לרווחת תושבי פרדס . במכרז זכיין אחד 7 

במצב שהמושבה . אני חושב שזה שירות חיוני מאין כמוהו. חנה כרכור 8 

הבריכה משרתת בעיקר את האוכלוסיות שאינן יכולות  נמצאת היום 9 

 10  .גן השומרון, ברקאי, קיסריה, זכרון, בית אליעזר ,להגיע לגן שמואל

סיבסד מקרים של רווחה , תוך כדי הפעלה הזכיין סיבסד קייטנות  11 

, הבריכה הבינונית. והבריכה עבדה יוצא מן הכלל בשנתיים האחרונות 12 

. לא הופעלה בגלל נזילות מים בהיקפים גדולים, הבריכה האמצעית 13 

ברים פנה הזכיין ואמר ח, חודשים עם תום העונה' לפני מס, ולאחרונה 14 

אני לא יכול לעמוד יותר , אני מבקש לעשות שיפוץ בבריכה, יקרים 15 

 16 . בהוצאות המים

יחד עם . י היועץ המשפטי שערך אותו והמועצה"יש הסכם שנוסח היטב ע  17 

אומר הזכיין אם אני לא משפץ אני לא יכול לעמוד . זה הבריכה היא שלנו 18 

 19 . אני מחזיר לכם את המפתח, במחירי המים

 20 

 21 .שיחזיר :אלמצליח עמנו

 22 

לא אני . אני נותן לכם את תמונת המצב. ה'חבר, אני אתן לכם לדבר. דקה :חיים געש 23 

קשטי ואני ניסינו לעניין זכיינים בהקמת קאונטרי קלאב פה , יואב, מעריך 24 

כנראה , ונכון לעכשיו. טי.או.זה בשיטה של בי, בשטח שיש למועצה פנוי 25 

ם לא השתכנעו שיש להם פה ה 5בגלל סוציו אקונומי של המושבה שהוא  26 

מה גם שרוב הקאונטרי בארץ מעבירים ידיים . כזה קאונטרי זכות להקים 27 

במיוחד לא אם אתה מתנה להם תנאי של בריכה . כי לא מצליחים כל כך 28 

 29 . כאילו ציבוריתאחת 

. וגם פה לבריכה הזאת שפרסמנו אותה למכרז היה איש אחד שבא למכרז  30 

תיכף נדבר . אז יש כמה אפשרויות. באים יותר מדי אנשיםאני לא רואה  31 

תן את , אתה לא רוצהאחת האפשרויות זה שאנחנו אומרים לזכיין . עליהם 32 

 33 .ושוברים את הראש המפתחות

י "להפעיל את הבריכה ע. שוברים את הראש זה או מפרסמים מכרז חדש  34 

תהליך . זו עבודה עונתית. המועצה בשום פנים ואופן אני לא רואה אפשרות 35 

יכול . אני מדבר על העונה הזאת, קבלת נחיצות משרה עד שנתחיל אותושל  36 

וועדת מכרזים תהליך של נחיצות משרה . להיות שלעונה הבאה אפשר 37 
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 1 .לא רלוונטי לעונה הזאת, י משרד הפנים"ממונה ע

לשיפוץ של  ר"פותחים תב, אפשרות שנייה היא שאנחנו משתתפים  2 

קר של חברת יגל שלא כלל את ס. עשינו סקר חיצוני דרך אגב. הבריכה 3 

זה כלל רק את הבריכה הגדולה ואת מערכת , הבריכה הבינונית דרך אגב 4 

 5 .המים

והיא עלתה בישיבת ההנהלה והיא זאת , הזאת אומרתוהאפשרות   6 

דרך אגב , שבהתנייה שהמפעיל משתתף בחלק ואנחנו ,שהתקבלה בהנהלה 7 

לא נקבל אם אנחנו מה ש, ל חיצוני אנחנו גם מקבלים ארנונהכשהוא מפעי 8 

 9 . נפעיל

. ר בגובה של חצי מיליון שקל"עלתה אופציה בהנהלה שהמועצה תפתח תב  10 

, ר על חצי מיליון שקל"תב. זו הייתה הצעה משותפת של אפרים וכוכי 11 

 12 ,אבל ההתנייה וזה מה שעבר בהנהלה. לחייב את הזכיין להוסיף סכום

לא להפעיל את  ,שזה מותנה בהסכמת הזכיין לא להפעיל מוסיקה בשבת 13 

 14 . הקיוסק בשבת ולא למכור כרטיסים בשבת

 15 

לדעתי צריך . זאת אמרתי גם כן בהנהלה ואני חוזר על זה שנית, רבותי :דוד פרץ 16 

אחוז  50, אחוז 50-לקחת שתי הצעות והנמוכה שבהן אנחנו משתתפים ב 17 

כאשר התנאי הוא חד משמעי לגבי ולגבי אבי שבשבת הבריכה לא . הזכיין 18 

 19 .תעבוד

 20 

את , עד כמה שאני זוכר את החוזה הזה. יש חוזה בינינו לבין הקבלן :יואב קעטבי 21 

אל , תן לי לסיים, זה אחד מקצועי, בידיעה ברורההקבלן , ההסכם שהיה 22 

 23 .תעשה לי ככה

 24 

 25 ?למה אתה אומר בידיעה ברורה. לא היית שותף, יואב :עמוס כחלון

 26 

אז אתה לא . מכיר את החוזה. הבידיעה ברור. אני מכיר את החוזה טוב :יואב קעטבי 27 

 28 .יודע

 29 

 30 .אתה לא יודע :עמוס כחלון

 31 

 32 (מדברים ביחד)

 33 

 34 .אני אתן לך את רשות הדיבור, עמוס :חיים געש

 35 

לקח את כל , עכשיו קיים חוזה ולפי מיטב זכרוני הקבלן הזה הוא מקצועי :יואב קעטבי 36 

א והו .או שכן תהיה עליו וחתםההתחייבויות של כל הוצאה שלא תהיה  37 
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התנגדנו . אלף שקל לשיפוץ 300בא לפני שנה או שנתיים עם בקשה של  1 

לא . לקח את זה עליו, הוא איש מקצוע. מאותה סיבה. מאותה סיבה 2 

, אם אני לא טועה, אני חושב שגם יש ערבות שאם הוא עוזב. מתאים לו 3 

במידה  .מחלטים את הערבות הזאתאם הוא לא קיים את החוזה ועוזב  4 

נשפץ ונחפש מישהו , ניקח את הערבות, בהסכם, חוזהוהוא לא עומד ב 5 

 6 . בחוזה, האיש הזה צריך לעמוד בהסכם. אחר

 7 

 8 (מדברים ביחד)

 9 

למה אי אפשר לשמוע אחד את . תפסיקו את ההתנצחויות. ה'חבר, דקה :חיים געש 10 

 11 ? השני

 12 

אבל אני רוצה לא לדבר על . קודם כל אני מודה לא ראיתי את החוזה :כוכי גדרון 13 

, ס"מלפני עשר שנים מהמתנאני גם יודעת את זה , כי אני חושבת, החוזה 14 

עד . של בזבוז מים, שהיו שם המון בעיות של מים. ס תפעל"כשהמתנ 15 

 16 .זה דבר אחד. איזה בעיות יכולות לצמוחשאתה לא בפנים אתה לא יודע 

חוץ , אני רוצה להזכיר לכולם שהבריכה הזאת משמשת ברוב הפעמים  17 

 18  כנס לשם באירועים והילדיםאת הנוער שנ מאשר

 19 

 20 (מדברים ביחד)

 21 

 22 ? למה אתה לא נותן לה לדבר. היא נתנה לך לדבר, יואב :חיים געש

 23 

 24 .אני רוצה לדבר על המהות של העניין. תן לי לסיים :כוכי גדרון

 25 

 26 ?למה אתה לא נותן לה לדבר. תן לה לדבר, יואב :חיים געש

 27 

ני חושבת שבגלל שהבריכה היא כל כך א .לא בדרך שלך, רק בדרך שלי :כוכי גדרון 28 

לאף נחוצה ובעצם משתמשים בה הרבה מאוד משפחות שלא יכולות ללכת  29 

אם זה דרוקר עם האוכלוסייה ואם זה אנשים מבוגרים , מקום אחר 30 

אז האופציה שאי אפשר יהיה להפעיל את הבריכה צריכה , שבאים בבקרים 31 

 32 . להיות כנגד עינינו כלא קיימת בכלל

מכיוון שהביאו חברה חיצונית . לכים לאיך מפעילים אותהעכשיו הו  33 

שזה , החברה החיצונית אמרה, לא אנחנו אמרנו, והחברה החיצונית אמרה 34 

אז יכול  ,כאשר אומר דניאל שעוד לא יצאו למכרז, כסף Xצריך לעלות  35 

יכול להיות שזה , מינוס משהו או שאומר מעודה לא רק שזה לא Xלהיות  36 
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 1 . יעלה יותר

צריך , ן אני חושבת שזה לא משנה אם אנחנו ניקח או הוא ימשיךעדיי  2 

עכשיו הנושא של . כי כולנו חושבים שזה חשוב. לשפץ את הבריכה לשימוש 3 

, אני רק אומרת. שבת הוא באמת עניין שאני אפילו לא יכולה להיכנס אליו 4 

כמו שהתחילו , וההצעה שלנו הייתה אני חושבת טובה לוקחתת בחשבון 5 

בזמנו שראש המועצה מר דוד לוי שאי אפשר לומר , הבריכה להפעיל את 6 

והיה סטאטוס קוו כמו בכל מיני , לא בצד שחושב גם על הנושא הזה שהוא 7 

 8 .דברים במושבה

לכן צריך לשמור על סטאטוס קוו וצריך להמשיך להפעיל את הבריכה עם   9 

 10  התנאים שלא יפגעו

 11 

 12 (מדברים ביחד)

 13 

עמוס . סליחה, עמוס. יוסי בבקשה? וצה להתייחסמי עוד ר, הלאה. טוב :חיים געש 14 

 15 . ביקש

 16 

ובאמת לא היו , מכיוון שאני ליוויתי את כל הנושא של פתיחת הבריכה :עמוס כחלון 17 

כך שלא , המצב היה קטסטרופלי, הכלה לא מי יודע מה הייתה. קופצים 18 

, השכיר דירה, עכשיו כל אחד מאיתנו שכר דירה .היה ניתן לדעת כלום 19 

. זו תשתית כבדה. אין מה לעשות. תיות כבדות הן על בעל הנכסיודע שתש 20 

 21 .תשתית כבדה היא על בעל הנכס

 22 

 23 (מדברים ביחד)

 24 

 25 . אי אפשר לנהל ככה דיון כשאתה לא נותן לאף אחד לדבר, יואב, יואב :חיים געש

 26 

 27  .ייתן את חוות דעתו, ד אריה חגי"עו, אני מציע שעורך ההסכם :עמוס כחלון

 28 

 29 (מדברים ביחד)

 30 

ד אריה חגי ייתן חוות דעת לגבי החוזה שנחתם האם ניתן שאנחנו "שעו :עמוס כחלון 31 

 32 . בנכסנשקיע 

 33 

כי אם היא הייתה , אני חושב שמה שכוכי דיברה ואמרה לא רלוונטי בכלל :יוסי זריהן 34 

 35 . קוראת את החוזה היא הייתה מבינה על מה מדובר

 36 

 37 .בבקשה יוסי. כן :חיים געש



 04-3666313, חברת איגמי                                                         כרכור מן המניין     -מועצת עיר פרדס חנה

5.3.05 

 

 

22 

22 

 1 

ההסכם הזה לא הוצג לפני חברי המועצה . 27.2.08-י פה מכתב מיש ל :יוסי זריהן 2 

הזכיין פנה לאחרונה למועצה . י מליאת המועצה"כמבוקש ונחתם ע 3 

התקבלה החלטה ... אלף שקל ומאחר  300בבקשה להעביר לו סך של  4 

 5 . לקבל את ההסכם זיכיון שלכם עם הזכיין אבקש, לשלם לזכיין כבקשתו

כי חברי המועצה , את ההצעה מסדר היוםיד מה שקרה ראש המועצה הור  6 

הוא , י ההסכם"עפ, י חוק"שעפובראן הייתה 'חוות דעתו של ג. לא הסכימו 7 

. אין בעיה, אם אתם רוצים לפנים משורת הדין לתת לו. לא רשאי לקבל 8 

 9 . י ההסכם לא ניתן"עפ

מצהיר כי בדק את מצבה הפיזי של המורשה , ההסכם אומר דבר פשוט  10 

ערך את כל הבירורים הנדרשים מכל סוג שהוא , המזנון, ההבריכ, הנכס 11 

לרבות בדיקות אצל הרשויות המוסמכות השונות , לצורך הפעלת הנכס 12 

לרבות משרד , אשר אישורן נדרש לצורך הפעלת הבריכה והמזנון 13 

 14 . 'כיבוי אש וכו, משטרה, הבריאות

הוא והמכני והפיזי ... מצהיר כי בדק את כל מערכות הבריכה המורשה   15 

המורשה מתחייב לרכוש על חשבונו את כל הציוד . AS ISמקבלן במצבן  16 

מתן שירות ברמה גבוהה ולבצע את כל , המזנון, הדרוש להפעלת הבריכה 17 

התקנת , לרבות התקנת ציוד, המזנון, בריכההעבודות הנדרשות להפעלת ה 18 

וזאת בתיאום עם . או החלפתן על חשבונו ועל אחריותו בלבדמערכות  19 

או טענה למועצה להחזר תשלומים /ולא יבוא בכל דרישה ו המועצה 20 

 21 . כלשהם

הבריכה והמזנון במצב טוב , המורשה מתחייב להחזיק את הנכס 7.8סעיף   22 

למזנון או , לבריכה, אשר ייגרם לנכסותקין ולתקן על חשבונו כל נזק  23 

. בכל תקופת ההרשאה מיד לכשיתעורר הצורך בכךלציוד המצוי בהם  24 

י המורשה בלבד ללא "התיקון ישולם ע... יקויים או תיקונים במידה והיו ל 25 

האמור יחו גם לגבי ליקויים או פגמים שיתגלו עם סיום . זכות חזרה 26 

המורשה חייב לתקן את הבריכה , רבותי, יתרה מזו. תקופת ההרשאה 27 

 28 . להחזיר אותה למצב תקין. כשהוא עוזב את הבריכה

צריך לבדוק אם כדאי לו או לא הוא היה זאת אומרת כשהוא קיבל את זה   29 

הוא לקח את , היה כדאי לו, הוא בדק. כדאי לו לקחת את הבריכה בכלל 30 

אין קשר בין השבת לבין . אין מה לעשות. שיתקן את זה, יש בעיות. זה 31 

 32 .הבריכה

אני . ובראן שלא ניתן לתת לו'ד ג"אמר עו .יש חוזה, יש הסכם, רבותי  33 

אסיה טורס ויגיד אני הפסדתי  שיכול להיות מצב שמחר יבואחושב   34 

 35 ? תתנו לו. אלף 200תנו לי , בהסעות

 36 

 37 אני לא נותן את הכסף . לא :חיים געש
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 1 

 2 .לנכס :עמוס כחלון

 3 

 4 (מדברים ביחד)

 5 

 6 .מצליח בבקשה, כן ?מי עוד רוצה לדבר :חיים געש

 7 

ברגע שהזכיין מחליט , כמה שורות בסוף מהחוזה, קודם כל מה שקרא :מצליח עמנואל 8 

זה . לא כמו שקיבל אלא לתקן ואחר כך לעזוב, ב הוא צריך לתקןלעזו 9 

 10 .אחד

אני לא מסכים ובוודאי ובוודאי . אני לא מסכים להעביר אליו כסף, שתיים  11 

כמו ... כי יש לנו תושבים גם אחרים שלא צריך . שיעצרו את זה בשבת 12 

אני אישית לא נכנס . אנחנו לא פותחים משהו חדש. שהיה כך זה יהיה 13 

אף אחד לא יראה אותי . לא ביום חול ובטח שלא בשבת, לשם לא בשבת 14 

אבל אני לא . אף אחד לא יראה אותי בשבת עושה על האש .בשבת נוסע 15 

אם צריך להפעיל ? למה אני צריך לתת. בכלל לא לתת. שיסגרו בשבתרוצה  16 

הבאה הוא שנה , מי אומר שמחר. אלף שקל 350אז , אלף שקל 350-אותו ב 17 

 18 ?אלף שקל 800לא יבקש עוד 

 19 

 20 . את הכסף לא נותנים לו, מצליח :חיים געש

 21 

 22 . התחייב, ברגע שהזכיין זכה? מה זה משנה :מצליח עמנואל

 23 

 24 (מדברים ביחד)

 25 

לפי מה שאני רואה יש פה התייחסות באמת במילים ברורות לנושא של  :משה בן דוד 26 

הוא נכנס . ניים פקוחותהוא נכנס לזה בעי, כתוב ממש בפירוש. בלאי 27 

, אתה כאילווהיום . בעיניים פקוחות לעניין שזה נושא של בלאי ותיקונים 28 

לכן אני בכל זאת חושב שכדאי להיצמד . אתה מפר את ההסכם לטובתו 29 

 30 .לחוזה הזה כמו שהוא

 31 

 32 .אפרים בבקשה :חיים געש

 33 

ד הסעיפים באח. את הדברים הרלוונטיים, אני שמעתי את החוזה בחלקו :אפרים מעודה 34 

להביא , על חשבונו לשפץכתוב שאם הוא ירצה לעזוב אז הוא יהיה חייב  35 

 36 . אותה למצב כפי שהוא קיבל

 37 
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 1 .הוא קיבל גרוע :כוכי גדרון

 2 

 3 . אי אפשר לנהל ככה דיון. תנו לאנשים לדבר. תפסיקו להתערב, די :חיים געש

 4 

 5 . הוא קיבל חירבה. אבל הוא מדבר על מה הוא קיבל :עמוס כחלון

 6 

 7 .הוא קיבל חירבה, כן :כוכי גדרון

 8 

 9 (מדברים ביחד)

 10 

ואני ברוךהשם בימי חיי עשיתי מאות ואלפים , כתוב בחוזה, עמוס :אפרים מעודה 11 

ברגע שכתוב פה שהוא מקבל אותו כמות . לא להפריע לי( מדברים ברקע) 12 

אז זה . בחוזה כתוב שאתה אחראי להחזיר אותו כמות שהוא, שהוא 13 

 14 ? מה אכפת לי. אז זה בניגוד למה שהוא חתם... יבל שאתה אומר שהוא ק

 15 

 16 . הוא יחזיר לך כמו שהוא קיבל :עמוס כחלון

 17 

בנושא החוזה . אני לא נכנס לעניין .כתוב שהוא קיבל את זה במצב סביר :אפרים מעודה 18 

אבל לפי . ובראן יתייחס לזה'לפי מה שקראתי ואני רוצה שג, יש לו בעיה 19 

ואם הוא לא ירצה הוא יצטרך לשפץ , חייב לשפץ החוזה יש לו בעיה כי הוא 20 

 21 .ולעזוב

אז אני רוצה פה התייחסות אם . שני דאגה לישוב זה נושא אחרנושא   22 

, הבן אדם הזה קיבל את זה ככה ואם ירצה ללכת היום בהתאם לחוזה 23 

אז אם . הוא יהיה חייב בהתאם לחוזה הזה לשפץ, נגיד לא רוצים לתת לו 24 

ואם לא ירצה . ואם הוא ירצה לעזוב הוא ישפץאין ככה אין לו ברירה  25 

ואני . הבנתי את החוזה, ככה קראתי. זה אתה אחראי לעשות, לעזוב 26 

 27 . ובראן'מבקש התייחסות של ג

 28 

אם בא בן אדם , דבר שני. קודם כל הבריכה שייכת לנו. אני רוצה להתייחס :אלי אטיאס 29 

 30 ...  לעשות עסק איתנו

 31 

 32 .ז שיתבע אותנואם זה היה דפוק א :אפרים מעודה

 33 

 34 (מדברים ביחד)

 35 

כל אחד . למה אף אחד לא שומע אף אחד אי אפשר לנהל ככה דיון, חברים :חיים געש 36 

לפחות תקשיבו אחד לשני . תקשיבו אחד לשני. בא עם הדעות שלו מהבית 37 
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 1 .אבל תקשיבו, ואחר כך תגידו מה שאתם רוצים

 2 

ת הנכס שלו למישהו אחר אדם שהשכיר א. אני לא הפרעתי לך, מעודה :אלי אטיאס 3 

אנחנו לא רוצים . עכשיו אני אומר אנחנו נבוא היום ונגיד אוקי... בהשכרה  4 

יבוא הקבלן ולפי מה שאני הבנתי הוא יכול כל שנה להגיד תודה . להשקיע 5 

, אני מפסיד פה כסף, לא מתאים לי. לא רוצה לעשות איתך עסקים, רבה 6 

 7 ? מה יקרה כשהוא ילך. אני רוצה להרוויח

אולי , מיליון שקל, אלף שקל 900-אנחנו באים ואומרים יש תיקון שמגיע ל  8 

 9  .בריכהשל כל התשתיות זה זה קצת יותר כי סך הכול 

שהנכס הוא חשוב לנו בכל הישוב , אם נחליט פה שאנחנו רוצים בכל זאת  10 

בגלל שהוא ורוצים לתקן אותו ואנחנו באים ואומרים בואו נגיד לקבלן  11 

אנחנו נשתתף , לל שיש לו התחייבויות וכל הדברים האלהחתום בחוזה ובג 12 

. או שהוא ילך הביתה, או לא. להשקיע את ההשקעה הגדולה הזאת, איתו 13 

 ... 14 

 15 

בא , כסגן מנהל בנק, כמנהל בנק, אתה כמנהל מחלקה, בא אדם לבנק :אפרים מעודה 16 

קושר את האמא , אתה מוציא את כל החוזים של הבנק. לבקש הלוואה 17 

אחרי שעתיים קרה . מביא ערבים, מכל הכיוונים, חה על הביטויסלי, שלו 18 

? מה עושה הבנק. לא יכול להחזיר את הכסף. לא חלה, חלה, לו משהו 19 

תובע את הערבים ותובע את כל מי שצריך והוא צריך ? מסכן, מוותר לו 20 

 21 . לעמוד בהסכם

 22 

 23 ?ואם לא :אלי אטיאס

 24 

 25 .יש ערבים? ואם לא :אפרים מעודה

 26 

 27 ?ואם לא :אלי אטיאס

 28 

 29 . תהיו רציניים, ה'חבר. יש ערבים, אם לא :אפרים מעודה

 30 

 31 (מדברים ביחד)

 32 

אני ביקשתי מחיים להוריד , בזמנו כשההצעה הזו עלתה לראשונה במועצה :ובראן'ד ג"עו 33 

 34   .את זה מסדר היום כי רציתי לתת חוות דעת בעניין הזה

 35 

 36 ( ההקלטה הופסקה לבקשת ראש המועצה)

 37 
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 1 אלף שקל 50אלף שקל ולא  100לא שש להוציא חצי מיליון שקל ולא אני  :חיים געש

מגיע זה שאני הסיבה שהתהליך הזה . מכספי הפיתוח לטובת הבריכה 2 

במצב הנוכחי ... אומרים לו אדון יקר . רואה מול עיניי עוד אופציה אחת 3 

. כפי שהבריכה היום ולוח הזמנים הנוכחי אני לא יכול להפעיל את הבריכה 4 

 5 . השנה לא נפתחתהבריכה 

 6 

 7 (מדברים ביחד)

 8 

אני נותן לו זיכיון לעוד חמש . שישלם את השיפוץ כל חודש. אני מוכן לשפץ :יוסי זריהן 9 

 10 .שנים

 11 

 12 ?מה. לא הבנתי :חיים געש

 13 

המועצה . כל חודש שישלם את התיקון. אני נותן לו עכשיו לתקן את זה :יוסי זריהן 14 

 15 .ןהוא ישלם למועצה כל חודש את התיקו, תשלם

 16 

 17 ? מי יתקן. לא הבנתי :חיים געש

 18 

הזכיין ישלם למועצה כל חודש ואני מוכן לתת לו זיכיון  .המועצה תתקן :יוסי זריהן 19 

 20 . לעוד חמש שנים

 21 

 22 (מדברים ביחד)

 23 

את  חוןמקימים ועדה לב, מה שאני מציע עכשיו אנחנו משהים את הדיון :חיים געש 24 

את עמוס , אני מציע אותךבועדה . אם הוא ישים או לא ישיםהרעיון שלך  25 

 26 כחלון

 27 

 28 (מדברים ביחד)

 29 

, אני מציע מאחר ויוסי העלה פה איזשהו רעיון שהוא כן ללכת עם או הפוך :חיים געש 30 

אני מציע להקים . גם הכספית. והוא מבין את המצוקה הציבורית שלי 31 

לא , להשהות את הדיון עכשיו. ועדה לבחון את הישימות של הרעיון 32 

, יושב בה יוסי, נקים ועדה. להשהות. לא להצביע, ידיים לא לכופף, להוריד 33 

 34 . יושב בה הגזבר ,יושב בה עמוס כחלון

 35 

 36 (מדברים ביחד)

 37 
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. משהים את הדיון, לא דוחים אותו. מאחר ואנחנו משהים את הדיון. דקה :חיים געש 1 

אנחנו לא דנים על הנושא של הפעלה בשבת או , עד לבחינת הצעה נוספת 2 

אני מדבר עכשיו על ... . ך להיות בחבילה הכוללתזה יצטר. לא בשבת 3 

כדי לבחון אם זה ישים או לא ישים . הישימות של ההצעה של יוסי בכלל 4 

כשאני אומר לכם שהבריכה לא הופעלה . לשים את הכסף הציבורי 5 

 6 . אבל האיש הזה חידש את חדר המכונות. ככה היא נראתה, שנתיים

חות ביקורת של "של הדו, יקורתאנחנו עושים פה ישיבת ועדת ב 19.3-ב  7 

 8 . שבועיים? 5-ה, היום מה התאריך, לחודש 19-עד ה. 2006

 9 

 10 .לחמש דקות, חיים, אני מבקש הפסקה :יואב קעטבי

 11 

 12 (הפסקה)

 13 

 14 . ביקשת חמש דקות הפסקה, יואב :חיים געש

 15 

אנחנו לא מוכנים . את ההצעה, אנחנו החלטנו להעלות את זה להצבעה :יואב קעטבי 16 

 17  .סף לזכייןלהעביר כ

 18 

 19 . שהועדה תחליט לא, לעשות ועדה? מה זה נגד ההצעה של חיים :אפרים מעודה

 20 

 21 .יש פה מליאה? למה וועדה. יש פה מליאה :יואב קעטבי

 22 

אנחנו . לאותו זכיין את ניהול הבריכה אני זוכר בזמנו שהמועצה אישרה :מצליח עמנואל 23 

זכיין עשה כביכול גם ככה ה. כי אי אפשר כבר לנשום 90-היינו בדקה ה 24 

אם אנחנו עכשיו שולחים כל מיני ועדות . שמיניות באוויר והפעיל אותה 25 

חודש וחצי אנחנו , בעוד חודש, ועוד שבועיים ועוד שבועיים ועוד שבועיים 26 

מיליון  2אתם נותנים לי היום , ה'נהיה במצב כזה אם יבוא זכיין ויגיד חבר 27 

, אני לא פותח, לא נותנים לי .שקל אז אני בעוד שבועיים פותח את הבריכה 28 

 29 . לא מושכים זמן? למה למשוך את הזמן. אנחנו ניתן את זה. אני לא יכול

שולחים . מחליטים להוציא את זה למכרז, לא שום דבר, מעכשיו לעכשיו  30 

אתה . שום דבר, אנחנו לא מסוגלים לתת כסף, אדוני הנכבד לו מברק 31 

כנים להשקיע הכסף הזה אנחנו לא מו. התחייבת להפעיל אותה, הבטחת 32 

, אתה את הכסף שלך תשקיע. שהוא יפעיל אותה גם בשבת בכסף שלנו 33 

בשביל מה לתת ? בשביל מה לסחוב. נגמר העסק. ותפעיל אותה תעשה 34 

 35 ? בשביל מה. שבעוד שבועיים שוב יבוא ?אקמול למת

 36 

 37 ? מישהו עוד רוצה להתייחס. כן :חיים געש
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 1 

 2 ? מצליח, ךאז מה ההצעה של, רגע :אפרים מעודה

 3 

 4 כל הכסף שאנחנו משקיעים. חבל על הוועדה, ההצעה שלי חבל על הזמן :מצליח עמנואל

 5 

 6 ?ומה ההצעה :אפרים מעודה

 7 

 8 . לא לתת את הכסף :מצליח עמנואל

 9 

 10 ?והמועצה תתקן? ומה :אפרים מעודה

 11 

 12  .הזכיין יתקן, לא :מצליח עמנואל

 13 

 14 ?אבל אם הוא לא :כוכי גדרון

 15 

 16 ?לאואם  :אפרים מעודה

 17 

 18 .לא, ואם הוא לא :מצליח עמנואל

 19 

 20 . אז אין בריכה :כוכי גדרון

 21 

 22 (מדברים ביחד)

 23 

בדקנו עלות העבודות שצריך לבצע לפי המפרט , קודם כל עשינו את המפרט :רן גלר 24 

. סעיף אחד זה לתקן את הליקויים. יש שם שני סעיפים עיקריים. הטכני 25 

רות האלה זה פרי של הבו. לבנות בורות איזון חדשיםהסעיף השני זה  26 

 27 . תקנות חדשות של משרד הבריאות

 28 

 29 . לא מקשיבים לך, לא, לא :כוכי גדרון

 30 

, אלף שקל 200-ל 150עלות ההתקנה של בורות איזון לפי המפרט זה בין  :רן גלר 31 

דורש את זה כי המים בלי שאלה דברים שלא היו ועכשיו משרד הבריאות  32 

אי אפשר לאפשר , בן היום זה לאוכמו. בורות איזון נשפכים החוצה לביוב 33 

 34 .וצריך להקים את זה. את זה גם נוכח המצוקה של המים בארץ

לא כדי לתקן , אז לפחות את החלק הזה אנחנו צריכים לשפץ את הבריכה  35 

אז . לתת לנו אישור הפעלה את הקיים אלא כדי לאפשר למשרד הבריאות 36 

 37 . לפחות את זה אנחנו צריכים



 04-3666313, חברת איגמי                                                         כרכור מן המניין     -מועצת עיר פרדס חנה

5.3.05 

 

 

29 

29 

 1 

 2 (מדברים ביחד)

 3 

 4 .כן רן. הוא יענה לך, יהיו לך שאלות. תן לו לדבר, נתנו לך לדבר, מצליח :עשחיים ג

 5 

אם אנחנו . 90-אנחנו כבר הגענו לדקה ה ,עוד פעם, היום אם אנחנו :רן גלר 6 

כמובן הוא טוען , מחליטים נניח להגיד לזכיין שאנחנו לא מוכנים להשקיע 7 

לים להיכנס לו אנחנו לא יכו, אבל זה עניין שלו. שהוא מפסיד פה כסף 8 

 9 . לכיס

נספיק להפעיל את זה השנה גם אם אנחנו אנחנו לא , הוא שם פה מפתחות  10 

. כי הליכי המכרז לוקחים מספר חודשים. מחליטים היום לצאת למכרז 11 

, הוא שם מפתחות, אם אנחנו אומרים לו לא. לוקח שנה בכל מקרה 12 

שום יכולת אין . זה בצורה הוודאית. הבריכה בעונה הקרובה תהיה סגורה 13 

 14 .להפעיל

האופציה השנייה אולי אנחנו צריכים לדון אם אנחנו מחליטים להאריך לו   15 

שתי עונות , כי אנחנו סך הכול הסכמנו לחמש שנים, את תקופת הזיכיון 16 

יכול להיות שאחת האופציות היא להאריך . נשארו עוד שלוש עונות, עברו 17 

אולי ייקח על , םלו את התקופה כנגד השקעה כספית שלו של רוב הסכו 18 

להיכנס איתו למשא . עצמו גם את התקנת בורות האיזון וכל הליקויים 19 

גם על האופציה הזו . ומתן שיתקן את הליקויים תמורת הארכת הזיכיון 20 

 21 .אני חושב אפשר לדון

 22 

ואם , אני חושב שהוא איש מנוסה. אני גם חושב שצריך להיצמד לחוזה :משה בן דוד 23 

הוא בא בעיניים . הוא יודע למה הוא נכנסהוא חתם על כזה הסכם אז  24 

, כל הזמן המועצה טוענת שאין כסף, אני לא חושב שלמועצה יש. פקוחות 25 

ופתאום יש כסף לכל מיני דברים . מעלים, מעלים מיסים, עושים סקר 26 

 27 . אחרים

 28 

אמרתי אני לא בלב . אני רואה שאנחנו לא מגיעים לשום דבר, חברים. טוב :חיים געש 29 

אני לכן אמרתי הרעיון שהעלה יוסי הוא היה , תראו( ברקעמדברים ) קל 30 

כי אני באמת בדילמה לא , את הדיון ולא מחליטיםמשהים . פתרון ביניים 31 

 32 . פשוטה

 33 

 34 (מדברים ברקע)

 35 

ההחלטה של המועצה , למרות שהייתה החלטה אחרת בהנהלה, חברים :חיים געש 36 

לזכיין תהיה  ההודעה. אני משנה את דעתי מהדיון בהנהלה, היא כדלקמן 37 
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30 

 1 ? האם זה מקובל. ושיעשה מה שהוא מבין, שהמועצה לא תשפץ על חשבונה

 2 

 3 . יש לך פה אחד :אפרים מעודה

 4 

ד שצר לי מאוד שההחלטה היא כזאת אני רוצה להגי. אני רוצה להימנע :כוכי גדרון 5 

וזה כרגע לא משנה מה , אני מבינה שזה הולך. שאפילו לא הוקמה ועדה 6 

כי אז , י גרוע יהיה שהוא יחליט לתבוע את המועצההוא יחליט כי הכ 7 

אבל לדעתי מהמקום של . ההפסדים שלנו יהיו הרבה יותר גדולים 8 

האחריות שלי אז אני רק רוצה לעדכן את הנוכחים שזה יהיה כתוב  9 

הרוב זה משפחות שאין להן , הרוב, שאותן משפחות בעצם, באיזשהו מקום 10 

זה לא משנה מה , שורה הסופיתזה ב. מקום אחר אףשום יכולת ללכת ל 11 

 12 .הביא אותנו לזה

השורה הסופית שאותן משפחות שהן משפחות בדרך כלל משפחות   13 

נוער . לא תהיה להן השנה בריכה, שאין להן מקום אחר ללכת, נזקקות 14 

לא יהיה לו , רוב הפעילויות שלו היו בבריכה, שלו שבעצם כל הפעילויות 15 

 16 . ן אני נמנעתולכ. פשוט צר לי. צר ליו. לאן ללכת

 17 

הכותרת תהיה עקב ליקויים בבריכה וההוצאה הכספית מאוד גדולה של  :אפרים מעודה 18 

 19 .אנחנו נאלצים השנה לא לפתוח אותה, מיליון וחצי ויותר

 20 

 21 חברים. עזוב רגע :חיים געש

 22 

 23 .לא חשוב מה הביא לזה. אמרתי מה התוצאות של זה :כוכי גדרון

 24 

 25 ?מה לעשות :אפרים מעודה

 26 

הועדה הייתה יושבת . היינו לוקחים את הועדה. יש מה לעשות? מה לעשות :דרוןכוכי ג 27 

 28 ומעלה את הבעיות

 29 

 30 ?אולי הוועדה הייתה מגיעה לאותה מסקנה :אפרים מעודה

 31 

 32 היינו מגיעים לאיזה . אבל לפחות זה היה אחרי חשיבה. יכול להיות :כוכי גדרון

 33 

 34 (מדברים ביחד)

 35 

לא פתחתי . ר"לא ניסחתי פתיחת תב.  בסדר יום זה, תשימו לב, חברים :חיים געש 36 

הוא גם נושא ציבורי כבד של . זה דיון עקרוני והוא נושא כבד. ר"תב 37 
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31 

הוא גם , הוא גם נושא כספי כבד, הפסקת שירות לאוכלוסיה מסוימת 1 

 2 . נושא חוזי

לא , תהיה תביעה, ש בחוזים כאלה ואחרים"נושא חוזי מתמודדים בביהמ  3 

 4 . ין הרע אנחנו מנוסים בזהבלי ע. תהיה תביעה

 5 

אני מציע לדחות , אני בכל זאת חושב שאם אנחנו מגיעים לחשיבה הזאת :אלי אטיאס 6 

 7 . נבדוק שוב את הענייןאת ההחלטה ו

 8 

התושבים הם . הבריכה היא לא של חיים געש והיא לא יוסי זריהן, חברים :חיים געש 9 

 10 . של כולם

 11 

 12 (מדברים ביחד)

 13 

אולי זה ייראה לכם , אני אומר בכנות. זה ייראה לכם מוזראולי , ה'חבר :חיים געש 14 

זו אחת ההחלטות שאני נמצא בדילמה יותר מהרבה החלטות , מוזר 15 

זה שירות . אחרות שקיבלתי במהלך שבע וחצי שנים שאני ראש מועצה 16 

. ולכן הדילמה. ציבורי שמיועד לאוכלוסיה מאוד מסוימת שאין לה תחליף 17 

  18 

אין תחליף . אני יודע לקרוא בדיוק כמו כולם, זההרי יכולתי להיצמד לחו  19 

 20 . אין לי תחליף. לפעילות של הנוער הזה

 21 

 22 . יסתובב ברחובות :כוכי גדרון

 23 

 24 . אמרת שאת לא הולכת לבריכה :יוסי זריהן

 25 

 26 . הנוער, לא אני :כוכי גדרון

 27 

 28 יוסי :חיים געש

 29 

 30 (מדברים ביחד)

 31 

, ד חמש שנים בתנאי שהוא יתקןלהציע לקבלן להאריך את החוזה לעו :משה בן דוד 32 

 33 .שהוא ישפץ

 34 

 35 .נכון :כוכי גדרון

 36 

 37 . בואו נבדוק את הדברים האלה :משה בן דוד
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 1 

 2 .אלף שקל 300הוא אחרי שנה ביקש  :אפרים מעודה

 3 

 4 .אז הוא לא קיבל :משה בן דוד

 5 

 6 . אבל תעשה חוזה חדש. תעשה חוזה חדש :כוכי גדרון

 7 

 8 (מדברים ביחד)

 9 

 10 םחברי, טוב :חיים געש

 11 

 12 ?מה ההצעה שלו, רגע :אפרים מעודה

 13 

להגיד לו אתה , פיתוח על ההצעה של יוסי ואומר לפנות לזכייןהוא עשה  :חיים געש 14 

 15 . תמורת השיפוץ נאריך את הזיכיון או את החוזה בעוד חמש שנים. תשפץ

 16 

 17 (מדברים ביחד)

 18 

אנחנו לא  .ראיתם את הדעות לכאן ולכאן. אנחנו עשינו דיון, חברים .טוב :חיים געש 19 

עשינו את . מקבלים שום החלטה וממילא לא נותנים שום הודעה לזכיין 20 

לא . נכון לרגע זה לא עושים שום דבר. הדיון ונראה מה אנחנו עושים 21 

אני לא הולך . חושבים. לא נותנים לו שום דבר, מודיעים לזכיין שום דבר 22 

 23 .לוםלא נותן לו כ, לא נותן לו כסף. ר פה"לא מאשר תב, להוציא כסף

. בינתיים אני משאיר את המצב כמו שהוא. משאיר את המצב כמו שהוא 24 

 25 . הלאה

 26 

 27 עמדת המועצה –בית ליסנר בכרכור 

 28 

מה שקרה בינתיים . הסעיף הבא על סדר היום הוא סעיף מעניין, תראו :חיים געש 29 

או  10התגלה נתון נוסף שלדעתי לא היה במערכת בכל  מכתיבת סדר היום 30 

 31 . את הנושא של בית ליסנרשנים שמגלגלים  12

, מעובד מועצה' 70-בשנות הזה בנין שהמועצה קנתה . רק לסבר את האוזן  32 

, המועצה קנתה מעובד מועצה. כאשר בבנין כבר התגוררו דיירים מוגנים 33 

 34 .כשבבנין כבר התגוררו דיירים מוגנים, מהבעלים שהיה עובד מועצה

 35 .ם של המועצהערעורי, ימינה ושמאלה, התנהלו סדרה של משפטים 

המטרה . הם דיירים מוגנים ש קבע שהדיירים שגרים שם עכשיו"ביהמ 36 

שהבאתי את זה לדיון כשהפצתי את סדר היום הייתה לדון באחת  37 
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33 

להסביר את המיוחדות של הבית , משלושת האופציות שיש בין דייר מוגן 1 

 2 .הזה

 3 בצד השני, המייסדים' בצד אחד רח. מול הבניין של המועצההוא נמצא  

יואב ישב בוועדה בקדנציה . העניין התגלגל ימינה ושמאלה .טיפת חלב 4 

 5 . החלטנו למכור. הפסדנו בערעור. החלטנו לערער על ההחלטה. הקודמת

ולכן אני לא רוצה , מאז שכתבתי את סדר היום, מה שהתברר בינתיים  6 

התגלה נתון חדש , אני מבקש להוריד את זה מסדר היום, לדון בזה 7 

גם לגבי הדיירים שגרים . משמעות על כל התמונה הכוללת שלדעתי יש לו 8 

שם עכשיו שהם דיירים מוגנים וגם לגבי כל האופציות שאפשר לקנות  9 

 10 .לשפץ איתם, למכור להם, מהם

שהמועצה , וק את העיתויצריך לבד, הנתון שהתגלה מסתבר שהבית הזה  11 

את  עשינו, מה שהסתבר עכשיו אחרי שכתבתי את סדר היום, קנתה אותו 12 

התנאי להיתר  שכשבנו את טיפת חלב מאחורה, הדיון בהנהלה ביום ראשון 13 

 14 . להריסה של הועדה לבניית טיפת החלב היה לסמן את הבית הזה

 15 

 16 ?מי בנה את טיפת חלב :אפרים מעודה

 17 

 18 .המועצה :חיים געש

 19 

 20 ?מי אמר לה לא להרוס :אפרים מעודה

 21 

רים מוגנים על הבית או גם על אחת הדילמות שהייתה היו דיי .לא יודע :חיים געש 22 

 23 . המגרש או איזה חלק של המגרש

 24 

 25 ?מה גודל החלקה :אפרים מעודה

 26 

 27 .מטר נדמה לי כולל טיפת חלב 1181 :חיים געש

 28 

 29 (מדברים ביחד)

 30 

. צר לי על עוגמת הנפש של הזוג דריימן שהם היורשים שגרים שמה, חברים :חיים געש 31 

אני מודה שאני . ו אותו לפני כןאבל אני חושב שיש נתון מהותי שלא ידענ 32 

לא היה . כל מי שעסק בנושא במועצה לא ידע אותו. בוודאי לא ידעתי אותו 33 

 34 . לפני אף אחד

 35 

 36 (מדברים ביחד)

 37 
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34 

אני אפילו לא יודע מה . לדעתי הוא מהותי. נתגלה פרט לדעתי מהותי :חיים געש 1 

לגמרי . יודע להגיד יותר טוב ממניובראן 'יכול להיות שג. המשמעויות שלו 2 

במקרה בעקבות הפגישה עם משפחת דריימן עלה הנושא של חלוקה של  3 

במועצה אין . אמרתי תביאו את התיק של טיפת חלב. המגרש בטיפת חלב 4 

 5 .לא היה. תיק של טיפת חלב

הדבר הראשון שקפץ לי לעיניים שתנאי . הבאנו את התיק מהארכיון  6 

 7 . להיתר בניה תנאי. מסומן להריסה, גם במלל וגם בסימון, להיתר

 8 

 9 (מדברים ביחד)

 10 

המכירה מותנית בחוות . אני מציע לקבל החלטה על מכירת הבית, ה'חבר :חיים געש 11 

דעת של היועץ המשפטי של המועצה לעניין שהתגלה השבוע והוא הנושא  12 

 13 . שהמבנה מיועד להריסה

 14 

 15 (מדברים ביחד)

 16 

שאנחנו מתנתקים או  אני רוצה לוודא? בסדר. אני עכשיו בצד שלכם, גיל :חיים געש 17 

אתם יודעים . בצורה הגונה והוגנת, מתגרשים או תקראו לזה איך שתקראו 18 

כי לא ברור איזה חלק של המגרש , כמוני שיש בעיה של חלוקה של המגרש 19 

דיברנו על זה כן  .זה צריך גם כן להעביר גבולות? נכון, זה החלק החופשי 20 

מסתבר . התיק תכנון עיר ולכן ביקשתי את. לא זכויות בניה, זכויות בניה 21 

אני מודה בטעות של כל ? מה לעשות. פעם ראשונה מישהו מבקש אותו 22 

 23 . המועצה, החברה הכלכלית. יועציי במשך עשר שנים

. לעבור עליו לסדר היוםאני לא יכול , ברגע שהתגלה לי נתון מהותי כזה  24 

רימית , ובצדק, אני לא יכול להעלים עין כי באיזשהו שלב אתם תבואו 25 

 26 . אז הנה זה התגלה. לא אמרת לנו, שיקרת אותנו, אותנו

כי אין שום משמעות להחלטה על מכירה , לכן אנחנו נדחה את ההחלטה  27 

. ונעשה הכי מהר שאפשר לגמור את הוסגיה הזאת. מותנית חוות דעת 28 

 29 . הלאה. אוקי? מקובל על כולם

 30 

 31 אישור להריסת המטווח הישן בכרכור

 32 

יש בכרכור מטווח ישן והוא פסול שימוש . סדר היוםהנושא הבא על  :חיים געש 33 

פ "הוא נבנה לפני שהשצ. פ"בעבר הוא היה בנוי בתוך שצ. למטווחים מזמן 34 

, שימש הרבה שנים מועדון קליעה. נבנה בהיתר בניה כדת וכדין, הוכרז 35 

מפגע . והיום הוא מקום לפורענות. ל"נקרא על שמו של אברהם שץ ז 36 

 37 . בטיחותי
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35 

אנחנו את הנשקים החזרנו . כזה ששימש לאחזקת נשקים יש שמה בונקר  1 

אני . משרד הפנים כבר לפני עשר שנים כדי להתחיל תהליך של הריסהל 2 

מאושרת בקשה להריסה . הלאה, טוב( מדברים ברקע) מבקש פה אישור 3 

 4 . לוועדה

 5 

 6 מינוי ראש המועצה לנציג המועצה בוועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון 

 7 

הגיע הזמן לחדש את המינויים לוועדה מקומית , נחנו צריכים להמליץא :חיים געש 8 

. עכשיו זה למקומית, ההמלצה הקודמת הייתה על המחוזית. לתכנון ובניה 9 

ואני באותה אמירה מבקש להודיע לכולם שמליאת הועדה המחוזית  10 

לאפשר לפרדס חנה המליצה לשר הפנים ולמועצה הארצית לתכנון ובניה  11 

אני חושב שזה מאוד . התהליך יצא לדרך. נון ובניה משלהכרכור ועדת לתכ 12 

 13 . זה חלק מעצמאות של ישוב...  נכון

. זה שירות טוב יותר לתושב' אני חושב שועדת תכנון ובניה צמודה לישוב א  14 

זה כלי יוצא מן הכלל מיידי ' ב. הוא לא צריך לעלות לזכרון על כל שטות 15 

מחר , אם זה אני ראש מועצהלא משנה . לכל מי שיש לו חזון על הישוב 16 

להביא לביצוע בצורה יותר מהירה את החזון של תוכנית בנין , מישהו אחר 17 

 18 .עיר של הישוב

אף ראש , אני מוכרח להגיד שהופתעתי שכל ראשי הרשויות במחוז חיפה  19 

 20 .לא היו מוכנים לקחת ועדה, כולל החזקים מאוד, רשות

 21 

 22 ?מאיזו סיבה :אפרים מעודה

 23 

אמרתי אבל . מההתכתשות עם הקהל על הפרגולה ועל חריגת קיר הפחד :חיים געש 24 

בפיקוח , אתה מתכתש איתם בחוקי עזר נוראים, אין מי שיכול עליך 25 

 26 . זה משהו אחר, אומר לא? אז מה. כסאח

ועדה . אני מציע את עצמי כמועמד. בקיצור הועדה המקומית מתחדשת  27 

. וא מהנדס הועדהמהנדס המועצה ה. מקומית שלנו זה שבעה חברי מועצה 28 

 29 . ר הועדה"ראש המועצה או סגנו הם יו

לחברות בוועדה לתכנון ובניה אני מציע את עצמי כמועמד המועצה   30 

 31 . פה אחד כולם? מי בעד. מרחבית בשומרון

 32 

 33 ש חדרה "מינוי ראש המועצה לדירקטור במט

 34 

רק רוצה אני . ש בחדרה"דירקטור במט. נכנס בטעות כי כבר מינינו 8סעיף  :חיים געש 35 

אנחנו צריכים לאשר לפי . ש בחדרה בתהליכי שיקום"לעדכן אתכם שהמט 36 

ומאחר ורוב . של חיים אביטן ממלא מקום, הדרישה של הדירקטוריון שם 37 
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אני . הדיונים שם כספיים אני מציע שהממלא מקום שלי שם יהיה הגזבר 1 

 2 ? מי בעד. ש"מציע את רן כממלא מקום במט

 3 

 4 ?ב להיות נבחר ציבורהוא לא חיי :מצליח עמנואל

 5 

 6 . אוקי. לא, לא :חיים געש

 7 

 8 רים"אישור תב

 9 

 10 .רן. רים"תב :חיים געש

 11 

... אנחנו . אלף שקל על חשבון המועצה 150-פיס עדכון ב 160הראשון זה  :רן גלר 12 

, השדהסלילת דרך  314. אלף שקל יהיה על חשבון מפעל הפיס 150-שגם ה 13 

 14 .מיליון שקל נוספים 1,913-השלמה ל

 15 

 16 .אני מבקש לראות את כל החשבונות של הרחוב הזה. סליחה רגע :סי זריהןיו

 17 

 18 . תקבל אותם :חיים געש

 19 

 20 1,250-אלף שקל ל 50השלמה של , מרכז קהילתי הצפירה 315ר הבא "התב :רן גלר

עבודות תאורה לאלף שקל במסגרת  250. תאורת רחובות 321. מיליון 21 

שיפוץ  350. אלף שקל 150 שיפוץ אולם ספורט אלישבע 363. 2009לשנת  22 

ציוד וריהוט חדרי כושר  383. אלף שקל להשלים את השיפוץ 50מועדון  23 

רכב  403. השקעה באולמות ספורט של אלישבע וכרכור, אלף שקל 150 24 

 25 . למנהל האגף החדש. המוניציפאלילמנהל האגף 

על חשבון  150מתוכם , אלף שקל 180רכישת מתקני כושר לפארקים  421  26 

 27 ה מתקני כושר ז. וינר

 28 

 29 . בתוך המגרשי שעשועים שעשינו הוספנו מתקנים של כושר למבוגרים :חיים געש

 30 

 31 ( מדברים ברקע) קיץשיפוצי  422 :רן גלר

 32 

 33 ?גנים, שיפוצי קיץ בתי ספר :יוסי זריהן

 34 

 35 .כן. גני ילדים, בתי ספר :חיים געש

 36 

 37 ?מי מממן את זה :אפרים מעודה
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 1 

 2 .אנחנו :רן גלר

 3 

 4 ?לא מפעל הפיס :אפרים מעודה

 5 

גילינו , דבר חדשוגילינו . נודע לנו מה המסגרת של מפעל הפיס היום . דקה :חיים געש 6 

קיבלנו כסף לפני שנה וחצי . שרוב בתי הספר לא רשומים על שם המועצה 7 

אחד מהמסמכים . לעשות קירוי במגרש הספורט בבית ספר מרחבים 8 

ורה עם המינהל הלכנו לפרוצד. שמפעל הפיס מבקש זה הוכחת בעלות 9 

וואלה השנה עוד , מו, מה, עכשיו באנו למפעל הפיס לראות מי. והבאנו 10 

אבל אתה לא יכול לגעת , אלף שקל 700אמרו המסגרת שלכם . מעט נגמרת 11 

 12 . בשום בית ספר  אם אתה לא מביא לי טופס שהוא על שמך

 13 

 14 (מדברים ביחד)

 15 

למה זה . אלף שקל 700יא של מפעל הפיס ה 2009-המסגרת שלנו ל, אפרים :חיים געש 16 

. ונותן גם יותר, חצי מיליון אני נותן מעצמי כל שנה. מיועד עוד לא פורסם 17 

 18 . בחמש השנים האחרונות נתנו הרבה יותר

 19 

 20 ?אז על שם מי זה מופיע :אפרים מעודה

 21 

 22 . מאושר פה אחד. תחדש את הסכמי החכירה. על המינהל :חיים געש

 23 

 24 ?נכון, אני משוחרר :דני ארז

 25 

 26  .תודה רבה, אתה יכול ללכת, דני :ם געשחיי

 27 

 28 אישור העברת עובדים לדירוג שכר בכירים

 29 

תרשום , רן. אני מבקש מצילה לצאת. אנחנו עוברים לדיון בנושא כוח אדם :חיים געש 30 

 31 .אתה את הפרוטוקול

 32 

 33 (צילה יוצאת מהחדר)

 34 

דירוג חלק מהעובדים עובדים או רוב העובדים עובדים ב, אנחנו היום :חיים געש 35 

אם , אנחנו צריכיםחלק מהעובדים ... חלק קטן מהעובדים עובדים  .דרגה 36 

. לתגמל אותם בצורה אחרתהביא עובדים ברמה גבוהה אנחנו רוצים ל 37 
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 1  .עובדים שעובדים בדירוג דרגה לא ניתן לתגמל אותם

פנינו בבדיקה עקרונית או אישור עקרוני מהממונה על , אנחנו מבקשים  2 

לא קיבלנו אישור . האם התהליך אפשרי או לא אפשרי ,לשפיצר, השירות 3 

אבל ברמה העקרונית שפיצר מוכן , פרטני כי לא העברנו לו אישור פרטני 4 

 5 . לתהליך

 6 

 7 ? יש אישור ממנו בכתב :יוסי זריהן

 8 

 9 ? נכון. אי אפשר יהיה לתת אם לא יאושרו החוזים במשרד הפנים .דקה :חיים געש

 10 

 11 (מדברים ביחד)

 12 

האנשים האלה . מפטרים, מקצצים. י יודע שבכל מדינת ישראל מפטריםאנ :יואב קעטבי 13 

אני לא יודע עכשיו באמת  .צריכים להיות מרוצים שיש להם מקום עבודה 14 

 15 .האמינו לי. במי מדובר

 16 

ואני חושב שאם . תקצבנו את הנושא בתקציבבהנחה שזה יבוצע . טוב. כן :חיים געש 17 

 18 . ים שיפעילו אותההמועצה רוצה להיות ענקית היא צריכה ענק

 19 

 20 .בכסף ענקי :יוסי זריהן

 21 

לא הצלחנו . אם אתה רוצה לשכור אנשים טובים יש לזה מחירים. כן :חיים געש 22 

הנדסאי פעיל שהוא חי . לאייש למשל את המשרה של ההנדסאי בהנדסה 23 

והתחלפו פה אנשים כי השכר היה סביב שכר , ונושם לאורך זמן רב 24 

את השמות של . ... את האישור שלכם עכשיו אני מבקש... . מינימום 25 

 26 . אפשר יהיה לעשות הצבעה שמית על כל אחד, האנשים

אבל הישוב צריך ', וכו' אני מסכים עם מה שאומר יואב שהמצב קשה וכו  27 

והכי טוב שאפשר וכמה , התושבים צריכים לקבל שירות. להמשיך לעבוד 28 

ברמה הכי , שיותר טוב לאורך זמן וליצור בסיס שיאפשר מושבה מתפקדת 29 

 30 .משה בבקשה. שאפשרגבוהה 

 31 

אני קודם כל רוצה באמת להגיד שבסך הכול אנחנו היום באמת . טוב :משה בן דוד 32 

שהמועצה , תקופה של פיטורים ותקופה שיש באמת. בתקופה לא טובה 33 

אם , מדובר במזכירות. אני לא רואה פה שמדובר במהנדסים. מחפשת כסף 34 

 35 .אבל ממה שאני רואה, תאני לא רואה את השמו, אני מבין

 36 

 37 ? איפה מזכירות :חיים געש
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 1 

 2 (מדברים ביחד)

 3 

 4 .אני גם רוצה להגיד משהו. קודם כל עקרוני :כוכי גדרון

 5 

 6 .עוד לא סיימתי, רגע :משה בן דוד

 7 

 8 .חשבתי שסיימת :כוכי גדרון

 9 

אני בכל זאת חושב שבתקופה הזאת לאנשים שהם כבר . לא סיימתי :משה בן דוד 10 

וזה לא עניין שהם לא טובים  ,כבר קיימים במערכת ועובדיםעובדים והם  11 

או כן טובים בגלל המשכורת או שהם הולכים לעזוב את העבודה בגלל  12 

אני באמת לא רואה הצדקה בתקופה הזאת להעלות משכורות . המשכורת 13 

אני רואה פה . לא אקדמאים, אני לא יודע אקדמאים, לתפקידים האלה או 14 

 15 מזכירות או כאלה

 16 

 17 ?איפה ראית מזכירה. אין מזכירות :געש חיים

 18 

אני חושב שזה לא הזמן ולא צריך . אני לא יודע בדיוק מי הפיגורות :משה בן דוד 19 

 20 . פה כרגע משכורות להעלות

 21 

 22 .זה לא מזכירה. אגף המזכירות :חיים געש

 23 

 24 אם זה לא חלק מהסכם עבודה :משה בן דוד

 25 

 26 (מדברים ביחד)

 27 

 28 . אני נורא אשמח אם תקשיב לי, שיואבה להתייחס למה קודם כל אני רוצ :כוכי גדרון

 29 

 30 (מדברים ביחד)

 31 

קודם כל אני מסכימה איתך על הנושא של , משה. תודה? אפשר לדבר :כוכי גדרון 32 

. אבל בוא רגע נזכיר לעצמנו מה היה מצבנו לפני חמש שנים. המצב במשק 33 

צב אנחנו התחלנו במצב מאוד מאוד לא טוב והגענו עכשיו לאיזשהו מ 34 

פחות . כמועצה שהיא מועצה נורמליתשאנחנו באמת יכולים להתנהג קצת  35 

 36 .אף אחד לא דיבר, אז היינו במצוקה. או יותר לעומת מה שהיינו

 37 
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, אחוז את הארנונה אז אנחנו נהיה מה זה 20-אבל אם נעלה עכשיו ב :מצליח עמנואל 1 

 2 . רעננה

 3 

 4 . פרדס חנה, לא :צבי-חיה בן

 5 

 6 רגע, רגע, במצב שלא יכולנואז היינו  :כוכי גדרון

 7 

 8 (מדברים ביחד)

 9 

מה שאמרתי  .כשאתם דיברתם אני הקשבתי לכם, משה, עכשיו מה שקורה :כוכי גדרון 10 

יש אנשים , וזה לא כל האנשים פה, לפחות באנשים שאני נתקלתזה ש 11 

, בואו נגיד ככה? בסדר. שעובדים מעל ומעבר לשעות הנורמטיביות 12 

 13 .נורמטיביות

זאת , הנושא של המזכירהגם . ואני כן אזכיר שמות, שא שלולמשל גם הנו  14 

 15 . רגע ,וגם הנושא של מנהלת מחלקת הרווחה. צילה

 16 

 17 (מדברים ביחד)

 18 

אני מדברת ? יואב? יואב, עכשיו אני יכולה לדבר. אחד אחד. רגע, אבל רגע :כוכי גדרון 19 

לפחות לגבי האנשים שכבר עובדים שאמרנו שהם עובדים . עקרונית רגע 20 

 21 .אב שאל אם הם ילכו הביתהויו

, זה עניין של לתת להם את השכר ההוגן. זה לא עניין של ילכו הביתה  22 

כי זה כבר נכנס לתוך , שהיום אנחנו נמצאים במצב שכן אנחנו יכולים 23 

, ובחורה כמו צילה שעובדת פה. זה לא משהו שאנחנו מוסיפים, התקציב 24 

 25 . אני לא צריכה לספר לכם

שמקבלת מחמאות מפה ועד לא יודעת קת הרווחה בחורה כמו מנהלת מחל  26 

אני חושבת שסוף , והיא נחשבת כאחת הטובות בארץ, מהמשרד שלה, מה 27 

 28 . כאנשים שראויים למשכורתםסוף מגיע שנתייחס אליהן 

אז , אני לא מדברת על כל אחד מהם אלא מי שכרגע, זה אני מדברת לגבי  29 

ברים שאתה אמרת אי אפשר להתייחס קודם כל לכולם ביחד בתוך הד 30 

לפעמים יש לי אפילו , אתה יודע, אלא צריך להתייחס לגופו של עניין 31 

אני ". ניצול"אבל יש לי הרגשה של , אולי קשה להגיד את זה, הרגשה 32 

 33 . זהו. רק מהאנשים שאני מכירה. אישית אומרת

 34 

 35 (מדברים ביחד)

 36 

 37 .אני רוצה קודם בבקשה באיזה דרגות כל אחד מהם :יוסי זריהן
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 1 

אחוז  50-כ. ... אני רוצה להגיד לך משהו, משה. דקה, יוסי. דקה, דקה :ם געשחיי 2 

והגזבר , אז תאמין לי. מעלות השיפוץ של המשרד שלי אני שילמתי מכיסי 3 

 4 .אז תאמין לי שאני יודע מה המשמעות של כסף ציבורי. עדי

אני גם אומר לך חד משמעי שאנחנו חייבים לתושבים שירות הרבה יותר   5 

, עם תמי בר ששת למשל. ניסינו במסגרת האפשרויות הנורמטיביות.. .טוב  6 

ר וועדת "אני יו, אני במקרה מכיר את העבודה שלה לא רק כבוס שלה 7 

וניסינו להעלות לה את השכר ... הרחבה של מרכז השלטון המקומי  8 

במסגרת הדירוג דרגה ומכתבים של האיגוד העובדים הסוציאליים ועם  9 

הממונה על השכר , עם המכתבים של שמואל נחמניהמכתבים של שפיצר ו 10 

 11 .באוצר

לא ניתן לעשות יותר . היא במצב הקיים היא מיצתה את עצמה מעל ומעבר  12 

מתעסקת  .אנשים 34היא שולטת על . זה לא הוגן, זה לא הגון. שום דבר 13 

אני חושב שזה ראוי . עם הבעיות הקשות ביותר שיש בפרדס חנה כרכור 14 

 15 . ונכון להעלות לה

 16 

 17 (מדברים ביחד)

 18 

היא התקבלה על סמך . אתה אומר שהיא עובדת שבועיים... העבודת הזו  :אלדד בר כוכבא 19 

 20  ? אחוז 30היא לא ידעה מה היא מקבלת וכבר להוסיף לה , מה. איזה מכרז

 21 

 22 (מדברים ביחד)

 23 

אני מבקש את . אני מבקש להעלות להצבעה לפי הסדר פה. נעשה שמית :חיים געש 24 

אחוז שכר  30-להעביר אותה מדירוג דרגה ל, ה כהןהאישור של ציל 25 

 26 ? מי בעד. בכירים

 27 

ולמה לא לקבל שעות . אני רוצה לשמוע... איזה דרגה היא . סליחה, לא :יואב קעטבי 28 

 29 .זה פתח מאוד מסוכן למועצה? למה היא צריכה דירוג בכירים, נוספות

 30 

 31 ? למה :חיים געש

 32 

, היא מזכירה? על סמך מה. ש דירוג בכיריםכי אחר כך עוד אחד יבק, ככה :יואב קעטבי 33 

 34 .תן לי שנייה

 35 

 36 . היא מנהלת לשכה :חיים געש

 37 
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עם כל , גם כשאני הייתי עובד במועצה .היא עוד לא בכירה. מנהלת לשכה :יואב קעטבי 1 

. ולא התביישתי ולא ביקשתי... הייתה לי השכלה יותר מאחרים , הכבוד 2 

, תן לה שעות נוספות. רוצה להבין אני? יש לה השכלה, מה... אז אני שואל  3 

 4 כל אחד יבוא יבקש. יש לה דירוג דרגה

 5 

 6 .  זה שהם יבקשו לא אומר שאני אסכים :חיים געש

 7 

 8 . סימן שאין פה קריטריונים :יואב קעטבי

 9 

אני חושב שהעובדים האלה הם עובדים מרכזיים במערכת ואני חושב  :חיים געש 10 

 11 .שצריך לתגמל אותם

 12 

 13 .א בכיריםהם ל :יואב קעטבי

 14 

 15 .אוקי :חיים געש

 16 

 17 ? אחוז 30מה זה  :אפרים מעודה

 18 

 19 .משכר בכירים :רן גלר

 20 

 21 . אלף 34שכר בכירים הוא  :יוסי זריהן

 22 

 23 (מדברים ביחד)

 24 

 25 ? מה היום משכורתה, סליחה :אפרים מעודה

 26 

 27 (מדברים ביחד)

 28 

ם לפי תפקיד של כל בעל תפקיד כתוב כמה משכר בכירי ,ל כתוב"עוזר מנכ :רן גלר 29 

 30 . הוא יכול לקבל

 31 

 32 (מדברים ביחד)

 33 

כוח אדם מעולם לא נוהל . תקשיב טוב מה שאני אומר לך עכשיו, כוח אדם :חיים געש 34 

אני אראה לך תיקים . תקשיב טוב מה שאני אומר לך. בפרדס חנה כרכור 35 

נושא כוח . הייתה פונקציה של רכזת כוח אדם. תקשיב טוב, של עובדים 36 

 37 . י מזכירי המועצה לדורותיהם"עכל השנים לאורך אדם נוהל 
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זה הגיע למצב שאני אראה לך תיקים . חלקם לא, חלקם היו בעלי הכשרה  1 

לא . שהתיק שלהם ריק 20או  15שנה עובדים או  30יש פה , של עובדים 2 

. לא השתלמות אחרת, לא השתלמות כזאת .לא מילה רעה, מילה טובה 3 

 4 218-כ. רד הפניםפה ביקורת של הממונה על השכר באוצר ומשהייתה 

 5 . עובדים וגמלאים נדרשו להחזיר כסף

לקלוט לעבודה בוועדת צו המועצות מחייב , אתה יודע, נתקבלו לעבודה  6 

עשינו עכשיו מסע של , כל המדינה, לא רק אנחנו, מינויים ועשינו עכשיו 7 

 8 . וועדת מינויים רטרו

 9 

תביאו . תת להם לפי זהאתה אומר שאפשר ל. אנחנו רוצים לקבל נתונים :אלדד בר כוכבא 10 

 11 ? למה אתה לא מביא אותם לישיבה. לנו את הנתונים האלה

 12 

 13 . חמש דקות הפסקה ותקבלו את הנתונים :חיים געש

 14 

 15 (הפסקה)

 16 

עובדים בכירים בתפקידים שאינם . אני רוצה להסביר, אלדד שאל שאלה :חיים געש 17 

רשות מקומית רשאית להעסיק עובדים בכירים שאינם . סטטוטוריים 18 

 19 י משרד הפנים ויותאם לחוזה הבכירים"סטטוטוריים בחוזה אישי שיוכן ע

 20 60שכרו של העובד הבכיר לא יעלה על . להלן החוזה, 26.12.02מיום ... 

 21  ... ל "אחוז משכר מנכ

 22 

 23 (מדברים ביחד)

 24 

 25 .אני מבקש לעבור להצבעה שמית, חברים :חיים געש

 26 

 27 ? מה שמית. אני רוצה חומר, לא :יוסי זריהן

 28 

 29 אני מבקש  :יים געשח

 30 

 31 (מדברים ביחד)

 32 

לבקש עמוס , אני רוצה להוסיף? אני יכול. אני רוצה להוסיף עוד שניים :יואב קעטבי 33 

 34 ממלא מקום. עושה עבודת קודש, כחלון

 35 

 36 ?בתור מה אתה מבקש להעלות :חיים געש

 37 
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, חצי משרה וחצי משרה, להציע אותם במקום שניים מהתפקידים האלה :יואב קעטבי 1 

 2 .ו את העבודה אנשי ביתךיעש

 3 

 4 .אני מתנגד להצעה :חיים געש

 5 

 6 ?למה :יואב קעטבי

 7 

לא , שזה יהיה תלוי בי ככל, כי אני התחייבתי לבוחריי שאף איש ציבור :חיים געש 8 

 9  .יקבל שכר

 10 

 11 .המועצה רוצה. לא אתה, אז המועצה :יואב קעטבי

 12 

ביררתי  ות אישיותגם בשיח, לאנשים שלי אני התחייבתי. המועצה רוצה :חיים געש 13 

אני מבקש להביא להנה אנשים מקצועיים שלא . את הדברים האלה 14 

 15 תלויים

 16 

 17 ?איזה מקצועיים. אתה הולך בניגוד לתנאי המכרז ?איזה מקצועיים :יואב קעטבי

 18 

 19 . אוקי, טוב :חיים געש

 20 

 21 . לא לפי גדלותם המקצועית, אתה בוחר את האנשים לפי קטנותם :יואב קעטבי

 22 

 23 (מדברים ביחד)

 24 

להעביר את צילה כהן , אני מבקש אישור המליאה להעלות את השכר :חיים געש 25 

, נחמיה, יואב, מעודה. 12? מי בעד. אחוז שכר בכירים 30-מדירוג דרגה ל 26 

 27 . יוסי ואלדד? מי נמנע. משה נגד? מי נגד. כן, 12. חיה, נורית, מצליח, עמוס

 28 

 29 אחוז  60אבל , זה מאוד מקובל אחוז 30? אני יכולה להגיד משהו, חיים :צבי-חיה בן

 30 

 31 . אחוז זה המון 60 :יוסי זריהן

 32 

 33 (מדברים ביחד)

 34 

 35 .נמק, אלדד :חיים געש

 36 

מפני שלא קיבלתי את הנתונים בדיוק מה שכרה ומה אחוז אני נמנע  :אלדד בר כוכבא 37 
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, אחוז אם זה מדובר ולא יותר 5הייתי מאשר עליה של . העלייה האמורה 1 

 2 . מפני שזה מהווה פתח לדרישות אחרותגם בשל תנאי המשק וגם 

 3 

 4 ?אחוז במה 5עליה של  :חיים געש

 5 

 6 . בשכרה :אלדד בר כוכבא

 7 

 8 ?בשכר :חיים געש

 9 

 10 .כן :אלדד בר כוכבא

 11 

 12 ?בדירוג דרגה :חיים געש

 13 

 14 .כן :אלדד בר כוכבא

 15 

 16 ?אחוז 5-להשאיר אותה בדירוג דרגה ולהעלות את שכרה ב :חיים געש

 17 

 18  .כן :אלדד בר כוכבא

 19 

 20 .אין אפשרות כזאת :ים געשחי

 21 

 22 תרגום של , לא :אלדד בר כוכבא

 23 

אני מבקש אישור המליאה להעלות את  .הלאה, טוב. אין אפשרות כזאת :חיים געש 24 

 25 הייתה לנו ישיבת הנהלה ... השכר 

 26 

 27 (מדברים ביחד)

 28 

 29 60-למדירוג דרגה אני מבקש להעמיד להצבעה להעביר את בתיה פרידון  :חיים געש

 30 ? מי בעד. כיריםאחוז שכר ב

 31 

 32 ? אחוז משרה 50-בתיה פרידון עובדת ב. סליחה :אפרים מעודה

 33 

 34 .כן :חיים געש

 35 

 36 ? אחוז משרה 50אז אתה מדבר על  :אפרים מעודה

 37 
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 1 (מדברים ביחד)

 2 

, לפי דירוג דרגה שאני לא יודע. אלף שקל 155הייתה  2008-עלות שכרה ב :חיים געש 3 

כר בכירים עלות השכר אחוז מש 30, ההעברה שלה לשכר בכירים 4 

 5 50-בתיה נשארת ב. רן, תקן אותי אם אני טועה. אלף שקל 33-מתייקרת ב

 6 . אחוז משרה משכר בכירים

 7 

 8 (מדברים ביחד)

 9 

אני מבקש . הלאה. אני משאיר בצד את הסיפור של בתיה פרידון, חברים :חיים געש 10 

 11 אני. אחוז משכר הבכירים 60-את תמי בר ששת להעביר מדירוג דרגה ל

יואב ? מי נגד. 7? מי בעד. מבקש לאשר את ההעברה של תמי בר ששת 12 

 13 . 5? מי נמנע. ומשה

 14 

לדעתי למנהלת מחלקת אין מקום להוסיף תוספת שכר . אני רוצה לנמק :אלדד בר כוכבא 15 

והתוספת הזאת מהווה משום . שכר ראוי. שכרה הוא בסדר. הרווחה 16 

 17 .פריצה בתקציב והיא מיותרת לחלוטין

 18 

 19 אני רק רוצה לעדכן אין פריצה בתקציב מפני שאישרנו את התקציב . טוב :חיים געש

 20 

 21 . זה לא משנה :אלדד בר כוכבא

 22 

 23 . טוב :חיים געש

 24 

אבל מצד שני גם . בהצבעה הראשונה על צילה ומגיע לאנשיםאני הצבעתי  :מצליח עמנואל 25 

מגיע גם לאותם אנשים שרוצים ללכת , מגיע לתושבי פרדס חנה כרכור 26 

לא יכולים לקחת , ואם אנחנו אומרים חוסכים פה כסף שאין לנו ,לבריכה 27 

אנחנו צריכים להעלות את , ואין לנו כסף אנחנו לא נוכל להפעיל, על עצמנו 28 

אני מדבר על . לא יהיה להם לקנות לחם, הארנונה של האנשים שאין להם 29 

 30 . שקל כיכר 30, 20לא שקונים לחם שחור שעולה , אלו שקונים לחם אחיד

על אף , אני חושב שאסור לנו מצפונית להעלות את שכר העובדיםאז   31 

לפי דעתי לא יכול . מגיע .גם לכל אחד, גם לי, מגיע גם לך. שמגיע לכל אחד 32 

, לא מבזבזים, להיות שיוצאים בהכרזה לבוחר ואומרים אנחנו לא מעלים 33 

. לכל אחד מגיע .מגיע לכולם. מעלים, מעלים, מעלים. ופה אנחנו מעלים 34 

אנחנו בגלל הגרושים לא , הגרושים מעלים את הארנונהאנחנו בגלל אבל  35 

משאירים את האנשים , לא לוקחים את בריכת השחיה, משפצים בעצמנו 36 

בגלל זה אני חושב שאין צורך ו. בלי בריכה יכול להיות לשנים רבות 37 
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 1 .להעלות

 2 

 3 ... אני מבקש להעלות להצבעה את מנהל אגף . טוב :חיים געש

 4 

איציק דהן וזיוה דסקל אני מבקש לראות את המכרזים שלהם ואיך יצאו  :יוסי זריהן 5 

 6 .המכרזים ומה היה במכרזים

 7 

 8 (מדברים ביחד)

 9 

 10 מנהל אגף מוניציפאלי, אני מבקש לאשר את שכרו של איציק דהן :חיים געש

 11 

 12 אבל אני רוצה  :יוסי זריהן

 13 

 14 אני אתן לך :חיים געש

 15 

 16 .לשאול שאלה אני רוצה. לפני ההצבעה, לא :יוסי זריהן

 17 

 18 .כן :חיים געש

 19 

אני רוצה . אתה צריך להגיד לי. על איזה תנאי מכרז הוא התקבל לעבודה :יוסי זריהן 20 

 21 . לדעת

 22 

 23 (מדברים ביחד)

 24 

 25 חברים יקרים :חיים געש

 26 

 27 ?אפשר לקבל תשובה או לא :יוסי זריהן

 28 

 29 ביום ראשון תקבל את התנאים. תקבל תשובה :חיים געש

 30 

 31 ?לא יודעאתה , לא :יוסי זריהן

 32 

 33 אני לא זוכר, לא :חיים געש

 34 

 35 ?על סמך מה אתה מעלה את זה :יוסי זריהן

 36 

 37 כי אני חושב שהשכר הראוי של מנהל אגף מוניציפאלי  :חיים געש
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 1 

 2 (מדברים ביחד)

 3 

מנהל אגף , את איציק דהןאני מבקש להעמיד להצבעה , חברים :חיים געש 4 

? מי נגד. 7? מי בעד. יםאחוז משכר בכיר 60-להעביר אותו ל, מוניציפאלי 5 

 6 ? מי נמנע

 7 

אבל מאחר ולא הונחו ... אני אומר שוב יכול להיות שאם היה מונח בפני  :אלדד בר כוכבא 8 

 9 ... לרבות המכרז עצמו , כל הניירות שצריכות להיות מונחות

 10 

 11 הבאה זאת זיוה דסקל ' הגב. טוב :חיים געש

 12 

 13 (מדברים ביחד)

 14 

אני אחר כך . אני שמח שאפשר לחשוב עוד פעם, סוכם בהנהלה, חברים :חיים געש 15 

אני מבקש להעלות . שתיפסק ההקלטה אגיד כמה דברים על הדבר הזה 16 

 17 30-אני מציע להעביר אותה ל. להצבעה את העלאת השכר של זיוה דסקל

 18 . אחוז שכר בכירים

 19 

 20 . 25אני רוצה להציע  :אפרים מעודה

 21 

מי . 4? מי בעד? אחוז לזיוה דסקל 30מי בעד . אני מבקש לאשר את ההצעה :חיים געש 22 

 23 .הישיבה נעולה. תודה רבה. 2? מי נמנע. 5? נגד

 24 

 25 סוף הישיבה

 26 

 27 


