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 1, התקבלה עכשיו בקשה למשוך 1על סדר היום סעיף מס'   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2את זה מסדר היום, הצעה לסדר בנושא ביטול תשלום למפלגות. אז סדר 

 3 יורדת.  1היום הצעה מס' 

 4 

 5 מוגשת ע"י מר –הצעה לסדר בנושא עצירת מינויו של אייל שני למנהל אגף  .2

 6 אבי כאכון.

 7הוא לא נמצא, . אבי כאכון נמצא פה? 2נשארה הצעה מס'   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8אז נוריד אותה  אז גם היא יורדת. מי בעד להשאיר אותה? הוא לא נמצא

 9 בקשה. נמתין לו שנייה.הוא פה? אז תקראו לו במסדר היום. 

 10 רבותי, הוא לא נמצא? אוקי. אז ההצעה לסדר הבאה. 

 11 

 12 הצעה לסדר בנושא סקרים שביעות רצון תושבים תפקוד ופעילות המועצה .3

 13 כרכור. מוגשת ע"י מר איציק לב.-המקומית פרדס חנה

 14 .3הצעה לסדר מס'   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 צל אח של אבא שלו, הוא ביקש מאיתנו להקפיא.הוא באזכרה כרגע א א. מעודה:

 16 להקריא?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 לא, להקפיא.  א. מעודה:

 18 אוקי. אז בינתיים זה גם יורד.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 

 20 מינוי סגנים וממלא מקום ראש המועצה. .4

 21וממלא מקום ראש המועצה. אני מינוי סגנים  4סעיף מס'   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 מציע,

 23היה בדיוק ביטוי כזה כאשר ברזילי  94נוסח. שנת ה לערגע, יש לי הערה  א. מעודה:

 24והיה פה נציג של הממונה על כתב מינוי ממלא מקום ראש המועצה 

 25 המחוז,

 26 אוקי. רבותי, תנו לו לסיים את ההערה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 , זהשל מינוי סגנים זה לא נכון, אסור שזה יהיה כי זה בחירה והביטוי א. מעודה:

 28 לא מינוי. 
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 1 בסדר. אנחנו בוחרים סגנים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 כן.  א. מעודה:

 3 אז הנוסח יתוקן, בסדר?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 אבל זה לא כתוב. א. מעודה:

 5 מה שהנוסח כרגע, בסדר. זה  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 בזמנו זה ירד מסדר היום.לא,  א. מעודה:

 7זה לא יורד מסדר היום, הולכים להצבעה. טוב, אוקי.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8אני מציע, הנוסח נכתב בפרוטוקול. אני מציע סגן ראשון  בבקשה,

 9 מציעים את סגנית בתואר חיה בן צבי. מי בעד?

 10 רגע. לשאול. א. מעודה:

 11 מי נגד?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 משרד הפנים?ב רשומההאם היא  א. מעודה:

 13 זה לא רלוונטי כרגע.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 אני שואל, א. מעודה:

 15 לפי החוק. לפי החוק.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 רוצה לדעת, א. מעודה:

 17 אוקי. אחר כך תברר. רבותי. לפי החוק,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 אתה לא יכול להסתיר.  א. מעודה:

 19 חיה?  אחר כך תברר. נבחר. בבקשה, מי נגד  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 אבל אתה לא יכול, סליחה. א. מעודה:

 21 אפרים, אתה נגד?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 סליחה. לא, מותר לי לדבר? זה נושא. א. מעודה:

 23 אחר כך תגיד את זה.אין בעיה. שאלת.   ר:”ד, יו”. בר כוכבא, עור א”ד

 24 מותר לי עשר דקות לדבר. א. מעודה:

 25לא, לא מותר לך, סליחה בבקשה, תקרא את החוק. אני   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 מאוד מצטער, לא מותר לך.

 27 מה?  א. מעודה:

 28 רק אם זה מדובר לעניין כרגע.  לא מותר לך. תקרא.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 אז אני רוצה לדעת לפני שאני מצביע, א. מעודה:

 2לפי החוק, הכול לפי אתה לא צריך לדעת. אנחנו בוחרים   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 החוק. אם זה כן או לא, לפי החוק. 

 4 אלדד,  א. מעודה:

 5 אוקי. הנושא הבא.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 אלדד, אלדד,  ודה:א. מע

 7 .8הוא הצביע נגד, כולם הצביעו מינוי ממלא מקום,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 רוצה לדעת.אתה רוצה להרוס את הישיבה? אלדד,  א. מעודה:

 9 אתה לא יכול.אני לא הורס את הישיבה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 מותר שלוש שרשומים במשרד הפנים. א. מעודה:

 11נכון, היא רשומה, היא בין הרשומות. אין  אמרת את זה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 שום בעיה.

 13 במשרד הפנים. יפה.  א. מעודה:

 14 יפה. גם הבא תור בין הרשומות. סליחה, צדקה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 מי זה הבא בתור? צדקה? א. מעודה:

 16 , הבא בתור זה סגן ממלא מקוםלא,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 רגע, הצבעה. הצבעה פה אחד? א. אטיאס:

 18 . 1מול  8הצביעו,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 רגע, הראשון כתוב סגן ממלא מקום. א. מעודה:

 20לא, כתוב פה, לא משנה. מינוי סגנים הצעתי, שיניתי את   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 הזה, 

 22 גד או בעד?אתה נ א. אטיאס:

 23 סגן ממלא מקום קודם מיכה או קודם היא?רק רגע.  א. מעודה:

 24 חיה. א. אטיאס:

 25 היא, נתתי לה את הכבוד בגלל שהיא המבוגרת בחבורה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 היא רשומה, יופי.עזוב.  א. מעודה:

 27 אתה בעד או נגד?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 .אני נמנע א. מעודה:
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 1 נמנע. 1בעד,  8נמנע, אוקי.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 על מי דיברנו עכשיו? חיה. א. מעודה:

 3 על חיה בן צבי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 חיה. א. מעודה:

 5 סגן ממלא מקום מר מיכה מגידש. מי בעד?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 גם ברשומות, כן? א. מעודה:

 7 כן, ברשומות. מי בעד? מי נגד?   ר:”ד, יו”ר כוכבא, עור א. ב”ד

 8 נמנע. א. אטיאס:

 9 מה איתך, אפרים?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 נמנע.  א. מעודה:

 11נמנע. סגן בתואר נוסף שלא ברשומות, רבי יעקב צדקה. מי   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 בעד? 

 13 ה רבי יעקב?רבי יעקב. למה אתה לא כותב פ א. מעודה:

 14אני לא יודע, כותבים לי גם אם אתה לא אני אומר את זה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15רבי יעקב צדקה, ככה אני קורא לו. אתה רוצה אני אקרא עכשיו  יודע.

 16 גם רבי אפרים. 

 17 מי, שנה, אני יודע 40אל תקרא לי. אנחנו מכירים  א. מעודה:

 18 אפרים, מה הצבעת? לך אני אקרא רבי ומורי.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 נמנע. א. מעודה:

 20 נמנע. בסדר, אוקי.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 

 22 הרכבי ועדות המועצה. .5

 23הרכבי , הרכבי ועדות המועצה. 5עברנו לסעיף הבא, סעיף   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24באת לי את זה, ועדות המועצה אני מציע את זה כמקשה אחת כמו שה

 25 כמו שאתם הצעתם בשעתו כמקשה אחת.

 26 תיקונים.  3, 2אני תיקנתי רק שנייה, לא, לא, לא.  א. מעודה:

 27לא, אני לא רוצה תיקונים. אתה תציע אחר כך בהצעה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 נפרדת,
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 1 לא, אני מדבר מבחינה חוקית מגיע לאופוזיציה? א. מעודה:

 2תקשיב לי, אני רוצה לדעת מי באופוזיציה, אני לא יודע מי   ר:”ד, יו”, עור א. בר כוכבא”ד

 3באופוזיציה. אין לי מושגים אופוזיציה וקואליציה, בינתיים עוד אין 

 4בהנהלה. אחר כך כשנראה מי מושגים כאלו בזה. יש מי בהנהלה, מי לא 

 5אבל כרגע כמקשה אחת נשאר, מי מצטרף, נראה, אני פתוח לתיקונים. 

 6 הכול. אני לא בוחר ועדת תכנון ובניה. על

 7 לא על תכנון ובניה. אני אומר דבר אחד, כתבתי מכתב, קראת אותו? א. מעודה:

 8 כן.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9החלוקה, קיבלתי, הסכמתי , 60לא בהנהלה ויש  40, 40-60מאחר ואנחנו  א. מעודה:

 10 ועדת מכרזיםלמשל בלכל החלוקה שלכם למעט במקומות שכתבתם 

 11 אבי כאכון ולירם אינם מעוניינים ואז נרשם הגר,

 12 אני שלחתי לך מייל שאני מבקש למשוך את ההצעה, א. כאכון:

 13 כן, אני הודעתי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 הודעת את זה? א. כאכון:

 15 כן. משכנו את זה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 נסים הגר ואנוכי. אוקי. ואז במקומם נכ א. מעודה:

 17 אני מצטערת, יש לי משהו שאני אצטרך לצאת. ה. פרי יגור:

 18 בסדר, תצאי. לא נפריע לך.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19ההנחות יהיה נחמיה ואנוכי, כי עכשיו חוץ מהתיקונים, למשל ועדת  א. מעודה:

 20 החוק קובע אחד מהקואליציה,

 21 המכתב שלך מצורף.. אבל פירטת. בסדר  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 אז, א. מעודה:

 23לא, אבל אנחנו עכשיו רוצים להצביע על ההצעה שלנו.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24נראה לך שלא טוב, תציע הצעה אחרת אחר כך. עכשיו אנחנו מצביעים 

 25על ההצעה. פעם שעברה אתם הצעתם הצעה שקראתם לעצמכם 

 26 חת. כמקשה אחת וקיבלנו כמקשה א

 27 אז סליחה, א. מעודה:

 28 עכשיו אני אותו דבר מציע הצעה כמקשה אחת.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 סליחה, אז אני אדון על ההצעה שלך. א. מעודה:

 2 בסדר, מותר לך.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 זה דיון, זכותי לדון.  א. מעודה:

 4 לא?מישהו אמר ש  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5אלי אטיאס, אני מסכים. מיכה מגידש, אני ועדת מכרזים כתבת יפה.  א. מעודה:

 6 מסכים. אבי כאכון לא מעוניין, אז הגר. רון לירם לא מעוניין, 

 7 הוא לא יכול. ה. פרי יגור:

 8 הוא לא מעוניין, אז אני. בזה הסתיים. אבל אתה לא יכול, א. מעודה:

 9 יודע מה?אתה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 מחליפים את שני האופוזיציה. א. מעודה:

 11אני מוכן לעשות את זה בסוף, נדחה עכשיו את הדיון   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 בנושא של, 

 13 טוב. א. מעודה:

 14כדי שאני אראה בסוף, שנשב על זה מסודר, לא עכשיו. אני   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15  שיבה.רוצה להמשיך את הרצף של הי

 16 אז אוקי. א. מעודה:

 17אם אתה רוצה שנחזור לועדות בהמשך ונדון בזה ונתחשב   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 בחלוקה, אז אני צריך לשבת על זה.

 19 אחוז ממה שהצעתם קיבלנו.  90 א. מעודה:

 20 לא, לא, אז אני רוצה להשאיר בסוף, אני רוצה לראות שלא  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 מקופחים אף אחד.

 22 לא, לא מקופחים, זה נשאר אותו דבר חוץ משניים שלא רוצים. א. מעודה:

 23 אז בוא נדחה את זה לסוף, אני אשב על זה. אוקי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24עכשיו אני רוצה, קודם אני מודיע רק, אני מבקש הצבעה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25אני רוצה להודיע מה שהייתם בסגנים, בחרנו לפני  נוספת, רק אני מודיע

 26 כל סגן יעשה.

 27 כתוב. א. מעודה:

 28 כתוב. ה. פרי יגור:
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 1 אוקי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 לא, אני רוצה לשמוע. א. כאכון:

 3 מקובל עליכם?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 לא, אני רוצה לשמוע. א. כאכון:

 5 שזה מה שכל אחד ואחד עושה?  ר:”יוד, ”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 אני רוצה לשמוע.  א. כאכון:

 7 תן להם עוד מטלות. א. מעודה:

 8 אלדד, אני רוצה לשמוע. א. כאכון:

 9 אוקי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 תפקידים, אם זה בלי שכר.  8מצידי שייתן לה עוד  א. מעודה:

 11תקשיבו לי, אנחנו מדברים שקודם נתחיל אנחנו מדברים,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12בחיה. חיה מחזיקה את תיק, אתם יודעים, תיק הגמלאים, זה בעצם 

 13זה הסגנות אז הסמכויות שלה. היא גם ככה מבצעת את זה בפועל. 

 14 בעצם סגנות בתואר. 

 15 אלדד, אני מתנצלת, אני יוצאת.  ה. פרי יגור:

 16 בסדר.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 יגור עוזבת(-רי)הגר פ

 18ממלא מקום הוא ממלא מקום ראש המועצה לכל דבר   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19באותו רגע במקומי, לרבות נושא ועניין, כל תחום שאני יכול להטיל עליו 

 20 של איכות הסביבה. 

 21 בסדר. א. מעודה:

 22 וגם כיו"ר,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 יו"ר בועדות? א. מעודה:

 24 כן.  ר:”ד, יו”א. בר כוכבא, עור ”ד

 25 בסדר. א. מעודה:

 26ועוד דברים נוספים במקומי שבא בא וגם אחראי על זה,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 למשל לוועדה למיגור האלימות במקומי,

 28 אתה מתכוון מה שכתוב בועדות? א. מעודה:
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 1 ם. ולגבי סגן ראש המועצהכן, כן, כן. אוקי. מקובל עליכ  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2יעקב צדקה, סגן בתואר שאמרנו שהוא לא ברשומות, מחזיק תיק רישוי 

 3 ואכיפה. 

 4 אפשר לפרט? א. מעודה:

 5רישוי ואכיפה, הוא יהיה על כל נושא רישוי ואכיפה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 אכיפה זה פיקוח עירוני,

 7 במקום אייל? א. מעודה:

 8 הוא לא במקום אייל, הוא יהיה בנוסף.  ר:”ד, יו”ור א. בר כוכבא, ע”ד

 9 לא. אבל זו החלטה שלו, זה סמכות של סגן. א. מעודה:

 10 תשמע, הכול לפי החוק.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 הוא יורה לאייל כן, לא, הוא בעל הבית.ברגע שהאצלת לו סמכות  א. מעודה:

 12ר מה הוא יורה, הוא צריך להסתדר. לא צריך אני לא אומ  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 לא צריך תמיד להורות.להורות, צריך להסתדר בעבודה. 

 14בוא, בוא, אתה לא הדוגמא להסתדר בעבודה. אני אומר אתה מאציל  א. מעודה:

 15 לו,

 16 , אבל אני גם אוהב שותפות.אני לא הדוגמא  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 אני יודע. א. מעודה:

 18 אבל שותפות שמישהו אחד קובע.   ר:”ד, יו”בר כוכבא, עו ר א.”ד

 19שותפות או לא, אבל עזוב, זה בבוא אני יודע. אני יודע מה אתה אוהב  א. מעודה:

 20פה בפורום הזה, ברגע שחבר מועצה, סגן, מקבל סמכות העת. אני אומר 

 21 בעצם הוא היום יגיד לאייל מה לעשות, הוא בעל הבית. 

 22 בהתאם לחוק.  ר:”ד, יו”ור א. בר כוכבא, ע”ד

 23 מה, ואייל עובד לא בהתאם לחוק?  א. מעודה:

 24בסדר, אוקי. אז הועדות נשב, רבותי, מקובל עליכם שסעיף   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25בועדות נדחה את הסעיף האחרון כדי שנשב בדיוק כל אחד מה  13

 26לה או החלוקה של כל אחד כי אני צריך לדעת מי, כמו שאמרתם בהנה

 27 לא בהנהלה באופן סופי, אני עוד לא יודע. אז אנחנו נדע בסוף.

 28 אנחנו יודעים מי לא בהנהלה. א. מעודה:
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 1אז אוקי. אז נשב אתכם בבקשה, נבוא גם לקראתכם.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 אנחנו לא באים,

 3 אבל שלחתי.  א. מעודה:

 4 ,םחודשי 9יש לך   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 אבל אפרים, דיברנו על זה.  א. כאכון:

 6 חודשים לעבוד רק. 9יש לך   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 

 8 אישור הקצאת קרקע ברח' חברון לעמותת כלל ישראל למטרת מרכז קהילתי + .6

 9 אישור ההסכם.

 10, אישור הקצאת קרקע ברח' חברון לעמותת 6סעיף מס'   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11ישראל למטרת מרכז קהילתי, אישור ההסכם. מצ"ב פרוטוקול  כלל

 12 ישיבת המועצה. אנחנו כבר אישרנו את זה.

 13 איפה ההסכם?  א. מעודה:

 14 אישרנו אותו כבר.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 אז בשביל מה אתה מביא לנו את זה?  א. מעודה:

 16 ואחד היה בחוץ. 8ז היינו אני אגיד לך למה, כי א  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 אני רוצה לקרוא את ההסכם. א. מעודה:

 18אבל כבר אישרנו את זה. אנחנו רק פשוט בגלל טכני, זה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 בגלל שהיה אחד בחוץ,היה אחד בחוץ. 

 20 .7והיו  8צריכים  א. אטיאס:

 21 מה, מה, מה? א. מעודה:

 22 ,8צריכים  א. אטיאס:

 23 לא היה מספיק אנשים פה.  ר:”ד, יו”בא, עור א. בר כוכ”ד

 24 זה בא עוד פעם. 8. בגלל שצריכים 7והיו  א. אטיאס:

 25 זה לא משנה, אבל אתה צריך להביא לי את ההסכם.  א. מעודה:

 26 מצורף לך.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 ?היה בישיבה קודמת, לא א. אטיאס:

 28  א, אני מבקש ממך.לא קראתי. לא, לא, אני רוצה לקרו א. מעודה:
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 1 בבקשה, תסתכל עליו.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 איפה הוא? א. מעודה:

 3 הנה, קח. קח. א. אטיאס:

 4 לכל הקצאה יש הסכם רגיל.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 אישרנו. כבר זה הכול  א. אטיאס:

 6 דיעתך. אגב מחודש אוקטובר הוא אצלך, לי  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 מחודש אוקטובר? א. מעודה:

 8 כן. אפרים, זה הסכם רגיל.  א. אטיאס:

 9 אני רוצה את ההחלטה. מה הייתה ההחלטה? א. מעודה:

 10 ההחלטה.מצורף לך לסדר יום  צ. כהן:

 11 הכול יש לך, אפרים.    א. אטיאס:

 12 אני מבקש, א. מעודה:

 13 ת מפורט כשאתה רוצה.לכתוב מכתב ידעאל תיתמם.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 זה הגעתי עד הועדות. א. מעודה:

 15 אחרי הועדות, דף אחרי זה. צ. כהן:

 16 אחרי הועדות לא קראתי. א. מעודה:

 17 אז זהו, זה שם.  צ. כהן:

 18 אז זה דברים באמת הם לא כל כך,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 לא, לא, הם חשובים. א. מעודה:

 20 אבל הם אושרו.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21אני רואה מליאת המועצה מאשרת אישור הסכם, פלוס אישור הסכם.  א. מעודה:

 22 אני רוצה,אני בטוח שאף אחד לא קרא את ההסכם. 

 23יש יועץ משפטי שמאשר לי, אתה חושב שאני יכול לקרוא   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 כל הסכם והסכם?

 25 היועץ המשפטי, א. מעודה:

 26 אתה חולק עליו.  ר:”ד, יו”כוכבא, עור א. בר ”ד

 27היועץ המשפטי יש לו בעיה, חבל שהוא לא הגיע לישיבה ואני אמרתי לו  א. מעודה:

 28לקרוא בעברית ולהבין בעברית הוא לא יכול, זה מוח את זה אלף פעם. 
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 1 יהודי רק צריך,

 2 , אסורזה לא,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 ה אני רוצה,סליחה. אני אגיד מ א. מעודה:

 4 אפרים, אני מסתייג.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 זה לא מכובד.  א. כאכון:

 6 אוקי. אבל אני אמרתי לו את זה.  א. מעודה:

 7 אתה מדבר על ג'ובראן?  ח. בן צבי:

 8 זה לא יפה. כן. א. אטיאס:

 9 ברגע שאני אומר לו ככה כתוב בסעיף, א. מעודה:

 10 זה לא יפה. א. אטיאס:

 11 זה לא יפה. בי:ח. בן צ

 12 הוא לא מבין עברית.  א. מעודה:

 13 זה לא יפה ואני מוחה על מה שאתה, א. אטיאס:

 14 זה לא יפה. הוא למד בארץ,  ח. בן צבי:

 15 )מדברים ביחד(

 16 שמעתי, א. מעודה:

 17 גם אנחנו שמענו אותך ואנחנו לא מקבלים את זה. יש גבול. א. אטיאס:

 18 הוא יליד הארץ. ח. בן צבי:

 19  ע, מה את מפריעה לי עכשיו? אני מדבר.רג א. מעודה:

 20 אני מפריעה לך כי אתה לא צודק, לא מדברים ככה. ח. בן צבי:

 21 ראו אותך בוידאו. א. מעודה:

 22 אמרו לו עקיבא חזור מאחוריך. אפרים,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23, לא, לא, חס ושלום. את זה אני אמרתי לו במפורש. אני אמרתי לו אתה א. מעודה:

 24אמרתי לו תלמיד חכם שואלים אותו שאלה, עונה חמש תשובות כן 

 25וחמש תשובות לא ואחר כך הולך ומוציא את הדבר הברור. ואתה יש לך 

 26 עשר תשובות רק שיתאים לראש המועצה געש או עכשיו לך. 

 27 הוא לא נמצא פה.אפרים, הוא לא האישיו, זה לא מכובד.  א. אטיאס:

 28 לדבר? עכשיו זה זכותי.תה מותר לך רגע, למה, למה א א. מעודה:
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 1   ככה, אני חייב, למה לך מותר לדבר לא לעניין? א. אטיאס:

 2 תנו לדבר. א. מעודה:

 3 זה לא הנושא. באמת, נו.זה לא הנושא אבל.  א. אטיאס:

 4 סליחה, זה הנושא.  א. מעודה:

 5 זה לא הנושא. אתה משמיץ בן אדם שהוא לא פה. זה לא הנושא. א. אטיאס:

 6 ים ביחד()מדבר

 7 אפרים, לא על זה מדובר, אפרים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 אני אומר את מה שאני אומר ואמרתי לו את זה במפורש, א. מעודה:

 9 אז תגיד לו. א. אטיאס:

 10 ואני עדיין טוען. אין להם שכל להבין את מה שאנחנו מבינים בעברית.  א. מעודה:

 11 )מדברים ביחד(

 12 תנו לאפרים, אפרים, יש לך מה לומר? לגופו של עניין.  ר:”ד, יו”ור א. בר כוכבא, ע”ד

 13 אני יש לי מה לומר.  א. מעודה:

 14 אני יודע שאתה בעד הנושאים האלה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 לא, לא, לא, לא.  א. מעודה:

 16 למה? אתה תומך,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 וטוקול שאני התנגדתי.אתה לא הבאת את הפר א. מעודה:

 18 מה?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 אני על זה התנגדתי. א. מעודה:

 20 נו, בסדר.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 )מדברים ביחד(

 22 שיהיה מגרש כדורגל. שאני כעסתי,  א. מעודה:

 23 )מדברים ביחד(

 24לא רואה והיה בסוף ההחלטה המועצה תדאג שיהיה מגרש כדורגל. אני  א. מעודה:

 25 את זה פה.

 26זו לא הייתה ההחלטה. דיברנו על זה שאין שום בעיה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 בנושא. זו לא הייתה ההחלטה מגרש כדורגל.

 28סליחה, אני קראתי, ראיתי בתמליל, זו הייתה ההחלטה. אני רוצה  א. מעודה:
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 1 לדעת דבר אחד,

 2רוצה? שההחלטה מה תהיה? שאתה בעד, ואז אז מה אתה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 מה?

 4 אני רק אומר אם כבר החלטתם, זו החלטה,לא, אני לא בעד.  א. מעודה:

 5 אוקי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6אני מבקש שלהחלטה הזאת שיהיה מגרש כדורגל לא אחרי שנה שהיא   א. מעודה:

 7 תיגמר הבניה,

 8 בסדר.  נ. מנצור:

 9 אוקי. אתה מבקש את זה.  ר:”ד, יו”ור א. בר כוכבא, ע”ד

 10סליחה, סליחה, נחמיה, מותר לי. אני רוצה שתהיה החלטה עכשיו  א. מעודה:

 11שהוא שלפני שהוא שם יסודות כבר המגרש יהיה מוכן. אמר לי המהנדס 

 12 ייקח לצד ימין, לצד שמאל, הוא כבר,

 13 , מה עוד?אוקי. אז זה מה שאתה מבקש. הלאה  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14אני רוצה שלפני שתהיה התחלת בניה, לפני שישימו את הברזל הראשון,  א. מעודה:

 15הוא שם את זה  שכבר יסודר המגרש ואמר לי המהנדס במקרה כזה

 16 לרוחב, אז צריך לעשות גדר שלא ילך לכביש.

 17 אוקי. מה עוד?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 היה ההחלטה.אז אני רוצה שקודם כל זו ת א. מעודה:

 19 ואז?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 אבל אפרים, א. כאכון:

 21 ואז אתה בעד? רק שנייה, אתה בעד או נגד?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 אבל המהנדס אומר משהו אחר, אלדד. נ. מנצור:

 23 לא,  א. מעודה:

 24הוא רוצה,  שמקבלים.בסדר. זה שהוא אומר זה לא אומר   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 בסדר. אבל יש הצבעה על דברים אחרים. סיימת פה?

 26 מי רוצה? א. מעודה:

 27 אני לא מדבר בשם המהנדס. נ. מנצור:

 28 זה שאתה רוצה,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 לא, זו הייתה ההחלטה.  א. מעודה:

 2 אבל אריה פה, הוא יכול לדבר לבד. ח. בן צבי:

 3 )מדברים ביחד(

 4אז תן לו לדבר. יהיה הצבעה וזהו. מה אתם, יהיה הצבעה,   ר:”ד, יו”בר כוכבא, עו ר א.”ד

 5 רבותי.

 6כשמגיעים להקצאה הזאת  רבותי, תראה נחמיה, אתה בדרך כלל שקט, א. מעודה:

 7 נחמיה, אל תרגיז אותי. מוטב. אתה מתעורר. מוטב שתשב בשקט. 

 8 את דבריך. מה עוד?סליחה בבקשה, אמרת   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 לא, אני רוצה לדעת, זו הייתה החלטה. א. מעודה:

 10ההחלטה הזאת היא לא מתקיימת. מה אתה אוקי. אז   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 רוצה עוד?

 12 היא לא מתקיימת? א. מעודה:

 13אם אתה אומר שזו ההחלטה היא לא מתקיימת, אני לא.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 אני לא מכיר כזאת החלטה.ר החלטה כזאת. לא מכי

 15 אז סליחה, אפשר, א. מעודה:

 16 לא, עכשיו אנחנו דנים בזה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 לא,  א. מעודה:

 18 לא, תעלה בהצבעה לסדר בפעם אחרת.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 לא מעלה, אני אומר זו הייתה ההחלטה. א. מעודה:

 20עכשיו אנחנו לא בודקים.  אוקי. אז אני אומר לך שלא.  ר:”ד, יו”בא, עור א. בר כוכ”ד

 21אתה רוצה לתמוך בהצעה הזאת או אתה לא רוצה לתמוך, זאת 

 22 השאלה.

 23 אני הולך לקרוא את החוזה. א. מעודה:

 24 אין שום בעיה. תקרא את החוזה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 וד יומיים. ע תחזור  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 מה? א. מעודה:

 27 תקרא את החוזה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 לא, יש לי עוד שבע דקות. א. מעודה:
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 1אין לך שבע דקות. תסלח לי, היית צריך לקרוא בבית. מי   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 בעד, מי בעד ההקצאה של הקרקע?

 3 רגע, מותר לי לדבר? א. מעודה:

 4 עלים להצבעה.מ א. אטיאס:

 5 מי בעד? שרון.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 מי נגד? א. אטיאס:

 7 מי נגד?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 נגד. 2 א. אטיאס:

 9 נגד.  2  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 גם איציק בעד. א. אטיאס:

 11 עד.אתה גם בעד? יפה מאוד. איציק גם ב  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 ?-מי נגד? אפרים. ו צ. כהן:

 13ורון לירם. זה עבר. בבקשה. אפרים, יש לך הצעה אחרת?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 בישיבה הבאה תעלה לסדר. 

 15אני לא מעלה הצעה אחרת. אני כבר אעלה את ההצעה שלי במקומות  א. מעודה:

 16 אחרים. 

 17 אין בעיה, בסדר.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 

 19 חידוש אישור לעבודה נוספת לרו"ח אלי יוספין, מבקר המועצה.  .7

 20חידוש אישור לעבודה נוספת לרו"ח אלי יוספין, מבקר   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 הסברנו למה מגיע לו, המועצה. בבקשה רן.

 22 .433-ב א. מעודה:

 23ליאת אלי יוספין, מבקר המועצה, רוצה לעסוק בעבודה נוספת ומ ח גלר:”רו

 24 צריכה לאשר העיסוק בעבודה נוספת ויש חוות דעת,המועצה 

 25 למי? א. מעודה:

 26 באיזה משרה הוא היום? א. כאכון:

 27 הוא בחצי משרה. ח גלר:”רו

 28 משכורת של ראש מועצה, עוד עבודה נוספת?לא מספיק שהוא מקבל  א. מעודה:
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 1 אפרים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 היועץ המשפטי, יש חוות דעת של ח גלר:”רו

 3 מה יש לך? ש. בן צור:

 4 אפרים, בבקשה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 )מדברים ביחד(

 6 חברים, יש חוות דעת של היועץ המשפטי,  ח גלר:”רו

 7 )מדברים ביחד(

 8-עובד פה ב יש חוות דעת, אין בעיה. טוב רבותי, אלי יוסיפן  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 ין שום סיבה לא לאשר לו.אחוז משרה. א 50

 10 מותר לי לדבר?  א. מעודה:

 11 כן.בבקשה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 המשכורות שלהם, רבותי, העובדים פה במועצה א. מעודה:

 13 אחוז עכשיו, 50-עזוב, מה הקשר ל  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 אני רוצה להסביר למה אני מתנגד. א. מעודה:

 15 שמה? שהוא יעבוד במשרה אחרת?  ר:”ד, יו”א, עור א. בר כוכב”ד

 16 על כל נושא מותר לי עשר דקות ואל תפריע לי. א. מעודה:

 17 בבקשה, לא. אתה אומר העובדים במועצה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18יפה. אני אומר דבר אחר, המשכורות של עובדי המועצה הן משכורות  א. מעודה:

 19הרבה שלהם, אז עוד קצת. אבל מאוד מאוד נמוכות במחירים 

 20, מנהלי 10, 8-מהעובדים פה המשכורות הן מינימום והבכירים מגיעים ל

 21 אגפים, 

 22 זה הרבה כסף נשמע לך? ח. בן צבי:

 23 לא, זה לא הרבה כסף. א. מעודה:

 24 זה כלום. ח. בן צבי:

 25? משכורת של ראש מועצה אתם יודעים כמה מבקר המועצה מקבל א. מעודה:

 26רת ראש מועצה חצי מיליון שקל בשנה והמבקר שבקושי וחצי. זאת אומ

 27 מטייל פה,

 28 אני רואה אותו. כל יום הוא פה. ח. בן צבי:
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 1 די חיה, אל תעני בכלל. תעזבי.  ש. בן צור:

 2אלף שקל, אין אף עובד שעובד  250על הבן אדם הזה עובד חצי משרה  א. מעודה:

 3הוא רוצה, ככה. עכשיו את החצי משרה הזאת שהוא עובד לפי מה ש

 4הוא מגיע ביום זה, מגיע ביום זה איך שהוא רוצה, אין לו הגדרה ביום 

 5ראשון אתה עובד עד אחת, ביום שני עד שתיים. אין לו. לפי מה שהוא 

 6 רוצה, הוא יכול לעבוד,

 7 סומכת עליו. ח. בן צבי:

 8ימים. הוא מחליט מה חצי המשרה. רבותי,  3ימים, הוא יכול  4 א. מעודה:

 9 לו הן,משכורות ש

 10  אבל הן עפ"י חוק, אפרים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 אפרים, הן עפ"י חוק.  א. אטיאס:

 12 אני לא אמרתי, אני רוצה, א. מעודה:

 13 אחוז, 40ל, אחוז שכר מנכ" 80יש לו   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14הוא צריך ועכשיו אני שואל חסר לו כסף שאבל אני רוצה שידעו הציבור.  א. מעודה:

 15 עוד לעבוד, 

 16 מה זה עניינך? ש. בן צור:

 17 לא, שרון, לפעמים עונים לציבור שישמע, לפרוטוקול.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 זה לא מעניין אותך.  ש. בן צור:

 19 סליחה. אם זה לא מעניין אותי, למה אני צריך לאשר?  א. מעודה:

 20 שהוא ילך לעבודה נוספת.  ש. בן צור:

 21 ביחד( )מדברים

 22 אפרים,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 אחר כך הצבעה ותאשרי,אני מדבר, אבל  א. מעודה:

 24 צריך לדעת,אפרים,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 סגנית ראש המועצה. א. מעודה:

 26 אפרים,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 אז אני אומר, א. מעודה:

 28 בי כאכון רוצה להגיד משהו. א  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1מה הוא עושה בדיוק, אני רוצה לומר אין לי בעיה איתו, אני לא יודע  א. מעודה:

 2 הוא בן אדם שיושב שמה וכמעט אין לי איתו שום נגיעה.

 3 פניו.לתתלונן   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4אני מתלונן  ומה הוא יכול לעשות בכלל? אני צריך לפניו? אם אני צריך א. מעודה:

 5אני לא צריך יעוץ מאף אחד,  מבצע לבד, אני לא זקוק לילד הזה. באמת.

 6 אני אם אני רוצה אני יודע לבוא ולעשות,

 7בסדר. אתה אומר אתה עצם היותך היא תלונה בפני עצמה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 אפרים, אבל אתה יכול באמת,

 9 שלמה.אבל אתה כתלמידי אתה תלונה  א. מעודה:

 10 טוב. בסדר.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11באמת למה הוא רוצה עוד  אז אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני לא מבין א. מעודה:

 12 חצי משרה.

 13הוא לא רוצה לקבל מאיתנו הבנת לא נכון, לא במועצה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 כסף, הוא רוצה לעבוד במקום אחר.

 15אם תגדיר את הימים  ודע, ולא להיות במועצה. עכשיו אני מוכן,אני י א. מעודה:

 16 והשעות שהוא יגיע,

 17 הוא עובד לפי כרטיס, הוא חייב לעבוד לפי שעות.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 אבל הוא קובע לעצמו, א. מעודה:

 19איזה אבל עכשיו אם הוא יעבוד במקום אחר אז הוא ידע ב  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 ימים הוא פה.

 21 לא, א. מעודה:

 22 אין לו עבודה. מה אתה רוצה?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 מה זה משנה? הוא חותם כרטיס.  א. אטיאס:

 24 יש אחד שמנהל את הישיבה.  אטיאס, אדוני סגן ראש המועצה, א. מעודה:

 25 ה. אני אעיר לך איך שאני רוצלא, אל תיתן לי הערות, אפרים.  א. אטיאס:

 26חזרת לקואליציה אטיאס, שתי ישיבות שהיית באופוזיציה היית שקט.  א. מעודה:

 27 מוטב שתשתוק,אתה מתחיל לדבר. אני מבקש ממך אל תכנס לעימות, 

 28 אני אענה לך כשאני אמצא צורך. א. אטיאס:
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 1 כשאני מדבר, אטיאס,  א. מעודה:

 2 אני אענה לך כשאני אמצא צורך. א. אטיאס:

 3 אטיאס, א. מעודה:

 4 כשאני אמצא צורך.אענה לך  א. אטיאס:

 5 )מדברים ביחד(

 6 תשתוק.  א. מעודה:

 7 אתה לא תגיד לי תשתוק. א. אטיאס:

 8 אפרים, אפרים,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 אבל אתה לא יכול להתערב לי. א. מעודה:

 10 אני יכול להגיב לך. א. אטיאס:

 11 באיזה זכות?  א. מעודה:

 12 ב לך.אני יכול להגי א. אטיאס:

 13 אבל אפרים, סליחה, לא.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 או שאתה עוצר אותו או שיהיה פה חגיגה. תראה אלדד, א. מעודה:

 15 בואו רבותי, בואו נעשה סדר שנייה. אפרים,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 שלא יפריע לי לדבר. א. מעודה:

 17 יודע מתי, אפרים, אני  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 סליחה. נכון שהיום הצטרפו אליו עוד כמה סגנים, א. מעודה:

 19 לא, לא, לא, אפרים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 אז הוא מבסוט, א. מעודה:

 21 אפרים,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 ובגודל שלו הוא יכול לעקוף, א. מעודה:

 23  אפרים, אפרים,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 )מדברים ביחד(

 25 מה הבעיה עם חיה? ח. בן צבי:

 26עשית את הכבוד שלך כבר לא, לא, אני אוהב את חיה. טיפלת בילדיי,  א. מעודה:

 27 חודשים תהיי סגנית. 10-בשנים שעברו. עכשיו ל

 28 נכון.  ח. בן צבי:
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 1אבל היית צריך לתמוך, אפרים. היית צריך לתמוך, לא   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 ימנע. לה

 3 אני בעד שהיא תהיה,אני נמנע בכל מה שאתה אומר כי אין בזה היגיון.  א. מעודה:

 4 טוב.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 ובעד שתהיה שרון, מצידי שכולם יהיו סגנים בתואר.  א. מעודה:

 6 אפרים, אמרת את שלך.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 ליציה סגנים,אם תביא הצבעה שכל הקוא א. מעודה:

 8 בוא ניתן לאחרים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9אני מצביע בעד. איך אני? מה זה משנה סגנים? בלי שום, היא עושה את  א. מעודה:

 10 היא קיבלה איזה סמכות יותר? תיק הגמלאים גם בלי שתהיה סגנית.

 11 עבר עשר דקות. א. אטיאס:

 12 לקחת עשר דקות אחרות. כבראפרים,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 דקות הוא לקח לי זה,  7לא,  א. מעודה:

 14 לאן אתה הולך, לירם?אבל אתה יש לך עוד נושאים לדבר.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15, אז אני רוצה אם יקבעו לו ימים או שהוא יקבע שבימים אז אני אומר א. מעודה:

 16אני לא עבוד. אבל אלה ואלה הוא במועצה ושאר הימים הוא לא פה, שי

 17 רוצה שהוא יבוא לפה בשעה תשע,

 18 אמרת את זה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 והוא נמצא, א. מעודה:

 20 אפרים, אמרת את שלך.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 ,לא, אני רוצה האם אפשר לקבוע איזה ימים שייתן א. מעודה:

 22הוא רגע שתהיה לו עבודה אחרת מסודרת, אני מעריך שב  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 ידע בדיוק. 

 24 זאת אומרת הוא החליט עד היום? א. מעודה:

 25אבל היה לו ימים קבועים הוא בא החתים כרטיס.  כן.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 שהוא הודיע מתי הוא נמצא. היה לו ימים קבועים.

 27 אז אני מבקש, א. מעודה:

 28 בוא ניתן לאחרים.  ר:”וד, י”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1ני אבקש שיהיו אני מבקש, עם תמיכתי או בלי תמיכתי זה יעבור, אבל א א. מעודה:

 2 שעות שהציבור ידע ויהיה כתוב באתר, 

 3 מופיע באתר הימים והשעות. צ. כהן:

 4 אמרתי שכתוב.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5  לא יודע.לחצי משרה אחרת אני אבל עכשיו שהוא הולך  א. מעודה:

 6 לא, לא קשור. הוא מתאים את המשרה הנוספת למשרה הזאת.  צ. כהן:

 7 אבי כאכון, בבקשה, יש לך מה לומר?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 מי עוקב אחריו? א. מעודה:

 9  הוא מעביר כרטיס. צ. כהן:

 10 הוא מעביר לפי הרצון שלו. א. מעודה:

 11 ה, נו, נבקש ממנו שיהיה כתוב.נבקש ממנו שיהיה כתוב. יאלל ש. בן צור:

 12 אני אבקש ממנו שיתאם איתך. יאללה אבי כאכון.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 לא יתאם איתי, מצידי שלא יבוא.  א. מעודה:

 14 אתה היחיד שמתלונן.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 ממילא אין בו תועלת במבקר הזה. א. מעודה:

 16 מה הבעיה עם המבקר?  ר:”וד, י”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 )מדברים ביחד(

 18 חודשים לשבת ככה בשולחן להתווכח. 10שרון, יש לנו עוד  א. מעודה:

 19 אנחנו לא מתווכחים, אנחנו מתדיינים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 אבל עוד, א. מעודה:

 21 אבי כאכון.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22  אגב הדיון הזה יחזור. א. מעודה:

 23לגבי כל עובד במועצה, אני אני חושב שאפרים מעודה חברי היקר טועה  א. כאכון:

 24אלף  20אלף שקל בשנה שזה  250גם אם הוא מרוויח מברך על כל מי, 

 25 שקל ברוטו בחודש, 

 26 כמה זה? א. מעודה:

 27 אלף שקל בנטו, 11אלף שקל ברוטו בחודש ואולי זה  20 א. כאכון:

 28 כאן,  תראה לי איזה עובד א. מעודה:
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 1רגע, אני אגיד לך למה. אפרים, יש מה שנקרא עובד מלומד ויש פחות  א. כאכון:

 2 מלומד, אין מה לעשות.

 3 לפי תפקיד. ח. בן צבי:

 4 כמו שאישרנו פה לעובדים נוספים, א. כאכון:

 5 )מדברים ביחד(

 6 וכבר אישרנו לו בעבר וזה פשוט חידוש.  ש. בן צור:

 7 מה, אישרנו לו, א. מעודה:

 8 חידוש. לפני שנה. זה לחדש. זה לחדש.זה  בי:ח. בן צ

 9 אז אישרנו לו, א. מעודה:

 10 בוודאי, אישרנו לו. ש. בן צור:

 11 מה, אתה רוצה לדבר על המבקר? אמרת את שלך, הבנתי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 לא, אבל היא אומרת שהיה כבר אישור. א. מעודה:

 13 א יודע. הוא לא קורא את החומר.הוא לא יודע שזה לחדש, הוא ל ח. בן צבי:

 14 אבי סיימת?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 סיימת, אבי?  א. אטיאס:

 16 לא. א. כאכון:

 17 לא? אז בבקשה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 זה לשנה? א. מעודה:

 19 גבול לטמטום.אבל יש גבול. יש  ח. בן צבי:

 20 עוד שנה. אז מאריכים לו לאישרנו לו פעם לשנה.  א. מעודה:

 21נדמה לי, מאז הוא לא עבד בעבודה נוספת.  2015אישרנו לו עד אפריל  צ. כהן:

 22 הוא מצא עבודה חדשה.ועכשיו 

 23 ועכשיו הוא מבקש שוב. כבר אישרנו בעבר. ש. בן צור:

 24 אז לשנה? א. מעודה:

 25 לתקופה שהוא יהיה צריך. ש. בן צור:

 26תראה, אנחנו הוא יוכל לעבוד. לתקופה שלא לשנה,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27רבותי, אין שום מניעה.  אישרנו את זה גם לעובדים אחרים, נו באמת.

 28 אבי כאכון, כן.
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 1 אני חושב שלגבי המשכורת שלו,  א. כאכון:

 2 איפה הגר? א. מעודה:

 3לגבי המשכורת שלו אני חושב הגר היה לה משהו דחוף להגיע הביתה.  א. כאכון:

 4המשכורות מדורגות עפ"י עובדים, אין צוע איש מקשהוא איש מקצוע, 

 5 מה לעשות, ככה קבע המחוקק, לא אנחנו. זה דבר ראשון. דבר שני,

 6 מתאים לך להיות סגן. א. מעודה:

 7 לא, זה לא קשור לסגן.   א. כאכון:

 8 לא, אתה מדבר כמו סגן. א. מעודה:

 9 ,לא, אני מדבר א. כאכון:

 10הוא יכול להיות סגן. למה  אתה מפריע לו? אפרים, למה  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 שהוא לא יהיה?

 12 אז זה אלי.  ,מכיוון שהוא בעצם מדבר על מה שאני אמרתי א. מעודה:

 13 זה עובדים, אפרים, א. כאכון:

 14 אז לא אלי, תדבר לשם. א. מעודה:

 15 כי אני מדבר, א. כאכון:

 16 לוידאו, למי שאתה רוצה. לא אלי. אני מתנגד.  א. מעודה:

 17 אז אני רוצה שתתמוך בקטע הזה, ון:א. כאכ

 18 אני לא תומך. א. מעודה:

 19 מועצה, עובד א. כאכון:

 20 לא תומך. א. מעודה:

 21 צריך לתמוך ולעזור לו, א. כאכון:

 22הפקחים ביקשו שילכו לעבוד, התברר  לא תמכתי בפקחים.אני כמו ש א. מעודה:

 23ואמרתי את  שהם חצי שנה לפני שהגישו את הבקשה כבר עובדים שם.

 24 ה לאייל אתה שקרן. ז

 25 אפרים,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 אמרו לי חצי שנה הם עובדים,  א. מעודה:

 27 אפרים, אתה מפריע לאחרים עכשיו. אבי כאכון בבקשה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 אתה מבין? זה הכול בלוף.  א. מעודה:
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 1גיש בקשה יב שכל עובד שאני חושב שזה טוב שמאשרים אותו ואני חוש א. כאכון:

 2אנחנו כן צריכים לשקול אותה בחיוב. זה דברים מאוד חשובים 

 3אלף שקל  20וחיוביים, בטח במצב כלכלי של כל מדינת ישראל, גם עם 

 4 20-בבחודש קשה לתחזק בית היום. יש אנשים שקשה להם לתחזק בית 

 5 אלף שקל בחודש. 

 6 שקל,  אלף 20אין לו   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 הוא ואשתו ביחד, נחבר את המשכורות שלהם ביחד. לא, גם אם  א. כאכון:

 8 ממוצע. בבקשה רון. 15אלף שקל. גם  20  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 יש כמה דברים שאני רוצה לדעת.  ר. לירם:

 10 תתייחס אבל לנושא הזה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 בנושא הזה בלבד. ר. לירם:

 12 כן.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13אלף שקל  300בנושא הזה בלבד. בספר התקציב כתוב שהשכר שלו הוא  ר. לירם:

 14 בשנה, הכול גלוי. 

 15 זה חצי משרה. א. מעודה:

 16 טוב, אוקי.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 אני חושב שבמציאות, פה יגידו לי יודעי דברזה עבור חצי משרה. אוקי?  ר. לירם:

 18אם אפשר לדבר על זה, אם לא אפשר להוציא את כולם ולדבר על זה כי 

 19אני כן רוצה לדבר על זה. השכר במציאות שלו כשאני מחלק את זה 

 20אלף שקל  25אלף שקל בחודש. אני רוצה לדעת האם הוא מקבל  25יוצא 

 21 לחודש? האם עלות המעסיק שלו,

 22  זה פחות אבל, רון. ח גלר:”רו

 23 .12-ל זה לחלק ש. בן צור:

 24 זה ברוטו. ח. בן צבי:

 25 כמה זה עלות מעביד? ר. לירם:

 26 אחוז. 40המעביד  ח. בן צבי:

 27 )מדברים ביחד(

 28 להגיד, לצערי הרב, לצערי הרב זו לא המציאות. אני לא יודע א. כאכון:



  04-8666313חברת איגמי,                               (                       2/18) 68ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2018בינואר  4                                                                                                                                     

     

27 

 1 זו עלות כוללת של הכול.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2אלף שקל לחודש  20ם היה מקבל אאלף שקל לחודש.  20הוא לא מקבל  א. כאכון:

 3שהוא נותן הרבה יותר זה היה ראוי בעבור מה שהוא נותן לנו, מכיוון 

 4 ממה שהוא בא, אמור לתת במסגרת ההסכם שזה יומיים בשבוע.

 5 אלף שקל זה ברוטו.  20גם אם זה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 ם, אני רוצה קודם כל שנבין ושנדע שיש כאן בן אד ר. לירם:

 7 אלף שקל ברוטו.  16-הוא מגיע ל  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 אלף שקל, 25העלות העסקה שלו  ח גלר:”רו

 9 שאמור לקבל לפי החשבון, ר. לירם:

 10מה, אז מה  נטו. 9נטו,  8זה ? 16כמה יוצא לו ברוטו, עזוב,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 השאלה שלך עכשיו? מה השאלה? 

 12 אבל מה זה משנה? ר:ש. בן צו

 13 קודם כל נתחיל מהעובדות ואז נעבור לשאלות. ר. לירם:

 14 מה אתה אומר, שלא צריך לאשר לו תעסוקה?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 לא, לא. אני אומר, ר. לירם:

 16 ?אלאו שצריך לאשר   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17אילו ול היה להיות נמנע שכל הכאוס הזה של לאשר או לא לאשר יכ ר. לירם:

 18 באמת היינו משלמים לו את הזמן שהוא נמצא פה. 

 19 אחוז כרגע משכר, 50-אבל יש לנו אישור ל  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 אחוז, 50יש לו מעולה.  ר. לירם:

 21 מאשר משלמים לו.לא, הוא אומר שהוא עובד יותר  ח. בן צבי:

 22 .19.2 ר. לירם:

 23 .אז אתה בעד א. אטיאס:

 24 אני רוצה גם יותר. ר. לירם:

 25 אני לא יכול לתת לו עכשיו יותר.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 תיכף. ר. לירם:

 27 אני דיברתי עם הממונה על המחוז,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28אני מאוד בעד, אבל אני רוצה להסביר ואני רוצה לדבר ואני רוצה לנצל  ר. לירם:
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 1 עות אם אפשר, כדי שאנשים יבינו וידעו.את זכותי בלי הפר

 2על חשבונו, ימים בשבוע, יום אחד על חשבונו.  3הבן אדם נמצא פה  

 3והעבודה הטובה אם היינו הוא משקיע, הוא עושה עבודה טובה. מתנה. 

 4גם משלמים עליה היינו מרוויחים יותר, מכיוון שהיינו נכנסים פה 

 5ורת בונה, משפרת. אנחנו ביקלתהליך שיפור מתמיד שלשם אני חותר. 

 6תהליך נמצאים שלב אחד מעל מה שהיינו, אבל אנחנו עדיין לא שם. 

 7 שיפור מתמיד זה נקרא.

 8ודרך אגב כן, זה המקצוע שלי אז אני יודע, אני יודע מה אפשר להשיג  

 9פה, איזה רווחים המועצה יכולה להשיג החל מחסכון כספי וכלה 

 10כול ברוח טובה, לא מתלהמת והבהתייעלות ושיפור השירות לאזרח. 

 11 ולא בלגנים.

 12חוצפנים. אנחנו חוצפנים כי אנחנו לא וככה אנחנו משם, אבל אנחנו  

 13ועכשיו אני אוסיף עוד נדבך על מה משלמים על מה שהוא נותן לנו. 

 14אנחנו לא משלמים ולמה הוא מגיע למצב הזה, מכיוון שאנחנו הכברנו 

 15, 106של דבר לבדוק את מוקד  עליו עוד תפקידים. הוא גם אחראי בסופו

 16אבל הוא  וטוב שכך, אני חושב, רן, בודק, הוא נותן, הוא עושה עבודה.

 17גם משהו נוסף, הוא אחראי על פניות הציבור. אבל זה לא ביקורת, זה 

 18 מעבר.

 19 זה חלק מהתפקיד. ח גלר:”רו

 20 אחוז המוגדר בחוק. כלומר יש לנו את 50-זה מעבר לתפקיד. זה מעבר ל ר. לירם:

 21האפשרות לתת לו את התפקיד הזה, זה בסדר, אני מקבל את מה שאתה 

 22אחוז.  50-אבל זה מעבר לאומר, אני גם מסכים עם מה שאתה אומר. 

 23רק אי כלומר יש לנו את הזכות לחרוג, חוקית, ויש לנו גם את התקציב, 

 24 מגיע לו.אפשר לתת אותו. 

 25 עסקה,שכתוב עלות הלא, הוא מקבל את התקציב. מה  ח גלר:”רו

 26 רן, אני לא בטוח. ר. לירם:

 27 זה עלות העסקה של המבקר. כן. ח גלר:”רו

 28זו  אלף עד תום. 300-אני מבקש, אם זה נכון אני מבקש למצות את ה ר. לירם:
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 1, כי מגיע לו, כי הוא עושה את העבודה וכל בן הבקשה שלי קודם כל

 2 אדם שפונה אליו הוא נותן לו מענה.

 3 גע, הסעיף הזה פיקטיבי?מה אתה אומר? ר א. כאכון:

 4יכול לא, אני אומר שצריך לדייק ולתת לו את מה שהקצינו. שנית, או אז  ר. לירם:

 5ובונה, אנחנו יודעים שהוא ייתן אפילו יותר כי הוא נותן מעצמו.  להיות

 6 שבונה. 

 7 רון, סיימת?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 לא.  ר. לירם:

 9 תתמצת.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 אני בעד לתת לו את האפשרות להכנסה נוספת.  ר. לירם:

 11 תודה. מי בעד?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 ביומיים הנוספים, ר. לירם:

 13 אוקי. נו, לא סיימת?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 קצת כבוד.  ר. לירם:

 15 חשבתי שסיימת כבר.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 ני אגיד מתי סיימתי, אני מבטיח.א ר. לירם:

 17 טוב.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18יש יומיים נוספים שהבן אדם לא עובד, אוקי? יומיים הוא אמור לתת  ר. לירם:

 19פה, יום אחד הוא נותן לנו מתנה ויומיים נוספים שהוא לא עובד. אין 

 20ם שום סיבה לא לתת לו את האפשרות להשתכר ביומיים האלה. אבל שו

 21 סיבה. עכשיו אפשר לומר שאני סיימתי את דבריי. 

 22 חידוש אישור העבודה, 7סעיף תודה רבה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 רגע, תצביע. ש. בן צור:

 24חידוש אישור אני מקריא את הסעיף, אתם חסרי סבלנות.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25צה. הצעה שלנו בעד. מי לעבודה נוספת לרו"ח אלי יוספין, מבקר המוע

 26 בעד? כולם. מי נגד? אפרים?

 27 נמנע. א. מעודה:

 28 היום אפרים הוא נמנע.אפרים נמנע.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 לא, לא בכל דבר.  א. מעודה:

 2 

 3 אישור לעבודה נוספת לגב' עדי כהן, מזכירה ומנהלנית בביה"ס רימון. .8

 4אישור לעבודה נוספת לגב' עדי כהן, מזכירה  ,8סעיף   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5ומנהלנית בביה"ס רימון. אישור לעבודה נוספת. מישהו נגד? בעד, 

 6 רבותי, פה אחד? מי בעד? 

 7 פה אחד? צ. כהן:

 8 מי נגד?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 פה אחד. א. מעודה:

 10 פה אחד.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 

 12 , אישור המועצה13סעיף  9.11.17( מיום 13/17) 62וטוקול מס' תיקון טכני של פר .9

 13 אשר פורסם בילקוט  10105בגוש  101-98לחזור בה מכוונתה להפקעת חלקות 

 14  101-98, 96, 95חלקות  –. התיקון הנדרש 11.3.15מיום  7003הפרסומים מס' 

 15 כפי שנכתב(. 101-98)ולא חלקות 

 16, אישור המועצה לחזור בה 62ן טכני פרוטוקול מס' תיקו  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17פורסם בילקוט  10105בגוש  98-101להפקעת חלקות  מכוונתה

 18לכתוב את זה יותר הפרסומים. מה שצריך התיקון הנדרש זה חלקות, 

 19. יש לכם מצורף הפרוטוקול 98-101ולא חלקות  98-101, 96, 95נכון: 

 20  הקודם.

 21 במה מדובר? א. כאכון:

 22 הסבר, אני כבר לא מבין מה מתרחש. :א. מעודה

 23יש פה טעות טכנית במספר החלקות. אריה, בבקשה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 תסביר.

 25זה השטחים בבית ספר חקלאי איפה שהמגרש, פשוט סדר הרישום של  רפפורט:’ אדר

 26 החלקות זאת הסיבה.

 27 לא נרשם נכון בהחלטה ואנחנו מתקנים את זה.  א. אטיאס:

 28 סדר הרישום.  רפפורט:’ ראד
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 1 זה משפיע על ההחלטה הקודמת?  א. לב:

 2 זו אותה החלטה. רפפורט:’ אדר

 3 אותה החלטה בדיוק, שינוי במספרים. טעות במספרים.  ש. בן צור:

 4פשוט אתה לא יכול להעביר את זה, אם המספרים של החלקות לא  צ. כהן:

 5 נכונות אתה לא יכול להעביר את זה. 

 6 רבותי, מי בעד? מי נגד?   ר:”ד, יו”בא, עור א. בר כוכ”ד

 7 אני נמנע. א. לב:

 8 איציק נמנע. א. אטיאס:

 9 רון, אתה בעד או נגד?איציק נמנע.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 נגד. ר. לירם:

 11 אפרים?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 אני לא מבין מה אתם רוצים.  א. מעודה:

 13 אתה הצבעת בעד אז.  ר:”וד, י”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 אני יודע. א. מעודה:

 15 אז אתה בעד או נגד?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 אני לא מבין מה הטעות.  א. מעודה:

 17 אמרתי לך המספרים לא כתבו אותם נכון.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 , אולי המספרים ההם נכונים ואלה לא?סליחה א. מעודה:

 19 אז אתה נמנע. כאכון, אתה בעד או נגד?  ר:”ד, יו”בא, עור א. בר כוכ”ד

 20 אין לי אמון.  א. מעודה:

 21 זה של המועצה, נכון? זה של המועצה. א. כאכון:

 22אתה בעד. יוצא שאיציק נמנע, רון ואפרים כרגע נגד. אלא   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 אם נראה משהו אחר. מה, רון, אתה אומר?

 24 משהו לא מסתדר לי.  ר שאני הצבעתי נגד. כתוב פה בעד פה אחד.אני זוכ ר. לירם:

 25 שבאותה ישיבה לא היית.  יכול להיות  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 זו הייתה ישיבה שדובר בה על,  ר. לירם:

 27 לא, הגר התנגדה גם. א. מעודה:

 28 מיליון שקל, 30מיליון שקל או  20על כך שהעלות של ההפקעה היא  ר. לירם:
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 1 משהו בסגנון הזה?

 2 נכון.  א. מעודה:

 3 אני הייתי נגד. ר. לירם:

 4 גם אני הייתי נגד. א. לב:

 5 אז אתם נגד?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 למה כתוב פה בעד? גם הגר הייתה נגד. א. מעודה:

 7 ועכשיו אתם נגד?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 אני נמנע.  א. לב:

 9 אתם נגד?נמנע. הוא נמנע. אוקי. אז תשארו נגד.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 לא, אבל תתקן את הפרוטוקול כי אז, א. מעודה:

 11אבי כאכון, אתה  לא, לא צריך, תקשיבו, אתם נגד או בעד?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12בעד,  9בבקשה לרשום נמנע.  1נגד,  2בעד,  9בעד או נגד? בעד. אוקי. אז 

 13 מתנגדים. 2נמנע איציק לב. נמנע.  1נגד,  2

 14 )מדברים ביחד(

 15 אפרים לא משתתף בהצבעה. א. לב:

 16 נמנע אפרים. צ. כהן:

 17 לא, לא, לא, הוא לא משתתף בהצבעה. א. לב:

 18 הוא לא, הוא נמצא נוכח.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 ולא משתתף.  א. מעודה:

 20 וא לא משתתף. אני לא מכיר,נוכח ואומר שה  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 בכנסת אנשים אומרים לא משתתף. אני רואה ערוץ הכנסת.מה אמרתי?  א. מעודה:

 22 אוקי.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23אני חושב שהיינו יכולים מול הערכאות המשפטיות להשיג ארכה בנושא  ר. לירם:

 24 והיינו יכולים,

 25 בעד. אני מבקש שתרשמי. 9הצבעה, רבותי.  אוקי. יש  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 אני רשמתי. צ. כהן:

 27 אז גמרנו.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 
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 1 אישור פתיחת חשבון בנק משותף עם חברת החשמל לצורך התייעלות אנרגטית. .10

 2אישור פתיחת חשבון בנק משותף עם חברת  10סעיף מס'   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 ש לך בעיה עם זה?החשמל, י

 4 אתה רוצה שאני אקרא?  ר. לירם:

 5 את הסעיף אתה יכול להתכבד ולקרוא אותו.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6לצורך התייעלות, גם אישור פתיחת חשבון משותף עם חברת החשמל  ר. לירם:

 7 לנהל את הדיון בשבילך? אין לי בעיה. 

 8צורך. אני אתן לך גם, לא נשארו הרבה נושאים לא, אין   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 אגב.

 10 אין בעיה, אני בעד.  ר. לירם:

 11 גם אני בעד.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 מה זה אבל? א. מעודה:

 13 אני בעד. אני אפילו יכול גם להעיר הערה חיובית.  ר. לירם:

 14 )מדברים ביחד(

 15לומר? אתה בעד? אין בזה, זה משהו רון, מה יש לך פה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 פורמאלי.

 17 מה סכומי הכסף?הפורמליקה נהדרת.  ר. לירם:

 18 סך הכול, ח גלר:”רו

 19 מיליון. 7-כ  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 מיליון שקל. 7,5בתקציב  ח גלר:”רו

 21 7,5מיליון, הוא אומר  7הנה הוא מתקן אותי, אמרתי   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 ליון. מי

 23כמה אנחנו מיליון שקל זה החשבון,  7,5אוקי. אני רק רוצה רגע לדקדק.  ר. לירם:

 24 נותנים, כמה חברת חשמל?

 25 אחוז. 50חצי חצי,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 אנחנו נותנים, 7,5כלומר  ר. לירם:

 27 .3,250-ו 3,250לא.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28ואולי נושא הזה? אני רוצה רגע למען הידיעה הכללית למה חשוב לי ה ר. לירם:
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 1נוכל לעשות גם יותר מזה, כי זה תפקידנו, מה לעשות? לעשות התייעלות 

 2 בכסף,מכסימלית 

 3, אני פתאום רואה, החשבון מוליהייתי צריך לומר.  3,750  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 . כן.750, 350אמרתי 

 5 הכול בסדר.  ר. לירם:

 6 שאני מסתכל הבנתי ששגיתי. כן.   ר:”ד, יו”בר כוכבא, עו ר א.”ד

 7 עוד לא סיימת?אני יכול להבין מה זה פתיחת,  א. מעודה:

 8אני רוצה עוד משפט. אני רוצה לדבר על כך שבאיזשהו שלב, כן? שנבין  ר. לירם:

 9ופניות של תושבים ופניות של את ההיסטוריה, בעקבות פניות שלי 

 10 מיליון שקל.  18לה קנס, קנס של אחרים, חברת חשמל קיב

 11 זה רלוונטי לפה?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 אתה רואה עצם, . 10-מאוד. למקרה הזה אפילו, ל ר. לירם:

 13רן יסביר מה  אז בוא נעשה משהו אחר, בוא נקל עליך.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 עשות בו. הפרויקט הזה, למה הוא חשוב לנו ומה אנחנו הולכים ל

 15 לא, לא, רן מסביר מעולה גם.  ר. לירם:

 16 )מדברים ביחד(

 17אני אסביר לך במה מדובר. מדובר על החלפת, בגדול, עשו   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18סקר, תוך חודש ימים, חודש וחצי אנחנו רוצים להחליף את כל פנסי 

 19 התאורה בפרדס חנה כרכור.

 20 ה.זה הסכמנו כבר, זה הי א. מעודה:

 21 אוקי. עכשיו אנחנו צריכים בשביל זה,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 אבל מה עכשיו הדיון? א. מעודה:

 23 בשביל זה צריכים לפתוח חשבון,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 והם ביחד?מי? אנחנו  א. מעודה:

 25 כן.   ח גלר:”רו

 26 עם זכות חתימה אנחנו והם?  א. מעודה:

 27 נכון. ח גלר:”רו

 28הם יתנו, תקשיב, הם יתנו את חלקם ואנחנו ניתן את   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1שנראה את התקדמות העבודה. חלקנו ונוציא לפי הזמן, לפי התאריכים. 

 2לפני הבחירות, להספיק, כדי  2018המטרה שלנו לקיים את זה עוד בשנת 

 3 שיהיה לך מה לומר שהיית שותף להחלפת המנורות בישוב.

 4 זה לא יתבצע, אני לא דואג. מכיוון שלא,  ודה:א. מע

 5 אתה תופתע לטובה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 עכשיו אני שואל בחשבון אתה חותם ונציג,  א. מעודה:

 7 נכון. ח גלר:”רו

 8 זאת אומרת בלי חתימה שלך זה לא ילך? א. מעודה:

 9 בדיוק. ח גלר:”רו

 10 נתקצב,עכשיו כמה אנחנו  א. מעודה:

 11 אחוז. 50  ר:”ד, יו”. בר כוכבא, עור א”ד

 12 מיליון והצד השני בדיוק אותו סכום. 3,750אנחנו משלמים  ח גלר:”רו

 13 זה חשוב שתבינו כמה דברים שאתם לא יודעים, ר. לירם:

 14 אני רוצה לסיים את זה עד יולי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 הכול בסדר, אני רוצה אבל לדבר. ר. לירם:

 16 מעבירים את זה לחשבון המשותף ומוציאים בקצב של, ח גלר:”רו

 17 אגב בהנחה שיהיה לנו גם כסף, רון. נראה מה יהיה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 מיליון? 3,750תגיד לי מאיפה תביא להם  א. מעודה:

 19 זה על חשבון ההלוואה שכבר אישרנו וקיבלנו את הכסף. ח גלר:”רו

 20ואה ביקשנו למטרה הזאת או סתם הלוואה וכשביקשנו את ההלו א. מעודה:

 21 כוללת?

 22 כולל. ח. בן צבי:

 23 , משרד הפנים מאשר הלוואות ספציפיות ח גלר:”רו

 24 אז הייתה בקשת הלוואה לנושא הזה? א. מעודה:

 25 לפני שבועיים בישיבת התקציב, אפרים, נשאל, זה עלה, מ. מגידש:

 26נחליף את המנורות ליותר טובות? שאפרים, אתה לא רוצה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27אפרים, אתה למען הציבור,  באמת. אתה אמרת שאתה למען הציבור.

 28 לא?
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 1מתי  אני למען הציבור, מצידי יוחלפו אם אתה מדבר עלי. אני מדבר, א. מעודה:

 2 הגשנו את הבקשה?

 3 ברמב"ם אין תאורה.  ח. בן צבי:

 4כולל מקור תקציבי  אנחנו אישרנו את התב"ר פה במליאת המועצה ח גלר:”רו

 5 מהלוואה ויש את התב"ר המאושר במליאת המועצה.

 6 ,זאת אומרת התב"ר היה אחרי א. מעודה:

 7 עם הסעיף התקציבי של ההלוואה. ח גלר:”רו

 8 אחרי שאישרנו את זה פה או לפני? א. מעודה:

 9 התב"ר כבר אושר. ח גלר:”רו

 10 מתי הוא אושר? א. מעודה:

 11 אושר.לפני חצי שנה.  ח גלר:”רו

 12זאת אומרת התב"ר אושר לפני שאישרנו את ההתחברות עם חברת  א. מעודה:

 13 חשמל. 

 14לאחר שחתמנו על ההסכם אישרנו תב"ר ועכשיו אנחנו רוצים לפתוח  ח גלר:”רו

 15 חשבון בנק,

 16 מתי חתמנו על ההסכם?  א. מעודה:

 17 יש לך פה את ההסכם, תסתכל.  ח גלר:”רו

 18"ר הלוואה לפני שאישרנו וחתמנו על אז איך אתה אומר לי יש לך תב א. מעודה:

 19 הסכם?

 20עכשיו הנושא פתיחת אנחנו לא מאשרים את ההסכם עכשיו, אפרים.  ח גלר:”רו

 21 חשבון בנק בלבד. ההסכם פשוט פה.

 22 שצריך לעבור אותה,זאת פרוצדורה מקצועית  א. לב:

 23 פשוט חשבון בנק, מליאת המועצה צריכה לאשר. זה הכול. ח גלר:”רו

 24 )מדברים ביחד(

 25 אפשר רגע? ר. לירם:

 26חבר'ה, בחניות של המתנ"ס אין, חושך מצרים שם, אנשים נופלים  ח. בן צבי:

 27 בלילה. 

 28 טוב רבותי, נעשה הצבעה. יש עוד משהו?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 אין תאורה. חושך. ח. בן צבי:

 2 אני הייתי באמצע. אני ממתין בסבלנות. ר. לירם:

 3חיה, סגנית ראש המועצה, גב' חיה, אנחנו רוצים לאפשר   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 לחבר המועצה מר רון להמשיך בדבריו. כן.

 5  תודה רבה. ר. לירם:

 6 הוא אמר שהסעיף שלו ושלך יעברו לסוף. א. מעודה:

 7 כמו שאמרנו נעשה את זה. אפרים,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 ביקשת, לא? ח. בן צבי:

 9 נוכל לגשת לעניינים.אנחנו בואו נסיים, אנחנו נסיים מהר ו  ר:”ד, יו”כוכבא, עו ר א. בר”ד

 10 רון, מה יש לך עוד להוסיף?

 11 אני אתן לך מהעשר דקות שלי.  א. מעודה:

 12פה ידע לכמה אנשים אני לא צריך את זה. אני רוצה בסך הכול לתת  ר. לירם:

 13התוצאה היא אוקי? שלא יודעים על המצב החמור שקשור לנושא הזה. 

 14ואני רוצה לתקן את המצב הזה  חיובית, אבל היא לא חיובית מספיק

 15 ליותר חיובי. 

 16 עכשיו אתה מדבר אל חברי המועצה ולפרוטוקול. בבקשה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17אז קודם כל למישהו יש התנגדות שאני אגיד על הפוטנציאל היותר  ר. לירם:

 18 אז אני אספר סיפור. ובן שלא. מיליון האלה? כמ 7-חיובי מה

 19הוגשו תלונות לחברת חשמל באשר לפני מספר שנים לא מבוטלות  

 20כרכור. באותה עת תחנות -לזיהום האוויר שהיא כופה עלינו בפרדס חנה

 21הייתה תחנת ניטור שעבדה פה, היא עבדה הניטור לא עבדו כמו שצריך, 

 22 פעמים, עבדה לא לפעמים, עניינים. ל

 23הביאו עמדת ניטור מיוחדת, בלה בלה בלה, לא נכנס  בסופו של דבר 

 24אוקי? שהתלונות היו מוצדקות והם גילו שאנחנו צודקים. לפרטים, 

 25נקרא לזה של אירועים, מספר כרכור גם ברמה -מזהמים את פרדס חנה

 26האירועים בשנה, שעל זה הם נקנסו, אוקי? מספר האירועים, הם חרגו 

 27ינה שניתנה להם במסגרת הרישיון קמהתנקרא לזה, או מהחוזה שלהם, 

 28בכמות הזיהום, במספר אירועי הזיהום שהם כופים עלינו. אבל אני 
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 1רוצה שנדע דבר אחד שאתם לא יודעים, שאנחנו באופן קבוע, קבוע 

 2מורעלים אני מדבר על כך שבאופן קבוע חברת חשמל מורעלים פה. 

 3זיהום את רוב הזיהום שלה, את הכרכור, -שופכת עלינו, פרדס חנה

 4 הרעיל כי את האפר הם שופכים על חדרה.

 5 לא, לא, האפר דווקא גם בכניסה שלי לבית לפעמים. א. לב:

 6 )מדברים ביחד(

 7כשהם עושים ניפוח של מיפוי, מיפוי הארובה, נפיחה כזאת אז אנחנו גם  ר. לירם:

 8מקבלים פה ערפל כזה שכשאתה נושם אתה מרגיש שרוף. כולם חושבים 

 9 תסתכל על כיוון הרוח אתה מגלה שלא מפחמה, מפחמות, מפחמות,

 10 אבל אנחנו דנים עכשיו במשהו אחר.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 .24/7סליחה, מפחמות גדולות,  ר. לירם:

 12צריך להיות זיקה בין מה שאתה אומר לבין מה שההצעה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 לסדר.

 14 מאוד. זיקה גדולה מאוד, גדולה  ר. לירם:

 15מה הזיקה? לא הבנתי עוד. רבותי, מה הזיקה? כן. רון, מה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 הזיקה לאישור חשבון להחלפת פנסים. מה הזיקה? 

 17 אני מסביר.  ר. לירם:

 18 סליחה בבקשה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 נכון שעכשיו זה מתחיל להיות מעניין?  ר. לירם:

 20 לא.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 לא מעניין. שאנחנו מרעילים את התושבים שלנו זה לא מעניין. ר. לירם:

 22 דיברנו על כספים, בחייך.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 זה שהחומרים האלה הם חומרים מסרטנים מסוכנים, זה לא מעניין. ר. לירם:

 24 דיון בפני עצמו. אבל זה  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 אתה צודק, אבל אין ועדת איכות הסביבה.  ר. לירם:

 26עכשיו יש לנו סגן ממלא מקום יו"ר  עכשיו תהיה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 איכות הסביבה. 

 28 חבל, כי אני רציתי להיות. ר. לירם:
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 1 תוכל להיות חבר.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 זה בסדר. ר. לירם:

 3 תוכל להיות חבר.   ר:”ד, יו”א. בר כוכבא, עור ”ד

 4 אני אוכל, אתה נותן לי את האפשרות. ר. לירם:

 5 למה לא?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 אבל לא בטוח שאני רוצה. ר. לירם:

 7 זה משהו אחר.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 למה שהוא לא יהיה יו"ר ועדת איכות הסביבה?  א. מעודה:

 9 כי אנחנו מייעדים,   ר:”ד, יו”א. בר כוכבא, עור ”ד

 10 אין בעיה. ר. לירם:

 11 אנחנו מייעדים אנשים מוכשרים אחרים גם.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 )מדברים ביחד(

 13אבל עזבו, אני בכל זאת, אני רואה שאתם נינוחים היום,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 אז בבקשה.

 15 אני רק רוצה את האפשרות לדבר בשקט, נינוחים. מאוד, מאוד ר. לירם:

 16 אבל בחייך, אתה חייב בזיקה להצעה לסדר. תדבר,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 זה בזיקה מלאה.  ר. לירם:

 18 רון, אתה לא יכול לפתוח לי עכשיו כל נושא הדיון.

 19תחבר. עכשיו אני מגיע לזיקה. סיימתי את הנקודה הזאת ואני מנסה לה ר. לירם:

 20מיליון  18כרכור היא -אז הם קיבלו קנס. גובה הקנס, בגלל פרדס חנה

 21שקלים שהיו משולמים, היו אמורים להיות משולמים במלואם אלינו. 

 22 זה היה מהות הקנס. זו הייתה מהות הקנס במקור. 

 23הניח יד על סכום, אבל פתאום נהיה, פתאום התערב אדרי ופתאום הוא  

 24, הוא הניח יד על סכום הרבה יותר גדול למרות שהם ניזוקים פחות

 25 מאיתנו. 

 26 הוא קשור עם ועד העובדים, ח. בן צבי:

 27 רגע, והוא קיבל את הכסף?  א. מעודה:

 28 את רוב הכסף.  ר. לירם:
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 1 ומי היה צריך לעמוד מולם? הגזבר? א. מעודה:

 2 פתאום כולם קיבלו כסף.וקיסריה קיבלו כסף וג'סר קיבלו כסף.  ר. לירם:

 3 ואנחנו?  :א. מעודה

 4 ? 10, למה לא 7. למה? למה לא 18מיליון מתוך  3,5 ר. לירם:

 5 הזה? המשא ומתןאבל מי ניהל את  א. מעודה:

 6 לא יודע. אייל שני, תשאל אותו. לא יודע. ר. לירם:

 7 רון, הרוב נכון אבל זה לא מדויק.  ח גלר:”רו

 8 ות הסביבה פה?תאיר אתה את עינינו. אבל אני יודע. אני מנהל את איכ ר. לירם:

 9 מי ניהל, א. מעודה:

 10 הייתה החלטה, ח גלר:”רו

 11 התחלנו בזיקה. הנה אבל נמשיך, רגע.  ר. לירם:

 12 הוא יענה לך.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 אתה רוצה שאני אענה? אתה תסיים, אני אענה. ח גלר:”רו

 14כפה עלינו מיליון שקל, אבל עכשיו נ 3,5החלוקה היא כמו שאתה מציין  ר. לירם:

 15גם עוד קטע, משא ומתן עם חברת חשמל על זה שאם הם יתנו את הכסף 

 16אז הם לא רוצים לתת את הכסף אלא אם יהיה או לא יתנו את הכסף. 

 17חצי חצי. כלומר על כל שקל שהם שמים אנחנו מחויבים לשים עוד שקל, 

 18 אחרת לא נראה את הכסף. 

 19 לם זה ככה.האמת שאצל כו  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 כן. אני אתייחס.  ח גלר:”רו

 21 איך אתה אמרת?סבבה.  ר. לירם:

 22 אז תן בבקשה לרן,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23מאיפה נביא את הכסף? סבבה. אני בעד. אבל שמישהו יסביר  ר. לירם:

 24והאם אפשר  המשא ומתןמיליון, מי עשה את  3,5לי למה רק 

 25נה היעד הבא לשנה הקרובה לשנות את זה, ואתה יודע מה? ה

 26יגיע גשם, ואני מזמין להוריד את הזיהום, שאתה יודע מה? 

 27את כולם להסתכל על הברומטר, כן? יש ברומטר של זיהום 

 28אויר. כשיורד גשם כל המדינה נהיית ירוקה, הזיהום אויר 
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 1תודה, חיה, שאת מקשיבה. תודה, חיה, שאת  במדינה שלנו הוא רע.

 2 מקשיבה.

 3 זה היה בנושא. ש. בן צור:

 4 תודה, חיה, שאת מקשיבה. ר. לירם:

 5 סליחה, שרון, אתם צוחקים לו.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 לא, זה היה בנושא אבל זה לא היה הנושא שלי. ר. לירם:

 7 עברו עשר דקות. ש. בן צור:

 8 תודה רבה על הכבוד.  ר. לירם:

 9 לתת אפשרות, אבל אנחנו צריכים  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 אני מעריך את זה מאוד. ר. לירם:

 11טוב, עכשיו בבקשה אולי ייקח חודש ימים לישיבה. כן.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 ניתן לרן להסביר,

 13 עכשיו אני אומר דבר, ר. לירם:

 14 אני רק אתקן כמה דברים. ח גלר:”רו

 15 להסביר כמה דברים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 אני אשמח.  ם:ר. ליר

 17 רון, רצית שרן יסביר, לא?  ח. בן צבי:

 18 זה בסדר, הלוואי שנצליח להשיג עוד כסף. ר. לירם:

 19 זה נכון, הלוואי. אני מקבל את דעתך. בבקש רן.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 אנחנו עדיין מזוהמים. ר. לירם:

 21 בסדר.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22בבריזומטר זה נקרא, אתה תראה שבזמן גשם אתה תסתכל שנייה. כש ר. לירם:

 some 23כרכור היא אזור צהוב אדום כשכולם ירוקים. למה? -פרדס חנה

times  24 מקרון, אתה נושם אותם, 2.5חלקיקי 

 25 הבנו.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 נושם אותם נכנס לך ישר, ר. לירם:

 27 עכשיו באישור חשבון, רון, אני דן   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 סרטן נקי.  ר. לירם:
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 1 אתה נותן לי הרצאה. בבקשה, אם יש לך משהו להוסיף.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 קודם כל זה נכון, ח גלר:”רו

 3 כי זאת האחריות שלך פה. ר. לירם:

 4שבמסגרת הפיצוי הסביבתי חברת החשמל הייתה צריכה להשתתף  ח גלר:”רו 

 5תקני התאורה ברחובות הישובים. יש מספר מוקדים, בעלות החלפת מ

 6זה לא רק המוקד שלנו, תחנת כוח בחדרה, גם באשקלון, יש רשויות 

 7רבות נוספות כמו שדרות ואשקלון ומועצות אזוריות, אצלנו באזור זה 

 8אור עקיבא וישובי הסביבה ומועצה אזורית מנשה ויש גם מועצה 

 9 ת. אזורית עמק חפר, יש הרבה מאוד רשויו

 10, הוא הרבה יותר גבוה. זאת הייתה החלטה של 18הסכום הוא לא  

 11הממשלה לביצוע ע"י משרד להגנת הסביבה שנקבע שחברת החשמל 

 12ואת גובה השתתפות ואת  הפרויקטועושה את  הפרויקטמנהלת את 

 13סכום ההשתתפות. זאת אומרת לא ניהלנו משא ומתן, זה הגיע ממשרד 

 14 ם והחוזה. אוקי? להגנת הסביבה הסכומים והתנאי

 15זאת אומרת לא ניתנה לנו הזכות לנהל משא ומתן, אז אלו התנאים.  

 16 לצערי.

 17, מי בעד 10בבקשה, אפשר ללכת להצבעה? בבקשה, סעיף   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18אישור פתיחת חשבון? מי נגד? פה אחד. חשבון משותף עם חברת חשמל. 

 19 כן. 

 20 

 21 ות בנק עבור כספי הורים וכספי הרשות המקומיתאישור זכות חתימה בחשבונ .11

 22 במקום גב' שולה תורג'מן, 59154021לביה"ס אלונים למזכירה הגב' מלי כהן, ת.ז. 

 23 , מנהלת ביה"ס. אישור קיים.27976927לגב' לימור סמואלוב, ת.ז.  22597132ת.ז. 

 24כספי הורים אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25וכספי הרשות המקומית ביה"ס אלונים למזכירה. המזכירה התחלפה 

 26מי נגד? שם. משהו פורמאלי שצריך להיעשות. כתוב לכם. מי בעד? 

 27 רון, אתה בעד?אישור פתיחת חשבונות ביה"ס. 

 28 כן. אמרתי. ר. לירם:
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 1 כולם, פה אחד.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2, אם אפשר לקבל אותה. אני חושב אם אפשר יש לי בקשה אחת א. כאכון:

 3כשאנחנו דנים בהצעות של עובדים לקבל תוספת משכורת או עבודה 

 4 נוספת, אני מבקש שזה יהיה בדלתיים סגורות.

 5 סגורה, נכון.  א. מעודה:

 6 זה לא מכובד שאנשים צריכים לשמוע על העובד ועל הכסף שלו.  א. כאכון:

 7 הייתם מציעים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8  לא, אלדד, זה לא צריך הצבעה. א. מעודה:

 9 מכובד. אני מציע עכשיו לעתיד, להבא. לעצור את ההקלטות כי זה לא  א. כאכון:

 10 רבותי, אפשרי. אין שום סיבה. בבקשה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 שזה יירשם בפרוטוקול, צילה. א. כאכון:

 12 

 13 אישור תב"רים.  .12

 14אישור תב"רים. רון, בבקשה, יש למישהו שאלות על   ר:”ד, יו”כוכבא, עו ר א. בר”ד

 15 התב"רים? 

 16 כן, יש לי. א. לב:

 17אם יש שאלות בבקשה. תגידו את התב"רים שיש לכם   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 שאלות עליהם. 

 19 ,835אז נעבור על התב"רים.  ח גלר:”רו

 20 נראה, יש למישהו שאלות?לא, בוא   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 מה זה? מה זה? א. מעודה:

 22 תב"רים, יש לכם שאלות?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 מה זה שפ"ח? א. מעודה:

 24 שירות פסיכולוגי חינוכי.  ח גלר:”רו

 25 איפה הוא ממוקם? א. מעודה:

 26 ממוקם ברח' המייסדים בכרכור.  ח גלר:”רו

 27 אז מה עושים שם? א. מעודה:

 28 שיפוץ של המבנה. :ח גלר”רו
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 1 אלף שקל? 300 א. מעודה:

 2 אלף שקל. 300 ח גלר:”רו

 3 אתה יודע באיזה מצב המבנה? ח. בן צבי:

 4 המבנה מאוד ישן.  ח גלר:”רו

 5 לא שומעים, רבותי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 מבנה ותיק.  ח גלר:”רו

 7 מה הולכים לעשות שם? א. מעודה:

 8 פנים, חלוקה, איטום, שיפוץ. צביעה, חוץ, ח גלר:”רו

 9 שירותים. צ. כהן:

 10 מיזוג. הכול. ח גלר:”רו

 11 מה לגבי נגישות? א. כאכון:

 12 גם נגישות.  ח גלר:”רו

 13 כי המבנה ההוא בעייתי מבחינת נגישות. א. לב:

 14זה לא המבנה, בקומה השנייה איפה שהייתה טיפת האמת שהוא נגיש,  ח גלר:”רו

 15 חלב שעברה לכרכור.

 16 מטה. מה קורה עם הקומה למעלה? הקומה ל א. מעודה:

 17 נשארת, גם וגם. ח גלר:”רו

 18 גם אותה משפצים?  א. מעודה:

 19 לא, לא. משפצים רק את המבנה של, ח גלר:”רו

 20 ?2018זה בתוכנית העבודה לשנת  ר. לירם:

 21 טיפת חלב לשעבר.  ח גלר:”רו

 22 מה גודל השטח שם? א. מעודה:

 23 , משהו כזה. 110 רפפורט:’ אדר

 24 אולי. 150, 100נה של מב ח גלר:”רו

 25 ? 150, 100זאת אומרת רק הלמטה  א. מעודה:

 26זה לא למטה, זה לא החלק הזה. זה מבנה נפרד. היה מבנה של טיפת  רפפורט:’ אדר

 27 חלב. טיפת חלב יצאה משם. 

 28 אבי, מה השאלה לגבי השטח?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1המועצה, היה שם מבנה של טיפת חלב. בנין של המועצה, זה ממול בנין  רפפורט:’ אדר

 2 השימוש הזה, השירות עבר ליד המרכז המסחרי,

 3 מה קורה איתו עכשיו בימים אלה? סגור? א. מעודה:

 4 משפצים אותו.  ח גלר:”רו

 5משפצים אותו כדי שחלק מהפעילות של השפ"ח תעבור לשם כי יש  רפפורט:’ אדר

 6 מצוקת מקום.

 7 שיפוץ.אני מבין שכבר התחלתם ב א. מעודה:

 8 כן, זה הגדלת תב"ר. היה תב"ר קודם, ח גלר:”רו

 9 זה תב"ר קיים.  ש. בן צור:

 10בית הספר מורשה כבר הרבה אני מבקש משהו חשוב אפרופו נגישות.  א. כאכון:

 11 זמן ביקש מקום נגישות, 

 12 אנחנו מטפלים בזה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 אה הוא עולה לקומה.אתה מטפל בילד הנכה? כי שנה הב א. כאכון:

 14אני מחכה למכתב ממנה כדי שנעשה שם סיור. הבטחתי   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 לה.

 16 כל השנים,אבל אפשר ללמוד למטה.  ח. בן צבי:

 17 כל הכיתה שלו תהיה למעלה והוא יהיה למטה? א. כאכון:

 18 לא, הכיתה יורדת למטה.  ח. בן צבי:

 19א, לא, לא, אל תענו. תקשיבו לי. אריה, היינו שם בסיור ל  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20צריכים לקבוע לנו ראינו את הבעיה. אנחנו נעשה סיור, אילנה ואני, 

 21בבית ספר כל נושא הנגישות. סיור משותף, אני מחכה למנהלת ויהיה 

 22 אגב נגישות עפ"י חוק אנחנו חייבים.

 23 נכון, אז למה להוריד כיתה למטה? א. כאכון:

 24לנו בית ספר אנחנו נראה. לא, מקום של כיתה למטה יש   ר:”ד, יו”בר כוכבא, עור א. ”ד

 25אחר ששם יש לנו בעיה, בחטיבה עכשיו בשנתיים הקרובות אפשר, אבל 

 26זה לא המקרה הזה. זה יהיה בסדר, אנחנו מחכים למכתב ממנה של 

 27 קביעת המועד של הסיור. כן.

 28 תכנון שביל אופניים? א. מעודה:
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 1 ן. כ ח גלר:”רו

 2 זה נפלא, אבל יש לנו תקציב פתאום, א. מעודה:

 3 הרשאה של משרד התחבורה. ח גלר:”רו

 4 משרד התחבורה מממן אז אתה רוצה שלא,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 מה המסלול?  א. מעודה:

 6 זה קטע מנוה פרדסים עד לתחנת הרכבת. רפפורט:’ אדר

 7 באיזה דרך? א. מעודה:

 8 ונות בעיקרון.שד' הצי רפפורט:’ אדר

 9 ועד לאן הוא מגיע? א. מעודה:

 10 עד לתחנת הרכבת.  רפפורט:’ אדר

 11 מה זה אומר, א. לב:

 12 זה לא אומר שזה יתבצע, מדובר על תכנון.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 לא, אני שואל אתה מגיע בעצם עד הגשר, נכון? עד הככר שם, נכון? א. מעודה:

 14 משם עד לתחנת הרכבת. לא, אני ממשיך  רפפורט:’ אדר

 15 בסמוך לרכבת? א. מעודה:

 16 זאת הכוונה. רפפורט:’ אדר

 17יש לי שתי שאלות ובקשה. בקשה ראשונה, אוקי? הבקשה היא  ר. לירם:

 18שבמסגרת התוכנית יכללו האומדנים של העלות במקטעים. הווה אומר 

 19י חשוב שחשוב למרבית התושבים זה אותו קטע דווקא למשל הקטע הכ

 20רח' המסילה לרכבת. הקטע שהם לא יכולים לעבור היום, מהככר של 

 21קטע שהוא הרבה יותר קצר מכל הנתיב המדובר הזה. אם רק הקטע 

 22 הזה נעשה אותו למשל כבר פתרנו המון בעיות להרבה מאוד,

 23 אנחנו מדברים על תכנון, רבותי.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 להרבה מאוד רוכבי אופניים.  ר. לירם:

 25 תכנון של כל המקום הזה. לא מדברים על ביצוע.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 שנייה. ר. לירם:

 27 התקציב הוא לתכנון בלבד.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28אתה לא מחדש ולכן גם יש לי את השאלה. אז הדבר הראשון במסגרת  ר. לירם:
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 1לקדם גם במידת התכנון לחלק את זה להערכות מקטעים על מנת שנוכל 

 2מיליון והיום  100-דרך הים שהתחיל כהצורך רק מקטעים. עיין ערך 

 3 הוא כבר נמצא במקום אחר.

 4 אריה, מה אתה אומר על ההערה שלו?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 אפשרי. רפפורט:’ אדר

 6 זה אפשרי.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7ה התוכנית הלאה. הרי בסופו של דבר והסיבה היא, וזו גם השאלה מ ר. לירם:

 8 אתה עושה תכנון כדי לבצע אותו. 

 9 אנחנו מדברים עכשיו על תב"ר,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 זה בקדנציה הבאה. א. מעודה:

 11זה נושא לאישור או לא מאשר. אתה מתחיל עכשיו לדון   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 בתוכנו של התב"ר. 

 13בל אני רוצה לאשר משהו ולהוסיף מיליון שקלים מכיסנו על מנת א ר. לירם:

 14 לתכנן משהו מבורך.

 15 בסדר. אבל הוא אמר,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 רגע. אבל בתנאי אחד, בתנאי שגם אני  יודע לאן הוא הולך, ר. לירם:

 17 אמרו למה הוא הולך.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 . ומה המסלול ר. לירם:

 19מה שהוספת המקטעים כדי שיהיה יותר קל, אפשר לעשות   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 את זה. אוקי. התב"ר הבא.

 21לא, לא, אני לא קיבלתי את התשובה לשאלה. אני מבקש תשובה  ר. לירם:

 22 לשאלה. 

 23הוא אמר לך שאפשרי מקטעי העדיפות שאתה אומר. זה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 .בסדר

 25 השלב הבא מי מממן את הביצוע.  ר. לירם:

 26 בשלב זה,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 אנחנו נפנה למשרד התחבורה,  רפפורט:’ אדר

 28 עוד אין מימון.  ש. בן צור:
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 1 בשלב זה לא דנים בביצוע.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 מאשרים את התכנון, ח גלר:”רו

 3 טוב או,או שאני מסביר לא  ר. לירם:

 4 לא, אתה לא מקשיב.  ש. בן צור:

 5 אתה לא מקשיב.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 או שאתם עונים, ר. לירם:

 7 אתה לא מקשיב.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 )מדברים ביחד(

 9אתם לא עונים לי על השאלה ששאלתי, אתם עונים על מה שאתם  ר. לירם:

 10 רוצים. 

 11 ד התחבורה פה.כתוב משר ח. בן צבי:

 12 רון, אני מבין את השאלה. מ. מגידש:

 13 הכול בסדר.  ר. לירם:

 14 רון, אני מבין את השאלה. מ. מגידש:

 15 הנה הוא יתרגם לכם כי אתם לא מבינים. ר. לירם:

 16 הבנתי את השאלה. השאלה שלך נחלקת לשניים בעצם. מ. מגידש:

 17 יש לי שתי שאלות. כן. תרגם להם. ר. לירם:

 18 בר כרגע על תכנון,מדו מ. מגידש:

 19 בוא נדבר בשפת החיות עכשיו.  ר. לירם:

 20לאחר התכנון ידובר על ביצוע. כרגע אין תקציב לביצוע, לא יודעים מה  מ. מגידש:

 21האם זה יהיה יהיה הביצוע. נסיים את התכנון, נתחיל לטפל בביצוע. 

 22 בקדנציה הזאת? אינני יודע. איש אינו יודע.

 23מה מועד הסיום של התוכנית הזאת? של התכנון  שאלתי מה התכנון. ר. לירם:

 24 הזה? מתי אנחנו מתחילים,

 25 עוד לא התחלנו.  ח גלר:”רו

 26 כשניתן אישור להתחיל, ש. בן צור:

 27 רן, כמה זמן אתה מעריך התכנון? שנה, חצי שנה?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 )מדברים ביחד(
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 1אתה מפנה את לך מהנדס המועצה.  רון לירם, יענה  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 השאלות, רון, בבקשה, מהנדס המועצה בבקשה.

 3ד גג חודשיים, שזה כולל משך התכנון לא צריך לארוך יותר להערכתי ע רפפורט:’ אדר

 4גם מדידה. הבעיה היא לא התכנון, כי זה דבר מאוד פשוט, המתווה 

 5 מאוד פשוט. 

 6בבעלות ך עובר בשטח הבעיה היא שכרגע הקטע המאוד מהותי מבחינת 

 7רכבת ישראל וללא שנגיע להסכמה עם רכבת ישראל שנסלול בשטח הזה 

 8שלמרות שהוא נמצא מחוץ לגדר הוא עדיין בבעלות רכבת ישראל לא 

 9 , כי המשמעות לממש את זה,יהיה לממש את זה ניתן

 10 עכשיו אתם מתחילים להבין למה שאלתי. ר. לירם:

 11היא ללכת להפקיע שטחים ממזרח וזאת עלות  המשמעות לממש את זה רפפורט:’ אדר

 12ורה לא יממן וזה ייקר את הפרויקט. אני כרגע כספית שמשרד התחב

 13נמצא במשא ומתן עם רכבת ישראל, בתקווה שהם יקבלו את ההצעה 

 14 שלי ונתקדם.

 15 מעולה. כל הכבוד. ר. לירם:

 16 זאת התשובה. רפפורט:’ אדר

 17 נהדר. ר. לירם:

 18 התב"ר הבא. טוב,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 אני רוצה רק להבין, ר. לירם:

 20 מספיק. רון, די כבר.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 אנחנו נסיים את התכנון,בעוד חודשיים בערך, שלושה חודשים בערך  ר. לירם:

 22 כשייגמר,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 נפנה לרכבת ישראל, ר. לירם:

 24 לא אמרתי את זה.לא, אני  רפפורט:’ אדר

 25 נסיים נודיע לכם, רבותי.מתי ש  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26אני לא אמרתי את זה. אם אני לא מגיע להסכמה עם הרכבת אני לא  רפפורט:’ אדר

 27 מתכנן את הקטע הזה. 

 28 אז אם אתה תסיים בעוד חצי שנה, רק אז יהיה התכנון? א. מעודה:
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 1ין היענות, חלופה אחרת זה לא לעבור כמו שכולם לא. אם אני אראה שא רפפורט:’ אדר

 2רצים מהר, אלא לנסוע מזרחה עד לצומת הנחל ושם כבר יש שביל 

 3 אופניים ולהמשיך.

 4 ואיך תעבור את, א. מעודה:

 5 לא צריך לעבור. רפפורט:’ אדר

 6 מתחת לגשר. מ. מגידש:

 7קודם אנחנו פרד. טוב רבותי, אנחנו נעשה דיון על זה בנ  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 מדברים על תכנון. 

 9 אז אני מבקש לקבל גם החלטה נוספת ברשותכם, ר. לירם:

 10 זה לא שייך, עכשיו זה תב"ר.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11אני ברשותכם מבקש חריגה מהנהלים להצטרף לכב' המהנדס במשא  ר. לירם:

 12 ומתן מול הרכבת. 

 13 אני בעד. א. מעודה:

 14 תעזור.  ר:”ד, יו”, עור א. בר כוכבא”ד

 15 אני מבקש לסייע בייעוץ. ר. לירם:

 16 הוא יעזור. א. מעודה:

 17 יש לי כמה כלים שלכם אין. ר. לירם:

 18 אז אנחנו פה,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 תשקלו את זה בנפרד, תענו לי בנפרד.  ר. לירם:

 20 .אין בעיה. אז נשקול את זה בנפרד  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 מה שתרצה. ר. לירם:

 22 אם אתה רוצה תעלה את זה כהצעה לסדר.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 רק לעזור.   ר. לירם:

 24 בבקשה, התב"ר הבא.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 נעורים,התב"ר הבא הסדרי בטיחות בצומת אחוזה  ח גלר:”רו

 26 איפה? איפה?  א. מעודה:

 27זה טעות בהדפסה, זה המושבה. וזה צומת קדמה. צומת  זה לא המושב, רפפורט:’ אדר

 28 נעורים מכניס לקדמה. 
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 1 אז מה התכנון? א. מעודה:

 2יכול איך נשפר את הצומת, יש בעיה של שדה ראיה. היו מספר תאונות,  רפפורט:’ אדר

 3 שאפשר לעשות שם ככר. להיות

 4 )מדברים ביחד(

 5של המדרכות והחלופה היא המתווה יש שם תוכנית, צריך לשנות את  רפפורט:’ אדר

 6, כמו שעשינו בצומת אנחנו הולכים, אין מקום לככר אבל אפשר לעשות

 7ואז זה משתלב, זה סוג  הנשיא דגניה לבצע את כל הככר טיפה מוגבהת

 8 כזה גדול ואז זה יווסת את התנועה ואפשר להשתלב,של במפר 

 9 אמרת כרגע לשנות או לתקן מדרכות. א. לב:

 10 כן. רפפורט:’ אדר

 11אני פשוט לא יודע אם יש שם זה יהיה בעלות או בחיוב של תושבים?  . לב:א

 12 מדרכות או אין שם מדרכות, אז השאלה היא, 

 13ברוב המקומות יש מדרכות. במקומות שעושים מדרכה עושים לפי חוק  רפפורט:’ אדר

 14 העזר.

 15 למרות שזה נמצא בתוך הסדרי תנועה? א. לב:

 16 לפי העלות הכספית מה המשמעות.  זה לא נמצא שם. נראה רפפורט:’ אדר

 17 )מדברים ביחד(

 18 הככר יעצור את כל הקטסטרופה של המשאיות האלה.  א. מעודה:

 19 מה התוכנית? יש תוכנית, א. לב:

 20 מה, לגבי הככר מה השאלה?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21אני אומר חשוב מאוד לעשות ככר שמה לבלום את כל המשאיות האלה  א. מעודה:

 22 הם חותכים דרך רח' ההדרים. 80קום לנסוע דרך הים למחנה שבמ

 23ואני לא מוצא אותו כבר הרבה זמן. הייתה החלטת חסר לי תב"ר  ר. לירם:

 24 מועצה שמשמישים את כל הברזיות בגנים הציבוריים. 

 25 עכשיו.זה בעבודה  רפפורט:’ אדר

 26 כן, זה בביצוע.  ח גלר:”רו

 27 בביצוע? ר. לירם:

 28 רזיות כבר.הגיעו הב ח גלר:”רו
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 1 יש תב"ר? אישרנו? ר. לירם:

 2 כן.  ח גלר:”רו

 3 אנחנו לא היינו יכולים להזמין בלי תב"ר. רפפורט:’ אדר

 4 כי אני לא מוצא אותו פשוט. ר. לירם:

 5 סליחה, באיזה תב"ר אנחנו עכשיו?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 .320אנחנו עכשיו  ח גלר:”רו

 7 לי,  עכשיו שאלה שנייה שיש ר. לירם:

 8 גינון ציבורי, אוקי.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 ,886לא,  א. מעודה:

 10 לא, כבר אישרנו את זה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 אבל דיברנו הדרים דרור. ח. בן צבי:

 12 עכשיו הפכנו רק את הדף. מה דיברנו?  רפפורט:’ אדר

 13קצת לא שמת לב, נרדמת בשמירה. מה  אתה הפכת עכשיו.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 השאלה שלך להקמת גינון ציבורי?

 15 לי יש שאלה.  א. לב:

 16 כן.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 הקמת גינון ציבורי, אפשר לקבל פירוט, א. לב:

 18 יש בדרור גם ביצוע?  א. מעודה:

 19 מה תוכנית העבודה לשנה הזאת? מדובר פה על סכומים מאוד נכבדים א. לב:

 20 מקרנות הרשות. מה תוכנית העבודה.

 21 אריה, יש לך פירוט של השלושה גינות?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 זה עבודות של שמוליק ג'נח, זה הטיפול השוטף.  רפפורט:’ אדר

 23 זה החזר שנתי לעבודות שאנחנו מבצעים כל הזמן.  ח גלר:”רו

 24 איך, זאת אומרת יש לך כסף ואתם לא יודעים מה או א. לב:

 25 לאחרונה עשו ככר בצומת הציונות אפרסק.  רפפורט:’ אדר

 26 מיליון? 9 א. מעודה:

 27 אלף שקל.  500לא, עכשיו  ח גלר:”רו

 28 אלף שקל. זה תב"ר רץ לאורך שנים. 500 ש. בן צור:
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 1 .2005-זה תב"ר ישן מ ח גלר:”רו

 2 מיליון?  9אבל מה זה המספרים בסוף  א. מעודה:

 3 זה הסגירה.  ש. בן צור:

 4 זה כל מה שהוצא עד עכשיו.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 אלף שקל.  500כל שנה  ש. בן צור:

 6 כמה הוצאנו עד עכשיו? א. מעודה:

 7 ,2005-מ ש. בן צור:

 8 מיליון. 8,5 ח גלר:”רו

 9 . 8,5 ש. בן צור:

 10 .500עד עכשיו ועוד  8,5. 9זה יהיה  500-יחד עם ה  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 .8,5-אז כבר אישרנו את ה עודה:א. מ

 12נכון. זה פתיחת התב"ר. זה לא פתיחה, סליחה, עדכון   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 התב"ר. כן.

 14 ופה לא מגדירים איפה. משהו כללי. א. מעודה:

 15 זה עבודה שוטפת.  רפפורט:’ אדר

 16 עבודות גינון.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 'נח עושה את העבודות. שמוליק ג רפפורט:’ אדר

 18 )מדברים ביחד(

 19 .779כן, התב"ר הבא   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 אוקי. לא לקבלן. א. מעודה:

 21 לא לקבלן. גם הקבלן, עושה את העבודות. רפפורט:’ אדר

 22 התב"ר הבא. יש עוד נושאים לדיון. כן. 779אריה, אריה,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23ושא, רק שאלה אחת כללית. אם אין איזשהו משהו אז נוכל לעבור יש נ ר. לירם:

 24מיליון שקל  3,7אחר כך להצבעה. אבל נושא אחד, אנחנו מדברים פה על 

 25וקצת יותר תוספת שלנו מקרנות הרשות. לא הקצאות חיצוניות, רק 

 26 קרנות הרשות הכנסות שינוי. 

 27 איזה סעיף?  א. מעודה:

 28 מסתיימים,הכול. כל הסעיפים פה  ר. לירם:
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 1 כל הסעיפים שכתוב בהם, ש. בן צור:

 2ואלה השינויים  2018מיליון שקל. לפני שבוע היה דיון תקציב  3,7-ב ר. לירם:

 3 מאז, בתוך שבוע.

 4 לא, זה לא שינויים.  ח גלר:”רו

 5 זה לא שינויים, חלקם נמצאים שם. רון, אתה לא קורא. ש. בן צור:

 6 חנו גם מוסיפים.חלק אנ  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 יש פה דברים, ח גלר:”רו

 8 אני שאלתי, אמרו לי זה לא נמצא שם. ר. לירם:

 9 לא, נמצא. דקה, דקה.  ח גלר:”רו

 10 עכשיו אומרים זה כן נמצא שם. אז זה כן נמצא שם או לא נמצא שם? ר. לירם:

 11 מיליון נמצא שם.  2שיפוצי קיץ  ש. בן צור:

 12 את זה? זה נמצא בתקציב וזה מאושר,אז למה אני צריך עוד פעם  ר. לירם:

 13כי אתה עושה עדכון תקציב ואז אתה מאשר תב"ר, תב"ר. יכול להיות  ש. בן צור:

 14מיליון לא תבצע חצי מהתוכנית. אנחנו עושים את  95שמכל תקציב של 

 15זה כל שנה, רון. כל שנה אנחנו פותחים את התב"ר הרלוונטי ברגע 

 16 שאנחנו מתחילים לעבוד עליו.

 17 או מעדכנים.  ר:”ד, יו”. בר כוכבא, עור א”ד

 18 אני טועה?  ש. בן צור:

 19 לא. ח גלר:”רו

 20 או שמעדכנים את התב"רים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 )מדברים ביחד(

 22 . 779אוקי. רבותי,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 עדכון תב"ר. ח גלר:”רו

 24 . 887אין לו בעיה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 התהפכת, שרון?  ר. לירם:

 26 לא התהפכתי.  ש. בן צור:

 27 התהפכת. ר. לירם:

 28 אתה שואל שאלות של ארבע שנים אחורה, ש. בן צור:
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 1 איפה האקסל? ר. לירם:

 2 אצלי. ש. בן צור:

 3 תביאי אותו.  ר. לירם:

 4 אני צריכה להביא לך עכשיו משהו? ש. בן צור:

 5 רבותי, כן.? התעוררתם  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 שיקום שכונות, אפשר בבקשה הסבר? א. לב:

 7כן. משרד השיכון התחיל עכשיו ביוזמה של לחזור לשיקום שכונות  ח גלר:”רו

 8ותיקות ואצלנו זה שכונת גאולה, היא צריכה לעבור מתיחת פנים. 

 9אלף שקל  100והחלק שלנו זה הנושאים היותר חברתיים בעלות של 

 10 עזרת אגף הרווחה.  שאנחנו צריכים להפעיל ב

 11שיקום שכונות. רמז בעבר הייתה חלק משיקום שכונות והיא יצאה  א. לב:

 12 מזה, כמה שאני זוכר או,

 13 זה עדיין, ח גלר:”רו

 14 היא עדיין נמצאת? א. לב:

 15אבל החלק החברתי, לא פיזי. עכשיו בחלק הפיזי החזירו את זה לשכונת  ח גלר:”רו

 16 ן? של המעטפת.גאולה שזה שיפוץ של המבנים עצמם, כ

 17 מי מוביל את זה?  א. לב:

 18 משרד השיכון. ח גלר:”רו

 19 הוא מוביל את שיתוף הציבור, את ההנחיה,  א. לב:

 20 שיתוף ציבור יחד איתם. הישיבות, הועדים אנחנו מארגנים ביחד איתם.  ח גלר:”רו

 21אני עוד פעם שואל מי מוביל את ההנחיה פרסונלית מול הציבור שמה?  א. לב:

 22  במועצה.

 23 קוראים לו שגב.  ח גלר:”רו

 24 שגב? א. לב:

 25 2בהתאם לתוכנית שאישרנו,  2018שיפוצי קיץ כן, מאגף הרווחה.  ח גלר:”רו

 26 מיליון שקל. עיצוב מרחבי למידה.

 27 עיצוב מרחבי למידה, א. לב:

 28 זה קול קורא, ח גלר:”רו
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 1 מי קבע או מי בחר את בתי הספר האלה או אם היה לפני כן,  א. לב:

 2אנחנו פנינו לכל בתי הספר. מי שרצה להשתתף שלחנו את הבקשה  ר:ח גל”רו

 3 למשרד החינוך וקיבלנו אישורים כמעט לכל בתי הספר שפנינו.

 4 ,5או  4-קיבלת אישור ל א. לב:

 5 אלף שקל השתתפות שלנו.  100יש פה יותר. עלות של  ח גלר:”רו

 6 השאלה שלי בתי ספר אחרים,  א. לב:

 7 ף ציבור?רגע, כמה שיתו א. מעודה:

 8 כנראה שלא הביעו רצון להשתתף.  ח גלר:”רו

 9 כמה שיתוף ציבור? א. מעודה:

 10 אלף שקל. 100כמה כסף?  ח גלר:”רו

 11 לא, זה משרד השיכון. א. מעודה:

 12 כן. ח גלר:”רו

 13 ומה קורה אם הציבור לא ישתתף?  א. מעודה:

 14 לא, זה מי שמתגורר בבתים שם. זאת הכוונה.  רפפורט:’ אדר

 15אחוז העלות, אין  100השיפוץ עצמו זה על חשבון משרד השיכון  ח גלר:”רו

 16 בכלל.  תושביםהשתתפות של ה

 17 אבל כתוב שיתוף ציבור. א. מעודה:

 18 זה הפעולה, רפפורט:’ אדר

 19 הפעולה עצמה.  ח גלר:”רו

 20 התב"ר הבא, יש שאלות?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 השיפוץ הפיזי הוא, ח גלר:”רו

 22 . זאת אומרת,הבנתי א. מעודה:

 23 על חשבון המדינה. ח גלר:”רו

 24 מה התב"ר הבא? רן, לא צריך. בבקשה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 . 888 א. מעודה:

 26 עבודות חשמל מתחם הבריכה. ח גלר:”רו

 27, 3-מיליון ומאז ומעולם זה מגיע ל 2אתם כותבים . 888-חכה רגע, אני ב א. מעודה:

3,5 . 28 
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 1 .5-ו 4 ש. בן צור:

 2 אז למה לא תכתוב מראש את האמת?  . מעודה:א

 3 כי זה מה שיש עכשיו. ש. בן צור:

 4 כי נכון לעכשיו, ח גלר:”רו

 5שנעדכן  יכול להיותמה שיהיה בהמשך כרגע זה מה שיש.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 את זה. כן, מה עוד?

 7 עבודות חשמל במתחם הבריכה, 882 ח גלר:”רו

 8 ?882איפה זה  א. מעודה:

 9יש עבודות שלקחנו על עצמנו, זה עבודות בתשתית של חשמל, להביא  ח גלר:”רו

 10הזנה לפילר ומהפילר והלאה זה על חשבון הזכיין של הבריכה. וזה עלות 

 11 אלף שקל עבודה של הזמנה,  150של 

 12 אז זה לא בתוך המתחם, זה מחוץ למתחם. א. לב:

 13 זה מחוץ למתחם עד הפילר.  ח גלר:”רו

 14 בל כתוב במתחם.א א. מעודה:

 15 עד המתחם.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 בסדר. א. לב:

 17 סליחה, אז יש פה הטעיה. א. מעודה:

 18 אז אני מסביר.  ח גלר:”רו

 19 אז למה אתה לא כותב? למה להסביר? א. מעודה:

 20 מפני שהבנות שעושות, מכינות את כל לא תמיד,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 ני שמביאים לכאן לבדוק את מה שהן כותבות. אז לפ א. מעודה:

 22 תבקש מאודליה שתשים לב טוב יותר.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23אלף  180-ל 150-עדכון רכישת משאית מנוף מ 842והתב"ר האחרון  ח גלר:”רו

 24 שקל. 

 25 זה המשאית לתיקוני חשמל, א. לב:

 26 בעיקר, כן. אירועים, דגלים, הכול. ח גלר:”רו

 27 ומה קורה עם זה שיש למועצה?לא הבנתי.  דה:א. מעו

 28אין לנו. יש לנו אחד מאוד קטן שהוא לא מגיע לגובה. הכוונה פה לרכוש  ח גלר:”רו
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 1 מ'. 12, 10-משאית מנוף שתוכל להגיע ל

 2 ומה עושי עם השנייה? ר. לירם:

 3 המנוף נשאר.  ח גלר:”רו

 4 ואז אתה צריך לזה נהג. א. מעודה:

 5 בוודאי.צריך נהג,  ח גלר:”רו

 6 יש לנו או אתה צריך להכניס? א. מעודה:

 7שנצא למכרז. אני לא יודע,  יכול להיותיש לנו, לא בטוח שהוא יהיה,  ח גלר:”רו

 8 . יכול להיות

 9 אני רוצה להצביע על התב"רים.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 במסגרת כוח אדם שאושר בתקציב. לא מגדילים את התקציב. ח גלר:”רו

 11 רן, נבחן הצורך בשתי משאיות? רם:ר. לי

 12 אין שתי משאיות. רפפורט:’ אדר

 13 רון, זו משאית אחת.  ח גלר:”רו

 14, לפני הסופה, אתה לא 11רון, אני רוצה לשחרר אותך לפני   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15אני רוצה לשחרר אותך לפני כן שתוכל להגיע לפני הסופה. תגיע הביתה. 

 16 לכת להכנסת ספר תורה.אנחנו צריכים עוד ל

 17 תודה רבה. ח גלר:”רו

 18 עכשיו חוזרים על הסעיפים. א. מעודה:

 19 אישור תב"רים פה אחד.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 

 21 מוגשת ע"י מר –הצעה לסדר בנושא עצירת מינויו של אייל שני למנהל אגף  .2

 22 אבי כאכון.

 23 . 2. כן, סעיף 5ואחר כך  3ואחר כך  2ף אנחנו חוזרים לסעי  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 הצעה לסדר.  א. כאכון:

 25 בבקשה. כן.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 למנהל אגף,נודע לי שראש המועצה רוצה למנות את אייל שני  א. כאכון:

 27 ממי נודע לך?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 מהמכרז הפיקטיבי.  א. מעודה:
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 1 יש ועדת מכרזים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 ממש. א. מעודה:

 3 יש ועדת מכרזים. כן.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 ממש.  א. מעודה:

 5 אף אחד לא הודיע עוד שום דבר לפני כן.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6יש לי שאלה. האם זה נכון שרוצים למנות אותו למנהל אגף? איזה מנהל  א. כאכון:

 7שר לדעת, אם כן רוצים למנות אותו. והאם זה מותר בשנת אגף אם אפ

 8 בחירות למנות בכיר כזה במצב הזה. 

 9ואני חייב להגיד משהו חשוב. אין לי שום טענה כלשהי נגד אייל שני,  

 10 עובד מקצועי ומסור, 

 11 לי יש, א. מעודה:

 12יש לי בעיה איתו קשה מאוד בכל מה שקשור בדו"חות, קשה מאוד. הוא  א. כאכון:

 13בדו"חות של לא עומד בתנאים שהמועצה בישיבת המועצה הכתיבה 

 14 הלילה, עדיין נרשמים דו"חות אחרי השעה שבע בערב.

 15 אין לך שום טענה, אבל בגלל זה אתה מעלה את זה כטענה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16לא, בקטע של שבע בערב בהחלט שיש לי טענה קשה בדברים האלה.  א. כאכון:

 17 ד. אני מבקש תשובות האם עולה למכרז השנה, שנת בחירות. קשה מאו

 18 כבר עלה למכרז, כבר נבחר. א. מעודה:

 19 איזה מנהל אגף אני רוצה לדעת. א. כאכון:

 20 מוניציפאלי. ח גלר:”רו

 21מוניציפאלי. אבל שמוליק ג'נח יש לו אישור של מנהל אגף מוניציפאלי  א. כאכון:

 22 מהמדינה.

 23 לא, אין לו אישור.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 ואם אני אציג לכם את האישור הזה? א. כאכון:

 25ין לך מה לדאוג, בכל מקרה הדבר יהיה תציג אותו. אז א  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 כפוף לאישור משרד הפנים והכול.

 27לא, רגע, חשוב לי לדעת. אם אני אציג לכם אישור ששמוליק ג'נח קיבל  א. כאכון:

 28שקיבלו ששמוליק ג'נח , חיים געש שמחייב את ישראל מכתבממדינת 
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 1המוניציפאלי ואין מעליו עוד מנהל אגף מוניציפאלי כי הוא מנהל אגף 

 2 הוא מנהל אגף המוניציפאלי. האם זה יעצור את המינוי של אייל שני? 

 3 אין מינוי. יש מכרז, רבותי. אתה מטעה את הציבור, יש  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 מכרז.

 5 אבל הבנת, אבל יש מנהל, א. כאכון:

 6 אם הייתי רוצה להביא מינוי הייתי מודיע על מינוי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 יש מנהל, א. כאכון:

 8יש מכרז, יש ועדת מכרזים. המושג שאתה משתמש בו הוא   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 לא נכון,

 10 אז תסביר לי. א. כאכון:

 11 לכן אתה צריך להוריד את זה מסדר היום.  ר:”ד, יו”ר כוכבא, עור א. ב”ד

 12 תסביר לי. האם זה נכון,  א. כאכון:

 13אתה מדבר על המכרז אם אתה רוצה. מה שאתה  אין נכון.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 ניסחת ניסחת לא נכון, זה צריך לרדת מסדר היום בכלל. 

 15 אני ניסחתי את זה מצוין. א. כאכון:

 16 לא מה שניסחת אני לא יכול לקבל את זה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 תסביר. עשר דקות מותר לך. א. מעודה:

 18לא. מותר לך להעלות את ההצעה, להקריא אותה. אין שום   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 בעיה.

 20 אתה רוצה שאני אקריא אותה? אין לי בעיה להקריא. א. כאכון:

 21 ד()מדברים ביח

 22 אני מנסה לקצר את התהליך,  א. כאכון:

 23אתה לא מקצר, אתה כותב דברים לא נכונים. מה זה אתה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24כותב הצעה לסדר נושא עצירת מינויו של, כאילו הבן אדם נבחר. אתה 

 25 לא יכול לכתוב כזה דבר. יש ועדת מכרזים. 

 26 דת מכרזים,ואם הוא ייבחר מחר בבוקר בוע א. כאכון:

 27 מי שייבחר. לא הוא, מי שצריך להיבחר ייבחר.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 הוא המועמד היחיד.אין עוד מועמדים.  א. מעודה:
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 1 אני יכול לדבר, א. לב:

 2לא, אם אתה, תקשיב לי בבקשה, אם אתה סיימת, ניתן   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 לו. אם לא, תמשיך אתה. 

 4 לא סיימתי,  ון:א. כאכ

 5 אין באמצע.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 אולי הוא יסביר את זה יותר נכון. א. כאכון:

 7לא, אין להסביר. אתה מעלה את ההצעה, אתה לא צריך   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 שיסבירו לך.

 9 )מדברים ביחד(

 10 אני שואל אותך עכשיו כראש מועצה,  א. כאכון:

 11 אמרתי לך אתה לא יכול לכתוב לי כזאת הצעה.  ר:”ד, יו”וכבא, עור א. בר כ”ד

 12אותך אני לא יכול לשאול כי אתה לא היית בתקופה הזאת כראש  א. כאכון:

 13מועצה, אז אני יכול להבין שאולי אתה לא מכיר את זה. אבל תקשיב עד 

 14 הסוף. אני שואל פה את רן, באמת, אני רציני, 

 15 אז רן יענה, בבקשה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16האם זה נכון שמדינת ישראל, אני לא יודע, אני חושב משרד הפנים שלח  א. כאכון:

 17מכתב בנוגע לשמוליק ג'נח שמחייב את חיים געש או את המועצה 

 18 ששמוליק ג'נח הוא מנהל אגף מוניציפאלי לכל דבר,

 19 בית משפט גם. א. מעודה:

 20 לא. ח גלר:”רו

 21 ע אם בית משפט.אני לא יוד א. כאכון:

 22 אני לא מכיר כזה מכתב.  ח גלר:”רו

 23 אני חושב שאתה מדבר על אגף שפ"ע.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 לא, מוניציפאלי. א. כאכון:

 25לא, אגף שפ"ע. הוא מנהל מחלקת שפ"ע, כולל נושא של תברואה וגינון  ח גלר:”רו

 26 והרבה נושאים, אבל זה לא אגף, זה מחלקה. 

 27 ואם רשום אגף? :א. כאכון

 28ואגף מוניציפאלי נמצא במבנה הארגוני של המועצה הרבה שנים וגם  ח גלר:”רו
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 1 איציק דבח.היה לנו מנהל אגף מוניציפאלי 

 2 איציק. נכון, איציק. א. כאכון:

 3 ולמה הוא הלך? כי הוא לא,  א. מעודה:

 4 זה לא רלוונטי למה הוא הלך.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 יחד()מדברים ב

 6 אני מבקש שני דברים להבהיר לפרוטוקול, א. כאכון:

 7 אוקי. זה לפרוטוקול. בבקשה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8חשוב לי שהם יהיו רשומים. דבר ראשון, אם אכן במכתב של שמוליק  א. כאכון:

 9ג'נח שנקבל אותו רשום מנהל אגף, אגף, לא מחלקה. מחלקה אתה 

 10ת זה מסדר היום. אוקי? אם זה רשום מנהל צודק, מחלקה אני מסיר א

 11אגף אז אני מבקש לעצור את המכרז הזה כי זה מכרז לא חוקי, אי 

 12 זה דבר ראשון. אפשר למנות שני מנהלי אגפים, אותם מנהלי אגפים.

 13 דבר שני שאני מבקש לדעת האם מותר בשנת בחירות,  

 14ים. ברגע שמגיע, לנו אישרו תראה, יש לנו ישיבת מכרז  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15עקרונית. ברגע שיגיע נציג משרד הפנים סימן שזה בסדר. אם הוא לא 

 16 יגיע לא נוכל לקיים את המכרז, עד שיגיע הנציג שלהם. ככה זה הולך. 

 17אז אני ממתין. תראה, יש את הועדה ביום שני, היה ומגיע נציג משרד  

 18 ה. הפנים סימן שאפשר לקיים אותו. ולא, הוא יידח

 19אני מבקש למסור להודיע בדיון של המכרז שאני אמרתי כחבר מועצה  א. כאכון:

 20שיש מכתב של משרד הפנים על מנהל אגף מוניציפאלי ואני מבקש, אני 

 21 לא יודע,

 22 תצלמו ותעבירו אם יש. ח. בן צבי:

 23 אני ראיתי את זה מזמן. אני צריך למצוא את זה.  א. כאכון:

 24 עבירו.אם יש שיצלמו וי ח. בן צבי:

 25אני  ששמוליק יש לו את זה. יכול להיותאני אבדוק, אני לא יודע,  א. כאכון:

 26 אבדוק, אם יש, כי אין היגיון שנמנה שני אנשים באותו מינוי. 

 27 אין לך מה לדאוג, לא יהיה כזה דבר.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 תודה רבה. א. כאכון:



  04-8666313חברת איגמי,                               (                       2/18) 68ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2018בינואר  4                                                                                                                                     

     

63 

 1 ז אתה מוריד מסדר היום?אוקי. א  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 לא. א. כאכון:

 3 מה?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 אני רוצה שיישאר בסדר היום. תצביעו. א. כאכון:

 5 אבל אי אפשר לקבל כזאת הצעה. מה אתה רוצה מינוי?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 אני בעד להקפיא עד שלא נמצא את המסמך הזה. א. כאכון:

 7 אוקי. יש לך משהו להוסיף? בבקשה.  ר:”ד, יו”כבא, עור א. בר כו”ד

 8אולי נעשה קצת רקע למה שקרה. מאז שנכנסת לתפקיד שלך, בערך  א. לב:

 9אחרי שנכנסת לתפקיד שלך פורסם המכרז הזה למנהל שבוע, שבועיים 

 10אגף מוניציפאלי מסיבות כאלה ואחרות שרק אתה יודע עליהן ורק אתה 

 11הוא טעות ואסור לנו גם כן לאשר אותו או הזה המכרז מכוון אליהן. 

 12 אסור למועצה לאשר אותו מכמה סיבות. 

 13 ימים.  5אחד, המכרז הזה הראשון שפורסם הוא פורסם רק  

 14 תוקן, פורסם לפי החוק.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15אני אמשיך. אם לא היינו שמים לב כנראה שהמכרז הזה היה ממשיך.  א. לב:

 16שבת. -סם מחמישי עד ראשון, כשביניהם יש שישיהמכרז הזה פור

 17ימים. המכרז הזה, עם כל  14-ו 7המכרז הזה המינימום צריך להיות 

 18 הכבוד, 

 19 רבותי, לא לדבר. אני רוצה לשמוע.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20הוספת תקנים של משרות בכירות בשנת בחירות היא אסורה לחלוטין  א. לב:

 21 עשות את זה.לבצע את זה. אסור ל

 22 היא כפופה לאישור,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23רגע, תן לי בבקשה. אני לא הפרעתי, אני מקשיב לך, תכבד אותי, לא כמו  א. לב:

 24 בישיבה הקודמת אתמול שהתלהמת וקיללת ואיימת, אז בבקשה, 

 25 אני לא מקלל.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 שמה מקודם סגרת את ההאזנה.עכשיו יש פרוטוקול.  א. לב:

 27 חזור בך, אני לא מקלל אף פעם.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28סגרת את ההאזנה. אני מבקש ממך, הפעם אתה לא תסגור אותו, יש  א. לב:
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 1 כאן חברי מועצה. אתה לא יכול לסגור הפעם, אז בבקשה,

 2 לא סגרתי לך שום דבר.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3שינוי והוספת תקנים לתפקידים בכירים אז בבקשה ממך תן לי לסיים.  א. לב:

 4בשנת בחירות אסורה עפ"י החוק. המכרז הזה הוא מכרז פנימי, מה 

 5 שזה אומר רק מי שבתפקידי המועצה יכול להתמנות למכרז הזה. 

 6וכשאמרת הוא תפור, הוא תפור למידות של מישהו. כל מי שמסתכל  

 7ק אחד כזה במועצה. ואני מפרגן לו והוא אדם וקורא אומר וואלה, יש ר

 8מקצועי, עבדתי מולו כתף אל כתף ואני באמת מעריך אותו והכול, אבל 

 9 הפרסונלי אלא העניין המקצועי ביותר. זה לא העניין 

 10ככל שזה יהיה וככל שהוא יהיה בן אדם מקצועי וככל שיש פה אנשים  

 11מקצועיים בתחום מקצועיים, יש מחוץ לרשות עוד הרבה אנשים שהם 

 12אז לתפקידים בכירים לא עושים מכרזים  הזה שיכלו להתמודד עליו.

 13 פנימיים שרק עובדי הרשות יכולים להתמודד מולם.

 14אתה צריך להכיר, אם היית מכיר את החוק לא היית אומר   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 את מה שאתה אומר. 

 16 בסדר.  א. לב:

 17ההליך הוא מכרז פנימי והועדה יכולה להחליט על מכרז   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 חיצוני. 

 19 תן לי לסיים. א. לב:

 20 אבל אתה מטעה את האנשים.אתה לא מכיר את החוק   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21תן לי לסיים. עוד פעם אתה יודע הכול, ההחלטה שלך הייתה חפוזה כי  א. לב:

 22ל הצעת עבודה ממקום אחר ואני פחדת שהוא יעזוב מפה כי הוא קיב

 23התקשרו אלי לקבל עליו המלצה ואני המלצתי עליו חם חם חם כאדם 

 24 מקצועי. 

 25ההחלטה שלך הייתה חפוזה בכדי להוסיף עוד תפקידים לראש המועצה  

 26שאתה, בוא נזכיר את זה לא נבחרת לחמש שנים. אם היית נבחר לחמש 

 27 שנים הייתי אומר וואלה, 

 28 זה אותו דבר מבחינה חוקית.  ר:”ד, יו”עור א. בר כוכבא, ”ד
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 1 חודשים, 9-יש לך פה אסטרטגיה. נבחרת ל א. לב:

 2 זה לא משנה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 חברי מועצה שחלקם גם כן התחרטו על החלק הזה. ע"י א. לב:

 4 אין בעיה. יכולים להתחרט.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5קשבתי לך, עכשיו אתה תקשיב לי גם כן. תרצה להגיב, תן לי לסיים. ה א. לב:

 6אין לך את  אחר כך תרשום לעצמך על דף תענה לי כמה שאתה רוצה.

 7הזכות לא מוסרית ולא מקצועית לעשות את זה ולקבוע לראש המועצה 

 8 ננהל את הרשות הזאת,הבא איך יהיה, איך 

 9 אני אספר לך שאני אהיה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10אני אכבד את זה ואפרגן לך אם זה אתה תהיה ותיבחר ע"י הציבור,  א. לב:

 11חודשים  9-באמת שאני אעשה את זה. אבל זה בדיוק המקום להגיד ש

 12שלא נבחרת ע"י הציבור לחמש שנים שהוא ראיה רחבה, שינוי ורא 

 13אורגניזציה, תכנון נכון, את מי מוציאים מתפקיד כזה או מתפקיד אחר 

 14 שבאמת תתאים לישוב כזה הולך וגדל. את הרשות הזאת  ואיך מנהלים

 15לפני שבוע אישרנו את התקציב של המועצה ודובר רבות על הקיצוצים,  

 16פחות משרות בכירות משמע, תוספת של משרה בכירה זאת נכון? 

 17ואם זה לא נמצא ככה או נשאר על אותו שכר ועל אומרת תוספת שכר. 

 18מנהלי מחלקות  3ידים נוספים, תפק 3אותו תפקיד, אז מתפנים עוד 

 19 או מדור, רכז, מה שזה לא יהיה, מתפנים חדשים. אחרים 

 20 3שאין תקציב לזה, לא צריך, הכול בסדר. אבל בעוד עכשיו יגידו  

 21חודשים אנחנו צריכים לנהל  5, 4, 3חודשים תזכרו שיגידו לנו עוד 

 22צריכים מחלקת איכות סביבה, אנחנו צריכים לנהל למדור פיקוח, אנחנו 

 23כרגע זה לא נכון לעשות  לנהל הלאה והלאה ואנחנו גם כן נקבל את זה.

 24 את זה. 

 25עכשיו עוד שאלה מקצועית. כל השינוי הזה, יש פה באמת מנהל אגף  

 26מוניציפאלי שהמהות שלו היא העבודה המשותפת עם שפ"ע.  האם בוצע 

 27זבל איזשהו תהליך, דיבור, שיחה אחד עם השני, האם הפינוי של הפחי 

 28שהיום נמצאים, פח ירוק אצל מחלקת שפ"ע, פח כתום וחום אצל 
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 1מחלקת איכות הסביבה, כל הזמן נוצרים ביניהם, ואל תגידו לי שלא, 

 2אני רואה את זה, אני עבדתי הרבה בחלק הזה, כל הזמן נוצרים 

 3 חיכוכים וויכוחים בחלק הזה. 

 4את כל  היום יהיה מנהל אגף מוניציפאלי, האם הוא לוקח על עצמו 

 5הפינוי של הפסולת וניהול כל המערך הזה של הנראות או מה שנקרא 

 6כי מהקצת ששאלתי שיפור פני העיר? לא. אני לא חושב שזה נעשה 

 7שלא נעשה פה תהליך סדור בשביל לעשות את השינוי הארגוני הבנתי 

 8האם הוא  הזה. שינוי ארגוני צריך לעשות בתהליך ובחשיבה קדימה.

 9 גזם? מי אחראי על הפינוי גזם? אחראי על הפינוי

 10 שפ"ע. א. מעודה:

 11 יפה. אז מה שפה נוצר,  א. לב:

 12הוא חייב להיות ממונה גם בשפ"ע, ובגלל זה הראשון עף הביתה וגם זה  א. מעודה:

 13 יעוף הביתה.

 14מנהלי אגפים על אותם תחומים, מייצרים עוד  3, 2מה שנוצר שנהיה פה  א. לב:

 15תהליך אם הוא בוצע או לא בוצע מול המקומות של מנהלים נוספים. 

 16והכנת המערכת לשינוי כזה דרמטי וכזה של שפ"ע האלה המחלקות 

 17חשוב שהוא תהליך שצריך לעשות אותו בצורה וחשיבה, בטח לא בשנת 

 18 בחירות.

 19אני סבור שהתהליך באמת חפוז, הוא נובע מלחץ, מחוסר ידע וניסיון  

 20מקצועית. תסלח לי שאני  ומניהול והובלה כזאת של החלטה שגויה ולא

 21 אומר את זה. אני מנסה באמת לשמור על המילים ולשמור על הכבוד. 

 22אני אומר לך עוד פעם אין לך את הזכות לא החוקית, לא המקצועית  

 23ובשירות לתושב. אני לגייס מנהל אגף מוניציפאלי ולפגוע בתפקוד 

 24הוא מבקש, אני באמת מבקש לדחות את התהליך הזה כי התהליך הזה 

 25עשות אותו, ובטח לא בתקופה הזאת, בכדי שאנחנו באמת לא נכון ל

 26 נוכל להוביל את המקום הזה למקום טוב ולמקום נכון. 

 27 סיימת? תודה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 המלך חפץ ביקרו. הוא רוצה את אייל, אולי הבטיח לו בוחרים,  א. מעודה:
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 1 , אפרים. אפרים  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 אוי באמת.  ח. בן צבי:

 3אפרים, אפרים, בכל מקרה זה כפוף לאישור משרד הפנים.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 שזה לא יהיה בהמשך.  יכול להיות

 5 אפשר לקבל רק תשובות? א. לב:

 6 לא, אין תשובות על זה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 תשובות? לך אין  א. לב:

 8 זה לא הצעה לסדר. הצעה לסדר לא דנים בה.   ר:”ד, יו”כוכבא, עו ר א. בר”ד

 9 תודה לאל, העובדים לא מעורבים בבחירות. אני מקווה. ח. בן צבי:

 10רבותי, מי בעד להסיר את   אנחנו אמרנו את התשובות.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 ההצעה הזאת מסדר היום?

 12 אבל לא היה תשובה. א. לב:

 13 מי נגד? יפה.   ר:”ד, יו”כוכבא, עור א. בר ”ד

 14 .7מול  4 א. אטיאס:

 15אבל לא בנוסח הזה של אייל. כאילו לא אייל, אייל הוא לא המהות,  א. לב:

 16 אייל זה לא זה. זה ההתנהלות הזאת,

 17אני רק אומר לך במאמר מוסגר יש לי  הבנו שאתה מקצועי.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 על המקצועיות שלי. אני לא צריך ממך ציונים. מורים שנתנו לי ציונים 

 19 לא נותן לך ציונים. א. לב:

 20 לא צריך ממך ציונים. נשווה את הציונים ונראה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 אתה רוצה את אייל וצריך לבדוק מה השיקולים שלך.   א. מעודה:

 22השיקולים רק טובת הנושא הבא בבקשה, רבותי.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 המערכת. אין לי שום שיקולים אחרים.

 24 אתה יש לך את טובת המערכת? א. מעודה:

 25 רק טובת המערכת ולמען התושבים. אני פה בשביל זה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 השיקול של טובת התושב וזה חסר לך. א. מעודה:

 27 טוב. רבותי,   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 אלדד, אם טובת המערכת הייתה ראויה בעיניך, ם:ר. ליר
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 1לא שולח את אבל הסברתי לכם, רבותי, אם משרד הפנים   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2שהם יחליטו כל מיני  יכול להיותמכרז. הנציג שלו אני לא יכול לקיים 

 3 החלטות אחרות. 

 4וריד את זה אם טובת המערכת הייתה ראויה בעיניך אז לא היית מ ר. לירם:

 5 מסדר היום.

 6אם טובת המערכת הייתה ראויה בעיניי לא היית כל הזמן   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7מנגח וכותב כל מיני מכתבים של בקשות לטרפד ולחבל בעבודת 

 8 המועצה. 

 9 לא בעבודת המועצה, א. מעודה:

 10 כשאתה מצטרף לכל מיני,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 ה בהחלטות שלך מחבלים. ז א. מעודה:

 12 , בבקשה.3סעיף   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 כי ההחלטות שלך הן החלטות הזויות.  א. מעודה:

 14 , בבקשה.3לא, לא. סעיף   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 לא, מה היא הטענה, ר. לירם:

 16עות לסדר שאין אתה כל הזמן מצטרף למכתבי סרק של הצ  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 בהן שום דבר. בבקשה. 

 18 )מדברים ביחד(

 19 . 3בבקשה, סעיף הנושא הבא, בבקשה רבותי.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20קודם כל אני חושב שאתה מבזה את המקום שאתה יושב עליו כשאתה  א. לב:

 21 אומר לחבר מועצה אתה לא ראוי,

 22 דבר יפה, אני מבקש ממך ל  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 אני מדבר, א. לב:

 24 כי אתה מבזה את תפקידך.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 אני מבזה את תפקידי? א. לב:

 26כרגע עד עכשיו זה בבקשה. אל תגיד לי מבזה, מי שמבזה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27רק אתה. מי שמדבר בחוץ שהולך נגד טובת המערכת ואומר כל מיני 

 28 ים שרק ילך נגד,דברים לאנש



  04-8666313חברת איגמי,                               (                       2/18) 68ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2018בינואר  4                                                                                                                                     

     

69 

 1 מה אני אומר?  א. לב:

 2 בלי שיקול, העיקר נגד.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 אני אמרתי את זה? א. לב:

 4 אתה מבזה את תפקיד חבר המועצה.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 אני אמרתי את זה? א. לב:

 6 תפקיד חבר המועצה. את אתה אמרת את זה ואתה מבזה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 )מדברים ביחד(

 8 רגע שאתה אומר את הדברים האלה,  א. לב:

 9 תן לו לדבר. תן לו לדבר. א. אטיאס:

 10 מבזה. אתה היחיד שמבזה פה את המעמד.    ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 אני מבקש ממך, א. לב:

 12רוצה לשמוע. כל  בבקשה, אני נותן לו אפשרות. הוא לא  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 היום הוא,

 14 ברגע שאתה אומר שאני, א. לב:

 15זה היה מדריך של צוערים. זה בושה שמדינת ישראל   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16לוקחת אחד כמוהו. מי שמבזה את התפקידים המוניציפאליים, לא מבין 

 17 את תפקידו. אתה מבזה תפקיד. תתבייש לך.

 18 והיית מגיע לקרסוליים שלהם,מה זה צוערים? הלוואי  א. לב:

 19 תתבייש לך.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 היית מגיע לקרסוליים של הצוערים האלה.  א. לב:

 21תתבייש לך. אתה מבזה. אני עברתי את המסלול שאתה לא   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22  עברת, בחיים לא יכולת להתקבל לזה. תתבייש לך.

 23 מנהל אותם. א. לב:

 24 אתה מנהל.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 )מדברים ביחד(

 26 . 3בבקשה, סעיף   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 ברגע שהוא אומר כאלה מילים, א. לב:

 28לא יכול להיות שאדם יבזה את תפקיד חבר המועצה. אדם   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד



  04-8666313חברת איגמי,                               (                       2/18) 68ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2018בינואר  4                                                                                                                                     

     

70 

 1 את תפקיד חבר המועצה. אדם רדוד.רדוד מבזה 

 2 יש לך הוכחה שאתה אומר את זה שאני מתנגד, . לב:א

 3 . 3בבקשה, סעיף   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 יש לך הוכחה לזה שאתה אומר שאני מתנגד להכל? יש לך הוכחה? א. לב:

 5 אתה רוצה להעלות,  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 אני רוצה להעלות. כן. א. לב:

 7? אז בבקשה תעלה, אם לא, 3אתה רוצה להעלות את סעיף   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 אני הולך הלאה.

 9 אני בחיים לא אמרתי כאלה דברים.  א. לב:

 10 .3סעיף   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 אני הכול ענייני,  א. לב:

 12 . אתה ענייני, ממש אתה ענייני.3תעלה בבקשה את סעיף   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 אני עובד ענייני.  א. לב:

 14 אתה ממש ענייני.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 הבן אדם לא מבין, יש לו חוסר, א. לב:

 16 אתה לא מבין אתה שאתה לא מבין.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 אוקי.  א. לב:

 18 בבקשה. 3סעיף   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 משהו יש לך הוכחה לזה? אתה אין לך הבנה, רק כשאתה אומר א. לב:

 20 .3סעיף   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 יש לך הוכחה? סבבה. א. לב:

 22 ? 3אתה רוצה לגשת לסעיף   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 אני רוצה, אבל יש לך הוכחה רק? א. לב:

 24 .3תיגש לסעיף   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 שיך הלאה.תגיד אם יש לך הוכחה ואני ממ א. לב:

 26 .3סעיף   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 יש לך הוכחה, א. לב:

 28 שמעת מה שאמרתי לך?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 יש לך הוכחה? א. לב:

 2 הפסקה חמש דקות.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 תעשה הפסקה. קח את הרסקיו, אדוני.  א. לב:

 4 א רסקיו. הרסקיו הוא שלך. ל  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 לך תיקח את הרסקיו ותחזור, א. לב:

 6 חפש את החברים שלך.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 מה? א. לב:

 8 לך תלמד בכלל. לא יודע מי המורים שלך היו.  לך תלמד.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 עברת לריטלין היום.ריטלין.  א. לב:

 10 אני לא יודע מי המורים שלך. חמש דקות הפסקה.   ר:”, יוד”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 )הפסקה(

 12 

 13 הצעה לסדר בנושא סקרים שביעות רצון תושבים תפקוד ופעילות המועצה .3

 14 כרכור. מוגשת ע"י מר איציק לב.-המקומית פרדס חנה

 15 . 3. איציק לב, הצעה מס' 3רבותי, הצעה מס'   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16עה היא בנושא של סקרים שביעות רצון תושבים בנושא של תפקוד ההצ א. לב:

 17 כרכור. -ופעילות המועצה המקומית פרדס חנה

 18 אתה רוצה להקריא אותה?  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19סקר שביעות רצון ותפקוד הרשות המקומית הינו חלק מתהליך בקרה  א. לב:

 20שנתיים האחרונות ושיפור השירות לתושבים. ככל הידוע לי בוצעו ב

 21ובדגש על שירות ופעילות הועדה סקרים שביעות רצון ותפקוד המועצה 

 22 לתכנון ובניה.

 23אבקש להציג במליאת המועצה את הסקרים שבוצעו ההצעה לסדר.  

 24, בהם המסקנות, האם התקיים דיון והפקת לקחים 17-ו 2016בשנת 

 25 ממסקנות הסקרים, מה שונה בפועל בעקבות הסקרים. 

 26הצעת החלטה אתה צריך להציע. ככה לא מציעים הצעה   ר:”ד, יו”בר כוכבא, עור א. ”ד

 27 לסדר, עם כל הכבוד. 

 28 תענה לי על השאלות. א. לב:
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 1לא. אז זאת שאילתא. ככה לא שואלים, אני אענה לך אבל   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2הצעה לסדר, לכתוב מה שאתה  אתה צריך להציעככה לא מנסחים. 

 3להציע הצעת החלטה. אין לך פה הצעת החלטה, איך אני יכול רוצה ו

 4אני אני רוצה כי הם אומרים שהם יודעים. לא, לא, להתייחס אליה? 

 5 רוצה לדעת אתם אומרים שאתם יודעים ואתם מדריכים,

 6 לא אתם. אני יודע. א. מעודה:

 7 אלה שיודעים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 אני יודע. א. מעודה:

 9 ככה מגישים הצעה לסדר?  ר:”ד, יו”. בר כוכבא, עור א”ד

 10 למה אתה כל הזמן פונה לאנשים, ר. לירם:

 11 ככה לא מגישים.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 )מדברים ביחד(

 13 אז אני לא יכול להתייחס להצעה שלך.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 תודה רבה. א. לב:

 15 ה הכול. אני מבקש להוריד אותה מסדר היום. ז  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 מוריד אותה מסדר היום. תודה רבה. א. לב:

 17 מי מוריד אותה מסדר היום? פה אחד.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 אני גם מרים יד. א. לב:

 19 גמרנו? ח. בן צבי:

 20 מורידים אותה מסדר היום.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 , את יודעת על מה הצבעת להוריד מסדר היום?תגידי לי א. מעודה:

 22 כן, היא יודעת.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 הבנתי.  ח. בן צבי:

 24 הצבעה. מורידים מסדר היום, פה אחד.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 

 26 הרכבי ועדות המועצה. .5

 27 ם, מה יש לך לומר?הצעה נוספת הרכבי הועדות. כן אפרי  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28לפני שאתה מתחיל אולי לפני זה, ברשותך, תוריד אותי מכל ועדה שבה  א. לב:
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 1 אתה ראש המועצה. אין לי שום חלק או רצון,

 2 אתה לא פה. א. מעודה:

 3 תכתוב מכתב.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4ום אני אומר את זה לפרוטוקול, תיאום תנועה שכתבת אותי, אין לי ש א. לב:

 5 כוונה להיות,

 6 אני לא כתבתי אותך בשום מקום.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 )מדברים ביחד(

 8אחוז החלטנו לקבל את  40אוקי. בישיבה שכינסנו את כל האופוזיציה  א. מעודה:

 9רוב הועדות שרינה כתבה, למעט אנשים שלא רצו. למשל בועדת מכרזים 

 10 רון,

 11ריך לצאת. אני מבקש להוריד אותי מכל לפני שאתה ממשיך, אני צ א. לב:

 12 הועדות,

 13 אז תגיד שאתה מסכים למה שכתבתי. א. מעודה:

 14 אני מסכים למה שכתבת, רק תוריד אותי מכל הועדות. א. לב:

 15 הורדנו.  א. מעודה:

 16 תודה רבה. שיהיה לכם ערב טוב. א. לב:

 17 ערב טוב גם לך ושבת שלום.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 שיהיה לכם גם חג שמח. א. לב:

 19אפרים מייצג אותנו. תודה רבה. ההסקה אצלי בבית עובדת ללא  ר. לירם:

 20 הפסקה. אני מתנצל. 

 21 חבל שהיא לא עבדה יותר מוקדם.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 אז היית מכבד אותי יותר? ר. לירם:

 23 לפני הסופה.  הולךלא, היית   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24ייצוג בועדות לאנשים שלא פנו אליהם ואנשים שפנו מאחר ומגיע  מעודה:א. 

 25 אליהם,

 26 נחמיה, אני לא יכול. אפרים מדבר, אני רוצה לשמוע אותו.  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27עכשיו כרגע כל השינויים הם פה ממה שאתם הבאתם, פשוט האנשים  א. מעודה:

 28ת בועדת מכרזים כנציגי לא רצו. אז רון וכאכון לא רוצים להיו
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 1 האופוזיציה, התחלפו הגר ומעודה. 

 2 בועדת ביקורת צריך להוסיף את כאכון, הוא באופוזיציה היום. 

 3ועדת הנצחה זאת בוועדה להנצחה צריך נציג לאופוזיציה, לא כתבתם.  

 4 ועדת חובה, צריך נציג אופוזיציה. הגר.

 5ודה והגר בועדות וסיף את מעועדת שמות, אין לאופוזיציה, אז אני מ 

 6 שמות כי לא היו נציגי אופוזיציה. 

 7 ועדה לשימור אתרים אין אופזיציה, צריך להוסיף את כאכון. 

 8ועדת הנחות, החוק קובע למועצה שני נציגים, לעירייה שלושה נציגים.  

 9 קואליציה ואחד אופוזיציה במועצה. ועיריה שלושה.אחד 

 10נציג האופוזיציה הם לא ולכן אם היו"ר נציג הקואוליציה נחמיה,  

 11 מעוניינים ואני נכנס לשם.

 12יש חבר קואליציה נוסף בכמות כאשר אין נציג  ועדת אירועים, 

 13לאופוזיציה, אז אנחנו צריכים להוסיף את זה. בשאר הועדות אין שינוי. 

 14 כל מה שכתבנו זה לפי החוק לביצוע. שאר הועדות כפי שהוצגו.

 15 קי. או  ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16אז בעצם מה שאני אומר זה מה שמגיע לאופוזיציה פשוט והאופוזיציה  א. מעודה:

 17 מחליפה את עצמה.

 18לא יודע מה זה אוקי. אתה אומר אופוזיציה, מאחר שאני   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 אופוזיציה, קואליציה, 

 20 הנהלה. א. מעודה:

 21הסידור הזה שכתבתם. מאחר שאיציק אני לא מכיר את   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 לב הודיע שהוא מתפטר גם עכשיו, אני גם לא יודע את כל הדברים.

 23 הוא לא כתוב פה בכלל. א. מעודה:

 24לא משנה. אבל הוא הודיע שהוא לא רוצה להיות חבר באף   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 ועדה. אני מבקש לאשר את ההצעה של ההנהלה. מי בעד?

 26 מה? מה? ה:א. מעוד

 27 תודה רבה. הסתיים.מי נגד?   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 לא, אבל אני מודיע, א. מעודה: 
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 1 הישיבה נעולה.   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 אבל זה החוק.  א. מעודה:

 3חוק, לא חוק, מותר לך להגיש את זה בהצעה חדשה   ר:”ד, יו”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 שמות ועליהן נצביע.  ות מסודרותותראה לי את הועד

 5 מה זה הצעה חדשה?  א. מעודה:

 6 

 7 סוף הישיבה

 8 


