
 

 

 
 1 /51/1/105תאריך                                                                                                      

 2 , תשע"דט"ו באייר                                     

 3 כרכור מועצת פרדס חנה

 4 

 5 

 6 

 7 השתתפו:

 8 מר חיים געש , ראש המועצה

 9 סגן ומ"מ ראש המועצה –דר' אלדד בר כוכבא 

 10 סגן ראש המועצה –מר אלי אטיאס 

 11 שרון בן צור , גב' רינה רונן , מר נחמיהחברי המועצה: גב' חיה בן צבי , גב' 

 12מר יואב , גב' הגר פרי יגור , מר רון לירם,מעודה מר אפריםמר איציק בוחבוט לוין , מנצור, 

 13 קעטבי

 14 :נכחו

 15 רו"ח רן גלר , גזבר ומזכיר המועצה

 16 יועמ"ש למועצה –עו"ד ג'ובראן ג'ובראן 

 17 מהנדס המועצה –אדר' אריה רפפורט 

 18 מנהלת הלשכה –גב' צילה כהן 

 19 

 20 על סדר היום:

 21 שאילתה.  .5

 22 .(מצ''במוגשת על ידי מר רון לירם ) –הצעה לסדר בעניין זימון ועדת חינוך  .1

 23 שת על ידי רון לירם )מצ''ב(מוג –הצעה לסדר בעניין מצוקת חנייה ביישוב  .3

 24 מוגשת על ידי גב' הגר פרי יגור )מצ"ב( –בעניין נבחרי ציבור בוועדות המועצה  לסדרהצעה  ./

 25של האגודה למלחמה בסרטן ביד  בקומה השנייהעדכון ושינוי החלטת הקצאת קרקע למשרד  .1

 26 ביד לבנים )מצ"ב( בקומת הקרקע לבנים, לשימוש 

 27 ./5/5/5שכר מנכ''ל, החל מיום  500% -ל ההמועצהעלאת שכרו של רו"ח רן גלר, גזבר ומזכיר  .6

 28 .עו"ד אריאל שפירא ליו"ר ועדת ערר לעניין ארנונה )מצ''ב(מינוי  .7

 29, בנוסף לתפקידיה כרכזת ההאישמינוי גב' לימור אקהויז לתפקיד יועצת לקידום מעמד  .8

(/6/5) 55מס'  ןהמנייפרוטוקול ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור מן     

 ט"ו באייר תשע"ד  /51/1/105מיום ה' 
 תשע"ג   
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 1 .מתנדבים, במקום הגב' שרון שמאי )מצ''ב(

 2 אישור תב"רים )מצ"ב(.  .9

 3 פרוטוקול

 4ערב טוב. אני מבקש מכולם להעביר את הטלפון לנייד לרטט או  :ח. געש, יו"ר

 5אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה. בפתח הדברים להשתיק אותו. 

 6אני מבקש להעביר את תנחומינו לחבר מועצה עמנואל מצליח, שאמו 

 7הלכה לעולמה. ההלוויה הייתה היום אחר הצהריים, הם יושבים שיבה 

 8 בבית הורים. 

 9כל מי לעובדי המועצה וונן, לענת אלקבץ, לודות לרינה ראני מבקש לה 

 10המוצלח, כל מה שאנחנו קוראים אירועי הארגון שהיה מעורב על 

 11. אני חושב שבסך הכל היה יש ישיבת הפקת לקחים משואה לתקומה.

 12כול להיות יותר טוב.  נראה שהסקר היה מדויק תמיד יבסדר גמור, 

 13 של האנשים. ברצון 

 14 שווה אולי לבדוק גם שביעות רצון אחר כך.  :ה. פרי יגור

 15 בוודאי.  :ח. געש, יו"ר

 16 מה אמרת?  :מהנוכחים

 17 ששווה גם אולי לבדוק שביעות רצון אחרי. להשוות סקר לפני ואחרי.  :ה. פרי יגור

 18 תמיד יהיה ככה.  :מהנוכחות

 19אני מבקש הודעה, עדכון שלישי. המושבה הנהדרת שלנו מועמדת  :ח. געש, יו"ר

 20לת פרס חינוך ארצי כללי, על כל המושבה ופרס חינוך ארצי בנושא לקב

 21תקשוב. זה שאנחנו מועמדים עוד לא אומר שנקבל את הפרס אבל 

 22 אנחנו מועמדי המחוז ואני מקווה שזה יהיה בסדר. 

 23 כמה עוד מועמדים מהמחוז?  :ה. פרי יגור

 24 יכול להיות עוד אחד.  :א. אטיאס

 25 עוד שתיים.  :מהנוכחות

 26 יכול להיות שתיים. אנחנו, עוד אחד או שרק אנחנו?  :יאסא. אט

 27 לא יודע.  :ח. געש, יו"ר
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 1 אם רק אנחנו, אז אנחנו מקבלים.  :מהנוכחים

 2 לא.  :ח. געש, יו"ר

 3 לא, אנחנו מועמדים לארצי.  :מהנוכחות

 4 אה, הבנתי.  :מהנוכחים

 5 זאת אומרת שבמחוז אנחנו מצטיינים, כבר יש טיעון אחד.  :מהנוכחים

 6בנושא תקשוב אין לי ספק שאנחנו מובילים על כולם. היה פה ביקור  :ח. געש, יו"ר

 7לפני שלושה חודשים של מינהל הטכנולוגיה או איך שנקרא, במשרד 

 8החינוך. הם היו פה בהלם מהגני ילדים ובתי הספר, מהספרים 

 9הדיגיטליים, מהברקו. סך הכל נעשית עבודה אז גם נגיד תודה לאילנה, 

 10 ולכל מי שטורח ועומל. למרות שזה רק מועמדות 

 11 אז אפשר עוד שתי תודות?  :ה. פרי יגור

 12 כן.  :ח. געש, יו"ר

 13זה תודה וברכה. תודה, קודם כל, לאריה. הייתה לנו ישיבת ועדה  :ה. פרי יגור

 14מקומית ראשונה, משנה, שהתנהלה יפה ובאמת זה היה נקודת ציון, 

 15 צוות.  בכל אופן, בדרכה של פרדס חנה. אז תודה לאריה ולכל ה

 16 פרדס חנה כרכור, אני מבקש.  :ח. געש, יו"ר

 17 זה לא שתי מדינות, הם ביחד.  :מהנוכחות

 18 ויושב ראש ועדת המשנה.  :ח. געש, יו"ר

 19לכל חברי הועדה ולברך אותך שנבחרת ליו"ר קרן שלם, אם אני לא  :ה. פרי יגור

 20 טועה, אז בהצלחה. 

 21 למה?  :מהנוכחים

 22 קרן שלם.  :ח. געש, יו"ר

 23 מה זה?  :מהנוכחים

 24קרן שלם היא קרן משותפת למשרד הרווחה ומרכז השלטון המקומי.  :ח. געש, יו"ר

 25הכספים מגיעים ממשרד הרווחה והיא נותנת מענה למוגבלים בשכלם 

 26 שנמצאים בקהילה. 

 27 מה המשמעות של התפקיד שלך? שלטון מקומי כללי?  :מהנוכחים
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 1 הקרן נותנת.  :ח. געש, יו"ר

 2 זה מינוי של מרכז השלטון המקומי.  :רה. פרי יגו

 3 סליחה?  :ח. געש, יו"ר

 4 זה מינוי של ביבס.  :ה. פרי יגור

 5ובנוסף לזה שאני יושב ראש ועדת מינוי של מרכז השלטון המקומי  :ח. געש, יו"ר

 6 הרווחה של מרכז השלטון המקומי. 

 7 כרכור.-בהצלחה ושזה יביא תועלת לפרדס חנה :ה. פרי יגור

 8אני יכול להגיד לכם באנקדוטה, שראש עיר לידנו, הסתער על שיקום  :"רח. געש, יו

 9בקהילה והיה חכם על חלשים והלך ורצה גם לסגור להם את המים. זה 

 10חלק מהתמודדות אבל במקרים כאלה של שיקום בקהילה או של 

 11 מועדון קהילתי, אז הקרן משתתפת גם בהקמה וגם בהצטיידות. 

 12אני מבקש לחזור על ההודעה לרינה, היא לא שמעה. כולנו הודינו  :א. מעודה

 13 לרינה. 

 14 שנה נשואה, זה לא יום.  14גם לי מגיע מזל טוב, חיים. מחר אני  :ח. בן צבי

 15 שנים.  14אז ברכות לחיה שמחר היא נשואה  :ח. געש, יו"ר

 16 מה?  :א. מעודה

 17  .14 -ברכות לחיה שמחר חל יום נישואיה ה :ח. געש, יו"ר

 18 זהב.  :ח. בן צבי

  19 
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 1 

 2 שאילתה.  .5

 3א'. השאילתה  -ברשותכם נעבור לשאילתות. אני רק רוצה, רק הארה ב :ח. געש, יו"ר

 4 אמורה להיות מנוסחת בקיצור נמרץ ובצורת שאלה בלבד. 

 5 באורך היו ... אבל הם נמשכו.  :מהנוכחים

 6א', כל  -יר בהשאילתות לא מנוסחות ככה אבל אני אמרתי, אני מא :ח. געש, יו"ר

 7 ע'.   -אחד שיעשה, לא ב

 8חולקה לכם השאילתה של רון לירם. השאילתה עסקה בנושא עיקור  

 9 וסירוס חתולי רחוב. אתה רוצה להקריא את השאילתה? 

 10 היא לא מצורפת.  :ר. לירם

 11 תהפוך את הדף.  :מהנוכחים

 12 אני יכול לתמצת אם אתה רוצה.  :ר. לירם

 13 תמצת, אין לי שום בעיה.  :ח. געש, יו"ר

 14, 4460שקלים הקצאה השנה בשנת  04,444באופן מבורך, הוחלט על  :ר. לירם

 15לטובת מבצע עיקור וסירוס חתולים. מי שלא מכיר את זה, משרד 

 16החקלאות מקצה סכום דומה כנגד. במקור אמור להיות אחד ועוד אחד, 

 17תול שאנחנו שקל לכל ח 444בפועל זה יוצא יותר. כלומר, הם נותנים 

 18 444 -מעקרים. מכיוון שבמכרז, אני אשלים את המידע, יצא פחות מ

 19 שקל לחתול כולל.   604או  664שקל, יצא 

 20 תקריא את השאילתה, תעזוב עכשיו אתה מספר לנו את הכל.  :ח. געש, יו"ר

 21ועם עוד כמה מאות חתולים  חתולים 6,644אנחנו נמצאים במצב של  :ר. לירם

 22מול שנים קודמות זה הרבה הרבה  6,044נר, נצא עם שיקצה לנו הוטרי

 23יותר. עדיין ממש לא מספיק. אבל אחד הדברים שקרו לפני, בתקופה 

 24שהשאילתה נשלחה, זה שהכסף לא עבר ואנחנו היינו בנקודה של לפני 

 25 המלטה של חתולים. ספגנו את ההמלטה הזאת.  

 26 אחת. ההמלטה קורית כמה פעמים בשנה, לא פעם  :ח. געש, יו"ר

 27 כל שלושה חודשים.  :ר. לירם
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 1כל שלושה חודשים ולכן אין נקודת המלטה כזאת או נקודת המלטה  :ח. געש, יו"ר

 2 זאת השאילתה הייתה, למה לא מעבירים את הכסף? אחרת. 

 3 הכסף עדיין אבל לא עבר. זה מה שאני רוצה לומר. עדיין לא הועבר.  :ר. לירם

 4 מאיפה לא הועבר?  :ח. געש, יו"ר

 5 מאיתנו.  :ר. לירם

 6 לאן?  :מהנוכחים

 7 אתה טועה אבל לא חשוב.  :ח. געש, יו"ר

 8 לוטרינר.  :ר. לירם

 9 אנחנו שותפים באיגוד ערים וטרינרי. אנחנו הוצאנו הזמנת עבודה  :ח. געש, יו"ר

 10שקל ועד שלא הגיע כסף ממשרד החקלאות, לא יצאנו  04,444 -ל

 11 לביצוע.

 12כדי  חתולים 144 -אתה הולך הפוך. אתה צריך קודם כל לבצע את ה :ר. לירם

 13 לקבל את הכסף. 

 14אתה טועה אבל אני לא רוצה להתווכח. זאת שאילתה ואני נשאר  :ח. געש, יו"ר

 15 בשאילתה. באמת, נו, אתה פשוט טועה. אנחנו הוצאנו הזמנת עבודה.  

 16 שמבצע. אני לא יודע, אני קיבלתי את המידע הזה מהגוף  :ר. לירם

 17גם אין וטרינר מחוזי. כתבת "וטרינר מחוזי", אין כזה חיה. יש וטרינר  :ח. געש, יו"ר

 18מחוזי במשרד החקלאות, זה משהו אחר. בכל אופן, תוכנית העבודה 

 19היא תוכנית שנתית והיא לא תוכנית נקודתית של היום וכשאתה 

 20ר מחובר למשרד ממשלתי, אז אתה מחכה. אני לא הייתי מוכן להעבי

 21 גרוש כדי לא להימצא במצב שאני אחר כך לא משלם . 

 22 היום אומרים "אגורה".  :מהנוכחים

 Matching ?14-14 ? 23 -כמה ה :ה. פרי יגור

 24. אז התוכנית עבודה, אמרתי, תוכנית שנתית, זאת התשובה 14-14 :ח. געש, יו"ר

 25 ואיגוד ערים וטרינר יתחיל בביצוע מסודר.  

 26 ועבר? ומתי הסכום הזה י :ר. לירם

 27 אין לי שום בעיה, העבודה בביצוע.  :ח. געש, יו"ר
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 1 שיגיש דיווח. עבודות שהם עשו.  :מהנוכחים

 2 שיגיד דיווח.  :ח. געש, יו"ר

 3 שקל?  604,444 :מהנוכחים

 4 שקל.  04,444 :ח. געש, יו"ר

 5 ממשרד החקלאות.  04 -ו :ר. לירם

 6 בפועל יש ... כבר.  :מהנוכחים

 7אני רק רוצה לעדכן שהמבצע מתנהל יפה מאוד. כל יום מסורסים  :ר. לירם

 8 חתולים בממוצע.  81 -ומעוקרים כ

 9 מאיפה אתה יודע?   :א. מעודה

 10 אני שותף למהלך.  :ר. לירם

 11 )מדברים יחד( 

 12. חיים, רק משפט אחרון, ברשותך. אני מקווה, מכיוון 64יש ימים של  :ר. לירם

 13שמדובר בכמות אדירה של חתולים, במידה ויתפנה תקציב באיזשהו 

 14סעיף שניתן יהיה לבוא ולהקצות עוד סכום עבור זה, על מנת לתת מכה 

 15 ולטפל בנושא הזה שהוזנח כל כך הרבה שנים, אני אודה לך. 

 16, התקציב אושר פה במליאת המועצה, תקציב שאתה הצבעת דרך אגב :ח. געש, יו"ר

 17נגדו והוא בא כתוצאה מלחצים של תושבים כאלה ואחרים ונקבעו 

 18שקלים. אני אישית לא חושב שיש לזה פתרון, כי לא תצליח  04,444

 19, אתה בתוך 84אף פעם ומספיק שאתה משאיר  החתוליםלעקר את כל 

 20 וח. שנה מקבל דור חדש. אבל לא נכנס לוויכ

 21 הפתרון הזה כבר מוכח מערים אחרות.  :ר. לירם

 22 אנחנו בערך באוקטובר עושים עדכון תקציב.  :ח. געש, יו"ר

 23 בדיוק.  :ר. לירם

 24ת המצב. אני לא יודע להגיד לך אם יהיה יותר נאנחנו יודעים את תמו :ח. געש, יו"ר

 25 או יהיה פחות, כי גזירות נופלות כל הזמן. 

 26 

 27 (במצ''מוגשת על ידי מר רון לירם ) –זימון ועדת חינוך  הצעה לסדר בעניין .1
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 1הצעה לסדר בעניין זימון ועדת חינוך. תקריא בבקשה את ההצעה, מי  :ח. געש, יו"ר

 2 שהגיש אותה, רון לירם. 

 3 להזכיר שועדת חינוך היא ועדה שהיא לא ועדת חובה.  :ר. לירם

 4 לא, לא, תקריא את ההצעה. אין פה עכשיו, אנחנו לא עושים הרצאה.  :ח. געש, יו"ר

 5לפני למעלה מחודש קראנו לדיון דחוף בוועדת החינוך, במגוון נושאים  :ר. לירם 

 6הנוגעים לרבים מתושבי היישוב. מצורפים המסמכים, כמו שאתם 

 7רואים, שהועברו. למרות הדחיפות של הדיון בנושאים הללו ולמרות 

 8 ו המועצות שמאפשר. האמור בצ

 9 תראה לי בצו המועצות, איפה אתה קורא?  :ח. געש, יו"ר

 10 זה מצוטט בתוך המכתב של הגר. :ר. לירם

 11יושב ראש הועדה ראשי לקרוא בכל עת לישיבת הועדה שהוא יושב  :ה. פרי יגור

 12ראש שלה והוא חייב לקרוא לישיבה על פי החלטת הועדה או על פי 

 13 א. 686דרישה של ועדת הנהלה או של ועדת הביקורת. סעיף 

 14 אז ועדת הנהלה לא ביקשה וגם ועדת ביקורת לא ביקשה. הלאה.  :ח. געש, יו"ר

 15 תי כיושב ראש ועדת ביקורת, בשם ועדת הביקורת. אני פני :ה. פרי יגור

 16תביאי פרוטוקול של ועדת הביקורת, תיכף נדבר. אבל תקריאי את  :ח. געש, יו"ר

 17ההצעה, אי אפשר לעשות סיפור. תקריאי את ההצעה, אי אפשר לעשות 

 18 סיפור מכל דבר, רון.

 19 אני לא עושה סיפור.  :ר. לירם

 20תקריא את ההצעה. יש הצעה לסדר, תקריא אותה. זה הפרוצדורה,  :ח. געש, יו"ר

 21 תקריא את ההצעה. תאמין שאני מבין לאט כשאתה מדבר מהר. 

 22בסך הכל המועצה תקבע כי ישיבת ועדת חינוך תזומן לאלתר על מנת  :ר. לירם

 23 לדון בנושאים שהועלו והועלו הרבה, על ידי תושבים. 

 24יש ישיבת ועדת  4381 -ת ההצעה מסדר היום. באני מציע להסיר א :ח. געש, יו"ר

 25, תעלו את מה שאתם רוצים. חלק מהנושאים שהעליתם ברשימה, חינוך

 26אני לא רוצה לפתוח את זה לדיון, חלק מהנושאים פה לא שייכים 

 27 לחינוך בכלל. 
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 1 אנחנו עושים דיון?  :ר. לירם

 2 לא, אני לא עושה דיון. אני מציע .  :ח. געש, יו"ר

 3 יש ישיבה.  :מהנוכחים

 4 אז אולי הוא ימשוך. אם יש ישיבה.  :י. קעטבי

 5 יש ישיבה. הוא יודע, מה? הוא לא יודע?  4381 -ב :ח. געש, יו"ר

 6 אם יש ישיבה, נמשוך, נוריד את זה מסדר היום, אין לי שום בעיה.  :ר. לירם

 7 לא, תמשוך.  :מהנוכחים

 8 אפשר להצביע.  :מהנוכחים

 9 יש ישיבה?  4381 -עזבו, ב :ה. פרי יגור

 10 כן.  :מהנוכחים

 11 בואו נתקדם.  :ה. פרי יגור

 12 אז אתה רוצה להצביע או שאתה רוצה להסיר את ההצעה?  :ח. געש, יו"ר

 13 חיים, לא צריך להצביע, הוא ימשוך.   :מהנוכחים

 14 שיגיד לי רק שימשוך  ונרשום בפרוטוקול.  :ח. געש, יו"ר

 15 יש דיון.  4381 -שיהיה כתוב בהחלטה, ב :ה. פרי יגור

 16 הנה, זה מוקלט.  :מהנוכחים

 17 מה אתם נכנסים לשטויות האלה?  :ה. פרי יגור

 18 אני רוצה לראות כתוב.  :מהנוכחים

 19 אבל זה מוקלט, נו, ידוע.  :מהנוכחים

 20 למה למשוך? ענה על ההצעה לסדר שלו.  :מהנוכחים

 21 . 43 -גמרנו, ב :ה. פרי יגור

 22 יש ישיבה.  :מהנוכחים

 23 הוא לא יכול לענות להצעה לסדר. אל תעשו בלגנים, נו.  :א. אטיאס

 24אני לא, תקשיב. אני רוצה לדעת, חברה', נו באמת. אתה מושך את  ח. געש, יו"ר

 25 ההצעה? 

 26 בשביל מה למשוך את ההצעה אם אתה בא ואומר?  :מהנוכחים

 27 . הלאה. נמשכהההצעה טוב,  :ח. געש, יו"ר
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 1 שיבה, בשביל מה להצביע? סתם? יש י :מהנוכחים

 2 למה לא?  :ה. פרי יגור

 3 חיים, רק חבל שצריך להגיע למצב הזה, זה הכל.  :ר. לירם

 4 בסדר. כל אחד לדעתו. רון, זו דעתך ואתה גם תומך בה, אני בטוח.  :ח. געש, יו"ר

 5 לא רק תומך בה.  :ר. לירם

 6 הלאה.  :ח. געש, יו"ר

 7 

 8 מוגשת על ידי רון לירם )מצ''ב( –הצעה לסדר בעניין מצוקת חנייה ביישוב  .3

 9 הצעה לסדר, רון לירם, בבקשה, בעניין מצוקת חנייה ביישוב.  :ח. געש, יו"ר

 10בדיון במועצה לפני מספר חודשים, הועלתה הצעה לסדר היום בנושא  :ר. לירם

 11לנו. באותו מצוקות החנייה ביישוב. להזכירם, מהישיבות הראשונות ש

 12דיון נקבע על ידי ראש המועצה כי נושאים אלו יידונו בוועדת תיאום 

 13איציק בוחבוט, חבר בוועדה.  תנועה. תוכן ההצעה הועברה גם למר 

 14מפרוטוקול הועדה עולה שזה לא נדון בישיבת הועדה הבודדת 

 15שהתקיימה ואנחנו כבר נמצאים חצי שנה בערך מאז תחילת הכהונה 

 16ים אלו כפי שנקבע. בינתיים נושא החניות בשכונות ולא נדונו נושא

 17המדוברות ובכלל, בכלל היישוב, הפך להיות בעיה חמורה ביותר. 

 18הייתה גם כך קודם והופכת להיות לאט, לאט, חמורה ביותר, לנוכח 

 19הבנייה המסיבית המתרחשת. מביקור בשטח עולה כי ניתן למצוא 

 20 ינו את האפשרויות. פתרונות לבעיה הזו . היינו שם, ראינו, רא

 21 אני לא יודע מה זה "שם". איפה שם?  :ח. געש, יו"ר

 22 שם זה בשכונות.  :ר. לירם

 23אני הייתי בשכונות וראיתי שאנשים לא חונים בחנייה של הבית שלהם,  :ח. געש, יו"ר

 24 חונים ברחוב. אז זה בעיית חניה או בעיה אחרת. 

 25 אז הפעלת אכיפה?  :ה. פרי יגור

 26לא, הוא חונה ברחוב, בחנייה שמותר לאורחים לחנות אבל החנייה  :ח. געש, יו"ר

 27או שיש שמה בריכה או שיש שמה  טרמפולינהשלו, ריקה. או שיש לה 

 28 סל. 
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 1 אז התושבים הם הבעיה?  :ה. פרי יגור

 2 התושבים לא בעיה אף פעם, אני הבעיה. תמיד אני הבעיה.  :ח. געש, יו"ר

 3 תעשי בחצר שלך, לא בחנייה.  :מהנוכחים

 4 לא, אני שואלת רק כדי להבין.  :ה. פרי יגור

 5חברים, תקריא את ההצעה. עזוב, באמת לא צריך, אתה מספר סיפור.  :ח. געש, יו"ר

 6 תקריא את ההצעה, תגיד מה אתה רוצה. 

 7העליתי הצעה שאומרת, אם אנחנו לא דנים בזה בוועדת התחבורה,  :ר. לירם

 8ות את זה, המועצה תדון בנושא בישיבת המליאה כנדרש כדי לרא

 9 ואפרופו אני כבר מעלה את הצעתי. 

 10 יש לי רק שאלה אחת.  :ח. געש, יו"ר

 11תן לי רק לסיים את המשפט, משפט אחד. המקום לבדוק את זה, זה על  :ר. לירם

 12ידי ביקור בשטח עם המהנדס. אני מבקש שייקבע סיור בשטח עם 

 13 המהנדס. 

 14יחידות דיור בנווה  שמכפיליםש לי רק שאלה אחת. אתה שם פה נתון י :ח. געש, יו"ר

 15 פרדסים. אתה יכול להגיד לי מאיפה? 

 16 הוגשה בקשה.  :ר. לירם

 17אותו.  מצאתיאתה יכול להראות לי איפה מצאת את הנתון? כי אני לא  :ח. געש, יו"ר

 18נווה פרדסים יש תב''ע, תקשיב טוב. נווה פרדסים, אני לא מנהל דיון, 

 19 ני רק רוצה להבין את הנתונים, כי אני לא מכיר אותם. א

 20 אין בעיה. אני אבוא למשרדך ואני אציג.  :ר. לירם

 21מכל מלמדיי, השכלתי. בנווה פרדסים יש תב''ע תקפה שקוראים לה  :ח. געש, יו"ר

 22יחידות דיור. אחריה, יש  6,044הזאת, יש התב''ע א. על פי 144ש8

 23תב"עות שמסדרות את הבניינים בפחות בניינים, יותר קומות. בחלק 

 24קרקעית. ויש עכשיו בקשה שלא מגדילה את -עם חנייה תת מהבניינים

 25 מספר יחידות הדיור. אבל אתה כותב פה שמישהו מכפיל בשתיים. 

 26 . שמגדילהבדיוק להיפך.  :ה. פרי יגור

 27 שמגדילה.  :ר. לירם
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 1 בהקלה של שיכון ובינוי.  :ה. פרי יגור

 2 היא לא מגדילה מספר יחידות דיור :א. רפפורט

 3 היא לא מגדילה מספר יחידות דיור.  :ח. געש, יו"ר

 4 היא מוסיפה קומות.  :א. רפפורט

 5 מה פתאום?  :ח. געש, יו"ר

 6 ר. קומה, הקלה בקומה, את אותו מספר יחידות דיו מוסיפההיא  :א. רפפורט

 7 אריה, אני לא רוצה לפתוח דיון. אני רציתי, ראיתי מספר.  :ח. געש, יו"ר

 8 אז אולי הבקשה לא מנוסחת כמו שצריך.  :ה. פרי יגור

 9 הבקשה מנוסחת יוצא מן הכלל. אני מנסה להבין נתונים.  :ח. געש, יו"ר

 10 שלך מתקבלת. אנחנו נבדוק את זה שוב.  ההערהאז  :ר. לירם

 11 עברתי על הגרמושקה ויכול להיות שהיא לא מנוסחת טוב.  אני :ה. פרי יגור

 12שיכון ובינוי בונים בעוד כמה מקומות בארץ, לא רק בפרדס חנה,  :ח. געש, יו"ר

 13 לדעתי. 

 14שזה עובר לועדת תחבורה. אבל הוחלט שזה ... להחליט אין שום בעיה  :ר. לירם

 15 עובר לועדת תחבורה וזה לא נדון בועדת תחבורה. 

 16 אז על מה הויכוח?  :יגורה. פרי 

 17 הם ידונו בוועדת תחבורה.  :מהנוכחים

 18לפני זה, למה לא להעביר את זה לגורם המקצועי? אתה מאמין  :ר. לירם

 19 בגורמים מקצועיים? 

 20 כן, כמובן.  :ח. געש, יו"ר

 21 נהדר. אז בוא נעביר את זה לגורמים המקצועיים?  :ר. לירם

 22רמים מקצועיים. אני מציע להסיר את זה אז תקבל תשובות גם מגו :ח. געש, יו"ר

 23 מסדר היום ותיכף אני אתן לאריה להגיד מילה וחצי.  

 24 אבל למה להסיר את זה? אתה מסיר את זה מאחריות?  :ר. לירם 

 25אני לא מסיר אחריות משום דבר. מספיק אחריות, אחריות, אחריות.  :ח. געש, יו"ר

 26א את הסיסמא עוד נגמרו הבחירות, עוד ארבע וחצי שנים, אתה תבי

 27 פעם. 
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 1 אני שואל אותך איך מתמודדים עם הבעיה?  :ר. לירם 

 2 אני סבור, עוד פעם, שיש.  :ח. געש, יו"ר

 3חיים, הבחירות לא נגמרו. אנחנו כל יום, כל יום נבחרי הציבור עומדים  :ה. פרי יגור

 4 לבחירה. 

 5ת הבניין עיר האלה את צודקת. אני סבור שיש בינינו פערי ידע. תוכניו :ח. געש, יו"ר

 6 הן תוכניות ישנות. 

 7 מסכים.  :ר. לירם

 8דרך אגב, גם בחדשות, לא בטוח שאפשר יהיה לעשות אחרת כי תקן  :ח. געש, יו"ר

 9חנייה קיים. והוא אומר א', ב', ג' ואתה עובד על פיו אלא אם כן אתה 

 10רוצה לתת זכויות אחרות כדי לאפשר מקומות חנייה. באותם מקומות 

 11ותנת למישהו זכויות, אתה לא יכול לקחת לו. באותם שהתב"ע נ

 12מקומות שיש תב''ע שנותנת זכות דרך, אתה לא יכול לשנות אותה, אלא 

 13 טבולהשהיא אם כן אתה רוצה לעשות שינוי רבתי באיזשהי תב''ע 

 14ראסה ולא קיימת. לקחת שטח שמיועד למבני ציבור או לשצ"פ, תמיד 

 15לעשות שם חניות. דנים בזה כל  אתה יכול להציע ולהגיד שאתה רוצה

 16הזמן, תאמין לי, לא רק אתה נפגש עם תושבים, גם אנחנו נפגשים עם 

 17תושבים. לפעמים, לא תמיד, אבל גם אנחנו נפגשים. אני מניח שלפחות 

 18 כמוך. 

 19 אתה יודע מה? אני לא בטוח.  הזה,במקרה  :ר. לירם

 20 טוב, מאה אחוז. זכותך לחשוב כך, אין ספק.  :ח. געש, יו"ר

 21 חיים, יש לך מניעה מכך שגורמים מקצועיים, נצא איתם לשטח?  :ר. לירם

 22תצא עם מי שאתה רוצה לשטח. אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר  :ח. געש, יו"ר

 23היום. מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? מי בעד להשאיר אותה? 

 24אריה, אתה רוצה  .עה הוסרה מסדר היוםההצמי נמנע? תודה רבה. 

 25 להגיד מילה? 

 26 איציק, אתה בא איתי לשטח?  :ר. לירם 

 27 אני תמיד בשטח, רון, זה הבעיה.  :י. בוחבוט לוין
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 1 אני שאלתי אם אתה בא איתי לשטח.   :ר. לירם

 2 אריה, אתה רוצה להגיד?  :ח. געש, יו"ר

 3וגיות שהעלו. בשכונת נווה כן. אני רק אתייחס מבחינה מקצועית לס :א. רפפורט

 4 פרדסים, כמו שחיים ציין, התב''ע מדברת על. 

 5 למה אגב, סליחה, הנימוק בא אחרי ההסרה?  :הגר

 6אני רוצה שיהיה הסבר לוגי. כי אם אני הייתי מסביר את כל ההסבר  :ח. געש, יו"ר

 7הלוגי, היה מתחיל דיון ואני לא רוצה לעשות דיון כי אין לו מקום. אני 

 8 שפה זה פערי ידע עצומים. אריה, אתה רוצה להמשיך? חושב 

 9 יחידות דיור.  6,044השכונה מונה  :א. רפפורט

 10 . 6,044מתכוננת  :ח. געש, יו"ר

 11ואנחנו  94 -מתוכננת, כן. חלק משמעותי מהבתים שם נבנו בשנות ה :א. רפפורט

 12בשנים האחרונות עדים לתנופה חדשה של בנייה. בפאזה הראשונה של 

 13ההיתרי בנייה, הלכו לפי מתכונת של מקום חנייה אחד ליחידת דיור, 

 14עם פחות פתרונות אבל יש פתרונות לחניית אורחים לאורך הרחובות. 

 15ה והועדה עכשיו, שכל בקשה להיתר של הבתים המדיניות של המועצ

 16ליחידת דיור למרות שהדירות קטנות  6.1רבי הקומות, תקן חנייה זה 

 17מטר זה מקום חנייה  644מטר. מזכיר לכם שהתקן אומר שעד  644 -מ

 18מטר יש שני מקומות חנייה. אני דורש מכל בקשה  644אחד ומעל 

 19אחוז מכפילים את  14 -. כלומר, אנחנו ב6.1להיתר, תקן חנייה של 

 20 השיעורי חנייה הנדרשים. 

 21 , למשל. אפשר גם יותר. 6.01במודיעין זה  :ה. פרי יגור

 22 זאת כרגע בנתונים הקיימים, המסקנה שלי.  :א. רפפורט

 23אפשר גם יותר. במקרה של התב"ע הקיימת, היית צריכה לחפור עוד  :ח. געש, יו"ר

 24מגיע למספר יחידות  קומה  למטה ולתת עוד קומה למעלה ואז אתה

 25יותר גדול שאני לא רוצה להיות שמה. יש נקודת איזון שאני חושב 

 26שהיא במתכונת הנוכחית, שהתב"ע המאושרת כל כך הרבה שנים 

 27לאנשים כל כך הרבה שנים, אני חושב שנקודת  תמתקיימווהזכויות 
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 1האיזון של חנייה וחצי היא נכונה. במקומות האחרים הבעיה היא 

 2 אחרת. 

 3גם חלומות כרכור אגב, שגם שם זה פרויקט שהוא יותר חדש אבל  :רפפורטא. 

 4הבתים שנבנו עד לאחרונה, היו על תקן חנייה של אחד, לצערי 

 5וגם אם מקדמים תב''ע עכשיו  6.1והבקשות החדשות עם תקן חנייה של 

 6של צמצום יחידות דיור ועלייה לגובה, אגב זה עוד לא מתממש, התנאי 

 7, לפחות, פלוס מקומות חנייה לאורחים. שכונת 6.1היה שלנו תמיד זה י

 8 יובלים זה בנייה צמודת קרקע, נדרשו שני מקומות חנייה. 

 9 , אם אני לא טועה. 04 -גם שכונת יובלים נשענת על תב''ע מסוף שנות ה :ה. פרי יגור 

 10בהיתר. ורק לציין שבזמנו החברת נווה גג, שהייתה  התנאיםזה היה  :א. רפפורט

 11 ת. היזמ

 12 סליחה, אני חייבת לקטוע.  :ה. פרי יגור

 13 אבל הגר, תני לי לסיים.  :א. רפפורט

 14 . 94 -נשענת על סוף שנות ה עהתב''לא, אבל סליחה, כי גם אם  :ה. פרי יגור

 15 רגע, מה את רוצה להגיד? שבבית צמוד קרקע צריך.  :א. רפפורט

 16א, אני לוקחת רגע ואתה יודע שהשכונה הולכת לקום. סתם לדוגמ :ה. פרי יגור

 17מפאזה אחרת לגמרי. אתה יודע שהולך לקום בית ספר. למה אתה לא 

 18יוזם חצי שנה קודם, שנה קודם, הרי להריץ תב''ע זה לא איזה ביג דיל, 

 19 ליצור שם חניות למשל לבית ספר? 

 20 על חשבון מה? על חשבון השצ"פ?  :א. רפפורט

 21 . למשל :ה. פרי יגור

 22שנקראת  עהתב''ת את זה, חברת נווה גד שעשתה את אז כשרצו לעשו :א. רפפורט

 823ג של שינוע זכויות ושינוי, התושבים התנגדו לניצול השטח 100ש8

 24 כחנייה. 

 25 היא עדיין מחכה למתן תוקף.  :ה. פרי יגור

 26בלי שום קשר. הם אלה שאמרו "מה פתאום עושים חנייה על שצ"פ?''  :א. רפפורט

 27אז בכל הכבוד, אנחנו לוקחים חשבון וכשסללנו עכשיו את רחוב 
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 1 מחילות. 

 2 צריך לראות את טובת הציבור.  :ה. פרי יגור

 3אני מסכים איתך וסללנו את רחוב מחילות, למרות שהתכנון המקומי  :א. רפפורט

 4ך רחוב מחילות, בכל הצד המערבי שלא היה חנייה אורכית לאור

 5מפותח, הוא נושק בחקלאי, הלכנו לחניות אלכסוניות שהכפילו את 

 6 מקומות החנייה. 

 7התושבים לא התנגדו  אריה, התושבים לא התנגדו, אני חייב לדייק פה. :ר. לירם

 8בגדול, לקחת מהשצ''פ . התושבים התנגדו לתוכנית  שנאמרלמה 

 9מהשצ''פ  אבל היו עוד תוכניות אחרות ספציפית שרצתה לקחת מה 

 10 שהם לא התנגדו להם. 

 11 חברים יקרים, תודה רבה.   :ח. געש, יו"ר

 12 בואו נעשה את זה אחרת. אולי אני אקבע לך פגישה ואנחנו נראה.  :ר. לירם

 13 הרי אתה נפגש עם כל עובדי המועצה, כל הזמן.  :ח. געש, יו"ר

 14 אתה צודק.  :ר. לירם

 15 עם רוזה אתה נפגש. עזוב. גם  :ח. געש, יו"ר

 16 מכיוון שאכפת לי, גם אתה נפגש, אז מה?  :ר. לירם

 17 אני נפגש כי אני נמצא פה מהבוקר, מה לעשות?  :ח. געש, יו"ר

 18 מעולה. אז ככה אני גם רואה אותך.  :ר. לירם

 19אני אבוא אחר הצהריים להיפגש. אז מה אתה אומר "בוא נפגש"?  :ח. געש, יו"ר

 20מישהו הפריע לך להיפגש איתו? מישהו מנע ממך להיפגש פעמיים 

 21 בשבוע עם רן? עזוב. הלאה. 

 22 

 23 מוגשת על ידי גב' הגר פרי יגור )מצ"ב( –בעניין נבחרי ציבור בוועדות המועצה  לסדרהצעה  ./

 24 הצעה לסדר בעניין ועדות. הגר, בבקשה.  :ח. געש, יו"ר

 25, זה היה תחילת הקדנציה, התקיימה ישיבת מועצה 1864868בתאריך  :ה. פרי יגור

 26, בה אושר הרכב חלקי של ועדות הרשות והחובה של 64868מן המניין, 

 27הציבור אשר ישמשו בתפקידים השונים  נבחריהמועצה. היינו נקבעו 
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 1ציבור בוועדות שבחלקן אף מחויבות בוועדות אך טרם נקבעו נציגי ה

 2בחוק. בישיבת המועצה הנ"ל הנחתה את סגנך, מר אלי אטיאס, לתאם 

 3לקדם נושא זה  ייבניסיונותאת מינוי הנציגים עם החתומה. לצערי, 

 4 בחצי שנה החולפת. אלי, אתה מדבר כשאני מזכירה את שמך.  

 5 כן, אני רוצה גם לענות על זה.  :א. אטיאס

 6לקדם נושא זה בחצי שנה החולפת נתקלתי  ייבניסיונותלצערי,  :ה. פרי יגור

 7בתשובות מוזרות מצד מר אלי אטיאס ובדחייה חוזרת ונשנית של 

 8הנושא והימנעות מהעלאתו לדיון. לצערי גם נתקבלתי בהתנהגות 

 9מקוממת ולא הגונה מצד יושבי ראש ועדות שונות אשר בחלקם סירבו 

 10על סיעתם הפוליטית ואחרים אשר  לשתף נציגי ציבור שאינם נמנים

 11קיימו ישיבה אליה הזמינו נציגי ציבור  מטעמם בלבד. האם צריך 

 12להזכיר כי ישיבות ועדות הרשות המקומית הינן פתוחות לציבור הרחב 

 13 ככל ישיבת מליאה? 

 14דרך אגב, אני לא בטוח בזה, דרך אגב. אולי זה לקונה אבל זה לא מוגדר  :ח. געש, יו"ר

 15 ככה. 

 16מדובר במעשים אנטי דמוקרטיים שלצערי מוכיחים חוסר מקצועיות  :רי יגורה. פ

 17 וידיעת החוק. 

 18יש יותר מזה. חלק מהועדות אין נציגי ציבור. אבל תיכף היא תסיים,  :מהנוכחים

 19 אני אתייחס. 

 20העדר ניהול וכן פחד משקיפות ושיתוף, אבני היסוד לאמון הציבור. על  :ה. פרי יגור

 21המועצה לחבק ולתת מקום לכל תושב, תושבת, המעוניינים לקחת חלק 

 22אבקש להביא לאלתר למסגרת מליאת המועצה, בדיון בעשייה ציבורית. 

 23הקרוב מן המניין, את רשימת כל נציגי הציבור בוועדות השונות. להלן 

 24השמות מטעם הסיעות שאינן נמנות על ועדת ההנהלה,  מובאת רשימת

 25כפי שהועברה למר אלי אטיאס בחודש נובמבר אשתקד. אתם רוצים 

 26 שאני אעבור על השמות? הועדה להנצחת זכרם. 

 27 לא, חלק מהשמות ששמת ברשימה שלך.  :ח. געש, יו"ר
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 1 כן. שניים כפולים.  :ה. פרי יגור

 2פיעים ברשימה שלך, כבר מופיעים באישור דקה. חלק מהשמות שמו :ח. געש, יו"ר

 3 המועצה בדצמבר בוועדה. 

 4 כמו מי?  :ה. פרי יגור

 5 סיגל רוזוליו למשל, אם אני זוכר.  :ח. געש, יו"ר

 6 היא לא מופיעה.  :ה. פרי יגור

 7 מופיעה בוועדת.  :ח. געש, יו"ר

 8 ודאי שכן, גם הייתה בישיבה.  :ש. בן צור

 9 היא לא מופיעה.  הפרוטוקול שאצלי, :ה. פרי יגור

 10 היא גם הייתה בישיבה וגם הוזמנה אליה.  :ש. בן צור

 11 גם חסיד אליהו מופיע.  :מהנוכחים

 12 וגם חסיד אליהו מופיע.  :ח. געש, יו"ר

 13 אחד. -אז בואו נעבור על הכל ונלך אחד :ה. פרי יגור

 14-אני רוצה להגיד לך משהו. אם אנחנו עוברים על הכל, אני אעבור שם :ח. געש, יו"ר

 15 שם, אני אעשה הצבעה שמית. 

 16 נהדר.  :ה. פרי יגור

 17 אבל לפני זה, חיים.  :עו"ד ג'ובראן

 18 כן?  :ח. געש, יו"ר

 19לפני זה אני רוצה להתייחס. יש ועדות שאין בכלל נציגי ציבור. אמנם  :עו"ד ג'ובראן

 20 מופיעים ברשימה שאת מנית ואין בכלל שם פונקציה של נציבי ציבור.  

 21  מה, שהחוק לא מחייב אבל הוא גם לא אוסר.  :ה. פרי יגור

 22 לא, אני אומר, אין חובה למנות נציגי ציבור, יש הרכב קבוע.  :עו"ד ג'ובראן

 23 יש ועדות שכתוב.  :י יגורה. פר

 24 ועדת ביקורת למשל, אין דבר כזה נציגי ציבור.  :עו"ד ג'ובראן

 25 דקה, חברים. ועדת ביקורת היא חברי מועצה בלבד.  :ח. געש, יו"ר

 26 כן.  :ה. פרי יגור

 27 ואת רשמת שמות.  :ח. געש, יו"ר
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 1 . נכון :ה. פרי יגור

 2 בסדר.  :ח. געש, יו"ר

 3כיושב ראש הועדה, הועדה, למעט בדיונים שדנים בדו"ח  כי מבחינתי, :ה. פרי יגור

 4 שעד שהוא מפורסם, יכולים להגיע. 

 5 קודם כל, את טועה.  :ח. געש, יו"ר

 6 למה?  :ה. פרי יגור

 7 כי דוחות הביקורת, עד שהם לא מאושרים במליאה.  :ח. געש, יו"ר

 8 אמרתי.  :ה. פרי יגור

 9 לא יכולים. תקשיבי.  :ח. געש, יו"ר

 10 אז אמרתי. כל עוד דנים בדו"ח, בדיון.  :גורה. פרי י

 11 כתוב "מבין חבריה", הגר. :עו"ד ג'ובראן

 12 אבל לא יכולים להיות. מוגדר "חברי מועצה בלבד". :ח. געש, יו"ר

 13 כשתרצו שאני אדבר, תגידו לי.  :ה. פרי יגור

 14הגר, ועדת ביקורת מוגדר "חברי מועצה בלבד", אין נציגי ציבור,  :ח. געש, יו"ר

 15ועדת ביטחון וועדת מל"ח שהסעיף של שיתוף  –נקודה. יש שתי ועדות 

 16 ציבור לא חל לגביהם. 

 17 אגב, מה קורה עם ועדת ביטחון? היא לא כונסה עד עכשיו. :ה. פרי יגור

 18 היא לא כונסה עד עכשיו. :ח. געש, יו"ר

 19 אתה יודע אבל שיש חיוב בחוק לאחת לפחות לשלושה חודשים.  :ה. פרי יגור

 20 תפסיקי כל הזמן, חוק, לא חוק. מאחר ויש לי בעיה עם המשטרה.  :ח. געש, יו"ר

 21 אתה הולך לפי החוק.  :ה. פרי יגור

 22לא היה מפקד. אני לא מדבר על החוק, לא היה מפקד נקודת משטרה  :ח. געש, יו"ר

 23 ע כנציג משטרת ישראל בוועדת הביטחון. עד עכשיו. מפקד הנקודה נקב

 24 זה גם הטיעון שלך בנושא של החל"ז?  :ה. פרי יגור

 25 דקה. החל"ז, דרך אגב, אנחנו עושים פגישה עם עיריית חדרה.  :ח. געש, יו"ר

 26 לחודש. ומה קורה עד עכשיו?  69 -ב :ה. פרי יגור

 27 לא שריר ולא קיים.  לא קורה כלום כי הדירקטוריון שהיה, לא קיים, :ח. געש, יו"ר
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 1 הוא גם לא התכנס כשהוא היה קיים.  :ה. פרי יגור

 2פעילה.  אלחברה לשלוש, כמה שהוא היה צריך, -הוא התכנס פעמיים :ח. געש, יו"ר

 3ועדת ביטחון וועדת מל"ח, הסעיף של שיתוף ציבור, במפורש נאמר, לא 

 4 חל עליהם. 

 5 אוקי.  :ה. פרי יגור

 6ולמרות זאת יש לך נציג בוועדת מל"ח. אולי את לא יודעת, אולי טעו  :ח. געש, יו"ר

 7 וזימנו אותו משנים קודמות.  אני לא יודע. 

 8 ... יכול מאוד להיות, זה לא  :ה. פרי יגור

 9 לא בקדנציה הזאת, אבל לא חשוב. אבל לגבי.  :ח. געש, יו"ר

 10 אפשר להתקדם?  :ה. פרי יגור

 11אני מעיר את תשומת לבך. ועדת ביקורת, לא יכולים אז אני אומר לך,  :ח. געש, יו"ר

 12להיות נציגי ציבור.  על זה אנחנו מסכימים? כתוב "ועדת חובה, רק 

 13 חברי מועצה". 

 14 אתה מוזמן להביט בסעיף בחוק.  :ה. פרי יגור

 15 חד משמעית, "נבחר מבין חבריה".  :עו"ד ג'ובראן 

 16 נות לה לפחות, חיים? אני רוצה כמה מילים, אפשר? אני רוצה לע :א. אטיאס

 17 תקריא את הסעיף בבקשה.  :ה. פרי יגור

 18כתוב: "ועדת הביקורת תבחר מבין חבריה. המועצה, תבחר ועדת  :עו"ד ג'ובראן

 19 ביקורת מבין חבריה". 

 20 אז אין התייחסות אם כן או לא. זה אומר שזה עניין של.  :ה. פרי יגור

 21 ורש "מבין חבריה". זה כתוב "מבין חבריה". כתוב במפ :עו"ד ג'ובראן

 22ג'ובראן, אני שמעתי קודם בוועדת מכרזים איך אתה מסדר כשנוח לך  :ה. פרי יגור

 23 ואיך אתה לא מסדר. 

 24 לא, זה ניצול ציני.  עו"ד ג'ובראן

 25 למרות שזה היה מאוד משעשע.  :ה. פרי יגור

 26אבל זה החוק. את מוזמנת לקבל ייעוץ משפטי נוסף על זה. החוק זה  :עו"ד ג'ובראן 

 27 מה שכתוב. זה המצב. לא לרוחך? אין מה לעשות. 



  40-3666868חברת איגמי,                                                              ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור 
  4460במאי  61
 
 

46 

 1 "ועדת ביקורת, המועצה תבחר מבין חבריה." זהו.  :ח. געש, יו"ר

 2 טוב.  :ה. פרי יגור

 3 כתוב: "הרכב ועדה שלא נקבע לה". 641בסעיף  :ח. געש, יו"ר

 4שאני מנהלת את הועדה שלי בשקיפות, אז זה לא משנה, יהיו לא  מכיוון :ה. פרי יגור

 5יהיו, כולם ידעו מה קורה וכולם ידעו על הדוחות וכולם יראו את 

 6 הפרוטוקולים. אז הכל נהדר. 

 7 אני לא יודע אם זה חוקי כל כך שיהיו שותפים לדוחות ביקורת.  :עו"ד ג'ובראן

 8 רת עליי. נגיע לגשר, בסדר? תעבירו ביקו :ה. פרי יגור

 9 אני לא רוצה להבעיר ביקורת על אף אחד.   :ח. געש, יו"ר

 10 לא, זה עניין של חוק.  :עו"ד ג'ובראן

 11 אנחנו נראה.  :ה. פרי יגור

 12א', לא מעיר  -תראי, אפשר לעשות את זה הצבעה. אני רק מאיר לך ב :ח. געש, יו"ר

 13 ע'.  -לך ב

 14 אוקי.  :ה. פרי יגור

 15 בה, אין נציגי ציבור. גם איכות סבי :עו"ד ג'ובראן

 16 פה יש.  :מהנוכחות

 17 עם ארגון.  בהתייעצותיש  :עו"ד ג'ובראן

 18 שניים שנבחרים בהתייעצות עם הירוקים.  :מהנוכחות

 19 לא, לא על ידי המועצה.  :עו"ד ג'ובראן

 20 חלק מהועדות מוגדר בחקיקה מי הם.  :ח. געש, יו"ר

 21 נכון.  :ה. פרי יגור

 22אוקי. חלק הם רק חברי מועצה. חלק הם חברי מועצה ואחרים.  :ח. געש, יו"ר

 23 בוועדות החובה זה מוגדר יותר טוב, בוועדות רשות מוגדר יותר רחב. 

 24יש לך התנגדות עקרונית איפה שאין הגדרה, למנות נציגי ציבור? אם  :ה. פרי יגור

 25 תושבים רוצים לקחת חלק בעשייה הציבורית. 

 26, אין דבר שאין -תנגדות. אני אסביר לך למה. כי במקומות שכן, יש לי ה :ח. געש, יו"ר

 27הגדרה בכלל. כתוב שוועדה שלא נקבע לה חיקוק, רבע מחבריה יהיה 
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 1חברי מועצה והשאר נציגים. זאת אומרת, המספר של החברים בוועדה 

 2 נקבע.  

 3אז אתה מאוד נצמד עכשיו לחוק, נכון? אבל לפני שתי דקות כששאלתי  :ה. פרי יגור

 4 תך על ועדת ביטחון, אמרת לי "החוק אומר". או

 5 אין לי את מי לזמן. כי הנציג של המשטרה, אני אדבר עם עצמי?  :ח. געש, יו"ר

 6אתה מזמן את התחנה. את מפקד התחנה והוא קובע מטעמו. והתחנה  :תושב

 7 האחראית לזה היא תחנת חדרה, אני יודע את זה. 

 8 ה פה מפקד נקודה הרבה זמן. ולכן, אני מסביר, לא הי :ח. געש, יו"ר

 9 אבל יש תחנת חדרה שממונה על היישוב שלך.  :תושב

 10 אני יודע. תאמין לי שאני יודע. אני יודע שאתה בדימוס במשטרה.  :ח. געש, יו"ר

 11 זה טיעון שלא מחזיק מים.  :תושב

 12מאה אחוז. ועדת ביטחון, כשכיננו אותה בענייני אנו באנו ארצה,  :ח. געש, יו"ר

 13 כשהיה המשמר האזרחי באופן כזה או אחר. 

 14 זה לא משנה.  :ה. פרי יגור

 15זה לא משנה, את צודקת. הועדה לא כונסה, לא בסדר, עד כאן. בוועדת  :ח. געש, יו"ר

 16ת לא ביטחון, בוועדת מל"ח, אין נציגי ציבור. הסעיף של הרכב הועדו

 17חל. לגבי יתר הועדות, הרכב הועדות, גודל הועדות נקבע מהחלטת 

 18המועצה כמה חברי מועצה יהיו שמה. אם קבענו בוועדה מסוימת שיהיו 

 19שלושה חברי מועצה, הרי הם רבע ואפשר לאייש אותה בעוד תשעה 

 20נציגים. בסך הכל, ההרכב של הועדות, של אותם נציגי ציבור, צריך 

 21יעתי. ההרכב הסיעתי הוא פה קצת בעייתי כי יש לשקף את ההרכב הס

 22 פה שבע.  

 23עדיין לא נתת לי אבל הסבר למה יש לך התנגדות עקרונית לתושב. זה  :ה. פרי יגור

 24 לא משנה מה ... הפוליטיות. 

 25 אני מסביר לך למה.  :ח. געש, יו"ר

 26 אין חובה שנציגי ציבור יהיה נגזרת של הנהלה, לא הנהלה. זה :עו"ד ג'ובראן

 27 פריבילגיה שאתה. 
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 1ג'ובראן, סליחה. אתה נותן את הפרשנות המשפטית. מי שקובע את  :ה. פרי יגור

 2 המדיניות, זה אנחנו, אוקי? אז רגע, אני רוצה לדבר על  מדיניות. 

 3 אני מדבר על חובה, לא חובה.  :עו"ד ג'ובראן

 4 אני רוצה לדבר על מדיניות.  :ה. פרי יגור

 5 התפקיד שלי לא לקבוע מדיניות.  :עו"ד ג'ובראן

 6אני, בהשקפת עולמי,  תושב שרוצה לקחת חלק בעשייה ציבורית, לא  :ה. פרי יגור

 7 צריך למנוע. 

 8 ואני חושב שזה לא צריך, אני חושב שאת.  :ח. געש, יו"ר

 9 אז אני מבקשת לדעת למה אתה חושב.  :ה. פרי יגור

 10דות צריכות להיות ענייניות ולא בזאר אני אגיד לך. כי אני חושב שהוע :ח. געש, יו"ר

 11 איש.  84איש או  41טורקי. וועדה שיושבים בה 

 12 . -רק רגע. אתה טוען ש :ר. לירם

 13אנשים,  41זה בעיית ניהול. סליחה. אם אתה לא יודע לנהל דיון של  :ה. פרי יגור

 14 הבעיה היא שלך לא של התושבים. 

 15 טוב, את צודקת. בסדר.  :ח. געש, יו"ר

 16אתה טוען שתושב מקצועי, שיש לו ניסיון באותו תחום, הוא פחות  :ר. לירם

 17 מגורם מקצועי שאולי הוא גם פחות מקצועי מאותו תושב? 

 18 אני אתן לך הצעה חינם.  :ח. געש, יו"ר

 19 אוקי.  :ר. לירם

 20תזמין אותו להשתתף ותרשום בפרוטוקול שהוא השתתף, הוא לא בעל  :ח. געש, יו"ר

 21 ת רוצה לעבור על השמות? זכות הצבעה. נקודה. א

 22 ואני אשאל אותך שאלה. זה עומד בהגדרה של.  :ר. לירם

 23איכות סביבה, דרך אגב, יש ועדת חובה שמוגדר בדיוק. ועדת חובה  :ח. געש, יו"ר

 24 שמוגדר מי החברים בה. 

 25 . אבל יש פה גם. 641ההרכב קבוע, לא חל על סעיף  :עו"ד ג'ובראן

 26 שמה זה הסעיף הזה?  :ר. לירם

 27אחד התייעצות עם ארגון סביבה. אם אין מקומי, יש שני נציגי ציבור.  :עו"ד ג'ובראן
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 1ארצי. והשני ייבחר על ידי ארגון הסביבה הארצי. כלומר המועצה 

 2צריכה להתייעץ עם הארגון הארצי, למנות אחד והשני ימונה על ידי 

 3 הארגון הארצי. כלומר אני חושב שאין מקום למנות עכשיו. 

 4 ועדת שימור אתרים, ההרכב שלה קבוע בחוק.  :יו"ר ח. געש,

 5 אבל אפשר רגע ללכת לפי הסדר שלי?  :ה. פרי יגור

 6 בואי תלכי לפי הסדר.  :ח. געש, יו"ר

 7 תודה.  :ה. פרי יגור

 8 שם? -את רוצה להצביע שם :ח. געש, יו"ר

 9 שם. -כן, אני רוצה להצביע שם :ה. פרי יגור

 10 למה?  :מהנוכחים

 11 כה. כ :ה. פרי יגור

 12אני רוצה להגיד כמה דברים. אני רוצה להגיד לך, הגר, רשמת קודם כל  :א. אטיאס

 13דברים, באמת. אם את רוצה פה להתלהם במליאה, מותר אבל ... 

 14חשבתי שאת עושה את ... בין המליאה  לבין העבודה שאנחנו עושים 

 15 ביחד. 

 16 השמות שרשומים, זה מקובל?  :ר. לירם

 17 עושה.  כנראה שאת לא :א. אטיאס

 18 חלק כן, חלק לא.  :ח. געש, יו"ר

 19 רגע, אני לא שומעת את אלי.  :ה. פרי יגור

 20 אני רוצה להסביר לך משהו.  :א. אטיאס

 21 לא, לא הבנתי מה שאמרת עד עכשיו. סליחה.  :ה. פרי יגור

 22 אז אחר כך אני אגיד לך עוד פעם.  :א. אטיאס

 23 אוקי.  :ה. פרי יגור

 24 הועדות כבר הרבה זמן. אנחנו מדברים על  :א. אטיאס

 25 נכון. גם מתכתבים, לא רק מדברים.  :ה. פרי יגור

 26עברנו סבב אחד שאישרנו במליאה. היו דברים שלא הסכמנו וכן  :א. אטיאס

 27 הסכמנו. יש לי פה התכתבות איתך. 
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 1 כן, גם לי יש.  :ה. פרי יגור

 2ואפילו ענית שהגענו לאיזה מין הבנה מסוימת  6188 -התכתבות איתך ב :א. אטיאס

 3 .-לי על המייל שלי והוא פה אצלי. לגבי השמות ש

 4 )מדברים יחד( 

 5 זה מפריע לי נורא.  :ה. פרי יגור

 6 לגבי השמות שחסרים לגבי נציגי ציבור, נכון?  :א. אטיאס

 7 עמדתי על אותם שמות לאורך כל הדרך. שבעצם  :ה. פרי יגור

 8לא, לא, יש פה פחות שמות מה שרשמת ברשימה הזאת. ואנחנו יכולים  :א. אטיאס

 9לדבר עליהם, אני יכול לדבר איתך על העניין הזה. אז קודם כל ולהגיד 

 10 עד היום, לא הייתה ישיבה.  6188 -את זה, מה

 11 לא ממרץ עד היום.  :ה. פרי יגור

 12 . 6188 -מ :א. אטיאס

 13 מנובמבר אשתקד, אלי.  :ה. פרי יגור

 14 התכתבנו? כתבנו?  6188 -אני מדבר עכשיו. ב :יאסא. אט

 15 מהישיבה הראשונה שזה עלה וחיים, הבוס שלך, הנחה לקבוע את זה.  :ה. פרי יגור

 16 התכתבנו?  :א. אטיאס

 17 כן. אני גם יש לי פה.  :ה. פרי יגור

 18 התכתבנו?  :א. אטיאס

 19 אתה תקריא, אני אקריא.  :ה. פרי יגור

 20לך את זה, לא משנה, יש לך את זה, בסדר. בכל אופן, אני יכול להקריא  :א. אטיאס

 21קיבלת תשובות, ניסינו להגיע להסכמה ולא הצלחתי להגיע איתך. את 

 22אנשים  84חושבת שאת מנהלת את המועצה. את חושבת שאת תמני 

 23בישיבות שאת רוצה ואנחנו לא חושבים ככה. אז יש בינינו קצת עניין 

 24לא את והוא קובע את המדיניות של פערים. בגלל זה חיים יושב פה ו

 25 ולא את. אז עכשיו הצגנו את הדברים. עוד דבר אני רוצה להגיד לך. 

 26 וגם לא אתה, אם ככה.  :ה. פרי יגור

 27 לא, לא אני. אני יושב עם חיים, הכל איתו אני מתאם.  :א. אטיאס
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 1לא, כי יש פה דברים שאתה כתבת, שחלקם מסתדרים. נראה לי שאתה  :ה. פרי יגור

 2 לא כל כך מבין את תפיסת מעמדך. 

 3אני אגיד לך עוד משהו. את גם שוכחת, את יש לך שני נציגים. אפילו  :א. אטיאס

 4שאת מייצגת את האופוזיציה, אבל אנחנו צריכים להסכים שיתנו לך 

 5 ת הנציגים. יותר ופחות. זאת אומרת, גם כשבוחרים א

 6 כולם הסכימו. כל הרשימה פה מוסכמת.  :ה. פרי יגור

 7 לא, לא רק שאתם מסכימים.  :א. אטיאס

 8 עוד עם מעודה ואחריו.  :ה. פרי יגור

 9 חוץ מזה שאתם מסכימים, אנחנו לא מסכימים להסכים.  :א. אטיאס

 10 אתם אף פעם לא מסכימים.  :ה. פרי יגור

 11 ם. אנחנו לא חייבים להסכי :א. אטיאס

 12 רק שזה לא עלה עד עכשיו.  :מהנוכחים

 13מפתיע, אלי, שאתה אומר שאתם לא מסכימים להצעות שלנו. אני  נורא :ה. פרי יגור

 14 בהלם. 

 15עכשיו אני יכול להגיד לך עוד משהו. זה הפתיח בשבילי. עכשיו את  :א. אטיאס

 16, תקריאי את הרשימות לחייםמציעה את ההצעה שלך, אני מציע גם 

 17ניתן הצעה נגדית, נצביע עליהם. מה שנגיע להסכמה,  שלך, אנחנו

 18 בבקשה. מה שלא, אפשר ללכת, לדחות את זה, מה שאתם רוצים. 

 19אטיאס, זה לא עניין שאתה תציע והיא תציע. צריך קודם כל להציע  :א. מעודה

 20 . 41הצעות בהתאם לחוק. זאת אומרת, אם 

 21 זה בהתאם לחוק.  :א. אטיאס

 22 מציע בהתאם לחוק והיא מציעה בהתאם לחוק? אז האם אתה  :א. מעודה

 23 כן.  :מהנוכחים

 24 אז משהו לא ברור בחוק. את מציעה בהתאם לחוק?   :א. מעודה

 25 רק מעיר לי היועץ המשפטי פה, פרוצדורלית. דקה.  :ח. געש, יו"ר

 26 כן?  :א. מעודה

 27מעיר לי היועץ המשפטי, הפרוצדורה מאחר וזה הצעה לסדר ולא  :ח. געש, יו"ר
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 1הצבענו להכניס אותה לסדר היום, אנחנו מסכימים להכניס אותה 

 2 לסדר היום. אנחנו דנים בה. נכנסה לסדר היום. כן. 

 3עכשיו, מתוך הרשימה שנתנו, יש לנו רשימה שאישרנו אותה, אישרנו  :א. אטיאס

 4 גם נבחרי ציבור. 

 5 לא, לא. לא אושרו נציגי ציבור.  :ר. לירם

 6 מה אתה אומר לי לא? כן אושר.  :א. אטיאס

 7 לא נציגי ציבור. :ר. לירם

 8 יעש נציגי ציבור, מה אתה אומר לי לא?   :א. אטיאס

 9 אני אגיד לך מה אושר.  :ח. געש, יו"ר

 10שם ותגידו איפה אנחנו. אוקי, תגיד מי -אז רגע, חיים, בואו נלך שם :ה. פרי יגור

 11 מוסכם. אוקי? 

 12 מוסכם ומה אני מציע ואת תגידי.  בואי אני אגיד לך מה :א. אטיאס

 13 שם, מה יש. -שם :מהנוכחים

 14 )מדברים יחד( 

 15 שם?-מה הבעיה להגיד שם :ר. לירם

 16 שם. נציגי  ציבור. -כן, שם :מהנוכחות

 17 נכון.  :ר. לירם

 18 את רוצה שאני אגיד לך נציגי ציבור?  :א. אטיאס

 19נחנו מסכימים ועל לא, אני אגיד את שם הועדה ואנחנו נגיד על מה א :ה. פרי יגור

 20 מה לא. בסדר? 

 21 אוקי.  :א. אטיאס

 22 מה זה מסכימים? מצביעים או לא מצביעים?  :מהנוכחים

 23 מצביעים.  :ה. פרי יגור

 24 לא. מסכימים לדון בזה. לא מורידים מסדר היום.  :א. מעודה

 25ועדת להנצת זכרם של נרצחי טרור, שהיא ועדת חובה וגם ועדת השמות  :ה. פרי יגור

 26שהיא רשות, אנחנו הצענו את מאירה  ציבורייםוהנצחה למקומות 

 27 קסטר, יושב ראש יד לבנים. -קופלמן
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 1 אוקי. אז אנחנו מתנגדים להצעה.  :א. אטיאס

 2 מי זה "אנחנו"?  :ה. פרי יגור

 3 אנחנו, הקואליציה.  :א. אטיאס 

 4 אפשר לעשות על זה הצבעה?  :יגור ה. פרי

 5 אפשר לעשות על זה הצבעה. אם את רוצה.  :ח. געש, יו"ר

 6 אפשר לנמק למה אתם מתנגדים? יש לך נימוק טוב, אבל תגיד אותו.  :א. מעודה

 7 , תן לדבר. עתירגאתה מנהל את הישיבה? בחייך,  :א. אטיאס

 8 לא, הוא פשוט יודע מה היה בהנהלה.  :ה. פרי יגור

 9 לא, מה שאתה אומר, אתה אומר "אני רוצה לעשות הצבעה נגד".  :מעודה א.

 10 לא, היא אמרה אז אמרתי לה כן.   :א. אטיאס

 11ימוקים. אחד, לי בעיה. שני נשם, אין -היא ביקשה לעשות הצבעה שם :ח. געש, יו"ר

 12אפוליטי. הוא מוצע מטעמך, עם כותרת של  ארגוןארגון יד לבנים הוא 

 13יגוד מוחלט לדעתו, עמדתו של יושב ראש "יד לבנים" מפלגת העבודה בנ

 14 הארצי, מר אלי בן שם.  

 15 מה הקשר? לא הבנתי.  :ה. פרי יגור

 16 תקשיבי עד הסוף.  :מהנוכחים

 17 מאירה קסטל היא יושבת ראש ארגון יד לבנים המקומי.  :ח. געש, יו"ר

 18 נכון.  :ה. פרי יגור

 19 ארגון  יד לבנים הוא ארגון אפוליטי.  :ח. געש, יו"ר

 20 נכון.  :ה. פרי יגור

 21 כאן, בנייר הזה, היא מוצעת מטעם מפלגת העבודה. היא לא יכולה.  :ח. געש, יו"ר 

 22 )צוחקת(. :ה. פרי יגור

 23 כן, מה את צוחקת?  :א. מעודה

 24 מה לעשות?  :ח. געש, יו"ר

 25 לא, לא, שיירשם, זה נימוק טוב.   :מהנוכחים

 26 אוקי.  :גורה. פרי י

 27 זה נרשם הכל.  :א. מעודה
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 1 דבר שני, יש .  :ח. געש, יו"ר

 2אתה אומר שאסור לה בגלל שהיא מזוהה פוליטית והיא יכולה להיות  :ה. פרי יגור

 3 יושב ראש יד לבנים? זה מה שאתה אומר? 

 4 גם זה נכון.  :ח. געש, יו"ר

 5 לא, הפוך. בגלל שהיא יושבת ראש, היא אפוליטית.  :א. מעודה

 6, לא צריך להסביר אפריםלא, לא. אני הבנתי בדיוק מה הוא אומר לי,  :ה. פרי יגור

 7 לי. אני שומעת גם מה שהוא לא אומר. 

 8 ... לערבב בין דבר לדבר.  :מהנוכחות

 9אל תנסי לפרש אותי, אני אומר במפורש. יושבת ראש ארגון שהוא  :ח. געש, יו"ר

 10. לא מקובל הארציעם יושב ראש ארגון "יד לבנים"  דברתיאפוליטי, 

 11עליו העניין הזה. עכשיו, הוא לא בעל הבית שלה, הוא לא יכול לעשות 

 12 עם זה שום דבר. ועליי זה לא מקובל. גם משום שיש פה, לא עלינו.  

 13לא מקובל על יושב ראש ארגון "יד לבנים" שנציגה של "יד לבנים"  :ה. פרי יגור

 14 היישובית תשב בוועדה להנצחה?  אפשר לקבל את זה בכתב? 

 15 דקה. עכשיו אני אמשיך איתך הלאה. תפני את אליו.  :ח. געש, יו"ר

 16 אני אפנה אליו.  :ה. פרי יגור

 17 אנחנו נעשה הצבעה.  :ח. געש, יו"ר

 18 ני אפנה אליו, כי זה מאוד מדהים אותי. לא, לא, א :ה. פרי יגור

 19עזבי רגע, אני לא שואל מה מדהים אותך, מה לא. אני נדהם בכלל  :ח. געש, יו"ר

 20 מהכל. הדבר השני. 

 21 אבל אתה אמרת שאתה בעל ניסיון ולא נדהם מדברים.  :ר. לירם

 22-כרכור אבל גם בפרדס חנה-הדבר השני, יש מריבה לא בפרדס חנה :ח. געש, יו"ר

 23כור והיא באה לידי ביטוי גם בהתנהגות של מאירה לפעמים, בין שני כר

 24הארגונים. בין ארגון יד לבנים לבין הארגון להנצחת חללי טרור 

 25ופעולות איבה. ולהושיב נציג של "יד לבנים" בוועדה שדנה בהנצחת 

 26חללי פעולות טרור ואיבה, זה נראה לי ניגוד עניינים מובנה. אלה 

 27נעשה הצבעה ונעבור  –טוב. לא מקובלים  –עלייך  הנימוקים. מקובלים
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 1 הלאה. 

 2 אוקי.  :ה. פרי יגור

 3 את רוצה לעשות הצבעה?  :ח. געש, יו"ר

 4אז למה אתה מתנגד? אתה מתנגד לוועדה של נרצחי הטרור או לוועדה  :ר. לירם

 5 של הנצחה? 

 6 לשניהם. אני מתנגד.  :ח. געש, יו"ר

 7 את השני. רגע, תירצת את הראשון, לא  :ר. לירם

 8 את שניהם. אני מתנגד לזה שהם יהיו.  :ח. געש, יו"ר

 9 מי אלה היתר?  :ר. לירם

 10 אין יתר.  :ח. געש, יו"ר

 11 אפשר להציע מישהו אחר?  :ה. פרי יגור

 12 כן.  :ח. געש, יו"ר

 13 כן?  :ה. פרי יגור

 14 כן.  :ח. געש, יו"ר

 15 את נתנאל קסטן.  :ה. פרי יגור

 16 אין לי בעיה.  :ח. געש, יו"ר

 17 מעולה.  :ה. פרי יגור

 18 אוקי.   :א. מעודה

 19 בשתי הועדות?  :ח. געש, יו"ר

 20 כן.  :ה. פרי יגור

 21 אין לי בעיה.  :ח. געש, יו"ר

 22 תודה.  :ה. פרי יגור

 23 ועדה למאבק בנגע הסמים, נכון?   :ח. געש, יו"ר

 24 כן, היא ועדת חובה.  :ה. פרי יגור

 25 לזה לא הסכמת.  :א. אטיאס

 26 דקה, רגע, אני רוצה לראות אם לא הסכמנו כבר.  :ח. געש, יו"ר

 27 הסכמנו שני נציגים והיא רוצה את דן אהרון ואנחנו מסכימים.  :א. אטיאס
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 1 מסכימים?  :ר. לירם 

 2 אוקי, כן, אין בעיה.  :ח. געש, יו"ר

 3 את מי?  :ר. לירם

 4 דן אהרון, מאחוריך. אין בעיה, הלאה.  :ח. געש, יו"ר

 5 ועדה למיגור אלימות. גם דן אהרון.  :ה. פרי יגור

 6 ועדה למיגור אלימות. אין לכם נציג עד עכשיו?  :ח. געש, יו"ר

 7 לא. יושב ראש הועדה זה אבי, אין שמה נציגים.  :ה. פרי יגור

 8 מי היושב ראש?  :ח. געש, יו"ר

 9 אבי. אה, לא, הוא בנגע הסמים.  :ה. פרי יגור

 10 בי קפון. לא, הוא בנגע הסמים, א :ח. געש, יו"ר

 11 אלימות זה אלדד.  :מהנוכחות

 12 הועדה סגורה כבר.  :מהנוכחים

 13 מיגור אלימות.  :ח. געש, יו"ר

 14 . -יש שמה חברי מועצה ו :א. אטיאס

 15יש ראש העירייה וסגנו, המנהל הכללי של המועצה, מנהל אגף החינוך,  :ח. געש, יו"ר

 16 חברים נוספים מבין השאר, נציגי הארגונים. 

 17 ן לך שמה. אתה לא יכול נציגי ציבור. אי :מהנוכחים

 18 אין נציגי ציבור.  :ח. געש, יו"ר

 19 נציגי ארגונים העוסקים בזכויות.  :עו"ד ג'ובראן

 20 כן. יש שמה אנשי מקצוע וחסרים נציגי ארגונים.  :א. אטיאס

 21 אני יכול להשתלב כאיש מקצוע.  :תושב

 22 לא, אנשי מקצוע, עובדי מועצה.  :א. אטיאס

 23 מקצוע מוגדרים.  אנשימוגדרים,  :עו"ד ג'ובראן

 24 לא, עובדי מועצה.   :א. אטיאס

 25 רווחה וזה.  :מהנוכחות

 26 אין שמה מקום.  :א. אטיאס

 27 אין נציגי  ציבור.  :ח. געש, יו"ר
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 1 הלאה. ועדת חינוך.  :ה. פרי יגור

 2ועדת חינוך, יש לכם הרבה נציגים, במיוחד ... אופוזיציה מול  :א. אטיאס

 3 הקואליציה.  

 4 כמה לכם יש?  :פרי יגורה. 

 5בואי, אני אקריא לך. יש שמה ככה. בוועדת חינוך יש סיגל סקלי כהן,  :א. אטיאס

 6ערן מזען, רינת תורג'מן, נחמני לימור, כוכי גדרון, סיגל רוזוליו וליאור 

 7 חסיד. יש שמה הרבה יותר. 

 8 . -אז בסדר, אליהו ו :ה. פרי יגור

 9 ר מהיחס שלכם. רק רגע. יש לכם הרבה יות :א. אטיאס

 10אליהו חסיד, סיגל רוזליו, רשמת גם בצד שלך והם מופיעים וכבר  :ח. געש, יו"ר

 11 עליהם החלטנו. 

 12 אליהו חסיד וסיגל רוזוליו, מטעם אבי ומטעם יואב.  :ה. פרי יגור

 13 בסדר. יש שם מספיק נציגים. :א. אטיאס

 14 לא. :ר. לירם 

 15 סליחה, סליחה.  :ה. פרי יגור

 16 אתה אומר לא. אנחנו אומרים שכן. רגע,  :א. אטיאס

 17 )מדברים יחד( 

 18 יש שמה את נחמני לימור, שהייתה באופוזיציה שנכנסה אחר כך של זה.  :א. אטיאס

 19 , שכרגע בסיעה שלך. אפריםסליחה? סליחה? נחמני היא של  :ה. פרי יגור

 20 כשבחרנו אותה, סליחה, גברת.  :א. אטיאס

 21 נכון להרגע ואם אתה רוצה נפתח את זה, כי אם כבר.  :ה. פרי יגור

 22 כשבחרנו אותה, אז ...  :א. אטיאס

 23לא, לא, אלי. לא, סליחה. אם אנחנו כבר פותחים את זה, היות שהוא  :ה. פרי יגור

 24 , לא הוא. אפריםעבר לקואליציה, 

 25 רק שיכירו לוועדה.  :א. מעודה

 26 אז יכול להיות שכל הרכבי הועדות צריכים להשתנות.  :ה. פרי יגור

 27 אבל לקואליציה יהיה יותר.  :ח. געש, יו"ר



  40-3666868חברת איגמי,                                                              ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור 
  4460במאי  61
 
 

88 

 1, הוא לא םיכול להיות מאוד להיות אבל יכול להיות גם שבוועדת מכרזי :ה. פרי יגור

 2 לשבת.  להמשיךצריך 

 3 מי?  :א. מעודה 

 4 אתה.  :ה. פרי יגור

 5 למה?  :א. מעודה

 6 . 0-6כי אנחנו כרגע  :ה. פרי יגור

 7 אבל המבחן הוא לא פר ועדה.  :עו"ד ג'ובראן

 8סליחה. אם זה משקף את ההרכב הסיעתי, יכול להיות שאתם צריכים  :ה. פרי יגור

 9 להוריד משמה שניים. 

 10 לא פר ועדה.  :עו"ד ג'ובראן

 11 מה הרכב ועדת מכרזים?  :ה. פרי יגור

 12 לא חייב בכל ועדה.  :עו"ד ג'ובראן

 13 מה צריך להיות הרכב ועדת מכרזים?  :ורה. פרי יג

 14 אז זה לא פר ועדה. יכול להיות בועדתך כזאתי.  :ח. געש, יו"ר

 15 אבל תענו לי על השאלה. מה צריך להיות הרכב ועדת מכרזים?  :ה. פרי יגור

 16 לא פחות משלושה אנשים.  :ח. געש, יו"ר

 17 , נכון? 4-6אז לצורך העניין, אתה רוצה נגיד שלושה? זה  :ה. פרי יגור

 18 לא חייב.  :עו"ד ג'ובראן

 19אז תוותר על שתיים. אם אתה רוצה להשאיר את ארבעתם, תכניס לי  :ה. פרי יגור

 20 עוד אחד. 

 21אני לא משנה את ההרכב של ועדת המכרזים, כי בסך הכל התמונה של  :ח. געש, יו"ר

 22 המכרזים, ההרכב הסיעתי מיוצג. 

 23 בהרכב ועדת המכרזים היו .  :ה. פרי יגור

 24לא הרכב בודד של ועדה, ההרכב הכולל של הועדות מייצג את ההרכב  :ח. געש, יו"ר

 25 הסיעתי. 

 26 תביני שזה לא יכול להיות אחד מול אחד.  :א. אטיאס

 27 אתה, כל פעם שיש לך, מתאים לך.  :ה. פרי יגור
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 1 נכון, יש תשובות. הם לא מתאים, זה משהו אחר.  :א. אטיאס

 2 אנחנו נפגש עוד על זה.  :ה. פרי יגור

 3 את מדברת על אנשי ציבור עכשיו.  :א. מעודה

 4 הלאה, מה הועדה הבאה?  :א. אטיאס

 5 לא, זה לא נגמר הסיפור ההוא.  :ה. פרי יגור

 6 אוקי.  :ח. געש, יו"ר

 7 ועדת חינוך, אני מציעה להוסיף את ...  :ה. פרי יגור

 8 שנייה, שנייה, מה נגמר?  :א. אטיאס

 9אני מדברת על ועדת חינוך, אני מבקשת לצרף את טל דנקס ושרון  :ה. פרי יגור

 10שפירא לוועדה, כנציגי ציבור. אני לא אקבל "לא"  כתשובה, גם אם 

 11 נשאר פה עד שתיים עשרה בלילה. 

 12את לא תשארי פה עד שתיים עשרה בלילה. תהיה הצבעה ובזה ייגמר.  :ח. געש, יו"ר

 13 מה זה עד שתיים עשרה בלילה? 

 14 אתם, באותה מידה, יכולים להוסיף מישהו נוסף משלכם.   :גורה. פרי י

 15 לא רוצה. לא רוצה.  :ש. בן צור

 16 למה?  :ה. פרי יגור

 17 )מדברים יחד( 

 18 אני רוצה לדעת למה. אין לך התנגדות, בואי נכניס אותם.  :ה. פרי יגור

 19 לא, יש התנגדות בכלל ממספרים ...  :ש. בן צור

 20 )מדברים יחד( 

 21 אני רוצה לדעת  אם לך, שרון בן צור, יש התנגדות לטל דנקס?  :ה. פרי יגור

 22 כן. כן. יש לי התנגדות.  :ש. בן צור

 23 . עשהוא ישמלמה? הוא יושב פה, אני רוצה  :ה. פרי יגור

 24 אני רואה אותו.  :ש. בן צור

 25 )מדברים יחד( 

 26 אני רוצה שהיא תגיד לו.  :ה. פרי יגור

 27 מה שאתה רוצה, לא מעניין.  :ח. געש, יו"ר
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 1מאוד מעניין. אותי זה מאוד מעניין וגם את הציבור זה מעניין. אתה לא  :ה. פרי יגור

 2 תקבע מה מעניין את הציבור. 

 3 אנחנו יכולים להצביע בעד ונגד.  :ח. געש, יו"ר

 4 אני מבקשת ששרון תגיד ...  :ה. פרי יגור

 5 אני לא רוצה.  :ש. בן צור

 6 )מדברים יחד( 

 7 היא לא צריכה להגיד. היא רוצה להצביע.  :געש, יו"ר ח.

 8 למה לא?  :ה. פרי יגור

 9 אנחנו מסכימים להוסיף את שרון.  :ח. געש, יו"ר

 10 אני מסכימה להוסיף את שרון. אני צריכה לתת לך ...  :ש. בן צור

 11 )מדברים יחד( 

 12 טוב. אנחנו מסכימים להוסיף את שרון.  :ח. געש, יו"ר

 13 נהדר, תודה.  :ה. פרי יגור

 14 אני שמח לדעת למה לא אותי. אני אשמח לדעת .  :מהנוכחים

 15 אני אסביר לך באופן אישי.  :ש. בן צור

 16אני לא צריך לנמק. אני אשמח אם הקהל לא ישתתף. עוד ארבע וחצי  :ח. געש, יו"ר

 17 שנים, אני אזמין אותכם להיות חברי מועצה. הלאה. 

 18 )מדברים יחד( 

 19 מקבלים יועץ משפטי, חלה חובת הנמקה שאתם ...  אנחנו ... ולא :תושב

 20 אדוני, אני אוציא אותך מחדר הדיונים, אין לך זכות דיבור.  :ח. געש, יו"ר

 21 אתה לא תוציא אותו.  :ה. פרי יגור

 22 )מדברים יחד( 

 23את כנראה לא מכירה. תקראי את הספר. אם הוא יפריע לדיון אני  :ח. געש, יו"ר

 24אני לא יכול להוציא, אותך אני צריך אבקש להוציא אותו. אותך 

 25 להוציא שני שליש. 

 26 שרון, אני מבקשת הסבר למה את מתנגדת לטל דנקס? :ה. פרי יגור

 27 אני לא צריכה לתת הסבר למה אני מתנגדת. אני לא צריכה לתת הסבר.  :ש. בן צור
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 1  את חייבת לתת הסבר. את נבחרת ציבור ואת יושבת פה ותתני תשובות. :ה. פרי יגור

 2 אני לא צריכה לתת לך הסבר.  :ש. בן צור

 3 הגר, את רוצה לעבור הלאה?  :ח. געש, יו"ר

 4 לא, אני רוצה להתעקש על זה.  :ה. פרי יגור

 5אז אני אעשה הצבעה על שרון. איך קוראים לה? שרון שפירא. מי בעד  :ח. געש, יו"ר

 6 שרון שפירא? בעד, פה אחד. הועדה הבאה. 

 7 אושר פה אחד -גת ציבור בוועדת חינוך מינוי שרון שפירא כנצי 

 8 לא, אני מבקשת לעשות הצבעה על טל דנקס.  :ה. פרי יגור

 9 על טל דנקס.  :ח. געש, יו"ר

 10 ... נציגי ציבור.  :ש. בן צור

 11 אני רוצה לראות הצבעה על טל דנקס ואני גם רוצה הנמקה.  :ה. פרי יגור

 12 מאה אחוז. טוב.  :ח. געש, יו"ר

 13 ואת תסבירי לי גם למה.  :ה. פרי יגור

 14 אני לא חייבת שום הסבר.  :ש. בן צור

 15 לא לי, גם לו תסבירי.  :ה. פרי יגור

 16 לו, אני אסביר.  :ש. בן צור

 17תפסיקי להגיד פה לאנשים מה לעשות. את לא מנהלת את הישיבה. את  :ח. געש, יו"ר

 18לא מנהלת את הישיבה, את כנראה התבלבלת. את הישיבה, אני מנהל, 

 19ת. את רוצה הצבעה על טל דנקס? מי בעד טל דנקס? שניים, תודה. לא א

 20 מי נגד? רוב. 

 21 נדחה ברוב קולות –בוועדת חינוך  רמינוי טל דנקס כנציגת ציבו 

 22 יואב, תודה, הלאה. הועדה הבאה.   

 23 . יואבתודה רבה,  :ה. פרי יגור

 24 היא לא רוצה אותו, יושבת ראש.  :י. קעטבי

 25 תודה רבה, יואב.  :ה. פרי יגור

 26 הועדה הבאה.  :ח. געש, יו"ר

 27 אני אזכור את זה.  :ה. פרי יגור
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 1 מה הועדה הבאה?  :ח. געש, יו"ר

 2 ועדת ביטחון, מה אמרנו?  :ה. פרי יגור

 3 הלאה. עליה.  641חל סעיף  אציבור, לועדת ביטחון, אין נציגי  :ח. געש, יו"ר

 4 ועדת אירועים.  :ה. פרי יגור

 5 ועדת אירועים, מה הבעיה?  :ח. געש, יו"ר

 6 אפשר להוסיף אחד לרשימה.  :א. אטיאס

 7 אמנון וולף, בפנים?  :ה. פרי יגור

 8 לא. יש לך אחד, את צריכה להגיש לי אחד.  :א. אטיאס

 9 בואו נעבור על השמות.  :מהנוכחים

 10 לא, אתה לא תגיד לי "את צריכה להגיש אחד".  :ה. פרי יגור

 11 את לא רוצה, בואי נצביע, אין בעיה. אני אגיד לך.  :ח. געש, יו"ר

 12 אפשר לדעת כמה נציגי ציבור יש לקואליציה?  :ה. פרי יגור

 13 לא יודע, אני לא זוכר בדיוק.  :א. אטיאס

 14 רינה, כמה יש?  :ח. געש, יו"ר

 15מה זה לא יודע? אז מה אתה כן יודע? אתה מנהל את האירוע הזה, מה  :ה. פרי יגור

 16 אתה לא יודע? 

 17 רינה.  :יו"רח. געש, 

 18 אם אתה לא יודע... :ה. פרי יגור

 19 )מדברים יחד( 

 20... כמה אנשים, הם לא באים, אף אחד לא בא. בוועדה האחרונה, היו  :ר. רונן

 21 ארבעה. 

 22 רק רגע. מישהו מופיע לעדות האלה? ברצינות.  :י. קעטבי

 23 )מדברים יחד( 

 24 את מי את רוצה לועדת אירועים?  :ח. געש, יו"ר

 25 את טל דנקס. יש לך התנגדות?  :רה. פרי יגו

 26 אין בעיה.  :ח. געש, יו"ר

 27 הוא בפנים.  :א. אטיאס
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 1 הלאה.  :ח. געש, יו"ר

 2 נהדר. אמנון וולף.  :ה. פרי יגור

 3 מי זה אמנון וולף? זה נגמר.  :ח. געש, יו"ר

 4 )מדברים יחד( 

 5 אין בעיה, תרשמי מי שאת רוצה.  :ר. רונן

 6 רינה, תודה רבה.  :ה. פרי יגור

 7 אין לה בעיה. אמרתי בסדר.  :ח. געש, יו"ר

 8 ושכולכם תלמדו איך להתנהל.  :ה. פרי יגור

 9 אני לא יודע מי זה אמנון וולף.  :ח. געש, יו"ר

 10 זה של מושבה שלנו.  :מהנוכחות

 11 מי?  :ח. געש, יו"ר

 12 מספר ארבע של המושבה שלנו.  :מהנוכחות

 13 )מדברים יחד( 

 14 טוב. הלאה. איזה עוד ועדה?  :ח. געש, יו"ר

 15 ועדה לאיכות סביבה.  :ה. פרי יגור

 16ועדה לאיכות סביבה היא ועדת חובה שהרכבה קבוע בחוק בצורה  :ח. געש, יו"ר

 17 מפורשת. 

 18 איפה איציק?  :ה. פרי יגור

 19 הלך, יש לו אירוע.  :מהנוכחות

 20 אבל הזמין את שירי.  :מהנוכחות

 21מה שהוא עשה, הוא הזמין את שירי והוא הזמין אותה ושירי, מה  :ח. געש, יו"ר

 22 שהוא עשה, הוא כתב בפרוטוקול שאלה החברים הקבועים על פי חוק. 

 23 בטח, מזמן, הוא הזמין אותה. היא כבר הייתה.  :מהנוכחות

 24 הוא יכתוב בפרוטוקול ואלה השתתפו בדיון.  :ח. געש, יו"ר

 25 שירי מאושרת?  :ה. פרי יגור

 26 הי אלא חברת ועדה. הוא יזמין אותה.  :ש, יו"רח. גע

 27 אבל היא נציגת ציבור.  :ה. פרי יגור
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 1אין נציגי ציבור שמה. אני מסביר עוד פעם, אין נציגי ציבור. מה  :ח. געש, יו"ר

 2שאיציק עשה, הוא יושב ראש הועדה, הוא אמר "אני כותב בפרוטוקול 

 3 את החברים שהם ועדת חובה, לפי החוק.''

 4 שהם מצביעים.  :מהנוכחים

 5להם יש זכות הצבעה והשאר משתתפים. ככה הגיעה אילנה פלדה וככה  :ח. געש, יו"ר

 6 הגיעו עוד, לא יודע, כל מיני, שנטי בנטי. הלאה. מה עוד? 

 7 לצורך העניין אפשר לאמץ את הנוסחה הזאת גם בוועדות אחרות.  :ה. פרי יגור 

 8 ראש ועדה.  שיושב יאני אמרתאבל  :ח. געש, יו"ר

 9לא, צריך היה את אילנה פלדה בוועדת שימור, אפשר להזמין אותה  :ה. פרי יגור

 10 כמשתתפת. 

 11 תקשיבי, כמשתתף, כשזה יהיה דיון קונקרטי, אפשר יהיה לצרף.  :ח. געש, יו"ר

 12 ועדת שימור ז התמיד קונקרטי.  :ה. פרי יגור

 13 . קונקרטינכון לרגע זה, אין לה שום דבר  :ח. געש, יו"ר

 14 אגב, לא הוצאת פרוטוקול לדיון האחרון.  :ה. פרי יגור

 15 אני אבדוק לך. לא יצא פרוטוקול לדיון האחרון?  :ח. געש, יו"ר

 16 אני לא קיבלתי, יכול להיות שיצא.  :ה. פרי יגור

 17אני אבדוק את זה. ועדת שימור, ההרכב שלה עוד יותר מצומצם והוא  :ח. געש, יו"ר

 18 . קבוע בחוק. כשנתחיל לדון

 19 ? -אבל מי יותר מאילנה פלדה להשתתף ב :ה. פרי יגור

 20 קודם כל, אילנה פלדה לא מבינה בהכל.  :ח. געש, יו"ר

 21 בשימור, היא מבינה.  :ה. פרי יגור

 22 יקירתי, יש פה עוד כמה אנשים שמבינים בשימור.  :ח. געש, יו"ר

 23 אז בוא נזמין אותם.  :ה. פרי יגור

 24כשזה יהיה רלבנטי. אין לי ספק שאדריכל מפרדס חנה, בן פרדס חנה,  :ח. געש, יו"ר

 25שנבחר במכרז, לעשות את השימור של מקווה ישראל, מבין בשימור 

 26 לפחות כמו אילנה פלדה. 

:  27 
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 1 מעולה. אתה מוזמן להזמין את שניהם.  :ה. פרי יגור

 2ך שגם ליאור כשזה יהיה רלבנטי, כשנגיע למשהו ספציפי, אני מבטיח ל :ח. געש, יו"ר

 3ישראל, יהיה  מיקון שנבחר במכרז לעשות את השימור של מקווה

 4 בישיבה. 

 5 שלושה? מסכימה איתך. מסכימה איתך ונהדר.  :ה. פרי יגור

 6 מה? הלאה.  :ח. געש, יו"ר

 7 יש שלושה?  :ה. פרי יגור

 8 הלאה.  :ח. געש, יו"ר

 9 זהו.  :ה. פרי יגור

 10 סיכמנו אותו עכשיו? אז סיכמנו את ההרכב כפי ש :ח. געש, יו"ר

 11 כן.  :מהנוכחים

 12 טוב, הלאה.  :ח. געש, יו"ר

 13אתה יכול אבל כן במילה אחת מה קורה עם הדירקטוריון של החל"ז?  :ה. פרי יגור

 14 יש שם נציגי ציבור, אין שם נציגי ציבור? 

 15הדירקטוריון של החל"ז, מה שקורה, מאחר והוא תאגיד עירוני הוא  :ח. געש, יו"ר

 16חוק החברות אלא בהרכב של, תקן אם אני טועה, שלושה מחויב לא ב

 17 חברי מועצה. 

 18 חוזר מנכ''ל משרד הפנים.  :עו"ד ג'ובראן

 19. שלושה חברי מועצה, שלושה נציגי ציבור הפניםחוזר מנכ''ל משרד  :ח. געש, יו"ר

 20 ושלושה עובדים. זה לא היה עד עכשיו. בשנים עברו. 

 21 ... :ר. גלר

 22 שלושה, שלושה, שלושה?  :ח. געש, יו"ר

 23 היה תשעה גם, כן.  :ר. גלר

 24 אני לא זוכר מה היה, בדירקטוריון הקודם היו יותר .  :ח. געש, יו"ר

 25 תשעה חברים היו.  :ר. גלר

 26תשעה אבל היו יותר חברי מועצה.  היו חברי מועצה יותר. מה שקורה  :ח. געש, יו"ר

 27יש תמורות.  בעיריית חדרה, המת"ש הוא השותף שלנו. גם במת"ש
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 1המניות של עיריית חדרה במת"ש כנראה מועברות לתאגיד מי חדרה. 

 2נקבעה אצלי פגישה עם ראש עיריית חדרה לראות איך עושים את 

 3 .   1-0החלוקה של ה 

 4 ?69 -זה מה שקורה ב :ה. פרי יגור

 5 אני לא זוכר את התאריך.  :ח. געש, יו"ר 

 6 לחודש.  69 -ה :ה. פרי יגור

 7גם  התדיינותלחודש? יכול להיות. בינתיים, אנחנו מנהלים  69צילה, זה  :ח. געש, יו"ר

 8עם מנהל התאגידים עם רשות המים, לראות איך אפשר לשפר את 

 9המצב כי גם משאבי מים מפסידים מזה שהם לא תאגיד שתואגד על פי 

 10חוק. הם משלמים עבור המים מחיר יותר יקר ממה שתאגיד מים רגיל 

 11 ת מקרן שיקום. והם לא מקבלים תוספ

 12אנחנו היחידים, התאגידים שמשלמים מע"מ ואנחנו פה לא משלמים  :א. מעודה

 13 מע"מ כי זה לא תאגיד. 

 14 א', אתה משלם מע"מ.  :מהנוכחים

 15 כולם משלמים מע"מ.  :ח. געש, יו"ר

 16 אנחנו משלמים מע"מ אבל התעריף של המים ...  :א. מעודה

 17 אתה לא מקבל חשבוניות אבל אתה משלם מע"מ.  :מהנוכחים

 18 שלושה. -שלושה-חיים, אתה אומר שלושה :ה. פרי יגור

 19 אתה לא מקבל חשבונית כחוק אבל אתה משלם מע"מ.  :מהנוכחים

 20 ?4-6אז שלושה נציגי ציבור, מחלקים  :ה. פרי יגור

 21 , נכון? 1-0רן.  אני עוד לא יודע איך הוא רוצה לחלק. תקן אם אני טועה, :ח. געש, יו"ר

 22 . 6-8 -ל 1-0זה האחוזים. זה בין  :ר. גלר

 23 , בינינו לבין המת"ש. 6-8או  1-0 :ח. געש, יו"ר

 24 כן.  :ה. פרי יגור

 25 והוא, יש לו בעיה, כי הוא, לא לו, זה גם בעיה של המת"ש.  :ח. געש, יו"ר

 26יתה חיים, אני הצעתי איזשהו פתרון. בשיחות שניהלתי כאן, עלו, הי :ר. לירם

 27. אני 6-8, 1-0 -הצעה לשני נציגי ציבור. הצעתי גם פתרון מעשי לגבי ה
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 1חושב שאתה תאהב את הפתרון הזה, אני חושב שזה פתרון מקצועי, 

 2 כמו שאתה אוהב. 

 3שהצעת, אין שום סיכוי שבעולם שיתקרב לדלת אמותי.  אחד השמות :ח. געש, יו"ר

 4 המועצה. אחד השמות שהצעת היה עד תביעה כנגד 

 5 בהליך משפטי.  בכל :עו"ד ג'ובראן

 6 כנראה בנקודת זמן מסוימת.  :ר. לירם

 7בכל הליך משפטי שהתקיים, לא יעלה על הדעת בכלל הצעה כזאתי. לא  :ח. געש, יו"ר

 8נגדי אישית. לא יעלה על הדעת שאדם, איך הוא היה? הוא היה עד 

 9כנס תביעה, כנגד המועצה, במספר הליכים משפטיים, אני לא רוצה להי

 10 לשמות.  

 11 אנחנו מדברים על חלל, אוקי, בתור התחלה.  :ר. לירם

 12זה בכלל לא משנה. עזוב, אני לא רוצה למשוך בשמות.  הוא היה  :ח. געש, יו"ר

 13 מעורבב גם עם החלל. אתה יודע שהוא היה מעורבב עם החלל?

 14 אני יודע.  :ר. לירם

 15 אוקי, אני לא יודע מה אתה יודע, מה אתה לא יודע.  :ח. געש, יו"ר

 16 אני רק יודע שהוא גורם מקצועי שמכיר.  :ר. לירם

 17אני יודע שהוא גורם מקצועי שהוא לא מכיר. אנחנו צריכים לסכם עם  :ח. געש, יו"ר

 18 . 0-1או  6-8ראש עיריית חדרה את ההרכב, אם זה 

 19 ציבור.  והשאלה מה פנוי מבחינת נציגי  :עו"ד ג'ובראן

 20 להעלות את זה פה ולהביא את זה להצבעה.  נצטרךואז  :ח. געש, יו"ר

 21 גם נשים.  :מהנוכחים

 22 מה?  :ח. געש, יו"ר

 23 גם נשים. ייצוג הולם.  :עו"ד ג'ובראן

 24 הגר, צריכים להיות שלוש נשים לפחות.  :ח. געש, יו"ר

 25 אחוז.  04 :מהנוכחים

 26 אחוז נשים.  04 :ח. געש, יו"ר 

 27 ייצוג הולם.  :ג'ובראןעו"ד 
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 1 כחברות דירקטוריון.  :ה. פרי יגור

 2כחברות דירקטוריון. אז גם זה לא היה לנו. היה לנו בקדנציה הקודמת,  :ח. געש, יו"ר

 3הייתה כוכי קדרון, הייתה אחת. ביקשתי ממנה להיות עכשיו נציגת 

 4ציבור, היא לא רוצה. אז יש פה מספר סוגיות מורכבות. א', היחס 

 5 בינינו לבין חדרה. אחר כך, בתוך היחס הזה, החלוקה של. 

 6 תה מעריך שאנחנו נדע? אז מתי א :ה. פרי יגור

 7 לחודש נדע את ההרכב ונראה מה הוא רוצה גם כן.  69 -ב :ח. געש, יו"ר

 8 בישיבה הבאה תעדכן בנושא?  :ה. פרי יגור

 9 אני מאוד מקווה.  :ח. געש, יו"ר

 10אני רק אציין דבר אחד, לגבי מה שאמרת. כוכי לא יכולה להיות, גם  :ר. לירם

 11 .-ציג ציבור שאם היא רוצה, מכיוון שמדובר בנ

 12 אבל היא לא רוצה, מה זה קשור?   :מהנוכחים

 13 מקצועי.  :ר. לירם

 14 אבל היא לא רוצה, מה אתה ורצה?  :מהנוכחים

 15 זה לא נכון. לא מדובר על נציג ציבור מקצועי.  :ח. געש, יו"ר

 16 נכון לחלוטין, בדוק ויש הגדרות לנושא הזה.  :ר. לירם

 17פש מהנדסי מים, הלאה. אין שום סיכוי על אחת כמה וכמה, נח :ח. געש, יו"ר

 18שבעולם, שאני אכניס לתוך דירקטוריון של חברת בת, גם אם לא 

 19פעילה, של המועצה המקומית, מישהו שעמד ותבע את המועצה, חזור 

 20ותביעה, החל מתביעות אישות וכלה בתביעות כלליות. הלאה. הסעיף 

 21 הבא. 

 22 

 23ומה השנייה של האגודה למלחמה עדכון ושינוי החלטת הקצאת קרקע למשרד בק .1

 24 בסרטן ביד לבנים, לשימוש בקומת הקרקע  ביד לבנים )מצ"ב(

 25אנחנו בזמנו הקצינו קרקע, לא קרקע, הקצאה של מבנה של משרד  :ח. געש, יו"ר

 26 לאגודה למלחמה בסרטן, בקומה העליונה בקרית יד לבנים. 

 27 הייתה ישיבת המועצה שבה.  43866 -ב :ה. פרי יגור
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 1 אותה ישיבה הייתה בדיקה, לא זוכר מי העיר.  רגע. בעקבות :ש, יו"רח. גע

 2 לבדוק.  אני פניתי לאריה :עו"ד ג'ובראן

 3 הגר.  :מהנוכחים

 4 אריה עשה בדיקה והגיע למסקנה שגרם המדרגות הזה איננו בטיחותי.  :ח. געש, יו"ר

 5 אינו תקני.  :עו"ד ג'ובראן

 6 אגב, למה הבדיקה לקחה חצי שנה?  :ה. פרי יגור

 7 כי זה לא בסדר העדיפויות, כי יש לנו עוד כמה דברים לעשות.  :ח. געש, יו"ר

 8 האגודה לא מחכה למקום?  :ה. פרי יגור

 9אני לא יודע. לא הייתה כן פנייה, לא הייתה פנייה, אני לא נפגשתי עם  :ח. געש, יו"ר

 10אופן, אני גם, בדיעבד, מופתע אורלי ... אז אני לא יודע להגיד לך. בכל 

 11מזה שעמותה שמקבלת קהל ביקשה לעלות לקומה שנייה בלי מעלית. 

 12 אז זה כבר, רק זה לבד. 

 13 נכון. דיברנו על בעיית הנגישות.  :ה. פרי יגור

 14הם טענו בהתחלה שהם לא לקבלת קהל, מנהלת העמותה ואין קבלת  :עו"ד ג'ובראן

 15 ללניהול שבלת קהל, אמרו רק העמותה. לא משנה. הם לא אמרו שיש ק

 16 המשרד. 

 17המועצה אישרה את הפרוטוקול של ועדת הקצאות. אז כרגע אנחנו  :ה. פרי יגור 

 18 בנו מההחלטה.  םחוזרי

 19 אנחנו חוזרים בנו מההחלטה.  :ח. געש, יו"ר

 20 מתקנים אותה. במקום קומה.  :עו"ד ג'ובראן

 21 אתה לא יכול, סליחה.  :א. מעודה

 22ג'ובראן, דקה, תקשיב. עלתה פה סוגיה נוספת. אחרי ישיבת  דקה. :ח. געש, יו"ר

 23באופציה השנייה של להקצות את הקומה  ההנהלה, אנחנו דנו בהנהלה

 24התחתונה. אבל מה שקורה שאנחנו בעצם מתכוונים לתת, לאפשר 

 25לאגודה מספר שעות שבועיות לפעילות. אנחנו לא מקצים לה את 

 26שעות פעילות,  X -תמורה להמבנה, אנחנו הולכים להחתים אותה, ב

 27 אני לא יודע אם דיברנו על זה בכלל, על היקף השעות. 
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 1 שש שעות, משהו כזה.  :מהנוכחים

 2על שש שעות שבועיות, אנחנו עושים הקצאה, נוהל הקצאת קרקע  :ח. געש, יו"ר

 3ומבנה ומחתימים חוזה ועניינים. אחרי ישיבת ההנהלה, אני עשיתי 

 4ס לי איזשהו ספק האם בגלל שאני מעביר התייעצויות נוספות כי נכנ

 5שעות, אני צריך לתת חוזה. אז יש מצד אחד, הקצאה ללא תמורה, של 

 6מבנה של המועצה. אבל מצד שני, כבר יש שמה חבורת זמר ששרה שמה 

 7שנה ולה אף אחד לא הקצה אף פעם בשום הליך והיא בכלל לא  644

 8 פעילות.  עמותה. אבל בכל זאת, זה פעילות ציבורית, זה לא

 9אתה מעלה סוגיה עקרונית שאולי צריך באמת ... ומה עושים ... ומה  :ה. פרי יגור

 10 לא. 

 11דקה, רגע,  אז אני אומר לכם שגם אחרי ישיבת ההנהלה, שהייתה  :ח. געש, יו"ר

 12סוערת, המשכתי לחשוב ולהתייעץ ובדקנו. יש פה איזשהי בעיה 

 13טופס הקצאת מבנה  שבשביל שש שעות שבועיות, אני אחתים אותו על

 14ועם כל החוזה, כאשר כבר בדיעבד יש שמה חבורה שגם היא, לצורך 

 15העניין, לתועלת הציבור. יש כאלה שאוהבים מוזיקה, יש כאלה שלא 

 16אוהבים, אבל עובדתית היא שם. אם אני אזרוק אותה מחר בבוקר, אני 

 17מניח שיהיו לי מחר בבוקר, עוד הפגנה. אבל היא כרגע. יש להקות 

 18רות שמקבלות את בית ספר "אלונים". יש להקה ששרה בבית ספר אח

 19 "אלונים", גם זה לא נעשה בהקצאה. 

 20 . -אתה מעמיד את מבני הציבור לטובת ה :ה. פרי יגור

 21ולכן, ההצעה שהייתה, ההצעה שמורכבת משניים. והיא באה, עם  :ח. געש, יו"ר

 22חר ויש סליחה לחבריי בהנהלה, היא עלתה אחרי הדיון ההוא. שמא

 23גופים כאלה, שהם גופים שברור לחלוטין שהם לא מסחריים והם לא 

 24 עושים הופעות בכסף. 

 25 לשירות הציבור.  :א. מעודה

 26הם לשירות הציבור ולא משנה, בצורה כזאת או אחרת ומאחר ואנחנו  :ח. געש, יו"ר

 27-הולכים לעשות סדר בשעות ש"יד לבנים" מופעל כי היה תקופה של אי
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 1חלק אותו, המתנ"ס נותן אותו, המועצה נותנת אותו, בהירות, מי מ

 2, נגיד לראש המועצה, באישור הפררוגטיבהעניינים. אז להשאיר את 

 3המליאה או ביידוע המליאה, העמותה למען המלחמה בסרטן, תקבל 

 4את "יד לבנים" לפעילות לשש שעות שבועיות. איך  יתחלקו השש 

 5 השעות.  

 6 ה. לא בהליך של הקצא :ה. פרי יגור

 7לחלוטין, כל אחד יכול  פורמליוזה עדיין אישור לא בהליך של הקצאה.  :ח. געש, יו"ר

 8להתנגד לו ולא להחתים את כל גוף שעושה שמה על הקצאת מבנה. 

 9 לכאורה אני צריך להחתים עכשיו את גדי פיכמן. 

 10 אתה צריך לנהל עכשיו מערכת שעות.  :ה. פרי יגור

 11 א אני צריך לנהל. אבל אנחנו אומרים פה, תראו. מערכת שעות ממיל :ח. געש, יו"ר

 12 אולי דרך ועדת תמיכות.  :מהנוכחים

 13אגב, על הנושא הזה, למשל, דיברת עם יושב ראש ארגון "יד לבנים"  :ה. פרי יגור

 14 הארצי? מה דעתו? 

 15 קודם כל, איתו דיברתי על זה די מזמן.   :ח. געש, יו"ר

 16 מה קורה ביישובים אחרים?  :ה. פרי יגור

 17ביישובים אחרים, אני מציע, מזמין אותכם, אתם רוצים כל הזמן  :ח. געש, יו"ר

 18לטייל. ביישובים שבהם יש "יד לבנים'' הרבה יותר גדול ורחב, באשדוד 

 19למשל, זה התיאטרון של אשדוד, אחד התאטרונים של אשדוד. מקום 

 20המחוקק נכנס לעניין בגלל  חי, פעיל, נושם, שוקק. הבניין של המועצה,

 21המריבות הפנימיות ובגלל המריבות בתוך הארגוני הנצחה וקבע ועד 

 22מנהל ל"יד לבנים". בוועד המנהל  ל"יד לבנים", אין אף פוליטיקאי. 

 23נדמה לי,  שנים טובה יוסף ועכשיו, הרבהיושב ראש הועד אצלנו הייתה 

 24הכנסת, לא  אילנה מנהלת מחלקת החינוך. זה חוק חקיקה ראשית של

 25תקנה, שהוא קובע את ההרכב. עוד פעם, בגלל שהיו סיבות. מה שאני 

 26לאותם גופים. יכול להיות שמה  הפררוגטיבהמציע, זה להשאיר לי את 

 27 שג'ובראן אומר, אפשר לבדוק את זה, אולי נוהל תמיכות, אני לא יודע. 
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 1עה שלך, היא אז יהיה לך בעיה של פיכמן שהוא לא עמותה, עזוב. ההצ :א. מעודה

 2 ההצעה. 

 3אתה צודק, כי גם הלהקות זמר הן לא עמותות והם לא גופים  :ח. געש, יו"ר

 4 משפטיים. 

 5אנחנו ניתן הגדרה. כל מי שפועל לטובת הציבור, אתה רשאי להקצות לו  :א. מעודה

 6 את הבניין שהוא שייך למועצה. 

 7 לשעות פעילות, כן.  :עו"ד ג'ובראן

 8האם אתה מתייחס בצורה זהה לאולם בית ספר כמו לבית השאלה היא  :ה. פרי יגור 

 9 "יד לבנים". 

 10 לא, לא, תקשיבי רגע.  :ח. געש, יו"ר

 11 לצערו, החוק מחייב אותו.  :מהנוכחים

 12קודם כל, את "יד לבנים", על פי החוק, אני רשאי להשכיר למי שרוצה.  :ח. געש, יו"ר

 13בנים, שלא מתפקידי, מהרגישות ואני צריך לשתף את הועד של יד ל

 14תהיה שם פעילות פוגענית במיוחד. בזמנו, לפני הרבה שנים, כשפתחנו 

 15את האולם, עשו פה הפגנות הורים שכולים שלא היו מוכנים שתהיה פה 

 16 מפלגתית. נכון, נתנאל?  אסיפה

 17 ויש בג''ץ על זה. אתה צודק, שמחייב אותך.   :תושב

 18אנחנו לא מדברים על השכרה מחייב אותי להשכיר את המקום. אבל  :ח. געש, יו"ר

 19 עכשיו. אנחנו מדברים עכשיו על פעילות של גופים שהם לא עמותות. 

 20 למען הציבור.  :א. מעודה

 21 שפועלים למען הציבור. אז אני מציע.  :ח. געש, יו"ר

 22 אתה מסיר את הנושא הזה?  :ה. פרי יגור

 23 לא, מקבלים את ההצעה.  :א. מעודה

 24מייפים את כוחו של ראש המועצה לקבוע הקצאה לשעות פעילות,  :ח. געש, יו"ר

 25 בטבלת פעילות שתתואם איתי ועם המתנ"ס. 

 26 בדיוק. יפה. ושיובא לידיעת המועצה.  :א. מעודה

 27 עד החלטה אחרת.  :מהנוכחים



  40-3666868חברת איגמי,                                                              ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור 
  4460במאי  61
 
 

03 

 1עד החלטה אחרת, כדי שאפשר יהיה לתת להם לפעול. תראו, אני לא  :ח. געש, יו"ר

 2שגדי פועל שמה ללא הרשאה של אף אחד יכול את המצב הנוכחי 

 3 להשאיר על קנו. 

 4 בוא נדבר על פרסונלים.  :ה. פרי יגור

 5לא פרסונלים. קולות הזרע, אני צריך להסביר, פורמלית, את השימוש  :ח. געש, יו"ר

 6שלהם באולם. אני צריך להסביר פורמלית את השימוש של להקת 

 7 אלונים בבית ספר אלונים. 

 8 וכנית, שעות שבועיות. יכין ת :א. מעודה

 9 חן השומרון, אני לא יודע איפה מתאמנים. בקיצור, צצה פה בעיה.  :ח. געש, יו"ר

 10 זה בעיה טובה.  :ה. פרי יגור

 11 בסדר אבל.  :ח. געש, יו"ר

 12 אז בוא נסדיר.   :מהנוכחים

 13לכן עכשיו, מה שנראה לנו עכשיו  כדי שלא למנוע מהם פעילות, להתיר  :ח. געש, יו"ר

 14לי לאפשר להם שימוש פר שעות במתקן, זה נכון גם לבית הראשונים, 

 15דרך אגב, כי גם שמה יש פעילויות לטובת הציבור. הרצאות בנושא 

 16שימור למשל, עם השכרה, בלי השכרה. בקיצור, יש פה מגוון. אנחנו 

 17ת דעתנו. אנחנו גם נלמד ממקומות אחרים. אם יהיה לפחות לא נתנו א

 18צורך בעדכון, בהחלטה נוספת, כי זה מתנגש, אני לא יודע, עם איזה 

 19חקיקה ראשית שאני לא מכיר, אז נביא את זה לאישור פעם נוספת. 

 20 מקובל? 

 21 פה אחד, כן.  :א. מעודה

 22 

 23 ההצעה אושרה פה אחד 

 24 

 25שכר מנכ''ל, החל מיום  500% -ל ההמועצכיר העלאת שכרו של רו"ח רן גלר, גזבר ומז .6

5/5/5/. 26 

 27הסעיף הבא, העלאת שכרו של רן גלר. עובדי מועצה מתבקשים לצאת.  :ח. געש, יו"ר
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 1 644% -אני מציע להעלות את שכרו של רן גלר, גזבר ומזכיר המועצה ל

 2. רן הוא נכס למועצה בכל מובן. הוא עובד 686860 -שכר מנכ''ל החל מ

 3 גםשנים, אני כבר לא זוכר כמה שנים הוא משמש גם כגזבר,  64פה 

 4את  דכנראה נפרי 4461 -מזכיר. בהערת אגב אני אומר שאנחנו ב

 5שליטה של המועצה הפכה להיות רחבה מדי. אז התפקידים. מוטת ה

 6אני מציע להעלות את השכר, אני חושב שמגיע לו בדין ומגיע לו בצדק. 

 7 שקלים, עלות המעביד.  40,444העלות התוספת השנתית היא 

 8 אני רוצה להגיד משהו.  :א. אטיאס

 9 עלות התוספת? לא.  :עו"ד ג'ובראן

 10 עלות מעביד השנתית.  :ח. געש, יו"ר

 11 , זה כלום. בכמה עולה? 44שנתית,  :מעודהא. 

 12 שקל לחודש, עלות מעביד.  4,444 -זה עולה ב :ח. געש, יו"ר

 13 עכשיו, לא?  91 -הוא ב :עו"ד ג'ובראן

 14 . 91 -עכשיו הוא ב :ח. געש, יו"ר

 15 אחוז ואחרי זה מס.  04תוריד מזה  :א. אטיאס

 16 ה למועצה. לא משנה, עזוב. כמה זה עולה לי, כמה עול :ח. געש, יו"ר

 17אני חושב שזה הזדמנות כאן ... גם עם רן שהוא לא נמצא פה ואני חושב  :א. אטיאס

 18שחיים אומר שהוא נכס ואני חושב שהוא הרבה יותר מזה. הוא איש 

 19שתורם ונותן מזמנו וממרצו הרבה יותר משכל אחד אחר היה חושב 

 20 בתפקיד הזה. 

 21 אלי, בוא נצביע, נו, זה עובר פה אחד.  :מהנוכחים

 22 רגע, אני רוצה שיהיה רשום בפרוטוקול.  :א. אטיאס

 23 פה אחד זה עובר עליו.  :מהנוכחים

 24 זה ההזדמנות להגיד עליו, מה אתה רוצה?  :א. אטיאס

 25 אבל הוא לא פה.  :מהנוכחים

 26הוא נותן המון שעות, הוא נשאר פה מהבוקר עד הלילה וכולי והוא כל  :א. אטיאס

 27הזמן מעורב, והוא זוכר כל דבר. אכפת לו מכל עניין. הוא משתדל לא 
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 1להיות מעורב פוליטית, הוא רק עושה את העבודה המקצועית. הוא נכס 

 2בכל עניין שצריכים להיעזר בו ועושה את תפקידו הרבה מעבר לתפקיד 

 3ו מעבר לתפקיד של גזבר ואני חושב שבאמת שזה הזדמנות של מזכיר א

 4פה בהבאה הזאת של העניין, שזה מגיע למאה אחוז, כי אי אפשר לתת 

 5 יותר ממאה אחוז אבל אני חושב שזה באמת נכס בשבילנו. 

 6אני חושב, באמת, כאיש עסקים, אני חושב שהוא איש מקצוע. אבל  :י. קעטבי

 7 אני אצביע בעד. אמיתי, איש מקצוע. בכל אופן, 

 8 כן, הגר.  :ח. געש, יו"ר

 9אני מסכימה עם כל מילה שאלי אמר ועם זאת כשאני מסתכלת  :ה. פרי יגור

 10מתחילת הקדנציה, אז מדצמבר ועד היום, אייל שני, העברה לשכר 

 11אחוז.  81-עלה ל –אחוז. פהימה  31 -העלאה ל –בכירים. אריה רפפורט 

 12אחוז. אפשר לקבל  04 -העלאה ל –אחוז. זיוה  04 -העלאה ל –צילה 

 13 תמונת מצב כמה עובדים פה בשכר בכירים וכמה עובדים? 

 14כן. ביום ראשון בבוקר תקבלי רשימה. יש עלינו פיקוח על כמות  :ח. געש, יו"ר

 15 העובדים בשכר בכירים. 

 16 יש מקסימום.  :עו"ד ג'ובראן

 17נו חושבים, אני אומר, התחיל לנו ויכוח עכשיו עם משרד הפנים, כי אנח :ח. געש, יו"ר

 18בגלוי, מגיע לנו יותר. אנחנו כבר אומנם מועצה מקומית אבל אנחנו כבר 

 19תושבים ואני חושב שהמספר הזה צריך לגדול.  86,444 -עם למעלה מ

 20בין היתר, כי אם אתה רוצה להביא לכן אנשים טובים, אתה צריך 

 21ים דרגה, אנש בדירוגלשלם להם וכשאתה לא משלם להם ואתה משלם 

 22לא באים או לא באים להרבה זמן וזה משתנה עם מצב השוק. כשמצב 

 23השוק הוא מצוין, אז אין לך עובדים בכלל. כשמצב השוק הוא רע, אתה 

 24מקבל אותם חזרה. זה נכון לכל התפקידים בדירוג דרגה, לצערי. לו 

 25היינו עירייה, אז התמונת מצב הייתה אחרת. בצורה אנכרוניסטית 

 26ם בין מועצות לעיריות, למרות שרוב הדברים היום זה נשארו עוד הבדלי

 27אקונומי ומספר התושבים. אבל בנושא של בכירים וגם -לפי הסוציו
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 1השכר של דירוג דרגה, בעיריות זה יורת מאשר במועצות מקומיות. זאת 

 2שדרות, אופקים, אור עקיבא,  אומרת, האבסורד הוא, למשל נתיבות,

 3כולם פחות מאיתנו מספר  –ות יוקנעם, מגדל העמק אולי קצת פח

 4 התושבים, כמעט חצי והם עיריות. אז הם לא צריכים.  

 5 זה לא רק מדד של מספר תושבים. יש עוד מדדים.  :ה. פרי יגור

 6לא, לא. פעם היו הרבה מדדים. אם מחר בבוקר אני אוציא מכתב לשר  :ח. געש, יו"ר

 7הפנים שאני מבקש להיות עירייה, תמונה ועדת חקירה, אחרי שבוע 

 8 היא תקבע שאנחנו עירייה. 

 9 אתה מעוניין בזה?  :ה. פרי יגור

 10לא. כי זה חסר משמעות, אין לזה שום השפעה על חיי היומיום של  :ח. געש, יו"ר

 11 בעיר לא מקבל יותר.  התושב. ילד

 12 רק בניהול פנימה.  :ה. פרי יגור

 13רק אדמיניסטרציה פנימה. עירייה חייבת הנהלת כספים, לא חייבת  :ח. געש, יו"ר

 14ועדת הנהלה. מועצה חייבת ועדת הנהלה, לא חייבת. וזה שונה גם 

 15 ממועצות אזוריות. 

 16 ? ןהחיסרומה היתרון ומה  :א. מעודה

 17, בנושאים מסוימים יותר קל לנהל עירייה מאשר מועצה. כי היתרונות :ח. געש, יו"ר

 18על ידי משרד הפנים אלא זה ועדת  מתמנתלמשל, ועדת מינויים, לא 

 19 מינויים פנימית שיש בה, לצורך העניין, גם נציג אופוזיציה. 

 20 בעירייה.  :מהנוכחים

 21ר התושבים , גם אם מספin houseבעירייה. עירייה חייבת יועץ משפטי,  :ח. געש, יו"ר

 22 תושבים.   64,444הוא 

 23 מחלקה משפטית.  :ה. פרי יגור

 24 משפטית.  יועץ משפטי.  מחלקהלא מחייבת  :ח. געש, יו"ר

 25 אבל גם היום יש לך.  :מהנוכחים

 26 אבל יש שיקול תקציב.  :מהנוכחות

 27 לא פנימי.  :עו"ד ג'ובראן
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 1 לא עובד מועצה.  :ח. געש, יו"ר

 2 אגב, מבקר, שעכשיו אין לנו, עדיין אין לנו, למה  ... בחצי משרה?  :ה. פרי יגור

 3כי זה מאפשר לנו צו המועצות. פרסמנו מכרז, עושים עכשיו מיון, אני  :ח. געש, יו"ר

 4 מועמדים.  14לא יודע, יש שמה איזה 

 5 חצי משרה?  :ה. פרי יגור

 6 במועצה למה זה? זה בא למליאה ושולחים אותו.  :מהנוכחים

 7 חצי משרה, אם הבן אדם עובד, אז הוא עושה. אל תמשכו אותי בלשון.  :געש, יו"רח. 

 8 אני חייבת להגיד שאני.  :ה. פרי יגור

 9 וזה לא יחסוך לך ייצוג.  :עו"ד ג'ובראן

 10 יש לי תחושה.  :ה. פרי יגור

 11בכל הרשויות בגודל שלנו, שיש יועץ משפטי, עובד מועצה, אור עקיבא,  :ח. געש, יו"ר

 12ן, ההוצאות המשפטיות שלהם גדולות משלנו. כי יש את השכר זיכרו

 13 שלו ושל  המזכירה והוא לא יכול לטפל בהכל, אז הכל הולך. 

 14 ותקן לתובע.  :עו"ד ג'ובראן

 15 אחר כך הולך הכל החוצה. אבל לא חשוב, לא זה הדיון.  :ח. געש, יו"ר

 16 שקוש? אז אין בזה שום, לא תקציבים יותר, לא פחות? הכל ק :י. קעטבי

 17 רק עלויות זה עולה.  :עו"ד ג'ובראן

 18 כן.  :ח. געש, יו"ר

 19עם כל הסופרלטיבים ורן יודע בדיוק את דעתי עליו, אני לא צריכה  :ה. פרי יגור

 20להגיד את זה פה,  מספיק שזה ביני לבינו, יש לי תחושה ציבורית לא 

 21נוחה. אנחנו יומיים אחרי הפגנה של סייעות פה ממול. שאגב, למה לא 

 22 נתת להם לעלות פה על הרחבה? 

 23קום הטוב ביותר להפגין ועדיין אני, יחד עם המשטרה, סיכמנו שהמ :ח. געש, יו"ר

 24 להראות נוכחות הוא מול המועצה ולא להפריע ליומיום של המועצה. 

 25 זה היה בשעה שאחרי שעות העבודה.  :ה. פרי יגור

 26לא, זה לא היה אחרי שעות העבודה. זה היה בשעת קבלת קהל ביום  :ח. געש, יו"ר

 27, לא נראה שלישי אחר הצהריים. זה קבלת קהל, תנועה של קהל עוברת
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 1 .אחריםלי שום בעיה שהם, כמו  מפגינים 

 2והאנשים המוגבלים ששלחת אותם לעלות שמה על הגבעה, זה נראה  :ה. פרי יגור

 3 לך? 

 4, כן, נראה לי ואני אגיד לך גם למה נראה לי. כי להבדיל ממך, יקירתי :ח. געש, יו"ר

 5 אני מכיר את המושבה ולהבדיל מרון אני גם נפגש עם תושבים. 

 6 שנה.  86לא, אני לא גרה פה  :. פרי יגורה

 7שנים, הרבה שנים לא גרת פה ובטח לא היית  86תקשיבי, את לא גרה  :ח. געש, יו"ר

 8מעורבת. יש נגישות, תקשיבי רגע. א', לגבי הגבעה, לגבעה יש נגישות 

 9 משני צדדיה עם שיפוע תקני לחלוטין.  

 10 אם חס וחלילה מישהו היה נופל?  :ה. פרי יגור

 11 ואם לסבתא שלי היו גלגלים. כן.  :. געש, יו"רח

 12 טוב, אבל לצורך העניין.  :ה. פרי יגור

 13 את סיימת את הדברים?  :ח. געש, יו"ר

 14, אני רוצה להביע, אני באמת מרגישה לא בנוח על אחרי הענייןלצורך  :ה. פרי יגור

 15עד  6,644מאבק של סייעות שרעבות לפת לחם. באמת, משכורת של 

 16 ברוטו, עם כל ההתפרעויות האלה.גג  4,344

 17 שקל לא במשרה מלאה, קודם כל. בואי נעשה סדר.  6,344בואי תדייקי.  :ח. געש, יו"ר

 18 זה חלק מהבעיה, שלא מאפשרים להם משרה מלאה.  :ה. פרי יגור

 19 יקירתי, עוד פעם. באמת, שמעתי מה אמרת עליי ברדיו, אני לא אחזור.  :ח. געש, יו"ר

 20 אגב, למה לא נפגשת איתם? :ה. פרי יגור

 21 את טועה. אני נפגשתי איתם לפניכם.  :ח. געש, יו"ר

 22 כן?  :ה. פרי יגור

 23 בוודאי. יש גברת אחת.  :ח. געש, יו"ר

 24 בשנה האחרונה, מהמכתב מינואר, אתה נפגשת איתם?  :ה. פרי יגור

 25 נפגשתי עם גברת אחת עוד לפני הבחירות, נדמה לי.  :ח. געש, יו"ר

 26 עם מלי כץ, שהיא רשמה לך את המכתב בינואר.  :יגורה. פרי 

 27באמת, זה לא רלבנטי. הנושא העקרוני, יש הסכם עבודה קיבוצי. לא  :ח. געש, יו"ר
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 1 יהיה הסכם עבודה מקומי, לא יכול להיות הסכם עבודה מקומי. 

 2 ולמה שלא אתה תלך ביד שלובה עם הסייעות למרכז השלטון המקומי?  :ה. פרי יגור

 3 כי הוא מטפל, כי זה בטיפול.  :ש, יו"רח. גע

 4 . זה באחריותםכלומר  :ה. פרי יגור

 5 זה לא באחריותם.  :ח. געש, יו"ר

 6 זה לא באחריותך.  :ה. פרי יגור

 7 את כנראה לא מבינה.  :ח. געש, יו"ר

 8 לפי החוק ,מי שאחראי על העסקת הסייעות זה אתה.  :ה. פרי יגור

 9והן מקבלות לפי ההסכם  הקיבוצילפי ההסכם אז אני מעסיק אותם  :ח. געש, יו"ר

 10מקבלת לפי  הקיבוצי ומי שיגיד לא, שיגיד לי. מי שאומרת שהיא לא

 11 ההסכם הקיבוצי. 

 12 הכל בסדר.  :ה. פרי יגור

 13 זה הכל.  :ח. געש, יו"ר

 14 למה לא לקיים דיון, לפתוח את ההסכם הקיבוצי.  :ה. פרי יגור

 15 מי יפתח את ההסכם הקיבוצי?  :ח. געש, יו"ר

 16 מי ייתן לך אישור?  :מהנוכחים

 17 מרכז השלטון ... ההסתדרות.  :ה. פרי יגור

 18 אולי מתקיימים דיונים?  :ח. געש, יו"ר

 19 אני יודעת שמתקיימים דיונים.  :ה. פרי יגור

 20 אז מה את רוצה?  :ח. געש, יו"ר

 21ך לשם? למה אתה לא למה אתה לא מוביל את זה? למה אתה לא הול :ה. פרי יגור

 22 דופק על הדלתות? 

 23אני לא דופק על הדלתות כי יש במרכז השלטון המקומי, ועדה, כח  :ח. געש, יו"ר

 24 אדם, שעוסקת בזה. וכל אחד מתעסק בתחומו. 

 25או שאתה לא רוצה לצאת נגד יו"ר מרכז השלטון המקומי, שכרגע נתן  :ה. פרי יגור

 26 לך איזשהו מינוי. 

 27אני לא צריך לצאת, אני אומר מינוי. זה חוץ מעבודה לא נותן לי כלום  :ח. געש, יו"ר
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 1ואל אפילו תרמזי. כי אני אתחיל לרמוז מה רוצים האנשים שלך פה. 

 2 הלאה. רן גלר, בבקשה. 

 3 40,444 -עוד דבר אחד. אפשר לדעת מאיזה תקציב מגיע המימון של ה :ר. לירם

 4 לחודש? 

 5 ף התקציבי הזה מפורט. מתקציב המועצה והסעי :ח. געש, יו"ר

 6 המועצה אבל התקציב כבר אושר.  מתקציב :ר. לירם

 7נלקחו בחשבון בתקציב העלאות הצפויות בדרגה של אנשים. יש לך  :ח. געש, יו"ר

 8רשימה, גם אנשים שעובדים לפי וותק וגם אנשים שמקודמים וגם 

 9 אנשים שאתה צריך, נלקח מרווח ביטחון לדבר הזה. 

 10מתכוונים לעשות  4461 -רונה וקצרה. למה לא, אם כבר בשאלה אח :ר. לירם

 11איזשהו מהלך, למה לא למנות את רן להיות מנכ''ל המועצה ולפתור את 

 12 הבעיה של הדילמה הזאת? 

 13 לא הבנתי מה הקשר.  :ח. געש, יו"ר

 14 מנכ''ל.  :ר. לירם

 15 ומי יהיה גזבר? אולי הוא רוצה להישאר גזבר?  :ח. געש, יו"ר

 16 אם אתה הולך להפריט, אז למה לא לעשות מהלך מוביל?  :ר. לירם

 17 אבל זה תהליכים. מה? אתה יכול לקבוע עכשיו את זה?  :מהנוכחים

 18, כנראה תהיה הפרדה בין 4461-אמרתי לך, ברמה העקרונית, הולך ב :ח. געש, יו"ר

 19התפקידים, יהיה מכרז. תהיה הפרדה. מוטת השליטה פשוט הולכת 

 20סבר את האוזן, אנחנו בשנת הלימודים הבאה ומתרחבת. רק בשביל ל

 21בתי  68או  64. אנחנו, בשנה הבאה, עם 60גני ילדים, אולי  61פותחים 

 22ספר יסודיים. זה כבר לא מאפשר את מה שעשינו לפני כן ואנחנו 

 23הולכים הלאה. מישהו עוד רוצה להתבטא? אז אני מבקש לאשר את 

 24בעד? מי נגד? מי נמנע? . מי 686860 -ההעלאה לרן גלר למאה אחוז, מ

 25 תודה רבה, סעיף הבא. 

 26 

 27 מינוי עו"ד אריאל שפירא ליו"ר ועדת ערר לעניין ארנונה )מצ''ב(. .7
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 1בוועדת ערר לענייני ארנונה, המלצנו על עורך דין שפירא אריאל כיושב  :ח. געש, יו"ר

 2ראש הועדה והסיכום היה אז שהוא צריך להיות כשיר על פי התקנון של 

 3 . ועדת ערר

 4 "?המלצנומי זה " :ה. פרי יגור

 5 אנחנו המלצנו בהצבעה פה. צילה.  :ח. געש, יו"ר

 6 אה, בדיון של הועדות?  :ה. פרי יגור

 7 כן. בוועדת ערר לענייני ארנונה.  :ח. געש, יו"ר

 8 איך זה באמת מתקיים התהליך? מפרסמים את זה? איך זה עובד?  :ה. פרי יגור

 9ע שם, נבדק אם הוא עומד לקריטריונים. זה תפקיד, התהליך היה שהוצ :ח. געש, יו"ר

 10 תקנו אותי אם אני  טועה, היושב ראש  ועדת ערר, תפקיד בשכר? 

 11 לא.  :מהנוכחים

 12 זה תפקיד ללא שכר.  :ח. געש, יו"ר

 13 מותר לתת החזר הוצאות.  :ר. גלר

 14 מותר לתת החזר הוצאות, בדרך כלל לא מבקשים אותו.  :ש. בן צור

 15תביא רגע את הדף של הועדות שאישרנו. נדמה לי שאישרנו את השם  :ח. געש, יו"ר

 16 .  בהתניה

 17לא, לא, דיברנו עליו בהנהלה. ואז שאלנו את אותם שאלות ואמרנו  :ש. בן צור

 18שמותר לתת החזר הוצאות, הם בדרך כלל לא דורשים, לא מבקשים 

 19 אותו. 

 20 רק בהנהלה העלינו אותו?  :ח. געש, יו"ר

 21 )מדברים יחד( 

 22איזה רבותיי, הייתה לא, זה עלה, סליחה. סליחה, ראש המועצה צודק.  :ד בר כוכבאעו"

 23 בישיבתבעיה שהיושב ראש הקודם לא יכול להיות וזה הייתה פה 

 24 מועצה ואז ביקשו שמות ואתה הסכמת לזה. 

 25 אם אני לא טועה, בדיון של הועדות.  :ה. פרי יגור

 26 מי מתאים לזה וזה עלה ואז הוא הסכים וזה מה שקרה.  :עו"ד בר כוכבא

 27 השם עלה בוועדה.  :ח. געש, יו"ר
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 1 עלה במועצה.  :עו"ד בר כוכבא

 2יש לך את הסיכום של הועדות פה? השם הזה עלה כבר. אני לא יודע מי  :ח. געש, יו"ר

 3 זה האיש הזה אבל הוא. 

 4 נכון. במועצה זה עלה.  :עו"ד בר כוכבא

 5 הנה, שמה, הדף הזה.  :ח. געש, יו"ר

 6חיים, בישיבת המועצה הראשונה, אמר את השם שלו ואמרנו, נביא  :צ. כהן

 7 אותו בפעם אחרת. 

 8 . השנייה. 1864 -היא לא הראשונה, היא ב :ה. פרי יגור

 9 של הקדנציה.  :צ. כהן

 10 ... אמרת שהוא לא מתאים, אז הצענו את מישהו אחר. זה הכל, מה.  :עו"ד בר כוכבא

 11 לא, הוא טוען לא יכול להיות יושב ראש כי הוא לא עורך דין.  :יםמהנוכח

 12 , אז הצענו. מתאיםבסדר, בדיוק. בגלל זה אמרנו שהוא לא  :עו"ד בר כוכבא

 13 הועדות ערר הקודמות, היושבי ראש לא היו.  :ח. געש, יו"ר

 14 חייב להיות עורך דין.   :ה. פרי יגור

 15הוא חייב להיות עורך דין עם כישורים שמאפשרים לו להתמנות לשופט  :ח. געש, יו"ר

 16 שלום. 

 17אוקי אז המלצנו ויופי אבל אני שואלת איך היה התהליך? כאילו, מה?  :ה. פרי יגור

 18 מביאים המלצה וזהו? לא צריך לפרסם את זה? 

 19 פרסמנו, דרך אגב.  :מהנוכחים

 20 אז זה מה שאני שואלת.  :ה. פרי יגור

 21 . פרסמנו :ר. לירם

 22 וכמה מועמדים הגישו?  :ה. פרי יגור

 23 אני חושב שהוא ועוד אחד.  :ר. גלר

 24 אוקי. ומביאים רק אותו לאישור?  :ה. פרי יגור

 25 מה זה?  :ר. גלר

 26 מביאים רק אותו לאישור.  :ח. געש, יו"ר

 27 כן.  :ר. גלר
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 1 בישיבה לאחר אישור המליאה, אני לא יודע מתי היה, בדצמבר.  :ח. געש, יו"ר

 2 דצמבר.  בתחילת :צ. כהן

 3מופיע עורך דין אריאל שפירא ונדרש להעביר קורות חיים ומסמכים  :ח. געש, יו"ר

 4 נלווים לבדיקת כשרותו. והמסמכים הועברו. 

 5 הגזבר העביר לו בינתיים, לקח זמן.  :מהנוכחים

 6 המסמכים הועברו, אני לא רואה בעיה באישור.  :ח. געש, יו"ר

 7 מי חברי הועדה?  :ה. פרי יגור

 8 . -מה שאישרנו ב :א. אטיאס

 9 למשל, אורי כהן?  :ה. פרי יגור

 10 )מדברים יחד( 

 11 זה מייתר את היועץ המשפטי לוועדה?  :ה. פרי יגור

 12 לא, בוודאי שלא.  :מהנוכחים

 13 זה לא מייתר.  :ח. געש, יו"ר

 14 לא מייתר?  ה. פרי יגור

 15רנו את עורך דין אריאל שפירא אם אין התנגדות אז אישלא מייתר.  :ח. געש, יו"ר

 16 ליושב ראש ועדת ערר לענייני ארנונה. תודה רבה, לסעיף הבא. 

 17 

 18 המינוי אושר פה אחד
 19 

 20, בנוסף לתפקידיה ההאישמינוי גב' לימור אקהויז לתפקיד יועצת לקידום מעמד  .8

 21 כרכזת מתנדבים, במקום הגב' שרון שמאי )מצ''ב(.

 22לקידום מעמד האישה, הייתה שרון שמאי, היא הייתה לנו יועצת  :ח. געש, יו"ר

 23ביקשה להפסיק, עמוס לה מדי, צפוף לה מדי. יש לנו עובדת מועצה 

 24שהיא מרכזת את הנושא של ההתנדבות באגף הרווחה לשירותים 

 25קהילתיים. אנחנו ממליצים למנות אותה ליועצת לקידום מעמד 

 26 האישה. המינוי הוא.

 27 היא זכתה במכרז.  :מהנוכחים
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 1 מה?  :געש, יו"רח. 

 2 היא זכתה במכרז.  :מהנוכחים

 3 אני אומר, היא זכתה במכרז אבל ה.  :ח. געש, יו"ר

 4 מכרז פנימי עשו?  :מהנוכחים

 5 כן.  :ח. געש, יו"ר

 6 מי זאת?  :מהנוכחים

 7 היו מועמדות נוספות?  :ה. פרי יגור

 8 היה מכרז פנימי, היא הייתה מועמדת.  :ח. געש, יו"ר

 9 ת ברווחה. היא עובד :מהנוכחים

 10היא עובדת מועצה. אתה חייב לפרסם מכרז פנימי. באה לועדת  :ח. געש, יו"ר

 11המינויים, נמצאה מתאימה. היא עובדת פה, אפשר היה גם לראות 

 12 אותה מול מועמדים אחרים. היא כבר עובדת פה כרכזת התנדבות. 

 13 כמה זמן היא עובדת פה?  :ה. פרי יגור

 14 חצי שנה?  :ח. געש, יו"ר

 15 קצת יותר מחצי שנה, מאז.  :הןצ. כ

 16קצת יותר מחצי שנה היא עובדת פה, כרכזת התנדבות. בחורה צנומה,  :ח. געש, יו"ר

 17 עם תספורת קארה. 

 18 ג'ינג'ית, חמודה ומקצועית.  :צ. כהן

 19 ג'ינג'ית? לא.  :ח. געש, יו"ר

 20 כן. לפי הצבע.  :צ. כהן

 21אולי אני עיוור צבעים. אז אם אין התנגדות מאשרים את גברת לימור  :ח. געש, יו"ר

 22 אקהויז כנציגתי או יועצתי למעמד האישה. 

 23 

 24 אישור תב"רים )מצ"ב(.  .9

 25 גזבר, בבקשה.  :ח. געש, יו"ר

 26שקל על  14,444תכנון מבנה לתנועות הנוער בבית ספר מרחבי,  603 :ר. גלר

 27 תכנון מועדון נוער בכרכור.  ,609חשבון הרשות המקומית. תב"ר חדש. 
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 1 אגב, הפורמט הזה הרבה יותר נוח.  :ה. פרי יגור

 2, הפרדה במקור של פסולת עירונית לשני 634שקל, תב"ר חדש.  14,444 :ר. גלר

 3 34, מתחלק 8,030זרמים, זה זרם רטוב וזרם יבש. סך הכל מחיר זה 

 4אחוז הרשות המקומית. אנחנו  44 -אחוז על המשרד להגנת הסביבה ו

 5 זכינו בקול קורא. 

 6ון שקל לעבודות הקיץ, על חשב 644,444, בטיחות מבנה המועצה, 636 

 7 הרשות המקומית. 

 8 שקל על חשבון המועצה.  644,444גידול מוסדות חינוך,  

 9שקל משרד הרווחה  604,444שקל.  444,444, רכישת מבנים יבילים, 638 

 10 על חשבון המועצה. מבנים לסדנאות.  84 -ו

 11שקל.  810,444 -שיפוץ מועדון פיס לגיל הזהב בכרכור. סך הכל הגדלה ב 

 12 המועצה.  440 -יס ושקל מפעל הפ 614,444

 13 מתי צפויות להסתיים העבודות שם?  :ה. פרי יגור 

 14 שבועיים, אני מקווה. מעלית הותקנה, נכון?  :ח. געש, יו"ר

 15 עוד את הפינישים הקטנים.  :צ. כהן

 16 המעלית הותקנה, מזגנים הותקנו, רוכשים ריהוט.  :ר. גלר

 17 הריהוט ייקח קצת, איזה עוד חודש וחצי.  :צ. כהן

 18 סליחה על שאלת הביניים אבל מה עם רחוב תלפיות?  :פרי יגורה. 

 19 . התלפיות ... 4461 -אני מקווה שייכנס ל :ח. געש, יו"ר

 20 זה מה שאמרת שנה שעברה.  :ה. פרי יגור

 21אין, אז זה משתנה כי אנחנו מושכים עבודות אחרות. היוגב לא נגמר  :ח. געש, יו"ר

 22רחובות אחרים. בתוכנית וזה נמשך לתוך השנה מכל מיני סיבות ו

 23, אין לי אותו פה מול העיניים. יש תב"ר פתוח, יש גם 4460העבודה של 

 24רחוב המושב, החלק הצפוני בכרכור פתוח. אנחנו לא עומדים בקצב של 

 25העבודות, בין היתר כי היקף הבנייה של הגנים הוא לא היה על פי שום 

 26 ילדים עכשיו. מיפוי של אף אחד. אנחנו גם השנה בונים שבעה גני 

 27 כן ומשפצים עוד שניים.  :ר. גלר 



  40-3666868חברת איגמי,                                                              ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור 
  4460במאי  61
 
 

66 

 1ומשפצים עוד שניים. זה היקפי עבודות שמעסיקים את ההנדסה  :ח. געש, יו"ר

 2בהיקפים ודבר נוסף שמעסיק את ההנדסה עכשיו זה הקליטה של 

 3 הועדה. 

 4חיים, הנושא הזה של תלפיות עולה מכיוון שחלק מהשיפוץ הזה  :ר. לירם

 5 . מוכנסת קרקע לתוך

 6 הולך להיות שמה קיר בינינו לבין השכן.  :ח. געש, יו"ר

 7בדיוק והקרקע הזאת, כבר כמה פעמים כבר נשטפה והטרקטור כל  :ר. לירם

 8 הזמן מחזיר את זה. 

 9 הולך להיות קיר בינינו לבין השכן. נכון?  :ח. געש, יו"ר

 10 קיר תמך?  :ה. פרי יגור

 11 כן.  :ח. געש, יו"ר

 12 ביש. וגם לכיוון הכ :ר. לירם

 13 אין שם צורך בקיר.  :מהנוכחים

 14 לא לכיוון הכביש.  :ח. געש, יו"ר

 15 הקרקע נסחפת.  :ר. לירם

 16 למה? כבר ניקו שמה שם.  :צ. כהן

 17 הקרע נסחפה לפני שהיה מערך ניקוז.  :מהנוכחים

 18הניקוז בין חריזי, הניקוז בסוף, בין חריזי, סודר. לא יכולנו לבדוק כי  :ח. געש, יו"ר

 19החורף לא היה מי יודע מה דרמטי אבל הניקוז בין חריזי סודר. מרחוב 

 20ושמה הולך להיות קיר. יש לנו מה  תלתלפיושמשון יש ניקוז לתוך 

 21לעשות, יש לנו כמה תב"רים פתוחים שהם מתוקצבים ואנחנו לא 

 22   עומדים בקצב.

 23הלאה. הגדלה של הקמת אולם ספורט ברבין, הגדלה זה סך הכל  :ר. גלר

3,444,444 . 24 

 25 מה זה הגדלה? זה בנייה.  :מהנוכחים

 26 הגדלת התב"ר.  :מהנוכחים

 27, היקף העבודה. שתי כיתות גן, 3444זה חניה ופיתוח, מיזוג. סך הכל  :ר. לירם
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 1 6,013,444נווה פרדסים. יש הרשאה ממשרד החינוך בסך של 

 2שההרשאה החליפה את ההקצבה על חשבון המועצה. סך הכל ההיקף 

 3 שתי כיתות גן.  4,644,444של התב"ר זה 

 4הצללה של גני משחקים. הקמת מגרש שקל  444,444 -הצללה, הגדלה ב 

 5 144,444 -, גידול ב6,144,444ספורט חדש, כדורגל. סך הכל ההיקף, 

 6 שקל. 

 7 איפה זה יהיה?  :מהנוכחים

 8 גרש כדורגל. מ :ר. גלר

 9עשינו שני מגרשי כדורגל תקניים. מגרש אימונים ומגדילים את  :ח. געש, יו"ר

 10 התאורה .

 11 ליד האנדרטה.  :ר. גלר

 12ליד האנדרטה. אם אתה תראה, יש שמה שני מגרשים גדולים, מגרש  :ח. געש, יו"ר

 13 קטן, זה נכנס באותו שטח ומגדילים את העוצמה של התאורה. 

 14גן שצמודים לבית ספר "שבילים". יש עדכון של הרשאה של  שתי כיתות :ר. גלר

 15 שקל.  60,444 -משרד החינוך ב

 16שקל, סך הכל  144,444 -שתי כיתות גן ברחוב ברקת, ליד רבין, עדכון ב 

 17 שקל, על חשבון המועצה.   4,144,444

 18בניית בית ספר באחוזה ירוקה, בית ספר שדות. עדכון של הרשאה של  

 19על חשבון המועצה, סך הכל  144,444 -ו 6,449,444 -משרד החינוך ב

 20 . 64,444,444היקף העבודות זה 

 21 אבל מה זה? תוספת חדשה?  :מהנוכחים

 22 סיימנו אותו עכשיו.  :ר. גלר

 23לא נותן מאה אחוז הלוואה. אז יש הרוב, משרד החינוך. משרד החינוך  :ח. געש, יו"ר

 24 פיתוח, עושים שם מגרש ספורט, יש שמה דברים אחרים. 

 25 עושים עכשיו הצללות גם.  :מהנוכחים

 26, בניית שתי כיתות גן בכרכור, סיימנו את העבודה. עדכון השראה 644 :ר. גלר

 27 שקל.  600,444של משרד החינוך, 
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 1 הרבה עבודה.  :מהנוכחים

 2 זה בנוי.  לא, חלק מ :מהנוכחות

 3, סך 0,449 -כיתות בית ספר על שם מנחם בגין, עדכון ל 68תוספת של  :ר. גלר

 4 הכל על חשבון הרשות, כי עוד לא, אין עדיין הרשאה של משרד החינוך.  

 5, תוספת שש כיתות לבית ספר מעינות, הרשאה של מפעל הפיס, 616 

8,044,444 . 6 

 7 ן. אני מבינה שזה גם הסתיים בזמ :ה. פרי יגור

 8 הסתיים, הסתיים.  :ח. געש, יו"ר

 9 זה הסתיים בזמן, כן. בניית שתי כיתות גן ברחוב נגה, עדכון  :ר. גלר

 10שקל, על חשבון המועצה כי אין עדיין הרשאה של משרד  4,314,444 -ל

 11 החינוך. 

 12סליחה רגע, רחוב נגה, בהצטלבות עם קנוואה, יש שם תאונות, גם  :ה. פרי יגור

 13 קרתה אתמול. 

 14אין הרבה. הייתה אתמול תאונה. אני יכול להראות לך, יש אפשרות,  :געש, יו"ר ח.

 15 של תאונות, עשר שנים אחורה.  

 16 זה לא רק תאונות קשות.  :ה. פרי יגור

 17אני אראה לך את התאונות, עשר שנים אחורה. גם אנחנו וגם משרד  :ח. געש, יו"ר

 18 התחבורה, עובד על פי פרמטר של כמות תאונות. 

 19 אתה טוען שאין שם בעיה של שדה ראייה?  :רי יגורה. פ

 20את הדו"ח  ךאראה לאני לא אומר שאין שם בעיה. אני אומר שאם אני  :ח. געש, יו"ר

 21 , איפה איציק? הלך? -שאתמול הראיתי אותו ל

 22לא, אני לא מדברת על מספר התאונות. אם אנחנו יודעים שיש שם, אם  :ה. פרי יגור

 23אני יודעת שיש שם, אם אתה יודע שיש שם בעיה של שדה ראייה, האם 

 24 אפשר וזה שיפורים בטיחותיים. 

 25ת לא מעידה שיש שם ונבעיה של שדה ראייה וגם כמות התאולי אין  :ח. געש, יו"ר

 26 בעיה. 

 27 מראה, תעזור?    :מהנוכחות
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 1 אני לא יודעת.  :. פרי יגורה

 2הגר, אני ראיתי אתמול את סוף התאונה, לא ראיתי את התאונה, אז  :ח. געש, יו"ר

 3אני לא יודע מה. אבל אני במקרה לגמרי, אתמול ישבתי עם איציק 

 4בוכבוט על תוכנית העבודה, לראות לפי מה אנחנו מסדרים סדרי 

 5אונות המדווחות, לפי עדיפויות. הפרמטר שאיתו אנחנו עובדים הוא הת

 6, 4464עד  4443 -צמתים, לפי קטעי דרך. יש סקירה מאוד מסודרת מ

 7 חמש שנים אחורה ולראות שם .  

 8 מאיפה אתה מקבל את הדיווח?  :ר. לירם

 9 מה?  :ח. געש, יו"ר

 10 מאיפה הדיווח מגיע?  :ר. לירם

 11הנתונים מהבטיחות בדרכים. המטה הלאומי לבטיחות בדרכים. והם,  :ח. געש, יו"ר

 12 שלהם. 

 13 זה לא כולל את כל התאונות, אני כבר נתקלתי בזה.  :מהנוכחים

 14זה לא נכון מה שאתה אומר, באמת. אי אפשר, כל הזמן סיסמאות.  :ח. געש, יו"ר

 15הנתונים שישנם למדינת ישראל זה הנתונים של משטרת ישראל 

 16 והנתונים, מלפני ארבע או חמש שנים. 

 17 נוגע במישהו, זה לא מגיע למשטרה. כשמישהו סתם  :ה. פרי יגור

 18 אבל תקשיבו, באמת.  :ח. געש, יו"ר

 19למה אתה יוצא בהצהרות בוטות? אני בדקתי את הנושא הזה כבר כמה  :ר. לירם

 20 פעמים. 

 21אני אסביר לך. תקשיב טוב, אלה הנתונים שיש במדינת ישראל, על  :ח. געש, יו"ר

 22 פיהם היא עובדת.

 23 זה משהו אחר.  :ר. לירם

 24 תקשיב טוב.  :געש, יו"רח. 

 25 זה משהו אחר.  :ר. לירם

 26אי אפשר להפריח סיסמאות כי אני לא יודע על תאונות לא מדווחות,  :ח. געש, יו"ר

 27לכן אני לא יודע מה היה שיעורן. אבל אני מניח שאם בצומת של 
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 1פיקה, שהיא הפכה להיות הצומת השנייה ברמת האיום שלה, -ההדרים

 2תאונות שלא דווחו אף    Y, אז כנראה שעוד תאונות Xמבחינתנו, יש 

 3פעם. מה שהשתנה בדיווח תאונות שעד לפני מספר שנים, נפגעים 

 4בתאונות דרכים שהיו מתים בבית חולים, לא היו נכנסים 

 5לסטטיסטיקה. זה השתנה. כשהיום אתה רואה את רשימת ההרוגים 

 6. בתאונות דרכים, זה כולל גם כאלה שהגיעו לבית חולים פצועים

 7הדיווח פתוח ולא זוכר איך קוראים לגוף הזה של הבטיחות בדרכים. 

 8אור ירוק מעתיק אותם, הנתונים שלהם זה משטרה ולמ"ס וזה 

 9מתעדכן. פעם המדד היה על פני חמש שנים, זה עלה להם יותר מדי כסף 

 10אז הם צמצמו את המדד לכל שלוש שנים ולפי זה מתעדפים במשרד 

 11ך. אחת לכמה זמן, לשכת התנועה של התחבורה, צמתים וקטעי דר

 12משטרת ישראל מפרסמת רשימה של כבישים אדומים מבחינתם. לא 

 13 .-תמיד הרשימה של המשטרה מתאימה לנתון של ה

 14 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.  :צ. כהן

 15זה שהיה ראש מועצת כפר ורדים. לא חשוב. המטה לבטיחות בדרכים,  :ח. געש, יו"ר

 16 לא יודע. הלאה. 

 17 . 6,014,444 -, בניית שתי כיתות גן ברחוב גליל. סך הכל הגדלה ב610 :ר. גלר

 18אגב, גם ברחוב הגליל יש בעיה של שדה ראייה עם גדר חיה שפולשת.  :ה. פרי יגור

 19 דיברתי על זה עם אריה. 

 20 איפה?  :ח. געש, יו"ר

 21 הצומת גליל עם ... אנחנו נגזום שמה.  :מהנוכחים

 22יש שם בעיה אחרת. שהעמוד חשמל והמדידה שעשו שם, כשבנו הגליל,  :ח. געש, יו"ר

 23את השכונה, שהייתה אחד עשה מדידה דיגיטלית, אחד עשה מדידה 

 24סנטימטר. הכביש נסלל בקדנציה  64אנלוגית ויצא רוחב מדרכה של 

 25 הראשונה ...  

 26, כרגע, אפשר ןהענייאנחנו כנראה נצטרך לקדם שם תב''ע אבל לצורך  :ה. פרי יגור

 27 הגדר החיה, לבקש מהבן אדם.  את
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 1 מדובר, רבותיי, על גן.  :מהנוכחים

 2 היא פולשת למדרכה.  :ה. פרי יגור

 3. בניית כיתת גן בסמטת הפעמונית. סך הכל היקף, 611הלאה,  :ר. גלר

 4 . 094,444. הרשאה של משרד החינוך, 6,414,444

 5 . 8,144,444, בסך הכל 6,144,444 -האחרון זה עדכון שיפוצי הקיץ ב 

 6 ? , השיפוצי קיץכמה זה אגב, בשנים קודמות :ה. פרי יגור

 7 שקל.  614,444בשנה הראשונה שלנו פה היה  :א. אטיאס

 8 זה פחות קצת מאשתקד.  :ר. גלר

 9 שקל.  1,444,444בשנה קודמת ...  :ח. געש, יו"ר

 10 שאלה אחת שנתקלתי בה. חיים, רק  :ר. לירם

 11 רגע, בואו נגמור את ההצבעה על התב"ר.  :ח. געש, יו"ר

 12אפרופו תב"ר, ראיתי תוכנית שאושרה לביצוע כבר מזה זמן רב, שזה  :ר. לירם

 13 קירוי מגרש הספורט במעינות. התוכנית הושלמה, תוקצבה.  

 14 חברתך לסיעה הייתה היום בוועדת מכרזים.  :ח. געש, יו"ר

 15 אז, זה נכנס בתוך התוכנית?  :ר. לירם

 16 פתיחה הייתה. כן, הייתה פתיחה.  :מהנוכחים

 17 )מדברים יחד( 

 18 אני שמח לשמוע את התשובה.  :ר. לירם

 19 מי בעד לאשר את התב"רים?  :ח. געש, יו"ר

 20 התב"רים אושרו פה אחד

 21 

 22 תודה רבה, הישיבה נעולה.  :ח. געש, יו"ר

 23 -ישיבה נעולה  -


