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 1 אבקש בשמונה לסיים את הזה... מר א. כאכון:

 2אני מאוד שמחה שאתם מכבדים את הבקשה שלי, מאוד יפה  ה. פרי יגור: 'גב

 3 מצדכם. 

 4 אפשר בשבע וחצי?  ש. בן צור: 'גב

 5מרגש. טוב, אז לאחרונה פורסמו מכרזים בתחום מים וביוב  ה. פרי יגור: 'גב

 6מע"מ כמובן. שאלתי מהו  שקל פלוס 1,560,000בתקציב כולל של 

 7הסעיף התקציבי שעל בסיסו פורסמו המכרזים והאם סעיף תקציבי 

 8 זה אושר במליאת המועצה. 

 9טוב, אז בהמשך לשאילתה שבנדון להלן התייחסותי: בחודשים  מר ח. געש:

 10שמאז מעבר משק המים והביוב עד היום התחומים האלה מתנהלים 

 11במאמר מוסגר... הרי יש  במשק סגור ולא במסגרת התקציב השנתי,

 12הכנסות למשק המים, אנחנו מקבלים מים, מוכרים... זה משק סגור 

 13לעניין הזה, התייחסנו לזה באחת מישיבות המועצה כי העלית את 

 14שהוא יכלול את משק  2015זה, אנחנו פועלים לעדכן את תקציב 

 15המים בתוכו כי משק המים לא היה בתוכו וכל מה שבמשק סגור 

 16ביטוי בעדכון תקציב, אני מקווה ש... אני לא רואה בזה  יבוא לידי

 17בעיה, משק המים הוא מתנהל על ידי מחלקת הנדסה כמו כל רשות 

 18 שעדיין מחזיקה, רוב הרשויות כבר אין להן משק מים וביוב.

 19 אז אם אפשר רק שאלת המשך אחת. ה. פרי יגור: 'גב

 20 כן מר ח. געש:

 21לי עם רן לגבי מי אחראי על מכרזים, גזברות, בעקבות ההתכתבות ש ה. פרי יגור: 'גב

 22לא גזברות, כל הפלפולי מילים האלה, בין יתר המיילים מה שרן 

 23כתב לי שמחלקת המים והביוב תחת אחריותו של מהנדס המועצה 

 24 והשאלה שלי מי קבע שזה יהיה תחת מחלקת ההנדסה?

 25נראה נכון, הקביעה הייתה כי ... על הנתיב זה תחום הנדסי וזה  מר ח. געש:

 26הגביה מטופלת במסגרת הגזברות, עבודות הפיתוח והתכנון 

 27במסגרת ההנדסה, עבודות התחזוקה הנדסה כי זה עניין הנדסי. 

 28 המבנה הארגוני של המועצה לא עבר מעולם שינוי 
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 1 זה שינוי מרחיק לכת. ה. פרי יגור: 'גב

 2 הוא לא שינוי מרחיק לכת. מר ח. געש:

 3 ת כן. תקציבי ה. פרי יגור: 'גב

 4 כל הרשויות במדינת ישראל  מר ח. געש:

 5 קלטת עוד עובדים. ה. פרי יגור: 'גב

 6קלטנו עוד עובדים, רוב הרשויות במדינת ישראל כבר אין להן לא  מר ח. געש:

 7 רשויות, שרון  37מים ולא ביוב, נשארו 

 8חנה אני לא רוצה לדבר על רשויות אחרות, אני רוצה לדבר על פרדס  ה. פרי יגור: 'גב

 9 כרכור.

 10על פרדס חנה כרכור זה נראה לי בסדר, הגביה מטופלת תחת הכובע  מר ח. געש:

 11של הגזברות, מטפלת בענייני הכספים והנושאים ההנדסיים 

 12 והתחזוקה מטופלים על ידי ההנדסה. 

 13מה שאתה אומר בעצם שקבעת פה אחד שזה תחת ההנדסה, לא  ה. פרי יגור: 'גב

 14 כול היה לצורך העניין ... באישור מליאת המועצה, זה י

 15 אני לא צריך החלטה של המועצה.  מר ח. געש:

 16 זה בחוק של מהנדס המועצה. ד בר כוכבא:"עו

 17 נגמר, קיבלת תשובה, שאלת שאלה, אין שום  מר ח. געש:

 18זה אחריות מהנדס בלי שום קשר לשום החלטה, כל נושא פיתוח  ובראן:'ד ג. ג"עו

 19 ועצה.תשתיות וכו' וכו', זה מהנדס מ

 20 תשלח לי רק את הסעיף הזה.  ה. פרי יגור: 'גב

 21 טוב.  מר ח. געש:

 22 איפה ה...  דובר:

 23 הספר אצלי במגירה. כמו שבמליאה ... נתתי לך  מר ח. געש:

 24בחוק רציתי לדעת מה אני יכול להתערב בסמכויות שלו אז בדקתי  ד בר כוכבא:"עו

 25 את הסמכויות שלי והחלטתי לא להתערב, זה בחוק. 

 26 אז זאת השאילתה.  ח. געש: מר

 27 

 28 מוגשת ע"י מר אבי  –. הצעה לסדר בנושא כרטיסי נסיעה ברכבת לחיילים בימי ראשון 2
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 1 כאכון )מצ"ב(.     

 2הצעה לסדר בנושא כרטיסי נסיעה ברכבת לחיילים בימי ראשון  מר ח. געש:

 3 מוגשת על ידי אבי כאכון. אבי כאכון, תקריא את ההצעה. 

 4לא אקריא את כל ההצעה, אני אגיד בגדול מה אני מבקש, אני  אני מר א. כאכון:

 5 לא ידעתי את זה שחיילים משלמים כסף בימי ראשון.

 6 כמו בכל הארץ. ח. בן צבי: 'גב

 7 זהו מר א. כאכון:

 8 באר שבע לא משלמים, צפון לא משלמים. ח. בן צבי: 'גב

 9 חיה, תני לו מר ח. געש:

 10חמת ב, לא משנה... היא אמרה לי שהיא לוגיסתי שהיא חיילת היא  מר א. כאכון:

 11משלמת כסף ויש לה חברה מנהריה שלא משלמת כסף ולמה 

 12המועצה שלנו לא מממנת את זה, נשמע טוב, נגיש הצעה לסדר 

 13 ונשמע מה ראש המועצה יגיד וחברי המועצה וזאת הצעתי. 

 14אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום ... עוד פעם, כמו שאמרתי  מר ח. געש:

 15בישיבה הקודמת, מוגשת הצעה בנושא כספי בלי שום הערכה, בלי 

 16שום מספרים כאשר העובדות הן חלקן לא נכונות, כי לא בכל הארץ 

 17 נוסעים 

 18 -לא אמרתי בכל, חיים, תקרא את ה מר א. כאכון:

 19 מה, אתה מצפה שהוא יבוא עם כל המספרים? ה. פרי יגור: 'גב

 20 את כל ההצעה? אתה רוצה שאני אקריא לך מר א. כאכון:

 21 בלנקו, בלי לדעת כמה זה עולה... מר ח. געש:

 22מגיש חבר מועצה הצעה לסדר, תעשה את עבודת המטה כמו שצריך  ה. פרי יגור: 'גב

 23 ותבוא לפה מוכן.

 24זה בדיוק כמו בכנסת, מי שמציע הצעה לסדר, הצעת חוק פרטית  מר ח. געש:

 25ביים מעל סכום מסוים הוא צריך להציג את הסעיפים התקצי

 26שמשם יבוא הכסף. אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום, מי 

 27 בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?

 28 לא בודקים על חיילים לתת להם כסף? מר א. כאכון:
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 1 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? מר ח. געש:

 2 מדהים, אה? ה. פרי יגור: 'גב

 3 איזה יופי.  מר א. כאכון:

 4 ים ביחד, לא ברור( מי נגד? )מדבר מר ח. געש:

 5 מה קורה בחדרה, מה קורה בנתניה...  ח. בן צבי: 'גב

 6 חברים, איך הצבעת אבי? נגד?  מר ח. געש:

 7 נגד, ברור שנגד.  מר א. כאכון:

 8 ההצעה הוסרה מסדר היום. מר ח. געש:

 9חיים, משפט, תשמע, אני בדעה, וזאת דעתי האישית ואני רוצה  מר ר. לירם:

 10 להציג אותה.

 11 זו דעתך ואתה גם תומך בה. געש:מר ח. 

 12אני לא תומך בה, אני מציג אותה ומציע אותה. אני באתי לפה כדי  מר ר. לירם:

 13להשפיע וכדי להציע וכדי לשפר. נושא שמועלה לסדר היום הוא 

 14מועלה כדי שיהיה פה דיון, אם הוא מוסר מסדר היום אז לא היה 

 15 ר( דיון, אז למה באנו לפה? )מדברים ביחד, לא ברו

 16רון, אני מציע שתפנה למחוקק שישנו את צו המועצות או פקודת  מר ח. געש:

 17 העיריות או איך קוראים לזה, תודה רבה... 

 18 חיים, למה לא העלית את ההצעה  של ג'נח לדיון?  מר א. כאכון:

 19 ההצעה היא איננה חוקית. מר ח. געש:

 20 איננה חוקית? ה. פרי יגור: 'גב

 21 של הקצאת קרקע  אין שום הליך מר ח. געש:

 22 אבל הקצאת לו קרקע בעבר.  מר א. כאכון:

 23 לא הקצינו שום קרקע.  מר ח. געש:

 24אז אתה יכול להתנגד להצעת ההחלטה, אולי זאת זכותי להציע  ה. פרי יגור: 'גב

 25 הצעה אחרת? )מדברים ביחד, לא ברור( כתובה?

 26 כן מר ח. געש:

 27 אפשר לראות אותה? ה. פרי יגור: 'גב

 28 כן מר ח. געש:
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 1 היועץ המשפטי של משרד הפנים.  ובראן:'ד ג. ג"עו

 2 אני אבקש פגישה אצל משלב.  מר א. כאכון:

 3 טוב חברים, הלאה. מר ח. געש:

 4 חבל רק שלא אמרת לנו מבעוד מועד. ה. פרי יגור: 'גב

 5 האמת שראיתי את שמך מופיע בתכתבויות. מר ח. געש:

 6 -הוא לא שלח בהעתקים לכן, רק שהוא לא כיתב אותי,  ה. פרי יגור: 'גב

 7 ראיתי את שמך מופיע, הנחתי שאת  מר ח. געש:

 8 השם שלי מופיע בהרבה מקומות, זה לא אומר שאני יודעת הכל. ה. פרי יגור: 'גב

 9 לא אמרתי שאת יודעת או לא יודעת.  מר ח. געש:

 10 על מה מדברים? ש. בן צור: 'גב

 11 על ג'נח.  מר א. כאכון:

 12 

 13 (. 4.8.15-)החומר מצוי בידיכם מ 2014של המועצה לשנת  . אישור הדוחות הכספיים3

 14חברים, הסעיף הבא על סדר היום, אישור הדוחות הכספיים של  מר ח. געש:

 15, זה כבר היה צריך להידון באותה ישיבה שלא 2014המועצה לשנת 

 16 הסתיימה או כן הסתיימה. נחמיה, עבור כיסא, תעשה לי טובה... 

 17 י עדכון... )לא ברור, מדברים ביחד( הוא הזכיר ל מר א. מעודה:

 18אני אנוח עד שתסיימו. הדוחות הכספיים כפי שאמרתי חולקו זה  מר ח. געש:

 19מכבר, האם מישהו רוצה להתייחס, לדבר, להגיד, אני יודע שגם היו 

 20 חברי מועצה אצל רן.

 21 מי שרצה. ח ר. גלר:"רו

 22דע שהיו חברי מי שרצה, אני לא אמרתי שכולם, אמרתי שאני יו מר ח. געש:

 23 מועצה. 

 24אני רק במשפט ואחרי זה רון בטח רוצה להגיד כמה דברים, אבי,  ה. פרי יגור: 'גב

 25רון ואני תיאמנו ועדת ביקורת ולפני כשבועיים הזמנו את רן הגזבר 

 26אלינו במשך שעה וחצי לים של שאלות וסוגיות, הוא ענה לנו, אפשר 

 27 לחלוק עליהן אבל הוא ענה לנו.

 28 גם על הכספי וגם על המפורט? מר ח. געש:
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 1 ידון שבוע הבא. דו"ח הביקורת  ח הכספי,על הדו" ה. פרי יגור: 'גב

 2 אה, או.קי. מר ח. געש:

 3על הדו"ח הכספי ישבנו איתו וקיבלנו מענים ומה שלא קיבלו באותו  ה. פרי יגור: 'גב

 4 פרק זמן ישב איתו רון בהמשך בישיבה נפרדת... 

 5 בבקשה מר ח. געש:

 6עברנו על הרבה מאוד נושאים, רן נתן תשובות טובות, יפות, יש שני  ירם:מר ר. ל

 7נושאים שאני רוצה להאיר בא' את עיני החברים פה מכיוון שלבוא 

 8ולהסתכל על דו"ח כספי אני יכול לבוא ולהגיד שאין לנו כמעט מה 

 9 להגיד פה, זה דו"ח, זה עובדות, זה מספרים יבשים. 

 10 .זה שיקוף ה. פרי יגור: 'גב

 11זה שיקוף של עובדות יבשות, מה אני אמור לאשר פה? את זה  מר ר. לירם:

 12שהמספרים נכונים? אין לי את הכלים לזה, יש לי את הכלים לשאול 

 13שאלות איך הגענו למצב הזה או מה עושים הלאה, שזה הרבה יותר 

 14מעניין אותי לנוכח השיקוף הזה ושני דברים שמאוד מאוד הפריעו 

 15מצליחים להתקיים עם תקציב כל כך נמוך או עם  לי זה איך אנחנו

 16מצב שהוא כל כך בעייתי ואני התחלתי עם התקציב פיתוח שזה 

 17הנושא שהפריע לי דאז והעליתי אותו שתקציב הפיתוח ופה זה 

 18נכתב בצורה מובהקת, תקציב הפיתוח לא מופרד מתקציב השוטף 

 19תקבלה כפי שמורה החוק, עשינו על זה כבר דיון בפעם הקודמת וה

 20החלטה פה אחד ואני שמח על כך שזה בדיוק, כמו שאמרתי, הסיבה 

 21שהגעתי להנה ושבאנו להנה לעשות סדר זה נעשתה הפרדה, 

 22, זה המקום לציין, וטוב, אני מברך על כך, 2015-ההפרדה נעשתה ב

 23נעשתה פה עבודה נהדרת, אבל אנחנו, אנחנו בדיוק נמצאים במקום 

 24ינו ולכלכל את צעדינו הבאים וכאן של הביקורת כדי לשפר את צעד

 25יש נקודה שלא טופלה וזה השלב הבא. ראשית, כשנעשתה ההפרדה 

 26אני אישית לא יודע אם ההפרדה נעשתה נכון או לא נכון, זה 

 27בטיפול, זה בבדיקה, אנחנו נדע את זה, רן מסייע רבות בנושא הזה 

 28י את ונהיה חכמים, אבל יש דבר אחד בוודאות, הריבית, ואני ציינת



 כרכור -ישיבת מועצת פרדס חנה 
03/09/15 

 
 

8 

 1זה גם אז, שנזקפה אל מול כספים של קרנות הפיתוח נלקחה 

 2 לתקציב השוטף לכיסוי גירעונות

 3 בעבר.  ח. בן צבי: 'גב

 4 שנים. X  מר ר. לירם:

 5 בעבר, יש החלטה אחרת. ח. בן צבי: 'גב

 6שנים, זה לא תקין, זה אומר שעכשיו יש בור  Xזה לא משנה,  מר ר. לירם:

 7מיליונים בתקציב הפיתוח ואת הבור תקציבי כזה או אחר של כמה 

 8התקציבי הזה צריך לתקן, זה לא נכון, גם רטרואקטיבית צריך 

 9לתקן טעויות ואני מאוד ממליץ שתילקח פעולה גם אם היא תיקח 

 10זמן לא מבוטל לתקן את הטעות הזאת, לקחת אותה ולתקן אותה 

 11רטרואקטיבית. הדבר השני הוא כדי שתבינו עד כמה המצב גרוע, כל 

 12 מיליון. 17היתרה שלנו לצורך העניין בתקציב עבודות פיתוח זה 

 13 מיליון? 17זה הגירעון  מר א. מעודה:

 14מיליון, לכאורה. עובדתית, תיאורטית  17פלוס, רגע, לכאורה פלוס  מר ר. לירם:

 15מיליון, אני לא מערער על כך, רן עולה עלי פי כמה  17בבנק יש לך 

 16הדר את זה. מה לא מראים לנו וכמה בחישובים האלה, הוא מנהל נ

 17ומה לא נכון? אנחנו מנהלים מדיניות, אנחנו לא מנהלים כספים , 

 18צריכים לראות בשביל זה אנחנו בוטחים במנהל כספים שלנו. אנחנו 

 19חזון, אנחנו צריכים לראות עובדות קצת יותר גדולות, תמונה קצת 

 20חנו לא יותר רחבה, ובתמונה הזאת אנחנו לא רואים שני דברים, אנ

 21רואים כמה התחייבויות יש לנו שלקחנו על עצמנו מול התב"רים 

 22שאישרנו, אישרנו תב"רים, הם ידעו מזה, הם ידעו מזה בצורה 

 23כזאת או אחרת, הם ידעו מזה שהם ימומשו, או לחלופין לקחנו 

 24החלטנו ואי אפשר לממש אותן. פה אני חייב להסכים עם תשובה 

 25ר אז בוא נממש, לא נממש לא של רן והוא אומר אותה, רן אומ

 26ניכנס למינוס, זה נכון, אבל זה אומר גם שלא נממש, לקחנו 

 27החלטות בעלמא. הדבר השני שאין פה, זה אין פה את ההתחייבויות 
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 1מיליון מגלם את  17-לשכונות או לבתים, הקבלנים הפקידו כסף, ה

 2הבנייה החדשה שקורית פה בישוב ויש כזאת רבה, זה אומר שיש לנו 

 3תחייבות שאי אפשר לקחת אותה. את הדברים שנקרא פיתוח על ה

 4בסיס תשתיות, כלומר לבנות כיתות, לבנות עוד בי"ס, לבנות, 

 5לבנות, לבנות בשביל לפתח את הישוב אפשר באמת לדחות, הנה 

 6 מיליון שקל בחקלאי. 4כיתות עכשיו,  12דחינו 

 7 מיליון? 4איך הגעת למסקנה שזה  ש. בן צור: 'גב

 8 , בסדר?4.9או.קי.?  לירם:מר ר. 

 9 שרון, באמת, אפרים. מר ח. געש:

 10זה היה מה שהוצג לנו. אבל, אבל את הפיתוח, את הכבישים, את  מר ר. לירם:

 11הסלילה בשכונות חדשות שאלה כספים שהופקדו לנו אי אפשר 

 12לדחות ואני לא יודע כמה, אין לי את התמונה לא של סך התב"רים, 

 13ים, טק, טק, טק, טק, טק, סך הכל. טבלה שאומרת יתרה, תב"ר

 14בניות חדשות, התחייבויות לבניות חדשות, אפילו הערכה לקראת 

 15 תב"רים 

 16 אתה מתכוון שיהיה... דובר:

 17כן, קבלן הפקיד כסף, הכסף הזה אמור לצאת, אין לי. מריח לי כמו  מר ר. לירם:

 18גירעון אקטוארי, ועכשיו אני אוסיף על זה עוד "ניש" שלישי, 

 19, תביעות, כשאני מסתכל על התביעות שאנחנו ניצבים תביעות

 20בפניהם, )מלה לא ברורה( זה לא כולל תביעות, התביעות מתחלקות, 

 21 חלקן יפלו על התקציב השוטף, חלקן יפלו על התקציב פיתוח. 

 22 למה פיתוח? מר א. מעודה:

 23אתן לך דוגמאות, תקציב הפיתוח יספוג את התביעה של יובלים,  מר ר. לירם:

 24 מיליון שקל שלא מופיעה פה 60עה של תבי

 25 למה פיתוח? מר א. מעודה:

 26היא לא צריכה להופיע בדיוק, היא צריכה להופיע בערך, תכף אני  מר ר. לירם:

 27אסביר. יש הערכה, כן? אני מחזיק פה הערכה בנושא, שאילתה 

 28בנושא תביעות שנתן לנו ג'ובראן, בהערכה הזאת, היא ישנה 
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 1צריך להיות לי טופס חדש, אני מקווה  מבחינתי, צריכה להיות,

 2שהוא נמצא פה עכשיו שאומר מצב התביעות התלויות והעומדות 

 3שבסופו של דבר עשה עבודה יפה ג'ובראן, רק שכח פה איזה שתי 

 4 10שורות, שלצורך הפרשה בלבד ניתן להעריך את הסכום הכולל 

 5למשל תביעות של מכון  11מיליון שקל, אבל הוא ציין בשורה 

 6מיליון שקל,  30יהור אשר הוגשה לפני מספר חודשים על סך הט

 7בגלל זה אני אומר זה לא מעודכן, אני מחכה לאחד חדש בהקשר 

 8הזה, נגד המועצה ומשאבי מים בגין תשלום דמי תפעול המכון, 

 9התביעה הוגשה בלה בלה בלה, תוך שאציין כי סיכוייה של תביעה זו 

 10 10-יליון שקל לא כלול במ 30הינם נמוכים, כלומר בכסף הזה, 

 11מיליון שקל מתייחס לכל  10-מיליון שקל ההערכה, לא כלול. ה

 12הדברים האחרים שכתובים פה וכאן בתוך הדבר הזה כשאני 

 13מיליון שקל לא  10מיליון שקל, הופרשו  10מסתכל על תביעות כתוב 

 14מיליון שקל תביעות שאני  25מיליון שקל כנגד  10לפי זה, הופרשו 

 15מיליון שקל תביעה, אבל שוב, לא, ניחא, פלוס  36זה בתור מכיר את 

 16מיליון, התביעה של המט"ש, כלומר מול תביעת מט"ש  11מינוס 

 17מיליון,  10מיליון שקל עומדים, עומדת הפרשה של  25או  36בסך 

 18 כלומר 

 19 מיליון.  25אתה טועה, זה  ובראן:'ד ג. ג"עו

 20מיליון. אתה נתת  10ערכה של מעולה, עדיין מול זה אתה נתת ה מר ר. לירם:

 21 מיליון.  10הערכה שצריך להפריש 

 22 רון מר ח. געש:

 23 מול שאר הדברים לא נעשתה הפרשה בכלל. מר ר. לירם:

 24 רון מר ח. געש:

 25מול התביעה של יובלים לא נעשתה הפרשה, ההפרשה בתביעה של  מר ר. לירם:

 26 ור(מיליון... )מדברים ביחד, לא בר 10יובלים ההערכה שלך היא 

 27 ... דיברנו על זה אתמול...  ובראן:'ד ג. ג"עו

 28 חברים, דקה מר ח. געש:



 כרכור -ישיבת מועצת פרדס חנה 
03/09/15 

 
 

11 

 1 מעולה, מעולה, אני מצפה לזה, אני אמרתי  מר ר. לירם:

 2 הגר מר ח. געש:

 3 אמרנו שנביא את זה...  מר ר. לירם:

 4אני רוצה רק... גם אם דבריך הם דברי טעם, המתווה של הדו"ח  מר ח. געש:

 5שהמועצה המקומית פרדס חנה כרכור יצרה הכספי הוא לא מתווה 

 6אותו, זה מבנה של דו"ח כספי ברשות המקומית. אם תסתובב פעם 

 7רשויות, זה המבנה של  254...אתה רואה ארגזים מלאים, דוחות של 

 8דו"ח כספי. יש ועדה לפני כמה שנים שרצתה לעשות דו"ח כספי 

 9 במבנה שונה ואחר, זה המבנה 

 10 מסכים  מר ר. לירם:

 11זה מבנה של דו"ח כספי של רשות מקומית, זה מה שהמבקר  . געש:מר ח

 12החיצוני כתב, זה לא מה שאני כותב... ובהערת אגב אני יכול להגיד 

 13לך שכשהיה פה ראש העיר וראה שאני כותב על תב"רים, שאל מה 

 14זה, אמרתי לו תב"ר, אז הוא בכלל לא הבין מה זה תב"ר, יש חשבון 

 15לא הבין למה אני שולח את זה לממונה אחד לרשות המקומית, הוא 

 16 על המחוז... זה המבנה של הדו"ח. 

 17 כמו הדו"ח ככה שווה גם הפרס ניהול כספי תקין שאנחנו מקבלים. ה. פרי יגור: 'גב

 18אני לא נתתי לעצמי את הפרס ולא החזקתי אקדח בראש של אף  מר ח. געש:

 19 אחד.

 20 אתה מאוד מתגאה בו פשוט. ה. פרי יגור: 'גב

 21אני מתגאה בהכל, אני מתגאה במושבה שלי, יש לי את המושבה  געש: מר ח.

 22הכי נהדרת בעולם, את התושבים הכי טובים בעולם והחברי מועצה 

 23 הכי מוכשרים בעולם. 

 24אני חוזר על המטרה, המטרה שלי, שלי, אני מקווה גם של כל  מר ר. לירם:

 25האחרים שיושבים פה, זה לגרום לכך שהמקום הזה רק ישתפר, 

 26 יהיה יותר טוב 

 27 הדיון הוא  מר ח. געש:

 28כמו שאמרתי יש לי הארות בא', ההארות האלה נועדו על מנת לקדם  מר ר. לירם:
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 1אותנו, לשפר אותנו ולהביא בפנינו בראש ובראשונה את העובדות 

 2 לאשורן על מנת שנוכל לקחת החלטות מושכלות.

 3 אני שמח על ההארה בא' וגם בע'.  מר ח. געש:

 4 כן ם:מר ר. ליר

 5 מה עוד לדו"ח הכספי? מר ח. געש:

 6מיליון הפרשות,  10-לדו"ח הכספי אני שוב חוזר, חסר הקטע של ה מר ר. לירם:

 7 מתבסס על נתון כלשהו שאני חושב שיש בו פגם.

 8 טוב מר ח. געש:

 9צריך להיות גדול יותר הסכום, או.קי? יכול להיות שפה לא צריך  מר ר. לירם:

 10של הפיתוח על בסיס תקציב פיתוח  להיות את ההפרשה לתקציב

 11אבל את ההפרשה על בסיס תקציב שוטף כן צריך להיות, לא יודע. 

 12והדבר הנוסף, אני חושב, ואני מדגיש לדיוני התקציב או לתב"רים 

 13כדאי שתהיה לנו תמונה כשאנחנו מאשרים תב"רים כחותמת גומי, 

 14 שתהיה לנו תמונה קצת יותר שלמה, ראוי.

 15 טוב מר ח. געש:

 16 אם לא לנו, לפחות לך.  ר ר. לירם:מ

 17 טוב, עוד מישהו מבקש להתייחס? מר ח. געש:

 18 נקודות שאני רוצה  3כן, יש לי  ה. פרי יגור: 'גב

 19 בבקשה מר ח. געש:

 20להוסיף למי שלא שם לב. אחד, חובות בעסקים, ארנונה מעסקים  ה. פרי יגור: 'גב

 21ביה הוא מיליון שקלים השנה, אחוז הג 3-שלא ממגורים עלתה ב

 22 אחוז, אני מצפה לראות  45נמוך מאוד ועומד על 

 23 של חובות העבר או של שוטף. מר ח. געש:

 24 .2014 ה. פרי יגור: 'גב

 25 לא, אבל צריך מר ח. געש:

 26 זה לא בפני כרגע. ה. פרי יגור: 'גב

 27 אני אגיד לך. ש. בן צור: 'גב

 28 אחוז. 45 ואחוז הגביה עומד על 2014-מיליון ב 3-צמח ב ה. פרי יגור: 'גב
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 1 אחוז? 100-אחוז? כמה ה 100-כמה בכלל ה מר א. מעודה:

 2אחוז זה ממוצע של גביה שלוקח בחשבון את כל חובות העבר גם  45 ח ר. גלר:"רו

 3 שנה. 40-ו 30-ו 20מלפני 

 4 זה הגיוני. מר א. כאכון:

 5 אחוז. 97ואחוז הגביה השוטף בפרדס חנה כרכור  ח ר. גלר:"רו

 6 ים?כולל נכס מר א. מעודה:

 7 כולל הכל. מר א. כאכון:

 8 זה אחוז מאוד מאוד גבוה. ח ר. גלר:"רו

 9 סכום כל הנכסים כמה הם מניבים לנו ארנונה? מר א. מעודה:

 10 ...81ארנונה, סך הכל ארנונה  ח ר. גלר:"רו

 11 לא, זה כולל מגורים... מר א. מעודה:

 12 שני שליש ושליש. שני שליש מגורים...  ח ר. גלר:"רו

 13 הנושא הזה  ור:ה. פרי יג 'גב

 14 החשב עושה עבודה נהדרת.  מר א. כאכון:

 15 הנושא הזה חוזר ועולה ה. פרי יגור: 'גב

 16 אני מסכים. מר א. מעודה:

 17 תראו, הנושא של הגביה מר ח. געש:

 18הנושא הזה, חיים, אני אחסוך לך כי הנושא הזה יעלה ביתר שאת  ה. פרי יגור: 'גב

 19צורה מאוד מפורטת, בדו"ח הביקורת המפורט והוא מבוקר שם ב

 20 אנחנו נדון שם. 

 21 אסור לדבר על זה.  דובר:

 22 מה זה אסור? אני לא דנה לגופו של עניין, רק אמרתי שזה עלה שם. ה. פרי יגור: 'גב

 23 טוב מר ח. געש:

 24 דבר שני שרציתי לשפוך עליו אור, נקרא לזה ככה, זה ששכר  ה. פרי יגור: 'גב

 25 ר.תלמדי אותי איך שופכים או מר ח. געש:

 26 אני אסביר לך אחר כך. ה. פרי יגור: 'גב

 27 לא, זה כמו להביא חשמל בדלי. מר ח. געש:

 28בערך. שכר הנבחרים, אפרופו חשמל בדלי, אולי תסביר לי, איך שכר  ה. פרי יגור: 'גב
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 1 2014אחוז בשנת  13.58-עלה ב 2הנבחרים ברשות המקומית שזה 

 2אחוז עליה בשכר  13אלף שקל בשנה שזה מעניין, כי  700ועומד על 

 3 אני לא זוכרת שאי פעם זכיתי.

 4 לא, היא מדברת על הנבחרים, לדעתי יש שם פדיון ימי חופשה.  מר ח. געש:

 5 יש שם רק פדיון ימי חופשה של חיים. ש. בן צור: 'גב

 6פדיון ימי חופשה וזה מעניין שאתה מעלה כי זאת הנקודה לא,  ה. פרי יגור: 'גב

 7-אלף שקלים ב 201-חופשה בתמורה לימי  70השלישית, אתה פדית 

 8 , זאת נקודה מעניינת, אני חושבת שהציבור צריך לדעת.2014

 9 אלף? 200ימים  70 מר א. מעודה:

 10 אלף שקל שחיים געש פדה. 200ימים שהם  70 ה. פרי יגור: 'גב

 11 אבל זה שלו. מר א. כאכון:

 12 זה שלו, מותר לו.  ש. בן צור: 'גב

 13סת לאם מותר או לא, אני רק שמה את העובדות. אתה אני לא נכנ ה. פרי יגור: 'גב

 14 רוצה להגיד עוד משהו? יש לך עוד משהו להגיד?

 15 לסוגיית הגביה אני רק אעיר הערה  מר ח. געש:

 16 אני רוצה לחכות למה שרן אמר שהוא יעלה ואז  מר ר. לירם:

 17נחמיה, הגביה בפרדס חנה כרכור היא בסך גמור, היא לא מצוינת,  מר ח. געש:

 18 יא תמיד יכולה להיות יותר טוב, יש בעיה קשה מאוד של גביהה

 19 גביה של מה? ה. פרי יגור: 'גב

 20 של הכל, של גביית ארנונה, אבל החבויות מר ח. געש:

 21 בכל הארץ  מר א. כאכון:

 22דקה, לא בכל הארץ, כל ישוב עם הצרות שלו, והפסיקה בנושא   מר ח. געש:

 23אתם שומעים את הרדיו היכולת לגבות היא פסיקה לא מקלה, אם 

 24 אז עכשיו רוצים אישור חורג לכל החייבים של הביטוח הלאומי.

 25 שתו, אוכלים. מר א. כאכון:

 26 אני אומר, רוצים... מר ח. געש:

 27  -חיים כץ, כל ה מר א. כאכון:

 28 שמיטת חובות. דובר:
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 1 לבטל את החובות  מר ח. געש:

 2 מי שיש להם חובות בביטוח לאומי מהנכים מר א. כאכון:

 3 אני חייבת להבין... ה. פרי יגור: 'גב

 4 חיים כץ... זה מיליארד שקל.  מר א. כאכון:

 5 שמה, שלא ישלמו ארנונה? מר א. מעודה:

 6 מהעבר, מחובות העבר. מר א. כאכון:

 7 אנשים שנתמכים מביטוח לאומי...  ח. בן צבי: 'גב

 8 שוטף משוטף, תתקן אותי אם אני טועה רן. מר ח. געש:

 9 ןכ ח ר. גלר:"רו

 10 אחוז. 90-שוטף כשוטף אנחנו מסתובבים סביב ה מר ח. געש:

 11 אחוז. 91 ח ר. גלר:"רו

 12 כן, אבל  ה. פרי יגור: 'גב

 13 עכשיו דקה  מר ח. געש:

 14 אבל כשאתה מתייחס לטוב אתה מעריך טוב בצורה שונה ממני.  ה. פרי יגור: 'גב

 15אחוז,  100אני אגיד לך מה זה טוב, דקה, אני הייתי שמח שיהיה  מר ח. געש:

 16 אחוז 100מאחר ואין 

 17 אחוז גביה לא אומר כלום, הוא עוד מדד במדד הטוב. ה. פרי יגור: 'גב

 18 10אחוז עדיין יש  90אבל אני מסביר לך עכשיו שגם אם גובים  מר ח. געש:

 19 אחוזים שמצטברים, בסדר?

 20 .אותי מה שמעניין כדי להגדיר טוב או לא זה בכלל לא אחוז גביה ה. פרי יגור: 'גב

 21 אז מה? מר ח. געש:

 22זה היחס למשל בין ארנונה, בין גביה של ארנונה למגורים לארנונה  ה. פרי יגור: 'גב

 23 לעסקים, על זה הוא מדבר כי זה מצב גרוע.

 24 על זה אני מוכן להיכנס לניתוח. מר ח. געש:

 25 היחס השתפר מאוד.  ח ר. גלר:"רו

 26 גם על המאוד אפשר להתווכח.  ה. פרי יגור: 'גב

 27 לא, זה ר. גלר: ח"רו

 28 3או  2-גם הארנונה למגורים עלתה וגם הארנונה לעסקים עלתה ב ה. פרי יגור: 'גב
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 1 אחוז, שזה כאילו עליה אבל הפער גדל בין שניהם.

 2 ...לגבות את זה.  מר ח. געש:

 3 על זה אתם חייבים לשים את הדגש. ה. פרי יגור: 'גב

 4אחוז, לצורך  90אם יהיה  חייבים לשים על זה דגש. לא משנה, גם מר ח. געש:

 5אחוז לעסקים ולכולם, הכל, אני אומר לך  90העניין, גם אם יהיה 

 6, לא 87מיליון שקל, אני רוצה לחייב  80-את כל הגשטלט, את כל ה

 7 יודע כמה, כמה רוצים לחייב... 

 8 מיליון שקל. 90החיוב השנתי  ח ר. גלר:"רו

 9מיליון שקל,  13או  12ה מזה צריך להוריד את ההנחות כחוק וז מר ח. געש:

 10טעיתי במיליון, ובסיסי צבא זכאים אוטומטית, רק בשביל להסביר 

 11את הדו"ח הכספי... הצורה שבה הוא נכתב, אז אתה מכניס את 

 12... עכשיו אם אני ההנחות בהכנסות ומכניס אותן בהוצאות וכאילו 

 13לוקח את החיוב הלא ברוטו הזה, את החיוב האמיתי בניכוי 

 14אחוז ממנו, כל שנה, זאת אומרת כל  90ד שאני גובה ההנחות נגי

 15אחוז הזה, מה שנקרא  100-אחוז ... מתוך ה 100תשע שנים יש לי 

 16 החובות המצטברים, יכולת הגביה היא דלה, יש עסקים...

 17אני אתקן אותך, מה שלא גבינו השנה בגביה שוטפת זה מצטרף  ח ר. גלר:"רו

 18 .. לחובות הגביה ואנחנו ממשיכים לגבות.

 19 אמרתי שהחובות... מתחלק לשוטף ... מר ח. געש:

 20 כן, האפקטיבי הוא הרבה יותר... ח ר. גלר:"רו

 21בות עבר הוא לא כמו שוטף משוטף זה דבר אחד, ואחוז הגביה מחו מר ח. געש:

 22האחוז של השוטף, כי אם אנחנו מסוגלים או לא מסוגלים לשלם 

 23 נשאר אותו דבר.

 24ה להיכנס כרגע לפרטים שהם בתוך דו"ח הביקורת, אני לא רוצ ה. פרי יגור: 'גב

 25 אנחנו נדבר עליהם אבל יש שם פרק שלם על זה, המצב בכי רע.

 26מאה אחוז, עוד הערות? אם לא, אני מבקש לאשר את הדוחות  מר ח. געש:

 27 הכספיים, מי בעד?

 28אין פה מה לאשר, אפשר להחליט שהיה דיון, אין פה מה לאשר, אם  ה. פרי יגור: 'גב
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 1 נאשר זה ישפיע על משהו? לא

 2 לא מר ח. געש:

 3 אז התקיים דיון. ה. פרי יגור: 'גב

 4 אבל החוק דורש אישור. ובראן:'ד ג. ג"עו

 5 החוק דורש... מר ח. געש:

 6 החוק דורש לדון, לא דורש לאשר. ה. פרי יגור: 'גב

 7 לא, לא, לא מר ח. געש:

 8 חיים, אני יכול לקבל את התשובות רק שאני מצפה? מר ר. לירם:

 9 מה רצית לקבל? ח ר. גלר:"רו

 10 מה שדיברנו, נושא אחד זה התביעות, סך התביעות, ההפרשה. מר ר. לירם:

 11 כן, סך התביעות יש בדו"ח, אני יכול... ח ר. גלר:"רו

 12 .2015, לא 2014-הדו"ח ב מר ח. געש:

 13 אתה רוצה את הדף? ח ר. גלר:"רו

 14 אם אפשר.  . לירם:מר ר

 15 טוב מר ח. געש:

 16 תודה רבה.  מר ר. לירם:

 17 , מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 2014אני מבקש לאשר את הדוחות של  מר ח. געש:

 18 פה אחד.  ח ר. גלר:"רו

 19 פה אחד, תודה רבה.  מר ח. געש:

 20 

 21 )מצ"ב(.  2016. אישור תבחינים לתמיכות בעמותות לשנת 4

 22דר היום, אישור תבחינים לתמיכות בעמותות הסעיף הבא על ס מר ח. געש:

 23, נחמיה, תעשה לי סימן עם האצבע מתי אתה רוצה 2016לשנת 

 24יש מישהו שרוצה )קטע לא רלוונטי( הפסקה אני אעשה הפסקה. 

 25 להתייחס? כן

 26 אני רוצה לדעת משהו אחד, נמצאת פה גברת... שאני מאוד אוהב. מר א. כאכון:

 27 התבחינים. אני מדבר עכשיו על מר ח. געש:

 28 על התבחינים. מר א. כאכון:



 כרכור -ישיבת מועצת פרדס חנה 
03/09/15 

 
 

18 

 1 הוא מדבר על התמיכות עכשיו. ה. פרי יגור: 'גב

 2 על התבחינים לתמיכות, מה אתה רוצה? לא תמיכה, תבחינים. מר ח. געש:

 3אני מבקש לדעת, איך מתבצעות התמיכות שהולכות בנוגע לכל מה  מר א. כאכון:

 4 שקשור לעמותות? 

 5 הגיש...כל מי שיכול ל ח ר. גלר:"רו

 6דקה, כל מי שיבקש, מי שראשי על פי חוק להגיש בקשה לתמיכה  מר ח. געש:

 7מגיש בקשה לתמיכה, ועדת תמיכות דנה בה, זה בסוף עולה לאישור 

 8 מליאה.

 9 אני אגיד לך מה העניין, אור הפרדס הגישה תמיכה ח ר. גלר:"רו

 10 אני לא דן עכשיו... זה רק תבחינים. מר ח. געש:

 11 גלל זה אני שואל שאלה.ב ח ר. גלר:"רו

 12 לא, אין. מר ח. געש:

 13אלף שקל ואותה עמותה באותו,  20עמותה מסוימת הוקצה לה  ח ר. גלר:"רו

 14שקל, מה  3,000להפך, היא נותנת יותר לנזקקים, היא קיבלה 

 15 )מדברים ביחד, לא ברור(   -ההבדל? האם יש ניתוח ב

 16 ...האחוזים שמוקצים ש. בן צור: 'גב

 17 הבנתי מר א. כאכון:

 18 זה קשור לדיון שבו מובאת הצעת ועדת התמיכות למליאת המועצה מר ח. געש:

 19 זה שבפברואר. ש. בן צור: 'גב

 20, מה שאתה שואל עכשיו, זה לא קשור לדיון עכשיו, Yולזה  Xלזה  מר ח. געש:

 21בסדר היום עכשיו יש תבחינים למתן תמיכות, האם יש הערות 

 22 לתבחינים? כן הגר.

 23הערה אחת פרוצדוראלית שחוזרת בכל דיון מחדש זה שלפי חוזר  :ה. פרי יגור 'גב

 24"המועצה לא תאשר את התבחינים  4/2006מנכ"ל משרד הפנים 

 25האלה לאחר שקיבלה חוות דעת בכתב מהיועץ המשפטי כי 

 26התבחינים הינם בהתאם להוראות כל דין לרבות לעניין השמירה על 

 27 עיקרון השוויון."

 28 , כן אדוני היועץ המשפטי.מקבל את ההערה מר ח. געש:
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 1 אני מצהיר שזה ככה. ובראן:'ד ג. ג"עו

 2 אז אתה צריך להגיש לנו את זה בכתב. ה. פרי יגור: 'גב

 3התבחינים, או.קי., אני אשלח לכם בכתב, אבל אני מצהיר גם  ובראן:'ד ג. ג"עו

 4לפרוטוקול שהתבחינים האלה הוכנו יחד איתי ועל דעתי בוועדה 

 5ומדות בהתאם להוראות הנוהל ושוויוניות שאני חבר בה והן ע

 6והנוהל גם מכתיב לנו, חלק מהתבחינים מוכתבים כך שנכללים 

 7בנייר שלפניכם ואנחנו הוספנו עליו כמה תוספות. התבחינים ברובם 

 8הגדול הם אותם תבחינים שאנחנו מביאים כל שנה לעדכון, אין 

 9ד שינויים מהותיים כך שהאישור שניתן שנה שעברה הוא מאו

 10 רלוונטי לתבחינים האלה בתוספת קלה מאוד.

 11 ועדיין תגיש לנו בכתב.  ה. פרי יגור: 'גב

 12 בהחלט  ובראן:'ד ג. ג"עו

 13 תודה. ה. פרי יגור: 'גב

 14טוב, זהו? אני מבקש לאשר את התבחינים, מי בעד? פה אחד, תודה  מר ח. געש:

 15 רבה. מצאת דרך אגב את הסעיף עם המהנדס? 

 16 כל נושא התשתיות והפיתוח הוא באחריות מהנדס.   כן, ובראן:'ד ג. ג"עו

  17 

 18 . אישור תבחינים להקצאת קרקע )מצ"ב(. 5

 19 אישור תבחינים להקצאת קרקע, הספקת לדבר איתו? מר ח. געש:

 20 לא ה. פרי יגור: 'גב

 21 או.קי., אז בואי תדברי. אתה מחזיק את ההצעה? להגר יש ... מר ח. געש:

 22 רות.יש לי כמה הע ה. פרי יגור: 'גב

 23 כמה בין כמה לכמה?  מר ח. געש:

 24 שאני אמרתי וזה אתה אמרת. ה. פרי יגור: 'גב

 25 כמה פחות כמה זה  מר ח. געש:

 26 כמה וכמה זה יותר מכמה. ה. פרי יגור: 'גב

 27 מה כמה? מר ח. געש:

 28שעות.  48קודם כל הערה פרוצדוראלית, אני קיבלתי את זה לפני  ה. פרי יגור: 'גב
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 1 48-מן נעשתה עבודת המטה, היא בטח יותר מאני לא יודעת כמה ז

 2 שעות שעמדו לרשותנו מצאתי כמה וכמה הערות 48-שעות. אני ב

 3שעות,  48-מיליארד שקל הועברו לקריאה ראשונה ב 350תקציב של  מר ח. געש:

 4 1,420אנחנו בטח מוכשרים כמו חברי הכנסת שהספיקו לעבור על 

 5 עמודים תקציב.

 6 גז, עכשיו עושים ישיבה בכנסת על מתווה הגז. מתווה ה ובראן:'ד ג. ג"עו

 7 חיים, כמו שאתה מחלק לי לפעמים סעיפים אז אני אעביר אליך  ה. פרי יגור: 'גב

 8 אני מחלק לך סעיפים? מר ח. געש:

 9 מהחוק ה. פרי יגור: 'גב

 10 או.קי. מר ח. געש:

 11 אז הבאתי לך שתי דוגמאות, אחת מכפר סבא  ה. פרי יגור: 'גב

 12 סדרב מר ח. געש:

 13 ואחת... ה. פרי יגור: 'גב

 14דווקא דוגמה טובה שכל רשות מקומית קובעת לעצמה איך היא  מר ח. געש:

 15 רוצה לעשות

 16האלה ומאחרות,  2-כן, אני רק חושבת שאפשר ללמוד מהרשויות ה ה. פרי יגור: 'גב

 17, ואני אעבור עכשיו סעיף סעיף, אני לא יודעת 2אבל הבאתי לך רק 

 18יך אתם רוצים לנהל את זה, אני מבחינתי מבחינה מתודולוגית א

 19הייתי שמח שנחליט בסופן של ההערות שאנחנו מביאים את זה, 

 20שמתקנים אותם או שאנחנו מחליטים שאנחנו מתקנים בכפוף 

 21להערות או שנחליט שאנחנו מתקנים, מגישים מסמך חדש לדיון 

 22ימים זה צריך  10במליאה הבאה כי ברגע שאנחנו מאשרים תוך 

 23אני  מפורסם, אז זה יקח זמן. ההערות שלי הן כאלה:להיות 

 24 -מתחילה, אני עוברת על הרצף של ה

 25 למה לא ישבת עם רן לפני כן? מר א. רפופורט:

 26 מתי לפני כן? מתי קיבלת את החומר? אתמול?  ה. פרי יגור: 'גב

 27 יום שלישי בלילה. מר א. כאכון:

 28 עושה בשעות הבוקר? אני עובדת בשעות הבוקר, מה אתה  ה. פרי יגור: 'גב
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 1 חברים, תשנו את חוקי, הגר, הגר מר ח. געש:

 2 בוא נעשה את זה בתוכנית רדיו ה. פרי יגור: 'גב

 3לא, לא, לא, חיים, אל תלך לשם, בבקשה, אל תלך לשם, כי זה הכל  מר ר. לירם:

 4 שעות. 36-עניין של רצון טוב, אף אחד לא חייב אותך ל

 5 ן, על פי נוהל כתוב לגופו של עניי ה. פרי יגור: 'גב

 6 אבי היה באווירון הוא הספיק לקרוא את זה מלונדון.  מר ח. געש:

 7 נכון מר א. כאכון:

 8 זהו, היה לו הרבה זמן פנוי. מר ר. לירם:

 9 שעות טיסה. 5 ח. בן צבי: 'גב

 10ג'ובראן, יש דברים טכניים, יש דברים מהותיים, אז קודם כל  ה. פרי יגור: 'גב

 11ים, זה הצעת תבחינים, שאתה מביא לפה זה בכותרת, זה לא תבחינ

 12 דר?הצעת תבחינים, בס

 13אני מביא את התבחינים כהצעה, אבל אלה תבחינים שיפורסמו, אם  ובראן:'ד ג. ג"עו

 14 יאושרו אז יהיו ברי תוקף, לא יאושרו לא יהיה להם תוקף.

 15של  על פי נוהל הקצאת קרקע צריך להיות מצוין על פי איזה נוהל ה. פרי יגור: 'גב

 16משרד הפנים מיום זה וזה וזה, בסדר? כתוב מוגשים להלן על ידי 

 17ועדת ההקצאות תבחינים מעודכנים, מה זה מעודכנים? ממתי זה 

 18 נדון פה?

 19 .2005-מ ובראן:'ד ג. ג"עו

 20ועד היום לא... לא, בסדר, רציתי לדעת, רק רציתי לדעת.  2005-מ ה. פרי יגור: 'גב

 21של המועצה המקומית אלא  להקצאת קרקעות ומבנים לא בתחום

 22של המועצה המקומית. אנחנו מקצים קרקעות ומבנים של המועצה 

 23 המקומית, לא בתחום.

 24 זה מבני ציבור, זה לא  ובראן:'ד ג. ג"עו

 25קי. הסעיף הראשון מלה קריטית. או. זה של הרשות, זה בבעלות, זה ה. פרי יגור: 'גב

 26אים להיקרא מדבר על מטרות ההקצאה, אני חושבת שהוא יותר מת

 27סוגי השימושים להקצאה והייתי מקדימה פה ואומרת, חסרה פה 

 28אמירה מהותית, שהמועצה תקצה קרקע לפי סדרי העדיפות שתקבע 
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 1מועצת הרשות ואך ורק לצורכי מתן שירות לטובת הקהילה כגון 

 2רווחה, תרבות, ספורט, כל מה שכתבתם, והייתי מוסיפה צדקה, 

 3 הנצחה ותנועות נוער. 

 4 )לא ברור( תנועות נוער? דובר:

 5אני לא בטוחה שזה נופל בהגדרה, הרבה רשויות עושות את  ה. פרי יגור: 'גב

 6 ההפרדה.

 7 תרבות וחינוך. דובר:

 8לא בטוח, לא בטוח, גם למשל הצופים שמנהלים פעולות לפעמים  ה. פרי יגור: 'גב

 9 כלכליות עסקיות, אני לא בטוחה שזה נופל בהגדרה הזאת, אבל 

 10 צדקה זה רווחה גלר:ח ר. "רו

 11 אם יכתב בהמשך שחינוך כולל גם את זה ואת זה זה יכול להיות. ה. פרי יגור: 'גב

 12 רווחה זה צדקה  ח ר. גלר:"רו

 13אפשר להוסיף את תנועות הנוער... תוסיף תנועות נוער, צדקה כן  ובראן:'ד ג. ג"עו

 14 נכלל ברווחה.

 15צדקה לרווחה, לא תמיד זה  יש רשויות שעושות את האבחנה בין ה. פרי יגור: 'גב

 16 הינו הך והנצחה הייתי מוסיפה גם. 

 17 מה את מתכוונת להנצחה, לאנשים פרטיים?  ח. בן צבי: 'גב

 18 לא, זה רק לעמותות. ה. פרי יגור: 'גב

 19 לעמותות ח. בן צבי: 'גב

 20 כל התבחינים האלה זה  ה. פרי יגור: 'גב

 21 ?נסתובב במושבה ויהיה כמו בית קברות ח. בן צבי: 'גב

 22לא, יש ועדה שתקבע. אנחנו צריכים לצפות את כל האפשרויות  ה. פרי יגור: 'גב

 23שנים  10עד היום זה  2005-שיכולות יום אחד לבוא אלינו, תראי, מ

 24שנים אולי לא נדון בזה? אז צריך לחשוב על  10שלא דנו בזה, אז עוד 

 25הכל. הסעיף השני, יש פה הרבה לאווים, לא יעשה שימוש, לא 

 26 בקרקע פעילות, לא תיעשה, אני חושבתתיעשה 

 27 את יודעת שתנועות נוער, צופים, כולן תנועות פוליטיות. ח. בן צבי: 'גב

 28 נכון, יש בזה משהו  ה. פרי יגור: 'גב
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 1 ... כולל התנועה  ח. בן צבי: 'גב

 2 חיים, אתה איתי? אז  ה. פרי יגור: 'גב

 3 ברים ביחד, לא ברור(את צודקת אבל נרשום את ההערות. )מד ובראן:'ד ג. ג"עו

 4 תיקונים. 4...הוא עבר  ה. פרי יגור: 'גב

 5דקה, דקה. דקה שרון, תסגור רגע. )קטיעה( ...שלושה, בשבוע הבא  מר ח. געש:

 6 מסכמת ומה שיסכמו מקובל גם עלינו. 

 NEXT. 7 מר א. כאכון:

 8 

 9 )מצ"ב(.  21.7.15מיום  201221. אישור פרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מספר 6

 10הסעיף הבא על סדר היום, אישור פרוטוקול ועדת הקצאות קרקע,  . געש:מר ח

 11 מי מציג אותו? 

 12כן, התקבלו כמה החלטות בישיבה, הקצאת אולם ספורט אלישבע  ח ר. גלר:"רו

 13, יש החלטה, הקצאת מקלט 2עד  7-לבי"ס ושעות הפעילות מ

 14 לתנועת נוער, לנוער העובד והלומד.

 15 זה בעצם חידוש  מר ח. געש:

 16 חידוש ח ר. גלר:"ור

 17 זה קיבוע ההיסטוריה.  מר ח. געש:

 18רק על הנושא הזה ברשותך אציג, אני זה שיזמתי את הפניה  ובראן:'ד ג. ג"עו

 19לעמותה שתגיש בקשה. יש פה שימוש בן עשרות שנים באולם 

 20 הספורט שלא מוסדר במסגרת נוהל הקצאות 

 21 לאיזו עמותה פניתם? ה. פרי יגור: 'גב

 22 מונהלא מר ח. געש:

 23 אמונה, מדבר עכשיו על אלישבע. ש. בן צור: 'גב

 24הם מפעילים את אלישבע ואולם הספורט משמש אותם בשעות  מר ח. געש:

 25הבוקר כבר שנים רבות, מסתבר שבגלל שבי"ס אלישבע שייך 

 26למוסדות אמונה והוא לא בי"ס של הרשות המקומית אז יש צורך 

 27 להסדיר

 28  זאת עמותה שעושה שימוש מר ר. לירם:
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 1 כן ובראן:'ד ג. ג"עו

 2אז אנחנו פשוט מסדירים את העניין ההיסטורי גם של הנוער העובד  מר ח. געש:

 3אבי, אנחנו ההקצאה הזאת שאנחנו מכשירים את וגם של אלישבע. 

 4השימוש שהיה עשרות שנים שבא לפתחנו במסגרת הליך משפטי 

 5במקרה, הליך משפטי מאוד פשוט, אבל כשבדקתי מכוח מה הם 

 6שים, התברר שיש פה שימוש, אז אנחנו פנינו אליהם, ביקשנו משתמ

 7אנחנו פעלנו בהתאם לנוהל כמתחייב, שיגישו בקשה להקצאה, לכן 

 8אנחנו מבקשים מהמועצה לאשר את זה. זה שימוש היסטורי ו... זה 

 9 סעיף אחד. 

 10זה הקצאה של שני  3זה הנוער העובד והלומד, סעיף  2...סעיף  ח ר. גלר:"רו

 11 לעמותת אור למרחב.מקלטים 

 12 מי אלה?  מר א. כאכון:

 13לפעילות... )מדברים ביחד, לא ברור( הייתה בקשה של האגודה  ח ר. גלר:"רו

 14למלחמה לסרטן להקצות את המבנה של יד לבנים, הבקשה נדונה 

 15ופורסמה להתנגדויות, התקבלה התנגדות של ארגון יד לבנים וועדת 

 16 ת ההתנגדות.ההקצאות לאחר הדיון בהתנגדות קיבלה א

 17אני רוצה רגע להעיר משהו לפרוטוקול הזה ספציפית של הסעיף  ה. פרי יגור: 'גב

 18הזה, אני קראתי אותו ונדהמתי וזה חוזר על עצמו בכל מיני סוגים 

 19של פרוטוקולים של יד לבנים, קודם כל זה אולי סיכום, לקרוא לזה 

 20ין פה פרוטוקול זה ממש לא, אין פה לא ההיסטוריה של התהליך, א

 21ציון שזה בעצם פרסום של הארכה של הקצאה קודמת כי הסתיימה 

 22שנה, לא מתוארת פה לא ההתנגדות שהוגשה, לא מענה שניתן 

 23להתנגדות באופן ענייני, לא כתוב שמדובר בהמלצה למליאה, זה 

 24בכל הסעיפים, לא מצוין לו"ז לביצוע הניתוק בין הגופים. אני פשוט, 

 25לי כמו תגובה לעיתונות, זה בכלל לא  אני קוראת את זה וזה נראה

 26 נראה לי פרוטוקול ראוי של ועדת הקצאות בדיון כל כך מהותי.

 27, זה בסמכות הוועדה 4אנחנו דרך אגב לא צריכים לאשר סעיף  ובראן:'ד ג. ג"עו

 28 לאשר ואז זה לא בא למועצה. 
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 1 אני אגיד לך, בעיני מה שמהותי זה ההתנגדות של יד לבנים, זה מר ח. געש:

 2 המהותי.

 3 יפה מר א. כאכון:

 4אני מתנגד להתנגדות אבל ועדת ההקצאות סוברנית הייתה לא  מר ח. געש:

 5 להחליט לבד שלא להקצות והחליטה לא להקצות ואפשר ...

 6 וזה אפילו לא לדיון אצלנו? מר א. כאכון:

 7ועדת ההקצאות החליטה לא להקצות ובזה נגמר העניין, לצערי  מר ח. געש:

 8 הרב.

 9 למה חיים אכון:מר א. כ

 10 אני לא רוצה לדון בזה ולא רוצה  מר ח. געש:

 11למה, חסר בפרדס חנה כרכור מקומות לתת לעמותה למלחמה  מר א. כאכון:

 12 בסרטן?

 13 אין... מר ח. געש:

 14סליחה חיים, אני חייבת להעיר לך בע' הפעם, יש מה שנקרא חוק  ה. פרי יגור: 'גב

 15 בתי יד לבנים.

 16 החוק.אני מכיר את  מר ח. געש:

 17אולי יש אחרים שלא מכירים, כי איך אתה יכול להכיר את החוק  ה. פרי יגור: 'גב

 18 ולהגיד את מה שאתה אומר?

 19 אני מכיר את החוק ועדיין, חוק יד לבנים חוקק בזמנו כדי למנוע  מר ח. געש:

 20 .2007-ב ה. פרי יגור: 'גב

 21 חיים, לא מזמן. 2007-ב מר א. כאכון:

 22 דעתי לא בטוח שהוא מונע אבל ל ובראן:'ד ג. ג"עו

 23ג'ובראן, אתה יודע טוב מאוד בחוקים האלה, בכל מקום אתה יכול  מר א. כאכון:

 24 למצוא ...

 25חברים... אני לא רוצה להרחיב, מכיר את חוק יד לבנים, יש ... יד  מר ח. געש:

 26לבנים, לאחרונה ארגון יד לבנים, לא ברור לי באיזה דרך, לא משנה, 

 27הזה, המבנה עדיין נשאר של המועצה ולא של אף  בחרו נציגים לוועד

 28אחד אחר והוא לא נמסר ליד לבנים, הוא לא )מלה לא ברורה( על 
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 1 ידי יד לבנים.  ועדת הקצאות החליטה 

 2החוק קובע שרשאית רשות מקומית להקים בתחומה בית יד לבנים,  ה. פרי יגור: 'גב

 3 לא עשית שום דבר...

 4 בנה שלם? מי אמר שזה מ ובראן:'ד ג. ג"עו

 5 אף אחד לא מדבר על בעלות. ה. פרי יגור: 'גב

 6 חברים מר ח. געש:

 7 המבנה הוא של המועצה.  ה. פרי יגור: 'גב

 8 ולכן בגלל שהמבנה של המועצה, עובדה היא שבכל... מר ח. געש:

 9 אבל זה מבנה שחל עליו חוק בית יד לבנים. ה. פרי יגור: 'גב

 10עובדה שבמבני יד לבנים בארץ  החוק חל על זכות הפעילות, מר ח. געש:

 11 במקומות שונים עושים שימושים שונים, החל מהשכרה לאירועים...

 12יש כאלה גם עם קומה שניה כזאת לא תקנית? קומה שניה כזאת לא  ה. פרי יגור: 'גב

 13 תקנית?

 14 אלף ואחד דברים. מר ח. געש:

 15 באיזה מקום עושים אירועים? מר א. כאכון:

 16שדוד למשל זה אולם אירועים ענק. תלך ליהוד תראה ביד לבנים בא מר ח. געש:

 17 שמשכירים את החדרים למבדקי הערכה של צה"ל לקצינים.

 18 או.קי... מר א. כאכון:

 19והרצאות לכל העולם ואשתו, רק... טוב, חברים, נגמר. לא משנה,  מר ח. געש:

 20 ועדת ההקצאות החליטה, צריך להודיע לאגודה למלחמה בסרטן.

 21 קיבלו הודעה. ובראן:'ד ג. ג"עו

 22אז רק תציינו שזה לא כולל את הסעיף הזה, האישור של  ה. פרי יגור: 'גב

 23 הפרוטוקול...

 24 , זאת ה...3, 2, 1אישורים סעיפים  ובראן:'ד ג. ג"עו

 25פנינו אליהם לסייע להם לחפש מקום אחר, המטרה שלהם ראויה  מר ח. געש:

 26 מאוד ומתאימה מאוד

 27 נשמח לתת להם מר א. כאכון:

 28ואני גם לפרוטוקול, לולא הנפשות הפועלות יכול להיות שזה היה  . געש:מר ח
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 1אבל אם אין הערות נוספות אני אבקש לאשר את מסתדר לבד. 

 2 הפרוטוקול של ועדת ההקצאות, מי בעד? 

 3 פה אחד.  ובראן:'ד ג. ג"עו

 4 ... 3, 2, 1למעט סעיף  מר ח. געש:

 5 פה אחד. מר א. כאכון:

 6חנו נמנעים רון ואני, מאותה סיבה שאנחנו נמנעים בכל לא, אנ ה. פרי יגור: 'גב

 7 הדיונים...

 8 אין מצב כזה שאת מסבירה את ההימנעות, הבנתי. מר ח. געש:

 9 חיים, חיים, אני רוצה לתת את המלה שלי, בבקשה, משפט. מר ר. לירם:

 10 כן מר ח. געש:

 11 תודה. אני רוצה להגיד שזה יצוין בפרוטוקול, אני מבקש  מר ר. לירם:

 12 דבר חופשי. מר ח. געש:

 13ההימנעות שלי וההימנעות של הגר היא על אותו נושא עקרוני אחד  מר ר. לירם:

 14שנקרא פרוגראמה, אנחנו מבקשים שתיווצר פרוגראמה, אתה זוכר 

 15את נושא ההערה בא', אני לא חושב שזה משהו שהוא סותר את 

 16 דעותיך. 

 17ק הזה, שאני לא מקל בו, לא לפרוטוקול, אני חושב גם שלנימו ובראן:'ד ג. ג"עו

 18מזלזל בו, אני חושב שהוא לא אמור להשליך לגבי הקצאות 

 19ספציפיות, אני אפרט גם למה, אחד, אולם הספורט מבחינת יעוד 

 20הוא אולם ספורט, הפרוגראמה לא תשנה מאומה ממה שלא 

 21 תאושר. 

 22 אתה רוצה ... מר ר. לירם:

 23 הוא צודק.  ה. פרי יגור: 'גב

 24 תן לי משפט אחד קצר.  ן:וברא'ד ג. ג"עו

 25 אני יודע שהוא צודק, בכל אופן תאמין לי...  מר ח. געש:

 26מקלטים זה שימושים עראיים, אם הפרוגראמה תסתור את  ובראן:'ד ג. ג"עו

 27השימושים האלה... המקלטים הם לא מבני ציבור במובן הזה שהם 

 28 נכנסים לפרוגראמה כמבנה שימוש מקובע, נתנו על זה את הדעת 
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 1 אני מקבל את דעתך  ר. לירם: מר

 2 ...בהקצאות  ובראן:'ד ג. ג"עו

 3מקבל את דעתך ולכן לא מתנגד, אני אומר, מקבל את דעתך ולכן לא  מר ר. לירם:

 4 מתנגד, תן לי בבקשה, אני בעד משהו חוקי.

 5הסעיף הזה הסתיים, אין סעיף שמאפשר למישהו שנמנע להסביר  מר ח. געש:

 6 למה הוא נמנע, כן, הלאה. 

 7 

 8 . אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים וכספי הרשות המקומית בביה"ס7

 9 במקום המנהלת היוצאת הגב'  32002776למנהלת הנכנסת גב' מירב שרף ת.ז.  –רבין     

 10 . 022248439ליאורה פרבדה ת.ז.     

 11ות אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים וכספי הרש מר ח. געש:

 12המקומית בבית הספר רבין למנהלת הנכנסת גב' מירב שרף תעודת 

 13זהות כך וכך במקום המנהלת היוצאת ליאורה פרבדה שיצאה 

 14לשבתון, הערות? מישהו רוצה להגיד? להגיב? מי בעד? פה אחד, 

 15 תודה רבה. בהצלחה למירב. 

 16 מירב היא סגנית שלה? מר א. כאכון:

 17 הלת חדשה.לא, מירב חדשה, מנ ש. בן צור: 'גב

 18 ממכרז של משרד החינוך. מר ח. געש:

 19 ההיא חוזרת עוד פעם?  מר א. כאכון:

 20 כרגע היא בשבתון. ש. בן צור: 'גב

 21 יצאה לשבתון... אני לא יודע.  מר ח. געש:

 22 

 23 . פתיחת חשבון בנק לביה"ס העל יסודי דמוקרטי שבילים ע"ש מ. בגין בבנק מזרחי8

 24 חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים וכספי טפחות פרדס חנה + אישור זכות     

 25 ולגב' הדס שוורץ שוחט  028637510הרשות למנהלת הנכנסת הגב' רותי שמרון ת.ז.      

 26 )מזכירת ביה"ס היסודי הדמוקרטי שבילים ע"ש מ. בגין(.  5736841ת.ז.     

 27פתיחת חשבון בנק לבית ספר העל יסודי דמוקרטי שבילים ע"ש  מר ח. געש:

 28 חם בגין בבנק מזרחי טפחות פרדס חנה. מנ
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 1 -חיים, אפשר לדעת מה קורה שם עם ה מר א. כאכון:

 2דקה, תן לי לגמור להקריא... עם המנהלת הנכנסת גב' רותי שמרון  מר ח. געש:

 3וגב' הדס שוורץ שוחט, מזכירת בית הספר. יש הערות לגבי פתיחת 

 4 חשבון? מי בעד? 

 5 ה קורה שם?חיים, אפשר לדעת מ מר א. כאכון:

 6מה שקורה שם בתיכון, רן, אתה רוצה לעדכן? המועצה המקומית  מר ח. געש:

 7יחד עם העמותה ברעות שבילים במתכונת של היסודי הוא הפך 

 8להיות מוכר ורשמי, נפתחה גם חטיבת ביניים, המדינה מימנה את 

 9המבנה של התיכון, לא הייתה הקצאה, העמותה חשבה שהיא תנהל 

 10יכון. היו במו"מ עם המועצה ומשרד החינוך את בית הספר הת

 11 וסירבו לשתף פעולה.

 12 על בסיס מה היא חשבה את זה? ה. פרי יגור: 'גב

 13על בסיס זה שהם חשבו שהשמיים... כי עובדה שהיסודי והחטיבה  מר ח. געש:

 14 מנוהלים כמוכר ורשמי ועובדים בסדר גמור.

 15 היה משפט שזכינו, נכון? מר א. כאכון:

 16 ן, עכשיו הם עמותה.כ מר ח. געש:

 17 לא נכון, לא זכינו. ה. פרי יגור: 'גב

 18 מה לא? מר א. כאכון:

 19יש שם ביקורת נוקבת שאומרת במפורש המועצה לא הייתה בסדר,  ה. פרי יגור: 'גב

 20 משרד החינוך היה לא בסדר והעמותה הייתה לא בסדר, כולם ידם 

 21 אבל העתירה נדחתה. ח ר. גלר:"רו

 22 קורא... חברים, אני מר ח. געש:

 23 ... לא זכינו.  )מדברים ביחד, לא ברור(  ה. פרי יגור: 'גב

 24 שרון, ביקשת הסבר, אתה רוצה שנדבר או אתה רוצה לדבר? מר ח. געש:

 25 רק בוא נדייק.  מר ר. לירם:

 26הוגשה עתירה ואני מסתכל על השורה התחתונה, בפרוטוקול יכולים  מר ח. געש:

 27, נחמיה, כל אחד יכול להיות אלף ואחד דברים, כל אחד אומר

 28לכתוב מה שהוא רוצה, העתירה נדחתה. הביקורת שאני קורא 
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 1אותה היא שהשופטת מותחת ביקורת על העמותה שלא הסכימה 

 2 לבוא בדברים 

 3 גם עליך. ה. פרי יגור: 'גב

 4 דקה מר ח. געש:

 5 חודשים. 4גם על משרד החינוך שלא ענה תוך  ה. פרי יגור: 'גב

 6ענה, העתירה... דקה, העתירה נדחתה, זאת השורה ענה או לא  מר ח. געש:

 7התחתונה. אני לא יודע מה השופטת אמרה ומי מתח ביקורת, 

 8בשורה התחתונה יש חוק במדינת ישראל, שופטת קבעה שדין 

 9 העתירה להידחות

 10 אתה קורא רק את השורה התחתונה? ה. פרי יגור: 'גב

 11 אני קורא רק את השורה התחתונה. מר ח. געש:

 12 אם היה ככה ביקורת לפני זה זה לא מעניין אותך? פרי יגור: ה. 'גב

 13 זה לא מעניין. מר ח. געש:

 14 לא מעניין אותך, או.קי. ה. פרי יגור: 'גב

 15זה לא מעניין, אני יודע מה קרה, העובדה היא שעם אותה עמותה,  מר ח. געש:

 16לא עם אותם אנשים, פיתחנו ביחד את היסודי ואת החטיבה 

 17 לתפארת המושבה.

 18 מסכימה אתך, זה לא קשור רק. ה. פרי יגור: 'גב

 19דקה, זה קשור כן, כי את קושרת מה שאת רוצה ואני קושר מה  מר ח. געש:

 20שאני רוצה. עכשיו באה עמותה, לא יודע מאיפה היא... מאיפה הם 

 21הגיעו, עד כדי כך שסיכנו את חיי הילדים במרדף מטורף אחרי, 

 22וזה לא מופיע בפרוטוקול,  מרדף רכבים, אתם לא יודעים מה קורה

 23סיכון חיי אדם, רדפו אחרי עם רכב ברחבי המושבה. השורה 

 24התחתונה בבית משפט מה שמעניין זה השורה התחתונה והעתירה 

 25נדחתה. עכשיו במדינה דמוקרטית כשיש פסק דין מכבדים אותו, 

 26והעמותה לא מכבדת את פסק הדין. עכשיו יש לי כמה אפשרויות, 

 27שות ככה, לעשות אחרת, בינתיים הילדים שלמדו לפעול נגדם, לע

 28בחוק חינוך החובה הוצאו מבית הספר ללא אישור, אז יש, או 
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 1שאתה הולך לבית משפט ואומר אלה כללי המשחק, עליתי לשחק 

 2כדורסל, אני אקדם את חוקי הכדורסל או שאתה אומר במחצית 

 3התוצאה לא מוצאת חן... אני רוצה לשחק טניס. לשאלתכם היה 

 4פסק דין, במדינה דמוקרטית צריך לקיים את פסק הדין נקודה. 

 5לגבי המרדף של כולם אחרי תוך כדי סכנת חיי וחיי הילדים ברכב 

 6 שרדף אחרי אנחנו בהתייעצות עם המשטרה מה לעשות. או.קי. 

  7 

 8 . בקשה לאישור עבודה נוספת ללא ניגוד עניינים לגב' פנינה מוסטל מנהלת הוועדה 9

 9 )מצ"ב(.  המקומית    

 10יש פה בקשת אישור עבודה נוספת ללא ניגוד עניינים לגב' פנינה  מר ח. געש:

 11 מוסטל מנהלת הוועדה המקומית. רן, תסביר בבקשה את הבקשה.

 12בין היתר הבקשה נובעת מזה שהכללים של משרד הפנים לשכר  ח ר. גלר:"רו

 13לעובדי הוועדה הם לא בשמיים, היא מבקשת במצב הנתון לאפשר 

 14היא נותנת יעוץ על אופן  לעבוד ביום שישי מספר שעות יעוץ,לה 

 15הצבת תאים פוטו וולטאיים על גגות, יש לה ניסיון בעבר, היא 

 16עסקה בזה, אין שום הליך של הכשרה במסגרת של הוצאת היתרים, 

 17 היא רק נותנת יעוץ.

 18 חברה משפחתית. ובראן:'ד ג. ג"עו

 19ון שעות עבודה, זה לא אמור ליצור חברה משפחתית, זה לא על חשב ח ר. גלר:"רו

 20 סוג של התנגשות אפילו רעיונית בעיסוק שלה כמזכירת הוועדה.

 21המגישים הם כאלה שיגישו גם לפרדס חנה כרכור בקשות מהסוג  ה. פרי יגור: 'גב

 22 הזה שמטילות היטלי השבחה על...? 

 23 ככל שתהיינה בקשות ... ח ר. גלר:"רו

 24 ברה הזאת הגישה בקשות בפרדס חנה כרכור?נכון להיום הח ובראן:'ד ג. ג"עו

 25 לא ח ר. גלר:"רו

 26 אבל ג'ובראן, גם אם יגישו, אין לה תפקיד  מר א. כאכון:

 27 לא משנה, כרגע, מבחינת הפרוטוקול עד היום לא הגישו ...  ובראן:'ד ג. ג"עו

 28 זה לא תפקיד שהוא תפקיד מקצועי כמו מהנדס בנייה. מר א. כאכון:
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 1 וצה לחדד את השאלה הזאת, אין שום בעיה לסייג ולומראני ר ח ר. גלר:"רו

 2לא, צריך לסייג שכל עוד שהחברה לא תעבוד בתחום פרדס חנה  ובראן:'ד ג. ג"עו

 3כרכור היא תהיה רשאית אם המועצה תאשר, אבל אם היא תגיש 

 4 בקשה אחת היא צריכה להפסיק את העיסוק 

 5 א ברור(אבל היא לא מגישה.  )מדברים ביחד, ל מר ר. לירם:

 6 אם החברה תגיש לפה  ובראן:'ד ג. ג"עו

 7 אם החברה  מר ר. לירם:

 8 אז היא... )מדברים ביחד, לא ברור( ובראן:'ד ג. ג"עו

 9 היא יועצת בחברה משפחתית שעוסקת בגגות ובאנרגיה סולארית. מר ח. געש:

 10 תאים פוטו וולטאיים. ה. פרי יגור: 'גב

 11 ריע אם הם יעבדו בפרדס חנה כרכור?כן, אבל למה זה צריך להפ  מר א. כאכון:

 12 כי זה לא  ובראן:'ד ג. ג"עו

 13שלא תנסה לקדם את תוכניותיהם לפני אחרים ותכניס אותם לתור  מר ח. געש:

 14 ראשונים

 15 נו, באמת מר א. כאכון:

 16 או תכניס בתור אחרונים... )מדברים ביחד, לא ברור( מר ח. געש:

 17 )מדברים ביחד, לא ברור( אני להפך... אני רוצה לסייג. מר א. כאכון:

 18אני מציע לאשר בהסתייגות ששם היועץ המשפטי, שיהיה ברור  מר ח. געש:

 19ושהעסק הזה לא )מלה לא ברורה( אם  Xשהיא יועצת של חברה 

 20 החברה הזאת מגישה תוכניות לאישור פרדס חנה. פה אחד. 

 21 

 22 . אישור תב"רים )מצ"ב(. 10

 23 תב"רים  מר ח. געש:

 24אלף שקל סך הכל על  200, שילוט ציבורי, 747"ר אחד היום, יש תב ח ר. גלר:"רו

 25 חשבון המועצה, קרנות הרשות. )קטע לא רלוונטי( 

 26מי בעד? תודה רבה, הישיבה נעולה, שבת שלום. בשמכם אני מאחל  מר ח. געש:

 27 החלמה שלמה, מהירה לתמי... ושנשמע כולנו רק בשורות טובות.

 28 ישיבה נעולה
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