
 

 

 
 1  12/12/13תאריך                                                                                                            

 2 ט' טבת, תשע"ד             

 3 פרדס חנה כרכור מקומית המועצ

 4 

 5 

 6 

 7 השתתפו:

 8 מר חיים געש, ראש המועצה

 9 ד בר כוכבא, סגן ומ"מ ראש המועצהעו"ד אלד

 10 אלי אטיאס , סגן ראש המועצה מר

 11 גב' חיה בן צבי, גב' שרון בן צור, גב' רינה רונן, מר נחמיה מנצור 

 12 לוין, מר יעקב צדקה, מר אפרים מעודה, מר רון לירם,  –מר איציק בוחבוט 

 13 גב' הגר פרי יגור, מר אבי כאכון

 14 רו"ח רן גלר, מזכיר וגזבר המועצה

 15 גב' צילה כהן, מנהלת לשכה

 16 בראן ג'ובראן, יועמ"ש למועצהעו"ד ג'ו

 17 מר אריה רפופורט, מהנדס המועצה

 18 

 19 . קביעת ועדות המועצה  1

 20אני מתכבד לפתוח ישיבת מועצה מן המניין נדחית. על סדר היום,  מר ח. געש:

 21 סעיף ראשון על סדר היום

 22 מה, אלי, עברת מקום?  ה. פרי יגור: 'גב

 23 -ונשמע אותו כי הוא הדומיננטי ב חבל שאלי שמה ולא רן שנראה אותו מר א. כאכון:

 24 סעיף ראשון על סדר היום,קביעת ועדות המועצה.   מר ח. געש:

 25 לפני ההצעה הזאת, אני שלחתי לך הצעה לסדר, למה היא לא מופיעה. מר א. מעודה:

 26 כי כל מה שרצית קוים, נשלחו ההסכמים. מר ח. געש:

 27 אז אני מבקש הסבר. מר א. מעודה:

 28 ה מבקש הסבר?למה את מר ח. געש:

פרדס חנה כרכור מועצה מקומית (10/13) 2ה מן המניין מס' פרוטוקול ישיבת מועצ  

 ט' טבת תשע"ד 12/12/13יום ה' מ 
 תשע"ג   
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 1 לגבי ההסכמים. מר א. מעודה:

 2 אין הסברים, ההסכמים הונחו על השולחן, הופצו לכם  מר ח. געש:

 3 מתי הונחו? הם לא  מר א. מעודה:

 4 נשלחו לכם יחד עם הזימון לישיבה הזאת. מר ח. געש:

 5שעות,  48כן, אבל אני רוצה לקבל הסבר, הרי בהתאם לחוק היית צריך  מר א. מעודה:

 6שעות לפני ישיבת מועצה ראשונה לתת לנו את ההסכמים כדי לדעת  48

 7שבר כוכבא קיבל סגן, כדי לדעת שההוא קיבל שלוש מאות אלף שקל, 

 8שזה בערך חצי משרה, שההוא קיבל מאה חמישים אלף שקל, את זה 

 9 הייתי צריך לדעת כדי לדון בזה ולשאול מדוע מגיע להסכם כזה? 

 10 לסדר היום.אני מבקש לחזור  מר ח. געש:

 11 רגע, מה מר א. כאכון:

 12 אין מה, יש סדר יום ואנחנו הולכים לפי סדר יום. מר ח. געש:

 13 אבל אתה לא עובר לסדר יום.  מר א. מעודה:

 14 למה אתה שותק בנושא הזה? מר א. כאכון:

 15 מאה אחוז. מר ח. געש:

 16בכל מקרה זה הצעה לסדר, הצעה לסדר צריכה להיות מועלית, זה  מר א. מעודה:

 17ששלחת לי לא ענית על ההצעה לסדר. כשהיא עולה תגיד לי שלחתי, 

 18 אבל ההצעה...

 19 אז נעלה אותה פעם הבאה.  מר ח. געש:

 20 שניה מר א. כאכון:

 21 אבי מר ח. געש:

 22 שעות לפני כן. 48אבל לא ענית למה לא שלחת לנו את זה  מר א. מעודה:

 23יתה תקלה, הנייר אני העברתי את זה למועצה בזמן שנחתמו, פה הי מר ח. געש:

 24 היה במועצה.

 25 אז תגיד תקלה. מר א. מעודה:

 26 תקלה של מזכיר המועצה? ה. פרי יגור: 'גב

 27 תקלה שלא שלחו. מר א. מעודה:

 28 תקלה של מזכיר המועצה. מר ח. געש:
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 1 המזכיר או הגזבר לא שלח. מר א. מעודה:

 2 אתה מבין שיש לזה השלכות משפטיות.  ה. פרי יגור: 'גב

 3 דר, נציג בוועדה החקלאית בס מר ח. געש:

 4 הוא לא כל כך מעוניין לשמוע אבל אנחנו ... ה. פרי יגור: 'גב

 5יש סדר יום ואנחנו הולכים לפי סדר יום, הישיבה הראשונה נגמרה,  מר ח. געש:

 6 נתנו לך להתבטא בניגוד לסדר היום באופן 

 7 אל תדאג, אני אתבטא עוד הרבה פעמים. ה. פרי יגור: 'גב

 8 אני בטוח. מר ח. געש:

 9 כן ה. פרי יגור: 'גב

 10 אני מתכוון  מר ח. געש:

 11 אתה לא יכול למנוע מחבר מועצה להתבטא. מר א. מעודה:

 12שאתה חתום עליו אל חיים  2008-אלדד, רק להזכיר לך, יש מכתב מ ה. פרי יגור: 'גב

 13 בנושא של פרסום הסכמים פוליטיים קואליציוניים.

 14 .בסדר, אין שום בעיה ד בר כוכבא:"עו

 15 הוא אומר הייתה טעות...  מר א. מעודה:

 16 אתה בעצמך חתום על מכתב שהתקלות האלה יש בהן  ה. פרי יגור: 'גב

 17 אין ספק וגם ציטטתי את החוק. ד בר כוכבא:"עו

 18 יש בהן עבירה פלילית.   ה. פרי יגור: 'גב

 19 נו אז מה, מה זה שייך אבל? ד בר כוכבא:"עו

 20 אז ... ה. פרי יגור: 'גב

 21 חברים, תלכי למשטרה אמרתי לך  ש:מר ח. גע

 22 או.קי. ה. פרי יגור: 'גב

 23 אנחנו נעבור לסדר היום. מר ח. געש:

 24 חיים, חיים, חיים מר א. מעודה:

 25 ואם אתם לא רוצים ... סדר היום.  מר ח. געש:

 26בעזרת השם בקרוב יהיו הרבה תלונות במשטרה, אז אל תאיים עלינו  מר א. מעודה:

 27 בתלונות במשטרה. 

 28 שיפסיקו לאיים עלי. . געש:מר ח
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 1 לא, אבל התשובה הייתה תקלה זה מתקבל סך הכל. מר א. מעודה:

 2 תודה רבה. מר ח. געש:

 3 אז אתה מתנצל שהייתה תקלה. מר א. מעודה:

 4 סדר היום מר ח. געש:

 5 נא לרשום את ההתנצלות בתמליל. מר א. מעודה:

 6 סדר היום, בבקשה.  מר ח. געש:

 7עם הגר, נכון? שאני הולך להקריא את זה...שסיכמתם,  אני תיאמתי מר א. אטיאס:

 8 או.קי.? 

 9 כן ה. פרי יגור: 'גב

 10 כל מה שהגר סיכמה... מר א. מעודה:

 11 סליחה, לא הפרעתי, אל תפריע לי. מר א. אטיאס:

 12 אני לא שומע אותך. מר א. מעודה:

 13 אז אל תפריע, אם תשב בשקט תשמע. מר א. אטיאס:

 14 שאני אשמע.לא, דבר בקול  מר א. מעודה:

 15 אתה לא הדובר פה, תן לי לדבר, תן לי לדבר. מר א. אטיאס:

 16 סליחה, מותר לי לבקש ממך להגביר את הקול. מר א. מעודה:

 17 אל תפריע לי. מר א. אטיאס:

 18 אני לא מפריע, לא שומע אותך. מר א. מעודה:

 19 טוב, או.קי. מר א. אטיאס:

 20 דבר בקול! ... רמקול.  מר א. מעודה:

 21 נציג בוועדה החקלאית לפי מה שאתם קבעתם זה אבי כאכון. :מר א. אטיאס

 22 נכון ה. פרי יגור: 'גב

 23אנשים נבחרו, הגר פרי יגור היא היושב  5ועדת ביקורת, ועדת ביקורת  מר א. אטיאס:

 24 ראש, אבי כאכון, אפרים מעודה, יואב קעטבי ורן הם החברים.

 25 נכון ה. פרי יגור: 'גב

 26"ח, חיים געש יו"ר, אלדד בר כוכבא חבר, אבי כאכון פס –ועדת מל"ח  מר א. אטיאס:

 27גזבר, מזכיר ויעקב ... חברים בוועדה. ועדה להנצחת  –חבר, רן גלר 

 28יו"ר, אפרים מעודה חבר, אורי כהן –זכרם של נרצחי טרור, רינה רונן 
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 1 נציג ציבור, ונציג של בני משפחה, היו"ר כבר ידאג מי זה יהיה. 

 2 פנות לנציגות של נפגעי הטרור פה ולבקש נציג בוועדה. היו"ר צריך ל מר ח. געש:

 3יו"ר, אפרים  –ועדת שמות והנצחה למקומות ציבוריים, רינה רונן  מר א. אטיאס:

 4מעודה חבר, נחמיה מנצור חבר, אורי כהן נציג ציבור, יהודה ועקנין 

 5 חבר ועדה מטעם המועצה. 

 6 נתי, למה?רק שאלה, לפני גם הייתה הנצחה, לא הב מר א. מעודה:

 7 לא, זה... מר א. אטיאס:

 8עשינו הפרדה, ועדת שמות שאתה עמדת בראשה הייתה ועדת רשות,  מר ח. געש:

 9הוועדת חובה היא ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור, זה ועדת חובה 

 10 וההרכב שלה קבוע. 

 11ועדה לאיכות הסביבה, יו"ר חבר המועצה איציק בוחבוט, חברים:  מר א. אטיאס:

 12 נצור, חיה בן צבי נחמיה מ

 13 רגע, זה בניגוד להסכם הקואליציוני, הוא יו"ר ... החלפתם?  מר א. מעודה:

 14 אנחנו נדבר על זה אחר כך. מר א. אטיאס:

 15 או.קי., אז תגיד שזה בשינוי, שונה ממה ש...  מר א. מעודה:

 16 אני חשבתי שזה מתואם עם הגר, מתואם גם אתכם.  מר א. אטיאס:

 17 רתי על כל ועדה, במקרה זה ראיתי...לא עב מר א. מעודה:

 18 הכל בסדר, מתואם ומוסכם. ה. פרי יגור: 'גב

 19אין לי בעיה, אני אומר, זה היה ב, אני זוכר את ההסכם הקואליציוני  מר א. מעודה:

 20 בעל פה פשוט.

 21אז היו"ר איציק בוחבוט, חברים: נחמיה מנצור, חיה בן צבי ורון  מר א. אטיאס:

 22המועצה, צביקה שוורץ נציג ציבור... וזה הכל, לירם. אייל שני מטעם 

 23השאר זה חברים שישלימו אותם. הוועדה למאבק בנגע הסמים 

 24המסוכנים, יו"ר אבי כאכון, חברה שרון בן צור, יהיו נציגי ציבור 

 25 וחברים אחרים שנרשמים... תמי בר ששת, אבי כאכון.

 26 עדת חובה? מה זה יו"ר... עד עכשיו אני לא מבין, זה ו מר א. מעודה:

 27 ועדת חובה. מר ח. געש:

 28 שמה, מה תפקידה? מה תפקידה של הוועדה הזאת? מר א. מעודה:
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 1 לעסוק בפעילות למניעת שימוש בסמים. מר ח. געש:

 2 מה השיניים שיש לה, יש לה תקציב, יש לה מה? רגע, תן לי לשמוע מר א. מעודה:

 3בר היה תקופה קצרה מול האגף לשירותי רווחה וקהילה, כן. אבי כ מר ח. געש:

 4 שם.

 5 שנתיים.  מר א. כאכון:

 6 יש היום שתי ישיבות, את קוראת את הישיבה הבאה.  צ. כהן: 'גב

 7נגמרת הישיבה הזאת, הישיבה הבאה, יש שתי ישיבות. הוועדה למיגור  מר א. אטיאס:

 8 אלימות

 9 זאת ועדת חובה. מר ח. געש:

 10 צדקה, חבר נוסף אבי כאכון.יו"ר עו"ד אלדד בר כוכבא, חבר יעקב  מר א. אטיאס:

 11 קצת הסבר, מה זה מיגור אלימות? במקום משטרה? לא הבנתי. מר א. מעודה:

 12עוסקת עוד פעם בשירותי רווחה ומשטרה עם כל מי שיש, זה ועדת  מר ח. געש:

 13חובה, אני לא יודע מתי עצרו אותה בעבר, לא היה למועצה, ואנחנו 

 14 עשינו, ניסינו

 15 יה מתואם עם משטרה? לא הבנתי.אז הוא יה מר א. מעודה:

 16 גם עם כל מי שעוסק במיגוד אלימות.  מר ח. געש:

 17 אבל מה בפועל הוא עושה. מר א. מעודה:

 18הוועדה תקבע לעצמה את סדר, הוועדות הרי קובעות לעצמן את סדר  מר ח. געש:

 19 היום.

 20 אבל אם זה ועדת חובה נתנו לו איזשהן מטלות.  מר א. מעודה:

 21 ותר מדי, לא יותר מדי מטלות. לא י מר ח. געש:

 22 כלים, משהו.  מר א. מעודה:

 23 לא מר ח. געש:

 24 שילך ויפריד. מר א. מעודה:

 25הוא לא צריך להפריד מהומות ברחוב, הוא צריך לקבוע לעצמו במה  מר ח. געש:

 26הוא רוצה לעסוק, עוד פעם, הוא צריך להיות בקשר גם עם ועדת 

 27 הרווחה, גם עם משטרה.החינוך, גם עם אגף החינוך, גם עם אגף 

 28 מה התועלת שלו, מה, הרווחה לא פונה למשטרה? מר א. מעודה:
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 1 העיניים הציבוריות ממוקדות על נושא מסוים. מר ח. געש:

 2 בקיצור זה ... מר א. מעודה:

 3 זה חובה, זה חובה, חבר'ה מר א. אטיאס:

 4 זה ועדת חובה, אבל נותנים חובה בלי להגיד מה המהות. מר א. מעודה:

 5 כי רוצים שיטפלו בנושא הזה בצורה מרוכזת, זה הכל.  ר א. אטיאס:מ

 6 צריך לשים את זה... מר א. מעודה:

 7הוועדה לשימור אתרים גם ועדת חובה, חייב להיות יו"ר או ראש  מר א. אטיאס:

 8 המועצה או אחד מסגניו.

 9 יש לנו אתרים פה שאנחנו צריכים ועדה? מר א. מעודה:

 10 כן מר ח. געש:

 11 למשל? ודה:מר א. מע

 12אנחנו במסגרת תוכנית המתאר עשינו סריקה יסודית של אתרים  מר ח. געש:

 13שצריך לטפל בהם בנושא שימור ברמות שונות של שימור, הנספח הזה 

 14שצורף לתוכנית המתאר הוא יהיה הבסיס לעבודה של הוועדה, יש שם 

 15 לא מעט מבנים ורחובות מסוגים שונים, זה לא 

 16 גדרה מה זה רחוב בפרדס חנה כרכור.תן לי ה מר א. מעודה:

 17בית האיכר, מבנים בבי"ס חקלאי, בארות המים הראשונות של  מר ח. געש:

 18 המועצה.

 19 יש לזה תקציב? מר א. מעודה:

 20עוד אין שום דבר, ונצטרך לראות בישיבה הראשונה לקבוע סדר יום  מר ח. געש:

 21צריך של הוועדה, לא כונסה מעולם הוועדה הזאת פרדס חנה כרכור ו

 22 לראות איך עושים את זה.

 23 נותנים לה תקציב למשהו לשפץ, מה, מה זה שימור. מר א. מעודה:

 24היא ממליצה איזה סטטוס, באיזה רמת שימור, איזה מבנה, זה יצטרך  מר ח. געש:

 25 לעבור אחר כך לתקצוב מפני המליאה לתקצב. 

 26ש כאילו עוד אבל אם אני לוקח אתר שימור כמו בית האיכר, הרי י מר א. מעודה:

 27 בעלים שם.

 28זה בכלל לא משנה, השימור לא עוסק במי הבעלים, הבעלים, הנושא  מר ח. געש:
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 1של הבעלים בא לידי ביטוי כשאתה מחליט שהבניין הזה הולך לשימור 

 2וצריך או לפצות את הבן אדם או לתת לו זכויות, אבל כל אתר שימור 

 3המים הראשונה, הוא משהו בפני עצמו, שדירת עצים לא דומה לבאר 

 4 בארות המים הראשונות שמחוברות לבתים היום.

 5 הבנתי, וצריך להגדיר תקציב לזה. מר א. מעודה:

 6פר פרויקט,כן, לא פר כל הוועדה, הוועדה היא ועדת חובה, יש לה  מר ח. געש:

 7 שלושה חברי מועצה והיו"ר הוא ראש הרשות או הסגן.

 8, רינה רונן חברה, נחמיה מנצור חבר אז פה החלטנו שחיים געש יו"ר מר א. אטיאס:

 9 וחברה נוספת זה הגר פרי יגור. 

 10 שימור אתרים.  מר א. מעודה:

 11 ועדת הנחות, צריכים להיות שני חברים בוועדה. מר א. אטיאס:

 12 איזה ועדה? מה זה? מר א. מעודה:

 13 ועדת הנחות. יו"ר  מר א. אטיאס:

 14יברתי עם זה, אם יש לכם רק שניה, חיים, שאלה קטנה, הגר לא ד מר א. כאכון:

 15 שלושה אנשים, לנו מגיע שניים למעשה. 

 16 נכון, ועדת שימור אתרים  מר ח. געש:

 17 היו"ר חייב להיות ראש הרשות מר א. אטיאס:

 18 זה שלושה למעשה שהם אנשי  מר א. כאכון:

 19אני מגדיר כיו"ר בגלל שאני, בגלל שההגדרה של שימור אתרים ראש  מר ח. געש:

 20 שהוא ממלא המקום הקבוע הוא היו"ר של הוועדה.הרשות או סגנו 

 21 שניים ... אחד כאילו. מר א. כאכון:

 22 אני מקווה שזה לא ישנה כי הנספח שימור ... מר ח. געש:

 23השאלה אם הסגן הוא גם חבר או רק הוא מחליף אותה כשאתה לא  מר א. מעודה:

 24 תתפקד.

 25 הוא לא מופיע פה הסגן. מר א. אטיאס:

 26 ראש המועצה או סגנו. כתוב מר א. מעודה:

 27 או אחד מסגניו. מר ח. געש:

 28 אחד מסגניו, אטיאס, מה זה משנה? מר א. מעודה:
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 1 לא, אז הוחלט שחיים געש יהיה היו"ר. מר א. אטיאס:

 2 אני היו"ר של הוועדה.  מר ח. געש:

 3אתה תהיה עסוק, אחד הסגנים, זה אנחנו מאשרים, נשמור את בית  מר א. מעודה:

 4 האיכר.

 5 בית האיכר הוא אחד מ... עש:מר ח. ג

 6לא, אני אומר אתה תהיה עסוק, אז תגיד לאטיאס לשמור על בית  מר א. מעודה:

 7 האיכר. 

 8 על הבית העיקרי. ה. פרי יגור: 'גב

 9ועדת הנחות: יעקב צדקה יו"ר, אפרים מעודה חבר.  ועדת ערר זו ועדה  מר א. אטיאס:

 10 שלא כוללת חברי מועצה... ועדת תיאום תנועה

 11  -אגב, לא כדאי לרענן את ועדת ערר לארנונה למי ש ה. פרי יגור: 'גב

 12עכשיו החוק צריך יו"ר שזה עו"ד. אתה אמרת בקדנציה הקודמת  מר א. מעודה:

 13 שעכשיו מדברים שהיו"ר עו"ד...

 14 חייב להיות עו"ד. מר א. כאכון:

 15 חייב להיות עו"ד. ה. פרי יגור: 'גב

 16 פה אושר אורי כהן יו"ר?יו"ר ועדת ערר, אז למה  מר ח. געש:

 17 כי זה אטיאס עשה.  )מדברים ביחד, לא ברור( לא צריך מכרז?  מר א. מעודה:

 18 . צריך לעמוד במספר ח ר. גלר:"רו

 19 שהוא יכול להיות שופט, אתה הסברת את זה.  מר א. מעודה:

 20 הוא ענייני, הוא לא עובד פה באזור...  ח ר. גלר:"רו

 21 לישיבה הבאה. חיים, דחה את זה  מר א. כאכון:

 22 בינתיים הוועדה... להמשיך כמו שהייתה, אורי היה מקודם  מר א. מעודה:

 23הוועדה הקודמת לא נשארת כי הגר לא יכולה להיות חברה, היא  מר ח. געש:

 24 יוצאת, הגר הייתה חברה.

 25 נכון, תגידי לי את ישבת ... בוועדת ערר?  מר א. מעודה:

 26ים לו שפירא אריאלי, ואם הוא מתאים במקום ... עו"ד איך קורא מר ח. געש:

 27להיות יו"ר על פי הכישורים של שופט שלום וכל מה שנדרש בספר אז 

 28 אנחנו נביא לישיבה אחרת 
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 1 לא צריך מכרז, זה עם משכורת.  מר א. מעודה:

 2 אז אין יו"ר  ח ר. גלר:"רו

 3 לא, אבל צריך מכרז כי זה מדובר עם משכורת. מר א. מעודה:

 4 פתאום. מה  מר א. כאכון:

 5 תשלום עבור כל ישיבה, מתנדב?  מר א. מעודה:

 6 כולם מתנדבים. מר ח. געש:

 7 אבל העו"ד מר א. מעודה:

 8 גם העו"ד מתנדב.  מר ח. געש:

 9 מבזבז זמנו בלי כסף?  מר א. מעודה:

 10 הלאה מר ח. געש:

 11 ועדת תיאום תנועה.  מר א. אטיאס:

 12 מה זה? ועדה למה? מר א. מעודה:

 13 תנועה. תיאום מר א. אטיאס:

 14ועדת תיאום תנועה פועלת הרבה זמן, זו ועדת רשות, היא לא ועדת  מר ח. געש:

 15 חובה.

 16 זו ועדת תחבורה. אז למה אתה קורא לזה מר א. אטיאס:

 17 כי השם הוא תיאום תנועה. מר ח. געש:

 18 זה מה שהיה ועדת תחבורה נחמיה. מר א. אטיאס:

 19אני יו"ר רשות התמרור, יש שני דברים, אחד זה רשות תמרור כש מר ח. געש:

 20מקבל סמכויות או לא ממשרד התחבורה ויש ועדת תיאום תנועה 

 21מקומית שיש שם חבר מועצה אחד, היה עמוס כחלון, החליף אותו 

 22 -נחמיה ו

 23 ועכשיו? מר א. מעודה:

 24 ועכשיו איציק בוחבוט יו"ר. הוא אחד מ... מר א. אטיאס:

 25ג את כל מה שהציבור שולח אליו כל השאר זה אנשי מקצוע, הוא מייצ מר ח. געש:

 26או מגיע אליו. לא היו עם זה בעיות, קואליציה אופוזיציה בכל השנים 

 27 שאני פה.

 28ועדת חינוך: שרון בן צור יו"ר, איציק בוחבוט לוין סגן יו"ר, חבר  מר א. אטיאס:
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 1 מועצה רון לירם.

 2 מה עם ציבור? מר א. מעודה:

 3 רון לירם  מר ח. געש:

 4 גשת לו את הרשימה?את ה מר א. מעודה:

 5 תן לו לגמור. מר ח. געש:

 6אני רוצה לדבר רגע על הנציגי ציבור, אנחנו פה מחויבים על פי ההסכם  מר א. אטיאס:

 7של החלוקה של הבית לקבל חברים, לגבי נציגי ציבור זה המלצות, 

 8 אנחנו נבדוק את הדברים ואנחנו מאשרים 

 9 מי זה אנחנו? מר א. מעודה:

 10נו נשב עם חיים געש וחיים געש ראש המועצה והוא קובע מי יהיו אנח מר א. אטיאס:

 11 האנשים 

 12 קובע, המליאה מר א. מעודה:

 13נציגי ציבור לא, נציגי ציבור לא, אנחנו נגיש את זה, אין פה חלוקה בין  מר א. אטיאס:

 14 אנשים 

 15 לא בין אנשים, בסדר, אבל המליאה צריכה לאשר  מר א. מעודה:

 16 ...  מר ח. געש:

 17 לא, בין היתר ... מעודה: מר א.

 18היום הוגשה רשימה, אנחנו נבדוק את הדברים, זה לא קשור לחברים  מר א. אטיאס:

 19 של היום, בסדר?

 20 אני מציע תנו לאלי לסגור עם הגר וזה יסתדר.  מר ח. געש:

 21 זה לא רק אלי והגר, היו"ר ועדה... מר א. אטיאס:

 22ים מכל מיני סיבות, תנו לאלי יש שמות שהועלו שיש שם ניגוד עניינ מר ח. געש:

 23 ולהגר לסגור. 

 24גם יו"ר הוועדה... זה רק הערת אגב. ועדת ביטחון שזו ועדת חובה,  מר א. אטיאס:

 25חיים געש יו"ר, איציק בוחבוט לוין חבר, חברה נוספת הגר פרי יגור. 

 26ועדת אירועים: רינה רונן יו"ר, שרון בן צור חברה, נחמיה מנצור חבר, 

 27 ברה, אבי כאכון חבר ואפרים מעודה חבר. חיה בן צבי ח

 28סליחה, ועדת אירועים, אבל בזמנו ראיתי שיש שיק שוק והכל באותה  מר א. מעודה:
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 1 הוועדה?

 2 הוועדה הזאת מרכזת את כל האירועים. מר א. אטיאס:

 3 אבל מר א. מעודה:

 4 את כל האירועים, את כל האירועים. מר א. אטיאס:

 5 גם שיק שוק? מר א. מעודה:

 6 הכל ח. געש:מר 

 7הכל, כל האירועים שיש במושבה הוועדה קובעת, אתה תשב בוועדה,  מר א. אטיאס:

 8 דירקטוריון החל"ז: חיים געש יו"ראתה תראה. 

 9 איזה ועדה?  מר א. מעודה:

 10 בחל"ז, אלי אטיאס חבר, וחבר נוסף זה רון לירם. זהו מר א. אטיאס:

 11 ?אגב, כל זה בהסכמה של האופוזיציה מר א. מעודה:

 12 אמרתם ש... מר ח. געש:

 13 היה תיאום, זה מה שקיבלנו  מר א. אטיאס:

 14 אין בעיה, אבל ... למכרזים... מר א. מעודה:

 15 זה לא בסדר היום.  מר א. אטיאס:

 16 סליחה, הגברת הגר מר א. מעודה:

 17 תן לי לסיים.  מר א. אטיאס:

 18 מי זה דוחף? מר א. מעודה:

 19געש ראש המועצה ורואה חשבון רן גלר דירקטור במט"ש חדרה: חיים  מר א. אטיאס:

 20שרון: חיים געש ראש המועצה -כממלא מקום. נציג ברשות איגוד כרמל

 21ורן גלר. חבר בוועדה המקומית עד שהיא תעבור לפה בינתיים חיים 

 22 געש יו"ר, חבר הוועדה מטעם המועצה. 

 23 מה עם איגוד ערים וטרינרי? איגוד ערים לאיכות סביבה?  ה. פרי יגור: 'גב

 24 יש זמן, יחשבו על זה.  מר א. מעודה:

 25 איגוד ערים וטרינרי מר ח. געש:

 26 זה עובד מועצה נבחר, נכון? מר א. אטיאס:

 27כן, איגוד ערים וטרינרי זה מנהל היחידה הסביבתית, איגוד ערים  מר ח. געש:

 28 לאיכות הסביבה מנהל היחידה הסביבתית. 
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 1 וכבאות? ה. פרי יגור: 'גב

 2כבאות, מפברואר אין שירותי כבאות, הכל שירות מולאם  אין יותר מר ח. געש:

 3 במשרד לביטחון פנים. 

 4 עכשיו יש גם מר א. אטיאס:

 5 אגב, למה לא חבר מועצה לזה?  מר א. כאכון:

 6 למה? מר ח. געש:

 7 לאיגוד ערים? מר א. כאכון:

 8 אפשר חבר מועצה. מר א. מעודה:

 9 אבל חיים מר א. אטיאס:

 10 למה?  מר ח. געש:

 11 לדברים האלה. ון:מר א. כאכ

 12 לאיגוד הוטרינרי ולאיכות הסביבה. מר א. מעודה:

 13 אני מעדיף אנשי מקצוע שעוסקים במקצוע. מר ח. געש:

 14 אתה באת עם תעודות כראש מועצה? מר א. כאכון:

 15 למה? מר ח. געש:

 16 לראש מועצה? מר א. כאכון:

 17 ראש מועצה הוא נבחר. מר א. אטיאס:

 18  ראש מועצה אני נבחר מר ח. געש:

 19 ... לא הבנת, הוא נבחר, אבל גם זה נבחר. מר א. כאכון:

 20 אתה רוצה לעזור לחיים לנהל את המועצה? מר א. אטיאס:

 21 ... לנהל את המועצה... מה הקשר? מר א. כאכון:

 22 סליחה, מותר לי להגיד שאני מתנגד? ...  מר א. מעודה:

 23 מה הקשר? אנחנו רוצים שזה יהיה...  מר א. כאכון:

 24החלטה של מליאת המועצה...יגיד אני רוצה שתהיה הצבעה, אבל אם  ה:מר א. מעוד

 25 הוא ינמק את זה אז לא, לא נתווכח, למה לא יהיה חבר מועצה?

 26מניסיון שהיה, כבר הרבה זמן, הרבה מאוד זמן, אפרים, איגוד ערים  מר ח. געש:

 27לאיכות הסביבה שמנו בהתחלה את נורית השמשוני, הישיבות שם 

 28ע היום, זה הפריע לה ביום עבודה. היה נחמיה, גם התקיימו באמצ
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 1 הוא, נחמיה היה לפני נורית 

 2 גם לא הגיעה למליאת המועצה. מר א. מעודה:

 3עכשיו נורית אמרה אני לא יכולה להיות, אני נבחרתי, בחרנו מנהל  מר ח. געש:

 4יחידה סביבתית שזה העיסוק שלו, איכות סביבה זה העיסוק שלו 

 5 ובחרנו בו...

 6 אני אומר אם שמה... א. מעודה:מר 

 7 רוב הנציגים, יש לו יכולת להשפיע. מר ח. געש:

 8אנחנו ארבעים אחוז משלמים כסף שם ושמה ראשי מועצות, ואתה  מר א. מעודה:

 9 שולח פקיד, עם כל הכבוד

 10 אני לא שולח פקיד, אני שולח עובד מקצועי, המונח הזה פקיד מר ח. געש:

 11מועצה שמורכבת מראשי מועצה ואם יש איזה משהו  ... מדברים על מר א. מעודה:

 12ואם צריך להגיע למועצה, אתה כראש מועצה יכול להגיע, או אטיאס 

 13 יהיה או 

 14 אני מניסיוני הרב חושב שבאיגוד המקצועי צריך להיות איש מקצוע. מר ח. געש:

 15 אז אולי תמליץ לכולם, לכל הישובים?  מר א. מעודה:

 16ואה שמגיעים אנשי מקצוע, מכלוף מבנימינה, בחלק מהם אתה ר מר ח. געש:

 17 מאיפה הוא? מבנימינה, הוא היה נציג והוא לא 

 18 הוא היה סגן ראש המועצה. מר א. מעודה:

 19 מכלוף היה סגן? מר ח. געש:

 20 בטח, עכשיו הוא לא נבחר. מר א. מעודה:

 21 לא היה סגן, היה אבו סגן. מר ח. געש:

 22 גם אבו היה.  מר א. מעודה:

 23באיגודי ערים לניקוז זה מעורב, חלק מהרשויות שולחות ראש רשות,  מר ח. געש:

 24העיריות הגדולות שולחות את אגף ההנדסה או לא יודע מה, איגודי 

 25 ערים לניקוז יש שם החלטות של כסף שצריכות להיות החלטות יותר... 

 26 בעבודתי הקודמת הייתי דירקטורית בתאגיד המים חוף כרמל. ה. פרי יגור: 'גב

 27 תאגיד המים. געש: מר ח.

 28 בסדר, אתם יכולים לשקול אולי, תחשוב על זה.  ה. פרי יגור: 'גב
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 1 טוב  מר ח. געש:

 2 לא הבאנו למליאה... מר א. מעודה:

 3 כן, הבאנו למליאה. דוברת:

 4 יש לי שאלה.  ה. פרי יגור: 'גב

 5 אני שאלתי את צילה.  מר א. מעודה:

 6אני טועה זה שבוועדה מרחבית, בוועדות  מה שידוע לי ותתקן אותי אם ה. פרי יגור: 'גב

 7אלף  35מרחביות שבהן יש ישוב אחד שמספר תושביו עולה על 

 8נציגים  6תושבים, תתקן אותי גם אם אני טועה מגיע לאותה הרשות 

 9וכמובן החלטה, שיקול דעת, אני לא יודעת איך זה עובד, לגבי הבחירה 

 10שתכף גם עליו נדון  של היו"ר. אני מבינה שאנחנו בתהליך כזה או אחר

 11במהלך הערב הארוך הזה, להעברת הוועדה לפה, אבל נכון לעכשיו או 

 12 אלף תושבים אני חושבת ש, אנחנו יותר נציגים שם. 35מאז שהיינו 

 13 35-בואי אני אתקן אותך קצת. מרגע שישוב בוועדה מרחבית למעלה מ מר ח. געש:

 14ה אחרת, השר אלף תושבים על פי הלמ"ס, השר חייב היה למנות ועד

 15לא עשה את זה, אנחנו ביקשנו גם את האופציה הזאת. אם האופציה 

 16הזאת הייתה מתקיימת אז הוועדה המרחבית מתחלקת באופן יחסי על 

 17פי מספר התושבים וגם אז הוועדה המרחבית בהיקף הרחב שלה ממנה 

 18א', השר לא עשה את זה, נכון  19או  19ועדת משנה ובוחרת יו"ר, סעיף 

 19 יש החלטה במשרד הפנים שפרדס חנה הולכת לוועדה עצמאית  לעכשיו

 20 זו הסיבה שהם לא עושים את זה. ובראן:'ד ג. ג"עו

 21ולכן גם לא עושים את זה. ההחלטה להקים ועדה עצמאית בפרדס חנה  מר ח. געש:

 22התקבלה על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה כבר מזמן, בינתיים 

 23טה נפלה, עכשיו ההחלטה בעיצומה שרי פנים מאז שההחל 3התחלפו 

 24במרץ תתחיל לעבוד פה ועדה עצמאית.  1-ואם לא יהיו הפתעות אז ב

 25בכל מקרה לא אוטומטית יו"ר הוועדה היה נבחר ראש הרשות 

 26נציגים עדיין  7או  6הגדולה, זה היה נתון למקח וממכר. גם אם יש לך 

 27ה לטרפד. אין לך רוב בוועדה ואם היו רוצים לטרפד את זה אפשר הי

 28באיזשהו שלב בגלל רמת התפקוד הנמוכה של הוועדה לחצנו לעשות 
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 1את זה וזה לא צלח. שקלנו גם ללכת לבג"צ נגד השר כי חוק התכנון 

 2והבנייה לא מאפשר לו שיקול דעת, הוא היה צריך ברגע שהוא מקבל 

 3דיווח מהלמ"ס היה צריך לעשות את זה ולא עשה את זה, בינתיים 

 4 התחלפו שלושה. 

 5 שני שרים. מר א. כאכון:

 6 שלושה מר ח. געש:

 7עוד שלושה תפקידים שמדובר עליהם, מדובר על מחזיקי תיק או  מר א. אטיאס:

 8האצלת סמכות מראש המועצה לאנשים האלה שירכזו את הנושאים 

 9שאני אגיד אותם, אז יש את הנושא של תיק גמלאים שחיה בן צבי 

 10ה ששרון בן צור מרכזת תרכז את זה, יש נושא של תיק מעמד האיש

 11 ותיק הספורט שאני ארכז את זה.

 12 רגע, רגע מר א. כאכון:

 13 תיקים עם כספים? ה. פרי יגור: 'גב

 14 זה תיקים עם כספים מן הסתם. מר א. כאכון:

 15 יש תקציב... מר א. אטיאס:

 16 אני ראיתי אותו, יש תקציב של כדורגל, אתה הרי הולך שמה ... מר א. כאכון:

 17 זה כדורגל?מה  מר א. אטיאס:

 18 על הספורט בכלל ו... מר א. כאכון:

 19 בכדורגל יש ועדת תמיכות, כל מה שיש כסף מאשרים את זה.  מר א. אטיאס:

 20 מה מפריע לך ועדה אני לא מבין. מר א. מעודה:

 21 בדיוק, למה לא ועדה?  מר א. אטיאס:

 22 תהיה יו"ר הוועדה. מר א. מעודה:

 23.. אני אגיד לך מה הבעיה של הוועדות, .אני אגיד לך למה, מה שקורה  מר ח. געש:

 24 אתה ממנה ועדות ובסוף הן לא מתכנסות או לא באים אנשים.

 25 תצמצם אותן. מר א. מעודה:

 26אם למשל יש ועדה שיש בה תקציב מסוים לנהל אותו אז בן אדם אחד  ה. פרי יגור: 'גב

 27 שינהל אותו זה לא ... 

 28 ה המאושר במליאה.בסוף מנוהלים כולם דרך תקציב המועצ מר ח. געש:
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 1 אבל אם יש הרבה מבוגרים שהיו חברים... מר א. מעודה:

 2אנחנו לקראת הישיבה הבאה נשקול הקמת ועדה, שב עוד פעם עם  מר ח. געש:

 3 הגר...

 4 ספורט לגמלאים... מר א. מעודה:

 5אנחנו סוגרים עכשיו מי שנושא באחריות, יש הרבה פעילות עם  מר ח. געש:

 6 ב במימון... הגמלאים, יש תוכנית א

 7 גם הספורט.  מר א. כאכון:

 8אנחנו נשאיר את זה בינתיים ככה, אתם יושבים עם הגר, תראו אם  מר ח. געש:

 9 אתם רוצים להקים ועדה. אני ...

 10 הגר, את תשבי ... מר א. מעודה:

 11 כמות הוועדות היא פשוט יותר מחברי המועצה... מר ח. געש:

 12 שהם משתתפים איתנו. דווקא בגמלאים אני יודע מר א. מעודה:

 13 ימשיכו להשתתף. מר ח. געש:

 14 מא' עד ת', אף אחד לא יהיה שם.  בן צבי: 'גב

 15 אז שתהיה ועדה.  מר א. מעודה:

 16 עוד שאלה קטנה קטנה.  ה. פרי יגור: 'גב

 17 כן מר ח. געש:

 18לא יודעת אם היא קטנה, השאלה קטנה, לא יודעת אם התשובה  ה. פרי יגור: 'גב

 19 ווחה אני שמה לה שאין.קטנה, אבל ועדת ר

 20היא ועדת רשות והיא לא ועדת חובה, אם תשימי לב חלק גדול  מר ח. געש:

 21מהפעילות פה של הוועדות, נגע הסמים, אלימות, גמלאים, הם עוסקים 

 22 בנושאי רווחה. 

 23 יש להם פנים רווחתיים, נכון, אבל ה. פרי יגור: 'גב

 24שנים  6נושא הרווחה, החזקתי אז אני אעשה עליהם ועדת על שתדון ב מר ח. געש:

 25את תיק הרווחה במרכז לשלטון המקומי ואני מכיר לפני ולפנים את 

 26נושא הרווחה, אני אומר לך שאם יש שלוש ועדות אני מקווה שיהיה 

 27שנים להתכנס, שאנשים יבואו... אמרתי לכם את זה  5להן אורך רוח 

 28מיד יש מה בישיבה הראשונה, ועדה זה מחויבות, רוצים, עושים, לא ת
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 1ועדות שנוגעות ברווחה, נראה  3לעשות, בכל אופן בנושא רווחה יש פה 

 2 לי לנכון, אנחנו עושים עכשיו עוד איזה 

 3אולי צריך לקחת את התוכן של מה שעשתה ועדת רווחה קודמת  ה. פרי יגור: 'גב

 4 ולצקת אותם לתוכן אבל לא

 5ר בפעילות של היא לא הייתה פעילה מאוד, היא התרכזה בעיק מר ח. געש:

 6 הגמלאים ואבי עסק בנגע הסמים

 7 והאלימות מר א. מעודה:

 8 והאלימות, עכשיו נכנסה ועדת אלימות.  מר ח. געש:

 9 לא הייתה, זה חדשה עכשיו. מר א. אטיאס:

 10הערה לגבי ועדת המכרזים, ועדת המכרזים, הגב' הגר וכאכון הודיעו  מר א. מעודה:

 11נסה והחלטנו שהגר ואנכי על התפטרותם ואחר כך האופוזיציה התכ

 12 נהיה וכאכון 

 13דרך אגב המליאה בישיבה הקודמת בחרה ועדת מכרזים, חבר ועדה  מר ח. געש:

 14שרוצה להתפטר יש דרך לעשות את זה, הוא צריך להגיש לי מכתב, אני 

 15 לא קיבלתי מכתב התפטרות מאף אחד.

 16ם יש הסכם עכשיו הוא מודיע במליאת המועצה שהוא מתפטר, אבל א מר א. מעודה:

 17 אופוזיציה קואליציה, גם זה בתוך ההסכם. 

 18 ה לא היה, לא דיברנו על זה, אני לא קיבלתי מכתב התפטרותאבל ז מר ח. געש:

 19 מה לא קיבלת מכתב? אתה עוד אמרת לכאכון למה הוא התפטר  מר א. מעודה:

 20 חשבתי שיש לי מכתב, אני לא קיבלתי מכתב. מר ח. געש:

 21 ושב פה המזכיר, קיבל מכתבסליחה, י מר א. מעודה:

 22 המכתב צריך להיות מופנה אלי אישית מכל אחד. מר ח. געש:

 23 למה? מר א. מעודה:

 24 כי זה החוק. מר ח. געש:

 25את הישיבת מועצה מזמן המזכיר, אז נתנו לו את המכתב למזכיר  מר א. מעודה:

 26 להעביר אליך, מה

 27 המכתב... מר ח. געש:

 28 כון, אומר לך אני מתפטר מוועדת מכרזיםאבל הנה, יושב פה כא מר א. מעודה:
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 1 אז לישיבה הבאה נביא ועדת מכרזים. מר ח. געש:

 2 והאופוזיציה והקואליציה מסכמים והולכים עם זה עד הסוף מר א. מעודה:

 3 שיגיש לי מכתב התפטרות  מר ח. געש:

 4 אבל הוא הגיש מר א. מעודה:

 5 לי לא הגיש מכתב, שלחנו  מר ח. געש:

 6 יחה, רן, אתה קיבלת מכתב סל מר א. מעודה:

 7 כולם קיבלו מכתב מרן. מר א. אטיאס:

 8 קיבלתי ממך. ח ר. גלר:"רו

 9 ממני? זה הם, אני רק הייתי הדוור.  מר א. מעודה:

 10 בסיום הישיבה הקודמת.  ח ר. גלר:"רו

 11 כן, ואתה, חיים יודע, אמרת... מר א. מעודה:

 12 בסוף...כי חשבתי שהוא שלח לי מכתב... חיכיתי,  מר ח. געש:

 13 מה קרה לגזבר, כמה זמן לוקח לו?  מר א. מעודה:

 14 לא, הוא מקבל מכתב מהגזבר, תשאל אותו.  מר א. אטיאס:

 15 סליחה, סליחה, מה העקשנות הזאת? עכשיו תודיע פה שאתה מתפטר. מר א. מעודה:

 16 אנחנו נדון, זה לא על סדר היום. מר ח. געש:

 17 תפטר?מה נדון? אתה תגיד לו לא לה מר א. מעודה:

 18 לא אומר לו לא להתפטר, שיגיש מכתב התפטרות מר ח. געש:

 19 לא, הוא מודיע במליאה. מר א. מעודה:

 20 חברים, אני מבקש ... מר ח. געש:

 21רגע, חיים, אם אתה רוצה להעביר את הישיבה יפה, אין בעיה, אם  מר א. מעודה:

 22אתה רוצה כוחני, הבן אדם הודיע עכשיו על התפטרותו, זה יותר טוב 

 23מכתב במליאת מועצה, מה זה, לא עשינו את זה בקדנציה הקודמת? 

 24 כאכון מודיע על התפטרותו, מה קרה?

 25 בישיבה הבאה נדון על זה. מר א. אטיאס:

 26אני לא מבין, אתה רוצה להתעקש שהוא יתן מכתב שאני לא אהיה  מר א. מעודה:

 27 בסיום המכרז?

 28 מה הקשר? אדון מעודה היקר, מה הקשר? מר א. אטיאס:
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 1 ... להגיש בכתב למועצה... לישיבת המועצה. ה. פרי יגור: 'גב

 2 זה עוד נושא, עכשיו עוד רגע, עכשיו הוא מודיע על התפטרותו מר א. מעודה:

 3 בישיבה הבאה. מר א. אטיאס:

 4 לא, אתה לא מנהל את הישיבה. מר א. מעודה:

 5 ת.אז אני אומר לך, זה לא היה בסדר היום, זה בישיבה אחר מר א. אטיאס:

 6 ... בסדר היום. מר א. מעודה:

 7 הוועדה הזאת היא לא מופיעה ברשימות.  מר א. אטיאס:

 8סליחה, קיבלת את כל הסיכום איתה, זה היה כולל את זה, ומר כאכון  מר א. מעודה:

 9הודיע על התפטרותו, על תתעקש על זה, באמת, אנשים פה צופים, הבן 

 10ה)מלה לא ברורה(  אדם הודיע על התפטרותו, סוכם שאני אהיה, מה

 11 הזאת? מר כאכון, תודיע בפה. 

 12 אני כותב שאני  מר א. כאכון:

 13 לא, תודיע מר א. מעודה:

 14 אדוני ראש המועצה, אני מבקש לאשר התפטרותי מוועדת המכרזים. מר א. כאכון:

 15יפה, ואנחנו האופוזיציה החלטנו שאני אהיה, באמת. סיכמנו שאני  מר א. מעודה:

 16רוצה להתווכח שצריך להיות שבעה כי ההרכב פה והגר נהיה, אני לא 

 17שליש, אז זה צריך להיות  –אחוז, זה לא שני שליש  45אחוז  55הוא 

 18 שבעה חברים, ארבעה

 19על אחת כמה וכמה כשאתה מעלה סוגיה עקרונית אנחנו נעלה את זה  מר ח. געש:

 20 לדיון בישיבת המועצה הבאה.

 21 סליחה, כרגע הוא התפטר? מר א. מעודה:

 22 זה לא מופיע על סדר היום, עכשיו אתה מעלה עוד סוגיה, ההרכב שלה.  . געש:מר ח

 23 אני לא מעלה עוד סוגיה מר א. מעודה:

 24 העלית מר ח. געש:

 25חיים געש, אני אומר באופן עקרוני, אני לא מתווכח, אבל ברגע... זה  מר א. מעודה:

 26לא  עכשיו, באותו ערב הודיע, המשחקים האלה, הגזבר, המזכיר, היו"ר

 27מסר לך, את הישיבות מועצה המזכיר מזמן, אבל לקבל מכתב 

 28התפטרות הוא לא צריך לקבל, מאיפה ההמצאה הזאת? עכשיו סיכמנו 
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 1פה שאני מחליף אותו, מה העקשות, אני מסתכל על ה... ריבונו של 

 2 עולם, מישהו יכול להסביר לי מה הוא מתעקש?

 3יברנו עליהן עד עכשיו, מחזיקי אני מבקש לאשר את הוועדות כפי שד מר ח. געש:

 4 התיקים.

 5סליחה, אני רוצה שתענה לי על הנושא הזה, מגיש לך התפטרות לא  מר א. מעודה:

 6 מהיום, מערב הזה

 7 קיבלתי מכתב על פי מה שמוגדר בחוק לידי ראש המועצה עכשיו. מר ח. געש:

 8 סליחה, אתה לא קיבלת דרך המזכיר? מר א. מעודה:

 9דיע לי, בדקתי האם זה מה שצריך להיות, אמר לי היועץ המזכיר הו מר ח. געש:

 10 המשפטי לא, ההתפטרות צריכה להיות לראש המועצה

 11 גזבר אמר? מר א. מעודה:

 12 כן, כן מר ח. געש:

 13 רגע, מי מזמן ישיבה?  מר א. מעודה:

 14החוק אומר המזכיר מזמן, החוק אומר ראש המועצה מקבל את  ובראן:'ד ג. ג"עו

 15 החוק.ההתפטרות, זה נוסח 

 16אתה יכול להראות לי את נוסח החוק ההמצאה הזאת שאתה ממציא  מר א. מעודה:

 17 לי עכשיו?

 18 ג'ובראן, זה נראה כאילו רציתם פשוט לקיים את הוועדה ה. פרי יגור: 'גב

 19ואחרי יומיים אתה בא ואומר, טוב, סליחה הגר, תודיעי לי שאת לא  מר א. מעודה:

 20רו את זה שמה, גמרת, תודיעי לו מוכנה להיות חברת ועדה, הם לא יסג

 21ונגמר הסיפור, אתם רוצים לשחק? תודיעי לו על התפטרותך, אני רוצה 

 22לראות שתסגרו את ועדת המכרזים לחברים שלכם בלי אופוזיציה, מה 

 23 המשחק הזה?

 24 טוב, בוא נעלה להצבעה. מר א. אטיאס:

 25 או כן או לא. תכתבי לו מכתב התפטרות. מר א. מעודה:

 26 אני לא אכתוב מכתב התפטרות אפרים. יגור: ה. פרי 'גב

 27 למה? מר א. מעודה:

 28 זה לא הנושא כרגע. ה. פרי יגור: 'גב
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 1כי כבר כתבת? אה? אני לא מבין מה הוא רוצה, אני לא מבין, מה,  מר א. מעודה:

 2אתם רוצים לאשר למישהו שאנחנו לא נדע? אני לא רוצה, הוא משחק 

 3רוצה לאשר בלי אופוזיציה. מה?  פה, ועדת מכרזים יש לו חברים, הוא

 4חיים, אני לא מתכוון לוותר בנושא הזה, אתה לא תשחק פה איתי 

 5 ואתה לא, ג'ובראן, תראה לי את החוק בבקשה עם ההמצאות שלך. 

 6 הנה, אני מקריא לך. מר ח. געש:

 7 זימון ישיבה זה מזכיר, התפטרות זה לא מזכיר? מר א. מעודה:

 8 אני מקריא לך. מר ח. געש:

 9 אני באמצעות המזכיר נותן לו. ר א. מעודה:מ

 10 אני מקריא לך, אתה רוצה שאני אקריא? מר ח. געש:

 11 אני לא מבינה למה אי אפשר באמת  ה. פרי יגור: 'גב

 12 אתה רוצה שאני אקריא לך אני אקריא לך. מר ח. געש:

 13 אני שואל, המזכיר היה צריך להגיד לי תעביר את זה לראש המועצה. מר א. מעודה:

 14ג'ובראן, יש פה משהו טכנוקרטי בניהול הישיבה... אני מאוד מכבדת  ה. פרי יגור: 'בג

 15את זה ומאוד מבינה את זה, מצד שני אפשר לפנים משורת הדין לקבל 

 16החלטה לוועדת מכרזים, מה קרה? מה קרה? אנחנו בהרכב של פורום 

 17 של חברי מועצה, אפשר לפנים משורת הדין להחליט ועדת מכרזים...

 18 חיים, המכתב היה לכב' ראש המועצה, נתנו למזכיר אליך. א. מעודה: מר

 19 חיים, אפשר קצת להתגמש.  ה. פרי יגור: 'גב

 20 זה לא היה לכב' המזכיר, רק רגע, זה היה לכב' ראש המועצה  מר א. מעודה:

 21 המכתב. 

 22 אלי, קצת להתגמש, מה קרה? ה. פרי יגור: 'גב

 23 בישיבה הבאה.  מר א. אטיאס:

 24 למה הישיבה הבאה? מה, הישיבה שלך?! ודה:מר א. מע

 25 כן מר ח. געש:

 26 למה אתה צועק?  מר א. אטיאס:

 27 כי זה אתם פה הולכים פה ... מר א. מעודה:

 28 ... לך מותר. מר א. אטיאס:
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 1 תעשה לי טובה, סליחה, אני ... בוא אטיאס, בלי כוחניות. מר א. מעודה:

 2 לא כוחניות מר א. אטיאס:

 3 י, אלי, אם...אל ה. פרי יגור: 'גב

 4אבל אתה קיבלת את המכתב, אתה באמצעותו, כתוב לכב' ראש  מר א. אטיאס:

 5 המועצה המכתב.

 6 טוב מר ח. געש:

 7כתוב לכב' ראש המועצה ואתה הולך עם כאכון ואומר לו למה אתה  מר א. אטיאס:

 8 רוצה להתפטר, פתאום אתה לא יודע?

 9אם אתם חושבים שהיא ועדת המכרזים לא הייתה על סדר היום,  מר ח. געש:

 10 צריכה להיכנס לסדר היום בוא נעשה על זה הצבעה.

 11 לא, זה היה במסגרת הוועדות. מר א. מעודה:

 12 זה אתה  מר ח. געש:

 13 והיא דיברה איתו וזה היה ברור שזה יהיה. כל הרשימה  מר א. מעודה:

 14הביג  אני לא מבינה, סליחה, אני מבקשת מכולם, אני לא מבינה מה ה. פרי יגור: 'גב

 15דיל שחבר מועצה אחד רוצה לצאת וחבר מועצה אחר רוצה להיכנס, 

 16 אפשר קצת גמישות פה? קצת גמישות?

 17 טוב, חברים  מר ח. געש:

 18 תודה ה. פרי יגור: 'גב

 19 אני  מר ח. געש:

 20 בושה וחרפה. מר א. מעודה:

 21 אני מבקש לאשר את הרכב הוועדות כפי שסוכם עד עכשיו.  מר ח. געש:

 22 מי בעד? מר א. אטיאס:

 23 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אפרים לא משתתף בהצבעה? מר ח. געש:

 24אני לא משתתף, אני תובע שאתה, אדון ג'ובראן, הוא קיבל מכתב לכב'  מר א. מעודה:

 25ראש המועצה, ככה כתוב במכתב, והשליח והגזבר שמוסרים לו... מה 

 26 אתה אומר לי לכתוב לראש המועצה, כתוב לראש המועצה. 

 27אני קיבלתי העתק של מכתב שמר גלר שלח בחזרה ואמר צריך למסור  ובראן:'ג. גד "עו

 28 את זה לראש המועצה באופן אישי.
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 1 אתה יודע ג'ובראן... ה. פרי יגור: 'גב

 2אני לא מבין, אני שולח לראש המועצה, אם אני לא מוצא אותו יש  מר א. מעודה:

 3 מזכיר, מקבל מכתב...

 4 לכולם פה  עם כל הכבוד ה. פרי יגור: 'גב

 5מה המשחק הזה לשכה?! המזכיר מקבל מכתב למסור לראש המועצה  מר א. מעודה:

 6 צריך לשכה?! מה הסיפור הזה?! 

 7 טוב מר ח. געש:

 8 תתבייש גם אתה עם הדבר הזה!!  מר א. מעודה:

 9 ג'ובראן ה. פרי יגור: 'גב

 10 זה, תראה לי שכתוב לשכה! תראה לי! בושה וחרפה!  מר א. מעודה:

 11 כל ועדה ובראן:'ג ד ג."עו

 12 נו? מר א. מעודה:

 13חבר ועדה של המועצה רשאי להתפטר מתפקידו בהודעה בכתב מראש  ובראן:'ד ג. ג"עו

 14 המועצה.

 15יפה, אז לוקחים את פקיד הדואר הזה ואומרים לו לך תביא לראש  מר א. מעודה:

 16המועצה, ואם לא מוצאים את ראש המועצה שנמצא ברומניה, 

 17 בהונגריה

 18 חברים יקרים, נעבור לסעיף הבא על סדר היום. מר ח. געש:

 19לא, אתה קיבלת מכתב, אתה עושה פה כוחניות, אתה רוצה שהישיבה  מר א. מעודה:

 20 תתקיים או שתתפוצץ?

 21 הסעיף הבא על סדר היום מר ח. געש:

 22 אתה רוצה שהיא תתפוצץ?  מר א. מעודה:

 23 היא תתקיים. מר ח. געש:

 24 אתן לך לקיים אותה.היא לא תתקיים! לא  מר א. מעודה:

 25 חיים, אני מבקשת ה. פרי יגור: 'גב

 26אני לא אתן לך לקיים אותה! לא אתן לך לקיים אותה!! לא אתן לך  מר א. מעודה:

 27לקיים אותה!! אתה לא תהיה דיקטטור פה!! קיבלת מכתב!!! מהפקיד 

 28 הזה!! 
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 1 הפקיד הזה  מר ח. געש:

 2יב למצוא אותך בלשכה שלך! וכן, הוא נתן לך מכתב! אני לא חי מר א. מעודה:

 3תתבייש!! אני לא פיון שלך ואתה לא נירון קיסר פה! המועצה היא לא 

 4שלך! גם לבוא לכתוב פה באיזה חדר אתה לא נותן, מה, אתה מנהל 

 5את המועצה בהונגריה?!  בושה וחרפה! חבר מועצה מגיע לפה, רוצה 

 6א אתן לך לשבת לכתוב מכתב, אתה נועל את החדרים?!! של מי זה?!! ל

 7לקיים פה ישיבה! אתה קיבלת מכתב מהפקידון העלוב הזה ואתה 

 8קיבלת ואל תשחק אותה! באותו לילה אמרת לכאכון למה אתה 

 9 מתפטר? קיבלת את המכתב מהמזכיר! 

 10 אני חייבת ה. פרי יגור: 'גב

 11אתה רוצה לשקר לי?! יש פה איזה משהו שאתה רוצה למנוע! אתה  מר א. מעודה:

 12מועמדים שם  8הישיבה, אולי לשים את החברים שלך,  רוצה לכנס את

 13לניקיון, אני לא יודע מה, יש פה ריח של שחיתות! מה קרה? אני אעצור 

 14 את המכרז 

 15 אתה לא סומך על הגר?  מר ח. געש:

 16 אני לא סומך על אף אחד!  מר א. מעודה:

 17 אני לא סומכת  ה. פרי יגור: 'גב

 18לא קיבל מכתב, אתה קיבלת מכתב! ואתה עצם זה שהוא משחק איתי  מר א. מעודה:

 19 משקר ביודעין! לא אתן לך לנהל את הישיבה, חד וחלק! 

 20 אני לא  ה. פרי יגור: 'גב

 21 חד וחלק לא אתן לך לנהל ישיבה!  מר א. מעודה:

 22 אפרים סבור שצריך להעלות לסדר את ועדת המכרזים. מר ח. געש:

 23 זה.למה לא? לא סבור, אני לא מביא את  מר א. מעודה:

 24 ... של הוועדות מר א. כאכון:

 25 לא, קיבלת מכתב  מר א. מעודה:

 26 אני לא מבינה ה. פרי יגור: 'גב

 27 ויש סיכום בין הגר לבין אטיאס. מר א. מעודה:

 28 נכון ה. פרי יגור: 'גב
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 1 יש סיכום מר א. מעודה:

 2 לא היה סיכום כזה. מר א. אטיאס:

 3 סליחה, אלי, סליחה. ה. פרי יגור: 'גב

 4 הוא משקר. :מר א. מעודה

 5 אלי, סליחה.  ה. פרי יגור: 'גב

 6 תני לי לדבר.  מר א. אטיאס:

 7 מה יש לך לדבר? אני ראיתי שהיא העבירה לך במייל, מה אתה  מר א. מעודה:

 8אתה רוצה לדבר? איזה מייל? מי העביר מייל? אתה ראית מייל בכלל?  מר א. אטיאס:

 9 מה אתה מבלבל את המוח? 

 10  אני ראיתי מר א. מעודה:

 11 אני גם יודע לצעוק. מר א. אטיאס:

 12 ראיתי מר א. מעודה:

 13 אתה לא ראית שום מייל! מר א. אטיאס:

 14 אתה לא יודע לצעוק!  מר א. מעודה:

 15 אתה לא ראית שום מייל! מר א. אטיאס:

 16 אתה לא יודע לצעוק!  מר א. מעודה:

 17 אל תבלבל את המוח  מר א. אטיאס:

 18 אתה לא יודע לצעוק!  מר א. מעודה:

 19 ... לא לעניין בכלל. א. אטיאס:מר 

 20 אתה לא יודע לצעוק! היא סיכמה אתך כולל מכרזים. מר א. מעודה:

 21 איזה מייל ראית? מר א. אטיאס:

 22 אני ראיתי שהיא שלחה את המייל  מר א. מעודה:

 23 איזה מייל ראית? מר א. אטיאס:

 24 ואת זה היא אמרה  מר א. מעודה:

 25 י מייל... תשאל אותה אם היא שלחה ל מר א. אטיאס:

 26 לי היה מייל. מר א. מעודה:

 27 אתה ... מר א. אטיאס:

 28 היא דיברה בטלפון והיא דיברה איתי ואמרה שסיכמה אתך.  מר א. מעודה:
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 1 הגר, זה נכון? מר א. כאכון:

 2 נכון שסיכמת איתו? מר א. מעודה:

 3 לא רק היום, זה גם נאמר לפני ארבעה ימים. ה. פרי יגור: 'גב

 4 אי אני אגיד לך משהו, מה שנאמר היום, סליחהאז בו מר א. אטיאס:

 5 קיבינימט, כוח. )מדברים ביחד, לא ברור( אולי מסתירים שחיתות פה?  מר א. מעודה:

 6אתם יודעים מה? אני לא רוצה לספר את כל התלאות שאני עברתי  ה. פרי יגור: 'גב

 7 בהתכתבויות בין ג'ובראן לרן 

 8 ומה יצא מזה בסוף? ... מר א. אטיאס:

 9אני לא רוצה להיכנס לזה, לא רוצה להיכנס לזה בכלל, זה נראה לי תת  ה. פרי יגור: 'גב

 10רמה, תת רמה, אפשר טיפל'ה, טיפל'ה להגמיש את המערכת חיים 

 11ולאשר את זה כרגע, אני לא רואה באמת מה לעזאזל יקרה אם עכשיו 

 12 מעודה יכנס כחבר 

 13 במקומי מר א. כאכון:

 14שהשמים יפלו, לא מבינה, לא מבינה, קצת גמישות, קצת  וכאכון לא, ה. פרי יגור: 'גב

 15 גמישות.

 16 ואת סיכמת את זה עם אטיאס. מר א. מעודה:

 17 קצת רצון טוב, קצת, באמת, אנחנו רוצים לעבוד.  ה. פרי יגור: 'גב

 18היא סיכמה את זה עם אטיאס, היא הייתה איתי בקשר, היא שלחה לי  מר א. מעודה:

 19 באס.אמ.אס את כל הרשימה. 

 20גם חשוב להזכיר שאני והגר נכנסנו לוועדת מכרזים כדי לעזור למועצה  מר א. כאכון:

 21 כדי לעבוד 

 22 ותתפטרו, כן, והתפטרתם באותו ערב. מר א. מעודה:

 23 לא התפטרת אבל. מר א. אטיאס:

 24 מה זה ... מר א. מעודה:

 25 ...  מר א. כאכון:

 26 האופוזיציה תשב ותחליט. מר א. מעודה:

 27 ו פה בישיבת אופוזיציהסיכמנ מר א. כאכון:

 28 אבל קיבלתם מכתב, מעודה אתה קיבלת סדר יום... מר א. אטיאס:
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 1 אבל הייתי בטוח שהיא סגרה את זה, היא אמרה לי שהיא סגרה מר א. מעודה:

 2 לא קיבלנו מכתבים מהם, היו... מר א. אטיאס:

 3ווח לו סליחה, סליחה, חיים געש היה צריך לקבל מהמזכיר, המזכיר די מר א. מעודה:

 4 ובאותו ערב הוא אמר לכאכון למה התפטרת, באותו ערב של הישיבה 

 5 זה ממש מיותר.  ה. פרי יגור: 'גב

 6 נו באמת. מר א. מעודה:

 7 ממש מיותר, באמת, זה לא להאמין, כאילו... ה. פרי יגור: 'גב

 8כל העקשות זה מראה שמשהו מסתתר פה. ריבונו של עולם, מה  מר א. מעודה:

 9 ועדת מכרזים בלעדי מסתתר? לעשות 

 10 זה הקואליציה...  דובר:

 11באמת, אין לנו קואליציה... )מדברים ביחד, לא ברור( זה דעתך, תראה,  מר א. מעודה:

 12 אתה חבר של געש. 

 13 אני חבר ...  מר א. אטיאס:

 14 אין לי בעיה, אתה חבר של געש, אבל אתה יכול ...  מר א. מעודה:

 15 . אתה עושה מהמועצה קרקס מר א. אטיאס:

 16 אני לא עושה לך חשבון. מר א. מעודה:

 17 קרקס מר א. אטיאס:

 18 אבל אני לא עושה לך חשבון. מר א. מעודה:

 19 אבל גם אני לא עושה לך. מר א. אטיאס:

 20 אז תשב מר א. מעודה:

 21 אני לא חבר מועצה מר א. אטיאס:

 22 אתה לא יכול להיות מר א. מעודה:

 23 אני יודע לצעוק יותר טוב ממך. מר א. אטיאס:

 24 אבל אין לך רשות. א. מעודה: מר

 25 תאמין לי מר א. אטיאס:

 26 מה לעשות מר א. מעודה:

 27 אני לא שואל אותך גם, לא שואל אותך. מר א. אטיאס:

 28 אתה יכול להסביר לי מדוע הוא מתעקש?  מר א. מעודה:
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 1 תגיד לי, איך אתה פוגע בעובד ציבור בצורה כזאת?  מר א. אטיאס:

 2 ון קטן! כי הוא, כן, פי מר א. מעודה:

 3 מי נתן לך זכות לדבר ככה בכלל תגיד לי. מר א. אטיאס:

 4 הציבור בחר בי. מר א. מעודה:

 5 הציבור בחר מר א. אטיאס:

 6 הציבור רצה אותי.  מר א. מעודה:

 7 מיעוט, מיעוט מר א. אטיאס:

 8 אחוז, מה לעשות? 25חיים געש, אנחנו פה  מר א. מעודה:

 9 אבל זה יותר ממך. מר א. אטיאס:

 10 כן מעודה:מר א. 

 11 מה  לעשות. מר א. אטיאס:

 12 אחוז זה מביש!  10אבל  מר א. מעודה:

 13 אז מה? מה זה. מר א. אטיאס:

 14 אחוז. 10אני מייצג  מר א. מעודה:

 15 אתה מייצג מנדט, זה מה שאתה מייצג. מר א. אטיאס:

 16 אחוז. 10 מר א. מעודה:

 17 מתאיציק, מה אתה חושב? איציק, מה אתה חושב? בא ה. פרי יגור: 'גב

 18 על מה, על מה, על מה המהומה פה? מר בוחבוט לוין:

 19 לא אומר כלום...  ה. פרי יגור: 'גב

 20 ... את ההתפטרות... מוועדת מכרזים.  מר א. כאכון:

 21 אם אתם מסכימים תכניסו את מעודה וגמרנו. ה. פרי יגור: 'גב

 22 יש לך בעיה עם זה? מר א. כאכון:

 23 לא מר בוחבוט לוין:

 24 , הנה, חיים... בוא נכניס את זה.בבקשה מר א. כאכון:

 25 די, כאילו אין על מה לריב יותר. ה. פרי יגור: 'גב

 26חיים, בוא נמשיך את הישיבה, מה, נתקע את הישיבה על דבר כזה  מר א. כאכון:

 27 קטן? תנו לאפרים...

 28 כאילו אין דברים עקרוניים פה. ה. פרי יגור: 'גב



  04-8666313חברת איגמי,                                                              ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור 
 2013בדצמבר  12
 
 

30 

 1 ונמשיך להתקדם פה. מר א. כאכון:

 2 זה לא מעניין אותי אבל סיכמנו. ה:מר א. מעוד

 3 אפרים, אתה צודק... מר א. כאכון:

 4 אני לא רוצה אף ועדות, זה לא מעניין אותי ו, סיכמנו. מר א. מעודה:

 5באמת אני מסכים אתך, הגר גם אמרה לנו חד משמעית שזה סוכם  מר א. כאכון:

 6 ימים עם אטיאס. 4לפני 

 7 נכון, נכון ה. פרי יגור: 'גב

 8 האם ... :מר ח. געש

 9 יום ראשון, למה? בלמה שבוע הבא? יש ועדת מכרזים  ה. פרי יגור: 'גב

 10 סליחה, כל הוועדות היה סיכום... מר א. מעודה:

 11ם אתם מביאים את זה לישיבה הבאה ין בעיה, אאתה יודע מה? א ה. פרי יגור: 'גב

 12 בינתיים אין ועדת מכרזים. 

 13 מכרזים לא, מה שהיה כבר יהיה לגבי ה מר נ. מנצור:

 14 עתידית?לא, מה הקשר,  מר א. כאכון:

 15 פייר אבי, עם כל הכבוד  מר נ. מנצור:

 16באמת נחמיה, אני לא מבין,סוכם בין האופוזיציה לקואליציה על כל  מר א. מעודה:

 17 הוועדות, למה זה נשאר לו? 

 18 די, נו באמת ה. פרי יגור: 'גב

 19 על הכל. למה? למה הסכימו על כל הוועדות? הסכימו מר א. מעודה:

 20 מה זה למה? יש דברים שהגיעו היום מר א. אטיאס:

 21 אבל גם זה היא סיכמה אתך. מר א. מעודה:

 22 אתה רצה לשמוע בלי צעקות?  מר א. אטיאס:

 23 אני יכול לשמוע...  מר א. מעודה:

 24 תן לי להגיד משפט...  מר א. אטיאס:

 25 לא שומע, דבר. מר א. מעודה:

 26 ל כל הוועדות, ועדת מכרזים לא עלתה בשיחה. היום, דיברתי איתה ע מר א. אטיאס:

 27 ימים. 4עלתה לפני  ה. פרי יגור: 'גב

 28 ימים היא דיברה איתי בשיחה פרטית, לא קשורה לשום דבר 4לפני  מר א. אטיאס:
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 1 מה זה פרטית? מר א. מעודה:

 2 אוי, באמת, מה זה אלי? מה השטויות האלה?  ה. פרי יגור: 'גב

 3 שיחה...זו לא הייתה  מר א. אטיאס:

 4 שיחה פרטית, חברים מר א. מעודה:

 5 אל תגידי שטויות. מר א. אטיאס:

 6 אלי ה. פרי יגור: 'גב

 7 הגר מר א. אטיאס:

 8 אלי ה. פרי יגור: 'גב

 9 את אמרת לי שיחה לא רשמית. מר א. אטיאס:

 10 אלי ה. פרי יגור: 'גב

 11 אז מה את רוצה יותר מזה? מר א. אטיאס:

 12מן אותי לשיחה זה אתה, ודבר שני יש דברים שנאמרו קודם כל מי שזי ה. פרי יגור: 'גב

 13 שם שנכון, במישור האישי, אבל יש גם דברים שנאמרו ברמה ה... 

 14 אז לא עושים הפרדה.  מר א. אטיאס:

 15 אם אתה לא עושה הפרדה אז  ה. פרי יגור: 'גב

 16דיברנו היום על ועדות, הקראתי את כל הרשימה לפי מה שאני  מר א. אטיאס:

 17 רשמתי...

 18 ...דיברתי אתך ומתי ואיך.  ה. פרי יגור: 'גב

 19 את אומרת שסיכמנו  מר א. אטיאס:

 20אני גם לא רוצה לנהל את הדיון אתך, אני חושבת שמי שצריך לנהל  ה. פרי יגור: 'גב

 21 את הדיון פה זה חיים ואני מבקשת ממך חיים 

 22 היה מכתב שקיבלתי מרן ו...  מר א. אטיאס:

 23 גמישות וקצת יותר קצת יותר ה. פרי יגור: 'גב

 24 מה הייתה הבעיה לכתוב מכתב? מר א. אטיאס:

 25 מישהו מכחיש שהוא קיבל מכתב למסור לראש המועצה? מר א. מעודה:

 26 יש לך התנגדות? ה. פרי יגור: 'גב

 27 אף אחד, חיים געש לא מכחיש שהוא אמר לכאכון באותו ערב מר א. מעודה:

 28 בוועדת מכרזים? יש לך התנגדות שאפרים יהיה ה. פרי יגור: 'גב
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 1 כמו כל חבר מועצה אחר. מר ח. געש:

 2 יפה, אז מה הבעיה להחליף את אבי במעודה כרגע? מה  ה. פרי יגור: 'גב

 3 אגב, הישיבה, הוא אמר לך בתמליל  מר א. מעודה:

 4 אני לא מבינה את זה.  ה. פרי יגור: 'גב

 5 יכולים להחליף, ככה הוא אמר מר א. מעודה:

 6שעות ישיבה, וזה הכל ידחה לשבוע הבא,  4-ן בעיה, אבל ככה נגיע לאי ה. פרי יגור: 'גב

 7 אז תחליט מה אתה רוצה לעשות.

 8 אפשר להעלות בישיבה הבאה מר א. אטיאס:

 9 אני לא רוצה בישיבה הבאה, הישיבה הזאת ועדת מכרזים  מר א. מעודה:

 10 אז... מר א. אטיאס:

 11, חיים געש קיבל את הסיכום היה ככה, הוא הגיש לו התפטרות מר א. מעודה:

 12ההתפטרות, אולי לא בנייר אבל הוא, הגזבר הודיע לו וחיים געש אמר 

 13לכאכון למה עשית את זה, למה התפטרת? באותו ערב לפני שהלכו 

 14ם. מה, ריבונו של עולם, הוא יושב פה, אומר עכשיו למסיבת העובדי

 15 הוא מתפטר, אז אם ...

 16 גם כתבתי את זה. מר א. כאכון:

 17 וגם הוא כתב, אז עכשיו מחליפים.  דה:מר א. מעו

 18 ג'ובראן, אתה יכול לחלץ אותנו מפה? ה. פרי יגור: 'גב

 19 ועדות, ברגע שאומרים ועדות זה ועדות בסדר היום. מר א. מעודה:

 20 זה לא קשור לג'ובראן. מר א. אטיאס:

 21 אם יש הסכמה לדון בנושא ה...  ובראן:'ד ג. ג"עו

 22 לא ועדות, סליחה מר א. מעודה:

 23 יש הסכמה ובראן:'ד ג. ג"וע

 24 כשאתה אומר דיון בוועדות, כל הוועדות. מר א. מעודה:

 25 חמש דקות הפסקה.  מר ח. געש:

 26 תודה ה. פרי יגור: 'גב

 27 -הפסקה-

 28חברים, תודה על הסבלנות. שרון, אני מציע את הדבר הבא, לפנים  מר ח. געש:
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 1לסדר משורת הדין אנחנו נאשר עכשיו הכנסה של סעיף ועדת מכרזים 

 2היום ונעשה את ה, קודם דיברו פה על חוקים ועל שמירת חוקים והיית 

 3צריך ככה, גם זה בחוקים של הסדר יום, אז אני מבקש להעלות, 

 4להוסיף לסדר יום את נושא הרכב ועדת המכרזים. מי בעד? פה אחד, 

 5תודה רבה. הרכב ועדת המכרזים: אלי אטיאס יו"ר, אלדד, מי זה עוד 

 6 חבוט, הגר ואפרים מעודה, מי בעד? שמה? איציק בו

 7 תאשר כבר את כל הוועדות. מר א. כאכון:

 8 רגע, חמישה, אז איך זה אלדד? אה,  מר א. מעודה:

 9 חמישה לפי החשבון שלי, יכול להיות שאני לא יודע לספור. מר ח. געש:

 10עכשיו למה לא עשית את זה לפני רבע שעה, בדקה היינו גומרים את  מר א. מעודה:

 11 זה.

 12 עכשיו אתה רוצה לריב עוד פעם? מר א. אטיאס:

 13 כי פתחת, אפרים מר ח. געש:

 14 רוצה לריב עוד פעם? מר א. אטיאס:

 15אפרים, פתחת דיון בענייני חוק, אז גם זה חוק, אז עשינו סדר, העליתי  מר ח. געש:

 16 את זה לסדר, יאלה, הלאה.

 17 כשאומרים ועדות  מר א. אטיאס:

 18 טוב, הלאה.  מר ח. געש:

 19 

 20 אכרזת רחובות:. 2

 21 א. רח' רעות

 22 ג'. 29בתוכנית  60ב. רח' ללא שם )במגד( כביש מס' 

 23אכרזת רחובות, רח' רעות זה הרחוב שמחבר את דרך הבנים לדרך  מר ח. געש:

 24השדה. אני מזכיר עוד פעם, אני מקווה שבחוק הרשויות החדש זה 

 25ת ישתנה, האכרזה היא עניין טכני אבל היא מחויבת גם אם התחלנו א

 26 העבודות.

 27 איפה זה רחוב רעות? מר א. מעודה:

 28 עשינו עכשיו את הכניסה לאולם הספורט באלישבע.  מר ח. געש:
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 1 איפה שנחמיאס? נחמיאס שם, כן, נחמיאס.  מר א. מעודה:

 2 נחמיאס בהמשך, כן. מר ח. געש:

 3 אז זה קוראים לו רח' רעות? מר א. מעודה:

 4 זה רח' רעות. מר ח. געש:

 5 ובט מר א. מעודה:

 6והרחוב השני, אנחנו סוללים עכשיו במגד וגילינו שבמגד יש כביש  מר ח. געש:

 7שהוא נקרא מגד והוא לא מגד, העוקף של הבריכה אז ועדת השמות 

 8  60שתתכנס, בינתיים הוא מוגדר פה כביש מס' 

 9 ניתן לו שם. רי :

 10 . 29ג', ג'  29בתב"ע שנקרא  מר ח. געש:

 11 ם?רגע, אז אין לו ש מר א. מעודה:

 12 אין לו שם מר ח. געש:

 13 אני מציע רח' בילבי.  מר א. מעודה:

 14ועדת שמות תדון, תחליט, תביא את זה להנה, אז אני מבקש לאשר רק  מר ח. געש:

 15 60את האכרזה של הסלילה שם, ברח' רעות ורחוב ללא שם, כביש מס' 

 16 פה אחד, תודה. . מי בעד. 29על פי תוכנית ג' 

 17 

 18 מנהל היחידה לאיכות הסביבה, פיקוח ואכיפה,  –ייל שני . אישור העברתו של מר א3

 19 משכר מנכ"ל )מצ"ב(.  30%לחוזה מיוחד לפי נגזרת שכר בכירים של      

 20מנהל  –לסדר היום, אישור העברתו של מר אייל שני  3סעיף מס'  מר ח. געש:

 21היחידה לאיכות הסביבה, פיקוח ואכיפה לחוזה מיוחד לפי נגזרת שכר 

 22משכר מנכ"ל, צירפנו את כל החומר. אתה רוצה  30%בכירים של 

 23 להסביר? 

 24, התקבל כמנהל היחידה 2012אייל התחיל לעבוד במועצה מיולי  ח ר. גלר:"רו

 25הסביבתית, אנחנו לפני מספר חודשים יצאנו למכרז למנהל מחלקת 

 26פיקוח, אייל ניגש למכרז וזכה, היום הוא ממלא שני תפקידים, גם 

 27הסביבה וגם מנהל מחלקת פיקוח, הוכיח את מנהל יחידה לאיכות 

 28עצמו בצורה יפה מאוד, עובד חרוץ וטוב. אנחנו רוצים להעביר אותו 
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 1 אחוז. 30לנגזרת של שכר בכירים בשיעור של 

 2 יש לי שאלה. ה. פרי יגור: 'גב

 3 אני ארצה להתייחס. מר א. מעודה:

 4 דקה, הגר ביקשה רשות דיבור, כן הגר. מר ח. געש:

 5זה נושאים מאוד רגישים שכר של עובדים ואני גם מכירה את הצד הזה  יגור:ה. פרי  'גב

 6של המטבע ואני מכירה את אייל והכל טוב ויפה, ואני בעדו ושלא 

 7יחשב לי אחרת, אבל חוזר מנכ"ל משרד הפנים מציין כי לא תאושר 

 8ל עובדים קיימים מהעסקה בדרך של במהלך שנת בחירות העברה ש

 9 בחוזים אישיים.דרגה להעסקה  גירוד

 10אז לא העברנו אותו. אבל לא העברנו אותו לשכר בכירים לפני  מר ח. געש:

 11 הבחירות.

 12 שנת בחירות.  ה. פרי יגור: 'גב

 13 זה עד הבחירות. )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. אטיאס:

 14 שנה עד הבחירות. )מדברים ביחד, לא ברור(  ובראן:'ד ג. ג"עו

 15 עד הבחירות.דברים ביחד, לא ברור( לא על השכר. )מ מר א. אטיאס:

 16 בוודאי מר ח. געש:

 17 הבחירות כבר נגמרו. מר א. אטיאס:

 18 סליחה, אני קיבלתי רשות לפניך מר כאכון. מר א. מעודה:

 19 סיימת הגר?  מר ח. געש:

 20 כן, תודה ה. פרי יגור: 'גב

 21 שקט רגע, אתם מפריעים לי. מר א. מעודה:

 22 איציק מר ח. געש:

 23רוצה כמה דברים, א', אני בודק את התנאים של המכרז ולצערי אני  מר א. מעודה:

 24אני לא רואה שהוא עומד בתנאים, אני לא מבין. הבן אדם עובד פה 

 25שנה, צריך שיהיה ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח כקצין משטרה, הוא 

 26לא היה קצין משטרה, או לחלופין כקצין במערכת במשך שלוש שנים, 

 27שנות ניסיון,  4שום דבר מהדברים האלה. או כמפקח עירוני, אין לו 

 28הוא כולה שנה פה, נכון, היה במודיעין, היה פה, אבל התנאים האלה 
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 1הם לא, אני הייתי מציע לקבל אותו בלי מכרז כי פשוט אתם רוצים 

 2שהוא יהיה שם, אבל אני באמת לא יודע, בסופו של דבר אני לא יודע 

 3ן ספק שזה היה הרצון שלך, איזה ועדה קיבלה אותו ואני לא יודע, ואי

 4הוא בחור מוכשר, הוא בחור טוב וזה הרצון שלכם שיהיה כמו שנכנס 

 5מודיע, הוא לא עומד לאיכות הסביבה כי גב' שמשוני דאגה שיכנס. אני 

 6 בתנאים האלה 

 7 גם אתה היית פה חיים, זה הועלה מה שחיים אומר, האישור שלו. מר א. כאכון:

 8 לא, לא מר ח. געש:

 9 אמרו שהוא יהיה זמני בביטחון.  אכון:מר א. כ

 10 הדיון כבר עכשיו על העברתו  מר ח. געש:

 11לא, העלאת השכר שלו נובעת מעצם ה...שאנחנו מטילים עליו עבודה  מר א. כאכון:

 12 הרבה יותר קשה. 

 13 ... את הניירות האלה כהוכחה.  מר א. מעודה:

 14 המכרז הוא לא חוקי. מר א. כאכון:

 15אני רוצה לשמוע אותו, אחר כך תגיד את דבריך. מבחני כשירות כאכון,  מר א. מעודה:

 16 תקופתיים.

 17הדיון הוא העברתו של מר אייל שני, הדיון הוא על העברה מדירוג  מר ח. געש:

 18 שכר בכירים, לא על המינוי.דרגה ל

 19 רגע, אבל הצמדת, סליחה, אתה לא הבאת את זה  מר א. מעודה:

 20 נכון מר ח. געש:

 21ת את זה כדי להוכיח את כישוריו הבלתי נלאים של הבחור הכי הצמד מר א. מעודה:

 22 מוכשר 

 23 סליחה, אבל אני לא רואה פה בעיה גם בתנאים ד בר כוכבא:"עו

 24 יכול להיות מר א. מעודה:

 25 בתחום העיסוק  ד בר כוכבא:"עו

 26 אני רוצה ... שראש המועצה יענה לי. מר א. מעודה:

 27 ר. )מדברים ביחד, לא ברור( אבל מותר לו לדבר, תן לו לדב מר ח. געש:

 28לא גמרתי, לא משנה, אני אביא את הדברים שלי, יהיה כתוב  מר א. מעודה:
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 1בפרוטוקול וחיים געש ואתה תגידו את מה שאתם רוצים, אחר כך 

 2 הדברים יבדקו בתמליל... 

 3 4... שהוא היה קצין, אבל תרד שורה למטה, תקרא עד הסוף, רשום  מר א. כאכון:

 4 . )מדברים ביחד, לא ברור(שנות ניסיון

 5אני רוצה פשוט הסבר, אני לא תוקף, תן לי הסבר ...אני לא איכנס, אני  מר א. מעודה:

 6עכשיו רוצה, עכשיו אני רואה שהוא היה מנהל היחידה בעיריית, הוא 

 7הקים את היחידה הסביבתית, הוא הכין תוכניות עבודה, שניה, אל 

 8ב פה הובלת נושא הפיקוח כולל תפריע לי כאכון, תקשיב לי רונן, כתו

 9חוק שמירת הניקיון, חוק הרעש, קרינה, זה עושה אותו מוכשר להיות 

 10מנהל הפיקוח שהוא יודע את חוק הרעש. הובלת נושא החינוך 

 11הסביבתי, תשים אותו מנהל מחלקת החינוך, קידום התכנון הסביבתי, 

 12 שים אותו בוועדת בניין ערים. יועץ עצמאי לנושא 

 13 אפרים, אתה לא אומר נכון כלפי הבן אדם כוכבא:ד בר "עו

 14 אני רוצה לדבר איך שבא לי.  מר א. מעודה:

 15 בסדר, אני אבל אומר לך זה לא מכובד, תאמין לי מדובר באדם מוכשר ד בר כוכבא:"עו

 16 לא, לא, סליחה, לא אמרתי שהוא לא מוכשר מר א. מעודה:

 17 ... זה לא מכובד.  ד בר כוכבא:"עו

 18 אני אומר את דבריי ואחר כך תגידו שהוא מוכשר מר א. מעודה:

 19אני אומר לך שזה לא מכובד... לשמור על כבודם של אנשים, במיוחד  ד בר כוכבא:"עו

 20 שהם לא יכולים להגיב.

 21תגיד  לי אלדד, אני הייתי מציע, אני נבחר פה, אני צריך לאשר לו, עם  מר א. מעודה:

 22תה כי חבל, תשאיר כל הכבוד, אלדד, אני מציע שאל תענה לי א

 23לאחרים שיענו לי, בכל אופן אני רוצה פשוט להגיד את הדברים האלה 

 24שירשמו פרוטוקול... תואר שני בניהול משאבי טבע, אין לי בעיה. 

 25כושר ניהול עובדים בפרדס חנה, לא ראינו את זה, אני סליחה, כתוב 

 26ץ לא רואה איפה יש לו כושר עובדים, מצבי תפקיד, התמודדות עם לח

 27איך אפשר לבדוק אם הוא מתמודד עם לחץ ושחיקה עם ושחיקה, 

 28 איכות הסביבה לשים בקבוקים... 
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 1 אפרים, אנחנו לא דנים עכשיו עליו, זה לא יפה. מר א. אטיאס:

 2 דנים עליו, אתה רוצה שאני אאשר. מר א. מעודה:

 3 לא, תן לי להגיד לך משהו...  מר א. אטיאס:

 4 דבר איך שאני רוצה. דקות ל 10תן לי  מר א. מעודה:

 5 תן לי קריאת ביניים אחת  מר א. אטיאס:

 6 קריאת ביניים מר א. מעודה:

 7בבקשה, תן לי. אנחנו לא דנים אם מקבלים אותו לתפקיד או לא, ועדת  מר א. אטיאס:

 8 בחינה בחנה אותו, אנחנו לא

 9 זה התשובה... מר א. מעודה:

 10נחנו גם לא, במליאה לא דנים רק רגע, רק רגע, תן לי להגיד לך, א מר א. אטיאס:

 11 בכישורים של בן אדם שזה...

 12 אז היית מביא סעיף לאשר לו... מר א. מעודה:

 13 ... שיהיה לך... מר א. אטיאס:

 14 למה העלית את אלה? מר א. מעודה:

 15 שיהיה לך רקע. מר א. אטיאס:

 16 לא מר א. מעודה:

 17 אבל .. על הכסף. מר א. אטיאס:

 18את אלה. שיענה לי את המלים האלה חיים געש,  עשית שגיאה שהבאת מר א. מעודה:

 19או לחילופין שכר בכירים, הייתי  38-40לא אכפת לי. בכל אופן הדירוג 

 20זה באותה רמה של שכר  38-40רוצה רק להבין מה ההבדל, האם 

 21 בכירים שאתה רוצה לאשר לו מבחינה כספית?

 22 לא ח ר. גלר:"רו

 23 אלא? מר א. מעודה:

 24 ר בכירים הוא יותר גבוה.השכר של שכ ח ר. גלר:"רו

 25 הבנתי מר א. מעודה:

 26 לפי דירוג דרגה. ח ר. גלר:"רו

 27, אם שכר בכירים יותר גבוה הגיוני 38-40אז אני שואל, למה עשית  מר א. מעודה:

 28שיבואו עוד אחרים, זה כמו שבן אדם אומר, זה מזכיר לי, הייתה לי 
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 1יליון שקל, אני אמרתי לה, תראי, הדבר הזה עולה מאימא זקנה ופעם 

 2אין דבר, אפילו יעלה אלף שקל, זאת אומרת היא לא מבינה את 

 3או לחילופין שכר בכירים, בשביל מה אני  38-40המשמעות, אתה אומר 

 4? אם שכר בכירים טוב תכתוב שכר בכירים, אולי היו באים 38-40צריך 

 5אחרים, משהו לא מסתדר לי, הייתה פה איזה הטעיה, למה בן אדם 

 6אם יש שכר בכירים... אני על זה רוצה תשובות, אני לא,  38-40ירצה 

 7המועצה ובכפוף לאישור משרד הפנים, מתי  מותנה באישור מליאת

 8 משרד הפנים צריך לאשר? אחרי שאנחנו נאשר?

 9 כן ח ר. גלר:"רו

 10 אבל נחיצות המשרה אתם כבר קיבלתם אישור. מר א. מעודה:

 11 ה, לא לשכר.נחיצות המשרה זה אישור להעסק ח ר. גלר:"רו

 12 או.קי., אישור להעסקה יש לכם? מר א. מעודה:

 13 בווודאי ח ר. גלר:"רו

 14 צורף  דוברת:

 15 צורף ח ר. גלר:"רו

 16אז הבאת לי כדי להוכיח שהכל בסדר. אני לא רואה מצורף, אני רואה  מר א. מעודה:

 17 קורות חיים.

 18 תסתכל בשני הצדדים.  צ. כהן: 'גב

 19כב' בתיה, הנידון אישור נחיצות, הרינו לאשר בדף השני, חסכנים, ל מר א. מעודה:

 20בזה נחיצות משרה בהיקף של מאה אחוז משרה, שלא ... או פומבי 

 21במקרה ולא ימצא מועמד מתאים, באמת, יכול להיות מועמד אחר חוץ 

 22יובהר כי מדובר במשרה קיימת בתקן הרשות, במכרז הפנימי ממנו? 

 23וזר מנכ"ל תקופת יוכל להתמודד אך ורק עובד העומד בהנחיות ח

 24האכשרה לצורך התמודדות במכרז פנימי. אני לא יודע מה זה חוזר 

 25מנכ"ל, אבל אני מאוד הייתי רוצה לדעת הסבר אם הוא עומד בתנאי 

 26הזה. כתוב הנחיות חוזר מנכ"ל, תקופת אכשרת, מעניין, בא', לצורך 

 27התמודדות במכרז פנימי. ההנחיות לעניין עובדים שהתקבלו שלא כדין 

 28פורסמות בהנחיית ראש מינהל השירות ומפורסמות באתר מ
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 1האינטרנט בדף ... יעשה מתוך מסגרת כוח אדם המאושרת במסגרת 

 2תקציב הרשות, דירוג ... יותאם לאמור בחוברת מסלולי הקידום 

 3לעובדים ברשויות המקומיות, אני לא יודע מה זה דירוג המשרה 

 4, זה 38-40ות זה דירוג לעובדים ברשויות המקומיות, ברשויות המקומי

 5נוסח המכרז יותאם לדרישות החוק וחוזרי המנכ"ל לא דירוג בכירים. 

 6השונים, מהם דרישות החוק? מה חוזרי המנכ"ל, אני רוצה לדעת 

 7דרישות החוק, חוזרי מנכ"ל, במידה ומדובר במשרה יעודית נוסח 

 8המכרז יותאם לדרישות המשרד הממשלתי... הרשות מעוניינת 

 9ת העובד שיבחר בחוזה אישי, יש לציין העסקה בחוזה אישי, להעסיק א

 10זה לא כתוב ככה. היה צריך להיות כתוב העסקה בחוזה אישי, למה 

 11או בכירים, להטעות? כתוב פה במכרז שצריך  38-40אתה כותב דרגה 

 12להיות כתוב העסקה בחוזה אישי, אבל אתה במכרז הולך לעשות 

 13ם, למה לא כתוב חוזה בכירים? או שכר בכירי 38-40הטעויות וכותב 

 14, זה לא חוזה אישי, צר לי, צר לי, אני לא 38-40לא שכר בכירים ולא 

 15מבין, יש פה דברים ואתה עושה בדיוק הפוך. אשר על כן הדבר הנוסף 

 16שנגע בו כאכון, נגעה בו הגר, שהיא אמרה שנת בחירות, שנת בחירות 

 17בל משכורת, בפועל הכוונה למכרז ולהוצאת מכרז, זה לא מתי הוא יק

 18הוא התקבל לעבודה לפני הבחירות, הוא זכה במכרז, הוא יושב 

 19חודשיים שם וזה בניגוד להנחיות שלפני בחירות לא עושים מכרז. אז 

 20לאור כל האמור כשאני חושב למרות שאני חושב שהוא טוב והוא 

 21 מצוין והוא יכול לתפקד 

 22 רק שניה אפרים מר א. כאכון:

 23, לא, אל תפריע לי, יש פה בעיה בנהלים, אשר על כן אני מבקש יש פה מר א. מעודה:

 24לדחות את הנושא הזה עד לבדיקת העניין ולבירור העניין עם משרד 

 25 הפנים.

 26 טוב מר ח. געש:

 27על שני הדברים שאמרתי, כתוב אז אני באמת רוצה תשובות לפחות  מר א. מעודה:

 28 אישי, העסקה בחוזה אישי וכתוב 
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 1 שרד הפנים צריך לאשר את זה.מ ובראן:'ד ג. ג"עו

 2אני אבדוק. סיימת אפרים? סיימת? קודם כל נעמיד להצבעה את מה  מר ח. געש:

 3שאני רוצה, מה שאתה רוצה, לא בפינג פונג. ברמה העקרונית הבן אדם 

 4 התקבל לעבודה בוועדת בחינה, אם תשים לב לאישור הממונה

 5 איפה. מר א. מעודה:

 6 תקשיב טוב מר ח. געש:

 7 באיזה עמוד? מעודה:מר א. 

 8 תקשיב עכשיו למה שאני מקריא לך. מר ח. געש:

 9 מאיפה אתה מקריא לי? מר א. מעודה:

 10מאחד הדפים שיש לך ביד, תסתכל משני הצדדים, שנת בחירות, לא  מר ח. געש:

 11שנת בחירות. האישור של ישראל שפיצר, מנהל אגף כוח אדם בשכר 

 12 2-פרדס חנה כרכור בברשויות המקומיות ניתן למועצה המקומית 

 13 , האישור לנחיצות משרה, ניתן בשנת הבחירות.2013ביולי 

 14נחיצות כן, אבל זה לא פוסל את ההחלטה שאסור לעשות מכרז בשנת  מר א. מעודה:

 15בחירות. זה שני דברים נפרדים. אתה יכול להציג מה שאתה רוצה. 

 16 בכירים? 38-40עכשיו מה עם החוזה אישי ולא 

 17ין שום בעיה עם שני הדברים, ועדת הבחינה קיבלה אותו לעבודה לי א מר ח. געש:

 18 ואין לי בעיה עם זה, אני אפילו לא זוכר

 19 אבל במכרז, ומה עם התשובה שלי שהוא לא עומד בתנאי המכרז? מר א. מעודה:

 20 לדעתי הוא עומד בתנאי המכרז, אף אחד לא מושלם. מר ח. געש:

 21שנים הוא  3שהוא צריך להיות קצין,  מה זה לא מושלם? אבל כתוב מר א. מעודה:

 22 קצין משטרה, הוא לא זה ולא זה.

 23אפרים, יכול להיות שהתשובה שלי לא מספקת אותך, אני לא הולך  מר ח. געש:

 24לעשות אתך פינג פונג, אתה חושב שלא צריך להעלות את זה עכשיו 

 25להצבעה? אז אנחנו נצביע על ההצעה שלך ואחר כך על ההצעה שלי 

 26 העניין. ובזה נגמר

 27 מה זה הצעה שלי? אני לא הצעתי הצעה.  מר א. מעודה:

 28 הצעת הצעה. מר ח. געש:
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 1אני רוצה הסברים, אני לא מציע, אני אוהב את הבחור, אין לי כלום  מר א. מעודה:

 2איתו, אני רוצה רק שתסביר לי, תיתן לי הסברים שאני אשוכנע שהכל 

 3 בסדר.

 4ישבנו אתמול והחלטנו פה אחד לתת לו את  אני חייב להגיד, שאנחנו מר א. כאכון:

 5 ההעלאה כי באמת מגיע לו, אף אחד לא מטיל ספק בכישורים שלו.

 6 אז קצת הסבר. מר א. מעודה:

 7אני מסביר לך עוד פעם, האיש, שתי מלים אחרת יהיה פה פינג פונג עד  מר ח. געש:

 8 הלילה.

 9 יע לי כאכון.הסבר מהיועץ המשפטי, הגזבר, סליחה, לא להפר מר א. מעודה:

 10היום כבר אי אפשר להבטיח לעובד העסקה בשכר בכירים משתי  ח ר. גלר:"רו

 11סיבות, קודם כל מליאת המועצה צריכה לאשר ומשרד הפנים צריך 

 12לאשר, אנחנו לא יכולים להבטיח לו, בגלל זה אנחנו כותבים, נוהגים 

 13 לכתוב או העסקה לפי דירוג דרגה או שכר בכירים, או.קי.?

 14 למה אתה לא יודע להגיד לו את זה?  כאכון:מר א. 

 15 להתחייב כלפי עובד, מליאת המועצה צריכה לאשר. ח ר. גלר:"רו

 16אבל הוא יודע שאם אתה תסגור איתו שכר עובדים פה המליאה  מר א. מעודה:

 17 תאשר.

 18אז נוהגים לכתוב שתי צורות העסקה וברגע שעובד הוכיח את עצמו  ח ר. גלר:"רו

 19 ת השכר.אפשר להעלות לו א

 20 אבל כתוב חוזה אישי כתוב. מר א. מעודה:

 21 חוזה אישי  ח ר. גלר:"רו

 22 שפיצר כותב חוזה אישי. מר א. מעודה:

 23 בכירים זה אותו דבר, אין ח ר. גלר:"רו

 24 אז למה לא כתבת חוזה אישי אם זה אותו דבר? מר א. מעודה:

 25 כי זה  ח ר. גלר:"רו

 26 כי מה כי זה?  מר א. מעודה:

 27 אותו דבר בדיוק. ח ר. גלר:"רו

 28 אז תכתוב אותו דבר.  מר א. מעודה:
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 1 אז כתוב שכר בכירים ח ר. גלר:"רו

 2תכתוב עסקה בחוזה אישי, יש פה משהו מסתתר, תגיד שהוא בסדר,  מר א. מעודה:

 3אין לי בעיה, תענה, לא לחינם כותב את זה מודגש, מר שפיצר, העסקה 

 4 בחוזה אישי מודגש. 

 5 ההעסקה ח ר. גלר:"רו

 6 כדי שלא תתבלבל. . מעודה:מר א

 7 ההעסקה ח ר. גלר:"רו

 8, 38-40או בכירים, הרי בכירים, ימי ירצה  38-40לא תכתוב לנו דרגה  מר א. מעודה:

 9 זה קלאם פאדי, זה בדיחה.

 10 ...  מר א. אטיאס:

 11 הבהרת  מר ח. געש:

 12 מה לא ברור?  מר א. אטיאס:

 13 הבהרת היטב את עמדתך. מר ח. געש:

 14 מדה, אני שואל, יש לך תשובות?לא ע מר א. מעודה:

 15התשובה שלי שזה תואם, הכל בסדר, אין לי שום בעיה עם זה, אני  מר ח. געש:

 16 מבקש להעביר 

 17 את המכרז שלו? זה תואם לך  מר א. כאכון:

 18גם ועדת הבחינה, אני אפילו לא אמרתי לך, אני אפילו  תואם את הכל. מר ח. געש:

 19 לא זוכר אם הייתי בוועדת הבחינה.

 20 היית שם, היית שם. ר א. כאכון:מ

 21 אתה בדרך כלל שכחן, אתה לא זוכר שאתה היית בוועדת הבחינה. מר א. מעודה:

 22 יש הרבה ועדות בחינה שלא הייתי, מה לעשות. מר ח. געש:

 23 כן, אבל יש ועדות בחינה שאתה היית ואתה שוכח. מר א. מעודה:

 24 גם זה יכול להיות. מר ח. געש:

 25הלת כוח אדם, גם פה אתה היית, אל תהיה שכחן.  לא, כי הוא כן, מנ מר א. מעודה:

 26 אומר שהוא לא זוכר... 

 27 אני לא זוכר... מר ח. געש:

 28 מה אתה רוצה?  מר א. אטיאס:
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 1 לא מר א. מעודה:

 2 למה אתה עושה את זה? מר א. אטיאס:

 3 אתה יודע למה? מר א. מעודה:

 4 למה? מר א. אטיאס:

 5שבאים אלי ואומרים שהוא היה מועמד יחיד, מכיוון שיש רינונים  מר א. מעודה:

 6 נכון? 

 7 אני לא יודע להגיד לך ... מר א. אטיאס:

 8אז אני יודע, מועמד יחיד וזה היה מתוכנן מראש שהוא יזכה, נו  מר א. מעודה:

 9 באמת, אז לפחות שיעמוד בתנאים.

 10 חברים, אני מבקש  מר ח. געש:

 11 חיים, רגע, שאלה מר א. כאכון:

 12 שהבבק מר ח. געש:

 13האם, האם מה שרושם ישראל שפיצר, אני שואל פה את רן, היועץ  מר א. כאכון:

 14המשפטי, תחשוב טוב על מה שאתה אומר ג'ובראן, לפי מה שרושם 

 15שפיצר פה, התנאים שלו זה עומד לפי מה שאנחנו נותנים עכשיו? 

 16 תסתכל טוב טוב טוב על הסעיפים.

 17 לי איזה סעיף זה עומד לדעתך.למה? מה, זה בחינה? תגיד  ובראן:'ד ג. ג"עו

 18 אני שואל אותך... מר א. כאכון:

 19 אני אגיד לך ובראן:'ד ג. ג"עו

 20... לא, אני לא יודע למה אני מתכוון, אני שואל אותך, אתה יועץ  מר א. כאכון:

 21 משפטי שלנו.

 22 שאלה כללית, תשובה כללית. ובראן:'ד ג. ג"עו

 23תה חתום בהם שעומד מאחוריהם על כל השמונה סעיפים אחד אחד א מר א. כאכון:

 24 אייל שני כולל המכרז שהוא עבר. 

 25 אתה עושה לו בחינה עכשיו? באמת אבי, מה אתה עושה? מר א. אטיאס:

 26דקות מותר לו, תן לו לדבר, אל  10מותר לו לדבר ולשאול, אטיאס,  מר א. מעודה:

 27 תפריע אטיאס, אני צריך להגן על האופוזיציה.

 28 אל תפריע מר א. אטיאס:
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 1 אז אל תפריע, אין לך סמכות. מר א. מעודה:

 2 אל תפריע.  מר א. אטיאס:

 3 אין לך סמכות. מר א. מעודה:

 4 למה,אתה יש לך סמכות. מר א. אטיאס:

 5 אין לי... )מדברים ביחד, לא ברור( מר א. מעודה:

 6 תירגע מר א. אטיאס:

 7 לא, שנינו נירגע. מר א. מעודה:

 8 ו.מה שאני רוצה אני אענה ל מר א. אטיאס:

 9 אז גם אני אענה. מר א. מעודה:

 10 אני ...  מר א. אטיאס:

 11 אז יפה, ראש המועצה...  מר א. מעודה:

 12 אל תנהל לנו את הסדר פה באמת. מר א. אטיאס:

 13 אדוני, למה אתה צוחק? מר א. מעודה:

 14 למה אתה צוחק, לך מותר? מר א. אטיאס:

 15 סליחה, למה אתה מפריע? מר א. מעודה:

 16 סליחה? מה זה  מר א. אטיאס:

 17 לא, לא, למה מר א. מעודה:

 18 מה לא, לא, לא? מר א. אטיאס:

 19 מה ההבדל בינך לביני? שאתה יותר שמן? מה?  מר א. מעודה:

 20 לי מותר לדבר כמוך, בדיוק, אל תגיד לי לא, לא, לא מר א. אטיאס:

 21 אתה אל תדבר אני לא אדבר.  מר א. מעודה:

 22 אתה מדבר כל הזמן. מר א. אטיאס:

 23 אז אני אדבר ואתה לא תדבר. אין לך שום סמכות עלי... ה:מר א. מעוד

 24 אני לא נתתי לך מר א. אטיאס:

 25דרך אגב, אני עומד על כך, אני שולח למשרד הפנים שהבן אדם התמנה  מר א. מעודה:

 26ואני הצבעתי עבורו אבל אסור בלי שיהיה זימון מיוחד שיהיה סגן. לא 

 27 היה בזימון סגן. ואני 

 28 סיימת? אבי,  מר ח. געש:
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 1 אבל אני פה ואתה שם אפרים.  מר א. אטיאס:

 2 למה, איזה יתרון יש לך? מר א. מעודה:

 3 זה ההבדל, זה ההבדל. מר א. אטיאס:

 4 במה? מר א. מעודה:

 5 זה הכל, זה היתרון, אני פה ואתה שם. מר א. אטיאס:

 6 מה אתה פה? מה מר א. מעודה:

 7 מה שאתה שומע. מר א. אטיאס:

 8 ושב ליד חיים געש? שאתה י מר א. מעודה:

 9 מה שאתה שומע... מר א. אטיאס:

 10 אם חיים געש היה ... )מדברים ביחד, לא ברור( מר א. מעודה:

 11 שמה אתה נמצא. מר א. אטיאס:

 12 אתה ברמה של... מר א. מעודה:

 13 ברמה שלך.  מר א. אטיאס:

 14 5אחרים היו נכנסים, אתה הבאת  4הרי חיים געש היה עכשיו מביא  מר א. מעודה:

 15 ולות?ק

 16 זה ההבדל, אתה רואה?  מר א. אטיאס:

 17 מה ההבדל? מר א. מעודה:

 18 ביני ובינך זה ההבדל. מר א. אטיאס:

 19 למה, מה אתה? מר א. מעודה:

 20 אני פה ואתה שם. מר א. אטיאס:

 21 מה זה אני שם? אני לא בחדר מועצה? מר א. מעודה:

 22 אתה בחדר מועצה. מר א. אטיאס:

 23 ם, למה, זה למה, בגלל שאתה ש מר א. מעודה:

 24 ... לכל דבר. מר א. אטיאס:

 25 זה חיסרון? מר א. מעודה:

 26 אלי, אלי, אלי, בוא לא נרד לרמה. בן צבי: 'גב

 27 זה חיסרון שאני פה? למה, מה קרה שאתה יושב שם, אתה גדול? מר א. מעודה:

 28 אלי, אל תרד לרמה. בן צבי: 'גב
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 1געש ינהל את הישיבה,  אז אני מבקש, אל תדבר, אני לא אדבר, חיים מר א. מעודה:

 2 אל תפריע לו, אל תהיה לי סגן מנהל.

 3 אתה אל תיתן לי הוראות. מר א. אטיאס:

 4 אתה תדבר אני אדבר.  מר א. מעודה:

 5 אתה לא תיתן לי הוראות. מר א. אטיאס:

 6 אתה תדבר, אני אדבר. יש ראש מועצה מנהל את הישיבה.  מר א. מעודה:

 7התפקיד של בתיה היו מעבר להשכלה אקדמית  דרישותטוב, ג'ובראן,  מר א. כאכון:

 8ניסיון מקצועי, ניסיון מקצועי מוכח ... קצין משטרה, או לחלופין יוצא 

 9 מערכת הביטחון, או שהיה קצין מודיעין.

 10 לא אמרתי ... אמרתי שהוא עבד בעיר מודיעין.  מר א. אטיאס:

 11 בעיריית מודיעין. מר ח. געש:

 12 בתור מה?  מר א. כאכון:

 13 בתחום של איכות הסביבה.  טיאס:מר א. א

 14איכות הסביבה, יש פיקוח של איכות הסביבה. לא כתבת את זה.  מר א. כאכון:

 15)מדברים ביחד, לא ברור( הדיון פה להעלאת המשכורת... )מדברים 

 16 ביחד, לא ברור( 

 17 מי הסמיך אותך לענות לו? יש ראש מועצה, שב בשקט. מר א. מעודה:

 18 שב בשקט. מר א. אטיאס:

 19 שב אתה!  א. מעודה: מר

 20 שב בשקט. מר א. אטיאס:

 21 שב אתה! אתה תהיה קטן... מר א. מעודה:

 22 ...  מר א. אטיאס:

 23 אתה קטן מכדי להגיד לי, לא בעובי, אתה קטן. מר א. מעודה:

 24 טיפה יותר גדול ממך. מר א. אטיאס:

 25 אתה גדול ממני?  מר א. מעודה:

 26 טיפה יותר גדול ממך. מר א. אטיאס:

 27 אז תמות לפני.  דה:מר א. מעו

 28חברים, אתם רוצים לגמור את הישיבה? טוב, לא רוצים גם כן טוב,  מר ח. געש:
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 1אין לי שום בעיה. אפרים, לא רק לך מותר להפריע, גם לאחרים מותר 

 2להפריע, תן לאבי כאכון להמשיך לדבר, בבקשה מר כאכון, אבי כאכון 

 3להפריע לנהל את ביקש את רשות הדיבור, הוא מדבר, לא רק לך מותר 

 4 הישיבה.

 5 אני אומר לא אטיאס, לא אני נדבר. מר א. מעודה:

 6 כן מר כאכון.  מר ח. געש:

 7שנים ניסיון לפחות בתחום העיסוק  4ג'ובראן, אתה שומע? מבקש ...  מר א. כאכון:

 8במשרה או בתחומים בעלי זיקה... מתוכם לפחות שנתיים בניהול 

 9ספציפית לא היה... של פיקוח, ההוא, שנתיים... אין בעיה. במשרה ה

 10אנחנו לא מדברים פה על פיקוח של איכות הסביבה או מנהל איכות 

 11פה מדובר הסביבה, או מה שהוא עשה פה, דברים מדהימים הוא עשה. 

 12על אדם שהולך לטפל ביחידה שהיא עד היום היא הכשלון של המועצה, 

 13ורים של נכשלנו בה, כחבר מועצה נכשלנו ביחידה הזאת, מעבר לפיט

 14עובדים שיחידת האכיפה לא מתפקדת, עובדים שעוזבים, חשד 

 15לשחיתות, זה לא נראה טוב, לא נשמע טוב, בפועל אין פיקוח, פקח או 

 16שניים שמטיילים במועצה, אין פה שום דבר, אז נכשלנו. אנחנו הולכים 

 17להביא פה בן אדם והולכים להעלות לו את המשכורת, ואין לי בעיה עם 

 18הוא אני אצביע בעד, אבל הכישרון שלו לא קשור לכלום, המשכורת, 

 19 לא קשור למה שבתיה פרידלנד מנהלת אגף כוח אדם מבקשת.

 20 כמה עובדים יש ביחידה היום? ה. פרי יגור: 'גב

 21 אני יודע שיש את הפקח זוהר ...  מר א. כאכון:

 22 יש שניים ופרסמנו מכרז נוסף. מר ח. געש:

 23 הדרוזי קיים? מר א. כאכון:

 24 כן ח. געש: מר

 25 הוא היה חולה, הייתה לו תאונה.  מר א. מעודה:

 26זה שני אנשים ואני רוצה לדעת אם זה חוקי להעלות משכורת לאדם  מר א. כאכון:

 27שמופיע בהעלאת משכורת שהוא אחראי על הפיקוח שרשום פה בסעיף 

 28אישור ... ביחידה לאיכות הסביבה, פיקוח ואכיפה, האם זה נכון  3
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 1דם בפיקוח ואכיפה, להעלות לו את המשכורת כשהוא להעלות לבן א

 2 לא עומד בתנאי המכרז מראש, לא עומד בכלל.

 3 זה אתה אומר. ובראן:'ד ג. ג"עו

 4 זה לא אני אומר, זה הדף אומר. מר א. כאכון:

 5 אתה שואל אותי ואומר או שאתה שואל אותי ו... ובראן:'ד ג. ג"עו

 6רוצה שאתה גם הפעם לא תגבה את חיים  לא, אני שואל ועונה לך ואני מר א. כאכון:

 7 געש.

 8 אז לענות על מה שאתה אומר? ובראן:'ד ג. ג"עו

 9 רגע, שניה, ג'ובראן מר א. כאכון:

 10 תן לי להבין מה אתה רוצה. ובראן:'ד ג. ג"עו

 11 תכף מר א. כאכון:

 12 לשאול, לענות מה שאתה רוצה  ובראן:'ד ג. ג"עו

 13 יודע את התשובהאני שואל ועונה לך כי אני  מר א. כאכון:

 14 אז אני לא צריך לענות. ובראן:'ד ג. ג"עו

 15לא, אני יודע את התשובה, אני רוצה שתגבה אותי בתשובה שלי  מר א. כאכון:

 16למועצה, לחברי המועצה, באמת הפעם תגבה אותי בנושא הזה, כי אין 

 17 לי ספק בנושא הזה, אתה יודע שזה לא חוקי המכרז הזה. 

 18 אם אתה יודע אז אתה לא צריך יעוץ ממני.בסדר,  ובראן:'ד ג. ג"עו

 19 זה בסדר? מר א. כאכון:

 20 אני חושב שכן. ובראן:'ד ג. ג"עו

 21 אתה חושב שכן  מר א. כאכון:

 22 כן ובראן:'ד ג. ג"עו

 23 או שזה כן בסדר. מר א. כאכון:

 24 זה כן בסדר ואני חושב שזה כן בסדר. ובראן:'ד ג. ג"עו

 25 בין חושב  מר א. כאכון:

 26 חברים  טוב, מר ח. געש:

 27 מדברים על בחירה במכרז פה.  ובראן:'ד ג. ג"עו

 28לא, אנחנו הולכים לאשר כסף לבן אדם, משכורת, עוד פעם, אין לי  מר א. כאכון:
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 1בעיה עם זה, הולכים לאשר משכורת לבן אדם שבבקשה למשכורת 

 2שהולכים לתת לו רשום פה פיקוח ואכיפה, זה אומר שבגלל, הרי 

 3כרכור לא בהיקף כזה גדול, נכון, עושים פה איכות הסביבה פרדס חנה 

 4 מחזור והכל נחמד ויפה, אבל הפיקוח מוסיף לו עוד עבודה...

 5אבל אבי, אתה מתייחס כל הזמן למכרז, אנחנו מדברים פה היום על  ובראן:'ד ג. ג"עו

 6 העברה של מנהל המחלקה לשכר 

 7 למה נותנים לו את זה? מר א. כאכון:

 8 מדבר על המינוי שלו.אתה לא  ובראן:'ד ג. ג"עו

 9 מר ג'ובראן, למה ראש המועצה או הגזבר...  מר א. כאכון:

 10 לפי תנאי המשרה ... זה במסמך שקיבלתם.  ובראן:'ד ג. ג"עו

 11 מה ההבדל בין השכר ... מר א. מעודה:

 12 לא יודע, כספית. ובראן:'ד ג. ג"עו

 13 מה ההבדל? מר א. מעודה:

 14 אחוז.  30 ח ר. גלר:"רו

 15 אחוז זה כתוב, אבל אני שואל בכסף. 30 מר א. מעודה:

 16 בפרסום מכרז חייב להופיע ה. פרי יגור: 'גב

 17 ?40אחוז מדרגה  30 מר א. מעודה:

 18 כן ח ר. גלר:"רו

 19 כי יצאו השבוע, בעיתון מכרז שלם של התפקידים לוועדה ואין שם ... ה. פרי יגור: 'גב

 20 אם זה בעיתון או מסמך שכל הפרטים... ובראן:'ד ג. ג"עו

 21 אני יודעת מה קראתי בעיתון. ה. פרי יגור: 'גב

 22 בסדר, כי זה מקוצר, יש הפניה לאתר.  צ. כהן: 'גב

 23 צילה, אין לי דיון אתך, באמת, זה לא אליך מופנה. ה. פרי יגור: 'גב

 24 ואת לא קיבלת את רשות הדיבור עכשיו, אבי, סיימת? מר ח. געש:

 25עצה פרשום את הדף הזה, כדי לא, אני רוצה... ג'ובראן, ראש המו מר א. כאכון:

 26שאנחנו נבחן את זה מחדש... למה אנחנו מעלים לו את המשכורת? הרי 

 27ת המשכורת, זה הגיוני ראוי לבן אדם שמתקבל לתפקיד להרים לו א

 28לחלוטין, עשינו את זה גם לרן כשקיבל את התפקיד והצבעתי ...ואני 
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 1שואל פה, אם אנחנו קיבלנו את זה, אתמול כשישבנו ביחד ... ראינו 

 2שיש פה בעיה במכרז הזה והולכים לעלות פה משכורת לבן אדם כשיש 

 3 בעיה במכרז. 

 4ת והוא מנהל מחלקה היום, אני מתייחס אני לא מתייחס למכרז, היו ובראן:'ד ג. ג"עו

 5 רק לנושא של העלאה בשכר, להסבה לחוזה בכירים.

 6 אתה אומר יש שרץ  מר א. כאכון:

 7 לא ובראן:'ד ג. ג"עו

 8ואני מכשיר את השרץ כי זה, הרי אם אני מעלה לו את המשכורת, את   מר א. כאכון:

 9וא בסדר, יוצא ביניים, אומר כאילו ההשכר, אני מכשיר את השרץ, זה 

 10אני יודע שזה לא, זה להכשיר שרץ, לאשר דבר כזה, להכשיר שרץ, זה 

 11אומר שאנחנו פה הולכים לאשר משכורת לבן אדם, העלאת משכורת 

 12שזה לא חוקי מראש, זה להכשיר שרץ, ג'ובראן, אתה יודע שאני צודק, 

 13 יש לי פקולטה למשפטים.

 14 סיימת אבי? מר ח. געש:

 15 שיחה כרגע. אנחנו באמצע מר א. כאכון:

 16 דקות  10הוא לא צריך לתת לך תשובות, אתה צריך לדבר  מר ח. געש:

 17 דקות שלה. 10-הגר נותנת לי את ה מר א. כאכון:

 18 זו דעתך ואתה גם תומך בה, כן. מר ח. געש:

 19 דקות שלך? 10-הגר, את נותנת את כל ה מר א. כאכון:

 20 כן ה. פרי יגור: 'גב

 21 .5, 10-לא את כל ה מר א. מעודה:

 22 תתחלקו. ה. פרי יגור: 'גב

 23מתחלקים. ג'ובראן, יש שאלה, יש פה ד"ר למשפטים, אתה מחייך כל  מר א. כאכון:

 24 הזמן אלדד בזלזול, אני הולך להגיד לך שאתה יודע שזה

 25אני רק אומר לך שאופוזיציה זה לא מקצוע, אתה הופך את זה  ד בר כוכבא:"עו

 26 למקצוע.

 27 למקצוע, סליחה, בוא נעמיד דברים על דיוקם.אתה הפכת את זה  ה. פרי יגור: 'גב

 28 לעשות את זה מסודר.  ד בר כוכבא:"עו
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 1 מה זה מסודר? תסביר לי מה זה מסודר אלדד? מר א. כאכון:

 2 מיצית את עצמך.  ד בר כוכבא:"עו

 3 לא, תגיד לי. מה אני? מר א. כאכון:

 4 מיצית כבר את הנושא. ד בר כוכבא:"עו

 5 לא מיציתי...  מר א. כאכון:

 6 מיצית. ד בר כוכבא:"עו

 7לא מיציתי, מיציתי כשלא קיבלתי תשובות כשאני אומר פה שיש פה  מר א. כאכון:

 8 שרץ שהולכים להכשיר אותו.

 9 הבנו, אנחנו חושבים אחרת ממך, מותר לנו לחשוב אחרת ממך? מר ח. געש:

 10ע, אין בעיה, אתם פוליטיקאים, אין שום בעיה, גם אני. הוא איש מקצו מר א. כאכון:

 11אז אני רוצה שהאיש מקצוע הזה יאשר לי לפרוטוקול, רגע חיים, 

 12שמותר, שהשרץ הזה, הרי כשקיבלתי את החומר הזה זה כאילו 

 13שבאתם להגיד לי כאכון, אתה צריך לאשר פה גם את המכרז על הדרך, 

 14 הלא חוקי הזה.

 15  -לא צריך את ה ובראן:'ד ג. ג"עו

 16 אז למה קיבלתי את זה. מר א. כאכון:

 17 זה לא, צריך להצביע על המכרז. ובראן:'ד ג. ג"עו

 18 למה קיבלתי אותו? מר א. כאכון:

 19 חומר רקע... ובראן:'ד ג. ג"עו

 20יפה, אז אם קיבלתי חומר רקע אז אני צריך לבחון את החומר רקע  מר א. כאכון:

 21הזה, נכון? כמו שבחנתי חומר רקע של מישהו אחר, נכון? הגיוני, אז 

 22ופתאום מעירים את עיני שאכן יש פה בעיה של אם אני ... חומר רקע, 

 23 שרץ.

 24 אז אתה יכול ... ובראן:'ד ג. ג"עו

 25... אותו בן אדם, אני לא מדבר על הבן אדם, אני עוד פעם אומר הבן  מר א. כאכון:

 26אדם הוא משכמו ומעלה, לא, עוד פעם אלי, אנחנו הולכים, אלי, 

 27 תקשיב, גם אם תצביעו בעד

 28 שנצביע בעד, אתה אתה אומר מר א. אטיאס:
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 1או שנצביע, אני אמרתי שאני בעד להעלות משכורת לכל אדם ...  מר א. כאכון:

 2תקשיב, אני אגיד לך משהו אחד, עובדי המועצה במועצת פרדס חנה 

 3כרכור, כל העובדים כולם עובדים מצוין, אומר בלב שלם, כל מי ש, אני 

 4מיד הצבעתי חושב שעד היום כשהייתי באופוזיציה וגם בקואליציה ת

 5 בעד העלאת משכורת של כולם.

 6 אבי, סיימת גם את החמש דקות של הגר. מר ח. געש:

 7 ג'ובראן, רגע, על מה אנחנו מצביעים למעשה עכשיו? להכשיר פה שרץ? מר א. כאכון:

 8 אנחנו מצביעים על העברתו מדירוג דרגה לשכר בכירים. מר ח. געש:

 9שהוא גם מנהל אכיפה, נכון אדוני ראש  שכר בכירים על הדרך, על זה מר א. כאכון:

 10 המועצה? חיים, אני שואל שאלה, תענה לי, לפרוטוקול

 11 תן לו לקרוא, תן לו לקרוא. מר א. מעודה:

 12 השאלה מסובכת. מר ח. געש:

 13אז תסתכל, תקרא טוב טוב, אני רוצה, חשוב לי מאוד למכתבים  מר א. כאכון:

 14אן זוכר שנפגשנו בבית הלאה, זה מאוד חשוב חיים, כי משפטית ג'ובר

 15משפט ולא סתם ניצחתי בבית משפט בגלל שהפרוטוקול דיבר ... אז 

 16 חשוב לי שראש המועצה יענה על השאלה. 

 17 בעיקר עם האולם ניצחת.  )צוחק(  מר ח. געש:

 18 נכון... אני מבקש חיים מר א. כאכון:

 19 מה זה, על מה הוא צוחק? מר א. מעודה:

 20 כתב בתמליל חיים געש התפקע מצחוק.אני רוצה שי ה. פרי יגור: 'גב

 21 לא, על מה הוא צחק? מר א. מעודה:

 22 סוף סוף הוא צוחק.  ה. פרי יגור: 'גב

 23 על האולם? ... זה עצוב מאוד.  מר א. מעודה:

 24 עובדים, בסדר. 72הוא צוחק שפוטרו  מר א. כאכון:

 25 לא, אני לא צוחק על הסגירה, אני צוחק על ההצלחה המשפטית.  מר ח. געש:

 26 אתה שמח לאיד? מר א. מעודה:

 27 לא, על ההצלחה המשפטית. מר ח. געש:

 28 לא, אתה שמח שסגרו לו. מר א. מעודה:
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 1 תכף נגיע... ה. פרי יגור: 'גב

 2אני אראה לך כמה אס.אמ.אסים שתבין שאתה בכלל לא, לא חי  מר ח. געש:

 3 במקום נכון.

 4 אתה הראית לי את האס.אמ.אסים. מר א. מעודה:

 5 אה.הל מר ח. געש:

 6אחוז או כתוב העברה מנהל יחידה, הוא  30-שניה, באמת כתוב שרק ה מר א. מעודה:

 7שאל שאלה, העברה ממנהל יחידה לאיכות לפיקוח ואכיפה, אז אנחנו 

 8 מאשרים  כסף או העברה? 

 9אנחנו מאשרים את העברתו לחוזה בכירים מדירוג דרגה, על זה אנחנו  מר ח. געש:

 10 מצביעים.

 11 אומרת הוא כבר בפיקוח זאת מר א. מעודה:

 12 בתפקיד, נכון מר ח. געש:

 13על זה אין ויכוח, אז צריך לנסח במקום העברתו של איכות סביבה  מר א. מעודה:

 14פיקוח ואכיפה, לבוא ולשנות את הזה, אבל אני רוצה לומר לך, אני 

 15רוצה להסתייג בהצעה שלי, אני רוצה להסתייג, תביא את זה להצבעה, 

 16צריך שזה יהיה כתוב בפרוטוקול, צילה, אני רוצה אפילו שתיפול, אני 

 17 ההצעה שתהיה בפרוטוקול ובתמליל. 

 18 מה ההצעה שאתה מציע?  מר ח. געש:

 19ההצעה שלי אומרת מאחר ויש ספק בניהול המכרז אני מציע עד  מר א. מעודה:

 20שהעניין יתברר לתת לו את השכר לפי הדרגה של עובד מועצה, מכיוון 

 21ים זה לא עובד מועצה, הוא לא שייך לוועד של שהרי ברור, שכר בכיר

 22המועצה, הוא לא שייך לכלום, זה כאילו חוזה מיוחד, אז לכן כרגע 

 23הוא עובד מועצה, הוא עובד מועצה, איכות הסביבה, איכות משהו. 

 24ברגע שאתה מעביר אותו לשכר בכירים זה כאילו חוזה, הוא לא שייך 

 25 בו או לא... ... לא, אז אני לא יודע אם זה לא יפגע

 26 ומה ההצעה שלך? מר ח. געש:

 27עד לבדיקת העניין שהמכרז  38-40ההצעה שלי לשלם לו לפי השכר  מר א. מעודה:

 28 חוקי ואז אין בעיה להביא את זה לישיבה אחרת ולאשר לו את זה.
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 1 מי בעד ההצעה של אפרים?  מר ח. געש:

 2 אני רוצה גם הסתייגות. מר א. כאכון:

 3 צה להעביר את ההצעה הזאת ואחר כך הסתייגות...אני רו מר א. מעודה:

 4 אני רוצה גם הסתייגות פה. מר א. כאכון:

 5 דקה, דקה, חברים, העלית הצעה? מר ח. געש:

 6העליתי הצעה אבל הנימוק אתה לא מקשיב, אני רוצה גם שהיא  מר א. מעודה:

 7 תכתוב את הנימוק.

 8 ה?היא כותבת הכל, גם מוקלט הכל, מה אתה רוצ מר ח. געש:

 9מבלי שאני מתנגד לזה שהוא יקבל את המשכורת הראויה, אני טוען,  מר א. מעודה:

 10אני חושב שצורת החוזה, צורת המכרז יש פה הרבה דברים לא ברורים 

 11וצריך לבדוק האם המכרז היה טוב, האם הוא עומד בתנאי המכרז. אז 

 12את זה אני מביא להצעה, שתדע אם לבדוק את זה ולא לאשר עכשיו 

 13 ים אלא ...בכיר

 14 ... אם אין מישהו שרוצה להוסיף דברים מר ח. געש:

 15 אני רוצה פה את הסתייגות שלי מר א. כאכון:

 16 אז נוסיף את ההסתייגות שלך  מר ח. געש:

 17 אז הוא יעשה הצעה אחרת, נצביע לו על שלי ואחר כך נצביע על שלו. מר א. מעודה:

 18מרת לא להצביע היום על אם הבנתי נכון ההצעה של מר מעודה או מר ח. געש:

 19העלאת שכרו, העברתו של אייל מדירוג דרגה לשכר בכירים עד שלא 

 20 יתברר עניין המכרז, הבנתי נכון?

 21 שאם זה עומד בכל התנאים החוקיים. מר א. מעודה:

 22 מי בעד ההצעה של אפרים? מר ח. געש:

 23 כן מר א. מעודה:

 24 עלות עוד הסתייגות?מי נגד? מי נמנע? הגר נמנעה. אתה רוצה לה מר ח. געש:

 25 אני רוצה לא הצבעה.  מר א. כאכון:

 26 הסתייגות שיהיה כתוב בתמליל. מר א. מעודה:

 27יש משהו שיהיה כתוב בתמליל שאני יודע שהמכרז לא נכון ואייל שני  מר א. כאכון:

 28ואת התנאים הנדרשים לתפקיד הזה  ואני הולך אין לו את הניסיון 
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 1עובד מועצה וכמנהל היחידה להצביע בעד העלאת המשכורת שלו כ

 2לאיכות הסביבה שעושה את עבודתו נאמנה, רק על זה אני מצביע, לא 

 3מצביע על הפיקוח כי לפי החוק המכרז הזה הוא לא עומד 

 4 בקריטריונים וזה אסור.

 5אני מבקש לאשר את העברתו של מר אייל שני לחוזה מיוחד לפי נגזרת  מר ח. געש:

 6שכר מנכ"ל, מי בעד? מי נגד? מי שכר בכירים של שלושים אחוז מ

 7 נמנע? אפרים נמנע, תודה. 

 8 

 9 . עדכון שכר בכירים לעובדים הבאים: 4

 10 כיום(.  80%משכר מנכ"ל )במקום  85%-העלאה ל -א. אדר' אריה רפופורט 

 11 כיום(.  30%משכר מנכ"ל )במקום  35%-העלאה ל –ב. גב' פאינה צבליחין 

 12 כיום(.  35%ר מנכ"ל )במקום משכ 40%-העלאה ל -ג. גב' צילה כהן  

 13הסעיף הבא על סדר היום, עדכון שכר בכירים לשלושה עובדים, אריה  מר ח. געש:

 14 צא בבקשה. 

 15 צריך שנתיים, אני רוצה לבדוק אם עברו שנתיים מר א. מעודה:

 16נאמר פה כבר ששנה לפני בתקנות אסור להעלות ... שנה לפני הבחירות  ח ר. גלר:"רו

 17דים שכר על כן אנחנו נמנענו מלהעלות את הנושא. אסור להעלות לעוב

 18היו מספר עובדים שכבר מזמן הגיע לפז"מ מתאים. אחת לשנתיים 

 19 5-אפשר להעלות את השכר של עובדים שמועסקים בשכר מנכ"ל ב

 20אחוזים בכל פעם, כל אחד לפי הטווח שלו, אנחנו הבאנו  5אחוזים, עד 

 21מועצה, אריה רפופורט, פה להחלטה שלושה עובדים, אחד זה מהנדס ה

 22אחוז כנגזרת משכר  80-, התחיל לעבוד ב2011הוא מועסק מאוגוסט 

 23אחוז. פאינה צבליחין, מהנדסת  85-מנכ"ל וצריכים להעלות אותו ל

 24אחוז, צריך  30באגף הנדסה, התחילה לעבוד לפני שנה בדיוק בשכר של 

 25 אחוז. 35-להעלות אותה ל

 26 בתוך שנה? מר א. מעודה:

 27 .2011, התחילה לעבוד בדצמבר 2011שנתיים,  ר:ח ר. גל"רו

 28 אמרת לפני שנה. ה. פרי יגור: 'גב
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 1שנתיים, ומנהלת לשכת ראש המועצה, צילה כהן, התחילה לעבוד  ח ר. גלר:"רו

 2 .2011באוגוסט 

 3 מה התחילה לעבוד? לפני כן מר א. מעודה:

 4, צריך 35-ל 30-, מ2011כן... ההעלאה האחרונה הייתה באוגוסט  ח ר. גלר:"רו

 5 אחוז 40-להעלות אותה ל

 6 אחוז זה המקסימום, נכון? 40 ה. פרי יגור: 'גב

 7 משכר מנכ"ל וזה המקסימום להיום.  ח ר. גלר:"רו

 8 אגב, מה המקסימום של מהנדס? מר א. מעודה:

 9 אחוז.  95מהנדס  ח ר. גלר:"רו

 10 רק שניה, ופאינה בתור מה, בתור מהנדסת, בתור מה? מר א. מעודה:

 11 .40עד  גלר: ח ר."רו

 12 היא מהנדסת, נכון? מר א. מעודה:

 13 כן ח ר. גלר:"רו

 14 ?90והוא עד  40אז למה היא עד  מר א. מעודה:

 15 כי מהנדס מועצה ח ר. גלר:"רו

 16 תפקיד סטטוטורי. מר ח. געש:

 17 שכר  ח ר. גלר:"רו

 18 והיא מהנדסת מר א. מעודה:

 19 היא עובדת מקצועית, עובדים מקצועיים ח ר. גלר:"רו

 20 היא גם כן?  40עד כמה, עד  ודה:מר א. מע

 21 .90אחוז, סטטוטוריים עד  40עובדים מקצועיים עד  מר ח. געש:

 22 .95 ה. פרי יגור: 'גב

 23צילה, אולי תסביר לי מה המקצועיות? מה זה נקרא עובד מקצועי?  מר א. מעודה:

 24 צילה 

 25 זו משרת אמון, לא?  ה. פרי יגור: 'גב

 26 נהל לשכת... צילה יש ... נפרדת, למ ח ר. גלר:"רו

 27יש שלוש משבצות, אחת זה תפקידים סטטוטוריים שמוגדרים, הם  מר ח. געש:

 28אחוז, יש כמה תפקידים, בעירייה זה ככה,  95יכולים להגיע עד 
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 1 במועצה זה ככה... 

 2 רגע, לגזבר יש שני תפקידים סטטוטוריים, נכון? מר א. מעודה:

 3 נכון מר ח. געש:

 4 גם מזכיר וגם זה. מר א. מעודה:

 5 אחוז. 180 ובראן:'ד ג. ג"עו

 6 אחוז.  180 מר א. מעודה:

 7 יש עובדים מקצועיים ויש משרות אמון. מר ח. געש:

 8 אז היא מה היא נקראת? מר א. מעודה:

 9צילה גם בצד, גם עובדת מקצועית כי היא לא תפקיד סטטוטורי של  מר ח. געש:

 10 מנהלת לשכה וגם בצד של משרת אמון. 

 11 צד של משרת אמון?אז היא ב מר א. מעודה:

 12עובדת מקצועית, מנהלת לשכה, אבל גם משרת אמון, זה לא שייך,  מר ח. געש:

 13 אחוז. 40-ברמת שכר היא לא יכולה להגיע ליותר מ

 14 זה לא משנה, אז היא עומדת בזה, ופאינה כעובדת  מר א. מעודה:

 15 עובדת מקצועית, מהנדסת, היא לא תפקיד סטטוטורי.  מר ח. געש:

 16יש לי שאלה לגבי התפקיד של המהנדס, ממה שידוע לי, יש לי את זה  יגור: ה. פרי 'גב

 17פה חלק מחוזר מנכ"ל, מהנדס רשות מקומית המינימום העסקה שלו 

 18 אחוז. 85זה 

 19 לא, אין מינימום. מר ח. געש:

 20 אחוז, אין מניעה להתחיל העסקה...  85-המומלץ זה להחיל העסקה ב ח ר. גלר:"רו

 21אלות לגבי שלושת הג'נטלמנים, הג'נטלמניות, אין מניעה? מי יש עוד ש מר ח. געש:

 22 בעד להעלות?

 23 אין מניעה, פה אחד.  מר א. מעודה:

 24 פה אחד, תודה רבה.  מר ח. געש:

 25 

 26 . אישור תב"רים )מצ"ב(. 5

 27 סעיף הבא תב"רים.  מר ח. געש: 

 28 אפשר למהנדס, לקרוא למהנדס? המהנדס, התב"רים.  מר א. כאכון:
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 1 הם קיבלו משכורת, בסדר. איזה סעיף מתחילים? מר א. מעודה:

 2 הכל תלוי עוד באישור של משרד הפנים. מר ח. געש:

 3 ... 643באמת, אם התקן אומר ככה למה שלא ישר? הסעיף הראשון  מר א. מעודה:

 4 )מדברים ביחד, לא ברור( צילה, מזל טוב. 

 5 תב"רים. מר ח. געש:

 6  ?90-אפשר בהצעה להעלות לו ל מר א. מעודה:

 7 שפיצר לא יאשר. מר ח. געש:

 8 ... 90-אני מציע להעלות לאריה ל מר א. מעודה:

 9 תב"רים.  מר ח. געש:

 10 ... 643 ח ר. גלר:"רו

 11החומרים הגיעו לכאן במעטפות, דפים פזורים, לא מהודקים, אין  ה. פרי יגור: 'גב

 12 כותרת, אתה לא יודע מה שייך לאיזה סעיף.

 13 מאיפה זה מתחיל. מר א. מעודה:

 14 אם אפשר קצת  ה. פרי יגור: 'בג

 15 מה זה לא מהודקים? מר ח. געש:

 16 לא מהודקים, ככה. מר ח. געש:

 17 מה הראשון, מה השני, מה השלישי.  מר א. מעודה:

 18 שלי מהודק... מר ח. געש:

 19 לך יש פריבילגיה, לי אין. מר א. מעודה:

 20 רק אם אפשר. ה. פרי יגור: 'גב

 21סיקו לעשות סיפור מכל דבר. כל הסדרי יום צילה, אני מדבר כרגע, תפ מר ח. געש:

 22 פה מהודקים, יכול להיות שהתפספס.

 23 האופוזיציה לא קיבלה. ה. פרי יגור: 'גב

 24 גם אנחנו לא.  מר א. מעודה:

 25 גם אני לא.  בן צבי: 'גב

 26צילה, העברת את הסדר יום לא מהודק? תביאו להם דפים מסודרים.   מר ח. געש:

 27 )מדברים ביחד, לא ברור( 

 28 כל נושא מהודק בנפרד כדי שלא יחברו... צ. כהן: 'גב
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 1 כל נושא מהודק בנפרד, התב"רים מהודקים בנפרד הגר? מר ח. געש:

 2 לא ה. פרי יגור: 'גב

 3 אז יכול להיות שנפתח או משהו, אבל הם מהודקים. צ. כהן: 'גב

 4 לא, אין סימנים של ... מר א. מעודה:

 5 ברים ביחד, לא ברור(קיבלנו את ההערה, הלאה.  )מד מר ח. געש:

 6 .2014ריבוד כבישים  ח ר. גלר:"רו

 7 רגע מר א. כאכון:

 8 כל נושא אמור להיות מהודק בנפרד והם כולם היו מחוברים באטב. מר ח. געש: 

 9 בקיצור, מה מתחילים, באיזה מספר? מר א. מעודה:

 10 643 דוברת:

 11 ? 643 מר א. מעודה:

 12 .643 ח ר. גלר:"רו

 13 .2014זה בכלל... תב"רים של שנת תגידו,  ה. פרי יגור: 'גב

 14 חסרה לו סיכה.  בן צבי: 'גב

 15 . 2או  1גם לא סימנת אם זה עמוד  מר א. מעודה:

 16 . 2014-מכינים כבר תוכנית ל מר ח. געש:

 17 אני שואלת. ה. פרי יגור: 'גב

 18 כן, מה. מר ח. געש:

 19 זה עוד חודש, פחות מחודש. בן צבי: 'גב

 20 אל תהיו מכווצים... בסדר, שאלתי.   ה. פרי יגור: 'גב

 21 , אוטוטו.2014-אנחנו ב בן צבי: 'גב

 22 ? עוד אין לך תקציב.2014לא הבנתי, אתה מביא תב"רים לשנת  מר א. מעודה:

 23, 2014-, פותחים תב"ר ל2014-אנחנו מתחילים להכין תוכנית עבודה ל מר ח. געש:

 24 . 2014שבועות  3מה לא ברור? עוד 

 25 יה, אני רואה שאין לכם תקציב אבל.אין לי, אין לי בע מר א. מעודה:

 26 מה זה אין תקציב? ח ר. גלר:"רו

 27 -תב"ר זה תקציב בלתי רגיל, הוא לא שייך ל מר ח. געש:

 28 פיתוח, מה. מר א. מעודה:
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 1 , תב"ר חדש לריבוד כבישים.643, תפתח 2014תמחק  מר ח. געש:

 2 כן, אני רוצה לדעת מה זה ריבוד כבישים. מר א. מעודה:

 3קרצוף וריבוד כבישים על פי תוכנית עבודה שתוצג... קרצוף וריבוד,  מר ח. געש:

 4 מתוך הערכה של תחזית שיהיה לנו של שתי  2014-הגדרנו מסגרת ל

 5 יש לך רשימת רחובות. מר א. מעודה:

 6אגב, סתם שאלה, רח' אשכולית, נוה פרדסים רובד, נשאר כמה מטרים  ה. פרי יגור: 'גב

 7 שלא רובדו, למה?

 8 לידו בונים שכונה שהכל יהרס עוד פעם. מר ח. געש:

 9 אבל לפני מספר שבועות כאילו, מה הקטע להשלים... ה. פרי יגור: 'גב

 10  -עוד פעם, זה הולך ל מר ח. געש:

 11 יהרסו, אם יעשו את הכביש חבל, הקטע הזה...  ח ר. גלר:"רו

 12 ביוב, לזה.  מר א. מעודה:

 13 חציה של מה? ה. פרי יגור: 'גב

 14 תשתיות.  של ח ר. גלר:"רו

 15 מוקמת שם המשך של השכונה. מר ח. געש:

 16 לצערנו מר א. כאכון:

 17 בכוונה שלעמוס דדון יהיה מה להתלונן, באמת נו.עשינו   מר ח. געש:

 18 זה לא עמוס התלונן. ה. פרי יגור: 'גב

 19 דווקא כן. מר ח. געש:

 20 תושבים אחרים. ה. פרי יגור: 'גב

 21 אני יודע, לא חשוב. מר ח. געש:

 22 יש רשימה של הרחובות. דה:מר א. מעו

 23 . 2014מכינים את הרשימה, היא תוצג פה בתוכנית העבודה של  מר ח. געש:

 24 אז איך אתה נותן תקציב כשאתה לא יודע מר א. מעודה:

 25 כי אני מ... מר ח. געש:

 26 זאת מסגרת. דוברת:

 27כי אני מעריך  2014-מיליון שקל לקרצוף ריבוד ל 2אני נותן מסגרת של  מר ח. געש:

 28 שזה מה שאני אוכל להעמיד.
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 1 כמה היה השנה? ה. פרי יגור: 'גב

 2 מיליון. 3כמעט  מר ח. געש:

 3 מיליון. 3 ח ר. גלר:"רו

 4 ולמה לא לעשות הערכה של הכבישים ואז לתת תב"ר פחות או יותר. מר א. מעודה:

 5 הערכה של מה? מר ח. געש:

 6 זה מיליון וחצי.רחובות  10רחובות, הערכה של  10אם יש לך עוד  מר א. מעודה:

 7אני לא אפתח תב"ר ואשאיר אותו פתוח, אני מנסה לעמוד בתקציב של  מר ח. געש:

 8מיליון שקל השנה כי אני מעריך שזה מה שאני אוכל להקציב, אם  2

 9 כרכור, קרצוף, ריבוד.  –אתם רוצים... ברחובות של פרדס חנה 

 10 מה נשאר?  מר א. מעודה:

 11 12-עשות, אני מעריך שיכנס בסכום הזה כהרבה, אנחנו רוצים ל מר ח. געש:

 12 רחובות השנה. 

 13 למה פחות מהשנה? ה. פרי יגור: 'גב

 14 כי ההכנסות מהיטלי השבחה ואגרות בנייה פחות השנה, מה לעשות. מר ח. געש:

 15 איך אתה יודע? מר א. מעודה:

 16כי אני יודע כמה, אני כבר יודע את התחלת השנה כמה בקשות להיתר  מר ח. געש:

 17יש עכשיו ואלו תב"עות, עכשיו היתרי בנייה ותב"עות שכבר  בנייה

 18שילמו היטלי השבחה לא נקבל מהם כלום, נקבל מהם רק היטלי 

 19סלילה אם הם יבנו, ואם יש תב"עות שעוד לא מומשו ועכשיו מתחילים 

 20 לממש, אני מעריך, מה זה תקציב, תקציב זו תחזית.

 21 קבל את ההשבחה ונחסוך ...אבל אם תהיה פה ועדה ואנחנו נ מר א. מעודה:

 22זה לא ישנה כלום. זה לא ישנה את היקף הבנייה, יש ירידה בהיקפי  מר ח. געש:

 23 הבנייה. 

 24 לא, הבזבוז של היטלי השבחה שהוועדה לקחה. מר א. מעודה:

 25אבל ההיטל השבחה חלק ממנו הולך לאחזקת הוועדה, התקציב של  מר ח. געש:

 26אחוז מהיטל השבחה, חלק יחסי  10רכיבים, אחד זה  3-הוועדה בנוי מ

 27אחוז, לא זוכר את  20ממספר ההיתרים או מספר התושבים עוד 

 28ההרכב של התקציב, זה בכלל לא משנה, זה תחזית, אני מעריך שנוכל 
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 1שני מיליון שקל לקרצוף ריבוד, יכול להיות שנתבדה,  2014-להעמיד ב

 2 אם במחצית השנה נראה שאין הכנסות מהיטלי השבחה או 

 3 אזורי א. מעודה: מר

 4 אז לא נבצע. כן מר ח. געש:

 5 .2013, סימון התקני בטיחות 644 ח ר. גלר:"רו

 6 מה המשמעות?  מר א. מעודה:

 7 אלף שקל... 85 ח ר. גלר:"רו

 8 מה, מה זה? מר א. מעודה:

 9 מעקות וסימון מעברי חציה, מראות, כל מה שקשור בהתקני בטיחות. מר ח. געש:

 10 נים כחול לבן וזה? רגע, הסימו מר א. מעודה:

 11 לא, זה לא ...  מר א. רפופורט:

 12 הרי זה פעם המועצה עשתה לפי הצבע שהיה לה במחסן.  מר א. מעודה:

 13 הכחול לבן זה לא בזה.  מר ח. געש:

 14 כן, נשאר לך כחול צבעת כחול ברחובות שאף אחד לא מגיע אליהם. מר א. מעודה:

 15סימוני איי תנועה, מעקות, מראות זה רק במעברי חציה, תווי הפרדה,  מר ח. געש:

 16 וכיוצא בזה.

 17 טוב מר א. מעודה:

 18 , שיפוץ בי"ס חקלאי545 ח ר. גלר:"רו

 19 עוד פעם בי"ס חקלאי? מר א. מעודה:

 20 ... ח ר. גלר:"רו

 21 בית ספר חקלאי  מר ח. געש:

 22 כל הכספים שלנו הלכו אליו. מר א. מעודה:

 23 יש לי שאלה. ה. פרי יגור: 'גב

 24 ל הפיס.ממפע ח ר. גלר:"רו

 25 לברנקו וייס.  מר א. מעודה:

 26לא לברנקו וייס, זה בי"ס שלך... ברנקו וייס הוא חברה מפעילה,  מר ח. געש:

 27 הבי"ס, חברה מנהלת, הבי"ס 

 28אני יודע, אבל צריכים לתת לו את כל הצ'ופרים שבעולם, מה עכשיו  מר א. מעודה:
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 1 עוד פעם?

 2 אתה רוצה? שנה, מה 50כי לא נעשה שם שום דבר  מר ח. געש:

 3מיליון, כל הכסף הלך  4, 3-שלוש כבר הגענו ל –אנחנו בשנתיים  מר א. מעודה:

 4 אליהם, אני לא יודע כמה. 

 5 קצת יותר. מר ח. געש:

 6 אני לא זוכר, נו מה, אבל אני אומר כמה כסף כל שנה... מר א. מעודה:

 7 נו, לא היה.זה בית ספר שלנו, אפרים, זה בית ספר שלנו, בית ספר של ח ר. גלר:"רו

 8 יש לי שאלה ה. פרי יגור: 'גב

 9לא, אבל אני רוצה לדעת, אומנם זה לא כספנו, אבל אני רוצה לדעת,  מר א. מעודה:

 10 זה מפעל הפיס, מה צריך להיות בחצי מיליון הזה? מה עושים?

 11 יש לכם את פירוט העבודות... מר ח. געש:

 12 אז מה... טוב, מפעל הפיס מר א. מעודה:

 13 ני אומר לך כל התקציב.א מר ח. געש:

 14 אני אחפש משהו בשביל לבזבז... מר א. מעודה:

 15אני לא מחפש, אני אומר לך... בבית ספר צריך להשקיע עוד הרבה  מר ח. געש:

 16 מאוד כסף. 

 17כל זמן שזה ממפעל הפיס אין לי בעיה, אפילו אם אין לך מה לעשות,  מר א. מעודה:

 18  אבל כשמדובר בשלנו אני רוצה לדעת על מה.

 19של החזרת  578-ו 552שני דברים, א', בשנה שעברה היו שני תב"רים,  ה. פרי יגור: 'גב

 20חצר בית הספר והקמת מגרש רב תכליתי לבית הספר, אני רוצה לדעת 

 21 מה הסטטוס לגביהם, לגבי...

 22זה לא הדיון אבל זה בוצע, חצר בית הספר את מוזמנת לראות, המגרש  מר ח. געש:

 23 גם הוא הסתיים עם החניה, נכון?הרב תכליתי נדמה לי 

 24 הסתיים?  ה. פרי יגור: 'גב

 25 כן ח ר. גלר:"רו

 26 או.קי., עכשיו  ה. פרי יגור: 'גב

 27 איפה, באיזה את? מר א. מעודה:

 28 היא בשנה שעברה. מר ח. געש:
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 1 ? 645-את עוד ב מר א. מעודה:

 2אליך  בחומרים שצירפתם יש מכתב של מפעל הפיס שכותב בנבנישתי ה. פרי יגור: 'גב

 3חיים: "כמו כן אבקשכם לקדם את מימוש המענקים שאושרו לכם 

 4בשנים הקודמות בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים, להנחיות 

 5 המפורטות וזאת על מנת למנוע ביטולם." על מה מדובר?

 6 וואו מר א. מעודה:

 7 מכתב  מר ח. געש:

 8 אין לנו כאלה שעומדים לביטול. ח ר. גלר:"רו

 9לי שיוצא לכל ראשי הרשויות. אתן לך דוגמה למשל, כי לא מכתב כל מר ח. געש:

 10כל דבר קשור בנו. אנחנו, מרכז פיס לקשיש שנבנה כבר, על ההרחבה 

 11שלו שאישרו לנו את הכסף מזמן רק לא אישרו לנו לצאת לביצוע כי 

 12הם בודקים כל פריט בנפרד, אז יש כספים שהם נמצאים אצלנו, 

 13רדס חנה כרכור, הוא מקצה כסף נקראים כספים חונים, לא רק של פ

 14ואתה לא מצליח לממש את זה באותה שנה מסיבות של אי אישור או 

 15 מסיבות של 

 16 ואיפה הכסף נמצא? מר א. מעודה:

 17 אצלם מר ח. געש:

 18 במפעל הפיס. ח ר. גלר:"רו

 19 אז מה הוא כותב לנו מכתב אם הכסף אצלו? מר א. מעודה:

 20שקרה בפרדס חנה הדבר היחידי, שזה  הוא אומר לך, עוד לא קרה, מה מר ח. געש:

 21לא בוטל, שבמשך הרבה מאוד שנים לא קיבלנו כסף ממפעל הפיס 

 22בגלל הבית כנסת והאולם ספורט של אלישבע, אבל שום פרויקט של 

 23 מפעל הפיס לא בוטל.

 24 אז זאת אומרת  מר א. מעודה:

 25 זה מכתב כללי  מר ח. געש:

 26 על כסף שאצלו. מר א. מעודה:

 27א אומר לך אדון יקר, הקציתי לך כסף, תעשה בו שימוש ומאיים הו מר ח. געש:

 28 עליך שיקח אותו, גם משרדי ממשלה עושים את זה.



  04-8666313חברת איגמי,                                                              ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור 
 2013בדצמבר  12
 
 

66 

 1 מה יקח אותו, את מה שלא נתן? מר א. מעודה:

 2 הוא יבטל את ההקצאה, הוא משריין לך כסף. מר ח. געש:

 3 הוא לא יתן לי כן, אבל הוא אומר שהוא יקח, את מה יקח? מר א. מעודה:

 4 הוא יתן למישהו אחר.  ח ר. גלר:"רו

 5 הוא יתן למישהו אחר אבל הוא לא יכול לעשות את זה יותר. מר ח. געש:

 6 למה? מר א. מעודה:

 7כי קבעו קריטריונים כמה רשות מקבלת לפי הסוציו אקונומי ומספר  מר ח. געש:

 8 תושבים, והכסף שמור שם.

 9 646 ח ר. גלר:"רו

 10 אנחנו?אנחנו, איזה דרגה  מר א. מעודה:

 11 6 ח ר. גלר:"רו

 12 ?6אנחנו  מר א. מעודה:

 13 כן ח ר. גלר:"רו

 14 לא ידעת? מר א. כאכון:

 15בקיצוץ מענק האיזון ועוד כמה  6-מיליון שקל העליה ל 9עלה לך  מר ח. געש:

 16 מיליונים בקיצוץ בהשתתפות מדינה.

 17 , שילכו לשאר השכונות,6אז בוא נהיה עניים, אבל זה צחוק, זה לא  מר א. מעודה:

 18 מה, בגלל שבאו כמה, כמה העלו את הרמה? 

 19 הם קובעים את זה.  ח ר. גלר:"רו

 20 אני לא קובע את זה ויש על זה מאבק גדול. מדינת ישראל קובעת. מר ח. געש:

 21 ... השכונות, בגלל אותן שכונות, אז נכון... פתאום העלה לנו. מר א. מעודה:

 22אהיה המנהל של הלמ"ס,  מחר אני אהיה הסטטיסטיקאי הראשי, אני מר ח. געש:

 23 , הלאה.4-אני אוריד אותנו ל

 24 ומה תעשה עם אור עקיבא?  מר א. מעודה:

 25 אור עקיבא בגלל הסוציו אקונומי  מר ח. געש:

 26 מינוס מר א. מעודה:

 27מקבלת פי שתיים מאיתנו מענק איזון והם חצי מאיתנו בתושבים,  מר ח. געש:

 28 קצת יותר מחצי מאיתנו בתושבים. 
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 1 טוב, הם מקבלים את זה ...  ה:מר א. מעוד

 2 מענק איזון זה אותו דבר לכולם.  ח ר. גלר:"רו

 3 כן, אבל לפי כמות האנשים. מר א. מעודה:

 4גם, זה אחד הפרמטרים, אבל לא רק. הסוציו אקונומי מושפע מגודל  מר ח. געש:

 5 -דירה ממוצעת, כמות רכבים חדשים, שכר ממוצע לפי ה

 6מטר כל יחידה, פה  54גיעו יובלים וחלומות כרכור היה הבנתי, לפני שה מר א. מעודה:

 7 בגלל יובלים וכרכור פתאום נהיינו עשירים והעלו לנו.

 8טירת הכרמל, עמידר מכרה הרבה יחידות דיור שאנשים גרו שם  מר ח. געש:

 9ופתאום נעשו הרבה אנשים בעלי בתים, זה העלה אותם לסוציו 

 10 , לא קרה שום דבר.5אקונומי 

 11 נכון ה:מר א. מעוד

 12  6-ל 5-מ מר ח. געש:

 13 מעמידר לפרטי זה הפך אותם. מר א. מעודה:

 14, שם הייתה כמות של מאות יחידות דיור בטירה שנמכרו 6-ל 5-מ מר ח. געש:

 15 לאנשים. 

 16 810, קירוי מגרש כדורסל בבית ספר מעיינות מתקציב מפעל הפיס 646 ח ר. גלר:"רו

 17 אלף שקל.

 18 י גג?מה זה, יש מגרש בל מר א. מעודה:

 19 כן מר ח. געש:

 20 מגרש ספורט בית ספר מעיינות. ח ר. גלר:"רו

 21 ... חדש מר ח. געש:

 22 קירוי, זאת אומרת המתקן יש? מר א. מעודה:

 23 יש מגרש והוא בלי קירוי. ח ר. גלר:"רו

 24 איזה בתי ספר... מר א. כאכון:

 25 לא, אבל שאר המתקנים... מר א. מעודה:

 26 כמו בישורון. יש מגרש פתוח חי ונושם.  מר ח. געש:

 27 ומה עם, אה, זה כמו בישורון? מר א. מעודה:

 28 כמו בישורון. מר ח. געש:
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 1 לא כמו רבין? )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. מעודה:

 2 יש לו אולם.  מר ח. געש:

 3 למה לא להקצות למוסדות?  ה. פרי יגור: 'גב

 4 ... שנים, שילה שרת  10בהקצבה הבאה... יש סדר, רבין חיכה  מר ח. געש:

 5 צריך כסף... דוברת:

 6 יש בשילה שרת. מר א. מעודה:

 7שילה שרת יש אולם ספורט, רבין יש אולם ספורט ומגרש פתוח,  מר ח. געש:

 8מרחבים יש מגרש ספורט מקורה, ישורון אולם ספורט ומגרש ספורט 

 9יש חצר מקורה מקורה, אלונים אין מגרש ספורט מקורה )קטיעה( 

 10מלכתי כרכור מגרש ספורט פתוח ואולם בקיץ ואולם ספורט משופץ, מ

 11ספורט משופץ... מגרש ספורט מקורה, עכשיו יש מגרש ספורט מקורה 

 12 במעיינות ועכשיו עושים מגרש ספורט פתוח בשדות.

 13 למה עושים פתוח ולא ישר  מר א. מעודה:

 14  כי עולה כסף...  מר ח. געש:

 15 הכל מפעל הפיס? מר א. מעודה:

 16 ת לדעתי את כל, אולמות בכל בתי הספר. ...צריך לקרו מר א. כאכון:

 17 הכל מפעל הפיס? מר א. מעודה:

 18 אין לך בכל בית ספר מקום לאולם. מר ח. געש:

 19 לא, למשל יש לך את מורשה שיש  מר א. כאכון:

 20 אין שם מקום לאולם.  מר ח. געש:

 21 מקרים אותו מר א. כאכון:

 22מות של אלונים אין מקום, יהיה אולמות שלא תקניים כמו האול מר ח. געש:

 23הצוות המקצועי ממליץ ל... ממליץ להנהלה ומביא וישורון הישן... 

 24 לפה. כן

 25 הלאה... ח ר. גלר:"רו

 26 ... מפעל הפיס... לא משתתפים? מתי תביא תב"ר מה אנחנו נותנים. מר א. מעודה:

 27 מה? מר ח. געש:

 28 אני רואה פה מפעל הפיס קירוי, שום דבר אנחנו  מר א. מעודה:
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 1 מה רע בזה? זה הכל, מה. יאס:מר א. אט

 2 לא, שלא יחסר פתאום.  מר א. מעודה:

 3 אם היה כתוב היינו כותבים לך בצד קרנות רשות, הלאה. מר ח. געש:

 4 אז זה יספיק לגג? מר א. מעודה:

 5 אנחנו מעריכים שכן. מר ח. געש:

 6 שקל על חשבון המועצה.  100,000שיפוץ ...  647יספיק.  ח ר. גלר:"רו

 7 בשדות עושים? דה:מר א. מעו

 8 מגרש ספורט פתוח. מר ח. געש:

 9 ואיפה זה בתקציב פה? מר א. מעודה:

 10 כבר בוצע, זה כבר תב"ר שנפתח שדות.  מר ח. געש:

 11 בסדר, אני לא ידעתי שיש... מר א. מעודה:

 12 לגבי המקוה, מי נותן את הכסף הזה? מר א. כאכון:

 13 רשות מקומית.  ח ר. גלר:"רו

 14 ומית.הרשות המק מר ח. געש:

 15 איפה זה בכלל? ה. פרי יגור: 'גב

 16 יש לי שאלה חיים, לאחרונה העלו את הסכום של ה מר א. כאכון:

 17 זה לא בעיה שלך עם געש, זה המועצה הדתית. מר א. מעודה:

 18לא של המועצה הדתית, זה החלטה של משרד הדתות, העלאת השכר,  מר ח. געש:

 19הדתות, זה לא העלאת דמי כניסה למקוואות זה החלטה של משרד 

 20 המועצה הדתית פה. עכשיו המקוואות 

 21 שקלים.  10-לא יותר מ מר א. כאכון:

 22 איפה המקוה הזה? ... )מדברים ביחד, לא ברור( ה. פרי יגור: 'גב

 23משרד הדתות העלה את השכר, את דמי הכניסה למקוואות, המועצה  מר ח. געש:

 24ה הדתית... הדתית היא לא בשליטתי, היא נשלטת על ידי יו"ר המועצ

 25תקציבה, החוק קובע כמה הרשות המקומית משתתפת בתקציב 

 26 ואנחנו כבר חמש עשרה שנה לא מצליחים להרכיב מועצה דתית. 

 27 אולי סוף סוף נרכיב בעזרת השם. מר א. כאכון:

 28 מקוואות, יש ... 3-אפרים, המקוואות גברים, לא כל ה מר ח. געש:
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 1 ה. חשמונאים זה נשים.לא, יש המקוה של הגברים פ מר א. מעודה:

 2 אז זה או פה או בכרכור. מר ח. געש:

 3 בכרכור.  מר א. מעודה:

 4 המקוואות הם בבניין של המועצה ולכן המועצה משפצת. מר ח. געש:

 5 ...170אלף שקל,  189, הקמת מרכז טיפולי לסדנאות, 648 ח ר. גלר:"רו

 6 איפה אתה?  מר א. מעודה:

 7 תהפוך את הדף. דובר:

 8 מרכז טיפולי? מר א. כאכון:

 9 , שיפוץ מבנה מנהלה לסדנאות.649 ח ר. גלר:"רו

 10 רגע, רן, תפרט לי מה זה מרכז טיפולי. מר א. כאכון:

 11אלף שקל, לעשות מרכז לילדים  170משרד הרווחה הקציב לנו כסף,  ח ר. גלר:"רו

 12 בתוך הסדנאות לצורך טיפול בילדים.

 13 איפה שהיה מפתן. מר א. מעודה:

 14יודע איפה סדנאות, תהיה לי בריא אפרים, אני שואל מה זה  אני מר א. כאכון:

 15 המרכז הזה. 

 16מכשירים שם חללים, לוקחים שם חללים שקיימים, מכשירים אותם  מר א. רפופורט:

 17 לצורך עבודה פרטנית. כל מיני עיסוקים.

 18 זה מבנה קיים שרק עובר הכשרה?  ה. פרי יגור: 'גב

 19 -קיים ו זה מבנה קיים, הכשרת מבנה מר ח. געש:

 20 שיפוץ המבנה הזה כדי שיהיה מקום לכיסא ושולחן... מר א. מעודה:

 21 זה לא הקמה.  מר ח. געש:

 22 לא, הקמת מרכז טיפולי, לא מבנה.  ח ר. גלר:"רו

 23 .19אלף שקל, אנחנו  170משרד הרווחה  מר ח. געש:

 24 ?20ולא  19אלף, סתם דוגמה, למה  19סתם שאלה, קרנות רשות  מר א. מעודה:

 25 כי זה היחס. . געש:מר ח

 26 זאת הדרישה של משרד הרווחה. ח ר. גלר:"רו

 27 משרדי ממשלה אין נטו, יש  מר ח. געש:

 28 לא, השאלה, חשבתי אם זה העלות. מר א. מעודה:
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 1 , כל 75, 20:80הוא  MATCHING-הפרויקט עולה כך וה מר ח. געש:

 2 ה ואתה צריךמאיפה הם יודעים כמה עולה, אתה צריך לעשות מכרז פ מר א. מעודה:

 3 אבל יש אומדן, יהיה מכרז, אתה עושה אומדן. מר ח. געש:

 4 אלף שקל ...  59, שיפוץ מבנה מינהלה בסדנאות, 649 ח ר. גלר:"רו

 5 יש לי שאלה פה. ה. פרי יגור: 'גב

 6 שיפוץ משרדים בתוך סדנאות. ח ר. גלר:"רו

 7ויות, כתוב צירפתם פה מכתב של משרד הרווחה, יש בו הסתייג ה. פרי יגור: 'גב

 8 2011בנובמבר  6-בהתאם להחלטת הביניים של ועדת התמיכות מיום ה

 9 מספרה,נדרשה המועצה המקומית להעביר את הציוד שנרכש ונמצא ב

 10התמיכה מותנה בביצוע ההחלטה בבית הנערה למספרה שבמפתן, מתן 

 11 כאמור, א', במה מדובר פה? וב' 

 12 נערה כתוב במה מדובר, יש מספרה בבית ה מר ח. געש:

 13 הציוד הועבר? ה. פרי יגור: 'גב

 14הציוד יועבר אחרת לא יתנו כסף, אני עושה עבודה שאני יודע שלא  מר ח. געש:

 15 אקבל עליה כסף?

 16עד עכשיו הציוד לא הועבר? אני  2011בנובמבר  6-קיבלתם מכתב מה ה. פרי יגור: 'גב

 17 שואלת

 18 אני לא יודע... מר ח. געש:

 19 והוא הועבר.  2012י המכתב הוא מיונ ח ר. גלר:"רו

 20 ?2011-איזה מכתב את קוראת מ מר ח. געש:

 21 .2012ליוני  19-ב ה. פרי יגור: 'גב

 22 . 2012אה, יולי  מר ח. געש:

 23-מכתב שכתוב בו: "בהתאם להחלטת הביניים של ועדות התמיכות מה ה. פרי יגור: 'גב

 24 .2011בנובמבר  6

 25 החלטה שלהם, אצלהם. ח ר. גלר:"רו

 26 אני שואלת האם הציוד הועבר, זו שאלה פשוטה. :ה. פרי יגור 'גב

 27 הועבר ח ר. גלר:"רו

 28תודה. הסעיף השני, "במידה והרשות המקומית לא תחזיר למשרד את  ה. פרי יגור: 'גב
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 1יקוזז הסכום מסכום התמיכה שאושר, מה זה החוב  32,674חובה בסך 

 2 הזה שאנחנו חייבים להם?

 3 שור לנושא של המספרה.אני חושב שזה קוזז. זה ק ח ר. גלר:"רו

 4 במידה והרשות המקומית... ה. פרי יגור: 'גב

 5 הוא חושב שזה קוזז, אין לו תשובה. אני לא יודע.  מר ח. געש:

 6 -טוב, אז אני אשמח לתשובה סופית ולא לאני חושב ש ה. פרי יגור: 'גב

 7 הוא אומר הוא חושב, יעבירו לך תשובה. מר ח. געש:

 8 תודה ה. פרי יגור: 'גב

 9 זה לא ח. געש:מר 

 10כיתות ללקויי שמיעה, יש פה את הפירוט של בתי הספר, כל  5, 650 ח ר. גלר:"רו

 11 אלף שקל 150אלף שקל,  30כיתה זה 

 12 על סמך מה נקבע באיזה בי"ס מר א. כאכון:

 13 על סמך ... דוברת:

 14 ילדים זכאים. ח ר. גלר:"רו

 15 יש באגף החינוך דוברת:

 16זה הולך פר ילד, אם יש ילד זכאי אז מקבלים בבתי הספר נבנו כיתות,  מר ח. געש:

 17 את הכסף, במהלך השנים לדעתי נבנו כבר אני לא יודע

 18 באיזה בתי ספר יש?  מר א. כאכון:

 19 ילדים, אני אומרת את זה כי אני בדקתי את זה.  5הגישו בקשה בגין  דוברת:

 20 אני לא יודע להגיד לך...  מר ח. געש:

 21 יתות.כ 12לפחות איזה  מר א. רפופורט:

 22 אני יכול לבדוק לך, אבל זה הולך כל פעם פרטנית פר ילד. מר ח. געש:

 23 יש בשדות לדעתי לכולם, בית ספר חדש. מר א. רפופורט:

 24 לא, שדות ברור. מר א. כאכון:

 25 כיתות בי"ס מעיינות. 6, תוספת 651 ח ר. גלר:"רו

 26 יש צפי לתחילת וסיום עבודות? ה. פרי יגור: 'גב

 27חנו מקבלים תכנון מפורט מאוד מוקדם, מאוד מתקדם, כמובן אנ מר א. רפופורט:

 28שעקב אכילס זה אישור משרד החינוך בתכנון, זה נקבע לינואר, איך 
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 1 שנקבל את האישור הפדגוגי והאישור התקציבי נתקדם.

 2 כמה זמן אתה צופה שזה ימשך?  ה. פרי יגור: 'גב

 3 אין לי שליטה. מר א. רפופורט:

 4 הרגע שיש אישור.לא, מ ה. פרי יגור: 'גב

 5אנחנו השאיפה שלנו שבאפריל, בפסח יכנס הקבלן לעשות עבודות  מר א. רפופורט:

 6 יסודות והכנה למעלית. 

 7 מדובר בקומה שניה? זה שבזמנו התנגדת?  מר א. מעודה:

 8 מה? מה? מר ח. געש:

 9 אז כשרצינו להעלות את זה והיו הפגנות שמה. מר א. מעודה:

 10 יתות... לא, סך הכל הכ מר ח. געש:

 11 היה ויכוח בקומה שניה...  מר א. מעודה:

 12לא, הויכוח היה סביב העניין של לבנות בית ספר נוסף, בתכנון המקורי  מר ח. געש:

 13 18ממלכתי,  18כיתות,  36של משרד החינוך בכרכור היה צריך להיות 

 14 -ו 40-מעיינות, החיים הראו שהמיפוי לא מדויק וגדלנו ל

 15 שתיים דוברת:

 16 ?6אז כמה יש מעיינות עכשיו עם  ודה:מר א. מע

 17-כיתות א', היא צומחת ל 3מעיינות התחילה את השנה הנוכחית עם  דוברת:

18 . 18 

 19 ?6-אני מדבר על הכיתות, כמה יש עכשיו פלוס ה מר א. מעודה:

 20 . בכרכור בסוף 12-ו 18, 18יש  מר ח. געש:

 21 במעיינות כמה יהיה? מר א. מעודה:

 22 .18יהיה עם זה  מר ח. געש:

 23 פלוס חינוך מיוחד.  18 דוברת:

 24 . לא הבנתי 18 מר א. מעודה:

 25 כיתות. 18 מר א. רפופורט:

 26 כן, כן, כן מר ח. געש:

 27 ?18-ובשדות יש מקום ל מר א. מעודה:

 28תקני חניה, את צריכה לדעת מהניסיון שלך, תקני החניה במוסדות  מר ח. געש:
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 1מקומות חניה  18כיתות  18חינוך הן לפי מספר הפרוגרמה, אז אם יש 

 2 פחות או יותר.

 3 לכל כיתה חניה אחת. מר א. מעודה:

 4יתקן אותי אם אני טועה אריה. בבתי הספר היסודיים הפרוגראמה,  מר ח. געש:

 5 התקן חניה הוא מאוד דל, תקן דל לבתי ספר. 

 6 ?18-כמה נגיע בשדות, ל מר א. מעודה:

 7 . 12-לא, ל דוברת:

 8 . 12בשדות  מר ח. געש:

 9 החשיבה היא... רט:מר א. רפופו

 10 .12-ו 18, 18 מר ח. געש:

 11 מעיינות?  18-מה זה ה מר א. מעודה:

 12 שדות. 12-לממלכתי כרכור ו 18 מר ח. געש:

 13 ?18בכרכור  מר א. מעודה:

 14 ממלכתי כרכור מר ח. געש:

 15, כתוצאה מזה שלא היו 18... את כרכור, כרכור יש לו פרוגרמה של  דוברת:

 16 בר לפרוגרמהבתי ספר ולא מספיק גדלנו מע

 17 אני יודע, יודע, יודע מר א. מעודה:

 18 .18הפרוגרמה חוזרת ונשארת  דוברת:

 19 יודע, יודע, זוכר את ההפגנות על כיתות א'. מר א. מעודה:

 20 כולנו דוברת:

 21 מיליון מקרנות הרשות? 4אז  מר א. מעודה:

 22 בינתיים מר ח. געש:

 23 בינתיים אין לנו הרשאה של משרד החינוך מר א. מעודה:

 24 יש לנו אישור... ח. געש: מר

 25 נתחיל לעבוד לפי התקציב של רשות מקומית. מר א. מעודה:

 26התהליך, דקה, אני רוצה להסביר את התהליך, היה במרץ, כל שנה  מר ח. געש:

 27 מבקש משרד החינוך ... אין להם קדימה יותר.

 28 אז ביקשתם? מר א. מעודה:
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 1וגראמה, הפרוגראמה, אם ביקשנו, אז יש ... התהליך שמאשרים פר מר ח. געש:

 2אתה רוצה לעבוד מהר, וזה מה שעשינו בשנים האחרונות, בנינו 

 3מעכשיו לעכשיו, אז אתה באישור פרוגרמה פותח תב"ר קודם כל, 

 4קרנות רשות, שהוא מאשר לך את התקציב אתה עושה עדכון תב"ר 

 5 ומעביר מקרנות רשות.

 6 כמה הוא צריך לתת לך? מר א. מעודה:

 7 עלות...  זה מר ח. געש:

 8 מיליון?  4-כל ה מר א. מעודה:

 9 כמעט, כן מר א. רפופורט:

 10מיליון כי משרד החינוך לא נותן את כל הפיתוח  4-לא את כל ה מר ח. געש:

 11 וההתחברות לתשתיות הוא לא נותן.

 12 שכמה זה? מר א. מעודה:

 13 תלוי באיזה מקום, זה יכול לעלות מר ח. געש:

 14 כמה יש... מר א. מעודה:

 15 אחוז. 15-ל 10זה יכול להיות בין  ש:מר ח. גע

 16 אבל שמה יש תשתיות. מר א. מעודה:

 17 בסדר, אז אני מקווה שנקבל שם... מר ח. געש:

 18 אלף שקל המועצה תשלם.  500-ל 400בין  מר א. כאכון:

 19 652 ח ר. גלר:"רו

 20 כאכון, תזכור את זה כשנגיע למשרד החינוך. מר א. מעודה:

 21מיליון שקל, גם פה אין עדיין הרשאה  4י"ס חקלאי, כיתות ב 6תוספת  ח ר. גלר:"רו

 22 ממשרד החינוך.

 23 יש פרוגרמה מאושרת.  מר ח. געש:

 24 פתחנו על חשבון רשות מקומית. רו"ח ר. גלר:

 25 אז כמה כיתות יש עכשיו בחקלאי?  מר א. מעודה:

 26 52 מר א. רפופורט:

 27 ויש גבול או יכולים לבנות עוד ועוד?  מר א. מעודה:

 28המו"מ, הדין ודברים שלנו עם משרד החינוך מדבר על הגדלה  ט:מר א. רפופור
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 1כיתות אם וזה יהיה הקיבולת המירבית של הבית  60לפרוגרמה של 

 2 ספר.

 3 האלה לכמה תגיע?  6-ועכשיו עם ה מר א. מעודה:

 4 ... מר א. רפופורט:

 5 זה יהיה קומות? מר א. מעודה:

 6 טיבה העליונה.אנחנו נוסיף אגף שיצמד לאגף של הח מר א. רפופורט:

 7 סליחה, פעם שהיה הבי"ס האזורי.  מר א. מעודה:

 8 באזור שם, כן, צמוד אליו. מר א. רפופורט:

 9 צמוד? תוספת על חשבון המגרש? מר א. מעודה:

 10 על חשבון שטח פתוח שנמצא בינו לבין מגרש הכדורגל. מר א. רפופורט:

 11 בקומה אחת? מר א. מעודה:

 12 שלוש קומות. מר א. רפופורט:

 13 קומות? 3-אתה הולך, פה עכשיו אתה מתכוון ל א. מעודה:מר 

 14שש הכיתות הללו זה לא רק שש כיתות, יש ממ"דים, יש חדרי עזר,  מר א. רפופורט:

 15 קומות  3בסך הכל במיקום זה יהיה 

 16 .12עם הכנה לעוד  מר א. מעודה:

 17 לא שם. מר א. רפופורט:

 18 אלא? מר א. מעודה:

 19 זה חשיבה לעתיד.זה סוגיה אחרת,  מר א. רפופורט:

 20 למה לא ... שהמקום הזה נמדוד אותו... למה  מר א. מעודה:

 21צריך חשיבה פדגוגית איך הבי"ס הזה יתפתח, יש לנו כל מיני רעיונות,  מר א. רפופורט:

 22בשביל זה יתכנס צוות פדגוגי וידבר, אולי יהיו שתי חטיבות ביניים 

 23 וחטיבה עליונה אחת.

 24 נחנו לא נבזבז שטח, זה מה שאני אומר, למה פדגוגי?למה פדגוגי וא מר א. מעודה:

 25 יש לנו די והותר שם.  ח ר. גלר:"רו

 26 על חשבון מר א. מעודה:

 27 לא על שום חשבון, אנחנו די והותר ח ר. גלר:"רו

 28 זה שטח מת? מר א. מעודה:
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 1 כן, שטח לא מנוצל. ח ר. גלר:"רו

 2 באמת? מר א. כאכון:

 3 כן ח ר. גלר:"רו

 4 טוב מר א. מעודה:

 5 הלאה, שלושה תב"רים של גני ילדים.  ח ר. גלר:"רו

 6 רן, שאלה לי אליך לגבי התב"רים, איך זה  מר א. כאכון:

 7 .2? יש 3איפה אתה רואה  ה. פרי יגור: 'גב

 8 ... 3לא,  מר א. מעודה:

 9 אחד בצד השני.  ח ר. גלר:"רו

 10 מיליון? ...  2כיתות  2מיליון,  4כיתות  6איך זה  מר א. כאכון:

 11 כיתות גן, זה מטבח ושירותים, ממ"ד, זה אחרת. 2זה  ר. גלר:ח "רו

 12 ברוטו. 60מטר רבוע, כיתה רגילה היא  127כיתת גן היא  מר א. רפופורט:

 13 מה זה רחוב נוגה?  מר א. מעודה:

 14 אין מטבח ואין ...  מר ח. געש:

 15 ליד צדוק.  )מדברים ביחד, לא ברור(  דוברת:

 16 ממ"ד... ילדים, צהרון, 39גן  בן צבי: 'גב

 17זה מתוכנן, באיזה שטח עושים את זה? איפה שהיה מתוכנן לאיך  מר א. מעודה:

 18 קוראים לזה? השטח הזה ליד אולם כדורסל?

 19 על מה אתה שואל? מר א. רפופורט:

 20 איפה הכיתות גן ברח' נוגה הוא שואל.  ה. פרי יגור: 'גב

 21כיוון רחוב, אני לא זוכר ברח' נוגה יש שם חצר בין דרך הבנים דרומה ל מר א. רפופורט:

 22 איך קוראים לו, רחוב נוגה, יש שם שטח, אגב סמוך לגני ילדים. 

 23 של ויצ"ו, ליד ויצ"ו. דוברת:

 24 יש שם שטח, כן, ויצ"ו. מר א. רפופורט:

 25 לפני הכדורסל? מר א. מעודה:

 26 לפני הסופר. מר א. רפופורט:

 27 לפני הסופר כשבאים מדרך הבנים? מר א. מעודה:

 28 נכון, מצד ימין. רט:מר א. רפופו
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 1 נכון, יש שטח, אז זה לשני גנים? מר א. מעודה:

 2 שני גנים...  דוברת:

 3 שתי כיתות גן, שני גנים, אבל יש שם שטח גדול  מר א. מעודה:

 4 אנחנו מנצלים, מייעדים רק דונם אחד... מר א. רפופורט:

 5 כמה יש שם? מר א. מעודה:

 6 לא זוכר.  מר א. רפופורט:

 7 .4-ש אפשרות אפילו לי מר א. מעודה:

 8 אגב, אתם מסדרים שם את החניה בצמוד גם? ה. פרי יגור: 'גב

 9 תהיה גם חניה על פי החלטת הוועדה.  מר א. רפופורט:

 10 656 ח ר. גלר:"רו

 11 זה ברחוב הגליל?  54רגע,  מר א. מעודה:

 12 הקמת אתר אינטרנט ח ר. גלר:"רו

 13 רגע, רח' הגליל, מה זה גליל חליל? מר א. מעודה:

 14 סמוך למרכז המסחרי נוה גן יש שטח פתוח שהוא בהמשכו ר א. רפופורט:מ

 15 מאחריו? מר א. מעודה:

 16 בחזית שלו. מר א. רפופורט:

 17 ליד הבית של ישי בן צדק. דוברת:

 18 מול מר א. רפופורט:

 19 מול אפרים. מר א. כאכון:

 20 לפני איפה הככר, לפני הככר שם? מר א. מעודה:

 21פני המרכז המסחרי יש שטח פתוח, צמוד... שם מהככר מזרחה. ל מר א. רפופורט:

 22 תיבנה גם טיפת חלב.  )מדברים ביחד, לא ברור( 

 23  656 ח ר. גלר:"רו

 24 אני לא מכיר רח' פעמונית שם. מר א. מעודה:

 25 מה לעשות... מר ח. געש:

 26זה סמטאות... בשמות של פרחים. יש שם טופח... )מדברים ביחד, לא  דוברת:

 27 ברור(

 28 גן יערה. יש שם מר ח. געש:
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 1 על יד גן יערה? הוא מדבר לפני כן. מר א. מעודה:

 2 סמטת פעמונית, גן יערה נמצא לידה. מר ח. געש:

 3 אז ליד גן יערה יש עוד שטח? מר א. מעודה:

 4 מעודה, זה שמות שאנחנו נתנו, שכחת? דוברת:

 5 לא, לא, פעמונית, אתם נתתם? מר א. מעודה:

 6 לא פעמונית, הגנים. דוברת:

 7 הגנים, גן יערה אני מכיר.  דה:מר א. מעו

 8 .99-יערה אתם לא נתתם, יערה הוקם ב מר ח. געש:

 9 אבל אלה עוד לא נתנו להם... רגע, אני רוצה להבין, צמוד ליערה? מר א. מעודה:

 10 לא צמוד, באזור שלו. סמטת פעמונית, אני לא יודע איך להסביר לך...   מר ח. געש:

 11 בדרך הכורכר? מר א. מעודה:

 12 לא, יש דרך רגילה, עשו שם דרך משולבת, יש שם ... פיתוח. רפופורט:מר א. 

 13 אנחנו מגיעים לככר הדרים, ימינה זה תרפ"ט? מר א. מעודה:

 14 שמאלה זה תרפ"ט. מר א. רפופורט:

 15 נכון מר א. מעודה:

 16 אז אתה פונה שמאלה מר א. רפופורט:

 17 שמאלה גן יערה. מר א. מעודה:

 18 מיד ימינה מר א. רפופורט:

 19 בסמטה? . מעודה:מר א

 20 כן, בדיוק מר א. רפופורט:

 21 מאיפה יש לך שטח שם? מר א. מעודה:

 22 יש שם חצי דונם. מר א. רפופורט:

 23 ליד החניה. ח ר. גלר:"רו

 24 במקום החניה. בן צבי: 'גב

 25 , הקמת אתר אינטרנט ופורטל ארגוני656ליד החניה.  ח ר. גלר:"רו

 26 שו האדא.  מר א. מעודה:

 27 ל יש אתר. אב ה. פרי יגור: 'גב

 28 התב"ר הזה יורד, משרד הפנים הודיע שהם לא מאשרים את התב"ר. ח ר. גלר:"רו
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 1 מחקנו מר ח. געש:

 2התקציב, וסכום הכסף ביקשו להעביר לפרויקט אחר, אנחנו מעבירים  ח ר. גלר:"רו

 3 , רכישת658-ל

 4 ?656רגע, אז זה נמחק  מר א. מעודה:

 5 נמחק. 656 מר ח. געש:

 6 חק.זה נמ ח ר. גלר:"רו

 7 ? 657מה זה  מר א. מעודה:

 8 .658-, נגיע ל657 ח ר. גלר:"רו

 9 זה אחרי.  58 מר א. מעודה:

 10 דקה, הוא מסביר לך. משרד הפנים ...  מר ח. געש:

 11 אלף שקל. 250אלף שקל זה  150במקום  ח ר. גלר:"רו

 12 עבור איזה אגף זה? ה. פרי יגור: 'גב

 13 לא הבנתי מלה. מר א. מעודה:

 14 עבור שומר שדות באגף פיקוח.זה  ח ר. גלר:"רו

 15 אלף שקל לעוד ניידת חקלאית? 100זאת אומרת עוד  מר א. מעודה:

 16 אלף שקל.  250לא, זה רכב אחד, הרכב עולה, עלותו  ח ר. גלר:"רו

 17 איזה רכב זה? מר א. כאכון:

 18 צירפת  150-מ ה. פרי יגור: 'גב

 19 זה רכב ...  ח ר. גלר:"רו

 20 הקודמת? רגע, מה עם הניידת מר א. מעודה:

 21 ... 4על  4 ח ר. גלר:"רו

 22 מה עם הניידת הקודמת? מר א. מעודה:

 23 שמתאים לפעילות. 4על  4רכב  מר ח. געש:

 24 ? לא, אבל 100מספיק אז למה צריך עוד  150אבל אם  ה. פרי יגור: 'גב

 25 ? מה קרה? האוטו עולה לך250למה אני צריך  מר א. מעודה:

 26 ה זה...מספיק אז מ 150אם  ה. פרי יגור: 'גב

 27 מה? ח ר. גלר:"רו

 28 מספיק 150אם  ה. פרי יגור: 'גב
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 1ונוסיף אחר כך מקרנות  150לא מספיק, אמרנו בינתיים נאשר  150לא,  ח ר. גלר:"רו

 2-המועצה, היות ומשרד הפנים הודיע שהוא לא מאשר את התקציב ב

 3 . 658-אלף שקל ל 100-מעבירים את ה 656

 4 ם?מה קורה עם הרכב הקוד מר א. מעודה:

 5אין, הרכב הקודם היה רכב של חברה קבלנית, אנחנו לא העסקנו את  ח ר. גלר:"רו

 6 העובד וגם הרכב היה של החברה.

 7 היום יש עובד של המועצה? מר א. כאכון:

 8 החלטנו לפרסם ח ר. גלר:"רו

 9 שומר שדות זה עובד שלנו? ה. פרי יגור: 'גב

 10 לא היה עובד שלנו. ח ר. גלר:"רו

 11 עובד. לא היה מר ח. געש:

 12 יצאנו במכרז, פורסם מכרז ח ר. גלר:"רו

 13עכשיו העבירו את זה לוועדה חקלאית, במקום ועדה חקלאית שתתפעל  מר א. מעודה:

 14 את הנהג זה עובר למועצה. למה זה עובר למועצה?

 15 מכרז חיצוני, כי זה יותר כלכלי. ח ר. גלר:"רו

 16 סליחה, למה...  מר א. מעודה:

 17 יותר כלכלי. מר ח. געש:

 18 מה?  ר א. מעודה:מ

 19 יותר כלכלי להפעיל אותו על ידי המועצה. מר ח. געש:

 20 אלף שקל או משהו? 450למה, היינו נותנים להם תקציב של הארנונה  מר א. מעודה:

 21 זה לא משנה.  ח ר. גלר:"רו

 22אחוז מהארנונה, על פי החוק  50לא משנה, גם המבנים על פי החוק  מר ח. געש:

 23 חקלאית...בישובים שבהם יש ועדה 

 24 ... היה להם אז ניידת, היו משקיעים את זה... מר א. מעודה:

 25 אבל היום אין להם ניידת, הניידת הייתה של החברה. מר ח. געש:

 26 שהם מימנו. מר א. מעודה:

 27 הם מימנו אבל היא לא של הוועדה חקלאית, הניידת שלהם... מר ח. געש:

 28 -אני יכול לבקש שה מר א. כאכון:
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 1או משהו וזה הספיק להם לניידת ולהכל אז לא נקזז  450אם נתנו להם  מר א. מעודה:

 2 ?450להם? למה ניתן להם עוד פעם עוד 

 3 אחוז בכל מקרה.  50אתה צריך לתת להם  מר ח. געש:

 4 אתה נותן להם על פי הצורך. ח ר. גלר:"רו

 5 , אנחנו הוספנו.450בכל מקרה זה לא  מר א. מעודה:

 6 , בחייך. 100או  450זה אני לא יודע אם  מר ח. געש:

 7 מה התקציב אומר שמה, אנחנו לא יודעים. מר א. מעודה:

 8 עוד שבועיים אתה תראה. ח ר. גלר:"רו

 9 לא, אז  מר א. מעודה:

 10 אני עוד לא ראיתי את התקציב. מר ח. געש:

 11 טוב מר א. מעודה:

 12 אפשר לבקש  מר א. כאכון:

 13 פרסמנו מכרז, נכון? מר ח. געש:

 14הניידת אפשר שהפרטים של הרכישה של הרכב תגיע לחברי  לגבי מר א. כאכון:

 15 המועצה?

 16 אין בעיה. ח ר. גלר:"רו

 17 כן, אין בעיה. מר ח. געש:

 18 איזה ניידת, מה ניידת. מר א. מעודה:

 19 אלף שקל לרכב, זה מטורף. 250 מר א. כאכון:

 20 בסדר, אין בעיה. ח ר. גלר:"רו

 21 אלף שקל.  250-ות מלא עולה פח 4על  4כל טנדר היום  מר א. רפופורט:

 22 לא, אתה טועה. מר א. כאכון:

 23, השקעה בחיסכון בהתייעלות אנרגטית 657אתה תקבל את החומר.  ח ר. גלר:"רו

 24 אלף שקל. 200

 25 מה זה כולל?  ה. פרי יגור: 'גב

 26 זה כולל אמצעים לחיסכון, כל מיני ח ר. גלר:"רו

 27ההשלכה של הפרויקט  השאלה שלי באה ממקום, השאלה האם נבחנה ה. פרי יגור: 'גב

 28כאילו מה זה חוסך, כמה זה  LONG RUN-כאילו לעל התקציב הרגיל, 
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 1 חוסך, תוך כמה שנים זה חוסך, מתי זה מחזיר את ההשקעה?

 2אחוז, זה בערך  30, 25אני אגיד לך, בדרך כלל התשואה משהו כמו  ח ר. גלר:"רו

 3ות התשואה השנתית, מאוד מאוד גבוהה, רוב ההשקעה הולכת למוסד

 4 חינוך לבתי ספר.

 5 אפשר לדעת מה זה ההשקעה בחיסכון? מר א. מעודה:

 6ברכיבים אלקטרוניים שמנתקים את הזרם החשמלי ברגע שאין אף  ח ר. גלר:"רו

 7 אחד בחדר, או.קי.? כי יש מקרים שמשאירים מזגנים

 8 זאת אומרת אם אנחנו יוצאים מפה מהאולם, לא מכבים את החשמל מר א. מעודה:

 9דקות המערכת סוגרת את  10כשאנחנו יוצאים, אין אף אחד, תוך  לר:ח ר. ג"רו

 10 הזרם החשמלי.

 11 יש במועצה? מר א. מעודה:

 12 לא, אין במועצה. ח ר. גלר:"רו

 13 למה? מר א. מעודה:

 14 כשאין תנועה מר א. כאכון:

 15 כי במועצה יש אם בית שסוגרת את ה... בבתי ספר אין.  ח ר. גלר:"רו

 16 יש אב בית. מר א. מעודה:

 17 אבל אב בית הולך בארבע ואחר כך יש עוד  ח ר. גלר:"רו

 18יש פעילות של חוגים... אתה יכול להסתובב ויש אורות בבתי ספר  מר ח. געש:

 19 שדולקים.

 20 זה לא על חשבון הבית ספר עצמו? מר א. מעודה:

 21 בסדר, אז אתה רוצה... זה עולה כסף. מר ח. געש:

 22 אלף...  200ז אנחנו ניתן אבל החיסכון הזה בעצם ... א מר א. מעודה:

 23 מהבית ספר ירוויחו יותר בחיסכון בחשמל. ח ר. גלר:"רו

 24 אלף שבתי ספר בעצם יחסכו. 200משרד הפנים נותן  מר א. מעודה:

 25 כן מר ח. געש:

 26 , רכישת רכבים 659 ח ר. גלר:"רו

 27 עוד פעם, אני כבר נמאס לי... מר א. מעודה:

 28 שאלה, משהו חיים מר א. כאכון:
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 1 מה זה... עודה:מר א. מ

 2 חיים, לפני שלוש שנים אתה אמרת שאנחנו נבדוק  מר א. כאכון:

 3 בילבי, תקשיבי, יש רכישת רכבים, הלו. מר א. מעודה:

 4 בדקנו שוב...  מר ח. געש:

 5 אמרת שתעביר לנו חומר. מר א. כאכון:

 6 לא קיבלתם את החוברת? תעביר לו את החוברת. תעדכן אותה.  מר ח. געש:

 7 רוב המועצות... ן:מר א. כאכו

 8 לא נכון, אל תגיד לי רוב, אני חי את המועצות מר ח. געש:

 9 תסביר לי איזה מועצות? מר א. כאכון:

 10 רוב המועצות הרכב שלהן. מר ח. געש:

 11 איפה? מר א. כאכון:

 12 רשויות מקומיות ועוד  254רוב המועצות במדינת ישראל, יש  מר ח. געש:

 13 זכרון יעקב  מסביבנו אור עקיבא, מר א. כאכון:

 14, מי שאין לו כסף, מי שאין לו כסף הולך לליסינג, אתה חושב 52ועוד  מר ח. געש:

 15 שהליסינג חינם? 

 16 הליסינג לא חינם אבל הוא  מר א. כאכון:

 17 הליסינג לא חינם מר ח. געש:

 18 אנחנו כל תב"ר רוכשים רכב  מר א. כאכון:

 19 לעבודה. כי מחדשים את הציוד, אני רוצה שאנשים... מר ח. געש:

 20 אבל אנחנו רוכשים רכב ולא מוכרים אותו, אתה מבין? מר א. כאכון:

 21 העמדנו למכירה אבי שלושה רכבים. גם פרסמנו ח ר. גלר:"רו

 22 ועל כל הרכבים כמה קיבלנו? גרושים מר א. כאכון:

 23 כי הרכבים ישנים.  ח ר. גלר:"רו

 24 למה זה לא מופיע לנו מוכרים כמה כסף זה?  מר א. מעודה:

 25 אם אני מסתכל, חיים... אני מבקש לבחון, חיים... ח ר. גלר:"רו

 26 רינה...  מר ח. געש:

 27 ...לישיבות הבאות. מר א. מעודה:

 28חיים, אני מבקש באמת בכל לשון של בקשה אם אפשר, באמת חיים,  מר א. כאכון:
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 1זה יחסוך הרבה כסף למועצה, שהמועצה תבחן לא רק את הרכישת 

 2 ל הביטוחים, הרי ליסינג עושה הכל.רכבים, מול התיקונים, מו

 3אני מסביר לך עוד פעם, הליסינג הוא לא חד ערכי, כשאתה מדבר על  מר ח. געש:

 4 רוב המועצות כדאי שתביא נתונים, רוב המועצות במדינת ישראל

 5 ... נתתי לך כבר. מר א. כאכון:

 6ליסינג  רוב המועצות לא הולכות על ליסינג, המועצות העניות הלכו על מר ח. געש:

 7למה זה מימון זמין. המועצות שיכולות להסתדר קונות רכבים. אני 

 8יכול לבחון עוד פעם את העבודה שעשינו, זה גם עבודה שנעשתה בזמנו 

 9 על ידי איציק 

 10 והיה שיקול דעת כן לעשות ליסינג. מר א. מעודה:

 11ע קצין הרכב שאנחנו מעסיקים הוא עוד פעם בדק את העניין, הגי ח ר. גלר:"רו

 12 למסקנה שעדיף רכישה על פני

 13אני לא רוצה להגיד לך למה קצין רכב מעדיף ליסינג, לזה איציק  מר א. כאכון:

 14ספציפית, אני לא מכיר אותו, למה קצין רכב תמיד יעדיף שהוא יחזיק 

 15את המוסכים כי מה שהוא רוצה מול המוסך גם משלשל לכיסו הרבה 

 16ו, מדבר בכללי מול ליסינג מאוד כסף, אני לא מדבר על הקצין רכב שלנ

 17שאין פה יד לעשות קומבינות וכסף, זה ליסינג שהוא מתקן והוא 

 18 תפעולי 

 19 נכון, זה היה, הלכנו על זה.  מר א. מעודה:

 20 חבר'ה, תקשיב, אני מבטיח לכם... מר א. כאכון:

 21 היה איזושהי הסכמה ללכת על זה.  מר א. מעודה:

 22ני אומר לך חיים, אני מבקש לבחון את זה, כולם עובדים עם ליסינג. א מר א. כאכון:

 23 אנחנו מבקשים להביא את זה גם לידי חברי המוצה

 24 נעשה בדיקה מחדש. מר ח. געש:

 25 אבל עוד פעם, שהבדיקה תיעשה, רן, חשוב לי מאוד מר א. כאכון:

 26 לא על ידי קצין הרכב. מר ח. געש:

 27 לא, לא, אין לי בעיה שקצין הרכב...  מר א. כאכון:

 28 הבדיקה תיעשה לא על ידי קצין הרכב. עש:מר ח. ג
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 1 מול המוסכים, כמה עלויות של המוסכים שלנו, כמה המועצה שילמה מר א. כאכון:

 2 יש, חברים... מר ח. געש:

 3 לקחת את השלוש שנים אחורה של המועצה  מר א. כאכון:

 4 יש כרטיס הנהלת חשבונות ... מר ח. געש:

 5ם, קניית רכבים מול ליסינג, אני מבטיח החלפת רכבים, החלפת חלקי מר א. כאכון:

 6 לך חיים תחסוך פה הרבה מאוד כסף.

 7 אני חושב שאתה טועה אבל בסדר. מר ח. געש:

 8 אני רוצה, אני רואה רכבים, מה זה אומר רכבים? כמה?  מר א. מעודה:

 9 אני מניח שני רכבים.  ח ר. גלר:"רו

 10 המחלקות?סליחה, מה זה מחלקה טכנית ושפ"ע, לשתי  מר א. מעודה:

 11 שתי מחלקות. ח ר. גלר:"רו

 12 אני כבר לא מבין, כמה יש לשפ"ע? מר א. מעודה:

 13 כמה יש לשפ"ע מה? ח ר. גלר:"רו

 14 מכוניות, או.קי. מר א. מעודה:

 15 יש שישה רכבים. ח ר. גלר:"רו

 16אלף שקל רכישת רכבים... נגיע לשם בעדכון  221אתם מביאים פה  ה. פרי יגור: 'גב

 17ון תקציב שמביאים היום בחלק השני של הישיבה תקציב אבל גם בעדכ

 18יש שני סעיפים, אני רוצה להגיד את המספרים, רכב מחלקתי, מחלקת 

 19 תפעול

 20 כן ח ר. גלר:"רו

 21אלף  300-ל 200-ורכישת רכב למחלקת שפ"ע שהיא עוד פעם עדכון מ ה. פרי יגור: 'גב

 22א שאני בכלל לא מבינה למה רכישות רכבים מופיע בסעיף תקציבי ול

 23 פה. רכב אחד, רכב שני, רכב שלישי, סליחה, ארבעה רכבים?

 24 רגע, רגע ח ר. גלר:"רו

 25דקה, דקה, אני אעשה בי"ס בלשון טובה, רכב, פותחים תב"ר, מקור  מר ח. געש:

 26 המימון שלו הוא תקציב שוטף, ולכן 

 27 לעיתים, לא תמיד, לא במקרה הזה. ח ר. גלר:"רו

 28זה מופיע בתקציב  2013יב שיש לך של דקה, ולכן בעדכון התקצ מר ח. געש:
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 1ד תקציבי פיתוח השוטף, תכף נגיע לזה, יש שני סוגים של דברים, אח

 2ואחד בשוטף. הרכב שלי נקנה מתב"ר שהמימון שלו הוא התקציב 

 3 השוטף, אז פתחנו תב"ר לקניית רכב לראש המועצה. 

 4קה הטכנית זה לא משרד הפנים שילם אלא המועצה, אז שניה, המחל מר א. מעודה:

 5 שישה 

 6מה ההבדל בין רכישת רכב למחלקת שפ"ע שהיום אנחנו הולכים  ה. פרי יגור: 'גב

 7אלף שקל לבין רכישת הרכבים  300-ל 200-לאשר עדכון תקציב מ

 8 ... 220האלה לשפ"ע 

 9 יהיה שנה הבאה עוד. מר א. מעודה:

 10 מה ההבדל פשוט בשפה פשוטה?  ה. פרי יגור: 'גב

 11 דל, רק שפהאין הב ח ר. גלר:"רו

 12 אין הבדל, אז למה לא שניהם בתב"רים?  ה. פרי יגור: 'גב

 13 המקור התקציבי  ח ר. גלר:"רו

 14 המקור התקציבי הוא ההבדל.  מר ח. געש:

 15המקור התקציבי זה משרד הפנים ושם זה התקציב השוטף. זה ... הגר,  ח ר. גלר:"רו

 16 הגר... אתה שואל מה כמות הרכבים בכלל?

 17 על ה...  כן, מר א. כאכון:

 18 רכבים אבי, מדי פעם צריך לחדש את הרכבים. 30יש  ח ר. גלר:"רו

 19 יש בכלל הצדקה לכל כך הרבה רכבים למועצה? ה. פרי יגור: 'גב

 20 כן מר ח. געש:

 21 עושים...  ח ר. גלר:"רו

 22כמה רכבים משפ"ע, נעלמים משפ"ע וחוזרים לשפ"ע חדשים, תסתכל  מר א. כאכון:

 23 כמה... 

 24 ... בחוף הכרמל...  :ה. פרי יגור 'גב

 25 זה לא יחסוך ברכבים צורה אחרת של  ח ר. גלר:"רו

 26 זו בעיה של ליסינג, לא שלנו.  מר א. כאכון:

 27 לא, אבל הרכב... ח ר. גלר:"רו

 28אבל זו בעיה של ליסינג, זה לא שלנו, ליסינג הבעיה שלה, היא שוברת  מר א. כאכון:
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 1 את הראש שלה. 

 2 כל פעם... )מדברים ביחד, לא ברור(לא נצטרך לקנות  מר א. מעודה:

 3 אבי...  מר ח. געש:

 4מתי נקבל תשובה? )מדברים ביחד, לא ברור( רגע, הוא אמר ש...  מר א. מעודה:

 5 כאכון, כאכון, הוא אמר שהוא יבדוק, אני רוצה לדעת מתי.

 6 ליסינג נותנים מקדמה ובראן:'ד ג. ג"עו

 7תכפיל אותו בכמות הרכבים לכל אחוז  15אוי, בחייך, ג'ובראן...  מר א. כאכון:

 8המועצה. )מדברים ביחד, לא ברור( זה סכום מטורף... )מדברים ביחד, 

 9 לא ברור(  

 10 לא יתן רכב עבור הוועדה? ה. פרי יגור: 'גב

 11 משרד הפנים לא נותן כלום עבור הוועדה. מר ח. געש:

 12 הנה, אבל כאן, לא, אני  ה. פרי יגור: 'גב

 13 ממן את הוועדה, הוועדה מממנת את עצמה. משרד הפנים לא מ מר ח. געש:

 14 כי היה גם סעיף של רכישת רכב עבור הוועדה...  ה. פרי יגור: 'גב

 15 אם ישאר לנו כסף לקניית רכב, כן.  מר ח. געש:

 16 מתי אנחנו נקבל תשובה בקשר לבדיקה כן ליסינג, לא ליסינג? מר א. מעודה:

 17 חודשיים.  ח ר. גלר:"רו

 18 וכלכלה תעשה... החברה למשק  מר ח. געש:

 19לא, השאלה, חיים, אני יכול להגיד לך איך אנחנו יכולים לעשות את  מר א. כאכון:

 20הבדיקה הזאת, קל מאוד, לרן יש הרי את הכרטיסיה, הכרטיסיות פה 

 21של המוסך, תיקונים וזה, שלוש שנים אחרונות מוציאים, אני מבטיח 

 22 חיים אתה תיבהל מהסכום שהוצאנו, אתה תיבהל.

 23 אני לא איבהל. געש: מר ח.

 24 אני מבטיח לך שתיבהל. מר א. כאכון:

 25 אגב, אתה אז בזמנו רצית לעשות ליסינג. מר א. מעודה:

 26 אבל בדקנו ולא יצא כדאי. מר ח. געש:

 27 לא, לא יצא בגלל... )מדברים ביחד, לא ברור( מר א. מעודה:

 28 עכשיו... עוד יותר ...  מר ח. געש:



  04-8666313חברת איגמי,                                                              ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור 
 2013בדצמבר  12
 
 

89 

 1 רכבים.  15, 10נוספו עוד איזה  לא, אבל בינתיים מר א. מעודה:

 2 טוב מר ח. געש:

 3 עכשיו כמה יש לך במחלקה הטכנית בשפ"ע? מר א. מעודה:

 4 ובטכנית יש יותר. 6שאלת קודם שפ"ע, שפ"ע יש  ח ר. גלר:"רו

 5 יש שישה ו...  מר א. כאכון:

 6 כמה יש יותר? יותר מהעובדים מכוניות? אני לא מבין.  מר א. מעודה:

 7 , אז כאילו מוסיפים להם עוד רכב. 3סדר, אבל רגע, אמרת שמוכרים ב מר א. כאכון:

 8 כלי רכב. 8-עובדים טכניים ו 6אתה לא מבין, יש  מר א. מעודה:

 9 כשתרצו לעשות...  ח ר. גלר:"רו

 10 זה טכנית ושפ"ע. מר ח. געש:

 11 אז אני שאלתי כמה לטכנית יש וכמה לשפ"ע. מר א. מעודה:

 12 שפ"ע יש שישה. מר ח. געש:

 13 וטכנית יותר מזה. א. מעודה:מר 

 14 אני לא זוכר את המספרים, אתן לך  מר ח. געש:

 15 בקיצור, יש מכוניות יותר מעובדים. מר א. מעודה:

 16 לא בטוח. מר ח. געש:

 17 לא בטוח? אני בטוח. מר א. מעודה:

 18 יש בכלל, אני לא יודעת למי להפנות את השאלה ה. פרי יגור: 'גב

 19 ת לכל פועל.איך זה יש מכוניו מר א. מעודה:

 20 זה אוטו בשרי, אוטו חלבי. דובר:

 21 ... סוג הרכב לעובד, לסוג העובד ... ה. פרי יגור: 'גב

 22 כן מר ח. געש:

 23 דרך אגב, אתה כתבת בעיתון כל מיני דברים על הרכב. מר א. מעודה:

 24 אני לא כתבתי כלום. ח ר. גלר:"רו

 25 הוא לא כתב שום דבר. מר ח. געש:

 26 לא, אמרו  מר א. מעודה:

 27 עזוב אותך מה אמרו.  מר ח. געש:

 28מה, כתוב הגזבר אמר שהוא יבדוק מכוניות אם צריך לשים להם  מר א. מעודה:
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 1 איתורית, לא איתורית, הייתה כתבה

 2 לא אמרתי שאני אבדוק. ח ר. גלר:"רו

 3 מה?  מר א. מעודה:

 4 אני אמרתי שאני אבדוק. ח ר. גלר:"רו

 5 ככה כתוב בעיתון. מר א. מעודה:

 6 אז מה אם כתוב בעיתון. ש:מר ח. גע

 7 הם ממציאים? מר א. מעודה:

 8 תגיד, אתה באמת  מר ח. געש:

 9אז אני אשאל, בהנחה ששאלו אותו משהו הוא ענה תשובה על נייר  מר א. מעודה:

 10וכתבו קומקום, לא משנה, אבל הוא דיבר איתם, זה לא כותבים כתבה 

 11נה, אני בלי שהוא דיבר מלה, הוא דיבר משהו והם הסיקו, לא מש

 12שואל, באמת באמת המכוניות האלה, בני אדם יכולים לנסוע לאילת, 

 13יכולים לנסוע לצפון, אני רוצה לדעת מה ההגדרה, זה שלו פרטי פרטי 

 14 פרטי?

 15 יש רכבים צמודים לעובד  ח ר. גלר:"רו

 16 אם הוא משלם שווי רכב  מר ח. געש:

 17 הוא משלם שווי רכב אז זה שלו ...  מר א. כאכון:

 18 מה זה, צמוד לעובד? הוא עושה בו מה שהוא  מעודה:מר א. 

 19 יש רכבים צמודים לעובד, כן. ח ר. גלר:"רו

 20עכשיו אני לא מדבר על בנזין לא יודע אם הוא משלם או לא משלם,  מר א. מעודה:

 21 אבל הוא קורע את האוטו, צריך למכור אותו.

 22 הוא עובד.  ח ר. גלר:"רו

 23 ה ... אתה מבין? אם אתה עוש מר א. מעודה:

 24 טוב, חברים מר ח. געש:

 25 לא, אני רוצה להבין. מר א. מעודה:

 26 דקה, דקה, בוא נחזור לתב"רים. מר ח. געש:

 27 אתה חוזר שכדאי ליסינג, אם אתה נותן לו חופשי. מר א. מעודה:

 28 אבל גם אז הדלק יעלה, הליסינג לא משלם את הדלק.  מר ח. געש:
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 1 ים?אגב, חייבים רכבים חדש ה. פרי יגור: 'גב

 2 אתה משלם דלק? אתה משלם עד גבול מסוים. מר א. מעודה:

 3 ... רכבים משומשים יש מקרים ...  ח ר. גלר:"רו

 4 יש נוהל מסודר איזה בעל תפקיד מחזיק באיזה סוג רכב? ה. פרי יגור: 'גב

 5 אין לנו כמעט רכבים, רכבי שרד, יש רכבי עבודה. כל רכב... ח ר. גלר:"רו

 6 י בן דוד קיבל שרד. אני ראית מר א. מעודה:

 7 ... צריך רכב גדול, צריך עם עגלה... )מדברים ביחד, לא ברור(  ח ר. גלר:"רו

 8 ...בליסינג מר א. כאכון:

 9אני רוצה לדעת, אם הוא נוסע לאילת... )מדברים ביחד, לא ברור( אז  מר א. מעודה:

 10מדברים ביחד, הבן אדם יסע לאילת כל יום אם הוא רוצה, הבנזין...  )

 11ברור( ...המכוניות ואמרתי להשאיר אותם פה, ניהלנו את המועצה  לא

 12 )קטיעה( 

 13 אנחנו עדיין ברכבים.  מר א. כאכון:

 14 כן, תב"רים, הלאה. מר ח. געש:

 15 אלף שקל על חשבון משרד הפנים. 100הכנת חוק עזר לסלילה  ח ר. גלר:"רו

 16 מה? מה? מר א. מעודה:

 17 חוק עזר לסלילה. ח ר. גלר:"רו

 18 מה זה חוק עזר לסלילה? ון:מר א. כאכ

 19 חוק עזר לסלילה.  ח ר. גלר:"רו

 20 אתה הולך ...  מר א. כאכון:

 21 ניסוח  ח ר. גלר:"רו

 22ניסינו להעביר פעם קודמת, משרד הפנים לא קיבל אותו, כי  מר ח. געש:

 23ההסתייגויות שלנו בלתי הגיוניות בעיניו, גם בעיני אבל זה מה שעבר, 

 24 ר סלילה חדש, אי אפשראנחנו צריכים להכין חוק עז

 25 אלף שקל בשביל להעביר חוק עזר?  100לשלם  מר א. מעודה:

 26 אתה לא משלם כלום, משרד הפנים משלם, הלאה. מר ח. געש:

 27לא, אבל בשביל מה, את חוק העזר הזה כמו שהיה? זה מה ש, איפה  מר א. מעודה:

 28 נחמיה? 
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 1 כן מר ח. געש:

 2 אלף שקל. 250, 2013... השלמת סקר ארנונה  ח ר. גלר:"רו

 3 מה זה? מר ח. געש:

 4 השלמת סקר ארנונה. מר א. כאכון:

 5 כן ח ר. גלר:"רו

 6 מה זה השלמה? כל השנים עושים סקר סקר מר א. מעודה:

 7 כל חמש שנים מעדכנים, כל חמש שנים אתה צריך לעשות מההתחלה.  מר ח. געש:

 8שנים, ארבע שנים אני רוצה לדעת, אני יודע שהסקר שהיה לפני חמש  מר א. מעודה:

 9אני לא חושב שהם קיבלו כסף בכלל, אבל אני רוצה לדעת שהכסף 

 10 100יהיה פר בדיקה של יחידה, אתה בודק את הבית הזה אתה מקבל 

 11שקל ולא לפי גודל המטרז' שיהיה, זה דבר חמור מאוד  500שקל, 

 12מכיוון שאני דיברתי עם אחד הסוקרים, איזה ערבי אחד, אני לא זוכר 

 13אים לו, ואז אומר לא מקבלים כסף עכשיו, לא קיבלנו כסף איך קור

 14 מטר יותר אז אנחנו מקבלים כסף. 10ואם יש 

 15 זה ממש לא נכון, בחייך, אני לא יודע עם מי אתה מדבר, באמת. מר ח. געש:

 16 לא יודע, לא הכרתי, מישהו מר א. מעודה:

 17 אתה לא רוצה לאשר את התב"ר?  מר ח. געש:

 18 א מקבל פר... הו מר א. מעודה:

 19 עוד לא סגרנו את ההסכם, יש הסכם מר ח. געש:

 20 יש הסכם ... לביצוע סקר לא תלוי. ח ר. גלר:"רו

 21 סליחה, יש הסכם? מר א. מעודה:

 22 לא תלוי בתוצאות. ח ר. גלר:"רו

 23 אז אני רוצה לראות את ההסכם.  מר א. מעודה:

 24 , שיפוצי קיץ662 ח ר. גלר:"רו

 25דים לא לדבר שטויות כי הם לא יודעים מה הם צריך לחייב את העוב מר ח. געש:

 26מדברים, את אפרים אי אפשר לחייב לא לדבר אבל את העובדים של 

 27 החברה שעושה שירות עבור המועצה אפשר לחייב לא לדבר שטויות.

 28 אבל מה לעשות שהם אמרו שהם לא קיבלו כסף.  מר א. מעודה:
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 1 שקל... הקרנות. , שיפוצי קיץ תשע"ד, שני מיליון 662 ח ר. גלר:"רו

 2 ? 662-רגע, רגע, אתה ב ה. פרי יגור: 'גב

 3 כן ח ר. גלר:"רו

 4אני חושבת שיש פה טעות במספר סעיף. יש פה בהמשך גם תשע"ג, הוא  ה. פרי יגור: 'גב

 5 מופיע 

 6 תשע"ג זה עדכון וזה פתיחת חדש.  ח ר. גלר:"רו

 7בהתחלה יש את  2013אבל שיפוצי קיץ תשע"ד בספר התקציב של  ה. פרי יגור: 'גב

 8 .612התב"רים, מופיע תחת 

 9 עניין של סמנטיקה.  ח ר. גלר:"רו

 10 תשע"ג או תשע"ד?  מר ח. געש:

 11 תשע"ד. ה. פרי יגור: 'גב

 12 שנת לימודים מתפרשת על שתי שנים, אנחנו מדברים  ח ר. גלר:"רו

 13 שנת לימודים על שש שנים? שו האדא? מר א. מעודה:

 14 .2014קיץ  ח ר. גלר:"רו

 15 שנת לימודים מתחילה ספטמבר שנה אחת געש:מר ח. 

 16 אז הוא עשה חצי...  מר א. מעודה:

 17 . 2014התב"ר הזה זה קיץ  ח ר. גלר:"רו

 18 שיפוצי קיץ תשע"ד.  612בספר התקציב  ה. פרי יגור: 'גב

 19 . 2014, זה 2013יכול להיות שהייתה טעות. בחוברת זה שנת  ח ר. גלר:"רו

 20 אבל כתוב תשע"ד.  מר א. מעודה:

 21 אבל אותו שם סעיף.  ה. פרי יגור: 'גב

 22 זה שנה אחרת.  דובר:

 23 זה עבר כבר. ח ר. גלר:"רו

 24 זה עבר. מר ח. געש:

 25 כבר עברנו, יש עדכון, זה תב"ר חדש.  2013 ח ר. גלר:"רו

 26 לא כתוב פה,  מר א. מעודה:

 27 מיליון  3-ה ה. פרי יגור: 'גב

 28 מאוד.  סליחה, לא כתוב פה עדכון, אני מצטער מר א. מעודה:
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 1מיליון  2.. .אושרו שיפוצי קיץ של הקיץ שעבר, עכשיו אנחנו מקציבים  מר ח. געש:

 2 שקל 

 3 לא צריך להיות ...  ה. פרי יגור: 'גב

 4 לא שייך אחד לשני. מר ח. געש:

 5 זה עדכון או מה? מר א. מעודה:

 6זה לא עדכון, זה תקציב לקיץ הנוכחי. אני כבר אומר, הקצאנו, עוד  מר ח. געש:

 7ם, אתם רואים את הסכומים בגלל הקיטון בהיקפי הבנייה ולכן פע

 8מיליון שקל. יש עוד בעיה שאולי אתם ערים לה,  2השנה מעמידים 

 9 אולי לא, משרד החינוך רוצה להפעיל את בתי הספר עוד חודש בקיץ.

 10 ומה זה משנה לנו? מר א. מעודה:

 11שה שבועות לשיפוצי משנה לא רק לנו, לכל מדינת ישראל שנשארו שלו מר ח. געש:

 12קיץ, זה לא מספיק כמעט לכלום כי בזמן שהילדים בבית ספר אתה לא 

 13יכול להכניס לשם עובדים ואתה בטח לא יכול להכניס עובדים בלי 

 14 מגבלה.

 15 אתה צריך לעשות רק חצאי עבודה. מר א. מעודה:

 16 אתה לא יכול לעשות כלום ... מר ח. געש:

 17 ..לא, אני אומר בחודש. מר א. מעודה:

 18לא יודע, נצטרך לראות, יש עכשיו על זה המשך דיון במשרד החינוך,  מר ח. געש:

 19לא רק בפרדס חנה, כי אני לא נכנס להיבט האידיאולוגי שזה טוב או 

 20 לא טוב שאין חופשת קיץ אבל ה, טוב, כן. הלאה.

 21 , הגדלת בית ספר אחוזה ירוקה, זה הרשאה 617 ח ר. גלר:"רו

 22 כיתות. 6ו אבל כתבנ מר א. מעודה:

 23 הגדלה...  ח ר. גלר:"רו

 24 זה בית ספר שדות. מר ח. געש:

 25 רגע, אז עוד פעם ה. פרי יגור: 'גב

 26 כיתות.  6בית ספר שדות, אבל כבר אנחנו עשינו  מר א. מעודה:

 27 עוד שש. דוברת:

 28 למעיינות עשינו. מר ח. געש:
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 1 הוא כמו... 617סליחה רגע רן, במקרה הזה  ה. פרי יגור: 'גב

 2 הגר, רשום ליד כל תב"ר הגדלה, הגדלה. . גלר:ח ר"רו

 3 מכמה לכמה? ה. פרי יגור: 'גב

 4 .291, 10-מיליון ל 7-מ ח ר. גלר:"רו

 5 כתוב לך למטה. מר ח. געש:

 6 שזה עבור שלב ב' כאילו? ה. פרי יגור: 'גב

 7 הגדלה.  320נכון.  ח ר. גלר:"רו

 8 עד כמה? מר א. מעודה:

 9מיליון  6.5-אלף שקל, הגדלה ל 500ון ציבורי הגדלת תב"ר, הקמת גינ ח ר. גלר:"רו

 10 שקל.

 11 מה זה? מר א. מעודה:

 12אבל הגדלה לסעיף שלא הופיע בספר התקציב שהוגש, אז הגדלה,  ה. פרי יגור: 'גב

 13 באיזה שנהזה?

 14 .2013את מסתכלת עכשיו  ח ר. גלר:"רו

 15 אני יודעת. ה. פרי יגור: 'גב

 16 .2014אנחנו מדברים על  ח ר. גלר:"רו

 17 אני יודעת.  פרי יגור: ה. 'גב

 18 חיים, אני מבקש לדעת...  מר א. כאכון:

 19 הגדלה על מה? מר א. מעודה:

 20 הגדלה של משהו... מתי זה התחיל? ה. פרי יגור: 'גב

 21 עד היום.  2005-הוא התחיל מ ח ר. גלר:"רו

 22 יש תב"ר שאנחנו ממשיכים מר ח. געש:

 23 הוא לא נגמר אף פעם.  ח ר. גלר:"רו

 24 מה זה הגינון הציבורי? אין הגדרה איפה?ו מר א. מעודה:

 25 לפי הצורך. הלאה... שיפוץ אולם ספורט ח ר. גלר:"רו

 26 לא, שאלה לי חיים, למה ... מספר גנים... מר א. כאכון:

 27 זה לא הגינון הזה...  מר א. רפופורט:

 28, שיפוץ אולם 481גן ציבור, גינון ציבורי. )מדברים ביחד, לא ברור(  ח ר. גלר:"רו
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 1 , סדנאות, העברת תקציב ממשרד הרווחה על חשבון... ספורט

 2 זאת אומרת על חשבוננו? מר א. מעודה:

 3 על חשבוננו. ח ר. גלר:"רו

 4 הם מבטלים את זה? מר א. מעודה:

 5 כן ח ר. גלר:"רו

 6 למה?  מר א. מעודה:

 7 על סמך מה  ח ר. גלר:"רו

 8 אז מה בשיפוץ?  ה. פרי יגור: 'גב

 9 היה על הרווחה, עכשיו זה עלינו. , אבל פעם זה57 ח ר. גלר:"רו

 10 בסעיף של ההוצאות אין סך הכל כמה זה יוצא.  ה. פרי יגור: 'גב

 11 סך הכל העברה מתקציב משרד הרווחה  ח ר. גלר:"רו

 12 לקחו את זה מהרווחה ומשנים את זה לתקציבי...  דוברת:

 13 גם. 57בסדר, אז פה צריך להיות  ה. פרי יגור: 'גב

 14 למה?   ח ר. גלר:"רו

 15 לא? ה. פרי יגור: 'בג

 16 לא ח ר. גלר:"רו

 17 למה...  מר א. מעודה:

 18 , בניית שתי כיתות גן497 ח ר. גלר:"רו

 19 עוד פעם? מר א. מעודה:

 20אלף שקל, אז אחרי ...  242-יש הגדלת הרשאה של משרד החינוך ב ח ר. גלר:"רו

 21 משרד החינוך 

 22 מקרנות הרשות? 242אז אנחנו מוסיפים  מר א. מעודה:

 23 לא, להפך, מקטינים את הקרנות.  לר:ח ר. ג"רו

 24 אז גם שמה הקטנו? בגלל זה ... מר א. מעודה:

 25 540 ח ר. גלר:"רו

 26 בקודם, אפרים דוברת:

 27בקודם אנחנו. אבל למה, איפה זה כתוב שאנחנו, למה אנחנו לא  מר א. מעודה:

 28 מקבלים הוצאות בהרשאה? 
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 1מון של קרנות תפתח את התב"ר הקודם שעשיתם בשנה שעבר, היה מי דוברת:

 2  242-הרשות ב

 3 לא יהיה כתוב בצד הוצאות...  57-לא זה, למה, היא שואלת, ב מר א. מעודה:

 4 כי ההוצאות לא משתנות, רק ההכנסות. ח ר. גלר:"רו

 5 .481-לא, ב מר א. מעודה:

 6 כן ח ר. גלר:"רו

 7 למה לא יהיה... מר א. מעודה:

 8 חבר'ה, זה לא התפקיד שלי להסביר. מר ח. געש:

 9 למה? א. מעודה:מר 

 10 אני אסביר לך למה. מר ח. געש:

 11 למה? מר א. מעודה:

 12 שנה מסבירים לך, היה הכנסות  15כי אני מסביר לך חמש שנים,  מר ח. געש:

 13 כשאתה בקואליציה בלי הסברים... מר א. מעודה:

 14 הבנתי, הבנתי, אני לא ...  מר ח. געש:

 15 עכשיו אני ... מר א. מעודה:

 16 ת בקואליציה היית באופוזיציה, עזוב, אל תשחק עכשיו.גם כשהיי מר ח. געש:

 17 אבל אף פעם לא הצבעתי נגד. מר א. מעודה:

 18 אתה צודק. מר ח. געש:

 19 גם בישיבות הנהלה ככה הוא היה מסביר?  ה. פרי יגור: 'גב

 20 אני חייב הסברים בכל מקום, אבל זה לא הסבר כזה שייך.  מר ח. געש:

 21 למה? מר א. מעודה:

 22 בכלל לא שייך. מר ח. געש:

 23 על חשבוננו? 57זה  מר א. מעודה:

 24אלף שקל וההכנסות לתקציב,  57-היה הכנסות ממשרד הרווחה קטנו ב מר ח. געש:

 25הפרויקט נגמר, כשבאנו לממש את הכסף הסתבר שהרכב ההכנסות 

 26שלו משתנה, זה הכל, ההוצאה כבר יצאה, היא רשומה, כבר בכלל לא 

 27 משנה. 

 28 .על הרשות מר א. מעודה:
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 1 ההוצאה כבר יצאה, הכסף יצא. מר ח. געש:

 2 אם יצא אז למה אתה צריך לשנות? מר א. מעודה:

 3 כי החלק  מר ח. געש:

 4 כי משרד הרווחה לא מממן את זה. ח ר. גלר:"רו

 5 אז תכתוב שאתה מר א. מעודה:

 6 אז כתוב, זה מה שכתוב. ח ר. גלר:"רו

 7 למה בצד לא כתוב? מר א. מעודה:

 8 את ההרשאה וזה על חשבוןביטל  ח ר. גלר:"רו

 9 למה לא הוסיפו בצד את ההרשאה? מר א. מעודה:

 10כי ההוצאה כבר אושרה פעם אחת וזה היה מסעיף הכנסות למשרד  מר ח. געש:

 11הרווחה. הכסף יצא, עכשיו אנחנו מעדכנים ואומרים הכסף יצא על 

 12 חשבוננו.

 13  606. אלף שקל 530-, שיקום גן וייל, עדכון ל540הלאה,  ח ר. גלר:"רו

 14 מה, הגדלה מכמה לכמה זה? ה. פרי יגור: 'גב

 15 .530-ל 470-מ דוברת:

 16 .530-ל 470-מ ח ר. גלר:"רו

 17 על סמך מה זה? מר א. כאכון:

 18 606סיימנו כבר את העבודה, אנחנו יודעים...  ח ר. גלר:"רו

 19 מה יש לשפץ בגן וייל? ה. פרי יגור: 'גב

 20 שופץ כבר, היה ...  מר ח. געש:

 21 איפה גן וייל, של הרכבת? מר א. מעודה:

 22 החדש מר ח. געש:

 23 בנוה אשר. דוברת:

 24אין מה לעשות, אנחנו מעדכנים את ההוצאה, נגמרו העלויות בפועל,  מר ח. געש:

 25 מעדכנים כמה הוצאנו.

 26 כמה נזקים שעשו אחרי זה. בן צבי: 'גב

 27 תיקנו את הנזקים שמה של הטרקטור של האלמנה הזאת? מר א. מעודה:

 28 כן מר ח. געש:



  04-8666313חברת איגמי,                                                              ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור 
 2013בדצמבר  12
 
 

99 

 1 אלף שקל נוספים. 100, התאמת מתקני ספורט לתקן 606 ח ר. גלר:"רו

 2 עכשיו. 606-איפה זה ה מר א. מעודה:

 3 לאיזה תקן? ה. פרי יגור: 'גב

 4 יש תקן של בדיקת מתקנים...  ח ר. גלר:"רו

 5 אחרי האירוע של ת"א. מר ח. געש:

 6 ד, לא ברור(עשינו את רוב... צריך לעדכן את זה.  )מדברים ביח ח ר. גלר:"רו

 7אלף  100אלף שקל ואנחנו לא סיימנו ואנחנו מוסיפים עוד  200היה  מר ח. געש:

 8 שקל.

 9 אלף שקל של תיקונים? 100זה  מר א. כאכון:

 10 התאמה לתקן...  מר ח. געש:

 11מיליון שקל,  6מחליפים עמודים. שיפוצי קיץ תשע"ג, זה עדכון, היה  ח ר. גלר:"רו

 12 מעדכנים את זה...

 13 ל שמעודה דיבר ודיבר ודיבר... בגל דוברת:

 14 מועדון פיס לגיל הזהב, הגדלה על חשבון מפעל הפיס... שיפוץ  ח ר. גלר:"רו

 15 בילבי, אין בעיה.  מר א. מעודה:

 16 .1,846,000הקטנת הקרנות, סך הכל התקציב  ח ר. גלר:"רו

 17בר נעשות שם כאני חייבת להגיד בהקשר הזה, אני יודעת חיים ...  ה. פרי יגור: 'גב

 18 עבודות הכנה, תשתית

 19 התחילו כבר. ח ר. גלר:"רו

 20 נכון, יש שם בעיית ניקוז קשה מאוד ברח' תלפיות. ה. פרי יגור: 'גב

 21 נטפל בה. מר ח. געש:

 22 בהקדם בבקשה. ה. פרי יגור: 'גב

 23 הייתי שם, אני חי את זה כמה שנים טובות כבר. מר ח. געש:

 24 אבי היה עם הקבלן ודיברו.  בן צבי: 'גב

 25 בבקשה... אל תפטרו אותי... ה. פרי יגור: 'גב

 26אני לא פוטר אותך, זה מטופל, יש פה אינסוף פרויקטים, אני מבין  מר ח. געש:

 27 שהלכת לבקר ושפגשת את מר צפניה 

 28 נכון ה. פרי יגור: 'גב
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 1 אני שמח שפגשת את מר צפניה, אני נפגש איתו גם כן. מר ח. געש:

 2 מוך.אני שליחת ציבור כ ה. פרי יגור: 'גב

 3 אני נפגש איתו גם כן. מר ח. געש:

 4 אז מעולה, אני רק רוצה לדעת שזה יבוא על פתרונו השנה. ה. פרי יגור: 'גב

 5אז אני לא יודע אם זה יבוא על פתרונו השנה, זה מטופל, הפתרון  מר ח. געש:

 6הכולל זה הוא סלילת תלפיות וסגולה, זה הפתרון הכולל, נכון לעכשיו 

 7 אני עוד לא יודע 

 8 השאלה אם אפשר ל ה. פרי יגור: 'גב

 9 נכון לרגע זה אני עוד לא רואה את תלפיות וסגולה ... בין היתר. מר ח. געש:

 10 המתקני ספורט  מר א. מעודה:

 11 המתקני ספורט עברנו הלאה כבר. מר ח. געש:

 12 אבל מה זה לתקן? מר א. מעודה:

 13 בת"א נהרג ילד לא עלינו מסל שנפל עליו.  מר ח. געש:

 14 שאלה אליך, למה...  כאכון:מר א. 

 15 עוד לא הגענו אליהם, זה לא הדיון ויש לנו עוד כמה רחובות לסלול. מר ח. געש:

 16 אבל מוצא הניקוז ממועדון... ה. פרי יגור: 'גב

 17 -בין היתר אין לי היתר ניקוז שאני יכול לעשות ניקוז כמו שצריך ל מר ח. געש:

 18 מיליון שקל, מה קרה? 3תשלם מכיסך במקום לשלם ... מר א. כאכון:

 19 ממי?  מר ח. געש:

 20 מיליון שקל בשנה.  3מהכיס שלך, הוועדה שתעלה פה  מר א. כאכון:

 21על מה אתה מדבר בכלל? אתה יודע על איזה היקפים אתה מדבר של  מר ח. געש:

 22 היטלי ניקוז?

 23 לא צריך בכלל רחובות, מה פתאום.  מר א. מעודה:

 24ק גדול מהרחובות כדי לעשות את המים לא צריך, אתה צודק, בחל מר ח. געש:

 25 אתה צריך מקום אחר.

 26חיים, זה לא הגיוני לעשות עבודות ששולחות צינור ניקוז, אתה בטח  ה. פרי יגור: 'גב

 27ראית את זה בעיניים כמוני דוך לתוך הגן שם, לבתים פרטיים מוצפים 

 28 חורף אחרי חורף.
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 1 אף בית שם לא הוצף הגר... ד בר כוכבא:"עו

 2 שמענו, רשמנו את ההערה. עש:מר ח. ג

 3 אני אשלח לך סרטון של ההצפה, אחר כך תגיד לי שזה לא הוצף. ה. פרי יגור: 'גב

 4רשמנו לפנינו את ההערה, ראיתי את המיילים ואת ההתכתבויות שלך  מר ח. געש:

 5 עם אריה, אני מעריך את פועלך, הלאה.

 6 אגב, השיפוצי קיץ של תשע"ג כתוב פה  מר א. מעודה:

 7 אלף שקל יותר.  500הסתיימו בהוצאה של  ח. געש:מר 

 8 , בניית שני כיתות גן, אחרון בדף.563 ח ר. גלר:"רו

 9 התשובות אגב של אריה או שלך חיים? ה. פרי יגור: 'גב

 10התכתבת עם אריה, קיבלת תשובות מאריה, אני לא אומר לו מה  מר ח. געש:

 11 פה לא. להגיד. יכול להיות שיש רשויות שכן אמרו מה להגיד,

 12 זהו שלא.  ה. פרי יגור: 'גב

 13 איפה אתה, באיזה מספר? מר א. מעודה:

 14 , זה גנים563 ח ר. גלר:"רו

 15 למה המספרים האלה הולכים ככה? בגלל שזה היה מר א. מעודה:

 16 זה הגדלה ח ר. גלר:"רו

 17 זה הגדלה, זה תב"ר קודם. מר ח. געש:

 18 565כנ"ל,  564 ח ר. גלר:"רו

 19 , רגע, בית ספר על שם בגין רגע, רגע מר א. מעודה:

 20 זה הגדלה וזה בנייה רן. מר א. כאכון:

 21 אה, זה רק עדכון של ההכנסות. מר א. מעודה:

 22, הגדלת חשבון משרד 550התאמת הכנסות. ואחרון בניית מבנה רווחה  ח ר. גלר:"רו

 23  5.3-הפנים ל

 24 אפה זה רווחה? בתבורי? מר א. מעודה:

 25 -גרש הריק ליד הבניין הרווחה החדש במ מר ח. געש:

 26 עוד לא בנו? מר א. מעודה:

 27 עוד אין בניין.  מר ח. געש:

 28 אמרו שזה יהיה בתבורי שם. מר א. מעודה:
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 1 ?2014-אלה התב"רים ל ה. פרי יגור: 'גב

 2 לא, אלה התב"רים לישיבה זאת. מר ח. געש:

 3, אבל מה קורה עם כל מה שאישרתם לפני חצי שנה? צריך לתת עדכון ה. פרי יגור: 'גב

BRIEF  4 -על כל ה 

 5זה כן, זה לא שייך אחד לשני. אני מבקש לאשר את התב"רים, מי בעד?  מר ח. געש:

 6 פה אחד, תודה רבה.

 7 אני יש לי בקשה.  מר א. מעודה:

 8 כן מר ח. געש:

 9מכיוון שהישיבה שלא מן המניין הייתה צריכה להיות בשבע, היא  מר א. מעודה:

 10קש לעשות ישיבת המשך ביום יכולה להימשך גם ארבע שעות, אני מב

 11ראשון.  אין זמן, אנחנו כבר שעתיים אחרי הזמן וזו ישיבה שצריכה 

 12 להיות, להימשך ארבע שעות. 

 13 כתוב בעברית, כתוב הישיבה תתחיל מר ח. געש:

 14 בשבע  מר א. מעודה:

 15לא נכון, כתוב בשבע או מיד לאחר תום הישיבה מן המניין לפי  מר ח. געש:

 16 ם.המאוחר מבין שניה

 17סביר חצי שעה אבל שעתיים אתה צריך, הישיבה הזאת יכולה להימשך  מר א. מעודה:

 18 ארבע שעות.

 19 ...את זה ביום ראשון.  מר ח. געש:

 20 מה?  מר א. מעודה:

 21 אז אל תמשוך... אנחנו נועלים, הישיבה מן המניין נעולה.  מר ח. געש:

 22 ישיבה נעולה

 23 

  24 

 25 


