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 14 מר עמנואל מצליח , מר יואב קעטבי, רינה רונן' גב, מר אלדד בר כוכבא, מר יוסי זריהן

  15 

- פרוטוקול- 16 

 17 . 09/1224/ת המועצה מתאריך אישור פרוטוקול ישיב. 1סעיף 

בנושא הפרוטוקול אני מסרתי לו לעשות עדכון וחשוב , לפני הפתיחה :ודהמע. מר א 18 

 19 מאוד שאם הוא לא יודיע לי שהוא יתקן את הפרוטוקול כמו ש

 20 ?של איזה ישיבה, פרוטוקול איזה :געש. מר ח

 21 זה שמסרתי לך :מעודה. מר א

 22 .קי.או? של הארנונה :געש. מר ח

זה ומכיוון שלא עשה ותעבור ישיבת  לצערי הוא עד היום לא עשה את :מעודה. מר א 23 

 24 מועצה עכשיו אז זה כאילו אישרנו 

 25 .לא אישרנו, לא :געש. מר ח

 26 כל מה שכתוב פה , אז עכשיו הוא אמר לי שהוא כן יתקן את זה אז אני :מעודה. מר א

 27 ?רן? מי זה הוא :גדרון. כ 'גב

י אני כשאני איתו כ? את יודעת למה, ברח לי השם, רן, ברח לי השם, רן :מעודה. מר א 28 

 29 . לבד אני קורא לו בשם אחר

 30 .מה אתה אומר :דוברת

 31 ...לא רציתי לקרוא לו :מעודה. מר א

כרכור-פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה  

 ע   "א טבת תש"כ  07/01/10תאריך ' ביום ה 
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הפרוטוקול עד שלא יתוקן ההערות , תן לנו להתחיל בבקשה, אפרים :געש. מר ח 1 

 2 ?מה שאתה מעלה עכשיו מופיע בתמליל, מופיעות

מה שביקשתי פה זה יכתב אם  אני רוצה לקבל עכשיו ממנו שכל, סליחה :מעודה. מר א 3 

 4 .לא אני אקריא את זה את מה שאני מבקש שהוא יתקן

מה שאתה מבקש לתקן מופיע בתמליל של הישיבה או שזה דברים  :געש. מר ח 5 

 6 שאתה 

ולא בדקו תמליל ולא תיקנו אני לא מאחר וחלף חודש , זה מופיע, לא, לא :מעודה. מר א 7 

ולכן אני אקרא את המלים  רוצה שישיבת המועצה תעבור בלי התיקון 8 

 9 האלה שכתבו עכשיו 

שיוכנס לתמלול כל דברי מעודה יוכנסו , אני מציע שהפרוטוקול יתוקן :דובר 10 

 11 .לפרוטוקול

 12 .לא צריך שהצעקות יכנסו, לא את כל הצעקות, אני צריך את זה, לא :מעודה. מר א

 13 הנה :געש. מר ח

 14 .אבל הבאתי לו את זה, רק הנושא הזה :מעודה. מר א

 15 .שמופיע בתמליל יכנס לפרוטוקול, בתמליל, כל מה שאמרת בישיבה :געש. מר ח

 16 אני מדבר פה, זה שעה וחצי, לא צריך את הכל :מעודה. מר א

 17 (צוחקת) :גדרון. כ 'גב

 18 רבותי, רבותי :מעודה. מר א

 19 .בדברים שלך כל מה שאמרת בישיבה יכנס לפרוטוקול :געש. מר ח

, יש לך את זה, מה שכתוב פה וביקשתי לפני חודש אני רוצה רק, לא :מעודה. מר א 20 

 21 ?נכון

 22 , סבלנות, סבלנות :זריהן. מר י

 23 אם מה שכתוב אצלך לא סותר את התמליל אז :גלר. מר ר

אז אולי אני אחזור עליהם ואז כולם פה יזכרו ויאשרו את זה בלי  :מעודה. מר א 24 

. ת הישיבההוא פתח א... לפני ש, אני רוצה לומר, רבותי, טוב. התמליל 25 

אחרי , בעמוד הראשון, אז אני אקריא את זה, אז אני רוצה ככה 26 

אפרים מעודה מבקש , שדיברתי שעה ומשהו כותב רן על כל מה שדיברתי 27 

בדבר הגדרת בניין המשמש למגורים  1.3להפנות את תשומת הלב לסעיף  28 
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, ומציע לפטור מארנונה קומת עמודים שמעליה יש קומת עמודים נוספת 1 

 2 אז כל ה

 3 ?...מה סגור :דוברת

 4 ... לא משנה :מעודה. מר א

 5 ?מה מפריע לך שנכניס את כל מה שמופיע בתמליל לפרוטוקול, אפרים :געש. מר ח

עכשיו אני רוצה את מה , את זה היה צריך לכתוב עד עכשיו? סליחה :מעודה. מר א 6 

 7 אם פה מישהו יגיד , שאני אומר פה זה יהיה פה

 8 , יבתקש, אפרים, לא :געש. מר ח

 9 .אני בתיקון שלי מותר לי להגיד מה שאני רוצה :מעודה. מר א

 10 ...אתה יכול להגיד רק אם הושמט משהו ממה שאמרת , לא :געש. מר ח

 11 אז אני :מעודה. מר א

אני מוסיף לפרוטוקול את תמליל דבריך , אז אני כבר אומר לך, דקה :געש. מר ח 12 

 13 בישיבה 

עכשיו אני רוצה לומר מה , ה לפני חודשאמרתי את ז, מצטער מאוד :מעודה. מר א 14 

 15 .זה כמה שורות, אמרתי בתמליל ואני אקריא את זה

 16 ... לא זוכרים שזה בדיוק , אבל אנחנו ממילא לא יכולים לדעת :גדרון. כ 'גב

החוק קובע שלפני ישיבה מאשרים , בואי אני אסביר לך גברתי :מעודה. מר א 17 

 18 אז לפני שאני אאשר, פרוטוקול

 19 ...לסגור את התמליל ...  :רוןגד. כ 'גב

 20 אני אקריא את מה שאני אומר, תני לי עם חיים? את רוצה לפתוח ויכוח :מעודה. מר א

 21 .בבקשה אפרים :געש. מר ח

, בהחלטה אתה הצעת בהחלטה שאנחנו', אנחנו א, הוא מסכים איתי :מעודה. מר א 22 

ת הצע? אתה זוכר שאתה אמרת את זה, 1985-הנוסח יהיה כמו שהיה מ 23 

זו הייתה , זה יהיה, שכמו שאז לא לקחו או כן לקחו? נכון, חוק העזר 24 

 25 ? נכון, ההצעה שלך

אתה אמרת , זו הייתה הצעה שלך ואני קיבלתי אותה, זה לא הצעה שלי :געש. מר ח 26 

למחוק את התיקון שהוצע על ידי יוסי , לא, למחוק את התיקון, למחוק 27 

 28 2008-ב
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 1 יפה :מעודה. מר א

 2 .התקבלוזה  :געש. מר ח

תראה מה הוא , זה מה שאני מתכוון? אבל מה הוא כתב בהצעת החלטה :מעודה. מר א 3 

, "שני לפחות"להוריד את המלים  1.3הוא כותב סעיף ... האדון , כותב 4 

שני פחות ? אולי תסביר לי מה זה כתוב איפה בהחלטה שלנו מה סיכמנו 5 

 6 ?זה ההחלטה

 7 אנחנו . זה התוספת :גלר. מר ר

 8 ? זה התוספת ואת זה אמרנו להוריד :מעודה. מר א

 9 . אנחנו מחזירים את הניסוח המקורי :גלר. מר ר

 10 סליחה :מעודה. מר א

 11 . לחוק העזר 86-אנחנו חוזרים ל :זריהן. מר י

 12 ...אבל זה ה :מעודה. מר א

 13 ... זה בדיוק המלים :גלר. מר ר

דיברנו פה , אבל בהחלטה היה צריך להגיד להשאיר את הנוסח כמו שזה :מעודה. מר א 14 

, 1985-אז ביקשתי לתקן את המלים האלה ולהשאיר את הנוסח מ, משהו 15 

אף אחד לא מתווכח . יביע המלים האלהאת זה אני מבקש שהפרוטוקול  16 

עכשיו בסעיף ההוא אני מבקש לכתוב את מה שאני , עם זה מה שהיה 17 

להכיר בכך כי הפירוש לביטוי , דיברתי אז ואני אמרתי במלים האלה 18 

ומנוסח חוק ברור שרק , אני אמרתי, משמעותו לפחות שני קירותקירות  19 

הכוונה שנבנו , קומת עמודים שיש שני קירות לפחות אפשר לבנות 20 

דורש לבטל את התיקון שנכתב , במטרה לסלול חלק מקומת עמודים 21 

אתה עכשיו , במפורש שני קירות לפחות אבל זה לא כתוב פרוטוקול 22 

 23 .זה לא כתוב אמרת לי שזה מה שאני אמרתי אבל

 24 ?מופיע על התמליל :געש. מר ח

 25 הוא כתב פה, לא כתוב כלום :מעודה. מר א

 26 בתמליל, בתמליל, לא :געש. מר ח

אם אתה זוכר שאמרתי עכשיו אז זה לא כתוב בתמליל אז צריך לזרוק  :מעודה. מר א 27 

ופה , כמו כן אני תובע. כולם זוכרים שאמרתי את זה, את כל ההקלטה 28 
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א בכתב לגבייה מאת ארטן כי אין לגבות ארנונה לכל אני אמרתי שיצ 1 

ואת זה אני אמרתי שש פעמים ואמרתי , רק אם ברור, קומת עמודים 2 

אז אני , שראיתי את המכתב בשנה שעברה והוא לא כתב את זה לחברה 3 

את המלים האלה שיהיה כתוב פרוטוקול ועל זה הייתה , מבקש 4 

ד יכתוב לו מכתב "העוברגע שהם כתובים ותהיה הסכמה אז , ההסכמה 5 

את זה אתה זוכר בלי , 1985-להוריד את קומת העמודים ולעשות מ 6 

 7 ?נכון, התמליל שאמרתי את זה

 8 .כן 86, 85, 1985-את ה :געש. מר ח

אני רוצה רק להבין דבר , לכן אני אומר, אבל זה גם לא נכתב, אז תראה :מעודה. מר א 9 

דיבורים שלי שתי אחד אם יש לנו תמליל ובסוף אני מקבל על כל ה 10 

 11 שורות

 12 ,אפרים, התמליל :געש. מר ח

 13 ...אז מותר לבטל את התמליל ומישהו פה יהיה מומחה, מצטער :מעודה. מר א

, התמליל של, עמודים 81התמליל הוא , תקשיב, התמליל, אפרים :געש. מר ח 14 

 15 .עמודים 81זה , מתמללים את ההקלטה

 16 .ריך לכתובאבל יש תוכן ודברים מהותיים שצ :מעודה. מר א

עמודים זה יהיה  81את התמליל , אתה רוצה לפרסם את הפרוטוקול :געש. מר ח 17 

 18 ?הפרוטוקול

 19 ... יהיה לכם קל לכתוב, באמת, אוי :מעודה. מר א

 20 ?אפשר לקבל דיסק? אין דיסק :זריהן. מר י

 21 . לא יודע איך זה בא :מעודה. מר א

 22 .לכל חבר מועצה דיסק שישמעו...  :זריהן. מר י

 23 ...אני , אז אני מביא לך את זה :מעודה. מר א

 24 . הם יושבים עם ההקלטה וכותבים, הם יושבים, לא :געש. מר ח

נותנים לכל חבר מועצה , למה לא מקליטים את זה ישר על דיסק וגמרנו :זריהן. מר י 25 

 26 .דיסק ונגמר הסיפור

 27 ? אתה מקליט את זה על דיסק :געש. מר ח

 28 ( לא ברור) :דובר
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 1 ?אבל זה על דיסק אחר כך, לא :געש. מר ח

 2 ... עובר לתמלול ו, אחר כך זה מגיע, לא :דוברת

 3 .הכל דיגיטלי :דובר

, יושבים, כמו שאמרתי לך? אחר כך מקשיבים לזה וכותבים, יושבים :געש. מר ח 4 

 5 .כותבים, מקשיבים

 6 ?שורות 6אז על שלוש שעות כתבו  :מעודה. מר א

 7 .עמודים בתמליל 81יש  :געש. מר ח

אז לא , באמת? עמודים 2משלוש שעות ישבנו פה על , עמודים 2והביאו  :מעודה .מר א 8 

אבל לפחות שההחלטה יעתיקו מהתמליל , אכפת לי שלפחות ההחלטה 9 

 10 .גם אין פה החלטה בכלל, את לשון ההחלטה כמות שהיא

 11 ?מה עוד, טוב :געש. מר ח

וסח ההחלטות אבקש לתקן את זה ולהבא אני אשתדל לבוא לתת את נ :מעודה. מר א 12 

 13 .כמו שהן

האם להכניס את , כל אחת לשיטתו, בדקנו עכשיו ברשויות אחרות :געש. מר ח 14 

 15 .עמודים 81התמליל מלא כי התמליל של הישיבה של הארנונה הוא 

שמישהו פה יכתוב את עיקרי הדברים אבל לא , אני מוותר על תמליל :מעודה. מר א 16 

, עמודים 5כתבו , יודע מי לא, חגי, מי זה היה, היה פה, בשני עמודים 17 

 18 .עמודים 2אבל לא 

אחר כך החלטנו פרוטוקול , עד שהשתנתה התקנה היה פרוטוקול קצר :געש. מר ח 19 

 20 .ארוך

 21 .אז צריך לעשות :מעודה. מר א

 22 טוב. עמודים 81הארוך אתה נתת , הוא יותר, הוא ארוך :געש. מר ח

 23 .ות של הדבריםמה, אני מדבר פה שיהיה המהות של ההחלטות :מעודה. מר א

 24 גם לך היה, אלדד, מקבל :געש. מר ח

וזה אני מבקש , יש לי סליחה עוד בקשה אחת שאני מבקש את ההחלטות :מעודה. מר א 25 

 26 , תכתוב בפרוטוקול את זה רן, שיהיה כתוב

 27 כן :גלר. מר ר

שבהחלטות כשמצביעים אני מבקש שיהיה כתוב שמית של האנשים  :מעודה. מר א 28 
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לא , 4, 5, 8מכיוון שאומרים , שים שהצביעו נגדשהצביעו בעד והאנ 1 

 2 ... וזה , יודעים מי

 3 צריך, יש קריטריונים להצבעה שמית, זה לפי, אתה יודע, הצבעה שמית :געש. מר ח

 4 .אני אקריא לך את החוק, בחוק כתוב, לא, לא, לא :מעודה. מר א

 5 .חבר המועצה יבקש אז יהיה הצבעה שמית :געש. מר ח

 6 .אני ביקשתי, נהה :מעודה. מר א

 7 .גורף על הכל, הבנתי :געש. מר ח

 8 בהצעה הסופית, לא :מעודה. מר א

 9 הבנתי :געש. מר ח

 10 . זריהן נגד, מעודה בעד, אז חגי בעד, מי נגד, מי בעד :מעודה. מר א

, אלדד( לא ברור, מדברים ביחד. )רשמתי שמעודה בעד כל ההחלטות :געש. מר ח 11 

לאלדד , רגע. אלדד בבקשה, ך הלאהתן להמשי, אפרים, אפרים. בבקשה 12 

 13 ?נכון, גם כן היה תיקון לפרוטוקול של אותה ישיבה

 14 ... עד שהוא יגמור אני אמשיך :מעודה. מר א

 15 .לא הפשרנו את השעועית לחמין עוד :בן צבי. ח 'גב

, באמת חיה, באמת, תעשי לי טובה, לכי הביתה לאכול שעועית, חיה :מעודה. מר א 16 

 17 ...אנחנו עכשיו 

 18 ,אפרים! אפרים :געש. ח מר

כי אני כתבתי ביקשתי והוא לא כתב , אני מבקש, אני פשוט עניינית :מעודה. מר א 19 

שני , זה הייתה ההצעת ההחלטה, הצעת החלטה שני לפחות, חודש 20 

 21 . לפחות

 22 .אלדד בבקשה, הבנו, אפרים :געש. מר ח

 23 .בקשה בכתב, אני הגשתי בקשה לתיקון פרוטוקול :בר כוכבא. מר א

 24 ? נכון, גם זה לישיבת הארנונה :געש. ח מר

אני רוצה , מתייחסת לישיבה האחרונה שהייתה, לישיבת הארנונה :בר כוכבא. מר א 25 

 26 להזכיר בקצרה

 27 ?וקיבלת את התמליל :געש. מר ח

 28 .התמליל מצדיק את מה שאני אמרתי, קיבלתי את התמליל :בר כוכבא. מר א
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 1 . קי.או :געש. מר ח

אבל זה אנחנו ... לי תמליל של ישיבה קודמת שיצדיק את מה שאני חסר  :בר כוכבא. מר א 2 

אני פעם ראשונה , אני רוצה לומר באופן עקרוני. מחכים לתמליל השני 3 

, שש, פרוטוקול בשבע השנים האחרונות שאני תיקוןשאני מגיש בקשה ל 4 

וזה מטריד אותי שאני צריך , אף פעם, שבע שנים שאני חבר מועצה 5 

ן פרוטוקול כשהפרוטוקול צריך לשקף את הישיבה לתיקולהגיש בקשה  6 

אני חושב שכשלת פה , ולא את מה שהצד השני חושב שצריך לשקף 7 

מפני שמדובר באנשים ומצטייר , בצורה ממש חמורה ואני אסביר למה 8 

המצב כאילו שאם מישהו העלה נושא מאחורי כל דבר שאני מדבר  9 

ז ישנו בן אדם שאני אז אם אתה מייחס לי העלאה כזו א, עומדים אנשים 10 

במה דברים אמורים אני , פועל נגדו באופן אישי שבכלל זה לא מה שהיה 11 

, אני לא העליתי את זה, בישיבה עלה נושא אורוות הסוסים, רוצה להגיד 12 

כי אני הבנתי שנה , אני אומר את האמת, לא חשבתי שיש בעיה עם זה 13 

 14 ...על פי זכרוני הטוב, שעברה שהסדרנו את זה

 15 . אז דיברנו על זה, זה לא אושר, לא :שגע. מר ח

עלה לדיון והיה צריך לכתוב החלטה , אושר או לא אושר, זה לא משנה :בר כוכבא. מר א 16 

, עזוב, הייתה הצבעה וזה גם נעלם מהפרוטוקול, אושר או לא אושר 17 

דיון של ... אני כבר לא מדבר , הפרוטוקול הכללי צריך לדון בו בפני עצמו 18 

ד ארטן ואומר "בא עו, לא קיבלנו, החלטה קיבלנוחצי שעה ולפחות  19 

אני אוכיח אותה שזה לא , שהייתה החלטה שנה שעברה שזה לא החלטה 20 

זה לא ההחלטה , אם לא בפרוטוקול אז באמצעי אחר נוכיח, החלטה 21 

, אבל מה שמפריע לי בקטע הזה נושא אורוות הסוסים התעורר, שקיבלנו 22 

מפני שיש שם שלוש , תבינו שלא, לא בגלל שיש לי משהו נגד מישהו 23 

שאלת השימוש , שאלת הסיווג ונושא חוק הארנונה, נקודות מרכזיות 24 

, בקטע של התנהלות המועצה אני לא רוצה להרחיב, והתנהלות המועצה 25 

מה שחשוב . זה פחות חשוב, אבל עזבו, בעייתית, התנהלות קלוקלת 26 

, בריםהיא משליכה לגבי כל הד, מהותית... שאלת השימוש והסיווג ש 27 

עכשיו כשאני נתקל באינטרנט שאומרים , ועיקרון השוויון ומשם באתי 28 
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שאני מוציא דיבה רעה על איזה מישהו ומוחקים דברים שלי זה מדליק  1 

אם לא הייתם כותבים שאני מוציא דיבה רעה אז לא הייתי , נורה אדומה 2 

פרסמתי שמה עלה לדיון , אז אני הבנתי שאנשים, מתעורר בכלל בסיפור 3 

מי שמוציא דיבה רעה זה , עכשיו יש לתקן את הפרוטוקול. יבהביש 4 

ואני , חבר המועצה שעושה את תפקידו, זה המועצה מוציאה דיבה, אתם 5 

זו סוגיה , לא מדבר על סוגיות אחרות שיעלו בעקבות הנושא של האורווה 6 

אני לא . עוד שאילתה שמפרטת, אנחנו נדון בשאילתה, הרבה יותר רחבה 7 

אתה לא יכול , ס לסוסים ולרכיבה לידיעתך"הבי העליתי את נושא 8 

אנשים יחשבו שאני מחפש , לכתוב שהעליתי כי למחרת יש אנשים 9 

 10 .לא הייתי מעלה את זה בכלל, לחלוטין לא, מישהו

 11 ?מה יש עם הסוסים האלה :מעודה. מר א

 12 .מהותיות לגבי חוק הארנונה, יש שם סוגיות משמעותיות, הסברתי למה :בר כוכבא. מר א

 13 ?אז מה השקר כתוב שם :מעודה. מר א

כשאנחנו העלינו את זה לפני שנה דנתי . לא הכסף כרגע מעניין אותי, לא :בר כוכבא. מר א 14 

כמו שאמרתי אז , למה צריך בנושא הזה להכניס אותו לסיווג של הטבה 15 

כרגע , ענת דור ואחרים כדי שאורוות כאלה יהיו בטיפול של התושבים 16 

אחר כך זה , זה לא עניין אותי, עומד מאחורי זה מי, לא אמרתי אחרי זה 17 

ד ואומר דבר לא נכון ומדליק את הנורה "בא פה עו, נהפך בגלל שהעלו 18 

כשהוא אומר ומעלה את זה סימן ? למה הוא אומר את זה, האדומה 19 

 20 .שמשהו מסתתר

 21 .אצלו מסתתר, כן :מעודה. מר א

 22 אז , אז זה הסיבה שהפריעה לי :בר כוכבא. מר א

 23 ?מה התיקון שאתה מבקש לעשות לפרוטוקול :עשג. מר ח

תסביר את המגמה למה דורשים תיקון כי זה לא קרה לי , התיקון לא :בר כוכבא. מר א 24 

ס "חוות סוסים ובי... נכתב 2' בעמ, אני אומר כזה דבר. שביקשתי תיקון 25 

הסוגיה הועלתה , הנושא לא הועלה על ידי, הדברים לא נכונים, לרכיבה 26 

אם אתם , ארטן ואני מקריא אותה כדי שידעו גם אנשיםד "על ידי עו 27 

אורוות , זוכרים בשנה שעברה היה דיון ארוך מאוד בנושא הסוסים 28 
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במליאה ביקשו לא לעשות את , הסוסים שרצינו לייקר להם את התעריף 1 

שלא לעשות את זה וזה ירד וזה חזר להיות , דברים שלא נכון, זה 2 

ריך לבדוק את המגמה למה אמר צ, גם לא נכון ארטן אומר, חקלאיים 3 

ואז בעקבות זה שהוא , שיהיו מסומנים עם איזשהו...ולפחות , את זה 4 

, הייתה החלטהכבר ... על מה אתה מדבר, עלה אני באתי ואמרתי רבותי 5 

אז , ם אותהלא תיארתי לעצמי שזה לא מופיע בהחלטה ושלא מימשת 6 

 7 אני 

 8 .לא שלא מימשנו :גלר. מר ר

 9 לא קיבל אישור, לא משנה, תיארתי שלא מימשתם לא :בר כוכבא. מר א

 10 ...משרד הפנים ומשרד האוצר  :גלר. מר ר

בוא נגיד , אבל לא תיארתי לעצמי שאתם רוצים להעלות אותה מחדש :בר כוכבא. מר א 11 

, 29שנה שעברה הבאתם לנו אותה הערת סעיף ... כאילו שיש ספק, ככה 12 

... ללימוד רכיבההמועצה סבורה כי לאור התרבותם של בתי ספר  13 

אתם יודעים מה אתם , תגידו לי, ביקשתם בהצעת צו הארנונה שינויים 14 

 15 .אני מתפלא עליו, ד"הוא עו? ד ארטן"איפה עו? עושים

 16  2009-ב,לא הבנתי את הנקודה :גלר. מר ר

 17 אם אתם מעלים :בר כוכבא. מר א

 18 .התיקון ירד 2010-ב, הצענו את התיקון :גלר. מר ר

 19 אבל שאתם הצעתם, .קי.או :בר כוכבא. מר א

 20 .יצא בכלל :גלר. מר ר

ד ארטן לא "עו, סליחה... בהצעה העיקרית שלכם אתם הצעתם לחייב :בר כוכבא. מר א 21 

יכול לבוא ולומר אני מחייב בחקלאי אם אתם מציעים בעסקי כי חל  22 

, חוק הארנונה חל לפי שימוש ולא לפי סיווג ולא לפי, עליו חוק השימוש 23 

או ... תן לי להמשיך כי אתה, אני מוקלט, צור אותי פהע, עם כל הכבוד 24 

אתם לא יכולים , שתעשה שיעורי בית או שתלמד את חוק הארנונה 25 

, אני אפרט לך יותר, אני אוציא לך עוד מכתב כזה. לטעון כאלה טענות 26 

אתה לא , סלח לי, איך אתה מתנהל, זה כבר מצריך בדיקה יותר עמוקה 27 

אם אדם משתמש במסחרי ? את החוק אתה מכיר, יכול לחייב שימוש 28 
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מלה לא )אתה לא יכול להגדיר ולקבל , עסקי-תחייב אותו במסחרי 1 

בשום מקום לא , זה לא יעלה על הדעת, שזה חקלאי... ד "של עו( ברורה 2 

אבל לא רוצה את המגמה כי זה , השאלה אם יש פה מגמה. יקבלו את זה 3 

אתם , להשלכה אחרתהסיווג , אותי עניין שאלת המהות, לא עניין אותי 4 

הערתם את תשומת לבי כשאתם העליתם סימן שיש פה מגמה שאתה גם  5 

נבדוק את זה אם אני , לא קרה שום דבר, לא נורא, בסדר, שותף לה 6 

לא עושים פה ... אתה גם מוקלט פה כשאתה אומר, צודק או לא צודק 7 

אתה , אחוז 30, 50לא עושים מקח וממכר כמה אתה מציע , נכון, עסק 8 

 9 . המועצה גזבר

 10 , אלדד, אלדד :געש. מר ח

 11 ...אתה לא יכול לעבוד מתוך אינטרס :בר כוכבא. מר א

 12 ?מה התיקון שאתה מבקש לבצע בפרוטוקול, אלדד :געש. מר ח

זה דבר ראשון , תיקון שיגידו את האנשים שמעלים את הנושאים', א :בר כוכבא. מר א 13 

על נושא ... ד ארטן"צריך לבוא עו... שמי העלה את זה ומה אני טענתי 14 

 15 ... חיוב חוות סוסים

 16 ...כתבת מה אתה רוצה :מעודה. מר א

 17 2בעמוד ', ב, ד ארטן העלה את זה"עו, אני הגשתי להם את זה בכתב, כן :בר כוכבא. מר א

, הגדרת בתי ספר ללימוד רכיבה 2.10מציע להוסיף לסעיף ... נכתב  18 

א אולי אשתקד הדברים שהועלו על ידי כנוש, הדברים האלה מוכרים 19 

לא , לאחר דיון שיש לפעול בהתאם להצעה אשתקד שמקבלת המועצה 20 

אחר כך מתברר שלא נכתב לא הפרוטוקול ולא . הצעתי עכשיו שום דבר 21 

תי שקיבלתם את ההצעה אז בסופו של דבר הבנ. דיון והחלטה, הישיבה 22 

פשוט הפרוטוקול חייב לשקף את , אותו דבר, שלי המקורית מלפני שנה 23 

במיוחד אם מדובר באנשים שעומדים מאחורי הדברים האלו , הדברים 24 

קיבלת אותה , זה ההערה שלי וזה הבקשה שלי...ויש להם השלכות 25 

 26 .תשווה ותתקן, בכתב

 27 . יש לנו ארבעה שאילתות, .קי.או :געש. מר ח

 28 ...יש תיקון בהן  :זריהן. מר י
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 1 ?תיקון :געש. מר ח

 2 תיקון בתקציב :זריהן. מר י

אותו עכשיו פה בחוץ  הראית ליאתה . בבקשה? רוטוקול של התקציבבפ :געש. מר ח 3 

 4 אין לי , אבל לא

 5 נתתי אותו לפני רבע שעה  :זריהן. מר י

 6 ... אולי אני אתן לך :מעודה. מר א

 7 16/09אבקשך לתקן את הפרוטוקול של ישיבת המועצה מן המניין  :זריהן. מר י

בתקציב המועצה בנוגע לאישור תוכנית עבודה  24/12-שהתקיימה ב 8 

מקריאת התקציב ביקשתי לקבל נתונים לגבי תקציב , 2010לשנת  9 

וביקשתי לדעת אם תקציב זה מאושר על ידי  2010המועצה הדתית  10 

 11 .קיבלתי תשובה עדיין אין אישור של משרד הדתות, משרד הדתות

 12 ?מה אמרת, איך :מעודה. מר א

והם בדרך כלל שולחים את הגזבר אמר שאין אישור של משרד הדתות  :זריהן. מר י 13 

 14 .זה מאוחר יותר

 15 .מתישהו עכשיו הגיע, הוא שלח את זה עכשיו :געש. מר ח

 16 ?אז זה הגיע :זריהן. מר י

 17 .זה הגיע עכשיו, כן :מעודה. מר א

 18 . עכשיו זה הגיע :געש. מר ח

 19 . אז נתקן את זה, אז אם זה הגיע עכשיו אז בסדר, .קי.או :זריהן. מר י

 20 ? מה התיקון, ה תקןאז מ :מעודה. מר א

והחלק של  869,223החלק של משרד הדתות זה , התיקון הוא כזה :זריהן. מר י 21 

 22 ...את יתרת הסכום, 1,303,834אחוז זה  60המועצה 

 23 1,600,000אז במקום  :מעודה. מר א

 24 .1,650,000במקום  :זריהן. מר י

 25 .1,300,000-אז להוריד תקציב ל :מעודה. מר א

אל תתפוס , עבר אתמול נדמה לי, גם פה עוד יהיה עדכון, ך אגבגם זה דר :געש. מר ח 26 

 27 בקריאה ראשונה תיקון ל, אותי במלה

 28 ?25:75 :זריהן. מר י



  04-8666313,כרכור                                                   חברת איגמי-ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
 2010בינואר  7
 
 

13 

 1 .זה יהיה שונה מישוב לישוב, 25לא  :געש. מר ח

 2 ...אם יש כסף ברשות אז יהיה יותר ואם אין כסף אז יהיה :זריהן. מר י

זאת אומרת מהתקציב , אחר שקיבלנו את זהל, אני רוצה להבין, סליחה :מעודה. מר א 3 

 4 ?עובר מסעיף לסעיף, 300יורד 

 5 הוא יעביר  :זריהן. מר י

 6 .אנחנו נצטרך לעשות תיקון ולהעביר מסעיף לסעיף :געש. מר ח

 7 . 1,300,000אז כותבים למועצה הדתית  :מעודה. מר א

 8 .1,350,000-אנחנו תקצבנו את המועצה הדתית ב, דקה :געש. מר ח

 9 .1,600,000 :מעודה .מר א

 10 ?כמה אמרת :געש. מר ח

 11 . 1,600,000 :מעודה. מר א

 12 1,600,000 :גלר. מר ר

 13 ?נכון, 1,650,000 :געש. מר ח

 14 צריך להוריד  :מעודה. מר א

 15 .בכל מקרה 350צריך להוריד  :זריהן. מר י

הפרוטוקול לא , הפרוטוקול לצורך העניין שיובן, דקה, אז קודם כל :געש. מר ח 16 

אני מודיע , הנה, הפרוטוקול לא מאושר, בסדר, לא מאושר, בגללמאושר  17 

 18 .הפרוטוקול הזה עוד לא מאושר, פה

 19 מורידים :מעודה. מר א

הפרוטוקול לא , אני רוצה לראות את המשמעויות, אני לא מוריד כלום :געש. מר ח 20 

 21 .הוא לא סופי הפרוטוקול של ישיבת התקציב, מאושר

 22 .ר מחרתיים לא תהיה לנו בעיה עם זהשמח, שיהיה חוקי :זריהן. מר י

 23 .אז הפרוטוקול אני אומר הפרוטוקול לא סופי, הבנתי :געש. מר ח

 24 ?אז כשיהיה מאושר הוא יבוא עם התיקון :מעודה. מר א

 25 שאילתות. 2

 26 .שאילתה בנושא סימון כבישים מאת מר יוסי זריהן

ושא סימון השאילתה הראשונה שלך הייתה בנ, יוסי, שאילתות, כן :געש. מר ח 27 

אני אקריא את , בבקשה תקריא את השאלה, 2009קיץ , כבישים 28 
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 1 .התשובה

 2 ?איזה שאילתה זו :מעודה. מר א

 3 . נתתי לך בכתב :געש. מר ח

 4 .סימון כבישים :מעודה. מר א

ע ביצעו עובדי המועצה המקומית סימון "לקראת שנת הלימודים תש :זריהן. מר י 5 

המועצה ביצעה את , בישוב כבישים ומעברי חציה בסמוך לבתי ספר 6 

צ "הפרויקט שלא באמצעות החברה הלאומית לדרכים בישראל מע 7 

 8 30-מנתונים שנמסרו לי עולה כי הצבע עלה ב. ועשתה זאת על חשבונה

פקחים שהיו צמודים  2-עובדים ו 4אלף שקל ולכך יש להוסיף עלות של  9 

לביצוע במידה והפרויקט היה מתבצע באמצעות החברה הלאומית  10 

, אחוז מהעלות ואילו המועצה הייתה נושאת בשאר 75יתה נושאת הי 11 

באשר לעבודה עצמה יצוין כי הצבע שנעשה בו שימוש אינו מתאים  12 

אזור הצביעה לא נוקה מאבק ולכלוך ולא , לצורך סימון על ידי הכביש 13 

מאחר והפרויקט בוצע במהלך היום . ניתן זמן מספיק להתייבשות הצבע 14 

פקקים במקומות שנצבעו דבר שגרם ללחץ על , גרר הדבר עומסי תנועה 15 

העובדים לבצע את הצביעה ללא ניקוי יסודי של אזור הצביעה ולא ניתנה  16 

כתוצאה מכך נשחק הצבע במהירות ולאחר שעות . לצבע שהות להתייבש 17 

מדובר בחוסר מקצועיות . מספר כבר לא ניכר שיפור במקומות שנצבעו 18 

ניהולית מכוונת ורשלנות הזועקת  בחוסר תכנון בסיסי והעדר יד, משווע 19 

השאילתה מדוע לא בוצע הפרויקט . לשמיים ובזבוז של כספי ציבור 20 

מי אחראי לכך שהפרויקט בוצע באופן לא , באמצעות החברה הלאומית 21 

 22 ר ידע לגבי הצבע הנכון שבו היו צריכים להשתמש ללאמקצועי וחוס

שבהם קיימת  יסודי ושל השטחים המיועדים לצביעה בשעות היוםניקוי  23 

, האם המועצה מתכוונת. תנועה רבה וללא מתן אפשרות לצבע להתייבש 24 

? האם המועצה מתכוונת לפעול כלפי האחראים למחדל זה אישית, שלוש 25 

וכיצד המועצה מתכוונת לפעול , מהם הצעדים שינקטו כלפי האחראים 26 

 27 ? למען אי הישנות מקרים מסוג זה בעתיד

 28 ? אלף 14-ב, בכמה עשו :בר כוכבא. מר א
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 1 התשובה :געש. מר ח

 2 ? כמה הסכום היה :בר כוכבא. מר א

כתבתי לכם , צ היה עושה את זה זה היה נדמה לי"אם מע, פה אם היה :זריהן. מר י 3 

 4 שם

 5 ? זה הסכום, רגע :בר כוכבא. מר א

זה לא עולה , אנחנו, השאילתה אני עונה עליה, אני שלחתי כמה זה עלה :געש. מר ח 6 

אתה אחר כך , אני עונה תשובה, תה מקריא שאילתההשאילתה א, הרבה 7 

החברה הלאומית . הלאה, רשאי לשאול עוד שאלה קצרה ואין דיון 8 

בעבר . לדרכים איננה מבצעת צביעה ברחבי הישוב ולא ביצעה בעבר 9 

 10 ביצעו את זה חברות שלקחנו את שירותיהן ולכן

 11 צ"אני הבנתי שכן מע :זריהן. מר י

 12 לא :געש. מר ח

 13 ?לא עושה :ןזריה. מר י

המועצה רכשה אמצעי לסימון כבישים כדי לאפשר גמישות במועדי  :געש. מר ח 14 

הרכישה של המכונת צבע בוצעה מכספי , הסימון וגם כדי להוזיל עלויות 15 

, הצביעה בוצעה על ידי עובדי המועצה עם צבע תקני, מטה הבטיחות 16 

ן ספק אי, שמיועד לצביעת כבישים, את התו תקן של הצבעצירפנו לכם  17 

עלות הצבע , שמצבירת ניסיון תשתפר רמת המיומנות של העובדים 18 

 19 14,237והנלווים לצביעה הספציפית הזאת של שיפוצי הקיץ עלתה 

 20 .שקלים

מכיוון שהחשבונית שמצורפת פה היא , זה לא מדויק, לא מדויק, חיים :כחלון. מר ע 21 

, לרתכתמטר כבל , דיסק, ספריי גלוון, אם תסתכל טוב, חשבונית חלקית 22 

הם עשו פול , זה פשוט חשבונית שעובדי התפעול משכו, בורג איסכורית 23 

 24 אלף שקל אצל נחמיאס ומשכו 30של 

 25 הצבע מופיע בחשבונית הזאת :געש. מר ח

 26 .זה חשבונית חלקית :כחלון. מר ע

 27 עד כמה שאני יודע , לא, בדקנו, דקה :געש. מר ח

 28 .אלף שקל 50אני ראיתי חשבונית על  :זריהן. מר י
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 1 , דקה, דקה :געש. מר ח

 2 . אני ראיתי חשבונית של צבע :זריהן. מר י

אני הולך להנהלת , ה'חבר, ראיתי הזמנה מנחמיאס, חשבונית לא ראיתי :געש. מר ח 3 

 4 ...חשבונות

 5 זו חשבונית חלקית , רן. זה פשוט לא מדויק :כחלון. מר ע

 6 .אלף שקל הייתה ההזמנה אני חושב 30  :גלר. מר ר

 7 נכון, סך הכל :וןכחל. מר ע

 8 . 30ההזמנה הייתה  :געש. מר ח

 9 ( לא ברור, מדברים ביחד... )? אתה חושב :זריהן. מר י

 10 חברים :געש. מר ח

 11 . משכו מדי פעם גלוני צבע, והם משכו 30 :גלר. מר ר

 12 ?אבל כמה היה הביצוע בפועל :כחלון. מר ע

הזאת של שיפוצי הקיץ על פי כמה שאני יודע הביצוע בפועל של הפעולה  :געש. מר ח 13 

אני לא מנהל את , זה מה שרשום בספרי המועצה, אלף שקל 14עלתה  14 

 15 .זו התשובה, ההנהלת חשבונות

 16 אלף 30אז אם החומר  :קעטבי. מר י

אני לא , כנראה על בסיס הערכה, אלף 30-בוצעה הזמנה ל, 30לא עלה  :געש. מר ח 17 

הנוספת שהחברה  הנקודה, זו הצביעה, בפועל בוצעה, יודע על בסיס מה 18 

אנחנו כל השנים צבענו עם חברות מבחוץ , הלאומית לא צובעת פה 19 

 20 .ובסדרי גודל אסטרונומיים של מחירים

אם הצעת , סליחה רגע, סליחה רגע, לא, לא, לא זאת השאלה שלי :קעטבי. מר י 21 

 22 אלף  30העבודה הייתה 

 23 הזמנת ה, לא ההצעה :געש. מר ח

 24 .לףא 30הזמנת העבודה  :קעטבי. מר י

 25 .הזמנת חומרים, לא ההזמנה :געש. מר ח

 26 ?אלף 30-ורכשנו ב, הזמנת חומרים :קעטבי. מר י

 27 14-בגלל זה איתרתי את החשבונית ב, על פי מה שאני יודע, רכשנו, לא :געש. מר ח

 28 .אלף ומשהו
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 1 ... העניין הוא אחר  :זריהן. מר י

 2 ... עמוס...  :קעטבי. מר י

התשובה של חיים היא תשובה נכונה מכיוון , ני דבריםבוא נפריד בין ש :כחלון. מר ע 3 

 4 . 651, 652, צ עשו רק את הכבישים שבאחריותם"שמע

 5 . לא עושים, לא עשו, לא עשו :ציון

 6 .בוודאי שעשו :כחלון. מר ע

, שנים בחירות 4עוד , אתה רוצה לחזור להיות חבר מועצה, ואללה, ציון :געש. מר ח 7 

 8 . הלאה

אלף שקל  30-לגבי רכישת הצבע נרכשה כמות ב, איך וזה נכון עשו ועוד :כחלון. מר ע 9 

זו חשבונית , זו חשבונית חלקית, כשמדי פעם עובדי התפעול משכו 10 

 11 אם תשים לב שוב פעם, חלקית

 12 אני אין לי , ה'חבר, אני אבדוק שוב את כרטיס הנהלת החשבונות :געש. מר ח

 13 ?יש הצעה משהו אחר לעשות :מעודה. מר א

 14 .אין הצעה :געש. מר ח

העניין שאני באותו יום הלכתי לקופת חולים ובשעה , העניין הוא אחר :זריהן. מר י 15 

אף , עובדים משחקים עם הדיזות של האיירלס 4תשע וחצי אני רואה  16 

אף אחד לא יודע איך מתעסקים עם זה , אחד לא יודע להפעיל את זה 17 

 18 .בכלל

 19 אני , תקשיב :געש. מר ח

שיעשה שם איזה קורס איך ... מבן אמוץ, ריך לקחת מישהוצ? אתה מבין :זריהן. מר י 20 

 21 .זה הכל, לתפעל את זה כמו שצריך שלא יתקע להם כל שני וחמי איירלס

הרכישה בוצעה מתוך מחשבה לתת גמישות להפעלה , יכול להיות :געש. מר ח 22 

 23 . יוסי, שאילתה שניה. ולהשתפר במיומנות

, אני לא צריך לדפדף בכל הניירות. שנדע ,2, 1אתה על השאילתות תסמן  :מעודה. מר א 24 

 25 . 1כותבים , אתה יודע

 26 .שאילתה בנושא שימוש רכב עובד המועצה לצרכים פרטיים מאת מר יוסי זריהן

 27 .נושא בשימוש רכב עובד המועצה לצרכים פרטיים :זריהן. מר י

 28 .אני לא שומע, תקרא בקול :מעודה. מר א
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 1 . אני צרוד :זריהן. מר י

הנושא הנדון שאילתה בנושא שימוש , מר חיים געש, ככה כותב זריהן :מעודה. מר א 2 

נודע לי כי לפני מספר שבועות , ברכב עבור עובד מועצה לצרכים פרטיים 3 

 4 ? נשלח עובד מועצה בכיר להסיע את בנו של מה

 5 .איציק דהן :זריהן. מר י

בניין ממנהל האגף המוניציפלי עד הרכבת בבנימינה ... איציק דהן :מעודה. מר א 6 

למיטב , המועצה באמצעות רכב של המועצה הנמצא בשימוש של מר דהן 7 

האירוע , ידיעתו של זריהן ולא שמר דהן לקח את הרכב והמשיך בדרכו 8 

 9 היוצא ממקוםידוע שעובד מועצה . הזה התרחש במהלך שעות העבודה

, צריך להחתים את הכרטיס ביציאתו ובבואועבודתו לעסקים פרטיים  10 

התבקש לבצע מטלה זו על ידי הממונה עליו סביר להניח מאחר והעובד  11 

שהוא התייחס לכך כמטלה במסגרת העבודה לכן אין לראות בו כמי  12 

שיצא לעיסוקים פרטיים במהלך יום עבודה בלי להחתים כרטיס על  13 

 14 .לא הבנתי כלום, נוכחות

 15 התשובה  :געש. מר ח

ל המועצה האם מותר מאחר ומדובר ברכב ובעובד ש, השאילתה, לא :מעודה. מר א 16 

למנהל האגף להורות על ביצוע מטלה זו במהלך יום העבודה ובמהלך  17 

האם מותר למנהל אגף לתת ? שעות העבודה לקחת את הילד שלו לשם 18 

את הרכב שבשימושו לבן משפחה ואם כן האם בני המשפחה הנוהגים  19 

האם התקיים בירור בנושא ומה היו , שלוש? ברכב מבוטחים כחוק 20 

האם המועצה הוציאה או מתכוונת להוציא נוהל , ארבע ,תוצאותיו 21 

 22 . זאת שאלה יפה, מתחייב בנושא זה

מנהל מחלקת הביטחון איננו כפוף , דיווח על האירוע בכתב נמסר לי, טוב :געש. מר ח 23 

 24 למנהל האגף המוניציפלי

 25 ? הוא לקח אותו, מה הוא קשור :זריהן. מר י

זה , אז הוא לא כפוף לו, עובד הכפוף לוכתבת שמה שנתן הוראה ל, לקח :געש. מר ח 26 

 27 והוא התבקש, מה שכתבת בפתיח לשאילתה

 28 .לא כתבתי מי זה, כתבתי עובד מועצה בכיר :זריהן. מר י
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הוא . אני צריך להקריא את התשובה אז אני מקריא את התשובה, דקה :געש. מר ח 1 

 2 מנהל האגף המוניציפלי הוא לא בעל הבית של קצין הביטחון וקצין, לא

אין מניעה למסור רכב . הביטחון התבקש לעשות את זה על בסיס אישי 3 

במקרה , שבגינו מחויב העובד בשווי רכב לקרובי משפחה מדרגה ראשונה 4 

האירוע , זה השלים העובד את ההפרש לצורכי ביטוח בגין נהג צעיר 5 

 6 התרחש בסיום יום עבודה

 7 זאת אומרת , הוא השלים, אה :מעודה. מר א

 8 א שילםהו :געש. מר ח

 9 העובד :מעודה. מר א

ככלל , האירוע התרחש בסיום יום עבודה ובסמוך לו. לביטוח נהג צעיר...  :געש. מר ח 10 

הייתי מעדיף להימנע מאירועים דומים כמו גם בקשות חברי מועצה  11 

 12 .השאילתה הבאה. מעובדי מועצה להסיעם בתוך יום עבודה

 13 ?כל עובד מועצה יכול לתת לבן שלו :זריהן. מר י

 14 . השאילתה הבאה, הלאה. הוא משלם שווי רכב :געש. מר ח

עובד מועצה לוקח ( צוחקים)? אתה מתכוון שהוא לוקח אותי טרמפ חיים :מעודה. מר א 15 

 16 . לא הבנתי? חבר מועצה

 17 יוסי :געש. מר ח

, מה, לא מבין? אתה כועס על עצמך שאתה לוקח אותי, הם אומרים לי :מעודה. מר א 18 

 19 ?שהם מדברים האם באמת יש ממש במה

 20 אני, אני לא יודע על מה הם מדברים :געש. מר ח

 21 .גם אני לא :מעודה. מר א

 22 . השאילתה הבאה, לכן אני עניתי לשאילתה :געש. מר ח

 23 ?אז מה אם הוא לקח אותי, חיים :מעודה. מר א

 24 .מאת יוסי זריהן 09/930/יום ב השתלמות עובדי המועצהשאילתה בנושא  

אם זה , אם אתה רוצה, השאילתה הבאה, יוסי. ילתה הבאההשא, יוסי :געש. מר ח 25 

 26 . אני אקריא, קשה לך

שאילתה בנושא , איזה, אתה לא מקריא, אתה רק נותן תשובות, לא, לא :מעודה. מר א 27 

 28 ?השתלמות
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 1 כן :זריהן. מר י

 2 , 30/9/09הנדון שאילתה בנושא השתלמות עובדים בתאריך , טוב :מעודה. מר א

 3 ? קרקס, ה'זה הולך היום חברמה  :בן צבי. ח 'גב

 4 בתאריך ( צוחקים)ר זה "חיה וד, להקשיב בבקשה :מעודה. מר א

 5 ... יש תאטרון הידיד , מעודה :השמשוני. נ 'גב

על פי סדר . יצאו עובדי המועצה להשתלמות בצפון 30/9/09בתאריך  :מעודה. מר א 6 

תתפות הש, קוראים לו ככה, היום שהופץ על ידי מנהל האגף המוניציפלי 7 

עוד נכתב כי יום ההשתלמות יחשב יום . בהשתלמות זו הינה חובה 8 

כל בר . עבודה רגיל ועובד אשר יעדר ממנה ינוכה ממנו שכר יום עבודה 9 

אין לי דבר וחצי דבר . דעת מבין שלא מדובר בהשתלמות אלא ביום בילוי 10 

לא , הכוונה של זריהן, כנגד פעילות חברתית של העובדים אך קיים בליבי 11 

, ספק גדול אם פעילות זו צריכה להיות ממומנת מכספי הציבור, ליש 12 

מה הייתה עלות יום , השאילתה. במקרה זה מדובר בהוצאה לא קטנה 13 

, ארוחת דגים, קיאקים, כניסה לצוק מנרה, ארוחת בוקר, ההשתלמות 14 

מי החליט על , שתיים? מי מימן אותה ועל חשבון איזה סעיף תקציבי 15 

האם יום , שלוש? ת במתכונת זו ומי אישר אותוקיומו של יום ההשתלמו 16 

נכלל בקטגוריה של השתלמות ואם כן מהו ( מלה לא ברורה)בילוי על פי  17 

מה תרומתה לשיפור מקצועיותם של . להיות בצוק, הידע הנרכש בה 18 

ההשתלמות ... העובדים והאם העובדים יקבלו תעודה או נקודת זכות  19 

לידיעה בכללה ואתה  האם איש מהמכותבים. בעקבות השתתפותם 20 

אישית לא הסבת תשומת לב לבעייתיות של יום בילוי במסווה של יום  21 

 22 ?מה זה הדף השני, השתלמות

 23 .יש סדר יום :זריהן. מר י

 24 הסדר יום היה של יום ההשתלמות בתאריך , אה? מה :מעודה. מר א

 25 (לא ברור) :געש. מר ח

לא , יצא מכתב מאת 30/9בתאריך . אני רק הקריין, תני לי לגמור את זה :מעודה. מר א 26 

יציאה בשעה , אנו יוצאים ליום השתלמות בצפון, איציק כנראה, יודע מי 27 

ארוחת  – 9:00: בתוכנית. 7:45, דקות 5הוריד , 7:50היה כתוב , 7:45 28 
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זה יום , פלוס מגלשות( במלרע)סיור ברכבל בצור מנרה  – 10:30, בוקר 1 

 2 ההשתלמות 

 3 (.במלעיל)מנרה מנרה  :השמשוני. נ 'גב

 4 .זה יום ההשתלמות :מעודה. מר א

 5 (.במלעיל)מנרה, (מלרע)לא מנרה ( במלעיל)מנרה  :השמשוני. נ 'גב

אני לא הייתי ביומיים השתלמות בגלל זה אני , זה ההשתלמות, בסדר :מעודה. מר א 6 

זה , קיאקים במסלול ארוך – 12:30(. במלרע)קורא לזה מנרה  7 

, רוחת צהריים במסעדת דגי דפנהא –בשעה שלוש . מה אתה, השתלמות 8 

נעלי הליכה , על העובדים להגיע עם בגדי החלפה. לדעת מה זה דגים 9 

אישור על אי . לזה אתה מתכוון, או, השתתפותכם חובה, כובע, במים 10 

עובד שלא יגיע ינוכה משכרו יום . הגעה ינתן אך ורק מהחתום מטה 11 

 12 . זה באמת בעיה, עבודה מלא

 13 ?וא כפיים לשחקןאפשר למח :גדרון. כ 'גב

 14 . יוסי, התשובה לשאילתה :געש. מר ח

 15 .את פתחת פה מאבק :מעודה. מר א

 16 עשית, לא :גדרון. כ 'גב

 17 את כתבת לי בטלפון :מעודה. מר א

 18 ! נתתי לך מחמאה :גדרון. כ 'גב

 19 .אבל אני רק קריין שלו :מעודה. מר א

 20 .עשית את זה יפה כמו שחקן :גדרון. כ 'גב

 21 תשובה לשאילתהה, יוסי :געש. מר ח

 22 ... אני עוד לא נכנסתי :מעודה. מר א

 23 , אפרים :געש. מר ח

 24 ...  :גדרון. כ 'גב

 25 .אז מהדודאים תלכי לאח הגדול :מעודה. מר א

 26 אני , לא :גדרון. כ 'גב 

 27 . שמה את מתאימה או תלכי לגיא הרווק :מעודה. מר א

 28 .הבקיאות שלך בתוכניות הטלוויזיה מדהימה, אפרים :געש. מר ח
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 1 בפרומו :מעודה. מר א

כל ארגון עורך פעילויות של , התשובה לשאילתה כדלקמן, יוסי, אה :געש. מר ח 2 

מטרת הפעילויות להגביר השפה , העצמת עובדים בדרכים שונות 3 

להגביר את , המשותפת בין העובדים באותו ארגון או בחלק מהארגון 4 

מות או עלות ההשתל, תחושת ההזדהות של העובדים עם מטרות הארגון 5 

השתלמויות  –סעיף תקציבי , שקל 11,500היום כיף או איך תקרא לזה  6 

הפעילות אושרה על ידי , מוגדריםכי אין סעיף תקציבי אחר כי הסעיפים  7 

לא כל פעילות מזכה בנקודות לגמול , ההנהלה המקצועית של המועצה 8 

 9 . השתלמות

 10 ? מה זה הנהלה מקצועית :בר כוכבא. מר א

 11 יש , יש מזכיר גזבר, מקצועיתהנהלה  :געש. מר ח

 12 .רק אם היו כותבים פה טיול אז זה היה בסדר, אין בעיה, בסדר :זריהן. מר י

 13 יכול להיות, אז אנחנו, .קי.או :געש. מר ח

 14 אין פה אפילו הרצאה, אין פה שום, כל העניין הוא השתלמות :זריהן. מר י

 15 .השתלמויותיש סעיף תקציבי של , אין סעיף תקציבי טיול :געש. מר ח

 16 .ירשם כהשתלמות, תכתוב טיול :זריהן. מר י

 17 השאילתה הבאה. נשתפר :געש. מר ח

 18 ?מי זה הנהלה מקצועית, ההנהלה המקצועית אמרת, רגע, לא :מעודה. מר א

הנהלה מקצועית זה הדרג המקצועי שמנהל את היומיום של המועצה  :געש. מר ח 19 

בכובע השני שלו כמנהל כולל את ראש המועצה , הכולל את המזכיר גזבר 20 

כולל את מנהל האגף המוניציפלי שרצינו להגביר את ההזדהות , הארגון 21 

 22 .להגביר את השפה המשותפת, של העובדים

 23 ?אתה השתתפת בסיור הזה :מעודה. מר א

, בבקשה, אלדד. אבל אני ידעתי על האירוע ואישרתי אותו, אני לא הייתי :געש. מר ח 24 

 25 .השאילתה שלך

 26 . ר הוועד גם השתתף"יו :מעודה. מר א

 27 . שאילתה מאת מר אלדד בר כוכבא

 28 ... השאילתה שלי היא בעצם נגזרת של ה :בר כוכבא. מר א
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 1 .בבקשה, כן אלדד :געש. מר ח

השאילתה שלי היא נגזרת של הנקודה שהעליתי לגבי הבקשה לתיקון  :בר כוכבא. מר א 2 

ובה ברור שהתש, אני מופתע מהתשובה לשאילתה, שוב, פרוטוקול 3 

מלה לא )אני אקריא את השאילתה והתשובה לא רצינית ואני , לשאילתה 4 

', א... הנדון שאילתה בכתב לראש המועצה. למה היא לא רצינית( ברורה 5 

 6 41תוספת שינוי סעיף 

 7 .לא מבינים כלום, לאט לאט :מעודה. מר א

 8 כל מה שאנחנו כותבים, הכל מופיע, תקראו באינטרנט :בר כוכבא. מר א

 9 .אז נשב באינטרנט ולא בישיבה :עודהמ. מר א

 10 (צוחקת) :גדרון. כ 'גב

 11 .אני אוהב לשמוע, לא :מעודה. מר א

... רשויות מקומיות( לא ברור)הנדון שאילתה בכתב לראש המועצה  :בר כוכבא. מר א 12 

אני מתכבד לפנות בכתב ולבקש לקבל תשובה , הגשת שאילתה ותשובה 13 

 14 ...יף שאילתות והודעות אישיותסע, על פי צו המועצות המקומיות. בכתב

 15 .זה לא על הסוסים, זה לא זה :מעודה. מר א

 16 .זה על הסוסים, כן :גדרון. כ 'גב

 17 .הוא כבר קרא :מעודה. מר א

 18 .זה שאילתה :בר כוכבא. מר א

 19 ?ואיפה התיקון פרוטוקול( לא ברור, מדברים ביחד)? פעמיים... חוץ מ :מעודה. מר א

 20 .היה כבר :געש. מר ח

 21 . בל לא ראיתי את הנייר :מעודה. מר א

 22 ...עכשיו, כי זה לא היה :גדרון. כ 'גב

 23 טוב :געש. מר ח

 24 .שמעתי סוסים :מעודה. מר א

כמה בתי ספר , השאילתה, על הנושא בתי ספר ללימוד רכיבה על סוסים :בר כוכבא. מר א 25 

 26 ...ללימוד רכיבה על סוסים ובכללם לימוד רכיבה במסגרת

 27 אפרים :געש. מר ח

 28 .אני שואל כמקצוען הוא יודע על הסוסים :מעודה. אמר 
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 1 2009לפי איזה תעריף חויבו בשנת , בשטח השיפוט של פרדס חנה כרכור :בר כוכבא. מר א

( מלה לא ברורה)והאם הינם פועלים על פי דרישות והנחיות רשויות ה 2 

על מנת להבהיר שנית שאילתה זו מופנית לראש המועצה , והתכנון 3 

אי מתן תשובה בכתב הינה בניגוד , על פי החוק בכתב המתחייב להשיב 4 

 5 .חבר המועצה... השואל, לחוק

התשובה לשאילתה מאחר והשאילתה הייתה מאוד מפורטת והתייחסה  :געש. מר ח 6 

בצו רישוי עסקים אין פריט המחייב רישיון עסק , ס לרכיבה"לבי 7 

לא צו הצו של רישוי עסקים הוא , ס לרכיבת סוסים"לאורוות סוסים ובי 8 

 9 .פרטי שלנו

 10 .אני לא שאלתי את זה אבל תכף אני אסביר :בר כוכבא. מר א

 11 בצו :געש. מר ח

 12 ...שאני שאלתי :בר כוכבא. מר א

 13 .אני אגיד מה אני הבנתי מהשאילתה :געש. מר ח

 14 בדיוק :בר כוכבא. מר א

אולי יש לי , אולי לא הבנתי אותה, אני אקרא עוד פעם את השאילתה :געש. מר ח 15 

בהבנת הנקרא אבל כתוב בעברית כמה בתי ספר ללימוד רכיבה על  בעיה 16 

, סוסים יש ובכללם לימוד רכיבה במסגרות המוגדרות אורוות טיפוליות 17 

 18 .2009-כמה כאלה פעלו ב, זאת השאילתה

 19 .זה שני דברים שונים, שאלתי פעלו, לא שאלתי יש :בר כוכבא. מר א

 20 .התשובה הזאת אז אני צריך להסביר לך למה, דקה :געש. מר ח

 21 .יש הבדל בין פעלו לבין יש, ההבדל :בר כוכבא. מר א

 22 אז אני אגיד לך עכשיו :געש. מר ח

 23 ...אני רוצה להסביר , אם אני, על פי חוק הארנונה של שימוש...  :בר כוכבא. מר א

 24 ...אבל יש לך פה עוד שתי :השמשוני. נ 'גב

 25 דקה :געש. מר ח

 26 . אנס'תנו לי צ? בסדר, יר לך משהו שאת לא יודעתאני אסב, גברתי :בר כוכבא. מר א

 27 בצו הארנונה  :געש. מר ח

 28 . לא משהו שאת לא יודעת, משהו שלא הסברתי נכון :השמשוני. נ 'גב
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תן לי בבקשה להקריא את התשובה ואחרי זה יש לך , תן לי בבקשה דקה :געש. מר ח 1 

ט המחייב בצו רישוי עסקים אין פרי... זמן לתשובה אחת נוספת ובזה  2 

בצו . ס לרכיבת סוסים"הוצאת רישיון עסק לאורוות סוסים ולבי 3 

לא , לא קיים סיווג של בתי ספר לרכיבה על סוסים 2009הארנונה של  4 

 5 . היה קיים

 6 . על זה הדיון, אני יודע את זה :בר כוכבא. מר א

 7 . מטעמים אלו אין בידי המועצה המידע המבוקש :געש. מר ח

יש בידי , עכשיו אני אסביר למה. אתה לא נתת אותו, טוען שיש מידעאני  :בר כוכבא. מר א 8 

 9 .זה זלזול בחבר המועצה, אגב, זה התחמקות מתשובה, המועצה

 10 ?למה אתה חושב שמזלזלים :געש. מר ח

אני , אתה מזלזל כי אני אוכיח לך שיש והתשובות שנתת הן לא נכונות :בר כוכבא. מר א 11 

 12 .אוכיח לך את זה בהמשך

 13 . אתה יכול לתת תשובה :עשג. מר ח

 14 , כנראה אתה רוצה עברית אחרת, אני אתן לך שאילתה יותר מפורטת :בר כוכבא. מר א

לימוד כמה בתי ספר ל, שים לב מה ששאלתי, אני שאלתי שאלה רבותי  15 

בשטח השיפוט של פרדס חנה  2009פעלו בשנת ... רכיבה על סוסים 16 

חוק . ות היא שונההמשמע, כמה פעלו, לא שאלתי כמה יש, כרכור 17 

זאת אומרת מחר את יכולה להגדיר , הארנונה לפי שימוש ולא לפי יעוד 18 

אבל בפועל כשבודקים אותך זה , (מלה לא ברורה)שאת מחזיקה סוס ל 19 

מחר , אני אחדד יותר, כמה שימש בפועל, זאת השאלה, משמש לרכיבה 20 

את לא , ילדים-את רוצה מחר לפתוח גן, בית מגורים, יש לך בבית 21 

כי החוק הארנונה לפי שימוש , ילדים-גן? לפי מה, שלמת לפי מגוריםמ 22 

המשמעות שאת צריכה לתת לי תשובה אם , שאלתי פעלו, ולא לפי יעוד 23 

יש , אלא אם הוא אומר שלא אז אני אגיד לו ככה שכן, פעלו או לא פעלו 24 

 25 ...אני לא , אבל עזבי שניה, יש לי כאן מידע אחר, חולים-את קופת

 26 ?חנה-לבתי ספר בפרדס? חולים מפנה לאן-קופת :געש. מר ח

 27 .הילד שלי שלחו אותו לשם, אני, אני... אני , כן, כן, כן :בר כוכבא. מר א

 28 אז כל העניין עלה מההערה שלך, דקה :געש. מר ח
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רוצה להגיד את , לא רוצה להיכנס לעימות, אני אגיד לך למה, אל תפרט :בר כוכבא. מר א 1 

אני , וצה להרחיב יותר בנושא של אורוות סוסיםכי אני לא ר, שלי וזהו 2 

יותר חשוב לי מכל הסיפור של , רוצה להבין את העיקרון איך מתנהלים 3 

 4 .זה פחות חשוב לי, מה צודק ומה לא צודק

הסיווג של האורוות למיטב ידיעתי , לא פרטיות, אורוות סוסים פרטיות :געש. מר ח 5 

סיווג שמופיע אצלנו זה ה, הוא סיווג חקלאי של ישובים חקלאיים 6 

בארנונה ואתה יכול לשאול את אותה שאלה אם לא עלינו יש בית בושת  7 

אני לא יודע ? לפי השימוש או לפי היעוד, בבית פרטי איך אני מחייב אותו 8 

 9 . להגיד לך

 10 .לפי השימוש :בר כוכבא. מר א

 11 ?לפי השימוש :געש. מר ח

 12 כן :בר כוכבא. מר א

 13 ?ובאיזה תעריף :געש. מר ח

 14 עסקי :בר כוכבא. אמר 

 15 ? מה זה עסקי :געש. מר ח

 16 ...כל מה שמכניס כסף, עסק לכל דבר :בר כוכבא. מר א

 17 האם בית בושת זה  :געש. מר ח

 18 .אני לא רוצה להתווכח אתך :בר כוכבא. מר א

 19 ... אבל הוא לא  :מעודה. מר א

 20 אני, סליחה, לא :בר כוכבא. מר א

 21 .נו, לא יודע :געש. מר ח

 22 . אין רישיון עסק לבית בושת אז לכן לא משלמים כבית בושת :מעודה. מר א

 23 ?לא משלמים :געש. מר ח

החוק לא , פה אין לנו, משלמים, אולי באירופה זה מוכר כעסק, לא :מעודה. מר א 24 

 25 .מתיר

 26 חנה כרכור שתי אורוות -לדעתי יש בפרדס :געש. מר ח

 27 (לא ברור) :מעודה. מר א

 28 .שתי אורוות :געש. מר ח
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אני , אני רוצה להבין על העיקרון, שניה, רבותי, אבל זה לא נכתב, כן :ר כוכבאב. מר א 1 

אני לא מחפש , אני לא מחפש עכשיו להיות, רבותי, רוצה להגיד משהו 2 

אני , עכשיו צדק או לתקן איזה משהו עכשיו לגבי ספציפי של איזה אדם 3 

לי  ד ארטן זה הפריע"בעקבות התנהלותו של עו, מבקש לדבר על העיקרון 4 

אני לא , ד ארטן לפני שיבדק גם בדברים אחרים"וזה תמרור אזהרה לעו 5 

אני רוצה , מחפש תוצאות דווקא כרגע של להפוך את הקערה על פיה 6 

שלהבא לא יזלזלו בחברי מועצה ושיעלו דברים בישיבה יעלו אותם כמו  7 

אני לא רוצה לעשות משהו , זה יותר חשוב לי מכל דבר אחר, שצריך 8 

אותי מעניין התנהלות כי בסופו של דבר , פחות מעניין אותימעשי כי זה  9 

 10 . מצאנו פתרון בסיווג החדש שהמלצנו עליו

 11 טוב :געש. מר ח

, אני רוצה רק להסביר את זה, להסביר את זה, לא, מה שחשוב לי עכשיו :בר כוכבא. מר א 12 

אין  2009בצו הארנונה של , סליחה, התשובה... בצו הארנונה של שנת  13 

אנחנו יודעים שלא , אין בזה שום חידוש, ל בתי ספר על סוסיםסיווג ש 14 

אנחנו רוצים לעשות את הדבר הזה אבל זה מה ששאלתי לגבי , קיים 15 

. כמה השתמשו, שאלתי על השימוש, לא שאלתי על הסיווג, השימוש 16 

עכשיו הנגזרת של משתמשים ברכיבה על סוסים ויש קופה רושמת ויש  17 

שוב חוזר ואומר אני הצעתי שיעשו בזה  אני, פנקסים זה עסק לכל דבר 18 

מה שאני רוצה לומר , התחשבות כדי להשוות את הנושא הטיפולי לכולם 19 

, ימשיך איתה הלאה, מי שרוצה ימשיך לבדוק אותה, השאילתה הזאת 20 

אני רוצה רק להסביר את זה מפני , אני העליתי פה רק כדי להסביר 21 

לת הרישוי כשאני שואל על שא, שאתה גם התחמקת מעוד שאלה 22 

והתכנון אני לא שואל איך קוראים להם בצו הרישוי עסקים אין פריט  23 

שאלתי האם הם פועלים ? מה שאלתי, לא שאלתי, המחייב הוצאת רישוי 24 

אני מתייחס , דרישות והנחיות, על פי דרישות והנחיות רשויות השלטון 25 

לאו דווקא ברישוי , לסוגיה לפחות בכל הקשור לטיפול באחזקת סוסים 26 

השאלה יותר עמוקה ומי שהיה צריך לתת תשובה היה צריך לתת , צמוע 27 

אני מקווה מאוד שאתם גם מבינים . יותר רצינית, תשובה יותר עמוקה 28 
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הוועדה מגדירה , את נושא רישוי התכנון וגם תכנון ובנייה של הוועדה 1 

אורוות סוסים ככל דבר עסקי ודורשת גם היטל השבחה על זה שאני  2 

מקווה שתוך שבועיים על מנת שלא לחזור על שאלות  עכשיו אני. יודע 3 

אם לא אני יכול להעלות , אלה ימצא פתרון לתשובות אלה טובות 4 

אני מציע לכם להיצמד לחוק , איך טופל, שאילתה אחרת מה נעשה 5 

אם עוד שבועיים נראה שלא נעשה אני אמשיך , זה הכל, ולפעול לפי חוק 6 

 7 . בשאילתות אחרות

 8 יףסע, טוב :געש. מר ח

 9 ...כל מה שאמרת פה יכתב בפרוטוקול זה , האם הנושאים האלה :מעודה. מר א

 10 .מספיק לי ההקלטה... :בר כוכבא. מר א

 11 ?מי שומע את ההקלטה, ההקלטה :מעודה. מר א

 12 . יכול להשתמש בה(לא ברור) :בר כוכבא. מר א

 13 .עדכון תעריפי היטלי סלילה .5סעיף 

 14 אמור לדון בעדכוןבסדר היום שהיה  5סעיף  :געש. מר ח

 15 איפה בסדר, איפה זה סעיף :מעודה. מר א

 16 .עדכון תעריפי היטלי סלילה, 5בסדר היום סעיף  :געש. מר ח

 17 . תראה לי :מעודה. מר א

 18 .יורד מסדר היום 5סעיף , בקיצור :געש. מר ח

 19 ?למה :מעודה. מר א

זה  ,כדי להבטיח שכל מי שיש לו שאלות הבהרה יקבל תשובה מלאה :געש. מר ח 20 

, על דעת יוסי זריהן שאנחנו מורידים את הנושא מסדר היום, סוכם עם 21 

 22 דקה, אני מוריד, יערך

 23 . אני רוצה להבין, מה זה סוכם :זריהן. מר י

 24 אני מבקש, אני מביא את זה להצבעה :געש. מר ח

הנימוק שיוסי זריהן הסכים , לא, רגע, תן נימוק, סליחה, סליחה, סליחה :מעודה. מר א 25 

 26 . נימוקזה לא 

 27 יוסי העלה :געש. מר ח

 28 ... ראש המועצה :זריהן. מר י
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 1 יוסי פנה אלי  :געש. מר ח

 2 ...פניתי אליו :זריהן. מר י

 3 ביקש , יוסי פנה אלי :געש. מר ח

 4 ?להוריד את זה מסדר היום :מעודה. מר א

נראה לי נכון מאחר ומדובר בדבר , הוא ביקש שורה של הבהרות, לא :געש. מר ח 5 

עשות את הפגישה שהוא ביקש יחד עם החברה שחישבה את שמעותי למ 6 

, שתהיה פגישה כזאת ולכן מאחר וזה נושא מהותי אני לא, החשבונות 7 

אני לא רציתי לכופף יד פה ולעשות הצבעה , הוא עבר בהנהלה 8 

אורבניקס ' ביקשנו שניפגש יחד עם חב, ביקש את ההבהרות, אוטומטית 9 

 10 . 'עוב' ונעבור אחת לאחת על הארותיו בא

 11 .אני רוצה להיות שותף? תוקם איזה ועדה :מעודה. מר א

 12 ?אתה רוצה להיות בפגישה, אני מקים הבהרות, אני לא מקים ועדה :געש. מר ח

 13 .אני רוצה להיות שותף בהבהרת :מעודה. מר א

תהיה , זה לא עניין של סודות הגרעין, להיות שותף בפגישה, בפגישה :געש. מר ח 14 

, מביאים את אורבניקס. תשתתף בפגישה, ם בעיהאין שו, שותף בפגישה 15 

אם אין , ולכן אם יש הסכמה נוריד את זה, הם יסבירו בדיוק מה הם עשו 16 

אם כולם , אני מציע להוריד את זה מסדר היום, הסכמה נעשה הצבעה 17 

 18 אם לא, מסכימים נוריד את זה ככה

? כן, לא בוער זה? מתי אפשר לארגן את זה? מתי לדעתך תהיה הפגישה :מעודה. מר א 19 

 20 שיהיה מסודר

אני לא , יש ועדת כספים. לחודש 17-בשבוע של ה? מה, זה בוער דווקא :געש. מר ח 21 

 22 ?האם מוסכם. רוצה לעשות עוד ועדה

 23 .אני רוצה לדעת מי יהיו האנשים שישבו שם :מעודה. מר א

 24 .אתה רוצה לבוא לפגישה נזמן אותך לפגישה? בפגישה :געש. מר ח

 25 ?מי עוד, לא :מעודה. מר א

 26 לא, לא ועדה :געש. מר ח

 27 ? הגזבר :מעודה. מר א

יוסי זריהן שהעלה את שאלותיו , אני, אורבניקס' חב, המהנדס, הגזבר :געש. מר ח 28 
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או שאנחנו לא מבינים או שהוא , מפורשת, אחת לאחת בצורה מנומקת 1 

 2 .לא מבין

 3 ?מי עוד, ואני, .קי.או :מעודה. מר א

 4 .זה לא ועדה, בוא לפגישהמי שירצה יכול ל :געש. מר ח

פגישה מאוד חשובה ומחייבת אני רוצה להיות נוכח , אבל אני רוצה, לא :מעודה. מר א 5 

 6 .שם

 7 .אתה תהיה נוכח בפגישה, אין לך שום בעיה אפרים, אז אמרתי לך :געש. מר ח

 8 .גזרת שמד על כל עם ישראל, שלא תהיה פה גזרה :מעודה. מר א

 9 .טוב, טוב :געש. מר ח

 10 .אם אתה הולך להצבעה אז אני רוצה לומר משהו, שניה :בר כוכבא. מר א

 11 .גזרת שמד :מעודה. מר א

אם יש הסכמה נמשיך , אמרתי אם יש אי הסכמה אז נעשה הצבעה :געש. מר ח 12 

 13 .הלאה

 14 . יש הסכמה :מעודה. מר א

מאחר ואתם אומרים יש הסכמה או אין , אז אני רוצה לומר משהו, טוב :בר כוכבא. מר א 15 

 16 מה הסכ

 17 . תגיד, אתה רוצה לומר משהו, .קי.אז או :מעודה. מר א

אני רוצה , כי אם אתה אומר שיש רוב שלא רוצים, אריתמטית זה לא :בר כוכבא. מר א 18 

מדובר פה על עדכון , רק אני רוצה לתקן פה, אנחנו, רבותי, לומר משהו 19 

... ליאני אומר לכם באופן כל, 2יקור פי , לא מדובר על עדכון, של תעריפי 20 

כל תינוק יודע שאם אתה לוקח את ...זה לא חוכמה, ועדה שיש הסברים 21 

ראשי מועצות , זה לא חוכמה, הכסף מהציבור אתה יכול לפתח ולעשות 22 

אתם פה מדברים , הקודמים נמנעו מלהעלות את המיסים בצורה כזאת 23 

זה משמעות של הכנסת , שבעצם כובלת אותם... על גזרה של הציבור  24 

 25 ...דמי ניקוז

 26 ... אז מה :גדרון. כ 'גב

 27 ...אני מבקש , טוב, אני חושב ש :געש. מר ח

אני אומר שכשאתם שוקלים תבינו שאלה שישבו בוועדה צריכים , לא :בר כוכבא. מר א 28 
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 1 . וזה לא חוכמה 2להעלות פי ... לחשוב על זה ש

 2 ( לא ברור, מדברים ביחד. )זה הבהרות, זה לא ועדה :גדרון. כ 'גב

 3 .אני לא רוצה לדון בזה עכשיו מהסיבות שאמרתי, חברים, דקה :געש. מר ח

 4 .אבל תשאלו שאלות הבהרה גם :בר כוכבא. מר א

יוסי פירט בצורה יוצאת מן הכלל את השאלות שלו ואת , יישאלו שאלות :געש. מר ח 5 

יש פה נושא , או שנצליח לענות או שנסכים או לא נסכים, התהיות שלו 6 

זה ברור , הולכים קדימה, ל רטרואקטיביותאחד שברור לו שלא מדובר ע 7 

 8 .לחלוטין

 9 אם אתה אומר שזה לא ברור אני יכול להגיד לך רק מלה אחת :זריהן. מר י

 10 . אני מציע להוריד את זה מסדר היום... בוא! דקה, דקה :געש. מר ח

 11 .ואנחנו נגיע לישיבה כדי לברר את זה, .קי.או :מעודה. מר א

 12 ?מה זה, זה צריך לתקן את :זריהן. מר י

 13 . תעשה הצבעה, חיים :גדרון. כ 'גב

 14 ?מי בעד, מסדר היום 5אני מבקש להוריד את סעיף  :געש. מר ח

 15 , רגע, רגע, רגע :בר כוכבא. מר א

 16 ?למה צריך להביא את זה להצבעה :מעודה. מר א

( לא ברור, מדברים ביחד.)כי אני רואה שיש אנשים שלא מסכימים :געש. מר ח 17 

 18 . סדר היוםבהסכמה יורד מ

 19 .אינן מיוצגות בוועדות ההנהלה לוועדות המועצהמינוי נציגים מסיעות ש. 6סעיף 

, מינוי נציגים מסיעות שאינן מיוצגות בהנהלה, לסדר היום 6סעיף  :געש. מר ח 20 

בוועדת ההנהלה לוועדות המועצה במקום חבר המועצה משה דן דוד  21 

זריהן כחבר ועדת אני מבקש לאשר את המינוי של יוסי , אנחנו, ל"ז 22 

 23 ? זה מקובל, ההנחות

 24 מקובל :מעודה. מר א

 25 ?ל"חבר ועדת מכרזים במקום משה ז :געש. מר ח

 26 מצליח ... אין, טוב :מעודה. מר א

 27 . קי.או? מצליח? חבר לוועדת כספים :געש. מר ח

 28 ?מכרזים :בר כוכבא. מר א
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 1 . שהוא לא רוצה... כבר היה... ה'רק שהוא יסכים חבר :דובר

 2 ?חבר לוועדת כספים? חבר לוועדת כספים :געש .מר ח

 3 .זה מדובר מהאופוזיציה, לא :מעודה. מר א

 4 .לא צריך, אנחנו רגועים...  :זריהן. מר י

 5 .מהאופוזיציה צריך, סליחה :מעודה. מר א

 6 .לא צריך אני אומר לך :זריהן. מר י

 7 יוסי, דקה :געש. מר ח

 8 מה, זריהן או רינה :מעודה. מר א

 9 . אני מבקש למסור שם, יוסי :געש. מר ח

 10 ...אני, אולי מצליח רוצה :זריהן. מר י

ברשותכם מאחר ולא מופיע פה אני , יוסי, ברשותכם, דקה, ברשות, דקה :געש. מר ח 11 

מבקש לצרף את רינה רונן כחברת ועדת אירועים וכחברת ועדה לאיכות  12 

 13 ?יש מתנגד, הסביבה

 14 .זה ועדת רשות, שיבהלמה צריך בכלל להביא את זה לי :מעודה. מר א

 15 , לא משנה :געש. מר ח

 16 ...זה לא ככה, לא, לא :בן צבי. ח 'גב

אבל מינינו ( לא ברור, מדברים ביחד... )ועדת איכות סביבה היא ועדה :געש. מר ח 17 

 18 . איכות סביבה היא חובה. אותה פה במליאה

 19 .זו ועדת רשות, ר"זה ועדה שהיא יו... מה זה ועדה :מעודה. מר א

 20 ...אבל זו ועדה שאושרה כאן וזה חשוב שהיא, לא משנה :השמשוני .נ 'גב

 21 .לא חברי מועצה, אפשר להכניס גם אחרים :מעודה. מר א

 22 יש שמה :השמשוני. נ 'גב

אני ביקשתי מצילה בהתחלה השבוע שבוועדת ההנחות זה חשוב , חיים :בן צבי. ח 'גב 23 

 24 . מאוד שיהיה מישהו מהגמלאים

נדמה לי שזה רק שני חברי מועצה , ת זה כי אני לא יודעאני אבדוק א :געש. מר ח 25 

 26 , אני מבקש את ה. אני אבדוק את זה, בוועדה

 27 .איכות הסביבה הוא החליף אותה? לא, היא התפטרה :מעודה. מר א

 28 –אני התפטרתי מהיותי נציגה באיגוד ערים לאיכות הסביבה , לא יקירי :השמשוני. נ 'גב
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 1 . חדרה

 2 .ת הסביבהאז איכו :מעודה. מר א

 3 .זה שני גופים נפרדים. בחדרה :השמשוני. נ 'גב

 4 ?נשארת פה, אה :מעודה. מר א

 5 כן :השמשוני. נ 'גב

 6 אני מבקש :געש. מר ח

 7 מזל טוב :מעודה. מר א

 8 (צוחקת) :השמשוני. נ 'גב

 9 .אישור המליאה לעבודה נוספת לעובד סאדייב רודיון. 7סעיף 

את אישור המליאה לעבודה נוספת של  אני מבקש, בסדר יום 7סעיף  :געש. מר ח 10 

אני מקווה שאני הוגה את השם שלו , עובד מועצה מר סאדייב רודיון 11 

 12 .נכון

 13 .אני מתנגד :דובר

 14 ? מה, העברנו להם את ה, דקה, מחלקת התפעול :געש. מר ח

 15 ...רק מכתב  :גלר. מר ר

 16 ?מישהו רוצה להתייחס לעניין. מכתב שמפרט :געש. מר ח

 17 ? מה זה : דובר 

הוא מבקש לעבוד עבודה ( לא ברור, מדברים ביחד... )עובד מועצה :געש. מר ח 18 

 19 . נוספת

 20 ...במה הוא רוצה :זריהן. מר י

 21 .השכר לא מספיק :גדרון. כ 'גב

 22 . ה"מפעיל צמ :זריהן. מר י

 23 מי מבטיח שהוא  :בר כוכבא. מר א

 24 ? באיזה שעות הוא עובד :קעטבי. מר י

 25  .סליחה בבקשה :בר כוכבא. מר א

 26 . רשום את זה יואב :גלר. מר ר

התהליך הוא שאנחנו אחרי חצי שנה עשינו את זה גם לגבי שני עובדים  :געש. מר ח 27 

אחרי חצי שנה בוחנים האם העבודה הנוספת השפיעה על , נוספים 28 
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 1 עבודתו

 2 ...ואז הוא :מעודה. מר א

 3 ... אחרי , בוודאי, קיבלנו, כן :געש. מר ח

אם יש לזה ... לא, ה שזה שעות מסוימות"בין עובד צמיש הבדל  :בר כוכבא. מר א 4 

זה לא , מאחר ומדובר באדם שמפעיל מכני, אם קוראת תקלה, השלמות 5 

שרת או אחראי תחזוקה שאם הוא יעבוד שעות נוספות לא , עובד רגיל 6 

מחר אם יגרום , פה מדובר באדם שמפעיל ציוד כבד, יקרה שום דבר 7 

צריך ... יק המועצה יש לה אשםויתברר שהוא לא ישן מספ... תקלה  8 

 9 ... לקחת את זה בחשבון

 10 אם אנחנו נראה שהדברים לא, ולכן יש לנו חצי שנה לבחון את העניין :געש. מר ח

 11 ...ואם זה יקרה :בר כוכבא. מר א

 12 ... היה לנו כבר עובד מועצה אחד כזה שהוא העדיף בסוף :געש. מר ח

ת חוץ לאדם שצריך שעות מסוימות אז אני אני לא יכול להסכים לעבוד :בר כוכבא. מר א 13 

 14 ... היות וזה אחריות עקיפה של המועצה, אתנגד

אני מבקש לאשר את העבודת חוץ במסגרת של המגבלות של חצי שנה  :געש. מר ח 15 

 16 ניסיון ולראות אם זה 

 17 מה, מה, קלה, אפשר לדעת אם העבודת חוץ קשה :מעודה. מר א

 18 ?מה, בר לאיזה עבודה הוא הלך לעבודאין לי הס, אני לא יודע :געש. מר ח

 19 ...אולי הוא הולך לעבוד, אני לא יודע מה :מעודה. מר א

 20 ? מה הוא עובד במועצה :זריהן. מר י

מחפרון וטרקטור , D-9לא ( לא ברור, מדברים ביחד. )ה"הוא מפעיל צמ :געש. מר ח 21 

אנחנו נבדוק את זה עכשיו אם זה משפיע או ( לא ברור, מדברים ביחד) 22 

המשכורות פה , אני מבקש, טוב( לא ברור, מדברים ביחד. )א משפיעל 23 

מי בעד , אני מבקש לאשר. שכר מאוד נמוך...משולמות לעובדים גם ה 24 

 25 ?אישור על עבודת חוץ

 26 . תן לו שיעבוד, תן לו, תן לו :מעודה. מר א

אחרי חצי שנה אני צריך להעביר דיווח למועצה , במגבלות על פי החוק :געש. מר ח 27 

 28 . תבבכ
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 1 ?מה המגבלות :דובר

 2 .הוא אמר, הנה :גדרון. כ 'גב

אנחנו , אני צריך להעביר לכם דיווח, שזה לא פוגע בעבודתו בהמשך :געש. מר ח 3 

 4 . לא ערני, ערני, לא בא לעבודה בזמן, יודעים אם הוא בא לעבודה בזמן

 5 .שיעבוד פה שעות נוספות...  :דובר

 6 ? מי הממונה עליו :מעודה. מר א

 7 .לא עובדת 3המחלקה אחרי  :גלר. מר ר

 8 ?מי הממונה עליו :מעודה. מר א

 9 צורי :געש. מר ח

 10 ?והוא על הטרקטור :מעודה. מר א

 11 ?מה :געש. מר ח

 12 מפעיל :מעודה. מר א

 13 .מי בעד שוב בבקשה :געש. מר ח

 14 .בהתאם לכל הבדיקות :מעודה. מר א

 15 .מנעתרינה נ? מי נמנע, אלדד נגד? מי נגד. לכל הבדיקות :געש. מר ח

 16 .לכתוב שמות :מעודה. מר א

 17 .כל היתר בעד, רינה נמנעה, אלדד נגד, כתבנו :געש. מר ח

 18 .שמות לכתוב :מעודה. מר א

 19 . אחר כך נראה מי היה נוכח, כל מי שנוכח בישיבה :געש. מר ח

 20 ( צוחקת) :גדרון. כ 'גב

 21 .2010אישור מסגרת אשראי לזמן קצר לשנת . 8סעיף 

י מבקש תיאום המליאה לאישור מסגרת אשראי לזמן קצר אנ, 8סעיף  :געש. מר ח 22 

-ב, אלף שקל 200בנק לאומי , מיליון שקל 5-בנק דקסיה , 2010לשנת  23 

 24 לא ניצלנו  2009

 25 .אני לא מכיר בנק דקסיה, אני מתנגד :מעודה. מר א

 26 . בנק דקסיה זה אותו בנק שנקרא בעבר אוצר השלטון המקומי :געש. מר ח

, צריך לקחת הלוואות, ועצה גובה כל כך הרבה כסף מהתושביםאבל המ :זריהן. מר י 27 

 28 ?אין מספיק
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 1 .זה מסגרת אשראי :מעודה. מר א

 2 .אני לא לוקח הלוואה :געש. מר ח

 3 ...זה במסגרת :גלר. מר ר

 4 אנחנו, אשראי לזמן קצר :געש. מר ח

 5 ?קסיה הזאת-אבל באמת מה זה הדה :מעודה. מר א

, שעוסקת בנושאים מוניציפליים באירופה דקסיה זה חברה צרפתית :געש. מר ח 6 

שנים את אוצר  Xקנתה מממשלת ישראל וממרכז השלטון המקומי לפני  7 

 8 .השלטון המקומי

 9 ?איזה ריביות :זריהן. מר י

 10 פלוס מינוס 3הריביות זה פריים פלוס  :גלר. מר ר

 11 רגע :מעודה. מר א

כי אם , אשרים את זהאנחנו מ, לא ניצלנו את המסגרות 2009-ב, עוד פעם :גלר. מר ר 12 

 13 אנחנו 

 14 ... לא 2009-אם ב? מה זה לא אישרנו, השאלה אם צריך את זה :זריהן. מר י

 15 לא, לא, לא, לא, כן, צריך :געש. מר ח

 16 .את הכסף הזה...  :זריהן. מר י

 17 ...יצאנו עכשיו :גלר. מר ר

לך יש . זה מסגרת אשראי בבנק, זה אשרה, דקה, אני לא לוקח את הכסף :געש. מר ח 18 

אני צריך את ? .קי.או, מסגרת אשראי בבנק שאתה יכול לא לנצל אותה 19 

המסגרת אשראי הזאת כי אם אני יוצא עכשיו לביצוע עבודות ואני צריך  20 

עד , לקבל כסף ממשרד החינוך או משרד התחבורה או משרד השיכון 21 

 22 שהם מעבירים את הכסף 

 23 .זה המימון ביניים :זריהן. מר י

 24 2009ח של "למרות שאין עוד דו, אני אומר לכם 2009, המימון בינייםזה  :געש. מר ח

אני ? עוד מישהו מבקש להגיב. לא ניצלנו את מסגרת האשראי לזמן קצר 25 

 26 200, מיליון שקל דקסיה 5, מבקש לאשר את המסגרות כפי שביקשנו

 27 ? נחמיה? מי בעד, בנק לאומי –אלף שקל 

 28 !נחמיה :מעודה. מר א
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 1 ?מי בעד :געש. מר ח

 2 ? יש אלטרנטיבות לבנק הזה :מעודה. מר א

 3 כולם  , כולם :דובר

 4 ?בבנקים האחרים :מעודה. מר א

הריבית משתנה כל , תראה, בדקנו. פה אחד, אלדד בעד? נכון, אלדד בעד :געש. מר ח 5 

יכול להיות אם באמצע השנה , הזמן אבל זה הכי נוח לעבוד בינתיים 6 

ורה דרמטית מה שלא נראה לי איזה בנק יתחרע ויוריד את הריביות בצ 7 

 8 ... אז

 9 .האצלת סמכויות לסגן ראש המועצה דוד פרץ. 9סעיף 

אישרנו מסגרת תקציבית של חצי  2010-בתקציב המועצה ל, 9סעיף  :געש. מר ח 10 

אני מבקש לאשר האצלת סמכויות למי שהיום מבצע , משרה לסגן בשכר 11 

אחד בכל , יםהאצלת סמכויות בשני תחומ, ממלא מקום סגן מר דוד פרץ 12 

 13 הקשור להכנות

 14 .תן לנו לקרוא :מעודה. מר א

 15 ?סמכויות... מה זה  :זריהן. מר י

 16 .בכל הקשור :געש. מר ח

 17 .כאלה יש לך פה :מעודה. מר א

והיום נקרא , ח"פס, ח"מה שהיה מל, בכל הקשור להכנות לשעת חירום :געש. מר ח 18 

 19 .רשות חירום לאומית, ל"ברמה הארצית רח

 20 ?יזה תפקידא :מעודה. מר א

 21 .ח ומקלטים ציבוריים"פס, ח"מל, כל מה שקשור להיערכות לזמן חירום :געש. מר ח

 22 . ח"פס, ח"תסביר לי מה זה מל :מעודה. מר א

 23 .משק לשעת חירום :געש. מר ח

 24 .ח"שאני צריך מינוי אני צריך להבין מה זה מל? מה זה :מעודה. מר א

 25 היום :געש. מר ח

 26 ...לא, לא :מעודה. מר א

אני מרכז היום את כל הפעילות יחד עם עובדי המועצה וקצין הביטחון  :געש. ח מר 27 

זה עובד , בנושא של משק לשעת חירום שכולל היערכות לזמן חירום 28 
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רשות חירום , ל הארצי היום"ח הארצי או רח"בצורה מסודרת מול המל 1 

יש לזה הכנות והשתלמויות וצריך , ח זה פינוי סעד חללים"פס, לאומית 2 

ההבאה שלהם , הטיפול בהם, נושא המקלטים הציבוריים, רך לזהלהיע 3 

הנושא השני הוא , זה נושא אחד, לרמה טובה שיהיו זמינים לזמן חירום 4 

מה , נושא שאני רוצה להגביר בו את הפעילות שבוצעה היום במינון נמוך 5 

 6 התחדשות עירונית זה בעצם יש , אנחנו. שנקרא התחדשות עירונית

 7 שמעתי על התפקידים האלה מעולםלא  :מעודה. מר א

 8 ?הדבר על פי חוק נותן סמכות לזה :זריהן. מר י

 9 סמכויות... כן :געש. מר ח

 10 ? מה זה? מה זה, מבחינת סמכות. יש לו סמכות לפתוח דלתות :מעודה. מר א

 11 , התחדשות :געש. מר ח

 12 אם כבר אתה, חיים :גלר. מר ר

 13 ... מבחינת סמכות :מעודה. מר א

אבל , אם אתה כבר מאציל סמכויות זה בסדר. אני לא הפרעתי, אפרים :קעטבי. מר י 14 

תטיל עליו , ל יכול לעשות גם עובד מועצה"ח ורח"ח פס"את העניין מל 15 

 16 אין פה פוליטיקה, עזוב, באמת עכשיו, לא, משהו באמת שהוא

 17 .יש כזה אבל :מעודה. מר א

 18 .את הנושא הזה יכול לעשות גם עובד מועצה :קעטבי. מר י

 19 ... הוא רק , עושה בפועל :מעודה. א מר

 20 .תיתן לדוד סמכויות אחרות שהוא יוכל לסייע יותר :קעטבי. מר י

הנושא השני הוא נקרא , תן לי רק לסיים את הנושא השני, יואב, רק דקה :געש. מר ח 21 

הוא מתבצע היום בשני אופנים , התחדשות עירונית השם הכולל שלו 22 

מה שעל , ינוי והדבר השני זה עיבוי בינויב-אחד זה מה שידוע פינוי, בארץ 23 

בתים בבנייה , תוכנית מתאר ארצית למיגון בתים ישנים 38א "פי תמ 24 

דרך החברות , העניין הזה קשור בלנסות. רוויה כנגד רעידות אדמה 25 

דרך יזמים פרטיים לנסות לבדוק מחדש , המנהלות של משרד השיכון 26 

אני רוצה שמישהו יעשה איים ומתחמים שבעבר בדקנו אותם ולא היו כד 27 

, את זה כי היום אני עוסק בזה בזמן מועט ומהנדס המועצה מתעסק בזה 28 
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 1 אלה שני הנושאים שאני מבקש להאציל לו סמכויות ואני מבקש 

 2 רגע, רגע :מעודה. מר א

מ בשכר בהיקף של "לכן אני מבקש לאשר את המינוי של הסגן והמ, דקה :געש. מר ח 3 

הגדרתי בתחום ההיערכות לשעת חירום חצי משרה והסמכויות כפי ש 4 

 5 .ובתחום ההתחדשות העירונית

ככל שיכולת להסביר וככל שיכולנו להבין אני בטוח שאפילו להסביר  :מעודה. מר א 6 

מר פרץ יודע במפורש מה , אני רוצה. קל וחומר להבין, קשה להסביר 7 

איזה טפסים צריך , מה הוא צריך לעשות, מה זה, התקציב לתחום הזה 8 

זה לא פעילות , יש השגחה של עובדים פה קבוע... ח זה "הרי מל, תלעשו 9 

 10 . ח"פס, ח"יומיומית הולכים לעשות מל

 11 .יש בזה פעילות כל הזמן :געש. מר ח

 12 שניה, שניה :מעודה. מר א

אתה . במסגרת זאת הוא צריך לעסוק בהקמת מרכז ההפעלה לחירום :געש. מר ח 13 

 14 .דבר, רוצה את רשות הדיבור

 15 . אני עוד לא הספקתי, רוצה עוד לדבר דבר, רגע :המעוד. מר א

 16 .אתה תמשיך, אפרים, תן לי :בר כוכבא. מר א

 17 טוב :מעודה. מר א

נשים את הדברים על , לא מדובר לא על האצלת סמכויות,רבותי  :בר כוכבא. מר א 18 

או שאתה חושב , תפסיק לקשקש לנו, מדובר בסידורי עבודה, השולחן 19 

בוא , או שבאמת חלק מאיתנו מטומטמים שחברי המועצה מטומטמים 20 

אין , לא אכפת לי אם תצביעו או לא תצביעו, נשים את זה על השולחן 21 

 22 שום קשר

 23 .לא שומעים :מעודה. מר א

הוא לא בא , אין שום קשר ליכולות של דוד פרץ לעשות את התפקיד הזה :בר כוכבא. מר א 24 

ורש התפקיד הזה שאני עכשיו שומע זה תפקיד שד, מהתחום הזה 25 

, ח בוועדה שם שנמצאת בחדרה"פס –ח "אני עצמי שותף למל, הכשרה 26 

והתחדשות עירונית בוודאי שאין לו שום יכולת לא הבנתית , נמצא שם 27 

סליחה על , אתה מבלבל את המוח לנו, ולא מקצועית לעסוק בזה 28 
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אם היית מביא לו עוד , אתה מבייש את התפקיד שאתה אומר, הביטוי 1 

אז הייתי מבין אבל אתה סתם מקשקש כדי  סמכויות בנושא של דת 2 

שהבן אדם יקבל תפקיד ועבודה בלי לעשות שום דבר ואת זה צריכים  3 

עכשיו אם היית בא ואומר אני רוצה לחזק . חברי המועצה לדעת את זה 4 

יש לי בעיות פוליטיות אז הייתי מקבל את זה , את הקואליציה שלי 5 

כשמקשקשים לי על כאלה אבל , אני פעם שעברה לא הצבעתי נגד, אפילו 6 

לא , מזלזל בציבור, דברים זה מרגיז אותי כי מזלזלים בחברי המועצה 7 

אני חושב ', א, הדבר הזה בוודאי. בציבור שבחר בך, רק בציבור שלנו 8 

היה , כרגע בוודאי שלא צריך סגן בשכר למועצה המקומית, שלא צריך 9 

ה של הייתי בישיבה הקודמת ההעלא, גם לא היה צריך, פה סידור 10 

, אלף שקל 400-כשבכל מקום מקצצים בתקציב שלה ב, המועצה הדתית 11 

, מספיק מועצה דתית אזורית הייתה מספיקה לתת את כל השירותים 12 

שחברי המועצה שהרימו יד לביזיון , אני גם מתפלא על החברים שלך 13 

כי ממש זה מזלזל ומעליב שתופרים תפקיד למישהו שלא , ולזלזול בהם 14 

חד משמעית הוא לא יכול למלא את , קיד הזהיכול למלא את התפ 15 

את זה עובד מועצה יכול לעשות ורק עובד מועצה מקצועי , התפקיד הזה 16 

אני , להגיד את הדברים, אז לתת סגן בשכר. בנושא שעבר את ההכשרה 17 

יש לי בעיות קואליציוני זה היה נשמע הרבה , צריך סגן בשכר פוליטי 18 

אבל לקשקש לנו , חן בעינינו וזהויותר טוב אז היינו אומרים לא מוצא  19 

שזה הסמכויות שלו ולדרוש ממנו ...כאלה דברים ולהעמיד אותו אחר כך  20 

אני חושב שלא . ח וכל הדברים אז זה באמת לא יהיה מזה שום דבר"דו 21 

צריך לזלזל בחברי המועצה ואם בדברים האלה אני כבר אומר לך שיש  22 

יר אחד לפחות אני מכ, לך סגני ראש מועצה פה יותר מתאימים 23 

אני הייתי בטוח שיהיה , בהתחדשות העירונית שעשה עבודה יותר טובה 24 

ומעודה בוודאי בהתחדשות , סגן לפי העבודה שעשה בפעם שעברה 25 

שאתה רוצה לתת לו שהוא , אז זה לא השאלה של, עירונית מבין יותר 26 

... יכול לעזור לך אלא בגלל שאין לו יכולת לעזור לך והוא לא מפעיל 27 

לבוא אלינו ... אבל זה גם נימוק , טיים אז בגלל זה בוחרים אותו סגןפולי 28 
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 1 . ככה

 2 אפרים, כן :געש. מר ח

 3 .לכן בוודאי שאנחנו לא יכולים להצביע על כזה דבר :בר כוכבא. מר א

 4 טוב :געש. מר ח

קל להגיד , על ההיבט הענייני של התפקיד, אני רוצה לדבר משני היבטים :מעודה. מר א 5 

, הוא מקצועי, נסגר הסיפור, תרבות תורנית פה, ראש מועצה לו אתה סגן 6 

הוא מבין , הוא מבין במסיבות באולמי פאר, הוא מבין בתרבות תורנית 7 

לשים אותו סגן ראש מועצה לנושאים , הוא מבין בארגונים, ג בעומר"בל 8 

אני גם , אף אחד לא יתווכח שהוא מקצוען בזה? אתה יודע מה, תורניים 9 

אבל הוא , זה לא משנה, לא צריך, באמת צריך מישהוזה , לא אתווכח 10 

 11 12אתה אולי , לא יודע, שנה בשירות ציבורי 35אני . יודע את התפקיד

הייתי בעמידר , ההתחדשות שאתה קורא לו, אני הייתי בנושא הזה, שנה 12 

זה כל כך נושא שגם אתה לא מסוגל , עסקתי במשרד השיכון, שנים 13 

ללכת לדבר עם , במורכבות כזאת לעשות את זה מכיוון שזה מדובר 14 

להגיד לדיירים תעזבו למקום אחר ודיירי עמידר ולסגור עם , קבלנים 15 

אחר כך ללכת עם הדיירים ניתן לכם משכנתא אחרת שתלכו , עמידר 16 

זה אולי בערים גדולים שיכולים על המקום ? זה דבר של מה בכך, לשם 17 

ע ולתת לכל אחד יבואו היזמים וירצו להשקי... הזה לבנות איזה משהו  18 

מטר שאני מכיר את המספרי דירות  48מטר או  52-במקום הדירה של ה 19 

וכל , מטר 100והדירות לבוא ולהגיד להם תזוזו ואתם תקבלו בית של  20 

אל תבזה לא בפרץ ולא בכל . הכישרונות הברוכים האלה זה אצל פרץ 21 

זה נושא אפילו , אפשר לעשות את זה, הפרויקט שהוא פרויקט טוב 22 

אבל תן לו , תן לו, דבות יכול להיות אדם מוכשר לעשות את זהבהתנ 23 

יש לי חשש שאתה נותן לו ? תיתן לו משרד בקנדי, תפקיד על פי מידותיו 24 

לא לראות מה , לא לעקוב אחריו, תפקיד שאף אחד לא יכול לבדוק אותו 25 

תוצאות הדברים האלה ולפי הבנתי הוא עוד ממשיך לעשות עבודה  26 

עוד לא נשמע בעולם שסגן ראש מועצה . ת"ו חלהוא לא יקח ל, אחרת 27 

אז , לא נשמע לא בחצי משרה ולא במשרה שלמה, עושה עבודה נוספת 28 



  04-8666313,כרכור                                                   חברת איגמי-ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
 2010בינואר  7
 
 

42 

יש לו משרד , וב'תן לו ג, וב'תן לו ג, תכבד פה את הציבור, בוא כבד אותנו 1 

? נו, של הכבישים, תגיד לו אתה אחראי על איך קוראים לזה של ה, פה 2 

, ע"ואחראי על מחלקת שפ, לקה טכניתאחראי על מח, המחלקה הטכנית 3 

אני , אבל לא לתת איזשהו תפקיד שלא היה ולא נברא ואין, לא משנה מה 4 

, אלה דברים מקצועיים, לא יודע אם אפשר למצוא סגן כזה בכל הארץ 5 

, אני לא יודע מה דרגתו, ח וזה צריכים להיות קצינים"בדרך כלל מל 6 

יצטרך לתת פקודות כשיהיו הוא , אלה דברים, לא יודע מה, ש"טר, ט"רב 7 

 8 מלחמות

 9 .הוא לא צריך לתת פקודה לאף אחד :געש. מר ח

עם האנשים שהם קצינים והוא יגיד להם , אבל הוא צריך לשבת איתם :מעודה. מר א 10 

למען , למען ההגינות, אז אני קודם כל אני אומר? מה הוא יגיד להם, מה 11 

עכשיו ? ה זה משנהמ, תן לו סגן מתאים, אל תעשה מאיתנו צחוק, היושר 12 

ואני מקווה מאוד , זה זה בתחום הזה, לא יסתובב שם, שישב במועצה 13 

, ניתן לו פה תפקיד תרבות תורנית, שעכשיו תשנה את דעתך ותגיד טוב 14 

כל אדם לפי , זה מתאים לו, תרבות מה שאתה רוצה, תרבות חרדית 15 

ו שיתמכ, אל תבזה באלה שיתמכו, אל תבזה בנו, אל תבזה אותו, כבודו 16 

אבל לתת תפקיד , שיתמכו כולם? אתה יודע מה, בסגן שלא תיתן הגדרה 17 

אתה מבין , נחמיה, אם פה כל אלה שיצביעו, חבל, זה כלום, שזה פדיחה 18 

 19 . תגיד תרבות תורנית? על מה הוא ממונה שאתה תלך להצביע

 20 .לא תרבות תורנית, חינוך תורני :מנצור. מר נ

 21 . ס"במתנ, זה שלך תרבות, אה, לא אכפת לי :מעודה. מר א

 22 ...ואם כן אתה תצביע בעד זה אם הוא יוסיף לו נגיד משהו  :מנצור. מר נ

 23 . לא יוסיף :מעודה. מר א

 24 (לא ברור, מדברים ביחד... )לא השאלה אבל :מנצור. מר נ

 25 אני מדבר פה על שתי חלופות! לא, לא :מעודה. מר א

 26 אה, טוב :געש. מר ח

 27 , סליחה...  :מעודה. מר א

 28 אפרים , טוב :געש. מר ח
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 1 .אני מדבר על שתי חלופות :מעודה. מר א

 2 ...אתה אומר הוא ישנה את התפקיד :מנצור. מר נ

 3 משהו ...אז לאלה שתומכים לפחות, לא :מעודה. מר א

 4 ... בוא נראה :מנצור. מר נ

אני , אני לא אווירונאוטיקה, הוא מוכשר אבל כל אחד בתחומו מוכשר :מעודה. מר א 5 

 6 ?אותך יקחו לאיזה תפקיד להיות טרקטוריסט אתה מבין ?יודע בזה

 7 ...ס"רק במתנ, הוא לא מבין :זריהן. מר י

 8 ?סיימת, אפרים :געש. מר ח

 9 לא :מעודה. מר א

 10 בבקשה :געש. מר ח

אז אני מבקש למען כבוד האנשים שיצביעו בנושא הזה , זה בהיבט האחד :מעודה. מר א 11 

אני מבקש לתת לנו פירוט לא  ,סליחה, כי אם לא, תן לו תפקיד מתאים 12 

יכול לפני שיבוא לדיון אתה לא , אני רוצה בכתב, בעל פה מה שדיברת פה 13 

, זה צריך להיות בכתב, לא, לבוא להצביע סגן ולתת סמכויות בעל פה 14 

 15 . תן לנו בכתב שנדע... אולי אתה בעצמך 

 16 ? זה לא כתוב היה, למה :בר כוכבא. מר א

 17 .לא כתוב כלום :מעודה. מר א

 18 ? לא כתוב בסדר היום :בר כוכבא. מר א

 19 ... כתוב, לא כתוב :מעודה. מר א

 20 . שהוא יגיד את זה מחדש... אנחנו צריכים לפרט שיהיה כתוב, אדוני :בר כוכבא. מר א

 21 . לא משנה, זה לא משנה, אני רוצה את זה בכתב אחר כך, לא :מעודה. מר א

 22 .בבקשה אפרים :געש. מר ח

יכול , אני לא בא בטענה, ש לכתוב את הדברים האלה כדי שנדעאני מבק :מעודה. מר א 23 

זה , כן, בן אדם שבא עם שני מנדטים, זה טבעי, לקבל סגן ואני אומר 24 

כי מינוי לא כותבים על בחירת , אתה מדבר על שכר, סגן הוא סגן, נכון 25 

בחירת סגן אם הוא לא היה סגן והיית כותב מינוי הוא לא היה יכול , סגן 26 

אז מה , ההאצלה מאחר והוא כבר סגן אז אתה רוצה לתת את ,לעבור פה 27 

 28 .היית צריך לכתוב האצלת סמכויות, זה המינוי
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 1 בשכר :גדרון. כ 'גב

 2 ...אבל הוא לא צריך מינוי, כן :בר כוכבא. מר א

 3 .האצלת סמכות זה לא מינוי? למה יש לו מינוי :מעודה. מר א

 4 .האצלת סמכות לא :בר כוכבא. מר א

 5 . האצלת סמכות זה לא, בסדר :מעודה. מר א

 6 17סעיף  :בר כוכבא. מר א

אני לא , אני לא, אז אני אומר שוב. האצלת סמכות זה בנושא הזה, בסדר :מעודה. מר א 7 

אני רק רוצה לומר , זכותך, בא בנושא הזה שאתה רוצה לבוא ולתת סגן 8 

לך שמותר לך והראיתי לך שעל פי חוק מותר לך גם שלושה כך שההצעה  9 

אתה מסתדר , לא רוצה סגנים, אתה לא רוצה סגנים, ורית שאמרתהציב 10 

שהיה לך פעם , הסתדרת בלי סגנים, אתה מוכשר, אין ספק, בלי סגנים 11 

בקדנציה הקודמת כשהיה לך סגנים , סגנים אז דווקא לא הסתדרת 12 

 13 אבל , שנתיים –מאוד כעסת והלכת לנוח שנה , דווקא אז לא הסתדרת

 14 ?יםמה הקשר לסגנ :געש. מר ח

 15 ...אמרו שהסגנים, לא :מעודה. מר א

 16 .היה סגן אחד :געש. מר ח

 17 ?מה זה משנה, שניה... לא , התחלפו שם כמה פעמים סגנים :מעודה. מר א

 18 .והסתדרתי איתו מצויןהיה סגן אחד  :געש. מר ח

יש , יכול לקבל סגן, לכן אני מבחינתי פרץ מגיע לו... לכן אינני יודע איך :מעודה. מר א 19 

 20 .ני מנדטיםלו ש

 21 ...זה לא, הוא סגן, אגב :דובר

 22 .בשכר, הכוונה בשכר :מעודה. מר א

 23 .השכר במחלוקת :דובר

אלף שקל של המוניציפלי לעשות שניים ויתחלקו  400-אפשר היה ב,חבל  :מעודה. מר א 24 

 25 .במוניציפלי

 26 . או שלוש :זריהן. מר י

אני רק מבקש , ה ואין ליאלף שקל פ 400-אז יש את ה, אז אני אומר חבל :מעודה. מר א 27 

אם הוא יהיה סגן שלא יהיה מצב שיש שתי עבודות כי זה לא , דבר אחד 28 
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 1 . מקובל

 2 . מה שהחוק יאמר זה מה שיהיה, על פי חוק :דובר

 3 אם אתה שומר חוק :מעודה. מר א

 4 ? בדקתם את זה, רגע :געש. מר ח

 5  ,אין לך מוסריות, אתה עושה לפי מה דעתך מוסריות  :מעודה. מר א

 6 ...זה בעיה עכשיו  :געש. מר ח

 7 .אנחנו נבדוק את החוק. תן את כל כולך למועצה, מוסריות :מעודה. מר א

 8 טוב :געש. מר ח

תן , אתה סגן ראש מועצה, אני אומר בהגינות, זה לא משנה, זה לא בעיה :מעודה. מר א 9 

, לא אמיתיים, דברים שהם לא נראים, את כולך לא רק בדברים שהם 10 

 11 ...בוא, אין כלום, ח"אין מל, אין קנדי

 12 .תקום בבקשה, אבי, דקות 10-מיצית את ה, אפרים :געש. מר ח

 13 רגע, רגע, רגע :מעודה. מר א

 14 .באמת, דקות 10-מיצית את ה :געש. מר ח

 15 ?דקות 5אפשר לבקש ממישהו פה  :מעודה. מר א

 16 . אתה יכול לקחת ממנה :זריהן. מר י

אני לא אוהב , רוצה להמשיך לדבר רק שניהאז אני . אני לוקח ממנה :מעודה. מר א 17 

 18 . עמדתי להפסיק, שמפסיקים אותי

 19 בבקשה :געש. מר ח

 20 . אמרתי לך, לא תרגילים :מעודה. מר א

 21 .כן אפרים :געש. מר ח

יש בינינו , יש הסכמים, יש מלת כבוד... ? כן, לכן אני אומר אין לי בעיה :מעודה. מר א 22 

ר ועדת "יו, אמרת לי במפורשבהסכם , הסכם שחילקת אותו פה לכולם 23 

וכתבת לא יהיה עסק , ר הוועדה מטעמך יושב פה"ההסכם פה יושב ויו 24 

 25 .גם בכלל ואמרתי לא יכול להיות

 26 ?יש לך את ההסכם פה :געש. מר ח

 27 צריך להיות 14סעיף  :מעודה. מר א

 28 ?יש לך את ההסכם פה :געש. מר ח
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 1 ?מה :מעודה. מר א

 2 ?יש לך את ההסכם פה :געש. מר ח

 3 .תביא אותו בבקשה... :מעודה. ר אמ

 4 כן :געש. מר ח

 5 .אני יכול ללכת להוציא מהפרוטוקול פה, אתה חילקת אותו, אגב :מעודה. מר א

 6 .בוודאי חילקתי אותו :געש. מר ח

ר שבמפורש כתוב "יושב פה אלי יו. כך כתוב, כתוב במפורש לא יהיה סגן :מעודה. מר א 7 

לא יהיה סגן , מה לא יהיה סגן, סבתיואז אני ה, ככה כתוב, לא יהיה סגן 8 

הצמדת אותו , זה בין הפרוטוקולים, וחילקת אותו, כך כתבתם, בשכר 9 

לכל אחד מחברי , פה בישיבה את ההסכם הפורמלי שהיה וכולם זוכרים 10 

חילקת , אתה חילקת את של נחמיה, המועצה אם יבדקו תראו את זה 11 

, יהיה סגן בשכר הסעיף הראשון היה לא... חילקת את של, ס"את של ש 12 

מעולם לא הצעת סגן בשכר לא לי ולא לאף אחד , לא יהיה סגן בשכר 13 

קשה לך עם מה שכתבת  ,ז אני אומרא, אולי לאחד אחר שלא יודע, אחר 14 

, קורים דברים, אפשר לשנות, זכותך, אתה רוצה למנות סגן בשכר, לי פה 15 

אוהב  מזמנים את חבר הקואליציה ואומרים לו יש לו פה הסכם אבל אני 16 

אתה הרבה פעמים ? אתה יודע מה, יאללה, רוצה לתת לו סגן, את פרץ 17 

, לא יכולת להגיד לי, יכולת לדבר, משכנע אותי ואני מתבטא ומשתכנע 18 

 19 . אתה איש של מלה

 20 .הוא לא יודע לדבר :זריהן. מר י

במשך שבוע , אבל אנחנו מדברים מדי פעם, לא, אתה איש של מלה :מעודה. מר א 21 

או שאתה ? לא יכולת? לא יכולת, מה, אני איתו, לא נכון, שותים קפה 22 

אתה לא ? עכשיו פתאום מופתע מזה שאתה לא חתום שלא יהיה סגן 23 

 24 .זה כתוב, אבל אתה יודע? ידעת

אין לי את , לא זוכר את הסעיף מנוסח כך אבל יכול להיות שאני טועה :געש. מר ח 25 

 26 ...הנייר הופץ, הנייר פה

 27 .ר מטעמך אם זה היה כתוב"את היואולי תשאל  :מעודה. מר א

 28 טוב :געש. מר ח
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קשה לי , אז מן הראוי לבוא ולהגיד לחבר קואליציה יש בינינו הסכם :מעודה. מר א 1 

אבל לקבל את זה , אני אשתכנע בקלות, אתה יודע, אני רוצה ואני, איתו 2 

אתה , חתמתי איתך הסכם, במלים אחרות אתה אומר לי אפרים, מופתע 3 

אני אעשה מה בא לי , אתה שפן שלי, אתה כלומניק, ילא מעניין אות 4 

אתה , לא, ואני רוצה להגיד לך חיים, בראש ואתה תצביע מה שאני רוצה 5 

, מתעקמים איתי אני לא מוכן, הולכים איתי ישר אני ישר, מכיר אותי 6 

איך אני , איך אני יכול להצביע עליו כשיש לי התנגדות שהוא יהיה סגן 7 

בנוסף לזה אני צריך , אתה מפר איתי הסכםיכול להצביע על דבר ש 8 

הייתי מוכן לשאול את כל הציבור איך יכול , זה לא נשמע הגיוני? להצביע 9 

לכן אני נאלץ להצביע נגד לא בגללו אלא בגלל שהפרת לי הסכם , להיות 10 

אם , אמרתי, אני אתך ישר, וזה לדעתי לא הוגן, ואפילו לא פנית אלי 11 

שנה אני משרת ציבור יגיד ששיקרתי  יקום אדם שבמשך שלושים ומשהו 12 

, גם זה כואב, אם אמרתי מלה. יקום אדם, לו אני פורש עכשיו מהמועצה 13 

לכן צר לי על כי אני נאלץ לא ... יש לנו, אני אוכל אותה אני אישאר במלה 14 

למה שלא , בן אדם עם שני מנדטים, אין לי בעיה איתו, להצביע לפרץ 15 

זה לא היה , זה אפילו לפני שנההוא היה צריך לקבל את ? יקבל סגן 16 

אבל לא נתת לו מכיוון שהיה לך הסכם איתי לא לתת אז היית , בעיה 17 

אני , לא יודע איך זה, אתה אומר שאתה לא זוכר, אני לא יודע, בבעיה 18 

ע "איזה תב, שומע ממך דברים שאתה זוכר אותם טוב מאוד טוב מאוד 19 

ס לקיסריה וכמה וכמה הצלחנו להכני, מי זה היה האיש הזה שמה, פה 20 

שאני הייתי הראשון ? אתה זוכר יופי כל דבר ואת זה אתה לא זוכר, זה 21 

 22 ?מ"במו

 23 ?זהו :געש. מר ח

 24 ...אני רוצה שמר אלי אם הוא זוכר, אני רוצה, לא :מעודה. מר א

 25 אני, לא :געש. מר ח

 26 יאשר :מעודה. מר א

 27 דבר , לקחת זכות דיבור נוספת :געש. מר ח

 28 ?אני רוצה לדעת האם אתה זוכראז , לא :מעודה. מר א
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אני באמת לא זוכר את , שיביאו את ההסכם, אני לא זוכר את הסעיף, לא :געש. מר ח 1 

אני לא חושב , הסעיף לא בגלל שהזיכרון שלי יותר טוב או פחות טוב 2 

 3 . בבקשה, אבי...אני לא זוכר את הסעיף הזה אבל יכול להיות, שהיה

 4 אז לפני כן צריך :מעודה. מר א

 5 .בבקשה, אבי :געש. חמר 

דקות לפני הזמן כי אני אמשיך כשיביא את  2אז אני מפסיק , טוב :מעודה. מר א 6 

 7 .המסמך

 8 . בבקשה, אבי :געש. מר ח

אני רוצה להגיד משהו לדברי אפרים ואלדד שקצת הטיחו דברים לא  :כאכון. מר א 9 

ביטן נכון חיים געש ונכון חיים א, לא יודע, נעימים על דוד שהוא לא מבין 10 

לא עם ראשי , ואלי אבוטבול לא נולדו ראשי מועצות... ויוסי שמחה  11 

 12 .חלקם עושים את עבודתם נאמנה וחלקם לא, מועצות

 13 .אל תשווה :מעודה. מר א

 14 .לא הפרעתי לך, אפרים, רגע :כאכון. מר א

 15 .אל תשווה :מעודה. מר א

 16 ... אני אשווה , לא הפרעתי לך, אפרים :כאכון. מר א

 17 .דקות שלו 10-תן לו לדבר את ה, אפרים :געש. מר ח

 18 ...אני לא צייצתי? אתה רואה :כאכון. מר א

 19 !תן לו לדבר, אפרים :געש. מר ח

 20 !אם הוא ידבר שטויות אני אענה לו, לא :מעודה. מר א

 21 .אותך אף אחד לא הפסיק :געש. מר ח

 22 !אלי( מלה לא ברורה)אם הוא  :מעודה. מר א

 23 . סיקאותך אף אחד לא הפ :געש. מר ח

 24 סליחה :מעודה. מר א

 25 .דקות שלו 10-הוא מדבר למליאה את ה, הוא לא פונה אליך :געש. מר ח

 26 .הוא אמר לאלדד ולאפרים, לא :מעודה. מר א

 27 אחרי :כאכון. מר א

 28 . דבר למליאה :מעודה. מר א
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 1 למליאה ולדברי אפרים ואלדד :כאכון. מר א

 2 כן :מעודה. מר א

 3 ?.קי.או :כאכון. מר א

 4 כן :ודהמע. מר א

, אמרתי לך, מסכים אתך, יכול להיות נכון, אז דוד לא מבין בזה, יופי :כאכון. מר א 5 

כמו שכולם לא נולדו כאלה וכמו ששרי אוצר ושרי ביטחון למיניהם  6 

לא נולדו עם תעודה ביד והם , ושרים מסוימים בממשלה לא נולדו שרים 7 

 8 .ודהאדון אפרים מע, זה מה שנקרא הפוליטיקה בעולם הזה... 

 9 נכון :מעודה. מר א

 10 יפה :כאכון. מר א

 11 .מגיע לו :מעודה. מר א

, תבדוק, להפך, תקבל, אתה צריך להבין דבר אחד, לא, אז תקבל את זה :כאכון. מר א 12 

 13 .אולי יפתיע אותך בזה שיביא קידום לשכונת קנדי המסכנה

 14 אין סיכוי אבל  :מעודה. מר א

 15 ?למה אתה אומר אין סיכוי :כאכון. מר א

 16 .אין סיכוי :מעודה. א מר

 17 .הוא כן הצליח, אתה לא הצלחת לעשות את זה :כאכון. מר א

 18 אני , מי :מעודה. מר א

 19 .כאיש עמידר :כאכון. מר א

 20 .אני תפקידי היה לטפל בדירות :מעודה. מר א

 21 .לא טיפלת בדירות :כאכון. מר א

 22 ...לא בפרויקט :מעודה. מר א

 23 ...לא נראה לי שטיפלת בדיור :כאכון. מר א

 24 .אני יודע מה זה לטפל בעמידר, טיפלתי בך, מותק :מעודה. מר א

 25 .די נשמה טהורה, די :כאכון. מר א

 26 !אז תירגע :מעודה. מר א

 27 ...יופי :כאכון. מר א

 28 ...אז אני יודע מה, בך ובהורים שלך  :מעודה. מר א
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 1 ...בהורים שלי :כאכון. מר א

 2 אל תבלבל, דירת עמידר... טיפלתי :מעודה. מר א

 3 . אין להם דירת עמידר :כאכון. מר א

 4 . עכשיו קנו אותה :מעודה. מר א

 5 ... מה פתאום :כאכון. מר א

 6 באמת :מעודה. מר א

 7 ... נו אפרים, אוי :כאכון. מר א

 8 טוב :געש. מר ח

 9 ... יש לי דבר אחד, אני, אני רוצה לסיים :כאכון. מר א

 10 רק שאלה אליך בלי כל קשר :בר כוכבא. מר א

 11 כן :וןכאכ. מר א

 12 .למה לפני כן הוא לא נתן לו? למה הוא לא נתן לו את זה בלי קשר לשכר :בר כוכבא. מר א

 13 .גם ככה הוא היה סגן :גדרון. כ 'גב

 14 .עכשיו יהיה לו זמן, הוא היה סגן אבל לא היה לו זמן :כאכון. מר א

 15 (צוחק) :מעודה. מר א

בן אדם שאין לו ( לא ברור, דמדברים ביח...)סליחה, עכשיו יהיה לו זמן :כאכון. מר א 16 

אני רוצה להגיד , לא, לא...אני , תקשיב, אני רואה... משכורת לא יכול 17 

הלוואי הלוואי והייתם , אם, אני רוצה להגיד לך משהו חשוב, משהו אחד 18 

באמת יודעים מה דוד פרץ עושה במועצה כסגן , יודעים וחלקכם יודעים 19 

בא , עושה סיור, בא לשעה לא בבוקר, כמה שעות הוא בא לפה, לא בשכר 20 

זה , מטפל באנשים, עוזר לאנשים, הוא בא והולך לארנונה, לא, והולך 21 

 22 ... תאמין לי, מה שעושה דוד פרץ

 23 ... מה הקשר לאחותו, ארנונה רטרואקטיבית... :זריהן. מר י

 24 ... זה מה ש :כאכון. מר א

 25 .עוד זה בבדיקה :זריהן. מר י

 26 עוד דבר אחד :כאכון. מר א

 27 .מבקר המדינה לא בדק את זה מספיק טוב :זריהן. מר י

 28 ...הרי אתה לא ? מאיפה אתה יודע מה הוא עושה, תגיד לי :מעודה. מר א
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 1 ...אני האמן לי :כאכון. מר א

 2 .או לעשות איזה משהו אז אתה פה( לא ברור) :מעודה. מר א

 3 ( לא ברור) :כאכון. מר א

 4 . זה מה שאתה...ס"אתה נציג ש :מעודה. מר א

 5 .אל תקנא :כאכון. א מר

 6 היחידי שהלך  :מעודה. מר א

 7 .אל תקנא :כאכון. מר א

זה מה , הבטחת להם אירועים, זה אתה 2' ס לשים אותו מס"והתחנן לש :מעודה. מר א 8 

 9 מינוי... די, כסף, אירועים, ס"שקורה עם ש

 10 אפרים  :כאכון. מר א

 11 ! שלום לאחס ו, לא...אתה אל תדבר ...ס עושה "שר של ש :מעודה. מר א

 12 רגע...  :כאכון. מר א

 13 ...אני בעד שהוא , מגיע לו, חס ושלום :מעודה. מר א

 14 ! תצביע בעד :כאכון. מר א

 15 לא :מעודה. מר א

 16 ! כי אתה מקנא! כי אתה מפחד :כאכון. מר א

 17 אין שום סיבה הגיונית :זריהן. מר י

 18 (צוחק) :מעודה. מר א

 19 .הגיונית אין שום סיבה, להצביע בעד שכר :זריהן. מר י

 20 .גם אם היה בעד סגן סתם, לא בעד שכר :מעודה. מר א

 21 טוב :געש. מר ח

 22 .בגלל הפרת ההסכם :מעודה. מר א

 23 אני מבקש :געש. מר ח

 24 .הוא אמר לא יהיה סגנים, קיבלת אותו, יש לך. ביני ובינו :מעודה. מר א

 25 .ממש לא קיבלתי :כאכון. מר א

אני עומד , ומן הראוי היה להגיד אפרים הוא חילק את זה לכולם, ממש :מעודה. מר א 26 

 27 ! הייתי אומר לו כן, בוא תתמוך, למנות

 28 ... עם אנשים אחרים ... אולי אתה דיברת :כאכון. מר א
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 1 למה :מעודה. מר א

 2 .שנפגע ממך לפני כן שדיברת עליו לא טוב :כאכון. מר א

 3 ? על מה :מעודה. מר א

 4 .על הסגן :כאכון. מר א

 5 , סליחה :מעודה. מר א

 6 . הודעת לכולם מראש אני לא תומך בסגן בשכר...  :כאכון. מר א

 7 ... כי לפני שמוציאים :מעודה. מר א

זה , אתה מאוד מאוד עסוק, אדוני ראש המועצה... אולי היית מתקשר :כאכון. מר א 8 

 9 ?סגן בשכר...נכון ש

 10 אבי :געש. מר ח

כתוב פה סגן , תגיד לי ,אבל כששאלתי את חיים געש לפני יום רביעי, לא :מעודה. מר א 11 

 12 . אני עדיין לא החלטתי? בתוך התקציב למי זה עובר

 13 .אז הוא החליט היום :כאכון. מר א

 14 . הוא החליט למחרת במחטף, לא :מעודה. מר א

 15 ... אני יודע , לא ידעתי שהוא החליט היום :כאכון. מר א

 16 .בבקשה, דוד :געש. מר ח

 17 .אתה יודע :מעודה. מר א

 18 .בבקשהדוד  :געש. מר ח

אני כן עובד בהוראה ובכוונתי , קודם כל שה, אני אבקש להצהיר, אפרים :פרץ. מר ד 19 

להמשיך לעבוד אלא אם כן הנושא בוודאי יבדק והיה והחוק יאמר שאני  20 

 21 .לא יכול לעשות את שתי העבודות אני מתפטר מעבודתי

 22 .ת"זה חל, אתה לא צריך להתפטר, לא :מעודה. מר א

 23 טראני מתפ :פרץ. מר ד

 24 .  אני גם עזבתי את העבודה :מעודה. מר א

 25 ...בוא נשמע, תן לו לדבר :גדרון. כ 'גב

 26 דבר שני :פרץ. מר ד

 27 .חס ושלום, לא צריך להתפטר :מעודה. מר א

 28 .תן לבן אדם לדבר, אפרים :געש. מר ח
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 1 ...לא מהעבודה שלי ולא :פרץ. מר ד

 2 . אבל גם את מדברת עכשיו :מעודה. מר א

 3 דבר שני , ידה ולא תהיה בעיהבמ :פרץ. מר ד

 4 .לא את( לא ברור)הוא  :מעודה. מר א

 5 כמו כן  :פרץ. מר ד

 6 (לא ברור, מדברים ביחד... )אין בעיה שתעבוד בעוד עבודה :מעודה. מר א

 7 . לא אתה, תן לי להחליט :פרץ. מר ד

 8 .כן, תן לו לסיים, אפרים :געש. מר ח

 9 .תקשיב לי עד הסוף, אפרים :פרץ. מר ד

 10 .די, חפש את החברים שלך :מעודה. מר א

 11 .מספיק! אבי, אבי :געש. מר ח

 12 ( לא ברור) :מעודה. מר א

 13 .דבר, דוד :געש. מר ח

אם ... אני? אתה לא מבין, מעולם לא הובטח לי סגן ומעולם לא מגיע לי :מעודה. מר א 14 

 15 ! מגיע זה מגיע אולי לעמוס

 16 טוב :געש. מר ח

 17 .גןהוא אמר לי לא יהיה ס :מעודה. מר א

 18 ! אבי, אבי :געש. מר ח

 19 .אני לא משקר, אתה לא, מה :מעודה. מר א

 20 ?אני הפרעתי לך, אפרים :כאכון. מר א

 21 .אבל ברגע שהוא מפריע אני עונה לו :מעודה. מר א

 22 .בבקשה, דוד :געש. מר ח

 23 .תגיד לאיש שלך שקט :מעודה. מר א

י עובד בהוראה אנ, אז אני מבקש לומר עוד הפעם את הדברים הבאים :פרץ. מר ד 24 

אז קודם כל על פי חוק אם יוחלט שאני לא יכול לעבוד שתי , ובמידה 25 

 26 עבודות אני מתפטר 

 27 .תשקול מה לעשות :דובר

דבר שני המשכורת . אני אתפטר מההוראה, אני אומר את הדברים, לא :פרץ. מר ד 28 
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חלקיות משרה אני עובד פה , של משרה שלמה הסכום שלה לא יעבור 1 

 2 .נמצאת אצלי בהוראהחצי והמשכורת ש

 3 ...אנחנו מדברים על זה שאין צורך ב :בר כוכבא. מר א

 4 .עוד מעט יצביעו ויחליטו... לא מדברים על ה, אין צורך :פרץ. מר ד

 5 .הם לא חושבים גם הם שיש צורך. לא מצביעים על זה שיש צורך :בר כוכבא. מר א

 6 .היועץ המשפטי בבקשה :פרץ. מר ד

 7 . שוט לא מודע לזהאתה פ :בר כוכבא. מר א

, כחלק מהליך המינוי לפני שתיעשה הצבעה אני חייב להבהיר שני דברים :ובראן'ד ג"עו 8 

אני בדקתי את , אחד שהמינוי כפוף לאישור משרד הפנים והמינוי 9 

והמינוי הוא כדין ואין במינוי משום חריגה או , הצעת המינוי, המינוי 10 

צילה לסגן סמכויות סטיה מהוראות החוק או הנוהל וכי המועצה הא 11 

 12 ... כדין

 13 טוב :געש. מר ח

 14 . אני רוצה להתייחס :כחלון. מר ע

 15 .בבקשה עמוס :געש. מר ח

אתה ... תודה על המחמאות אבל , מעלים פה כל פעם את השם שלי :כחלון. מר ע 16 

, אני לא יכול לתת את ידי למינויו של דוד, מה לעשות, אחרים לא, ראית 17 

, אני אומר את זה מראש, אני מתכוון להימנע, אני לא מתכוון גם להתנגד 18 

ערב , שוב, אלא חיים אליך, אני דיברתי איתו, לא כי יש לי משהו נגד דוד 19 

בשיחות איתי הצהרת שלא , מערכת הבחירות הצהרת שלא יהיה סגן 20 

 21 אתה לא , יהיה סגן

 22 בשכר, בשכר :דובר

וכאשר , אחד סגן בתואר אין שום בעיה לאף, בשכר, כמובן, בשכר :כחלון. מר ע 23 

לקיים דיון של תהליך , ביקשתי במשך כל מהלך השבוע לכנס את הסיעה 24 

יכול להיות שהתוצאה הייתה לגמרי , מי, כמה, קבלת החלטות למה 25 

אני אומר לך שמשיחות שלי עם חברי , לא התקיים דיון כזה. אחרת 26 

אבל , לא כולם ליבם שלם עם ההחלטה, הסיעה לא כולם בלשון המעטה 27 

הם מוכנים , יקוליו הוא שאמר לי אותם זה ביני לבינםכל אחד מש 28 
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החלטה , אבל תהליך של קבלת החלטה, על הכיפאק, בסדר, להצביע בעד 1 

ושוב אני מצטרף , בין מי למי, לא יודע איפה, זו התקבלה במחשכים 2 

לאפרים כמו בכל מה שהוא אמר אין לי שום מלה רעה להגיד על דוד  3 

לומר לאנשים זו , היה לשתף את האנשיםנהפוך הוא אבל מן הראוי , פרץ 4 

אתה מקבל את ההחלטות ואתה אחראי , לגיטימי לטוב ולרע, החלטתי 5 

, לקיים דיון פתוח, לבוא, אבל לשתף את האנשים, להם ברוב המקרים 6 

לגבי מינוי של הסגן ולא בישיבת התקציב אתה אומר זו אופציה ואחרי  7 

אנחנו סיעה , קיים דיוןיומיים האופציה הזו קורמת עור וגידים אלא ל 8 

ם יושבים פה שעבדו בשבילנו "דמוקרטית ויושבים פה לא מעט אנשי תל 9 

שמעתי , שאלתי מי זה, אני באתי אליך ביוזמתי. ואף אחד לא שותף לזה 10 

אבל , בסדר, לגיטימי. קי.או, אמרת לי דוד פרץ? מי זה, רחשים באוויר 11 

עם , ם לשכנעלמה לא באיזשהו דיון פתוח של קבלת החלטה פתוחה ע 12 

אבל אני שומע , בסדר, נימוקים מתאימים ולכן החלטתי מה שהחלטתי 13 

יצאנו לדרך , אנחנו שותפים לדרך, אהלא נ, לא יאה, את זה מאחורי הגב 14 

 15 . משותפת שלא כל כך נראית לי משותפת

היקף , אני מבקש לאשר את מינויו של דוד פרץ סגן וממלא מקום בשכר :געש. מר ח 16 

אחריות על היערכות לשעת , לסמכויות כפי שהגדרתיהשכר חצי משרה  17 

חירום כולל הכנת מקלטים והתחום השני תחום של התחדשות עירונית  18 

 19 ? מי בעד, בינוי ועיבוי בינוי-פינוי, בשני ההיבטים שלו

 20 . תוציא לנו מפורט את הזה, רק שניה :מעודה. מר א

, כוכי בעד, חיה בעד, עדנורית ב, נחמיה בעד, אבי כאכון בעד? מי בעד :געש. מר ח 21 

אלדד , רינה נגד, אפרים נגד? מי נגד, חיים געש בעד, דוד בעד, אלי בעד 22 

 23 , נגד

 24 .שכחת, זריהן :מעודה. מר א

? כמה, כמה יש לך בעד, בסדר. יואב ועמוס, נמנעים יוסי זריהן? מי נמנע :געש. מר ח 25 

 26 . הסעיף הבא, תודה רבה, ההחלטה התקבלה. שמונה בעד

 27 .ישור מינויו של מר רן גלר כמזכיר וגזבר המועצהא. 10סעיף 

על סדר היום אישור מינוי של מר הסעיף הבא , הסעיף הבא על סדר היום :געש. מר ח 28 
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 1 . רן גלר

 2 . דנים בנושא שלו, בסדר? לא, יצא החוצה מן הראוי שרן גלר :זריהן. מר י

ולפי הוראת לצו המועצות המועצה רשאית  139לפי סעיף , אני מבקש :געש. מר ח 3 

יכול בן אדם אחד לעשות יותר , הממונה חייבת למנות מספר תפקידים 4 

אני , בעבר אישרנו את רן כממלא מקום מזכיר וגזבר, מתפקיד אחד 5 

 6 מבקש לאשר את המינוי שלו

 7 .לאשר אתה אומר...  :זריהן. מר י

את שני , אני חושב שרן עושה את העבודה בצורה יוצאת מן הכלל, לא :געש. מר ח 8 

עם תרומה רבה מאוד לתפקוד המועצה ואני מבקש לאשר , התפקידים 9 

אם זה , ובקשה שני והיא בקשה חריגה, אותו במינוי מלא כמזכיר וגזבר 10 

אני מבקש להעלות כל שנה , השכר שלו יכול לקפוץ כל שנתיים, לא הובן 11 

לדעתי הוא זכאי , אני אומר. זה חד וחלק, מותנה באישור שר הפנים 12 

 13 מי שרוצה, בבקשה, דבזכות ולא בחס

 14 ? כל שנתיים, משרד הפנים...מה החוק לפני  :מעודה. מר א

 15 . כל שנתיים :געש. מר ח

 16 .לא חוק, הסכם :ובראן'ד ג"עו

 17 ?איך אפשר יהיה להסדיר במשרד הפנים, הסכם :מעודה. מר א

מאחר והוא עושה את שני התפקידים ויש חיסכון בביצוע של שני  :געש. מר ח 18 

 19 .י בן אדם אחדתפקידים על יד

 20 .לא למזכיר, אחוז על גזבר 5אתה מוסיף לו  :מעודה. מר א

 21 מקבל , הוא מקבל משכורת כגזבר :געש. מר ח

 22 .אתה לא יכול להוסיף כי לא עבר שנתיים :זריהן. מר י

 23 ?אחוז 5מה שזה אומר עוד שנה עוד  :מעודה. מר א

 24 .לא יכול עוד שנתיים רק :געש. מר ח

 25 ...אחוז 5שקיבל בהסכם  :ובראן'ד ג"עו

 26 .שנה שעברה :געש. מר ח

 27 .מקדים לו, אתה רק מקדים לו :מעודה. מר א

 28 .מקדים לו בשנה :געש. מר ח
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 1 .ואז שנה הבאה הוא לא יקבל אלא בעוד שנתיים :מעודה. מר א

 2 ל "חוזר המנכ. בעוד שנתיים :געש. מר ח

 3 , 30/12-יש פה מכתב שאני שלחתי ב...תכף אני  :זריהן. מר י

עוד , עכשיו הוא מקדים לו אבל הוא לא יקבל בעוד שנה, עוד שנה :מעודה. מר א 4 

 5 .שנתיים

 6 .2011-ב :בן צבי. ח 'גב

, ליוסף משלב, לראש המועצה 30/12-יש פה מכתב שאני שלחתי ב :זריהן. מר י 7 

 8 היועץ המשפטי של משרד הפנים ומר  –יהודה זמרה , הממונה על המחוז

 9 . ישראל שפיצר

 10 . להקשיב, ליחהס :מעודה. מר א

סעיף , 7/1-קיבלתי זימון לישיבת מועצה האמורה להתקיים ב, וזה הדבר :זריהן. מר י 11 

להווה ידוע כי תפקיד המזכיר הינו תפקיד . בזימון עוסק בנושא הנדון 10 12 

סטטוטורי וכי הנושא בתפקיד זה הינו העובד הבכיר במועצה המועסק  13 

שנמצא מתאים על מועמד  ידוע גם כי לתפקיד זה נבחר, בחוזה בכירים 14 

ידי ועדת בחינה לאחר מכרז פומבי ובכפוף לעמידה בתנאי המכרז ולאחר  15 

ל משרד "בחוזר המיוחד של מנכ. השכלתו וכישוריו, שנבדקו היטב נתוניו 16 

, קיימות הנחיות ברורות ונקבעו קריטריונים שונים 12/2002-מהפנים  17 

וחובותיו של העובד היקף העסקה  3סעיף , להלן שני סעיפים רלוונטיים 18 

מדגיש כי היקף ההעסקה שלו בתפקיד הסטטוטורי יהיה במשרה מלאה  19 

נפש בהן יועסק המעסיק והגזבר כאחד  10,000בלבד למעט ברשויות עד  20 

אחוז  100-אחוז משרה או לחילופין עובד אחד ישמש מזכיר וגזבר ב 50-ב 21 

ובדים העסקת ע, ל"בחוזר מנכ 10בסעיף . ההמשך אינו רלוונטי, משרה 22 

על פי חוזה אישי תותנה בעמידתם בהצלחה במכרזים המתאימים  23 

ברשויות ' סעיף ב, קטן לא רלוונטי' סעיף א, לתפקידים בתקופת הניסיון 24 

 25 100שנים וברשויות מעל  10אלף תושבים נדרש ניסיון מוכח של  250מעל 

ברשויות שמתחת , שנים ומעלה 9אלף תושבים נדרש ניסיון מוכח של  26 

-ברשויות שמתחת ל, שנים בעבודה 8תושבים ניסיון של לפחות אלף  100 27 

הניסיון הנדרש , שנים בעבודה 7אלף תושבים ניסיון מוכח של לפחות  50 28 
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לאור האמור לעיל . הינו בתחום המקצועי הספציפי ותפקידי הניהול 1 

הניסיון למנות את גזבר המועצה לתפקיד נוסף הדורש משרה מלאה  2 

ם הנדרשים לתפקיד אינו עולה בקנה אחד עם והעדר עמידה בקריטריוני 3 

באשר להעלאת השכר . הוראות החוזר ולפיכך עליך להסירו מסדר היום 4 

של הגזבר המובאת אף היא בנושא שעל סדר היום הרי שלמיטב ידיעתי  5 

כל ... החוזה האישי מורה בין השאר על מנגנון העלאת השכר על היקפה  6 

המליאה והוכחת יכולת  אחוז בכפוף לאישור 5שנתיים עליה של  7 

ולפיכך העלאת  2008הגזבר קיבל העלאת שכר בשלהי שנת . תקציבית 8 

שכרו בעיתוי זה הינה בניגוד לחוזה האישי ובניגוד להוראות חוזר  9 

מן הראוי שהצעתך תוסר מסדר היום ולא תובא כלל , ל"ל הנ"המנכ 10 

 11 . לא חשוב, טוב, לצערי אני נוכח מפעם לפעם. לדיון

 12 ז אניא :געש. מר ח

אני תקווה שהפעם תטה את אוזניך לקריאתי ותימנע מעוגמת נפש  :זריהן. מר י 13 

 14 .והוצאות מיותרות

 15 ?קיבלת תשובה, לפני כן :מעודה. מר א

 16 לא :זריהן. מר י

 17 .בצו המועצות 139עכשיו אני רוצה להקריא לכם את סעיף , דקה :געש. מר ח

 18 .ל הוא אחרי זה"אבל החוזר מנכ :זריהן. מר י

 19 ...זה, רגע :מעודה. מר א

 20 צו המועצות , תקשיב, לי יש, תקשיב, לא :געש. מר ח

 21 .ל הוא מעל זה"המנכ... אתה תמיד אומר  :מעודה. מר א

 22 . מעל זה...  :זריהן. מר י

 23 1/1-הוא מ, צו המועצות זה חוק :געש. מר ח

 24 ? ל"אז בשביל מה חוזרי מנכ :זריהן. מר י

 25 סעיף , 1/1/2009-צו המועצות מה, 1/1/2009-הוא מה, תקשיב :געש. מר ח

 26 אבל זה מעודכן :דובר

אני מניח , ל"זאת אומרת אם יצא חוזר מנכ, הוא מעודכן, הוא מעודכן :געש. מר ח 27 

היו מעדכנים את צו  2009אז אני מניח שהיו עד  2002-שאם יצא ב 28 
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המועצה , העסקת עובדים בכירים, 139סעיף , צו המועצות. המועצות 1 

גזבר , רישת הממונה על המחוז חייבת להעסיק מזכיררשאית ועל פי ד 2 

אך אפשר למנות , אלא אם כן הממונה יגיד, לא חייבת, רשאית, ומהנדס 3 

 4 .אדם אחד ליותר ממשרה אחת מן המשרות המפורטות

 5 ...הבעיה היא ש, אין בעיה :זריהן. מר י

 6 ...ל מסביר"חוזר המנכ :מעודה. מר א

 7 , זכיראין בעיה שיהיה גם מ :זריהן. מר י

 8 אז רגע, .קי.או :געש. מר ח

 9 אחוז 5-אתה אומר לגבי ה :זריהן. מר י

 10 דקה, דקה :געש. מר ח

 11 .תקבל אישור ממשרד הפנים :זריהן. מר י

, אני מבקש לאשר אותו כמזכיר גזבר', א, אז אני אומר שני דברים, כן :געש. מר ח 12 

 13 דבר שני 

 14 .אבל הוא עובד מזכיר גזבר מזמן כבר :זריהן. מר י

 15 .ממלא מקום :געש. מר ח

 16 ?עד עכשיו היה ממלא מקום, אה :זריהן. מר י

אני צברתי , צבר ניסיון, הבאתי אותו לאישור המליאה כממלא מקום :געש. מר ח 17 

אני חושב שהוא יכול , הוא עושה את זה עכשיו כמו שצריך, איתו ניסיון 18 

 19 . הצו מאפשר את זה, לעשות את זה הלאה

עם כל הכבוד קריאת הסעיף הזה זה , אני יש לי הסבר, ת הצומביא א...  :מעודה. מר א 20 

הגדרה של ' לא נאמר פה א, אפשר לפרש אותו ככה או ככה, כמו תלמוד 21 

מישהו אמר לך כמזכיר או כממלא מקום , מזכיר אלא אפשר למנות 22 

את התפקיד יבצע של מזכיר אבל בהגדרה לא כתוב שאני אגיד לו ? מזכיר 23 

אם הוא יחליט שנמאס לו להיות ? עוד שנהמה יהיה ב, שהוא המזכיר 24 

, אומר אני רוצה להישאר רק בתפקיד מזכיר ואני רוצה משכורת, גזבר 25 

 26 , הרי הוא לא עבר את כל ההליכים הנדרשים על פי החוק

 27 טוב :געש. מר ח

שישאר ממלא ... אם המטרה שלך שיהיה פה מזכיר ושהוא , סליחה :מעודה. מר א 28 



  04-8666313,כרכור                                                   חברת איגמי-ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
 2010בינואר  7
 
 

60 

לא , ובראן'ואני אומר למר ג, בסעיף הזה, להרי הוא עושה את הכ, מקום 1 

, לתת לו את הכל, הכוונה לתת לו את הסמכויות, נאמר פה רשאי למנות 2 

ל הוא "הגדרה נוספת חוזר המנכ, לא כתוב שיתנו לו הגדרה נוספת 3 

יש עדכונים אבל הלשון הזאת זה , הוא לא מהיום 139כי סעיף , מסביר 4 

אפשר למנות אם , על מצב כזה ל מסביר"והחוזר מנכ, שנה 30, 20כבר  5 

, אין לי בעיה, אפשר למנות עוד אחד כממלא מקום... 10,000-זה פחות מ 6 

אבל כשאתה אומר הוא מזכיר הוא יכול בעוד , כעבודה כן, כפונקציה 7 

אני רוצה , להתפטר מהגזבר, שנה אחרי שאישרנו אותו לבוא להגיד 8 

 9 .להיות רק מזכיר

 10 .לא יכול :געש. מר ח

 11 ? איך תמנע, ואז תצטרך לתת לו :מעודה. מר א

והוא לא יכול , הוא גזבר ומזכיר והוא לא יכול, ההחלטה תהיה במפורש :געש. מר ח 12 

 13 . להישאר מזכיר

מה המשמעות ומה ההבדל ומה דוחף אותך שישאר ממלא , יש לי שאלה :מעודה. מר א 14 

, מה? מה זה מפריע, מ"שיהיה מ, מקום מזכיר עם כל הפונקציות שימלא 15 

 16 , ההפך, מה זה משנה לך אם אתה אומר לא מקבל משכורת ולא ,מה

 17 האיש עושה עבודה  :געש. מר ח

 18 התניה שאתה תגיד גם ה :מעודה. מר א

 19 התחושה  :געש. מר ח

 20 . שיהיה כתוב בהגדרה שהוא מזכיר ההתניה הזאת תיפולברגע  :מעודה. מר א

 21 .היא לא תיפול :געש. מר ח

ות התניה כי הוא עכשיו גם מזכיר ולכן בקדנציה של היא לא יכולה להי :מעודה. מר א 22 

 23 . שנים ממלא מקום מזכיר 3דוד לוין היה לנו 

הוא תואר שאומר , התואר ממלא מקום הוא תואר של ארעיות, אני :געש. מר ח 24 

 25 לא בודקים אותך, בודקים אותך

 26 .זה ארעיות, זה ארעיות :מעודה. מר א

 27 .אני לא רואה בזה תפקיד ארעי :געש. מר ח

תבוא , ההפך, אתה יכול לבוא, אבל אתה יכול לאשר את זה כל שנה :מעודה. מר א 28 
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, אבל אנא, אתה יכול להביא, יתחשק לך בעוד שנה להביא מזכיר, ותגיד 1 

עם כל הכבוד ליועץ , הסעיף הזה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני 2 

לא , בעבודה כן, המשפטי לא אומר שאפשר להגדיר אותו בפונקציה 3 

 4 , אני מכיר את הסעיף הזה, הסעיף הזה שהוא יהיה המזכיר אומר

 5 טוב :געש. מר ח

בזמנו והיה לנו ויכוחים האם אפשר להשאיר היה לנו דיונים עם דוד לוין  :מעודה. מר א 6 

 7 את זה ממלא מקום שלוש שנים והגענו עד הממונה

 8 טוב :געש. מר ח

 9 .וםואפשר היה להשאיר את זה כממלא מק, הגענו :מעודה. מר א

 10 .כן אבי :געש. מר ח

 11 .אני חושב שרן גלר עושה את עבודתו נאמנה, אני מברך על כך :כאכון. מר א

 12 על השכר או על ה, על מה :מעודה. מר א

אני לא , הבן אדם עובד פה שעות רבות, מ"גם בשכר וגם כמזכיר ולא מ :כאכון. מר א 13 

 14 רבאני לפעמים מגיע לפה בשעות הע, יודע אם מישהו רואה את זה

 15 ...נכון :מעודה. מר א

 16 .לילה התכוונת? איזה ערב :גדרון. כ 'גב

, מ"מ, מ"אני חושב שזה לעג להגיד לו כל פעם מ, אני חושב שמגיע לו :כאכון. מר א 17 

 18 . 'כאילו הוא סוג ב

 19 לא :מעודה. מר א

הוא ממלא מקום ( לא ברור, מדברים ביחד.  )ככה אני מרגיש, כן :כאכון. מר א 20 

 21 . יהיה המזכירש, למה, המזכיר

 22 אנחנו לא מתווכחים לתת לו תואר נוסף  :בר כוכבא. מר א

 23 שיהיה, שיהיה :מעודה. מר א

 24 (לא ברור, מדברים ביחד... )ממלא מקום...  :זריהן. מר י

 25 .עושה שני תפקידים...  :גדרון. כ 'גב

 26 . יש חוק... אבל את לא יכולה לתת לו כי הוא חייב  :זריהן. מר י

 27 יוסי , אני מבקש, דקה, אבי :געש. מר ח

 28 .לא מעל החוק :גדרון. כ 'גב
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אני מבקש לפצל את הסעיף הזה שיהיה ברור על מה כל אחד , דקה :געש. מר ח 1 

 2 ? מי בעד, גזבר-אני מבקש להצביע עכשיו על מינויו כמזכיר, דקה, מצביע

 3 ? שמה, שמה :מעודה. מר א

 4 . בלי כסף :כאכון. מר א

 5 ?קוםהוא לא ממלא מ :מעודה. מר א

 6 מי , מי :געש. מר ח

 7 ?אז למה אתה מתנגד :גדרון. כ 'גב

 8 (לא ברור, מדברים ביחד) !כוכי, דקה :געש. מר ח

 9 .לא הבנתי בכלל :מעודה. מר א

מ יפול והוא יהיה "מי בעד שרן יהיה התואר מ, אפרים, אני פיצלתי :געש. מר ח 10 

 11 ? מי בעד, גזבר-מזכיר

 12 ! אבל בכפוף לחוק :מעודה. מר א

 13 .הוא לא דיבר על כסף, אין כסף, עוד אין חוק, רגע :גדרון. כ 'גב

 14 אני מבקש מ, אני מבקש, מי בעד. כולם בעד, הצגתי את זה :געש. מר ח

 15 .אני רוצה שבהצעה יהיה כתוב כמזכיר ללא שכר, רגע, רגע, רגע, רגע :מעודה. מר א

 16 (לא ברור, מדברים ביחד... )לא :גדרון. כ 'גב

 17 ... אחוז 5-ללא שכר של מזכיר על פי ה, לא, לא :מעודה. מר א

 18 .השכר שלו שכר של גזבר, השכר שלו שיהיה ברור לפרוטוקול, השכר :געש. מר ח

אז אני רוצה שההצעה תהיה כזאת שהוא יהיה גזבר עם משכורת , יפה :מעודה. מר א 19 

 20 מלאה ומזכיר ללא שכר ושלא יכול אחר כך לבוא אליכם

 21 .לא יכול לבוא, משכורתלא יכול לקבל שתי  :געש. מר ח

 22 .אני רוצה משכורת של מזכיר...  :מעודה. מר א

 23 אחוז 5-הוא מבקש שה :גדרון. כ 'גב

 24 רן הוא  :געש. מר ח

 25 ! מזכיר ללא שכר, אני רוצה להדגיש :מעודה. מר א

 26 .אנחנו מאשרים שבן אדם עושה את שני התפקידים :געש. מר ח

 27 וא מקבל כגזברולהוסיף לפרוטוקול משכורת ה :מעודה. מר א

 28 .כגזבר ולא כמזכיר :געש. מר ח
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 1 . וגם בעתיד הוא לא יוכל לבקש שאני רוצה מזכיר :מעודה. מר א

 2 הלאה :געש. מר ח

 3 ?אתה מכתיב את זה, שיהיה כתוב בפרוטוקול :מעודה. מר א

 4 כן, כן :געש. מר ח

סגן אני מבקש את כל הדיון שהיה בנושא ה, סליחה, אני מבקש, חיים :מעודה. מר א 5 

 6 .ובנושא המזכיר לכתוב בפרוטוקול במלואו את כל הדיון שהיה

 7 אני מבקש לאשר העלאה חריגה של , החלק השני :געש. מר ח

 8 רגע :גדרון. כ 'גב

 9 אני מבקש להעלות :געש. מר ח

 10 רשות הדיבור שלי, אני רוצה לדבר, לא :זריהן. מר י

 11 בסדר, בסדר :מעודה. מר א

 12 . ל התפקיד לא דיברתם על השכרכל מה שדיברתם ע :זריהן. מר י

עכשיו אני מבקש לאשר . סגרנו? זה ברור, מזכיר-המינוי הוא גזבר, דקה :מעודה. מר א 13 

חריגה במובן הזה שהיא באה שנה קודם , אחוז 5תוספת חריגה של  14 

בכל מקרה אני לא יכול לשלם לו , מותנית באישור משרד הפנים, זמנה 15 

 16 . אם משרד הפנים לא יאשר את זה

 17 . גם אם יאושר, ובכל מקרה הפעם הבאה תהיה בעוד שנתיים :מעודה. א מר

 18 .ההסכם הוא של שנתיים, לפי ההסכם :געש. מר ח

 19 .כל שנתיים :ובראן'ד ג"עו

הוא היה צריך כל שנתיים והוא מקדים לו שנה אבל בכל מקרה הפעם  :מעודה. מר א 20 

 21 הבאה תהיה בעוד שנתיים בהתאם להסכם

 22 נכון :געש. מר ח

לא נישאר עם התמליל , שיכתב, אני מבקש שזה יהיה כתוב, שיהיה כתוב :מעודה. אמר  23 

 24 ולא שתי שורות 

 25 אתה מקדים את התשלום של ההעלאה משנה הבאה , ברגע שאתה אומר :ובראן'ד ג"עו

 26 .הוא עונה לך, מעודה :גדרון. כ 'גב

 27 . עוד העלאה...  :ובראן'ד ג"עו

 28 .צה שיהיה כתוב בפרוטוקולזה מה שאני רו, .קי.או :מעודה. מר א
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 1 ...שאם יאשרו לו עכשיו אז שמעכשיו עוד שנתיים :זריהן. מר י

 2 כן, כן :מעודה. מר א

, אם תאושר ההעלאה קודם זמנה ההעלאה הבאה אם הוא עוד זכאי לה :געש. מר ח 3 

 4 .אני לא זוכר את הפרטים היא בעוד שנתיים

 5 בסדר :מעודה. מר א

 6 .כן אלדד :געש. מר ח

, אני בעד... שגם דנו בה בעלויות... אני חושב שבקטע שזה גזבר המועצה :כוכבא בר. מר א 7 

ברור שאם מילא את הפונקציה של מזכיר המועצה צריך למלא אותו  8 

ואני , אחוז 5אין מקום להוסיף תוספת , אחוז 5אבל ללא תוספת של  9 

רוצה עוד להסתייג ממה שאמר ראש המועצה שהוא עובד מצוין ואין את  10 

אני הצבעתי בישיבה הזאת דווקא בתחום שאתם רוצים לתת לו , הבעיה 11 

שכר שזה מזכיר המועצה על כשל תפקודי בקטע הבסיסי ביותר או  12 

, החשוב ביותר במועצה מקומית זה פרוטוקול של המועצה בשינוי דברים 13 

, מילא אין לי רוב אז אני לפחות אומר את זה לפרוטוקול, לכן אני חושב 14 

לא , להוסיף למי שכשל בתפקידו כמזכיר המועצה אין מקום, אין מקום 15 

אני חושב שמדובר בגזבר ... אני מסייג את הדברים, שימו לב, כגזבר 16 

בנושא של מזכיר הוא , אולי אפילו מעבר לזה, ברמה הכללית גזבר טוב 17 

אחוז הזה גם מהסיבה של  5-כשל בתפקידו ולכן אין ראוי לתת לו את ה 18 

בה שהוא קיבל עזרה כגזבר ובמילא הכשל התפקודי כמזכיר וגם מהסי 19 

 20 . מתפנית לו זמן ואז הוא יכול למלא כל התפקידים האלה בלי שום בעיה

 21 . אני חושב שגם כגזבר הוא לא עשה את תפקידו :זריהן. מר י

 22 טוב :געש. מר ח

 23 ... והכסף אף אחד לא... האוטו של ראש המועצה :זריהן. מר י

 24 . לא על היושר שלו, רנו על הנושא החשבונאידיב, לא על זה מדובר :בר כוכבא. מר א

 25 ...אני רוצה לומר לך יוסי :מעודה. מר א

 26 .כוכי, כן, כוכי בבקשה :געש. מר ח

 27 (לא ברור, מדברים ביחד) :גדרון. כ 'גב

 28 .בבקשה כוכי, כוכי :געש. מר ח
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ני א, אני רוצה לענות לאלדד... יש לי זכות, אני רוצה לדבר, יוסי, יוסי :גדרון. כ 'גב 1 

 2 על הנושא של נכשל או לא נכשל זה , אשמח שתקשיב

 3 .לא בכל אבל נכשל :בר כוכבא. מר א

 4 בסדר, בסדר, לא, לא :גדרון. כ 'גב

 5 .אמרתי לפרוטוקול :בר כוכבא. מר א

של ( מלה לא ברורה)הנושא נכשל או לא נכשל זה , תן לי להתחיל ולסיים :גדרון. כ 'גב 6 

 7 ,כאלה ואחרים ולדעתך הוא נכשל זכותך להביא מקרים, זה בסדר, אדם

 8 ...זה לא אני, לא :בר כוכבא. מר א

אם היה אפשר יותר אז הייתי , לדעתי הצנועה אני מסכימה במאה אחוז :גדרון. כ 'גב 9 

ועדות  3ואני שמתעסקת עם , על תפקודו של רן, מצביעה על יותר 10 

 11 ,מתעסקת בעניינים הלא גזבריים אלא בעניינים, ומתעסקת גם ביומיום

 12 .זה לא פייר, מעודה

 SORRY . 13אני , רגע :מעודה. מר א

 14 ( צוחקת) :גדרון. כ 'גב

, לא, לא, אני מוכן. כנראה שיש לזה קשר, גם חיים הלך לאיזשהו מקום :מעודה. מר א 15 

לא , מדברים ביחד... )תן לנו הפסקה . תן לנו הפסקה, סגן ראש המועצה 16 

אני אבוא ( לא ברור, מדברים ביחד... )הסגן . דקות הפסקה 5( ברור 17 

 18 . לראות את הדודאים

עובדת עם רן , אני עוסקת, במיוחד לדבריו של אלדד(קטיעה)אני , אגב :גדרון. כ 'גב 19 

תן , תן לי לסיים, תן לי לסיים, די, די, לא של הגזברות, בכובע השני שלו 20 

 21 , תן לי, לי

 22 .באמת, למה אתה מרגיז אותו :זריהן. מר י

 23 .ונ, תן לה, אלי :געש. מר ח

בחלק של , אני עובדת איתו בחלק של המזכיר, תן לי לדבר, די, אני :גדרון. כ 'גב 24 

המזכיר זה גם חלק שהוא מפעיל כל מיני אנשים כאלה ואחרים לכל מיני  25 

ואני רוצה לומר לך שאני לא פעם ולא פעמיים , תפקודים שאני צריכה 26 

 27 10:30 ימים בשעה 4, 3ואפילו לפני ? .קי.או, נמצאת פה בתפקיד הזה

אני לא מדברת מבחינת כמות . בלילה 11, 10:30, משהו כזה, בלילה 28 
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השעות שהוא עובד אלא אני מדברת על הרצינות ועל היכולות  1 

אם , ואני חושבת, המקצועיות שלו להפעיל את האנשים ולעבוד כמזכיר 2 

אחוז ולתת איזשהו  5-אם היה אפשר לתת לו יותר מ? כן, לדעתי, היה 3 

גם . שזה בלתי אפשרי אני חושבת שזה היה מגיע לוסכום על המזכיר  4 

הוא עושה , הוא עושה את זה לא כאילו בעצם... הוא עושה את זה כאילו  5 

את זה בחינם כי הוא לא מקבל על שכר ואנחנו פשוט רוצים לפצות אותו  6 

זה לא מעניין אותי כמה הוא מקבל במשכורת , במינימום של המינימום 7 

אבל על , זה משרד הפנים, נותנת את השכרהראשונית שלו כי לא אני  8 

אם , .קי.לבוא ולהגיד שאו, אחת כמה וכמה שאתה חוסך משכורת שלמה 9 

הוא עשה את זה בחינם עד עכשיו שימשיך לעשות אני חושבת שיש בזה  10 

 11 .איזשהו טעם לפגם

 12 ...אני חושב שיש לך טעות :זריהן. מר י

 13 . זהו, לו בשכר על עבודתו מי שעובד צריך לקבל מה שאפשר לתת :גדרון. כ 'גב

 14 ?אבי :געש. מר ח

עדיין , גם לחברי המועצה בכלל, אני רוצה רק להזכיר דבר אחד לחברים :כאכון. מר א 15 

, אחרי שחגי ברנד כבר לא איתנו והמועצה מינתה את רן להיות ממלא 16 

 17 זה , עכשיו מזכיר

 18 .חסכנו הרבה כסף :זריהן. מר י

 19 ... אחוז זה מאוד מינורי בגדול 5-ה, זה חשוב, ה'חבר, חסכנו המון כסף :כאכון. מר א

 20 ? חסכת ממה, כמה שילמת פיצויים זו השאלה :בר כוכבא. מר א

 21 ...חסכת גם בן אדם ש :בן צבי. ח 'גב

 22 לא, לא שילמנו פיצויים :געש. מר ח

 23 ? אז מה היה בסוף איתו :בר כוכבא. מר א

 24 .הוא תבע אותנו, אליו הקרנות שלו הלכו, בדיוק מה שכתוב בהסכם :געש. מר ח

 25 ?אז לא היה שום דבר תשלום :בר כוכבא. מר א

הלנת שכר שהוא לא , תביעות 3הוא תבע אותנו בבית דין לעבודה על , לא :געש. מר ח 26 

 27 הצטרף 

 28 ?מה הוא קיבל כשהוא יצא, אני שואל, לא :בר כוכבא. מר א 
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 1 .מה שכתוב לו בהסכם אחד לאחד, שום דבר :געש. מר ח

 2 ?ומה כתוב בהסכם :כוכבאבר . מר א

 3 .חודשי הודעה מוקדמת 3-ה :געש. מר ח

 4 ?זה הכל :בר כוכבא. מר א

 5 .זה הכל :געש. מר ח

 6 לסיים, חשוב לי להמשיך, אז אני רק, זהו :כאכון. מר א

 7 .אני הודעתי את זה פה במליאה, אני לא :געש. מר ח

י ושאלו אותי ואני לא אני זוכר ששאלת, אנחנו לא קיבלנו תשובה, לא :בר כוכבא. מר א 8 

 9 ... ידעתי

 10 ,החוזה שלו פלוס ההסכם פשרה בבית הדין לעבודה, ההסכם :געש. מר ח

 11 .יש פה חוזה, יש פה חוזה של הכסף :גדרון. כ 'גב

הפשרה שהושגה לפני , ההסכם פשרה לפני שאושר כהסכם פשרה, דקה :געש. מר ח 12 

את הפשרה הם אישרו , החתימה של השופט הלך לשפיצר והלך לנחמני 13 

 14 . גם בבית המשפט

 15 בסדר, לא, .קי.או :בר כוכבא. מר א

 16 .שום דבר :געש. מר ח

אני , היא שכנעה אותי בסופו של דבר, אני חוזר בי, אני רוצה לומר משהו :בר כוכבא. מר א 17 

אותי , רוצה לכתוב את ההסתייגות רק של ההתנהלות של הפרוטוקול 18 

 19 .יא שכנעהבאמת ה, אחוז 5-היא שכנעה שמגיע לו את ה

 20 .תודה רבה :גדרון. כ 'גב

 21 ...אני רוצה לסיים ו :כאכון. מר א

 22 .את החמישה אחוז, חמישה אחוז :בר כוכבא. מר א

 23 .כל הכבוד רינת :בן צבי. ח 'גב

 24 אחוז מגיעים לו מכיוון שעוד פעם 5-שה  :בר כוכבא. מר א

 25 .צודקת, חמישה אחוז :בר כוכבא. מר א

 26 (לא ברור, מדברים ביחד... )ועעוד רגע לשמ... :כאכון. מר א

 27 .אני שכנעתי אותו? מי שכנע אותו? מי שכנע אותו :גדרון. כ 'גב

 28 ( לא ברור, מדברים ביחד)כוכי  :געש. מר ח
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 1 ...5-על ה :בן צבי. ח 'גב

 2 . לא רינה, אני שכנעתי אותו :גדרון. כ 'גב

רד אחוז בכפוף לאישור מש 5-אני מבקש לאשר את התוספת של ה :געש. מר ח 3 

 4 . תודה רבה, פה אחד? מי בעד, הפנים

 5 ?מותר לי, אני רוצה להגיד משהו, חיים, רק רגע :בן צבי. ח 'גב

 6 .סליחה, חיה, בוודאי, כן, סליחה, אה :געש. מר ח

השבוע היה , אני רוצה שנרים כוסית לחיים שלחברתנו היקרה היום היה :בן צבי. ח 'גב 7 

 8 . לכוכי, לה יום הולדת

 9 .שלא תגידי שלא בירכתי אותך, כוכי :געש. מר ח

 10 .ראש המועצה בירך אותי באופן אישי בבוקר בין הראשונים :גדרון. כ 'גב

 11 ... שתמשיכי להצליח, שתמשיכי בתפקידים :בן צבי. ח 'גב

 12 ! תודה. תודה רבה :גדרון. כ 'גב

היה יום הולדת לכוכי ואתה לא הרמת כוסית ולא , הפסדת, מעודה :בן צבי. ח 'גב 13 

 14 ( מדברים ביחד לא ברור! )אהה, התנגדת

 15 ? באיזה יום נולדת :מעודה. מר א

 16 .יום שני :גדרון. כ 'גב

 17 . אז פעם אחת מצטערים :מעודה. מר א

 18 (צוחקת) :גדרון. כ 'גב

 19 רים"תב. 11

 20 . בבקשה, רים"תב :געש. מר ח

 21 . אלף שקל 200 –התאמת גני משחקים לתקן  – 450הראשון , רים"תב :גלר. מר ר

 22 כוכי :שגע. מר ח

 23 .בסדר, כן :גדרון. כ 'גב

 24 קרנות הרשות :גלר. מר ר

 25 ? אז הייתה הצבעה, רגע :מעודה. מר א

 26 כן :בן צבי. ח 'גב

 27 . זה היה, פה אחד היה. ולא היית, אה :גדרון. כ 'גב

 28 התנאי :מעודה. מר א
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 1 . התנאי הוא על פי הסכם עבודה :געש. מר ח

 2 ?ולוהוא יכול להוסיף את ק, חיים :גדרון. כ 'גב

 3 לא :געש. מר ח

 4 .אני מוסיף את קולי אבל עם ההגבלה. אני מוסיף את קולי, כן :מעודה. מר א

זה דבר , הקמת מתקני ספורט לגמלאים, הקמת מתקני ספורט לגמלאים :געש. מר ח 5 

 6 120, ר"צירפנו לכם את התב, ההרשאה הגיעה ממשרד הגמלאים, חדש

 7 .מיליון שקל 1.5, ר חדש"תב, הראשונים' סלילת רח. אלף שקל

 8 ?מה רוחב הרחוב :זריהן. מר י

 9 ? אני אביא לך? אתה רוצה שאני אביא לך את הכל, תגיד :געש. מר ח

 10 .היה לך את הכל :בן צבי. ח 'גב

 11 מה אתה רוצה, נו, תכף אני אביא לך :געש. מר ח

 12 ? כמה עולה סידור רחוב הראשונים :זריהן. מר י

 13 ... אל תיכנסי ל, חיה :גדרון. כ 'גב

 14 ?אתה רוצה שאני אביא לך את הזה, אתה נכנס לדיון שכבר, יוסי :געש. מר ח

 15 .זה לא קשור עכשיו, הוא ידבר על זה בהעברות, עזוב :גדרון. כ 'גב

 16 . אני אתן לך עותק של הסקר :געש. מר ח

 17 סלילה או, הראשונים מה זה' רח :דובר

 18 סלילה :גלר. מר ר

 19 .כן, זה סלילה וסידור :געש. מר ח

 20 . סלילה, הרחבה :גלר. מר ר

 21 .מספיק, מיליון 1.5 :דובר

זה , דגניה-הסדרת צומת קדמה, יוסי, דגניה –הסדרת צומת קדמה  :געש. מר ח 22 

הפרויקט שם נזנח בזמנו על ידי , החיבור של מה שנקרא צנרת המושבה 23 

, עכשיו יש שם את כונס הנכסים השלישי, היו שמה, הקבלן שפשט רגל 24 

 25 .חנו בהתדיינותאני מבין שגם איתו אנ

 26 ?דגניה? איך :גדרון. כ 'גב

 27 .דגניה-קדמה :גלר. מר ר

 28 כשנוסעים לעין עירון, דגניה-קדמה :געש. מר ח
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 1 יש ירידה כזאתי ש :גלר. מר ר

 2 .קטע לא סלול :געש. מר ח

 3 אה, אה, אה :גדרון. כ 'גב

עבודת התאמת . רוצים להשלים אותו, שסידרנו שמה עכשיו את הניקוז :געש. מר ח 4 

אנחנו , אלף שקל 400-ר ל"אנחנו רוצים להגדיל את התב, קלטיםמ 5 

 6 .ומשהו מקלטים בצורה מסודרת 60-עושים את העבודה על ה

 7 ?נכון, זה היה בתקציב :זריהן. מר י

 8 ?מה :געש. מר ח

 9 ?זה היה בתקציב :זריהן. מר י

 10 . בתוכנית העבודה זה היה :געש. מר ח

 11 . בתקציב, תוכנית העבודה :מעודה. מר א

 12 . ס מרחבים"כביש גישה לבי :געש. מר ח

 13 ...הגעת ישר לוועדות, אתה הגעת ישר( צוחקת) :גדרון. כ 'גב

 14 . הניקוז יהיה עילי עם האבני שפה :געש. מר ח

 15 ?כל הזמן... אותו כביש? מה זה עילי :זריהן. מר י

תבוא . עכשיו מסדירים שם מדרכה וכביש וכיכר, לא, לא באותו רוחב :געש. מר ח 16 

 17 .ביום שני אני אשב אתך על התוכנית, לא ביום ראשון, ביום הנה

 18 ?על מה מדברים? איפה זה :מעודה. מר א

 19 .כביש גישה לרכבים :געש. מר ח

 20 .אני ראיתי שמה שעושים את המדרכה בצד שמאל לכל האורך :זריהן. מר י

 21 ...מה שראית כסלול זה היה :געש. מר ח

 22 ? למה לא מכניסים נכון :זריהן. מר י

אם אני רוצה תיעול אני צריך להוריד , כי אין לי מקור מימון לתיעול :געש. ר חמ 23 

 24 .אותו עד סוף העולם כי אין מערכת ניקוז בפדויים

 25 .התעלה באה מדביר יוסי :גלר. מר ר

 26 אין לי  :געש. מר ח

 27 .הקיר הוא גבוה :גלר. מר ר

 28 ...הוא זורק שם מתחת למדרגות, הקיר הוא גבוה :זריהן. מר י
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אין . אין לי קו ניקוז שהולך מפדויים למערכת הניקוז של נוה פרדסים :געש. חמר  1 

 2 רק בנוה פרדסים עשו במסגרת ההסכם, זה הכל ניקוז עילי, ניקוז

, פדויים' אבל אם כבר אתה עושה את הכביש תעשה אותו עד קצה רח :זריהן. מר י 3 

 4 .אם בעתיד אתה רוצה להמשיך תמשיך אותו, תעצור אותו שם

 5 ? אני אעשה עכשיו קו שמוביל לשום מקום, אז מה אני אעשה :געש. מר ח

 6 ,בעתיד יתחברו אליו, תשאיר אותו, תעשה קו :זריהן. מר י

 7 בוא נדבר  :געש. מר ח

 8 ?  תהרוס את כל הכביש אחר כך, מה :זריהן. מר י

אני לא יודע רואה מתי , תקשיב, אני לא יודע מתי, עזוב, בוא נדבר ביום :געש. מר ח 9 

כי אתה צריך , פדויים שהולך עד נוה פרדסים' אני עושה קו ניקוז לכל רח 10 

 11 . חשמונאים' לעשות גם את רח

 12 . אני מצביע בעד איפה שזה אפשרי... :בר כוכבא. מר א

 13 .תודה, מאה אחוז :געש. מר ח

 14 ...שתי דקות, מה, אבל זה נגמר :זריהן. מר י

 15 בר כוכבא ' סו לרחאני ראיתי שנכנ, יש לי שאלה, רגע :מעודה. מר א

 16 .המפקח עשה טעות, עשו טעות נו, לא, תקשיב, בר כוכבא' ברח :געש. מר ח

 17 ...הוא עשה כביש דרך :מעודה. מר א

 18 הסדרי תנועה זמניים, היינו צריכים להסדיר דרך גישה, לא, לא :חי

 19 נכון :מעודה. מר א

 20 .בגלל שעובדים עכשיו על הכביש כניסה למרחבים :געש. מר ח

 21 נכון :מעודה. מר א

 22 פ "החשמונאים מהשצ' הייתה אופציה או מרח, הלכו וראו איפה לעשות :געש. מר ח

 23 . על יד המגדל, נכון :מעודה. מר א

 24 .בר כוכבא התגלה כפתרון רע כי זה צר מדי :געש. מר ח

 25 נכון :מעודה. מר א

' פ למטה ברח"אז סגרנו אותו ורק פתחנו את העמודים בשצ :געש. מר ח 26 

 27 .החשמונאים

 28 ?ועשו אבל שמה דרך :מעודה. מר א
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 1 .לא יעשו דרך, לא :געש. מר ח

 2 ?אלא :מעודה. מר א

 3 . שם יהיה מגרש חניה לאורך בני ברית :געש. מר ח

 4 ?מאיפה ששמתם את העמודים, אה, אבל יכנסו מכיוון, כן :מעודה. מר א

 5 כן :געש. מר ח

 6 .התפלאתי, זה הגיוני :מעודה. מר א

 7 . זה הייתה טעות של המפקח, עשינו עכשיואז זה מה ש :געש. מר ח

 8 ?ויצאו מבני ברית :זריהן. מר י

 9 אתה מוריד , הסידור הוא כיכר. עכשיו רק בהסדרי עבודה, לא :געש. מר ח

 10 .יוצא, עושה סיבוב :זריהן. מר י

 11 מי שהולך לחנות חונה ליד בני ברית והסידורי תנועה, עושה סיבוב יוצא :געש. מר ח

עד , עד שהוא מוריד את הילדים, כי כל אחד עוצר, יתקע את הכל זה :זריהן. מר י 12 

 13 שהשני מגיע 

איזה , מודיעין' אין אלטרנטיבה כי אחרת אתה פותח את הדרך לרח :געש. מר ח 14 

 15 . מודיעין' אחרת תצטרך לעשות דרך רח, מודיעין? רחוב

 16 (לא ברור) :זריהן. מר י

 17 .זה פרויקט אחר לגמרי :געש. מר ח

 18 . זה תקוע שמה :זריהן. מר י

תודה ? מי בעד, רים להצבעה"אם אין התנגדות אני מעמיד את התב, טוב :געש. מר ח 19 

 20 . שבת שלום, רבה

- ישיבה נעולה- 21 


