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 15 מועצהחבר  -   מר אביעד סיני

 16 מועצהחבר  -    מר דנטס טל

 17 מועצהחבר   -    מר אורי פרץ

 18 מועצהחבר  -   מר אברהם אמיתי 

 19 מועצהחבר  -    מר כמוס דוד

 20 מועצהחבר  -   מר חכימי יוני

 21 מועצהחבר  -   מר מנצור נחמיה
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 24 המועצהמהנדס  -   אדר' אריה רפפורט
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 1 על סדר היום:

 2-( שהתקיימה ב3/19) 4בישיבת המועצה מס'  5ל סעיף מס' הצבעה חוזרת ע .1

14.2.19  3 

 4 עדכונים משולחן ועדות הרשות: .2

 5 א. ועדת גימלאים ונגישות 

 6 ב. ועדת מכרזים 

 7 2019אישור תבחינים לתמיכות בעמותות לשנת  .3

 8 אישור מורשי חתימה בחשבון הורים בלבד ביה"ס רימון: .4

 9 מנהלת בית הספר )אישור קיים( 34496489א. הגב' נועה יזדי ת.ז.  

 10 מזכירת בית הספר 066050238הגב' עדי כהן ת.ז. ב.  

 11יו"ר ועד הורים הנכנסת )במקום סבסטיאן  027286269ג. הגב' רחל מילנוב ת.ז.  

 12 יו"ר ועד הורים היוצא.( 011175726קבוט ת.ז. 

 13 אלי יוספין –אישור עבודה נוספת  .5

 14 תב"רים  .6

 15 

 16 פ ר ו ט ו ק ו ל

 17 

 18 6. יש לנו 9ישיבת המועצה מן המניין מס' לפתוח את  בדתתכאני מ ה. פרי יגור, יו"ר:

 19 נושאים על סדר היום ועוד כמה עדכונים.

 20 

 21-( שהתקיימה ב3/19) 4בישיבת המועצה מס'  5הצבעה חוזרת על סעיף מס'  .1

14.2.19 22 

 23בישיבה מיום  5נתחיל בסעיף הראשון, הצבעה חוזרת על סעיף מס'  ה. פרי יגור, יו"ר:

 24. זה מצורף לכם. פשוט צריך לנסח את ההחלטה. אחזור על 14.2.19

 25הצעת ההחלטה ולאחר מכן ניגש להצביע עליה. ההצעה היתה אישור 

 26מליאת המועצה את מינויה של לינוי כהן ארבל לנהל את לשכת ראש 

 27, שזה לא 3.2.19משכר מנכ"ל החל מיום  40%-30%המועצה בשכר של 

 28 ז אני מבקשת להביא את זה להצבעה חוזרת.. אהיה כתוב
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 1 איפה הסעיפים האלה? מעודה: א.

 2-יש בנספחים. הנספח הראשון זה הפרוטוקול של מליאת המועצה מ פרי יגור, יו"ר: ה.

14.2.19 .  3 

 4 '?3.2.19את רוצה להוסיף 'החל מיום  ג'ובראן: עו"ד ג.

 5 כן. פרי יגור, יו"ר: ה.

 6 יום התחלת עבודה?בשביל לשלם מ ג'ובראן: עו"ד ג.

 7הערות?  יש שאלות? נכון, כמו שעשינו בעצם גם בהקשר של הסגנים. פרי יגור, יו"ר: ה.

 8 אושר פה אחד.)ללא( אז 

 9 

 10 עדכונים משולחן ועדות הרשות: ועדת גימלאים ונגישות וועדת מכרזים .2

 11דולה אנחנו נתחיל היום במסורת חדשה. אני מייחסת חשיבות מאוד ג ה. פרי יגור, יו"ר:

 12לפעילות וועדות הרשות. יש את ועדות החובה ויש את ועדות הרשות. 

 13אין שם הרבה. וכל אחד מחברי המועצה יש לו את תחום האחריות 

 14כמו שהחלטנו בתחילת הקדנציה. אם בקדנציה שעליו הוא מופקד, 

 15הקודמת הוועדות בחלקן לא התכנסו או לא התכנסו תדיר או אפילו 

 16באופן שיטתי לאתר האינטרנט, אז אנחנו פרוטוקולים שלא הועלו 

 17נתחיל במסורת חדשה שמידי תקופה חברי מועצה של יושבי ראש 

 18 2וועדות למיניהן יביאו לפה עדכונים משולחן הוועדות. היום יש לנו 

 19וועדות שיעדכנו, אחת זו ועדת הגימלאים ונגישות. סיכמנו עם חיה, 

 20הוועדה השנייה אבל חיה טסה. אז נשמור את זה לפעם הבאה. אז 

 21 שתעדכן היום היא וועדת מכרזים. אביעד סיני, בבקשה.

 22ולהסביר בכמה  אני רוצה להגיד כמה מילים בנושא וועדת המכרזים :סיניא. 

 23מילים לפני כן, למי שקצת פחות מכיר את העניין הזה, וכולנו נחשפים, 

 24כל מי שהוא חבר וועדה חדש, בעצם מכרזים זו הדרך של הרשות 

 25לקדם ולפעול. באמצעות המכרזים היא מקדמת פעולות,  המקומית

 26פרויקטים, דברים שוטפים שמתנהלים באמצעות מכרזים, כך שהמון 

 27מעבודת המועצה עובד תחת וועדת המכרזים. וזו וועדה חשובה. אני 

 28רוצה לפני שאפרט קצת על מה עשינו להגיד תודה לכל מי שלוקח בעניין 
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 1לווה את המכרזים טרם יציאתם הזה, כמובן לראש המועצה הגר שמ

 2ותוך כדי, לחברי הוועדה, שחברינו גם קעטבי וגם מעודה, גם פרץ וגם 

 3חכימי, לצוות המקצועי של הגזבר גלר והיועמ"ש ג'ובראן ולזיווה שהיא 

 4ישיבות עד היום.  10-מנהלת מחלקת מכרזים. כולנו יחד נפגשנו קרוב ל

 5ומשקיעים בעניין  כל אחת טרחה כמה שעות סביב הנושאים האלה,

 6הזה. יש סביב הפרוצדורות שכרוכות עם הנושא של אישור המכרזים 

 7ובאופן כללי המון שאלות וטענות ובעיות וסוגיות שונות. וכולנו 

 8נחשפים לעבודת המועצה. וכמובן שחלק ממה שאנחנו רואים שם יש 

 9מעקבים, ואנחנו מביאים את הדברים בפני ראש המועצה ונקדם את זה 

 10קווה לשיפור העבודה של המועצה. אז תודה לכולם. לגבי נושאים אני מ

 11משמעותיים שעד עכשיו עברו דרך וועדת המכרזים ונקווה שנראה 

 12אותם כמה שיותר מהר, כמה פרויקטים משמעותיים. חניון הרכבת 

 13כולל הגן הציבורי עכשיו. תכנון שדובר עליו פה. שצ"פים, כמה לפיתוח 

 14ה שקשור בשיפור מוסדות חינוך. עכשיו יש של כיתות וביצוע של כל מ

 15את ביה"ס שדות שבקרוב יאושר ותכנון של חטיבה עליונה בבי"ס 

 16דמוקרטי. דברים יפים. אני חייב להגיד שיש המון מציעים, וזה גם 

 17מעודד, והרבה פעמים ההצעות שמציעים פחותות מאותם אומדנים 

 18צוי שיש, מה שמעיד על זה שבסך הכל המכרזים מאפשרים מי

 19פוטנציאל של כספי הרשות בצורה טובה. חוץ מזה, היו כמה מכרזים 

 20בנושא קבלנים שעובדים עם המועצה. סביב העניינים האלה אני חייב 

 21להגיד שהיה דיון בתוך הוועדה לגבי השאלה האם צריך את אותם 

 22קבלנים או לא ומה התכניות הכלכליות שמשרתות באמצעות העסקת 

 23שה, ששמחנו. צריך לראות שהדבר הזה יוצא הקבלנים הללו. קצת הנג

 24לפועל. ועוד ועוד. השכרות של נכסים. אז זהו. זה מה שהיה עד עכשיו 

 25 על שולחן הוועדה. 

 26דבר נוסף שאני אשמח שכולכם תשימו את הראש וגם תביאו אלינו  

 27הצעות, אנחנו רוצים בגלל שנכנסנו לוועדה לראות איך אפשר לשפר את 

 28בודת המועצה באופן כללי בנושא מכרזים. תמיד עבודת הוועדה ואת ע
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 1יש מה לשפר, כמו למשל איך מפרסמים מכרזים, תנאי סף האם הם 

 2צריכים להיות כבדים או קלים כדי לעודד, ועוד כהנה וכהנה סוגיות 

 3שעולות סביב נושא המכרזים. כך שאתם מוזמנים לפנות אלינו עם 

 4צריכים לשפר אותם.  הצעות, רעיונות, דברים שאתם חושבים שאנחנו

 5 תודה רבה ובהצלחה לכולנו.

 6לפני שנעבור לאישור התבחינים, רק עדכון לגבי משהו שעלה בישיבת  ה. פרי יגור, יו"ר:

 7ההנהלה. אייל ביקש לבחון נושא של סגירת דרך הנדיב למעבר משאיות 

 8בשעות מסוימות, מוגבלות. וזה התפתח לדיון רחב יותר מדרך הנדיב 

 9דים, הדרים, פיק"א. כל מיני צירים ראשיים שבשעות אלא גם למייס

 10מסוימות לבחון אפשרות של סגירת מעבר למשאיות. אנחנו סיכמנו 

 11בהנהלה שהנושא הזה יובא לשני פורומים לבחינה. אחד, לוועדת 

 12התחבורה, והשני לוועדה לתיאום תנועה. אז אנחנו נדון שם עם אנשי 

 13ה, כי וועדת תחבורה היא המקצוע, בטח יותר בוועדה לתיאום תנוע

 14יותר ציבורית. נדון עם גורמי המקצוע ונשוב לעדכן פה אם באמת 

 15 יתקבלו החלטות לכאן או לכאן, שעות, איפה, מה וכן הלאה. 

 16אני חושב שהיה צריך כן לקיים פה דיון כי יש גם נושאים נוספים ללא  חכימי: י.

 17כור. אז אני כר-עלויות לשפר או להקל על נושא התחבורה בפרדס חנה

 18חושב שמן הראוי היה שנפתח איזשהו דיון על התחבורה, על הנקודה 

 19 הזאת ועל עוד כמה וכמה נקודות.

 20נכון. אז בסוף החודש יש לנו באמת את וועדת התחבורה, ששם אנחנו  פרי יגור, יו"ר: ה.

 21נבחן היבטים גורפים גם של תחבורה ציבורית, חניון רכב כבד, כל מיני 

 22ם שאנחנו צריכים לטפל בהם, אולי כבישים חדשים, היבטים, פקקי

 23צירים חדשים, גם נגזרות של תכנית המתאר וגם דברים שאולי לא 

 24מופיעים וצריך לחשוב עליהם. כמובן שהדברים יבואו לפה לעדכון. אבל 

 25אפשר לעשות דיון מקצועי. הדיונים יהיו בוועדות. ואנחנו נביא -פה אי

 26 לפה להחלטות ככל שצריך.

 27אני רוצה להגיד שמה שאמרתי גם בהנהלה, בשביל שזה יהיה קצת  גן:כ א.

 28... חברה שמוכנה לעשות לנו יותר רחב. אני רוצה לעדכן בעניין הזה ש
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 1ניטור של התנועה שם בציר דרך הנדיב בחינם באופן עקרוני. זאת 

 2אומרת, אני והצוות המקצועי ניפגש עם המנכ"ל שלהם. זה חלק מהקול 

 3ת טכנולוגית. אנחנו נצטרף כפיילוט לעניין הזה. אני הקורא של חדשנו

 4מקווה שהם יקבלו אותנו ונוכל לעבוד איתם ביחד. הם מקבלים 

 5מענקים על זה שהם מציגים חדשנות טכנולוגית. אנחנו יכולים להצטרף 

 6בחינם ולחסוך כספים למועצה בפיילוט הזה. הנושא הזה באמת חשוב 

 7ת ממש בקרוב ע"מ לנצל את ת תיאום תנועה שמתכנסשיעלה בוועד

 8באופן עקרוני של מע"צ, עדיין המפקח על  652המומנטום הזה. גם דרך 

 9זה גם תואם את התעבורה יכול לקבל המלצה של וועדת תיאום תנועה. 

 10תכנית המיתאר, זאת אומרת מבחינת נספח התחבורה. ואת כל 

 11  הדברים האלה אנחנו נעשה.

 12 

 13 2019לשנת  אישור תבחינים לתמיכות בעמותות .3

 14יש לכם גם את התבחינים המותאמים. צירפנו גם את חוזר המנכ"ל  :ה. פרי יגור, יו"ר

 15, למי שרצה להרחיב ולראות את התהליך, וגם את חוות דעת 4/2006

 16היועץ המשפטי שמתבקשת מהנוהל הזה. רן, אתה רוצה להציג את 

 17 התבחינים?

 18תמיכות. אנחנו נוהגים כן. התבחינים זה החלק האיכותי של הליך ה גלר: ר.

 19לאשר את התבחינים אחת לשנה. בדרך כלל מאשרים את זה הרבה 

 20' בגלל מערכת 18-השנה וגם בספטמבר. -יותר מוקדם, בחודש אוגוסט

 21הבחירות באותה תקופה אז הדיון נדחה להיום. לאחר שהנהלת 

 22המועצה מאשרת את התבחינים, אנחנו נפרסם את הליך הקצאת 

 23לתמיכות בתקשורת, נקבע לוח זמנים להגשה, משאבים של המועצה 

 24והנושא יובא אחרי החלטת וועדת תמיכות כהמלצה למליאת המועצה 

 25והנושא של ההחלטה לגבי העברה להקצות את המשאבים בפועל. 

 26 . 2019כספית לעמותות צריך להיות עד חודש יוני 

 27ד ישיבה. במסגרת נכון. עד יוני בעצם אנחנו צריכים לקיים פה עו פרי יגור, יו"ר: ה.

 28התקציב קבענו את המסגרות התקציביות. ועכשיו אנחנו נצטרך 
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 1להיכנס לרזולוציות של איך מחלקים כל מסגרת למי מהעמותות 

 2שיגישו, ככל שיעמדו בקריטריונים. זאת אומרת, זה דיון ראשון. 

 3יוצאים, מפרסמים, מגישים בקשות לתמיכות. ואנחנו מתכנסים שוב 

 4 קת העוגה.פה להחליט על חלו

 5 כך הדיון הכמותי. -כן. זה דיון איכותי, ואחר גלר: ר.

 6אנחנו מאשרים פה  אז )ללא( יש לכם שאלות לגבי התבחינים? הערות? פרי יגור, יו"ר: ה.

 7  אחד כרגע את אישור התבחינים לתמיכות.

 8 

 9 אישור מורשי חתימה בחשבון הורים בלבד ביה"ס רימון: .4

 10 מנהלת בית הספר )אישור קיים( 34496489א. הגב' נועה יזדי ת.ז.  

 11 מזכירת בית הספר 066050238ב. הגב' עדי כהן ת.ז.  

 12יו"ר ועד הורים הנכנסת )במקום סבסטיאן  027286269ג. הגב' רחל מילנוב ת.ז.  

 13 יו"ר ועד הורים היוצא.( 011175726קבוט ת.ז. 

 14 

 15הות. נועה יזדי, עדי כהן יש לכם פה את כל הפרטים, מספרי תעודות ז :, יו"רפרי יגור ה.

 16 ורחל מילנוב. 

 17אנשים חשובים,  15זה כל אישורי מורשי חתימה. זה חייב אישור של  ט. דנטס:

 18אביב או שבחיפה כל היום -שהזמן שלהם יקר. אני לא מאמין שבתל

 19. למה לא איזושהי וועדה יושבים ועושים אישור. אין לי גם את הכלים

 20ו שהבנאדם לא פושט רגל, שאין לו יכניסו את הת.ז., יראאו שניים ש

 21תיק פלילי וכו'. מה אני יודע. מה, אני מכיר? למה אני צריך להתעסק 

 22 עם זה?

 23, לחברה הכי קטנה שיש. בשביל לקבוע תשווה מצב מועצה לחברה ג'ובראן: עו"ד ג.

 24זכויות חתימה יש את הדירקטוריון של החברה. ופה גוף הוא גוף מעין 

 25תם קובעים את זכויות החתימה. החשבון חברה. פה אתם הנהלה, א

 26הוא חשבון על שם המועצה. זכויות החתימה זה מכוח חוזר מנכ"ל, עם 

 27חשבון, ילדים, הורים, שכר לימוד וכו'. אבל אתה זה שקובע. כלומר 

 28סטטוטורית אתה זה שקובע את זכויות החתימה. ואחרי זה, זה צריך 
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 1 להגיע לכאן.

 2 בתי ספר? יושבים כל היום על זה? 7,000יה, שיש ומה עם העירייה בנתנ דנטס: ט.

 3 זה לא נשמע לי הגיוני.

 4יושבים בכל העיריות, אני לא יודע אם מבחינת אני לא יודע אם  ג'ובראן: עו"ד ג.

 5 העיריות יש הסדר שונה. במועצות אתה קובע.

 6אפשר לבדוק את זה. זה לא נשמע לי הגיוני. נשמע לי שאפשר למצוא  דנטס: ט.

 7י פרוצדורת ביניים, שזה נשמע לי יותר מקצועי. ובאמת, אני לא איזושה

 8 מכיר את השמות. 

 9לא צריך לעשות על זה תזה. אנחנו נבדוק ואם אפשר לייעל את זה אז  פרי יגור, יו"ר: ה.

 10אנחנו נייעל אותו. אני גם לא אוהבת להביא לפה סעיפים שהם סתם. 

 11ייבים אותנו, אז אבל אם כרגע אנחנו נדרשים וזה מה שהנהלים מח

 12 אנחנו פועלים לפי הנהלים.

 13השאלה אם אנחנו מאשרים, יש לנו איזושהי אחריות על החשבונות  חכימי: י.

 14 האלה?

 15 בוודאי. אם אתה מאשר אז יש לך אחריות. דנטס: ט.

 16אמנם זה חשבון ייעודי, יעברו כספים מסוימים חשבון המועצה.  ג'ובראן: עו"ד ג.

 17בשביל לפקח. אבל זה חשבון שאין בו  3 או 2לשימוש. ולזה ממנים 

 18 אשראי. זה כספים שנכנסים ויוצאים לייעוד מסוים. 

 19 . אז אושר פה אחדיש הערות או שאלות נוספות? )ללא(  פרי יגור, יו"ר: ה.

 20 

 21  אלי יוספין –אישור עבודה נוספת  .5

 22צירפנו לכם בקשה לאישור עבודה נוספת לאלי יוספין, מבקר המועצה.  פרי יגור, יו"ר: ה.

 23את הבקשה שלו. צירפנו את חוות דעת היועמ"ש. אתם יודעים שאלי 

 24עובד פה בחצי משרה. אז הוא ביקש להשלים חצי משרה במקום אחר. 

 25 אין מניעה.

 26כן. אציין גם לחברי מועצה חדשים שאלי היה לו אישור קודם. אבל  ג'ובראן: עו"ד ג.

 27חיצוני, שני גופים כמבקר חיצונית, בודה נוספת היתה בעצם זהות ע

 28עושים אותה. היום יש לו בעצם הזדמנות לעבודה נוספת בחצי משרה 
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 1במקום קבוע. ולכן חשבתי שמן הסדר הטוב להביא לאישור נוסף בגלל 

 2 זהות המעביד השונה מהקודם.

 3 יש רישום מי זה המעביד?  מעודה: א.

 4 רשום, "מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן". זה בגליל.  א. סיני:

 5אני נתתי חוות דעת. אני בוחן כמובן אם אין ניגוד עניינים, אם אין  ג'ובראן: עו"ד ג.

 6 מניעה חוקית כלשהי. ולכן נתתי אישור שאין בעיה עם זה.

 7  מאושר פה אחד.אז אם אין הערות או שאלות נוספות )ללא(,  פרי יגור, יו"ר: ה.

 8 

 9 ריםתב" .6

 10 אחד. נעבור על הת"ברים אחד ה. פרי יגור, יו"ר:

 11שקל על חשבון  100,000נושא תב"רים של .... לריהוט משרדי המועצה,  :ר. גלר

 12 שקל. 150,000היטל השבחה, שיפוץ משרדי מחלקת הגבייה 

 13 על חשבון היטלי השבחה? א. מעודה:

 14 כן. קרנות המועצה ממקור היטל השבחה. גלר: ר.

 15 טף?היטלי השבחה זה לא שייך לריהוט. זה מהתקציב השו מועדה: א.

 16זה שייך לכל דבר, לרבות ריהוט, בהתאם להחלטת מליאת המועצה  גלר: ר.

 17 ומשרד הפנים, מותר.

 18סליחה, היטלי השבחה זה לפיתוח וכל הדברים האלה, לא לריהוט. זה  מועדה: א.

 19 צריך להיות בתקציב שוטף. אל תמשיך.

 20 אתה רוצה לעשות דיון? יש יו"ר המועצה. גלר: ר.

 21ריהוט, אבל לא מהיטל ההשבחה. צר לי. היטלי השבחה ריהוט, לא  מועדה: א.

 22מיועדים להשבחה, לפיתוח, לכל הדברים האלה. לא לריהוט. תביא 

 23 תקציב אחר.

 24 בוא נתקדם. נשאיר את זה לסוף. פרי יגור, יו"ר: ה.

 25אלף שקל. המשרדים נפגעו  150,000מחלקת הגבייה, שיפוץ למשרדים  גלר: ר.

 26ל לשקם את המבנה ולהחזיר את מהשריפה של החנות ליד. בשבי

 27 מחלקת הגבייה.

 28 לא היה ביטוח לחנות שליד? חכימי: י.
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 1לחנות היה ביטוח. חברת הביטוח טוענת שהיות והיתה הצתה במקום,  גלר: ר.

 2 הביטוח לא חל.

 3 גם עלינו, שאנחנו שכנים? כגן: א.

 4 40,000אנחנו הפעלנו את הביטוח שלנו, עם השתתפות עצמית. זה בערך  גלר: ר.

 5 שקל.

 6 רן, לצד השני לא היה צד ג'? כגן: א.

 7היה לו צד ג', אבל הביטוח לא חל באותם מקרים של הצתה מכוונת. אז  ר. גלר:

 8 כצד ג' לא אישרו. 

 9 רן, זה לא בעיה שלנו אם הצתה מכוונת.  חכימי: י.

 10 )מדברים ביחד(

 11 הוא יכול לא לאשר לנשרף, אבל לא לנו כצד ג'. י. קעטבי:

 12 ת הביטוח טוענת שאין ביטוח למקרה של הצתה.חבר גלר: ר.

 13 אם אין כיסוי, אז אין כיסוי. ג'ובראן: עו"ד ג.

 14 דיווחנו את זה לחברת הביטוח שלנו. היא תתבע אותם. גלר: ר.

 15 )מדברים ביחד(

 16שקל השתתפות עצמית, אם לא נקבל  40,000-שקל, מתוכם כ 150,000 ר. גלר:

 17 כך כתביעה של אותו צד ג'.-את זה אחר

 18האם אתם לוקחים בחשבון בתביעה גם את הזמן שהשכרנו מקום  חכימי: י.

 19 אחר?

 20 בוודאי. גלר: ר.

 21תובעים את כל הנזק. גם היחסים בין חברת הביטוח לבין המבוטח לא  ג'ובראן: עו"ד ג.

 22מענייננו. פשוט יותר קל ע"י חברת ביטוח לגמור את העניין. עכשיו, 

 23גרם לנו, אנחנו הפעלנו את כשהחברה לא כיסתה את הנזקים שהוא 

 24הביטוח שלנו, שילמנו השתתפות עצמית. אנחנו נתבע גם את 

 25ההשתתפות העצמית וגם אם זה עולה לנו נזק נוסף, אובדן שכירות 

 26 וכו', מהבנאדם עצמו.

 27 אני חושב שצריך לשמוע את יועץ הביטוח שלנו.  חכימי: י.

 28 אנחנו עושים את זה הכל. ג'ובראן: עו"ד ג.
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 1 כי יש סעיף גם שאם אתה גורם נזק לשכן, אתה מכסה. יש כיסוי לזה.  :חכימי י.

 2 זה צד ג'. קעטבי: י.

 3זה לא צד ג'. זה משהו אחר. לא משנה. לכן זה תמוה שאין הכיסוי לנזק  חכימי: י.

 4 שלנו מהביטוח שלהם. 

 5 )מדברים ביחד(

 6 זה בעיה של המבוטח, לא שלנו. עו"ד ג. ג'ובראן:

 7חברות הביטוח כרגע אנחנו לא יורדים ל... בהנחה שהיה  2ביחסים בין  כגן: א.

 8חברות הביטוח למעשה, כי אם הוא  2לו ביטוח. אז התביעה היא בין 

 9 חדל פירעון או שאין אפשרות להגיע אליו זה לא משנה. 

 10 זה גם וגם. התביעה בטח תהיה גם מול חברת הביטוח וגם מולו. גלר: ר.

 11בית המשפט יקבע שאכן אין כיסוי בתכנית, עדיין אתה נשאר מול  אם ג'ובראן: עו"ד ג.

 12 הבנאדם.

 13 )מדברים ביחד(

 14 אפשר עם היטלי השבחה?-אפרים אומר שאי ה. פרי יגור, יו"ר:

 15נכון. מתקציב שוטף. השאר, תכנון פה ועבודות ביוב, הכל מהיטלי  מעודה: א.

 16ה. השבחה. אז זה תקציב שוטף. אתה לא יכול לקחת מהיטל השבח

 17אסור לך. היטלי השבחה זה לפיתוח וביוב, וזה לא שייך לזה. אל 

 18 תערבב לי פה.

 19לא, אבל שריפה אתה בונה מחדש. אולי לגבי הריהוט אתה צודק. אבל  סיני: א.

 20 פה זה לשפר משרדים של המועצה.

 21 היטלי השבחה זה מה שתכניס. עוד לא הכנסת. מעודה: א.

 22 ל עם היטל השבחה או לא?לבנות פה עוד קומה אתה יכו סיני: א.

 23  הייתי מעמיד את זה להחלטה של משרד הפנים. היה ויאשרו, בסדר. ר. גלר:

 24 )מדברים ביחד(

 25 ההוצאות האלה? רן, זה היה בתוך התקציב י. חכימי:

 26 מה, הרגיל? גלר: ר.

 27 כן. חכימי: י.

 28 לא.  גלר: ר.
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 1 לא. בתקציב השוטף לא. פרי יגור, יו"ר: ה.

 2 )מדברים ביחד(

 3מבחינה יבשה טהורה זה לא יכול לבוא מהיטל השבחה. אתה מביא את  ג. ג'ובראן:עו"ד 

 4זה כהיטל השבחה בחלק מהשבחת המבנה, כביכול. כל התב"רים 

 5 עוברים לאישור משרד הפנים.

 6 )מדברים ביחד(

 7תכנון רחוב המלאכה בין יזרעאל באזור התעשייה לדרך השדה,  ר. גלר:

 8 צה.שקל הוצאות מקרנות המוע 200,000

 9 )מדברים ביחד(

 10זה לא רק המתכנן. זה כל עבודות ההנדסה, ומתכנן, מודד, וכו'. זה לא  עו"ד ג. ג'ובראן:

 11 כמו כלום? 15%-מגיע ל

 12כך -אני לא יודע. מי אמר שזה מיליון וחצי? אתה תקבע מינימום ואחר מעודה: א.

 13כך ואז נשאר לך עודף -ואז אולי תוריד אחר 200תוסיף. אל תקבע לי 

 14יא את זה למשהו אחר. עזוב. אני מכיר את השיטות האלה. סלח לי, ותב

 15 אני דיי עם ניסיון פה.

 16אני לא מקבלת את הגישה הזאת 'של השיטות האלה'. אנחנו יש לנו  פרי יגור, יו"ר: ה.

 17אחריות על התפקוד השוטף. אנחנו נאשר פה ונעקוב אחרי התפעול 

 18 בשוטף.

 19 נשמעה ותיכתב.אין בעיה. אבל ההערה שלי  מעודה: א.

 20שקל. זה הקצב שנתי לעבודות ביוב ברחבי  700,000עבודות ביוב  גלר: ר.

 21 שקל מקרנות המועצה.  500,000היישוב. סלילת רחוב המלאכה 

 22 ?200רחוב המלאכה זה תכנון  מעודה: א.

 23 שקל. זו לא כל העבודה.  500,000זה מה של התכנון, ועכשיו זו הסללה  גלר: ר.

 24ם תשתיות של מקורות שצריך לטפל בהם. חברת חשמל. זה רק יש ש רפפורט: א.

 25 ההתחלה.

 26 )מדברים ביחד(

 27אני רוצה להגיד רגע משהו בעניין הזה לפרוטוקול. אני פעם בדקתי את  א. כגן:

 28כל הנושא הזה של רחוב המלאכה. יש לנו בעצם תכנית לפיתוח של 
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 1אזור התעשייה לתעסוקה, שהיא ממזרח למתחם ביג. אני מבין 

 2התכנית הזאת תקועה למעשה כבר כמה שנים, כשאחד הגורמים ש

 3שתוקעים אותה זה הנושא של אני לא יכול לתת פתרונות תנועה בדרך 

 4 המלאכה. זה נכון. 

 5אזור המלאכה המזרחי, מביג מזרחה, לפי תכנית המתאר הוא אמור  רפפורט: א.

 6ם שני 7מתחמים עיקריים. כבר  3הוא מחולק לפי להתעבות ולהתרחב. 

 7מנסים בעלי הקרקע לקדם תב"ע למתחם ראשון שמתחיל מבי"ס רימון 

 8 וקצה ביג ועד לתעלת הניקוז שנמצאת מזרחה.

 9 מ"ר לתעסוקה.  82,000אנחנו מדברים שם על  כגן: א.

 10 מה זה קשור עכשיו לסוגיית רחוב המלאכה? פרי יגור, יו"ר: ה.

 11ידום של התכנית, לא, אני מסביר בדיוק. היום מה שתוקע לי את הק כגן: א.

 12שאמורה להכניס מיליוני שקלים במסגרת היטל השבחה, זה ציר 

 13המלאכה, כי לפי הוועדה המחוזית אני לא יכול להכניס עוד תנועה 

 14מ"ר לתעסוקה,  82,000לדרך הנדיב. אם יש לי תכנית שמדברת על 

 15שאמורה להכניס לי גם מיליוני שקלים כהיטל השבחה וגם אחרי זה 

 16חלק מהבעיה, שאנחנו יודעים שיש לנו, אז אני אומר, אם ארנונה, וזה 

 17אנחנו משקיעים בדרך המלאכה בוא נעשה כבר את כל דרך המלאכה. 

 18 זה מה שאני אומר. 

 19 צריך לזרז. אין שום ספק. חכימי: י.

 20אני רוצה להעלות את הנושא הזה של הקידום של התכנית ההיא. אני  כגן: א.

 21 רוצה להבין למה היא לא מקודמת.

 22 דנו בתכנית הפיתוח. פרי יגור, יו"ר: ה.

 23תכנית הפיתוח יכול להיות שלא ראתה את כל התמונה. במקרה הזה  כגן: א.

 24אני מדבר על תכנית שמדברת על מיליוני שקלים שיכולים להיכנס. אם 

 25אני יכול לקדם את זה, וזו תכנית שאני מבין שהיא תקועה כבר כמה 

 26 יפויות לעניין.שנים, אז בוא נעשה שינוי סדרי עד

 27 טוב. זה לא הדיון עכשיו. פרי יגור, יו"ר: ה.

 28לא הבנתי את עניין סלילת רחוב המלאכה. אתה אומר לי רק תכנית  מעודה: א.



  04-8666313ברת איגמי,ח    (                    8/19) 9כרכור  מס' -ישיבת מועצה מן המניין פרדס חנה

 2019במרץ  7                                                                                                                                         

     

14 

 1אלף? סלילת רחוב המלאכה לפני כן דיברנו על  500, וכל הסלילה 200

 2. וכל 200,000תכנית. מקודם דיברנו על תכנית, תכנון רחוב המלאכה 

 3 ?500,000הכביש 

 4לא. הדיון צריך להיות מה שאייל העלה ולא זה, כדי לזרז את הדברים.  חכימי: י.

 5 זה מה שצריך. אתה יכול להתעסק בכאילו אנשים עושים פה קומבינות.

 6אתה צודק, אבל לא בתב"רים. אני טוען שהתכנון יקר מדי אם כל  מעודה: א.

 7 .500,000הכביש 

 8כל הכביש. אני רוצה לדייק. מה שהמהנדס אבל הוא אומר לך שזה לא  חכימי: י.

 9אמר זה שבעצם אתה עכשיו מתחיל לזוז עם הפרויקט הזה. אז אין 

 10 מחלוקת פה לגבי החשיבות. זה אחד. 

 11 )מדברים ביחד(

 12סלילת רחוב המלאכה. זה מה שכתוב ולזה אני מתייחס. איך  מה כתוב? א. מעודה:

 13 ?500,000שקל תכנון וכביש  200,000

 14בסדר. חברים, מותר להתדיין אבל אני רוצה להתקדם. תשאירו את זה  , יו"ר:פרי יגור ה.

 15 לסוף.

 16 שקל.  200,000התקנת מערכות ברחוב הכרמל,  גלר: ר.

 17רגע. אני רוצה להבין. יש שם מדרכה מצד אחד. אז מה אתה עושה את  מעודה: א.

 18 הצד השני? ומה עם המדרכה הזאת שמקולקלת? עושים אותה גם?

 19 לא. רפפורט: א.

 20 אתה עושה חדש מצד שמאל וההיא שבורה? בלי לתקן אותה? מעודה: א.

 21 מה ששבור צריך לתקן נקודתית. זה לא קשור. זה דברים אחרים. רפפורט: א.

 22ההיא אתה משאיר אותה? איך תעלה על הכביש ולעשות מדרכה פה כש מעודה: א.

 23השתמשו בה עד היום מצד ימין, עכשיו במקום לתקן אותה ותהיה 

 24דרכה אני עושה חדשה מצד שמאל וזה יישאר ככה? אני רוצה שתכניס מ

 25גם את השיפוץ של המדרכה ההיא כי זה על חשבון המועצה. שם יש לך 

 26כסף. השיטה לא צריכה להיות שיעשו מדרכה או כביש רק מכספים 

 27שישלמו. אנחנו צריכים לעשות מדרכות וכבישים. אם יש צורך לעשות 

 28לין נעשה, אין לי גובלין לא נעשה. זה השיטה נעשה. לא אם יש לי גוב
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 1 הזאת פסולה.

 2אתה יודע לבד שתקציב המועצה הוא שמיכה צרה מדיי. וניסינו בכל  רפפורט: א.

 3 מיני לוליינויות לסגור תקציב פיתוח השנה במסגרת היכולות שלנו.

 4 נכון. מעודה: א.

 5עבודות חידוש אין לי מאיפה להגדיל. הקצבנו מיליון וחצי לבצע  רפפורט: א.

 6כבישים השנה. זה מה שיש. עוד שנה יהיה יותר? נטפל בזה. אגב, 

 7היוזמה של לעשות את המדרכה היא לא יוזמה של אגף הנדסה. היתה 

 8פניה לראש המועצה לטפל, והכנסתי את זה. הם לא ביקשו לתקן אלא 

 9להוסיף מדרכות. הכנסתי את זה לתכנית הפיתוח. לא רוצים לעשות 

 10 בעיה. אין את זה?

 11לא שלא רוצים. אבל אני רוצה שבמסגרת הזו לבוא ולשפץ את המדרכה  מעודה: א.

 12 המקולקלת.

 13 )מדברים ביחד(

 14 את התיקון אריה אמר שנעשה. י. קעטבי:

 15שקל בשביל לעשות את התיקון פה? מה  10,000אני שואל האם זה עוד  מעודה: א.

 16 זה, יש שם אספלט. יש שם הכל.

 17 ן נתקן. הוא יבדוק.מה שצריך לתק סיני: א.

 18 )מדברים ביחד(

 19 טוב. הלאה. ה. פרי יגור, יו"ר:

 20 24-כיתות ל 18-כיתות בבי"ס ממלכתי כרכור, הרחבה מ 6תוספת  ר. גלר:

 21 שקל הוצאות תכנון. בסדר? 200,000כיתות, 

 22 )מדברים ביחד(

 23מיליון  2 – 2019שקל. שיפוצי קיץ  200,000בי"ס נועם, הוצאות תכנון  ר. גלר:

 24  שקל.

 25 )מדברים ביחד(

 26אנחנו ישבנו כבר לישיבה ראשונה. ואנחנו נמשיך לשבת ולהקצות את  ר. גלר:

 27 המשאבים.

 28 מתי אתם רואים את הבנייה של הכיתות האלה? השנה עוד? מעודה: א.
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 1 לא, השנה עדיין לא. גלר: ר.

 2 ?2018-כמה זה ביחס ל דנטס: ט.

 3 היה אותו סכום. 2018-ב גלר: ר.

 4 )מדברים ביחד(

 5 זה כולל החלק שלנו? קעטבי: י.

 6 הכל שלנו. ר. גלר:

 7 )מדברים ביחד(

 8אגב, הדיון שהיה בהנהלה לגבי הנושא של בעלויות שלנו בנכסי חינוך  א. סיני:

 9סביב החקלאי. בשיפוצי קיץ מישהו בודק שהנכסים שאנחנו משפצים 

 10 הם שלנו? ושאנחנו לא נותנים כסף לכל מיני גופים שמחזיקים מבנים?

 11 בוודאי. גלר: ר.

 12פה שיש לנו את בית אקשטיין וכאלה שמחזיקים נכסים. זה לא  סיני: א.

 13 בשיפוץ? מישהו עשה בדיקת הוכחת בעלות, שהנכסים שלנו בטאבו?

 14פה אנחנו שהבי"ס הוא לא שלנו. ואף על פי כן שהוא לא שלנו אנחנו  גלר: ר.

 15אפשר לתת לילדים שם ללמוד בתנאים לא -צריכים לתחזק אותו. אי

 16נאים. זה בית ספר שהוא פרטי. הקרקע לא בבעלות המועצה. ועדיין ת

 17 אנחנו עושים את המינימום הנדרש בשביל שהילדים יוכלו ללמוד שם.

 18אבל אם אתה הקצית את הקרקע ואת המבנה, הוא אמור להחזיק  סיני: א.

 19 אותו. למה אני אמור להחזיק אותו?

 20 עצה.עזוב הקצאה. זה מתחם פרטי, לא של המו גלר: ר.

 21 )מדברים ביחד(

 22כי הוא מגדיר את ההשקעה במוסדות חינוך שהם מוכרים ולא רשומים  ר. גלר:

 23 באותה מידה כמו שאתה משקיע במוכר ורשמי.

 24אבל חוק נהרי זה אתה נותן פר ראש. אתה לא נותן להם כסף לאחזקת  סיני: א.

 25תלמידים? קח שיק. פר ראש. אני לא  100מבנים. זה החוק. יש לו 

 26 ק לו מבנים. למה לי להחזיק לו מבנים?מחזי

 27וגם ברגע שאתה משקיע במוסדות שלך אתה חייב להשקיע חלק, אנחנו  גלר: ר.

 28 ,-לא משקיעים הרבה אלא את המינימום, אבל עדיין אנחנו חייבים
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 1 )מדברים ביחד(

 2 זה מבנה מגורים. זה בכלל לא חוקי. א. מעודה:

 3 ה פה. הלאה.די עם ה'לא חוקי' הז ה. פרי יגור, יו"ר:

 4כיתות גן ברחוב הקרן. נכון לעכשיו אנחנו עושים את זה  2. בינוי 971 גלר: ר.

 5שקל, זה כשנקבל עכשיו ממשרד החינוך.  2,300,000מקרנות המועצה, 

 6כיתות בבי"ס שדות בהתאם להרשאת משרד החינוך,  6 – 972

 7 שקל על חשבון ... שצ"פים עפ"י תכנית 650,000שקל ועוד  3,213,000

 8שקל. זה הוצאות על תכנון בלבד. אנחנו רוצים להתחיל  200,000אב 

 9 לתכנן מספר שצ"פים חדשים.

 10 זה כלול בתוך זו שעשינו במכרז? מעודה: א.

 11שקל רק לתכנון.  200,000לא, זה כבר היה ביצוע מה שאישרנו. עוד  גלר: ר.

 12שקל. זה החלפה  200,000שדרוג מתקני שעשועים בגן ילדים ותיקים 

 13 מתקנים. ותיקים זה שנבנו לפני עשרות שנים.של 

 14 על כמה גנים מדובר? אמיתי: א.

 15 אלף שקל. אז כמה שנוכל לשפץ. 30-40כל גן זה השקעה של משהו כמו  גלר: ר.

 16 )מדברים ביחד(

 17אנחנו הולכים בסדרי עדיפויות מהחמור ביותר. צריך לזכור שחצי כבר  א. רפפורט:

 18 ים הולכת ומצטמצמת.גנים חדשים. אז הכמות של הוותיק

 19שקל. זו השקעה באמצעים  100,000שדרוג מערכת השקייה בשצ"פים,  גלר: ר.

 20 שקל.  500,000הקמת גינון ציבורי,  טכנולוגיים של חיסכון במים.

 21מי מפקח על הגינון הציבורי? הבנתי שהשבוע עשו דשא סינתטי גם  חכימי: י.

 22 ? במקום שאמור להרחיב את הכביש. מי מחליט על זה

 23 אני החלטתי. פרי יגור, יו"ר: ה.

 24 ומה ההיגיון בכביש שאנחנו הולכים לפתח?  חכימי: י.

 25 אסביר לך אחרי זה בפרוטרוט. זה לא על סדר היום.  פרי יגור, יו"ר: ה.

 26 .976 ר. גלר:

 27 ביחס לשנה שעברה? 976רגע, כמה זה  דובר:

 28זה בערך  שקל בערך. 500,000אחת לשנה אנחנו מאשרים הקצב של  גלר: ר.
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 1ההקצב השנתי של עבודות פיתוח בשצ"פים שהם ברחבי היישוב. זה לא 

 2ספציפי למשהו גדול. צנרת מים, שדרוג והחלפה מיליון שקל לעבודות 

 3 שקל.  450,000ברחבי היישוב, הקצב שנתי. ניקוז ברחוב המושר, 

 4 ניקוז זה מאיפה שיש שם לפני תחנת דלק כשחותכים לכיוון הנחל? מעודה: א.

 5כן, זה הולך לכיוון השצ"פ שנמצא מאחורי בית האבות החדש. זה קו  רפפורט: א.

 6 כזה שלוקח את המים.

 7אז אני הייתי שם ובדקנו. הרי בסופו של דבר זה מגיע לשם, עושה  מעודה: א.

 8מטר ישר ליד תחנת  100סיבוב וחוזר לנחל. למה שאני לא אחתוך 

 9זול. זה לא יעלה יותר  פעם היה שם ניקוז. זה ממש הרבה יותר הדלק?

 10 אלף. למה ללכת ולעשות סיבוב סיבוב ואז לחזור? 150-200-מ

 11 כי אין המשך. מה שאתה אומר אין לו מוצא. רפפורט: א.

 12 מוצא לרחוב הנחל. הוא מגיע. מעודה: א.

 13 לא, הוא לא מגיע לרחוב הנחל מה שאתה מכיר שם. רפפורט: א.

 14 .סליחה, מהמושב, מההמשך זה נחל מעודה: א.

 15 לא, לא נכון.  רפפורט: א.

 16 )מדברים ביחד(

 17 מטר. היה ניקוז וסגרו אותו, מול תחנת הדלק. 150מטר או  100וזה רק  א. מעודה:

 18 אין קו ניקוז שם. זה לא ממשיך. רפפורט: א.

 19 הוא נשפך לרחוב הנחל. מעודה: א.

 20הוא אין ברחוב הנחל. התכנון הזה מבוסס על זה שזה מגיע לשצ"פ ושם  רפפורט: א.

 21 מחלחל לקרקע.

 22 אבל זה לא נכון. זה מגיע לבתים שם. אני עשיתי סיור שם.  מעודה: א.

 23 זה ייעצר לפני הבתים. רפפורט: א.

 24 )מדברים ביחד(

 25הלכתי לשם. הייתי עם יוסי שם וראיתי. זה שטח ציבורי פתוח וזה לא  א. מעודה:

 26ים. נספג שם. והוא ממשיך הלאה. הוא מגיע לכביש, מהכביש הולך לבת

 27ואם אני בא וחותך אותו לכיוון תחנת הדלק, שהולך ישר לרחוב הנחל, 

 28 אלף שקל.  100-150זה 



  04-8666313ברת איגמי,ח    (                    8/19) 9כרכור  מס' -ישיבת מועצה מן המניין פרדס חנה

 2019במרץ  7                                                                                                                                         

     

19 

 1אבל אין ברחוב הנחל. ברחוב הנחל זה יעלה על פני הקרקע ויציף את כל  רפפורט: א.

 2 רחוב הנחל.

 3 לרחוב הנחל? ולאן הולכים המים האלה אם לא בסוף מעודה: א.

 4 מתכננים את זה. יחלחלו לקרקע. ככה רפפורט: א.

 5 ומה היה עד עכשיו? מעודה: א.

 6 לא היה כלום. א. רפפורט:

 7סגרו שם, אפרים. היתה שם תעלה שסגרו אותה. בגלל זה יש הצפה.  כגן: א.

 8זאת הבעיה הגדולה. היתה תעלה שהתושבים התלוננו עליה ואותו 

 9 סגרו. והיום יש לך שם ניקוז.

 10י, והמים זרמו ועברו ושברו את כל הלכתי לשם בזמן הגשמים עם יוס מעודה: א.

 11המדרכה ואת הכל מאחורי בית האבות. וזה הלך לחול, ומהחול המשיך 

 12לכביש ומהכביש לא הלך לפי המסלול של המכוניות. הוא הלך לחול, 

 13מהחול דילג לכביש ומהכביש דילג לתוך בית. אז אני אומר, ואחרי כן? 

 14 . 100ומה זה הולך אחר כך? לרחוב הנחל. תחתוך פה 

 15 )מדברים ביחד(

 16 250,000החלפת קו מים ברחוב המלאכה מדרך השדה עד רחוב התבור,  ר. גלר:

 17קווי ביוב אזור התעשייה בדרך השדה, אנחנו מקטינים את  – 720שקל. 

 18 .1,900,000-ל 2,900,000-התב"ע מ

 19 למה ירד?  א. מעודה:

 20 מצאנו תווי שמייתר ביצוע תחנת סליקה. רפפורט: א.

 21 הוא מבקש את אותו דבר במושב? אז כגן: א.

 22 )מדברים ביחד(

 23מצאנו פתרון תוואי של קו ביוב שלא צריך לבצע תחנת סליקה. תחנת  א. רפפורט:

 24 ,-מיליון 1.5סליקה לביוב היא אופרציה של 

 25 שיפועים וכו'? מה זה? מעודה: א.

 26ד הלכנו בכיוון אחר, בתוואי אחר. הגרביטציה, לא בסליקה, וזה מורי רפפורט: א.

 27 תחנת סליקה. 

 28 , שיפוץ חנויות במרכז המושבה, הגדלה ממיליון שקל.6מספר  גלר: ר.
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 1 מה כולל השיפוץ? איזה חנויות? סיני: א.

 2 בהנהלה העברנו רשימות. גלר: ר.

 3 בכל זאת, שנדע מה הרשימה? איפה רואים את הרשימה? חכימי: י.

 4רחבת החנויות אפשר להביא אותה היום. אין בעיה. זה שיפוצים של  ר. גלר:

 5שהצד החזיתי שלו לרחוב הדקלים והעורף היה לכיוון השוק הישן. זה 

 6 1,800,000-עבודות פיתוח רחבת השוק הישן, הגדלה מ – 601בוצע כבר. 

 7שקל  500,000, השקענו 2016והדבר האחרון שיפוץ ... . 1,970,000-ל

 8 נוספים בשיפוצי מוסדות חינוך.

 9 יש תב"ר ל... בקרן.  צדקה: י.

 10 גם מגיע. רפפורט: א.

 11 מתי זה יגיע?  צדקה: י.

 12 קיבלנו הודעה שזה בעצם בתהליך, שיש הכרה. רפפורט: א.

 13 אין הרשאה. המכתב זה לא הרשאה. איפה שיש הרשאה, יש הרשאה. גלר: ר.

 14אבל רחוב תמר התחיל שנתיים. והתכנון של הגנים התחילו שנתיים  י. צדקה:

 15... היה בבעלות של ... בכלל. אז איך  לפני רחוב הקרן. התכנון של הגנים

 16 הגיע רחוב הקרן לפני הגנים האלה?

 17 אין שם הרשאה.  גלר: ר.

 18 הוא אמר שזה כרגע קרנות היישוב, עד שנקבל את ההרשאה. רפפורט: א.

 19 אז את זה אנחנו מקדמים לפני הקרנות? צדקה: י.

 20רת ..., זה אסביר לך למה. הגנים ורחוב הקרן יוצאים למכרז במסג א. רפפורט:

 21תכנון מוגמר. עכשיו מריצים אותו, מאשרים במשרד החינוך 

 22כאדריכלות ואז אפשר לבצע. הגנים של רחוב תמר הם גנים שתוכננו 

 23בהתחלה בכלל ברחוב ברקת. לקחת אותו תכנון. עכשיו, אלה גנים 

 24קונבציונליים. צריך לצאת למכרז רגיל, לקבל הצעת קבלן. שום דבר לא 

 25פן טבעי התהליך הזה יותר איטי. רק היום קיבלתי מתעכב, רק שבאו

 26אישור ממשרד החינוך לתכנון החדש, כי זה תנאי ראשון, וגם הכרה 

 27לתקצוב. זה מכתב שהגיע אתמול. ברגע שיגיע תקצוב אני לא מחכה. 

 28אני כבר הנחיתי את האדריכלית לגמור את כל התיק למכרז, לצאת מיד 
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 1את זה בספטמבר. נעשה כל מאמץ  למכרז. אני לא יכול להבטיח שנגמור

 2לקדם את זה כמה שיותר מהר. גם בגלל שזה קונבציונלי זה לוקח יותר 

 3 זמן. 

 4אחד, תב"ר  אני מבקשת לאשר את התב"רים בהסתייגויות הבאות. פרי יגור, יו"ר: ה.

 5 963... משרדי המועצה,  961הוא כפול ולכן הוא יורד. תב"ר  980

 6ידחו לדיון הנוסף בפעם הבאה אחרי שיפוץ משרדי מחלקת הגבייה י

 7אז מי  שאנחנו נברר את סוגית המקור התקציבי וגם את תוכן העבודות.

 8  בעד? )כולם( אז אושר פה אחד בהסתייגויות הללו.

 9 

 10 סוף הישיבה


