תאריך 81/80/70
ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה – כרכור
פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית
מס'  )1/70( 70ביום 81/80/70

1
2
3
4
5

משתתפים:

6

מר חיים געש ,ראש המועצה

7

ד"ר אלדד בר כוכבא ,ממלא מקום וסגן ראש המועצה

8

מר אלי אטיאס ,סגן ראש המועצה

9

רו"ח רן גלר ,מזכיר וגזבר המועצה

10

מר אריה רפופורט ,מהנדס המועצה

11

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

12

גב' צילה כהן ,מנהלת לשכה

13

מר אבי כאכון ,מר יואב קעטבי ,גב' הגר פרי – יגור ,מר אפרים מעודה ,מר רון לירם,

14

מר נחמיה מנצור ,גב' חיה בן צבי ,מר יעקב צדקה

15
16

פרוטוקול

17
18

 .7החלטה בעניין בקשת חבר המועצה מר רון לירם לתיקון פרוטוקול ישיבת מועצה
מתאריך  71/6/70ואישור הפרוטוקול.
גב' פרי יגור:

19
20

בישיבת ועדת משנה אנשים חיכו בחוץ ,אנשים גם חיכו בחושך למטה

21

ולא היה מי שיפתח להם.

22

מר ח .געש:

רון לירם איננו.

23

רו"ח ר .גלר:

הוא מאחר וביקש להעביר את הנושא יותר מאוחר.

24

מר ח .געש:

יש סדר יום .הוא ביק ש לעשות תיקון פרוטוקול ,אני חושב שאין מקום

25

לתיקון פרוטוקול ,הוא איננו ,למרות שאני יכול אני לא ...

26

גב' פרי יגור:

אני יכולה להציג את זה בשמו?

27

מר ח .געש:

את יכולה להציג בשמו ,כן.

28

מליאת הוועדה המקומית
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גב' פרי יגור:

איפה זה?

1

מר ח .געש:

סעיף  /בסדר היום.

2

גב' פרי יגור:

איפה זה בחוברת? אגב ,הייתי צריכה ללמוד את זה ב 7/-שעות ,אתה

3

מצפה ממני גם להרבה.

4

תשני את החוק .חברי הכנסת דנים בתקציב המדינה שמונח להם 7/

5

שעות על השולחן גם.

6

אתה יכול גם לפרגן שאני לומדת יפה .אני כותבת את המכתב של רון.

7

ככה ,כותב רון לירם חבר סיעת יחד עם העבודה" .בישיבת המועצה

8

שבנדון" כותב את זה ב ,/1-חיים ,למעט השבוע האחרון של הדחיה

9

למה זה נדחה שלוש פעמים?

10

מר ח .געש:

מכל מיני סיבות לא תלויות ולא. ..כל הסיבות

11

גב' פרי יגור:

אבל אתה יודע ,אפרופו חוקים שאתה אוהב לצטט ,צו המועצות קובע

12

ש-

13

מר ח .געש:

לא יותר משבוע.

14

גב' פרי יגור:

נכון

15

מר ח .געש:

לפעמים הנסיבות מאפשרות ,אנחנו

16

גב' פרי יגור:

זאת אומרת שאתה עובר על צו המועצות.

17

מר ח .געש:

לפעמים קורה.

18

גב' פרי יגור:

זה מוקלט חיים.

19

מר ח .געש:

לא הכל ,גם מהפרוטוקול הזה יצא ,היה דיון לפני שבוע ,נשלח לך לפני

20

שבוע ואת אומרת רק  7/שעות ,במקרה הזה לא היה צריך שבוע.

21

גב' פרי יגור:

לא ידענו שניקלע לסיטואציה שנקלענו אליה שבוע שעבר.

22

מר ח .געש:

כן ,לגופו של עניין בקשה לתיקון פרוטוקול ,כן.

23

גב' פרי יגור:

"בישיבת המועצה שבנדון הוא מתייחס ל ,/18282//7-הועלתה לסדר

24

היום הצעה שזכתה לתמיכתנו בה ואף לחיזוק בנושא צילום ישיבות

25

המועצה בידי חברה חיצונית .בראייתנו" ,כותב רון" ,שקיפות ציבורית

26

הינה בסיס לשירות ציבורי איכותי .עם עיוני בפרוטוקול של הישיבה

27

מצאתי כי נפלה טעות בסיכום דבר ההחלטה שנלקחה בנושא .נושא

28

מר ח .געש:

גב' פרי יגור:
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איסור הצילום בישיבות המועצה אינו זה שעלה להצבעה כי אם נושא

1

אישור הצילום בידי חברה חיצונית .איסור הצילום כפי שנאמר על ידי

2

היועץ המשפטי למועצה הינו נגזרת של אישור הצילום על ידי גורם

3

מטעם המועצה המבוסס על תקדים .מאחר ונושא זה לא נדון בנפרד

4

ולא נתקבלה לגביו החלטה הרי שבפרוטוקול הישיבה כתוב דבר הסותר

5

את ההחלטה שהתקבלה .בפרוטוקול נכתב כי נקבע איסור בצילום

6

פרטי במליאת המועצה ,דבר שאינו נכון ,נושא איסור הצילום הפרטי

7

לא אושר באופן גורף ".ממשיך וכותב רון" ,ההחלטה שהתקבלה הינה

8

שכל עוד מתקיים צילום על ידי המועצה אסור לבצע צילום פרטי

9

במליאת המועצה .להלן נוסח עדכני להצעה מס'  ,4ציטוט ,צילום וידאו

10

של ישיבות מליאת המועצה על ידי חברה חיצונית ואיסור הקלטות

11

פרטיות כפי שאכן התקבלה בישיבה .החלק הראשון לגבי צילום ישיבות

12

המליאה ישאר כמו שהוא מציע והחלק השני באשר לאיסור הצילום

13

יתוקן כדלקמן :הקלטות פרטיות בישיבות המליאה תאסרנה כל עוד

14

מתקיימים צילומי וידאו בשידור ישיר על ידי החברה הנבחרת .אבקש

15

לקבל פרוטוקול מעודכן בהקדם"...

16

יש רק בעיה אחת ,את רואה ,אני אפילו לא עושה דיון אם להוריד את

17

זה מסדר היום או לא.

18

גב' פרי יגור:

אני רק ...

19

מר ח .געש:

לקחת על עצמך להקריא אז תיקחי על עצמך גם לקבל את ההערות.

20

מר א .מעודה:

היא לא מבינה מה כתוב .היא רק קראה ,את הבנת?

21

גב' פרי יגור:

אני אעמוד על ההבדל ,יש לי עוד שתי דקות ,נכון? כי זה  //דקות

22

לדיבור ,לא?

23

לא ,לא ,יכולתי להוריד את זה מסדר היום ,נתתי לך להקריא את

24

ההצעה ,יש כאן רק אי דיוק אחד ,האי דיוק שמה שהוא מבקש להוסיף

25

לא נאמר על ידו בישיבה ,אם זה היה נאמר על ידו בישיבה והיינו רואים

26

בתמליל שזה מה שנאמר ,מתקנים וחבל על הויכוח.

27

יש מניעה לקבל החלטה שמתקנים את ההחלטה?

28

מר ח .געש:

מר ח .געש:

גב' פרי יגור:
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זה החלטה אחרת ,נכון לעכשיו אני מקריא את הפרוטוקול ,אותו סעיף

1

 ,4למרות שאני לא מנהל דיון ,כשאני הבאתי את זה להצבעה ,אני

2

מקריא מהפרוטוקול ,שהוא רוצה לתקן דברים שהוא לא אמר .אני

3

אתעלם מהחלק הראשון ,יש לך שם את הסעיף ,אני מבקש לאשר פה

4

צילום וידאו של ישיבות מליאת המועצה על ידי חברה חיצונית ואיסור

5

הקלטות חיצוניות ,זה מה שהבאתי להצבעה.

6

אתה צודק ,אני חייבת להגיד שאתה צודק ,אני רק רוצה לדייק את מה

7

שרון אולי התכוון ואולי לא כתב את זה ברור ,מה שהוא התכוון זה

8

להוסיף בטקסט שאתה הקראת ...

9

אבל אי אפשר להוסיף לטקסט מה שלא נאמר בישיבה .לא עושים

10

פרוטוקול בדיעבד .אני

11

יש מניעה? אבל יש איזושהי התנגדות שההחלטה תהיה כזאת בהינתן

12

שיש צילום מוסדר של המועצה...

13

מר ח .געש:

תביאי הצעה לסדר ונעשה עוד פעם.

14

גב' פרי יגור:

או.קי ,.בסדר גמור.

15

מר ח .געש:

אבל ברמה העקרונית אי אפשר לתקן פרוטוקול בדיעבד ,אי אפשר

16

להכניס בפרוטוקול מה שלא נאמר בו בדיון.

17

גב' פרי יגור:

בסדר גמור.

18

מר ח .געש:

לטוב ולרע .אז אני

19

מר א .מעודה:

אבל מהותית מה זה משנה? יש פה עכשיו הקלטה ,אז בסדר ,לא יכניס

20

עוד הקלטה.

21

גב' פרי יגור:

בסדר גמור .הכל טוב.

22

מר ח .געש:

אז אנחנו ,אני חושב שבפה אחד מורידים מסדר היום ,בפה אחד לא

23

מתקנים את הפרוטוקול ,אם זה מה שאתם רוצים.

24

גב' פרי יגור:

אז זה לא פה אחד ,פה אחד שלך ,אבל אני נמנעת.

25

מר ח .געש:

אז אני מבקש להוריד את הסעיף מסדר היום ,מי בעד?

26

מר א .מעודה:

היא נמנעת.

27

מר ח .געש:

מי נגד? מי נמנע? הגר נמנעת .תודה רבה.

28

גב' פרי יגור:

מר ח .געש:

גב' פרי יגור:
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 .2הצעה לסדר בנושא תכנית  353-8800676שכונת האלון – מוגשת ע"י גב' הגר פרי יגור.
מר ח .געש:

1

הסעיף הבא על סדר היום ,הצעה לסדר בנושא שכונת אלון ,הגר

2

בבקשה.

3

מר א .מעודה:

חבל שלא מצוינים עמודים ,אני לא יודע איפה למצוא את זה.

4

גב' פרי יגור:

יש דגלים כאלה קטנים שעולים חצי שקל

5

מר א .אטיאס:

אבל יש לך צבעים ...הפרוטוקול עם צבעים ,יש חוצצים שם ,תראי.

6

מר ח .געש:

נשתדל להשתפר ,כן.

7

גב' פרי יגור:

תשתדל יותר חיים .אני חייבת להגדיל יותר משאני קוראת את ההצעה

8

שלי ,להקדים ולומר משהו קשה.

9

מר א .מעודה:

יש לי כזה?

10

גב' פרי יגור:

לא ,זה

11

מר א .מעודה:

אה ,זה חדש? לנו את מביאה ...אבל לעצמך את עושה צבעים ...

12

גב' פרי יגור:

זה צילה עשתה ,לא אני.

13

מר ח .געש:

טוב.

14

גב' פרי יגור:

שני דברים ,קודם כל לא יכול להיות ,לא יכול להיות שאתה לא מעדכן

15

את המליאה בדבר החלטות מהותיות תכנוניות שנוגעות לישוב ,אתה

16

כחבר ועדה מחוזית

17

מר ח .געש:

אני לא חבר ועדה מחוזית.

18

גב' פרי יגור:

היית

19

מר ח .געש:

אני לא חבר ועדה מחוזית.

20

גב' פרי יגור:

לא היית אף פעם?

21

מר ח .געש:

את יודעת מתי הייתי חבר ועדה מחוזית?

22

גב' פרי יגור:

מתי?

23

מר ח .געש:

לפני שש שנים.

24

גב' פרי יגור:

שש שנים ,והיום על תקן מה אתה מכהן שם?

25

מר ח .געש:

שום דבר .את מחליטה מה שבא לך מהראש ,אני לא חבר ועדה מחוזית

26

שש שנים.

27

אני לא אדבר ל-

28

גב' פרי יגור:
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מר א .כאכון:

אני עד לזה שאתה לא.

1

מר ח .געש:

אני שש שנים לא יושב בוועדה המחוזית.

2

מר א .כאכון:

אלי אבוטבול שם.

3

גב' פרי יגור:

לא נתווכח על זה ,בסדר ,זה כאילו אתה שם.

4

מר ח .געש:

מה זה כאילו אני שם?

5

גב' פרי יגור:

המבין יבין.

6

מר ח .געש:

לא ,אני לא מוכן לקבל את האמירה ,תקריאי את ההצעה לסדר שלך

7

ותפסיקי לתת ציונים לכולם ,אני לא חבר ועדה מחוזית ,נקודה.

8

גב' פרי יגור:

אני לא מבינה למה אתה מתעצבן.

9

מר ח .געש:

כי את מביאה דברים ,את מביאה עובדות לא נכונות .אני לא חבר ועדה

10

מחוזית.

11

החלק השני של המשפט שלי הוא המהותי ואתה תמיד נגרר לטפל ולא

12

לעיקר.

13

מר ח .געש:

כי את התחלת עם הטפל! לטעמך.

14

גב' פרי יגור:

אתה יכול לשמוע עד הסוף ואז להחליט

15

מר ח .געש:

לא ,תקריאי את ההצעה לסדר שלך.

16

גב' פרי יגור:

אני אקריא אותה תכף אחרי שאני אגיד את מה שאני רוצה להגיד כאן,

17

לא מה שאתה רוצה לשמוע.

18

אז תקריאי את ההצעה לסדר כי זה סדר הדיון ,אין דיון אחר .את רוצה

19

דיוני מוסר ותוכחות ודיון תקין נעשה את זה במקום אחר ,פה יש סדר

20

יום ,הגשת הצעה לסדר ,תקריאי אותה בבקשה.

21

אמשיך ואגיד את מה שרציתי והוא שאני חושבת שזה פסול בעיני

22

שאתה כראש מועצה ,בסדר? מקבל החלטות ועדה מחוזית הנוגעות

23

לתוכניות מהותיות בישוב ואתה לא מעדכן את חברי המליאה ,אפילו

24

לא את חברי ועדת ההנהלה ,זה מה שרציתי להגיד .אני את הפרוטוקול

25

הזה קיבלתי מתושבים ועצם הדחיות של הדיון הזה שבוע אחרי שבוע

26

אחרי שבוע ,אני אשמח מאוד לדעת מה היו הסיבות

27

שמה?

28

גב' פרי יגור:

מר ח .געש:

גב' פרי יגור:

מר ח .געש:
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הסיבות לדחיה של ישיבת מליאת המועצה כי הדבר הזה הוגש בשמונה

1

עשרה ליוני ובעצם כל הדחיות האלה שמטת את הקרקע מתחת לכל מה

2

שאני הולכת להקריא עכשיו ואתה יודע בדיוק למה ,כי יש לנו זכות

3

לערור בתוך חמש עשרה יום מקבלת ההחלטה.

4

גב' פרי יגור:

את טועה שוב אבל לא חשוב.

5

מר א .כאכון:

אבל איך זה ...

6

גב' פרי יגור:

אתה תמשיך להגיד את זה ואני אמשיך

7

מר א .כאכון:

איך חיים קשור להחלטה הזאת?

8

גב' פרי יגור:

אני אקריא ובסוף אתם...

9

מר ח .געש:

א' ,אני לא דוור של אף אחד ,אני לא דוור שלך ,כל מי שהגיש התנגדות

10

גב' פרי יגור:

אתה לא דבר ,אתה צריך להביא את ,חיים

11

מר ח .געש:

כל מי שהגיש התנגדות קיבל את הפרוטוקול ,זה אחד.

12

גב' פרי יגור:

סליחה?

13

מר ח .געש:

ואני לא

14

גב' פרי יגור:

מליאת הוועדה פה ,מליאת הוועדה שלך ,המקומית ,בהחלטה של 11

15

קיבלה החלטה שאתה לא הלכת ויצגת אותה ,שיש מהנדס שמצא את

16

עצמו במלכוד  22מה שנקרא ולא יכל לייצג אותה ,ואתה אומר שאתה

17

לא בקשר עם אף אחד ,אני בטוחה שאת אריה הנחית

18

מר ח .געש:

ממש לא.

19

גב' פרי יגור:

והנחית לא טוב.

20

מר ח .געש:

גם זאת טעות ,את מגיעה על סף כמעט

21

גב' פרי יגור:

כן?

22

מר ח .געש:

הוצאת דיבה.

23

גב' פרי יגור:

תתבע אותי.

24

מר ח .געש:

יכול להיות שאני אעשה.

25

גב' פרי יגור:

אולי ,גם לי יש תביעה בשבילך בדרך" .לכבוד חיים געש" ,זה נכתב ב//-

26

ביוני ,הצעה לסדר היום ,הסעיף הראשון" .בתאריך  //.1.2//1הוגשה

27

לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תוכנית מס'  151///72/2שעניינה

28
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פרדס חנה  -כרכור

חלופי שטחים להשלמת רצף ציבורי בפרדס חנה .המגרש ממוקם בלב

1

שכונת האלון בצמידות דופן לבתי המגורים .עיקר התוכנית החלפת

2

שטחים בין שטח ציבורי פתוח לשטח למבני ציבור לצורך יצירת מגרש

3

אחד גדול למבנים ומוסדות ציבור .אחוד המגרשים המוצע טומן בחובו

4

גם הגדלה משמעותית של זכויות הבנייה מ 5/-ל 1/-אחוז ,באופן שעלול

5

לשנות דרמטית את אופי הבנייה בשכונה ולגרום לבעיות תנועה ,חניה,

6

רעש ועוד כמפורט במכתב ההתנגדות ".וצירפתי אותו לכולכם.

7

"ממסמכי התוכנית עולה כי המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור היא

8

יזם התוכנית .התוכנית הוגשה בחתימתך חיים בזמן חברותך בוועדה

9

המרחבית שומרון ,שם היית חבר? מליאת המועצה לא דנה בנושא

10

מעולם ,לא החליטה על הגשת תוכנית כאמור ,לא דנה ו8או אישרה

11

שכירת שירותי אדריכל לנושא ,לא הוצגו בפני חוות דעת אנשי המקצוע

12

הנדסיות ,משפטיות ,שמאיות ו8או אחרות .חתימתך על מסמכי

13

התוכנית בהעדר דיון כאמור ופעולתך לקידום התוכנית במוסדות

14

התכנון כחבר בהן בלי אישור מליאת המועצה מהווה סטיה חמורה

15

מכללי ניהול תקין .התוכנית שבנדון עלולה לפגוע בציבור ולהוות מטרד

16

לתושבי השכונה לעת מימושם .רצוי וראוי היה בנוסף לקיומו של דיון

17

ציבורי כאמור לקיים הליך שיתוף ציבור ובאופן שקוף ונכון לשמוע את

18

התושבים ולקדם תכנון מתוך ראיה מושכלת של צרכיהם תוך איזון

19

כמובן עם צרכי הסביבה הגובלת וראייה רחבה וארוכת טווח של צרכי

20

הישוב מבחינת שטחי מוסדות הציבור שלו( ".אגב ,במאמר מוסגר,

21

פרוגרמה ,אנחנו נגיע לזה בהמשך הדיון בסעיף " .)4לבקשת הוועדה

22

המחוזית דנה בתוכנית ועדת המשנה לתכנון ובנייה בתאריך 1/.7.2//7

23

לצורך גיבוש חוות דעת לקראת הדיון בהתנגדויות .תוצאות הדיון

24

בוועדת המשנה היו  7בעד קבלת ההתנגדויות ודחיית התוכנית לעומת /

25

שהצביע בעד התוכנית ודחיית ההתנגדויות .לבקשת אותו חבר ועדת

26

משנה שהצביע בדעת מיעוט ,יושב איתנו כאן אגב ,התקיים דיון חוזר

27

במליאת הוועדה המקומית ביום  21במאי  .2//7פרוטוקול הדיון,
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פרדס חנה  -כרכור

כשכתבתי את המכתב טרם הופץ .מבין  /2חברי המליאה אשר השתתפו

1

בהצבעה  1הצביעו בעד קבלת ההתנגדויות לעומת  1שהצביעו בעד

2

התוכנית .תמימות דעים הייתה בין  /2החברים שהתנגדו להגדלת

3

זכויות הבנייה במגרש .בתאריך  2.2התקיים דיון" ,זה בעצם הדיון

4

במליאת הוועדה הייתה ביום חמישי וביום שני היה דיון בוועדה

5

המחוזית" ,התקיים דיון בהתנגדויות בוועדת המשנה של הוועדה

6

המחוזית ,מצ"ב פרוטוקול שקיבלתי מהתושבים .מעיון בפרוטוקול

7

עולה העדרותך מהדיון ".אני מתקנת פה כי אתה אומר שלא ,אז אני

8

אמחק את "כחבר בוועדה המחוזית" "היה עליך להיות נוכח בדיון זה

9

ולהביא את החלטת המליאה בפני ועדת ההתנגדויות ,זוהי אחריותך.

10

העדרותך מהדיון חוטאת לתפקידך כשליח ציבור וכשליח המליאה

11

לייצג את עמדותיה גם על אחת כמה וכמה כשאתה בדעת מעוט .ניתן

12

ללמוד מתמליל הדיון כי מהנדס המועצה והוועדה אשר נכח בדיון היה

13

כלוא בין תפיסה מקצועית אישית לבין הנחיותיך לבין החלטה של

14

קובעי המדיניות בישוב .לאור השתלשלות העניינים המתעוררת לעיל

15

אבקש להביא הנושא לדיון דחוף במליאת המועצה" והנה אנחנו פה,

16

הצעת ההחלטה ,ועוד פעם ,זה מלפני חודש ./" ,מליאת המועצה מושכת

17

את ידה כיזם התוכנית" המספר שלה .2" ,מליאת המועצה פונה

18

בהחלטה זו אל הוועדה המחוזית ומבקשת להביא את התוכנית לדיון

19

לביטול לאלתר .1 .באם הוועדה המחוזית לא תביא את התוכנית לדיון

20

לביטול תפנה המועצה המקומית כיזם התוכנית לוועדת הערר ותגיש

21

ערעור על החלטת הוועדה המחוזית ".אני חייבת להגיד שאני פניתי

22

לממונה על המחוז מאז ,לאור הדחיות של הישיבה ,אני ביקשתי לקבל

23

ארכה להגשת הערר וזה בהליך בדיקה ואני מחכה לתשובה.

24

א' ,רק לסבר את האוזן ,התהליך לא נגמר מאחר וההחלטה בדיון היא

25

שצריך לבצע תיקונים בתוכנית ,זאת ההחלטה.

26

גב' פרי יגור:

ההחלטה היא לאשר בתנאים.

27

מר ח .געש:

ההחלטה היא לאשר בתנאים ,התנאים יתקיימו רק כשהמועצה תתקן

28

מר ח .געש:
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פרדס חנה  -כרכור

כיזם תוכנית ,אני לא מתייחס עכשיו להתנגדות .נכון לעכשיו המועצה

1

כנראה לא תעמוד בלוחות הזמנים של תכנון התוכנית ולכן אני מבקש

2

להוריד את ההצעה מסדר היום.

3

גב' פרי יגור:

מה זאת אומרת? שלא תגיש את התוכנית שוב?

4

מר ח .געש:

ככה זה ,מאותן נסיבות שזה יוצא לפעמים לוחות זמנים ,כמו שזה

5

נראה עכשיו במועצה הזאת

6

מר א .מעודה:

אם אין תיקונים אין תוכנית.

7

מר ח .געש:

ולכן אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום.

8

גב' פרי יגור:

אני שמחה מאוד לשמוע.

9

מר ח .געש:

מי בעד?

10

מר א .מעודה:

כולם

11

מר ח .געש:

פה אחד.

12

גב' פרי יגור:

התוכנית בוטלה.

13
14

 .3הצעה לסדר בדבר מילוי החלטת ועדת החינוך של הכנסת לעניין הסייעות המשלבות –
מוגשת ע"י גב' הגר פרי יגור.

15
16

מר ח .געש:

הסעיף הבא על סדר היום .הסעיף הבא על סדר היום.

17

מר א .כאכון:

כן הגר.

18

גב' פרי יגור:

עוד פעם אני?

19

מר א .כאכון:

הסייעות.

20

מר א .מעודה:

נגמר חצי מהניירות פה?

21

מר ח .געש:

עוד לא.

22

מר א .מעודה:

את הבאת לנו מיליון ניירות ,הרסת לנו את החיים.

23

מר ח .געש:

סעיף  ,1סעיף  .1כן.

24

גב' פרי יגור:

קיבלתי כל כך הרבה ניירות ,לא יכולתי ,הייתי חייבת להביא עוד קצת.

25

מר ח .געש:

כן הגר ,בבקשה.

26

גב' פרי יגור:

הצעה לסדר יום מהשביעי ביולי ,לפני הרבה זמן( .קטע לא רלוונטי)

27

קודם כל מה שחילקתי לכם עכשיו זאת לא טיוטה ,זה הסכם שנחתם
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ממש חם מהתנור לפני יומיים – שלושה בין ההסתדרות לבין המרכז

1

לשלטון המקומי ,ועוד נייר של משרד החינוך שתכף הכל יתקשר

2

אליכם .ככה

3

מר א .מעודה:

זה שונה ממה שביקשת בהצעה?

4

גב' פרי יגור:

זה נולד שלשום ,זה לא שונה ,זה

5

מר א .מעודה:

אז אולי

6

גב' פרי יגור:

מסמכים שיעזרו לך לקבל החלטה.

7

מר א .מעודה:

יכול להיות שחיים יקבל את זה אם זה משהו חדש.

8

גב' פרי יגור:

 ...אני דואגת...

9

מר ח .געש:

אני לא יודע על זה דרך אגב ,אני רואה את הנייר הזה פעם ראשונה.

10

גב' פרי יגור:

אז אני שמחה שהעלית אותו.

11

גב' בן צבי:

זה מחוק.

12

מר א .מעודה:

לא משנה...

13

מר ח .געש:

דקה חברים ,אני לא מכיר את הנייר הזה ,רואה אותו עכשיו פעם

14

ראשונה עכשיו ,הודפס ב 7-לאוגוסט.

15

כן ,הוא נחתם בין ההסתדרות לבין יו"ר מרכז השלטון המקומי ,חיים

16

ביבאס ,כרגע הוא מונח על שולחן משרד האוצר לחתימה.

17

מתנהל מו"מ הרבה זמן ,מי שחותם הסכמים במשק זה בדרך כלל

18

הסכמים ...במקרה של רשויות מקומיות ההסתדרות והאוצר .הנתון

19

האחרון שהיה לי נכון לתחילת השבוע נגיד ,אני לא יודע אם זה היה 7

20

לאוגוסט ,איזה יום בשבוע זה היה?

21

גב' פרי יגור:

שלישי

22

מר ח .געש:

שהאוצר טרם הסכים להסכם .עכשיו את נותנת לי עכשיו הסכם ,אני

23

לא יודע ,זה הסכם עם האוצר?

24

גב' פרי יגור:

לא ,אני אמרתי ,זה בין ההסתדרות.

25

מר ח .געש:

אה ,נייר עמדה.

26

גב' פרי יגור:

למרכז שלטון המקומי שהוגש לאוצר.

27

רו"ח ר .גלר:

זה הסכם קיבוצי

28

גב' פרי יגור:

מר ח .געש:
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מר א .מעודה:

אז אולי נמתין עד שהאוצר יתן את החלטות?

1

רו"ח ר .גלר:

זה הרעיון אבל ,נו.

2

מר ח .געש:

אנחנו לא מתנגדים להסכם קיבוצי חדש.

3

גב' פרי יגור:

תן לי להקריא את ההצעה.

4

מר ח .געש:

דקה ,דקה ,לא ,גם פה ,תראי ,אני לא רוצה ללכת לקצה ,אין זה

5

מסמכותה של המועצה המקומית לאשר הסכמי עבודה מקומיים בכלל.

6

גב' פרי יגור:

זה היה מאוד צפוי שתגיד את זה.

7

מר ח .געש:

אבל זה לא צפוי ,זה החוק.

8

גב' פרי יגור:

בסדר

9

מר ח .געש:

במועצה האזורית שאת עבדת אפשר היה לשלם לך משכורת כמה שיו"ר

10

המועצה רצה? הוא יכול היה לשלם לך או לפי הדירוג דרגה או לפי

11

המחר או לפי אני לא יודע מה...

12

דובר:

סעיף .//

13

מר ח .געש:

דקה ,דקה ,אני חוזר ואומר כמו תוכי ,יש הסכמי עבודה במשק,

14

המועצה לא רשאית.

15

גב' פרי יגור:

אנחנו יודעים חיים ,אתה אומר את זה במשך הרבה חודשים.

16

מר ח .געש:

נכון

17

גב' פרי יגור:

אני מציעה שנתקדם.

18

מר ח .געש:

אני מסביר לך עוד פעם ,גם את יכולה להחליט מה שאת רוצה ,אי

19

אפשר להחליט על הסכם עבודה מקומי ,את זה את מבינה? ועדת

20

החינוך של הכנסת אין לה שום נפקות לגבי אף אחד במדינת ישראל

21

למעט מה שמאושר לה בתקנות ,זה תל"ן ,תשלומי הורים

22

גב' פרי יגור:

חיים ,כמה ניגשו לסייעות לשנה הבאה?

23

מר ח .געש:

מיליונים.

24

גב' פרי יגור:

כמה מתאימים מבחינת תנאי הסף?

25

מר ח .געש:

אין לי מושג.

26

גב' פרי יגור:

כמה הסכימו אתה יודע?

27

מר ח .געש:

אין לי מושג.

28
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גב' פרי יגור:

אז אני אגיד לך ,יש הרבה דברים שהיום אתה לא יודע.

1

מר ח .געש:

מה לעשות ,תגידי לי.

2

גב' פרי יגור:

אז אני אגיד לך ,שתיים ,שתיים ,יש לך שישים ילדים בישוב ,שתי

3

סייעות יש לך לשנה הבאה.

4

המכרז היה ,אתמול נדמה לי ,המכרז היה  ...סייעות לגני ילדים או

5

משלבות?

6

גב' פרי יגור:

משלבות ,אנחנו בדיון של משלבות חיים.

7

מר ח .געש:

כשאומרים סייעות יש ...

8

גב' פרי יגור:

יש סייעות שלוב וגם ביניהן יש דיפרנציאציה ...

9

מר ח .געש:

יש הרבה מאוד סוגים של סייעות ,יש סייעות בגנים.

10

גב' פרי יגור:

גם בתוך המשלבות יש רפואיות ויש אחרות.

11

מר ח .געש:

הרבה מאוד סייעות.

12

גב' פרי יגור:

תאמין לי למדתי את הכל.

13

מר ח .געש:

אני מאמין לך .כן בבקשה ,תקריאי את ההצעה לסדר ואחרי זה נדבר כי

14

אני את הנייר הזה לא מכיר ,חוץ מלהגיד שאם יהיה הסכם עבודה

15

קיבוצי הוא יחייב אותי כמו כל אחד אחר ,זה לא

16

"ילדים עם צרכים מיוחדים הזכאים לשירות חינוך מיוחד במערכת

17

החינוך לומדים במסגרות בשני סוגים :החינוך המיוחד ,גני ילדים ובתי

18

ספר לחינוך המיוחד ,בכיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים והחינוך

19

הרגיל .זכותם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים ללמוד במסגרות אלה

20

מעוגנת בחוק החינוך המיוחד ,התשמ"ח ./1// ,בשנת  2//2תוקן החוק

21

האמור ונוסף לו פרק ד'  /המכונה פרק השילוב .התיקון כולו מכונה

22

חוק השילוב .פרק זה עיגן את שילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים

23

בכיתות החינוך הרגיל .על פי ההגדרה בפרק זה תלמיד משולב זכאי

24

במסגרת לימודיו במוסד חינוך רגיל לתוספת של הוראה ולימוד וכן

25

שירותים מיוחדים .השירותים המיוחדים המפורטים בחוק ואשר להם

26

זכאי תלמיד משולב נמנים שירותי סיוע שאחד מרכיביהן הוא ליווי של

27

סייעת אישית".

28

מר ח .געש:

גב' פרי יגור:
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מר א .מעודה:

תמשיכי לקרוא ,זה בסדר ,הרי כל זה את מתכוונת לחיים געש ,לא לנו.

1

גב' פרי יגור:

אתם אלה שמצביעים ,לא רק הוא.

2

מר א .מעודה:

כן ,כן ,יתקיים

3

מר ח .געש:

היא קודם כל נותנת לי נייר ואחר כך טוענת שדעתי מוסחת.

4

גב' פרי יגור:

"מדיניות משרד החינוך בעניין זה מעוגנת בשני חוזרי מנכ"ל ,תשס"ט 1

5

ותשס"ט  1ד'".

6

מר א .מעודה:

אפשר בקיצור?

7

גב' פרי יגור:

לא ,הכל אתה תשמע" .השתתפות משרד החינוך במימון העסקתן של

8

סייעות בתוכנית השילוב היא בשיעור של  4/אחוז כאשר  1/אחוז

9

במימון הרשות המקומית וזה אפרופו הנייר שחילקתי להם הכהה ,אני

10

מסבירה לך מה זה הנייר הכהה שנתתי לך.

11

מר א .מעודה:

זה ...

12

גב' פרי יגור:

הוכחה שמשרד החינוך אומר שהוא מממן  4/אחוז אני 1/ ,אחוז ...

13

מר א .מעודה:

הוא לא בעל הבית משרד החינוך עם האוצר ,עם יאיר לפיד...

14

גב' פרי יגור:

"עלות שכר העבודה מחושבת על פי משרה מלאה ".אגב ,זה מפתיע

15

שנציג משרד האוצר לא נמצא פה היום לישיבה ,כנראה שזה לא מספיק

16

חשוב.

17

מר א .מעודה:

מי זה נציג משרד האוצר?

18

גב' פרי יגור:

יש עתיד.

19

רו"ח ר .גלר:

הוא יגיע ,אל דאגה.

20

גב' פרי יגור:

"מצ"ב מכתב שר החינוך הרב שי פירון המעיד על הנאמר לעיל כי

21

המשרד מעביר תקצוב בגין הסייעות עבור  /2חודשים בשנה .כמו כן

22

מציין השר כי המעסיק של הסייעות בפועל היא הרשות המקומית וכי

23

גם למשרד הפנים אחריות בהיבטי פיקוח על אופן תשלום השכר מתוקף

24

אחריותו על השלטון המקומי ".חלאס ,רון ,שלום" ,מלבד משרד החינוך

25

המתקצב ומשרד הפנים המפקח ,מי שקובע את תנאי ההעסקה של

26

סייעות השילוב על פי המרכז לשלטון המקומי ,המעסיק וארגוני

27

העובדים ,ההסתדרות ,על פי הסכמים קיבוציים .תנאי ההעסקה נכון

28
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להיום על פי ההסכם שבתוקף עומדים בסתירה למדיניות משרד החינוך

1

ולהלן תמונת מצב .שכר :משרד החינוך טוען כי הוא מעביר לרשויות

2

המקומיות תקציב לפי שכר של  4,5//לסייעת שהם  4/אחוז בלבד

3

עליהם נדרשת הרשות המקומית להוסיף  1/אחוז .השכר שמועבר

4

בפועל על ידי הרשות המקומית בין  2,///ל 1,///-בחודש ".מנתוני

5

משרד החינוך עולה

6

דוברת:

לא שמעתי.

7

דוברת:

כן ,תגידי את זה עוד פעם.

8

גב' פרי יגור:

השכר המועבר בפועל על ידי הרשות המקומית בין  2,///ל 1,///-שקל

9

בחודש.

10

דוברת:

מעבירים כמה ,סליחה?

11

גב' פרי יגור:

.4,5//

12

דוברת:

או.קי ,.ובפועל...

13

גב' פרי יגור:

שזה  4/אחוז.

14

מר ח .געש:

הדיון הוא פנימי ,הוא לא דיון אתכם גבירותי.

15

גב' פרי יגור:

כן ,אבל זה דיון על העתיד שלהן.

16

דוברת:

ועל הילדים שלנו.

17

גב' פרי יגור:

"מנתוני משרד החינוך עולה כי עלות שעה שבועית של סייעת שילוב היא

18

 ,7/.5מתלושי השכר של הסייעות אצלנו בישוב עולה כי שכרן מסתכן

19

בין  22ל 2/-שקל לשעה 22-2/ ,7/.5 ".לשעה" .בהקשר לחודשי העבודה

20

משרד החינוך טוען כי הוא מעביר לרשויות המקומיות תקציב לפי /2

21

חודשי עבודה" ,זה סעיף מאוד מרכזי בהסכם והוא הולך להיחתם על

22

זה שישולמו  /2חודשים" .השכר המועבר בפועל היום על ידי הרשות

23

המקומית הוא עבור  //חודשי עבודה בלבד .בנוסף לנ"ל ההסכם

24

הקיבוצי" ,האחוזים שציינתי פה לא נכונים" ,בנוסף לנ"ל ההסכם

25

הקיבוצי הקיים אינו מאפשר שמירה על רצף ותק ,קריא קביעות ,ואם

26

לא די בכך הרי שלסייעות השילוב נקבעת דרגת מינימום על ידי הרשות

27

המקומית ולא משולמת קרן השתלמות ".המקרה שלפנינו הוא המקרה

28

מליאת הוועדה המקומית
48/8/7

/2

פרדס חנה  -כרכור

הקלאסי מבחינתך אדוני ראש המועצה .כל כך הרבה גופים שאפשר

1

לזרוק עליהם את האחריות ,כמה קל ונוח להיות בורג קטן במערכת

2

ולהשיב את פניהן של  51סייעות במושבה ,יש לך פה חלק מולך ,בטענה

3

כי ידיך כבולות וכבר אמרת את זה ,עוד לא התחיל הדיון כבר אמרת

4

שזה לא אחריותי" .בראשית חודש ינואר פנו אליך סייעות השילוב

5

במכתב שעד לעצם היום הזה לא טרחת להשיב עליו .פגישות עם גזבר

6

המועצה הסתיימו בהצהרות אופטימיות אך בפועל ללא מעשים .את

7

ההפגנה שביקשו סייעות השילוב להשמיע את קולן בה ואני חוזרת

8

ואומר ,המכתב הזה הוא מ 4-ביולי ,זה היה אז טרי.

9

רו"ח ר .גלר:

איזה יולי?

10

גב' פרי יגור:

החנקת ושלחת אל מעבר לכביש .אבל עם  51הילדים הזקוקים לסייעות

11

השילוב ,בשנה הבאה יש לך יותר ,יש לנו יותר .מה עם  51המשפחות

12

שמאחוריהן ,אז עלינו לכנסת ,יותר נכון הבנות עלו לכנסת .שני דיונים

13

התקיימו בוועדת החינוך של הכנסת ,הראשון ב 18182//7-והשני ב-

14

 ,1/82שלושה חודשים אחר כך ,צירפתי לכם את הסיכומים ,גם את זה

15

לא העברת לחברי המליאה .הדיון השני דיון חירום שבא בעקבות גל

16

מכתבי הפיטורין שנשלחו לסייעות השילוב בכל רחבי המדינה ,כן ,נכון,

17

אתה לא לבד ,שוב פעם ,במחוז הנוחות שלך ,אתה בסך הכל ממלא אחר

18

חוקת העבודה .אם רק נזכיר את העובדות במלואן ,אתה עומד בראש

19

המועצה אשר הציבה אולטימאטום ל 51-סייעות השילוב שיעזבו את

20

תנאיהן כספקיות שירות ויהפכו לעובדות מועצה מן המניין /2 .סייעות

21

שילוב הצלחת לשכנע

22

מר ח .געש:

טעית גם פה ,לא חשוב ,תמשיכי הלאה.

23

גב' פרי יגור:

אותן  /2הן שקיבלו ב //8282//7-את מכתבי הפיטורין ,היתר מאוימות

24

בהפסקת העסקתן אם לא יחתמו על נייר שהמלה חוזה גדולה עליו

25

עשרת מונים .לסיום ,להלן סיכום דיון החירום בכנסת /2 .יום לאחר

26

ששלחת את מכתבי הפיטורין ./ .קובעת ועדת החירום של החינוך של

27

הכנסת ,הוועדה דורשת ממרכז השלטון המקומי לבטל את מכתבי

28
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הפיטורין שנשלחו לסייעות .הוועדה דורשת שמרכז השלטון המקומי

1

יעביר את מלוא השכר לסייעות /2 ,חודשים ,והנה ,זה כבר לפניכם

2

בהסכם שנחתם .הוועדה דורשת מההסתדרות החדשה להשלים את

3

הסכם השכר החדש עם הסייעות בהקדם .הצעת החלטה .המועצה

4

המקומית תמלא לאלתר אחר החלטת ועדת החינוך של הכנסת בראשות

5

השר הרב שי פירון כדלקמן ./ :לאמץ את החלטת ועדת החינוך ולבטל

6

את מכתבי הפיטורין שנשלחו לסייעות לאלתר .לאמץ את החלטת ועדת

7

החינוך ולהעביר את כל השכר לסייעות במשך כל השנה /2 ,חודשים,

8

דבר שיעוגן בחוזה העסקה אישי של סייעות השילוב עם המועצה ,אישי

9

רן .המועצה בעצה אחת עם סייעות השילוב תגבש המלצות לתיקון

10

ההסכם ,הסכם השכר החדש אשר מנוסח בימים אלה שמאז הוא כבר

11

התקדם והוא הרבה יותר מנוסח .זהו.

12

אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום .לפני כן אני מודיע ,כל הסכם

13

עבודה ,גם ועדת החינוך פונה למרכז השלטון המקומי ולא למועצה א'

14

או למועצה ב' .יחתם הסכם עבודה קיבוצי במשק ,הוא מחייב את

15

המועצה לכל עניין ודבר והיא תפעל על פי ההסכם כפי שהיא פועלת על

16

פי הסכמי העבודה האחרים כמו כל הרשויות המקומיות .אני מבקש

17

להוריד את ההצעה מסדר היום( .מדברים ביחד ,לא ברור)

18

מר ר .לירם:

איך אתה רוצה להוריד את זה מסדר היום כאשר למעשה יש ...

19

מר ח .געש:

יקירי ,לא קיבלת את רשות הדיבור.

20

מר ר .לירם:

כי אתה מונע ממני

21

מר ח .געש:

יוצא מן הכלל.

22

מר ר .לירם:

השאלה היא אם אנחנו מדברים על דיון שיש בו מה שנקרא סכירת פיות

23

של כל מי שאתה לא מסכים איתו? באתי לישיבת מועצה לדון

24

מר ח .געש:

טוב ,מאה אחוז.

25

מר ר .לירם:

לדון במדיניות .אבל זה לא נכון! אתה לא נותן לי לדבר ,הוא לא נותן לי

26

לדבר.

27

אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום.

28

מר ח .געש:

מר ח .געש:
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מר א .כאכון:

יש לי שאלה

1

מר ר .לירם:

אני מבקש!

2

מר א .כאכון:

יש לי שאלה מאוד חשובה חיים ,האם באמת המועצה יכולה בלי שום

3

קשר למה שקורה  ...האם המועצה יכולה לתת להם...

4

מר ר .לירם:

מה הקשר? יש דיון ...בוא ננצל את זכות הדיון.

5

מר ח .געש:

אני מבקש להסיר ...מי בעד?

6

מר א .מעודה:

רגע ,בכפוף למה שאמרת אם האוצר יחתום?

7

מר ח .געש:

בוודאי ,חברים( ...מדברים ביחד ,לא ברור) אם יחתם הסכם עבודה אין

8

דיון מועצה.

9

תגיד לי,כמה כסף נכנס לך ממשרד החינוך בשנה מהסייעות ,אתה יודע

10

כמה?

11

מר ח .געש:

אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום.

12

גב' פרי יגור:

 /,75/,///כתוב בספר התקציב שגם יוצא ,לאיפה הוא יוצא?

13

מר ח .געש:

אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום.

14

גב' פרי יגור:

זה לא עבר לבנות האלה.

15

מר ח .געש:

מי בעד הורדת ההצעה מסדר היום?

16

גב' פרי יגור:

אתה סותם פיות! וגם אתם סותמים פיות.

17

מר ח .געש:

צילה ,תרשמי.

18

גב' פרי יגור:

מנזר השתקנים ,זה מה שאתם.

19

מר ח .געש:

מי נגד?

20

מר ר .לירם:

מנזר המשתיקים.

21

מר ח .געש:

מי נגד? מי בעד

22

גב' פרי יגור:

מי נגד מה?

23

מר ח .געש:

מי בעד הסרה מסדר היום? שלושה ,תודה רבה.

24

גב' פרי יגור:

זה ביזיון שלך אישית ושכל כל אחד מכם! נחמיה ,תתבייש לך! זאת

25

אוכלוסיה שלך.

26

מר ח .געש:

ההצעה הבאה ,הסעיף הבא על סדר היום.

27

גב' פרי יגור:

תתביישו לכם! תסתכלו להן בעיניים ,איך אתם רוצים שהם ילכו מחר

28

גב' פרי יגור:
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למכולת? אפילו לחתום אבטלה הן לא יכולות כי אתה מונע מהן את

1

הזכות לחתום אבטלה! אתה לא מתבייש?!!

2

מר ח .געש:

ההצעה ,הסעיף הבא על סדר היום.

3

גב' פרי יגור:

אתה לא מתבייש?!!

4

מר ח .געש:

הסעיף הבא על סדר היום

5

גב' פרי יגור:

אין לך בושה!

6

מר ח .געש:

הצעה לסדר של אבי כאכון ,בבקשה.

7

גב' פרי יגור:

מועצה של חלמאים.

8

מר ח .געש:

אבי ,הצעה

9

גב' פרי יגור:

לא תלם ,חלם ,אמרו לך את זה כבר שמונים פעם!

10

מר ח .געש:

אבי ,ההצעה לסדר שלך ,בבקשה.

11

דובר:

אפשר להגיד אבל מלה?

12

מר ח .געש:

לא

13

גב' פרי יגור:

לא ,אי אפשר להגיד ,למה להגיד? תקום ותגיד.

14

דובר:

אבל חיים ,לי היום הייתה פגישה אתך בשעה ארבע.

15

מר ח .געש:

ואתה ביטלת אותה.

16

דובר:

ואני ביטלתי כי הייתה פה ישיבה.

17

מר ח .געש:

לא נכון.

18

דובר:

לא בגלל זה.

19

דובר:

בגלל שיש ישיבת מליאה

20

מר ח .געש:

לא נכון.

21

דובר:

זה היה אתמול ,לא היום.

22

מר ח .געש:

אתמול

23

דובר:

אתמול ,סליחה ,אתמול.

24

מר ח .געש:

ואתמול הייתה צריכה להיות ...

25

דובר:

אני רוצה  ...לפנים משורת הדין ,אם אפשר ...שתי מלים ,אם יש

26

אפשרות.

27

אי אפשר .כן ,אבי

28

מר ח .געש:
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גב' פרי יגור:

איך אתה דואג לשישים ילדים בשנה באה אני רוצה לדעת! איך?!

1

מר ח .געש:

בזהירות רבה .אבי ,בבקשה.

2

גב' פרי יגור:

בזהירות רבה? תגיד ,אתה יכול לעמוד מול המראה כשאתה אומר את

3

הדבר הזה?

4

מר ח .געש:

כל הזמן.

5

גב' פרי יגור:

להביא לך מראה אולי שתראה איך זה נראה?

6

מר ח .געש:

את מוכנה לעבור לנושאים אחרים? אבי ,בבקשה .סעיף מס' .7

7

גב' פרי יגור:

תתבייש ,זה מה שיש לי להגיד .אני מתבייש שיש לי מועצה כזאת.

8
9

 .0הצעה לסדר בנושא הקצאת מזכירה לחברי מועצה שהינם יו"ר ועדות – מוגשת ע"י
מר אבי כאכון (מצ"ב).

10
11

מר א .כאכון:

טוב ,אני מדבר לגבי הפיקוח על גנים ציבוריים.

12

מר א .מעודה:

לא על זה.

13

מר א .כאכון:

לא ,על מה?

14

מר ח .געש:

הצעה לסדר בנושא הקצאת מזכירה לחברי מועצה.

15

מר ר .לירם:

גם עכשיו יקבלו החלטות פה אחד.

16

מר ח .געש:

כן

17

מר א .כאכון:

אני לא מוצא את זה פה ,אני אגיד את זה בעל פה בגדול.

18

מר ח .געש:

יש לך את זה ,יש לך.

19

גב' פרי יגור:

מה היית עושה אם זה היה ילד שלך?!! מה הייתה עושה?!! אני רוצה

20

לדעת ,מה הייתם עושים אם זה היה ילד שלכם?!! אני נפגשתי איתם

21

חיים ,רחמנות! תתביישו!!!

22

מר א .כאכון:

אבל הגר ,בואי נחכה ל... -

23

מר ר .לירם:

מה הקשר? דיון ,אתה יודע מה זה דיון? דיון זה אומר שאפשר להביע

24

דעות.

25

מר ח .געש:

אבי ,בבקשה.

26

מר א .מעודה:

האוצר יאשר בלי דעות.

27

מר ר .לירם:

אתה טועה ,לא נתת לי לדבר.

28
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מר א .מעודה:

עכשיו איפה זה אנחנו דנים?

1

מר ח .געש:

הצעה לסדר של אבי.

2

מר א .כאכון:

יש למישהו פה את ההצעה? או.קי ,.ככה

3

מר ח .געש:

הבקשה של אבי זה להקצות ,ההצעה לסדר של אבי

4

מר א .כאכון:

זה לא זה.

5

מר ח .געש:

זה זה.

6

מר א .מעודה:

הדפים האלה ,לא בחוברת.

7

דוברת:

הנה ,הנה ,יש את זה בחוברת.

8

מר א .כאכון:

ההצעה שלי נובעת מזה שאנחנו חברי מועצה ויש לנו כל מיני ועדות

9

ואנחנו צריכים מזכירה או בכל אופן ,גם אם לא מזכירה כדי שלא נבזבז

10

כספי ציבור אז שראש המועצה ימנה כל ועדה שתהיה לו מזכירה

11

שקשורה לדבר הזה ,מזכירה שעובדת למעשה ,ההצעה שלי היא כזו,

12

כיו"ר הוועדה למניעת סמים ואלכוהול אני לא יכול להתנהל בלקיים

13

ישיבות ולקדם נושא שהוא נושא די קשה ובפרט בקרב הנוער ,זאת כי

14

אין למעשה ממזכירות המועצה וכל אחד מגלגל את הנושא לשני ,דוגמה

15

אישית לפני מספר חודשים קיימתי ישיבה בנושא ועדת הסמים וכדי

16

להזמין את החברים אני צריך להתקשר לצילה שהפנתה אותי בנחמדות

17

רבה כמובן לרווחה שהפנו אותי לחינוך שהחזירו בחזרה לצילה

18

שהחזירה אותי בחזרה לרווחה ,ממש ככה ,ואז פקידת הרווחה אמרה

19

שלא מרשה לי היו"ר שלה ,התקשרתי לצילה שדיברה איתה ,איך

20

קוראים לה? מנהלת אגף החינוך תמי בר ששת לא הסכימה בשום פנים

21

ואופן ,אז החזירה את זה לצילה ,צילה החזירה את זה בחזרה לתמי,

22

לא דיברתי עם תמי ,לא יודע מה היה ,ואז הסכימה לקבוע לי דיון .ביום

23

הדיון נקבע שעושים פרוטוקול בסוף לא יצא פרוטוקול אז אילנה זגול

24

לקחה את זה על עצמה ,אין לי שום טענה לאף אחד פה ,אני מבקש ,אני

25

אומר פה שמות וזה לא קשור ,אין לי טענה לאף אחד .היא הבטיחה

26

להוציא פרוטוקול עד היום לא יצא פרוטוקול ,עכשיו אני גם לא יכול

27

לקיים דיון נוסף כי אין לי פרוטוקול ,לא יודע מה לעשות ,איך להמשיך

28
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עם זה ,מה שהחלטנו ,מה שסיכמנו ,אין שום דבר .בנוסף מה שאני

1

מבקש שלמעשה אנחנו ,אלה שעובדים ,רובנו כאן עובדים והשליחות

2

שלנו כחברי מועצה וראשי ועדות ,אנחנו עושים את זה בהתנדבות

3

מלאה אך אי אפשר לבקש מחבר מועצה שגם יתאם דיון וגם יכתוב

4

פרוטוקול ויעשה את כל התיאומים שנוגעים בדבר .אם אנחנו רוצים

5

שהוועדות יטופלו בנושאים במיוחד בנושאים שהם חשובים ויביאו

6

תוצאות אנחנו צ ריכים סיוע ואי לכך אני מעלה את ההצעה ,המועצה

7

המקומית תקצה מזכירה לראשי ועדות שימונו על ידי המועצה שתתאם

8

ותקליד פרוטוקולים וכיוצא בזה ,או מנגד המועצה תקצה למזכירה

9

מתוך כל מחלקה שקשורה בזה לאותה ועדה והמזכירה תבצע את כל

10

דרישות היו"ר שיבקש ממנה ,כמובן לא דרישות אישיות ,דרישות

11

שקשורות לוועדה ,כמו תיאום פגישות ופרוטוקולים להוציא ודברים

12

שקשורים בזה.

13

מר ח .געש:

הדרישה מקובלת לחלוטין .צריך לעשות סדר בעניין הזה.

14

גב' פרי יגור:

אולי תשימו קצת סייעות שצריכות השלמת הכנסה.

15

מר ח .געש:

יש לנו בעיה אחת ,נמצא לה פתרון ,נעמיד את זה להצבעה ...הבעיה היא

16

בעיה שאני מכיר בה ,קורה גם בוועדות אחרות ,גם בעיה של תיאום ,גם

17

בעיה של הוצאת פרוטוקולים ,גם בעיה של מעקב .ההצעה מקובלת

18

לחלוטין ,מזכיר המועצה יציג לראש המועצה בתוך  //ימים מתן מענה

19

לכל הוועדות ,גם אותן ועדות שלכאורה מתנהלות בסדר ,אבל גם שמה

20

יש הערות ,כמו למשל ,לא חשוב ,אני מבקש שאתה ו(מלה לא ברורה)

21

תציגו לנו פתרון תוך  //ימים איך כל הוועדות חובה והרשות שהמועצה

22

הקימה מי עומד ,עושה את התיאומים ומי רושם את הפרוטוקול ולא

23

שמישהו יצטרך לרדוף אחריו ,זאת אומרת שליושבי ראש הוועדה תהיה

24

נקודת מגע עם זה שצריך לדבר ולא עובר מצילה למנהל המחלקה או

25

למנהל האגף ...גם ועדת מכרזים  ...הארות בא' ובע' .יש לנו בעיה אחת,

26

בעיה יחידה זה שחלק גדול מעובדי המועצה לא יכולים לעשות שעות

27

נוספות ,במסגרת הפתרון שאתה מציג אני רוצה לקבל תשובה גם לעניין

28
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הזה.

1

מר א .כאכון:

כנראה המשכורות שלהם טובות.

2

מר ח .געש:

לא שייך ,אנשים...

3

גב' בן צבי:

יש גם הגבלה לשעות נוספות.

4

מר ח .געש:

אני מציע את ההצעה הזאת.

5

רו"ח ר .גלר:

אפשר להציע ,לא שמעתיה רבה טענות ,אז מן הסתם אני מסכים עם

6

אבי

7

מר ח .געש:

אני שומע את הטענות.

8

רו"ח ר .גלר:

בסדר גמור .אז אני מציע ,יש ועדות שאין בעיה ,יש ועדות שיש בעיה,

9

אני מציע שיפנו אלי ואני ...

10

אני לא רוצה שכל יו"ר ירוץ אחריך או יו"ר ירוץ אחרי צילה ,אני רוצה

11

שכל יו"ר ,תציג לי פתרון בצורה מסודרת מי הפוינט אוף קונטקט של

12

יו"ר הוועדה במועצה ,זאת הנקודה ,הוא לא צריך לרוץ סחור סחור ,גם

13

ועדות חובה וגם ועדות רשות ,אני רוצה פתרון שאתה ו(מלה לא ברורה)

14

תגבשו ותציגו וזה יהיה פתרון וראשי הוועדות ידעו שזה האיש קשר או

15

אשת הקשר שלהם לצורך זימון ,לצורך הוצאת פרוטוקול ,לצורך לא

16

יודע מה ,כל דבר אחר .הטענות עולות גם בוועדות אחרות .הבעיה שלנו,

17

אני מכיר את הבעיה של השעות הנוספות ,יש לנו בעיה אמיתית ,רוב

18

העובדים לא  ...לעבוד שעות נוספות .אני מציע את ההצעה לקבל

19

בכללותה את ההצעה של אבי ,מזכיר המועצה ,מזכיר ,הגזבר ,יציג

20

לראש המועצה תוך שבוע – עשרה ימים פתרון שגובש עם מנהלת

21

משאבי אנוש בצורה שתבטיח שלכל יו"ר ועדה יהיה למי לפנות ויהיה לו

22

טלפון אחד לעשות ולא סחור סחור .האם זה מקובל?

23

מר א .מעודה:

מקובל

24

מר ח .געש:

הסעיף הבא .הצבעה ,מי בעד? פה אחד ,תודה רבה .הסעיף הבא.

25

מר ח .געש:

26

 .5הצעה לסדר בנושא פיקוח בגנים ציבוריים (מצ"ב).
מר ח .געש:

הסעיף הבא אני רוצה להוריד אותו מסדר היום מכיוון ש ,בגדול זה נוגע

27
28
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לפקחים בגנים ציבוריים ,אני מוריד את זה מסדר היום כי חיים אמר לי

1

שזה קצת ,לפני הישיבה חיים דיבר איתי ,אמר לי שזה קצת בלתי

2

אפשרי מבחינת כוח האדם שלנו ,ויש גם איציק בוחבוט הקים סיירת

3

הורים ,אני לא מכיר אותה ,אבל שמעתי ,אני לא מכיר אותה ,הבנתי

4

שהיא בכל הישוב ,מה שביקשתי מחיים הוא אמר שהוא מנסה לעשות

5

את זה שכאילו הפיקוח של הפקחים שלנו גם יהיו יותר במערב הישוב,

6

כי אני בכל אופן לא מכיר סיירת הורים באזור מערב הישוב ,ואם יש

7

את זה זה דבר מאוד מבורך ואני מוריד את זה מסדר היום.

8

תראה ,האירוע האחרון של הילדה ,אני לא יודע מה התוצאה הסופית

9

שלו בכלל לא קשור ...

10

מר א .כאכון:

לא קשור...

11

מר ח .געש:

חצי מההצעה שלך קשורה אליו.

12

מר א .כאכון:

לא ,כי הסתמכתי

13

מר ח .געש:

רק נעדכן ,תראו ,בסדר ,הורד מסדר היום ,רק נעדכן ,סיירת ההורים

14

ביוזמתו נדמה לי של איציק בוחבוט לוין יצאה לדרך ,המטרה שלה גם

15

להפגין נוכחות וגם למנוע ונדליזם.

16

מר א .כאכון:

זה מצוין.

17

מר ח .געש:

לצערי היה לנו הרבה ונדליזם במקלטים הפתוחים שנועדו לשרת את

18

התושבים .יש עכשיו הוראה לסגור אותם .סיירת ההורים התחילה

19

לסייר ,משמרות שכונה עובדות ,המשמר האזרחי עובד ,הסיירת של

20

משמר הגבול עובדת ,יש פה נוכחות ,זה לא יגיע למאה אחוז אף פעם,

21

זה ...יש גם אחריות של ההורים ,אז אם הורדת את ההצעה מסדר יום

22

היא ירדה.

23

אני אזכיר לחיים שעכשיו אנחנו בקיץ מקיימים שתי משמרות לילה...

24

בלילה בין חמישי לשישי ...של המועצה ,שתי משמרות.

25

מר ח .געש:

רו"ח ר .גלר:

26

 .6אישור הדוחות הכספיים של המועצה לשנת .2873
מר ח .געש:

הסעיף הבא על סדר היום אישור הדוחות הכספיים ,הדו"ח המפורט

27
28
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25

פרדס חנה  -כרכור

ועדת הביקורת קיבלה אותו ,הגר ,קיבלתם?

1

גב' פרי יגור:

את מה?

2

מר ח .געש:

את הדו"ח המפורט של הביקורת.

3

גב' פרי יגור:

גם המפורט וגם  ...קיבלנו.

4

מר ח .געש:

כן ,כן ,הדו"ח של רואה החשבון.

5

גב' פרי יגור:

הוא מופיע בפנים.

6

רו"ח ר .גלר:

לא ,רק הכספי.

7

גב' פרי יגור:

הכספי פה וחוברת בנפרד

8

מר ח .געש:

שתי חוברות ,כל שנה משרד הפנים שוכר את שירותיהם של רואי חשבון

9

חיצוניים ,הם עושים את הביקורת החיצונית ,הדו"ח מופיע שניים ,אחד

10

דו"ח כספי ואחד דו"ח מפורט .שני הדוחות עברו לוועדת ביקורת ,ועדת

11

ביקורת צריכה לדון בדו"ח המפורט ...הדו"ח הכספי ראיתם אותו

12

במתכונת באחד הרבעונים הראשונים שאנחנו העברנו את הדו"ח

13

הסגור ,את הדו"ח הפנימי שלנו ,העברנו את הדו"ח הכספי המפורט.

14

אתה רוצה להעיר משהו?

15

להגיד כמה דברים עיקריים .סך הכל היקף התקציב של  2//1זה /4/

16

מיליון שקל .אנחנו סיימנו את השנה בעודף של  12/אלף שקל ,האיזון

17

מתקיים מ 2//5-ברציפות ,כבר שנה תשיעית .סך הכל הסטיה

18

מהתקציב שאושר על ידי מליאת המועצה במשרד הפנים ...הסטיה

19

הזאת מאוד מינורית ,מאוד קטנה ,בשביל לסבר את האוזן זה  ///אלף

20

שקל על תקציב של  /4/מיליון שקל .היקף המאזן  //מיליון שקל ,עומס

21

מלוות בסוף שנה  /2מיליון שקל ,זה צפוי לרדת  7 ,1שנים מהיום ,זהו,

22

זה עיקרי הדברים.

23

מר ח .געש:

 2//1הייתה שנת בחירות ובכל זאת הסתיימה ,בסדר .כן הגר ,בבקשה.

24

גב' פרי יגור:

יש לי  7נושאים ,הראשון זה לגבי עמוד  /1ו 2/-בדו"ח שמדבר על ,יש

25

פה למטה ,שמדבר על תאגידים עירוניים ,ביאור  ,//תאגידים עירוניים.

26

הוא מדבר על החברה לתשתיות זורמות ומדבר על החברה הכלכלית,

27

חברה בפירוק נדמה לי מ 2//1-אם אני לא טועה .לגבי החל"ז ,החברה

28

רו"ח ר .גלר:
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פרדס חנה  -כרכור

לתשתיות זורמות עלו כאן כמה שאלות ,הטקסט הוא מאוד יפה ,קריא

1

וברור ,אבל יש כאן כמה פערים של מידע שאני מבקשת לעמוד עליהם.

2

כתוב" :לאחרונה התקבלה דו"ח כספי בלתי מבוקר ליום  1/בדצמבר

3

 ,"2//1האם הדו"ח הזה אושר על ידי דירקטוריון החברה? הוא אמור

4

להיות מאושר על ידה.

5

מר ח .געש:

כן ,בוודאי.

6

גב' פרי יגור:

למה הוא לא אושר על ידי דירקטוריון החברה?

7

מר ח .געש:

דירקטוריון החברה לא התכנס משני טעמים ,אחד מינינו דירקטוריון

8

שאחר כך הסתבר שלפי ,כשהחילו את חוק העיריות על התאגידים צריך

9

לשנות את ההרכב ,אחר כך הייתה אי הסכמה בינינו לבין ה ...בחל"ז

10

שזה  ...מט"ש חדרה ואני מקווה שאפשר יהיה לכנס דירקטוריון לאשר

11

את הדו"ח .אני רוצה לאשר את זה יותר ממך .אבל עוד פעם

12

אנחנו הרבה חודשים אחרי תחילת הקדנציה והיה ראוי שהוא יתכנס

13

כבר.

14

מר ח .געש:

אני מסכים.

15

גב' פרי יגור:

תודה .כתוב פה בהמשך נכון למועד שלאחר תאריך הדו"חות הכספיים

16

מתנהלת בוררות בין החברה לבין הזכיין שתוצאותיה לא ניתן לאמוד

17

בשלב זה ,ולכן לא ניתן לדעת מה יתרות החו"ז של הזכיין המתייחסות

18

לחברה ולמועצה .קודם כל אני רוצה לדעת מי מטעם הדירקטוריון

19

אחראים לתוצאות המשפט וניהולו?

20

מר ח .געש:

אין משפט.

21

גב' פרי יגור:

יש פה בוררות.

22

מר ח .געש:

יש פה בוררות.

23

גב' פרי יגור:

אז מי אחראי לנושא הזה?

24

מר ח .געש:

היועץ המשפטי שהמועצה וגם של החל"ז ,ג'ובראן ,אני ורן.

25

גב' פרי יגור:

מי החליט על הליך הבוררות ג'ובראן?

26

מר ח .געש:

החוק ,ההסכם ,ההסכם קבע שבכל מקרה כשיש אי הסכמה ההליך

27

ההסדרה זה בוררות.

28

גב' פרי יגור:
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פרדס חנה  -כרכור

גב' פרי יגור:

או.קי ,.ואיפה זה עומד כרגע?

1

עו"ד ג'ובראן:

ממתין לפסק דין.

2

מר ח .געש:

זה בבוררות אחת.

3

גב' פרי יגור:

מתי היה הדיון האחרון ,אתה זוכר?

4

עו"ד ג'ובראן:

לפני יותר משנה.

5

מר א .כאכון:

כאילו לא הסתדרנו בבוררות או מה?

6

עו"ד ג'ובראן:

סיימנו טיעונים ,הגשנו סיכומים ,הוגשו סיכומי תשובה ו...

7

גב' פרי יגור:

כמה ,ג'ובראן ,כמה תביעות עומדות היום כנגד החל"ז בסך כמה כסף?

8

עו"ד ג'ובראן:

יש תביעה אחת של בוררות שמנופחת מאוד של משאבי מים של כ1/-

9

מיליון שקל שהעיקר שלה הוא יש  2מרכיבים ,האחד שלא הוטלו

10

אגרות והיטלים של ביוב ומים והשני שנושא תחום הניקוז לא הועבר

11

למשאבי מים במסגרת הסכם הזכויות.

12

גב' פרי יגור:

זאת התביעה היחידה?  1/מיליון?

13

עו"ד ג'ובראן:

כן

14

גב' פרי יגור:

או.קי ,.כתוב פה שתוצאות הפעילות של החברה לשנת  2//1רווח בסך

15

אחד אלפי שקלים ,אלף שקל ,ויתרת הון  54אלף .אם התביעה ,לא,

16

כתוב  ,54אה ,אלפי שקלים .התביעה ...סליחה .יש לך עוד משהו לזלזל

17

בי הערב? אז בוא נפתח את הכל.

18

מר ח .געש:

אני מקשיב לך.

19

גב' פרי יגור:

בוא נפתח את הכל.

20

מר ח .געש:

אני מקשיב לך.

21

גב' פרי יגור:

בוא תגיד לי את כל מה שיש לך.

22

מר א .כאכון:

על סמך מה את אומרת את זה הגר?

23

גב' פרי יגור:

אני ישבתי ולמדתי את זה.

24

מר ח .געש:

אין לי שום

25

גב' פרי יגור:

אתה לא תזלזל בי.

26

מר ח .געש:

אני לא אמרתי מלה ,לא יודע מה את רוצה?

27

גב' פרי יגור:

נכון ,אתה לא אמרת מלה ,קצת חייכת בזוית ה...

28
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2/

פרדס חנה  -כרכור

מר ח .געש:

גם אוסרת עלי לחייך? ביקשתי מרן שיקשיב להערות שלך.

1

גב' פרי יגור:

חיים ,הייתי אומרת תירגע ,אבל זה לא ראוי .לגבי החברה הכלכלית

2

כתוב שהחברה נמצאת בפירוט ,זה בסדר ,כתוב בהמשך בעמוד 2/

3

תוצאות הפעילות של החברה לשנת  ,2//7הפסד בסך  222אלפי שקלים,

4

 222מיליון .אני רוצה לדעת ,ועוד כתוב לא ניתן ביטוי בספרי הרשות

5

לגירעון החברה ,למה ,למה לא ניתן לזה ביטוי?

6

רו"ח ר .גלר:

לא צריך לתת לזה ביטוי.

7

גב' פרי יגור:

אז למה זה כתוב? זה כתוב כביקורת.

8

רו"ח ר .גלר:

לא ,כתוב שלא ניתן ביטוי ,לא כתוב שצריך לתת ביטוי .לא צריך לתת

9

ביטוי

10

גב' פרי יגור:

רן ,זה דמגוגיה בגרוש.

11

רו"ח ר .גלר:

הגר ...דיברנו שלא לזלזל ,נכון? לפני דקה.

12

גב' פרי יגור:

רן ,כתוב פה לא ניתן ביטוי

13

רו"ח ר .גלר:

כתוב לא צריך לתת ביטוי ולא ניתן ביטוי.

14

גב' פרי יגור:

אז תעירו למי שביקר אתכם שימחק את המשפט הזה אם זה לא צריך

15

להיכתב.

16

המשפט אומר לא ניתן ביטוי להפסד הזה ,זה הכל ,הוא לא אומר גם

17

שצריך לתת ביטוי .אם היה חושב שצריך לתת ביטוי היה כבר אומר

18

משפט אחר שהדוחות לא משקפים את המציאות ,אבל אין

19

מר א .מעודה:

אני לא מבין ,זה מ ?2//7-מה עכשיו קראתם?

20

גב' פרי יגור:

כתוב פה על פי נתוני ,זה מה שכתוב ,זה מה שהוגש לנו ,את זה אני

21

קוראת.

22

מר א .מעודה:

מ...2//7-

23

גב' פרי יגור:

לא ,זה לא עזבי ,יש פה תביעות על סך  /4,1//מיליון ,מיליון /4 ,מיליון,

24

למרות שבשורה אחרת כתוב  ,/1לא יודעת אם זה  /4או  ,/1יש פה פער

25

בנתונים אבל

26

מר ח .געש:

איפה את קוראת עכשיו?

27

גב' פרי יגור:

איך אתם מתכוונים לשלם את זה? איך הולכים ...

28

רו"ח ר .גלר:
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פרדס חנה  -כרכור

מר ח .געש:

אני לא אתך ,איפה את עומדת עכשיו?

1

גב' פרי יגור:

בעמוד  .2/אני לומדת מהדו"ח הזה ,תתקנו אותי אם אני טועה ,שבין

2

 /4ל /1-מיליון ,אני לא יודעת ,כי יש פה מספרים שונים ,תביעות נגד

3

החברה הכלכלית שהיא בפירוק מ ,2//1-מה קורה עם זה? מה קורה עם

4

התביעה הזאת בסך  /1 ,/4מיליון?...

5

עו"ד ג'ובראן:

חברה כלכלית אבל הגר.

6

גב' פרי יגור:

 ...בעמוד .2/

7

מר ח .געש:

כן

8

גב' פרי יגור:

יש בערך בשליש העמוד א'.

9

רו"ח ר .גלר:

איזה ביאור? ביאור ?//

10

גב' פרי יגור:

ביאור .//

11

רו"ח ר .גלר:

ביאור  //זה לא חברה כלכלית ,כתוב התחייבויות תלויות.

12

גב' פרי יגור:

התחייבויות תלויות ,או.קי ,.מה זה ה /4-מיליון האלה? ה 1,57/-ועוד

13

 4,/7/יוצא  , /4,1//מה זה? שאינם בתחום הכיסוי של פוליסת הביטוח,

14

מה זה הדבר הזה?

15

רו"ח ר .גלר:

זה התביעות נגד המועצה ולמטה יש לך את הפירוט.

16

גב' פרי יגור:

או.קי ,.זה תביעות כנגד המועצה?

17

רו"ח ר .גלר:

כן ,לא קשור...

18

גב' פרי יגור:

זה כן אמור להופיע בספר התקציב?

19

רו"ח ר .גלר:

בוודאי

20

גב' פרי יגור:

איפה זה?

21

רו"ח ר .גלר:

יש לזה ביטוי ,היועץ המשפטי כל שנה הוא מעריך את הנזק לגבי כל

22

אחת מהתביעות ואז המועצה עושה הפרשה חשבונאית בשביל לכסות

23

את הנזק העתידי וזה מה שעשינו ,בדיוק לפי חוות הדעת של היועץ

24

המשפטי.

25

אני עוברת לסעיף הבא שזה עמוד  .24דו"ח גביה ויתרות חייבים .אני

26

אגיד את זה בזהירות כי זה דו"ח שאנחנו לא דנו בו בוועדת הביקורת,

27

הדו"חי המבוקר ,אבל באותו דו"ח מבוקר שאנחנו נצטרך עוד לדון בו

28

גב' פרי יגור:
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כתוב שישנם שני חברי מועצה מבינינו ו 27-עובדי מועצה ,שהם חייבים

1

כסף ,ארנונה והיטלים ,אגרות .מה עושים עם זה?

2

רו"ח ר .גלר:

כולם בהסדר ,זה שיש חוק זה לא אומר

3

גב' פרי יגור:

שניים מ 27-עובדי המועצה הם לא בהסדר.

4

רו"ח ר .גלר:

בלי יוצא מן הכלל אם יש לכם את הדו"ח ,נסתכל ,הרואה חשבון הוא

5

גם  ...לדעתי לגבי כולם החוב בהסדר.

6

שניים לא בהסדר ,אחד בעיקול ואחד כתוב אין הסדר .או.קי ,.אז אחד

7

לא בהסדר.

8

רו"ח ר .גלר:

אין מצב שיש חוב מסוים

9

גב' פרי יגור:

אותי יותר מעניין לא העובדים אלא חברי המועצה שאמורים להוות

10

דוגמה מה עושים לגבי שני חברי מועצה שחייבים כספים...

11

מר ח .געש:

לדעתי בדו"ח המפורט יש לך שמות.

12

גב' פרי יגור:

אני יודעת בדיוק ,אני לא רוצה

13

מר ח .געש:

אין איפה ואיפה  ...לפי מיטב ידיעתי גם חברי המועצה בהסדר ,אחד זה

14

היטלים ואחד ארנונה ,יכול להיות שאני טועה ,נדמה לי שזה ,פועלים

15

מול כולם ,אחוז הגביה ביחס לסוציו אקונומי שלנו ,ביחס בכלל ,אחוז

16

הגביה לפחות לפי הדו"ח המבוקר בסך הכל.

17

גב' פרי יגור:

אני עוברת לעמוד

18

מר א .מעודה:

את יכולה להגיד לי איפה רואים את המספר עמוד?

19

גב' פרי יגור:

 ,12כשזה שוכב זה

20

רו"ח ר .גלר:

באיזה עמוד?

21

גב' פרי יגור:

 .12יש כאן ,אני לא יודעת אם זה בדיוק המקום להעיר על זה ,אבל

22

עולה פה הכסף שמגיע לנו ממשרד החינוך ואני הסתכלתי מספר

23

התקציב שאנחנו אישרנו ל.2//7-

24

מר ח .געש:

איזה עמוד?

25

גב' פרי יגור:

 ,12שבספר התקציב שאנחנו אישרנו פה במליאה ל 2//7-היה כתוב

26

שהשתתפות משרד החינוך להעסקת סייעות משלבות הוא ./,75/,///

27

אני רוצה לדעת מרן האם המועצה ,האם ה /,75/,///-הם ה 4/-אחוז

28

גב' פרי יגור:
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והאם המועצה משלימה את ה 1/-אחוז.

1

קודם כל המועצה משלימה את ה 1/-אחוז בוודאי ,דרך אגב לא מזמן

2

לפני חודש משרד החינוך עשה ביקורת על ידי רואה חשבון חיצוני ,הגיע

3

למסקנה שהתשלומים של המועצה קרובים מאוד ,ממש הפער אחוזים

4

בודדים בין סך הכל התקבול לבין ה...

5

גב' פרי יגור:

אפשר לקבל את הדו"ח הזה.

6

רו"ח ר .גלר:

אני ,הדו"ח הוא לא שלי ,הדו"ח של משרד החינוך.

7

גב' פרי יגור:

אפשר לעיין בו?

8

רו"ח ר .גלר:

אני אבדוק ,בסדר?

9

גב' פרי יגור:

טוב .דבר אחרון לגבי עמוד  7/רואים

10

מר א .מעודה:

איך יש לך זמן לעיין בכל זה?

11

גב' פרי יגור:

אני קוראת הכל ,אני למדתי ממך .לגבי המועצה הדתית כתוב שיש ,חל

12

גידול של  /4.5אחוז לפי מה שאני רואה בין התקציב לביצוע בפועל

13

שמסתכם ב 2/2-אלף שקל ,מהיכן ומדוע?

14

רו"ח ר .גלר:

סכום אחר /,15/,/// ,זה התקציב.

15

גב' פרי יגור:

אה ,הפוך? אז היה קיטון של ?/4.5

16

רו"ח ר .גלר:

היה קיטון ,כן.

17

גב' פרי יגור:

ולגבי השתתפות המתנ"ס ,סליחה חיים ,ההשתתפות במתנ"ס ,איך

18

נקבעים נציגי המועצה בהנהלת המתנ"ס?

19

שאלה מצוינת .מי שממנה את הדירקטוריון של המתנ"ס זאת הסוכנות

20

היהודית ,יש הסכם שנחתם בין המועצה המקומית והסוכנות היהודית,

21

כנראה שזה היה חלק מההסכמה ב ,/,1//-אני לא יודע כמה ,מתי היה

22

ההסכם?

23

רו"ח ר .גלר:

 4/ומשהו.

24

מר ח .געש:

ושם יש חלוקה ,מה?

25

דובר:

אני חושב שבדיוק כשהשתחררתי זה היה.

26

מר ח .געש:

ההסכם אומר כמה נציגים מהמשפחה ,כמה נציגים מהסוכנות וכמה

27

נציגי ציבור מומלצים .עכשיו אני ממליץ לסוכנות ,הסוכנות ממנה את

28

רו"ח ר .גלר:

מר ח .געש:
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הדירקטוריון

1

גב' פרי יגור:

אתה חיים געש או המליאה?

2

מר ח .געש:

אני ,מעולם לא היה

3

מר א .מעודה:

הבאת את זה למליאה.

4

מר א .כאכון:

 ...אני זוכר .כן ,בטח.

5

מר ח .געש:

לא ,לא ,המליאה לא מאשרת .ההשתתפות של המועצה במתנ"ס בשנים

6

האחרונות היא פחות מ //-אחוז מתקציב המתנ"ס ,לכן היא בכלל לא

7

 ...בביקורת ,הוא מוסד שמבוקר על ידי מבקר פנים שממונה על ידי

8

הסוכנות.

9

גב' פרי יגור:

יש לנו דו"ח ביקורת לפנינו.

10

מר ח .געש:

הדו"ח ביקורת ,ביקשו ממני להתייחס חצי שעה לפני שהגברת הלכה.

11

שני דברים ,אחד החלק של המועצה בתקציב המתנ"ס קטן מ //-אחוז,

12

המתנ"ס  ...חברה בע"מ ,הוא לא עמותה של המועצה ,הוא לא שום

13

דבר ,זאת חברה בע"מ מלכתחילה ,למה ,ככה ,לא חשוב .מרגע

14

שהמתנ"ס עובר מחזור כספים מסוים ,נדמה לי  //מיליון שקל בשנה,

15

ממנה לו הסוכנות מבקר חיצוני ולמתנ"ס יש מבקר חיצוני ,עכשיו אני

16

שולח לסוכנות את המומלצים ,ממלאים טפסים של התאמה

17

לדירקטוריון ,לא יודע איך זה

18

גב' פרי יגור:

אפשר לקבל לעיין בתקנון הזה?

19

מר ח .געש:

בהסכם ,כן ,יש...

20

גב' פרי יגור:

ג'ובראן פשוט התכתב איתי על זה ואמר שאם תמציא לי את התקנון אז

21

הוא יוכל לבדוק ,אבל אני אשמח לקבל אותו.

22

מר ח .געש:

זה לא תקנון ,זה ההסכם ,זה לא תקנון ,זה ההסכם שהמועצה...

23

גב' פרי יגור:

אז אם אפשר להעביר לי ולג'ובראן.

24

מר ח .געש:

הסוכנות

25

מר א .כאכון:

לא ,לנציגים שלנו.

26

מר ח .געש:

הסוכנות.

27

מר א .כאכון:

לא הבנת.

28
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מר ח .געש:

הסוכנות!

1

מר א .כאכון:

הסוכנות לא מכירה את אבי כאכון.

2

מר ח .געש:

אני ממליץ כראש מועצה ,זה מה שנקרא...

3

מר א .כאכון:

כן ,אבל אני חושב שהמליאה צריכה נציגים...

4

גב' פרי יגור:

אבל זה מה שקרה אבי.

5

מר א .כאכון:

עשינו את זה לפני  5 ,7שנים עשינו את זה.

6

גב' פרי יגור:

הוא מינה כבר ,אנחנו פשוט למדנו את זה מהעיתון.

7

מר נתנאל קסטל :הוא צודק חיים ,זה הסכם מטומטם ,הוא צודק חיים ,זה הסכם

8

מטומטם שנחתם עם ספיר ומאייר.

9

מר א .כאכון:

לא הבנת.

10

מר ח .געש:

בין מי למי?

11

מר נתנאל קסטל  :בין ספיר למאייר.
מר ח .געש:

ספיר?

מר נתנאל קסטל :שר האוצר.

12
13
14

גב' בן צבי:

הם כבר אינם בחיים.

15

מר ח .געש:

מבקשים מאילן פורת ,אילן פורת הוא מטעם המשפחה ,יש לו את

16

ההסכם של ההקמה.

17

כן ,אבל חיים ,ההסכם לא חל עלינו ,הוא חל על המועצה מול המתנ"ס,

18

אבל הוא לא חל ,על פי החוק ,ג'ובראן יסכים איתי שאם אני רוצה

19

למנות את עצמי ,אני רוצה להיות חבר בזה.

20

מר ח .געש:

אתה לא יכול.

21

מר א .כאכון:

למה?

22

מר ח .געש:

אני אומר לך ,זה ההסכם שהמועצה חתמה .עכשיו ההסכם

23

מר א .כאכון:

לא הבנת ,עזוב את המתנ"ס ,אתה ההחלטה שלך

24

מר ח .געש:

אני לא החלטתי כלום ,הוא חברה בע"מ.

25

מר א .כאכון:

אתה ההחלטה שלך לקחת את משה ,את חיים ,את דני ,להיות נציגים

26

שלך ...זה לא נציגים של חיים געש באופן אישי ,זה נציגים של המועצה

27

למעשה.

28

מר א .כאכון:
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מר ח .געש:

כן

1

מר א .כאכון:

נציגים של המועצה צריכים למנות אותם המליאה.

2

מר ח .געש:

לא ,לא

3

גב' פרי יגור:

זה מה שהוא אומר.

4

מר ח .געש:

זה מה שאני מסביר לך ,ההסכם

5

גב' פרי יגור:

לדעתך אבי...

6

מר ח .געש:

חברים...

7

עו"ד ג'ובראן:

תלוי מה ההסכם...

8

מר א .כאכון:

אבל ההסכם של המתנ"ס לא קשור.

9

גב' פרי יגור:

אבי ,יושב פה הנציג שלך במתנ"ס...

10

מר א .אטיאס:

זאת חברת בת של המועצה.

11

מר ח .געש:

הלו ,זה לא חברת בת של המועצה .זה לא חברת בת של המועצה.

12

מר א .כאכון:

אני מקבל את הקטע של המתנ"ס ,אין לי בעיה עם ההסכם בכלל ,אני

13

לא קשור ,שים את ההסכם בצד .אני מדבר עכשיו על הסכם שלנו פנימי.

14

מר א .אטיאס:

חיים כראש מועצה ממליץ.

15

מר ח .געש:

עד לפני שש שנים...

16

מר א .כאכון:

זה לא משרת אמון מה שהוא נותן.

17

מר ח .געש:

זה חברה בע"מ שמי שממנה לה את הדירקטוריון זה הסוכנות .עד לפני

18

שש שנים או שבע שנים הדירקטוריון בגודלו היה בלתי מגובל וישבו

19

שמה

20

מר א .כאכון:

לא משנה

21

מר ח .געש:

לא יודע כמה.

22

מר א .כאכון:

או.קי.

23

מר ח .געש:

אני אומר עוד פעם ,זאת חברה בע"מ ,היא חברת בת של הסוכנות

24

מר א .כאכון:

מי הנציג שלנו למעשה.

25

מר ח .געש:

לנו אין נציגים ,אני ממליץ

26

מר א .כאכון:

על מי המלצת למשל?

27

מר ח .געש:

אני ממליץ לסוכנות על נציגי ציבור.

28
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גב' פרי יגור:

ואם אבי רוצה נגיד מישהו אחר.

1

מר א .כאכון:

בדיוק ,חבר מועצה ,רוצה מישהו אחר.

2

מר ר .לירם:

ברגע שיש חברה בבעלות של המועצה

3

מר א .כאכון:

אני לא ידעתי...

4

מר ח .געש:

החברה לא בבעלות של המועצה ...אבי ,עזוב ,רון ,תקשיב ,זאת חברה

5

שאיננה בבעלות המועצה ,נקודה .אתה מסתכל ברשם החברות ,מתנ"ס

6

מאיר פרדס חנה כרכור בע"מ בבעלות מלאה של הסוכנות היהודית,

7

עכשיו זהברור? אין לה ,הקשר היחידי שלה עם המועצה הוא אותו

8

הסכם שהמועצה חתמה בשנות השבעים ,שמונים ,ושם נקבע שהמועצה

9

תשתתף באחזקת המתנ"ס ,לא כתוב שיעור ולא שום דבר .עכשיו בצד

10

השני באותם מקומות ,באותם גופים שהמועצה משתתפת בלמעלה

11

מעשרה אחוז מהתקציב שלהם ,בלמעלה מעשרה אחוז ,ומשתתפת

12

במימון ,או ממנה את המנהלים אז הביקורת הפנימית של המועצה

13

יכולה לבקר שם .שיעור ההשתתפות של המועצה בשנים האחרונות

14

במתנ"ס הוא קטן מעשרה אחוז ,והמועצה לא ממנה יותר נציגים.

15

אבל יש תשתיות שהיא מממנת ,אתה הכללת את כל ההשקעה

16

במתנ"ס?

17

מר א .כאכון:

זה עובר את ה //-אחוז.

18

מר ח .געש:

בוא נמשיך ,צילה ,תנסי להביא את ההסכם ,אולי יש לנו פה את הסכם

19

ההקמה...

20

מר ר .לירם:

מר נתנאל קסטל ... :בזמן שרון נחתם ההסכם( .לא ברור)

21

מר ח .געש:

ממש לא.

22

מר א .אטיאס:

לא הויכוח על זה .כן ,מה עוד?

23

מר ר .לירם:

אבל זה אתה צודק ,זה הדבר היחיד שאתה צודק בו.

24

מר ח .געש:

מה עוד הגר?

25

גב' פרי יגור:

לעניין הזה זהו.

26

מר ח .געש:

אז אני מבקש לאשר.

27

מר ר .לירם:

יש דבר אחד שאני רוצה להתריע ,לא יודע ,להעיר ,לשאול ,סך התביעות

28
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בנושא מים וביוב לא מסתכם רק ב /4-מיליון  ₪הללו אלא יש עוד

1

תביעה של המט"ש...

2

התביעה של המט"ש הגיעה אחרי הדו"ח הכספי ,הגר ,התביעה של

3

המט"ש הגיעה ב ,2//7-היא לא הייתה בדו"ח של .2//1

4

הנקודה היא אחרת לגמרי ,מה שראוי בדרך כלל כבר היה את ה/4-

5

ועכשיו כבר הצטרף לזה ,הצטרפה לזה תביעה נוספת ,ראוי לבצע

6

הפרשות כמו שראינו כאן בעמוד  2/שמצויה לגבי החברה הכלכלית,

7

איזה הפרשות אנחנו מבצעים כדי להגן על עצמנו? אנחנו הפסדנו 2

8

מיליון שקלים ואני לא יודע מאיפה המקור התקציבי ,מעולם לא תואר

9

בפנינו...

10

המקור הכספי ,בדיוק כמו ש ...יש תביעות כנגד המועצה בסכום של 1.5

11

מיליון שקל ,זאת ההערכה של היועץ המשפטי ,הערכת סיכון של היועץ

12

המשפטי ,אבל יש הפרשה ,מה שמגיע ב 2//7-מקבל ביטוי בספרי

13

המועצה ב( .2//7-קטע לא ברור) טוב ,חברים ,הדו"ח של  2//1דו"ח

14

מבוקר ,אתה מדבר על אירועים של  ,2//7יש את האירועים שיצטרכו

15

לקבל ביטוי ב ,2//7-הם טורדים את מנוחתי.

16

גב' פרי יגור:

מה קורה עם ה ...לא שמעתי.

17

מר ח .געש:

נכנסו ,הדו"ח הזה הוא של  ,2//1תביעות שבאו לידי ביטוי או לידיעתנו

18

ב 2//7-יקבלו ביטוי ב .2//7-עדכנתי אתכם לגבי התביעה של המט"ש.

19

בבעבר המט"ש  // ...אחוז ,אני לא זוכר כמה /4.5 ...אחוז /4 ,ומשהו,

20

המט"ש הפסיד בבוררות מול חברת אחות של משאבי מים .צריך לשלם

21

 /7ומשהו מיליון שקל ,חלקנו בסכום הזה הוא מסוים .המט"ש נדרש

22

לקחת הלוואה ,אנחנו קיבלנו החלטה ,בגלל שאנחנו על אותו סכום

23

שהפסדנו משאבי מים ,ערערנו לעליון ,ואם היינו ,עוד פעם ,יש פה בעיה

24

כי זה פורום ציבורי ,יש בעיה כשאתה מנסה לנהל מו"מ עם יד קשורה

25

מאחורה ...אבל אם התביעות תישארנה בעינן ,גם של המט"ש שזה 7/

26

ומשהו מיליון שקל וגם תביעות אחרות הן יקבלו ביטוי בדו"ח של ,2//7

27

בסך הכל  ... 2//1שנת בחירות ...בסדר גמור .אני מבקש לאשר את

28

מר ח .געש:

מר ר .לירם:

מר ח .געש:
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הדו"ח הכספי.

1

מר ר .לירם:

ה 2-מיליון שהפסדנו אתה גם מכליל בשנת ?2//7

2

רו"ח ר .גלר:

לא ,זה שולם.

3

מר ח .געש:

זה שולם  ...והייתה בגין זה הפרשה.

4

מר ר .לירם:

מעולה ,תודה.

5

מר ח .געש:

אני מבקש לאשר את הדו"חה כספי ,יואב .דו"ח כספי לשנת 2//1

6

אושר ,תודה רבה ,הסעיף הבא.

7
8

 .0אישור פרוטוקול ועדת הקצאות קרקע למספר  287781מיום  75.1.77לעניין הקצאת
מבנה לתנועת הנוער "בני עקיבא" ברח' חברון.
מר ח .געש:

גב' פרי יגור:

9
10

הסעיף הבא על סדר היום ,סעיף  ./אפרים ,אישור פרוטוקול ועדת

11

הקצאות לעניין הקצאת מבנה לתנועת הנוער בני עקיבא ,אריה ,אתה

12

רוצה להסביר ,לפרט ,למה ב ...2///-למה עכשיו...יש מכתב מלווה של

13

יועץ משפטי שמסביר גם את העניין של ההקצאה וגם עניין של הסכם,

14

אם מישהו רוצה להתבטא ,בבקשה.

15

אני מבקשת להקריא מכתב שקיבלתי היום ,ואני מבקשת שזה ירשם

16

בפרוטוקול כל מה שאני אומרת עכשיו ,אני מבקשת את ההקשבה

17

שלכם .הנדון זה הקצאת קרקע לצורכי ציבור ,סיכון מאישום פלילי.

18

"לידיעתך כי כל הקצאות הקרקע והמבנים לצרכי ציבור שלא בתמורה

19

או בתמורה חלקית שהומלצו על ידי ועדת ההקצאות ואושרו על ידי

20

מליאת המועצה החל מאוקטובר  2//2ועד עצם היום הזה נעשו בניגוד

21

לדין הקיים .חברי המועצה בהיותם נבחרי ציבור ומשרתיו המופקדים

22

על אינטרס ציבורי חשוב ,רגיש ובעל ערך כלכלי רב הינם נאמני הציבור

23

בישיבתם לדון בהקצאות קרקע .על המועצה חלה חובה החל

24

מאוקטובר  2//2לדחות כל בקשה להקצאה כאמור בהעדר פרוגרמה

25

ישובית .נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית

26

שפורסם בחוזר מנכ"ל  ,5ספטמבר  ,2///קובע באופן חד משמעי שאינו

27

משתמע לשתי פנים כדלקמן :החל מתום שנה כאמור ,קריא  ,2//2לא

28
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תוקצה על ידי הרשות המקומית קרקע אלא אם היא כלולה במסגרת

1

פרוגרמה כאמורה .היינו מכוח סעיף  2חובת המועצה היה לפרסם

2

פרוגרמה ישובית לא יאוחר מחודש ספטמבר  ,2//2משלא עשתה כן אין

3

המועצה רשאית להקצות קרקע ציבורית ומבנים כלל .לא נקבעו סדרי

4

עדיפויות להקצאת קרקע על ידי המועצה בניגוד לדרישת סעיף  7א'

5

לנוהל .לא מיותר לציין כי משרת עובד ציבור מנוע במילוי תפקידו

6

לעשות דבר זולת שהותר לו בחוק הוראות ונוהל .יש אישור הקצאת

7

קרקע כאמור משום מעבר על איסורים אלו .סעיף  ///לחוק העונשין

8

 ,/14/שימוש לרעה בכוח במשרה .סעיף  2/7לחוק העונשין – /14/

9

הפרת אמונים ,סעיף  2/5לחוק העונשין – אי מילוי חובה רשמית ".זה

10

אני מבקשת שיכנס לפרוטוקול.

11

מר ח .געש:

מי כתב את זה?

12

גב' פרי יגור:

קיבלתי מכתב מתושב

13

מר ח .געש:

חשבתי שזה

14

מר א .כאכון:

איך זה קשור אלינו?

15

גב' פרי יגור:

תושב שיש לו

16

מר א .כאכון:

הגר ,איך זה קשור אלינו?

17

עו"ד ג'ובראן:

הוא מופיע מדי פעם בוועדה.

18

מר א .כאכון:

איך זה קשור אלינו?

19

גב' פרי יגור:

אני חושבת שזה לא מושא לצחוק ג'ובראן .אני חושבת ויש לי

20

עו"ד ג'ובראן:

זה מצחיק מאוד ,אותי זה מצחיק.

21

מר א .כאכון:

על סמך מה המכתב הזה הגר?

22

גב' פרי יגור:

סליחה אבי ,אני אסביר.

23

מר ח .געש:

תן לה לדבר? מה אתה רוצה? היא מדברת.

24

גב' פרי יגור:

יש לפנינו גם הזכרתי את זה קודם וגם אתה הזכרת את זה ,את הדו"ח

25

המבוקר .גם בדו"ח המבוקר שעדיין לא הגיע לדיון כתוב שחור על גבי

26

לבן ,אין פרוגרמה ,אין פרוגרמה ,חמש שורות ,אין פרוגרמה ,אין

27

פרוגרמה ,אין פרוגרמה ,אבל הקצאות יש .אני סבורה ולא רק לאור

28
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המכתב הזה ,גם לאור החלטה כבר שהתקבלה בוועדת ההקצאות

1

שבהעדר פרוגרמה כחוק והטיעון שמוזכר בדו"ח המבוקר שהמסמכים

2

על יעודי קרקע ותוכניות מאושרות ועל סקר נכסים זה לא פרוגרמה,

3

אנחנו יודעים בדיוק מה זאת פרוגרמה ,אני חושבת שבהעדר פרוגרמה

4

כחוק כנדרש בנהלים של משרד הבינוי והשיכון במשרד הפנים אנחנו

5

צריכים להימנע מהקצאת ,כל הקצאה לכל מטרה ,מבנה ,שטח ,זהו ,זה

6

מה שיש לי להגיד בנושא הזה.

7

מר ח .געש:

כן

8

עו"ד ג'ובראן:

אפשר להתייחס רק בקצרה ,הנושא הזה כבר עלה בכל מיני  ...שגם את

9

פנית לוועדה וגם אלי ואנחנו גם בפני מבקר משרד הפנים ציינו שוועדת

10

הקצאות בשנת  , 2//5אם אני לא טועה ,אבל לא זוכר בדיוק את השנה,

11

קיבלה החלטה שסקר הנכסים ויעודי הקרקע ישמש כפרוגרמה.

12

גב' פרי יגור:

זאת החלטה לא חוקית.

13

עו"ד ג'ובראן:

בסדר ,אני הקשבתי לך ,תקשיבי בבקשה .עכשיו ההחלטה הזאת

14

בהחלט החלטה חוקית ,אפשר לחלוק על איכות או טיב הפרוגרמה

15

שאנחנו ניכסנו לעצמנו אבל אי אפשר להגיד שזאת לא פרוגרמה ,לכן כל

16

הטענות והמכתבים

17

גב' פרי יגור:

אבל  2//5עד היום זה לא רלוונטי.

18

עו"ד ג'ובראן:

המכתבי איום האלה של עונשין ,לא עונשין ,היסוד שלהם הוא שגוי ,לכן

19

אין להם ערך.

20

גב' פרי יגור:

למה הוא שגוי.

21

עו"ד ג'ובראן:

כי יש פרוגרמה שאנחנו אימצנו ,אפשר לחלוק על האיכות שלה ,זה הכל,

22

אבל יש לנו פרוגרמה.

23

גב' פרי יגור:

ממה היא מורכבת?

24

עו"ד ג'ובראן:

חוץ מזה מתפרצים לדלת פתוחה שאנחנו קיבלנו החלטה ,אנחנו הודענו

25

עליה גם בישיבת המועצה כאן ,אנחנו קיבלנו החלטה שאנחנו הולכים

26

לשדרג אותה ,לתת רזולוציה יותר נמוכה וקטנה שאפשר יהיה יותר

27

להקצות יעודים ספציפיים ,אבל זה לא אומר שאנחנו פועלים בחלל

28
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ריק.

1

שמעתי אותך מבחינה משפטית ,אני מבקשת לשמוע את אריה מבחינה

2

מקצועית תכנונית הנדסית מהי לדעתו פרוגרמה.

3

מר ח .געש:

חברים ,זה לא ,אני רוצה להסביר

4

גב' פרי יגור:

חיים ,פרוגרמה יש לה

5

מר ח .געש:

אני רוצה להסביר מלה.

6

גב' פרי יגור:

חיים ,פרוגרמה

7

מר ח .געש:

אני רוצה להסביר ,זה לא פינג פונג של שאלות ותשובות.

8

גב' בן צבי:

תוכנית

9

מר ח .געש:

אני רוצה להסביר בעברית פעם נוספת.

10

גב' פרי יגור:

אבל היא תוכנית...

11

מר ח .געש:

זה לא פינג פונג של שאלות ותשובות ,את אמרת את דעתך ,הביע היועץ

12

המשפטי את דעתו ,עכשיו את לא עושה מבחן ידע לא לי ולא לאריה.

13

אני טוענת שהפרוגרמה שעליה נסמכת המועצה ,הגם שהיא לא

14

מעודכנת מ2//5-

15

מר ח .געש:

עמדתך הובנה לחלוטין.

16

גב' פרי יגור:

יופי ,אז אני חושבת שאנחנו מנועים מלהצביע על כל הקצאה.

17

מר ח .געש:

עמדתך ברורה לחלוטין ,מישהו עוד רוצה להתייחס?

18

מר ר .לירם:

כן

19

מר ח .געש:

כן בבקשה.

20

מר ר .לירם:

במידה וחוות דעתך מתקבלת ,זה אומר שבמידה ואם נמצא כשגויה,

21

שתי שאלות ,האם מתבטלים כל ההסכמים שנקבעו או כל ההקצאות

22

שבוצעו עבור הגופים? שנית

23

זאת החלטה תיאורטית שאני חושב שהתשובה עליה לא יכולה להיות כן

24

או לא ,ההחלטות לא מתבטלות מאליהן ,לא בגלל שבדיעבד ניתנה

25

איזושהי חוות דעת או עמדה של גורם כלשהו יהיה מוסמך אשר יהיה.

26

מי שמבטל החלטות כאלה שניתנו אחרי כמה שנים זה רק בית משפט,

27

אם מישהו ינקוט הליך ויבטל אז יבטל ,החלטה ,השאלה היא מאוד

28

גב' פרי יגור:

גב' פרי יגור:

עו"ד ג'ובראן:
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תיאורטית ,בוודאי שזה לא שומט את הקרקע מתחת לכל החלטה של

1

ועדת הקצאות .זה שהפרוגרמה שלנו היא לא ברזולוציה שאנחנו רוצים

2

להגיע אליה זה לא אומר שהחלטה לגבי הקצאה ספציפית היא שגויה.

3

יש צרכים ,יש מקומיים ,יש בדיקה ,הוועדה בודקת ושומעת חוות דעת,

4

הולכים לשטח ,רואים ,זה לא שאנחנו רק מגישים בקשות לפי המפה או

5

יעודי קרקע ציבוריים כאלה אפשר אז אנחנו רצים הלאה .שוקלים כל

6

מיני שיקולים מאחורי זה ,זה לא החלטה כזו מנותקת מהצרכים של

7

הישוב.

8

אתם לא אמורים לשקול ,זה אמור להיות מותווה בתוכנית עבודה

9

שהיא רב שנתית בראייה ארוכת טווח.

10

אנחנו בהחלט מפעילים שיקול דעת וזה סמכותנו וזה שיקול דעת שניתן

11

לנו בהתאם לחוק.

12

אגב ,אני חייב לשאול שאלה ,למה היא מתכוונת ,כשהיא אומרת

13

תוכנית למה היא מתכוונת?

14

שיהיה לך ספר שבו יהיה כתוב שכשהישוב יהיה כך וכך תושבים אז

15

יהיה כך וכך מטרים מרובעים למועדון ,לגן ילדים ,לבי"ס ואני לא יודע

16

למה ,וכמה מועדונים צריך או לא צריך ,ואם אני מבין נכון ,מה זה

17

פרוגרמה? להגדיר את הצרכים של הישוב ,לשרטט מבט קדימה .דקה,

18

אני חושב שהפרוגרמה  ...גם ב 2//5-אבל היא מתקיימת בעוד מקום

19

באותו נייר של התוכנית מתאר שהופקדה.

20

איך היא מתקיימת ב 2//5-אם היא נסמכת על תוכניות מאושרות ולא

21

עם צפי קדימה?

22

מר ח .געש:

קודם כל גם ב 2//5-כבר היה חוסר גדול ,גם מה שיש עכשיו זה חוסר.

23

גב' פרי יגור:

על אחת כמה וכמה ,על אחת כמה וכמה.

24

מר א .כאכון:

חיים ,האם התוכנית מתאר תכלול את מה שהיא מבקשת ,את מה

25

שהיא אומרת?

26

גב' פרי יגור:

תוכנית המתאר כוללת נספח פרוגרמטי.

27

מר ח .געש:

יש פרוגרמה למבני ציבור וההקצאות

28

גב' פרי יגור:

עו"ד ג'ובראן:

מר א .כאכון:

מר ח .געש:

גב' פרי יגור:
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מר א .כאכון:

לא נקצה מעכשיו...

1

מר ח .געש:

מישהו? מה? אני אומר עוד פעם ,זה לא שאלות ותשובות ,תגיד מה שיש

2

לך להגיד.

3

אני מייד אומר ,אבל זאת שאלה ותשובה ,מכיוון שאם אני מצביע היום

4

בעד ואם מה שנאמר כאן נכון אנחנו עלולים למצוא את עצמנו נתבעים.

5

מר ח .געש:

חברים

6

מר א .אטיאס:

על ידי מי?

7

מר א .כאכון:

על ידי מי שהקצאת לו?

8

מר ר .לירם:

על ידי כל דכפין.

9

עו"ד ג'ובראן:

כל דכפין אני לא פוחד ממנו ,אני פוחד מאנשים.

10

גב' פרי יגור:

אז זה שאתה לא מרגיש מאוים ,סליחה ,זה שאתה לא מרגיש מאוים או

11

שאתה לא יודע איזה תביעה בדרך

12

מר א .אטיאס:

קיבלנו תשובה על זה...

13

גב' פרי יגור:

אז אתה מרשה לעצמך לפעול באופן לא חוקי? זה הזוי מה שאמרת

14

עכשיו.

15

מר א .אטיאס:

אבל הוא אמר שזה חוקי...

16

גב' פרי יגור:

אני רואה שאתה מקשיב לעצמך.

17

מר ח .געש:

חברים...

18

מר דן אהרון:

מה אומרת הפסיקות של בית המשפט העליון מהי פרוגרמה.

19

מר ח .געש:

מר דן אהרון ,תודה רבה לך ,חברים יקרים ,יש יועץ משפטי למועצה,

20

אני מקווה ...מביא את כל ההחלטות בלי  ...של היועץ המשפטי ,אני לא

21

אכופף לו את היד לא ימינה ולא שמאלה .יש פה צרכים של ה...

22

גב' פרי יגור:

אגב ,איך נבחר היועץ המשפטי?

23

מר ח .געש:

ועדת רכש.

24

גב' פרי יגור:

מתי?

25

מר ח .געש:

מזמן

26

גב' פרי יגור:

אתה יודע שב 2//1-התחייבת לעמוד בנוהל של משרד הפנים ולא עשית

27

את זה?

28

מר ר .לירם:

מליאת הוועדה המקומית
48/8/7

מר ח .געש:

71

פרדס חנה  -כרכור

יוצא מן הכלל ,משהו ,תביאי מההיסטוריה ,רק את שוכחת לציין

1

שבינתיים הוקפא הנוהל.

2

עו"ד ג'ובראן:

בוטל

3

מר ח .געש:

בוטל הנוהל.

4

גב' פרי יגור:

בוטל הנוהל ומותר לך להחזיק מישהו  //שנים בלי מכרז?

5

מר א .כאכון:

זה בוטל אחרי שנה ,הוא בוטל אחרי שנה.

6

גב' פרי יגור:

 //שנים בלי מכרז?

7

מר ח .געש:

מה הייתה בהחלטה של הביטול? שנשאר המצב הקיים או לא...

8

עו"ד ג'ובראן:

כן...

9

גב' פרי יגור:

האם מותר להעסיק יועץ משפטי  //שנים ללא מכרז? זאת השאלה ,כן

10

או לא?

11

מר ח .געש:

לדעתי כן .ההתקשרות שלו עומדת בפני החוק...

12

מר א .כאכון:

חיים ,זה לא הדיון עכשיו .עם כל הכבוד.

13

גב' בן צבי:

טוחנים מים.

14

מר ח .געש:

הנוהל דרך אגב של משרד הפנים בוטל ...חברים ,הלאה .מישהו עוד

15

רוצה להגיד לגבי הקצאת הקרקע לבני עקיבא?

16

מר א .כאכון:

אני מברך על כך.

17

גב' בן צבי:

הלוואי ,שיהיה להם...

18

גב' פרי יגור:

אני נמנעת

19

מר ח .געש:

מי בעד אישור הפרוטוקול של עדת הקצאות? מי נגד? מי נמנע? שניים

20

נמנעו ,תודה רבה.

21
22

 .1אישור הסכם עם תנועת הנוער "בני עקיבא" לעניין הקצאת מבנה ברח' חברון.
מר ח .געש:

23

בהמשך יש את ההסכם עם תנועת בני עקיבא לעניין הקצאת המבנה

24

ברח' חברון ,זה אותו הסכם שנוגע לאותו שטח ,אני מבקש לאשר את

25

ההסכם .נחמיה.

26

מר א .כאכון:

חיים ,שאלה ,לא יכולים לעזור להם בדרך כלשהי?

27

מר ח .געש:

אנחנו מנסים עכשיו...

28
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מר א .כאכון:

רגע ,נחמיה

1

מר ח .געש:

ראו ,אנחנו מנסים עכשיו לגבש איזשהו תהליך תקציבי שיאפשר בניית

2

מועדוני נוער לכל הארבע תנועות נוער שקיימות היום.

3

מר א .כאכון:

כל הכבוד.

4

מר ח .געש:

בתהליך לא חד שנתי ,תראו ...לפני  /5שנה...

5

דובר:

יש בקשה של מפעל הפיס...

6

מר ח .געש:

 ...מפעל הפיס נותן לך כסף פעם בשנה בסכום מוגדר לפי הסוציו

7

אקונומי שלך ולפי מספר התושבים ,אתה יכול להחליט מה אתה עושה.

8

הסכום הזה צריך לספק גם את שיפוץ אולם הספורט ,גם לבניית מעון

9

יום ,גם לרכישת מכשירים ,אלף ואחד דברים ,אנחנו מנסים לגבש

10

עכשיו איזה קונספט שיאפשר בניית מועדונים לארבע תנועות הנוער

11

שיש ,צופים ,נוער עובד ,בני עקיבא ...אני מבקש לאשר את ההסכם ,מי

12

בעד? מי נגד? מי נמנע? שניים נמנעו ,תודה רבה.

13
14

 .78עדכון שכר בכירים לגב' אילנה זגול מנהלת אגף החינוך – העלאה ל 18%-משכר
מנכ"ל (במקום  65%כיום) החל ממשכורת ספטמבר .2870
מר ח .געש:

15
16

הסעיף הבא על סדר היום ,עדכון שכר בכירים לגב' אילנה זגול ,מנהלת

17

אגף החינוך ,העלאה ל 4/-אחוז משכר מנכ"ל במקום  ,25החל

18

ממשכורת ספטמבר  .2//7רן רוצה להסביר.

19

רו"ח ר .גלר:

אילנה התחילה לעבוד לפני  7שנים ,באוגוסט .2///

20

גב' פרי יגור:

זה אגב מוקלט ...זה בסדר שזה מוקלט? מוקלט ,משודר.

21

מר א .כאכון:

בטח ,בטח.

22

עו"ד ג'ובראן:

הפרוטוקול מופץ מלא ,גם התמלול.

23

רו"ח ר .גלר:

עובדת ארבע שנים ,התחילה להיות מועסקת בשכר  2/אחוז משכר

24

מנכ"ל ,הטווח של ההעסקה כמנהלת אגף בין  2/ל 4/-אחוז ,אפשר

25

להעלות את זה אחת לשנתיים ב 5-אחוז נוספים .הגיע הפז"ם של

26

להעלות אותה ל 4/-אחוז ,אנחנו ממליצים בחום.

27

בהמשך להמלצה בחום אנחנו מומלצים על ידי מחוז חיפה כרשות,

28

מר ח .געש:
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כמועצה מקומית ,לפרס חינוך ארצי.

1

אני חייב להגיד מלה טובה לאילנה זגול ,היא מדהימה ,רואים את

2

המשב רוח שלה בארבע שנים האחרונות בכל הקטע של החינוך.

3

מר ח .געש:

זכינו ,באמת .כן.

4

גב' פרי יגור:

אני אמרתי את זה גם בדיון בזמנו על רן ואני אומרת את זה גם עכשיו,

5

ובטח לאור הדיון הקודם בנושא של הסייעות ,אני נמנעת מלאשר.

6

אני מבקש לאשר את ה ,בכפוף לאישור משרד הפנים את שכרה של

7

אילנה זגול ,העלאה ל 4/-אחוז משכר מנכ"ל במקום  25היום החל

8

ממשכורת ספטמבר  ,2//7מי בעד? מי נגד? רון נגד ,מי נמנע? הגר ,תודה

9

רבה.

10

מר א .כאכון:

מר ח .געש:

11

 .77אישור נציגי המועצה בדירקטוריון חל"ז.

12

מר ח .געש:

סעיף הבא על סדר היום ,אישור נציגי המועצה בדירקטוריון חל"ז.

13

גב' פרי יגור:

סעיף שביקשתי להוריד אותו מסדר היום.

14

מר ח .געש:

דקה ,ביקשת להוריד ,בסדר ,מי שקובע את סדר היום זה יו"ר המועצה.

15

כן אבי.

16

א' ,אני לא בעד להוריד מסדר ,אבל יש  ...אני לא יודע איך זה הולך ,אני

17

חושב שהגיע הזמן שיהיה דירקטור שמה ואני עוד פעם ,אני לא ,אני

18

עושה את זה על דעת עצמי עכשיו ,אני גם לא הולך להפתיע פה מישהו.

19

אני חושב שבדירקטוריון של החל"ז אני חושב שאם תשאל אותי ,אני

20

חושב שצריך להיות שם מישהו שיש לו קשרים ,קשרי ממשל ,איש שיש

21

לו ,וזה חשוב בקטע הזה של החל"ז ,אני יש לי חברים בלי שום קשר

22

למה שקורה שם ,אני ממליץ מהצד שלי ...את יואב קעטבי ,זה מהצד

23

שלי  ...זה קטע שלי ,אני חושב שיואב יש לו מספיק קשרי ממשל כדי

24

לסדר את העניינים שמה ,אם מקובל עליך חיים כמובן...

25

גב' פרי יגור:

אנחנו לא מדברים על חברי דירקטוריון ,מדובר על נציגי

26

מר א .כאכון:

נציגי ציבור.

27

גב' פרי יגור:

נציגי מועצה.

28

מר א .כאכון:
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מר א .כאכון:

כן ,נציגי ציבור.

1

מר ח .געש:

לא ,נציגי המועצה.

2

גב' פרי יגור:

בדיון הראשון של הקדנציה הזאת החלטנו על שלושה חברי ...

3

מר ח .געש:

דקה...

4

מר א .כאכון:

אז אני רק ,חיים ,הצעה שלי ,אם תסכים ,אם יואב קעטבי ,אם אתה

5

תסכים כמובן ,זה ההמלצה שלי ,באמת ,מפה ואילך תחליטו מה

6

שתחליטו.

7

רו"ח ר .גלר:

סגן ראש העיר ( ...לא ברור) עמיאל

8

מר ח .געש:

לשאלה של הגר ,אני חוזר על מה שאמרתי בשאלת ביניים של הגר,

9

דירקטוריון החל"ז כשיצאנו לדרך מינינו אותו ,היו אחר כך השגות לגבי

10

ההרכב שלו משתי סיבות ,אחת השגה אחת שחל על המועצות

11

המקומיות חוק העיריות לגבי הרכב הדירקטוריון של תאגידים ,תתקן

12

אותי א ם אני טועה ,נכון? ואז ,ודבר שני שהתגלגל בהמשך ,שהייתה אי

13

הסכמה עם השותף במט"ש בחדרה ...לא סוד שבגלל ההסכם פשרה

14

הזה  /7 ...מיליון שקל ,נוצרו שמה קצת אי נעימויות ולכן צריך לקבוע

15

דירקטוריון שעונה לדרישת התאגידית הזאת של הרשויות המקומיות...

16

נציגי ציבור ,נבחרי ציבור ,שלושה נבחרים .אז אנחנו בהסכמה עם

17

חדרה ,אנחנו שניים והם אחד ,ועובדי ציבור ,וצריך להשלים עוד נציגי

18

ציבור כאשר כמובן יש מינוי של נשים ,בינתיים מי ש ...זה נשים

19

שתשמשנה כנציגות ציבור ,לא נבחרות ציבור ,לא הייתה הסכמה .ולכן

20

מה שאני מביא עכשיו להצבעה זה את נציגי המועצה ועובדי המועצה,

21

כלומר נבחרי ציבור של המועצה המקומית פרדס חנה כרכור בחל"ז

22

כאשר חדרה בחרה את האנשים שלה וגם הם צריכים ...לכן כעובדי

23

ציבור ,תתקן אותי אם אני ...כעובדי ציבור אני מציע למנות את רן

24

ואריה ,הם גם ביומיום עוסקים בחל"ז כל הזמן ,כחברי מועצה

25

מר א .כאכון:

חיים ,אני מבקש לקבל את ההצעה שלי אם יואב יסכים כמובן.

26

מר ח .געש:

כחבר מועצה אלי אטיאס יוצא מההרכב.

27

מר א .כאכון:

אה ,באמת?

28
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בחרנו יחד עם חדרה יותר מדי ,מעבר למה שחברי מועצה וצריך נציג

1

הנהלה להנהלה .אז אני מציע חבר מועצה את יואב ואותי כחברי מועצה

2

בחל"ז .אם מישהו רוצה להתייחס ,להגיד?

3

כן ,אני קודם כל מבקשת להוריד את הסעיף הזה מסדר היום ,אני

4

חושבת שעם כל ההכרזות שלך בדיון הזה על שקיפות שקיפות שקיפות

5

הסעיף הזה גובל בחוסר שקיפות  PUREכשאתה לא מציין מראש את

6

השמות ולא יכולתי להיערך לדיון מהסוג הזה .הייתי יכולה לקיים על

7

זה התייעצויות ,הייתי יכולה לקיים על זה דיון פנימי ,יכול להיות שאני

8

אסכים ,יכול להיות שאני לא אסכים ,אני רק מציעה להביא את זה

9

לדיון הבא כשאני מגיעה עם הסכמות גם של חברי האופוזיציה בתוכנו,

10

זה נראה לי לא הגון ולא שקוף לא כלפינו ולא כלפי הציבור.

11

מר ח .געש:

עוד מישהו רוצה להתייחס? כן בבקשה.

12

מר א .כאכון:

רק שניה חיים.

13

גב' פרי יגור:

אני רק מזכירה לכם שבדיון הראשון אנחנו הסכמנו שרון יהיה ,וזה היה

14

בהסכמה של פה אחד שרון יהיה חבר דירקטוריון.

15

מר ח .געש:

וגם החלטנו שאלי אטיאס

16

גב' פרי יגור:

אבל עכשיו כמו שהצגת את זה הצגת שאלי יוצא ,לא אמרת גם רון

17

יוצא ,או.קי.

18

מר א .אטיאס:

לא ,אני התנדבתי...

19

גב' פרי יגור:

אני רק מבקשת להציג את כל תמונת הנתונים.

20

מר ח .געש:

כן רון.

21

מר ר .לירם:

אני רוצה לתמוך בעמיתתי כאן.

22

מר ח .געש:

סליחה?

23

מר ר .לירם:

אני רוצה לתמוך בעמיתתי כאן ולהוסיף שהנושא הזה כבר נדון בישיבת

24

המועצה בעבר והוחלטו  Xנציגים מאז .היו רשומים שם שלושה שמות,

25

לא צריך לחזור עליהם ,כולם יודעים מיהם .מרגע שאלי אטיאס הסיר

26

את מועמדותו לצורך העניין נשארו שניים שכבר נבחרו ,כבר הצביעו

27

גב' פרי יגור:
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עליהם .יכול היה להיות אם הייתה מוגשת בפני בקשה הייתי מסיר את

1

הכובע ומסיר מועמדותי בפני יואב ,אבל לא ניתנה לי האופציה הזאת,

2

עכשיו אני כבר נבחרתי .מעבר לכך שהיום אני מבין הגורמים בעלי הידע

3

הרב ביותר בנושא החל"ז מיום הקמתו ועד היום בקריאת אלפי דפי

4

מידע ובשיחות עם עשרות אנשים שעוסקים בתחום ויעידו אנשים

5

מקצועיים כמו ג'ובראן וכמו רן באשר לעובדה שסייעת בידם לא אחת

6

על מנת לחלץ אותנו ממצב מאוד מאוד לא נעים בלשון המעטה שבו

7

אנחנו ,איך אומרים? מצויים ואיך אמרת? מדירים שינה מעיניך .אז

8

מעיני הם באמת מדירים ולכן גם השקעתי זמן רב לעשות דברים

9

שאפילו שופטים קבעו שלא נעשה עד היום על ידי אנשי מועצה ,עובדי

10

מועצה ונציגים כאחד .אז אני כן הכנתי שיעורי בית ולכן אי תומך במה

11

שאמרה הגר לפחות בסוגיה שאת הנושא הזה היה צריך להציג לנו

12

מראש ,ליידע ולאפשר לנו לנהל דיון איכותי שאינו עקר ,אני מקווה

13

שתקבל את הדעה שאומרת בו נדון בכך בצורה מסודרת בדיון הבא.

14

מר ח .געש:

עוד מישהו רוצה להתייחס?

15

מר נ .מנצור:

אולי  ...חמש דקות...

16

מר ח .געש:

אם כך

17

מר א .כאכון:

אני יכול חצי דקה חיים?

18

גב' פרי יגור:

לא ...חמש דקות נחמיה ,אתם דנים שם בחדר חמש דקות? לא ,זה

19

משהו שאני צריכה להגן על הסיעה שלי ,זה לא ככה ,יש מאחורי גוף

20

שלם עם כל הכבוד .אתם מחליטים כל אחד לעצמו ,יש...

21

טוב ,אבי ,אני מבקש לאשר את נציגינו כדלקמן :עובדי מועצה :רן גלר,

22

אריה רפופורט

23

מר ר .לירם:

נציגי ציבור

24

מר ח .געש:

נציגי ציבור אמרתי שאנחנו עדיין מחפשים ,אני מחפש נשים ,פנינו

25

למספר נשים

26

מר ר .לירם:

הצגתי בפני המועצה נציג ראוי.

27

מר א .כאכון:

נציגה

28

מר ח .געש:
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מר ר .לירם:

נציג

1

מר א .כאכון:

הוא אומר צריך אישה.

2

מר ח .געש:

פנינו למספר נשים במושבה ,עורכות דין ורואות חשבון וקיבלנו סירוב,

3

גם חדרה צריכה לשים נציג ציבור נוסף .אנחנו רוצים לנסות למלא את

4

המכסה בנשים ,אני מקווה שעד ישיבת המועצה הבאה אנחנו נמצא .אז

5

אני מבקש לאשר

6

אני רוצה רק להגיד עוד מלה לפני שאתה מעלה את זה להצבעה כי אני

7

מצויה פה בקושי גדול מאוד .יש לי הערכה ליואב ויש לנו גם דברים

8

בינינו שהם עדיין לא עד הסוף פטורים .אני אומרת את זה כי אני

9

מרגישה צורך להגיד את זה לכולם ולא רק ליואב .אני אימנע בהצבעה

10

הזאת ולו רק בשל המחויבות שלי לסיעה שלי ,לחבר מועצה שלי שיושב

11

פה לימיני ואיתי וזה לא משום מקום אחר ,פרסונלי עם יואב.

12

ד"ר בר כוכבא:

זה את יכולה לומר לו אישית.

13

גב' פרי יגור:

אני אמרתי לו אישית ואני אומרת את זה גם לפרוטוקול.

14

מר ח .געש:

אני מבקש לאשר...

15

גב' פרי יגור:

אצלי הכל שקוף.

16

מר ח .געש:

אני מבקש לאשר את הנציגים כפי שאמרתי .רן גלר ,אריה רפופורט,

17

חברי המועצה יואב קעטבי ,חיים געש כחברי מועצה .מי בעד? מי נגד?

18

מי נמנע? תודה רבה.

19

גב' פרי יגור:

20

 .72אישור פתיחת חשבון בנק לביה"ס "נעם" בבנק המזרחי פרדס חנה כרכור ,סניף

21

מס'  013וזכויות החתימה עבור:

22

א .מנהל ביה"ס – רחמים ביטון ת.ז851500000 .

23

ב .מזכירת ביה"ס – רחל שמור ת.ז22505316 .

24

מר ח .געש:

הסעיף הבא ,אישור פתיחת חשבון לבי"ס נעם בבנק המזרחי ,בית ספר

25

נעם שהיה בית ספר על אזורי ,היה בחדרה ,ילדי פרדס חנה נסעו לשם

26

עובר לפה ,אנחנו פותחים לו חשבון בנק ,מנהל בי"ס ומזכירת בי"ס,

27

נוהל רגיל .צריך ליידע אותם גם כן ,למרות שנראה לי שההורים שם,

28

מליאת הוועדה המקומית
48/8/7

5/

פרדס חנה  -כרכור

ועד ההורים שם עם מודעות מאוד מאוד גבוהה ,לא נראה לי שיש עם זה

1

איזושהי בעיה ,צריך ליידע אותם ...אז אני מבקש לאשר ...אני מבקש

2

לאשר את פתיחת החשבון של נעם ,מי בעד? מי נגד?

3

גב' פרי יגור:

אני בעד ,סליחה.

4

עו"ד ג'ובראן:

זה שני חשבונות בנק ,הורים...

5

מר ח .געש:

חשבון הורים וחשבון בי"ס .פה אחדץ.

6
7

 .73אישור תב"רים.

8

מר ח .געש:

תב"רים רן.

9

רו"ח ר .גלר:

תב"ר חדש ,2/1 ,שהוא הרשאה של משרד התחבורה /5/ ,אלף שקל

10

לתכנון הסדרי כניסה...

11

מר א .כאכון:

הסדרי כניסה מה?

12

רו"ח ר .גלר:

הסדרי כניסה בטיחותיים לבי"ס חקלאי ,מה שאנחנו התחלנו לתכנן.

13

 5/4זה הניוד של אותה הרשאה לתב"ר חדש 2// – 2// .אלף שקל של

14

התקנת מתקני שעשועים לפי המכרז שנסגר לאחרונה.

15

מר א .כאכון:

אנחנו יודעים איפה יהיו מתקני השעשועים.

16

רו"ח ר .גלר:

יש רשימה של כל מיני ,עיבוי של מתקנים בכל מיני פארקים ומקומות

17

נוספים ,2/4 .סימון ו(מלה לא ברורה) בטיחות ב ,2//7-הרשאה של

18

משרד התחבורה ,סך הכל  /5אלף שקל 2/ ,ו ,/4-את החשבון אנחנו...

19

שיפוץ והקמת בית ספר נעם ,עוד שיפוץ שאנחנו עושים החודש25/ ,

20

אלף שקל.

21

מר א .כאכון:

שזה לא נכלל בשיפוצי הקיץ?

22

רו"ח ר .גלר:

זה לא נכלל ,זה תוספת של

23

מר ח .געש:

כי התהליך...

24

רו"ח ר .גלר:

מעבר של בי"ס נעם .הקמת מסגריה לבי"ס חקלאי ,סדנאות וסדנה

25

נוספת...

26

מר א .כאכון:

יש שם עכשיו ,לא?

27

רו"ח ר .גלר:

אין היום כזו .סדנה שהיא לגמרי חדשה 15/ ,אלף שקל ,חלק משרד

28
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הרווחה וחלק...שיפוצי קיץ ,נתקבלה הרשאה של משרד החינוך /22

1

אלף שקל ,מתוכם  22אלף שקל מועברים למוסדות אחרים ,זה הגדלה

2

של התב"ר .הרשאה של משרד החינוך לבניית שתי כיתות גן ברח'

3

הבנים ./,5/5,/// ,תוספת שש כיתות בי"ס מעיינות ,תוספת לתקציב,

4

חלק על חשבון מפעל הפיס ,חלק מועצה ,סך הכל הגדולה ב 7//-אלף

5

שקל ל .1,1//,/// -ריבוד והרחבת כבישים  /,///,///שקל נוספים ,סך

6

הכל  1מיליון .מערכת לכיבוי אש ,הרשאה של משרד החינוך

7

 //5,///,///שקל ,סך הכל ,יצא מכרז ועושים עבודות בימים אלה ,סך

8

הכל היקף של  /45אלף שקל .בניין בית ספר באחוזה ירוקה ,סיימנו את

9

הבנייה ,הרשאה  /22אלף שקל ,סך הכל  ./2,/22,///רק מבנה לאגף

10

הרווחה /,///,/// ,שקל נוספים ל ,2,1//,///-התאמה למכרז.

11

מר א .כאכון:

זה בהמשך לאישור הקודם.

12

רו"ח ר .גלר:

מספר ישובים ועיבוי של תכנון ,סיימנו תכנון 25 ,אלף שקל נוספים...

13

לעשות התאמות ושינויים ,סך הכל .1/5

14

עוד שאלה אחת ,משהו שקשור שאישרנו בתב"ר ,אישרנו בתב"ר מספר

15

פעמים את השוק הישן ,מה קורה איתו?

16

אנחנו ,המינהל ,מינהל מקרקעי ישראל ,הקרקע שלו ,אז הוא רוצה

17

להיות שותף ברגע שעושים השבחה ,אז יש ויכוח של שמאויות עכשיו

18

כמה צריך לשלם לו על ההיוון של ה...

19

מר א .כאכון:

זה חידוש...

20

רו"ח ר .גלר:

חידוש דמי חכירה.

21

מר ח .געש:

אני מבקש לאשר את התב"רים ,מי בעד? מי נגד? תודה רבה ,הישיבה

22

נעולה.

23

מר א .כאכון:

מר ח .געש:

ישיבה נעולה

24

