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ישיבת מועצה מס'  )10/17( 59מתאריך 3.8.17
פ ר ו ט ו ק ו ל
הישיבה התקיימה ביום חמישי י"א באב תשע"ז , 3.8.17 ,בשעה  19:00בבניין המועצה בחדר
הישיבות .
משתתפים  :ד"ר אלדד בר כוכבא עו"ד ,אלי אטיאס ,חיה בן צבי ,שרון בן צור ,רינה רונן ,הרב
יעקב צדקה ,נחמיה מנצור ,אבי כאכון ,הגר פרי יגור ,רון לירם ,אפרים מעודה ,מיכה מגידש,
איציק לב.
נעדרים  :חיים געש ,יואב קעטבי.
נוכחים  :רו"ח רן גלר – גזבר ומזכיר המועצה ,אדר' אריה רפפורט – מהנדס המועצה  ,עו"ד
ג'ובראן ג'ובראן – יועמ"ש ,צילה כהן – מנהלת לשכה.
הישיבה מוקלטת  ,מתומללת ,מצולמת ומשודרת בשידור חי באתר האינטרנט של המועצה.
על סדר היום
 .1הצעה לסדר בנושא רישום דוחות חנייה תוך שימוש לרעה בחוק עזר לא רלוונטי –
מוגשת ע"י גב' הגר פרי יגור .
 .2הצעה לסדר בעניין הכרזת רחוב "השוק הישן" כרחוב ציבורי – מוגשת ע"י מר רון
לירם .
 .3הצעה לסדר בנושא הנחות לנכים  ,לעיוורים ושאר בעלי זכות להנחה – מוגשת ע"י
מר אפרים מעודה .
 .4אישור חוק עזר העמדת רכב וחנייתו התשע"ה .
 .5אישור המועצה על בקשה להיתר של גב' חדווה להב בגוש  10111חלקה .208
 .6אשרור החלטת המועצה להשכרת בריכת השחייה למשך  15שנה – הוספת חוו"ד
היועמ"ש .
 .7אישור המועצה לחזור בה מכוונתה להפקיע חלקות  98-101בגוש  10105אשר פורסם
בילקוט הפרסומים מספר  7003מיום . 11.3.15
 .8אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים וכספי הרשות המקומית
להרכבים הבאים:
א .ביה"ס "מעיינות"  -גב' נורית בנולול מ.ז 24680027 .וגב' ענת אבן צור מ.ז.
.29409414
ב .ביה"ס ממלכתי כרכור -גב' לאה קראוס מ.ז 055957435 .וגב' תיקי טסי מ.ז.
.2441215
ג .ביה"ס החקלאי כספי רשות מקומית  -דר' משה הרשקוביץ מ.ז032233215 .
ומר יוחנן אייל מ.ז( 56711179 .רק כספי רשות מקומית).
ד .ביה"ס החקלאי כספי הורים  -דר' משה הרשקוביץ מ.ז032233215 .
וגב' נועה מלכוב מ.ז 033586314 .או חלי חכימי מ.ז(28714657 .רק כספי הורים).
 .9אישור תבחינים לתמיכות בעמותות לשנת . 2018
 .10אישור בקשות לעבודה נוספת ע"ש:
א .גב' ליליאן סדגסי – מפקחת הועדה המקומית.
ב .מר ששון חכמון – מח' פיקוח ,אכיפה ואיכות הסביבה.
ג .מר ניב ימיני – מח' פיקוח ,אכיפה ואיכות הסביבה.
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אכרזה וסלילת רחובות:
א .רחוב חדש ללא שם וללא מוצא – היוצא מרחוב אחוזה ומקביל לרחובות
המייסדים והמושב – ע"פ תב"ע ש .18/משויך לתב"ר . 791
ב .רחוב הגלעד – ע"פ תב"ע מס'  .353-0078717משויך לתב"ר .775
אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום . 1.3.17
אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום . 25.7.17
אישור התקשרות ללא מכרז עם חברת החשמל ,בהמשך לתב"ר  739שנפתח ב-
.4.6.15
אישור תברי"ם יולי-אוגוסט . 2017

עדכונים
נושא מס'  : 1הצעה לסדר בנושא רישום דוחות חנייה תוך שימוש לרעה בחוק עזר לא רלוונטי –
מוגשת ע"י גב' הגר פרי יגור.
הגר פרי יגור :מציגה את ההצעה לסדר.
עו"ד ג'ובראן :ההצעה לסדר אינה נכונה.
מתקיים דיון בין המשתתפים ונערכת הצבעה על ההצעה לסדר
הצבעה

בעד –( 4הגר פרי יגור ,אפרים מעודה ,איציק לב ,מיכה מגידש)
נגד – ( 9אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,חיה בן צבי ,שרון בן צור ,רינה רונן ,יעקב צדקה ,נחמיה מנצור,אבי
כאכון ,רון לירם)

החלטה
ההצעה לסדר נפלה

אלדד בר כוכבא :מציע הצעה :למנות ועדה בה ישתתפו  2חברי הנהלה (בישיבת הנהלה נבחרו
שרון בן צור ויואב קעטבי) וחבר אחד שאינו נמנה בהנהלה מי שתבחרו (בחרו באפרים מעודה).
הועדה תדון בכל הדוחות שניתנו החל מהשעה  19:00ותביא המלצותיה .במקביל על סדר היום
בסעיף  4נמצא חוק העזר להעמדת רכב לאישור אשר בעצם נותן מענה לכל מה שהוצג כאן
בהצעה.
מי בעד?
הצבעה

בעד – ( 9אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,חיה בן צבי ,שרון בן צור ,רינה רונן ,יעקב צדקה ,נחמיה מנצור,אבי
כאכון ,רון לירם)
נגד –( 1איציק לב)
לא הצביעו – (הגר פרי יגור ,אפרים מעודה ,מיכה מגידש)

החלטה
ההצעה של אלדד בר כוכבא התקבלה
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נושא מס'  : 2הצעה לסדר בעניין הכרזת רחוב "השוק הישן" כרחוב ציבורי – מוגשת ע"י מר רון
לירם
רון לירם :מציג את ההצעה לסדר.
מתקיים דיון קולני ומתלהם והיו"ר מוציא להפסקה בת  5דקות.
 20:10הישיבה מתחדשת ומתקיימת הצבעה על ההצעה לסדר.
הצבעה

בעד –  ( 8אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,חיה בן צבי ,שרון בן צור ,רינה רונן ,יעקב צדקה ,אבי כאכון ,רון לירם)

נגד 4

– (הגר פרי יגור ,אפרים מעודה ,איציק לב ,מיכה מגידש)


נחמיה מנצור נמצא מחוץ לחדר הישיבות

החלטה
ההצעה של רון לירם התקבלה
נושא מס'  : 3הצעה לסדר בנושא הנחות לנכים  ,לעיוורים ושאר בעלי זכות להנחה – מוגשת ע"י
מר אפרים מעודה .
אלדד בר כוכבא :לפני שתציג את ההצעה אני רוצה להגיד שההצעה חשובה מאד ודורשת
התייחסות ובדיקה מעמיקה של נתונים לפני שבאים לדיון .ההצעה הגיעה אלינו ביום ראשון ולא
הספקנו להפיק את הנתונים ולכן אני מציע לדון בזה בישיבה הבאה כשכל המידע מוצג בפנינו.
אפרים מעודה :אני קודם אקרא ואציג את ההצעה לסדר ואח"כ נדחה אותה לישיבה הבאה.
מקריא ומציג את ההצעה לסדר.
 20:20 נחמיה מנצור חוזר לאולם המליאה.
החלטה
מליאת המועצה מחליטה פה אחד לדון בהצעה בישיבה הבאה
נושא מס'  : 4אישור חוק עזר העמדת רכב וחנייתו התשע"ה .
עו"ד ג'ובראן :מציג את חוק העזר.
מתקיים דיון  ,הגר פרי יגור מציעה להוסיף לחוק עזר מספר סעיפים ולהביא לדיון שוב.
 20:30אבי כאכון עוזב את אולם המליאה.
אלדד בר כוכבא :נוסח חוק העזר המוצע נמצא ברשות חברי המועצה מתחילת חודש יולי והיה על
סדר היום בישיבה קודמת שהתפוצצה .בשוגג הועתק המשפט "בכפוף להסכמת חברי המועצה
לדון בסעיף זה" גם לסדר היום הנוכחי .היה רלוונטי רק לסדר יום לישיבה הקודמת אך לא הגענו
לדון בסעיף.
מציע לאשר את חוק העזר .מי בעד?
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הצבעה

בעד –( 6אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,חיה בן צבי ,רינה רונן ,יעקב צדקה ,נחמיה מנצור)
נגד – ( 6שרון בן צור ,הגר פרי יגור ,מיכה מגידש ,איציק לב ,אפרים מעודה ,רון לירם)

החלטה
חוק העזר לא עבר

אלדד בר כוכבא :מנסה להמשיך בסדר היום.
איציק לב :מתעקש להציע הצעה נגדית שאומרת לדחות את הדיון ולבחון את הדברים שהגר
אומרת .ומפריע להמשיך בסדר היום כאשר היו"ר לא מאפשר לדון בהצעה נגדית.

אלדד בר כוכבא :מכריז על הפסקה בת  5דקות.


 21:05הישיבה מתחדשת.

אלדד בר כוכבא :מנסה להמשיך בסדר היום  ,ההפרעה חוזרת על עצמה והוויכוח מתלהם.
מעלה להצבעה את כל הסעיפים מסעיף  5עד סעיף 15

הצבעה

בעד – ( 6אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,חיה בן צבי ,רינה רונן ,יעקב צדקה ,נחמיה מנצור)
לא הצביעו – ( 5שרון בן צור ,הגר פרי יגור ,מיכה מגידש ,איציק לב ,אפרים מעודה)
 רון לירם נמצא מחוץ לאולם המליאה
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הסעיפים הר"מ מאושרים:
אישור המועצה על בקשה להיתר של גב' חדווה להב בגוש  10111חלקה .208
אישור המועצה לחזור בה מכוונתה להפקיע חלקות  98-101בגוש  10105אשר
פורסם בילקוט הפרסומים מספר  7003מיום . 11.3.15
אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים וכספי הרשות המקומית
להרכבים הבאים:
ה .ביה"ס "מעיינות"  -גב' נורית בנולול מ.ז 24680027 .וגב' ענת אבן צור מ.ז.
.29409414
ו .ביה"ס ממלכתי כרכור -גב' לאה קראוס מ.ז 055957435 .וגב' תיקי טסי מ.ז.
.2441215
ז .ביה"ס החקלאי רק כספי רשות מקומית  -דר' משה הרשקוביץ מ.ז.
 032233215ומר יוחנן אייל מ.ז. 56711179 .
ח .ביה"ס החקלאי רק כספי הורים  -דר' משה הרשקוביץ מ.ז032233215 .
וגב' נועה מלכוב מ.ז 033586314 .או חלי חכימי מ.ז28714657 .
אישור תבחינים לתמיכות בעמותות לשנת . 2018
אישור בקשות לעבודה נוספת ע"ש:
ד .גב' ליליאן סדגסי – מפקחת הועדה המקומית.
ה .מר ששון חכמון – מח' פיקוח ,אכיפה ואיכות הסביבה.
ו .מר ניב ימיני – מח' פיקוח ,אכיפה ואיכות הסביבה.
אכרזה וסלילת רחובות:
ג .רחוב חדש ללא שם וללא מוצא – היוצא מרחוב אחוזה ומקביל לרחובות
המייסדים והמושב – ע"פ תב"ע ש .18/משויך לתב"ר . 791
ד .רחוב הגלעד – ע"פ תב"ע מס'  .353-0078717משויך לתב"ר .775
אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום . 1.3.17
אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום . 25.7.17
אישור התקשרות ללא מכרז עם חברת החשמל ,בהמשך לתב"ר  739שנפתח ב-
.4.6.15
אישור תברי"ם יולי-אוגוסט  2017כר"מ:
 861יביל ל 2-כיתות בביה"ס נועם (שינוי גורם מממן)
 863אתר חקלאות יישובית (חדש)
 864יבילים ל 2-כיתות בביה"ס שדות (חדש)
 320הקמת גינון ציבורי (הגדלה)
 791סלילת חניה ציבורית (הגדלה)
 865סלילת מדרכה ברחוב היוגב (חדש)
 788הכנת תב"ע שכונת מגד/גן עוז (הגדלה)
 758תכנון פרוייקט הטריז (הגדלה)
 803רכישה והתקנת ריהוט רחוב (הגדלה)
 320הקמת גינון ציבורי (הגדלה נוספת)
 866עבודות חשמל בביה"ס חקלאי (חדש)

סעיף מס'  6אינו מאושר מאחר ומצריך רוב של  1/3מסך חברי המועצה
 .6אשרור החלטת המועצה להשכרת בריכת השחייה למשך  15שנה – הוספת חוו"ד
היועמ"ש .
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 – 19:10ישיבה נעולה

_______________
רן גלר
מזכיר וגזבר המועצה

_________________
ד"ר אלדד בר כוכבא  ,עו"ד
מ"מ וסגן ראש המועצה

