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 1 אישור תב"רים.  .12

 2 

 3 פ ר ו ט ו ק ו ל

 4 

 5. 70אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין מס'   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6בבקשה, אני רוצה לפני סדר יום, אני רוצה להכניס עוד  היועץ המשפטי

 7סעיף ברשותכם אם תרצו. אתמול הייתה ישיבת ועדה לתכנון ובניה, יש 

 8המלצה של היועץ המשפטי, חוות דעת ביטול הליך הפקעה חלקה בגוש 

 9. אם כולכם מסכימים שזה יכנס לסדר היום זה יכנס. מי נגד 1074 27

 10 הכנסה לסדר היום?

 11 רגע, תן לנו להבין.  דה:א. מעו

 12זה אתה אישרת אתמול בישיבת הועדה לתכנון ובניה ביטול   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 שביל שיושב עליו בית כבר.

 14 שעובר על בית. ובראן:’ד ג”עו

 15 בטח. מה, נפרק בית? ח. בן צבי:

 16 כן, כן.  א. מעודה:

 17ת זה לסדר יום, בהמשך אנחנו אז אני מכניס א מקובל?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18שאפשר להכניס את זה כבר כאישור, מקובל עליכם? נאשר את זה. או 

 19 מאשרים את זה בסדר יום.

 20 כן, אני מאשרת.   אני יכולה ללכת כבר עכשיו? ח. בן צבי:

 21 ,את לא, לא. את צריכה להיות בישיבה, לפחות לכבד  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 ת לפרוטוקול תציג את זה, כי זה יעבור למשרד הפנים. לפחו ובראן:’ד ג”עו

 23 אני הצגתי את זה לפרוטוקול, אחר כך אני אציג את זה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 תעלה את זה כסעיף? אוקי. ובראן:’ד ג”עו

 25 

 26 .7.5.18אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום  .1

 27. אני מבקש לדון 1ישיבת הנהלה, סעיף אישור פרוטוקול   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 סעיף סעיף. 
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 2 הצעה לסדר בעניין ביה"ס חקלאי מוגשת ע"י מר רון לירם. .2

 3הצעה לסדר בעניין ביה"ס חקלאי, מוגשת ע"י מר רון לירם.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4בבקשה. רבותי, אני מבקש לשמוע את  בבקשה, רון לירם, הבמה שלך.

 5 הדברים,

 6רגע, אבל זה לא קצת מיותר שאנחנו מגישים הצעה לסדר כשהסעיף  רי יגור:ה. פ

 7 מוריד אותו מסדר היום?הראשון הוא בעצם 

 8 למה?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 אם אנחנו מאשרים פרוטוקול ישיבת הנהלה,  ה. פרי יגור:

 10 לא, אבל זה הצעות לסדר.  ובראן:’ד ג”עו

 11 אני בודק את ההצעות לסדר אחת אחת ואחר כך.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12כן. אבל בפרוטוקול ישיבת ההנהלה כתוב הנהלת המועצה מחליטה  ה. פרי יגור:

 13 להסיר את ההצעה מסדר היום.

 14 זה לא אומר אבל שנקבל את זה. בגלל זה נדון סעיף סעיף.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 לא הבנתי. ה. פרי יגור:

 16 בגלל זה נדון סעיף סעיף.  ר:”ר כוכבא, יור א. ב”ד ד”עו

 17אולי נצפצף על הוא אומר מה ההנהלה החליטה, אבל פה יהיה דיון.  א. מעודה:

 18 החלטת ההנהלה. 

 19 אבל הוא מבקש מאתנו לאשר את החלטת ההנהלה. ר. לירם:ש

 20 יכול להיותבמקום להיכנס לדברים שלי אני אסביר לאט, תקשיבו,  ה. פרי יגור:

 21 טוב.  שלא הסברתי

 22 את צודקת, בפעם הבאה צריך להיות אחרת.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23שאני מאשרת את הורדת הסעיף אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה אומר  ה. פרי יגור:

 24 מסדר היום. אני מתנגדת לאישור,

 25 גם אני מתנגדת. ר. לירם:ש

 26 ,אמרתי לא, לא, לא העליתי את זה, רק  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 הוא דילג על זה. ובראן:’ד ג”עו

 28 ציינתי את זה, דילגתי ואמרתי מתחילים סעיף סעיף.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 אוקי. אז לא מאשרים את, ה. פרי יגור:

 2אני יכול אחר כך להחזיר לאישור לא, בינתיים לא.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 פה. בבקשה.שיהיו פרוטוקול בעקבות השינויים 

 4 הוא נותן, א. מעודה:

 5שפה  יכול להיותאני נותן, חושב שצריך לאמץ אותו, אבל   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6תהיה החלטה אחרת. המועצה יכולה להתנגד לאישור פרוטוקול 

 7 הנהלה. 

 8 הוא הולך סעיף סעיף.  לא, אבל  א. מעודה:

 9 , רבותי. כן.סעיף סעיף ה. פרי יגור:

 10 פעם הבאה אל תכתבו אישור.  ור:ה. פרי יג

 11 בסדר. אוקי. הצעה לסדר בעניין בי"ס חקלאי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12עמודים שניתנו לכם  5אוקי. אני לא הולך לקרוא את מה שאני כתבתי  ר. לירם:

 13זה מכבר כדי שלקרוא אותם זה לא הבעיה. אני רוצה לעבור על 

 14תימוכין למה שנאמר. ואני רוצה  או דוגמאותהצגת הנושאים ששם תוך 

 15להקריא ממקום אחר, ממקום יותר, שמחבר אותנו יותר לישוב כי 

 16של התושבים פה. וכאשר ברמה כמעט בסופו של דבר אנחנו נציגים 

 17היום יומית אני מקבל מסרים מתלמידים, מהורים וממורים שמשהו 

 18 , מורה בביה"ס חקלאי. לא בסדר

 19למה שאתם קוראים או לא קוראים אבל זה עומד בסתירה מוחלטת  

 20בפייסבוק, אני לא קורא את הפייסבוק אבל אני ג םאת זה מקבל לתוך 

 21, וצריך לראות גם את הצדדים האחרים. הבעיה היא שהם הווצאפ שלי

 22 לא מגיעים, שהם מגיעים אלי מכיוון שהם מפחדים. 

 23אני שואל אותם אז למה אתם לא כותבים ומגיבים בפייסבוק כמו כל  

 24זו התשובה. התשובה היא אחרים? התשובה היא שהם מפחדים. ה

 25 אנחנו מפחדים שיתנכלו לנו. ואני לא צוחק, זה מה שהם אומרים. 

 26הורים,  5, אלדד, למרות הכול לפני יומיים הופנו אליך ולמרות הכול 

 27בפתח ביתך, אתה יודע, הורים, אני מניח שחלקם  7היום הופנו אליך 

 28הקול הדובר של להיות רק י איך אומרים? יכול אנהורים,  בפתח ביתי, 
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 1 אותם הורים.

 2ואני רוצה להתחיל מהנושא שנקרא כספים. בסופו של דבר, ולהתמקד  

 3בכספי הורים. כשאנחנו מדברים על כספי הורים יש עם זה בעיה גדולה 

 4שטעון בכלל שאלה למה לא חוק מאוד מכיוון שהנושא הזה הוא נושא 

 5זה לא הנושא שאני רוצה לדון עליו, זה נושא חינוך חובה חינם, אבל 

 6 , וזה בטיפול אחר ולא שלי. לכנסת

 7לא מנוהלים לפי חוזרי מנכ"ל אבל כשזה מגיע לביתי ולכספים שנגבים  

 8 אז אנחנו בבעיה. 

 9ואני רק אעשה סדר קטן, הכול נמצא פה ואת הסיכום הזה אתם תוכלו  

 10ת הקבע. הוראות לקבל, זה סיכום קטן מתוך חוזרי מנכ"ל. הוראו

 11 הקבע גוזרות את כוחן מחוק, 

 12סליחה. הערה רק לפרוטוקול. אתה לא צירפת לי את זה,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 עכשיו אתה,

 14 זה הכול באינטרנט,אני יודע, אני יודע, אבל הכול באינטרנט.  ר. לירם:

 15 לא משנה. אבל אתה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 יה,ויה ר. לירם:

 17 הצעה לסדר צריך שיהיה מצורף.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 מה לעשות? זה חומר קריאה שלי.  ר. לירם:

 19 תמשיך. מ. מגידש:

 20 זה חומר קריאה שלי. ר. לירם:

 21 תמשיך, תמשיך רון.  מ. מגידש:

 22הוראות הקבע שנמצאות באינטרנט ואני אשאיר לכם אותו.  ר. לירם:

 23וגביה ינוך גוזרות את כוחן בנושא ניהול ומפורסמות באתר משרד הח

 24, ניהול גביה וכספים 2004של כספים מחוק לימוד חובה התשס"ד 

 25 במוסד חינוכי. אוקי? 

 26תשלומי הורים, כששם כתוב לגבי  11.9והן מקנות כוח להוראת קבע  

 27תשלומי הרשות שתשלומי רשות הם בגדר רשות בלבד. לפיכך אין 

 28אם הוחלט לקיים וניין בקבלת השירות. לחייב בתשלום הורה שאינו מע
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 1יש לשתף את כל את השירות )רשות( למרות אי הסכמת כל ההורים, 

 2קודם כל זה עושה איזשהו סדר מסוים התלמידים בשירות האמור. 

 3 מבחינת החוק. 

 4תשלומי הורים לשנת הלימודים  3.1עכשיו הוא מפנה להוראת קבע  

 5רים על עצמם, אבל הם התשע"ד ושם יש כמה סעיפים שהם קצת חוז

 6אומרים דבר אחד שהוא חשוב: תוכנית לימודים נוספת, תל"ן, מותנית 

 7אחוז  100בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מההורים. כלומר 

 8מההורים לתוכנית ולתשלום עבורה. אין די בהסכמה של נציגות 

 9 מסעיף ט'.ההורים המוסדית. זה הקטע שחשוב 

 10מותנית,  י? גביה עבור רכישת שירותים מרצוןעליו, אוקסעיף ט' חוזר  

 11כדי שלא יהיה ספק תל"ן ושירותים מרצון, מותנית בהסכמה אישית 

 12בכתב של כל אחד ואחד מההורים לתשלום ולשירות. אין די בהסכמה 

 13 של נציגות ההורים המוסדית. 

 14כשהבנו את הדברים האלה שכל תשלומי הרשות הם רשות ואי אפשר  

 15רם מחד ואי אפשר למנוע מתלמיד לא להשתתף, לחייב תשלום עבו

 16אוקי? אני מקריא שוב מתוך אותו סעיף ט' יש לאפשר לכל התלמידים 

 17שובצה תוכנית לימודים נוספת אם להשתתף בה. אני מקריא מהתחלה, 

 18באמצעו של יום הלימודים יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם 

 19ו להציע לתלמידים זו עובדה. א אם הוריהם לא שילמו בעבורה.

 20 ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת.שהוריהם מבקשים שלא 

 21טוב, זה תיכף תתייחס, זה עיקרי הדברים, תתייחס לזה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 תיכף מנהלת האגף. 

 23 אין שום בעיה. ר. לירם:

 24 את. כן.אבל בוא נראה עוד מה. הבנתי את הרעיון שהקר  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25בו, אני אומר אני  טעיתיוזה משהו שאני  אני רק אציין עוד דבר אחד ר. לירם:

 26, זה לא אומר שאין לנו 2לגבי הצעה לסדר מס'  טעיתיבו, אבל  טעיתי

 27 בעיה חמורה, ואנחנו נצטרך למצוא פתרונות יצירתיים כגון ביקורת

 28שהיא וזו הסיבה שטעיתי,  3750כדי לקיים את מה שאומר הוראת קבע 
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 1חדשה. היא חדשה ומשנה את שיטת הניהול הקודמת שאומרת רשות 

 2 חינוך מקומית ובעל מוסד חינוך, 

 3 בבקשה שלך, 2כלומר אתה מוריד את החלטה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4אני מוריד ועם זאת, ועם זאת אני אומר שיש לנו בעיה ונצטרך להיות  ר. לירם:

 5 .1מס'  במסגרת הצעהעם פתרון יצירתי 

 6 טוב.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 .2ומשאיר את  1אוקי? שנייה. לא, אני מוריד את הצעה מס'  ר. לירם:

 8 טוב.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9יש עימה בעיה מכיוון שהיא מגדירה,  1אני חוזר בי. החלטה . 1החלטה  ר. לירם:

 10 מוסד החינוך אני מקריא מה היא מגדירה: יסמיכו מטעמם את מנהל

 11ואדם נוסף המועסק על ידם וכן נציג נבחר של ועד ההורים. זה מה 

 12 שכתוב באינטרנט בנושא הזה.

 13א'  5ב' ובסעיף  2, זה נכתב בסעיף 5אבל באותה נשימה כתוב בסעיף  

 14כתוב: מנהל מוסד חינוך. מטיל על אותו מנהל, יחזיר כספים שנותרו 

 15 31.8דים שמהם נגבו עד יום בחשבון הבנק בתום שנת הלימודים לתלמי

 16 הדבר הזה לא נעשה. בכל שנה.

 17 טוב.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18אני רוצה להציג לכם כמה נתונים שאולי יגדירו למה כתבתי שיש בעיה  ר. לירם:

 19בנושא ניהול הכספים של כספי הורים. כמה עובדות שמגובות בדו"חות, 

 20לים להמציא אותם, הם במספרים. כן? והדו"חות האלה אנחנו יכו

 21 למעשה זכות המועצה. 

 22, בסוף שנת תשע"ו ההסכם שהיה עד שנת תשע"ד, ההסכם שקרה בשנת 

 23תחילת שנת תשע"ז, דיבר על זה הינו מעבר הניהול  נקרא לזה, ותשע"

 24של הכספים בחשבון מועצה ולא בחשבון ברנקו וייס. אוקי? מתשע"ז 

 25ברים לחשבון שנפתח שסוגרים את החשבון בבנק לאומי ועוהוחלט 

 26והאחריות מתשע"ו  0בבנק מזרחי טפחות למיטב ידיעתי שהיתרה בו 

 27 אחורה לכיסוי הגירעונות לכאורה. ואני מדבר על גירעונות לכאורה,

 28 רק אם אתה יכול לחדד, אתה מדבר על כספי הורים מהבחינה הזאת?  ר. לירם:ש
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 1 כספי הורים. כספי הורים. ר. לירם:

 2 הייתה בתשע"ו או בתשע"ז? כי אני יודעת על סגירה בתשע"ז.הסגירה  ר. לירם:ש

 3 הסגירה היא בתשע"ז, לגבי תשע"ז והלאה. ר. לירם:

 4 נכון.  ר. לירם:ש

 5 בסדר? הווה אומר אם היו גירעונות, ר. לירם:

 6בעצם שנה שעברה אתה מתכוון? פלוס  1.9-זאת אומרת, סליחה, מ מ. מגידש:

 7 מינוס.

 8 המנהל הקודם. ח. בן צבי:

 9 לא. תשע"ז זה המנהל הנוכחי. ר. לירם:

 10 )מדברים ביחד(

 11 אבל הדו"חות של תשע"ז מוטלים על המנהל הנוכחי.  ר. לירם:

 12 לא מדויק. לא. ר. לירם:ש

 13 ,ביןרבותי, זאת לא השאלה. אני רוצה לה  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 אין שום בעיה.  ר. לירם:

 15 ה הטענות, רבותי? רבותי, רבותי, מ  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 )מדברים ביחד(

 17 זה לא מעניין. ר. לירם:

 18 )מדברים ביחד(

 19תיכף יהיה לך גם לדבר. סליחה בבקשה, כל אחד יגיד את   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20שלו, זה לא הולך ככה. מה אתה טוען, לירן? אני רוצה להבין, ממוקד. 

 21 ואחר כך,

 22 רחי טפחות נפתח,אני טוען שהחשבון במז ר. לירם:

 23 )מדברים ביחד(

 24 סליחה, רינה, תפסיקו עם ההתלהמות.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25היו אמורים להתחיל להראות, דו"חות התקציב הדו"חות היו אמורים  ר. לירם:

 26. 652,884, הם התחילו בפועל ויש דו"חות שמראים יתרה מינוס 0-מ

 27 כלומר,

 28 וקי.א  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 שקל. 652,884 ברנקו וייס לכאורה חייבים באותו רגע לחשבון הורים ר. לירם:

 2אז אתה אומר שברנקו וייס חייבים לנו כסף. מה עוד?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 להורים. להורים, זה אותו דבר. בסדר, הבנתי. מה עוד?

 4 אתה מדבר על חשבון הורים. איזה כסף, ר. לירם:ש

 5 סליחה, סליחה שרון, שרון,   ר:”א. בר כוכבא, יור ”ד ד”עו

 6 שנייה, ר. לירם:ש

 7 זה לא הולך,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 לא. זה חשוב. ר. לירם:ש

 9 תדברי בזמנך. לא.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 את רוצה את זה? אני אראה לך, ר. לירם:

 11 היא שואלת הבהרה. א. מעודה:

 12 ת שאלת הבהרה,אני שואל ר. לירם:ש

 13 זה לא ילך אבל,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 שהיא מאוד מהותית.  ר. לירם:ש

 15 ,תרשמי לך  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 את רוצה? אני אגיד לך.  ר. לירם:

 17 והוא אחר כך יענה. בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 בסדר. ר. לירם:ש

 19 השאלה במקום אבל, ר. לירם:

 20 לא, אני רוצה לדעת,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21 )מדברים ביחד(

 22 תל"ן, אוקי? תל"ן,  ר. לירם:

 23 )מדברים ביחד(

 24תלמידה אומרת לי אני הלאה, אין גביה, לא לוקחים מההורים.  ר. לירם:

 25התחייבו לי  שקל למחול, אבל התחייבו לי בתוכנית, כן? 2,000משלמת 

 26 בתוכנית שאני יוצאת לסיור,

 27 רון, אתה מדבר אל כולם.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 הופעות וזה בוטל כי אין כסף. והיא לא מבינה למה אין כסף.  ר. לירם:
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 1 אני אתייחס. ר. לירם:ש

 2 והיא שילמה את הכול. מ. מגידש:

 3 והיא שילמה. ר. לירם:

 4 בדיוק.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 אם יבקשו.  ר. לירם:ש

 6 תתייחסי תיכף. עוד כמה דקות.  למה לא?  ר:”. בר כוכבא, יור א”ד ד”עו

 7 אני יכול להגיד למה,  ר. לירם:

 8 כל אחד יש לו את הדקות שלו. בבקשה, כן.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9להוסיף זיכויים, אוקי? זיכויים מיתרות חיוב הורים, אוקי? בתשע"ז,  ר. לירם:

 10משרה לפי הוראות, לפי דו"ח וכל אוקי? תשע"ז. כל החיוב הורים יש 

 11 הוראות,

 12איפה רון, אני רוצה רק להבין איפה זה כתוב, תסביר לי   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13עכשיו אתה קורא מהזה שאני רוצה לראות שזה תואם. איפה זה 

 14 בהצעה לסדר?

 15 זה נמצא בדו"חות של ברנקו. אתה מוזמן לעיין בהם. ר. לירם:

 16 אבל זה לא בתוך ההצעה, אני לא ראיתי כתוב את זה.  ר:”וכבא, יור א. בר כ”ד ד”עו

 17 לא.לא. ר. לירם:

 18 אוקי. זה מה שרציתי לדעת.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 אבל ממידע נוסף שהגיע לידיי בימים האחרונים,  ר. לירם:

 20 תקשיב לי, אתה מדבר על דברים שלא הבאת בפני,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21 אני מביא לפניכם מידע עדכני, . לירם:ר

 22 זה הסבר על מה שהוא כתב. א. מעודה:

 23כן, אבל הוא צריך להכין את ההצעה, רבותי, זה לא הולך   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24אבל אני מוכן שיהיה דיון. אבל אתה עכשיו גולש שאני לא רואה  ככה.

 25 את זה בהצעה. אוקי.

 26 וצה שנצלם?הכול בסדר. אתה ר ר. לירם:

 27אתה לא, אני רוצה דבר אחד שתתמקד בהצעה ואחר כך   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28רוצה הסבר, אם צריך לתת הסבר אז נעשה אולי ישיבה נוספת. מדובר 
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 1 על משהו אחר.

 2  ודרך אגב אני מסכים. ר. לירם:

 3על ההצעה  בסדר. אבל לא, קודם אני רוצה שיהיה דיון  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 שלך.

 5אבל נותן את זה כדי לגבות את מה שכתוב פה, נותן לכם אני מסכים.  ר. לירם:

 6מידע. ואין בעיה לעצור את הדיון ולעשות דיון מיוחד ולהשלים את 

 7 המידע הזה פנימה.

 8 אז בוא נעשה משהו אחר, אוקי.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 מהותיים.תסקור את הנושאים שלך כי הם  ר. רונן:

 10 רון, בדיוק.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 אני לא יכול שלא,לא, לא, הכול כתוב.  ר. לירם:

 12רון, תסקור את הפרשנות עכשיו, רון, תסקור מהר את  רון,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 הנושאים שלך, 

 14 )מדברים ביחד(

 15ר מה זו יתרה. קובע אלף שקלים יתרות, ואני אסבי 500-להוסיף עוד כ ר. לירם:

 16הנוהל, אוקי? חוזר מנכ"ל קובע במפורש שכל כסף שנגבה מהורים, 

 17 ליעוד מסוים,אוקי? נגבה, הוא 

 18 אמת. ר. רונן:

 19 היעוד הזה נכנס לסעיף מסוים, ר. לירם:

 20 אמת. ר. רונן:

 21 וניתן להשתמש בסעיף הזה אך ורק לאותו יעוד. ר. לירם:

 22 אמת. ר. רונן:

 23 בסדר.  ר:”, יור א. בר כוכבא”ד ד”עו

 24היעוד הזה במידה ונשאר בו יתרה, תוחזר להורים. במידה ויש בו  ר. לירם:

 25 חוסר, לא ניתן, תיאורטית לא ניתן לבצע את הפעילות.

 26ו. נושא הכספים הבנו שישנה מבחינתך בעיה. תיכף הבנ  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27רוצה עכשיו שאלה מה עוד נקודה מסוימת שאתה נגדיר אותה. 

 28 להעלות?
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 1שוב אם מתבצעת פעולה בחסר זו עבירה. אם היא מתבצעת זו עבירה  ר. לירם:

 2עבור יתרה זו גם עבירה לפי מה שכתוב בנוהל. ואם לא מתבצע החזר 

 3 לפי הנוהל. יש איזשהו סכום מסוים שיש שפיל שמותר

 4 )מדברים ביחד(

 5וון שאנחנו מותר בהשארה, יש, אני לא נכנס לפרטים הקטנים מכי ר. לירם:

 6  ההעברה שבוצעה היא הרבה יותר. מדברים על מצב שבו 

 7אוקי. אתה טוען שצריכה להיות בדיקה מסוימת בנושא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 הזה. מה עוד?

 9אני באתי ועשיתי את החשבון בתשע"ז, אוקי? כמה כסף צריך להיות  ר. לירם:

 10 לפי החוק. מוחזר להורים בהתייחס לעובדה כאילו נהגו 

 11 מה הנושא הנוסף?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 )מדברים ביחד(

 13 אני לא מחפש אשמים. אני לא מחפש אשם. ר. לירם:

 14גם עכשיו מה הנושא, או שניתן קצת לאנשים לדבר. רבותי,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 רוצים אנשים לדבר.

 16היו לחזור מחיובים שנעשו  אלף שקל שצריכים 150נוסיף לזה עוד  ר. לירם:

 17בכספי הורים והיו צריכים לחזור מקרן קיסריה. כלומר הם חויבו 

 18בכספי הורים אבל היו צריכים להיות מחויבים בקרן קיסריה. זה חלק 

 19 מההסכם שנעשה.

 20אלף לשקל יתרות שנשארו בכספים של בנק לאומי  38נוסיף לזה עוד  

 21טפחות. אתה תקבל את אלף למזרחי  38שהיו צריכים לעבור כפלוס 

 22אלף שקלים, אוקי?  296הכול. נוריד מזה, נאמר את האמת, נוריד מזה 

 23 545-של תל"ן תשע"ז, כמה שעלה התל"ן, אוקי? שטרם שולם ונגיע ל

 24 אלף שקל חוב להורים.

 25 תגבור של הלימוד.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26אלף  600-ו 488יך, בין נוסיף לזה בערך משהו כמו, אני לא יודע להער ר. לירם:

 27 יתרות בתקציב, בפרויקט השאלת ספרים, אוקי? שקל, אוקי?

 28רון, הבנתי. אתה אומר אנחנו נקבל את זה מפורט, את   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 הבעיות. 

 2 ונקבל למעלה ממיליון שקל.  ר. לירם:

 3 ם אומרים.עכשיו בוא ניתן לאחרים לשמוע מה ה  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 ונקבל למעלה ממיליון שקל. ר. לירם:

 5 )מדברים ביחד(

 6 מה זה תל"ן? א. מעודה:

 7 אני חולקת על המספרים שלך. ר. לירם:ש

 8 הכול כתוב. הכול כתוב. זה לא מספרים שלי. ר. לירם:

 9 מה זה תל"ן? א. מעודה:

 10 טוב, בואו לפי הסדר.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 אוקי? ר. לירם:

 12 יש לך עוד משהו שאתה רוצה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”דד ”עו

 13אני רק רוצה לציין שהיתרה למשל, למשל של הספרים, כן? יתרת  ר. לירם:

 14פרויקט היתרה היא בתשע"ז. אוקי?  488,202הספרים כתוב פה 

 15 אלף,  202השאלה. אוקי? 

 16 רון, רון,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 ף זה מתשע"ז.אל 202יש ספק על  ר. לירם:

 18 רון, זה העלית הרבה נתונים שצריכים בדיקה יותר עמוקה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19שקל בחשבון  0-למה הכספים האלה לא הוחזרו? למה יש שמה קרוב ל ר. לירם:

 20 הזה?

 21 הבנו שיש איזשהו בעיה מבחינתך.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 יבה לכאורה בסעיף הזה.הנה דוגמא לחשבונית שחו ר. לירם:

 23 בסדר, רון, הבנו.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 אלף שקל, רק שנבין מה זה, 97כתוב פה וייספול  ר. לירם:

 25 מה זה וויספול? מ. מגידש:

 26 זה לימודים ממוחשבים. ר. לירם:

 27 )מדברים ביחד(

 28 את רצית להגיד משהו, שרון? ח. בן צבי:
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 1 ע אותו עד הסוף.רגע. אני רוצה לשמו ר. לירם:ש

 2 סיימת? ח. בן צבי:

 3שלפי הנהלים של ועד ההורים, של ניהול ועד הורים או אני מציין  ר. לירם:

 4 נציגות הורים, אוקי? איך שקוראים לזה.

 5 הנהגה מוסדית. ר. לירם:ש

 6 הנהגה מוסדית.  ר. לירם:

 7חושב  מה אתה אוקי. מה הבעיה עם ההנהגה המוסדית?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 שצריכה להיות בעיה? 

 9התנהלות הנהגת הורים בביה"ס חקלאי ברנקו וייס שלא לפי חוזר  ר. לירם:

 10, פונה אל הגב' אילנה זגול אדון ארז אליאב. אני שוב אמרתי אני מנכ"ל

 11 לא מביא פה, אני מביא פה עובדות,

 12 אוקי. מה עוד? אוקי.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 שוב, הוא טוען שהוא לא קיבל תשובה. אני לא יודע.בפניכם.  ר. לירם:

 14 בסדר. לא משנה. רון, תתקדם.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 אני לא יודע. ר. לירם:

 16 , אי אפשר  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 אני לא יודע מה הוא פנה, הכול בסדר. מעולה. ר. לירם:

 18 לא יודע מה מותר לנו ומה אסור לנו לתת לו.  רון, אני עוד  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 בפנייתו.אבל אני רוצה שהתוכן יהיה ידוע לכם. התוכן  ר. לירם:

 20 בסדר, אז אנחנו יודעים.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21 לא, אתם לא יודעים.  ר. לירם:

 22 גם אלי הגיע.תוכן?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 הוא, לא, אבל אחרים לא, התוכן הוא, התוכן ר. לירם:

 24 וקיבל תשובה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 אבל אחרים לא יודעים. התוכן הוא שאמורה להיות ועדת ביקורת.  ר. לירם:

 26 תתמנה ביום ראשון.  א. זגול:

 27 אוקי? ר. לירם:

 28 ביום ראשון יש ישיבה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 אשון, יש לה הרבה עבודה. אני שמח שתתמנה ביום ר ר. לירם:

 2בסדר. רון, מה עוד? יש גם ניהול עצמי. יש לך עוד משהו,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 רינה, יש לך מה לומר?רבותי? סליחה בבקשה. 

 4 יש מגילת אסתר.  ר. רונן:

 5 אוקי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6בכספים בכלל. דוגמאות אני רק רוצה לציין עוד דוגמאות למה נעשה  ר. לירם:

 7 לכספים שנעים בתוך ברנקו וייס.

 8 אבל זה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9ארוחה לא, לא, לא. לא, זה חשוב. דוגמאות למימון אירועים, אוקי?  ר. לירם:

 10 אלף שקל, ירד מניהול עצמי סל תלמיד. 17בתחילת שנה כולל ציוד 

 11 . לא הבנתי מה זה ארוחה? מ. מגידש:

 12 ארוחת יום הורים כולל ציוד. אני לא יודע, צריך לברר. רם:ר. לי

 13 אלף שקל?  17 מ. מגידש:

 14 ?שנה ביןשנה. אני רוצה לה ר. לירם:ש

 15 איך את עונה? ח. בן צבי:

 16 ו.תשע" ר. לירם:ש

 17 תשע"ז.  ר. לירם:

 18אנחנו נעשה סדר אחר כך. קודם כל את הסוגיות רבותי,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 לה. כן. שאתה מע

 20 .11,230אוקי?  ר. לירם:

 21 אלף? מה היעוד? 11-מה זה? לא הבנתי. לא שמעתי. מה זה ה מ. מגידש:

 22 , כולל ציוד.ארוחת יום הורים ר. לירם:

 23 ? 17-בנוסף ל מ. מגידש:

 24 ארוחה לפורום יישובי, ר. לירם:

 25 רגע, הוא אומר שזה מהשנה.  מ. מגידש:

 26 .לא, לא  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 תשע"ז זה מהשנה שעברה.  ר. רונן:

 28 ניתן תשובות להכל, רבותי.תיכף אנחנו   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 )מדברים ביחד(

 2 שקל.  39,040ערב אמנויות  ר. לירם:

 3רון, אתה יכול להתמקד כדי שאנחנו ניתן לאחרים לדבר   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 גם?

 5 )מדברים ביחד(

 6, לא, לא, כי זה יענין אותך, העלות העלות הכוללתתקשיבי כמה,  בואי ר. לירם:

 7 ,5,850 שקלים. שגיא קיבל 20,250 היאהכוללת 

 8 , רון.טוב, אני מבקש לעצור פה שנייה  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 ,11,700סליחה,  ר. לירם:

 10 רון, רון, רון,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 ,5,850 רוני:

 12רון, זה הצעה לסדר, רון. זה לא דיון כרגע בדו"ח, זה הצעה   ר:”. בר כוכבא, יור א”ד ד”עו

 13 לסדר. תקשיב לי, 

 14 הכול בדו"חותת.  ר. לירם:

 15יש פה שתן לי שנייה, רון. רון, בוא נכבד את הדברים, מאחר   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16כי העלית סוגיות  תן לשמוע גם אחרים מה אומרים הרבה פרטים

 17 אליהן נתייחס. בבקשה, לפי התור רינה ואחר כך שרון בן צור.ש

 18 טוב. אז קודם כל דיברתי עכשיו עם אילנה, יש תל"ן השנה.  ר. רונן:

 19 במחול. א. זגול:

 20 יש תל"ן מחול.מה עוד יש. למחול, אני לא יודעת במחול. יש תל"ן  ר. רונן:

 21 אין תל"ן.  א. זגול:

 22 רק למחול. ר. רונן:

 23 חול. אין תל"ן.רק מ א. זגול:

 24הייתה ארוחה ביום הורים השנה לגבי ארוחות שהיו ביום הורים,  ר. רונן:

 25ובמקום לתת למורים, תסלחי לי, לצאת הביתה להתאוורר, הזאת, 

 26אמר להם לא, תתקעו בבית ספר, אני מכין לכם ארוחה. זה ההסבר, רק 

 27 אני אומרת את מה שאני שמעתי, אילנה.שזה. 

 28 לשאול שאלה. אני רוצה א. מעודה:
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 1 תיכף, תיכף.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2כל מה שהוא מדבר זה מדבר שההורים נתנו כסף ובעצם ההוצאה  א. מעודה:

 3 הייתה בחלקה לא חוקית, בגדול?

 4 כן. ר. רונן:

 5 זה מה שהוא טוען.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 מדבר על כספי הורים, לא מועצה. א. מעודה:

 7 כספי הורים. ר. רונן:

 8 נכון, נכון.  מ. מגידש:

 9 לא מועצה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 אז למה זה מובא למועצה? א. מעודה:

 11 אני אסביר. ר. רונן:

 12 כי האחריות על ניהול כספי ההורים חלה גם על המועצה. מ. מגידש:

 13 על כספי הורים? א. מעודה:

 14 זה החוק, אפרים. מ. מגידש:

 15 ר לך.אני אסבי ר. רונן:

 16 טוב, רבותי, תיכף. שנייה. בבקשה רינה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17שקל. הייתי עדה לזה שנתנו להם  1,500עכשיו השנה ניתן למורים  ר. רונן:

 18. זה מאוד יפה, אבל זה אסור שקל למורה מצטיין 1,500מעטפות של 

 19 לפי חוקי משרד החינוך. 

 20 טוב.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21ומאחר ולא ניתן לתת להם כסף המירו את זה בשעות פיקטיביות ונתנו  . רונן:ר

 22 להם את זה בשעות, שזה נראה לי מאוד מאוד מאוד מוזר.

 23 מי זה נתן להם?  א. מעודה:

 24 המנהל בית ספר.  ר. רונן:

 25 אני מבקש, רינה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 ,בהופעהאני הייתי  ר. רונן:

 27 רינה, תגשי לנקודות המרכזיות בבקשה.  ר:”כוכבא, יו ר א. בר”ד ד”עו

 28 זה נקודות מאוד מרכזיות.  ר. רונן:
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 1 בסדר, אז תעלי, העלית אותם אבל תמשיכי,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 עכשיו, ר. רונן:

 3 לא לעצור לראות מה אומרים האנשים. ברצף.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 בעיניים שלי.רים אנשים, אני ראיתי זה לא מה אומ ר. רונן:

 5 לא, מה אומרים פה. דברי ברצף,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 בסדר. ר. רונן:

 7 את חברת מועצה. כן.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8אני ראיתי בעיניים. עכשיו אני רוצה לשאול את אילנה בפורום הזה מי  ר. רונן:

 9 מאיזה כסף נועה מונתה? מינה את נועה, למה מינו אותה,

 10 אוקי. אז אני קודם כל,  א. זגול:

 11 בואי, את רוצה לשאול שאלה או שנגמור את הסיפור?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 לא, אני רוצה, זה חלק מהעניין.  ר. רונן:

 13אני אתייחס כי זה חלק מההחלטות, אבל השאלה אם לא להתייחס  א. זגול:

 14 קודם לנושא הכספי.

 15 בגלל זה אני רציתי ביחד.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 בוודאי.נתייחס גם לזה.  א. זגול:

 17 טוב, אז תתייחסי, בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 לעניין הכספי את רצית, שרון?  א. זגול:

 19אני לא יודעת איך מתנהלת הישיבה. שיחליט מתי יו"ר ועדת החינוך  ר. לירם:ש

 20 מדברת. 

 21יכולה להשיב עכשיו אחרי רינה, אז בואי יו"ר ועדת החינוך   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”דד ”עו

 22לא, לא, אל תדברי עכשיו, יו"ר ואחר כך תעני להכל. בבקשה רינה עזבי. 

 23 תמשיכי.

 24להגיד משהו שלא שייך לכספים. רוצה עכשיו אני אני אמשיך, אוקי.  ר. רונן:

 25של יוני ושחן ף בחוגי בית ה מנהל בית הספר משתתהובא לידיעתי שמש

 26אשתו של יוני מבלה בבית ספר כמעט כל יום ומנהלת שם עם 

 27 התלמידים, 

 28 )מדברים ביחד(
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 1 לא, אני מבקש,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 אני אומרת הובא לידיעתי.  ר. רונן:

 3 מה זה שייך? שילך לחוגים,  א. מעודה:

 4 להעיר. לא להעיר. לא  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5בבית שנייה. אני לא חושבת שמנהל בית ספר צריך לעשות פוליטיקה  ר. רונן:

 6 ספר.

 7 אבל הוא מכחיש שהוא הולך.  א. זגול:

 8 )מדברים ביחד(

 9סליחה רינה, לא, אני מפסיק אותך רינה. רינה, את לא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10עכשיו עושה פונה, את אומרת את הנקודות לפרוטוקול בלבד. את לא 

 11 פינג פונג.

 12 בסדר. שמעתי. ר. רונן:

 13 הובא לידיעתך, הבנו. מה הלאה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14מה קורה  אם אנחנו יכולים לדעתעכשיו אנחנו רוצים, אני שואלת שוב  ר. רונן:

 15עם הכספים, איך ברנקו וייס קשור לכספים, מאחר וברנקו וייס חייב 

 16לדעת מה קורה עם הכסף שנשאר משנה  לבית ספר כסף, אני רוצה

 17אם המנהל משנה שעברה הלך ונלקחו כספים,  שעברה, לאן הוא הלך.

 18 למה הם לא הוחזרו? אם מישהו מפטרים אותו אז הכסף הלך? 

 19 אוקי. מה עוד?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 אני רוצה לדעת איפה הכסף. ר. רונן:

 21 סליחה, אנשים מדברים עכשיו. אפרים   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22עכשיו כשמנהל בית ספר ממונה אז לפי מה שאני הבנתי הוא צריך  ר. רונן:

 23 להיות, ללמד חמש שנים בכיתות תיכון, זה חלק מקורות החיים שלו. 

 24 )מדברים ביחד(

 25 שרשתות,ברנקו וייס הוא ממנה את המנהל כמו סליחה,  א. מעודה:

 26 נו.סליחה, זה הילדים של ר. לירם:ש

 27 )מדברים ביחד(

 28סליחה. מי בעד אישור פרוטוקול הנהלה? אני הולך לכיוון   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 הזה, מי בעד אישור פרוטוקול הנהלה?

 2 אני לא יודע מה הפרוטוקול. א. מעודה:

 3 מי נגד?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 מה הפרוטוקול? א. מעודה:

 5 .2מי נגד?   :ר”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 מה ההחלטה שלכם? א. מעודה:

 7 פרוטוקול הנהלה עבר.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 אבל מה הפרוטוקול? א. מעודה:

 9 זה הכול. כל ההחלטות עברו.  שמעת אותי?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10  מה ההחלטות? א. מעודה:

 11 אתה מפריע לישיבה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 אז הדיון הזה מיותר? . פרי יגור:ה

 13 אתה מפריע לישיבה, סליחה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 )מדברים ביחד(

 15 אתה מפריע לישיבה, אני הולך לכיוון הזה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 אני מפריע?  א. מעודה:

 17 אתה מפריע לישיבה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 י עם רינה?כי דיברת א. מעודה:

 19 כי אמרתי כל אחד בתורו. לא,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 )מדברים ביחד(

 21 כל אחד בתורו.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 סליחה, אני אחרון שמפריע, אני האחרון שמדבר, א. מעודה:

 23 אז תן לה לסיים.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 ,ורק בגלל שעניתי לרינה א. מעודה:

 25 אבל אל תענה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 אני לא עונה.  א. מעודה:

 27 אני גם אותה משתיק.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 )מדברים ביחד(
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 1 בבקשה שרון. שרון, דברי בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 הערה אחת לגבי מה שאתם כתבתם בפרוטוקול, היא לא נכונה. ר. לירם:

 3 קודם שרון ואחר כך,סליחה בבקשה, לפני ההערה שלך   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”דד ”עו

 4 לא, בסדר, בסדר, שיעיר. הכול בסדר. ר. לירם:ש

 5 אין בעיה. לא, זה קשור,  ר. לירם:

 6לא, לא. סליחה, לא. אני מנהל את הדיון. סליחה, עצור.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 שרון, בבקשה תגידי את דבריך. 

 8 חידוד של משפט אחד. ר. לירם:

 9 אין בעיה, תיכף. שרון, תגידי את דבריך.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 היא מוציאה מהמחשב. א. מעודה:

 11 שרון, תתחילי בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 טוב. ר. לירם:ש

 13 שה.בבקשה, בואו נשמע. יו"ר ועדת חינוך. בבק  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 , קודם כל אני מברכת על ההצעה לסדר ואני מסכימה עם ר. לירם:ש

 15 סליחה אדוני, אנחנו בישיבה. בבקשה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16מברכת על ההצעה לסדר ואני מסכימה עם ראש המועצה ועם הסכמתו  ר. לירם:ש

 17 של רון לדון בזה בדיון נפרד, זה פשוט מאוד מורכב ומאוד עמוס.

 18 בטח, זה דבר רציני.  בן צבי:ח. 

 19 היא מקבלת את ההחלטה. א. מעודה:

 20נושא של תשלומי הורים הוא מספר משפטים קצרים להגיד שאני רוצה  ר. לירם:ש

 21ואני מכהנת גם כגזברית של בית ספר מזה שש שנים. יש נושא מורכב 

 22חוקים מאוד מדויקים מה מותר ומה אסור, מה צריך ומה לא צריך, 

 23 ז,ת ספר חקלאי עד סוף שנת תשע"ולצערי בבי

 24תכבדו   אני לא שומע אותה, נחמיה. מה קרה לכם, רבותי?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 את החברים.

 26לצערי בבית הספר החקלאי עד סוף שנת תשע"ז הניהול והטיפול בכספי  ר. לירם:ש

 27הורים היה לוקה בחסר וכתוצאה מהליקויים שנמצאו ע"י הורים 

 28 שביצע רו"ח חיצוני, ע"י דו"ח מועצה  ולאחר מכן
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 1 הדו"ח לא כיסה את תשע"ז.  ר. לירם:

 2 הדו"ח כיסה את תשע"ז. ר. לירם:ש

 3 הוא לא כיסה. ר. לירם:

 4 רון, רון, רון,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 הוא כיסה חצי. ר. לירם:ש

 6 הוא לא כיסה, הוא לא יכול, ר. לירם:

 7 רון, רון. אני מבקש, יו"ר ועדת חינוך בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8מצא ת עד המועד שבו הוא בוצע לתשע"ז. הדו"ח התייחס חלקי ר. לירם:ש

 9ליקויים רבים. כתוצאה מהליקויים שעלו והחלו כתוצאה מביטול 

 10 התחיל תהליך, פיצול כיתות ח' של השכבה של חכימי ושלי 

 11 )מדברים ביחד(

 12 סליחה, אתה לא יכול להתערב בישיבה. תודה רבה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13בזכות מספר הורים שהייתי בתוכם וחלי הובילה התקיים דיון עם  ר. לירם:ש

 14ברנקו וייס לגבי תהליך החזרת כספי הורים להורים בעקבות גביה שלא 

 15כדין על פעולות שבוצעו או לא בוצעו ונגבו בגינם כספים. הדיון הסתיים 

 16מבר תשע"ח התקבלה החלטה לפתוח חשבון הורים באוגוסט ורק בספט

 17 חדש. 

 18היתרות שמוצגות בתשע"ז יכול שאינן רלוונטיות לתשע"ח. לכן כל  

 19 צריך לבדוק את היתרות של פתיחת תשע"ח. אנחנו לא נדון בזה עכשיו.

 20 נכון. ר. לירם:

 21צריך לבדוק בפעולות שביצע מנהל בית הספר וועד  0. אם הן 0האם הן  ר. לירם:ש

 22 ולראות שאין חריגות. הורים כבעלי זכויות חתימה בתשע"ח ה

 23 מעולה. ר. לירם:

 24זה תשע"ח קדימה. במידה ויש חריגות צריך לקחת ועד ההורים,  ר. לירם:ש

 25הגזברית, הנהגת ההורים, מנהלת בית הספר וכל מי שחותם על צ'קים 

 26מגבירה את ולעשות נו נו נו ולהגיד חבר'ה, מועצת פרדס חנה כרכור 

 27 זה תשע"ח. ביקורת שלה על הכספים ועל השימוש בכספים שלכם. ה

 28דיון אחורה על כספים שהושבו או לא הושבו לחשבון תשע"ז שהתקיים  
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 1מושבים צריך שיהיו קודם לכן בלאומי או במזרחי או בכל בנק אחר 

 2לתקציב הרלוונטי למעט מה שהיה צריך להיות מוחזר להורים ומזוכה 

 3 ני זוכיתי.אני זוכיתי. אבקבלה. 

 4 רגע, רגע, רגע, רגע. ר. לירם:

 5 סליחה, סליחה, לא, אני רוצה לשמוע אותה לפרוטוקול.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 לא, תשע"ז ומעלה.  ר. לירם:

 7תן לה לסיים. בבקשה, כן. נו, עשית סליחה, תגיב אחר כך.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 סדר. תמשיכי הלאה בבקשה.

 9חכימי שפורסמה ע"י משה בחתימת ועד ההורים באגרת התשלומים  לירם:ר. ש

 10שהייתה יו"ר ועד ההורים בתחילת השנה נכתב שאין גביה בגין תל"ן 

 11 למעט מחול. 

 12הורה שבחר שלא להיות במחול לא יכול היה לשלם למחול, לא הסתדר  

 13לשלם למחול, פנה לבית הספר וקיבל מענה באופן אישי על גביה 

 14 אחד לאחד. אחד לאחד.  לתשע"ח.

 15כל כסף של הוצאות שאתה מציג על תשע"ז אחורה, ארוחות, טיסות,  

 16 מנהל בית הספר, אחורה, 

 17 קדימה. ר. לירם:

 18 אחורה. ר. לירם:ש

 19 תשע"ז קדימה.  ר. לירם:

 20 כל מה שאתה מציג כהוצאה לא חוקית  אחורה. אני אומרת אחורה. ר. לירם:ש

 21הארוחות, תשלומים, טיסות, כל  מתקציב בית הספר בתשע"ז אחורה,

 22יפה שייבדק והיה צריך להיות מוחזר מקרן קיסריה,  מה שכתוב פה

 23 שאכן הוחזר לכספי ההורים בתקציב תשע"ז,

 24 עוד? מה עוד לומר? בבקשה.הבנו. מה את רוצה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 את מטעה, ר. לירם:

 26 לא, הויכוח לא ביניכם. סליחה בבקשה,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 )מדברים ביחד(

 28שרון, אני מבקש שתמשיכי את מה שיש לך לומר. אמרת   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 את שלך, מה עוד? את הכספים הבנו. כן.

 2 תביאי את ההסכם.  ר. לירם:

 3סליחה בבקשה, רון, אתה רוצה לאפשר לי לנהל את הדיון   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 באמת.שאני אפסיק אותו?  או

 5שאמרה  14.1.18-אני חולקת על החלטת ועד ההורים מישיבתם ב ר. לירם:ש

 6, שאמרה שמותר לנייד כספים בין במצורפת לדבריו של רון לירם

 7 תקציבים במידה ויוותרו כאלה.

 8 נכון. ר. לירם:

 9 נרשם בפרוטוקול את חולקת. הלאה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 אני לא חולקת, אני אומרת שזה לא חוקי. :ר. לירםש

 11אוקי. את חולקת מכיוון שזה לא חוקי. ייבדק. הלאה,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12הוא יסביר לכם  תמשיכי. תיכף נראה, גם יש לי יועץ משפטי שיחליט.

 13 את הדברים שיש לו, כן.

 14בקשים לקבל אני חולקת על העובדה שיש הורים ללא שמות שבאים ומ ר. לירם:ש

 15הכספים שהוצאו השנה דף תקציבי שאומר איך נוצלו הכספים השנה. 

 16 ולא מקבלים אותם מנהל בית הספר וחייבים לקבל אותם. 

 17 אוקי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 חייב להיות במזכירות.  ר. לירם:

 19 ן.כ  סליחה. היא אמרה, למה אתה צריך לתמוך בה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20התחייבנו כמוצאה להגביר את הבקרה על ניצול ואני מבקשת שאם  ר. לירם:ש

 21גם אם אנחנו לא הגוף המבצע, אנחנו ממנים את הגזברית כספי הורים, 

 22עפ"י בקשת בית הספר ואנחנו ממנים את מנהל בית הספר כחותם על 

 23צ'קים עפ"י בקשת בית הספר, אנחנו אמורים לבצע בקרה על מה 

 24 עושים בכסף.

 25 טוב. מה עוד?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 בינתיים זהו. ר. לירם:ש

 27 אז רק שנייה, לפני כן.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28אלה מקצוענים, הועד, המנהל, לפני כן, אני רוצה להבין את המסגרת.  א. מעודה:
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 1המועצה. אני רוצה הסבר מה תפקידו של הועד, מה תפקידו של ברנקו 

 2 נהל ומה המועצה קשורה בעצם, אני מדבר בנושא הכספים. וייס והמ

 3 בדיוק רצינו לתת שמנהלת האגף תשב ותסביר.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 אני מבקש לדעת מה ההורים עושים פה, פתאום טיסות אני שומע.  א. מעודה:

 5לת האגף. מנהבבקשה, אתה רוצה לשמוע? תקשיבו רבותי,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6סליחה, לפני שאת מדברת, יש גם למיכה לדבר ואז תעני את כל 

 7 התשובות. בבקשה מיכה, סגן ממלא מקום ראש המועצה, בבקשה. 

 8טוב. מעלים כאן דברים שלכאורה הם חמורים, הם חמורים מאוד. אני  מ. מגידש:

 9מניח שכולנו מקבלים מידע, זורם לכולנו מידע וגם אני מקבל מידע. אני 

 10אבל אני מקבל מידע שעכשיו בשנת  יודע מה נכון, מה לא נכון, לא

 11הלימודים הנוכחית נעשו דברים שהם על כספי הורים. למשל טיסה 

 12 אמן בשם שגיב כהן מפרדס חנה. לאילת, למשל הופעה של 

 13זה לא השנה. זה מהתקציב של שנה שעברה. זה הוצא בתחילת השנה  ר. לירם:ש

 14 מתקציב שנה שעברה,

 15 זה מהתקציב של ועדת החינוך דרך אגב שגיב כהן. :א. זגול

 16 כתוספת לוועדת החינוך לערב פתיחת שנה, ר. לירם:ש

 17 שרון אישרה את התקציב הזה. א. זגול:

 18 אני לא יודע, יכול להיות ששרון צודקת.  מ. מגידש:

 19 הוא מאשר או המועצה?מה זה אושר ע"י רן?  א. מעודה:

 20 באישור התקציבי של שנת הלימודים,מועצת פרדס חנה כרכור  ר. לירם:ש

 21   אז המועצה אישרה. א. מעודה:

 22אלפים שקל לפעול עפ"י דעתה לפעילות  10אישרה ליו"ר ועדת החינוך  ר. לירם:ש

 23 חינוכית שהיא מוצאת לנכון. 

 24 המועצה אישרה.  א. מעודה:

 25 יו"ר ועדת החינוך בחרה להשקיע את הכספים האלה לאור, ר. לירם:ש

 26אני שואל המועצה אישרה או הגזבר? מי אישר,  לא מעניין.זה  כל א. מעודה:

 27 הגזבר או המועצה?

 28 אתה הצבעת.  ר. לירם:ש
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 1 בסדר. א. מעודה:

 2 הצבעת נגד, אבל לא משנה. ר. לירם:ש

 3 לא משנה. אבל את אמרת הגזבר וזה צורם לי, הוא לא יכול לאשר. א. מעודה:

 4 הגזבר חתם לי על הצ'ק. ר. לירם:ש

 5 הוא נותן את הכסף.  למה לא? ח. בן צבי:

 6 אחרי אישור המועצה.  א. מעודה:

 7 אני לא יודע מה זה. הייתה הופעה של שמעון פרנס.  מ. מגידש:

 8 אתה לא יודע מי זה? ח. בן צבי:

 9לא, אני יודע מי זה. אני אומר אני לא יודע מה זה, מאיזה כספים. אני  מ. מגידש:

 10לי נאמר ברים האלה. לא מכיר, אני אומר צריך לבדוק את כל הד

 11עפ"י חוק שלמשל למסיבת סיום, ועוד פעם אני לא מכיר את הנתונים, 

 12 שקלים לתלמיד.  200מותר לגבות 

 13 הכול אמת. הנתונים שלך נכונים. א. זגול:

 14 300שקלים מתלמיד ועכשיו החליטו שרוצים לגבות עוד  200וגבו  מ. מגידש:

 15או  500-ע, להשלים ל. אני לא זוכר אם זה להגי500שקלים או עוד 

 16 . 500לגבות עוד 

 17 .300עוד  ר. לירם:ש

 18 ? אני הורה, מה, הם יכולים לכפות עלי,300אבל מי מחליט לגבות עוד  א. מעודה:

 19 לא, לא, לא יכולים לכפות. אבל ברשותך אני אתייחס.  מ. מגידש:

 20 אוקי. תסביר. א. מעודה:

 21 ני לא יכול להוסיף. ואמרו אין לי כסף, אואז קמו כמה הורים  מ. מגידש:

 22 בצדק. א. מעודה:

 23 שקלים? 300שקל, שילמתי. למה אני צריך לשלם עוד  200אמרו  מ. מגידש:

 24 נכון. א. מעודה:

 25 אני לא משלם. מ. מגידש:

 26 בצדק. א. מעודה:

 27ואז התחיל מכבש. זאת אומרת אם אפרים לא רוצה לשלם ואני  מ. מגידש:

 28כיתה, אני פונה לאפרים ואפרים חברים והבן שלי והבן שלו באותה 
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 1ואני אומר לו אפרים תשמע, בוא תשלם, כדאי ופה ושם, ואפרים אומר 

 2 לי לא משלם.

 3 לא משלם. א. מעודה:

 4 זה לא מסיבת סיום, בואו נקרא לזה אחוה. תודה רבה.  מ. מגידש:

 5 מה ההבדל? א. מעודה:

 6וא נקרא ובוא תשלם, בשם קוד לתקיפה בסוריה. שם קוד עכשיו אחוה.  מ. מגידש:

 7ובוא נממן   לזה אחוה, כאילו נעזור לאחרים, אחוה פירושו אחוה, כן?

 8 אז אדון אפרים אומר לא, אני לא מוכן לשלם.את מסיבת הסיום. 

 9 נכון. א. מעודה:

 10 אומר להם תשמעו, אפרים לא רוצה. ואז אני מעביר למי שהפנה אותי  מ. מגידש:

 11 נכון. א. מעודה:

 12אומר אני את הבן שלי מחר לא, אתמול, מחר, יום ואז אדון אפרים  מ. מגידש:

 13למחרת לא שלחתי לבית ספר. למה? כי כל התלמידים מפעילים עכשיו 

 14על הבן שלי, עושים לו שיימינג, עושים לו את המוות, אני לחץ חברתי 

 15 לא שלחתי אותו. 

 16רבותי, מה זה? מה זה? אני לא יודע מה זה, לי אין ילדים בבית ספר,  

 17 לא יודע מי עומד מאחורי זה. ע להגיד מי אחראי, אני לא יוד

 18 זה בסדר או לא בסדר? א. מעודה:

 19 זה לא בסדר, חד משמעית.  מ. מגידש:

 20 אוקי. א. מעודה:

 21עכשיו עוד פעם אני לא יודע מי הנחה, אם הנחה, למה הנחה, איך  מ. מגידש:

 22שתי אמהות התלוננו הנחה, אני לא יודע. אני יודע שהורים התלוננו. 

 23 בפני על העניין הזה וזה חמור.

 24אני רוצה עכשיו ציינתי מקודם מסיבה, אומרים לי תקציב שנה שעברה.  

 25 53להגיד לכולנו שבשנה שעברה, הביא את זה גם רון, יש כאן דו"ח של 

 26 53יש כאן דו"ח של עמודים, המועצה פנתה לחברת רו"ח רון פישמן, 

 27רים שלקחו כספים עמודים שמדבר כאן על ליקויים מאוד מאוד חמו

 28שקלים שדה  14,018אני אזרוק לכם.   מכספי הורים. אתם רוצים?
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 1 , פרחים

 2 ,300-זה מכספי ההורים ששילמו גם את ה א. מעודה:

 3 . זה כספי הורים שצריכים לשלם,300-לא, לא, עזוב את ה מ. מגידש:

 4 .200-ה א. מעודה:

 5ים להורים צריך לא, לא, זה לא מסיבת סיום. בתחילת שנה אומר מ. מגידש:

 6 לשלם סכום מסוים.

 7 ושילמו. א. מעודה:

 8אלף שקלים,  160אז מזה שילמו כאן, יש כאן עוד הוצאה של שילמו.  מ. מגידש:

 9אלף שקלים. ואני מודיע לכם,  123עוד הוצאה לתשבץ ודואר ישראל 

 10 עוד פעם, אני לא בדקתי את הנתונים כי אני לא יכול לבדוק אותם.

 11מיליון שקלים  2להורים או יש חוב של ייס חייבת נאמר לי שברנקו ו 

 12אלף  300החזירו לנו , וההורים מרגישים ניצחנואלף.  300והוחזרו 

 13 מיליון. אני לא יודע, אין לי,  2במקום 

 14 מיליון להורים? 2חייב להחזיר  א. מעודה:

 15 כן.  מ. מגידש:

 16 )מדברים ביחד(

 17 ?כמה זה יוצא מה התקציב שמשלמים לשנה? א. מעודה:

 18 אני לא יודע. מ. מגידש:

 19 ?מיליון 2יוצא  א. מעודה:

 20 תלמידים. 2,000יותר. יש לך  מ. מגידש:

 21 , אז כמה? 200הורים כפול  2,000 א. מעודה:

 22 אני לא יודע.  מ. מגידש:

 23 לא מגיע למיליונים. א. מעודה:

 24 )מדברים ביחד(

 25נק ואני פותח עכשיו אומר כאן רון פתחו חשבון. אני יודע כשאני בא לב מ. מגידש:

 26 . 0-חשבון חדש, הוא ב

 27 נכון. א. מעודה:

 28רק אם אני אומר טוב, תנו לי הלוואה הם מכניסים אותי לגרעון או  מ. מגידש:
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 1 למינוס או הלוואה. מוגדר כהלוואה.

 2 סיימת?סליחה. שרון, שרון, זה מפריע. שרון, זה מפריע.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 ד דקה.אני מסיים עו מ. מגידש:

 4 אוקי.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5, גם בשנה שעברה הדו"ח התייחס לשנה בקיצור גם בשנת תשע"ז מ. מגידש:

 6שעברה ולכאורה יכולה לבוא הנהלת בית הספר ובצדק, לא לכאורה, 

 7בצדק להגיד רבותי, זה שנה שעברה, אנחנו לא היינו כאן, אל תבואו 

 8 אלינו בטענות.

 9אני אומר מגב' אילנה שכל הליקויים תוקנו. נהלה קיבלנו בישיבת ה 

 10עמודים,  53לכם קשה לי לקבל את זה שכל הליקויים תוקנו. יש כאן 

 11לא  אני לא נראה לי שכל הליקויים תוקנו במהירות, בחתימת קולמוס.

 12 נראה לי.

 13 .מיליון 2אבל לא ענית לי איך הגיע  א. מעודה:

 14 הצעה, לא יודע, לכן אני בהמשך אציע מ. מגידש:

 15, זה משהו פיקטיבי ולא מיליון 2לא, אבל אם אני לא יודע איך הגיע  א. מעודה:

 16 ,מיליון 2הגיע 

 17 לא, זה לא משהו פיקטיבי. מ. מגידש:

 18 ?מיליון 2איך הגיע  א. מעודה:

 19 אני לא יודע. אני שואל כמוך. מ. מגידש:

 20 מי כן יודע? א. מעודה:

 21  הנהלת בית הספר או ברנקו וייס, מ. מגידש:

 22, אל תגיד מיליון 2זה לא אמיתי. קודם כל תוכיח לי שהיה  מיליון 2אז  א. מעודה:

 23 .300הוחזר 

 24 אם אני אוכיח לך מיליון?  ר. לירם:

 25 אפרים, אפרים תקשיב,  מ. מגידש:

 26אלף שקל זה כבר  300-אם אני מבטיח לך יותר מ אפרים, מה זה משנה? ר. לירם:

 27 מעניין?

 28-דו"ח, אני עכשיו ככה רק ציינתי כמה דברים הגעתי לאפרים, בדו"ח, ב מ. מגידש:
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 1 שלקחו. מיליון 2-אלף. ואם אני אמשיך אגיע ל 450

 2 מההורים. א. מעודה:

 3לא לקחו מההורים. אולי זה גם משנה שעברה, אני לא יודע. הנתונים  מ. מגידש:

 4 גלויים, לא לך ולא לי.

 5 בדיוק. א. מעודה:

 6 זהו. מ. מגידש:

 7 אוקי.  ר:”בא, יור א. בר כוכ”ד ד”עו

 8  אני סיימתי.  מ. מגידש:

 9 סיימת.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 אז מה עשינו בעצם בזה? א. מעודה:

 11 לתת קודם ששניים יתייחסו לדברים.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 אתה בעצם טוען, א. מעודה:

 13רים. שני אנשים צריכים אפרים, זה לא דו שיח, אפאפרים,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14להתייחס, אני מבקש. הראשונה תתייחס מנהלת האגף והשני יתייחס 

 15 מבקר המועצה, מה שהוא שמע אם יש לו להתייחס או לא. 

 16 שנייה, שנייה. אני דורש,  ר. לירם:

 17 אוקי. אבל אתה, א. מעודה:

 18שנאמר פה וקודם אני רוצה שמנהלת האגף תתייחס למה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 כן.ויש גם הצעות מעשיות. 

 20טוב. אני אתייחס לעניין הכספים שעלה רון לירם. הדו"ח שקיבלנו  א. זגול:

 21הסתיימה השנה כשמנהל בשנה שעברה לידינו הוא דו"ח של תשע"ז. 

 22בית הספר כפי שאתם יודעים נפרדנו ממנו והמנהל החדש שהגיע, 

 23סכם של הנהגת ההורים החשבונות נסגרו. היה הסכם עם ברנקו וייס, ה

 24, מפקח עם ברנקו וייס, כמובן באישור משרד החינוך תמיד מעורב כאן

 25של משרד החינוך מעורב, היה הסכם של החזרת כספים להורים, 

 26 והכספים כפי שגם שרון אמרה הכספים אמנם הוחזרו. 

 27 לא מכירים את ההסכם הזה. דובר:

 28בבקשה, אילנה מדברת, רבותי, זה  רק שנייה. סליחה  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 לפרוטוקול. אתם מפריעים.

 2 אני מבקשת לא להפריע לי.  א. זגול:

 3 בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4היה הסכם עם ההורים, יש פרוטוקול מסודר של ההסכם, הכספים  א. זגול:

 5הוחזרו לשביעות רצונם של ההורים. ואני מדגישה לשביעות רצונם של 

 6 משום שהיו פעולות שלא התבצעו.. הכספים הוחזרו ההורים

 7 על איזה סכום מדובר?  מ. מגידש:

 8 הוחזרו להורים.₪ אלף  300 א. זגול:

 9 כי פעולות לא בוצעו. א. מעודה:

 10 כן, הלאה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 בגין פעולות שלא בוצעו, א. זגול:

 12 הנושא הבא? אילנה, הבהרת. מה  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 בגין פעולות שנגבו שלא כחוק,ו ר. לירם:ש

 14 בסדר.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 או לא אושרו במערכת החינוך. ר. לירם:ש

 16 אוקי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 לא משנה. לא בוצעו. א. מעודה:

 18המנהל החדש שהתחיל את תפקידו בתחילת שנת הלימודים תשע"ח  א. זגול:

 19ובצדק להתחיל, לא לשאת גיבנת מן השנים הקודמות, ועל כן ביקש 

 20והתחיל לנהל את בית הספר. ובזה נסגר  0-פתח חשבון חדש שהתחיל מ

 21 עניין החשבונות ועניין הכספים.

 22 אוקי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 עכשיו אני רוצה להתייחס,  א. זגול:

 24 הפירוט של רון,  זאת אומרת מ. מגידש:

 25 אני צריכה לבדוק, א. זגול:

 26 רק שנייה, תיכף.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27אין השנה תל"ן, בית הספר לא הנושא של תל"ן דרך אגב שהעלה רון,  א. זגול:

 28גובה השנה תל"ן כדי להקל על ההורים בנושא התשלומים. כל מה 
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 1, , למעט מחולשאמרת לגבי תל"ן הוא נכון בהסכמת הורים וכדומה

 2היא מגמה יקרה אבל לא קרה שתלמידה לא השתתפה המגמה הזאת 

 3במסלול הזה עקב בעיה כלכלית, באו בהסכמים לקראת אותן משפחות. 

 4אין השנה תל"ן ואין פגיעה, ואני חייבת לומר את זה, ואין פגיעה 

 5בפעילויות של התלמידים. כלומר אין חסר בפעילויות בשל ביטול 

 6 התל"ן. זה לעניין התל"ן.

 7 אוקי.  ר:”ר כוכבא, יור א. ב”ד ד”עו

 8העניין של חוזר מנכ"ל כספים כפי לגבי השנה הזאת. לא רלוונטי  א. זגול:

 9עם חוות דעת  שמנוהלים כספי הורים. גם אני הבאתי את חוזר מנכ"ל

 10 של היועץ המשפטי שעסק בכל הנושא של גביית תשלומים מהורים, 

 11 אין תל"ן דרך קרן קיסריה? מ. מגידש:

 12ך קרן קיסריה לתל"ן. אין קשר בכלל, זה שני דברים, אני מוכנה לא שיי א. זגול:

 13ללמד אתכם את הנושא, אבל תל"ן, אני אסביר כדי שתבינו. תל"ן 

 14, כל מנהל יכול בתחילת השנה מנהלפירושו תוכנית לימודים נוספת. 

 15לבוא אל ההורים ולומר להם השנה אני מעוניין לקיים, ההורים 

 16אנחנו רוצים השנה חוג מחשבים, ים, מבקשים, זה בהסכמה עם ההור

 17 חוג כלבנות וחוג קרמיקה. 

 18 למה אתם צוחקים? מה זה חוג כלבנות? א. מעודה:

 19 אילוף כלבים. דובר:

 20לקחתי את זה כדוגמא, סתם לקחתי. חוג קרמיקה, חוג מחשבים, חוג  א. זגול:

 21 קרמה. 

 22 זה מה שעושה חקלאי, בית ספר חקלאי כלבנות.  א. מעודה:

 23 נתתי דוגמא מבתי ספר.לא,  א. זגול:

 24 אז למה הבאת את הדוגמא הזאת? זה כזה מגוחך חוג כלבנות.  א. מעודה:

 25 לא יודעת, לא משנה. נתתי דוגמא של בתי ספר.ימאות, אוקי?  א. זגול:

 26 כן, איך לטפל בכלבים. מה קרה? ר. רונן:

 27 תפסיקי גם את עם החוג כלבנות.  א. מעודה:

 28 אין וטרינרים? ר. רונן:
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 1עבור התוכנית הזאת, תוכנית לימודים נוספת, דרך ההורים משלמים  . זגול:א

 2אגב שמחויבת, המנהל מחויב לקיים אותה בסוף יום הלימודים, 

 3 כהארכת יום לימודים. לא יכול לקיים אותה במהלך שעות הלימודים.

 4 חוג כלבנות.  א. מעודה:

 5ורים. ואם הורים לא מחויב לקיים אותה בסוף יום לימודים בהסכמת ה א. זגול:

 6מיכה, אין קשר בין זה מעוניינים לא מקיימים את הפעילות הזאת, זהו. 

 7 לבין קרן קיסריה. זה שני דברים שונים לגמרי.

 8 איזה פעילות מתבצעת?  ר. לירם:

 9 אין השנה תל"ן.  א. זגול:

 10 )מדברים ביחד(

 11עוברת אפיק זאת מערכת תשלומי הורים, כל מערכת תשלומי ההורים  א. זגול:

 12לא מופעלת התוכנית ללא אישור מפקח אישור של מפקח בית הספר. 

 13 בית הספר. אני רוצה לומר ולהדגיש את זה. 

 14 לא הבנתי את המשפט האחרון. מ. מגידש:

 15למשרד כל הגביה מן ההורים יש דו"ח שמנהל בית הספר חייב להגיש  א. זגול:

 16 ינוך.החינוך והתוכנית הזאת מאושרת ע"י הפיקוח של משרד הח

 17 וזה הוגש השנה, מ. מגידש:

 18 )מדברים ביחד(

 19זה היה תל"ן, אל תתבלבלו בין הדברים. מה שהסברתי כרגע זה תל"ן,  א. זגול:

 20תוכנית לימודים נוספת מעבר לשעות הלימודים. אתם לא מכירים את 

 21 המושגים אז תנו לי ללמד אתכם. 

 22 אנחנו לא מכירים את המושגים, מ. מגידש:

 23 י מסבירה.אז אנ א. זגול:

 24לי יש תחושה, תחושה שלי אנחנו רוצים ללמוד את המושגים, אבל מה?  מ. מגידש:

 25 סובייקטיבית שבגלל שאנחנו לא מכירים מצליחים לבלבל אותנו. 

 26 לא, ממש לא.  א. זגול:

 27 מה לעשות? מ. מגידש:

 28 תן לי דקה אני עושה לך סדר.מיכה,  ר. לירם:ש
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 1 רק שנייה,  א. זגול:

 2 אבל לפני כן תנו לה לסיים.  ר:”ר כוכבא, יור א. ב”ד ד”עו

 3 תן לי לסיים.  א. זגול:

 4 מה שביקשתי שהיא תעשה לנו סדר. בדיוק ר. לירם:

 5 אני אעשה לכם סדר. א. זגול:

 6תקשיבי לי, אילנה, או שתהיי ממוקדת או לא. אני לא רוצה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 הסברים.

 8 אני מאוד ממוקדת.  א. זגול:

 9 לנקודות עצמן תעני וזהו.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10. לגבי גביית הורים אני מתייחסת לנקודה שרון לירם לנקודות עצמן א. זגול:

 11העלה, הורה אשר בחר לאפשר לילדו להשתתף בפעילויות הללו, 

 12שירות זה וזאת מכוח הוראת פעילויות רשות, חובה עליו לשלם בעבור 

 13 החינוך.  החוק וחוזר מנכ"ל משרד

 14 אשר בחר. ר. לירם:

 15חוזר תשלומי ההורים מאושר ע"י ועד אשר בחר. רגע, לא סיימתי.  א. זגול:

 16 ההורים כמובן ואני קוראת שוב מחוזר מנכ"ל, 

 17רון, תיתן לה לדבר. באמת. גם אין הרבה אנשים, תנו לה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 לסיים. את יכולה לסיים?

 19 ,הורה רשאי להחליט כן, כן. א. זגול:

 20 בסדר גמור. ר. לירם:

 21לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם. ובמידה וצרך שילדו  א. זגול:

 22 עליו לשלם עליו. במידה והורה צרך את השירות, 

 23 הורה לא צורך, תלמיד.ה ר. לירם:

 24 סליחה בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 התלמיד. א. זגול:

 26 סליחה בבקשה. מה עוד יש לך להוסיף?  ר:”וכבא, יור א. בר כ”ד ד”עו

 27 מה שעוד אני רוצה, א. זגול:

 28 יש לי הצעה, רבותי, תיכף תשמעו אותה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 לאיזה חוזר מנכ"ל?  ר. לירם:

 2 אני תיכף אותן לך אותו.  א. זגול:

 3 )מדברים ביחד(

 4לגבי ברנקו וייס, ברנקו וייס  לומרעוד רק שנייה. לגבי מה שאני רוצה  א. זגול:

 5כיום יש ניהול כספים, ניהול עצמי של הכספים. ברנקו וייס הוא זה 

 6שאמון על הכספים של בית הספר. השנה בית הספר עבר לניהול עצמי, 

 7 החשבון נמצא במועצה ואנחנו אמרנו שנגביר את הפיקוח. 

 8 כולנו יכולים לראות את החשבון הזה? ר. רונן:

 9 כל השאר מה שעלה כאן,בוודאי.  א. זגול:

 10 נחמיה, איפה אפרים?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 . רלוונטיתשע"ז לא  א. זגול:

 12 שיכנס. תגיד לו הצבעה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 לנו יש אחריות על תשלומי ההורים?  י. צדקה:

 14 אנחנו יכולים לבדוק אותם. ר. רונן:

 15לגבי השנה. עד השנה לא היה לנו כי זה היה בברנקו . כן ברגע, השנה, כן א. זגול:

 16של הרשות המקומית ואנחנו וייס. השנה פתחנו חשבון הורים בפיתוח 

 17 מבקרים עליהם מתחילת שנת הלימודים הזאת.

 18 באחריות שלנו. י. צדקה:

 19 השנה כן. א. זגול:

 20 אחריות לפקח עליהם. ובראן:’ד ג”עו

 21 לנו אחריות ואנחנו, יש לנו עובדת, לפקח על זה, בוודאי. יש א. זגול:

 22 יש מישהי עובדת שמפקחת? ר. רונן:

 23יש עובדת בגזברות שהיא ממונה על ניהול הכספים של בתי הספר, גם  א. זגול:

 24של היסודיים, גם היסודיים שלנו הם בניהול עצמי וגם של התיכון. 

 25, 0-אוקי? זה לעניין הכספים. אני אומרת שוב המנהל התחיל חשבון מ

 26 החשבון של שנה שעברה נסגר,

 27 זה מובן. מה יש עוד?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 זהו. א. זגול:
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 1 בינתיים, אז תעצרי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 מה לגבי הדוברת? ר. רונן:

 3 לגבי הדוברת, א. זגול:

 4 רגע, לפני זה, ר. לירם:

 5תיכף ניתן לך. לא, עזוב שנייה. מה  רון, סליחה בבקשה, לא  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 יש לך לומר כי אנחנו צריכים משהו אחר לעשות. 

 7את  לגבי הדוברת. הבאתי הנה את קרן קיסריה גם כדי להראות א. זגול:

 8 הסכומים,

 9 מי מפקח על קרן קיסריה? מ. מגידש:

 10על קרן קיסריה, אנחנו מקבלים את קרן קיסריה, אנחנו בונים תקציב  א. זגול: 

 11 יש כאן העשרה,ד עם בית הספר, יש כאן תגבורים לימודיים, יח

 12 מי מפקח על קרן קיסריה?  מ. מגידש:

 13 קרן קיסריה, א. זגול:

 14 שם. , שם.תני תשובה מ. מגידש:

 15קרן קיסריה אנחנו בונים את התקציב, הרשות המקומית בונה את  א. זגול:

 16קיסריה  קרןהתקציב, מקבלת אישור על כל סעיף וסעיף מקרן קיסריה. 

 17 חייבת לאשר.

 18אז זה בישיבת הנהלה ביום שני האחרון ראש המועצה הופתע שמקרן  מ. מגידש:

 19 אם אנחנו מפקחים על זה,קיסריה משלמים משכורת. 

 20 רק שנייה, רק שנייה.  א. זגול:

 21 בבקשה. מ. מגידש:

 22 )מדברים ביחד(

 23 חבר'ה, אתם מפריעים, נו.  מ. מגידש:

 24 ים.בוודאי שאנחנו מפקח א. זגול:

 25 לעשן סיגריה.  שיצאמי שלא מעניין אותו  מ. מגידש:

 26, אשת השיווק של בית נקוב משמשת כמי שמשווקתיש, הסכום, נועה מ א. זגול:

 27 הספר. היום בתי ספר יש להם, 

 28 מי ממנה אותה?  ר. רונן:
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 1ברנקו וייס ממנה, לא רק ממנה, גם חותם איתה על החוזה. החוזה  א. זגול:

 2 1-לשנה, מ 38,400ם של, הנה החוזה בפניך, שחתום איתה על סכו

 3 שקל. 3,200חודשים,  12-, תחלקו את זה ל31.12.18-בינואר עד ה

 4 בהנהגת ההורים?מה היה התפקיד שלה  מ. מגידש:

 5היא הייתה גזברית ובשל כישוריה עלו כמה הצעות מחיר, הוגש לברנקו  א. זגול:

 6ים היא עבדה וייס, ביקש מנהל בית הספר, בכלל בשלבים הראשונ

 7 בהתנדבות. 

 8 אין כאן טעם לפגם? אני שואל. אני שואל. מ. מגידש:

 9אנחנו לא אהבנו את זה, אני חייבת לומר לא אהבנו את זה, אבל היא  א. זגול:

 10התחילה את תפקידה, עוד עשתה חלק מעבודתה בהתנדבות טרם 

 11חתימת ההסכם איתה. לא אהבנו את זה, אני אומרת, מודה ומתוודה 

 12 בנו את זה.לא אה

 13 ולא היה לך מה להגיד על זה? ר. רונן:

 14אבל, אבל, היה לנו מה לומר, אנחנו אמרנו, לא רק אני. ישבנו כאן  א. זגול:

 15 במועצה, 

 16 זה כתוב? מ. מגידש:

 17לא, לא כתוב, אבל אנחנו אמרנו את זה. בכל אופן באיזשהו דיון נוסף  א. זגול:

 18לבקשת מנהל בית הספר גם עם ברנקו וייס וגם איתנו עם המועצה, ו

 19כאדם, אתם יודעים שבית הספר עבר בשנה שעברה משבר והיה צריך 

 20את הנושא של השיווק שנתן את אותותיו דרך אגב, היום אנחנו רואים 

 21את בית הספר עם הרבה שביעות רצון. נכון, יש קולות לכאן אבל יש גם 

 22שומעים  הורים, אז אנחנו 3,600לא לשכוח יש בבית הספר קולות לכאן, 

 23 את המתנגדים, 

 24 לא, יש כאלה שיש להם יותר מילד אחד.  ר. לירם:ש

 25ילדים  1,800יש כאלה שיש יותר מילד אחד, אבל אני מדברת על הורים,  א. זגול:

 26 הורים.  3,600זה בערך 

 27 לא, אם יש יותר מילד אחד אז יש לך פחות הורים. ר. לירם:ש

 28 אוקי. אז אולי יש פחות.  א. זגול:
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 1 אילנה, מה עוד?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 בכל אופן, א. זגול:

 3 היא התקבלה במכרז? ר. רונן:

 4 היא התקבלה, א. זגול:

 5 סליחה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 עפ"י הנוהלים של ברנקו וייס, הצעות מחיר.  א. זגול:

 7 רק שנייה, שנייה, הנושא הזה שהיא אומרת יש לי שאלה. ר. לירם:

 8 , לא. סליחה בבקשה, לא  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”דד ”עו

 9 רק שנייה. ברנקו וייס, א. זגול:

 10 אני רוצה שהיא תסיים את הדברים שלה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 יש לו לברנקו וייס, א. זגול:

 12 סיימת?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13, כמו אנשים לעבודהנוהלים מאוד ברורים, מאוד מדוקדקים של קבלת  א. זגול:

 14 לתגבורים הלימודיים, כמו חווה חקלאית מדעית טכנולוגית וכדומה.

 15 והיא התקבלה,

 16 לפי הנוהלים. בסדר, הבנו. התקבלה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 התקבלה לפי הנוהלים. א. זגול:

 18ותר אילנה, את סבורה לפי מה ששמעתי שהכול פחות או י  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 מתנהל בסדר.

 20 שיש דברים, אני אמרתי א. זגול:

 21 סליחה, אני רוצה לשמוע.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 אני אמרתי עד תשע"ז זה, א. זגול:

 23 . אבל אני מדבר עכשיו עם המנהל החדש,עזבי, הבנתי  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 השנה יש דברים שאנחנו נבדוק. א. זגול:

 25 הכול בסדר? אוקי. נבדוק.  ר:”ר כוכבא, יור א. ב”ד ד”עו

 26 את ההתנהלות הכספית. א. זגול:

 27 רק לפני כן מבקר המועצה. תודה רבה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 )מדברים ביחד(
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 1 סליחה בבקשה,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 אבל אני שאלתי מה המועצה תפקידה. א. מעודה:

 3מבקר המועצה, איזה עכשיו אני שואל את השאלה הזאת.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4שאנחנו יכולים ממשק יש למועצה במערכת ההסכמית עם ברנקו וייס 

 5להביע בו את דעתנו ומה המשקל שלנו אני רוצה להבין באופן כללי, 

 6 לפני שאני ממנה בדיקה בנושא.

 7 נכון. א. מעודה:

 8 כבר לפני,אני נדרשתי לנושא  יוספין:

 9 בקול, בקול. דה:א. מעו

 10 תגיד בקול, כן.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11אני נחשפתי לנושא לפני קרוב לחצי שנה. ראיתי את הדו"חות משנים  יוספין:

 12קודמות על ניהול כספי הורים וגם נפגשתי עם המנהלן שטען שיש אי 

 13 בבית הספר.סדרים 

 14 לפני שהוא פוטר? מ. מגידש:

 15 ן. לפני שהוא פוטר, כ יוספין:

 16 מה זה מנהלן? א. מעודה:

 17 אבל סמוך, סמוך לפיטוריו. ר. רונן:

 18 .רלוונטיבסדר, רבותי, זה לא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 המנכ"ל,  מ. מגידש:

 20אני רוצה סליחה רבותי, אתם אומרים דברים לא נכונים.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21הוא הממשק, אם לא  מה לדעת מה הממשק, אתה רוצה לענות לעניין?

 22 החוקי כלפי ברנקו וייס, שנדע.בדיקה. מה הוא הממשק בקש אאני 

 23 יש הסכמים,  א. יוסיפן:

 24 אני יודע מה צריך לענות. אני מבקש את התשובה שלך.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25יש הסכם בין המועצה לברנקו וייס שמגדיר את חלוקת העבודה  א. יוסיפן:

 26קרה הכספית חולקה בין המועצה לבין ברנקו וייס, האחריות על הבו

 27כשהמועצה מתמקדת בכספי הורים וברנקו וייס אחראי על הניהול של 

 28 בית הספר.
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 1 אוקי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2ניתוב של מערכת הנהלת מונה רו"ח בשם דניאל שלו כדי לבצע  א. יוסיפן:

 3 החשבונות וגם לעשות בקרה שוטפת. 

 4 תודה רבה. אני לא צריך שום דבר יותר. תודה רבה.  ר:”. בר כוכבא, יור א”ד ד”עו

 5 אם ככה זה לא התנהל טוב. א. מעודה:

 6 לא, תקשיבו לי מה אני רוצה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 אם זה תפקידנו, א. מעודה:

 8א לעוד לא אמר שזה לא התנהל טוב. הוא תן לי שנייה,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 שמעתי,

 10 הוא אמר שהמועצה צריכה לנהל.  א. מעודה:

 11נכון, אבל זה לא אומר שזה לא התנהל טוב. עצרו פה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12   רבותי, אל תסיקו מסקנות. שרון, אני רוצה להציע הצעה.

 13 אני רוצה לפני זה להתייחס לדברים של מיכה לשניה, אם אפשר. ר. לירם:ש

 14 טוב. בקצרה רבותי.  ר:”בר כוכבא, יור א. ”ד ד”עו

 15תראו, אין ספק שיש לנו תהליך של שיפור הבקרה ויש לנו עוד הרבה  ר. לירם:ש

 16שקלים היא  500-שמיכה העלה על ה הסוגיהמה להשתפר. יחד עם זאת 

 17 והיא שגויה בהתנהלות כספי הורים. נכונה 

 18ייעודי כספים שאינם מיועדים לתקציב אסור בתכלית האיסור לגבות  

 19בכספי הורים. כספי הורים מחולקים ככה: ועדת החינוך של הכנסת 

 20את התשלומים שמותר לגבות מדי שנה, יש פורום שאומר כמה מאשרת 

 21אמור להגיש באמצעות מערכת מותר לגבות. כל מנהל בית ספר 

 22שנקראת אפיק את חוזר התשלומים של בית הספר שלו בחתימתו 

 23ים לאישור. התשלומים מחולקים ועד הנהגת ההורובחתימת יו"ר 

 24 לתשלומי חובה ותשלומי בחירה. 

 25לאחר שהוא מקבל את האישור לגביה של מה שהוא מבקש לגבות,   

 26מותר לו להכניס את חוזר התשלומים המאושר שלו להורי בית הספר 

 27 מותר לו להתחיל תהליך גבייתי. אין גביה קודם לכן.ורק לאחר מכן 

 28החמיר מירה השנה וגם משרד החינוך ועדת החינוך של הכנסת הח 
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 1אין שום פרסומים.  השנה את התהליכים והשנה עד שלא יהיו אישורים

 2א משתנה שלהדבר היחידי שמותר לגבות טרום תחילת השנה זה סכום 

 3זה הדבר היחידי שאפשר לגבות כדי שהתלמידים השאלת ספרים.  זה

 4 חיל ללמוד.להם מוכנים ולהתבספטמבר יוכלו לקבל את הספרים ש 1-ב

 5 מי אמור לנהל את הפרויקט הזה של השאלת ספרים? מ. מגידש:

 6 200-שקלים שמדובר עליהם כמסיבת סיום זה ה 500-בית ספר. ה ר. לירם:ש

 7שאותם מותר לגבות במסגרת שקלים המאושרים לתלמידי כיתות י"ב 

 8הנוספים זה בדרך כלל  300-ההורים.  כספיתשלומי הורים ונכנסים ל

 9ועד הורי כיתה י"ב אשר מתכנס ומחליט שכדי לעשות החלטה של 

 10פרום, שמום, מסיבת סיום, מתנות למורים, מתנות לצוות, מתנות לזה, 

 11זו החלטה שאינה טעונה את שקל.  300ספר מחזור, הם גובים עוד 

 12 מערכת אפיק.

 13 נכון. א. זגול:

 14אבל  להיות בחוק חינוך חינם,היא לא בסדר כי בעיקרון אתה אמור  ר. לירם:ש

 15 , היא מקובלת בכל מוסדות החינוך הקיימים

 16 זה עדיין לא מכשיר אותה.  ר. לירם:

 17זה לא מכשיר אותה, אבל היא קיימת. יחד עם זאת אסור לגבות אותם  ר. לירם:ש

 18 של כספי ההורים,חשבון הבנק מ

 19  הבנו.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20רית של בית ספר גוונים בעלת אני כגזבאסור לנהל אותם בבית הספר.  ר. לירם:ש

 21 שקלים.  500י"ב שמסיים השנה שנת לימוד משלמת -ילד ב

 22 בעלת ילד או אימא לילד? מ. מגידש:

 23שקלים כי  300לבית ספר והעברתי  200י"ב שילמתי -אימא לילד ב ר. לירם:ש

 24שנפתח שמנוהל ע"י הורים וההורים  בחרתי לשלם אותם לחשבון אחר

 25יכול לבחור, יכול לא לבחור, יכול לשתף י י"ב. נותנים דו"ח כספי להור

 26 . אסור שבית ספר יהיה שותף לזה. אותו, יכול לא לשתף אותו

 27 טוב. אני רוצה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 מה עם השיימינג?  א. מעודה:
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 1 סליחה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2ם שלא שילמו? את מה עם השיימינג שהוא אמר פה שמעבירים ילדי א. מעודה:

 3 אם הורה לא שילם,שילמת, מה קורה 

 4 רבותי,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 ?השיימינגמה עם  א. מעודה:

 6   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7אני רוצה לתת הצעה, רבותי, להגיד לכם כמה דברים. שרון,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 אל תלכי. 

 9 .אני צריכה פיפי ר. לירם:ש

 10 בואו נעשה הצבעה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 לא, לא, בוא נסיים. ר. לירם:

 12 אני רוצה להציע הצעה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 אז חכה עד שהיא תבוא להצבעה. א. מעודה:

 14הנה היא באה. אני רוצה להציע הצעה, לא צריך. לא צריך.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15ה רבותי, הדברים שעלו פה, תקשיבו, הדברים שעלו פה, סליחה בבקש

 16אני מציע כזה דבר א' למנות מתוך חברי המועצה, סליחה, אילנה, זה 

 17 לא הולך, אני לא יודע מה קרה לך היום. 

 18 לא, לא, זה היה טעות שלי, ר. רונן:

 19ה, וזה אז גם לא הולך. אני מציע למנות מתוך חברי המועצ  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20לא משנה מי שרוצים, ועדה שתבדוק את הטענות שהועלו. זה דבר 

 21 ועדה שתבדוק את הטענות האלו.ראשון. 

 22יחד עם זאת אני רוצה לומר לכם משהו, מבקר המדינה אמר בדיוק את  

 23הטווח שאנחנו יכולים לבדוק. מבקר המועצה, לא מבקר מדינה. בסדר, 

 24חר בדיקת הנושא מתרשם מבקר המועצה. אני עם כל הכבוד לרון לא

 25שבית הספר מתנהל בסדר. אני אומר לך את דעתי האישית ואני חולק 

 26 פה על חבריי, שלא תבין. 

 27אני התרשמתי שהמנהל רציני, יש חילוקי דעות, אני לא אומר שלא.  

 28הייתה לאחרונה איזשהו חילוקי דעות מאוד מהותי, אבל אנחנו גם 
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 1יש עכשיו בחינות, אני לא  צריכים לגלות אחריות כלפי התלמידים,

 2 , כשאני בודק את זה, מעוניין בזעזועים בלי שיהיה לי הוכחות ולא סתם

 3 אתה לא מעוניין בזעזועים? ר. לירם:

 4סליחה בבקשה. כשאני בודק אחד לאחד אני לא רואה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5, , את הטענות שלך. עכשיו שוב יש מבקר מועצהבעיה, ובדקתי את זה

 6תעזוב כרגע אני מציע כדי שהדברים לא סתם ייאמרו בעל פה, 

 7 לא צריך להיות מוטרד. פוליטיקה, זה הציבור יחליט, 

 8שתשב עם אם יש באמת בעיה אנחנו נמנה פה ועדה של שלושה חברים  

 9מבקר המועצה ועם מנהלת האגף ותשמע את הדברים. ההתרשמות שלי 

 10רקע לפני כן היה ויהיה, אבל מה שהיה בשבית ספר הולך לדרך נכונה, 

 11אבל שוב צריך לתת עוד צ'אנס. ההתרשמות שלי שבית ספר הולך 

 12ע"י גורמי ההתרשמות, תהיה בדיקה יותר מה שאתה אומר  שזהמאחר 

 13מקצוע, ואז נעלה את הכול מה שאומרים פה החברים וייבדקו הדברים 

 14 מי בעד בחירת,האלה. וזאת הצעה הוגנת. 

 15 רגע לפני, תן לי גם זכות רק,רגע, רגע,  ר. לירם:

 16, ועדה שבה תוכל לומר מה שאתה רוצה  אבל מה ביקשתי?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 אתה תהיה חלק ממנה, אבל שיהיה העובדות.

 18 על הקטע של הועדה? אתה מעלה כרגע הצעה אך ורק ר. לירם:

 19 כן.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 מעולה. תמשיך. ר. לירם:

 21מטעם חברי המועצה בכפוף למגבלות אני מציע למנות ועדה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22יבדקו ויבדקו גם שאומר מבקר המועצה, שהם ישבו עם מבקר המועצה 

 23ואתם צריכים לדעת, אנחנו בתוך הניהול של בית הספר לא  .עם אילנה

 24 נושא הכספים שקשור לביקורת בואו תבדקו כמה.מתערבים, 

 25שעושים בבית ספר וזה שואלים אותי בגדול, גם כספים  ואם אתם 

 26מסתדר בסופו של דבר לא צריך לבדוק בציציות אם זה עובד בסופו של 

 27דבר לטובת התלמידים. אני לא הייתי רוצה שכל אחד יבדוק זה אסור, 

 28 זה מותר. 
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 1 אני לא רוצה לצאת בהצהרות כרגע, ר. לירם:

 2 אם הדברים באמת חורגים מהמקובל. אלא רק  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 , אמרת משהו,אמרת משהואתה  ר. לירם:

 4 תהיה בדיקה.לכן   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 מבחינתי גם גרוש, דין פרוטה כדין מאה. ר. לירם:

 6 בסדר, אבל אני אומר שוב,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 זו דעתי. ר. לירם:

 8 יש פררוגטיבה ניהולית לכל אדם, לבית ספר,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 הכול בסדר, ר. לירם:

 10בסופו של אם אתם חושבים שברנקו וייס בשביל זה נתנו לו,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 דבר לא,

 12 )מדברים ביחד(

 13את מי אתה מציע? אחד אתה. מי עוד רוצה להיות אוקי.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 בוועדה הזאת?

 15 )מדברים ביחד(

 16תודה רבה שאתם ממנים אותי. אני עוד לא אמרתי אם אני רוצה או  מ. מגידש:

 17 לא. זה אחד. שניים, 

 18 שרון,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 לסדר. רון, הבאת הצעה  מ. מגידש:

 20 כן, אני עוד לא סיימתי אותה.  ר. לירם:

 21בשטח בית ספר, אלימות אלימות יפה. בהצעה לסדר אתה מדבר גם על  מ. מגידש:

 22שימוש מורה בסמכות בשטח בית ספר גבוהה. אתה מדבר על נושא גדול 

 23 ומעמדו הציבורי, אתה מדבר על תנאי סף,

 24 שהועדה תבדוק הכול.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 אוקי. מ. מגידש:

 26 שתבדוק. זה מה שאני רוצה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 את כל הדברים. תבדוק אז הועדה  מ. מגידש:

 28 ותביא המלצותיה בפני המועצה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 בקשה אחת מותר? ר. לירם:

 2 מה הבקשה? מה יש יותר מזה?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3אני רוצה  2שפשוט, מיכה, דילגת עליו. נושא מס'  2יש נושא מס'  ר. לירם:

 4 ו"ד, תביעות נגד תושבים,הפעילו עשמכיוון שהוא מדבר על 

 5 זה ייבדק במסגרת הועדה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 רגע, זה עומד על הפרק? ר. לירם:

 7 הכול. הכול.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 זה עומד על הפרק,  זה בטוח? ר. לירם:

 9 לא, לא.  מ. מגידש:

 10 )מדברים ביחד(

 11עכשיו  התחליט שזה נסגר. נו באמת, מה אתאבל הועדה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12תקשיב הועדה לכול,   מה, אתם לא מבינים מה שאני אומר?  חוזר לזה?

 13  אני קיבלתי את ההסברים של מנהלת האגף, אתם לא רוצים לקבל?

 14את ההמלצות. רבותי, אני לא מבין מה קשה פה תהיה ועדה ותביאו 

 15 להבין.

 16 נכתבו מכתבים להורים. ר. לירם:

 17ואם נכתב סימן שזה בסדר, אבל היא אומרת שזה נסגר   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18תראו, זה נושאים הוסכם שצריך להיכתב. הועדה תביא המלצותיה. 

 19שצריכים להיבדק מול המנהלת, מול המבקר, מול הסמכויות 

 20 המשפטיות שיש לנו. 

 21 אז הכול מבוטל? ר. לירם:

 22 מרתי.לא א  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 אני רוצה להבין.  ר. לירם:

 24 לא יודע.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 )מדברים ביחד(

 26 סליחה. אתה רוצה להיות בוועדה או לא?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 כן. ר. לירם:

 28  מיכה, אתה רוצה להיות?  מי עוד השלישי שרוצה להיות?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 כן. מ. מגידש:

 2 בבקשה, אז שלושה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 עוד בקשה, ר. לירם:

 4 תקשיב לי, הועדה,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 לא, לא, עוד בקשה אחת קטנה. ר. לירם:

 6 כן.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7קטנה. היא לא, היא במסגרת של מה שאתה רוצה. הבחור הזה לא עובד  ר. לירם:

 8ם. במסגרת התקציב שאנחנו אישרנו לו אנחנו לא משלמים את בחינ

 9 התקציב הזה, הוא מתנדב פה בחלק מהשבוע.

 10 מי זה?  א. מעודה:

 11אני מבקש לנצל את מלוא התקציב על מנת שנוכל לקבל שירות טוב  ר. לירם:

 12 יותר. 

 13 אם יש כזה דבר יהיה לו.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 נו אישרנו אותו במסגרת ספר התקציב.יש תקציב, אנח ר. לירם:

 15 אם יש יאושר לו.סליחה בבקשה,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 מה שאני צריך. כל נהדר. זה  ר. לירם:

 17 יש כזה דבר,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 מכיוון שהיום הוא מתנדב. ר. לירם:

 19 הוא אומר,אם   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 מי זה? א. מעודה:

 21 הוא יושב פה מולך.  ר. לירם:

 22 אני לא יודע על מה מדובר.מאושר לו.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 אלי, קוראים לו אלי.  ובראן:’ד ג”עו

 24 מי זה אלי? א. מעודה:

 25 אלי יוספין. ובראן:’ד ג”עו

 26 אבל יש לו משכורת. א. מעודה:

 27 אוקי. הצבעה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 רגע, רגע, אבל יש לו משכורת.  ודה:א. מע
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 1 אנחנו אישרנו את זה, זה בתקציב. ר. לירם:

 2הוא אומר, אפרים תקשיב לי, הוא אומר שיש תקציב נוסף,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 אם זה נכון אז מאושר לו. 

 4 ,כי אני לא מוכן לפגוע בשירות לתושב במסגרת ר. לירם:

 5 לו.אבל זאת העבודה ש א. מעודה:

 6 . 106במוקד  ר. לירם:

 7  אתה לא מקשיב. אם הוא טוען שיש אז מאושר לו.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 אני לא מוכן במסגרת עבודתו בתור מבקר, ר. לירם:

 9 טוב רבותי,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 הוא עושה כזאת עבודה מבורכת,  ר. לירם:

 11 )מדברים ביחד(

 12רון, אתה מסיר את הצעתך וממנים ועדה. הועדה אם כך,   ר:”, יור א. בר כוכבא”ד ד”עו

 13שנבחרה: רון, שרון ומיכה. הם ישבו במסגרת הועדה ויתנו את 

 14  המלצותיהם בפני המועצה. תודה רבה.

 15 זה היה פה אחד? צילה:

 16 פה אחד זה היה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17תפקידו, מה צריך לתת עוד  אני באמת לא מבין. יש לנו מבקר שזה א. מעודה:

 18   אני לא מבין.  משכורת?

 19אתה לא מקשיב מה שהוא אמר. הוא אמר תראה, מאחר   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20עובד רק חצי משרה ונדרש שעות נוספות אז בהנחה שהוא גם ככה 

 21 שאישרנו לו, נבדוק אם זה נכון, אז מגיע לו לקבל. 

 22 עצה?אנחנו אישרנו לו כמו א. מעודה:

 23 כנראה. שעות נוספות אני יכול לאשר לו, אני סוברני.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 אבל לא על נושא שלא שייך למועצה.  א. מעודה:

 25 לא שייך? זה למה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 אבל זה לא הנושא עכשיו, עוד מעט בוקר. דובר:

 27 זה לא הנושא, אבל הוא מעלה את זה.  סליחה בבקשה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 
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 1 

 2 אישור הנחה בארנונה לחיילים/ות מילואים פעילים/ות. )מצ"ב ובהמשך לכך  .3

 3 הצעה לסדר בנושא המוגשת ע"י מר איציק לב(.

 4, אישור הנחה בארנונה לחיילי מילואים. מי הנושא הבא  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 מי נגד? פה אחד.   בעד לאשר?

 6 

 7 אישור העברת מניות המועצה ממט"ש חדרה לידי תאגיד "מי חדרה". .4

 8 אישור העברת מניות המועצה ממט"ש חדרה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 אני צריך הסבר על זה. א. מעודה:

 10 אני אסביר.לידי תאגיד מי חדרה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 אני אמלא את מקומו בנושא. א. רפפורט:

 12 תסביר אתה.אוקי.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13המועצה המקומית שותפה במט"ש חדרה כמו עוד רשויות אחרות,  א. רפפורט:

 14 אחוז לערך. 17כאשר החלק היחסי של המועצה הוא 

 15 מה זה המט"ש? ביוב? א. מעודה:

 16 מכון הטיהור. ובראן:’ד ג”עו

 17 מכון טיהור שפכים. א. רפפורט:

 18 של הביוב. א. מעודה:

 19עכשיו המט"ש הזה לאורך השנים הלך ומצבו הדרדר, ומצד שני כן.  א. רפפורט:

 20שנקרא גבוהה יותר המדינה דורשת שהמט"שים יטפלו רמת טיפול 

 21מה שקרה זה שהרשויות לא שמחייב השקעות נוספות. טיפול שלישוני 

 22 שדרוג המט"ש.הזרימו את הכספים לצורך 

 23ה שאם כל הרשויות יעבירו הייתה ישיבה עם רשות הביוב שבאה ואמר 

 24 הבעלות שלהם לחברה, למט"ש.את 

 25 את הנטל.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26את הנטל של הבעלות למט"ש אז המט"ש יוכל לקחת הלוואות ולקבל,  א. רפפורט:

 27 לעשות את ההשקעה,

 28 לא למט"ש, למי חדרה. ובראן:’ד ג”עו
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 1 למי חדרה, כאילו החברה של זה.  א. רפפורט:

 2 לא הבנתי. מי חדרה היא הבוסית של המט"ש?  עודה:א. מ

 3 היא מפעילה את המט"ש. א. רפפורט:

 4 שם. לא, היא בעלת המניות העיקרית ובראן:’ד ג”עו

 5 של המט"ש. א. מעודה:

 6 כן. ובראן:’ד ג”עו

 7 אז אנחנו מעבירים את המניות שלנו,  א. מעודה:

 8 המטרה,  ובראן:’ד ג”עו

 9 למי חדרה?  א. מעודה:

 10 למי חדרה. כן,  רט:א. רפפו

 11 אני רוצה להסביר, רבותי.סליחה,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 כל המניות של המתנ"ס,המטרה היא להעביר את  ובראן:’ד ג”עו

 13 למי חדרה. א. מעודה:

 14 ה. מי חדרה תיתן את השירותים לכל הרשויות,שיהיו בבעלות מי חדר ובראן:’ד ג”עו

 15 טוב, אני רוצה להסביר שנייה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 שמחוברות למט"ש.  ובראן:’ד ג”עו

 17 זה לא גדול מדי? זה לא מעמסה עליהם? א. מעודה:

 18סליחה בבקשה, אני רוצה להסביר שנייה. תקשיבו לי   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19ולא שנייה. ההסבר שלהם נכון, אני רוצה לפרט. המועצה שותפה 

 20ניות המט"ש, המכון לטיהור שפכים בחדרה. אחוז במ 16.5-מהיום ב

 21המכון טיהור שפכים אנחנו מוגבלים בתוכנית המתאר שלנו לא לאשר 

 22אם אנחנו לא, וראית בישיבה שאתה השתתפת יחידות בניה נוספות 

 23המחוז, אמרתי להם זה בטיפול. בסוף כחבר הועדה אתמול מה אמר 

 24ו ניתן את הטיפול אנחנכש. אתה יודע מה עניתי לה? אמרתי זה בטיפול

 25של השפכים ונוכל להוסיף את היחידות שאנחנו בונים, כאילו אני עוצר 

 26 בלי זה.  אי אפשר, את כל הבניה

 27שהתחייבנו בהסכם המקורי לטיפול שלישוני עכשיו הדבר נובע מזה  

 28קוראים לו, אלא מה היא? עיכב את זה קודמי בתפקיד ראש המועצה, 
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 1עביר את המניות לתאגיד מי חדרה בצדק, הוא אמר אני לא מוכן לה

 2ואחרים שאין להם כסף, מה כדי שאני לא רוצה לשאת בעלויות לטיפול 

 3 פתאום שאני אעשה את זה? 

 4כתוצאה מהלחץ מדינת ישראל הבינה שאם היא לא תיקח על עצמה את  

 5ההוצאות שלו אז אנחנו לא נסכים, אז היא כבר הבינה והיא אומרת 

 6ה שלא יוכלו לשלם עלי ואז תכנסו, תקבלו אני מוכנה לקחת את כל אל

 7בלי לממן מקומות את הטיפול הכללי ותשלמו את החלק היחסי שלכם 

 8 אחרים.

 9עכשיו אין לנו ברירה אחרת, הדרך היחידה כדי להמשיך לקבל שירות  

 10להעביר את המניות למי חדרה ואנחנו נהיה כצרכנים רגילים שמקבלים 

 11 לפי החוק.שירות מהם 

 12 איפה יש למי חדרה את התקציב,מ א. מעודה:

 13עכשיו מי חדרה אין לה, אנחנו כשותפים, היא כתאגיד גדול   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 אחד, 

 15 היא תיקח הלוואות ואנחנו חייבים.  א. מעודה:

 16אנחנו נקנה שירות כמו , , תקשיבו ליאנחנו נקנה שירות  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 ספקים פרטיים.

 18 וכמה המניות שלנו שוות? עודה:א. מ

 19 אין פה, אין פה של כמה שוות, שוות פעילות.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 המניות הן פעילות, לא כסף? א. מעודה:

 21-אם היינו צריכים להיכנס במניות אז היה מדובר כתקשיב,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 לוואה,להם כה שצריך לקחת הלוואה ולתת מיליון 30

 23 ומניות ככה באוויר, א. מעודה:

 24בערך של  מיליון 30-לכן, אבל הייתי צריך לתרגם את זה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25הוצאות שאין לי אותם וגם לא יהיה לי אותם ואין דרך אחרת, היום 

 26לכן אני אומר הדבר הזה מחויב המציאות כדי תאגידים.  הולכים לכיוון

 27פרדס חנה כרכור, נקנה שירות שהכספים יבואו להמשיך את הבניה ב

 28מגביית היטלי אגרות של ביוב. כשאדם משלם הוא ישלם גם על זה, על 
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 1 ההוצאה הזאת.

 2 מה, מה, מה, מה? א. מעודה:

 3אגרות וביוב הוא לא יוסיף, מהחלק הזה כשאדם משלם   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 משלם את המימון,

 5 'סר אל זרקא,גומי יממן את  א. מעודה:

 6 המדינה לוקחת על עצמה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 מי מבטיח לי את זה? הרי אתה אומר מי חדרה, א. מעודה:

 8 זה כבר לא עניין שלך.  ובראן:’ד ג”עו

 9 רגע. מי חדרה ייקח הלוואות כדי, א. מעודה:

 10בתעריף רגיל שיש אני מקבל שירות אבל אותי לא מעניין.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 שמה. 

 12 אפרים, ובראן:’ד ג”עו

 13 . אני קונה בתעריף רגיל.הם יצטרכו לממן את עצמםו  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 אבל המניות שלנו נמצאים במי חדרה, א. מעודה:

 15 אפרים, ובראן:’ד ג”עו

 16 הלוואות זה יפול עלינו.ואם לוקחים  א. מעודה:

 17 לא, לא,  ובראן:’ד ג”עו

 18 לא.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 . זה בדיוק העניין. אתה מפסיק לקבל התחייבויות כספיות ובראן:’ד ג”עו

 20 בדיוק.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21 מהיום אתה מתנתק,  ובראן:’ד ג”עו

 22 אני קונה שירות.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 מי חדרה,אין לך יותר התחייבות כספית.  ובראן:’ד ג”עו

 24כי הם לא אתה קונה שירות, ואם הם לא יוכלו לתת לך את השירות  א. מעודה:

 25 יוכלו לקבל הלוואה כי ג'סר אל זרקא לא שילמה,

 26 לא, זה המדינה תישא באחריות.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 המדינה מבטיחה, ובראן:’ד ג”עו

 28 איפה ההסכם הזה? א. מעודה:
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 1 ה ההסכם שיש.ז  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 איפה הוא? א. מעודה:

 3איפה הוא, אני לא צריך להראות כל דבר. אני אומר לכם   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 . את זה

 5 מה, אני צריך להאמין בעל פה? אני רוצה לראות,  א. מעודה:

 6מי בעד, בבקשה מי בעד, אגב זה  רבותי, אבל זה מה שיש.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 וצג לכם כבר לפני,ה

 8 סליחה, אני רוצה, א. מעודה:

 9 שאלה.  ר. לירם:

 10 מי בעד,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 שאלה. ר. לירם:

 12 בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 אפשר לפני? ר. לירם:

 14 זה הוצג, אתם כבר לא זוכרים, 2016כן.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15ים כבר שאל את השאלה אני לא אחזור עליה, אבל אני מכיוון שאפר  ר. לירם:

 16רוצה שלא נמצא את עצמנו במצב שהיינו עם משאבי מים. והשאלה אם 

 17 יש לנו נקודות יציאה,

 18 אין נקודות יציאה.  א. רפפורט:

 19 אני לא שותף. אין לך, פה אתה קונה שירות.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 .יש משהו שלא מובן ובראן:’ד ג”עו

 21 סליחה, בדיוק, הם לא מבינים.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 לא, תרשה לי, אלדד, קצר. ובראן:’ד ג”עו

 23 טוב.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 אני יודע, אנחנו קונים שירות. ר. לירם:

 25 גמרנו.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26בו זמנית היא לקוחה של אחוז במט"ש ו 16.5-היום המועצה שותפה ב ובראן:’ד ג”עו

 27, והיא משלמת כמו כל רשות שמחוברת. המט"ש, המכון לטיהור שפכים

 28הרעיון הוא שמי חדרה לוקחת את כל המניות לבעלותה. כלומר לוקחת 
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 1לה על עצמה את כל ההתחייבויות, היא לוקחת מהמדינה הלוואה וכו', 

 2ת שמזרים גם בעיקר למט"ש הזה לקח משתלם כבעל המניות העיקרי

 3 על עצמה את זה. 

 4 מוריד את, ר. לירם:

 5גם מורידים מהמועצה התחייבויות כספיות. אין יותר התחייבויות  ובראן:’ד ג”עו

 6. עכשיו כספית כספיות למט"ש, המט"ש כבר לא באחריות המועצה

 7 .אתה שואל על השירות

 8כדי להבין למה אני שואל את הקטע של לא, אני רוצה להעלות נקודות  ר. לירם:

 9 ירות.הש

 10 אין לי יותר נקודות, ובראן:’ד ג”עו

 11יש בעיה עם כל הזרמת השפכים שלנו, זה מתערבב עם שפכים של  ר. לירם:

 12 מועצות אחרות,

 13 לא נכנס עכשיו,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 לא קשור.  ובראן:’ד ג”עו

 15 אני רוצה להעלות את זה על הפרק, ר. לירם:

 16 א נכנס לזה. אבל זה לא עכשיו השאלה.ל  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 אבל אתה מחויב על כספים,  ר. לירם:

 18 תשאיר לי מה אני מחויב.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 לא, לא, לא. ובראן:’ד ג”עו

 20עזוב. תקשיב לי שנייה, אתה הוא לא יודע מה הוא אומר.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21 רוצה לאשר או לא לאשר?

 22 למה אתה אומר כאלה דברים?  ם:ר. ליר

 23 לדברים אחרים. כי אתה עכשיו מתחיל לגלוש  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 למה אתה אומר לא מבין על מה הוא מדבר? איך אתה יודע?  ר. לירם:

 25 תעלה להצבעה, נו. נ. מנצור:

 26 איך אתה יודע את מה שאני, ר. לירם:

 27 )מדברים ביחד(

 28 רון.לא קשור,  ובראן:’ד ג”עו
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 1 למה לא קשור? ר. לירם:

 2 לא קשור. ובראן:’ד ג”עו

 3 )מדברים ביחד(

 4 זה מופרד.  ובראן:’ד ג”עו

 5 זה מופרד? ר. לירם:

 6 ?מיליון 30איפה  א. מעודה:

 7 זה מופרד, כן. ובראן:’ד ג”עו

 8 מתי הופרד? ר. לירם:

 9 . מיליון 30אין לך   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 )מדברים ביחד(

 11 רך.הע א. מעודה:

 12. אני לא מיליון 30זה לא, אני צריך לקחת הלוואה ולתת   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 אני קונה שירות כמו לקוח רגיל. עושה את זה. 

 14 אין לך, אתה לא מערבב את, אין ערבוב של צרכים. ובראן:’ד ג”עו

 15 המט"ש היה מחייב אותנו בסכומים שכוללים את עירון, את, ר. לירם:

 16 לא, לא, אין לך. ראן:וב’ד ג”עו

 17 מה הקשר לעירון?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18מכיוון שהצינור עובר, הם מודדים מאיזושהי נקודה שבה מתחברים  ר. לירם:

 19כמה ישובים. לא יודע, כל מיני גורמים שזורמים, יש לנו שני צינורות, 

 20ר משני צינורות ובשני הצינורות האלה איפה שהחיבואנחנו מחויבים 

 21 שלנו משם זה נמדד. אוקי? ככה, אני אומר לך.

 22 אז זה בעיה.אם הוא צודק תשמע,  א. מעודה:

 23 באיזושהי נקודת זמן, אני חייב לתקן את עצמי, ר. לירם:

 24 )מדברים ביחד(

 25 אני חייב לתקן את עצמי. ר. לירם:

 26 )מדברים ביחד(

 27 לא משלמים, לא משלמים. ובראן:’ד ג”עו

 28 ת עצמי.אני חייב לתקן א ר. לירם:
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 1 אתה משלם לפי מה? א. מעודה:

 2 ,משאבי מים ר. לירם:

 3 יש מדים. יש מדים.  ובראן:’ד ג”עו

 4 מה זה שייך, ידידי? אני רוצה להבין.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 )מדברים ביחד(

 6סליחה בבקשה. אני מדבר, אתה רוצה לאשר את העברת   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 צה לאשר?המניות או לא רו

 8אנחנו נמצא את עצמנו, אני רק רוצה לומר שבמסגרת ההסכם שיהיה  ר. לירם:

 9אחוז האלה ואתה מדלל  16-לנו את האפשרות, עכשיו אתה לוקח את ה

 10 אותם עוד יותר.

 11 אתה רוצה שבמסגרת ההסכם,  ובראן:’ד ג”עו

 12 כמה אחוז. ר. לירם:

 13 ז. לא, לא, לא, אין אחו  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 יעגנו שתהיה הפרדה מוחלטת מבחינת המדים וכו'. ובראן:’ד ג”עו

 15 כן. שחלק מההסכם יהיה מדים אך ורק לפרדס חנה. ר. לירם:

 16 שעשה, כמו שלא יעשו חישוב של דלתא ובראן:’ד ג”עו

 17 , אני שומר עלינו, אני שומר על כל אלה. אני שומר עליך .זה הכול ר. לירם:

 18 טוב, זה לא שייך. אני מעביר, ההסכם אחר כך איתם נעשה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 זה הכול. ר. לירם:

 20 אני מבטיח את המועצה המקומית.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21 זה הכול. ר. לירם:

 22רבותי, אנחנו יושבים על זה. אני מדבר על העברת מניות   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 ב, מאושר פה אחד? ואחר כך עושה את ההסכם. טו

 24 לא, אני נמנע ואני רוצה לנמק.  א. מעודה:

 25חוץ מאפרים שנמנע  הוא נמנע, אוקי. אבל היתר מאושר?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 וינמק. כן, מה אתה מנמק?

 27 כל מה שאתה אמרת בכל הדיון הזה יפה, זה אולי יירשם בפרוטוקול א. מעודה:

 28זה מבוסס שאמרת זה מבוסס בניירת?  אבל אני שואל כל מהבתמליל. ו
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 1 בהסכם? אני לא רוצה דברים בעל פה, עם כל הכבוד למה שאמרת לי.

 2 אוקי. אז מה שאתה אומר,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 רגע. א. מעודה:

 4 וניירות. אתה נמנע כי אתה לא רואה את ההסכמים  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5ה הסכם שכל מה שאמרת זה על נייר, עם כל הכבוד לך שיהיואני דורש  א. מעודה:

 6, בוא ג'ובראן, אני צריך לא בדיבורים, אתה מדבר פה על משהו רציני

 7 תעשה הסכם שבאמת העברנו להם את המניות בתמורה לכך וכך וכך. 

 8 אנחנו, בסדר גמור. אמורים לקבל ממינהל, ובראן:’ד ג”עו

 9 קשיבו לי, אני קודם הייתי אצל הממונה, בדיוק. ת  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 נוכל לקבל,  ר. לירם:

 11 יש התחייבות כזאת.  ובראן:’ד ג”עו

 12 מה? א. מעודה:

 13 יש התחייבות בכתב, ובראן:’ד ג”עו

 14 שנייה, שנייה. ר. לירם:

 15 תקשיבו לי,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 )מדברים ביחד(

 17 שנייה, בקשה. בקשה קטנטנה.  ר. לירם:

 18הממונה, אתה יודע כמה תכתובות עם הממונה, אני   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 נמנעתי, 

 20 נוכל לקבל עותק לפני, ר. לירם:

 21 אני לא שומע, רגע. מה? א. מעודה:

 22הממונה הזמין אותי לישיבות וכתב לי מכתבים לבוא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23שאני רוצה העברת  אני נמנעתי לבוא עד שלא יהיה מה לנושא הזה.

 24 ולא לקחת הלוואה.מניות 

 25 להצגת ההסכם.אז בהחלטה יהיה כפוף  א. מעודה:

 26בסדר. זה לא כפוף להצגה, אתה נמנעת. ההסכם כבר קיים   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 ממזמן, עכשיו אנחנו מאשרים אותו. 

 28 אז אם יש הסכם תן לי לקרוא אותו. א. מעודה:
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 1אז נמנעת. תשמע, יש רוב שקיבלו את זה, ההערה שלך   ר:”א, יור א. בר כוכב”ד ד”עו

 2 נרשמה. טוב, הנושא הבא.

 3 ההערה שלי תהיה, א. מעודה:

 4 אז תעלה את זה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 הצביעו, אבל הטענה שלי היא לא צודקת?אבל אין לכם תשובה.  א. מעודה:

 6 הטענה שלך נכתבה. וט? יש רוב ומיע  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 לא, א. מעודה:

 8האם היא צודקת או לא? היא לא צודקת, כבר היה הסכם,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 שמטפלים בזה. זה מסודר, יש לנו יועצים משפטיים

 10 הוא לא עונה לי שיש הסכם.  א. מעודה:

 11 היה הסכם, עבר.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 אבל לא חתמנו על ההסכם. יש, ובראן:’ד ג”עו

 13 יש הסכם? א. מעודה:

 14 עכשיו נחתום אחרי האישור.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 מזמן.היה כבר באחת הישיבות  ובראן:’ד ג”עו

 16 ואז אתה מביא אלינו את אישור ההסכם? א. מעודה:

 17 לא.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 המועצה כמו שהצגנו כאן. לא. ההסכם יעגן את זכויות ובראן:’ד ג”עו

 19 בדיוק.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 אבל אני רוצה לראות אולי יש חוסר בהסכם.  א. מעודה:

 21 )מדברים ביחד(

 22, החלטה של קואליציה שכל מה שאומרים לדעתי זו החלטה שרירותית א. מעודה:

 23להם להצביע מצביעים מבלי לדעת מה בהסכם. בושה וחרפה. להצביע 

 24 ,שאתה לא מיליון 30ם של על הסכ

 25 תתנצל. ר. לירם:ש

 26? עוד לא היה כדבר מבלי שתקראו הסכם מיליון 30אני לא מתנצל. של  א. מעודה:

 27, עד שיש לנו לא זו, אני ארבע קדנציות פה לא היה דבר כזההזה. 

 28 קדנציה של שלושה חודשים של ראש מועצה זמני. מה זה? 



  04-8666313חברת איגמי,                                          (             4/18) 70ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2018במאי  10                                                                                                                                       

     

59 

 1 ההסכם יישלח לך.  ובראן:’ד ג”עו

 2 זה לא היה קורה אצל געש. עודה:א. מ

 3 הוא הביא, הוא.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 הוא היה, היה. ובראן:’ד ג”עו

 5 זה הסכם שלו.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 איפה הוא? א. מעודה:

 7 כבר אישרת אותו.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 . כיםהסכן, אישרתי אותו? אתה אמרת שהוא לא  א. מעודה:

 9טוב רבותי, הוא לא הסכים, הוא לא הסכים בגדול עד שלא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 יתנו לו את הנושא הזה.

 11 אז זה לא הסכם. א. מעודה:

 12 טוב.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 בושה וחרפה. א. מעודה:

 14 בושה וחרפה, תקשיב לי בבקה,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 אני אומר לך אני הולך עם זה, א. מעודה:

 16 סליחה בבקשה, תלך עם זה לאן שאתה רוצה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 אני אשלח לך אותו יום ראשון. צילה:

 18 סליחה, אל תעני לו בבקשה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 

 20 –לעמותת כלל ישראל לטובת "מרכז נשימה"  27אישור הקצאת מקלט מס'  .5

 21 מפרוטוקול ועדת 3ת תרבותית תורנית לנשים + אישור ההסכם. )מצ"ב סעיף פעילו

 22 (.11.4.18הקצאות קרקע מיום 

 23אישור הקצאת . מי בעד רבותי, אישור הקצאת מקלט  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 המקלט? בבקשה, מי נגד הקצאת המקלט?

 25 למי המקלט?  א. מעודה:

 26 לך בדיוק. היית קורא במקום לדבר.כתוב   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 כלל ישראל. ובראן:’ד ג”עו

 28 זכותי לבוא ולדון.סליחה, מותר לי לדון, אתה יודע מה?  א. מעודה:
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 1 בבקשה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 אז מה אתה מי בעד. א. מעודה:

 3 תדון. אתה בעד אישור המקלט או לא?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 סליחה, אני רוצה לדון, לברר מה זה המקלט,  א. מעודה:

 5 היית קורא. ר. לירם:ש

 6 איזה מקלט. עשר דקות, א. מעודה:

 7אתה כבר קראת את, כבר מלפני יומיים אתה יודע את סדר   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 היום.

 9 )מדברים ביחד(

 10 אל תשתתף בדיון. אז אל תשתתף בדיון.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 )מדברים ביחד(

 12 הייתה גב' שמה שהמועצה השכירה לה את זה. עכשיו מה קרה איתה? א. מעודה:

 13 זה ריק עכשיו. ובראן:’ד ג”עו

 14היא יוצאת, נפסיק את ההשכרה איתה. ברגע שההסכם ייחתם ההסכם   א. רפפורט:

 15 איתה יופסק. תקרא את ההחלטה.

 16 ר ההקצאה?אפרים, אתה נגד אישו  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 לא, אתה כתבת שורה. אני לא יודע, א. מעודה:

 18 קיבלת פרוטוקול ועדת הקצאות.  א. רפפורט:

 19מצורף לך. מצורף לך כל החומר. אני מתפלא עליך, אתה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 את, קראת כבר לפני יומיים

 21 אז הוא לא קרא, נו, תן לו לקרוא עכשיו. נ. מנצור:

 22 )מדברים ביחד(

 23 סליחה אפרים, מה אתה רוצה עכשיו?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 אני בעד.  א. מעודה:

 25 בעד, תודה. פה אחד.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 רציתי לדעת.  א. מעודה:

 27 כולם פה אחד. יפה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 
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 1 

 2 דס" לצורך בניהביטול אישור הקצאת קרקע לגני ילדים של עמותת "אור הפר .6

 3 (.11.4.18מפרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מיום  5עצמית )מצ"ב סעיף 

 4ביטול אישור הקצאת קרקע לגני ילדים של עמותת אור   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”וע

 5 הפרדס.

 6 חס ושלום. א. מעודה:

 7 ? אני מציע לבטל,מי מוכן לבטלאתה לא מוכן.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 רגע, למה? לא, אני רוצה להבין למה. דה:א. מעו

 9מפני שאני רוצה לבנות להם גנים אחרים, לא דרך העמותה,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 דרך המועצה. 

 11 אז רגע, רגע, רגע.  א. מעודה:

 12 תתנגד. תתנגד אפרים, תתנגד, אל תסכים. נ. מנצור:

 13 לא,  א. מעודה:

 14 .ה, היועץ המשפטיבבקש  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 קודם כל,אני רוצה להסביר.  ובראן:’ד ג”עו

 16 אם אישרנו לו הקצאה, א. מעודה:

 17סליחה, בבקשה, עזוב את המשחקים הטפשיים, תסלח לי   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 בבקשה, יסביר את זה, על הביטוי.

 19 איזה משחקים טיפשיים?  א. מעודה:

 20י אתה מנסה להתחכם. אתה יודע שצריכים לוותר כדי כ  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21להעניק. אתה משחק אותה, כבר אמרת לו שתתנגד, שמעתי אותך 

 22 ,בחוץ

 23 כן? א. מעודה:

 24 אתמול, אמרת לו בשביל המשחק. בבקשה ג'ובראן.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 לא, אני רוצה לדעת,  א. מעודה:

 26 לשחק משחקים, כן. , אתה יודע. אתה רוצה לדעתסליחה  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 אתה מציע לבטל?  א. מעודה:

 28 כן.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 אתה יכול להסביר לי  למה? א. מעודה:

 2 כן. יסביר לך היועץ המשפטי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 נו? א. מעודה:

 4ילדים לאור הפרדס, אחרי שהמועצה אישרה את ההקצאה לגני ה ובראן:’ד ג”עו

 5משרד הפנים לא אישר את ההקצאה. , העברנו את זה למשרד הפנים

 6לפי התוכנית שלה אמורה לבנות היום במימון ממשרד החינוך והמועצה 

 7גני ילדים ולכן כבר מתייתר הצורך להקצות את המגרש לאור הפרדס 

 8 כי בעצם היא בעצמה,

 9 יבנו שמה גני ילדים. א. מעודה:

 10 באותו מקום. ובראן:’ד ג”עו

 11 ביעוד שלו. א. מעודה:

 12עכשיו כדי שפורמלית ומשפטית לא ניקלע למצב שההקצאה אושרה  ובראן:’ד ג”עו

 13במועצה ובמשרד הפנים לא אושרה והמועצה תרצה לבנות על המגרש, 

 14כדי שלא תהיה בעיה מבחינה משפטית הבאנו את זה למען הסדר הטוב 

 15 אלי.ביוזמת ועדת הקצאות להביא לביטול פורמ

 16 ואז במקום הזה המועצה בונה, א. מעודה:

 17 כן. ייבנו גני ילדים.  ובראן:’ד ג”עו

 18 לציבור הזה. דובר:

 19איפה  שאלה. איך אתה יודע שזה לציבור הזה? איפה ההקצאה? ר. לירם:

 20 התוכנית?

 21 משרד החינוך כבר הכיר בצורך.  דובר:

 22חליטו שהם תבוא קדנציה הבאה יהוא לא מחליט משרד החינוך.  א. מעודה:

 23 רוצים את זה ליש ציבור אוכלוסיה חילונית,

 24 הבאה, ידידי. בקדנציה  הולכים להשתנותאנחנו לא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 לא, לא, יהיה שינוי מוחלט.  א. מעודה:

 26 לא יהיה שום שינוי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 הרבה מחברי המועצה לא יהיו פה. א. מעודה:

 28 יהיו פה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 לא יהיו חברי מועצה, כולל היושב ראש.  א. מעודה:

 2 )מדברים ביחד(

 3 אפרים, ניבאת ולא ניבאת, אולי אתה לא תהיה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4אני אהיה כמו שעכשיו ג'ובראן פה יועץ משפטי. אין יותר בטוח שאני  א. מעודה:

 5 ט.אהיה פה כמו הפלורסנ

 6 )מדברים ביחד(

 7 אנחנו רוצים שיהיה גנים לציבור החרדי.  ר. לירם:ש

 8 לבעלות המועצה ממעמד של מוכר,הגנים האלה אמורים לעבור  א. זגול:

 9 )מדברים ביחד(

 10 תסבירי, מוכר שלא רשמי. נו.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11ול משרד אנחנו כבר ניהלנו איזשהו שיח מאני אומרת הגנים האלה  א. זגול:

 12החינוך, אמורים לעבור לבעלות המועצה. אמורים לעבור ממעמד של 

 13 גנים מוכר שאינו רשמי למוכר ורשמי תחת אחריות הרשות המקומית. 

 14 כמו כל הגנים.  א. מעודה:

 15נכון. אין טעם שהם יהיו יוצאי דופן וזאת המטרה שעכשיו   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 נתחיל למסד את זה.

 17 אין לי בעיה. דה:א. מעו

 18 תחת אחריותנו.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 הוכר הצורך ואנחנו,הגשנו בקשה,  א. זגול:

 20 פה אחד.  ר. לירם:ש

 21 תודה רבה. כן.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 

 23 אלש"ח מהתקבולים לתיאטרון "הידית"  400אישור השתתפות בהקצבת  .7

 24 שכירות ארוכת טווח והתאמת פעילות בהתאם הניתנים למועצה ממפעל הפיס לצורך

 25 לתקציב הפנוי ושלא שורין לפרויקטים בביצוע. 

 26 , 400אישור השתתפות בהקצבת   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 )מדברים ביחד(

 28אלף שקל מהתקבולים  400-רון, רון. אישור השתתפות ב  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1ועצה ממפעל הפיס לצורך שכירות לתיאטרון "הידית" הניתנים למ

 2ארוכת טווח והתאמת פעילות בהתאם לתקציב הפנוי שלא שורין 

 3 פרויקטים לביצוע. 

 4תראו מה אני אומר, הסבר. תראו, יש לנו תיאטרון בפרדס חנה כרכור,  

 5הוא סיפור הצלחה בקנה קוראים לו תיאטרון הידית. התיאטרון הזה 

 6אצל השרה מירי רגב, ישבתי מידה ארצי, לא רק מקומי. וכשהייתי 

 7איתה על נושאים אחרים שלא קיבלתי תקציבים עליהם, אז ישבנו על 

 8 תיאטרון הידית על מנת לעזור לו. 

 9ואז היא אמרה לי תראה, אני מקציבה לתיאטרון הידית כל שנה בין  

 10אלף שקל לפעילות, התיאטרון הזה גם ממתג את פרדס חנה  760-ל 730

 11נו במקום של אמנות, מחול, כל הדברים בכלל היום אנחכרכור. 

 12הרוחניים למיניהם, החברתיים אנחנו עולים איזושהי דרגה ואנחנו 

 13 ממותגים לפי זה.

 14בהמשך, אומרת לי כן, אבל  כששמעתי שהיא נותנת, אמרתי את נותנת 

 15אנחנו צריכים שאתם גם תתנו את חלקכם לצורך מבנה שהוא יוכל 

 16 לפעול. 

 17יש להם כזה תקציב, תקציב כזה גדול שהם עכשיו תראו, כשראיתי ש 

 18יכולים לקבל ואני צריך לעזור להם במבנה וכרגע אין לי מבנים, אז 

 19אמרתי תראי, אני אביא את זה בפני המועצה שאנחנו נשריין להם 

 20בהמשך, במועצה הנבחרת הבאה לשכירות לטווח ארוך. סכום שיוכלו 

 21יות יותר, אפשר כשנראה שאפשר להקים מבנה ויהיו לנו קצת אפשרו

 22לעשות, ללכת על משהו יותר גדול ובאמת להכניס את נושא האמנויות 

 23 למשהו יותר גדול כמוקד אזורי. 

 24כמוקד אזורי. זה גם מה שאני אמרתי שגם תהיה לו השפעה  יכול להיות 

 25אני מציע את אישורכם,   בחזון שלי. עכשיו מה אני אומר כזה דבר?

 26אלף  400פיס להקדיש, להקצות מבקש את אישורכם מכספי מפעל ה

 27שקל לשנים הבאות לצורך שכירות לטווח ארוך לאותו תיאטרון 

 28שמקבל תקציב מימון לא מאתנו, אנחנו עוזרים לו בעצם בהשכרת 
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 1והתאמתו לצורך הפעילות התרבותית. אני חושב שזה נכון המבנה 

 2, יש אוכלוסיה שצורכת את לעשות את זה, זה עוזר לפרדס חנה כרכור

 3 ואני מקווה שנקבל את אמונכם ואת הסכמתכם,זה 

 4 טוב, אני רוצה להגיד, א. מעודה:

 5 בבקשה, אפרים ואחר כך רון.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 קודם כל כמה מפעל הפיס נותן לנו בשנה?  א. מעודה:

 7 שקל. מיליון 1,7-כמיליון, כרגע כ  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8נותן לאיזה קבוצה קטנה שקוראים לה הידית שהיא זה ואני שליש מ א. מעודה:

 9 בדרך כלל מקבלת במסגרת ועדת הקצאות. 

 10 אלף שקל. 20 ר. רונן:

 11 אלף. 100בסדר. תיתן לה שמה  א. מעודה:

 12 אוקי. הבנו.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 שנייה. א. מעודה:

 14 אז אפרים, אתה מתנגד לנושא.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 לא, לא, לא, אני רוצה להסביר.  א. מעודה:

 16אני חושב שזה נושא שצריך לקבל, אני גם רוצה שכל נושא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17התרבות בפרדס חנה כרכור כי אני חושב, זאת האג'נדה. אתה רוצה 

 18 להתנגד,

 19 סליחה. אני רוצה שדבריי יכתבו בפרוטוקול. א. מעודה:

 20 הם נכתבים, נשמעים.  ר:”, יור א. בר כוכבא”ד ד”עו

 21ואני רוצה לבוא ולנתח. אתה רוצה לקחת שליש מתקציב הפיס שבעצם  א. מעודה:

 22יועד לשנה שלמה לעשרות פרויקטים, כולל גמלאים, כולל נוער, כולל 

 23ולהקצות לאיזה חבורה, ואני קורא לזה מיליון  1,7-כל מיני דברים ה

 24ספר אנשים, לא משנה כמה שזה תיאטרון הידית, שזה מחבורה סגורה 

 25לתיאטראות שלה, קבוצת אנשים שזאת עמותה, שליש  היא מביאה

 26מתקציב מפעל הפיס שאני צריך לבוא ולחלק את זה לכל פרדס חנה? 

 27 לכל המטלות ולכל הדברים? 

 28 אני רוצה, ר. לירם:ש
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 1 אני עוד לא גמרתי. אני מתכוון לדבר עשר דקות.  א. מעודה:

 2 )מדברים ביחד(

 3 יש לידית פריבילגיה של אנשים פה שרוצים לעשות יותר מדי. ה:א. מעוד

 4אני נותן למישהו שעם כל  סליחה בבקשה, איזה פריבילגיה  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5הכבוד זה לא בדיוק שאני משתמש בו, אני חושב שזה הצורך של 

 6 הישוב.

 7 מה יש,   למה? א. מעודה:

 8 משך של קודמי, בסדר. אין בזה בושה.זה ה  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9, אבל אני הייתי נותן למתנ"ס למרות שאני מתנגדאדוני, סליחה  א. מעודה:

 10 למתנ"ס, זה עושה פעילות למען התושבים. תן למתנ"ס ממפעל הפיס.

 11 זה גם פעילות למען התושבים.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 ית? קבוצת אנשים,אבל אתה מביא לי ידית. מי זה יד א. מעודה:

 13 אלף שקל. 750-של קרוב למדינת ישראל נותנת פה תקציב   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 מה אכפת לי?. 500שתיתן לו עוד  א. מעודה:

 15 אני צריך מקום בשבילו.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 אני לא מוכן מהתקציב שלי, א. מעודה:

 17 הבנתי. אוקי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 לעשרות דברים, אתה יודע כמה דברים אני, מיליון 1,7שאתה מביא  א. מעודה:

 19מהתקציב הפנוי. מה זה   אבל שמת לב מה כתבתי?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 מהתקציב הפנוי?

 21תן לכדורגל, תן לביתר תן לגמלאים, תן לנוער, מי מחליט מה זה פנוי?  א. מעודה:

 22לה. אתה מביא לי לידית, זו קבוצה שאין לנו או לא יודע מי כל א

 23 80ואני מודיע לך  שליטה עליה, היא עושה את כל התכנים שהיא רוצה

 24אחוז לא מגיעים לשם, לא יודעים מה זה הידית, עם כל הכבוד, אבל 

 25 בוא נמשיך.

 26 מה יש לך עוד להוסיף?אמרת את שלך. נו, אוקי. אפרים,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27שנייה. בוא נמשיך. האם יש תקדים שמועצה משלמת שכר דירה? מה  מעודה:א. 

 28 זה?
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 1 זה לא המועצה.  מ. מגידש:

 2 לא, לא. זה כסף שלך פיס שאתה יכול להשתמש בו, א. מעודה:

 3 זה לא פיס, זה שרת התרבות, מ. מגידש:

 4 לא, לא,  א. מעודה:

 5 לא נכון, זה הפיס. ר. לירם:ש

 6 יס שאנחנו מקבלים לעזור,לא, הוא רוצה מהפ א. מעודה:

 7 )מדברים ביחד(

 8 טוב, אמרת את ההתנגדות שלך. מה עוד?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 סליחה, אני יש לי עשר דקות. א. מעודה:

 10 לא, אבל יש לך עשר דקות יעילות.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 מי מחליט מה יעיל?  א. מעודה:

 12 לא סיימת?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 לא.  א. מעודה:

 14 מה יש לך עוד לומר?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 לא כתוב בחוק יעילות. א. מעודה:

 16 מה יש לך עוד לומר?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17שנה פה, על  80רגע, אני רוצה לבוא, קודם כל כתוב מבנה ישן שהוא  א. מעודה:

 18 איזה מבנה אתה מדבר? 

 19 על מה אתה מדבר?   ר:”בר כוכבא, יו ר א.”ד ד”עו

 20 על מה אני מדבר? א. מעודה:

 21שהם רוצים מקום בבית ספר חקלאי שם לקחת אותו,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 ולהתאים אותו לצורך הפעילות.  לשפץ אותו ולסדר

 23 של מי המבנה הזה?ו א. מעודה:

 24 ך של עשר שנים. זה בשכירות לטווח ארו  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 של מי המבנה? א. מעודה:

 26 עוזר להם בשכירות.   של אדם פרטי, מה זה משנה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 אז למה צריך להגיד מבנה היסטורי? א. מעודה:

 28 כי צריך לשפץ אותו.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 היסטורי פרטי? א. מעודה:

 2 לא, כי הוא גם נשאר בשימור.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 טוב. אבל אני מסתכל, רבותי,  א. מעודה:

 4 מה יש לך עוד,אפרים, אתה מתנגד, הבנו.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 לא, אני רוצה שהציבור ידע על מה מדובר.  א. מעודה:

 6 אבל אמרת.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 לא, עוד לא, א. מעודה:

 8 ()מדברים ביחד

 9אלף לקונסטרוקציה, ליועץ  230הם באים ואומרים שהם רוצים  א. מעודה:

 10אלף,  115אלף. אחר כך עיצוב פנים משרדים  230בטיחות, ליועץ מים 

 11 אלף.  850ואחר כך חלוקת המבנה 

 12 , זה למירי רגב. המכתב ליךאזה לא  ר. לירם:ש

 13 גב.מה למירי רסליחה. המכתב הוא פה, לא מעניין אותי  א. מעודה:

 14 זה רק כדי שתקרא. צילה:

 15 )צוחקים ברקע( 

 16 אפרים בחייך.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 אפשר לחשוב שאנחנו תיאטרון הבימה.  א. מעודה:

 18 )מדברים ביחד(

 19אני רוצה להבין, זה פשע, זה גזילת הציבור אם אתה לוקח מפיס שמגיע  א. מעודה:

 20 לנוער וכל זה,

 21 תודה רבה.  :ר”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 לקבוצה מצומצמת שזורמת, אני לא יודע למי. א. מעודה:

 23 מה זה ציבור אצלך?זה לא ציבור?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 כל הציבור.  א. מעודה:

 25, מי זה כל הציבור? הציבור מורכב מציבורים ציבורים  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 ה ציבור?זרמים פה בחינוך. מה ז 7התחלנו כבר 

 27 זה לא נושא חינוכי.חינוך. הלא  א. מעודה:

 28 זה נושא תרבותי.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 מה זה משנה? ר. לירם:ש

 2 התרבות אצלנו,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3אני בעד לבקש מהקצאות לתת להם מתקציבנו, אבל תקציב מפעל  א. מעודה:

 4 הפיס, 

 5 אתה ידעת שזה קיים ומושרש.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 לזייף, א. מעודה:

 7 אני לא מזייף.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 לזייף את תקציב מפעל הפיס שמפעל הפיס רוצה לתרבות ישובית, א. מעודה:

 9 אפרים,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 רוצה לעזור לגנים, לבתי ספר, א. מעודה:

 11 אפרים, אמרת את דבריך יפה מאוד.  :ר”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 לא, אז אני מקווה ואני מבקש, וג'ובראן, יש לי הרגשה שזה עבריינות. א. מעודה:

 13 בסדר, אז אמרת גם את זה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 אני הולך עם זה עד הסוף. א. מעודה:

 15 תלך.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 של פיס, אגב אני מתכוון לכתוב להם מכתב, מקרן אתה לא תיקח  א. מעודה:

 17 זה לא מקרן, ובראן:’ד ג”עו

 18 שיש פה שחיתות, לתת כסף שלנו,אני הולך לכתוב לפיס  א. מעודה:

 19 אצלך כל דבר שחיתות ורק אתה מוכשר.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 למועדון נוער,אני רוצה לגלמלאים, אני רוצה  א. מעודה:

 21 אנחנו ניתן גם לגמלאים.  ר:”כוכבא, יור א. בר ”ד ד”עו

 22 אני רוצה לספורט. זה לישוב. א. מעודה:

 23 )מדברים ביחד(

 24 תיאטרון של פשעים. לא תיאטרון הידית  א. מעודה:

 25 רון, מה אתה אומר אתה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 אני רוצה, ר. לירם:

 27אחר כך שרון. אתה הצבעת לא, אתה תגיד את דבריך ו  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 ראשון.
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 1 הוא רוצה לשמוע את שרון.  א. מעודה:

 2, אפשר אתה מוותר על זכות הדיבוראז אז אוקי.  שרון?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 ללכת להצבעה. 

 4 לא מוותר. אני מבקש ששרון, ר. לירם:

 5 שרון, בבקשה. יאללה בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 . מה אתה רוצה?ladys first ר. לירם:

 7 . טוב.ladys first  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8קודם כל אני רוצה להתייחס למכתב שלך, אלדד, אני רוצה לדעת מי  ר. לירם:ש

 9 זאת יו"ר ועדת תרבות. 

 10 רינה רונן, לא?מי זאת יו"ר ועדת תרבות?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 יו"ר ועדת אירועים. אין לנו ועדת תרבות. י. לא למיטב ידיעת ר. לירם:ש

 12 בסדר, אז תרבות אירועים.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 מה בסדר? היא לא יו"ר תרבות. א. מעודה:

 14 אני רוצה עדיין להתייחס, ר. לירם:ש

 15 זה תרבות,אירועים   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 לא, לא, זה אתה מסביר את זה. א. מעודה:

 17 אוקי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 חינוך ותרבות, א. מעודה:

 19 לא נכון. ר. לירם:ש

 20 חינוך ותרבות זה אחד.  א. מעודה:

 21 לא נכון.  ר. לירם:ש

 22 לא נכון. חינוך ותרבות זה לא אחד, יש תרבות ויש חינוך. ר. רונן:

 23 אוקי. אבל תרבות קרוב לחינוך.  א. מעודה:

 24 )מדברים ביחד(

 25 אלש"ח לשנה. לפחות להבנתי. 400אה הקצ ר. לירם:ש

 26 זה לא לשנה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 אז למתי?  ר. לירם:ש

 28 לעשר שנים.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו



  04-8666313חברת איגמי,                                          (             4/18) 70ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2018במאי  10                                                                                                                                       

     

71 

 1 , לעשר שנים? תכתוב לעשר שנים.מיליון 1,7-אם אתה אומר ש ר. לירם:ש

 2 זה הכוונה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3שאנחנו מקבלים  ממפעל הפיס מיליון 1,7לא הכוונה. יש לנו  לא, לא, ר. לירם:ש

 4 ?-אותם פעם ב

 5 שנה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 400פעם בשנה. אתה רוצה להגיד לי שאתה מבקש ממני שאני אקח  ר. לירם:ש

 7 אלף שקלים ואפרוס אותם על עשר שנים,

 8להם התאמה, אעזור להם לא אפרוס אותם, אני אתן   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9אנחנו נשלם את זה בהתאמת המבנה והשכירות שלו למשך עשר שנים. 

 10 מראש,

 11 מה זה, התאמת המבנה זה עוד תקציב. א. מעודה:

 12 ,מיליון 1,7אני רוצה להבין, יש לי עכשיו  ר. לירם:ש

 13 לא.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 הנה. א. מעודה:

 15 א, זה משהו אחר, מתקציב אחר.ל  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16ממפעל הפיס לשנה. אני מחויבת השנה לעשות את בית  מיליון 1,7יש  ר. לירם:ש

 17 ספר פסגות. 

 18 אני לא עושה את זה בשנה, כתוב לכם פה מהפנוי.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 )מדברים ביחד(

 20 איפה כתוב? ר. לירם:ש

 21 קשה, את יכולה להפסיק לצעוק? סליחה בב  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 זה מרגיז. אבל היא צודקת. א. מעודה:

 23 את יכולה להפסיק לצעוק?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 מעביר החלטה מתחת לשולחן. א. מעודה:

 25 )מדברים ביחד(

 26סליחה בבקשה, רון, אתה רוצה נלך להצבעות, רבותי, אם   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 ככה. 

 28 אלדד, כל מה שצריך, רם:ר. לי
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 1לא, תקשיבי לי, מה כתוב לך? התאמת פעילות בהתאם   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2תקראי עד הסוף. מאחר לתקציב הפנוי שלא שורין לפרויקטים בביצוע. 

 3 . אבל בינתיים, 2020אני מדבר על  2019ששילמתי לפרויקטים לביצוע 

 4 ?2020-למה שאני אאשר משהו ל ר. לירם:ש

 5 מה, נכון. למה א. מעודה:

 6 )מדברים ביחד(

 7 אז אל תצביעי.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 )מדברים ביחד(

 9אני נותן הצהרת כוונות, תקשיבו לי, כלפי משרד התרבות   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 מהתקציב הפנוי שיהיה לי.שאני עוזר להם במסגרת מפעל הפיס 

 11 א תהיה,אם מירי רגב ל א. מעודה:

 12אם אני אשיג השנה עוד תקציב ממפעל הפיס, זה לא יהיה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 אז אני אוכל לתת את זה. בכל מקרה, מיליון 2, זה יהיה מיליון 1,7

 14 לא, לא,  א. מעודה:

 15  תצביע נגד. רון, מה יש לך לומר?אין בעיה, אתה לא רוצה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 רון.

 17 אני מצביע נגד.  א. מעודה:

 18 רון, מה יש לך לומר?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 אני כותב מכתב למפעל הפיס.אבל  א. מעודה:

 20 רון, מה יש לך לומר? אין בעיה, תכתוב. בסדר.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21 אני אמרתי את דבריי, תרשום לך שאני מתכוון, א. מעודה:

 22 בעיה?רון, מה ה  ר:”וכבא, יור א. בר כ”ד ד”עו

 23 אני יכול לאשר? 2020-לעבריינות.  א. מעודה:

 24 )מדברים ביחד(

 25 הבטיחו לו שיבחרו בו. אנשי הידית הבטיחו לו שיבחרו בו בגלל זה הוא,  א. מעודה:

 26 א' הוא לא דיבר איתי על בחירות.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 אני לא יודע. א. מעודה:

 28 תפסיק לערב פוליטיקה כל דבר.  ר:”ר כוכבא, יור א. ב”ד ד”עו
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 1 אתה מערב.  א. מעודה:

 2 זאת שחיתות פוליטית מה שאתה עושה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 מה אתה מאשר, א. מעודה:

 4 שחיתות פוליטית שאתה מדבר. תתבייש לך.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 ? למה אתה מאשר,2020-ל א. מעודה:

 6 תתבייש לך.  ר:”א. בר כוכבא, יו ר”ד ד”עו

 7 לא מתבייש.  א. מעודה:

 8 תתבייש לך.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 כל כולך פוליטיקה.  א. מעודה:

 10 תתבייש לך.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 כל כולך. א. מעודה:

 12 אנחנו נראה מה הציבור אומר.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13מי אתה הולך לאשר?  2020-נה. אבל הציבור יודע שאתה לזה לא מש א. מעודה:

 14 ?2020שאתה מאשר 

 15 אז תתנגד, אל תגיד לי מי אני.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 לא, א. מעודה:

 17 מי אתה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 לא. א. מעודה:

 19 מדבר שטויות בישיבות מועצה.אתה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 אני מדבר שטויות?  דה:א. מעו

 21 טול קורה מבין עיניך.   מי אתה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 ,2020-ל א. מעודה:

 23 מי אתה שתדבר,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 ? 2020-למה חשבת? לעבוד עלינו?  א. מעודה:

 25 רון, רון, מה יש לך לומר?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26לאיזה שנה, הדברים מתחילים לשאול. אין לי מה לומר. אני רוצה  ר. לירם:

 27 בגלל זה אני רוצה,לצאת פה מפרופורציות, 

 28 זה מיועד, אז אני אסביר לך. זה מיועד לתת להם,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1התוכנית שאנחנו מגישים, אנחנו מגישים תוכנית למפעל הפיס לאישור,  ר. לירם:

 2 2עד  1,7-ק? זה יאושר, וזה אתה מעריך בהאם אני טועה, צוד נכון?

 3שקל. אתה מגיש תוכנית וזה יאושר. האם טענתך היא שאנחנו  מיליון

 4 ?2020צריכי להגיש עכשיו כדי שזה יאושר לתקציב 

 5 לא.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 האם לזה כוונתך? ר. לירם:

 7 לא.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 ?2019-זה מיועד להאם כוונתך ש ר. לירם:

 9 . 2019-. כרגע אין לי ב2019-לא ל  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 ?2019-למה אין הקצאה ב ר. לירם:

 11שדיברנו  כבר הכסף סגור לי לפרויקטים אחרים 2019-כי ב  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 עליהם. 

 13 עבור? ר. לירם:

 14 ?2018-ב א. מעודה:

 15 אין לי מקום.  :ר”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 עבור? ר. לירם:

 17 פרויקטים שכבר התחלנו אותם, בניה של,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 ?2018-זה לא ל א. מעודה:

 19 לא.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 ,מה עם מה שהעלתה שרון ר. לירם:

 21 אני רוצה להראות כוונות, תקשיבו לי,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 ביחד( )מדברים

 23 בבית ספר מעיינות היה את אותו סיפור, ילדים התייבשו שם. התייבשו. ר. לירם:

 24 .רלוונטיזה לא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 המאבק הראשון שניהלתי, ר. לירם:

 26 לזה.  רלוונטיזה לא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27א הזה בדיוק. אני המאבק הראשון שניהלתי ושרון ניהלה היה על הנוש ר. לירם:

 28 לא רוצה שזה,
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 1 אבל תקשיבו לי שנייה, אני עכשיו, מפעל הפיס, תקשיבו לי,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 )מדברים ביחד(

 3 תקציב שהם מקבלים ממשרד התרבות והספורט,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 שישברו את הראש. א. מעודה:

 5אלף שקל. אני צריך לעזור להם לתת להם מקום. כי יש  760  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6כשאתה עובד עם משרדי ממשלה אין לי מקום כרגע, לפעמים ממשק 

 7אני רוצה לתת להם פעילות ארוכת טווח. אם לא, אני מפסיד כסף 

 8אז במקרה כזה אני לפעילות ציבורית לטובת הציבור שלי. שמגיע להם 

 9 צריך להירתם ולסייע. 

 10 יש הרבה גופים שלא מקבלים תקציב,  אבל א. מעודה:

 11 מי בעד? סליחה, רינה. מי בעד ההצעה להקצות?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 אני בעד. ר. רונן:

 13 מי נגד?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 שנייה. ר. לירם:

 15 בעד.  5נגד,  2מי נגד?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 אני נמנע. ר. לירם:

 17 הנושא הבא.נגד.  2נמנע,  1בעד,  4אתה נמנע.   ר:”א. בר כוכבא, יו ר”ד ד”עו

 18 מסיבה אחת אין לי את המידע. ר. לירם:

 19 

 20 משכר בכירים  %50-ל %40-אישור העלאת שכר לעובד המועצה אייל שני מ .8

 21 לאור מינויו למנהל אגף מוניציפאלי, כפוף לאישור משרד הפנים.

 22 50%-ל 40%-שור העלאת שכר לעובד המועצה אייל שני מאי  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23משכר בכירים לאור מינויו לנהל אגף מוניציפאלי כפוף לאישור משרד 

 24, המכרז הוא לשנה אחת בלבד. היה פה, הפנים. שימו לב, היה מכרז

 25הגישו תלונות כל מיני אנשים לגבי המכרז שלו. משרד הפנים בדק את 

 26הייתה פה נציגות מטעמם זה.  זה, הממונה על המחוז אישר את

 27שהשתתפה במכרז והוא עבר את המכרז בהצלחה. מה שנשאר לנו זה 

 28אגף, מה שסוכם ואישור אחר כך את לאשר לו את העלייה של מנהל 
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 1יחידת השירות של משרד הפנים. אני מקווה שזה פה אחד. מדובר על 

 2 עובד,

 3 ציפאלי,לא, לא, אני רוצה לדעת מה זה מנהל אגף מוני א. מעודה:

 4 סליחה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 . תענה לי מי זה מנהל אגף מוניציפאלי, על מה הוא,סליחה, מותר לי א. מעודה:

 6אוקי. תיכף. תקשיב לי, זה היה במכרז, בתנאי המכרז.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7  תפתח בבקשה ותקרא.  צירפנו את המכרז, נכון?

 8 ועדת הבחינה מופיע, המכרז לא. הפרוטוקול של צילה:

 9 על מה הוא אחראי? בגדול. לא צריך.  א. מעודה:

 10המכרז הוא אחראי על מחלקת המחלקה הטכנית, מחלקת   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11הפיקוח, מחלקת רישוי עסקים ואיכות הסביבה. איכות הסביבה זה 

 12 י, תפעול. שלו גם ככה. פיקוח, רישוי, אכיפה, איכות הסביבה וטכנ

 13 שנייה. איכות הסביבה, א. מעודה:

 14 אבל הוא עבר מכרז.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 עם כל הכבוד שהוא עבר מכרז. אתה לא הבאת לידיעתנו. א. מעודה:

 16אתה לא צריך, אני לא צריך אותך, עבר ועדה, אין לך   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 שור כספי. עכשיו אנחנו מדברים על אימעמד. 

 18 סליחה, א. מעודה:

 19 אני לא צריך,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 לקחת תפקיד פיקציה כזה אתה צריך להגיד,גם  א. מעודה:

 21 זה לא פיקציה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 זה פיקציה. אתה יודע למה? א. מעודה:

 23 ידו.שמתאים לתפקזה תפקיד של אדם   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 סליחה, א. מעודה:

 25 תפסיק, כל דבר פיקציה אצלך.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 לא מדבר על האדם כרגע, אני מדבר על תפקיד פיקציה.  א. מעודה:

 27 התפקיד לא פיקציה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 סליחה. א. מעודה:
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 1 הוא עושה והוא תורם.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 אתה יחד איתי התנגדת למנהל המוניציפאלי, מעודה:א. 

 3לא התנגדתי. לא השתתפתי בישיבה. מה אתה  לא התנגדתי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 אומר דברי הבל?

 5 סליחה. כן. א. מעודה:

 6לא הייתי בכלל בישיבה הזאת. לא הייתי בישיבה הזאת ולא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 התנגדתי בכלל.

 8 איך אתה זוכר שלא היית בישיבה? א. מעודה:

 9כי בישיבה הזאת, כי לא הכרתי אותו. בישיבה הזאת לא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 הייתי.

 11 אצל געש לא היית? א. מעודה:

 12 בישיבה של המוניציפאלי לא.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 טוב. עכשיו אני שואל שאלה. א. מעודה:

 14 אל תגיד סתם ותזרוק, מה אתה רוצה לומר?  ר:”ר כוכבא, יור א. ב”ד ד”עו

 15 היית. , אני אומר כןהיית אתה אומר לא א. מעודה:

 16 אתה נגד או בעד? אני שואל אותך.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 אני רוצה, א. מעודה:

 18 אתה נגד או בעד?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 ל תגיד אני נגד או בעד. לא, אני רוצה לפני, א א. מעודה:

 20 אתה נגד או בעד?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21 לא נגד. אני רוצה, א. מעודה:

 22אין לך מה לומר, זה לא שיקול שלך. זה שיקול של הועדה,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 הועדה החליטה שהוא מתאים, אין לך מה לומר.

 24 שור שלי.סליחה, אבל אתה מבקש את האי א. מעודה:

 25 רק אישור על הכסף. לא,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 יש לי, א. מעודה:

 27 רק הכסף.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 ך,אני רוצה להבין התפקיד הזה למרות שלא אישרו ל בסדר. יש לי, א. מעודה:
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 1 אישרו לי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 שזה איכות סביבה והכול.לא, לא כולל את השפ"ע  א. מעודה:

 3לא צריך להיות בשפ"ע כי ישנה מחלוקת האם הוא מנהל   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4אגף או מנהל מחלקה, לכן מאחר שיש מחלוקת וכל עוד שזה לא 

 5שזה נכון,  יכול להיותמה מעמדו, הוא סבור שהוא מנהל אגף, התברר 

 6החלטנו לא להכניס  ולעומת זה סבור מישהו אחר שהוא מנהל מחלקה,

 7אני לא יכול מנהל אגף על  נספח שאומר שהוא מנהל אגף.כי יש לו גם 

 8 אגף אז לכן לא יכולתי להכניס את זה.

 9 זה ברור, וגם בגלל זה היה המוניציפאלי הראשון עף, א. מעודה:

 10זה לא עניין שלי מה היה המוניציפאלי הראשון, עכשיו אני   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 דבר איתך עלי. מ

 12 לא. קודם כל, קודם כל אני בכלל מתנגד לזה, א. מעודה:

 13 אתה מתנגד. מה עוד?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 הוא אחראי על הפיקוח גם. א. מעודה:

 15 כן.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 אני רוצה לתת לכם סיפור קצרצר.  א. מעודה:

 17 .רלוונטיא זה ל  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 מה שהוא עושה עד היום, רלוונטיזה  א. מעודה:

 19 לשכר.  רלוונטיאבל זה לא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 סליחה, זה לא רק השכר.  א. מעודה:

 21 )מדברים ביחד(

 22מישהי מקומה ראשונה מתלוננת לפקח, אותו פקח בעייתי שמקומה  א. מעודה:

 23שקל  500-בא מגיש תלונה שלישית היונים מחרבנים על הכביסה. הו

 24אמרתי לבן אדם קרע את זה, בושה קנס לקומה השלישית למה היונים. 

 25 וחרפה. 

 26עוד תלונה, למה ההיא מקומה שנייה אין לה ארון והבגדים מסודרים  

 27ויוצא. ההוא פורץ לדירה מצלם  דירת חדר.בעל רצפה. אגב מדובר 

 28 ח לך את המוח. אינעל אבוק, אתה היית נכנס אלי הביתה, הייתי מפצ
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 1 טוב, סליחה. תודה רבה לך. המסקנה היחידה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2אז אני אומר אם הוא כשלון בזה הוא כשלון בכל. אני מתנגד שהוא  א. מעודה:

 3שכר כי רק לא מזמן יהיה מנהל מוניציפאלי, אני מתנגד להעלות לו 

 4 .40-העלינו לו ל

 5מה שעשית פה נצרף אותך לתיאטרון אוקי. אני מציע אחרי   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6  הידית. 

 7 מה? א. מעודה:

 8 תקשיב לי, אתה בתיאטרון הידית תהיה מעולה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 מה אני? א. מעודה:

 10 תהיה מעולה בתיאטרון הידית.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 אולי, אבל אתה כבר, א. מעודה:

 12 אני עכשיו אומר בשיא רצינות.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13אתה כבר שחקן שחקן ראשי. כאולי אני אהיה, אבל אתה כבר מוצלח  א. מעודה:

 14 ראשי.

 15 מי נגד?  טוב רבותי, מי בעד? יש לך תכונות מעניינות.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 אני נמנע.  א. מעודה:

 17 מי נגד? שרון נגד. מי עוד?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 אני נמנע. א. מעודה:

 19 אז מה עשית פה?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 לא, מותר לי לנמק.  א. מעודה:

 21 מותר לי לדבר? ר. לירם:

 22 כן.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 לא, אבל הייתה הצבעה. צילה:

 24 נו עוד תב"רים, רון, נו.מה רצית לומר, רון? יש ל  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25אבל אני רוצה לומר משהו. אנחנו מדברים פה על עובד שהגיע בסדר,  ר. לירם:

 26 לכאן במכרז, תזכיר לי?

 27 מנהל מחלקה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 של איכות הסביבה.  ר. לירם:
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 1 כן.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 ,משם הוא קיבל עוד מינוי ר. לירם:

 3 פקח. ה:א. מעוד

 4 פיקוח. ר. לירם:

 5 פיקוח, אכיפה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6אומרים על מנהל אגף מוניציפאלי זה היה במכרז? לא. עכשיו אנחנו  ר. לירם:

 7 במכרז?

 8 כן. הוא היה במכרז, כבר זכה במכרז.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 כמה מועמדים היו? ר. לירם:

 10 ועדת בחינה. ר. לירם:ש

 11 אחד. ובראן:’ד ג”וע

 12  אחד. ר. לירם:ש

 13 עכשיו השלב הבא,  ר. לירם:

 14 , לא ועדת מכרזים.אני שומע שזה היה ועדת בחינהסליחה,  א. מעודה:

 15 מכרז פנימי ועדת בחינה.  ר. לירם:ש

 16 זה היה מכרז פנימי.  ובראן:’ד ג”עו

 17 ועדת בחינה, לא ועדת מכרזים.  א. מעודה:

 18 ור השר?עכשיו זה הובא לאיש ר. לירם:

 19 לא.  ר. לירם:ש

 20 )מדברים ביחד(

 21 זה אושר במשרד הפנים? ר. לירם:

 22 כן.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 זה רק את השכר, התפקיד אושר, רבותי. מה שצריך לאשר א. רפפורט:

 24 שהתפקיד אושר.  למה אנחנו לא יכולים לראות את זה ר. לירם:ש

 25 סליחה, מה שייך לך, אדוני, א. מעודה:

 26 אני מנסה לעזור לכם לקיים דיון. רפפורט: א.

 27 אל תעזור לנו, אנחנו מבינים. א. מעודה:

 28 לא בטוח. א. רפפורט:
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 1 טוב רבותי, מי נגד,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 את מה שאתה רוצה, אנחנו מבינים. אני לא רוצה להבין  א. מעודה:

 3 מי נגד? אתה נגד?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 אני. מעודה:א. 

 5 נגד, 2בבקשה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 אני נמנע. אני רוצה לנמק. א. מעודה:

 7 בעד.  4נמנע,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 עכשיו אני אנמק. א. מעודה:

 9 אפרים, תנמק.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 יפה. א. מעודה:

 11 ,אבל נימקת  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 סליחה, זה היה דיון. א. מעודה:

 13 אבל נימקת.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 נמנע לנמק. זכות של עכשיו  א. מעודה:

 15 אין זכות כזאת  אגב. ובראן:’ד ג”עו

 16 לא משנה. בקדנציה הבאה אני אלמד אותם,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו 

 17 )מדברים ביחד(

 18 פרים, נימוקי ההימנעות שלך.כן, א  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 לא מוכשר,אוקי. מאחר ואני טוען שהבחור הזה  א. מעודה:

 20 מוכשר מאוד.  ר. רונן:

 21 זו דעתי. אני נמנע ואני אגיד למה.  א. מעודה:

 22 אל תאיים עלי.  ר. רונן:

 23 לא, אל תפריעי עלי. א. מעודה:

 24 לתת לו לומר את דבריו. ,הוא לא מאיים. אני מבקש, רינה  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25שהאיש הזה לא מוכשר, האיש הזה זכה במכרז בישוב מאחר ואני טוען  א. מעודה:

 26להתחפף מפה ולעזוב למקום אחר, כי  1.2-אחר והוא היה צריך להיות ב

 27ככה הוא הבין שהוא לא ראוי ולא מתאים. עד שהגיע ממלא מקום 

 28פה, אני אתן לך  ראש מועצה והחליט שהוא לא ילך לבאר יעקב, תישאר
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 1תפקידים בכירים עם העלאות משכורת. כתבתי למשרד הפנים, ביטלו 

 2 את זה. 

 3לחודש  15-אחר כך הוא אמר לשנה, קיבלתי מכתב שהוא לא מאשר. ב 

 4 . אבל הוא כבר,28-נשלח המכתב, הגיע אלי ב

 5  אתה עכשיו,  מה הנימוקים?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 הנימוקים, א. מעודה:

 7 זה לא נימוק.לא,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 זה הנימוק. א. מעודה:

 9 מה הנימוק שלך? אתה עכשיו עושה הסבר של דיון.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 לא, אני אומר הסבר למה אני נמנע.  א. מעודה:

 11 למה אתה נמנע?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12והאיש הזה רק פה עבריינות בניגוד לחוק  אני נמנע מכיוון שהיה א. מעודה:

 13במטרה להשאיר אותו פה מתוך שיקולים זרים. אין פה יסוד ליכולות 

 14בטון, הוא אפילו לא מבין מה זה   מה הקשר שלו למחלקה טכנית?שלו. 

 15הוא לא מבין בחיים שלו בכלל מה זה אספלט. הבן אדם הזה לא שייך 

 16 ם. אז אני מתנגד הן לקבלתו.לעניין והוא לא מוכשר לתפקידים הקודמי

 17 הוא אחד המוכשרים שהכרתי בשלטון המקומי.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 הוא מוכשר מאוד, ר. רונן:

 19וזה בושה שככה הוא אחד המוכשרים בשלטון המקומי,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 אתם מדברים.

 21אני . 2בגלל זה את מס' בואי, יש הבדלים. את אומרת שאלדד מוכשר  א. מעודה:

 22 טוען שהוא לא מוכשר. 

 23 אבל אתה כבר כתבת שאני מוכשר אבל אני לא צודק.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 שנייה.  א. מעודה:

 25 נכון, אני חושבת שהוא מוכשר. אז מה? ר. רונן:

 26 יפה. ואני חושב לא.  א. מעודה:

 27 בסדר. ר. רונן:

 28 אז יש לנו שתי דעות. א. מעודה:
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 1 אבל אל תגיד שהוא לא עושה את עבודתו. רונן: ר.

 2ה בן אדם שזכה במכרז בבאר יעקב והיה לא, לא, אני תוהה, אני תוה א. מעודה:

 3 ופתאום הוא לא הלך. צריך ללכת, 

 4 )מדברים ביחד(

 5לכן מכיוון שזה בזבוז כספי מועצה שלא כדין, אפשר לדעת בכמה  א. מעודה:

 6  ה משכורתו?או בכלל מ 10%מדובר על תוספת של 

 7 שקל אם אני לא טועה. 1,800-מדובר בערך כ  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 למה הוא נכנס לעבודה לפני המכרז וראיתי, א. מעודה:

 9 עכשיו זאת לא השאלה. אתה נמנע.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10רק להוכיח שהוא כבר שלח מכתבים כמנהל מוניציפאלי שבועיים,  א. מעודה:

 11 לושה לפני שהיה הבחינה, כאשר הבחינה,ש

 12 זה אני לא מכיר.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 ,אני אומר שיש פה מעשה לא לגיטימי א. מעודה:

 14 אמרת.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 זה יגיע לממונה, א. מעודה:

 16 אמרת.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 ליועץ המשפטי, למבקר, א. מעודה:

 18יותר בבחירות. אין לך זמן אפרים, אני מציע לך להתעסק   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”דד ”עו

 19 עכשיו לשטויות. 

 20 לא, אני אגיד לך אתה, א. מעודה:

 21רק אלדד, הערה אחת, ששרון העירה בקשר לשנת בחירות וכו'. עפ"י  ובראן:’ד ג”עו

 22 בטווח הדרגות, אפשר להעלות שכר בחוזה אישי 1/18חוזר מנכ"ל 

 23 רים ביחד()מדב

 24זה משהו שלא נאמר לנו. אני חושב שזה לא ראוי שלא אומרים לנו  ר. לירם:

 25 מאיזה מקור תקציבי. אנחנו אישרנו,

 26 יש בתקציב. זה אושר בתקציב. ובראן:’ד ג”עו

 27 איזה אושר?  א. מעודה:

 28 )מדברים ביחד(
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 1 אושר.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 )מדברים ביחד(

 3 טוב, נגמר. הדיון נגמר, רבותי.  ר:”, יור א. בר כוכבא”ד ד”עו

 4 שקר, זה לא אושר. א. מעודה:

 5 בטח אושר.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 )מדברים ביחד(

 7 שרון, שרון, שרון, יאללה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 

 9 אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים –ביה"ס "ממלכתי כרכור"  .9

 10)אישור קיים לגב' חן אסרף  055957435שות המקומית לגב' לאה קראוס ת.ז. וכספי הר

 11 . 024347452)אישור חדש( ולבטל זכות חתימה של גב' יעל מורי ת.ז.  036710234ת.ז. 

 12  בי"ס "ממלכתי כרכור". בבקשה, 9סעיף   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 אני מאשר את כל, א. מעודה:

 14 הוא מאשר. אתה מאשר את כולם היתר?  ר:”יו ר א. בר כוכבא,”ד ד”עו

 15 .11עד  א. מעודה:

 16. אבל רק שנייה, צריך שאנשים ידברו. בי"ס ממלכתי 11עד   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 כרכור. 

 18 מאושר.  10מאושר.  ר. לירם:ש

 19 מאושר פה אחד. 9רבותי,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 

 21 אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי – ביה"ס חקלאי "ברנקו וייס" .10

 22הרשות המקומית בלבד לד"ר משה הרשקוביץ )אישור קיים( ולגב' שרית שמעון יוחנן 

 23 )אישור חדש(. 040181414ת.ז. 

 24 מאושר. 10 ר. לירם:ש

 25 מאושר. זכות חתימה.  10סעיף   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 

 27 שכר השוהה בתפקיד בחו"ל( במימון חיצוניאישור נסיעת ראש המועצה )נבחר ב .11

 28למדינת ישראל  70-ולא במימון הרשות המקומית, בהמשך להזמנה לאירוע חגיגות ה
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 1. )מצ"ב מכתב 6.6.18 – 5.6.18המאורגנת ע"י השגרירות הישראלית בפריס בתאריכים 

 2 ממש"מ(.

 3 בבקשה, מישהו יש לו משהו לומר? 11  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 ?11מה זה  מעודה:א. 

 5 אישור נסיעה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 )מדברים ביחד(

 7 . שרבותי, אני מאוד מרוג א. מעודה:

 8 .ש, תתרגשאתה מרוגאתה רוצה לתקוף, תתקוף.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 לא, לא לתקוף, חס ושלום.  א. מעודה:

 10 רק חזרתי והולך. אניליומיים רק,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 הראשונה לא ביקשת אישור. זאת אומרתחזרת והולך.  א. מעודה:

 12רק פה זה ליומיים, זה לא, זה להשתתף בכנס מהבוקר לא,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 עד הלילה ולחזור.

 14 אני קודם כל מרוגש מהמילים, א. מעודה:

 15 איזה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 ר נסיעת ראש המועצה )נבחר בשכר השוהה בתפקיד בחו"ל(.אישו א. מעודה:

 17 כן. נבחר בשכר זה גם ראש מועצה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 אני יודע. א. מעודה:

 19 וגם סגן ראש מועצה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20בהמשך להזמנה לאירוע חגיגות המאורגנת. הנהלת המועצה מאשרת  א. מעודה:

 21 המועצה וכו'. אני רוצה לומר אני כל כך מרוגש.  נסיעת ראש

 22 אני מודה לך על התרגשותך.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 )מדברים ביחד(

 24 אני רוצה לומר מעניין שהמכתב הופנה לחיים געש. א. מעודה:

 25 לא, לא רק לחיים געש.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 א פה,אחר כך הסברתם שחיים געש ל א. מעודה:

 27 לא הסבירו שום דבר.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 שזה לא חיים געש, שאם היו יודעים מראש יכול להיות א. מעודה:
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 1הופנה לחיים געש אוטומט ואחר כך סליחה בבקשה. זה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 נכתב לראש המועצה החדש. 

 3 )מדברים ביחד(

 4 אני מציע את חיה.  א. מעודה:

 5 אי אפשר, רוצים רק ראש מועצה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 את חיה. א. מעודה:

 7 ביקשו אותנו.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 שהיא תייצג אותנו בחרדת קודש. א. מעודה:

 9יכול לי, אתם נותנים אישור אבל זה עוד לא אומר,  תקשיבו  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 במאה אחוז,לא אוכל שאני  להיות

 11 )הפסקה(

 12 ?יכול להיותאיך אתה תשאיר אותנו כצאן ללא רועה?  א. מעודה:

 13 אני סומך על הממלא מקום. אתה מזלזל בממלא מקום?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 לא. יש את חיה ממלאת מקום. א. מעודה:

 15 , לא, ממלא מקום זה  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 ת המעמסה הזאת. אבל תן לה א א. מעודה:

 17 לא. יש אחד שאני סומך עליו.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 )מדברים ביחד(

 19 אבל אני רוצה לומר לך, א. מעודה:

 20 בוא, בוא אפרים,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21ואני מבקש שתוציא להם   איך תעזוב את הישוב כצאן ללא רועה? א. מעודה:

 22ת קשה, קשה לי להגיע אליכם כי אני מכתב ותגיד להם התקופה הזא

 23 ,לא יכול לעזוב את צאן מרעיתי

 24 אני אגיד לך מה הסיבה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 במיוחד את המנהל המוניציפאלי איך אתה יכול לעזוב אותו?  א. מעודה:

 26 לאחר מכן אני צריך בגללאפרים, מאחר שאני גם שבועיים   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27על חופש, אני באמת שוקל משהו פרטי לא להיות בארץ, שאני הודעתי 

 28 אם אני יכול לעשות את זה כל כך בגלל שאנחנו צריכים לעשות ישיבות. 



  04-8666313חברת איגמי,                                          (             4/18) 70ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2018במאי  10                                                                                                                                       

     

87 

 1 אבל אתה שוקל, אני רוצה לדעת מה אתה מחליט. א. מעודה:

 2אני מחליט כרגע לקבל את האישור, כי יש בקשה באמת   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 י אגיע. סיבותיהם למה צריך שאני אגיע, שאנ

 4 שנה פה לא הלך אף פעם.  20מסכן געש,  א. מעודה:

 5הוא גם הלך, סליחה. היו חילופי משלחות והוא הלך.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 וחושבים שאנשים כמוני יכולים לתרום.  70תקשיב, מדובר לרגל 

 7אם זה ם חושבים שראש מועצה. הם לא חושבים שאתה אדם כמוך, ה א. מעודה:

 8 אתה היית או הייתה חיה היו מזמינים אותה.

 9אז זה מה שאתה אומר, אז אני מותר לי לחשוב שאדם   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 כמוני. 

 11 לא, כראש מועצה. א. מעודה:

 12 שמעת מה שאמרתי?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 התפקיד, א. מעודה:

 14 מותר לחשוב.   ר:”כבא, יור א. בר כו”ד ד”עו

 15 לא, אלדד. התפקיד. א. מעודה:

 16זה הכול. אני יכול לדבר אנגלית שזה חשוב, שפה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 בינלאומית. 

 18 יודע לדבר, הם לא בדקו אם אתה א. מעודה:

 19 ויודע גם קצת צרפתית. הם יודעים את זה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 ד()מדברים ביח

 21 בצרפת מה יעזור לך אנגלית? א. מעודה:

 22יכול ולכן ואתה יודע שאני יודע. אני יודע גם קצת צרפתית.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 שאני אתרום.  להיות

 24 )מדברים ביחד(

 25 הצבעה. מה יש לך לומר?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 בעד. ר. לירם:

 27 .אני נמנעתי. עוד לא סיימתי א. מעודה:

 28 אתה נמנע?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 ,רגע, רגע, אני דיברתי עכשיו כדיון, ואם אני נמנע אני יכול לדבר א. מעודה:

 2 תנמק.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 אין צורך. ר. לירם:ש

 4 השאלה אם אתה רוצה להיות נגד, בעד, מה שאתה רוצה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 אני נמנע, אבל אני לא, א. מעודה:

 6 אם אפשר את דגל פרדס חנה כרכור לשים על הנס שם אני אודה.  ר. לירם:

 7 מה תעשה? א. מעודה:

 8אתה תראה אותי, אפילו אולי תראה אותי יא תהיה. ה  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9אתה תעקוב אחרי הטלויזיה. אני לא בא   באיזשהו פורום שם. בסדר?

 10 בא לדבר.  לשם לישון, אני

 11 )מדברים ביחד(

 12 בבקשה. מאושר חוץ מאפרים. חוץ מאפרים שהוא נמנע.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 )מדברים ביחד(

 14 

 15 תוספת לסדר היום

 16הנושא הבא חוות דעת ביטול הליך הפקעה שאישרנו   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 להכניס אותו לסדר היום, אני רוצה להצביע.

 18 גע, אבל יש עוד סעיפים פה.ר א. מעודה:

 19 )מדברים ביחד(

 20 אישרנו. א. מעודה:

 21לא, אני מבקש להעלות את זה לסדר היום. אושר להכניס   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 את זה לסדר היום כסעיף,

 23 מאושר. מאושר. א. מעודה:

 24 הוא יהיה.  13סעיף מס'   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 

 26 אישור תב"רים.  .12

 27 אישור תב"רים בבקשה. תב"ר תב"ר למי שיש בעיה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”וע

 28 יש שאלות לגבי תב"רים ספציפיים או, א. רפפורט:
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 1 אני רוצה הסבר, אני לא מבין מה זה מרכיבי בטחון, א. מעודה:

 2מרכיבי בטחון, אנחנו מקבלים ממשרד החינוך במצ'ינג של המועצה,  א. רפפורט:

 3 . חינוךני אלמנטים שקשורים לתיחום בתי ספר ומוסדות גידור, כל מי

 4 זה המון כסף.  א. מעודה:

 5 אלף שקל.  197זה התקציב  א. רפפורט:

 6 )מדברים ביחד(

 7 מרכיבי בטחון מה זה?  א. מעודה:

 8אמרתי לך גידור, נושא של טיפול בשערים. מה שקשור למוסדות חינוך,  א. רפפורט:

 9 לתיחום של מוסדות חינוך. 

 10 מוסדות חינוך זה בתי ספר? עודה:א. מ

 11 וגני ילדים. גם. א. רפפורט:

 12 גם גנים. טוב. רכישת משאית, כל שנה משאית? א. מעודה:

 13 חדשה. זה לא כל שנה.  א. רפפורט:

 14 כן רבותי,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 מה קרה למשאית שצריך לקנות?  א. מעודה:

 16 יש צורך. א. רפפורט:

 17אתה בעד להחליף.  כיםכבר ישנה, צרי טיאוטמשאית   ר:”בא, יור א. בר כוכ”ד ד”עו

 18 שהישוב נקי.

 19 אני בעד, אבל למה, א. מעודה:

 20 יש לך ראש מועצה שדואג לניקיון הישוב,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21 בסדר. א. מעודה:

 22 ולפי זה הוא יישאר עוד הרבה שנים.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 שקל.  מיליוןני דואג שראש המועצה לוקח כספים חצי אבל א א. מעודה:

 24 זה ממשרד הפנים התקציב. זה לא,  א. רפפורט:

 25 לא, אני סתם שואל.  א. מעודה:

 26 זה משרד הפנים. א. רפפורט:

 27 למה, מה קורה עם, א. מעודה:

 28  כי המשאית התקלקלה. צריך להחליף. מה לעשות? א. רפפורט:
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 1 ,ש בלאיי  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 מוכרים אותה, משהו?  א. מעודה:

 3 אתה רואה האוטו של ראש המועצה לא,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 מכרנו. ר. לירם:ש

 5אבל כמה זמן מכרנו, כן, אבל לא ראיתי שבאו לקחת אותו.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 לקח לנו להיפטר ממנו? 

 7 אלף שקל.  23 ר. לירם:ש

 8 ה מודל?איז א. מעודה:

 9 מה זה משנה, זה בקושי זז.  ר. לירם:ש

 10 אפרים, מה אתה מתנגד?מה עוד, אפרים? לחלקי חילוף.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 קווי מקורות זה מה שאמרנו?רכישת  א. מעודה:

 12 כן.  א. רפפורט:

 13 בוא תמשיך.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 לא הבנתי.  א. מעודה:

 15ו הולכים לרכוש את כל התשתיות של מקורות שמובילים לתוך אנחנ א. רפפורט:

 16הישוב. בעיקרון מקורות צריכה לספק מים לשולי הישוב. כל המערכת 

 17שמשולי הישוב אל תוך הישוב צריכה להיות של הרשות המקומית, כי 

 18לכל מיני צרכנים פרטיים את היום בגלל שזה לא שלנו הם מוכרים 

 19 המים.

 20 הצנרת הפנימית לא שלנו?  לנו?מה זה לא ש א. מעודה:

 21יש צנרת, למשל הצנרת שמגיעה לנקודת חלוקה בתל שלום היא של  א. רפפורט:

 22. אנחנו לא מוכרים 80מקורות, בדרך היא מזינה למשל את מחנה 

 23 ויש עוד כל מיני מקומות כאלה. את המים, הם מוכרים.  80למחנה 

 24 אנחנו נותנים שירות והם, א. מעודה:

 25אנחנו בתהליך עכשיו לרכוש את כל התשתיות של מקורות משולי  א. רפפורט:

 26 הישוב אל תוך הישוב.

 27  ממי אנחנו רוכשים? א. מעודה:

 28 ממקורות.  א. רפפורט:
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 1 זה לשלם להם? מיליון 2-אז ה א. מעודה:

 2 כן, במסגרת הרכישה.  א. רפפורט:

 3 ואחר כך את הצנרת ממילא אנחנו מחליפים. א. מעודה:

 4 קומות שצריך להחליף, יש מקומות שאנחנו לא צריכים להחליף. יש מ א. רפפורט:

 5 מי קבע? ?מיליון 2למה  א. מעודה:

 6כי זה בדיוק מתייחס לפרויקט ספציפי של הזנת מים שהולכת גם  א. רפפורט:

 7לאורך הטריז לתל שלום, זה צינור שאנחנו רוצים להחליף אותו, שיהיה 

 8 בבעלותנו ואחר כך, 

 9 פיתוח מתחם לוטר, מה זה?בעיה.  אוקי. אין א. מעודה:

 10, זה בתב"ע שאושרה כבר לפני 80מתחם מגורים שנמצא מצפון למחנה  א. רפפורט:

 11אנחנו רוצים, הוא כבר נרכש ע"י חלקו בבעלות משפחת חמש שנים. 

 12לוטר, לא כולו, אבל חלקו, הוא נמכר ליזמים. אנחנו רוצים במסגרת 

 13קבלן על כל המתחם הזה.  אחת יחד עם הטריז לצאת לחוזה פיתוח עם

 14 זה יעילות כלכלית ואנחנו צריכים להשלים,

 15 מה קורה, מה עושים במתחם לוטר? א. מעודה:

 16 יחידות דיור צמודי קרקע, 140בניה למגורים, יש שם  א. רפפורט:

 17 בתחום הטריז? זה בתוך  א. מעודה:

 18 דמה,לא, זה לא בתוך, זה בצמוד לטריז. זה נמצא מדרום לרח' ק א. רפפורט:

 19 לכיוון שבזי או לכיוון, א. מעודה:

 20 לא, לכיוון הפוך, א. רפפורט:

 21 וקרוב לתות.  80למחנה  א. מעודה:

 22 כן, בדיוק.  א. רפפורט:

 23שקלים זה כספים שיוחזרו אחרי זה כהיטלי פיתוח   מיליון 5,5 ר. לירם:ש

 24 באיזושהי צורה למועצה?

 25 וייגבו כהיטלי פיתוח. בדיוק. א. רפפורט:

 26 זה יחזור, זאת אומרת :ר. לירםש

 27 זה כיסוי מלא בהיטלים.  א. רפפורט:

 28 אוקי. ר. לירם:ש



  04-8666313חברת איגמי,                                          (             4/18) 70ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2018במאי  10                                                                                                                                       

     

92 

 1 יחידות שם? 160כמה,  א. מעודה:

 2 .140 ר. לירם:ש

 3 . 140 א. רפפורט:

 4 מה זה קוטג'ים או בניינים? א. מעודה:

 5 צמודי קרקע, כן, קוטג'ים. א. רפפורט:

 6 מה גודל השטח שם? א. מעודה:

 7 ל שני תב"רים. לי יש שאלות ש ר. לירם:ש

 8 מ'.  400 א. רפפורט:

 9 מה גודל השטח? א. מעודה:

 10 בעל פה.  לא זוכרמ' כל מגרש.  400-סביב ה א. רפפורט:

 11 כפול, 160 א. מעודה:

 12ומשהו דונם, יש שם גם קרקע מופרשת  50אמרתי. יש שם איזה  140 א. רפפורט:

 13 לצורכי ציבור ושצ"פ. 

 14 לנו אתה כסף מהיטלי השבחה.כבר קיב  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 דונם?  70לא, אבל  א. מעודה:

 16 . מיליון 6קיבלנו,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 אתה יכול להסביר? 918-ו 917אריה,  ר. לירם:ש

 18 רגע.  א. מעודה:

 19 עד שתקרא הוא יסביר לי. ר. לירם:ש

 20 תגידי לא מספר, תגידי.  מה השאלה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21 ,918 ר. לירם:ש

 22 שאומר?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 אלף שקל, 300שיפוץ עבודות  ר. לירם:ש

 24 זה במסגרת שיפוצי קיץ. א. רפפורט:

 25 זה בתוך התקציב שיפוצי קיץ, זאת אומרת ר. לירם:ש

 26 נכון. א. רפפורט:

 27 מה עושים? ר. לירם:ש

 28 ערות של בתי הספר.יש רשימה ארוכה. אנחנו עוד צוברים את כל הה א. רפפורט:
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 1 לא, כתוב לחקלאי, אז אני רוצה לדעת מה עושים. ר. לירם:ש

 2אז אני אומר גם החקלאי, אנחנו כרגע בונים את כל נושא שיפוצי הקיץ  א. רפפורט:

 3וגם החקלאי  בכל מוסדות החינוך וכל בית ספר מגיש את הבקשות שלו.

 4 בעל פה, לא זוכריש איזה, אני 

 5 דים קיבלנו הרשאה תקציבית?גני יל 918 ר. לירם:ש

 6 קיבלנו הודעה שאנחנו רשאים להתחיל ותהיה הרשאה תקציבית.  א. רפפורט:

 7 אז אנחנו נותנים מימון ביניים, ר. לירם:ש

 8 לא, לא,  א. רפפורט:

 9 אנחנו נותנים את המימון, מיליון 2מה שעשינו,  ר. לירם:ש

 10 הרשאה מגיעה. ה א. רפפורט:

 11 יש לך בעיה עם זה? 917כן, רבותי,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 אין לי בעיה עם כלום. ר. לירם:ש

 13 ?925יופי.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 אלף בשביל איזה עבודות שיפוץ בית ספר, 300עזוב, יש לי, מה  א. מעודה:

 15 כרגע ענו לי. ר. לירם:ש

 16 חזוקה וכו',יש במסגרת שיפוצי קיץ כל מיני עבודות שנדרשות, ת א. רפפורט:

 17 לא מקשיב.  אתה ר. לירם:ש

 18 התב"ר האחרון, הוא ענה. מה הבעיה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19מה הבעיה? הבעיה היא כזאת שאנחנו משקיעים בבית ספר חקלאי  א. מעודה:

 20  והוא לא שלנו. , יותר מדייותר מדי

 21נים את הצד זה לא קשור, ברנקו וייס לא מתחזק, ברנקו וייס נות א. רפפורט:

 22 הפדגוגי. 

 23 של הילדים שלנו. ר. לירם:ש

 24 לא הבנתי.  מה זה? שני גני ילדים?עכשיו גני ילדים  א. מעודה:

 25 סמטת רותם, כן, בונים שני גני ילדים חדשים בסמטת רותם. א. רפפורט:

 26 סליחה בבקשה, נמצאת פה מנהלת אגף החינוך,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 מקציב,  למה אתה א. מעודה:

 28 שני הגנים, גן אחד יהיה דתי?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 זה בניה מתועשת, זה סדר גודל, א. רפפורט:

 2כרגע הגנים האלה קיבלנו מכתב, יש מכתב התחייבות שלנו, שני הגנים  א. זגול:

 3 האלה הרי הם גנים חלופיים לשני גנים,

 4 ממלכתיים.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 שנמצאה בהם קרינה. אנחנו אמורים כרגע לפנות.  זגול:א. 

 6גנים ממלכתיים, האם הצלחתם למצוא שגן ילדים אחד   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 בגלל האוכלוסיה הדתית יהיה שם? כי ביקשנו את זה. 

 8 אם נמצא, כרגע, א. זגול:

 9 ורך,יש שם כבר אוכלוסיה דתית. אין צ  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 איזה שהם חילופים.נכון, נכון. אנחנו מנסים לעשות  א. זגול:

 11אז אני מבקש שזה יהיה חיובי לכיוון הזה וזה חשוב מאוד   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 שיהיה.

 13העניין הוא שחשבנו שיתפנה כאן איזשהו גן, אבל מכיוון שאנחנו  א. זגול:

 14, גן אפרסק וגם נהמחויבים לפנות את שני הגנים האלה עם הקרי

 15הפרחים חייבים לפנות אותם, יש לנו התחייבות כתובה כלפי משרד 

 16 החינוך.

 17 בסדר, אני אבל ביקשתי לעשות את ההצרכה הנכונה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 כן, כן. א. זגול:

 19בהתאם לסוג האוכלוסיה וכמות הילדים, צריך להפעיל   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 דעת.שיקול 

 21אנחנו בודקים את זה. אנחנו במצוקה של גני ילדים, אבל אנחנו בודקים  א. זגול:

 22 את זה. 

 23 ותב"ר אחרון שיפוץ חזיתות המתנ"ס.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 התב"ר האחרון אני מבקש לדחות אותו לישיבה הבאה. י. צדקה:

 25וץ חזיתות המתנ"ס. אתה שיפ מה זה התב"ר האחרון?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 מבקש לדחות אותו.

 27 כן. י. צדקה:

 28 מה הנימוק?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 למה? אישרנו את התקציב. ר. לירם:ש

 2 לא, לא, יש איזושהי בעיה טכנית. מ. מגידש:

 3 אני מבקש לדחות, י. צדקה:

 4 בסדר, אין בעיה. מ. מגידש:

 5יידחה, בשלב זה לא מאושר. כל  925תב"ר אוקי. אז   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 , שיעבור לישיבה הבאה. 925התב"רים מאושרים למעט 

 7 אפשר לקבל רק את הסיבה, שגם אנחנו נחלוק אותה? ר. לירם:

 8 הסגן מבקש.  א. מעודה:

 9 רבותי, הישיבה נעולה. תודה רבה לכם.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 

 11 סוף הישיבה

 12 


