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ישיבת מועצה מן המניין מס'  )2/18( 68מתאריך 4.1.18
פ ר ו ט ו ק ו ל
הישיבה התקיימה ביום חמישי י"ז בטבת תשע"ח , 4.1.18 ,בשעה  18:00בבניין המועצה
בחדר הישיבות .
משתתפים  :ד"ר אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,הרב יעקב צדקה ,חיה בן צבי ,שרון בן צור  ,רינה
רונן ,מיכה מגידש ,נחמיה מנצור ,הגר פרי יגור (עזבה  ,)18:10איציק לב (הצטרף  ,)18:10אפרים
מעודה ,רון לירם (הצטרף בשעה  ,)18:14אבי כאכון (הצטרף .)18:08
נעדרים  :חיים געש  ,יואב קעטבי.
נוכחים  :רו"ח רן גלר – גזבר ומזכיר המועצה ,אדר' אריה רפפורט – מהנדס המועצה ,צילה כהן
– מנהלת לשכה.
הישיבה מוקלטת  ,מתומללת ,מצולמת ומשודרת בשידור חי באתר האינטרנט של המועצה.
על סדר היום:
 .1הצעה לסדר בנושא ביטול תשלום למפלגות – מוגשת ע"י מר אבי כאכון.
 .2הצעה לסדר בנושא עצירת מינויו של אייל שני למנהל אגף – מוגשת ע"י מר אבי
כאכון.
 .3הצעה לסדר בנושא סקרים שביעות רצון תושבים תפקוד ופעילות המועצה המקומית
פרדס חנה כרכור – מוגשת ע"י איציק לב.
 .4מינוי סגנים וממלא מקום ראש המועצה.
 .5הרכבי ועדות המועצה.
 .6אישרור הקצאת קרקע ברח' חברון לעמותת כלל ישראל למטרת מרכז קהילתי +
אישור ההסכם.
 .7חידוש אישור לעבודה נוספת לרו"ח אלי יוספין ,מבקר המועצה.
 .8אישור לעבודה נוספת לגב' עדי כהן ,מזכירה ומנהלנית בביה"ס רימון.
 .9תיקון טכני של פרוטוקול מס'  )13/17( 62מיום  9.11.17סעיף  , 13אישור המועצה
לחזור בה מכוונתה להפקעת חלקות  101 – 98בגוש  10105אשר פורסם בילקוט
הפרסומים מספר  7003מיום  .11.3.15התיקון הנדרש – חלקות 101 – 98 ,96 ,95
(ולא חלקות  101 – 98כפי שנכתב).
 .10אישור פתיחת חשבון בנק משותף עם חברת החשמל ,לצורך התייעלות אנרגטית.
 .11אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים וכספי הרשות המקומית
לביה"ס אלונים למזכירה הגב' מלי כהן ת.ז 59154021 .במקום גב' שולה תורג'מן ת.ז.
 ,22597132לגב' לימור סמואלוב ת.ז , 27976927 .מנהלת ביה"ס ,אישור קיים.
 .12אישור תברי"ם.
נושא מס'  1על סדר היום -הצעה לסדר בנושא ביטול תשלום למפלגות – מוגשת ע"י מר אבי
כאכון.
אלדד בר כוכבא  :המציע שלח היום מייל משך היום את ההצעה ולכן יורדת מסדר היום.
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נושא מס'  2על סדר היום -הצעה לסדר בנושא עצירת מינויו של אייל שני למנהל אגף – מוגשת
ע"י מר אבי כאכון.
אלדד בר כוכבא  :המציע לא נמצא אז נעבור להצעה הבאה.
נושא מס'  3על סדר היום -הצעה לסדר בנושא סקרים שביעות רצון תושבים תפקוד ופעילות
המועצה המקומית פרדס חנה כרכור – מוגשת ע"י איציק לב
אפרים מעודה  :המציע נמצא באזכרה וביקש מאתנו להקפיא את ההצעה.
נושא מס'  4על סדר היום -מינוי סגנים וממלא מקום ראש המועצה


הגר פרי יגור יוצאת מאולם המליאה

אפרים מעודה  :הנוסח צריך להיות בחירת סגנים וממלא מקום ראש המועצה ולא מינוי.
אלדד בר כוכבא  :מקובל .הנוסח יתוקן.
אלדד בר כוכבא  :מבקש להצביע על בחירתה של גב' חיה בן צבי לסגנית ראש המועצה  ,בחירת מר
מיכה מגידש לסגן וממלא מקום ראש המועצה ובחירת הרב יעקב צדקה לסגן ראש המועצה

בעד –

הצבעה על בחירת גב' חיה בן צבי לסגנית ראש המועצה

( 8אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,יעקב צדקה ,חיה בן צבי ,שרון בן צור ,רינה רונן ,נחמיה מנצור ,מיכה
מגידש)
נמנע – ( 1אפרים מעודה)

החלטה
מליאת המועצה מאשרת בחירתה של גב' חיה בן צבי לסגנית ראש המועצה

בעד – 8

הצבעה על בחירת מר מיכה מגידש לסגן וממלא מקום ראש המועצה
(אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,יעקב צדקה ,חיה בן צבי ,שרון בן צור ,רינה רונן ,נחמיה מנצור ,מיכה
מגידש)
נמנע – ( 1אפרים מעודה)

החלטה
מליאת המועצה מאשרת בחירתו של מר מיכה מגידש לסגן וממלא מקום ראש המועצה

בעד – 8

הצבעה על בחירת הרב יעקב צדקה לסגן ראש המועצה
(אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,יעקב צדקה ,חיה בן צבי ,שרון בן צור ,רינה רונן ,נחמיה מנצור ,מיכה
מגידש)
נמנע – ( 1אפרים מעודה)

החלטה
מליאת המועצה מאשרת בחירתו של הרב יעקב צדקה לסגן ראש המועצה
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נושא מס'  5על סדר היום -הרכבי ועדות המועצה


 – 18:08הגר פרי יגור  +אבי כאכון הצטרפו לישיבה.

אלדד בר כוכבא :מבקש להצביע ולאשר את הרכבי הועדות כפי שהצעתי.
אפרים מעודה :מבקש לדון על הצעתך.



 – 18:09איציק לב מצטרף לישיבה.
 – 18:10הגר פרי יגור עוזבת את אולם המליאה.

אלדד בר כוכבא :אין בעיה ,אני אעבור על הצעתך אפרים ונחזור לזה בהמשך .בינתיים נעבור
לסעיף הבא.
נושא מס'  6על סדר היום -אישרור הקצאת קרקע ברח' חברון לעמותת כלל ישראל למטרת מרכז
קהילתי  +אישור ההסכם.
אלדד בר כוכבא :מסביר את הסעיף .אישרנו את זה כבר אבל בהצבעה הקודמת היינו  7חברים כי
אחד היה בחוץ וצריכים  8חברים.


 – 18:14רון לירם מצטרף לישיבה.

בעד – 10

הצבעה
(אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,יעקב צדקה ,חיה בן צבי ,שרון בן צור ,רינה רונן ,נחמיה מנצור ,מיכה
מגידש ,איציק לב ,אבי כאכון)
נגד – ( 2אפרים מעודה ,רון לירם)

החלטה
מליאת המועצה מאשרת הקצאת קרקע ברח' חברון לעמותת כלל ישראל למטרת מרכז
קהילתי  +אישור ההסכם
נושא מס'  7על סדר היום -חידוש אישור לעבודה נוספת לרו"ח אלי יוספין ,מבקר המועצה.
רן גלר :מסביר את הסעיף ומפנה לחוו"ד יועמ"ש לסעיף.

בעד – 11

הצבעה
(אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,יעקב צדקה ,חיה בן צבי ,שרון בן צור ,רינה רונן ,נחמיה מנצור ,מיכה
מגידש ,איציק לב ,אבי כאכון ,רון לירם)
נמנע – ( 1אפרים מעודה)

החלטה
מליאת המועצה מאשרת חידוש אישור לעבודה נוספת לרו"ח אלי יוספין ,מבקר המועצה
נושא מס'  8על סדר היום -אישור לעבודה נוספת לגב' עדי כהן ,מזכירה ומנהלנית בביה"ס
רימון.
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רן גלר :מסביר את הסעיף.
הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרת עבודה נוספת לגב' עדי כהן ,מזכירה ומנהלנית בביה"ס רימון
נושא מס'  9על סדר היום  -תיקון טכני של החלקות בפרוטוקול מס'  )13/17( 62מיום 9.11.17
סעיף  , 13אישור המועצה לחזור בה מכוונתה להפקעת חלקות  101 – 98בגוש  10105אשר פורסם
בילקוט הפרסומים מספר  7003מיום  .11.3.15התיקון הנדרש – חלקות ( 101 – 98 ,96 ,95ולא
חלקות  101 – 98כפי שנכתב).
אריה רפפורט  :בפרוטוקול הקודם טעינו בסדר הרישום של החלקות ולכן מובא כאן.

בעד – 9

הצבעה
(אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,יעקב צדקה ,חיה בן צבי ,שרון בן צור ,רינה רונן ,נחמיה מנצור ,מיכה
מגידש ,אבי כאכון)
נגד – ( 2איציק לב ,רון לירם)
נמנע – ( 1אפרים מעודה)

החלטה
מליאת המועצה מאשרים תיקון החלקות בפרוטוקול מס'  )13/17( 62מיום  9.11.17סעיף , 13
אישור המועצה לחזור בה מכוונתה להפקעת חלקות  101 – 98בגוש  10105אשר פורסם בילקוט
הפרסומים מספר  7003מיום  .11.3.15התיקון הנדרש – חלקות ( 101 – 98 ,96 ,95ולא חלקות
 101 – 98כפי שנכתב).
נושא מס'  10על סדר היום – אישור פתיחת חשבון בנק משותף עם חברת החשמל ,לצורך
התייעלות אנרגטית.
רן גלר :מסביר את הסעיף.

הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרים פתיחת חשבון בנק משותף עם חברת החשמל ,לצורך התייעלות
אנרגטית.
נושא מס'  11על סדר היום – אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים וכספי
הרשות המקומית לביה"ס אלונים למזכירה הגב' מלי כהן ת.ז 59154021 .במקום גב' שולה
תורג'מן ת.ז ,22597132 .לגב' לימור סמואלוב ת.ז , 27976927 .מנהלת ביה"ס ,אישור קיים.
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רן גלר :מסביר את הסעיף.

הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרים זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים וכספי הרשות
המקומית לביה"ס אלונים למזכירה הגב' מלי כהן ת.ז 59154021 .במקום גב' שולה תורג'מן
ת.ז ,22597132 .לגב' לימור סמואלוב ת.ז , 27976927 .מנהלת ביה"ס ,אישור קיים
נושא מס'  12על סדר היום -אישור תברי"ם.
רן גלר :מסביר ודנים על סעיפי התברי"ם השונים.
הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרים את התברי"ם הבאים:
 – 835שיפוץ משרדי שפ"ח – הגדלה
 – 883תכנון שביל אופניים משכ' נווה פרדסים לרכבת – חדש
 – 884ביצוע הסדרי בטיחות בצ' אחוזה/הנעורים/קדמה (ולא המושב כפי שנרשם)– חדש
 – 885ביצוע הסדרי בטיחות בצ' התחיה/זמיר/יונה – חדש
 – 886ביצוע הסדרי בטיחות בצ' הדרים/הדרור – חדש
 – 320הקמת גינון ציבורי – חדש
 – 779בינוי גנ"י אתרוג – הגדלה
 – 887שיקום שכונות שיתוף ציבור חוזר – חדש
 – 888שיפוצי קיץ  – 2018חדש
 – 889עיצוב מרחבי למידה בביה"ס יסודי דמוקרטי שבילים ע"ש מ .בגין – חדש
 – 890עיצוב מרחבי למידה בביה"ס תיכון דמוקרטי שבילים ע"ש מ .בגין – חדש
 – 891עיצוב מרחבי למידה בביה"ס שרת – חדש
 – 892עיצוב מרחבי למידה בביה"ס רימון – חדש
 – 894עיצוב מרחבי למידה בביה"ס אלונים – חדש
 – 893עיצוב מרחבי למידה בביה"ס מרחבים – חדש
 – 882עבודות חשמל במתחם בריכת שחיה (עד הפילר) – חדש
 – 842רכישת משאית מנוף – הגדלה
חוזרים לדון בנושא מס'  2על סדר היום  -הצעה לסדר בנושא עצירת מינויו של אייל שני למנהל
אגף – מוגשת ע"י מר אבי כאכון.
אלדד בר כוכבא :אתה מטעה את הציבור .אין מינוי  ,יש מכרז ,יש ועדת מכרזים .זה צריך לרדת
מסדר היום .אתה כותב עצירת מינויו כאילו הבן אדם נבחר.
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מתקיים דיון קולני סביב הנושא.



 19:30שרון בן צור עוזבת את הישיבה

אלדד בר כוכבא :ההצעה לסדר מטעה ולא מנוסחת נכון .מציע להסיר מסדר היום.

בעד –

הצבעה

( 7אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,יעקב צדקה ,חיה בן צבי ,רינה רונן ,נחמיה מנצור ,מיכה מגידש)
נגד – ( 4אבי כאכון ,איציק לב ,אפרים מעודה ,רון לירם)

החלטה
ההצעה לסדר יורדת מסדר היום


 5דקות הפסקה – 19:40

חוזרים לדון בנושא מס'  3על סדר היום  -הצעה לסדר בנושא סקרים שביעות רצון תושבים
תפקוד ופעילות המועצה המקומית פרדס חנה כרכור – מוגשת ע"י איציק לב.
איציק לב :מציג את ההצעה לסדר.
אלדד בר כוכבא :ככה לא מציעים הצעה לסדר עם כל הכבוד .הצעת החלטה אתה צריך להציע.
מי בעד להוריד אותה מסדר היום?
הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
ההצעה לסדר יורדת מסדר היום

חוזרים לדון נושא מס'  5על סדר היום  -הרכב ועדות המועצה.
איציק לב :מודיע כי מתפטר מכל הועדות.


 19:50איציק לב  +רון לירם עוזבים את אולם המליאה

אפרים מעודה :מציג את הצעתו להרכב האופוזיציה בוועדות המועצה.
אלדד בר כוכבא :מבקש לאשר את הצעתי להרכב ועדות המועצה כפי שצורף לסדר היום  ,להוציא
את איציק לב בהתאם להודעתו על התפטרותו מכל הועדות .מי בעד?
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בעד – 7

הצבעה
(אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,יעקב צדקה ,חיה בן צבי ,רינה רונן ,נחמיה מנצור ,מיכה מגידש)
נגד – ( 2אבי כאכון ,אפרים מעודה)

החלטה
הרכב ועדות המועצה כפי שהוצג בסדר היום מאושר (להוציא את מר איציק לב אשר הודיע על
התפטרותו מכל הועדות)

 19:50ישיבה נעולה

_______________
רן גלר
מזכיר וגזבר המועצה

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

