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 23 –וקירור אולמות הספורט ברחבי המושבה הצעה לסדר בנושא מיזוג  .1

 24 מוגשת ע"י מר איציק לב.

 25  , על סדר היום הצעה  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 לחיה יש אזכרה לנכד שלה היום.  צ. כהן:

 27אולמות ספורט ברחבי המושבה, לסדר בנושא מיזוג וקירור   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 יציק.מוגשת ע"י מר איציק לב. בבקשה א
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 1אני אקריא את ההצעה איך שהיא ואז אני אסביר בהרחבה תודה רבה.  א. לב:

 2 ברשותך.

 3 אין שום בעיה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4פרדס חנה כרכור נמצאת בתהליך מתמשך של גדילה והתרחבות  א. לב:

 5דמוגרפית. בכל נושא הספורט ואורח חיים בריא הרשות המקומית 

 6גורם משמעותי, העלאת מודעות הציבור לתזונה  יכולה וצריכה להיות

 7נכונה ולהגברת הפעילות הגופנית ובעיקר יצירת סביבה המאפשרת 

 8 שמירה על אורח חיים פעיל ובריא. 

 9רק הולך ומתחמם ככל שמתקרבים לקיץ ושילוב של מזג האוויר  

 10 בתנאי חום עלול לפגוע ביכולת, פעילות גופנית 

 11 ונגמר הסיפור. בואו נגיד מאשרים א. מעודה:

 12על תפקוד תקין של מנגנוני הגוף מחייב שמירה בעת ביצוע מאמץ.  א. לב:

 13פעילות גופנית מעלות צלזיוס.  38.5-ל 36.5בגבולות טמפרטורת גוף 

 14רבה לגוף ממושכת עלולה לגרום לתוספת חום בסביבה חמה ובמיוחד 

 15שתביא לעליה מהירה לטמפרטורת הגוף. עליה חדה ומשמעותית 

 16של התקין  ןעשויה להשפיע באופן שלילי על תפקודרטורת הגוף בטמפ

 17מערכות הגוף השונות כגון הלב ומחזור הדם, להגביר את פעילותו של 

 18 המתאמן ואף להביא להתהוות של מכת חום המסכנת חיים.

 19תגרום פעילות ממושכת  מיוחדבסביבה חמה כל פעילות גופנית, וב 

 20ומס הגופני הכולל במצבים לעליה משמעותית בטמפרטורת הגוף. הע

 21ל: ראשית יש להתמודד עם הדרישות הפיזיולוגיות אלה הוא כפו

 22ולהתגבר על הקושי המתעורר נוכח הרגילות העולות מעצם הפעילות 

 23בתחרות בין האדם לסביבה  תנאי הסביבה, ודגש על תנאי הסביבה.

 24הסביבה תמיד תנצח, בתנאי סביבה הולמים הספורטאי אינו אותו 

 25 י. ספורטא

 26ויש ברחבי פרדס חנה כרכור יש אולמות ספורט ישנים ולא ממוזגים  

 27חדשים אשר לעיתים רחוקות ממוזגים ובכולם קיימת בעיה קשה של 

 28פנימי נוח, במיוחד בימים החמים. ניכר כי נושא הפעילות יצירת אקלים 
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 1נדחק פעם אחר פעם בטענות שונות של הגופנית באולמות הספורט 

 2רך במיזוג כשלא אפשרי למזג אולם אחד ואילו אחר עלויות ושאין צו

 3 לא כי אין לו את המיזוג.

 4בכדי להתמודד עם האתגרים הללו ולספק לספורטאים תנאים בהם  

 5יוכלו להגיע לתוצאות ספורטיביות מיטביות חשוב לייצר באולמות אלו 

 6נמוכה יחסית סביבה אקלימית נוחה, טמפרטורה מתאימה, רמת לחות 

 7 ית של אויר.ותנועה תמיד

 8מול פתרונות שקיימים בשוק ולאור ניסיון ובחינה לאחר בדיקת הנושא  

 9שנצבר ברשויות אחרות מצאתי לנכון שתכנון אקלימי ונוחות 

 10מכסימלית ומניעת בזבוז אנרגיה וקבלת תוצאות מיידיות באיכות 

 11באולמות הספורט, מה שיביא לשיפור  האוויר והורדת הטמפרטורה

 12מצד שני יניבו חסכון בצריכת האנרגיה לאורך כל חיי בשירות לתושב, ו

 13 המבנה. 

 14מ' ומעלה  4לחללים בגובה של התקנת מאווררי ענק הוא פתרון מצוין  

 15עם ובלי מיזוג אויר. המאווררים יוצרים ירידה מיידית ומשמעותית של 

 16הטמפרטורה במבנה. באולמות עם מערכת מיזוג היא נדרשת לעבוד 

 17מצת, הכוונה למערכת המיזוג, ובמקרה שאין בצורה הרבה פחות מאו

 18בחלל מיזוג המאווררים מאפשרים הנעת אויר והורדת הטמפרטורה 

 19 שמורגשת בכל רחבי האולם.

 20הינו צורך חיוני ועל הפעלת מיזוג בעת קיום אימון פיזי באולם ספורט  

 21לחשב זאת כאשר היא משכירה את האולמות הרשות המקומית לדאוג 

 22ובמידת הצורך לסבסד את הפעלת המיזוג שבה השונים ברחבי המו

 23 עבור השירותים הציבוריים.

 24בגלל שיש לנו אולמות ספורט  ההצעה לסדר היא מתחלקת לשתיים 

 25שיש להם מיזוג ואולמות ספורט שאין להם מיזוג. אז אחד מדובר על 

 26האולמות שאין בהם מיזוג כרגע, כי מיזוג אני יודע שזה עולה מאוד 

 27כרגע לרשות אין אפשרות לעשות את זה ובואו נשים מאוד מאוד יקר ו

 28 את הדברים על השולחן, אנחנו ריאלים. 
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 1אז יציאה למכרז להתקנת מאווררי ענק באולמות הספורט, בשלב  

 2באולמות עם ראשון באולמות בהם אין מערכת מיזוג אויר ובשלב השני 

 3 מערכת מיזוג אויר תוך קביעת לוחות זמנים.

 4, שאני חושב שחייב זה באולמות וד מאוד חשובהדבר השני שהוא מא 

 5הספורט שיש בהם מיזוג מתן אפשרות למנהלי אולמות הספורט או בא 

 6את המיזוג באולם עפ"י צורך ועפ"י תנאי החום כוחם במתחם להפעיל 

 7 ולשמור על טמפרטורה נוחה לאימון.השורר במתחם בכל חודשי השנה 

 8ל בכל שעות היממה או בימים אין דרישה שהמזגן יופעחשוב לי להדגיש  

 9בהם אין צורך בכך, אלא בימים בהם יש צורך בכך ואנו כהנהלת 

 10הרשות המקומית סומכים על מנהל האולם או בא כוחו בשעת הפעילות 

 11ו/או המתאמנים שיפעיל שיקול דעת וייעתר לדרישת ההורים 

 12 והמאמנים באולם להפעלת הקירור, חימום במקום עפ"י הצורך. 

 13 רן, יש לך מה לומר?כן. מה יש לך להוסיף?   ר:”א. בר כוכבא, יו ר”ד ד”עו

 14 אני בעד. בואו נרים הצבעה ונגמר הסיפור. א. מעודה:

 15לא מתנגדים, צריך אבל להבין את לא, זה לא ככה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 המשמעות, 

 17 אני יודע. א. מעודה:

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

 19קודם כל הנושא שאיציק העלית אחרון זה נושא של סמכות של מנהלי  ח ר. גלר:”רו

 20 אולמות ספורט להפעיל מיזוג לפי שיקול דעתם, 

 21 רציתי להעיר את זה. א. מעודה:

 22יש לנו בסך הכול שני אולמות עם מיזוג אויר, זה יש להם שיקול דעת.  ח ר. גלר:”רו

 23היישובי שליד בית ורט אולם ספורט שצמוד לבית ספר רבין ואולם ספ

 24הספר ע"ש בגין, ויש להם סמכות ואישור להפעיל את מיזוג האוויר 

 25 מיזוג אויר.בזמן שמזג האוויר הוא לא מאפשר אימון ללא 

 26לעניין של המאווררי ענק, הנושא נבחן ואני נפגשתי כבר לפחות פעמיים  

 27 של המאווררים, פעם אחת ביחד עם הרכז ספורט יישובי,עם המציעים 

 28והנושא הזה נבחן. זה באמת לפני מספר חודשים, זה היה לא מזמן, 
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 1את ההיבטים הבטיחותיים כי זה טוב, אנחנו מנסים לבחון  יכול להיות

 2כל סך הכול אולם ספורט ויש משחקי כדור וכדור יכול לפגוע במאוורר, 

 3 וגדול. הזמן מסתובב וזה משהו ענק

 4 סבלת. וזה רועש בצורה בלתי נ  ובראן:’ד ג. ג”עו

 5 כן.  ח ר. גלר:”רו

 6 בלתי נסבל.   ובראן:’ד ג. ג”עו

 7 אני ברשותכם אתייחס לזה. א. לב:

 8וטוב, בטיחותי, לא אז אנחנו מוכנים לזה והיה ואנחנו ניווכח שזה יעיל  ח ר. גלר:”רו

 9אלף  50, 40רועש ויימצא תקציב כי העסק גם לא כל כך זול, אני מניח 

 10ת ועבודות חשמל והכול, אז אפשר שקל לכל מאוורר, לא כולל הכנו

 11 לעשות את זה. בהחלט. 

 12וברוב אולמות הספורט, אם לא בכל אולמות הספורט, יש היום  

 13אוקי? ובכל אולמות ספורט המרכזיים, אם מאווררים שאנחנו התקנו. 

 14זה אלישבע, אם זה רבין, אם זה יפה נוף, אם זה חקלאי, יש היום 

 15 עשייתיים, שעושים את העבודה., הם גדולים, ת7, 6, 5מאווררים, 

 16 אורך הכנפיים של המאווררים האלה?מה  א. לב:

 17 אתה מכיר את זה, זה משהו כמו נגיד מטר.  ח ר. גלר:”רו

 18 אוקי. אז אני, א. לב:

 19 אבל הם מוגנים, הם על הקיר, לא על התקרה. ח ר. גלר:”רו

 20שמדובר  אני רק רוצה לעשות כמה הבהרות. אני מדבר על מאווררי ענק א. לב:

 21מ'. אני הייתי באולמות כאלה באשדוד,  4-ל 3על אורך כנפיים שבין 

 22הייתי בכרמיאל, ביקנעם ובעוד מקום אחד הייתי, תיכף אני אזכר, 

 23שמה וראיתי שפועלים שמה עם מאווררים כאלה ויש לזה אפקט 

 24משמעותי, משחקים שמה כדוריד, כדור רשת, כדורסל, אין רעש. אנחנו 

 25שהוא באמת מתקדם, אתם מוזמנים, אני מוכן לשלוח מדברים על דור 

 26לכם אפילו סרטונים של כזה דבר, אני מוכן שתלכו לשמה או לנסוע 

 27מדובר על הם לא מפריעים, הם לא עושים רעש, ביחד ולראות את זה. 

 28חללי אימון כמו שלנו פה, החללים האלה, שני מאווררים כאלה 
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 1 שנמצאים שמה. 

 2מר זאת בדיקה מאוד גרוסו מודו מדובר על בבדיקה, אני עוד פעם או 

 3אלף שקל למאוורר שזה כולל התקנה וכדומה וכל התהליך  50-ל 40בין 

 4שצריך להיות שמה, התפעול של זה הוא מאוד מאוד זול, החיסכון 

 5 300-שקלים ליום, מדובר לחודש ב 8-ל 5הוא, מדובר על בין בחשמל 

 6לעומת אוד שולית מדובר על צריכת חשמל משקל, מבחינת הצריכה 

 7 מיזוג אויר.

 8באולמות האלה, אם אנחנו יודעים את התקן של מפעל הפיס, מדבר על  

 9האלה סגורים מלמעלה בגלל חלונות שפתוחים מלמעלה וכיום החלונות 

 10תקנים כאלה ואחרים שהשתנו, מה שזה אומר שזה מייצר חממה 

 11עלות, מ 7-ל 5הורדה של טמפרטורה בין בפנים. המאווררים מייצרים 

 12 מייצרים תנועה של זרימה של אויר שמה. 

 13 מאיפה יהיה זרימה של אויר אם זה מסתובב בחום הזה? סתם שאלה.  א. מעודה:

 14 זה יוצר סירקולציה.  ה. פרי יגור:

 15 זה יוצר סירקולציה, זה מוריד, החום, א. לב:

 16 מעלות איך הוא מוריד?  38אם יש לי  א. מעודה:

 17, כמו שאתה יושב מול מאוורר היום ואתה מניע הוא מניע את האוויר א. לב:

 18 אותו זה עדיף מאשר, 

 19 אם יש חלון שמכניס אויר חדש כן. אבל אם זה אטום,  א. מעודה:

 20 הוא מחלק את זה לשניים.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21 יש חלונות, אפרים. יש חלונות, בוודאי שיש חלונות.  ח ר. גלר:”רו

 22לגבי שיקול דעת האחראים על בואו נסכם כזה דבר. אמרת   ר:”יו ר א. בר כוכבא,”ד ד”עו

 23האולמות להפעיל, אף ילד לא צריך להינזק, צריך להפעיל אותם 

 24כשצריך. לגבי מה שאתה אומר בנושא המיזוג אני גם חושב בגדול 

 25 שצריך מיזוג, אוורור, אפילו את שניהם בשילוב. 

 26ה זה מתבטא. הלוא במאני מציע שנבדוק מבחינת עלויות כספיות  

 27מקורות תקציביים. אנחנו צריכים לבדוק את בסופו של דבר עובדת מול 

 28 חלטההמקורות שלנו, צריך לעשות הכנה. אנחנו מאמצים בגדול את הה
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 1כי מצב אבל זה כפוף למקורות כספיים, צריכים לבדוק מאיפה מביאים 

 2ת הרשות הוא לא בכי טוב ולא נראה שגם בעתיד הקרוב שהולך להיו

 3לפי מה שאני שומע שהמצב שלה הולך להיות יותר טוב. בשנה הבאה 

 4 איזה קרן יכולה לתת. צריכים למצוא, לראות מאיפה מביאים ו

 5 מפעל הפיס. א. מעודה:

 6האם זה יכול לבוא, אני מבקש לבדוק מבחינת מקורות   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 ,כספיים

 8 אחד?  כמה אמרת עולה מאוורר מ. מגידש:

 9 אלף שקל.  50-ל 40בין  א. לב:

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

 11 כולל תפעול, כולל הרכבה,  א. לב:

 12 או שבבדיקה? זה דבר שהוא כבר מוכח מ. מגידש:

 13פשוט מאוד, לא הייתי בא  אני הלכתי ובדקתיאני מוכן ללכת איתך.  א. לב:

 14  ומציע משהו שלא בדקתי.

 15 , נדמה לי שאמרת זה בבדיקה.נדמה לי שמקודם מ. מגידש:

 16אני בודק את הנושא הזה לא, לא, לא. הייתי, הייתי, כבר כמה חודשים  א. לב:

 17 ולפני שהעליתי את זה, זה בדיוק מה שהיה, 

 18 על הקיר של גודל מטר עושה עבודה יפה. זה עובד.  ח ר. גלר:”רו

 19ה שלך היא באה איציק, ההצעאנחנו נסכם כזה דבר,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 במקום, אבל אני אומר שוב איפה שצריך את המאווררים הרגילים,

 21 הגדולים אבל שהם קטנים יחסית,

 22 על הקיר. א. מעודה:

 23על הקיר, ישלימו אותם עכשיו. לגבי היתר תיעשה עבודה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 כמו שצריך וצריכים לחשוב באמת איך עושים את זה. 

 25י בקשה רק אחת אליך שאתה תגיד בצורה מאוד ברורה גם יש ל א. לב:

 26 של מנהלי אולם,שהאפשרות  1לפרוטוקול שסעיף 

 27 יש, אמרתי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 לתת להם, א. לב:
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 1 אמרתי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 היום גם. זה קיים ח ר. גלר:”רו

 3שוב. אם שמת לב חילקתי את זה לשניים  אז חזרתי על זה  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4אין ספק שזה. עכשיו יש לי אליכם באופן וחזרתי על זה שוב שיובהר. 

 5כללי שאלה, אני תומך במה שאתה אומר כי גם הילדים שלי היו 

 6מתעלפים אם היו בחום. אבל גם כשמתאמנים, אני הולך לראות עכשיו 

 7 ם בקבוק מים.יותר ויותר, מתאמנים בכדורגל, מתאמנים בחום ע

 8 יש הבדל, א. לב:

 9 כדורגל שמתאמנים לא קורה. מה, בגלל שזה מקום סגור,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 יפה. א. לב:

 11 יותר,זה עושה אותו   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12הם אחד בגלל שהזרימה, קודם כל האימונים של בני נוער וילדים  א. לב:

 13יש זרימה של אויר ובחוץ וסירקולציה, נמצאים אחר שעות הצהרים ו

 14 ,28כמו שעכשיו תצא החוצה אתה תראה, אולי הטמפרטורה היא 

 15 זו התשובה הנוספת שצריכה להיות. מקבל.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 בפנים זה חממה.  א. לב:

 17 סליחה, אבל שלא תבין אנחנובפנים אתה אומר זה חממה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 רוצים את זה, הבעיה זה כסף. 

 19 מקורות כספיים לצורך העניין אפשרי גם כן לפנות, א. לב:

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

 21 2018-אני נותן הצעה. אחד יש כל מיני קולות קוראים היום שיצאו ל א. לב:

 22 של תמיכה בספורט, נושא של תמיכה באולמות ומבנים. 

 23גם יכול לשחרר את זה, אלדד, לשחרר את התקציב הזה שתיים, אתה  

 24שקלים מכל חוג  10בגביה של החוגים. אם אתה לוקח תוספת שנתית 

 25 אחד, כל השתתפות של ילד, אתה מכסה את זה. 

 26 אתה חושב שזה ככה. א. אטיאס:

 27אני לא נעים לי להגיד לכם, רבותי, מבחינת המיסוי   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28בתקופה הקצרה שלי, בארנונה, בהכל מיצינו, סחטנו את  שבדקתי
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 1 הלימון. אין יותר מה לקחת מהתושבים.

 2 אנחנו מדברים על העתיד.  א. לב:

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

 4 השקעה בעתיד. אתה לוקח  א. לב:

 5אנחנו  היום אתה כבר לא יכול יותר להעמיס על הישוב,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 עוד גם גרעוניים. אתה לא יכול להעמיס יותר.מיצינו את הכול ואנחנו 

 7 לא הבנתי מה, ה. פרי יגור:

 8 אני גם לא הבנתי את, א. לב:

 9 הוא מדבר לצורך העניין על שיתוף פעולה עם המתנ"ס.  ה. פרי יגור:

 10 גם המתנ"ס,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11עכשיו כרטיס שהוא גובה מהמשתתפים, נכון? גם גובה בלא, המתנ"ס  א. אטיאס:

 12הוא דיבר פה להעלות את המחיר של ההשתתפות. ואני אומר לכם שכל 

 13אחד זה מעורר המון עניינים ואנשים לא מוכנים, יש תחרות שקל 

 14 באזור, יש מחירים אחרים, אתה מגיע למחיר כזה שאתה מגיע בדיוק,

 15למצוא, רבותי, אנחנו כרשות מקומית  אנחנו צריכים  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 ת,צריכים למצוא מקורו

 17אני חושב שדווקא בנושא של המתנ"ס אתם יודעים שאני חלוק עליכם,  א. לב:

 18 על חלקכם שמה,

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

 20בנושא של ניהול הספורט וניהול המערך הזה. אני חושב שאפשר לנהל  א. לב:

 21וב דרך הרשות. צריך לבחון את זה ואני הייתי את זה הרבה יותר ט

 22 , גם את ההצעה הזאת.מציע לבחון את זה

 23 בקדנציה הבאה. א. מעודה:

 24 בקדנציה הבאה.  א. אטיאס:

 25 אי אפשר לדחות כל דבר. כאילו, א. לב:

 26אנחנו לא יכולים לקבל החלטות, אנחנו בתקופה עכשיו של   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27אפשר להכין ניירות עמדה, אנחנו . 5, 4.5בחירות,  חודשים לפני 4

 28 מכינים היום בכל התחומים ניירות עמדה, הם ייבדקו אחר כך.
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 1מה זאת אומרת אי אפשר לקבל החלטות? גם על התמיכות אנחנו לא  ה. פרי יגור:

 2 נקבל החלטות היום? 

 3דיניות, תקציבים לא על זה, אני מדבר החלטות עכשיו על מ  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4שאין לי אותם, שאני לא יודע אותם, אני לא יכול לקבל. זה יש לי 

 5נשאר רק חלוקה במסגרת התקציב שאישרתם, במסגרת של התמיכות, 

 6 פנימית לאשר. 

 7 לטובת אולמות הספורט?אולי נקצץ קצת בתמיכות ונעביר  ה. פרי יגור:

 8 אל תאשרי. בבקשה, אם את חושבת  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 בואו נדבר על זה. ה. פרי יגור:

 10 אבל אישרתם מסגרת של תמיכות.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 אפשר לעשות שינויים.  ה. פרי יגור:

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

 13 אפשר לעשות שינויים.  ה. פרי יגור:

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

 15 ך התמיכה? להוריד אנשים מהתמיכה, מה, בתו א. אטיאס:

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

 17 לא, יש תמיכות חדשות למשל שאולי, ה. פרי יגור:

 18 אז תהיה הצבעה על זה. זה המועצה מחליטה.רבותי,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19אני טוען ככה שאני יכול להגיד לך משני מקורות שאפשר להביא  א. מעודה:

 20 מכיוון,קציב. ת

 21 מאיפה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 שהאולמות האלה רובם נבנו ע"י תקציב מפעל הפיס,  א. מעודה:

 23 שניים. ח ר. גלר:”רו

 24 , אתה מקשיב נחמיה?אוקי. אני אומר במקום א. מעודה:

 25 כן, החבר שלך רוצה לשתות.  נ. מנצור:

 26הצגות, ית שמציגים כל מיני אלף שאתה רוצה להביא ליד 400-במקום ה א. מעודה:

 27 אלף האלה מתוכם תיקח ותעשה את זה כבר השנה. יש.  400-ה

 28 תציע הצעה לשנות.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 אלף האלה זה, 400-לא, אני אומר ה א. מעודה:

 2 זה המועצה החליטה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3תמיכה הזאת ולא יאשרו את סליחה. זה תמיכה שמשום מה יצאו מה א. מעודה:

 4זה מפעל הפיס, אני כבר מודיע לך, כי זה לא שייך לקחת כסף של מפעל 

 5 הפיס,

 6אבל אתה יכול להציע הצעת החלטה מה שאתה רוצה. אני   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 לא אומר לך שלא.

 8זה לא העת אני אומר את דעתי. תקבלו תקבלו, לא תקבלו לא תקבלו.  א. מעודה:

 9לקבל החלטות, זה תום קדנציה. רק דבריי חשובים שיישמעו 

 10 בפרוטוקול. 

 11אלף שקל  150אז אני אומר אפשר לעשות את זה מהיום לקחת חלק של  

 12אלף שקל רוצים לתת  400אלף שקל מהתקציב של הידית,  100או 

 13 מיליון.  1,5מתוך לידית מפעל הפיס 

 14תקציב את קחת, לנסות לשריין אפרים, אבל ההחלטה שהייתה זה ל  ח ר. גלר:”רו

 15 .2020של מפעל הפיס 

 16 ואתה מחליט היום? א. מעודה:

 17 זאת הייתה ההחלטה.   ח ר. גלר:”רו

 18 כן? טוב, א. מעודה:

 19 אין כסף להיום.  ח ר. גלר:”רו

 20 אפשר לתת, א. מעודה:

 21 , הכול שוריין. 2019-גם אין כסף ב ח ר. גלר:”רו

 22 בטל את ההחלטה הזאת. סליחה. בקדנציה הבאה אפשר ל א. מעודה:

 23 המועצה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24החלטה לא חוקית, ההחלטה לא חוקית. אני ביררתי עם מפעל הפיס, ה א. מעודה:

 25ממפעל הפיס לתת לעמותה. עמותה אתה צריך אתה לא יכול לקחת 

 26 להביא את זה במסגרת העמותות.

 27שאנחנו מתנ"ס אלף ל 200דבר שני, אני ראיתי פה בהמשך שנותנים  

 28אישרנו את זה בתקציב, אבל משום מה צדקה ביקש להוריד את זה 
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 1מהפעם שעברה. אז אם היה מצב שאפשר היה להוריד את זה, אז 

 2 אלף האלה למאווררים. 200-לקחת את ה

 3 לא. ר. רונן:

 4 רגע. ברגע שבישיבה שעברה הורדנו את זה, א. מעודה:

 5 לא הורדנו את זה לתמיד.  ר. רונן:

 6אני אומר הורדנו, לא היה צריך להוריד. למה לא? ברגע שהורדנו, אני  ודה:א. מע

 7לא נכנס לסיבות של צדקה למה הוא ביקש להוריד ולמה עכשיו הוא לא 

 8אז את רוצה מגיע לישיבה כי קשה לו להצביע עבור דברים כאלה, 

 9 שיהיה וגם אנחנו הצבענו על זה.

 10 נכון. ר. רונן:

 11 ,את זה מסדר היוםם אבל ברגע שהורדת א. מעודה:

 12 נחזיר את זה. ר. רונן:

 13אלף שאפשר מתוך זה לעשות את זה עוד עכשיו  200אז נשאר לנו  א. מעודה:

 14מהתקציב אתה אומר,  2020מהתקציב. הצעתי או מהתקציב, אבל זה 

 15אלף שקל במקום לעשות  70, 60שאתה עושה למתנ"ס לקחת משם 

 16 שמה,

 17 תגיש הצעה, מה אתה רוצה?שנגיע לתב"ר תתנגד לו. אגב כ  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18את זה אני לא, אני ארצה הסברים שיישמעו בפרוטוקול למה ביטלת  א. מעודה:

 19 בישיבה שעברה, מה הסיבה.

 20 לא ביטלתי, דחיתי.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21 ועכשיו הוא לא כן, מה הסיבה שדחית. כי אמר לי צדקה שצדקה התנגד א. מעודה:

 22 בא לישיבה, אולי בגלל שהוא לא יכול להצביע בעד, 

 23 אולי הוא לא מרגיש טוב.  ר. רונן:

 24לא, לא, הוא מרגיש טוב מאתמול ראיתי אותו, הוא לא יכול להיות  א. מעודה:

 25 אז אני אומר, חולה מאתמול, הוא היה בריא שור. 

 26 הוא הצביע בעד. בהנהלה הוא הצביע בעד. א. אטיאס:

 27אלף שקלים לשיפוץ  200-ה אתה מדבר? אתה מדבר על העל מ מ. מגידש:

 28 המתנ"ס?
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 1 כן. א. מעודה:

 2 אתה רוצה לדעת כמה אני אגיד לך, אין פה שום, מ. מגידש:

 3 לא, למה דחיתם. א. מעודה:

 4למה דחינו, כי היו לצדקה חילוקי דעות עם מנהלת המתנ"ס. קיימנו  מ. מגידש:

 5 ,דיון אצלי במשרד, יישרנו את חילוקי הדעות

 6 מה החילוקי דעות? א. מעודה:

 7 מה זה משנה? היו חילוקי דעות. מ. מגידש:

 8 אני רוצה לדעת מה היו חילוקי הדעות.אז מה הודעת לי?  א. מעודה:

 9 היו לצדקה חילוקי דעות איתם על איזשהו אירוע שהיה, שפעלו, מ. מגידש:

 10 אלף. 200-האירוע שלא היה, לא פעלו אז הוא רצה לנקום בה בובגלל  א. מעודה:

 11 הוא לא רצה לנקום.  מ. מגידש:

 12ואלדד הסכים לדחות את זה שלהרגיע את צדקה, את סגן ראש  א. מעודה:

 13 המועצה.

 14 כן. כן. מ. מגידש:

 15 נציג ש"ס, צדקה.  א. מעודה:

 16עד שייושבו חילוקי הדעות. זה הכול. אתה הסכים לדחות את זה  אלדד מ. מגידש:

 17 עושה דרמה עכשיו,

 18מכיוון שפתאום דוחים, פתאום זה בגלל שהוא כעס על עושה דרמה אני  א. מעודה:

 19לו ועכשיו הרגעת. איך הרגעת? איזה אירוע שהיא כן נתנה לו, לא נתנה 

 20 שאלתי את צדקה אתה תקבל אירוע,

 21 לא. לא. מ. מגידש:

 22 עשה לי טובה.  עזוב, אז איך אתה יכול להגיע לפשרה עם צדקה? א. מעודה:

 23 כבר היה. אבל האירוע  ר. רונן:

 24אני אגיד לך איך הגענו. הגענו אליה למשרד, ישבנו, שמענו את שני  מ. מגידש:

 25הצדדים. מתברר שהייתה אי הבנה, הוא לא לוחץ יד לאישה, אמר 

 26 , אמרה תודה רבה ובזה נגמר העניין. זה הכול. תודה רבה

 27 אז אתה בכל זאת אתה מסתיר. א. מעודה:

 28 אני לא, מ. מגידש:
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 1 היה לו ויכוח עם האירוע הזה? למה א. מעודה:

 2שעשה במתנ"ס, היו לו איתם ויכוחי, היה לו ויכוח, היה לו אירוע  מ. מגידש:

 3 חילוקי דעות על איך ניהלו, לא, לא כספיים. 

 4 אז מה? א. מעודה:

 5 לא כספיים. מ. מגידש:

 6 אז מה? א. מעודה:

 7 ות?מה לעשעל התנהגות של אנשים, בסדר? הנה אני אומר לך.  מ. מגידש:

 8 אלף האלה היה אחרי האירוע. 200-אבל האישור של ה א. מעודה:

 9 לא נכון. מ. מגידש:

 10 רבותי, זה לא רלוונטי.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 נכון, האירוע כבר היה.  ר. רונן:

 12 אתה בעד ההצעה של איציק כפוף לנושא תקציבי?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 ההצעה של לעשות מיידית כי יש תקציב.לא, אני בעד  א. מעודה:

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

 15 לקחת, א. מעודה:

 16בסדר, לא רלוונטי עכשיו, זאת הצעה אחרת שאתה צריך   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 להביא לקחת,

 18 אתה רוצה לפגוע, א. אטיאס:

 19 לא הצעה אחרת. אתה אומר שאין תקציב, א. מעודה:

 20אתה רוצה לתמוך לא אמרתי כלום. אני אומר כזה דבר   ר:”. בר כוכבא, יור א”ד ד”עו

 21 בהצעה שלו?

 22 רגע, מה אתה מציע? אתה מציע כן, אבל לא היום. אז מה עשינו?  א. מעודה:

 23 אני מציע לקבל, אבל כפוף למקור תקציבי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 אבל אין כסף. ר. רונן:

 25 יש לך בתקציב.  אבל אני אומר א. מעודה:

 26בסדר, אז תגיד את זה בהצעה נפרדת. אתה לא יכול עכשיו   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 להציע את זה.

 28 טוב, אז אני מעלה הצעה. א. מעודה:
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 1זה לא הצעה לסדר, אנחנו דנים  אתה לא יכול להעלות.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 בהצעה לסדר. 

 3 שלו היא לעשות,נו, אבל ההצעה  א. מעודה:

 4 אתה לא יכול עכשיו, זה הצעה שלו. אז רבותי, מי בעד,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 לא, הוא לא אמר בכפוף.  א. מעודה:

 6 תקשיב,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 הוא לא אמר בכפוף. א. מעודה:

 8 אבל אי אפשר בלי תקציב.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 בל נתתי רעיון,א א. מעודה:

 10מחר אני אקח את המועצה אמכור אותה ואברח למקסיקו   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 עם הכסף, זה לא שלי פרטי, זה גם לא שלך, זה מסגרת. 

 12 לא, תלוי לאיזה נושאים שאתה מעוניין אז יש.  א. מעודה:

 13 לא נכון. ר. רונן:

 14 אני יכול להוכיח. א. מעודה:

 15קולות קוראים  לבדוק, יש כמהתה יכול עד לישיבה הבאה אלדד, א מ. מגידש:

 16 שאני יודע בוודאות,

 17 ייבדקו קולות הקוראים.  לישיבה הבאה. ייבדקוייבדקו.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 אנחנו ניגשים לכל קול קורא. ח ר. גלר:”רו

 19 לא, אבל הוא מציע לבדוק שוב.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 אנחנו גם יודעים על כל קול קורא.  לר:ח ר. ג”רו

 21 ותהיה לנו תשובה בישיבה הבאה. מקובל?אז ייבדקו   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 אם יש, את הבדיקה התקציבית ותוכל לתת את מה שאתה אומר,  מ. מגידש:

 23אל תשכח שאנחנו  אפשר לעשות.נבדוק את האפשרויות מה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24שהם די  ברנו שאנחנו משלימים עכשיו את המאווררים הקטניםדי

 25גדולים שיהיה פחות לחץ. אני הולך לבדוק, יש כמה אולמות שעובדים 

 26 וזה בסדר. 

 27 תלך לראות, אני אשלח לך לינק לכמה כתובות. א. לב:

 28בסדר. נהיה שם. טוב רבותי, אז זה פה אחד כפוף לנושא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1במהלך השנה ויהיה לכם בדיקה שלנו אם יש כבר אפשרות יבי התקצ

 2 הזאת עוד להשלים,

 3 וגם משלימים איפה שחסר.  א. אטיאס:

 4 דיברנו, למה צריך לחזור על זה? זה ברור, זה ברור.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5  הפעלת מזגן. לויש אישור  א. לב:

 6 משלימים אמרתי,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 שיהיה כתוב בהחלטה.  א. אטיאס:

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

 9 

 10 2018אישור המלצת ועדת תמיכות לשנת  .2

 11רבותי, הנושא הבא אישור המלצות ועדת תמיכות לשנת   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 . בבקשה רן עם היועץ המשפטי, הנושא של התמיכות, רבותי.2018

 13רבותי, יש לכם  הועדה המקצועית ממליצים, מאשרים.  ועדת תמיכות,

 14 בואו נשאל ככה.  הערות?

 15 אנחנו נלך, א. מעודה:

 16 רבותי, למי שיש יש לו הערות,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 סעיף סעיף.  א. מעודה:

 18 אין בעיות, אז תגיד לי את ההערות שלך.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 רות, אני רוצה גם,לא רק הע א. מעודה:

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

 21 הסברים ולהבין אותם. א. מעודה:

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

 23 לא יועץ משפטי, למה אני צריך אותו? יש אותו. א. מעודה:

 24 דת הקצאות,אני לא יושב בוועהיועץ המשפטי, את אותו ו  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 גם אני לא. א. מעודה:

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

 27 אני יכול לראות רק מי יושב, אני גם יודע מה יהיו ההחלטות.  א. מעודה:

 28 כן, בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 רק שנייה. אני לא אשאל מאיפה הגיעה זיוה דסקה להיות בוועדה, א. מעודה:

 2 היא כלכלנית.  ר. רונן:

 3 זה אושר במליאת המועצה. ח ר. גלר:”רו

 4 אל תשאל כי אתה אישרת אותה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 ההרכב אושר במליאת המועצה. ח ר. גלר:”רו

 6 לא, לא בהצבעתי.  א. מעודה:

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

 8 טוב. אנחנו, א. מעודה:

 9 אתה רוצה הסבר קצר?א תמיכות, נוש ח ר. גלר:”רו

 10 תסביר לי לגבי הספורט. א. מעודה:

 11 ספורט. ספורט, ח ר. גלר:”רו

 12 לא, תן הסבר קצר על התמיכות ואז,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 הוא יסביר על אחד אחד? א. מעודה:

 14 קודם הוא יסביר בכללי ואחר כך אחד אחד.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15יש סעיפים של התמיכות, זה מחולק כמדי שנה  2018בתקציב של  גלר:ח ר. ”רו

 16לשלושה סעיפים: סעיף אחד זה תנועות נוער, סך הכול ההיקף של 

 17 ,זה 2018-התמיכות לתנועות נוער ב

 18 למה יש פה פעמיים את הטבלה של התנועות נוער?  ה. פרי יגור:

 19 שינוי.השוואה בין השנים. לא היה  2018-ו 2017 ח ר. גלר:”רו

 20 לא, יש פה טבלה בעמוד הראשון, ה. פרי יגור:

 21 כן. ח ר. גלר:”רו

 22 וגם בעמוד השלישי זה התמיכות. ה. פרי יגור:

 23 רגע, לא, , פשוט לא, לא, אני אסביר. בעמוד השלישי זה ח ר. גלר:”רו

 24 אולי זה צולם פעמיים. צ. כהן:

 25 יכול להיות שזה צולם פעמיים.  ח ר. גלר:”רו

 26 אלף שקל. 230זה לא עוד  ה. פרי יגור:

 27 אלף שקל. 230, זה בסך הכול 230לא, לא, זה לא עוד  ח ר. גלר:”רו

 28 למה הורידו להם?אבל למה ירד?  ר. רונן:
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 1 הסכום לא השתנה.  ח ר. גלר:”רו

 2 לא השתנה? הורידו להם, ר. רונן:

 3 דקה רינה.  ח ר. גלר:”רו

 4 ן סקירה ואחר כך,רבותי, אפשר שהוא יית  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5לתנועות נוער לא תמיכה כאלף שקל כסך הכול היקף התקציב  230 ח ר. גלר:”רו

 6 300היה  2017-, זה אותו סכום. בנושא של ספורט ב2017-השתנה מ

 7אלף שקל לנושא  280אלף שקל, סך הכול  20-אלף שקל, הסכום ירד ב

 8וזה  2017-אלף שקל ב 200של ספורט. ובנושאים של תרבות הסכום היה 

 9 . 180-ירד ל

 10 עשינו התאמות תקציביות כדי לעמוד בקיצוצים.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11והתקבלו החלטות וצירפנו  17.5.18-בהתכנסה ישיבה של ועדת תמיכות  ח ר. גלר:”רו

 12 בבקשה, אם יש שאלות.. האת ההחלט

 13 כמה בסך הכול אישרנו תקציב של תמיכות? א. מעודה:

 14 מה זה צירפת את ההחלטה? איזה החלטה? ה. פרי יגור:

 15 פלוס,  230אז זה  ח ר. גלר:”רו

 16 לא,  א. מעודה:

 17 זה מחולק לשלושה סעיפים. ח ר. גלר:”רו

 18 בתקציב? א. מעודה:

 19 גם בתקציב. ח ר. גלר:”רו

 20 אחרי הפרוטוקול. צ. כהן:

 21 בקיצור כמה הם מקבלים פיזית? זה יש מגרש, הכול זה אתה מקזז.  א. מעודה:

 22 כן. ר. גלר: ח”רו

 23 כמה פיזית הם מקבלים? א. מעודה:

 24 לתנועות נוער.  230פיזית זה  ח ר. גלר:”רו

 25 מה זה תנועות נוער? א. מעודה:

 26 לא, על הספורט אתה מדבר.  ובראן:’ד ג. ג”עו

 27 כן. מי מקבל את זה,  א. מעודה:

 28 אלף שקל ספורט. 190ספורט  ח ר. גלר:”רו
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 1 מי, מי זה מקבל? א. מעודה:

 2 כתוב.  ובראן:’. גד ג”עו

 3 כתוב לך. ח ר. גלר:”רו

 4 יש לך טבלה. צ. כהן:

 5 כתוב לך, אפרים. ח ר. גלר:”רו

 6 כתוב מועדון ספורט על שם ברנס.  א. מעודה:

 7 כן. נכון. ח ר. גלר:”רו

 8 זה הכדורגל. צ. כהן:

 9 אז זה מקבל את זה קבוצת הכדורגל? א. מעודה:

 10 עמותת הכדורגל.  ח ר. גלר:”רו

 11 בית"ר.  לא א. מעודה:

 12 מאיר, לא?  צ. כהן:

 13 מאיר מרדכי הוא מנהל העמותה.  ח ר. גלר:”רו

 14 אלף.  235אז הוא מקבל  א. מעודה:

 15 . 153הוא מקבל  ח ר. גלר:”רו

 16 רן, למה תנועת עזרא מקבלת הרבה יותר והנוער העובד ירד?  ר. רונן:

 17 קודם כל נעבור על ספורט או, ח ר. גלר:”רו

 18 ת נוער.קודם זה התנועו ר. רונן:

 19 כולל המגרש, 235-רגע, ה א. מעודה:

 20 נסיים עם הספורט ואחר כך,  ח ר. גלר:”רו

 21 אבל המספר שהוא אמר לא כתוב לי פה. א. מעודה:

 22אלף שקל.  25לא, רשום ככה יש קבוצת בוגרים, קבוצת ליגה מקבלת  ח ר. גלר:”רו

 23 ילדים, 400-אלף שקל מקבלות, יש לו הרבה קבוצות ילדים, כ 116

 24 אוקי. מעודה: א.

 25 לפנסיונרים? אלף שקל 12-מה זה ה ה. פרי יגור:

 26ומעלה שגם  50, 40בני אלף שקל יש כיתת בוגרים, מבוגרים  12 ח ר. גלר:”רו

 27 משחקים בליגת הבוגרים,

 28 אזורית כזאת.  ובראן:’ד ג. ג”עו
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 1 אזורית.  ח ר. גלר:”רו

 2 זה פנסיונרים? שאני אבין. 50, 40 ה. פרי יגור:

 3 פנסיונרים בכדורגל כמובן, לא בגיל. לר:ח ר. ג”רו

 4 זה כבר גמלאים. 30בשביל כדורגל  צ. כהן:

 5 זה פנסיונר. 40בספורט, בכדורגל   ובראן:’ד ג. ג”עו

 6הם לא מקבלים את זה  80אפרים, אלף שקל בגין שימוש במגרש.  80 ח ר. גלר:”רו

 7 בכסף, כל היתר מקבלים את זה בכסף.

 8 רבותי, רק שנייה. אני רוצה שהשאלות יהיו מסודרות.   :ר”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9מתי בפעם האחרונה או אם יש לך יש לי עוד שאלה לסעיף הראשון.  א. לב:

 10, 2016, 2017מעקב אקסל של שמות הילדים, תעודות זהות שהיו בשנה 

 11ובדיקה כמות של ילדים, כי בסופו של דבר , אם יש איזשהו מעקב 2018

 12 לפי כמות של ילדים. זה אנחנו מתקצבים את 

 13 קודם כל התקציב הוא לא לפי כמות של ילדים, ח ר. גלר:”רו

 14 לפי קבוצות. א. אטיאס:

 15ילדים זה מן הסתם לא ישפיע על התקציב. אנחנו  20או  10והשינוי של  ח ר. גלר:”רו

 16למגרש, מכירים את הקבוצות של מכירים את הפעילות ואני גם מגיע 

 17 הילדים,

 18 נגד, אני יודע שזה בדם שלך, אני יודע. אני לא נגד. אני לא  א. לב:

 19 יש קבוצות ילדים בכל הגילאים. ח ר. גלר:”רו

 20אני לא נגד זה, אני יודע שזה בדם שלך. השאלה שלי היא שאלה האם  א. לב:

 21יש מעקב שרואים בטבלת אקסל את השמות של הילדים עם תעודות 

 22 35בין ם יש שינויים זהות שלהם, שנת לידה ורואים את רצף השנים וא

 23, כאילו האם רואים את זה ויש איזושהי בחינה של 108-ל 83-ל 25-ל

 24 הנושא הזה לאורך השנים ובאמת שהם באים להתאמן.

 25אתה ויכול להיות שאותם ילדים הם גם פה וגם פה. אם אין לך רישום  א. מעודה:

 26 יהיו בבית"ר, 30לא יודע. אותם 

 27 ילד. לא פר התקצוב הוא  ח ר. גלר:”רו

 28 הוא לקבוצות. צ. כהן:
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 1 )מדברים ביחד( 

 2 אלדד, אתה מבין למה אני מתכוון? א. לב:

 3 קיבלת תשובה. א. אטיאס:

 4ילדים זה לא היה משפיע על התקציב. אנחנו מכירים  320או ילדים  350 ח ר. גלר:”רו

 5את מספר הקבוצות, מכירים את ההישגים, מכירים את הקבוצות 

 6, מכירים את המצב של ים את התמיכותליגה, מכירים הכול, מכיר

 7 המגרש, מכירים הכול.

 8 אבל אתה לא מכיר בפועל. א. לב:

 9 בפועל של מה? ח ר. גלר:”רו

 10בפועל את המעקב לאורך השנים האם הילדים האלה קיימים בקבוצה  א. לב:

 11 או כמה נמצאים בקבוצה א' או ב'.א' או ב' 

 12קבוצות ולא  9יש חקים בליגה, איציק, יש הישגים של קבוצות שמש ח ר. גלר:”רו

 13 . זה לא ישפיע על התקצוב. 300ילדים או  350משנה אם זה יהיה בסוף 

 14 והוא נמצא בשתי קבוצות כי הוא על הגבול. 300ואם הילד הזה  א. לב:

 15 זה באותו גיל, איך הוא יכול לשחק? הוא לא יכול לשחק בשתי קבוצות.  ח ר. גלר:”רו

 16 הוא על הגבול.  א. לב:

 17 זה כרטיס שחקן. אי אפשר לשחק.  ובראן:’ד ג. ג”עו

 18 הוא יכול לשחק גם פה וגם פה.  א. לב:

 19 איציק, אי אפשר.  ובראן:’ד ג. ג”עו

 20 אני מדבר לאורך השנים.  א. לב:

 21אני דיברתי איתך, אם אני מתייחס כרגע למועדון הנקודה היא אחרת,  מ. מגידש:

 22 ם. אלף שקלי 35ספורט בית"ר אנחנו מוציאים להם 

 23 אלפים שקל בדמי שימוש, 10-אלף שקל בכסף ו 25 ח ר. גלר:”רו

 24אלף שקלים, סיכמתי איתך  17אלף שקל אני מבקש לנכות  25-מתוך ה מ. מגידש:

 25 את זה וזה היה אמור להופיע וזה לא מופיע.

 26 למה?  ה. פרי יגור:

 27 אלף שקלים, 17כי שנה שעברה נתנו להם בטעות  מ. מגידש:

 28 יותר? מה, ה. פרי יגור:
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 1 כן.  מ. מגידש:

 2ננכה את  25זה נכון שדיברנו על זה ואמרתי שמתוך ההעברה של  ח ר. גלר:”רו

 3 כולה.ההעברה 

 4אלף שקלים,  17אז קודם כל אני מבקש שיירשם בפרוטוקול לנכות  מ. מגידש:

 5 שלא יקבלו אותם.

 6 למי?  א. מעודה:

 7 מבית"ר פרדס חנה. הם קיבלו שנה שעברה, מ. מגידש:

 8 מה יש לך מבית"ר? דה:א. מעו

 9 לא, הם קיבלו בטעות יותר מדי. ר. רונן:

 10 הם קיבלו. מ. מגידש:

 11 ממתי הגזבר טועה? אם הוא טעה זה מגיע להם. א. מעודה:

 12 אוקי. מ. מגידש:

 13 בגלל שזה בית"ר? מה יש לך?אני לא יודע,  א. מעודה:

 14 זה יסודר. נרשם בפרוטוקול. כן. ח ר. גלר:”רו

 15 מה זה נרשם בפרוטוקול? שילמת להם יותר? ה. פרי יגור:

 16 בטעות. א. אטיאס:

 17 הועבר בטעות ויקוזז השנה. ח ר. גלר:”רו

 18 השנה לא יתנו להם. צ. כהן:

 19 אוקי.  ה. פרי יגור:

 20 זה הכול. ח ר. גלר:”רו

 21 ?17פחות  25אז אנחנו יכולים לרשום לעצמנו  ה. פרי יגור:

 22מיכה והעברה כספית זו העברה צריך להבין, התמיכה היא תלא.  ח ר. גלר:”רו

 23 כספית, זה דברים שונים. 

 24 אלף. 17יש להם יתרת חובה בכרטסת   ובראן:’ד ג. ג”עו

 25 אלפים.  8אלף שקל, בסוף יועבר רק  17הם חייבים למועצה  ח ר. גלר:”רו

 26 אני מקווה שלא. אני מקווה שיועבר להם מה שכתבנו פה. א. מעודה:

 27 למה, אפרים?  מ. מגידש:

 28 כי אני מצביע על מה שכתוב פה. זאת הערה שלך. דה:א. מעו
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 1אם אתה רוצה להיות בצורה הוגנת ולשאול שאלות, אז בוא תשאל מה  מ. מגידש:

 2 פרדס חנה עשתה,

 3 הוא לא מתנגד. נו.  א. אטיאס:

 4 .17סליחה, אז יהיה כתוב פה מינוס  א. מעודה:

 5 נותנים להם בתקציב, 25לא, לא.  א. אטיאס:

 6 . 25הסכום   אן:ובר’ד ג. ג”עו

 7 אותנו, זה הכול. בכרטיס שלהם הם בחובה, צריך לזכות  א. אטיאס:

 8 טוב רבותי, מיצינו. מה יש לך, אפרים, עוד שאלה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9אלדד, אני לא התכוונתי להגיע למקום הזה אלא התכוונתי למעקב  א. לב:

 10מי נמצא הקבוצות,  ובקרה של רשימת השמות לאורך השנים, לדעת את

 11בפועל באמת באימונים, במשחקים. לראות שבאמת אנחנו משלמים על 

 12ההערה הזאת  משהו שבאמת אנחנו בונים ומשקיעים על דור העתיד.

 13 מדברת על כולם, גם על הצופים, גם על תנועות הנוער. 

 14 הצופים אני אתייחס דרך אגב.   ח ר. גלר:”רו

 15 איך, תקרא אתה. , תגידאיקיצ'וקו עמותת א. מעודה:

 16 זה ג'ודו.  ח ר. גלר:”רו

 17 איך? א. מעודה:

 18 ג'ודו. ח ר. גלר:”רו

 19 אתה אין לך מילה בעברית לזה?אבל כתוב איקיצ'וקו.  א. מעודה:

 20 סוג של ג'ודו. ח ר. גלר:”רו

 21 אפרים, מה אתה צריך עוד?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 יצ'וקו?לא, אני רוצה לדעת מה זה עמותת איק א. מעודה:

 23 זה סוג של ג'ודו, אפרים. צ. כהן:

 24איקיצ'וקו. מה זה העמותה אתה יכול לקרוא את המילה הזאת?  א. מעודה:

 25 הזאת? 

 26 איקיצ'וקו. מ. מגידש:

 27שעוסקים בג'ודו, עם הישגים מאוד גבוהים. זה עמותה של ג'ודאים  ח ר. גלר:”רו

 28 3,000 והמלצנו להעניק להםפירטנו פה את ההישגים של הספורטאים 
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 1 שקל לכל אחד כתמיכה.

 2 אני רק רוצה לדעת, עמית בן שמעון הוא אלוף גם היום? א. מעודה:

 3 כן.  מ. מגידש:

 4 זה הכול היום. הכול טרי. ח ר. גלר:”רו

 5 ?3,000לא, כי היה לנו פעם שסגן קיבל יותר מאלוף. אז כל אחד מקבל  א. מעודה:

 6 זה תמיכה לאנשים.  א. אטיאס:

 7אפרים, זה ספורט שרק צובר וצובר יותר הישגים והוא   ר:”וכבא, יור א. בר כ”ד ד”עו

 8 שמתבסס בפרדס חנה כרכור. כן, מה עוד? ספורט 

 9 אני אמשיך הלאה. עזרא.  א. מעודה:

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

 11 רגע, אז עכשיו תנועות נוער. ר. רונן:

 12 זה עזרא, לא? א. מעודה:

 13 . לא, תנועות נוער ר. רונן:

 14 איך אצלך הדפים אחרים? א. מעודה:

 15 עזרא זה תנועת נוער. ר. רונן:

 16 אני הולך לעמוד הבא תנועות נוער, עזרא. א. מעודה:

 17 עזרא זה תנועת נוער. ר. רונן:

 18אנחנו מקבלים באמת רשימות של ילדים והתקצוב הוא בתנועות נוער  ח ר. גלר:”רו

 19 הולך לפי נוסחה שכבר הרבה שנים,

 20 ?כמה ר. רונן:

 21איזשהו סכום קבוע להוצאות אדמיניסטרטיביות קודם כל נותנים  ח ר. גלר:”רו

 22 והכול בשביל לחזק את התנועה ואיזשהו סכום,

 23 וכמה לכל ילד?  ר. רונן:

 24שהוא משתנה לפי מספר המשתתפים. לא זוכר את הנוסחה אבל זה  ח ר. גלר:”רו

 25 מחולק לסכום קבוע לכל התנועות ואחר כך הסכום משתנה לכל

 26 משתתף. 

 27 אני רואה לפי מספר הילדים. ר. רונן:

 28 לפי מספר חניכים, כן. ח ר. גלר:”רו
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 1 לתנועה או בין קבוצה לקבוצה?רגע, הנוסחה היא שונה בין תנועה  א. לב:

 2 לא, בוודאי שזו אותה נוסחה. ח ר. גלר:”רו

 3 אני שמעתי חלקית את מה שאמרת.  א. לב:

 4 לכולם.אותה נוסחה בוודאי לא,  ח ר. גלר:”רו

 5אבל הנוסחה בעצמה יוצרת אי שווין ואני מדברת על זה כבר שלוש  ה. פרי יגור:

 6, חניך 203שקל, חניך בבני עקיבא  152שנים. תראו, חניך בעזרא מקבל 

 7 140הנוער העובד חניך מקבל , התנועה הכי גדולה שלנו, 114בצופים רק 

 8בתוך . למה? למה אנחנו מייצרים אי שוויון 179והשומר הצעיר 

 9 החניכים שלנו? 

 10כי אני חושב שזה דווקא עושה שוויון. למה זה עושה שוויון? כי מן  ח ר. גלר:”רו

 11יש יתרון לגודל ודווקא לקטנים צריך לחזק  הסתם לתנועה יותר גדולה

 12 אותם כי הבסיס שלהם הוא מאוד רעוע.

 13 אמרת את זה גם שנה שעברה.  ה. פרי יגור:

 14מן הסתם. אז  ה לא השתנתה וגם ההסבר לא משתנהנכון. אז הנוסח ח ר. גלר:”רו

 15 לחזק את הבסיס,אנחנו רוצים קודם כל 

 16 בין הילדים? איך הנוסחה יוצרת אי שוויון  ר. רונן:

 17 לא יוצרת אי שוויון, ההיפך.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 תנועה יותר קטנה מקבלת יחסית יותר כסף.  ח ר. גלר:”רו

 19 היא יותר גדולה יש לה יותר הוצאות.  אבל כשהתנועה ר. רונן:

 20 )מדברים ביחד( 

 21 גם יקבלו,אם התנועה עזרא גדלה ממש בקצב גבוה אז  ח ר. גלר:”רו

 22 שהוא תשלום של מבנה, לוגיסטיקה,מרכיב אחד אמרת מקודם שיש  מ. מגידש:

 23 )מדברים ביחד( 

 24 אחוז מההקצבה מחולק לכל התנועות,  40למיטב זכרוני  ח ר. גלר:”רו

 25וזה משהו שאתם לקחתם לעצמכם בוועדת התמיכות את נכון,  פרי יגור: ה.

 26 הוחלט,  פריוריטי להחליט וזה לאאה

 27 הגר, אני רוצה להזכיר לך, ח ר. גלר:”רו

 28 מה זה לקחנו לעצמנו?   ובראן:’ד ג. ג”עו
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 1 כן. ה. פרי יגור:

 2 אנחנו ממליצים.   ובראן:’ד ג. ג”עו

 3 שמשנה לשנה, הגר, ח ר. גלר:”רו

 4סליחה, תחזרו לפרוטוקול שהמליאה פה קבעה את הקריטריונים  פרי יגור:ה. 

 5ותראו שזה לא הוחלט. אתם קיבלתם על זה החלטה בשנה לתמיכות 

 6 שעברה,

 7 זה לא קריטריונים.  ובראן:’ד ג. ג”עו

 8 ואתם ממשיכים, ה. פרי יגור:

 9 זה לא קריטריונים שהמועצה החליטה.  ובראן:’ד ג. ג”עו

 10 במליאת המועצה לפי אותה נוסחה. ר, משנה לשנה זה אושר הג ח ר. גלר:”רו

 11 משנה לשנה אתם עושים מה שאם רוצים,  ה. פרי יגור:

 12 זה שאת התנגדת זה לא אומר שמליאת המועצה לא אישרה, ח ר. גלר:”רו

 13 בין החניכים שלנו.מתעלמים מהחלטת המליאה ויוצרים אי שוויון  ה. פרי יגור:

 14 החלטה של מליאת המועצה.זאת הייתה  ח ר. גלר:”רו

 15 האם אנחנו יכולים לקבל את הנוסחה?  ר. רונן:

 16 60ה, אחוז מחולק בין כולם שווה בשוו 40אז אני אומר כמה שאני זוכר  ח ר. גלר:”רו

 17 אחוז לפי מספר החניכים. 

 18 ?230-אחוז מתוך ה 60 ר. רונן:

 19 .230מתוך  ח ר. גלר:”רו

 20 א חשוב כמה ילדים יש.הוצאות קבועות חייב לכולם, ל א. אטיאס:

 21ויש מבנה ויש ניקיון ויש חשמל ויש מים ויש מדריך ויש הרבה הוצאות.  ח ר. גלר:”רו

 22 לחייב, אי אפשר

 23 חיוב מה שנקרא. ליש מינימום   ובראן:’ד ג. ג”עו

 24 יש מינימום הוצאה.  ח ר. גלר:”רו

 25 זה מאוד הגיוני.  מקובל עליכם? רבותי,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 זה גם אושר לפני שנה, שנתיים וגם חמש.  ח ר. גלר:”רו

 27 כן, מה עוד?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 איפה המבנה של השומר הצעיר?  א. מעודה:
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 1 בתוך בית ספר שדות בכרכור. צ. כהן:

 2 ואיפה הוא היה לפני שהיה בבית ספר שדות? א. מעודה:

 3 במקלט מול אגד שהיה פה.  א. לב:

 4 ית ספר ישורון.ב מ. מגידש:

 5 השומר הצעיר?  א. מעודה:

 6 השומר הצעיר בשדות אבל מחזיק גם בשבילים. אבל בסדר.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 )מדברים ביחד( 

 8 בואו נמשיך על הנוער העובד והלומד. א. מעודה:

 9 אותו דבר. ר. רונן:

 10 לא, איפה הוא נמצא.  א. מעודה:

 11  בשני מקלטים.  ובראן:’ד ג. ג”עו

 12 שני מקלטים, איפה? א. מעודה:

 13 אחד,   ובראן:’ד ג. ג”עו

 14אלדד, עלה פה הנושא הזה של הנוסחה הלא שוויונית הזאת, לא ברור  א. לב:

 15 מה המרכיב שלה, 

 16 למה? הוא הסביר.  א. אטיאס:

 17הוא הסביר זה סבבה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר צריך לראות איך  א. לב:

 18, בסדר? וגם אם הייתה החלטה של ישיבת עושים את זה, איך זה נעשה

 19הנהלה או ישיבת מועצה בנושא הזה והיא לא, זה לא תואם אולי צריך 

 20 ,לעשות איזושהי התאמה

 21זה תואם, איציק. לפני שנה אושר בדיוק לפי המתכונת הזאת. גם לפני  ח ר. גלר:”רו

 22 שנתיים וגם לפני שנה. 

 23לוקח ומחלק רגיל אז אתה רואה שיש  תראה, אם אתה  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24ההוצאות תנועה את כל אתה צריך לקחת שינויים, אבל זה לא נכון. 

 25 שלה ההתחלתיות. הקבועות 

 26 מה אני צריך? אני לא שמעתי את המשפט. א. לב:

 27 אחוז ועוד,  40  ובראן:’ד ג. ג”עו

 28 אשוניות שלה. לקחת כל תנועה את ההוצאות הקבועות הר  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 איזה תנועות חדשות? של עזרא, עזרא שהיא נכנסה, א. לב:

 2 כולם, היא לא חדשה.  ובראן:’ד ג. ג”עו

 3 נכנסה רק לפני שנה בעצם.היא חדשה, היא שנתיים בישוב.  א. לב:

 4 לא, בישוב. אבל כתנועה עצמה היא תנועה מאוד,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 ב היא חדשה. כן, אבל בישו ר. רונן:

 6ההוצאות הבסיסיות אני חושב שהועדה עשתה שיקול דעת   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7עכשיו אם נוכל להוסיף, אנחנו רוצים הראשוניות ואחר כך מוסיפה. 

 8לתת יותר, אתם יודעים את זה, כרגע אי אפשר. אולי יהיה עדכון 

 9 תקציב.

 10 עכשיו תגיד לי איפה הצופים בסוף? א. מעודה:

 11 )מדברים ביחד( 

 12 טוב, אפשר? אפשר ללכת להצבעה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 רגע. מרכז תורני, א. מעודה:

 14תרבות, בבקשה. כן. יש לכם עוד שאלות? למי שיש שאלות,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 רבותי.

 16 מרכז תורני, אבל אחר כך יש אור הפרדס.  א. מעודה:

 17 מה אתה שואל?  ר:”, יור א. בר כוכבא”ד ד”עו

 18 על אור הפרדס. א. מעודה:

 19תנסה להיות שוויוני כחבר יש לי שאלה אליך, אפרים.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 מועצה עם כולם ולהבין את הצרכים של כולם. 

 21אני לא מסתכל על טבלת הכספים, אני מסתכל על המילים שנכתבים  א. מעודה:

 22 לי בעיה.ופה באור הפרדס יש עליהם. 

 23 מה הבעיה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24למה אני צריך לממן הוצאת עלון שבועי? אני יכול לדעת? למה? בשביל  א. מעודה:

 25  שימכור את ש"ס?

 26 איפה אתה מדבר?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 עלון שבועי ואז כל שבוע הוא יתחיל לחלק תצביעו לש"ס.  א. מעודה:

 28 אבל זה צורך שלו,  ר:”כוכבא, יו ר א. בר”ד ד”עו
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 1 התקציב שלו, אבל  ובראן:’ד ג. ג”עו

 2 מצטער מאוד, העלונים האחרונים זה ש"ס.  א. מעודה:

 3 )מדברים ביחד( 

 4 אני מבקש למחוק את המילים האלה.  א. מעודה:

 5 לא, מתארים את הפעילות, אפרים.  ח ר. גלר:”רו

 6 זה מה שהעמותה כתבה.   ובראן:’ד ג. ג”עו

 7אבל אני לא רוצה להצביע שאני מסכים לזה. תמחוק את זה, אני  מעודה: א.

 8 והוא ממילא יוציא עלון, אבל שזה לא יהיה כתוב.אצביע בעד 

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

 10אז אני לא מוכן להצביע, אז אני מתנגד, לא אצלי, אני רוצה בהחלטה.  א. מעודה:

 11 מה אתה רוצה?

 12 חד( )מדברים בי

 13הרי אנחנו מספקים כתוב פה חלוקת מענקי לימוד.  ישריםאור  3סעיף  ה. פרי יגור:

 14למה אנחנו צריכים לספק כסף של תמיכה שילך בלי בקרה שלנו  מלגות.

 15 לטובת מלגה. יש תקציב מלגות. למי הוא הולך 

 16ם. פרויקטים הבאיעבור האגב יש טעות בטבלה, כתוב למעלה התמיכה   ובראן:’ד ג. ג”עו

 17הכותרת של העמודה לא נכונה, בגלל זה, אפרים, אני מבין עכשיו את 

 18זה נתקן, העמודה הזאת היא תמצית של מה של אפרים. הכוונה 

 19ה על הפעילות שלה. זה לא מדויק לכתוב התמיכה עבור שרשמה העמות

 20 הפרויקטים הבאים. 

 21 המועצה תומכת בעלונים. א. מעודה:

 22לפני כמה דקות הוא אמר שזה תיאור רן אמר את זה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 הפעילות.

 24 )מדברים ביחד( 

 25מה השאלה, רבותי? מה השאלה, לא הבנתי את השאלה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו 

 26 מה השאלה?

 27 השאלה היא שיש פה חלוקה למענקי לימוד, נכון? א. לב:

 28 איפה אתה רואה את זה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 .3סעיף  א. לב:

 2 .3בסעיף  ר. רונן:

 3 זה מה שהם עושים. ח ר. גלר:”רו

 4 בית כנסת,  ישריםאור   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 יש פה חלוקת מענקי לימוד.  א. לב:

 6ארגון שיעורים והרצאות. איפה אתה קורא? אה, חלוקת   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 מענקי לימוד, אוקי. בסוף.. כן. 

 8 .9,000נותנים להם  אלף שקל, 20הם ביקשו  אטיאס: א.

 9 גלר, מי יושב בראש אור הפרדס? א. מעודה:

 10 )מדברים ביחד( 

 11 אגב ראיתם את גובה התמיכה?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 כן, ראיתי. א. לב:

 13 שקל. 9,000  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 )מדברים ביחד( 

 15 באור הפרדס.צדקה לא   ובראן:’ד ג. ג”עו

 16 )מדברים ביחד( 

 17 אתה רשות מקומית,  א. לב:

 18 )מדברים ביחד( 

 19שקל, אני מדבר על ההיגיון של כל  9,000-אלדד, אני לא מדבר על ה א. לב:

 20, אני מדבר על כל הדברים שקל 9,000-אני לא מדבר על ההתמיכות. 

 21 האחרים,

 22 )מדברים ביחד( 

 23 שכדאי לצבוע, אבל זה לשיקולכם. אני לא חושב  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24אני נותן כסף עבור א', ב', ג', ד'. לצורך אתה כרשות צריך להגדיר  א. לב:

 25פעילות נוער חשוב מאוד. סתם אני זורק העניין סלי מזון חשוב מאוד, 

 26, אני יודע שזו ועדה מקצועית ואין לי שום אני לא עשיתיעכשיו פה, 

 27שמה ואני לא יודע גם כן כמו שהוא בקרה עליה ואני לא יודע מה קורה 

 28 אמר זה רק התמצית, זה לא באמת שאר הדברים.
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 1רבותי, את ההסתייגויות  ,טוב, תשמעהפעילות שלהם, כן.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2בצד וכשתהיה הצבעה תגידו  שלך, נעלה את זה להצבעה. תרשמו את זה

 3 מה אתם רוצים להסתייג ונחליט. 

 4 ה תקבל את ההסתייגויות האלה?ואת א. מעודה:

 5 לא, אני חושב שצריך להשאיר להם מרחב פעילות.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 למה אין בוועדת תמיכות נציג מועצה?  ר. רונן:

 7 תשאלי את היועץ המשפטי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 זה החוק.   ובראן:’ד ג. ג”עו

 9 ה?זה החוק שאין נציג מועצ ר. רונן:

 10 זה החוק, יש חוזר מנכ"ל,  ובראן:’ד ג. ג”עו

 11 אבל יש סיבות למה. ,אסור לנו להתערב א. אטיאס:

 12 שתהיה מעורבות.שלא רוצים כנראה זאת הסיבה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 לא יכול להיות שאנחנו נייעץ למועצה להחליט. א. מעודה:

 14והתערבות חבר מועצה  או כן, אבל איזשהו מעורבות של נציג ציבור א. לב:

 15 בכאלה דברים, זה הגיוני לחלוטין, 

 16 לא, אבל אפשר כמשקיף.  א. מעודה:

 17 זה היה והורידו את זה. א. אטיאס:

 18 גם כמשקיף, מה תעשה כמשקיף? א. לב:

 19 מה זה משקיף? תסתכל. נו באמת. ר. רונן:

 20 תשמע ולא תעשה כלום? א. לב:

 21רבותי, תסתכלו על הסכומים שמקבלים  לא מדובר,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 העמותות.

 23 נורא מעט. ר. רונן:

 24דליפה זה עוד לא ברמה כזאת שאנחנו מדברים פה על   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 ענקית. 

 26 הסכומים הם ממש מזעריים. ר. רונן:

 27ה. רבותי, עוד שאלות? יש לנו עוד תב"רים, יש הרבה עבוד  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 כן.
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 1למען הקשיש. זה אלף שקל נוספים לעמותה  22אני רוצה להבין למה  ה. פרי יגור:

 2 בגלל שאחוז הקשישים בישוב עלה בהתאמה?

 3 שהתבצעה. לא, לא, יש פה פעילות   ובראן:’ד ג. ג”עו

 4 איזה פעילות? ה. פרי יגור:

 5 זה פרויקט שהם לקחו על עצמם. ח ר. גלר:”רו

 6אלף שקל מהתמיכה  22-י פסחא הם יקחו את זה על עצמם וקמחא ד  ובראן:’ד ג. ג”עו

 7 מיועדת לפעילות הזאת ספציפית, ייעודית, צבוע. 

 8 זה לא דרך הרווחה בדרך כלל? ה. פרי יגור:

 9 זה בשיתוף הרווחה. ח ר. גלר:”רו

 10הרווחה עושה את זה בשיתוף פעולה איתם והם לוקחים את זה על   ובראן:’ד ג. ג”עו

 11 ייעדנו את הכסף הזה,  עצמם, ולכן אנחנו

 12 זאת אומרת תקציב שאני לא אראה עכשיו ברווחה? ה. פרי יגור:

 13 מה זה לא תראי ברווחה? בתקציב? זה בתמיכות, לא ברווחה.  ובראן:’ד ג. ג”עו

 14 אני מצטער, גם אני לא הבנתי את זה. א. לב:

 15 , כמו שאתה יכול לתמוך,Xזו תמיכה ייעודית לפעילות   ובראן:’ד ג. ג”עו

 16 מי עשה את הפעילות הזאת שנה שעברה או לפני שנתיים? א. לב:

 17 שנה שעברה לא יודע מי עשה אותה.  ובראן:’ד ג. ג”עו

 18עשתה בצורה יותר מצומצמת,  אני חושב שהעמותה למען הקשיש ח ר. גלר:”רו

 19 עכשיו זה יותר רחב.

 20 מה זה יותר מצומצמת?  ה. פרי יגור:

 21 והייתה עוד עמותה,  .את הסכום לא זוכר ח ר. גלר:”רו

 22 זו עמותה מקומית?  א. מעודה:

 23 זו עמותה מקומית, רק מקומית.  ח ר. גלר:”רו

 24 ברווחה, דווקא עמותה שהפעילות שלה,זאת העמותה עובדת המון   ובראן:’ד ג. ג”עו

 25. השאלה היא שלא יהיה כפל כי אני יודע מתקציב המועצה אין לי בעיה א. מעודה:

 26 יש להם בוחטה כסף. 

 27 נכון. פרי יגור: ה.

 28 לא לזה.  ובראן:’ד ג. ג”עו
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 1 זה אותם קשישים, מה לא לזה? א. מעודה:

 2 )מדברים ביחד( 

 3 הדודאים למה ירד?  7סעיף  א. לב:

 4 למה ירד מה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 הדודאים למה ירד?  7סעיף  א. לב:

 6 .8סעיף  ח ר. גלר:”רו

 7 .8סליחה, סעיף  א. לב:

 8בגלל שסך ירדו שירד, לא רק דודאים ירדו, יש הרבה מאוד סעיפים  ח ר. גלר:”רו

 9אלף שקל והתווספו  20. ירדו 180-אלף שקל ל 200-הכול ההיקף ירד מ

 10 עמותות והיינו צריכים להוריד לעמותות הקיימות. 

 11 בתקציב הכולל שלה ירד אתה אומר? בעקבות מה? א. לב:

 12 של המועצה ירד. ח ר. גלר:”רו

 13 ב של הדודאים בסך הכול,והתקצי א. לב:

 14 כולם בהתאם, לכולם קיצצו לכל האורך.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 לא, לא לכולם קיצצו. א. לב:

 16 חוץ מיד לבנים ירד לכולם. כולם ירדו. ח ר. גלר:”רו

 17קיצצו מצד אחד, מצד שני יש כאלה שלא קיבלו בשנה שעברה ועכשיו  ה. פרי יגור:

 18 מקבלים. 

 19 אז מה, לא לתת?  ראן:וב’ד ג. ג”עו

 20 שקל שאתם נותנים פה.  2,000-להקים עמותה עולה יותר מ ה. פרי יגור:

 21אבל זה אנשים שאנחנו בוחנים את הפעילות, בוחנים את ההיקף. פעם   ובראן:’ד ג. ג”עו

 22לראות לפי הפעילות. מגישים, מנסים, נותנים להם רק בשביל ראשונה 

 23 . לפי היקף הפעילות. 6ם , שנה אחרי מקבלי4-באים מתחילים ב

 24 שקל? 2,000 ה. פרי יגור:

 25 לפעמים יש עמותות שמתחת לרדאר, לא רואים אותן.  ובראן:’ד ג. ג”עו

 26שקל מה מכסה להם? אפילו את המנהל חשבונות לא מכסה  2,000-ו ר. רונן:

 27 שקל. 2,000זה בדיחה  שקל? 2,000להם. מה זה 

 28  , אפשר לאשר? אפרים, יש לך עוד שאלות? רבותי, כן  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 טוב, בוא נמשיך. אז רגע, מה זה פוש?  א. מעודה:

 2 דחוף.  ובראן:’ד ג. ג”עו

 3 מה? א. מעודה:

 4 דחוף.  ובראן:’ד ג. ג”עו

 5 פוש זה לדחוף. ר. רונן:

 6 לא, באמת, מה זה עמותת פוש הזאת? א. מעודה:

 7 פוש זה לדחוף. ר. רונן:

 8 דים נזקקים, כתוב שמה,זה עזרה לתלמי צ. כהן:

 9 תגידו לי התלמידים הנזקקים האלה הם בכל העמותות, א. מעודה:

 10 תסתכל על הפירוט, זה לא נזקקים. זה בלימודים. צ. כהן:

 11 כן, אבל כולם פה אומרים עזרה בלימודים.  א. מעודה:

 12 לא נזקקים.  צ. כהן:

 13 כל העמותות. א. מעודה:

 14 ק פוש.לא, לא, לא, מה פתאום. יש ר צ. כהן:

 15 ומי אלה? מי אלה הפוש הזה? איפה הם נמצאים? א. מעודה:

 16 בכל בתי הספר. ר. רונן:

 17 מה זאת אומרת? צ. כהן:

 18 הם מחולקים לבתי ספר? א. מעודה:

 19זו עמותה של מתנדבים שעוזרים לתלמידים בשיעורי בית, להתכונן  צ. כהן:

 20 למבחנים.

 21 מה זה קולות בשדרה? א. מעודה:

 22 השנייה.זה הלהקה  צ. כהן:

 23 חבורת זמר. ה. פרי יגור:

 24 של מי? א. מעודה:

 25 מן.טי פיכדשל ג מ. מגידש:

 26 של גדי פיכטמן? א. מעודה:

 27 זה המהקהלה. כן. צ. כהן:

 28 שקל.  6,000שקל לפיכטמן? אני מציע  2,000אז למה רק  א. מעודה:
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 1 . אבל הוא לא יתמוך בך בכל מקרה מ. מגידש:

 2 אני יודע. א. מעודה:

 3 אפרים, אפשר ללכת להצבעה? יש הסתייגויות?   ר:”בר כוכבא, יור א. ”ד ד”עו

 4 אני מתנגד, לא הסתייגויות, לידית. א. מעודה:

 5 אתה מתנגד לידית. אוקי.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 לידית או לתמיכה בידית?  ובראן:’ד ג. ג”עו

 7 בידית ובתמיכה. א. מעודה:

 8 זהו, שיהיה ברור.   ובראן:’ד ג. ג”עו

 9 )מדברים ביחד( 

 10 ,התיאטרון הזה הוא ממתג את פרדס חנה כרכור  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 ממש. ממש. א. מעודה:

 12 נכון. ה. פרי יגור:

 13 והוא חשוב לפרדס חנה כרכור,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 נכון. ה. פרי יגור:

 15 איזה יופי שאתם באותה דעה.  א. מעודה:

 16 )מדברים ביחד( 

 17 בגלל שזאת תפיסת עולמך אז אתה חושב שאחרים,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”דד ”עו

 18 ,לא, לא רוצה לתת להם א. מעודה:

 19 )מדברים ביחד( 

 20 יש לך עוד הערות?בבקשה איציק,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21 מה שאמרתי מקודם. א. לב:

 22 אני אגיד לך מה,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 ,ות שאמרתי מקודםהסתייגוי א. לב:

 24כן, אבל ההסתייגויות שלך אני רוצה שתגיד אותם   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 לפרוטוקול.

 26 אמרתי. א. לב:

 27 פעמים. 3הוא אמר אותם  ה. פרי יגור:

 28 אוקי. תגיד בבקשה מה ההסתייגויות. בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1זה של בקרה על תנועות הנוער ההסתייגויות הם אחד לכל הנושא ה א. לב:

 2על כמות הילדים, המעקב אחרי מי ומועדוני הספורט, שיהיה בקרה 

 3 לאורך שנים, ולא שמציגים מספר, מגיע, מי לא מגיע

 4 אגב זה לא הסתייגות.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 ותנועות הנוער של מי, לפי תנועות.  ר. רונן:

 6זה הסתייגות? אתה מציע הצעת ייעול ומקבלים את  למה  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 זה בגדול. 

 8 אז,אמרת הסתייגויות  א. לב:

 9לא, כי אתה אמרת יש לך הסתייגויות. זה לא הסתייגות.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 אוקי. מה עוד?

 11 איציק, תנועות הנוער ולפי שמות.  ר. רונן:

 12 ת. נכון, אמרתי לפי שמות ותעודות זהו א. לב:

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

 14הדבר השני זה הנושא הזה של לצבוע את הכסף לפעילויות מה שנקרא  א. לב:

 15 שתואמות את רוח הרשות המקומית שנותנת את התמיכה.

 16 מה זה תואמות את רוח הרשות המקומית?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17, שאני לא יודע פוליטי, לא יהעלו מקודם פה נושא של עלון שבוע א. לב:

 18, אני רק הקשבתי למה שהיה פה, פוליטי, אני לא ראיתי את הנושא הזה

 19אז לדעת אם זה עלון פוליטי אז כמובן שהוא לא אני לא מבין בזה. 

 20 מקבל תמיכה. 

 21ציין פה יש ות מענקי לימוד, חלוקת מענקי לימוד הנושא הזה של חלוק 

 22מרכז צעירים נותן מלגות. כאילו כבר, מחלקת החינוך מציגה מלגות, 

 23, יש ועדת מלגות. לא נראה יש פה שיתוף פעולה. הרשות בבקרה על זה

 24 לי שחלוקת מענקי לימוד זה,

 25 )מדברים ביחד( 

 26אני אגיד למה אני, אני אמרתי אני מתנגד לידית ואני רוצה שיהיה  א. מעודה:

 27ומר שקל לעמותה ההיא שהוא א 2,000כתוב ואני רוצה להוסיף עוד 

 28 הנהלה, 2,000שהוא משלם רק 
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 1 אז אתה ביקשת,אז אוקי.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 שקל. זה לא מכסה את, 2,000לקולות בשדרה רק  ר. רונן:

 3 . 2,000שקל, הוא אומר רק מנהל חשבונות עולה  2,0000לקולות בשדרה  א. מעודה:

 4 .2,500נכון, עולה  ר. רונן:

 5 לפחות. 2,000לתת להם עוד  א. מעודה:

 6 אוקי. זה מה שאתה אומר. אוקי.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 אני מבקשת שתי הסתייגויות נוספות. ה. פרי יגור:

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

 9דבר אחד אני מבקשת בטבלאות לאור ההערה של ג'ובראן לתקן את  ה. פרי יגור:

 10 ולא פעילות, ית של העמותההעמודה הזאת ולהגיד שזה פעילות עיקר

 11 הפעילות המתוארת של העמותה בבקשה.   ובראן:’ד ג. ג”עו

 12ואולי לצד זה או במקום זה צריך להוסיף למה התמיכה, שאנחנו נדע  ה. פרי יגור:

 13זה יותר חשוב בעיניי מאשר מה למה אנחנו מייעדים את הכסף. 

 14 העמותה עושה.

 15 ם את התמיכה לפעילות מסוימת. לא תמיד אנחנו מייעדי  ובראן:’ד ג. ג”עו

 16את עיקרי פעילות העמותה וגם  תמצאו את שביל הזהב גם להציג בפנינו ה. פרי יגור:

 17 לאיזה פעילויות זה הולך.את עיקרי התמיכות שלנו 

 18 אוקי.  ובראן:’ד ג. ג”עו

 19זה דבר אחד. דבר שני, אני מבקשת להביע את ההסתייגות שלי לגבי  ה. פרי יגור:

 20בין חניכי תנועות הנוער. אני אומרת את זה שנה שוויונית  החלוקה האי

 21אחרי שנה, וגם השנה. אני אתמוך בתמיכות, אני אצביע בעד, אבל זאת 

 22 ההסתייגות המרכזית שלי. אני חושבת שאנחנו חוטאים למטרה.

 23טוב. בבקשה. טוב רבותי, אני מציע להצבעה ככה: אני   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24עה לקבל את המלצת ועדת התמיכות כמו שהיא, ללא מציע להצב

 25הסתייגויות. אבל תוך כדי שנרשמו בפרוטוקול שהועדה תסב את 

 26לקבל כמו למה שנאמר פה בדיון. מי בעד ההצעה שלי תשומת לבה 

 27 שהיא בלי שינויים?

 28 כולל ההסתייגות שלי. א. מעודה:
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 1 ות. מי נגד? הפרוטוקול עבר.בלי הסתייגויות. יהיו הער  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 פרט למה לידית. הצעה שלי נגדית לקבל  סליחה, אני מציע א. מעודה:

 3 )מדברים ביחד( 

 4 אנחנו מצביעים בעד בהסתייגויות שהבענו. זה הכול. ה. פרי יגור:

 5אוקי. אבל רבותי, אני העליתי את זה להצבעה. זה נגמר,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 רבותי.

 7 האלה יכנסו,אבל ההסתייגויות  :א. לב

 8 ההסתייגויות האלה בפרוטוקול נמצאות,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 )מדברים ביחד( 

 10 אני מקבל חוץ מאשר אני מתנגד לידית. א. מעודה:

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

 12 

 13 תהמועצה תצטרף למועצות המקומיות והעיריות באזורנו בדרישה להרחיק א .3

 14 אסדות הטיפול בגז.

 15המועצה תצטרף  3רבותי, הנושא הבא. בבקשה, סעיף   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16למועצות המקומיות והעיריות באזורנו בדרישה להרחיק את אסדות 

 17 הטיפול בגז. אני מבקש הפעם סגן ראש המועצה שיציג אותו אלי.

 18 סליחה, סליחה.  א. מעודה:

 19 לי שזאת ההצעה לסדר הראשונה שלך.אלי, נראה  ה. פרי יגור:

 20 זאת לא הצעה לסדר. א. אטיאס:

 21 נכון, זה נושא. ה. פרי יגור:

 22 אני מתנגד,  א. מעודה:

 23 )מדברים ביחד( 

 24מי שממונה זה סגן ומ"מ ראש המועצה מיכה מגידש. אלא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25אש היה סגן ראת הסיפור זה לטפל, התחיל מה היא? שמי שהתחיל 

 26המועצה אלי אטיאס, אז ניתן לו את הזכות לסיים כי הוא התחיל עם 

 27 הסיפור הזה.

 28 איפה עוד שני סגנים? א. מעודה:
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 1 הכול בסדר. ה. פרי יגור:

 2 סגן וסגנית. א. מעודה:

 3 לחיה האזכרה של הנכד היום.  צ. כהן:

 4 אירוע משפחתי, כן.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 זה לא אירוע.  צ. כהן:

 6 בואו נסגור את זה. קראת את זה? . אטיאס:א

 7 כן. ה. פרי יגור:

 8 את בעד? אתה בעד? א. אטיאס:

 9הזה, אני חושבת שאנחנו  אבקקראתי את זה. אני מלווה את המ ה. פרי יגור:

 10, אלדד, ואני מצפה ממך, זה צריכים לצאת באמירה מאוד מאוד ברורה

 11 את זה.בסדר שהסגנים עובדים מטעמך אבל אתה צריך להוביל 

 12  גם אני שם.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 אני שואל זה עולה לנו כסף? א. מעודה:

 14 עולה לנו קצת.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 אז אני רוצה לדעת זה עולה כסף? א. מעודה:

 16 אני גם מבקשת, ה. פרי יגור:

 17הפגנה ההחלטה הזתא לא עולה כסף, מה שהמועצה עושה אם יש איזה  א. אטיאס:

 18 לתושבים שלנו שנוסעים לשם. גדולה או משהו אנחנו נותנים אוטובוס 

 19 שילוט, יחסי ציבור.  א. לב:

 20אני רק מבקשת לחדד את הניסוח, כי אתם כתבתם המועצה תצטרף.  ה. פרי יגור:

 21 למועצות המקומיות, קודם כל היא לא תצטרף, היא בתוך זה, 

 22 הוא לא ידע לנסח. א. מעודה:

 23המועצה  אני מבקשת תנו לי לסיים משפט. אי אפשר ככה, באמת.  :ה. פרי יגור

 24הזאת לא מצטרפת, המועצה הזאת דורשת להרחיק את אסדות הגז. 

 25 היא יכולה להצטרף לרשויות מקומיות אחרות. היא דורשת. 

 26 )מדברים ביחד( 

 27 תקראי את המשפט. ר. רונן:

 28 זה מה שכתוב. א. אטיאס:
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 1 י, אני מלווה את המאבק הזה חודשים, תאמינו לי שקראת ה. פרי יגור:

 2 הגר, זה מה שכתוב, תקראי עד הסוף. א. אטיאס:

 3 הם הגיעו לכאן.הגר, קיימנו פה כמה דיונים,  מ. מגידש:

 4 אני יודעת. ה. פרי יגור:

 5שנייה. זה שאת יודעת זה בסדר, אני רק אומר לך שהם ביקשו שאנחנו  מ. מגידש:

 6 נצא בהצהרה,

 7 דעת.אני יו ה. פרי יגור:

 8 זה מה שעשינו ברגע זה.זהו.  מ. מגידש:

 9 עשו החלטות,אני רוצה להגיד עוד משהו. כל הישובים באזור  א. אטיאס:

 10 אני יודעת. ה. פרי יגור:

 11 במועצות שלהם כדי שיהיה לזה אפקט. א. אטיאס:

 12 את אותו נוסח צריך להביא פה.  ה. פרי יגור:

 13 אותו נוסח. א. אטיאס:

 14 . זה הנוסח שהם,סחזה אותו נו מ. מגידש:

 15 )מדברים ביחד( 

 16מי נגד? אפרים, זה פה אחד? גם אפרים רבותי, מי בעד?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 מעודה לשם שינוי לא מתנגד.

 18 

 19 אישור זכויות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים לביה"ס יסודי "רימון": .4

 20 034496489למנהלת גב' נועה יזדי, ת.ז.  -

 21 או ליו"ר ועד ההורים מר פבלו 066050238כירה גב' עדי כהן, ת.ז. למז -

 22 011175726.סבסטיאן קבוט, ת.ז. 

 23 אישור זכויות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הרשות המקומית לביה"ס .5

 24 יסודי "רימון":

 25 034496489למנהלת גב' נועה יזדי, ת.ז.  -

 26  066050238למזכירה גב' עדי כהן, ת.ז.  -

 27 ור זכויות חתימה בחשבון בנק עבור כספי הורים וחשבון בנק עבור כספיאיש .6

 28 הרשות המקומית לביה"ס תיכון "רימון":
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 1 )במקום הגב' נועה יזדי( 034820878למנהלת גב' מיטב פריד, ת.ז.  -

 2 55512396למזכירה גב' נורית יעקוביאן, ת.ז.  -

 3 רים בבקשה.הנושא הבא. בבקשה, תב"  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 לא, זכויות חתימה יש קודם. צ. כהן:

 5עבור כספי הורים.  אישור זכויות חתימה בחשבונות בנק  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 מקובל פה אחד?רבותי, יש לנו בעיה עם אישור זכויות חתימה? 

 7לא, רגע, שאלה. בדרך כלל עושים אישור זכויות חתימה לבתי ספר  א. לב:

 8 לא בסוף שנה. בתחילת שנה, 

 9 השתנו דברים. א. אטיאס:

 10  פשוט רן יצא.אני אסביר.  צ. כהן:

 11 השתנו דברים. א. אטיאס:

 12 זה פשוט היה לי מוזר. א. לב:

 13כן, אתה צודק. בית ספר רימון היה בהתחלה, התחלק לשניים עכשיו  צ. כהן:

 14יסודי ותיכון, אז נועה יזדי שהייתה בבית ספר יסודי ושהיתה גם 

 15ימה בתיכון, הפרידו את בתי הספר, אז עכשיו צריך לעשות מורשית חת

 16מחדש. זה לגבי רימון. הכול זה בעצם רימון, שלושתם זה רימון. 

 17שלושת הסעיפים זה רימון, אבל הפרדתי בין הסעיפים כי אחד זה 

 18חשבון הורים, אחד זה חשבון בית ספר, אחד זה בית ספר יסודי, אחד 

 19 זה תיכון,

 20 עה אחת.נעשה הצב א. מעודה:

 21 הצבעה על כל הסעיפים.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 תודה על ההסבר. תודה רבה על ההסבר. א. לב:

 23 מקובל?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 כן. א. לב:

 25 פה אחד.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 

 27 .     אישור תב"רים7

 28אפשר להתחיל בתב"רים שנמצא  עכשיו נושא של תב"רים.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1, רבותי, בואו תשאלו לגבי התב"ריםפה מהנדס המועצה. נתחיל איתם. 

 2 שיפוץ חזיתות המתנ"ס, יש לכם בעיה? 

 3 לא, מה התוכנית?  א. לב:

 4 לשיפוץ. אלף שקל  200אנחנו מקציבים   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 זה צביעה או, א. לב:

 6 יעה.צביעה, צב  א. רפפורט:’ אדר

 7 רק צביעה? תיקון וצביעה. א. לב:

 8 חיצוני.  א. אטיאס:

 9 לכל המעטפת? סליחה רגע, או רק החלק החיצוני של הכביש, א. לב:

 10 בכל מקרה נתחיל עם החזית.שואפים לכל המעטפת.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 דבר אחד, למה זה לא נכנס בבסיס התקציב שלהם? אני רוצה לדעת א. מעודה:

 12 של מי? אטיאס: א.

 13 אנחנו אישרנו את זה בתוכנית עבודה. ח ר. גלר:”רו

 14 אלף. 200אלף ועוד  900 א. מעודה:

 15לא בפרק של פיתוח. בתוכנית העבודה אלף שקל אישרנו  200לא,  ח ר. גלר:”רו

 16 בתקציב הרגיל.

 17אבל למה אני צריך לעשות את  אלף. 200אלף ועוד  900בסדר, אז היה  א. מעודה:

 18 זה?

 19 כי המתנ"ס לא מסוגל לעשות, אין להם את המקורות הכספיים. ר. גלר: ח”רו

 20יש עוד הרבה אנשים שלא יכולים לשפץ את הבית שלהם. זה גוף  א. מעודה:

 21 עצמאי, מקבל כסף מהמועדונים, 

 22 אוקי. מה עוד הערות? זה זרוע ביצועית של המועצה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 לבית ספר נועם.  שני יבילים ח ר. גלר:”רו

 24 הלאה. א. מעודה:

 25 שבילים ע"ש מנחם בגין יביל אחד. אין בעיה.  ח ר. גלר:”רו

 26 לבית ספר נועם מה שקיים שם, יש עוד?  א. לב:

 27 שניים נוספים.  ח ר. גלר:”רו

 28כמה מהם, מהצמיחה הזאת, תושבי זאת אומרת הבית ספר צומח.  א. לב:
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 1 פרדס חנה וכמה חיצוניים?

 2 .30 70  ר:”בר כוכבא, יור א. ”ד ד”עו

 3 ?30 70מה  א. לב:

 4 מבחוץ. 30פרדס חנה,  70  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 אוקי.  א. לב:

 6 אבל זה הולך ונעשה יותר,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 טוב, כל היבילים בוא נעבור, כל היבילים בסדר. א. מעודה:

 8 ל. אלף שק 150מדרכה ברח' החרובים  ח ר. גלר:”רו

 9 שנייה, אבל שמה זה שיפוץ המדרכה. א. מעודה:

 10 לא.  א. רפפורט:’ אדר

 11 אין מדרכה היום.השלמת מדרכה.  ח ר. גלר:”רו

 12 מה לא? א. מעודה:

 13אין יש קטע בין רח' הדקלים לרח' אורנים בצד הצפוני שהוא לא סלול.   א. רפפורט:’ אדר

 14 מדרכה, לא נסללה אף פעם.

 15 הקטע הקטן הזה? א. מעודה:

 16 נכון.  א. רפפורט:’ דרא

 17 אלף? 150 א. מעודה:

 18 מ' כפול הרוחב, זה העלות. 300זה העלות אורך   א. רפפורט:’ אדר

 19 מה סך הגביה מהתושבים? א. לב:

 20 לפי חוק עזר. ח ר. גלר:”רו

 21 כן, אבל כמה הסכום יוצא? א. לב:

 22 עוד לא עשינו, ח ר. גלר:”רו

 23 אתה עשית כבר. אל תגיד לי לא עשית. א. לב:

 24 עכשיו אני מבין, שמה אין מדרכה אפשר לחייב, . מעודה:א

 25 עוד לא עשינו חשבון אבל, ח ר. גלר:”רו

 26למה לא עושים את המדרכה בהמשך  מחפשים איפה יש להרוויח כסף. א. מעודה:

 27 שזה על חשבון המועצה?

 28 שם זה בעיה עם העצים, צריך להעתיק אותם. זה פרויקט מאוד מורכב.  א. רפפורט:’ אדר



  04-8666313חברת איגמי,                                                (       6/18) 72ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2018ביוני  7                                                                                                                                         

     

45 

 1 לא צריך להעתיק, מעודה: א.

 2 כמה תושבים יש בשטח הזה?  א. לב:

 3 זכרוני.נכסים למיטב  3יש   א. רפפורט:’ אדר

 4 מ' אתה אומר.  300נכסים על  3 א. לב:

 5 תב"ר הבא קירוי מגרש בבית ספר שדות, מגרש ספורט,  ח ר. גלר:”רו

 6 ,במועצהאישרנו  א. מעודה:

 7 אלף שקל. 773מהרשאה של מפעל הפיס  ח ר. גלר:”רו

 8 מתי זה יצא לפועל? א. לב:

 9 מה, מה, מה? א. מעודה:

 10 על חשבון מפעל הפיס.  קירויהאלף שקל עלות  773 ח ר. גלר:”רו

 11 אתה לא עושה קירות. הרי לא, זה המון כסף,  א. מעודה:

 12 יצא מכרז. ח ר. גלר:”רו

 13 אנחנו מקוים שלפני סוף שנת הלימודים.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 נקוה שנספיק לעשות הקיץ.  ח ר. גלר:”ור

 15 סוף שנת הלימודים? א. לב:

 16 סוף שנת הלימודים הזאת, התחלת שנת הלימודים הבאה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17אלף שקל, הגיעה הרשאה וחשבנו שזה שתי  100, יש פה הקטנה של 904 ח ר. גלר:”רו

 18 אלף שקל. 97-הרשאות וזה אותה הרשאה בכפל, אז יש הקטנה ל

 19 מה זה מרכיבי בטחון? א. מעודה:

 20 גדרות, מחסנים, דברים כאלה.לרוב זה גדרות.  ח ר. גלר:”רו

 21 למה? למבנים של המועצה? א. מעודה:

 22 מוסדות חינוך.   א. רפפורט:’ אדר

 23אלף  580של המשרד להגנת הסביבה,  , הגדלה בעקבות הרשאה 680 ח ר. גלר:”רו

 24א של התקנת מתקני אשפה, פחים הפרדה במקור זה כל הנוששקל. 

 25 מוטמנים.

 26 מה שעשינו או מה שנעשה עוד? א. מעודה:

 27 לא, זה מה שנעשה עוד. ח ר. גלר:”רו

 28 קומות ויש להם רק איזה בור אחד.  14דרך אגב יש בניינים של  א. מעודה:
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 1קומות החדשים אין בורות, יש להם חדרי אשפה  14בבניינים של   א. רפפורט:’ אדר

 2 וד לפני שנים.שאושרו ע

 3טוב רבותי, מקובל? מאשרים פה אחד, נכון? תודה רבה. פה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 אחד. הישיבה נעולה. תודה רבה לכם ושבת שלום.

 5 הסכם הפיתוח שאנחנו נצטרך,   ובראן:’ד ג. ג”עו

 6 הסכם פיתוח עם, ח ר. גלר:”רו

 7 תבורי.  ובראן:’ד ג. ג”עו

 8 תבורי. ח ר. גלר:”רו

 9 כבר חתמנו עליו, הבאתם אותו. א. מעודה:

 10 לא, יש תוספת.  ובראן:’ד ג. ג”עו

 11 יש עדכון. ח ר. גלר:”רו

 12 מה התוספת? א. מעודה:

 13הוא יבצע עוד עבודה, הרי לפי ההסכם הקודם הם מגדילים את ההסכם.   ובראן:’ד ג. ג”עו

 14 לא היו צריכים לקבל את כל עבודות הפיתוח במתחם שמה. 

 15 בתמורה לבניינים האלה שאישרו לו? זה א. מעודה:

 16לא, לא בתמורה. מה שאושר לו היטל השבחה הוא ישלם על זה, אם יש   ובראן:’ד ג. ג”עו

 17 תוספת זכויות בניה הוא ישלם. זה לא קשור להסכם הפיתוח. 

  18 

 19 סוף הישיבה

 20 


