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7

נכחו:8
חיים געש ,ראש המועצה
מר 9
10גלר ,גזבר ומ"מ מזכיר המועצה
מר רן
צילה כהן ,מנהלת הלשכה
גב' 11
דניאל ארז ,מהנדס המועצה
מר 12
'13ובראן ,היועץ המשפטי למועצה
עו"ד ג
חברי14המועצה :מר אלי אטיאס ,גב' כוכי גדרון ,מר עמוס כחלון ,ד"ר נורית השמשוני,
יוסי זריהן,מר אפרים מעודה ,גב' חיה בן צבי ,מר נחמיה מנצור ,מר אבי כאכון,
מר 15
עו"ד16אלדד בר כוכבא ,גב' רינה רונן ,מר עמנואל מצליח
17

-פרוטוקול-

18

19געש:
מר ח.

ערב טוב לכולם ,אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה .בפתח ישיבת

20

המועצה אני מבקש להביע תנחומים והבעת צער על עשרות הנספים של

21

שירות בתי הסוהר שנספו בדרך לכיבוי השריפה ביערות הכרמל .אני לא

22

יודע מספרים ,אני יודע שעשרות ואני חושב שכולנו מביעים צער ומקווים

23

שלא יהיו עוד נפגעים .דבר נוסף אני אבקש לעדכן אחר הצהריים הוגשה

24

בקשה לצו מניעה לבית הדין המחוזי בחיפה ,עתירה מנהלית כנגד ביטול

25

המינוי של דוד פרץ ,בית המשפט דחה את העתירה.

מר י26.זריהן:
27

תשובה ,מה אמר בית המשפט תגיד ,דיברת עם העו"ד ,תגיד מה שאמר
בית המשפט.

'28ובראן:
עו"ד ג

אנחנו קיבלנו לפני

29כאכון:
מר א.

לא דחה את זה השופט.

'30ובראן:
עו"ד ג

דחה את הבקשה למתן צו מניעה.

31כאכון:
מר א.

הוא אמר השופט חד משמעית ,זה כתוב בפרוטוקול שאתה יכול למנות
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ה בכסלו תשע"א

 ...ויכול לבטל לך את זה בשבוע הבא בדיון.

מר ח .2געש:

אתה רוצה שאני אקריא לך את ה-

מר א .3כאכון:

אני אשמח ,כן.

מר ח .4געש:

אני אקריא לך ואז

מר א .5כאכון:

אני אשמח שתקריא לי.

מר ח .6געש:

אני אקריא לך ואז לא יהיו ויכוחים .למרות שזה לא נושא הדיון אבל רק

7

כדי שיהיה דיוק ,יש פרוטוקול של בית המשפט ואני רק למטרת העדכון

8

מאחר והבקשה נדחתה" .לאחר שעיינתי בבקשה והעתירה הזהה לתוכנה

9

לא מצאתי כל הצדקה ליתן צו ארעי".

מר י10.זריהן:

צו ארעי במעמד צד אחד.

11כאכון:
מר א.

בדיוק

מר י12.זריהן:

הלאה

13געש:
מר ח.

לא כתוב במעמד צד אחד ,לא כתוב במעמד שני צדדים" ,לאחר שעיינתי

14

בבקשה והעתירה הזהה לתוכנה לא מצאתי כל הצדקה ליתן צו ארעי",

15

הוא מציין פה עוד כל מיני דברים" ,לאור כל האמור לעיל לא ינתן צו

16

ארעי ,המבקש ידאג להמציא לתיק בית המשפט עותק בקשה ועתירה

17

החתומים על ידי בא כוחו".

18כאכון:
מר א.

יפה

מר י19.זריהן:

לא דחו ,יפה.

20כאכון:
מר א.

לא דחו.

21געש:
מר ח.

"במידה" ,טוב ,חברים,

22גדרון:
גב' כ.

הבנת הנשמע ,נו באמת.

23געש:
מר ח.

בסדר היום.

מר י24.זריהן:

אני רוצה שירשם באותו עניין בפרוטוקול שהוגשה בקשה לצו מניעה ,אני

25

חושב שלא ראוי לדון בפיטורים ומינוי הסגן וממלא מקום כל עוד הנושא

26

נמצא בבית המשפט המחוזי ולכן ראש המועצה מתבקש להוריד בשלב

27

זה את הנושאים האלה מסדר היום על מנת לא לבזות את המועצה בבית

28

המשפט ,אני מבקש שזה יהיה רשום בפרוטוקול כמו שאמרתי.
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מר ח .1געש:
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ה בכסלו תשע"א

הוקלטת.

2

3 .1הצעה לסדר בעניין שיפוץ בריכת השחייה והפעלתה על ידי המועצה – מוגשת על ידי
4

מר יואב קעטבי ,מר יוסי זריהן ,מר אלדד בר כוכבא ,מר מצליח

5

עמנואל ,גב' רינה רונן (מצ"ב).

מר ח .6געש:

על סדר היום ,ההצעה הראשונה ,הצעה לסדר בעניין שיפוץ בריכת

7

השחייה והפעלתה על ידי המועצה ,הוגשה על ידי מספר חברי מועצה.

8

יוסי ,אתה רוצה להקריא אותה?

מר י 9.זריהן:

כן

10געש:
מר ח.

בבקשה

מר י11.זריהן:

שיפוץ והפעלת הבריכה" .לפני מספר חודשים עלה הנושא על סדר יומה

12

של המועצה איך ניסית לאשר תקציב לשיפוצה למרות חיובו של הזכיין

13

לתחזק את הבריכה ולהעבירה בכשירות מלאה .במעמד זה הצעתי

14

הצעתי כי המועצה ככל שהיא מעוניינת להשקיע בבריכה ולהביאה למצב

15

שיאפשר הפעלתה היא זו שתבטיח  ...בין באמצעות כוח אדם שיגויס

16

למטרה זו או על ידי עובדים בחוזים אישיים לתקופה קצובה מראש.

17

הצעתי זו נדחתה על ידך ועל ידי הרוב האוטומטי של הקואליציה וכך

18

הבריכה נותרה בשיממונה ותושבי פרדס חנה – כרכור נאלצו לנדוד

19

לישובים שכנים .אני עומד על דעתי כי הפעלת הבריכה לרווחת התושבים

20

היא שירות חיוני וכמעט מובן מאליו העובדה שהיא אינה פועלת ואינה

21

מוסיפה כבוד למועצה אלא להפך ,אשר על כן אני מציע להעלות שוב דיון

22

בנושא ולוודא שהחלטה קובעת שהמועצה לוקחת על עצמה את שיפוץ

23

הבריכה והכנתה לפעולה לקראת קיץ תשע"א .ההוצאות שתוכננו

24

לשיפוצה אך הוקפאו ישמשו את המועצה בבואה לגבש את תקציב .2011

25

אודה על העלאת נושא זה לסדר היום.

26געש:
מר ח.
27

מר י28.זריהן:

מישהו מבקש להתייחס? אם כך יש פה שתי הצעות ,אני מציע להוריד
את ההצעה על סדר היום ,מי בעד ההצעה
רק שירשם בתקציב שראש המועצה הוריד מסדר היום ולא...
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ה בכסלו תשע"א

מר ח .1געש:

זה מוקלט.

מר א .2מעודה:

רגע ,רגע ,רוצה להתייחס.

מר י 3.זריהן:

לא ...לפרוטוקול.

מר א .4מעודה:

רגע! בשיחה שקיימתי עם ראש המועצה לפני שהעלית את ההצעה הזאת

5

ראש המועצה אכן מעוניין לפתוח את הבריכה.

מר י 6.זריהן:

מועלה על סדר היום...

מר א .7מעודה:

תן לי ,אני מדבר פה לפרוטוקול ,הוא אמר שהוא אכן מעוניין ואפילו

8

נקב לי בסכום של תב" ר של מיליון שבע מאות וכן הוא לפתוח את

9

הבריכה ,הוא רק אמר שזה נמצא בבירור עכשיו וכל זמן שזה נמצא

10

במשפט אי אפשר לתת החלטה פה כי זה יכול להשפיע על המשפט.

11

לדעתי ,ככה הבנתי ממנו ,כשיסתיים הבירור או יסתיים המשפט המגמה

12

של ראש המועצה וזה של כולנו שכן תהיה בריכה.

מר י13.זריהן:

תצביעו בעד.

14מעודה:
מר א.

האם זה נכון מה שאמרתי?

15געש:
מר ח.

זה נכון מאוד .אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום .מי בעד הורדת

16

ההצעה מסדר היום?

17מעודה:
מר א.

אבל כבר אין

מר י18.זריהן:

איך את מצביעה להוריד מסדר היום כש...

19רונן:
גב' ר.

אני יודעת.

מר י20.זריהן:

לפחות תימנעי.

21געש:
מר ח.

מי בעד לדון בהצעה? שישה חברי מועצה בעד .מי נמנע? עמוס נמנע.

22

הלאה .נגד היה אבי ,יוסי ומצליח ונמנע עמוס.

23

הצעה לסדר בעניין דיון בהחזרת תעריפי הסלילה לקדמותם – מוגשת על ידי מר יואב
24 .2
25

קעטבי ,מר יוסי זריהן ,מר אלדד בר כוכבא ,מר מצליח עמנואל ,גב'

26

רינה רונן (מצ"ב).

27געש:
מר ח.

הצעה לסדר נוספת ,יוסי ,אתה מעוניין להקריא את ההצעה הנוספת?

מר י28.זריהן:

כן
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ה בכסלו תשע"א

מר ח .1געש:

בבקשה

מר י 2.זריהן:

"החזרת תעריפי סלילה .לפני מספר חודשים אישרה מליאת המועצה

3

בדוחק שינוי תעריפי סלילת כבישים המהווים פרט בחוק העזר של

4

המועצה .כזכור הוחלט כי נוסח חוקי העזר לא ישתנה ,רק התעריפים,

5

להלן ה ...המוצעות בבקשתי לדיון מחדש בנושא .בבדיקה שערכתי

6

בימים האחרונים באתר משרד הפנים אין זכר לשינוי שהוחלט עליו

7

במליאת המועצה .הווה ידוע שהשינוי נכנס לתוקף רק אחרי פרסומו

8

ברשומות ,פרסומו הרשמי לציבור והוספתו לחוק העזר ...המועצה אינה

9

פועלת כנדרש ככל שמדובר בהיצמדות לתב"ע הנוגעת לרוחב הכבישים,

10

לדוגמה אחוזה ...מגד ,ובעבר הלא רחוק דרך הבנים .ככל שמדובר בגביה

11

והיטלים על פי התעריף החדש הרי שמדובר בבנייה בלתי חוקית

12

ובהתנהלות בלתי תקינה של המועצה ,אשר על כן הנך מתבקש להעלות

13

לדיון חוזר את עניין התעריפים עפ"י היטלי הסלילה בישיבה הקרובה".

14געש:
מר ח.

א' ,תיקון אחד

מר י15.זריהן:

יש כבישים שאנחנו סוללים

16געש:
מר ח.

המועצה לא גובה על פי התעריפים

מר י17.זריהן:

לא גובה עד שזה לא ברשומות.

18געש:
מר ח.

לא ,אז לכן מה שכתבת לא נכון ,המועצה לא גובה ,לא יכולה לגבות,

19

אסור לה לגבות

מר י20.זריהן:

עד שזה לא מופיע ברשומות.

21געש:
מר ח.

נכון

מר י22.זריהן:

נכון

23געש:
מר ח.

והיא לא גובה.

מר י24.זריהן:

בסדר ,היא לא גובה את התעריפים החדשים ,היא גובה לפי הישן אבל

25

העניין הוא שהכבישים שונו ,קח את רחוב אחוזה ,במקום  12נהיה  10אז

26

כבר התחשיב הוא לא נכון ,זה העניין .אבל לא משנה ,יש לך רוב

27

אוטומטי

28געש:
מר ח.

נכון
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ה בכסלו תשע"א

מר י 1.זריהן:

תוריד מסדר היום ,מה זה משנה? העיקר שהציבור יודע.

מר ח .2געש:

טוב ,אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום ,מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

3

עמוס נמנע.

4

שאילתה בנושא עיכובים בלתי סבירים בחתימה על תוכניות בנייה של בית הכנסת "נר
5 .3
6

שמרי" – מוגשת על ידי מר יואב קעטבי ,מר יוסי זריהן ,מא אלדד בר

7

כוכבא ,מר מצליח עמנואל ,גב' רינה רונן (מצ"ב).

מר ח .8געש:

יש פה שתי שאילתות ,אחת בעניין עיכובים בלתי סבירים בחתימה על

9

תוכנית בנייה של בית כנסת "נר שמרי" ,אתה רוצה להקריא אותה יוסי

10

או שאני אתן את התשובה כבר?

מר י11.זריהן:

"...נר שמרי"...

12געש:
מר ח.

"נר שמרי" א' לא הוגשו בקשות להיתר ,נעשתה שם עבודה ללא היתר

13

בנייה

מר י14.זריהן:

נכון

15געש:
מר ח.

דבר נוסף ,אין זכויות בנייה בחצר של בית ספר "ישורון" ,אם מישהו

16

מר י17.זריהן:

רוצה לבנות מטר הוא צריך לעשות תב"ע של תוספת זכויות.
מה שקרה ,הם הלכו לוועדה בזכרון ,איבגניה אמרה שאפשר להם לבנות

18

 700מטר ,היום יש להם  ,400על סמך מה שאמרו להם הם הכינו

19

תוכניות.

20געש:
מר ח.

לא נכון.

מר י21.זריהן:

אל תגיד לי לא נכון.

22געש:
מר ח.

אני עצרתי בלילה את הבנייה.

מר י23.זריהן:

אני יודע שעצרת ,אבל אחרי שבאו להסדיר את זה ,יש הרבה דברים

24

שאנשים

25געש:
מר ח.

לא הגישו

מר י26.זריהן:

בונים ללא היתר ואחרי ...

27געש:
מר ח.

לא מבנה ציבור ולא על שטח ציבורי ,הם לא הגישו בקשה להיתר בכלל.

28

דני ,לך הגישו בקשה להיתר ל"נר שמרי"?
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מר י 1.זריהן:

ברור שלא הגישו.

מר ח .2געש:

מה?

מר י 3.זריהן:

בסדר ,אני לא אומר שהגישו ,בנו לא על פי חוק ,בסדר ,אבל אחרי זה

4

באו להסדיר את העניין.

מר ח .5געש:

אבל אתה אומר שאני מעכב את ההיתר ,לא הוגש בכלל היתר.

מר י 6.זריהן:

הם הגישו בקשה להיתר ,אל תגיד לי לא ,הגישו דניאל או לא?

מר ד .7ארז:

הגישו תוכנית

מר י 8.זריהן:

הגישו תוכניות ,יפה

מר ד .9ארז:

מלפני

10געש:
מר ח.

התוספת הזאת שבנו עכשיו?

מר י11.זריהן:

לא ,הם הגישו תוכניות.

12ארז:
מר ד.

לא ,על התוספת שבנו

מר י13.זריהן:

בטח שהגישו.

14ארז:
מר ד.

אין להם היתר.

מר י15.זריהן:

הגישו תוכניות ,עזוב יש היתר ,הם הגישו תוכניות?

16ארז:
מר ד.

 ...של תוכניות ,הגישו  ...של תוכניות.

17געש:
מר ח.

יש פה שני דברים ,א' לא תקין

18ארז:
מר ד.

הגישו תוכניות.

19געש:
מר ח.

א' ,בנו ללא היתר ,גוף ציבורי בנה ללא היתר ,דקה ,שניים ,על שטח

20

מר י21.זריהן:

ציבורי.
יש לנו גן ברמז אותו דבר ,אתה הפסקת אותו? יש מבנה ציבור שיש בו גן

22

ילדים וילדים יושבים בו ואין היתר והוא מונח על שטח ציבורי ,שמה

23

אתה הפסקת את הבנייה? שמה אמרת שיפנו את הילדים? לא אמרת,

24

נכון?

25געש:
מר ח.

תגיד לי על מה אתה מדבר.

מר י26.זריהן:

על מה אני מדבר?

27געש:
מר ח.

כן

מר י28.זריהן:

דיברת לפני חודשיים ,אמרת לי שתבדוק את זה ,נכון?
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ה בכסלו תשע"א

מר ח .1געש:

אתה מדבר על גנים פרטיים.

מר י 2.זריהן:

מה זה משנה? גן על שטח ציבורי ,מבנה יביל ,אין לו היתר ויש בתוכו

3

ילדים.

מר ח .4געש:

על שטח ציבורי? אני לא יודע על מה אתה מדבר.

מר י 5.זריהן:

אתה לא יודע?

מר ח .6געש:

לא

מר י 7.זריהן:

כשאתה לא רוצה אתה לא יודע,

מר ח .8געש:

מה פתאום.

מר י 9.זריהן:

כשאתה רוצה אתה יודע.

10מעודה:
מר א.

שניה ,שניה ,אפשר לדעת מה זה גן פרטי על שטח ציבורי?

11ארז:
מר ד.

...שימוש חורג והגישו את התב"ע.

12געש:
מר ח.

גן בבית שהגיש בקשה לשימוש חורג.

מר י13.זריהן:

אבל הוא כבר  10שנים ,איזה שימוש חורג? שימוש חורג זה  10שנים,

14

הוא  10שנים ,אז הוא מבקש עכשיו שימוש חורג לעוד  10שנים?

15געש:
מר ח.

אני מקווה שכשתהיה פה ועדה לתכנון ובנייה

מר י16.זריהן:

אני מקווה שלא,

17געש:
מר ח.

אולי תהיה לנו

מר י18.זריהן:

אני מקווה מאוד שלא.

19געש:
מר ח.

טוב ,אז אלה התשובות לשאילתות.

מר י20.זריהן:

כדי שאנשים יוכלו לבנות פה כשאנחנו עוד בזכרון יש פה בלגן ,אז תאר

21

לך שזה יהיה פה מה יהיה פה.

22געש:
מר ח.

לא יהיה בלגן.

מר י23.זריהן:

אתה אומר לא יהיה בלגן? אתה לא יודע מה קורה פה בכלל ,אתה אומר

24

25געש:
מר ח.
26

מר י27.זריהן:
28

לא יהיה בלגן? אם היית יודע מה קורה פה אז מצבך היה טוב.
אז זה התשובה לשאילתה ,ואם יש שמה זכויות בנייה אני לא יודע
עליהם ,אם יגישו בקשה ותוגש כמו שצריך היא תידון על פי כללי
אני מסביר לך שהגישו ,הגישו גרמושקות ,על פי מה שאמרו להם בוועדה
בזכרון.
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ה בכסלו תשע"א

מר ח .1געש:

למי ?...

מר י 2.זריהן:

מה אתם רוצים? אני לא מבין.

מר ח .3געש:

אני לא יודע על מה אתה מדבר ,אני יודע על סיפור אחר לגמרי.

מר י 4.זריהן:

אתה יודע על סיפור?

מר ח .5געש:

כן ,אני נקראתי על ידי אזרח בעבודות יציקה בלילה.

מר י 6.זריהן:

אני רוצה ביום ראשון ...להיפגש אצל הוועדה ,אצל המהנדס ונראה ביחד

7

מה יש ומה אין.

מר ח .8געש:

טוב ,מאה אחוז.

מר י 9.זריהן:

או.קי ?.בסדר גמור.

10געש:
מר ח.

הלאה

11

שאילתה בנושא עיכוב כספים ואי תשלום לקבלנים עבור בניית בית הכנסת הצמוד
12 .4
13

לאולם הספורט "אלישבע" – מוגשת על ידי מר יואב קעטבי ,מר יוסי

14

זריהן ,מר אלדד בר כוכבא ,מר מצליח עמנואל ,גב' רינה רונן (מצ"ב).

15געש:
מר ח.
16

השאילתה השניה ,אתה רוצה להקריא אותה? על עיכוב כספים לבית
הכנסת.

מר י17.זריהן:

אני דיברתי עם רן גלר אז הוא אמר לי שהוצאת מכרזים ,איפה זה עומד?

18גלר:
מר ר.

אנחנו עדיין הבטיחו לנו להביא את התוכניות שעל סמך אותן תוכניות

19

עושים את הבנייה שאנחנו נצא במכרז ,עוד לא קיבלנו

מר י20.זריהן:

אבל הם התחילו לבנות

21געש:
מר ח.

תקשיב

מר י22.זריהן:

כשראש המועצה היה

23געש:
מר ח.

לאפשר את הבנייה ,יוסי

מר י24.זריהן:

ואמרת להם שיהיה בהצלחה ,תצאו לדרך.

25געש:
מר ח.

לא נכון.

מר י26.זריהן:

לא נכון?

27געש:
מר ח.

לא נכון ,הפרויקט של אלישבע הוא פרויקט מורכב משום שהוא מורכב

28

מכסף של משרד השיכון וכסף של
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ה בכסלו תשע"א

מר י 1.זריהן:

אז היית עושה מכרז מלכתחילה ,למה היית חייב להתחיל?

מר ח .2געש:

דקה ,אני כשזימנו אותו וזימנו את הרב צדקה שליטא בבהילות להנחת

3

אבן פינה הנחתי שהכל מוכן ,באמת ,אני לא יודע אם יצא היתר בנייה או

4

לא יצא היתר בנייה ,אני הנחתי שאם בונים נסגר הלופ ,הייתה בעיה

5

מלכתחילה איך מתאמים את העבודה של הגוף הפרטי עם כספי משרד

6

השיכון כי מלכתחילה כל הבית כנסת הזה נולד לאפשר לו לצאת

7

מהאולם של מפעל הפיס ,זה נולד הרי בדרך עקומה הבית כנסת ,אז

8

עכשיו מחכים להשלים את הפרטים כדי שאפשר יהיה

מר ד .9ארז:

יש שתי תוכניות שחסרות עדיין ,תוכנית אדריכלית יש לי שאני יכול

10

לצאת איתה למכרז עם פרטים ,חסר תוכנית לאינסטלציה סניטרית

11

ותוכנית חשמל .ברגע שזה ,והודעתי להם ,ברגע שזה יגיע אנחנו יוצאים

12

למכרז.

מר י13.זריהן:
14

אבל אם זה כספי מועצה וכספי משרד השיכון והם צריכים או מפעל
הפיס ,לא יודע בדיוק.

15געש:
מר ח.

משרד השיכון.

מר י16.זריהן:

אז הייתם צריכים לפחות להוציא מכתב ולהגיד להם חבר'ה ,אתם

17

רוצים לקבל את הכסף? תעשו מכרז ,תעשו זה ,אף אחד לא אומר כלום,

18

הם מביאים קבלן והכל מסתבך ,למה ...

19געש:
מר ח.

תשמע ,אנחנו לא מעכבים כלום ...תשובה יותר מפורטת ,אני אומר לך

20

אנחנו לא מעכבים כלום ,המורכבות של העניין נוגעת לזה שזה שיתוף

21

מכספי משרד השיכון וכספי הוועד שלהם.

22

ביטול מינויו של מר דוד פרץ כמ"מ ראש המועצה.
23 .5
24געש:
מר ח.
25

26כאכון:
מר א.

הנושא הבא על סדר היום ביטול מינויו של מר דוד פרץ כמ"מ ראש
המועצה .האם מישהו רוצה להתייחס? בבקשה.
אתם רוצים לעשות את זה שלא בפניו ,בן אדם חולה ,עבר ניתוח קשה

27

מאוד לפני כמה ימים ,יש איזה חוסר אנושיות ,באמת ...מצד אלדד קשה

28

מאוד ,על מנת לבטל את המינוי שלו הוא יגיע לפה ,נשב
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ה בכסלו תשע"א

מר י 1.זריהן:

תן לו שיתבטא.

מר א .2כאכון:

תן לו שיגיד מה שצריך להגיד.

מר י 3.זריהן:

אולי הוא ישכנע אתכם.

מר א .4כאכון:

מה שהוא צריך להגיד ,תגיד לו

מר ח .5געש:

אני מבקש שתשים לב שמפאת כבודו לא ביטלנו את המינוי שלו כסגן

6

בתואר ,רק כממלא מקום ,השארנו

מר י 7.זריהן:

אני לא יודע אם זה ...

מר א .8כאכון:

לא ,תבדוק את זה חיים.

מר ח .9געש:

בבקשה ,כן

10כאכון:
מר א.

רגע ,אני חושב ,אני מדבר בקטע ...הבנתי שיש ,אי אפשר לעשות את

11

שניהם ביחד ,לחלק את זה ,יוסי יגיד ,אבל בקטע האנושי.

12געש:
מר ח.

כן

13כאכון:
מר א.

אני שואל אותך.

14געש:
מר ח.

אני לא רוצה לענות לך.

מר י15.זריהן:

רק בן אדם שאין לו לב יכול לעשות דבר כזה ,אם היה בן אדם שיש לו לב

16

לא יכול לעשות.

17כאכון:
מר א.

אלדד ,איך אתה מסכים לזה?

מר י18.זריהן:

חכה עוד חודש -חודשיים.

19כאכון:
מר א.

בן אםד חולה סרטן

מר י20.זריהן:

לא יכול לחכות חודש-חודשיים ,מה קרה?

21כאכון:
מר א.

איך אתה מסכים

מר י22.זריהן:

תן לו שיבריא ,שיבוא ,תפטר ,תעשה מה שאתה רוצה.

23כאכון:
מר א.

 ...אלדד ,תסתכל אלי אלדד ,אני רוצה שהוא יגיד

עו"ד24בר כוכבא :אני לא
25כאכון:
מר א.

חיים ,זה דיון.

26געש:
מר ח.

זה לא שאלה לתשובה ,אתה יכול

מר י27.זריהן:

 ...שתי דקות  ...מה אתה רוצה?

28געש:
מר ח.

 ...מה אתה רוצה?
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ה בכסלו תשע"א

מר א .1כאכון:

אני אשאל אותו  10דקות.

מר ח .2געש:

שאל אותו  10דקות.

מר א .3כאכון:

באמת אלדד ,חשוב לי לדעת אלדד באמת איך יש לך את העזות פנים

4

להגיד לבן אדם שחולה סרטן שיומיים לפני כן אמרת לו שאף אחד לא

5

יכנס ...ולהתמנות במקומו כממלא מקום ,בשביל השופוני יא נאש,

6

ולהסכים שאדם חולה סרטן ,אחרי ניתוח קשה מאוד ,כן? ולבוא

7

להתמנות במקומו לפני שנותנים לו להביע דעה .אתה שותק ,שתיקה

8

כהודיה( ,מלה לא ברורה) שזה אסור ,יראת שמים וארץ ,ויעידו שמים

9

וארץ ובורא עולם שלא יסלח לך לעולם על זה ,האמן לי ,אבוי לך!

10

משמיים

11געש:
מר ח.

עוד מישהו רוצה להתיייחס?

12מצליח:
מר ע.

אני רוצה

13געש:
מר ח.

כן מצליח.

14מצליח:
מר ע.

הרב דוד פרץ הייתה לו פעילות רבה ואני מקווה שהוא ימשיך לפעול

15

בעתיד הקרוב ומה שקורה שהבן אדם היום זמני לא פעיל ,לא יכול

16

להופיע ,אני בטוח שאם יכול היה להגיע היה בא לכאן ,לא יאה לפי

17

דעתי ,לא יאה ,זה מכה עוד לבן אדם ,אני לא יודע מה אומר החוק ,אבל

18

זה מכה לאדם שכך מתנהגים כאילו לכל ה ,אני כבר לא מדבר ,לכל

19

המשהו זורקים אותו ,לפי דעתי זה צעד לא נכון ,צעד לא טוב.

 20בן צבי:
גב' ח.

חיים ,אני רוצה להגיד ,אפשר?

21געש:
מר ח.

עמוס בבקשה.

22כחלון:
מר ע.

למרות מינוי של דוד פרץ אני לא תמכתי בו ולא מצא חן בעיני ,אני אומר

23

את זה בכנות המלאה ,אני חושב שציבורית חיים לא יקרה שום אסון אם

24

תפנו ,זה לגיטימי ,זה בסדר ,אבל לא בעיתוי הזה ,לא בסיטואציה הזו

25

שאדם נמצא ,אפשר קצת לחכות ,בסדר ,מרחיבים קואליציה ,או.קי,.

26

בסדר ,אין בעיה ,אבל אדם לא נמצא פה ,אני יודע ,יכולה לקפוץ עכשיו

27

תשובה שהיא בטח מסתובבת בראשי לא מעט אנשים ,כשהוא בא

28

להצביע על אי עדכון התקציב אז הוא לא היה חולה ,יכול להיות ,לא
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ה בכסלו תשע"א

יודע,

מר ע .2מצליח:

אז הוא הצליח.

מר ע .3כחלון:

אבל ,אבל לפטר אדם שלא נמצא פה ,שחולה ,אני לא חושב שהוא עשה

4

רע ,לא לי ולא לעוד הרבה אחרים ,אפשר קצת לדחות את זה ,למען גם

5

ההגינות הציבורית ,להיראות אולי קצת יותר טוב אם זה חשוב ,לדחות

6

את זה ,להביא את זה להצבעה הבאה ,לכנס ישיבה ולהדיח אותו ,אין

7

בעיה ,אבל שיהיה פה ,לפחות שיהיה פה ,תהיה לו זכות הביטוי פה

8

וממילא הוא יודח ,זה לא ,אין פה אולי ומה ומשחקי מתמטיקה

מר ע .9מצליח:

בדיוק ,בדיוק

10כחלון:
מר ע.

של מי יבוא ,הוא ממילא יודח כי נכנס אלדד ,בסדר.

11מצליח:
מר ע.

זה זמן שאול אבל

12כחלון:
מר ע.

למשחק הפוליטי זה לגיטימי

13געש:
מר ח.

טוב

14כחלון:
מר ע.

אבל אם אפשר לדחות את זה לדחות את זה.

15געש:
מר ח.

כן יוסי ,בבקשה.

מר י16.זריהן:

אדון אטיאס ,הבן אדם הזה עשה בשבילך כל כך הרבה בבית כנסת

17

שאתה בא מכבד אותך ,אתה לא רוצה ,אל תענה ,אין בעיה ,עשה לך בר

18

מצוה של הילד ,איזה כבוד עשה בשבילך כשאתה בא לבית כנסת ,איפה,

19

אין לכם אלוהים אתם? מה זה ,הכל פוליטיקה? אני לא מבין ,מה

20אטיאס:
מר א.

אתה רוצה שאני אענה לך?

מר י21.זריהן:

תענה ,אתה רוצה ,באמת תענה.

22געש:
מר ח.

לא ,אני מבקש ,תן לו  10דקות לדבר ,אתה רוצה  10דקות לדבר ,תדבר

23

גם אתה  10דקות .לא מתכונן לאפשר פה פמפום.

מר י24.זריהן:

באמת

25געש:
מר ח.

מספיק עם הפמפומים.

26כאכון:
מר א.

חיים ...אין להם פה? תן לו להגיד משהו .זה לא פייר ,תאמין לי חיים ,זה

27
28
דובר:

לא פייר ,זה לא פייר ,תאמין לי חיים ,מבחינה רק אישית...
יענה לו אבי ,אבי ,הוא יענה לו.
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מר ח .1געש:

בבקשה

מר י 2.זריהן:

באמת אטיאס ,אני לא יודע אם אתה עושה את זה  ...אבל אם אתה שלם

3

עם עצמך תעשה מה שאתה רוצה .נחמיה ,גם אצלך היו בעיות עם המינוי

4

שלך וכל הניגוד עניינים וכל זה וגם אתה אמרת מה אני מרוויח? 4,000

5

שקל ,מה אתם רוצים ממני? אבל עכשיו אין לך בעיה לבוא ולהרים את

6

היד על בן אדם שהוא חולה ,איפה החמלה? עזוב אותך ,הוא צריך להיות

7

פה ,הבן אדם צריך להיות פה ולהגיד את מה שיש לו.

מר נ 8.מנצור:

אתה שמעת מה אמר ראש המועצה ,שעשינו הפרדה בין...

מר י 9.זריהן:

בבקשה ,אז תן לו שיבוא ויתבטא עוד חודשיים ,מה יקרה?

10געש:
מר ח.

נחמיה ,אני

מר י11.זריהן:

עוד חודש ,יבוא הבן אדם ,יגיד מה שיש לו להגיד ,תפטרו אותו ,תעשו

12

מה שאתם רוצים ,אבל קצת תהיו אנושיים ,בחייכם .כשיפגעו בך אני

13

רוצה לראות מה תגיד .מה ,אתה רוצה שאני איקח אותך פרויקט? אני

14

ארדוף אותך עד ש ...אם זה מה שאתם רוצים לעשות.

15געש:
מר ח.

עוד מישהו רוצה להתבטא?

מר י16.זריהן:

מדבר על המינוי של בר כוכבא ,אני לא יודע מה כל כך בוער ,הוא לא

17

יכול לחכות עוד חודש ,עוד חודשיים? גם ככה הוא מקבל פנסיה שלוש

18

שנים על חשבון המועצה שלא מגיעה לו בכלל ,וגם זה יגיע לבית המשפט

19

ובית המשפט יחליט אם מגיע לו על סמך המכתב ששלחת לשפיצר ,שהוא

20

שולח אותו לפרישה כשהוא כתב מכתב שהוא מתפטר בכלל וגם זה  ...מי

21

צודק ומי לא ,אבל כל הדברים האלה יגיעו בזמן שלהם שצריכים להגיע.

22

אני חושב שצריך לדחות את זה לישיבה אחרת שהבן אדם יהיה פה

23

ושנשמע אותו ,אני חושב זו דעה של כולם ,רק אצלך כנראה זה ,אמרתי

24

לך ,יש לך בפנים איזה אבן ,לא לב בכלל ,תודה רבה.

25אטיאס:
מר א.

אני רוצה להגיב רק.

26געש:
מר ח.

כן אלי ,בבקשה.

27אטיאס:
מר א.

בגלל שפנית אלי באופן אישי אז אני רוצה לענות לך ושכולם ישמעו,

28

אתה לא תוכל להיכנס למערכת היחסים שלי עם דוד
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כ"ה בכסלו תשע"א

מר י 1.זריהן:

לא שומע אותך.

מר א .2אטיאס:

לא תוכל להיכנס לתוך המערכת יחסים שלי עם דוד פרץ ,היא ארוכה,

3

אנחנו

מר י 4.זריהן:

נכון ,אני יודע.

מר א .5אטיאס:

אנחנו מכבדים אחד את השני ,גם היום אני מכבד אותו וגם היום הוא

6

מכבד אותי ,עכשיו בוא נעשה הפרדה בין הרגש שאתה מנסה כל כך

7

להציב אותו פה למעלה לבין מה שקורה באמת בפועל ,אנחנו בכוונה לא

8

דחינו ולא הדחנו אותו מהתפקיד של סגן ראש המועצה כי הוא לא נמצא

9

פה ,גם כשהוא נמצא מ"מ והוא חולה מאוד ...ואי אפשר לאשר מועצה

10

בלי מ"מ בכל מקרה ,גם אם לא היה צריך משהו היו צריכים למנות

11

מישהו אחר במקום שמא יקרה משהו חס וחלילה ואני מאחל לו אריכות

12

ימים ,אז גם את העניין הזה צריך לקחת בחשבון כי זה עניין שצריך ...אז

13

בוא נעשה הפרדה .הבן אדם ,כולנו ,אני לא חושב שיש פה בן אדם אחד

14

שלא מברך את האיש שרק יחיה ויצא מזה בשלום ,אבל אז ביחד עם

15

הרגש הזה זה החלטה שהיא עניינית

מר י16.זריהן:

זה לא נכון מה שאתה אומר.

17אטיאס:
מר א.

אלדד ,זה החלטה שהיא עניינית

מר י18.זריהן:

הוא היה אתכם שתי קדנציות ...עם ראש המועצה ,כל מה שרציתם

19אטיאס:
מר א.

מה זה קשור?

מר י20.זריהן:

היה נאמן יותר מכולם פה.

21אטיאס:
מר א.

מה זה קשור?

מר י22.זריהן:

האיש הכי נאמן לחיים געש היה דוד פרץ.

23אטיאס:
מר א.

דברים משתנים.

מר י24.זריהן:

טיפת כבוד אין לכם.

25אטיאס:
מר א.

דברים משתנים ,זה לא קשור לעניין.

מר י26.זריהן:

טוב ,משתנים.

27אטיאס:
מר א.

בוא נעשה הפרדה בין ...

מר י28.זריהן:

אתה יודע מה כתב ,אתה יודע מה כתב (מלה לא ברורה) נגד ראש
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כ"ה בכסלו תשע"א

1

המועצה שהוא משתמש וזורק ,הוא צודק ,אני אומר לך ,במקרה הזה

2

הוא צודק.

מר א .3אטיאס:

אתה חושב ככה.

מר י 4.זריהן:

אני לא מסכים איתו עם הרבה,

מר א .5אטיאס:

בסדר ,אתה חושב ככה.

מר י 6.זריהן:

אבל ראש המועצה משתמש וזורק ,אני רוצה לראות פעם אחת שנחמיה

7

יצביע נגד אם הוא לא מוריד לו את הראש ,מה אתה אומר?

מר נ 8.מנצור:

מה היה שבוע שעבר? מה היה שבוע שעבר?

מר א .9כאכון:

לא הצבעת נגד.

מר נ10.מנצור:

למה ,היינו...

11כאכון:
מר א.

לא הצבעת נגד.

12געש:
מר ח.

נחמיה ,אני קודם כל מבקש לאחל בריאות טובה ואריכות ימים למר

13

פרץ.

מר י14.זריהן:

גם לך.

15געש:
מר ח.

אני הייתי איתו בקשר הדוק עד המועד שהוא הגיע הנה והצביע נגד

16

החלטת ההנהלה ,כשהוא בהנהלה הוא הצביע בעד

מר י17.זריהן:

הוא הצביע נגד ...

18כאכון:
מר א.

הוא לא היה בישיבת הנהלה ,איך הוא הצביע בעד?

מר י19.זריהן:

בגלל ענייני דת ,זה היה ההסכם קואליציוני שבענייני דת חופשי.

20געש:
מר ח.

דקה

מר י21.זריהן:

אז התקציב של המועצה הדתית לא התאים לו אז הוא הצביע נגד.

22געש:
מר ח.

דקה ,ולכן גם מטעם ענייני צריך שיהיה ממלא מקום לראש המועצה,

23

אני מאחל לעצמי בריאות טובה ואריכות ימים מה שאתם לא מאחלים

24

לי.

מר י25.זריהן:

למה ,גם אני מאחל לך.

מהקהל:
26

עד .120

27געש:
מר ח.

אני מבקש מהקהל לא להתערב כי אני חושב שהבנו את הפרינציפ

28

בישיבה הקודמת.
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מהקהל:
1

הקהל לא...

מר ח .2געש:

ואני מתכוון לנהוג כמו ראש עיריית הרצליה בפעם הבאה.

מהקהל:
3

אנחנו נביא את האנשים בפעם הבאה.

מר ח .4געש:

ולכן יש צורך בממלא מקום לראש המועצה .אין בעיה בניהול ישיבות

5

מועצה אם חלילה קורה משהו לראש המועצה אז זקן חברי המועצה

6

מנהל אותה אבל יש דברים אחרים שצריך להיות ממלא מקום.

מר א .7מעודה:

לא ,לא ,לא ,זה ממלא מקום ראש המועצה.

מר ח .8געש:

מה?

מר א .9מעודה:

זה ממלא מקום ראש המועצה ממלא.

10
דובר:

אבל זה לא אתה ,אתה לא סגן.

11געש:
מר ח.

אני אומר אם אין ממלא מקום ,אם אין לראש המועצה ממלא מקום

12

ישיבות המועצה מתנהלות על ידי זקן חברי המועצה עד שהיא בוחרת

13

לעצמה ממלא מקום.

14מעודה:
מר א.

אבל אתה מדבר עכשיו שיהיה ממלא מקום.

15געש:
מר ח.

הסברתי למה צריך למנות ממלא מקום בכל מקרה.

 16בן צבי:
גב' ח.

אני מבולבלת ממך( .צוחקים) מה לעשות?

17מעודה:
מר א.

גם מצליח.

 18בן צבי:
גב' ח.

לא ,אני  38ילידה ,באיזה שנה אתה נולדת?

19געש:
מר ח.

מאה אחוז ,אני מבקש ,אלי ,אני מעמיד להצבעה את ביטול המינוי של

20

מר דוד פרץ כממלא מקום ראש המועצה ,מי בעד? מי נגד? ארבעה נגד.

21

תודה רבה.

22כאכון:
מר א.

היו אמורים להצביע.

23געש:
מר ח.

היא הצביעה בעד .יוסי נגד ,אבי נגד ,מצליח נגד ,עמוס כחלון נגד.

24

מינויו של עו"ד אלדד בר כוכבא למ"מ וסגן ראש המועצה.
25 .6
26געש:
מר ח.
27

מר י28.זריהן:

אני מבקש לאשר את מינויו של אלדד בר כוכבא ,עו"ד אלדד בר כוכבא
לממלא מקום וסגן ראש המועצה .מישהו רוצה להתייחס? כן אבי
או ,יש לי הרבה.
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מר ח .1געש:

בבקשה

מר א .2כאכון:

תתחיל יוסי.

מר י 3.זריהן:

לא ,יש לי הרבה מה לקרוא פה.

מר ח .4געש:

או.קי .כן

מר א .5כאכון:

אני רוצה לדעת אם הוא ממונה בשכר?

מר א .6מעודה:

בקול ,אני לא שומע.

מר א .7כאכון:

אני רוצה לדעת אם ממנים אותו בשכר?

מר ח .8געש:

המינוי עכשיו הוא ללא שכר.

מר א .9כאכון:

ללא שכר ,ואפשר לדעת אם זה זמני או

10געש:
מר ח.

המינוי עכשיו ללא שכר.

מר י11.זריהן:

עד שהוא יתן לו סמכויות.

12געש:
מר ח.

נכון (דובר ברקע ,לא ברור) זה לא על סדר היום עכשיו ,אנחנו לא דנים

13

בזה ,כן ,מה עוד אבי? (קולות צחוק) יוסי?

מר י14.זריהן:

עכשיו אני?

15געש:
מר ח.

כן

מר י16.זריהן:

אני רוצה להקריא לכם כל מיני ,להקריא לכם מסמכים של עו"ד בר

17

כוכבא שאמר על ראש המועצה ואמר על כולם ,על מנת שתדעו מי העו"ד

18

המהולל שהולך להיכנס אתכם לקואליציה וקודם כל אני רוצה להתחיל

19

בזה שלא ביטלו לך את הכתב אישום של הבית ,זה עיכוב הליכים ,לאור

20

הודעת המשנה ליועץ המשפטי על עיכוב הליכים הפליליים אני מורה על

21

ביטול כתב האישום כנגד הנאשם בתיק זה ,או.קי ?.ביטלו לך את התיק

22

האישי בגלל עיכוב הליכים אבל לא ביטלו לך לגמרי ,אתה פרסמת

23

באינטרנט שביטלו.

24מעודה:
מר א.

אבל זה לא מונע מלהיבחר...

מר י25.זריהן:

טוב ,הוא כותב פה במקום בר כוכבא" :תלונה נגד חבר הוועדה וראש

26

המועצה חיים געש" ,הוא כותב עליך" ,ניצול מעמד ושימוש לרעה בכוח

27

המשרה ,מעורבות שלא בתום לב בניגוד לעיקרון השוויון ,ניצול מוסד

28

הוועדה וניצול יחסי מרות וכפיפות של עובדי הוועדה לסגירת התחשבנות
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19

1

פוליטית" .זאת אומרת שאתה משתמש בוועדה כדי ,אז תאר לך

2

שהוועדה תהיה פה מה אתה תעשה ,זה מה שכותב בר כוכבא.

3

"התנהלותך

הארנונה

4

הרטרואקטיביים תוך העלמה והסתרת כוונותיך האמיתיות גובלים

5

לדעתי בבורות ,בטיפשות ובחוסר רגישות ,וחמור מכך בחוסר נאמנות

6

כלפי ציבור התושבים מבחינת יקוב הדין את ההר ומעמידה אותך בעיקר

7

כמנהל העבודה וגובה מס .נראה כי ציבור התושבים לעת הזאת מעדיף

8

מנהל עבודה ...התנהלות בעבר .כמו כן רוב התנהלות חברי הוועדה

9

נובעת בעיקרה משיקולים זרים ושמירת מעמדם ,עבודתם וצפיה להשגת

10

רווח עתידי על ידי מתן תמיכה בלתי מסויגת בך ,זאת כמובן בידיעתם

11

ונטילת חלק בהתנהלותו של הליך מנהלי לא תקין וכדברי חבר ההנהלה

12

בישיבת ההנהלה מיום  ,18/2לו ידעתי שזו הכוונה לא הייתי מצביע".

13

אלדד מדבר וכותב מתוך הקלטה שאתה מושחת ,אנחנו הולכים

14

למלחמה ,אין מקום לדבר אתך בכלל ,חד משמעית ,אני לא מוכן ללחוץ

15

את ידך אפילו לא בבית העלמין ,אתה אדם בזוי ,צריך להחרים אותך

16

לחלוטין ולנהל מלחמת חורמה נגדך ,זה הבן אדם" .לא פעם הבעתי את

17

דעתי על ראש המועצה בעל פה ובכתב מבחינת הבעת דעתי ,חשש לגילוי

18

תכונות בהתנהגות של אנטיפתיות גלויה ,סכיזופרניה פוליטית סמויה

19

ללא שיתוף כלל נבחרי הציבור והסיעה בפועל תוך שאיפה ל(מלה לא

20

ברורה) עד כמה שניתן של ההגמוניה החברתית היא תכונה קבועה...

21

נורמלית ובוודאי לא מתאימה לשלטון יחיד ...מוזר ואף מעוות" ,אמרת

22

שאין לך בעיה לשמוע את זה ,למה אתה" ,עלי לא ילכו אימים לא

23

בעקיפין ולא במישרין ...התנהלות מסוכנת וחסרת אחריות שלדעתי

24

מדובר בעבריינות חולניות  ...דעה קדומה ,שפלות וביזיון של אדם

25

בתפקיד ראש מועצה" .עכשיו תרימו יד בשביל למנות את בר כוכבא

26

אחרי כל מה ששמעתם פה ,יש לך ממלא מקום על הכיף כיפאק.

בעיקר

בכל

הקשור

לסוגיית

27געש:
מר ח.

עוד מישהו רוצה להתייחס? כן ,מצליח בבקשה.

28מצליח:
מר ע.

אנחנו מדברים

חיובי
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מר י 1.זריהן:

קשה לשמוע את זה.

מר ע .2מצליח:

אנחנו מדברים וחבל שעו"ד אלדד בר כוכבא יצא מאולם הישיבות ,הוא

3

לא מכבד אותנו ,הנה ,תודה רבה ,חזר ,ולא פעם ולא פעמיים שמעתי

4

מפיו של חבר המועצה ,היום אנחנו הולכים למנות אותו לסגן ממלא

5

מקום שהוא לעולם לא יהיה ,לא יהיה לעולם דבר כזה שהוא יכול להיות

6

סגן או משהו להיכנס לקואליציה עם מר חיים געש ,לעולם .אני לא יודע

7

מה קרה ,אם זה מה שקרה כנראה בגלל משהו שקורה ,או שאז כשהוא

8

דיבר זה דיבר בן אדם בריא בשכלו ובראשו או שהיום מדבר אותו בן

9

אדם שרוצה להיכנס .אני לא יכול ,אני מהרהר האם אני צריך להצביע

10

בעד או נגד ,הרי בן אדם מאוד מאוד מאוד שכנע את כולם שהוא לא

11

מצטרף ,הוא לא צריך את זה .מי יכול להיכנס בכלל להיות סגן אצל

12

חיים געש ,מה פתאום? שוב ,אני בישיבה גם הקודמת אמרתי אני לא

13

אוהב לקלל וגם לא אוהב שמישהו מקלל ,כך לימד אותי אבי זכרונו

14

לברכה כי מפיו לא שמעתי מעולם קללה ,קללה הכי גדולה שלו הייתה

15

איזה דבר שאתה שלי ,זה הקללה הכי גדולה ,בגלל זה אני לא יכול אפילו

16

לחשוב על זה ,תודה.

17געש:
מר ח.

עוד מישהו רוצה להתבטא?

18כחלון:
מר ע.

אני רוצה.

19געש:
מר ח.

כן עמוס ,בבקשה.

20כחלון:
מר ע.

למען האמת יש לי בעיה עם הבחירה של אלדד ,זאת אומרת הבעיה היא

21

אמביוולנטית ,אני מכיר את ה ,ביכולות הוורבאליות שלו ,בניתוחים,

22

מצד שני שמעתי כל מיני דברים כאלה ואחרים ,אני רק רוצה שידעו

23

כולם לכאורה אני אומר ,הדברים אינם בדוקים ,לכאורה ,אני מאוד

24

מקווה ,מאוד מאוד מקווה ומתפלל שלא כרישי נדל"ן כאלה ואחרים

25

בחשו בקדירה לכניסתו של אלדד כי אנחנו נקבל מיני הולילינד פה

26

בפרדס חנה – כרכור ,הדברים הם באוויר ,אני אומר אותם לכאורה ,אני

27

לא מאשים אף אחד ,אני אומר בחשו לא מעט כרישי נדל"ן בפרדס חנה –

28

כרכור על מנת שאלדד יכנס כיו"ר הוועדה ,אני תמה מה קרה שבוע
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שעבר ,מהומת אלוהים פה

מר א .2מעודה:

הערה ,הוא לא יו"ר הוועדה זה ראש המועצה ,הערה.

מר ע .3כחלון:

זה מה שנאמר ,אני לא יודע ,אני תמים ,אני לא

מר א .4מעודה:

שלא תתבלבלו.

מר ע .5כחלון:

אני מתבלבל גם לפעמים אפרים.

מר א .6מעודה:

כן

מר ע .7כחלון:

אני תמה ,שבוע שעבר מהומת אלוהים פה להעלות את הארנונה ב15.4-

8

אחוז ,יש לנו גירעון של  5מיליון חור בתקציב ,ממנים את אלדד ,אני

9

מאוד מקווה שהוא יכנס ועם כל הכוח והרוח ,כי כשביקשו מאלדד

10

להיות חבר בוועדות תמיד הוא אמר אין לי זמן ,הוא אדם עסוק ,אין לו

11

זמן ,זה בסדר ,באמת אני לא אומר את זה בציניות אלא בשיא הרצינות

12

וכובד הראש .איך יש לנו ,הרי רן יצטרך לבוא ולהציג פה מסמך שיש

13

ביכולתה של המועצה לממן שכר ,אם זה משרה ,אם זה חצי ,אינני יודע,

14

אם מישהו יודע פה שיגיד ,יעדכן אותנו ,משרה מלאה או חצי משרה

15

לממן ,הרי יש חור בתקציב ,מה קרה? נשכח פרויקט התחדשות

16

השכונות? זה דוד ,זה ה(מלה לא ברורה) של דוד .אנחנו רוצים למנף את

17

פרדס חנה להתחדשות ,אין כבר התחדשות ,לא צריך התחדשות ,לא

18

צריך כל מערך הביטחון והלוגיסטיקה של הביטחון והבטיחות לא צריך,

19

צריך עכשיו שהוועדה פה ,שאלדד יהיה ,יקים אותה ויהיה בראשה .אני

20

שומע את הדברים ,את הדרך של ההתנהלות ,המנהלת מחלקת חינוך

21

היא בכלל לא ,מאיפה הבאנו אותה ,כאילו מאיפה הבאתם אותה לנהל

22

את מחלקת החינוך? כמו שנאמר פה בישיבה ,היא אליטיסטית והיא

23

והיא והיא ,אנחנו צריכים פה משהו אחר ,אין משהו אחר ,זה מה שיש,

24

עם זה הולכים לתפקד? לא יודע ,איך מתפקדים אני גם לא יודע איך

25

מתפקדים בכל זה .עכשיו נכון שבפוליטיקה זה נפרש לכל הכיוונים

26

ודברים שרואים מכאן לא רואים משם אבל יש גם איזושהי דרך

27

מוסרית ,דרך עקרונית ,אם אדם בא ואומר אין לי בעיה ,אם מציעים לי

28

באיזשהו שלב אני מצטרף ,מאוד לגיטימי ,מקובל ,אבל אדם שלאורך כל
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1

הדרך אין ,אין שום חיבור ,אין שום חיבור ,זה לחבר שני חומרים שלא

2

מתאחים לעולם ,פתאום יש אישהו חיבור ,יש איזושהי אידיליה והגנה,

3

מטריה ,לא יודע ,אני עוד פעם ,מצד שני לא ממעיט באלדד ובאיש ,אני

4

מעריך ומוקיר אותו ,לכן אני לא יודע איך להצביע.

מר ח .5געש:

עוד מישהו רוצה להגיד? כן אפרים.

מר א .6מעודה:

הייתי רוצה להעיר  ...יש טעות מכיוון שביטול מינויו של דוד וכו' לא

7

ככה כותבים ,על פי הנוסח הזה זה כבר צריך לרדת מסדר היום ,צריך

8

לכתוב העברה מתפקידו ,זה הביטוי ומינוי ,בחירתו של מר אלדד וכו',

9

אז לא כותבים מינויים ,אנחנו לא ממנים ,אנחנו בוחרים ,איזושהי

10

קדנציה היה לי דבר כזה

11געש:
מר ח.

קיבלנו את ההערה באהבה בא' ובע'.

12מעודה:
מר א.

אני רוצה להגיד ,ואני הערתי על הדבר הזה והישיבה בוטלה ,אז אני

13

אומר מי שכותב את זה צריך לדעת שזה העברה .אני רוצה לבוא ולומר

14

שבמשך שנתיים ,אפשר?

15געש:
מר ח.

אני מקשיב לך כל הזמן אפרים.

16מעודה:
מר א.

לא ,לא ,אבל הוא אמר לך לאוזן.

17געש:
מר ח.

אני שאלתי אותו שאלה ,כן.

18מעודה:
מר א.

אז אני עם הכבוד

19געש:
מר ח.

החמצתי מלה ממילותיך.

20מעודה:
מר א.

לא ,לא ,אני עצרתי.

21געש:
מר ח.

כן

22מעודה:
מר א.

אני אומר שהאמת היא שבמשך הקדנציה עד היום כאשר ש"ס הייתה

23

בקואליציה כל זמן שלא היה לה

24געש:
מר ח.

ציון ,באמת נו.

25מעודה:
מר א.

שלא היה לה דרישות מופרזות שהיה לי התנגדות לנחמיה אז הם היו

26

דוחים ,ש"ס ,עם ההרכב של דוד פרץ וכאכון זה מפלגה נוחה ,מפלגה

27

ממושמעת וכו' .לאחר שהתחילו עם הדרישות שלהם המופרזות ,נחמיה,

28

תקשיב ,לאחר שהתחילו בדרישות המופרזות שלהם שבהם אתה
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1

התנגדת מתוך שיקולים שלך ,אני התנגדתי מתוך שיקולים שלי ,קריא

2

מועצה דתית ועוד כמה דברים ...כנראה שש"ס לא השכילו להבין שהם

3

מייצגים קומץ קטן בפרדס חנה – כרכור ,וההתנהלות שלהם הייתה

4

כאילו שהם הבוסים והם רוצים זה והם רוצים זה ולצערי הם הובילו את

5

עצמם לקראת המשבר הזה כשכל אחד מהאינטרסים שלו הצביע כך או

6

כך .התוצאה לדעתי שהלכתם להצביע נגד על עדכון תקציב .אני אם

7

הייתי יועץ שלכם הייתם אומרים לא על זה ,זה שטויות ,צריך דברים

8

רציניים נגד ,עדכון זה חרטא ,זה יעבור גם בלי עדכון( .קולות צחוק) אבל

9

לא שאלו ,התלמידים קיבלו ציון מספיק בקושי ,אחד התלמידים בכלל

10

לא הופיע פה כי אני הבנתי שהוא לא הרגיש טוב ו ...אם הייתי תופס

11

אותו הייתי אומר לו ,הייתי אומר לו לא לבוא ,אנחנו חשבנו חולה ,אז

12

חיים געש ראה שהוא החלים ,אז אני אומר זה לא טקטי ,לכן בעצם

13

אתם הובלתם את עצמכם החוצה .אני מודה ,אני מודה ,אני נאבק,

14

נאבקתי קשות בנושא המועצה הדתית בכל כוחי ואני ישבתי עם חיים

15

ואמרתי לו לא לתת לכם ,ואני ,אתם יודע מה אמרתי לו גם? שאם אתה

16

לא תיתן להם ותעמוד איתן א' תשמור על כבודך כי הציבור ,סליחה ,אני

17

אומר את מה שהיה בלי כחל וסרק( .מר זריהן ברקע ,לא ברור) לא ,לא

18

מחליפים את ש"ס בנחמיה ,תירגע

מר י19.זריהן:

זה אתה אומר.

20מעודה:
מר א.

אני אומר .בכל אופן אני אמרתי לחיים געש ,אדוני ,אל תיתן להם ,זה

21

מלחמת עולם מכיוון שיש מציאות פה בישוב ,חיים געש מתוך שיקולים

22

שלו תוך התייחסות ,אני אמרתי לו במלים שלי אם לא תענה להם

23

ותעמוד איתן אני אצביע אתך גם אם תביא להצבעה מלחמה נגד סוריה

24

כי החבר'ה האלה יצביעו ,אני צריך להוסיף להצבעה ,עד כדי כך אמרתי

25

לו ,אני את דוד לא הצבעתי בעדו כך שמבחינתי הוא לא היה סגן ,אמרו

26

להדיח אז אני מדיח אוויר ,מישהו שלא היה ,כתוצאה מכך נוצרה

27

קואליציה כזאת שלצערי ההתנהגות וההשתוללות שהייתה בישיבה

28

הקודמת גרמה לכעס נורא ...אבל חיים געש אמר שהוא מדבר עם אלדד,
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1

הולך להכניס אותו לקואליציה ואמר לי שהוא נותן לו סגן רק הוא לא

2

אמר לי ,אמרתי לו שניים יוצאים שניים נכנסים ,אז הוא אמר לי שניים

3

יצאו שניים נכנסו ,רק אני שומע שמועות ,אני לא יודע כמה הסגן ,חצי

4

כמו שאומר עמוס ,לא משנה ,אמר לי שיש עוד שני תנאים שלדעתי הם

5

לא יעברו ,לא אומנים בשבתות ...זה לא משנה ,שני הדברים האלה לא

6

יעברו אבל הסגן יעבור ,בעצם זו המטרה .אז מתוך כך שאני הייתי שותף

7

לזה ואמרתי לחיים שיכול לעשות את זה אני ,ומתוך שיקולים נוספים

8

שאני לא יכול לפרט אותם כאן אני אצביע בעד בחירתו של אלדד.

מר ח .9געש:

עוד?

מר י10.זריהן:

יש לי שאלה על הנושא הקודם.

11געש:
מר ח.

כן

מר י12.זריהן:

לגבי הסמכויות שלחת מכתב לדוד בקשר לסמכויות שלקחת לו ,זה על פי

13

חוק?

14געש:
מר ח.

כן

מר י15.זריהן:

או שהמליאה צריכה לקחת סמכויות?

16געש:
מר ח.

לא ,הטלת סמכויות אני מבטל אותן.

מר י17.זריהן:

אתה לא יכול לבטל אתה ,המליאה צריכה לבטל.

18געש:
מר ח.

לא ,המליאה מעניקה ואני יכול לבטל.

'19ובראן:
עו"ד ג

חיים התייעץ איתי לפני ...ראש המועצה הוא זה שמאציל באישור

20

המועצה ומי שמאציל רשאי לבטל ללא אישור מועצה.

מר י21.זריהן:

אתה יכול לכתוב? תכתוב לי את זה.

22געש:
מר ח.

תכתוב

23מעודה:
מר א.

רק להדיח אותו צריך...

24געש:
מר ח.

שתי הערות ,רק שתי הערות לפני שאני מעמיד להצבעה על הדברים

25

שנאמרו פה ,לא חשוב על ידי מי ,א' ,כל מי שחושב שנעשו פה עבירות

26

פליליות לכאורה

27כחלון:
מר ע.

חלילה ,חלילה ,לא ,לא,

28געש:
מר ח.

מוזמן ללכת למשטרה.
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מר ע .1כחלון:

חלילה ,לא ,לא זה מה שנאמר.

מר ח .2געש:

הלכאורה נאמר כדי לא ל ,לא להימצא במצב של הוצאת דיבה.

מר ע .3כחלון:

כן ,בין היתר.

מר א .4מעודה:

סליחה ,סליחה ,אני רוצה להעיר עוד משהו ,מאחר ואני לא יודע איזה

5

סמכויות אתה מדבר כי אתה לא מביא את זה למליאה לכן אני לא

6

מתייחס ,כשאתה תגיד את הסמכויות אז אני

מר ח .7געש:

בכל מקרה הסמכויות יבואו שוב למועצה.

מר א .8מעודה:

יפה ,אז מאחר ואתה מדבר פה על סגן כרגע ללא שכר ,כשתרצה לבוא

9

ולהגיד מה הסמכויות

10געש:
מר ח.

אבל למה אתה מפריע לי לדבר?

11מעודה:
מר א.

לא ,אני רוצה

12געש:
מר ח.

הפרעת לי לדבר אפרים.

13מעודה:
מר א.

שלא תגיד למה לא דיברת ,אני לא מדבר כי לא הודעת על סמכויות.

14געש:
מר ח.

לא הודעתי על סמכויות ,אני אומר את זה כבר שלוש פעמים ,אנחנו

15

ממנים עכשיו את ממלא מקום וסגן ללא סמכויות ,כשיהיו סמכויות

16

ממילא אני אצטרך אישור מליאה .דקה ,עוד? אפרים ואבי ,הקשבתי

17

לכם קשב רב ,עכשיו אתם תקשיבו! שתי הערות בלבד לפני הצבעה,

18

אחת ,כל מי שיש לו חשדות נגד כל מה שהוא רוצה שילך ישר למשטרה,

19

אל תעשו את זה פה בשביל ההנהלה ,בשביל ההפרחה כי להפריח כולנו

20

יודעים .דבר שני אני גם לא מקבל את דמעות התנין של חלק מהאנשים

21

שלו היו מציעים להם את הסגן בשכר אז היו ישר מצביעים ולא הייתה

22

להם שום בעיה תקציבית .אני מבקש לאשר

מר י23.זריהן:

אולי תגיד שמות?

24געש:
מר ח.

לא ,לא

25מעודה:
מר א.

לא הבנתי מה שאמרת עכשיו.

26געש:
מר ח.

אמרתי

מר י27.זריהן:

תגיד שמות...

28מעודה:
מר א.

רגע ,נו
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אמרתי שמי ש ,שאני לא מקבל את דמעות התנין של מי שמדבר על החור
התקציבי והמינוי שיהיה ,אולי שיהיה

מר ע .3כחלון:

למה ,אתה מדבר אלי ,תגיד אלי.

מר ח .4געש:

לא ,אני לא מדבר על אף אחד.

מר ע .5כחלון:

לא ,אז תגיד במה הוא נכנס ,אם זה דוד יוצא והוא נכנס בחצי עלי

6

מקובל מאוד ואני מצביע בעד ,אם זה סגן מלא יש חור ,מה לעשות?

מר א .7מעודה:

אבל הוא לא אמר.

מר ע .8כחלון:

אז אני אומר ,אני לא יודע.

מר ח .9געש:

חברים יקרים ,אני מבקש מהמליאה

10מעודה:
מר א.

אז תצביע בעד סגן ללא סמכות וכשיגיע הסגן

11כחלון:
מר ע.

אני אעשה את זה ,אין בעיה.

12געש:
מר ח.

אני מבקש מהמליאה לאשר את מינויו

13כחלון:
מר ע.

אם זה אחד תמורת אחד אין לי בעיה.

14געש:
מר ח.

מבקש מהמליאה לאשר את בחירתו ,מינויו ,בחירתו של מר עו"ד אלדד

15

בר כוכבא למ"מ וסגן ראש המועצה ,מי בעד?

16כחלון:
מר ע.

אני בעד ,אם זה כמו שאתה מגדיר אפרים

17
דובר:

אין סמכויות כאלה.

18געש:
מר ח.

מי נגד? מי נמנע? תודה רבה ,ההצעה אושרה .מצליח נמנע .ההצעה

19

אושרה ,ברכותיי ,עו"ד בר כוכבא מ"מ וסגן ראש המועצה .תבוא

20

להתיישב בתפקיד.

עו"ד21בר כוכבא :בישיבה הבאה.
22

שינוי הרכבי ועדות המועצה (מצ"ב).
23 .7
24געש:
מר ח.

מאחר וההרכב הסיעתי של ההנהלה השתנה בעצם שלושה חברי מועצה

25

לא נמצאים בהנהלה שהיו בהנהלה ,אחד הודיע על התפטרותו וזה מזמן

26

אפרים ,ושניים שכתוצאה מהפרת ההסכם הקואליציוני ,ההסכם

27

הקואליציוני קבע שהם יהיו בהנהלה ,נוצר צורך בשינוי של הרכב

28

הוועדות ולכן עשינו את השינוי ,יכול להיות שאנחנו טעינו אבל בטח לא
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1

בכוונת מכוון וצורף לכם הנספח של ההרכב החדש של הוועדות .האם יש

2

מישהו שמבקש להתייחס?

מר א .3מעודה:

חיים ,אני דיברתי אתך בשיחה בינינו במשרדך ואני הסברתי פה לכולם

4

גם כן ,יש כמה דברים שצריך לשנות ,א' ,ועדת ההנחות שניים ,לא

5

שלושה ,שני חברי ועדה

מר ח .6געש:

שאחד ,היו"ר צריך להיות מישהו שאינו חבר בסיעת ההנהלה.

מר א .7מעודה:

לא 2 ,חברים צריך להיות 2 ,חברים ,לא  ,3כתוב  3ואז ראית שזה

8

בעיריות.

מר ח .9געש:

כן ,כן ,כן,

10מעודה:
מר א.

מתייחס מספרית ,במקום  3צריך להיות  2ואז בדקת ,אמרת צדקת ,זה

11

בעיריות .3

12געש:
מר ח.

נכון ,בעיריות  ,3במועצות המקומיות והאזוריות .2

13מעודה:
מר א.

לגבי שאר הוועדות ,אני רוצה ,מה זה?

14געש:
מר ח.

חבר'ה ,אפשר להפסיק עם הטלפונים הניידים בבקשה?

15מעודה:
מר א.

אני הסבתי את תשומת לבו של ג'ובראן ואני מסב את תשומת לב של

16

כולם ,יש לי ניסיון של  20שנה בקריאת ספרים של חוקי המועצה ,אני

17

רוצה להסב את תשומת הלב של ג'ובראן כי הוויכוח יהיו בינו לביני

18

בהבנת החוק .אני טוען שוועדות של המועצה כפי שמוגדרות בסעיף 127

19

אבל אני אקדים בסעיף  ,126מר ג'ובראן ,סעיף  126אומר שיהיה לזה

20

השלכה ,יחד נקרא את זה" :ראש המועצה יהיה בתוקף משרתו יו"ר

21

בוועדת ההנהלה" מגדירים מי היו"ר" ,ובוועדת מל"ח .יושבי ראש לשאר

22

הוועדות יבחרו על ידי המועצה מתוך חבריה ,חוץ מוועדה שביחס אליה

23

יש בצו הוראה אחרת" ,אבל הביטוי שכל הוועדות היושבי ראש וכו'

24

יבחרו על ידי המועצה ,חוץ מוועדה שיש לה צו אחר .סעיף  127חוזר

25

אותו דבר ,הביטוי "תקופת הכהונה של ועדות המועצה" ,זה הכותרת,

26

מה התקופה של הכהונה של הוועדות" ,ועדה קבועה של המועצה תכהן

27

בתפקידה כל תקופת כהונתה של המועצה" ,ועדה שנקבעה בהסכם

28

קואלי ציוני מלכתחילה היא מיועדת להישאר עד סוף הקדנציה חוץ

ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור
 2בדצמבר 2010

28

חברת איגמי04-8666313,
כ"ה בכסלו תשע"א

1

מוועדה קבועה שביחס אליה יש בצו זה הוראה אחרת ,זה בדיוק אותו

2

לשון שהיה בסעיף ראשון שאם יש ועדה אחרת ,יו"ר אחר לאיזה ועדת

3

מלחמה או איזה ועדה אחרת ששמה אפשר לשנות .ונוסיף "ועדה אחרת"

4

הזאת שמדברים" ,תכהן בתפקידה עד גמר עבודתה" ,זאת אומרת

5

מדברים על ועדה שיש לה אד הוק נושא שהיא צריכה לדון בו והיא

6

תמשיך אותה ועדה על פי הצו האחר עד גמר עבודתה ,זה ועדות אחרות.

7

אז אם יש צו אחר המועצה רשאית לפטר אותו ,חדילת החברים בוועדה

8

מתבצעת בשני תנאים ,או חבר ועדה של המועצה שמתפטר ,או חבר

9

ועדה שפקעה זכותו להיבחר כחבר מועצה ,דהיינו אם איזה חבר מועצה

10

נתפס בפלילים שיש בהם קלון שלא יוכל להיבחר כחבר מועצה ,בשני

11

המקרים האלה הוא יחדל .אני רוצה להסב את תשומת לב ג'ובראן

12

שככה אני מבין את זה ואני חייב שהדברים יאמרו פה ,אם אתה חושב

13

אחרת בניגוד להבנתי את מה שכתוב ,עם כל זה שאתה עו"ד מהולל אבל

14

בקריאה

15געש:
מר ח.

עזוב אותך את הציונים האישיים.

16מעודה:
מר א.

מה אכפת לך?

17געש:
מר ח.

אכפת לי!

18מעודה:
מר א.

חיים

19געש:
מר ח.

אכפת לי כי אני מבקש לא לגעת לגופם של אנשים ,מספיק עם זה

20מעודה:
מר א.

חיים

21געש:
מר ח.

העלית את הטיעון ,הוא ברור לגמרי!

22מעודה:
מר א.

חיים ,תירגע

23געש:
מר ח.

אנחנו לא עושים עכשיו מבחן בהבנת הנקרא.

24מעודה:
מר א.

אני לא עושה פרובוקציה ,אני מדבר ...את המלים האלה אני אמרתי לך

25

לפני כן אבל אני רוצה עכשיו מול היועץ המשפטי שאני מעריך אליך

26

בניגוד ליועץ המשפטי ההוא שאני לא מעריך ,אז מה? אני אומר מה

27

דעותיי ,לא נראה לך ,כן נראה ,זה הדעות שלי ,ולכן ,שמעתי שיש פה

28

איזה ועדה ,כבר לא זוכר איזה ועדה ,שרוצים צמנות את פרץ
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מר י 1.זריהן:

ביקורת

מר א .2מעודה:

ביקורת

מר י 3.זריהן:

בטח קשה...

מר א .4מעודה:

לא ,סליחה ,אתה תדבר בסוף ,מישהו שאל את פרץ למנות? מישהו? חבר

5

וועדה?  ...אז אם אתה רוצה להדיח ויש לי ויכוח בפירוש המלים ,זה

6

סיפור אחר ,אבל למנות בן אדם ,בן אדם צריך לשאול אותו.

מר י 7.זריהן:

אבל הם צריכים בן אדם שיושב בבית,

מר א .8מעודה:

אתה תדבר

מר י 9.זריהן:

איך יעשו ביקורת אם הוא בבית?

10מעודה:
מר א.

טוב ,סיימתי את דבריי.

מר י11.זריהן:

תמשיך

12מעודה:
מר א.

עזוב ,אתה מפריע לי.

13געש:
מר ח.

עוד מישהו רוצה להביע את עמדתו לגבי הוועדות?

14כאכון:
מר א.

כן

15געש:
מר ח.

כן מר כאכון.

16כאכון:
מר א.

אני רוצה לדעת אם זה חוקי.

17געש:
מר ח.

סליחה?

18כאכון:
מר א.

אני רוצה שהעו"ד יאמר אם זה חוקי מה שאתם עושים.

'19ובראן:
עו"ד ג

אני היו לי שתי פניות היום

20געש:
מר ח.

דקה ,דקה ,לפני שאתה עונה האם עוד מישהו רוצה להתייחס? כן

21

22מצליח:
מר ע.
23

24געש:
מר ח.
25

מצליח.
יש פה ועדת ביקורת ,אני רואה רשימה של ועדת ביקורת ,יושב ראש...
חברי הנהלה אני חושב ,קואליציה והנהלה ,האם זה מותר?
רק היו"ר לא ...כי היו"ר צריך להיות מישהו שאין לו נציגות בוועדת
הנהלה.

26מצליח:
מר ע.

גב' ,ד"ר שמשוני היא לא

מר י27.זריהן:

אתה לא יכול להחליט באופוזיציה מי יהיה באיזה ועדה.

28געש:
מר ח.

הסעיף בחוק
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מר י 1.זריהן:

האופיזיציה צריכה להחליט

מר ח .2געש:

אתה טועה ,מאחר והמלה

מר י 3.זריהן:

מי יהיה איפה.

מר ח .4געש:

מאחר והמלה אופוזיציה לא מופיעה בספר ומופיעה רק סיעה שיש לה

5

נציג בהנהלה וסיעה שאין לה נציג בהנהלה וכתוב שם המועצה תמנה

6

מבין חבריה ,לא כתוב שהיא תפנה לראש הסיעה א' או ב' או ג' .יכול

7

להיות שיש מקום לשקול שהמינויים שאנחנו עושים שמית מותנה

8

בהסכמתו של מאן דהוא ,אבל מבחינת עיקרון אין אופוזיציה ואין

9

קואליציה ,יש סיעה שיש לה נציג בהנהלה ,יש סיעה שאין לה נציג

10

בהנהלה והמועצה ממנה ...עוד מישהו?

מר י11.זריהן:

אבל הסיעה היא תחליט מי יהיה.

12מעודה:
מר א.

הסיעה תחליט.

13געש:
מר ח.

לא

מר י14.זריהן:

מה לא?

15געש:
מר ח.

לא ,המועצה ,אין איסור

מר י16.זריהן:

יש לי מה להגיד.

17געש:
מר ח.

כן ,בבקשה.

מר י18.זריהן:

אתם הלכתם פה באופן שיטתי והוצאתם אותי מכל הוועדות ,כנראה

19

שיוסי זריהן מפריע לכם במועצה.

20כאכון:
מר א.

גם אותי הוצאת אגב מכל הוועדות.

מר י21.זריהן:

זה לא משנה.

22כאכון:
מר א.

אני לא מוזכר כאן בשום

מר י23.זריהן:

אבל אם אתה חושב שיהיה לך שקט יש לך טעות.

24געש:
מר ח.

או.קי.

מר י25.זריהן:

אני אמשיך לעשות ביקורת גם כחבר מועצה וגם יו"ר ועדת ביקורת ,כן?

26

כי יו"ר ועדת ביקורת כולם רוצים שאני אהיה ,לא יהיה לך קל.

27געש:
מר ח.

מאה אחוז ,עוד מישהו?

28מעודה:
מר א.

לא ,יש ,ועדת מכרזים...
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מר א .1כאכון:

תקבל את הסכמתנו שחברי ה ,גם אנשי אופוזיציה

מר ח .2געש:

תשאלו שאלות על מה שאתם רוצים.

מר י 3.זריהן:

לא ,לא ,אני לא שואל

מר ח .4געש:

כן

מר י 5.זריהן:

יש ועדת הנהלה ,בסדר ,תמשיך הלאה.

מר ח .6געש:

כן ,עוד מישהו רוצה להתייחס?

מר א .7כאכון:

רגע ,איך אתה ,אתה אומר שאתה צריך ,אתה פה שמת ,שניה ,את

8

מצליח בוועדת מכרזים ,אתה היית...

מר י 9.זריהן:

חכה ,חכה ...אבי( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

10געש:
מר ח.

אתה רוצה להתייחס רגע למשהו?

מר י11.זריהן:

אני רוצה את מה שאתה אומר בכתב כי אני פניתי לממונה על המחוז

12

בנושא של הוועדות ואני רוצה שתיתן לי בכתב למה אתה חושב שזה

13

צריך להיות כמו שאתה אומר.

14געש:
מר ח.

אין בעיה.

מר י15.זריהן:

אחרי זה אנחנו נתקוף את זה  ...אם צריך או לא.

'16ובראן:
עו"ד ג

אין בעיה ,אתה קיבלת את התשובה ממני היום

מר י17.זריהן:

אני רוצה אותה בכתב.

'18ובראן:
עו"ד ג

אני רק אביא אותה לידיעת יתר חברי המועצה ,אני היום ,מר זריהן פנה

19

אלי לפני כמה שעות ,מר מעודה גם העלה את הנושא והנושא מטופל מה

20

שנקרא בסעיף  127לצו המועצות ,בצו המועצות מה שהקריא מר מעודה

21

אני חושב שההיגיון לפני שאני מסתכל על הסעיף ,גם לפי הפסיקה בקשר

22

למינויים של מועצה וראשי מועצה הגוף שממנה הוא הגוף שיכול לפטר

23

גם ,זה הסמכות הכללית הטבועה בכל גוף שממנה אלא אם קבעו ש...

24

יותר מזה ,זה לא רק הסמכות הטבועה ,אני גם בא ומסתכל על הסעיף

25

של  ,127הוא מדבר במפורש ,ועדה קבועה של המועצה תכהן בתפקידה

26

כל תקופת כהונתה של המועצה ,זו לא תקופת מינימום ,מדברים פה,

27

קובעים את הכהונה של הוועדה ,צריך לדעת כל מינוי לכל גוף כמו של

28

ראש רשות ,לראש רשות בחוק הרלוונטי קובע כהונתו של ראש רשות ...
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1

לחמש שנים ,כהונת המועצה היא לחמש שנים ,אותו דבר עושים לגבי

2

הוועדה ,כל תקופת הכהונה של המועצה ,עכשיו לא כתוב אפילו שום דבר

3

אחר.

מר א .4מעודה:

לא ,ההתייחסות לוועדה

עו"ד5ג'ובראן:

עכשיו כשיש לך ,רגע

מר ח .6געש:

אפרים ,תן לו לדבר!

עו"ד7ג'ובראן:

עכשיו בסיפא של הסעיף שזה המשך של אותו סעיף "אך רשאית המועצה

8

לפטר בכל וועדה ,עכשיו למלל הזה יש משמעות וזה ברור ,זה לא מלל

9

משתמע ,אך רשאית זה אומר על אף האמור קודם לכן רשאית המועצה

10

לפטר בכל וועדה  ...ולשנות את הרכבה ,זה לא רק מתיישב עם הסמכות

11

הקבועה של המועצה

12געש:
מר ח.

ציון ,בבקשה!

'13ובראן:
עו"ד ג

אלא שהוא סעיף רלוונטי וספציפי לסמכות המועצה לשנות את ההרכב

14

ולכן אני חושב שהמועצה שמינתה את הוועדה רשאית גם לפטר אותה או

15

לשנות את הרכבה .זו חוות הדעת שלי ,יכול להיות ש...

16מעודה:
מר א.

סליחה ,זאת אומרת לכאורה על פי דבריך יש לנו פה ראש מועצה ישר,

17

אני לא מדבר עליו ,אבל יבואו במקומות אחרים ,יבוא ראש מועצה ויגיד

18

אני מחליף ועדת מכרזים ,שם את ה 5-האלה ,אומר רבותי כשיהיה מכרז

19

אני רוצה ...ממושמעים שלו ,יעלה על הדעת? זו ועדת חובה ,ברגע שמינו

20

אותה או בחרו אותה מתחילת הקדנציה על פי סיעות ,בהנהלה אתה יכול

21

להגיד אדוני ,הוא לא יכול ...הנהלה זה ממשלה ,גם כן אז הוא מוציא

22

אותם ,מכניס מהקואליציה.

'23ובראן:
עו"ד ג

אבל הסעיף לא מוסיף ולא גורע.

24מעודה:
מר א.

אבל החוק לא נתן לראש המועצה את הסמכויות לבוא ולהכתיב מי יהיה

25

בוועדות ...בוודאי הוא לא יכול למנות אדם

26געש:
מר ח.

טוב

27מעודה:
מר א.

בוועדה מסוימת שאתה לא שואל אותו .עכשיו לא מדבר סיעה ,שאל

28

אותו ,אדון פרץ ,אתה רוצה להיות יו"ר ועדה פה? אדון זה ,אתה מוכן
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להיות? מה ,למנות בכפיה עוד לא שמענו.
תראה ,בכפיה לא ,מבחינה בהקשר לחוקי ,זה לא פוגם במינוי מי

3

שממונה לא שואלים אותו ,לא כופים עליו ,יש הבדל גדול ,מי שכופים

4

עליו זה מי שמתנגד וממנים אותו ,פה לא כפו את זה ואם מישהו מינו

5

אותו ,נניח אחד החברים שמונה ולא מעוניין יכול להודיע שלא מעוניין

6

ובוודאי יכבדו את דעתו ,אז הוא יכול להודיע שהוא לא מעוניין במינוי.

מר א .7מעודה:

או.קי ,.נושא נוסף פה ,בעמוד 93

עו"ד8ג'ובראן:

סעיף ,אני אין לי

מר א .9מעודה:

מיד אני אגיד לך

10געש:
מר ח.

אפרים ,כל אחד עם הספר שלו מאיזה שנה ,תגיד את הסעיף.

11מעודה:
מר א.

סליחה ,חיים

12געש:
מר ח.

את הסעיף תגיד.

13מעודה:
מר א.

תחשוב עלי מה שאתה רוצה אבל בהבנת הספרים אני טוב יותר מכולם

14

כולל היועץ.

15געש:
מר ח.

אבל לא דיברתי על הבנה! דיברתי ,תקשיב ,לך יש ס

16מעודה:
מר א.

דברים מהותים לא משתנים.

17געש:
מר ח.

המספר עמוד משתנה!

18מעודה:
מר א.

בסדר

19געש:
מר ח.

תגיד את הסעיף.

20מעודה:
מר א.

הסעיף ,איך תוכל לדעת? זה נוהל מתן תמיכות.

21געש:
מר ח.

או.קי.

22מעודה:
מר א.

סעיף מס'  ,1בעצם אני לא צריך את הספר הזה כי סיכמנו אתה ואני

23

בהנהלה שתוקם ועדת תמיכות מחברי המועצה הכוללת את הגזבר,

24

במלים אחרות כתוב פה שזאת ועדה בסעיף ,אם יש לך את הסדר יום

25

שמה בזה ,סעיף  ,5152אתה איתי ג'ובראן?

26געש:
מר ח.

אתה מבקש להקים ועדת תמיכות ,הבנתי.

27מעודה:
מר א.

לא ,אני רוצה לומר ...היא תהיה בת  ...יצורפו אליה הגזבר ...סיכמנו

28

שזה יהיה ,אני מבקש פשוט לקבוע ,זה לא משנה לי מי יהיה ,אני מקווה
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להיות ,לא אהיה אז שיהיה מישהו אחר...

מר ח .2געש:

יהיה דיון בהקמת ועדת תמיכות.

מר א .3מעודה:

מה זה דיון?

מר ח .4געש:

דקה ,אני לא מעלה פה ועדת תמיכות עכשיו.

מר א .5מעודה:

אתה לא מעלה אבל לישיבה הבאה תכין את הוועדת תמיכות .אז אני

6

מבקש פשוט בישיבה הבאה בוועדת התמיכות שנאשר אותה ...מקובל

7

שנכין ועדת תמיכות ,בישיבה הבאה נאשר אותה.

מר א .8אטיאס:

אנחנו נדון על זה...

מר א .9מעודה:

לא ,זה לא נושא דיון להנהלה.

10גדרון:
גב' כ.

די ,באמת.

11געש:
מר ח.

או.קי ,.סליחה.

12מעודה:
מר א.

אדון אטיאס ,אני לא מדבר עכשיו ...אני

13אטיאס:
מר א.

 ...מה אתה רוצה?

14מעודה:
מר א.

אני הבנתי ,הוא אמר שזה יהיה בסדר.

15אטיאס:
מר א.

מי אמר לך שזה לא?

16מעודה:
מר א.

אתה אומר נדון

17אטיאס:
מר א.

מי אמר לך שזה לא?

18געש:
מר ח.

די אלי ,עזוב ,נו ,די

19מעודה:
מר א.

זה לא נושא

20געש:
מר ח.

חבר'ה

21אטיאס:
מר א.

למה אתם ...

22מעודה:
מר א.

אבל זה לא...

23אטיאס:
מר א.

זה לא עלה היום ,לא דיברו על זה היום.

24מעודה:
מר א.

או.קי ,.מה אמרתי? שכחתי ועדה אחת

25אטיאס:
מר א.

נדון על זה פעם הבאה ,זהו ,מה לא בסדר?

מר י26.זריהן:

ועדת מכרזים

27אטיאס:
מר א.

לא דוחה אותך ,מה

מר י28.זריהן:

ועדת הנהלה ,ועדת מכרזים צריך להיות שני שליש ,שני שליש ,נכון?
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מר ח .1געש:

לא

מר י 2.זריהן:

זה  3ו ,2-למה לא? ועדה זה שני שליש ושליש.

מר א .3אטיאס:

לא ,לא...

מר י 4.זריהן:

מה לא...

מר ח .5געש:

אפרים מעודה הוא חבר סיעה שאין לה נציג בהנהלה ולכן

מר י 6.זריהן:

תחליף את מצליח עם  ...קדימה.

מר ח .7געש:

אנחנו נדון בזה ונחליט.

מר א .8מעודה:

מצליח לא מעוניין.

מר ח .9געש:

אם מצליח יגיד שהוא לא מעוניין נדון בשם אחר.

10מצליח:
מר ע.

אני לא מעוניין לשבת בשום ועדה ואני אסביר גם למה ,ישנו אדם

11

שבשנתיים שקדמו לנו לא ישב בשום הנהלה ,בשום ועדה ,זה מביא לכס

12

סגן ראש המועצה.

13געש:
מר ח.

אה ,הבנתי( .צוחק)

14מצליח:
מר ע.

אני עכשיו בונה את עצמי ,מתפטר מכל הוועדות ולא מוכן לשבת באף

15

16געש:
מר ח.

ועדה .בבקשה לרשום.
נורית בבקשה.

 17השמשוני :אני רוצה להסביר את מה שנדחף לשוליים והוא במרכז הדיון ,לא
ד"ר נ.
18

בשוליים ,התפקיד של הוועדות הוא לא

19גדרון:
גב' כ.

אבי ,חבל שאתה לא מקשיב.

20געש:
מר ח.

אבי ,תקשיבו

 21השמשוני :לא לנהל סחר מכר של שמות  ...אלא לעבוד ולעשות עבודה כדי
ד"ר נ.
22

שהעבודה השוטפת של המועצה תיתמך על ידי הוועדות ,זה ככה רק

23

בשוליים של הדיון הזה.

24געש:
מר ח.
25

נושא אחד ,הנושא של ועדת הנחות אני מבין ג'ובראן שצריכים להיות רק
 2ולא .3

'26ובראן:
עו"ד ג

כן

מר י27.זריהן:

מה אתה רוצה לדון בוועדת מכרזים ,אני לא מבין ,מה יש לך לדון?

28
דובר:

אני ואפרים בוועדה.
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מר ח .1געש:

דקה ,מה? דקה ,ועדת מכרזים אין לי בעיה.

מר י 2.זריהן:

אני מחליף את מצליח.

מר ח .3געש:

מצליח ,אתה לא רוצה להיות בוועדה? אז שיודיע בכתב ,אנחנו נעדכן את

4

ועדת המכרזים פעם הבאה.

מר י 5.זריהן:

זה קרקס מה שאתם עושים

מר ח .6געש:

טוב

מר י 7.זריהן:

אבל בסדר ,נו .ועדת הביקורת ,יש פה מכתב של דוד פרץ שהוא לא

8

מעוניין להיות יו"ר ועדת ביקורת .אתם לא רוצים שאני אהיה בוועדות

9

אבל אם אתה חושב שיהיה לך שקט יש לך טעות.

10געש:
מר ח.

חבר'ה ,יש לי שקט ,אני לא יודע מה אתה רוצה.

מר י11.זריהן:

יש לך שקט עם כל הגרירה של הגרוטאות ויש לך שקט עם כל מיני

12

מכרזים שהם בהצעות מחיר ,אתה לא יודע כלום ,מה אתה יודע? אז

13

תקשיב ,אני רוצה שהוועדה הזו תישאר כמו שהיא ואני חושב שאתה לא

14

יכול לשנות אותה כי חברי ההנהלה לא יכולים להיות חברים בוועדת

15

הביקורת ,לזה יש מכתב לקשתי בזמנו.

16געש:
מר ח.

אז יש לו מכתב של קשתי ...יש הבדל בין העיריות למועצות המקומיות.

17כאכון:
מר א.

צריך להיות אחד משניים...

מר י18.זריהן:

תן לו לעשות מה שהוא רוצה.

19מעודה:
מר א.

חברי הנהלה לא יכולים להיות חברי ועדת ביקורת.

20כאכון:
מר א.

לא ,אחד יכול להיות מתוך השלושה.

21מעודה:
מר א.

אם הוא לא חבר הנהלה.

מר י22.זריהן:

אף אחד לא יכול להיות.

23געש:
מר ח.

דקה חברים יקרים ,כמו שאתה אומר הקראת ,הקראתי ,הבנו שדוד פרץ

24

איננו מעוניין ועל כן היו"ר נשאר בינתיים ,חברי הוועדה מתחלפים.

25כאכון:
מר א.

למה?

מר י26.זריהן:

חברי הוועדה לא יכולים להתחלף.

27געש:
מר ח.

ככה ,ככה

28כאכון:
מר א.

איך אתה יכול להחליף אותי ...תסביר לי.
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כ"ה בכסלו תשע"א

מר ח .1געש:

אני אפנה אותך.

מר י 2.זריהן:

תגיד לי תשובה ,חברי ההנהלה יכולים להיות חברים בוועדת הביקורת?

עו"ד3ג'ובראן:

זה נבדק פעם וענינו שכן.

מר י 4.זריהן:

יש מכתב מקשתי שלא .אז מה ,אתה רוצה להכשיר את השרץ? אל תגיד

5

לי ...

עו"ד6ג'ובראן:

 ...הייתה תשובה על זה שכן אפשר.

מר ח .7געש:

חברים ,אלי,

מר א .8מעודה:

ג'ובראן...

עו"ד9ג'ובראן:

קודם כל ,זה לא כתוב...

10געש:
מר ח.

אלי בבקשה.

'11ובראן:
עו"ד ג

יושב ראש ,חבר הנהלה לא יכול להיות יושב ראש.

12מעודה:
מר א.

 ...בהנהלה אבל הוא אישית אסור לו להיות גם חבר הנהלה ,זאת אומרת

'13ובראן:
עו"ד ג

חבר הנהלה לא יכול להיות יו"ר הוועדה.

14מעודה:
מר א.

אם רינה ,אם רינה נגיד לא תהיה בהנהלה ורק אלדד יהיה בהנהלה

15

הסיעה שלה מיוצגת ,היא יכולה ,אבל

16געש:
מר ח.

לא

17מעודה:
מר א.

עשו לי תרגיל כזה בקדנציה קודמת ואז אמרו לי שאותו אדם לא חבר

18

הנהלה ,הוא עכשיו רק משקיף.

19געש:
מר ח.

לא ,לא ,לא ,לא

20מעודה:
מר א.

 ...בוועדת ביקורת.

21געש:
מר ח.

חברים ,יש

'22ובראן:
עו"ד ג

חבר הנהלה לא יכול להיות יושב ראש ועדת הביקורת.

23מעודה:
מר א.

גם לא חבר.

'24ובראן:
עו"ד ג

אין איסור כזה.

מר י25.זריהן:

עזוב ,שינוי הוועדות הוא לא חוקי ג'ובראן ,אני אוכיח לך את זה ,בסדר,

26

ואתה יודע שזה לא חוקי.

27געש:
מר ח.

מה עוד?

מר י28.זריהן:

איתך שעה וחצי והראיתי לך כמה ההתנהלות מושחתת ,נכון?
ְ
 ...ישבתי
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כ"ה בכסלו תשע"א

טוב ,יש טעות בוועדת הנחות ,יש טעות סופר ,היועץ המשפטי של ועדת
הנחות הוא עו"ד ארטן ולא ג'ובראן .אני מודה למר מעודה על התיקון.

מר י 3.זריהן:

יש ועדת הנחות.

מר ח .4געש:

ועדת הנחות

מר י 5.זריהן:

אין פה יצוג של אף אחד מה-

מר ח .6געש:

מעודה אין לו ,הוא נציג סיעה שאיננה בהנהלה.

מר א .7מעודה:

לא ,אין לזה איסור ,אם אני חבר בהנהלה גם ,זה כמו שאטיאס חבר

8

בוועדת אחרות והוא חבר הנהלה ,אין בעיה.

מר ח .9געש:

מה עוד?

מר י10.זריהן:

ועדת אירועים ,כאכון מחליף את מצליח ,כאכון ,אתה בוועדת אירועים

11

במקום מצליח.

12מעודה:
מר א.

 ...תחליטו ,נחמיה ,אה ,נחמיה

13געש:
מר ח.

נחמיה בוועדת הנחות .הלאה.

מר י14.זריהן:

ועדת אירועים – כאכון במקום מצליח.

15געש:
מר ח.

אנחנו לא משנים כלום ,מי שרוצה שיודיע במכתב שהוא לא רוצה להיות

16

בוועדה.

מר י17.זריהן:

בוא תודיע לו

18געש:
מר ח.

תודיע לי ,חברים ,הוא כותב מכתב מראש

מר י19.זריהן:

עכשיו הוא כותב אותו על המקום.

20געש:
מר ח.

ולכן אנחנו נדון ב-

מר י21.זריהן:

עוד משהו

22געש:
מר ח.

כן

מר י23.זריהן:

יש ועדה ,יש משהו בוועדה המחוזית ,לא? מה לא?

24געש:
מר ח.

אין נציג ,אם יש פה טעויות .אני הייתי נציג בוועדה המחוזית ,התחלפו

25

כל ראשי הרשויות בוועדה המחוזית.

מר י26.זריהן:

אבל אתה רשום פה.

27געש:
מר ח.

אז זה טעות ,אין יותר נציג ,אני ממלא מקום של סגנית

 28בן צבי:
גב' ח.

חבר
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כ"ה בכסלו תשע"א

לא ,ממלא מקום של  ...במליאה וממלא מקום של סגנית ראש עיריית
חיפה בוועדת משנה א'...

מר י 3.זריהן:

למה הוצאת את אבי טור מוועדת מל"ח ,לא?

מר ח .4געש:

מי?

מר י 5.זריהן:

אבי טור ,אבי טור הוצאת מוועדת מל"ח? ביטחון ומל"ח ,אני חושב

6

שהוא הבן אדם הכי טוב שיכול להיות שם ,למה הוצאתם אותו? אתם

7

לא מסתכלים עניינית?

מר ח .8געש:

כולנו ענייניים.

מר י 9.זריהן:

הכל פוליטיקה פה? את אומרת צריך לסדר את הוועדות ,איזה ועדות,

10

איזה חרטא ,תפסיקו חבר'ה.

11געש:
מר ח.

מה עוד? אני מבקש לאשר את הוועדות כפי שהצגנו אותן ,מי בעד?

12מצליח:
מר ע.

אני מתפטר.

13געש:
מר ח.

בשינויים שבוצעו בפרוטוקול ,קיבלנו את ההתפטרות של דוד פרץ אז עד

14

שלא ימונה יו"ר אחר היו"ר הנוכחי נשאר עם חברי ועדה אחרים .קיבלנו

15

את ההתפטרות ,אני רואה שמר מצליח כותב עכשיו התפטרות ,נדון בה.

16

ארטן

17מעודה:
מר א.

ואז נשאר מי שהיה ...

18געש:
מר ח.

קיבלנו ,קיבלנו.

מר י19.זריהן:

אנחנו מתנגדים לכל השירקעס הזה של הוועדות.

20געש:
מר ח.

מאה אחוז .מי בעד ההרכב של הוועדות

21מעודה:
מר א.

כולל התיקונים.

22געש:
מר ח.

עם התיקונים .מי נגד?

מר י23.זריהן:

אנחנו נגד ,מצליח...

24געש:
מר ח.

מי נמנע?

25מעודה:
מר א.

כולל מה שיש לי ויכוח איתו ,את זה נלבן.

26געש:
מר ח.

ההצעה עברה.

27

28 .8הסכמה לצירוף עיריית אום אל פחם לאיגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל
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(מצ"ב).
יש החלטה של מועצת איגוד ערים לאיכות הסביבה שזה הפך להיות

3

איגוד ערים ענק שהוא נקרא כרמל – שרון ,לצרף את אום אל פחם,

4

הרשויות של הוואדי לא מעורבות באיגוד ערים לאיכות הסביבה ,לעומת

5

זאת צירפו את מגידו שנמצאת מזרחית לעניין הזה .אפרים,

מר א .6מעודה:

כן

מר ח .7געש:

הקשבתי לך ,למה אתה לא מקשיב? אתה לא רוצה להקשיב?

מר א .8מעודה:

אתה רוצה להביא את זה מחדש ,משהו שלא מעניין אותי.

מר ח .9געש:

אני מבקש לאשר את הצטרפות אום אל פחם לאיגוד ערים

10מעודה:
מר א.

למה אנחנו צריכים?

11געש:
מר ח.

כי אנחנו חלק מהאיגוד ,האיגוד קיבל החלטה

12מעודה:
מר א.

איזה איגוד?

13געש:
מר ח.

איגוד ערים לאיכות סביבה.

14מעודה:
מר א.

אה ,לאיכות סביבה.

15געש:
מר ח.

זה שרון -כרמל ויש בקשה לצרף את אום אל פחם ,אני חושב שזה

16

החלטה

17מעודה:
מר א.

מה זה שרון-כרמל?

18געש:
מר ח.

האיגוד ערים לאיכות הסביבה יושב בחדרה כשאילן שדה היושב ראש

19

שלו ,זה צריך להתחלף עם אלי אבוטבול ,הוא מונה ישובים מדליה עד

20מעודה:
מר א.

(לא ברור)

21געש:
מר ח.

לא

22מעודה:
מר א.

אבל זה כולל נתניה.

23געש:
מר ח.

נכון ,עמק חפר ומנשה ומגידו וכל העולם ואשתו .אני חושב שזה חשוב

24

לצרף את ישובי הוואדי.

25מעודה:
מר א.

מי עוד?

26געש:
מר ח.

אף אחד ,הם הראשונים .הם עושים עכשיו גם ביוב פעם ראשונה

27

28מעודה:
מר א.

ומצטרפים למט"ש.
איפה הם היו לפני כן?
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לא היו בשום איגוד ערים.

ד"ר 2נ .השמשוני :לא היו שייכים לאף איגוד.
מר א .3מעודה:

אין איכות סביבה.

מר ח .4געש:

אין איכות סביבה ,נכון

מר א .5מעודה:

עם המזבלה שלהם

גב' ח .6בן צבי:

כאילו שיש איגוד אז...

מר ח .7געש:

יש התנגדות? מי בעד?

מר א .8מעודה:

פה אחד ,מה

9

 10 .9אישור המלצת פרוטוקול ישיבת ועדת השקעות ואישור המלצת פרוטוקול ועדת
11

12געש:
מר ח.
13

מכרזים בקשר לבחירת בתי השקעות (מצ"ב).
הייתה ועדת מכרזים בנושא של ועדת השקעות ואישור פתיחת חשבון של
ועדת השקעות ,אני אפילו לא ידעתי שהייתה ועדת מכרזים

14מעודה:
מר א.

אישרנו

15געש:
מר ח.

אישרתם ,נכון?

16מעודה:
מר א.

כן

17געש:
מר ח.

מי בעד? תודה.

18

 19 .10אישור פתיחת חשבון השקעות לצורך עבודה מול בתי השקעות בבנק הפועלים,
20

21געש:
מר ח.
22

בנק לאומי ובנק מזרחי.
 ,10אישור פתיחת חשבון השקעות לצורך עבודה מול בתי השקעות ,אתם
אישרתם ,צריך לפתוח חשבון נפרד בבנק.

23מעודה:
מר א.

זאת אומרת זה מצורף לסעיף ?9

24געש:
מר ח.

נכון ,אישרתם את המכרז ,עכשיו צריך לפתוח חשבון השקעות באותם

25

בתי השקעות שאישרתם ,מי בעד? פה אחד.

26מעודה:
מר א.

למה שלוש?

27געש:
מר ח.

זה מה שאישרתם בוועדת מכרזים ,אני אפילו לא יודע שהיה מכרז.

28מעודה:
מר א.

אישרנו לאיזה מקום...
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כ"ה בכסלו תשע"א

מר ר .1גלר:

לכל אחד מבתי ההשקעות חייבים להיות חשבון נפרד.

מר א .2מעודה:

זאת אומרת מה שאישרנו שלושה

מר ר .3גלר:

שלושה בתי השקעות ,כל אחד

מר א .4מעודה:

שלא יגלו אחד על השני.

מר ר .5גלר:

כל אחד צריך לעבוד על פי יפוי כוח

6

.11

7

אישור המלצת ועדת הקצאת קרקע ללא תמורה או בתמורה סמלית בקשר

8

להקצאת מעון יום לתנועת ויצ"ו ברח' התחיה (מצ"ב).

מר ח .9געש:

ועדת הקצאת קרקעות למעון של ויצ"ו ברח' התחיה.

10מעודה:
מר א.

לא מבין מה זה.

11געש:
מר ח.

מעון ויצ"ו יושב היום ברח' התחיה במבנה שנבנה וניתן להם בתהליך

12

שקדם לנוהל הקצאת קרקעות מ ,2004-הם יושבים

13מעודה:
מר א.

זה שהם נמצאים כרגע.

14געש:
מר ח.

זה שהם נמצאים כרגע.

15מעודה:
מר א.

מאשררים את זה.

16געש:
מר ח.

מאשררים את ההסכם.

17
דובר:

סליחה ,איפה זה רח' התחיה?

18געש:
מר ח.

רח' התחיה זה בדרך לרמז ,בגב המערבי של ...מי בעד? פה אחד.

19

 20 .12אישור תב"רים (מצב").
21געש:
מר ח.

תב"רים.

22מעודה:
מר א.

לאט לאט עם התב"רים.

23געש:
מר ח.

הגזבר.

24גלר:
מר ר.

הראשון זה  ,485רכישת רכב טיאוט בהיקף של  700אלף שקל מהקצאה

25

של משרד הפנים.

מר י26.זריהן:

אבל יש לנו כבר רכב כזה.

27געש:
מר ח.

שניים ,אחד

28גלר:
מר ר.

יש לנו רכב אחד ,אנחנו יוצאים למכרז
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ה בכסלו תשע"א

מר ח .1געש:

חייבים עוד אחד.

מר א .2מעודה:

היה ישן והיה חדש שקנינו לא

מר ח .3געש:

החדש קנינו ,אנחנו  ...לפרדס חנה – כרכור שניים.

מר א .4מעודה:

חדשים

מר ח .5געש:

עוד אחד חדש ...הישן הישן מושבת.

מר א .6מעודה:

זאת אומרת החדש שהיה לפני שנה פלוס עכשיו

מר ח .7געש:

נכון

מר א .8מעודה:

האם אני מצרף מכרז לזה או מאותה חברה?

מר ח .9געש:

מכרז

10מעודה:
מר א.

עוד פעם?

11געש:
מר ח.

כן

12מעודה:
מר א.

מה עם הישן?

13געש:
מר ח.

הישן יכנס כחלק מתנאי המכרז ש ...לא?

14מעודה:
מר א.

מה יהיה איתו?

15געש:
מר ח.

נחשוב ,נחליט ,או שנמכור או ש...

 16השמשוני :הוא לא שייך לתב"ר.
ד"ר נ.
17געש:
מר ח.

לא שייך לתב"ר הזה ,לא יודע להגיד לך.

18מעודה:
מר א.

אבל מה?

19געש:
מר ח.

אין החלטה ,אם הוא יצא למכרז יעלה לוועדת מכרזים ,אם הוא יהיה

20

חלק מהמכרז של קניית מטאטא גם אז יהיה בוועדת מכרזים.

21גלר:
מר ר.

מס'  – 486סימון והתקני בטיחות ,ב 93-אלף שקל

 22בן צבי:
גב' ח.

לא שומעים.

23גלר:
מר ר.

 65אלף שקל משרד התחבורה.

מר י24.זריהן:

איזה מתקנים?

25גלר:
מר ר.

זה מתקנים ,תמרורים ומראות ו

26געש:
מר ח.

מעקות בטיחות.

27גלר:
מר ר.

פסי האטה ,מעקות בטיחות.

 28בן צבי:
גב' ח.

לא שומעים כלום.
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ה בכסלו תשע"א

מר ח .1געש:

אפרים ,תן לנו ,אפרים! היא תראיין אותך אחר כך בחוץ.

מר א .2מעודה:

לא מראיין ,אני לא מתראיין.

מר ח .3געש:

היא תנסה.

מר ר .4גלר:

התב"ר הבא ,487 ,רכישת רכבים למחלקות שפ"ע ,תפעול ופיקוח.

מר י 5.זריהן:

הרכבים האלה כבר נקנו?

מר ר .6גלר:

 400אלף שקל ,לא.

מר י 7.זריהן:

עוד לא נקנו הרכבים האלה?

מר ר .8גלר:

לא

מר י 9.זריהן:

כמה רכבים יש לנו?

10גלר:
מר ר.

כ 20-רכבים.

מר י11.זריהן:

למי אתה רוצה את הרכבים האלה? שפ"ע ופיקוח ותפעול?

12גלר:
מר ר.

אחד לפיקוח ,אחד לשפ"ע ואחד לתפעול.

מר י13.זריהן:

מה זה תפעול?

14גלר:
מר ר.

תפעול זה המחלקה הטכנית487 .

מר י15.זריהן:

חברת השכרה אפשר...

16גלר:
מר ר.

הגדלה של שילוט רחובות ושילוט של מוסדות ציבור ,הרחבת תב"ר 670

17

אלף שקל.

18מצליח:
מר ע.

.458

19גלר:
מר ר.

 ,458כן ,סך הכל  ,1,170,000אנחנו מכינים מכרז לשילוט רחובות,464 .

20

פעילות לבטיחות בדרכים – הרשאה חדשה ל 42 – 2010-אלף שקל38 ,

21

משרד התחבורה 4,000 ,שקל מהקרנות .שיפוץ אולם ספורט – בי"ס

22

כרכור ,השלמה של  200אלף שקל ,סך הכל  400אלף שקל– 469 .

23

התאמת מבנים בי"ס חקלאי – הגדלה ל 2-מיליון שקל.

מר י24.זריהן:

איזה מבנים יש שם?

25גלר:
מר ר.

זה עבודות חשמל ועבודות לכיבוי אש ,כל מיני התאמות שהיינו צריכים.

מר י26.זריהן:

אבל היה איזשהו תקציב שהמועצה הקצתה לבי"ס חקלאי.

27גלר:
מר ר.

היה ,זה השלמה ,היה  800 ,1,800,000אלף שקל – משרד החינוך ומיליון

28

שקל המועצה והשלמה
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ה בכסלו תשע"א

מר י 1.זריהן:

עכשיו עוד  200אלף שקל?

מר ר .2גלר:

ל 2-מיליון שקל.

מר ח .3געש:

הבי"ס הזה יבלע עוד הרבה כסף ,לא נעשו בו עבודות ,יוסי ,הסמנכ"ל

4

פיתוח של משרד החינוך אמר שצריך להשקיע בבי"ס חקלאי כ 8-ומשהו

5

מיליון שקל.

מר ר .6גלר:
7

 ,481שיפוץ אולם ספורט ב"סדנאות" 150 ,אלף שקל ,סך הכל היקף
התב"ר .213

מר י 8.זריהן:

איזה אולם?

מר ר .9גלר:

ב"סדנאות" יש אולם ספורט ישן שאנחנו רוצים לשפץ לטובת הילדים.

מר י10.זריהן:

 – 484בית ספר חקלאי ,בזמנו אישרנו עבודות מקרנות הרשות ,יש לנו

11

שתי הרשאות ממשרד החינוך והתאחדות האיכרים ,סך הכל  624אלף

12

שקל ,חצי חצי ,חצי משרד החינוך וחצי התאחדות האיכרים.

13מצליח:
מר ע.

אבל יש שם גדר.

:14
דוברת

לא תקנית.

מר י15.זריהן:

המועצה לא משתתפת.

16געש:
מר ח.

אתה חייב תב"ר כמו שאתה מקבל כסף ממשרד החינוך אני פותח תב"ר.

מר י17.זריהן:

אנחנו לא מקבלים ,משלמים את זה ישירות או זה דרך

18געש:
מר ח.

לא ,אנחנו פרסמנו את המכרז ...ועדת מכרזים.

מר י19.זריהן:

הוועדת מכרזים

20געש:
מר ח.

הבי"ס משתנה ,מכרו את בית הספר ,הבית ספר משתנה ,חלק נשאר של

21

התאחדות האיכרים

22מצליח:
מר ע.

זאת אומרת יש תוספת של גדר ,ככה הבנתי.

23געש:
מר ח.

רוב הגדר זה חדש ,גם בחוץ וגם בפנים.

24גלר:
מר ר.

קטע אחד שהגדר קיימת ,כל היתר חדש ,489 .הסדרת מחסני המועצה –

25

 600אלף שקל מקרנות המועצה ,זה

מר י26.זריהן:

איזה מחסנים?

27געש:
מר ח.

המחסן שלנו.

28גלר:
מר ר.

באזור התעשיה
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ה בכסלו תשע"א

מר ע .1מצליח:

איפה שרמי לוי?

מר י 2.זריהן:

מה יש להשקיע בו  600אלף שקל?

מר ח .3געש:

היה צריך לפנות אותו מהכביש ,הוא ישב על הכביש.

מר ד .4ארז:

הוא יושב על הכביש ,אני רוצה לסלול את הכביש הזה.

מר ח .5געש:

אישרנו תב"ר לש.ב.ת ,502 .נעשו מדידות ,המחסן גדל ...לא ידענו כמה,

6

אנחנו גם מעבירים לשם גם חלק מהשפ"ע מפה כדי לשים את המרכז

7

הפעלה פה אזצריך להסדיר את החצר עם גדר ,עם מחסנים ,עם הכל.

מר י 8.זריהן:

אז אולי תסדר לשים שם גרוטאות.

מר ח .9געש:

יכול להיות ,אני לא בטוח שיש שטח כזה גדול .יכול להיות

מר י10.זריהן:

אבל אמרת  20 ...גרוטאות ,לא 70 ,60

11געש:
מר ח.

יכול להיות ,שווה בדיקה ,לא בטוח ש...

מר י12.זריהן:

מה אתה לא יודע? הקצאת  30אלף שקל ,עכשיו אתה לא יודע?

13געש:
מר ח.

לא 30 ,אלף שקל זה ה ...ההזמנה הייתה  30אלף שקל.

מר י14.זריהן:

אה ,מתחילים ב 30-וזה נגמר במיליון?

15געש:
מר ח.

לא

16גלר:
מר ר.

התב"ר הבא490 ,

מר י17.זריהן:

את מבינה למה שצריך שהוועדות יהיו שלכם? כדי שאפשר יהיה למרוח

18

את כולם.

19גלר:
מר ר.

התאמת מבנה רשות לנגישות 200 ,אלף שקל ,תב"ר חדש.

מר י20.זריהן:

איפה זה? איפה צריכים לעשות את זה?

21גלר:
מר ר.

זה כל מיני מבנים ,אם צריך רמפות ,אם צריך מעקה ,אם צריך כל מיני

22

דברים להתאים לפי החוק.

23געש:
מר ח.

יש תוכנית אבל של מרכז המושבה ,מנגישים לאט לאט.

24גלר:
מר ר.

 – 333הגדלת אגרת התב"ר שיפוץ אולם ספורט "אלישבע" ב 200-אלף

25

שקל ,סך הכל  720אלף שקל.

מר י26.זריהן:

למה ,הוסיפו עוד תב"ר?

27גלר:
מר ר.

הוסיפו תב"ר ,עשינו עכשיו ,עשינו שיפוץ של שירותים ,מקלחות ,אולם

28

ספורט בעצמו ,החלפנו את התריסים .זה כל מיני עבודות שעשינו עד
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ה בכסלו תשע"א

היום ,עכשיו רוצים לעשות

מר י 2.זריהן:

באיזה אולם ספורט.

מר ר .3גלר:

אלישבע

מר י 4.זריהן:

זה רק ב"אלישבע"  720אלף?

מר ר .5גלר:

הכל ב"אלישבע" ,רוב העבודות נעשו.

מר ע .6מצליח:

רן ,יש לי שאלה ,לא רק שאלה ,לא שאלה בנושא של זה ,היה לנו תב"ר

7

לבית כנסת שם בתוך "אלישבע".

מר ר .8גלר:

זה דבר אחר.

מר ע .9מצליח:

לא ,האם שם ,כבר אישרנו בזמנו ,האם כבר סגור ,שולם?

10געש:
מר ח.

לא ,הבית כנסת נבנה עכשיו ,זה היה בשאילתה ,בנו את הבית כנסת

11מצליח:
מר ע.

בנו כבר.

12געש:
מר ח.

לא ,יש שם בעיה

13ארז:
מר ד.

עשו שלד.

14געש:
מר ח.

עשו שלד ויש בעיה בחיבור בינינו לבין הוועד של הכספים ,זה לא שייך

15

לאולם ספורט ,ברגע שבית הכנסת יגמר אז יהיה לאולם ספורט עוד חדר,

16

יעלה כסף להסב בחזרה ...

17גלר:
מר ר.
18

התב"ר הבא  ,404בטיחות וכיבוי אש מבני מועצה ,הגדלה ל 400-אלף
שקל407 .

מר י19.זריהן:

איזה מבנים?

20גלר:
מר ר.

כל המבנים אנחנו עושים כל שנה עושים בדיקות ,בדיקות חשמל וכיבוי

21

אש ,כל מיני השלמות אם זה מטפים ,אם זה גלאים ...זה בתי ספר ,זה

22

מועדוניות ,זה הכל ,אולמי ספורט ,כל המבנים ,407 .מגרש ספורט בבית

23

ספר "מרחבים" ,הגדלה ב 25-אלף שקל ל.945-

מר י24.זריהן:

מה יש לעשות שם?

25גלר:
מר ר.

סיימנו את העבודה.

26געש:
מר ח.

המגרש גמור ,משמש גם את המתנ"ס אחר הצהריים.

מר י27.זריהן:

חרגתם שם ב 25-וזה בשביל לפתור את זה?

28געש:
מר ח.

נכון
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ה בכסלו תשע"א

מר ר .1גלר:

 ,478סלילת רחובות יובל ,ניר וקורנית ,הגדלה למיליון שקל לפי תוצאות

2

המכרז ,466 .שיפוצי קיץ תש"ע ,הגדלה ב 500-אלף שקל ל.1,802,000-

3

חלק זה משרד החינוך וחלק זה המועצה.

מר י 4.זריהן:

זה כל הבתי ספר ,גנים?

מר ר .5גלר:

כל הגני ילדים ,בתי ספר ,כן -282 .תכנון כללי ,הגדלה ל 500-אלף שקל,

6

ב 300-אלף שקל נוספים.

מר י 7.זריהן:

מה זה תכנון כללי?

מר ח .8געש:

אני אתן לך דוגמה ,אני רוצה עכשיו להכין את הדרישות שלי למשרד

9

התחבורה לכיכרות או הדרישות מה אני רוצה מהם שנה הבאה ,אני

10

רוצה לעשות עכשיו ,להתחיל לרוץ על המשרדים החדשים של הרווחה או

11

אני רוצה לקדם תב"ע לדרך החדשה לרכבת ,אני צריך כסף לתכנון ,אני

12

לא עושה אותו מהשוטף אלא עושה אותו מהפיתוח וזה מה שאני יכול

13

לעשות ,אז לא כל ה 500-אלף הולך לפרויקט אחד ,זה הולך ש

מר י14.זריהן:

למה אתה לא מגדיר את זה כפרויקטים...

15געש:
מר ח.

כי זה נחשב כתכנון כללי .אתן לך דוגמה ,אני רוצה עכשיו לקדם את

16

העבודה על הגני ילדים לפני שמשרד החינוך יאשר אותם כי כשהוא

17

יאשר אותם אז הוא יתן לי את ה 10-אחוז לתכנון ,זה יהיה מאוחר מדי.

18

אנחנו רצים עכשיו על גידול של שישה גני ילדים.

מר י19.זריהן:

אז תרשום תכנון של שישה גני ילדים.

20גלר:
מר ר.

זה לא רק זה.

21געש:
מר ח.

זה לא רק הגני ילדים ,זה כל מה שאנחנו עושים.

22גלר:
מר ר.

זה כל מיני עבודות ,כן ,284 .ריבוד כבישים ,הגדלה במיליון שקל נוספים

23

ל 7-מיליון שקל.

מר י24.זריהן:

הגדלה במיליון שקל.

25געש:
מר ח.

זה מצטרף ,פתחנו את התב"ר של הקרצוף וריבוד נדמה לי ב,2005-

26

מר י27.זריהן:
28

אנחנו במקום לפתוח כל שנה קרצוף וריבוד מגדילים את התב"ר.
אתה לא יכול ,אתה צריך להוציא עוד תב"ר ,אתה לא יכול להגדיל
תב"ר.
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מר ח .1געש:

אם יש לי מקור תקציבי באותה מטרה אני לא צריך לשנות.

מר י 2.זריהן:

אתה מדבר על עוד כבישים שצריך לעשות או שזה כבר כבישים שנעשו?

מר ח .3געש:

כן ,בלי עין הרע ,זה למה שיעשה הלאה ,מה שעשינו גמרנו פחות או יותר.

מר י 4.זריהן:

אז מה זה המיליון?

מר ח .5געש:

יש רשימה ,אני יכול להראות לך של הכבישים הבאים ,לא חסר בלי עין

6

הרע מה לעשות.

מר י 7.זריהן:

אני רוצה לראות את הרשימה.

מר ח .8געש:

מכינים אותה לדיון מקצועי של התוכנית...

מר י 9.זריהן:

אני מבקש ממך להביא ...הייתי צריך השבוע מסמך ,אמרת ראש

10

המועצה ...

11געש:
מר ח.

תתאם פגישה ,תתאם פגישה ,למה? אתה מפריע בסדר היום.

מר י12.זריהן:

לא ,לא מפריע ,המסמך ישנו אצל הפקידה על השולחן ,ביקשתי את

13

המסמך ,לא ביקשתי שיביאו לי משהו ,היה מסמך על השולחן ,ביקשתי

14

אותו.

15געש:
מר ח.

אתה רשאי לעיין בו.

מר י16.זריהן:

זה הכל.

17געש:
מר ח.

לבקש רשות ואז להוציא אותו .ליהודה ,אנחנו מכינים עכשיו תוכנית

18

עבודה של  ,2011ליהודה וקנין יש

מר י19.זריהן:

אתה יודע מה אני אוהב בך? את הסיפורים שלך.

20געש:
מר ח.

זה אנשי רמז ,למדתי ,זה אנשי רמז ,למדתי.

מר י21.זריהן:

מאנשי רמז ,אני יודע( .קולות צחוק)

22גלר:
מר ר.

 ,320גינון כללי ,הגדלה במיליון שקל לסך הכל  4מיליון שקל.

מר י23.זריהן:

איך אתה עושה עכשיו גינון כשאנחנו בינואר נכנסים

24מצליח:
מר ע.

לעליית מחירים...אין לך כסף 10.5 ,אחוז ארנונה ,מה ,אתה קם וזורק

25

26גלר:
מר ר.

כסף?
אנחנו עושים גינון

מר י27.זריהן:

איזה גינון? עצי פלסטיק? איזה גינון?

28גלר:
מר ר.

לפעמים גם טוף ואבנים והכל.
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אל תערב את זה עם הארנונה ,אני אומר לך ,יש לך בעיה בסיסית ,זה לא
שייך לארנונה.

מר י 3.זריהן:

זה לא שייך ,פה מותר לבזבז.

מר ח .4געש:

לא מותר לבזבז ,תקשיב טוב ,גם לשנות

מר י 5.זריהן:

...זה בהכל ,זה לא משנה בזה כן ,בזה לא.

מר ח .6געש:

גם לשנות גינה שהייתה בזבזנית במים ,להפוך אותה לגינה חוסכת מים

7

גם זה עולה כסף.

מר י 8.זריהן:

אם החינוך היה נראה אצלנו כמו הכיכרות היינו במקום ראשון בארץ.

מר ח .9געש:

החינוך נראה יותר טוב מהכיכרות ,אני בטוח ,החינוך היסודי

מר י10.זריהן:

מי כתב בזה?

11גלר:
מר ר.

 - 321מאור רחובות ,הגדלה ב 750-אלף שקל (קולות צחוק)– 397 .

12

עבודות ניקוז ותיעול ,הגדלה למיליון.

 13בן צבי:
גב' ח.

באיזה מקום?

14גלר:
מר ר.

דני?

 15בן צבי:
גב' ח.

דני ,באיזה מקום ה-

16ארז:
מר ד.

בכל הישוב ,את כל הבעיות לקראת החורף אנחנו צריכים

מר י17.זריהן:

לאיפה אנחנו הגענו? תאורת רחובות?

18געש:
מר ח.

עבודות תיעול וניקוז .אין לנו היטל ניקוז ,אין לנו היטל תיעול.

מר י19.זריהן:

מה זה תאורת רחובות?

20גלר:
מר ר.

תאורת רחובות זה הוספת פנסים ,החלפת פנסים ,מרכזיות.

מר י21.זריהן:

 750אלף שקל תוספת? כבר החלפנו את כל המרכזיות.

22געש:
מר ח.

החלפנו

מר י23.זריהן:

מה ,זה הולך למקום אחר?

24געש:
מר ח.

החלפנו  ,5לא למקום אחר ,החלפנו  ,15נדמה לי  15מרכזיות ,אל תתפוס

25

אותי ,מתוך  47חדשות וכל הזמן לתחזק אותן ,כל הזמן לטפל בהן,

26

פנסים יש פה פנסים מימי אנו באנו ארצה ,אנחנו מחליפים פנסים כל

27

הזמן.

28גלר:
מר ר.

 ,491הקמת חורשות  500אלף שקל.
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מר י 1.זריהן:

מה זה ניקוז ותיעול?

מר ח .2געש:

תיעול וניקוז ,אין לנו תיעול וניקוז ,אנחנו עושים עבודות ניקוז בכל

3

המושבה ,אתן לך דוגמה ,אנחנו מכינים את הכיכר במייסדים – אחוזה,

4

בדרך למכרז ,שמה צריך לעשות עבודות תיעול וניקוז ,לא פשוט ,צריך

5

לזה מקור ,הכסף של משרד התחבורה לא מכסה עבודות ניקוז שהן

6

מחוץ לטווח של העבודה של הכיכר .עשינו ניקוז לרחוב הרופא ,כי אין

7

לנו היטל תיעול וניקוז ,עשינו את התעלה מאחורי רמז.

מר י 8.זריהן:

רח' הרופא זורק לאחוזה היום ,אין לך ...

מר ד .9ארז:

סליחה ,יוסי ,אבל אני צריך את ההמשך.

מר י10.זריהן:

אבל זה לא ברופא.

11געש:
מר ח.

לא ,לא ,אני נותן לך דוגמה מה זה עבודות

12ארז:
מר ד.

מהרופא עשינו...

13געש:
מר ח.

מאחר ואין לי היטל ניקוז ותיעול.

מר י14.זריהן:

הוא הפסיק להשקיע ברמז.

15ארז:
מר ד.

לא נכון ,גם ברמז...

16געש:
מר ח.

ברמז עשינו תעלה מאחורי הבית של ויצמן ,תעלת בטון.

מר י17.זריהן:

גם יש בתוך הגן תעלה ,בגן שהוא גן

18ארז:
מר ד.

בגן אני הולך לעשות שמה ,להרים ...

19מעודה:
מר א.

אני בעד!

20גלר:
מר ר.

 – 492התאמת מבני "סדנאות"  200אלף שקל

מר י21.זריהן:

מה זה הקמת חורשות?

22געש:
מר ח.

אנחנו הולכים בשצ"פים ,מאחר ויש לנו בעיה של הרבה מאוד שטחי

23

ציבור פתוחים והרבה מאוד שטחים שמיועדים למבני ציבור שהם עדיין

24

לא במימוש והם נתפסים ,נשלטים או הופכים להיות מזבלות ,אנחנו

25

רוצים לטעת בכל השטחים האלה מה שנקרא חורשה זמנית ,זה התחיל

26

בת"א ,ואז אתה עושה את זה בתיאום עם הקרן הקיימת ולא נוטע עצים

27

שאסור אחר כך לעקור אותם ,ולגמרי במקרה הגיע היום סיכום עם

28

מנכ"לית קרן קיימת ,יכול להיות שהקרן קיימת ישתתפו בחלק
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מהעבודה.

מר י 2.זריהן:

 500אלף שקל.

מר ח .3געש:

כן

מר ע .4מצליח:

לנטוע עצים שאחר כך המדינה תצטרך אותם לאני לא יודע מה.

מר י 5.זריהן:

התאמת מבנה "סדנאות" ,איפה זה?

מר ח .6געש:

זה כל השטחים הפתוחים

מר י 7.זריהן:

לא ,לא" ,סדנאות" דיברתי 200 ...אלף שקל במבנים? במה?

מר ר .8גלר:

כן ,מבנים ,באחד מהמבנים ,בכניסה ל"סדנאות" בצד שמאל יש מבנה

9

שאנחנו רוצים להכשיר אותו ללימודים – 493 .סלילת רח' ירושלים.

מר י10.זריהן:

זה הרחוב שחוצה

11געש:
מר ח.

הרחוב שמגיע מרחוב נוגה לרחוב אחוזה .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה,

12
13
14
15

הישיבה נעולה.
 -ישיבה נעולה-

