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  19 

קודם כל אני מקווה שאני קולע לדעת , אני מבקש לפתוח, ערב טוב :געש. מר ח 20 

גדולים לצרף את ברכת המועצה לאסף מעודה שזכה באולימפיאדה  21 

שהוא זכה באולימפידה פה , הוא לומד. במדלית זהב בכימיה, בטוקיו 22 

ס יסודי בפרדס "הוא למד בבי, הוא לומד בחדרה... אירחנו אותו פה 23 

וח את ישיבת אני מתכבד לפת. אז ברכות המועצה לאסף מעודה, חנה 24 

אישור העסקתה של , סעיף ראשון, על סדר היום, המועצה מן המניין 25 

אחוז  00אילנה זגול בתפקיד מנהלת מחלקת החינוך בתנאים של ' הגב 26 

צירפנו . צירפנו לכם את קורות החיים, ל לפי חוזה בכירים"משכר מנכ 27 

היא מונתה על ידי ועדת , לכם את קורות החיים של הגברת זגול 28 

אני , אם יש למישהו שאלה, ם שמונתה על ידי משרד הפניםהמינויי 29 

 30 אם אין הערות . העברתי לרינה עוד לפני כן את הקורות חיים

 31 .יש הערות, לא, לא :זריהן. מר י

כרכור-פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה  

 ע   "ה באב תש"כ  00/08/10תאריך ' ביום ה 
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 1 . בבקשה  :געש. מר ח

אין פה , אני מבקש קודם כל לראות את תנאי הסף של המכרז הזה :זריהן. מר י 2 

 3 . מי ישב שמה, ועדת הבחינה. ..מה תנאי הסף , מה ביקשו, כלום

 4 .ועדת הבחינה מונתה על ידי משרד הפנים  :געש. מר ח

 5 ?יש שם מסמכים  :זריהן. מר י

 6 .הייתי מביא לך אותם, תבקש את המסמכים של הישיבה  :געש. מר ח

 7 ?אתה לא מביא ניירת ומסמכים, אתה עושה ישיבה... מה זה  :זריהן. מר י

 8 ...יים הוועדת מינו, לא :געש. מר ח

 9 ... תשים רק את זה ותגיד ... :זריהן. מר י

ראש המועצה , ר הוועדה אריה שרון"ועדת המינויים מנתה את יו  :געש. מר ח 10 

. חזי בר טל, את נציג הסתדרות המורים ארז בר טל, האזורית אלונה 11 

מפקחת של בתי הספר היסודיים בפרדס חנה כנציגה של משרד החינוך  12 

 13 .אם אני זוכר טוב, דמה לי שזהלאה יגור ואני ונ' גב

 14 ?כמה התמודדו :זריהן. מר י

 15 . והיא עברה פה אחד, שישה ניגשו למכרז, שמונה עברו את תנאי הסף :געש. מר ח

, יזום פרויקטים... אני רואה פה את כל ה, יש לכם אולי משהו על ה :זריהן. מר י 16 

', עד וו' ס שהיא הייתה מכיתה א"אתה יכול לתת לי איזשהו בי, רכזת 17 

הרמה ', ואיך היא סיימה את כיתה ו' ממתי שהיא באה בכיתה א 18 

 19 ?מישהו בדק את זה, ירדה, עלתה

 20 אנחנו דיברנו עם :געש. מר ח

 21 עם כל הכבוד יש פה :זריהן. מר י

 22 .ל הריאלי ועם המלצות חמות מאוד לגביה"דיברנו עם מנכ :געש. מר ח

 23 .ות שלהס אף אחד לא בדק מה היכול'אבל תכל :זריהן. מר י

לא היו משאירים אותה בבית ספר הריאלי , אני מניח שהיא לא הייתה :געש. מר ח 24 

 25 .כשהיא עמותה פרטית כל כך הרבה שנים

 26 ?על סמך זה אתה קובע שהיא בסדר :זריהן. מר י

, שאלה אותה, חקרה אותה, יש ועדת מינויים, אני לא על סמך זה קובע :געש. מר ח 27 

ר הריאלי כל כך הרבה שנים בכל והעובדה שהיא עבדה בבית הספ 28 
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אני לא , בית הספר הריאלי בחיפה לדעתי, הרמות היא כנראה בסדר 1 

אני לא יודע אם מוביל אבל בטח אחד מחמשת או עשרת , רוצה להגיד 2 

 3 .בתי הספר המובילים

אני חושבת שהיא עברה את כל רמות הניהול מבית ספר יסודי כי  :השמשוני. נ 'גב 4 

 5 . ימתחיל שם מהגן בריאל

 6 ?מי יושב שם בוועדה :קעטבי. מר י

 7 ראש המועצה האזורית אלונה , ר אריה שרון"יו, הרגע אמרתי :געש. מר ח

 8 .אני באמצע התשובה, אני עונה :השמשוני. נ 'גב

 9 .נציג משרד החינוך, נציג הסתדרות המורים :געש. מר ח

 10 .ארגון המורים :השמשוני. נ 'גב

 11 ם חזי בר טל שהוא יצג ג :געש. מר ח

 12 חזי בר טל, מהנהלת הארגון :השמשוני. נ 'גב

לאה יגור , שהוא יצג גם את הסתדרות המורים על פי הסכם ביניהם  :געש. מר ח 13 

, מפקחת בתי הספר הממלכתיים בפרדס חנה כנציגת משרד החינוך 14 

 15 . אולי עוד אחד ואני

בת את כל שלבי הניהול בעצם שאני חושמה שאמרתי שהיא עברה  :השמשוני. נ 'גב 16 

ניהלה , ניהלה יסודי, לכל מנהלת, זה לא קורה לכל, שהם די הכרחיים 17 

, מנהלת תיכון בחיפה, ניהלה תיכון ברמה מאוד מאוד גבוהה, תיכון 18 

אני גם לא ראיתי את המועמדים , אני רק לפי מה שראיתי, אני לא 19 

 20 .לפני

 21 ?...אפשר לקבל? כמה מועמדים היו  :קעטבי. מר י

 22 לא :געש. מר ח

 23 ?למה :טביקע. מר י

אני יכול להראות , כי יש אנשים שניגשו למכרז ולא מעוניינים שידעו :געש. מר ח 24 

 25 לך 

 26 ?זה סוד צבאי, מה :קעטבי. מר י

כשניגשים למכרז יש אנשים שמבקשים שלא יהיה פרסום שהם , כן :געש. מר ח 27 

 28 ... מה זאת אומרת , כי אולי, ניגשו למכרז
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 1 ולא רוצה  מי שעובד במקום אחד  :גדרון. כ 'גב

שישה הגיעו לוועדת , שמונה עמדו בתנאי הסף, שמונה, שמונה הגישו :געש. מר ח 2 

שישה התייצבו , לא הגיעו לוועדת המינויים, שניים ויתרו, הבחינה 3 

 4 . זגול עברה פה אחד' בוועדת המינויים והגב

 5 ...אפשר לדעת מה הייתה   :קעטבי. מר י

 6 .שלחתי אותם עם הסדר יום, ת כלעברה א. יש לכם קורות חיים :געש. מר ח

 7 . שלחו את זה עם הסדר יום :השמשוני. נ 'גב

משרד , האם יש את התקשורת בין האוצר, יש לי שאלה רק, חיים :גדרון. כ 'גב 8 

 9 . זה הכי חשוב, החינוך

קודם כל , כ"בד, כ לא מנהלי מחלקות החינוך מתעסקים עם זה"בד :געש. מר ח 10 

הרשות מתעסקת עם משרד , וצרהרשות כמעט לא מתעסקת עם הא 11 

בדרך כלל , לא רא איתם, החינוך ומי שמתעסק עם משרדי הממשלה 12 

, בצדדים התוכניים כן, ראש הרשות והגזבר אבל בצדדים הפדגוגיים 13 

יש למישהו עוד הערות לגבי גברת . בצדדיים הפיזיים בדרך כלל לא 14 

 15 ? זגול

 16 . ..לפי ה, שהדברים שלי גם ישמעו...  :בר כוכבא. מר א

 17 .אני רוצה לשמוע אותו, מעודה :השמשוני. נ 'גב

לפי קורות החיים אני מטיל ספק ביכולתה באמת , אני לא חבר ועדה :בר כוכבא. מר א 18 

תושבת ( מרוחק ממכשיר ההקלטה, לא ברור... )את מערכת החינוך... ל 19 

 20 הישוב

 21 ?אם הם לא באים למשרד... איך אתה  :געש. מר ח

 22 אני לא רוצה להיכנס לסוגיה, עזובאבל ... הם לא באים :אל 

 23 ?איזה מין אמירה זאת? אני לא מקבל אותם? מה אני :געש. מר ח

 24 .אתה לא רוצה מתוך הישוב :בר כוכבא. מר א

 25 ? איזו מין אמירה זאת :געש. מר ח

 26 .זה לא רלוונטי :אל 

 27 אמר :גדרון. כ 'גב

 28 .גם את אומרת הרבה דברים, אמר, בדיוק :בר כוכבא. מר א
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 1 נכון :גדרון. כ 'גב

תני בבקשה לאנשים , כוכי. תני לאנשים להתבטא בבקשה, כוכי :געש. מר ח 2 

 3 להתבטא 

 4 ?מה אתה רוצה, אני מחייכת :גדרון. כ 'גב

 5 .לא נגמור את היום, אל תתחילו פינג פונג, תנו לי לנהל את הישיבה :געש. מר ח

, לא מתאימה( קלטהמרוחק ממכשיר הה, לא ברור)נראה לי שהמנהלת  :בר כוכבא. מר א 6 

אני רואה ,  לניהול מערכת גבוהה, היא מתאימה למערכת יותר גבוהה 7 

ובעיות של , את הבעיה בעיקר במערכת היסודית שמשם זה מתחיל 8 

זה ישוב ? אתה מבין, זה לא ישוב רגיל, החברה בפרדס חנה כרכור 9 

ס "לכן נראה לי שהיא טובה לבי, זה לא לנושא אחד, בעייתי קצת 10 

אני מקווה שהיא תצליח , זו דעתי, ולאוכלוסייה יותר חזקהלמצוינות  11 

זה תלוי ביכולות שלה גם לקבוצות אחרות שהן , לגשר ולמצוא את ה 12 

לא רואה פה ניסיון עם , יש אחוז גבוה של עולים, חברתיות שונות 13 

אני בעצם רואה שהמנהלת לא מתאימה לסוג האוכלוסייה , עולים 14 

אולי לאוכלוסיות חזקות אבל זה  היא טובה... שחשבתי שהיא יכולה  15 

ניסיון , ניסיון עם עולים... אני בספק אם , לא המקרה של פרדס חנה 16 

ולכן אני רוצה לאחל לה ... שם הבעיה שלנו, עם אוכלוסיות בעייתיות 17 

בהצלחה אבל אני חושב שבשנתיים הקרובות לא נראה שיפור לפי  18 

ושהי צורה לא נראה איזה משהו באיז, הדברים שפה והניסיון שלה 19 

וחבל שלא נבחרה מישהי שבאה מהתחום החברתי הסוציולוגי  20 

אני חושב שבחרנו , הסוציאלי כי שם הבעיה שלנו בפרדס חנה כרכור 21 

מישהי טובה אבל לאוכלוסייה יותר גבוהה ולא לטיפול בבעיות היסוד  22 

תזכרי את , כוכי. זה הכל, זו ההערה שלי, השורשיות של פרדס חנה 23 

 24 . ההערה

 25 . כן אפרים :שגע. מר ח

 26 .הלוואי, הלוואי שאני טועה. הלוואי שאני טועה...  :אל 

אני אומר יש אנשים מאוד מאוד מאוד מוכשרים בתחום ההשכלה  :מעודה. מר א 27 

זאת אומרת יש , אבל הם גרועים מאוד מאוד בתחום הניהול', וכו 28 
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, בעלי ידע אדיר, הם מוכשרים, ואני מכיר במקומות אחרים, אנשים 1 

אני הייתי רוצה לדעת בעצם מה ... לא , ניהול מה לעשותבתחום  2 

אני , סמכויות הניהוליות שלה כי בסופו של דבר המערכת כאן עובדת 3 

הרי בסופו של דבר , אני באמת רוצה לדעת, מבקש לא להפריע לי שמה 4 

מה התוכניות , לכל האגפים שמנהלים את הנושא הזה, לראש המועצה 5 

או , מה התוכניות שלה, X ,Yטה היא מחלי, שלה מבחינת החלטות 6 

 7 . שיש לה עוזרים ותת עוזרים ותת עוזרים

היא מנהלת את המחלקה ויש , קודם כל זה לא עוזרים ולא עוזרים :געש. מר ח 8 

הסמכויות של מחלקת החינוך , היא מנהלת את מחלקת החינוך, שמה 9 

, אולי גם בהזדמנות הזאת נעשה סדר, הם לא מי יודע מה רבות 10 

החינוך , קומית היא לא בעלת הבית בנושא החינוךהמועצה המ 11 

מנהלי בתי הספר והמורים , במושבה בכל רשות מקומית הוא דו ראשי 12 

, התוכנית העיקרית, בהכשרה שלהם בתוכנית הלימודים של בתי הספר 13 

 14 . נקבעים על ידי משרד החינוך

 15 ברור :מעודה. מר א

 16 המועצה :געש. מר ח

 17 ?ישהאיפה היא נכנסת בנ :מעודה. מר א

לגיוס כספים , בצד הכספומטי, נכנסת בצד הפיזי ובצד המימוני :געש. מר ח 18 

לא יודע , יש ועדת חינוך יחסית פעילה, אנחנו. ויזמויות של תוכניות 19 

 20 .יש ועדת חינוך פעילה, אם כולם באים או לא באים

 21 יש כוכי :מעודה. מר א

ור בבתי ספר יסודיים עשו עכשיו סי, עוד אנשים, רינה רונן, יש כוכי :געש. מר ח 22 

 23 .והיא אמורה לייצג אותנו בתחום הפדגוגי מול משרד החינוך

 24 .אותה ועדת חינוך...  :מעודה. מר א

 25 לא היה :געש. מר ח

 26 .חינוך' היא לא הייתה מנהלת מח :גדרון. כ 'גב

 27 ?מתי הבאתם את ההמלצות :מעודה. מר א

, ם למרות שזה לא הדיוןאני אגיד לך אפרי, אנחנו, אני אגיד לך מתי :געש. מר ח 28 
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, ם גיבשו חזון חלופי וחינוכי לישוב'בקדנציה הקודמת אצל אורי מנג 1 

אמרנו אנחנו לא , אנחנו לא נגענו בה, עשו תוכנית אב ישובית לישוב 2 

היו מעורבים , השקיעו בזה אנרגיה, חשבו על זה, ממציאים את הגלגל 3 

יסינו לא אנחנו נ. הלכו במתכונת מסוימת, מורים, הורים, ילדים 4 

אני אומר לך . בצד של גיוס משאבים, להפריע ולגבות את זה בצד הפיזי 5 

מערכת בתי הספר , בניגוד למה שאומר אלדד ואפשר לבדוק את זה 6 

, תכף ניגע בדתיים ממלכתיים ברמה מאוד גבוהה, הממלכתיים שלנו 7 

בממלכתיים הדתיים קיימנו דיון לפני שבועיים עם ראש מנהל החינוך  8 

כדי , ר ליפשיץ"ד, ל"ד החינוך שהוא מעמד מקביל למנכהדתי במשר 9 

, מה עושים שילה, חלק מהדברים אתה יודע, לנסות לראות מה עושים 10 

ישורון ומורשה לא רק באספקט של כמות תלמידים אלא גם בדברים  11 

ישנו , יש פיקוח, אתה לא מכשיר אותה, אתה לא ממנה מנהלת. אחרים 12 

דתי בשלוש השנים האחרונות הלך גם הפיקוח של הממלכתי , או איננו 13 

, חזר משנת שבתון, ישורון הלך מנהל לשנת שבתון, אחורה, קדימה 14 

, החינוך הממלכתי אני חושב שהוא בסדר, הייתה מנהלת מחליפה 15 

אנחנו עכשיו לקראת רגע לא רוצה להגיד היסטורי כי זה מפוצץ אבל  16 

לאי ס החק"מ בין האוצר להתאחדות האיכרים והבי"ברגע שיגמר המו 17 

יעבור אלינו אז לפחות בתחום הממלכתי יהיה לנו רצף של חינוך  18 

מהמרכז לגיל הרך שיש לנו שתמר שבח מנהלת אותו עד , מהגיל הרך 19 

, בממלכתי דתי אנחנו הצענו פתרון שאתה מכיר אותו גם כן, ב"לי 20 

לאחד שלושה בתי ספר ממלכתיים דתיים לשניים כדי שכמות הילדים  21 

חטיבת ביניים , לקחתי את הבניין השלישיתאפשר כמות שעות תקן ו 22 

משרד החינוך מתנגד לעניין הזה מסיבות כאלה ואחרות . צומחת 23 

הוא אומר מבחינת כמויות , ומתנגד להקים פה חטיבת ביניים נוספת 24 

ב מספרי הילדים "עד י' ילדים כשאתה בוחן על שש שנים מז 25 

ה כי גם בנו, יש ארבע, המסיימים של שלושת הממלכתיים דתיים 26 

הסיכום . לא מצדיקה את זה, ילדים 60, 50ס קטן של "ישראל יש בי 27 

היה שהם עושים שיעורי בית על מערך ההדרכה ומערך הניהול בבתי  28 
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 1 אני מבקש אם אין הערות. הספר הממלכתיים דתיים וחוזרים אלינו

 2 '? ב או עד ו"אז היא ממונת גם כן עד י, אז רגע  :מעודה. מר א

הכניסה , החינוך כולה שעד היום לא הייתה לנו כניסהעל מערכת  :געש. מר ח 3 

 4 . הייתה בעקיפין דרך איגוד ערים לחינוך

 5 'אז עכשיו גם א :מעודה. מר א

היא לא ממונה על מנהלת בית , והיא מעורבת בחינוך הבלתי פורמלי :געש. מר ח 6 

 7 ?בסדר, על מנהלת בית ספר אני ממונה, ספר

 8 .קי.או :מעודה. מר א

היא אחראית , ל מנהלות בתי הספר היסודיים משרד החינוך ממונהאב :געש. מר ח 9 

בתחום , לוודא שהתקשורת בין המועצה למוסדות החינוך תקינה 10 

, להעלות את זה על סדר היום, מה קורה בארץ, הפדגוגי לאתר יזמויות 11 

רים הוצאנו על נושאים "תשים לב כמה תב, לשכנע אותנו כמובילים 12 

 13 חכם פיזיים בבתי ספר החל מלוח 

 14 .זה היה יוזמה של מנהלת מחלקה :מעודה. מר א

אני לא יושב כל יום עם המגזינים של החינוך ומדבר , חלק מהדברים :געש. מר ח 15 

שמעת על השיחה על , עם לימור כל בוקר ושואל אותה מה קורה 16 

 17 ?הבטיחות

 18 ?על מה :מעודה. מר א

ד התוכני ועל אז היא אחראית בעיקר על הצ, על הבטיחות בדרכים :געש. מר ח 19 

 20 .הקשר של הצד הפיזי של המועצה עם מוסדות החינוך

 21 זה בכל זאת החלטה סופית אבסולוטית :מעודה. מר א

 22 ... כסף זה אנחנו  :געש. מר ח

 23 .אני מוכנה לעזור :רונן. ר 'גב

 24 . ועדת החינוך תתכנס, יש ועדת חינוך, חברים :געש. מר ח

 25 ...ה מי עכשיו בזמן הזה ניהל את  :מעודה. מר א

 26 אני :געש. מר ח

 27 אני ראיתי יש אחת שרון :מעודה. מר א

הייתה לנו סיטואציה מיוחדת , אני ביקשתי מאנשי מחלקת החינוך, לא :געש. מר ח 28 
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יש , של מקרה פרטי של עובד שנמצא בפנסיה צוברת ולא תקציבית 1 

אני ביקשתי מעובדי המחלה , בעיה עם תהליך הפרישה מטעמי מחלה 2 

תמר שבח , שרון שמאי עזרה לי בנושא בתי הספר, ליהמצוינים לעזור  3 

 4 .עזרה לי בנושאים אחרים וכולם שינסו מותניים

 5 .ועכשיו כשהיא נכנסת בעצם הן משוחררות :מעודה. מר א

 6 .קצינת ביקור סדיר, סית"שרון היא קב...  :געש. מר ח

 7 .יש לנו מנהלת עם משכורת רצינית מאוד, חוזרת לתפקידה :מעודה. מר א

 8 נכון :געש. חמר 

 9 .לא צריך עוד עובדים, אז שהיא תנהל את זה, אלף פלוס 25של  :מעודה. מר א

יש לנו , יחד עם זה צריך לזכור, נכון לרגע זה אנחנו לא מזהים צורך :געש. מר ח 10 

בתי  11יש לנו , דקה, גני ילדים עם ראש מדור אחד 40, מדור גני ילדים 11 

ס אז "שהוא ראש מדור ביעם החקלאי שאין לנו מישהו  12ספר או  12 

כל השנים עד שזה הצטבר לנו למימדים האלה מנהל , אגב, היא תצטרך 13 

יעזרו לה , יש ועדת חינוך, יכול להיות, מחלקת החינוך עשה את זה 14 

לחדש את החזון , זה תהליך שאנחנו צריכים להתחיל אותו, לגבש 15 

 16 החינוכי 

 17 .אבל אין עובד נוסף :מעודה. מר א

 18 לא :געש. מר ח

, כל מי שעזרו עד עכשיו חוזרים לתפקידם, אין עובדים נוספים :מעודה. אמר  19 

 20 סים"קב

 21 .ס על פי החלטת המועצה"החינוך הבלתי פורמלי מופעל על ידי המתנ :געש. מר ח

 22 ?מה עובד בחינוך הבלתי פורמלי :זריהן. מר י

 23 מועדונים :געש. מר ח

 24 ?איזה מועדונים :זריהן. מר י

 25 מועדונים :גדרון. כ 'גב

אני מוכן לתת , תקשיב, אני לא מוכן, זה לא על סדר היום, דקה, דקה :געש. מר ח 26 

 27 . לך תשובה על זה

 28 ... אתה אמרת שהמנהלת :זריהן. מר י
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 1 .מעורבת גם בחינוך הבלתי פורמלי :געש. מר ח

 2 היא מעורבת :גדרון. כ 'גב

לי זה החינוך הבלתי פורמ, החינוך הבלתי פורמלי זה תנועות נוער :געש. מר ח 3 

' ורג'החינוך הבלתי פורמלי זה פעילויות של קידום נוער של ג, מועדונים 4 

 5 ו

 6 ? למה לא לאחד :דובר

 7 ?מה :געש. מר ח

 8 ? למה לא לאחד :דובר

 9 ?את מה :געש. מר ח

 10 .ס מטפל בזה והיא בקשר"זה המתנ :מעודה. מר א

 11 ס מטפל ובמדיניות"המתנ :גדרון. כ 'גב

ס והיה "היה מתנ, מנהל אגף, חינוך בלתי פורמליבעבר היה פה אגף ל :מעודה. מר א 12 

אנחנו איחדנו וקבענו בקדנציה הקודמת שכל , מנהל מחלקת חינוך 13 

ועדת חינוך , ס"הפעילות הבלתי פורמלית מבוצעת על ידי המתנ 14 

 15 .מתעסקת איתה

 16 .בכסף? מה? ל"אחוז שכר מנכ 60מה זה , באמת זה לא, יש לי שאלה :קעטבי. מר י

על זה יש , שכר ברוטו, אלף שקל ברוטו 19, 18זה בערך בין  בכסף :גלר. מר ר 17 

 18 .סך הכל העלות. תוספות סוציאליות כמובן

 19 .יש עוד עלויות מעביד, זה לא עלות, זה ברוטו, לא :געש. מר ח

 20 ?אלף שקל בשנה 300עלות מעביד , מה שאתה אומר...  :זריהן. מר י

 21 מעל :גלר. מר ר

 22 . 400-שזה יגיע ל אני חושב? 300מעל  :זריהן. מר י

 23 . ביום ראשון אחרי החופש אני אשים לך על השולחן מסמך בדיוק :געש. מר ח

 24 .שנדע בדיוק...  :מעודה. מר א

? מי נמנע? מי נגד? מי בעד. אני מבקש לאשר את מועמדותה, חברים :געש. מר ח 25 

 26 ? יוסי זריהן נמנע ומצליח נכון, שניים נמנעו

 27 לא :מצליח. מר ע

, הסעיף השני על סדר היום. סליחה, יואב נמנע, סליחה, צליח בעדמ :געש. מר ח 28 
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אם יהיה עירייה הוועדת מינויים תהיה פנימית של העירייה אז יכול  1 

הכרזה על הנחת קו ביוב וקו . אנחנו עוד לא שם, להיות שיהיה אחרת 2 

אזור התעשיה של , 002/מים בתחום התוכניות של בניין עיר ש 3 

צריכה , כחלון, ע הישנה של אזור התעשיה"תבה השז 133/בש, רחנוביץ 4 

 5 . להיות הכרזה פורמלית של הנחת קו ביוב

 6 ?למה המועצה מכריזה :זריהן. מר י

אם היה תאגיד מים במתכונת החדשה זה היה יוצא , כי אני הריבון :געש. מר ח 7 

 8 .ממני

 9 .אבל יש תאגיד מים :זריהן. מר י

כל הסמכויות אצלנו עד שיקחו . תאגידאין , יש זכיין, אין תאגיד מים :געש. מר ח 10 

 11 .לנו אותן

, עושים מה שהם רוצים, הסמכויות אצלנו ואנחנו לא עושים כלום :זריהן. מר י 12 

אתה כתבת לי מכתב שהגביה שהם גובים ? איזה סמכויות יש לנו 13 

 14 ריביות ומכתב לתושבים ולא זוכר מה שזה היה 

 15 לא חוקי, נכון :געש. מר ח

 16 .ת לי שזה לא חוקיאתה כתב :זריהן. מר י

 17 נכון :געש. מר ח

 18 ?נכון :זריהן. מר י

 19 הפסיקו :געש. מר ח

 20 ?אז מה אנחנו עושים :זריהן. מר י

 21 הפסיקו :געש. מר ח

 22 .אני אראה לך מכתב מאתמול? הפסיקו :זריהן. מר י

 23 . תראה לו :בר כוכבא. מר א

 24 ...אני אראה לך  :זריהן. מר י

 25 .אל תצעק, יוסי :געש. מר ח

 26 ?אבל למה אתה צועק :דרוןג. כ 'גב

 27 ?למה אתה אומר לא גובים, כי אתה אומר לי לא גובים? למה :זריהן. מר י

 28 אני אומר לך שמאז שאתה דיברת איתי :געש. מר ח
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 1 ?בסדר... :זריהן. מר י

 2 . זה יפסק, תראה לי את זה :געש. מר ח

 3 .באמת, מרגיז :זריהן. מר י

 4 . זה יפסק, תראה לי :געש. מר ח

תראה לי ואתה כל הזמן עושה את , אתה כל הזמן אומר תראה לי :יהןזר. מר י 5 

 6 .עצמך לא יודע

 7 .חבל על הבריאות, יוסי :גדרון. כ 'גב

 8 .יש דברים אחרים :מעודה. מר א

בכל המקומות בארץ מי שמאפשר אגרת ביוב זה , למשל אגרת ביוב :געש. מר ח 9 

א יכולים בפרדס חנה הם ל, התאגיד ורשות המים שזה הרגולטור שלו 10 

לעשות אגרת ביוב כי אנחנו כבר עשר שנים מתכתשים איתם אם צריך  11 

אם לו מותר או לו , להעלות אגרת ביוב או לא צריך להעלות אגרת ביוב 12 

, עד שבסוף גם את זה ישנו, זה חלק מההתכתשות של הבוררות, מותר 13 

מי פתח , במי ראשון, במי נתניה, בתאגידי המים בכל הרשויות בחדרה 14 

, כמו בזק, כמו הוט, חשמל' התאגיד הוא כמו חב, מי מודיעין, תקווה 15 

 16 .ואין לעירייה שום דבר

 17 ?מי מפקח עליו :מעודה. מר א

 18 . רשות המים? סליחה :געש. מר ח

 19 ...אותה רשות המים :מעודה. מר א

 20 .הוא לא קשור לעירייה בכלום, אין לו, רגולציה, הכל :געש. מר ח

 21 ...ה ורשות המים אין ל :מעודה. מר א

הם העבירו , אתה יודע שהם רוצים להחזיר את הסמכויות לכנסת :געש. מר ח 22 

 23 .בחוק ההסדרים

 24 .בעזרת השם :מעודה. מר א

בחוק ההסדרים לפני שנתיים שלוש קבעו , לקחו מהם את הכל, לא, לא :געש. מר ח 25 

עכשיו ועדת הכלכלה של הכנסת , שראש רשות המים הוא אחראי נטו 26 

 27 .כות כמו על רשות החשמלמנסה להחזיר את הסמ

 28 .שתהיה סמכות, כמו על החלב והלחם :מעודה. מר א
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 1 ? יש איזה הערות על ההכרזה על קו מים וביוב :געש. מר ח

 2 ?המועצה מכריזה והמועצה גם גובה את הכסף, רגע :זריהן. מר י

 3 לא :געש. מר ח

 4 ?מי גובה את הכסף :זריהן. מר י

 5 . עבודההוא מבצע את ה. הוא גובה :געש. מר ח

, סטטוטורית אי אפשר לבצע עבודה בלי להכריז עליה בהתאם לחוק :ובראן'ד ג"עו 6 

 7 .ביוב –חוק הרשויות המקומיות 

 8 אבל אני לא שמעתי בפרדס חנה שאנחנו הכרזנו פה על ביוב  :זריהן. מר י

 9 על כביש :מעודה. מר א

 10 או על קווי מים  :זריהן. מר י

 11 . עמיד אותנו עד היוםאז טעינו ואף אחד לא ה :געש. מר ח

 12 ?גם על קווי מים צריך להכריז :זריהן. מר י

 13 .קו ביוב ומים, כן :געש. מר ח

 14 ?איפה כתוב :מעודה. מר א

 15 . עד היום לא הכרזנו על כלום :זריהן. מר י

 16 ?אתה חושב שאני רוצה להכניס סעיפים מיותרים, תגיד לי, חיים :געש. מר ח

 17 ... רם לךאני רוצה להבין מה ג :מעודה. מר א

 18 כי  :געש. מר ח

 19 ... אם לא הייתה עושה  :מעודה. מר א

 20 היועץ המשפטי למועצה המליץ, אני אגיד לך מה :געש. מר ח

 21 .אנחנו עושים השכרה על הביוב :מעודה. מר א

 22 (צוחקים. )רצית להתייחס, כן אלדד. לא השכרה, הכרזה :געש. מר ח

 23 .מה, קורה שטועים :מעודה. מר א

עם זה כשאתה , אמרת שאתה לא מרגיש טוב, ני לא אומר לך כלוםא :געש. מר ח 24 

 25 ?לא מרגיש טוב אתה עדיין טועה מה קורה כשאתה מרגיש טוב

 26 ? יש התייחסות פה למשהו מקצועי חוץ מהנושא החוקי :בר כוכבא. מר א

, תוכנית הביוב אושרה על ידי הוועדה המחוזית, תוך דקה אני אגיד לך :געש. מר ח 27 

 28 . זה משרד הבריאות, זו ועדה, וב שליד הוועדה המחוזיתיש ועדת בי
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 1 (מרוחק ממכשיר ההקלטה, לא ברור) :בר כוכבא. מר א

הנושא של , ה'חבר, הנושא של ה, הנושא, דרך אגב הנושא עלה, לא, לא :געש. מר ח 2 

מ עם "משאבי מים עשו מו, ריסק עשו, ההכרזה עלה גם מעוד כיוון 3 

ר התעשיה כי התעשיינים תבעו בבית התעשיינים ובעלי המלאכה באזו 4 

 5 יש בית דין למים ליד בית המשפט המחוזי בחיפה , הדין לביוב

 6 . גם לביוב :ובראן'ד ג"עו

ותוך כדי ההתדיינות אחד מעורכי הדין , בית המשפט היחידי בארץ :געש. מר ח 7 

שלהם היה בשם ... כי הם הגיעו להסכמה בסוף? אמר הכרזתם בכלל 8 

 9 .התעשיינים חתם להם

 10 אני שאלתי לגבי הנושא ה, זה הבנתי של ההכרזה :בר כוכבא. מר א

 11 ?הטכני :געש. מר ח

 12 ?נפתרו הבעיות... אני אגיד לך למה ... התוכנית של קו ביוב ...  :בר כוכבא. מר א

מנשה נעים יצג והם , הרגע אמרתי, זה לא בעיה טכנית, נפתרו הבעיות :געש. מר ח 13 

 14 .מ"עשו מו

 15 .נשה נעים יצג אותם והם הגיעו למסקנה שהם צריכים לשלםמ :בר כוכבא. מר א

 16 אבל , כן :דובר

 17 .לא שלי, אני לא יודע כמה זה בעיה של ריסק, סגרו איתם הסכם :געש. מר ח

 18 .זו השאלה :בר כוכבא. מר א

 19 .יש קבלן זכיין, יש קבלן זכיין למשאבי מים, סגרו איתם :געש. מר ח

 20 ?ים בתעריפיםלמה אתם לא מחייב :בר כוכבא. מר א

 21 .אני לא לוקח את הכסף, אני לא מחייב :געש. מר ח

 22 למה לא מחויב, לא משנה :בר כוכבא. מר א

 23 .מפסיד, הוא מרוויח, זה בעיה שלו, אני אין לי מושג כמה הוא מחייב :געש. מר ח

מה , זה מאושר, עזוב, אני רוצה לשאול... היה, זה לא ככה, סליחה :בר כוכבא. מר א 24 

 25 ו הגיע להסכמה קרה שעכשי

זה , הוא, מ שלו"אני לא במו. מ אלדד"לא הייתי במו, אין לי מושג :געש. מר ח 26 

אני הודעתי לו שאם הוא לא נכנס לביצוע המועצה , הסמכות שלו 27 

 28 .תעשה את זה ותחייב אותו
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 1 ?את מי :בר כוכבא. מר א

 2 . את משאבי מים :געש. מר ח

 3 ?אתם הודעתם להם את זה בכתב :בר כוכבא. מר א

 4 כן, כן :געש. מר ח

 5 ...שאם הם לא יעשו :בר כוכבא. מר א

יצא מכתב רשמי שאם הם לא יוצאים לעבודות , יכול להיות... כן, כן :געש. מר ח 6 

הם גורמים לנו לנזקים בהיקפים כאלה וכאלה ואנחנו ניכנס לביצוע  7 

 8 . העבודה

 9 ? אתם יודעים מה השינוי :בר כוכבא. מר א

 10 ? שינוי של מה :געש. מר ח

 11 ... של ה :בר כוכבא. מר א

 12 . לא יודע בכלל. אין לי מושג אלדד :געש. מר ח

 13 זה דבר שאנחנו לא, אבל לא :ארז. מר ד

, המקסימום שהוא יכול לגבות זה לפי החוק עזר של פרדס חנה כרכור :געש. מר ח 14 

, תעריף קבוע למטר בניין, מינימום –זה לא מקסימום ... עכשיו הוא  15 

 16 . ה זה לא הדיון עכשיו'ודע חברלא י, למטר מגרש

 17 לסבסד במקום לנהל משפטים...  :ארז. מר ד

 18 .חברים, טוב. לא? אתה חושב שאני יודע הכל בעל פה, תגיד לי :געש. מר ח

 19 (לא ברור) :ארז. מר ד

, לא עם מה שאנחנו לא יודעים, בוא נתעסק עם מה שאנחנו יודעים, דני :געש. מר ח 20 

 21 אין לי מושג

 22 .ל סליחה חברי המועצה צריכים לשמוע מה קורה איתםאב :ארז. מר ד

 23 ...אז אני :געש. מר ח

 24 .להגיע איתם להסכמה... האם אחרים גם, חוק עזר :ארז. מר ד

בית , ידעתי שהיה דיון בבית המשפט, לא הייתי שותף, אין לי מושג :געש. מר ח 25 

 26 .לא נתן להם, המשפט לא נתן לתעשיינים צו מניעה

 27 אנחנו , אבל זה מהווה תקדים, סדרב :בר כוכבא. מר א

 28 אין לי , אלדד :געש. מר ח
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 1 .אנחנו לא יודעים מה ההסכם באמת, לא בהכרח יש הסכם על התעריף :ובראן'ד ג"עו

לרשום ... אני אבקש בישיבה הבאה, בוא. אנחנו נבקש שיחה בעניין :בר כוכבא. מר א 2 

דת בחלל גם ריסק היא לא עוב, לפרוטוקול לדעת בדיוק מה החיובים 3 

אני אבוא אליך , לכן אני מבקש המהנדס, צריך לראות את זה, ריק 4 

בסופו של דבר כמה הם שילמו שאנחנו , ורוצה לבדוק את הנושא הזה 5 

 6 .נדע

 7 אני מבקש לאשר את החלטת שר הבריאות, טוב :געש. מר ח

ם ג, יכול להיות שמדובר על קבוצת לחץ פוליטית ולאו דווקא עניינית :בר כוכבא. מר א 8 

 9 ... את זה צריך

אני מבקש לאשר את הכרזת , נחמיה, אני מבקש לאשר את הכרזת :געש. מר ח 10 

 11 ? מי בעד, 133/ש-ב, 502/ת"הנחת קו ביוב וקו מים בשב

 12 זה לא תעריף, זה הכרזה :בר כוכבא. מר א

 13 .לא תעריפים, ביקשתי לאשר את ההכרזה, זה הכרזה :געש. מר ח

 14 . לא השכרה, אכרזה :מעודה. מר א

 15 . יש פה רשימה שלמה של רחובות :געש. מר ח

מהנדס המועצה . צריך לבדוק... קשרים פוליטיים ולא בעקבות... :בר כוכבא. מר א 16 

 17 ... אנחנו מבקשים תשובה

רחובות שאנחנו מבקשים להכריז על יש פה רשימה שלמה של  :געש. מר ח 18 

 19 . סלילתם

 20 . אני רוצה בבקשה לראות את הרחובות :זריהן. מר י

 21 היום , רים"חלק מהרחובות פתחנו תב :געש. ר חמ

 22 ?רים אז למה הם פה"חלק מהרחובות פתחנו תב :זריהן. מר י

, פורמלית, אני מסביר עוד פעם מה שאמרנו בישיבת המועצה הקודמת :געש. מר ח 23 

אנחנו , לא רק אנחנו. ר"טכנית לגמרי צריך לעשות הכרזה ואז את התב 24 

חלק , רים"ק מהמקומות פתחנו תבחל, לא רק שנים לא היו הכרזות 25 

עכשיו אנחנו עושים את ההתאמה של מה שיש לו , עושים הכרזות 26 

ר "ר לפתוח הכרזה ומה שאנחנו רוצים ללכת קדימה ולפתוח תב"תב 27 

 28 . בעתיד לעשות הכרזה
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 1 ?ר ואחרי זה אתה עושה הכרזה"תב...  :זריהן. מר י

ערר שהגיע לבית המשפט זה היה ב, היה הנושא, אין שום בעיה, לא :געש. מר ח 2 

, מול נוה רותם, איפה ש, ה ברמזררחוב חג, חוגלה זה' רח, בעניין הכסף 3 

אז זה , לא יודע מי עכשיו, היה, מה שהיה פעם שיכון עובדים, ההמשך 4 

 5 . חוגלה' רח

 6 ... לחצות את השטח :מעודה. מר א

 7 .יש ליזם מגרשים, כן :געש. מר ח

 8 ?ה רוחבכמ, אני יודע, יש כביש :מעודה. מר א

 9 . אני לא יודע, ר"אני לא פותח תב, לא יודע :געש. מר ח

 10 ע יש "אבל בתב :מעודה. מר א

 11 ? חוגלה' מה הרוזטה של רח, דני, ע כן"בתב :געש. מר ח

 12 זה נמצא בין ... על המפה :ארז. מר ד

 13 ... זה רק, לא כלום, ר"זה עוד לא תב, עוד לא עשינו סלילה, יואב :געש. מר ח

 14 ...שש עשרה :מעודה. מר א

 15 .גם בנוה רותם יש לך שש עשרה? למה :געש. מר ח

 16 אבל השטחים, כן :מעודה. מר א

 17 אם תסתכל, זה אותו דבר בדיוק :געש. מר ח

 18 מטר 350אבל השטחים מהצדדים זה , כן :מעודה. מר א

 19 .כמו השורה הראשונה, אותו דבר כמו נוה רותם :געש. מר ח

 20 ? בתוך נוה רותם :מעודה. מר א

 21 .בין נשר לנץ, לא :ארז. דמר 

 22 כן, כן :געש. מר ח

 23 ...אבל יש כביש? אז שם צריך לעבור כביש :זריהן. מר י

 24 .זה נץ, לא :ארז. מר ד

 25 .זה מקביל אליו, אני יודע :זריהן. מר י

 26 .הולכים לבנות שם שכונה :מעודה. מר א

 27 .בגלל השכונה, אה :זריהן. מר י

 28 .נו מה, וני'אחרי ג, נההולכים לבנות שם שכו, כן :מעודה. מר א
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 1 ?אם הולכים לבנות שכונה למה שהיזם לא יעשה את זה :זריהן. מר י

 2 .אני לא עושה כלום בינתיים :געש. מר ח

 3 .זה רק הכרזה :מעודה. מר א

אני צריך לעשות חשבון אם כדאי לי לעשות , היזם לא עושה שום דבר :געש. מר ח 4 

ואצלנו זה היטל  מאחר. הסכם פיתוח או לעשות את הפיתוח לבד 5 

לא יודע , לא החדשים, סלילה ואנחנו מדברים על המחירים הישנים 6 

אתה עושה אומדן , עושים את החשבון בכל פרויקט, מתי יהיו חדשים 7 

אני רק , אני לא סולל כלום... ליד, לא על יד גן ילדים... ורואה אם  8 

היטל נראה לנו שה, תתקן אותי אם אני טועה, דני, פה נראה לנו, מכריז 9 

זאת אומרת שישאר לך כסף לעשות כביש ליד גן , ישמש את יעודו 10 

 11 .ליד מעון, ליד בית ספר, ילדים

 12 ...  :זריהן. מר י

 13 .אני לא מבין? ע"אתם רוצים לשנות את התב, מה, ע"זה התב...  :געש. מר ח

 14 . מטר 4מטר נהיה  16-ע בכרכור שמה מ"התב :זריהן. מר י

 15 ! אני אגיד לך למה סיפור אחר, אבל זה סיפור אחר :געש. מר ח

בסדר , .קי.או, זה הכוונה, אתה מחייב אותו באגרות... אתה רוצה :זריהן. מר י 16 

 17 .גמור

 18 טוב :געש. מר ח

 19 .אין בעיה, מכובד :זריהן. מר י

 20 ...עות "עכשיו בכוונה נתתי פה את התב :ארז. מר ד

, ר"לא  עושים תב, האנחנו עושים הכרז, לא נתת, נתת, תיצמד לזה, דני :געש. מר ח 21 

 22 .הכרזה זה שלב טכני, לא מראים תכנון

 23 ... אבל אנשים רוצים להבין :זריהן. מר י

 24 , עוד לא עושים כלום אבל :געש. מר ח

 25 .רוצים להבין מה הולכים לעשות, אבל רוצים להבין :זריהן. מר י

 26 , תקשיב, ע"התב :געש. מר ח

 27 ... ואם עושים, חיים :בר כוכבא. מר א

 28 , בסדר, דקה :עשג. מר ח
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אם המועצה עושה ואתה מחייב אחרי זה את היזם ומרוויח מזה כסף  :זריהן. מר י 1 

 2 .אהלן וסהלן

ירושלים בקטע שבין דגניה לדרך ' רח. ה'חבר, אני לא מרוויח כלום :געש. מר ח 3 

 4 ?אתם איתי יוסי, הבנים

 5 .דגניה זה הכיכר שמה? דרך הבנים –איפה זה דגניה  :זריהן. מר י

 6 . דגניה זה כרכור :געש. מר ח

 7 .אין כביש פה, אה :זריהן. מר י

 8 ... יוסי, יוסי :ארז. מר ד

 9 .מה, אני רוצה לדעת איפה הכבישים :זריהן. מר י

 10 יוסי. תראה לו על המפה איפה זה :געש. מר ח

 11 .שיסביר לו על המפה :בר כוכבא. מר א

חוגלה ' זה רח, וה רותםזה נ? בסדר, זה נוה רותם, חוגלה' רח? בסדר...  :ארז. מר ד 12 

זה בדיוק כמו , ע של נוה רותם והבתים"ע היא התב"התב... באמצע 13 

בנוה רותם יש ... אבל , שנשאר הבתים בשורה הראשונה לצידי הכביש 14 

 15 ? בסדר... שורה אחת של בתים

 16 .רואים את זה יפה, תן לו להסביר :זריהן. מר י

 17 ?ירושלים' יש לכם את רח. ירושלים אין לו' רח :געש. מר ח

 18 . ירושלים' הרחוב שחוצה את רח... לפני  :מעודה. מר א

 19 ?באזור של כוכי( לא ברור, מדברים ביחד.  )לא קיים :זריהן. מר י

 20 .של כוכי :מעודה. מר א

 21 , לא, לא :בר כוכבא. מר א

 22 . לקחו ממני כסף, די, אצלי כבר עושים? איזה רחוב :גדרון. כ 'גב

 23 .אצלך הסיטו את הכביש :מעודה. מר א

 24 .ממש הסיטו :גדרון. כ 'גב

ע "כשעושים תב, אני אסביר לכם משהו שאולי לא ברור, ה'חבר :געש. מר ח 25 

ש אותה שישלם ע החדשה עולה על מתקנים מי שרוצה לממ"והתב 26 

 27 .פיצויים על המחוברים

 28 .לא חייב לשלם :זריהן. מר י
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נביא שמאי , ךנעשה דיון אחר כ, מה לעשות, אתה טועה וטעות גדולה :געש. מר ח 1 

 2 ע"כשאתה עושה תב. שיסביר לך

 3 . תביא שמאי, תמשיך הלאה, אל תדבר על זה, אז עזוב את זה :זריהן. מר י

 4 הפרוצדורה של הפקעה זה מימוש :געש. מר ח

... נראה בדיוק מה, אנחנו נדבר אחר כך, נדבר אחר כך, אמרנו, בסדר :זריהן. מר י 5 

 6 .ירושלים' רח

 7 .ליםירוש' זה רח :געש. מר ח

 8 .זה הרחוב איפה שיש שם גן ילדים :זריהן. מר י

 9 .לא גן ילדים, עמר :גדרון. כ 'גב

 10 .עמר בנה פה :געש. מר ח

 11 .זה חותך לכיוון סופרפארם :זריהן. מר י

זה כל הרחובות האלה סביב , קורנית, הרחובות של יובל. בצד אחד כן :געש. מר ח 12 

, מטר 8אחרי . המתקן שהיה פעם של ההסתדרות, ת"המעון של נעמ 13 

 14 מטר   10, מטר 12אחרי 

 15 ...ע"התב? מה מצבם היום :מעודה. מר א

 16 סלילת הכבישים ביפה נוף דרך אגב :געש. מר ח

 17 .הרחוב של כוכי, בקטע שבין נוגה לאחוזה שמה, הנה :מעודה. מר א

 18 מאחורי :גדרון. כ 'גב

 19 ( לא ברור, מדברים ביחד...)אז בנו שם וילות, כן :מעודה. מר א

 20 .אבל כתוב פה מור דני :גדרון. כ 'גב

 21 .ביפה נוף היו שני מהלכים :געש. מר ח

 22 .לא כתוב פה מור, דני :גדרון. כ 'גב

 23 מבני תעשיה 1993-ב... היה הסכם פיתוח :געש. מר ח

 24 .אבל לא הייתה הכרזה :גדרון. כ 'גב

קיבלנו החלטה בקדנציה הקודמת ללכת על זה ולהתקדם עם ...  :געש. מר ח 25 

מסתבר שגם שם לא הייתה הכרזה על חלק מהרחובות ואנחנו  ,המנהל 26 

 27 . 414/בש, רחובות והסמטאות ביפה נוףצריכים להכריז על חלק מה

 28 ? אין כבישים בכלל...פה צריך ל :זריהן. מר י
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 1 דקה, אין כבישים בכלל :געש. מר ח

 2 .אנשים שילמו פה פיתוח, רגע :זריהן. מר י

חלק מהאנשים שילמו למנהל והמנהל לא , ךאני אגיד ל, דקה, דקה :געש. מר ח 3 

וחלק שילמו , חלק מהאנשים שילמו בשיקים... השלים את הפיתוח 4 

משלימים , עושים את כל הסמטאות, סוללים, וחלק משלמים עכשיו 5 

 6 .קומפלט

 7 .הוא לא ישלם פעמיים... מי ששילם למנהל זה התדיינות בינינו :מעודה. מר א

, נה מהמנהל ויש את הפיתוח כמה הוא שילםהוא מראה לי שהוא ק :געש. מר ח 8 

לפי המפרט אנחנו יודעים כמה יש בקופה וכמה , לפי זה אנחנו יודעים 9 

 10 ... מגיע  לי

 11 ( מדברים ביחד, לא ברור)אילת ' רח :מעודה. מר א

רחוב אחד , יש כבישים, גם שם לא הייתה הכרזה, 536/ זה ש, נוה תות :געש. מר ח 12 

מלה לא )צריך לחבר את רחוב , י כבישיםזה רחוב הגבורה ויש שם שנ 13 

 14 . ל"ואת רחוב הגבורה עם רחוב החי( ברורה

אני יכול לקבל רשימה של כבישים שנעשו שעכשיו אתה הצהרת עליהם  :זריהן. מר י 15 

 16 ?וביצעו אותם כבר

 17 כן :געש. מר ח

 18 ...איך אתה יכול ? אז איך אתה מוציא הכרזה עכשיו :זריהן. מר י

 19 . ע"יש תב :געש. מר ח

אני שואל אם זה בוצע ואתה על פי חוק צריך קודם להוציא הכרזה , לא :זריהן. מר י 20 

 21 ?ואחרי זה לגבות איך גבית בלי להוציא הכרזה

 22 .הגביה לא שייכת להכרזה, לא :מעודה. מר א

 23 ?מה אתה מדבר :זריהן. מר י

, גם בית המשפט העליון קבע שזה עניין טכני וצריך להשלים את זה :געש. מר ח 24 

 25 ... שנה 25סללו לפני , יש מקומות שסללנו. אנחנו משלימים

אתה מכריז , אני רוצה לקבל רשימה של כבישים שאני אראה אותם :זריהן. מר י 26 

 27 .מה שאתה מכריז עכשיו, זה הכוונה, עליהם עכשיו

 28 . יתן לך, לך לדניאל :מעודה. מר א
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 1 . בביצוע עכשיו' סעיף ד, 414...תקשיב :געש. מר ח

 2  ? זה עכשיו מבצעים :יהןזר. מר י

 3 כן :געש. מר ח

זה היה במסגרת . מישהו שילם, שמה כבר שילמו את הכסף לפיתוח :זריהן. מר י 4 

מדברים , קטע לא ברור)... 414/ש... ההסכם פיתוח עם מבני תעשיה 5 

 6 ... ר עוד לא התחלנו לעשות"לקחנו תב( ביחד

כניסה דרך ... שו ברמז לשנותע הזו שע"תגיד לי איך אני יכול את התב :מעודה. מר א 7 

, מדברים ביחד... )במקום לעשות גישה... החדשה הזאת? גן ציבורי 8 

 9 ( קטע לא ברור

 10 מטרוקה בנוה ...  :זריהן. מר י

 11 . ע"שמה יש לנו עוד תב...בנוה התות יש לנו :געש. מר ח

 12 ( לא ברור, מדברים ביחד) :זריהן. מר י

 13 ?לא, רמז יש לך, את רמז, ניד, יש בתוך, עוד דקה, ה'חבר :געש. מר ח

 14 כן :ארז. מר ד

רחובות בלי שם שלא הייתה להם , יש חלק מהכבישים הישנים ברמז :געש. מר ח 15 

חלקם , יש כל מיני שבילים שם. אנחנו רוצים להיכנס לרמז, הכרזה 16 

 17 . דרך משולבת

 18 ?ע הזאת"זה מהתב :מעודה. מר א

להיכנס לרמז לאפשר  2011-אנחנו רוצים ב. ע הישנה"התב, לא :געש. מר ח 19 

 20 ... אולי גם להביא את המנהל לבנות , לאנשים לבנות מאחורה

 21 ? אתה מדבר על רחוב האתרוג? אלה כבישים ברמז הישנה מאחור :זריהן. מר י

 22 יש שבילים בין הבתים שעוברים בין רחוב  :געש. מר ח

 23 .ליד התחנה, נכון, אה :מעודה. מר א

. כולן דרכים של פעם, מטר הדרכים האלה 6, רהדרך משולבת שדי צ...  :געש. מר ח 24 

 25 ?עוד שאלות לגבי ההכרזה

 26 ?502. ב.מתחם ש... מה זה פיתוח :זריהן. מר י

 27 .זה מוטי שמיר, אני אמרתי :געש. מר ח

 28 ?אזור התעשיה :זריהן. מר י
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 1 כן :געש. מר ח

 2 ?ו"ביל' רח :מעודה. מר א

 3 .בו אנחנו הולכים לעשות את רחוב היוג"ביל :געש. מר ח

 4 . מוטי שמיר החשמלאי רכב :זריהן. מר י

סלולים לא , הרחובות ממנו המגנים ועוד אחד סלולים, רחוב היוגב :געש. מר ח 5 

יש שם את הבריכות מים של , ו אין לו כלום"ביל, טוב אבל סלולים 6 

 7 . מקורות הריקות

 8 .יש שם את עודד ימינה :מעודה. מר א

ס "נוסע לאורך הגדר של בי, חוב היוגבאתה נכנס בר, לא עודד ימינה :געש. מר ח 9 

יש שם , עד הפינה של אחוזה יש פניה שמאלה, חקלאי כמעט עד הסוף 10 

 11 .הרבה עצי אקליפטוס גדולים והבריכות הישנות של מקורות

 12 ?לכיוון בכור :מעודה. מר א

 13 .עובר את הצומת של בכור, לא לכיוון בכור :געש. מר ח

 14 .עובר ימינה עם הכביש :מעודה. מר א

 15 .נוסע בכביש לאורך הגדר :געש. מר ח

 16 ? המייסדים' עד רח :מעודה. מר א

אני עושה . ו"זה רחוב ביל. זה רחוב לא בשימוש? אתה רואה את זה :געש. מר ח 17 

ר וזה הקטע היחידי שם "אישרנו פה תב, צומת היוגב...ו"הכרזה על ביל 18 

נעשה , נעשה הכרזה, שאין בו כמעט אספלט אז נתחיל את התהליך 19 

 20 . ר"נעשה תב, תכנון, ידהמד

 21 ?היוגב יש הכרזה עליו' רח :מעודה. מר א

יש הרבה , ר"יש הרבה רחובות שהכרזנו ולא פתחנו תב. הכרזנו, כן :געש. מר ח 22 

 MATCH. 23עכשיו אנחנו עושים , ר ולא הכרזנו"רחובות שפתחנו תב

 24 ?את מור הכרזנו, חיים :גדרון. כ 'גב

 25 ?מי :געש. מר ח

 26 מור :גדרון. כ 'גב

 27 מור כן :געש. מר ח

 28 . אם הוא אומר כן הוא זוכר, הוא זוכר :גדרון. כ 'גב



  04-8666313,חברת איגמי                                כרכור                   -ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
 2010באוגוסט  5
 
 

24 

 1 ? מי בעד? יש עוד הערות :געש. מר ח

 2 . ה'מי בעד להרים ידיים חבר :זריהן. מר י

 3 . תודה, פה אחד, הכרזת רחובות :געש. מר ח

אלף  100-בנוסף ל 88,082אישור הוצאת ערבות בנקאית בסך . 4סעיף   4 

' יערות להבטחת פיצוי נופי בגין עקירת עצי ברוש ברחשנתנו לפקיד ה 5 

קרן קיימת יושבת פה חזק כדי לעשות את הכיכר ואת . דרך משמרות 6 

מי שמסתובב , אנחנו כבר התחלנו בפיצוי הסביבתי. הדרך למשמרות 7 

באזור כרכור יכול לראות בפארק של חלומות כרכור יכול לראות את  8 

 9 . הגליל את העצים' לאורך רח יכול לראות, הפארק הענק של יובלים

 10 ? הברושים היבשים אני צריך לעשות את יובלים, בגלל העצים האלה :מעודה. מר א

 11 .אתה צריך למלא כמות של עצים בגודל מסוים :געש. מר ח

 12 .עצים הרוסים 3? אבל כמה הורדנו להם :מעודה. מר א

 13 ?מה אכפת לך :גדרון. כ 'גב

 14 ...כאילו? אלף שקל 180? אבל למה כתנאי :מעודה. מר א

 15 אפרים, אפרים, זה בכל מקרה :געש. מר ח

 16 ?מי החליט :מעודה. מר א

 17 ?אני לא יכול לתת ערבות בנקאית בלי אישור מועצה :געש. מר ח

 18 ?אבל מי החליט על הסכומים האלה :מעודה. מר א

זה , אני נותן עכשיו שיק שיכול להיפרע, אני לא יכול לתת.  ל"קק :געש. מר ח 19 

אני לא יכול לתת ערבות בלי אישור מועצה ערבות לאף , בנקאיתערבות  20 

יש לנו עכשיו ויכוח איתם , אלף 100-אישרנו פעם קודמת את ה. אחד 21 

 22 אפרים. ברושים 4על 

 23 ?מה :מעודה. מר א

 24 ?ברושים 4-ראית את ה :געש. מר ח

 25 ... מתים :מעודה. מר א

עד , הוא קם בבוקר ,ל שגר בפרדס חנה כרכור"יש כנראה בכיר בקק :געש. מר ח 26 

 27 .עכשיו נוסע עם אופניים, לפני חודש הוא הלך לבית כנסת הלוך חזור

 28 ?הוא הולך לבית כנסת :מעודה. מר א
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ל עם מה שקורה עם הלחץ עלינו "יש לנו פגישה עם קק. שלמה ברנט, כן :געש. מר ח 1 

אנחנו חייבים להוריד . אני מקווה שהדברים יסתדרו, ל"מבחינת קק 2 

ל "עכשיו באותה הזדמנות קק. סור לי בלי אישור שלוהרי א, אותם 3 

נטענו . יותר, 40, לא. עצים 40אומרת אתה מוריד תביא פיצוי סביבתי  4 

 5 בכל אופן , לדעתי יותר

 6 . ולשחרר את המהנדס 6לדון בסעיף , יש לי בקשה :מעודה. מר א

 7 . פה אחד, תודה? מי בעד לאשר את הערבות לקרן קיימת :געש. מר ח

 8 . המהנדס יצא החוצה ונאשר :עודהמ. מר א

 9 .אני צריך את המהנדס פה גם כן 5 :געש. מר ח

 10 .דלג עליו, דלג :מעודה. מר א

 11 ?מה אתה רוצה שאני אעשה, אני לא יכול לדלג 5 :געש. מר ח

 12 ?למה לעכב אותו, בינתיים, לא :מעודה. מר א

 13 ...אני יכול :ארז. מר ד

 14 . הוא צריך להסביר 5 :געש. מר ח

 15 (  לא ברור, דובר ברקע. )היועץ הסביבתי צריך :מעודה. מר א

אז אני . הם לא נותנים לנו בפרדס חנה לגעת בעץ, זה חלק מהבעיה :געש. מר ח 16 

עם יעל שאלתיאל ועם , ל קרן קיימת"קבענו פגישה עם מנכ, אומר לך 17 

אני עוד לא . מה שהם עושים זה איום ונורא, כל המטה המקצועי שלה 18 

 19 . טוב? מתי הפגישה איתה, היפגש איתהאני הולך ל, יודע

זה הסכם פיתוח . 020/ר על ש"אשרור הסכם פיתוח עם חברת מילב  20 

 21 .1995-נדמה לי מ, מאוד ישן

 22 ?בין מי למי ההסכם היה :זריהן. מר י

 23 .ר"בין המועצה לבין חברת מילב :געש. מר ח

 24 ? מה היה ההסכם :זריהן. מר י

אחוזה ירוקה סלולה ? ם את זה לאשרוראז עכשיו למה אנחנו מביאי :געש. מר ח 25 

שלוש האחרונות את כל הסכם  –ועכשיו אנחנו משלימים בשנתיים  26 

לא יודע כמה , אחוז שלהם 51אחוזה את החלק שלהם ' רח. הפיתוח 27 

 28 ... הם 
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 1 ?מה איתו, אבל היה שם חוב כספי :קעטבי. מר י

 2 ?למי היה חוב כספי :געש. מר ח

 3 ?מה נגמר שם, ם טועניםזה מה שה, למועצה :קעטבי. מר י

ניצני , הייתה עוד חברה שבנתה שמה, יש לנו, תקשיב דקה, דקה :געש. מר ח 4 

, דו גבי משולש, מה שנקרא כאן גולן ושמה יש הסכם דו צדדי, השרון 5 

זה הסכמים שנחתמו בתקופה של העליות ההמוניות וחלקם יותר  6 

ר "מילב' יש לנו את הנושא של ההסכם רק עם חב. פחות טובים, טובים 7 

 8 .אני אבקש מהיועץ המשפטי להסביר, 525/מה שנקרא ש

 9 ?יש על זה בוררות, יש לי שאלה :דובר

 10 .לא על זה :געש. מר ח

 11 ?אלא :דובר

 12 עם אותה חברה על כל התהליך  :געש. מר ח

 13 ? שזה כבר בפנים :דובר

 14 ובראן'תן לג. לא שייך, לא שייך :געש. מר ח

הביא את זה לאשרור כאמצעי הגנה מפני למעשה אני ביקשתי ל :ובראן'ד ג"עו 15 

עם  95ההסכם הזה נחתם בשנת . הליכים משפטיים שיכולים להיות 16 

הייתה אמורה , ר לפי ההסכם סללה רחובות"מילב' חב. ר"מילב' חב 17 

לסלול רחובות ולגבי נכסים גובלים של פרטיים הייתה זכאית לדרוש  18 

 19 .מהם את היטלי הסלילה

 20 ?מהפרטיים :דובר

 21 מהפרטיים :אןובר'ד ג"עו

 22 ?לא המועצה :דובר

עכשיו זה ... היא רשאית לדרוש, היא סוללת, אמרו יופי, לא המועצה :ובראן'ד ג"עו 23 

ואז , זה אחד, עמד לדיון משפטי אם בכלל הם רשאים לדרוש את זה 24 

הייתה הכרזה על , ועם הכביש, הנושא של ההסכם פיתוח מאושר 25 

בע בין היתר אי אפשר בית המשפט ק. עלה לדיון בית המשפט, הכביש 26 

, לדרוש מהם את ההיטלים כי אין הכרזה מהמועצה על הכבישים 27 

היו כמה הסכמי פיתוח כאלה  95-6-כנראה ב, הכביש הזה לא הוכרז 28 
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בין היתר לא הייתה , שלא ראיתי שעברו אישורי החלטת מועצה 1 

 2 אני . הכרזת כביש

 3 .לא הייתה החלטת מועצה :מעודה. מר א

 4 עכשיו... ייתה החלטת מועצהלא ה :ובראן'ד ג"עו

 5 ...מי זה  :מעודה. מר א

 6 ...אנחנו צריכים לאשר :ארז. מר ד

זה לא אני , אחרת המועצה, הוא יגיד לך למה אחרת המועצה נחשפת :געש. מר ח 7 

 8 .זה המועצה כגוף, ואתה

 9 ( קטיעה)בית המשפט ...  :ובראן'ד ג"עו

 10 הכרזה... אני עדיין רוצה לדעת מה הטיעון שלהם :מעודה. מר א

 11 , הנושא עלה ל, חברים :געש. מר ח

 12 .אולי נפסיד מזה :מעודה. מר א

הנושא עלה , סליחה, ובראן'ג. הנושא עלה, חברים, תראה, לא נפסיד :געש. מר ח 13 

ביוזמת היועץ המשפטי כמה שנראה לו צעד חיוני להגנת האינטרסים  14 

. הוא אחד משומרי הסף של המועצה, הוא שומר הסף, של המועצה 15 

כשהיועץ המשפטי של המועצה אומר לי בעקבות התדיינות משפטית  16 

או הליך משפטי כזה או אחר שזה הצעד שצריך לעשות אותו אני מעלה  17 

אני כמעט אוטומטית בדברים האלה מסכים עם , אותו לסדר היום 18 

 19 .היועץ המשפטי

אני לא מכיר עוד , אני מכיר רק אחד מאלה ששומרים על המועצה :מעודה. מר א 20 

 21 . ייםשנ

 22 שלושה  :געש. מר ח

 23 ?מי שומר? מי שומר :זריהן. מר י

 24 . היועץ המשפטי והגזבר, המבקרת :געש. מר ח

אני פוחד באופן אישי מתביעה אישית שתהיה נגדי אם , בנושא הזה...  :קעטבי. מר י 25 

 26 95-ב? מה אמרתי, 95-ב, 2005-אני הולך לאשר היום והיה בדיעבד ב

 27 .והמועצה לא אישרה :דובר

אני לא יודע אם אני מוסמך לאחר שאני יודע מה דעתו של בית המשפט  :קעטבי. ר ימ 28 
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ולאחר שאני יודע שמתנהל משפט אני חושב שאני מתנגד ואני מתנגד  1 

אני מתנגד . לאשר דבר כזה כשלא הייתי ולא ידעתי מה עשו בדיעבד 2 

 3 . ואני לא אצביע בעד

להגיד שבפרוטוקול יהיה כתוב ני יכול לספר את ההצעה של יואב וא :מעודה. מר א 4 

לאחר שהיועץ המשפטי הסביר שאין פה בעיה חוקית ואין פה בעיה  5 

שעלולים להיתבע ולא נקבל אחריות אישית אלא המועצה אנחנו  6 

הוא אומר שהוא לא רוצה , לא( לא ברור, מדברים ביחד. )מאשרים 7 

 8 .שתהיה אחריות אישית ואתה מבטיח  אז שיהיה כתוב בפרוטוקול

 9 .אין שום בעיה, אפרים :געש .מר ח

אני , קרן קיימת ביקשו ערבות בנקאית, אין לי שום ערבות בנקאית :קעטבי. מר י 10 

 11 .זה לא אישית, אני מתנגד לזה, צריך לפני שיבטיח לי ערבות בנקאית

 12 מה, היא עמדה לגיטימית, אני מבין את העמדה שלך, יואב, בסדר :געש. מר ח

שהיועץ ... שבאמת לא תהיה תביעה אישית, מרתיהתוספת הזאת שא :מעודה. מר א 13 

 14 .המשפטי יבוא ויגיד שזה חוקי ולא ניתבע אישית

 15 .אני מבקש לאשרר את הסכם הפיתוח, דקה, הסעיף כפי שהוא, חברים :געש. מר ח

 16 .עם התוספת, שניה :מעודה. מר א

 17 לא :געש. מר ח

 18 ? לא :מעודה. מר א

 19 אני מבקש לאשרר... לא :געש. מר ח

 20 ?מה הפרינציפ? למה לא, רגע, רגע :מעודה. מר א

 21 . ד יופיעו בפרוטוקול בלאו הכי"כי דברי העו :געש. מר ח

 22 ?למה אתה לא מסכים, הוא מסכים... אבל אני רוצה להצביע :מעודה. מר א

שיכתב בפרוטוקול שאני אמרתי שהאשרור של ההסכם וההחלטה על  :ובראן'ד ג"עו 23 

 24 .הכביש בדיעבד הם חוקיים

 25 .הם חוקיים ואין אפשרות לתביעה אישית :עודהמ. מר א

השאלה מה , אפשרות לתביעה אישית על הכל אפשר לתבוע כל דבר :ובראן'ד ג"עו 26 

 27 . הסיכוי אם זה משהו אחר

 28 ?ואז אתה תגן עלי :מעודה. מר א
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 1 .אני אגן עליך בחירוף נפש :ובראן'ד ג"עו

 2 (צוחקת) :גדרון. כ 'גב

 3 ?ואם אני אפסיד :מעודה. מר א

 4 ( לא ברור, מדברים ביחד. )אתה גם תשלם :זריהן. י מר

 5 .כן אלדד :געש. מר ח

אני ... אני מבין את ה, היועץ המשפטי בין, אני רוצה לעשות הפרדה :בר כוכבא. מר א 6 

... אתה מכיר את החוק, רוצה לעשות הפרדה בין ההכרזה לבין ההסכם 7 

אתה , כברהוא ? נכון, שנה 15-למעלה מ... הסכם שמחכה, מתעסק בזה 8 

ככל שיעשה בעל פה בלחיצת יד , הסכם ככל שיעשה בכתב, יודע 9 

כאילו המועצה ... מבחינה חוקית, התנהלות כבר קיימת, ובהתנהלות 10 

אולי דבר שאני לא , אני רוצה להבין המשמעות למה זה חותר, אישרה 11 

 12 .מבין

 13 .כי בית משפט התייחס לתוקף שלו :ובראן'ד ג"עו

 14 ?מה :בר כוכבא. מר א

 15 .החלטת מועצה לגביו אין :ובראן'ג ד"עו

 16 .החלטת מועצה לא הייתה :בר כוכבא. מר א

הוא דה פקטו קוים וכבר זה תיאורטי כל מה שאנחנו מדברים היום  :ובראן'ד ג"עו 17 

 18 .קיבלו לפיו, הם ביצעו לפיו. לגבי התוקף שלו

הוא  את זכויותיה והן קיימות ההסכם... כל עוד שהמועצה לא ...  :בר כוכבא. מר א 19 

 20 ...אני לא מבין מה כל הויכוח? מה... אני לא , תקף

 21 . אז אני מציע תאשררו את ההסכם בכל הנוגע לסלילת הכבישים בלבד :ובראן'ד ג"עו

 22 .שנה 15אבל זה נעשה לפני  :קעטבי. מר י

 23 אני מזכיר לך שאישרנו , יואב :געש. מר ח

 24 לאשר את הסלילה של הכבישים ...  :ובראן'ד ג"עו

אני מזכיר לך שאישרנו בקדנציה הקודמת מכירת מגרשים שהמועצה  :עשג. מר ח 25 

 26 (לא ברור, מדברים ביחד. )שנה 30מכרה לפני 

. לא הבנתי מה ההיגיון... אני בשבילי זה מאושר מבחינה חוקית :קעטבי. מר י 27 

 28 (לא ברור, מדברים ביחד)
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 1 ?מה הנוסח שאתה מציע, אני, חברים :געש. מר ח

... אנחנו סך הכל מאשרים את ההסכם, מדבר על עבודות פיתוח...  :ובראן'ד ג"עו 2 

אין שם דברים נוספים אבל כדי שתהיו , עבודות פיתוח ועבודות סלילה 3 

 4 . זהירים אין בעיה גם לאשר את זה

 5 .תקריא את הנוסח, מה הנוסח :געש. מר ח

הנוסח הזה שהמועצה מאשרת את ביצוע עבודות הפיתוח בהתאם  :ובראן'ד ג"עו 6 

 7 . 525/ם הפיתוח שלהסכ

 8 לגבי הכבישים :קעטבי. מר י

 9 כן :ובראן'ד ג"עו

 10 .תקריא עוד פעם את הסינתזה בין כל הדיעות, תקריא עוד פעם? בסדר :געש. מר ח

 11 ... לא צריך :קעטבי. מר י

 12 .תקריא עכשיו. אני רוצה שאפרים תקשיב... אני רוצה שאפרים, לא :געש. מר ח

ר ומאשרת "מילב' הסכם עם חב...  525/שים בשבנוסף הכרזת כבי :ובראן'ד ג"עו 13 

 14 . 525/הכרזת כבישים בתחום ש

 15 ?בסדר :געש. מר ח

 16 .והיועץ המשפטי אומר שההצבעה היא חוקית :מעודה. מר א

 17 .אמרתי כמה פעמים :ובראן'ד ג"עו

 18 לפי דיעות האנשים  :געש. מר ח

 19 . בעצם לא החלטה כמו אשרור ההסכם :מעודה. מר א

את , יואב, את העבודה, המועצה לא עשתה את העבודה, ה'חבר :געש. מר ח 20 

 21 .העבודה ביצעה חברה

 22 .החברה לא יכולה לגבות מהם, אני יודע :קעטבי. מר י

 23 נכון :געש. מר ח

 24 ?מה קרה, אז שהמועצה תגבה :קעטבי. מר י

. היא לא יכולה לגבות. המועצה לא יכולה לגבות כי היא לא הכריזה :מעודה. מר א 25 

 26 ?אתה מבין

, כן? ר את הכסף"אני יכול לגבות מהם ולהעביר למילב, עכשיו הכרזנו :געש. ח מר 27 

 28 .ר"אני גובה ומעביר למילב, קיבלת תשובה
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בעצם אני מגן על עצמי מפני תביעה שלהם ודבר שני . אז אנחנו חוקיים :מעודה. מר א 1 

 2 ( לא ברור, מדברים ביחד... )אם כבר דנים פה

, אנחנו עושים שני דברים, חברים, עשינו סינתזה, הבנו, טוב, חברים :געש. מר ח 3 

לגבי עבודות   525/אנחנו מאשררים את הסכם הפיתוח בש, אחד, דקה 4 

 5 ?נכון, זה אחד, פיתוח

 6 כן :ובראן'ד ג"עו

מי , ר"מילב' עם חב  525/אז אני מבקש לאשרר את הסכם הפיתוח בש :געש. מר ח 7 

 8 השני של אותו סעיף הסעיף. תודה רבה, .קי.או? מי נמנע? מי נגד? בעד

 9 ...אפרים :קעטבי. מר י

 10 ?בעד? התנגדת? נמנעת? מה אתה הצבעת :געש. מר ח

 11 (צוחקים)? על מה :מעודה. מר א

 12 ?נמנע? מה אתה רוצה, על האשרור :געש. מר ח

 13 נמנע :מעודה. מר א

המועצה מכריזה על סלילת כבישים ' סעיף ב, הסעיף השני, החלק השני :געש. מר ח 14 

 15 ? מי בעד, 525. ת.ב.ית שבתחום תוכנ

 16 .אני מתנגד להכרזה, הכרזה :זריהן. מר י

 17 ? מי נגד :געש. מר ח

 18 . שנה 15הוא רוצה שתחליט היום על כביש שנעשה לפני  :זריהן. מר י

 19 אתה נגד :געש. מר ח

 20 נגד :קעטבי. מר י

 21 , יואב, אלדד, מתנגד יוסי. רינה נמנעת? מי נמנע :געש. מר ח

 22 על ההכרזה. אלדד ורינה נמנעים, יואב מתנגדים, מצליח, יוסי :זריהן. מר י

, התנגדתי... על ה, לא( לא ברור, מדברים ביחד. )בעד, אני בעד :מעודה. מר א 23 

על ההסכם פיתוח התנגדתי של , שניה( לא ברור, מדברים ביחד) 24 

 25 .ברזילי

 26 .זה עכשיו, לא :קעטבי. מר י

 27 . על הזכרה אני בעד :מעודה. מר א

 28 .אי אפשר בהנהלה, ה לא יכול להתנגדאת :געש. מר ח
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 1 .אני לא הייתי בהנהלה? איזה הנהלה :מעודה. מר א

בקדנציה הזאת עכשיו לפני  525היית בישיבת ההנהלה הזאת על  :געש. מר ח 2 

 3 . טוב. ישיבת המועצה לכן אמרתי לך

אני מבקש מהמועצה לאשר את העלאת שכרו של מהנדס המועצה מר   4 

ספים בהתאם לוותק ולחוזה בכפוף לאישור אחוז נו 0-דניאל ארז ב 5 

 6 ?אתה רוצה להסביר גזבר. משרד הפנים

המהנדס החל , לפי ההסכם עם המהנדס העלאת השכר זה כל שנתיים :גלר. מר ר 7 

 8 5שנים והוא זכאי להעלאה נוספת של  6ומלאו  2004לעבוד בחודש יולי 

 9 . אחוז

 10 ? כמה מלאו :זריהן. מר י

 11 .שנים 6 :גלר. מר ר

 12 ... אחוז 5? בשש שנים הוא לא קיבל :זריהן .מר י

 13 .באמת, נו, נאשר את זה. אחוז 100-הוא לא התחיל לעבוד ב :מעודה. מר א

 14 ?מי בעד :געש. מר ח

 15 . נו מה, פה אחד :מעודה. מר א

 16 .בבקשה, סליחה :געש. מר ח

 17 ?לפני זה עברו שנתיים, אבל מהתוספת האחרונה, אני בעד :מצליח. מר ע

 18 כן, כן :מעודה. מר א

 19 .אני שואל שאלה :מצליח. מר ע

 20 ?למה אתה מביא את זה לפני השנתיים... רן גלר צוחק :זריהן. מר י

אני לא נותן , כתוב שם כפוף לאישור משרד הפנים, דבר, אני אגיד לך :געש. מר ח 21 

 22 .שקל עד שאין אישור ממשרד הפנים

 23 . שנת בחירות ...ההעלאה האחרונה הייתה לפני פחות משנתיים... :גלר. מר ר

 24 ?כמה פחות משנתיים :זריהן. מר י

אפריל , מרץ, למיטב זכרוני ההעלאה הייתה משהו כמו חודש אפריל :גלר. מר ר 25 

 26 . היה איסור העלאה בשנת הבחירות, לפני הבחירות

-אי אפשר היה להעלות לו את השכר ב, הגיעה לו העלאה שניה 2008-ב :געש. מר ח 27 

2008 . 28 
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 1 ...2004-מרת שמזאת או :זריהן. מר י

בוצעה בדצמבר  2008ההעלאה של ... העלינו  2008את ההעלאה של  :געש. מר ח 2 

2008. 3 

-ב, 2004מתי הייתה העלאה אחרי , 2004-אז איך הוא התחיל לעבוד ב :זריהן. מר י 4 

2006? 5 

 6 ...אחר כך, הייתה 2006 :געש. מר ח

ות משנתיים אבל לקח יותר משנתיים בגלל הבחירות ועכשיו עברו פח :גלר. מר ר 7 

הוא  2004יולי . יוסי 2004הוא התחיל לעבוד ביולי . מלאו שש שנים 8 

 9 . התחיל לעבוד

 10 ? שנים הוא קיבל פעם אחת 5 :זריהן. מר י

 11 ?עד מתי יעלו לו, דרך אגב :מעודה. מר א

 12 . זה המקסימום... :גלר. מר ר

 13 ? מי בעד. אין יותר, זה המקסימום :געש. מר ח

 14 .דפה אח :מעודה. מר א

 15 . תודה רבה, פה אחד :געש. מר ח

מכרז הידוע בשמו מכרז , 4/2010הסעיף הבא עוסק במכרז פומבי   16 

אני אחרי שהתייעצתי עם היועץ המשפטי . ניקיון מוסדות המועצה 17 

, הפקתי לכם מכתב ששלחתי אותו ל, למועצה הפקתי לכם בסדר יום 18 

עי לאחר שעיינתי בפרוטוקול הוועדה ולאור המלצת הדרג המקצו 19 

' במועצה וחוות דעת היועץ המשפטי אני מחליט לבחור בהצעתה של חב 20 

היועץ . ההצעה הזולה ביותר, מ כהצעה הזוכה במכרז"קפלן לוי בע 21 

 22 .תתחיל להסביר מההתחלה עד הסוף, המשפטי

 23 יש את המכתב של יוסי  :ובראן'ד ג"עו

 24 אחר כך , קודם נקבל את ההסבר :געש. מר ח

 25 ועדת מכרזיםאבל זה לא  :קעטבי. מר י

ראש המועצה באופן שוטף אם , ועדת מכרזים ממליצה לראש המועצה :געש. מר ח 26 

הוא מחליט לקבל את ההמלצה שלה הוא כותב מקבל את המלצת  27 

ועדת המכרזים וכך נעשה בכל המכרזים גם במקרים שהיה כאבי בטן  28 



  04-8666313,חברת איגמי                                כרכור                   -ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
 2010באוגוסט  5
 
 

34 

מי , החוק קובע שמי שמאשר את ועדת המכרזים. כאלה ואחרים 1 

 2 , החוק, ות ועדת המכרזיםשמאשר את המלצ

 3 .החוק יואב, החוק :זריהן. מר י

החוק . החוק אומר ראש המועצה מאשר את המלצת ועדת המכרזים :געש. מר ח 4 

עובדה היא שבמשך השנים האחרונות רוב ... לא אומר שראש המועצה  5 

ההמלצות של הוועדה אושרו גם במקרים שהיה לי ספק אבל הייתה  6 

 7 ...פה , אז אני אומר, הסבירות שאפשר להגן על ז

 8 קיבלת... :זריהן. מר י

 9 קיבלתי :געש. מר ח

 10 ?למה פה אתה לא מקבל :זריהן. מר י

היועץ המשפטי יסביר מההתחלה עד הסוף את , אני אבקש, אני אסביר :געש. מר ח 11 

אחרי השימוע ... ם"מילג, ר"ם מילב"מילג, לשאלתך, יוסי, התהליך 12 

ה סבירות שיש בזה בשר שאפשר וההתייעצות עם היועץ המשפטי היית 13 

בגלל העניין שעלה בשימוע של ניגוד , בגלל העניין של ה? מה, לא, ללכת 14 

 15 .עניינים לכאורה

 16 ?ומה עכשיו :מעודה. מר א

במקרה . יותר זולה, למרות שההצעה ההיא הייתה יותר יקרה, עכשיו :געש. מר ח 17 

ה הזה לא היה שום הסבר לשום דבר ונפגעו האינטרסים של המועצ 18 

כמובן שלא התקבלה ההצעה , יסביר היועץ המשפטי, לדעתי, במובן 19 

 20 הזולה ביותר ואני לא נכנס לדברים

אבל הנימוק שלך , היית אומר אני לא מקבל ומנמק, אז תגיד סליחה :מעודה. מר א 21 

מאחר ואני הייתי , תן לי, הוא נימוק לא נימוק מסיבה אחת פשוטה 22 

 23 .בוועדת המכרזים

, דקה, תוך כדי הבדיקה. דקה, מבקש שהיועץ המשפטי יסביר אני, לא :געש. מר ח 24 

 25 !אפרים, דקה

 26 ?למה :מעודה. מר א

 27 .אני רוצה שהוא יסביר, אני מקשיב לך :געש. מר ח

 28 .אני ביקשתי שימוע, סליחה, אבל לפני ההסבר שלו אני הוצאתי מכתב :מעודה. מר א
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 1 דקה :געש. מר ח

י שימוע אבל בסופו של דבר לא כמו שהיה המכרז ההוא ביקשת :מעודה. מר א 2 

עכשיו . 3-2גם פה היה , 3, 3ההחלטה הייתה הצבעה , התקבל השימוע 3 

לי ההרגשה שלי ואני אומר את זה פה בכל , יכולת להגיד לא רוצה 4 

 5 ...ר ויושבת אטיאס והם"יושבת פה ד, הפורום

 6 ! אל תיגע באף אחד, אל תיגע באף אחד, ה'חבר, לא :געש. מר ח

 7 ! זכותי :מעודה. מר א

 8 !לא :געש. מר ח

 9 ! אתה לא תגיד לי  :מעודה. מר א

 10 !אתה תתייחס לעניין :געש. מר ח

אבל , לא מקבל, אתה יכולת להגיד אני דוחה! אני רוצה להגיד, לא :מעודה. מר א 11 

כתוב במכרז אין ! ?של הצעה זולה? להביא הצעה אחרת באיזה זכות 12 

לאחרים היה אינטרס ם ו"אבל כשזה מילג, הצעה זולה או יקרה יותר 13 

 14 . ם תזכה אז פתאום היה שקט"שמילג

 15 .ממש לא נכון :געש. מר ח

 16 .זה נכון ועוד איך :מעודה. מר א

 17 .ממש לא נכון :געש. מר ח

 18 !זה נכון ועוד איך :מעודה. מר א

 19 .ממש לא נכון :געש. מר ח

 20 ! מכיוון שאותה ועדת מכרזים אלי אטיאס בא גם להרביץ לי :מעודה. מר א

 21 .שמעתי בגלל דברים אחרים על מי רצה להרביץ למי :געש. מר ח

 22 .אז לא הפרידו :מעודה. מר א

 23 .תן ליועץ המשפטי להסביר! עזוב עכשיו, שמעתי מי רצה להרביץ למי :געש. מר ח

 24 ! והוא הגיע אלי אני ישבתי פה בכיסא, סליחה :מעודה. מר א

 25 ! אתה לא צריך לצעוק :גדרון. כ 'גב

השמשוני ובעצם היא מנהלת פה את העניינים עם כל ' יושבת פה גב :מעודה. מר א 26 

 27 ! הכבוד

 28 ! לא אתה ולא היא, אני מנהל את העניינים, רגע :געש. מר ח
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 1 ! הוועדת מכרזים היא ניהלה אותה, לא :מעודה. מר א

 2 ! אתה מנהל את העניינים, לא :געש. מר ח

 3 ! זו דעתי :מעודה. מר א

 4 ! מנהל את הענייניםעד כדי כך אתה  :געש. מר ח

 5 ! לא :מעודה. מר א

 6 עד כדי כך :געש. מר ח

כל הוועדות מגיעים , ועדת שמות, יש ועדת מכרזים שהיא כמו כל ועדה :מעודה. מר א 7 

ועדת ! ?ממתי ועדת מכרזים הולכת להנהלה, למליאת המועצה לאישור 8 

! ועדת המכרזים חובה! ההנהלה היא לא יותר טובה מוועדת המכרזים 9 

 10 ... לא להכין , צריך להביא את זה ישירות למליאת המועצההיית 

 11 ...בדרך כלל אני מקבל אותן, אני מודה לך על העצות הטובות :געש. מר ח

אתה לא יכול להביא לוועדת , תגיד פעם הבאה אני אגיד לך אדוני :מעודה. מר א 12 

 13 ! הנהלה

 14 .מאה אחוז :געש. מר ח

אני לא חייב לקבל תכתיב שהוועדת , נהלהכל דבר תביא לוועדת ה, מה :מעודה. מר א 15 

 16 ! לראש המועצה או למליאה, מכרזים צריכה למליאה

 17 .בוא תסביר, אדון היועץ המשפטי בבקשה :געש. מר ח

 18 קודם כל נתחיל ב :ובראן'ד ג"עו

 19 ...אתה תעלה את ההצעה שלך :מעודה. מר א

תב שראש במכתב שלך אתה כו, טעון אישור מליאת המועצה...  :ובראן'ד ג"עו 20 

המועצה לא רשאי להחליט שההצעה לא הוצעה על ידי ועדת מכרזים  21 

 22 .אבל חיים במכתב לא כותב שצריך אישור, והצדק אתך

 23 ...הוא מודה שחברת, אבל הוא מכריז :זריהן. מר י

 24 נכון :ובראן'ד ג"עו

 25 .היא הזוכה במכרז :זריהן. מר י

, החוות דעת המשפטיתזו הייתה , המכתב הובא לאישור המועצה :ובראן'ד ג"עו 26 

כשראש מועצה ממליץ על הצעה שלא הומלצה על ידי ועדת מכרזים זה  27 

 28 .מועצה... טעות 
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 1 ?הוא כתב נימוקים? מה הנימוקים :מעודה. מר א

 2 אני אגיע, רגע, רגע :ובראן'ד ג"עו

 3 .אין נימוקים, ראש המועצה הוציא מכתב לקוני, לא :מעודה. מר א

 4 יכול להיות שאתה מדבר  לא, אבל מעודה :גדרון. כ 'גב

 5 !! בא לי לדבר :מעודה. מר א

 6 ! אז תן לי להקשיב :גדרון. כ 'גב

 7 .יש ראש מועצה, ולא את מנהלת את הישיבה!! בא לי לדבר :מעודה. מר א

 8 ! ?אני מנהלת ישיבה :גדרון. כ 'גב

 9 ...זה לא , כוכי, עזבי, לא :מעודה. מר א

 10 .בלי התקפות :גדרון. כ 'גב

 11 .דקות הפסקה 10 :געש. מר ח

 12 יפה :מעודה. מר א

 13 .זהו, יפה מאוד :גדרון. כ 'גב

 14 ! ?חושבת זה דודאים פה :מעודה. מר א

 15 ?אתה רוצה גם שאני ארקוד :גדרון. כ 'גב

 16 .עוד מעט נגיע לדודאים, כן :מעודה. מר א

 17 . אין בעיה :גדרון. כ 'גב

היא , כל היום. קרןאת ו, כל יום אצל הגזבר ולא יודעת, היא לא יודעת :מעודה. מר א 18 

 19 לא יודעת

 20 ?אתה עובר אחד אחד, מעודה. ממש לא, לא :גדרון. כ 'גב

 21 . יש פה פוילעשטיק, עזבי. לא עובר אחד אחד :מעודה. מר א

 22 ...אני לא  :גדרון. כ 'גב

 23 . את לא מבינה אבל יש פה פוילעשטיק :מעודה. מר א

 24 ?זכותי להקשיב לו, רגע :גדרון. כ 'גב

 25 !לכבד אותה, רוצה להגן על ועדת מכרזים שהצביע אני :מעודה. מר א

 26 .אין בעיה :גדרון. כ 'גב

אבל כשבאה אלי שמשוני ואטיאס הם , שנה לא ביטל אף מכרז 13הוא  :מעודה. מר א 27 

 28 ... הבוסים פה של הישוב
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 1 ? מותר לי לשמוע אותו, תגיד לי :גדרון. כ 'גב

 2 בוודאי :מעודה. מר א

 3 .ן לי לשמועאבל אתה לא נות :גדרון. כ 'גב

 4 ...אבל אני רוצה לבטא את מה שאני, כן :מעודה. מר א

 5 . אמרתי לך שאני רוצה להקשיב? מה אתה מביא את הדודאים :גדרון. כ 'גב

 6 ... ? שמעת אותי מדבר, אני ישבתי בשקט פה שעתיים :מעודה. מר א

. שהתהליך לא בוצע כפי שהיה כתוב בספר, יש אופציה אחת שהמכרז :געש. מר ח 7 

 8 . יש אפשרות לבטל אותו ואז אין שום בעיה

 9 ! אני אגיד מה בא לי... השמשוני...  :מעודה. מר א

 10 !מדברים עם חברות, די כבר מעודה :בן צבי. ח 'גב

 11 ?למה מועצה דתית לא...  :מעודה. מר א

 12 ... כי אני  :רונן. ר 'גב

- הפסקה- 13 

תפו במכרז עשה השתאני מבקש מחברי המועצה שמישהו מהמציעים ש :געש. מר ח  14 

להם ביקור בית או שוחח איתם בתהליך המכרז למען הגילוי הנאות  15 

ואני יודע שהיה לפחות אירוע , אני מציע שלא ישתתף בהצעה ובדיון 16 

ותוך כדי תהליך המכרז , אבל אחד בוודאות, אני יודע על יותר, אחד 17 

מפרסומו ועד ההתרחשות עכשיו אני יודע לפחות על מציע אחד  18 

אני חושב שהעניין , כרז שעשה ביקור בית לחבר מועצהשהשתתף במ 19 

 20 .זה נכון בכלל, הזה פסול לחלוטין בלי כל קשר לתוצאות המכרז

 21 .ואני חושב שמה שאתה אומר זה לא נכון בכלל :מצליח. מר ע

 22 ?סליחה :געש. מר ח

 23 .אני חושב שמה שאתה אומר זה לא נכון בכלל :מצליח. מר ע

 24 ?למה :געש. מר ח

עכשיו לאחרונה לגבי , כי אז זה נכון לגבי ההסכם שהיה עם ריסק :חמצלי. מר ע 25 

 26 שניהלו אתך עד שבסוף 

 27 ?איתי :געש. מר ח

 28 שבהתחלה לא רצו לשלם :מצליח. מר ע
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 1 ?איתי ניהלו :געש. מר ח

 2 .נעזרו גם בך :מצליח. מר ע

 3 ! ?בי :געש. מר ח

, ל דבר שאתה מנהלזה נכון לגבי כ, מה אתה אומר, ישבו אתך בישיבות :מצליח. מר ע 4 

 5 ?איך אתה אומר כזה דבר

 6 ?מה אתה מדבר בכללעל  :געש. מר ח

 7 , זה לא שייך להתערבות או לא התערבות, חברי מועצהל פונים... :מצליח. מר ע

 8 ?מה :געש. מר ח

 9 אז חבר מועצה, אז מה... מה זה שייך ל, מותר להם, מותר להם לדבר :מצליח. מר ע

 10 ל מכרז זה נראה לך תקיןבהליך ש... מה  :געש. מר ח

 11 תקשיב לי :מצליח. מר ע

 12 . את האמרה הזאת של הבחור הזה אף אחד לא ידע :זריהן. מר י

 13 . אני הערתי את ההערה ונרשמה בפרוטוקול, חברים, טוב :געש. מר ח

 14 .ההערה שלך לא נכונה והיא לא במקום :מצליח. מר ע

 15 , אני לא, חברים :געש. מר ח

 16 מה זה שייך ל, ים תמיד באים ומדבריםכי תושב :מצליח. מר ע

 17 ... אבל הוא אמר אחרי שכבר היה, חיים :גדרון. כ 'גב

 18 אני לא , חברים :געש. מר ח

 19 ?אתה כזה תמים, מה, ולא באים לדבר אתך לפני כןמכרז ...  :מצליח. מר ע

 20 ? מי בא לדבר איתי :געש. מר ח

 21 ? שאתה פונה אליה :מצליח. מר ע

 22 .אני לא פניתי לאף אחד? בר איתימי בא לד :געש. מר ח

מלבנים את זה ואתם , פונים אליך, הסדרים חוק יש בהםבמסגרת ה... :מצליח. מר ע 23 

אני רוצה שזה יהיה , כמעט בכל הנושאים, מגיעים להסדרים עתידיים 24 

 25 . כתוב

 26 .לדעתי אתה חי במקום אחר, אתה, תכתוב :געש. מר ח

 27 . ני יודע שאני חי במקום אחרא. אני חי במקום אחר, נכון :מצליח. מר ע

 28 . היועץ המשפטי בבקשה תשיב :געש. מר ח
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מתחם תבורי הצבעתם בלי ... גם מצביעים, כנראה אני חי במקום אחר :מצליח. מר ע 1 

 2 ... ל

 3 .היועץ המשפטי בבקשה, כן :געש. מר ח

החלטת , קודם כל מבחינת המסגרת מה שהעברתי את המכתב הזה :ובראן'ד ג"עו 4 

, המועצה יכולה להחליט אם לאשר או לא לאשר... ראש המועצה 5 

במסגרת הוועדת מכרזים נבדקו הצעות הדרג המקצועי מי שפתח את  6 

ההצעות ומיין ובדק המליץ על ההצעה הזולה כי לא מצא שום  7 

אלמנטים אחרים שיכולים בעצם להטות את הכף לטובת קריטריון  8 

רזים ברנט וזיוה שבעצם מטפלים במכ. אחר שישנה את ההצעה 9 

 10 . בדיקה, מבחינה מקצועית של דיון

 11 .לא באה לידינו ההמלצה שלהם, אגב :מעודה. מר א

 12 .אני קיבלתי אותה :ובראן'ד ג"עו

בקושי את , לא קיבלנו כלום, אנחנו ישבנו פה, אתה ישבת לידם שם :מעודה. מר א 13 

אומרת זה , עוד הביאו לי פתק של המכרז הקודם, הפתק של התוצאות 14 

 15 .לא זה

 16 אני לא מתווכח על  :ובראן'גד "עו

 17 .קי.או, הייתי צריך לבקש, לא משנה :מעודה. מר א

לא זוכר את שם , בוועדת מכרזים מר מעודה המליץ על הצעה אחרת :ובראן'ד ג"עו 18 

 19 .החברה

נכתב שבוע , לא, שנכיר אותם, לבקש שיבואו לשימוע... לא, לא, לא :מעודה. מר א 20 

 21 .לפני כן

זה עלה לדיון , בוועדת מכרזים ביקש לעשות שימוע לחברותמר מעודה  :ובראן'ד ג"עו 22 

 23 .בוועדת המכרזים ההצעה נפלה, בוועדת מכרזים

 24 .היה תיקו :מעודה. מר א

מר דוד פרץ המליץ לקבל את המלצת הדרג . ההצעה נפלה, היה תיקו :ובראן'ד ג"עו 25 

הציע , המקצועי מול ההצעה הזו מר מעודה המליץ בעצם להמליץ 26 

עה אחרת שהיא שלישית אם אני לא טועה בסדר להמליץ על הצ 27 

הייתה חייבת , בינתיים נורית יצאה מהישיבה, או שניה, ההצעות 28 
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 1 .לעזוב

 2 .לציין את זהזה לא חשוב  :מעודה. מר א

 3 .זה מאוד חשוב :ובראן'ד ג"עו

 4 לא  :מעודה. מר א

 5 ?שהיא השאירה פתק שהיא מצביעה בפתק, אה :זריהן. מר י

 6 ... יצאה השאירה פתק ואמרה שהיא מצטרפת להצעה כשהיא :ובראן'ד ג"עו

 7 השאירה פתק :זריהן. מר י

אתה פה עכשיו , אני מצטער מאוד אדוני היועץ המשפטי, סליחה :מעודה. מר א 8 

 9 ... משחק אותה

 10 ?אמרתי משהו לא נכון :ובראן'ד ג"עו

, זה לא מעניין מכיוון שכתוב הצבעה בוועדה היא בהרמת ידיים, לא :מעודה. מר א 11 

בזמן ההצבעה כתוב בהרמת , אם היא לא הייתה זה לא מעניין עכשיו 12 

אז היא , היא לא הייתה, אז אם היא הלכה אז זה לא רלוונטי, ידיים 13 

זה , אתה אומר היא הייתה, נקודה, 3:2לא הצביעה ואז הייתה הצבעה  14 

יחתים , ראש המועצה, יבוא חיים געש. זה לא מעניין, לסבר את האוזן 15 

מי , יקיים ישיבה מי בעד, יבוא, תחתמו לי יפוי כוח, האת כל ההנהל 16 

 17 ? מה זה? יצביע בעד כולם וילך, נגד

הרי יש הצבעה ? גם מה רלוונטי השימוע, אבל אותו דבר לגבי השימוע :ובראן'ד ג"עו 18 

 19 ...ביקשת שאני ? מה רלוונטי השימוע, בסופו של דבר

 20 .הם התנגדו :מעודה. מר א

 21 אתה לא יכול להגיד לי תציין את זה , כל מה שהיה בוועדהאני מציין  :ובראן'ד ג"עו

 22 .פה הייתה הצבעה ונפלה, אבל זה לא רלוונטי :מעודה. מר א

 23 אני מציין  :ובראן'ד ג"עו

 24 . אבל אם היא צירפה פתק מעניין מי הציע לה את זה :מעודה. מר א

 25 .אני מציין מה שהיה בוועדה, מר מעודה :ובראן'ד ג"עו

 26 ?אם אתה הצעת את זהה :מעודה. מר א

ביקשת את העניין של , אני אציין את הכל, אני לא אציין את חלקי :ובראן'ד ג"עו 27 

אני . אז אני מעלה את כל מה שהיה מבחינה עובדתית, השימוע לדודו 28 
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תשמע את הסיכום שלי ואז תתווכח איתי אם , לא אומר בסופו של דבר 1 

השמשוני והשאירה ' יצאה גב. לא הצביעה, הצביעה, הסיכום לא נכון 2 

 3 3ההצבעה הייתה מבחינת הקולות הנוכחי , פתק הצבעה למר דוד פרץ

מהנוכחים הצביעו בעד ההצעה של  2-הצביעו בעד הצעת מר מעודה ו 4 

מבלי להתייחס למשקלו של הפתק ונניח שאנחנו . מר דוד פרץ 5 

עמדה בפני ראש המועצה האפשרות לקבל , מתעלמים ממנו כהצבעה 6 

שזה ההצעה הלא זולה לעומת קבלת הצעה  2נגד  3-את ההצבעה של ה 7 

גם אם היינו מונים או , אחרת שהיא לא הומלצה על ידי ועדת מכרזים 8 

זה לא היה מטה , 3:3לא מונים את הפתק הצבעה בכל מקרה זה היה  9 

 10 . זה לא רלוונטי... את הכף להכריע

ה קש... למה אתה... חבר מועצה שאל אותך אם צריך, בן אדם שאל :דובר 11 

 12 ? להגיד לא

 13 ... לא :ובראן'ד ג"עו

 14 . אתה טייח? אתה יועץ משפטי או אתה טייח :דובר

 15 ( לא ברור, מדברים ביחד) :ובראן'ד ג"עו

 16 ...היועץ המשפטי , אני מבקש לצטט את החוק, סליחה :קעטבי. מר י

 17 .הצבעה בהרמת ידיים :ובראן'ד ג"עו

 18 .אז תגיד לא חוקי, אז מה, נו :דובר

 19 . אבקש לעצור את הדיון, ההצבעה לא חוקית :קעטבי. מר י

 20 .זה לא רלוונטי :ובראן'ד ג"עו

 21 .זה רלוונטי מאוד :קעטבי. מר י

הצביע הצבעה , אני אומר לכם, כי זה לא היה משנה את התוצאה :ובראן'ד ג"עו 22 

 23 .זה לא רלוונטי... לא הייתה , לא חוקית, חוקית

 24 .לא הייתה הצבעה כחוק... דבר ראשון צריך שתהיה הצבעה :קעטבי. מר י

 25 הכוונה , מה זה, הייתה הצבעה כחוק :מעודה. מר א

 26 . לא התייחסו לפתק שלה :זריהן. מר י

 27 .2מול  3אז  :מעודה. מר א

 28 נכון :זריהן. מר י
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 1 . אז זה ההצבעה שהייתה צריכה להיות :קעטבי. מר י

 2 הייתה הצבעה  :ובראן'ד ג"עו

 3 אני מקבל שוויםששיקולים  :קעטבי. מר י

אני , תתווכחו עם זה או לא, או שאני אצא, אתם רוצים לנהל את הדיון :ובראן'ד ג"עו 4 

 5 .לא רלוונטי, לא אומר עכשיו את הויכוח המשפטי של כן רלוונטי

 6 . בעד ההצבעה, אבל אני קורא פה נגד ההצבעה :קעטבי. מר י

 7 , סליחה רגע, סליחה רגע, רגע :בר כוכבא. מר א

 8 אלדד, אלדד :זריהן. מר י

 9 . רגע. עד הסוף... תנו לו :מעודה. מר א

לצורך , שאל אותי בסוף רק תן לי לסיים את הנקודה, תרשה לי, רגע :ובראן'ד ג"עו 10 

כי זה , נגיד, 2נגד  3יש לנו הצבעה , העניין נתעלם מההצבעה של הפתק 11 

נגד  3, זה פה העניין הכי קריטי, אנחנו בשרשרת האחרונה, לא רלוונטי 12 

בא ראש , המליצה על ההצעה כפי שמר מעודה הציע נניח שהוועדה, 2 13 

זאת , או לקבל את זה או לא לקבל את זה, אפשרויות 2יש לו , המועצה 14 

אישור , והאופציה הנוספת שטעונה החלטת מועצה, אופציה אחת 15 

מועצה זה לבוא ולהמליץ על הצעה שלא הומלצה על ידי הוועדה  16 

ברה הכי זולה לא אין לנו ויכוח עובדתי שההצעה של הח. מכרזים 17 

כל הויכוח שלנו על הדברים האחרים , הומלצה על ידי ועדת מכרזים 18 

 19 .אבל ההצעה הכי זולה לא הומלצה לוועדת מכרזים, לא רלוונטי

 20 . אבל יש גם שיקולים לוועדה :בר כוכבא. מר א

ולכן בא ראש המועצה והייתה בפניו ההמלצה של הדרג המקצועי  :ובראן'ד ג"עו 21 

מההצעה של , לצה ההצעה הזולה ביותר והחליט שהואשעיין בה והומ 22 

מר מעודה אין נימוקים שמצדיקים סטיה מהעיקרון של ההצעה הזולה  23 

 24 . ביותר

 25 ...  :מעודה. מר א

 26 .בפרוטוקול אין נימוקים לקבל את ההצעה הלא זולה :ובראן'ד ג"עו

לת אפילו בפרוטוקול המקוצר הזה כתוב שבבדיקה שעשינו עם מנה :מעודה. מר א 27 

תנופה , עם אנשים אמרו ששתי החברות האלה מתאימות, כוח אדם 28 
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, אני לא התייחסתי אליהם, ששתי החברות האלה מתאימות, ונלי 1 

 2 ,רציתי שימוע

 3 אפרים, לא טוב, אפרים :בר כוכבא. מר א

 4 ... אמרתי אולי יש אחרות יותר טובות  :מעודה. מר א

 5 .זה ששתיהן טובות זה לא נימוק :ובראן'ד ג"עו

 6 .אולי יש אחרות, אז לכן ביקשתי שימוע להכיר :מעודה. ר אמ

 7 . אבל גם במכרז כתוב שלא צריך לקבל את ההצעה הזולה ביותר :זריהן. מר י

 8 ...לגבי מה שאמרת שהמועצה היא לא  :קעטבי. מר י

 9 . לא חייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר :זריהן. מר י

, זה אחד( לא ברור, מדברים ביחד.. ).גם אם, בקואליציה יש רוב :קעטבי. מר י 10 

הוא מכיר את החברות ונותן שירותים כמו , הצוות המקצועי, ושניים 11 

השאלה מי , לא זה העיקר, עזוב שווה אלף שקל יותר או פחות, שצריך 12 

הצוות המקצועי צריך לכוון אותי לחברה ... ? נותן שירות יותר טוב 13 

 14 .שנותנת את השירותים הכי טובים והכי נכונים

 15 . הצוות המקצועי עושה בדיקה יסודית :ובראן'ד ג"עו

 16 !אל תפריע לי, יוסי( לא ברור, מדברים ביחד... )אבל לא  :קעטבי. מר י

 17 יש ועדה, דרג מקצועי :זריהן. מר י

בשביל זה אני לא צריך דרג , לא יכול להסתכל על ההצעה הכי זולה :קעטבי. מר י 18 

, זול, 13ול גם לשים יועצים בני בשביל זה אני יכ, יש לי ועדה, מקצועי 19 

דרג מקצועי , לא צריך בשביל זה דרג מקצועי, את הכי זול לבחור, יקר 20 

מי נותן שירותים יותר טובים ואז אני לא מסתכל , יך לתת לי נתוניםצר 21 

 22 .ככה אני רואה את זה, זה יבלוט, אלף פחות, אלף יותר

יש , מזה או זה יותר טוב מזהדרג מקצועי לא יכול לתת זה יותר טוב  :זריהן. מר י 23 

היא צריכה , שיביא את ההמלצות לוועדת המכרזים, ועדת מכרזים 24 

 25 .לא יודע... להחליט

 26 ...הדרג המקצועי לא מחליט  :ובראן'ד ג"עו

? אתה יודע למה הוא נותן את העבודה למישהו מסוים, אני שואל אותך :זריהן. מר י 27 

 28 . לא יודע



  04-8666313,חברת איגמי                                כרכור                   -ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
 2010באוגוסט  5
 
 

45 

 1 ?ו לגוף מסויםא ממליצה למישהו מסוים למה ועדת המכרזים :ובראן'ד ג"עו

( לא ברור, מדברים ביחד... )בגלל ה... ם ולא ל"למה הצבענו כן למילג :זריהן. מר י 2 

 3 ? מה אתה מדבר, שקל בחודש 1,200

קטע לא , מדברים ביחד... )בית המשפט קיבל את ההמלצה הזאת, יוסי :דובר 4 

 5 ( ברור

 6 ...הזולה אנחנו מקבלים את ההצעה, אין :מעודה. מר א

, מדברים ביחד)? אבל לא נתת שום נימוק למה לקבל את ההצעה הזאת :געש. מר ח 7 

 8 ?סיימת, ובראן'ג, כן, חברים ( לא ברורקטע 

 9 כן :ובראן'ד ג"עו

 10 ?יש עוד מישהו שרוצה להתייחס :געש. מר ח

 11 .אני רוצה להתייחס, כן :כחלון. מר ע

 12 .כן עמוס בבקשה :געש. מר ח

אני מודיע , ם פה דרג מקצוע ומי שישמע יחשוב מהנדסי אטוםנשמעי :כחלון. מר ע 13 

לא ראתה בשעות אחר הצהריים אולם ספורט אחד אחרי ... לכם  14 

אני לא , מונחרן כבודו במקומו , באחריות אני אומר את זה, פעילות 15 

ובראן זה אנשים שעובדים מול אותן 'אבל דרג מקצועי ג, רוצה לדבר 16 

 17 2,000, 1,000בשירותים , עם יואבואני מסכים מלה במלה , חברות

מה שכן משחק תפקיד זה רמת , שקלים לא משחקים כל כך תפקיד 18 

לפעמים בכל המגעים , לפעמים ולזכותו של רן יאמר. השירות הניתנת 19 

והראייה ציפוי וקרצוף מגרשי , טוב תיקחאם זה , שהיו לי איתו 20 

זיק אבל זה מח 5פי , אולי 5אני הבאתי הצעה שיקרה פי , הספורט 21 

והלכנו על , שנים והלכנו עליה 5עמוס אומר אם , לזכותו, חמש שנים 22 

באופן ? הם ראו אולם ספורט? מה זה דרג מקצועי. תקן והלכנו על הכל 23 

אישי אני יכול להעיד שאותה חברה נלי כמה פעמים שביקשתי אותם  24 

זה שירות , זה שירות... באירועים כאלה או אחרים נתנו אחרי צהריים 25 

אפשר לחשוב מישהו בחן את ? מה זה דרג מקצועי, בורושמשלמים ע 26 

 27 עכשיו אם כבר מדברים על דרג מקצועי. זה

 28 .תן לו לסיים :גדרון. כ 'גב
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בתיה הייתה במגע ישיר עם אותן , לדעתי בתיה היא לא פחות מקצועית :כחלון. מר ע 1 

חברות וכשהחצר פה עובד ושם עובד זאת העדות היחידה שיכולה  2 

, האם סופקו לי העובדים. ות היחידי שיכול להיותזה השיר, להיות 3 

לטעמי היו ? האם המתקנים נקיים בסוף יום הפעילות או לא נקיים 4 

זה היה , ולכן זה היה השיקול, מאוד פלוס אפילו, נקיים מאוד אפילו 5 

 6 . השיקול לבחור באותה חברה

בגלל אבל ככה יש חוסר שוויון להעדיף מישהו שאתה עובד איתו  :ובראן'ד ג"עו 7 

 8 ...שאתה יודע שהוא עובד טוב על פני מישהו ש

לא , מדברים ביחד. )לכן מתבקשות המלצות, אנחנו מעדיפים, ובראן'ג :כחלון. מר ע 9 

ראה , ובראן'ג, ברשותך, אלדד, סליחה, סליחה. כל חברה שתגיע( ברור 10 

ראה מכרז השילוט , האחרון הוא פרפקט, הקודם, מכרז השילוט 11 

אדם שגרם , אדם שבא ותראה את כל הישוב, וןאדם חסר ניסי, הקודם 12 

 13 .נזקים עצומים אבל הוא התקבל

 14 ...הבעיה הייתה אכיפה יותר  :ובראן'ד ג"עו

התוצאה הסופית מכרז השילוט היה , לא יודע מה עשית, יכול להיות :כחלון. מר ע 15 

, רואים את זה, קשת, יצאנו למכרז מול חברות מקצועיות, על הפנים 16 

אני , ולכן טיב השירות הוא זה, חנו רואים את זהאנ, רואים את זה 17 

לא טוב , טיב השירות, טיב השירות הוא זה שקובע, מסכים עם יואב 18 

אז למה מבקשים ( לא ברור, מדברים ביחד)השירות אחרי שנה   19 

 20 ?המלצות

יש לי הצעה שאני מציע להוריד מסדר היום וראש המועצה יזכור את  :מעודה. מר א 21 

 22 .אני מציע להוציא את זה... זה שנים ואני מקווה

 23 ?ואם אני לא חותם אז מה קורה :געש. מר ח

אם אתה עקשן אחרי הנימוקים פה אז זכותך להיות , תשקול שנית :מעודה. מר א 24 

, את מה שאני אמרתי, עקשן אבל אני אומר תשקול את מה שהוא אמר 25 

אז אני מציע להוריד מסדר היום וראש המועצה ... ובראן'את מה שג 26 

 27 .ל בשניתישקו

 28 . אני אישית בעד לבטל את המכרז ולפרסם מכרז חדש :געש. מר ח
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 1 ?אתה ראית את העבודה של החברה הזאת, דוד :מעודה. מר א

 2 ?של מי :פרץ. מר ד

 3 ? של נלי :מעודה. מר א

 4 ( לא ברור, מדברים ביחד), ה'חבר? אתה בעד? מה אתה אומר אלדד :געש. מר ח

 5 . תעשה תוך שבוע מכרז חדש ,מכרז חדש...  :בר כוכבא. מר א

 6 ? מה תוך שבוע, לא תוך שבוע :מעודה. מר א

 7 .כמה זמן שצריך, כמה זמן שצריך :בר כוכבא. מר א

 8 (לא ברור, מדברים ביחד. )תוך חודש ימים יוצא מכרז חדש :זריהן. מר י

אני בעד להוציא ( לא ברור, מדברים ביחד. )אני מתנגד... אבל למה :מעודה. מר א 9 

 10 ...לא לקבל זה גם סוג ... יוםמסדר ה

 11 ?למה אתה מתנגד למכרז, יש לי שאלה, מעודה, רגע :גדרון. כ 'גב

 12 ... כי אני אגיד לך למה  :מעודה. מר א

 13 . זה אותו דבר...  :געש. מר ח

אני , עניינית... ואני ... ם ואותו "שלוקח כל דבר כולל אותו מילג...  :מעודה. מר א 14 

אז ... מבזבז את זמני, עושה ועדת מכרזים אומר לא יכול להיות שאני 15 

 16 ? למה אני יושב פה

 17 .אתה רואה שיש בעיה :גדרון. כ 'גב

 18 ! אין בעיה :מעודה. מר א

 19 .יש בעיה :גדרון. כ 'גב

 20 ! זו דעתי, יש בעיה עם שניים שהכתיבו לראש המועצה :מעודה. מר א

, המועצהרק לך מותר להכתיב לראש , אני לא מבין מעודה, רגע :געש. מר ח 21 

 22 ?לאחרים אסור

 23 .תראה לי מה הכתבתי לך :מעודה. מר א

 24 תקשיב :געש. מר ח

 25 .דבר אחד, אחד :מעודה. מר א

 26 .גם הם לא הכתיבו לי :געש. מר ח

 27 ?באמת :מעודה. מר א

 28 כן :געש. מר ח
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 1 ! ...לא! אני מצהיר פה שהיא לא :מעודה. מר א

 2 ! די כבר, תפסיק כבר, בחייך, עזוב :געש. מר ח

 3 !  זו דעתי! זו דעתי :מעודה .מר א

 4 ...אל תגיד שחור ואל תגיד ! אישי... בלי , מעודה :גדרון. כ 'גב

 5 ? אז מה, אז את בלונדינית שחורה :מעודה. מר א

 6 ! תיזהר, מעודה :גדרון. כ 'גב

 7 אני מבקש :געש. מר ח

 8 ?את מי את מפחידה! ?מה תעשי :מעודה. מר א

 9 ! תיזהר :גדרון. כ 'גב

 10 ני מציע א :געש. מר ח

 11 ליד הבית...  :מעודה. מר א

 12 ! תיזהר :גדרון. כ 'גב

 13 ...את כולך :מעודה. מר א

 14 ! תיזהר :גדרון. כ 'גב

 15 . כי את כוכי  :מעודה. מר א

 16 . אני אומרת לך תיזהר :גדרון. כ 'גב

 17 .אתה יורד לכל מיני מקומות לא נכונים, מעודה :געש. מר ח

אני אומר את מה שאני , לא מפחד, לא נזהראני , היא אומרת לי תיזהר :מעודה. מר א 18 

 19 אתם פה , אתם, אומר

 20 ?מה אתה מכניס כל מיני עניינים אישיים :גדרון. כ 'גב

 21 10אם תביאו  !קולות 10אף אחד מכם לא יצליח להביא , אתם פה :מעודה. מר א

 22 ... קולות 

 23  !אין לך נימוקים, תגיד לי :גדרון. כ 'גב

 24 .אחד את לא מייצגת אף :מעודה. מר א

 25 אין לך נימוקים  :גדרון. כ 'גב

 26 ! את לא מייצגת אף אחד :מעודה. מר א

 27 באופןאישיים אז אתה הולך אין לך נימוקים  :גדרון. כ' גב

 28 אני אמרתי , לא אישיים :מעודה. מר א
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 1 אין לך נימוקים הגיוניים :גדרון. כ 'גב

 2 ,לא מבין :מעודה. מר א

 3 ?מה אתה לא מבין :גדרון. כ' גב

 4 ראש מועצה פה מעולם לא קרה שהוא לא חתםגעש שנה חיים  13  :מעודה. מר א

 5 ...על

 6 !?אבל למה אתה מכניס עניינים אישיים? מה זה קשור :גדרון. כ 'גב

 7 אני מבקש :געש. מר ח

 8 (לא ברור) :מעודה. מר א

 9 .קשור לא :גדרון. כ' גב

 10   ... תדבר בצורה , מעודה :בן צבי. ח' גב

 11 חיה :געש. מר ח

 12 ! ... לא :בן צבי .ח 'גב

 13 !חיה, מאחר ,אני :געש. מר ח

 14 (לא ברור) :מעודה. מר א

אני מציע מאחר והפרש המחירים קטן ולא בוצע סיור קבלנים ! חיה  :געש. מר ח 15 

שכל אחד יוכל לראות את גרמי המדרגות ואת הסיבוב מתחת  16 

 17 ?מי בעד, למושבים אני מציע לבטל את המכרז

 18 ... הסיורבגלל  :מעודה. מר א

 19 רגע, רגע, זה סיפור אחר :בר כוכבא. מר א

 20 עזוב, עזוב :זריהן. מר י

 21 ...סליחה, זה היה, אבל חיים, רגע :מעודה. מר א

 22 ... אני :געש. מר ח

 23 רגע, רגע  :מעודה. מר א

 24 ?מי בעד :געש. מר ח

מה שאתה אומר עכשיו זה הובא בפני , אני רוצה לבוא ולהגיד !לא :מעודה. מר א 25 

 26 ני הוועדה  שלא היה סיורהובא בפ, הוועדה

 27 ובכל זאת  :געש. מר ח

 28 .והם הסכימו לדון :מעודה. מר א
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 1 . למרות שלא היה סיור :געש. מר ח

 2 . עם כל זה הם החליטו להצביע :מעודה. מר א

 3 ! לא היה שימוע, ביקשת שימוע :גדרון. כ 'גב

 4 ! כוכי !כוכי :געש. מר ח

 5 .אבל הוא מעמיד את זה להצבעה :מעודה. מר א

 6 ?...למה אתה לא  :גדרון. כ 'בג

 7 ?מי בעד :געש. מר ח

 8 ...נעים יש פה משהו לא :גדרון. כ 'גב

 9 !כי את לא מבינה :מעודה. מר א

מי ? מי נגד? מי בעד לבטל את המכרז! נחמיה, מכרזמי בעד לבטל את ה :געש. מר ח 10 

רשמתי בפני את . המכרז בוטל, ההצעה עברה, אחד נמנע? נמנע 11 

 12 . המצביעים

 13 ?מי נמנע :דובר

 14 אני :מעודה. מר א

 15 מעודה :געש. מר ח

 16 . הייתה לו סמכות לבטל ללא קשר... אם הוא לא היה מביא, אגב :מעודה. מר א

 17 ?אני יכול, חיים :דובר

תקשיבו , היה פה מישמש, פה דבר אחד לפרוטוקול אני רוצה להעיר :בר כוכבא. מר א 18 

כים להתנגד זה אבל הסיבה היחידה שהסברתי לה למה אנחנו צרי...לי 19 

זה הרבה יותר חמור , ששמעתי פה שהוא אומר שלא היה סיור קבלנים 20 

בסך הכל הייתי תומך בו למרות דעת חבריי כי אני , אז תביני, מבחינתי 21 

אבל כששמעתי שלא היה סיור קבלנים הסברתי לה זה , בעד מכרז חדש 22 

י אז זה כבר שינו...כי מכרז, עוד יותר חמור שאנחנו צריכים להתנגד 23 

 24 .זאת אומרת מלכתחילה המכרז לא היה בסדר, גישה

הסעיף הבא על סדר ( לא ברור, צעקות), הסעיף הבא על סדר היום :געש. מר ח 25 

, 2010ליוני  28לאשר את פרוטוקול ועדת שמות מיום אני מבקש , היום 26 

 27 . אפרים

 28 אנחנו הייתה לנו ועדת שמות , רבותי :מעודה. מר א
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 1 .אחוז צודק במיליון :זריהן. מר י

 2 .כן אפרים :געש. מר ח

... כל הסיפור הזה של ה, אתה הובלת מהלך שכולם יצביעו נגד, מעודה :זריהן. מר י 3 

 4 ( לא ברור, מדברים ביחד, צועקים)

 5 . מאה אחוז, בעד הביטול, ביטול :געש. מר ח

 6 ( לא ברור, צועקים)אתה הובלת פה את כולם להתנגד  :זריהן. מר י

 7 . דת שמותוע, אפרים :געש. מר ח

 8 ברגע שהוא מבטל  :מעודה. מר א

 9 . דבר, דבר, יאללה... אתה חושב אני שמשוני... עזוב, עזוב :זריהן. מר י

 10 אני ממליץ לקבל , ועדת שמות :געש. מר ח

 11 .ועדה( מלה לא ברורה)אני לא ... מה ההבדל אדון זריהן :מעודה. מר א

 12 . לא חשוב מה יהיה... אתה :זריהן. מר י

 13 ... אבל הוא לא היה  :דהמעו. מר א

 14 .זה מה שאמרת, מה הוא אומר מתנגדים! לא משנה מה הוא אומר :זריהן. מר י

 15 (לא ברור) :מעודה. מר א

 16 !מה שחיים אומר אנחנו מתנגדים :זריהן. מר י

 17 ! ?אז מה יהיה במקום :מעודה. מר א

 18 ...אז מה אתה עכשיו :זריהן. מר י

 19 ! ?מה יהיה במקום :מעודה. מר א

 20 נמנע :זריהן. מר י

 21 (לא ברור) :מעודה. מר א

 22 .שמענו עליך :זריהן. מר י

 23 אני מבקש לאשר את המלצת ועדת  :געש. מר ח

אבל הוא לא הביא , שיבוא ויגיד את זה, אני אמרתי שתתנגד להצעתו :זריהן. מר י 24 

 25 .את ההצעה שלו

 26 אני מבקש  :געש. מר ח

 27 .עזוב אותי בחייך, מעודה :מעודה. מר א

היא נשלחה אליכם למעט , אני מבקש לאשר את המלצת ועדת השמות :געש. מר ח 28 
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 1 יש צוות, 6סעיף , הנושא של הספרור והשלט של המושבה, הסעיף

 2 .אני רוצה שתסביר מה בדיוק :מעודה. מר א

רינה , צוות מאיכות הסביבה, יש צוות מתכננים שיושב על הכיכרות :געש. מר ח 3 

לא , תכנן נוף איך יראו הכיכרותיושבים ודנים עם מ, רונן משתתפת בו 4 

 5 .רק הכניסות לישוב אלא כולן

 6 .אתה מדבר על הכניסות :מעודה. מר א

 7 .אמרנו שזה יוצג לנו, זה יוצג לנו, הם דנים בכל הכיכרות, על הכניסות :געש. מר ח

 8 אבל יהיה איזשהו אלמנט של ברוכים הבאים  :מעודה. מר א

, שלא יחשבו שהגיעו למדבר, כרכור –ה או משהו שמזכיר את פרדס חנ :געש. מר ח 9 

 10 . בעד. טוב? מי בעד

 11 .אני נגד :דובר

 12 ? מי נגד :געש. מר ח

 13 .כולם בעד, אין נגד :מעודה. מר א

 14 . את ההמלצות, תסביר את ההחלטות, גזבראישור ועדת תמיכות  :געש. מר ח

סך , 2010לדון בתמיכות לשנת  26/7/2010-ועדת תמיכות התכנסה ב :גלר. מר ר 15 

אלף שקל בתחום  100אלף שקל שזה  280הכל התמיכות לשנה זו זה  16 

אלף שקל בתחום  100-אלף שקל בתחום תנועות הנוער ו 80, הספורט 17 

יש החלטה שסך הכל בתחום הספורט זה שתי עמותות . התרבות 18 

שקל ומועדון הספורט על שם  5,400... זה עמותת, שקיבלו את התמיכה 19 

 20 80עות הנוער סך הכל ההיקף זה בתנו. ברנס שזה השלמה לסך הכל

אלף שקל שזה יתחלק חצי מהסכום שווה בשווה בין הנוער העובד  21 

הצופים ובני עקיבא והחצי הנוסף בין מספר המשתתפים , והלומד 22 

עמותות  8מתוך , עמותות 8בתחום התרבות ביקשו . בתנועות הנוער 23 

התחלק לפי המופיע , אלף שקל 100עשו , עמותות 7, אחת נפסלה 24 

 25 רוטוקול אם יש שאלותבפ

נוהל מתן , בספר החוקים של המועצות המקומיות, אני רוצה להתייחס :מעודה. מר א 26 

בקשה שתוגש לאחר המועד : "אומר 7.2סעיף , 21עמוד , תמיכות 27 

הרשות המקומית תקבע ", ולפני זה סעיף, "הקובע תידחה ללא דיון 28 
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י ואני לצער', וכו" סיום הטיפול... מועד להגשת בקשות לתמיכה 1 

בני אדם מגישים בקשות לוועדת , אמרתי את זה בישיבת הנהלה 2 

יש . 'דעים עד מתי וכולא יו, בעיקר חדשים, לא כולם יודעים, תמיכות 3 

למשל ספורט , אני עכשיו לא דן על המקרים האחרים, פה מקרה אחד 4 

, זריהן, 7יש לי פה סעיף . לא מדבר על זה, למה היא מקבלת כל שנה...  5 

 6  7סעיף  ?אתה קורא

 7 ?אתה בעל הבית שלי :זריהן. מר י

 8 אני שואל, לא :מעודה. מר א

 9 ? שלך... אני שואל אם אתה בעל הבית שלי :זריהן. מר י

 10 .אני מבקש שתקרא :מעודה. מר א

 11 .יאללה... אז תמשיך לקרוא מה שאתה רוצה :זריהן. מר י

כל ... גדותאין לי התנ, שקל 8,000 אור הפרדסמה תרבות כתוב ש :מעודה. מר א 12 

אבל היה לי מקרה שפנו אלי אנשים ואמרתי להם , עמותה שתקבל כסף 13 

 14 . נסגרה הרשימה

אולי קרה , זה מעניין ציון, לא, נחכה שציון יסיים את שיחת הטלפון :געש. מר ח 15 

 16 .משהו בארץ

קיבלו  אור הפרדסתרבות  7סעיף ... אני מבקר בסיעת פרדס חנה  :מעודה. מר א 17 

אבל , כל מי שפה מקבל, אין לי התנגדות, י אומרשוב אנ, שקל 8,000 18 

, ימים לפני הישיבה הזאת וזה יתברר לך 4, 3הם הגישו את הבקשה  19 

בא אלי אחד בשם . חודש וחצי אחרי סיום האפשרות להגיש בקשות 20 

שלא יהיה . אמרתי לו נגמר הזמן, ביקש להגיש בקשה, הרב אסולין 21 

נרים או יד לבנים או כל חברי המועצה שמעורבים באיזה וטרי, ספק 22 

 23 .איזה משהו

 24 .זה וטראנים :בן צבי. ח 'גב

וברוך השם , שיקבלו עזרה... או הקשישים הולכים ? מה זה משנה :מעודה. מר א 25 

חברי המועצה יש להם גישה לגזבר המועצה ולכן אני טוען מכיוון שזה  26 

או לעצור את זה ולאפשר , אני מבקש שתי אפשרויות! נוגד את החוק 27 

 28 . יש או מכיוון שזה נוגד את החוק להוציא את זה מסדר היוםעוד להג
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 1 .רק לא הבנתי מה הטענה, סליחה :זריהן. מר י

 2 ..."הבקשה תוגש לאחר המועד"כתוב  7.2בסעיף , הטענה שהוגש :מעודה. מר א

 3 ?וזה הוגש לאחר המועד הקובע :זריהן. מר י

 4 ביולי 25 -זה הוגש ב, עד סוף מאי צריך :מעודה. מר א

 5 .וזה במסגרת ועדת התמיכות :זריהן. ר ימ

 6 5.2הסעיף , כן, הסעיף, יף לפני כן אומרשעליה יש לי בעיה כי הסע, כן :מעודה. מר א

 7 3את ועדת התמיכות תמנה מועצת הרשות המקומית והיא תמנה בין 

. מצטרפים לוועדה הזאת גזבר והיועץ, חברים מבין חברי המועצה 4-ל 8 

, שהוא גם כובע המזכיר ויש יועץ משפטיהיום נוצר מצב שיש גזבר  9 

אבל לא עד כדי כך ', המטרה היא שהם יראו שהניירות בסדר וכו 10 

ובכל מקרה שאנחנו דנים בוועדת תמיכות , יחליטו וינטרלו אותנו בכלל 11 

אז אנחנו ברוך השם לא , הסעיף אומר שיוצגו בפנינו הנימוקים 12 

שרו דבר שהיה אבל אם יבואו ויא, רוצים לעזור לאנשים, מתערבים 13 

אם זה יאושר , חמישה ימים לפני כן וחודש וחצי אחרי שנגמר המועד 14 

 15 .אז אני אבקש את כל המסמכים לבדוק מקרה ומקרה בהתאם לחוק

 16 ? עוד מישהו רוצה להתייחס, תודה רבה אפרים :געש. מר ח

 17 .אני רוצה :רונן. ר 'גב

 18 . כן רינה בבקשה :געש. מר ח

לא מקבלים תמיכות , אור הפרדס... כלל ישראל ,אני לא מבינה :רונן. ר 'גב 19 

 20 ?מהמועצה הדתית

למועצה יש , משהו אחר לחלוטין, המועצה הדתית היא גוף סוברני :געש. מר ח 21 

סעיף תמיכות שמחולק לפי , רבותי, דקה, תקציב תמיכות שמופיע 22 

יש , תבחינים שמופיע לפי תקציב המועצה ופונים למועצה גופים שונים 23 

מה שאפרים , זו ועדה מקצועית, ם צריכים לעמוד בהםקריטריונים שה 24 

חגי אולי זוכר מתי יצא , לפני לא זוכר מתי, הציג זה חלק מהתמונה 25 

 26 ?2006? ל"חוזר מנכ

 27 ... הוא לא גובר :מעודה. מר א

 28 . תקשיב טוב, הוא גובר על החוק :געש. מר ח
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 1 . גם היועץ המשפטי יודע שלא :מעודה. מר א

 2 ?שמה :ובראן'ד ג"עו

 3 ... זה לא גובר על החוק שאומר :מעודה. ר אמ

 4 . זה לא חוק מה שאתה הקראת :ובראן'ד ג"עו

 5 .זה צו המועצה, סליחה :מעודה. מר א

 6 עזוב, לא, לא, לא, לא :געש. מר ח

 7 זה ספר שבמקרה נמצא בו גם צו המועצות אבל זה לא  :ובראן'ד ג"עו

 8 . דקה, דקה רינה :געש. מר ח

 9 .ו מועצותאבל זה צ :מעודה. מר א

המועצה הדתית אין לי מושג כי אנחנו , ובראן ורינה'ג, דקה, דקה :געש. מר ח 10 

 11 .רואים את התקציב

 12 . נתנו להם תקציב כל כך גדול :רונן. ר 'גב

ניהול , להנה פונות עמותות שרשאיות לקבל תמיכה, אבל זה לא שייך :געש. מר ח 13 

לא זוכר את  ,ל"יש חוזר מנכ, יש רשימת קריטריונים, ספרים כחוק 14 

עכשיו יש . כל מי שרוצה פונה, מופיע אלף ואחד דברים, המספר שלו 15 

פה , תרבות, חילקנו אותו לסכומים, סכום מסוים שהקצנו אותו מראש 16 

אלי אף אחד ... אני בחיים שלי לא ראיתי, יושבת ועדה שהיא כולה נטו 17 

ב יוש, יושב שם הגזבר, מי שהיה רוצה לפנות היה יכול לפנות, לא פנה 18 

מנהלת שירותי הרווחה , תמי רב ששת, יושב שם משרד, יועץ משפטי 19 

דנים בהם ולפעמים מישהו ביקש חצי , והם מקבלים את הבקשות 20 

ולכן , לא יודע מה... מיליון שקל אבל אתה רואה שהוא עושה פעילות ב 21 

אין בעיה של כסף כי אותן עמותות שפנו , אין כסף, דקה, אין פה 22 

יכולות , משל לקרן העזבונות של מדינת ישראללמועצה יכולות לפנות ל 23 

בעבר היו יכולים לפנות , לפנות לכל הקרנות בעולם שמחפשות תמיכה 24 

 25 לקרן תמיכות 

 26 ...אני שאלתי את זה בגלל שכאילו זה מאותו מקום בסופו של דבר :רונן. ר 'גב

ל יכו, אני לא נכנסתי לפרטי הניירות, אני לא יודע, אז יכול להיות :געש. מר ח 27 

לא יודע מה להגיד , אם ראו שקיבלו מפה, להיות שחלק מהשיקולים 28 
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אין לי לפי מיטב ידיעתי אין קריטריון שאומר שאם הוא קיבל , לך 1 

יכול להיות שמופיע , תקן אותי אם אני טועה, תמיכה מגוף אחר 2 

לא , מעולם לא התערבתי, יש לה רובריקות, יושבת ועדה, קריטריון 3 

... אני גם מקבל כמעט אוטומטית , יקשמי לא ב, ידעתי מי ביקש 4 

 5 .בבקשה, ובראן'כן ג. לעשות סדר אם צריך בעניין הזה

, זה לא פעם ראשונה, גם בשנים קודמות, דברים 2אני רוצה להוסיף  :ובראן'ד ג"עו 6 

כך החלטנו , הוגשו בקשות באיחור ואנחנו החלטנו כהחלטה עקרונית 7 

 8 דסאור הפר, הבקשות שהוגשו באיחור 2גם לגבי 

 9 ? מי זה אנחנו :מעודה. מר א

 10 הוועדה :ובראן'ד ג"עו

 11 הוועדה :געש. מר ח

 12 אתה ממציא עכשיו. תראה? איפה יש לך סמכות לזה :מעודה. מר א

, גם בנוהל שהקראת הנוהל הזה שונה כבר, בנוהל, אני לא ממציא, לא :ובראן'ד ג"עו 13 

, ייועץ משפט, ועדת תמיכות מורכבת משלושה חברים, יש נוהל חדש 14 

יר הוא הגזבר לכן המועצה גזבר ומזכיר ובעצם הפונקציה של מזכ 15 

 16 .מינתה את תמי בר ששת

 17 .לא כתוב פה מזכיר? איפה :מעודה. מר א

 18 .ל"מנכ :ובראן'ד ג"עו

 19 .כתוב פה גזבר והיועץ, סליחה, כתוב פה :מעודה. מר א

 20 . תן לי לסיים :ובראן'ד ג"עו

 21 !קרואאני רוצה ל? איפה אתה מקריא :מעודה. מר א

אני מסביר לך , נוהל חדש 2004-יש ב, 2001אתה מקריא נוהל מלפני  :ובראן'ד ג"עו 22 

 23 .את זה

אז ( לא ברור, מדברים ביחד. )2004-אז אתה ב. 2006זה , אני, סליחה :מעודה. מר א 24 

 25 ! הנוהל שלי יותר חדש

, אנחנו ממליצים למועצה, בכל מקרה אנחנו החלטנו, אז תן לי לסיים :ובראן'ד ג"עו 26 

זה המלצה והמועצה מקבלת או לא , אנחנו לא מחליטים על חלוקה 27 

בקשות שהוגשו , אנחנו החלטנו בוועדה לפחות לקבל הצעות, מקבלת 28 
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כי זה כבר איחור טכני , באיחור ובלבד שאנחנו לא התחלנו בדיונים 1 

התחלנו בדיון , היינו בשלב שכבר התחלנו לחלק. מבחינת הוועדה 2 

בגלל שעוד לא דנו אפילו , ם אותן על הסףוהוגשו בקשות היינו דוחי 3 

הנוער , הוגשו שתי בקשות, עוד לא קיימנו ישיבה אחת, דיון אחד 4 

גם בשנים , העובד והלומד ואור הפרדס החלטנו לקבל את שניהם 5 

, זה לא החלטה למען איזושהי עמותה חלילה, הקודמות עשינו את זה 6 

 7 ... אפילו בתקופה שחגי , החלטנו את זה בעבר

 8 . אור הפרדס אף פעם לא הגישה בקשה :מעודה. מר א

 9 . לא מדבר על אור הפרדס, אבל אני מדבר על האיחור, רגע :ובראן'ד ג"עו

 10 ... אז אני לא מתנגד...אבל מצאו פתאום אפשרות לקחת עוד :מעודה. מר א

 11 .תן לי לסיים, רגע :ובראן'ד ג"עו

 12 .גם הוא יכול לקבל, אז שיהיה נוהל אחיד כי הרב אסולין ביקש :מעודה. מר א

הנוער העובד והלומד ואור הפרדס ... אנחנו, הוא לא הגיש שום בקשה :ובראן'ד ג"עו 13 

 14 .מי שהגיש באיחור והחלטנו לדון בזה

 15 .מצאת מקום...טכני... כל שנה... :מעודה. מר א

? האם עוד מישהו רוצה לדבר, דקות שלך 10-דיברת את ה, אפרים, טוב :געש. מר ח 16 

 17 .שהכן אלדד בבק

בנוהל גם , עכשיו רק הערה אחת לסגור מעגל בעניין של הארכת המועד :ובראן'ד ג"עו 18 

בנוהל שקיים וגם מה שהפנה אליו מר מעודה כתוב שהוועדה רשאית  19 

מטעמים מיוחדים לנמק את זה ואנחנו בפרוטוקולים נימקנו למה  20 

 21 . קיבלנו את זה

 22 . כשיש חמישה חברי מועצה... אבל הוועדה :מעודה. מר א

 23 . בבקשה, אלדד :געש. מר ח

 24 .חברי מועצה 5אותה ועדה זה  :מעודה. מר א

 25 .אלדד בבקשה. תן לאחרים לדבר, הקשיבו לך, אפרים :געש. מר ח

איפה ... כל נוהל צריך לקיים כי הוא מסדיר את מערכת היחסים :בר כוכבא. מר א 26 

ם אפשר עוד לחיות ע, זה מובן... כל עוד יש בתקציב המאושר? הבעיה 27 

אבל הבעיה נוצרת במקום שאנשים יודעים שהסתיים כמו מעודה , זה 28 
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ולעומת זה יצא מצב , הוא לא יכול להגיש, שאמר שהסתיים במאי 1 

לא , אני לא מבין בזה, עכשיו חברי המועצה, שאנשים הגישו באיחור 2 

 3 .יוצא שעיקרון השוויון פה נפגע, אמרו לאנשים מה אפשר להגיש, יודע

 4 .פרסום גם בעיתוןהיה  :מעודה. מר א

 5 ? היה פרסום בעיתון :בר כוכבא. מר א

 6 כן :מעודה. מר א

מה שאני רוצה לומר פה שנפגע פה עקרון . זה מה שלא ידעתי, לא משנה :בר כוכבא. מר א 7 

אני , שאתה אומר, אלא מהי, השוויון שהוא עקרון מאוד משמעותי 8 

וסף שאתה מאפשר לעוד בחודש הקרוב למי שרוצה בנ... מוכן לקבל 9 

מעודה אמר ? כי מה קורה, להגיש בקשה ואז עיקרון השוויון לא נפגע 10 

אני חושב על זה צריכים לחשוב על הרגישות , לאנשים לא להגיש 11 

 12 . הזאת

 13 ? ואם יתנו עוד חודש :מעודה. מר א

לא , דיברת רבע שעה, באמת אי אפשר ככה, תן לאנשים לדבר, אפרים :געש. מר ח 14 

 15 .דקות 10

 16 .באמצע התערבו ,לא :מעודה. מר א

 17 .אף אחד לא התערב לך :געש. מר ח

 18 ?מי הוגשו באיחור... :בר כוכבא. מר א

 19 . הנוער העובד ואור הפרדס :געש. מר ח

 20 . גם הרב אסולין :זריהן. מר י

 21 .לא הגיש הרב אסולין :געש. מר ח

 22 .לפנים משורת הדין עוד אחד, אז אולי שיגיש עכשיו :זריהן. מר י

 23 ?מה יגיש, מי יגיש :געש. מר ח

 24 ?למה לא :זריהן. מר י

 25 .תחלק את הכסף מחדש :געש. מר ח

 26 ?מה קרה, אז נחלק :מעודה. מר א

 27 .עוד שנה :געש. מר ח

. רק מדודאים לא לקחו, לקחו מפה 2,000, לקחו מכלל ישראל...  :מעודה. מר א 28 
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הורידו , מהדודאים לא לקחו, כן, כן. אני יודע, מדודאים לא לקחו 1 

 2 ... חברים הם לא... מכולם

 3 . אתם מעמידים אותנו בדילמה :בר כוכבא. מר א

 4 אני מבקש :געש. מר ח

אי אפשר להעמיד , אני לא רוצה להגיד פה, אני רוצה להגיד בקשה :בר כוכבא. מר א 5 

אסור , לאשר את זה... אנחנו רוצים ... אותנו בדילמה כזו של 6 

, תהמהות שצריך לקיים פעילויו, שהפרוצדורה תהרוס את המהות 7 

או , שעיקרון השוויון לא יפגע, אבל מה אני אומר, אתה מסכים איתי 8 

יכולים , יכול להיות שידחה אגב, שמי שצריך להגיש יגיש... להבא או ש 9 

לדחות אותו אבל צריכים להראות שהחלטת לפרסם עוד ונגלה שיש  10 

 11 ... אבל מצד שני, תאריך מסוים

לא גומרים , כל הפינג פונג הזה אי אפשר, דקות 10תנו לאנשים לדבר  :געש. מר ח 12 

 13 .כן יוסי בבקשה? עוד מישהו רוצה להתייחס, חברים. את הדיון

לשים את , אני חושב לפנים משורת הדין לקחת מכל אחד כמה לירות :זריהן. מר י 14 

 15 .לא לתת את זה, זה בצד

 16 .לחלק מחדש :דובר

 17 .ניתן לו, יש אפשרות לתת... לא לחלק מחדש :זריהן. מר י

אז תפתח לכל העולם . לא יודעים מה הוא מבקש, לא דנו בבקשה שלו :עשג. מר ח 18 

 19 .באמת, ואשתו עוד פעם

 20 ...בגלל שאנשים אחרים קיבלו כסף אחרי הזמן אז תשאיר גם לו :זריהן. מר י

 21 .בוא נעשה סדר :געש. מר ח

 22 .10אולי יגישו עוד  :גלר. מר ר

 23 ...אבל הוא רצה :מעודה. מר א

 24 (לא ברור, מדברים ביחד. )רק הוא רצהאבל זה  :זריהן. מר י

 25 הבנתי, חברים :געש. מר ח

 26 .כולה דקה אני מדבר, עוד לא גמרתי לדבר, רגע, רגע :זריהן. מר י

 27 .דבר, אתה מנהל ויכוח עם כולם, תמשיך, בבקשה :געש. מר ח

אני רוצה לדבר לגבי , עכשיו לגבי. לא עם כולם, אני מדבר אתך :זריהן. מר י 28 
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עוד עם ... פה את קבוצת התמיכות בפרדס חנה ואני יש , התמיכות 1 

לא , 130בסוף נתנו , אלף 100הפעם הקודמת שעמוס העלה לתת להם  2 

ר פרדס חנה נמצאת גם "אני חשבתי שקבוצת בית, זוכר מה היה שם 3 

 4 .ר פרדס חנה אין לה תקציב ואין לה כלום"בית. בתוך הדבר הזה

 5 היא לא יכולה להימצא :גלר. מר ר

 6 ?למה :ריהןז. מר י

 7 .מסיבה מאוד פשוטה :גלר. מר ר

 8 ?שמה :זריהן. מר י

 9 .ר פרדס חנה אין שום מנהל תקין"לבית :גלר. מר ר

 10 .אני אצרף אותו למועדון הספורט :זריהן. מר י

אני עכשיו כל מי שאני אראה אותו , מה! באמת, איך אני אצרף אותו :געש. מר ח 11 

 12 ?ברחוב אני אצרף אותו לעמותה קיימת

 13 . אבל אני לא ידעתי שהוא בחוץ :זריהן. מר י

 14 הוא לא יכול להגיש  :געש. מר ח

 15 . הם לא הגישו בקשה :גלר. מר ר

התמיכה יכולה להינתן , יוסי, דקה, דקה. הוא לא יכול להגיש בקשה :געש. מר ח 16 

ומי שיש לו את כל , למי שמנהל ספרים כחוק ומי שמנהל תקין 17 

 18 . המנהל התקין ונראה אותםשישלחו בשנה הבאה את , הקריטריונים

 19 ( לא ברור, מדברים ביחד)

 20 .אין להם מנהל תקין, הם לא מנהלים ספרים, יוסי :גלר. מר ר

אתה לא יכול לצרף אותם למועדון הספורט הזה ושהוא יעשה את  :זריהן. מר י 21 

 22 ?המנהל התקין בשבילם

 23 . הם רוצים להתנהל לבד, עשינו את זה פעם בשבילם, יוסי :גלר. מר ר

 24 חשבתי שגם הם עובדים :זריהן. מר י

קבוצה של פרדס חנה כרכור ... אני הייתי אומר , חיים, ברשותך, נורית :קעטבי. מר י 25 

 26 .שהיא תהיה שייכת לפרדס חנה כרכור

 27 ... בסדר :מעודה. מר א

 28 .אתה מתפרץ לדלת פתוחה :גלר. מר ר
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ים סיפורים שהם והם גם מספר... יש להם... כי אותה קבוצה שמקבלת :קעטבי. מר י 1 

 2 .מכבי חיפה והם לא מכבי חיפה

 3 ?מי :גלר. מר ר

 4 הם מטעים את הציבור אותה קבוצה , הם :קעטבי. מר י

 5 אני נפגשתי עם, באמת, לא... הם לא , ברנס, מה פתאום? ברנס :געש. מר ח

 6 האחיין שלי שחקן מכבי חיפה, תקשיב מה אני אומר לך :קעטבי. מר י

 7 יואב , יואב :גלר. מר ר

 8 הוא בילדים והוא היה בקבוצה הזאת  :קעטבי. מר י

 9 , דקה, יואב :גלר. מר ר

אני , סליחה. אתם טועים כולכם, לא, לא, סליחה רגע, והם שמים שלט :קעטבי. מר י 10 

הם משתמשים בשלט של מכבי חיפה והם מטעים , עמוס, רבותי, רוצה 11 

לים את תושבי חנה כרכור שאנחנו מייצגים את מכבי חיפה והם גוז 12 

 13 . כסף מההורים

 14 תקשיב עכשיו , די, יואב, .קי.או, בסדר, יואב :זריהן. מר י

 15 .לא נכון, נו יואב, לא נכון :געש. מר ח

 16 .האחיין שלי שחקן שם :קעטבי. מר י

 17 תקשיב , מה אכפת לי, עזוב, לא נכון :געש. מר ח

 18 .אבל אני יודע מאצלי :קעטבי. מר י

 19 , גג, בוצות שהם נותנים להם כותרתמכבי חיפה יש להם כמה ק :געש. מר ח

 20 .והם מנצלים את זה :קעטבי. מר י

 21 תקשיב :געש. מר ח

יש , אף אחד לא מטעה, דקה, יוסי, אף אחד לא מטעה, תקשיב יואב :כחלון. מר ע 22 

 23 , רגע, אני אגיד לך, שקל 5,000למכבי חיפה הסכם שעלה לברנס 

 24 .באמת, זה מעניין. תן לו לדבר יואב :זריהן. מר י

 25 ... יש בתי ספר, חתמנו על הסכם עם מכבי חיפה, ישבנו :כחלון. מר ע

, ישיבות את ממהרת, ועדת מכרזים את ממהרת, כל פעם אין לך זמן :זריהן. מר י 26 

 27 . אף אחד לא מחזיק אותך בכוח, אז תלכי הביתה

 28 , דקה, ה'חבר, טוב :געש. מר ח
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בין היתר , ענק של בתי ספרמספר , יש להם בתי ספר פזורים בכל הארץ :כחלון. מר ע 1 

הם רוכשים מהם את , את הלוגו... הם , גם ברנס נכנס בתוך הסבב הזה 2 

הם מקבלים הדרכה מקצועית ממאמנים ויש ביקורים , התלבושות 3 

 4 . הדדיים

 5 זה שהם מקבלים את השם  :קעטבי. מר י

 6 יואב , יואב, לא, לא :כחלון. מר ע

 7 . מוכרים את זה בכסף... השם על התלבושות ועל ה :קעטבי. מר י

 8 !יואב, הם רוכשים את זה ממכבי, יואב, לא :כחלון. מר ע

 9 ? מי בעד, אני מבקש לאשר את הקצאת ועדת התמיכות :געש. מר ח

 10 . אני יש לי הצעה אחרת :מעודה. מר א

 11 .בבקשה, הצעה אחרת, בבקשה :געש. מר ח

ולאפשר , שר את זהלא, אחוז כרגע מכולם 10אני מציע באמת להוריד  :מעודה. מר א 12 

במידה והוא יגיש , למי שרצה להגיש ואמרנו לו שלא יוכל להגיש שיגיש 13 

 14 יקבל ... 

 15 .או שפותחים את זה בכלל, ל עוד לא יודע כמה הגישו"המנכ :כחלון. מר ע

 16 ?מי בעד ההצעה של אפרים :געש. מר ח

 17 רגע :מעודה. מר א

 18 ?מי בעד ההצעה של אפרים :געש. מר ח

 19 ?ההצעה מה :זריהן. מר י

אחוז ולחכות שכל האחרים יבואו  10הוא מציע לקחת מכל אחד  :געש. מר ח  20 

 21 .לדלת

 22 ... לא כל האחרים :מעודה. מר א

 23 . אתה אמרת לו נגמר :געש. מר ח

 24 ...כי בעיתון, אני אמרתי לו :מעודה. מר א

? מי נגד ההצעה של אפרים, אפרים? מי בעד ההצעה של אפרים, טוב :געש. מר ח 25 

 26 ? מי נמנע ,.קי.או

 27 ...אתה הצבעת :מעודה. מר א

 28 ? מי בעד קבלת הצעת ועדת התמיכות :געש. מר ח
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 1 ?מי בעד מה :זריהן. מר י

 2 . תודה רבה, פה אחד. הצעת ועדת התמיכות :געש. מר ח

 3 .אני נמנע :זריהן. מר י

גם הנוער העובד , חיכו עד הסוף. הלאה, יוסי זריהן נמנע, נמנע, אה :געש. מר ח 4 

אם היה , כל זמן שלא היה דיון זה היה בסדר, אם, רי כולםהגיע אח 5 

משכו את זה עוד , כל השנים היה אותו דבר, דיון זה לא היה מתקיים 6 

לעדכן אנחנו צריכים , הנושא הבא רינה. הנושא הבא, הלאה. חודשיים 7 

יש , מזה תקופה ארוכה... הדירקטוריון. ז"את הדירקטוריון של החל 8 

 9 . לנו נציגים אני והגזבר

 10 הוא יכול להיות , הגזבר לא יכול להיות :זריהן. מר י

 11 .דירקטור החברה :געש. מר ח

 12 .הוא לא נבחר ציבור, הוא לא יכול להיות דירקטור :זריהן. מר י

ראש . אני לא כתבתי את התקנון של החברה? מה לעשות, אתה טועה :געש. מר ח 13 

 14 .המועצה והגזבר חברים מתוקף התפקיד

 15 .התפקיד מתוקף :גלר. מר ר

ראש המועצה של פרדס חנה כרכור וגזבר . מה לעשות, מתוקף התפקיד :געש. מר ח 16 

עכשיו . פרדס חנה כרכור לדורותיהם הם בתוקף התפקיד שלהם 17 

נמצאת בשותפות עם  96-ז חברה שהוקמה על ידי המועצה ב"החל 18 

היא הייתה , אין בה אף אחד 5או  2004-החברה בעצם מ, ש חדרה"מט 19 

חדלת פירעון מכל מיני סיבות כאלה ואחרות ובעצם  2004בתחילת  20 

... היא עדיין לא הגישה דוחות למס הכנסה של , פעילותה הופסקה 21 

בין היתר שהמחשב של ההנהלת חשבונות של , מכל מיני סיבות 2006 22 

לחברה , החברה לתשתיות זורמות והחברה הכלכלית היו ביחד 23 

ו הייתה הנהלת המפרק לקח את המחשב שעלי, הכלכלית מונה מפרק 24 

, חשבונות והנהלת חשבונות משותפת של אותו משרד ראיית חשבון 25 

להפתעתי הייתי . אנחנו מריצים את הדוחות וצריך לעדכן, חזר המחשב 26 

-פעם אחת שאני נבחרתי ב, בטוח שהדירקטוריון עודכן לפחות פעמיים 27 

אבל הופתעתי . לא הפרעתי לך, אפרים, ם נבחר'ואחר כך שמעון מנג 98 28 
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ות ברשם החברות שבדירקטוריון רשומים שלום ברזילי וטלי לגל 1 

, אנחנו מבקשים לעדכן את הדירקטוריון, לא יודע? נכון, לייבליך 2 

למנות את רינה , היא בוגרת קורס דירקטורים, למנות את כוכי גדרון 3 

 4 . רונן ואת אבי כאכון

 5 .אין לי מושג בדברים האלה, אני יכולה :רונן. ר 'גב

 6 ...יא לא רוצה ה :זריהן. מר י

 7 שאלה, חיים :דובר

 8 כן :געש. מר ח

 9 ? נתוני הסף להיות דירקטור מהם :דובר

 10 ? מה אני מבינה בזה :רונן. ר 'גב

 11 .לנבחרי ציבור אין :געש. מר ח

 12 ס מדברים על"במתנ :דובר

 13 .ס זה משהו אחר"במתנ :געש. מר ח

 14 ?ס"מה קורה עם הרשימה הזאת באמת של המתנ, דרך אגב :מעודה. מר א

ס משהו אחר "המתנ, משהו אחר לגמרי. מחכים לאישור של הסוכנות :געש. מר ח 15 

היא , חברה סוכנותית שהסוכנות ממנה את הדירקטורים, לגמרי 16 

 17 .קובעת את הכללים

 18 ?...אין צורך בלהיות בוגר קורס :קעטבי. מר י

 19 ...לא יודע :געש. מר ח

 20 ...וצהעכשיו רינה לא ר, על כוכי אני יודע שכן :קעטבי. מר י

זה תאגיד , כי זאת חלק? מה לעשות. נבחרי ציבור אין חובה, אין, לא :געש. מר ח 21 

 22 . תאגיד עירוני, עירוני

 23 ...אבל חיים :קעטבי. מר י

אתם . באמת, יואב, שלחתי את זה בסדר יום, אני מביא את זה עכשיו :געש. מר ח 24 

 25 ?רוצים לדחות

, דירקטוריון אז שיתייעצו עם כולםממנים אני אומר ברגע ש( לא ברור) :קעטבי. מר י 26 

לא לגבי , לא לגבי רינה... אולי יואב רוצה, ג-ב-לא להגיד א... אולי  27 

בכלל אני חושב שצריך להביא את , רינה ולא לגבי מישהו אחר חלילה 28 
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 1 .בוחרים דירקטוריון, ה'זה חבר

 2 .אבל זה מה שעושים עכשיו :געש. מר ח

 3 ...חתול בשק :מעודה. מר א

 4 .כתוב בסדר יום, כתוב בסדר יום יואב :געש. מר ח

 5 .אבל הבאתם שמות :קעטבי. מר י

, לא רוצה שמות? מה אתה רוצה, נפתח את זה לדיון, הבאתי שמות :געש. מר ח 6 

 7 .תחליט שמות אחרים

 8 .היית צריך לשאול אותה לפני ששמת את השם שלה :זריהן. מר י

 9 תראו, לא משהו דרמטיזה . אני חשבתי שהיא תשמח לפעילות נוספת :געש. מר ח

 10 ... נכון שלא חיים אבל, בסדר :קעטבי. מר י

 11 ...זה לא, הוא הציע את רינה כי היא אישה :מעודה. מר א

 12 .חגי זוהר, לבחור מישהו עכשיו... רינה לא רוצה :קעטבי. מר י

 13 .לא יכול להיות :געש. מר ח

 14 ?למה :קעטבי. מר י

 15 .ככה ?למה, כי נבחר ציבור צריך להיות :געש. מר ח

 16 .יוסי זריהן :קעטבי. מר י

 17 . אני אהיה, אני :זריהן. מר י

 18 ? מי בעד, יוסי זריהן, אבי כאכון, כוכי גדרון, מקובל? בסדר :געש. מר ח

 19 יואב קעטבי :בר כוכבא. מר א

? אז יוסי לא, .קי.או? אתה רוצה להיות. אבל הוא אמר יוסי זריהן, רגע :געש. מר ח 20 

 21 יואב קעטבי

 22 ?ולי תדונו ביניכםא :מעודה. מר א

 23 ?אולי אל תפריע :זריהן. מר י

 24 ?מי בעד, אבי כאכון, כוכי גדרון, יואב קעטבי :געש. מר ח

 25 . כל הזמן אתה אומר זריהן זריהן זריהן :מעודה. מר א

 26 .רים"סע עם התב, רן. רים"תבהסעיף הבא על סדר היום . פה אחד :געש. מר ח

 27 478, רים"תב :גלר. מר ר

 28 . בבקשה. רק רגע, רגע רק :זריהן. מר י
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 1 . אלף שקל 800... סלילת רחובות , 478 :גלר. מר ר

 2 יואב :געש. מר ח

 3 ?יש עוד תפקידים ליואב שלא עושה כלום :מעודה. מר א

 4 .רים"אולי תעבור אתה על תב :זריהן. מר י

 5 .רים"סע עם התב :געש. מר ח

, ל מהקרנותאלף שק 800ניר וקורנית , סלילת רחובות יובל, 478 :גלר. מר ר 6 

 7 .ע"רכישת רכב למחלקת שפ, 479. עבודות הסלילה

 8 ?478סליחה , זה חיוב גובלים :זריהן. מר י

 9 כן, כן :געש. מר ח

 10 ?למה אתה לא כותב חיוב גובלים :זריהן. מר י

זה , זה קרנות פיתוח. זה אותו דבר יוסי, כי זה נקרא קרנות רשות :געש. מר ח 11 

 12 .רא בספרים יוסיככה זה נק, מה לעשות, קרנות רשות

 13 ?למה כל הזמן כתבתם :זריהן. מר י

 14 יש מקומות שזה יכול לבוא או מה :געש. מר ח

 15 להתחיל פרויקט, לעשות מימון ביניים, אתה יכול לקחת כספי מועצה :זריהן. מר י

זה . זה משהו אחר לגמרי, אתה מדבר על המקור מימון, לא שייך בכלל :געש. מר ח 16 

 17 . אותו דבר קרנות הרשות

 18 ?בסדר, לכתוב קרנות הרשות חיוב גובלים :זריהן. מר י

 19 טוב :געש. מר ח

 20 . תודה רבה :זריהן. מר י

 21 .אלף שקל 150ע "מחלקת שפ :גלר. מר ר

 22 ?הרכב הזה נקנה או עוד לא :זריהן. מר י

 23 . עוד לא :געש. מר ח

 24 ?עוד לא נקנה :זריהן. מר י

 25 לא :געש. מר ח

 26 ...בעבר היו קונים :זריהן. מר י

 27 . לא נקנה :געש. ח מר

 28 ! ?מה :זריהן. מר י
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 1 .לא נקנה :געש. מר ח

 2 .אל תגיד לי אז מה :זריהן. מר י

 3 ?מה אתה רוצה, היה :געש. מר ח

 4 ! אל תגיד לי אז מה :זריהן. מר י

 5 .היה אוטו אחד, כשקנינו רכב אישרו בדיעבד לפני כמה שנים :געש. מר ח

 6 תגיד לי  :זריהן. מר י

 7 .אחד היה אוטו :געש. מר ח

 8 . אין בעיה? מה אמרת לי, מכספי מועצה...  :זריהן. מר י

 9 אתה עוד פעם , יאללה :געש. מר ח

 10 ... :זריהן. מר י

 11 אתה עוד פעם , יוסי :געש. מר ח

 12 .אל תגיד לי לא :זריהן. מר י

 13 .הלאה, הלאה :געש. מר ח

 14 – 482. אלף שקל 33הרשאה ממשרד הרווחה ... שיפוץ אולם ספורט :גלר. מר ר

 15 הצללות 

 16 ?ס"ת פארק משחקים מתנתגיד לי מה זה הקמ, רגע, לא, לא, לא :זריהן. מר י

ס "במתחם המתנ... אנחנו, מוסיפים גן למרכז המושבה שחסר, עושים :געש. מר ח 17 

 18 . עושים גן שעשועים

 19 ?ליד הבריכה שם, איפה :זריהן. מר י

 20 .היה פעםמצפון לבריכה באזור של האקליפטוסים והדשא ש, בין :געש. מר ח

 21 ...אבל זה בתחום ה :זריהן. מר י

 22 .ס"בתחום המתנ :געש. מר ח

 23 ?והכל מכספי המועצה :זריהן. מר י

אם אני אצליח להביא כסף ממקום אחר תאמין לי שאני אביא , הכל :געש. מר ח 24 

 25 .אותו

 26 482 :גלר. מר ר

 27 מהתושבים :געש. מר ח

 28 .אלף שקל 400הצללות  :גלר. מר ר
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 1 .סדנאות, וץ אולמות ספורטשיפ, רגע :געש. מר ח

 2 .זה הרשאה ממשרד הרווחה :גלר. מר ר

 3 ... המועצה , אלף שקל 57משרד הרווחה  :געש. מר ח

 4 ? איפה זה :זריהן. מר י

 5 ? מה זה איפה, בסדנאות :געש. מר ח

 6 483 :גלר. מר ר

 7 . 482 :זריהן. מר י

 8 .ביצוע הצללות 482 :גלר. מר ר

 9 ?בגני משחקים, איפה :זריהן. מר י

 10 אנחנו מתחילים לעשות הצללות :געש. מר ח

 11 .לא בגני ילדים, בגנים פתוחים :זריהן. מר י

גני ילדים עשינו , הגני שעשועים שעשינו עד ש, גני משחקים, לא, לא :געש. מר ח 12 

, עשינו גני משחקים, מתחילים עכשיו על גני משחקים, ובתי ספר עשינו 13 

, יודע עוד כמה חלק מהם העצים יגדלו לא, חלק מהם עם עצים 14 

 15 . צריך לעשות הצללה, בינתיים מסתבר שהחום מלהיט את הדברים

 16 .אלף שקל 862... שיפוץ מועדון פיס , 483 :גלר. מר ר

 17 .זה סגירת הקומה :געש. מר ח

 18 ?הקומה למטה :זריהן. מר י

המתחם החדש שעובר , לגדר בית ספר חקלאי, 484. הקומה למטה :גלר. מר ר 19 

 20 .350למועצה 

, ס חקלאי לכיסאות"ר של מיליון שקל לבי"אז למה הוצאת תב :זריהן. מר י 21 

היה מיליון , ר"אז למה אתה מוציא עוד פעם תב, אני יודע, ספסלים 22 

 23 .שקל שעוד לא גמור

 24 . זה אני עושה את השיפוץ, לא שייך :געש. מר ח

 25 .זה גמור :גלר. מר ר

 26 זה גמור דרך אגב :געש. מר ח

 27 ?אתמיליון שקל הוצ :זריהן. מר י

וזה , תראה, תבוא, שנה 50עשיתי שיפוץ אחרי , קניתי ריהוט... כן :געש. מר ח 28 
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 1 עכשיו הגידור המקורות מימון בסוגריים. הגידור

 2 .ר"בינתיים אנחנו מאשרים את התב :גלר. מר ר

אחוז  50-אחוז יבוא מהתאחדות האיכרים ו 50מהקרנות נכון להבוקר  :געש. מר ח 3 

 4 .ממשרד החינוך

 5 ?מאיפה יש להם כסף :ןזריה. מר י

 6 .מכרו קרקעות :דובר

הם מקבלים לעוד , חבל על הזמן, יש להם עסקאות עם משרד האוצר :געש. מר ח 7 

 8 . שנתיים מכסות ביצים וחלב וכל מיני

 9 .אין להם לשלם משכורות :זריהן. מר י

 10 ...אין בעיה , אין יותר בעיות משכורות! לא נכון :געש. מר ח

 11 .לא היה להם שקל ,אבל היה :זריהן. מר י

אני לא יודע מה אתה , ל משרד החינוך"אבל זה הסיכום שהביא מנכ :געש. מר ח 12 

 13 . רוצה

 14 .ריבוד כבישים במיליון וחצי נוספים –הגדלה , 284 :גלר. מר ר

 15 ?על איזה כבישים אלה... אני רוצה  :זריהן. מר י

 16 זה עכשיו ילך :געש. מר ח

 17 .לפי תוכנית עבודה שאישרנו :גלר. מר ר

 18 ?איפה, איזה תוכנית :זריהן. מר י

-אישרנו עבודות ב, במליאת המועצה 2010-התוכנית עבודה שאישרנו ב :געש. מר ח 19 

שמה שמנו רשימה של רחובות שמיועדים לקרצוף , מיליון שקל 41 20 

 21 . מרכז המושבה, צפירה, יש לך עכשיו עוד את חבצלת. וריבוד

 22 ?להיש לך אומדנים על הרחובות הא :זריהן. מר י

 23 .הנחת אבני מדרכות... קרצוף וריבוד :געש. מר ח

 24 ?הוא נמצא אצל המהנדס :זריהן. מר י

 25 כן :געש. מר ח

 26 ... אלף שקל 750-ה מהגדל – 320 :גלר. מר ר

 27 ?למה, זה למה :זריהן. מר י

 28 לגינון :גלר. מר ר
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 1 .כן, לגינון ציבורי לכל הישוב :זריהן. מר י

ס סדנאות פלוס עבודות חשמל שעושים "בישיפוץ חדר אוכל ל, 381 :גלר. מר ר 2 

 3 . אלף 780-הגדלה ל, אלף שקל נוספים 100, שם

 4 ?ס חקלאי מישהו יכול להגיד"כמה כסף הוצאנו עד עכשיו על בי :זריהן. מר י

, גם בהפעלה הן שלנו, הסדנאות שלנו. זה הסדנאות, זה לא חקלאי :געש. מר ח 5 

המבנים היו שלנו , ס חקלאי יפעיל אותו"משרד הרווחה התנגד שבי 6 

 7 ,תמיד

 8 .ההפעלה שלהם :גלר. מר ר

 9 . המבנים שלנו, ההפעלה שלהם  :געש. מר ח

 10 ?ככה היה כל הזמן :זריהן. מר י

, כל הזמן אבל לא העברנו כלום כי לא ידענו מה הם יעשו עם הכסף :געש. מר ח 11 

 12 . עכשיו אנחנו עושים

 13 יהוטמיזוג אוויר ור, שיפוץ מבני המועצה, 329 :גלר. מר ר

 14 ?מיזוג אוויר וריהוט :זריהן. מר י

 15 כן :גלר. מר ר

 16 .אבל השקענו פה ריהוט בכל המשרדים :זריהן. מר י

 17 .לא רק פה, אנחנו ממשיכים :גלר. מר ר

 18 . המבנים של המועצה, כי זה מבני מועצה :געש. מר ח

יש , ע"תש, שיפוצי קיץ של השנה הזו – 466. 'השירות הפסיכולוגי וכו :גלר. מר ר 19 

 20 . אלף שקל משרד החינוך 143הרשאה 

רים לפי "אני מבקש לאשר את התב? מישהו רוצה להעיר משהו :געש. מר ח 21 

 22 . הישיבה נעולה, תודה רבה, פה אחד? מי בעד, הרשימה שהוקראה

- ישיבה נעולה- 23 

   24 


