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.1

הצעה לסדר בנושא מבקר המועצה שהוגשה על ידי חברי סיעת טוב המושבה
מים .11.2.21

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצה מן המניין
רביעית.

מר אייל כגן:

שגם פה איין שום דבר על סדר היום ,חוץ מהצעות לסדר .על
סדר היום :הצעה לסדר בנושא מבקר המועצה .בבקשה אייל
או טל ,מי שרוצה להציג.

מר אייל כגן:

אני .שימו לב להצעה ,סדר יום של ישיבת מועצה .מזל שיש פה
חברי אופוזיציה .עכשיו זה בכלל הופך להיות עם כפל
משמעות ,כי גם התפנה מקום.
הצעה לסדר מבקר המועצה .מראשית כהונתך גב' הגר פרי
יגור ,מעמדו של מבקר הפנים במועצה נפגע מאוד .פגיעה זו
מתבטאת בהיעדרם של דו"חות ביקורת בנושאים הבוערים
שעליהם קוימו דיונים בישיבות המועצה מן המניין ולא מן
המניין .כמו גם באי יישום הדו"חות ומריחתם ,לדוגמא דו"ח
בנושא ההסעות.
ואגב ,שלחתי כמה פעמים בקשה לזה שהישיבה של ועדת
הביקורת תעלה באתר המועצה ,ישיבה מספר  ,31שנעלמה
מהרדאר משום מה .כמו גם ישיבות נוספות שעליהן ביקשתי,
ישיבות שלא מן מניין ,שעדיין לא יצאו פרוטוקולים ותמלולים
 3חודשים.
כמו גם דו"חות שאנחנו מבקשים לגבי הנושא של המחשוב,
שכמובן הצהרת בישיבה האחרונה שאת תציגי את זה ואפשר
להציג את זה בכל הזדמנות .עבר חודש אני מזכיר לך,
ומבחינת יוני עברו חודשים .אבל האמת תצא לאור ,כמו שאני
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כותב לך במיילים שלא זוכים לתגובה.
ברור לעין שאת איך מעוניינת בביקורת ,שאת מעדיפה לעבוד
בחוסר שקיפות הזועקת לשמיים ורק ראינו את הראיה לפני 3
דקות כאן ,בזה שאת לא מוכנה להודיע לציבור על מתי מנכ"ל
עוזב וכמה זה עולה לנו ומה הסיבות .ודי לציין את מכרזי כוח
האדם אליהם התייחסה ההסתדרות בחומרה וועד העובדים
לא פעם ,שנתפסים כתחומים שריחות רעים נודפים מהם ,והיד
כמובן עוד נטויה.
בנוסף ,ולא פחות חמור ,אנחנו נציין את נושא ועדת המכרזים
שרק לאחרונה עלתה לכותרות בשל מכתב ההתפטרות שהוצא
על ידי יו"ר הוועדה .כמו גם בדרישות האופוזיציה לקיים דיון
נוקב בנושא העסקת קבלנים לכאורה באופן בלתי חוקי ,דיון
שממנו נעדרו למרבה הבושה מנכ"ל המועצה ,היועץ המשפטי
ויו"ר הוועדה לשעבר.
זה לא רק בא לידי ביטוי בצורה הרוחנית או ההוליסטית כמו
שזה קורה ,אלא זאת אומרת ,גם בא לידי ביטוי בצורה שאת
מתייחסת אליו בצורה פיזית .כי משרדו של מבקר המועצה,
היהודי הנודד ,מועבר ממקום למקום עד שכרגע הוא מורחק
ממשרדי המועצה .לצערו ולצערנו הוא יושב באגף הרווחה,
שזה בניין יפה למדיי ,אבל קצת רחוק ממשרדי המועצה.
ערב הבחירה של הגב' הגר פרי יגור ,הוא ישב במקום מכובד
בקומה הראשונה ,סמוך ללשכת ראש המועצה והסגנים ,בבניין
הראשי של המועצה ,מה שמלמדת על מעמדו ,והנה מקץ
תקופה ,גירשתם אותו מחדר זה ,משם הוא עבר באופן זמני
לחדר אשר היה פנוי זמנית באגף הכספים .לאחר מכן הוא
נודה אל בניין אחר שאיננו הבניין הראשי של המועצה.
מסע הנדודים שאין סימבולי ממנו על מנת להעביר מסר

4

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה שלא מן המניין  40מיום 4.3.21

למבקר ולציבור ,מסע המסמל את החשש מביקורת ואת
המשך מגמת ההסתרה שהינה נחלתך.
אבל אנחנו ביישוב ואנחנו חרדים לביקורת וחרדים למעמדו
של מבקר המועצה ,ולכן מבחינתנו הפגיעה הזו במעמדו של
המבקר היא בוטה מאוד ,ומאחוריה מסתתר רצונך לפגוע
בביקורת ובשקיפות ,וזאת בתקופה שבאה ביקורת חשובה
מעין כמוה.
אני רוצה להגיד שמבקר המועצה הוא דמות מאוד חיובית,
הוא אדם ישר ומסור .ויחד עם זאת ,כולכם מכירים אותו ,הוא
עדין נפש ,הוא לא צועק ואיננו מנהל מלחמות על כבודו.
אנו מוצאים לנכון שמש כפה למבקר המועצה ,ולפעול לחיזוק
מעמד הביקורת שידרדר לשפל חסר תקדים מאז כניסתך
לתפקיד.
ובעניין הזה ,אנחנו מציעים את הצעת ההחלטה כדלקמן)1 :
המועצה תפעל להגדיל את משרתו של מבקר המועצה לאלתר
למשרה מלאה ,על מנת לאפשר לו לתפקד כראוי ,וזאת תוך .30
 )2וכאן אין סימבולי מכך ,משרדו של מבקר המועצה יעבור
חזרה אל בניין המועצה.
ומכיוון שחדרו של מנכ"ל המועצה מתפנה בימים אלה ,אז
אפשר לשכן אותו בחדר של מנכ"ל המועצה .ומכיוון שאם אני
מבין נכון ,אז גם מנהלת משאבי אנוש לא נמצאת בחדרה ,וזה
היה חדרו של מבקר המועצה ,אז בוא נחזיר אותו לשם.
בקיצור ,זאת הצעת ההחלטה ,ואני אשמח אם תרימו יד
ותצביע בעד.
גב' הגר פרי יגור:

מישהו רוצה להתייחס ,להוסיף?

מר יואב קעטבי:

איפה נשים את המנכ"ל החדש?

מר אייל כגן:

באגף הרווחה .ממילא הוא יהיה מנכ"ל בובה של ראש
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המועצה כמו הקודם.
מר טל דנטס:

המבקר יותר חשוב.

מר אייל כגן:

המנכ"ל לא ישב בחדר הקטן ,סידרו לו לשכה עם כניסה
ויציאה ואותות ומופתים וקודים .מה לעשות ,כנראה לא עזר
לו .בבקה יהיה לו הרבה יותר טוב אני מקווה.

גב' הגר פרי יגור:

קודם כל ,מי שקיבל את אלי יוספין כיו"ר ועדת ביקורת
לעבודה זה אני ,ואני זאת שבקדנציה הקודמת ביקשתי להגדיל
את אחוזי המשרה שלו ,ואני גם גאה ושמחה שעשיתי את זה
בתפקידי כראש המועצה .ורק להזכיר ,זה לא היה מזמן ,זאת
אומרת ,היה לפני בערך חודש ,שאישרנו כאן באולם המליאה
את תקציב המועצה לשנת  ,2021ובו כבר גילום של 100%
משרה.
כלומר ,אנחנו כבר בתהליך מוסדר לדבר הזה .פנינו למשרד
הפנים לקבל פטור ממכרז ,ובהנחה שיתקבל באמת פטור
ממכר ,אז יובא למליאה כבר עם הסכם ההעסקה .כל הדבר
הזה בעבודה ,ולכן זו הצעה מיותרת ,ואני מבקשת לדחות
אותה .אנחנו נקיים הצבעה.

מר אייל כגן:

זאת אומרת ,רק שנייה ,אני רוצה להבין את הפרדוקס .את
מקבלת את ההצעה ואת מבקשת לדחות אותה.

גב' הגר פרי יגור:

זו הצעה מיותרת כי היא כבר בתהליך.

מר אייל כגן:

מיותרת .את החזרת אותו למקום שלו כבר?

גב' הגר פרי יגור:

הוא יותר אצלי מאשר שם ,זה תהיה בטוח.

מר אייל כגן:

הוא יותר אצלך כמו שהמנכ"ל היה אצלך?

גב' הגר פרי יגור:

אתה יכול לבדוק כמה שעות ישבנו השבוע.

מר אייל כגן:

ממש הרבה שעות.

גב' הגר פרי יגור:

מי בעד הצעת האופוזיציה? ירים את ידו.

מר אלדד בר כוכבא:

לא ,לא ,סליחה בבקשה ,יש פה פרדוקס.
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מר אייל כגן:

ברור שיש פה פרדוקס.

מר אלדד בר כוכבא:

יד פה פרדוקס ,צריכים לתקן אותו .אם אומרים שגם ככה
הולכים להגדיל לו וזה בתקציב ,אז אין טעם.

גב' הגר פרי יגור:

זו הצעה מיותרת.

מר אייל כגן:

 ...תוך  30יום .עזוב ,היא אומרת הרבה דברים .היא גם אמרנו
שיאספו .היא אומרת הרבה דברים ,אני לא מאמין לאף מילה
שהיא אומרת.

מר אלדד בר כוכבא:

סליחה בבקשה ,אני רוצה להבין .יש את זה בתקציב?

רו"ח אורלי ירדן:

כן ,כן.

מר אלדד בר כוכבא:

זה יבוא לישיבה הבאה?

מר אייל כגן:

לא.

מר אלדד בר כוכבא:

תקשיב לי ,אי אפשר להצביע על דבר ,עם כל הכבוד שגם ככה-

מר אייל כגן:

אז תתנגד ,אלדד.

מר אלדד בר כוכבא:

לא ,אני לא צריך להתנגד .פשוט היא עכשיו מדווחת שרושמים
את זה בתקציב.

מר אייל כגן:

אני רוצה שהיא תודיע שזה יקרה תוך  30יום ושהיא מחזירה
אותו לחדר.

מר אלדד בר כוכבא:

היא אומרת לישיבה הבאה.

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן:

אני רוצה להוסיף ולעדכן שזה קורם עור וגידים במובן הזה
שכבר אנחנו פנינו בשביל להתייעץ על הדרך להגדיל את
המשרה במשרד הפנים ...במכרז או לא במכרז ,וקיבלנו כבר
הנחיה ,מחכים לזה .זה במימוש.

מר אייל כגן:

זאת אומרת ,שאנחנו נראה את זה בעוד  30יום.

גב' הגר פרי יגור:

אנחנו נביא את זה למליאה יחד עם הסכם ההעסקה.

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן:

אנחנו עובדים על זה.

גב' הגר פרי יגור:

לכן ,זו הצעה מיותרת.

מר אייל כגן:

את גם מחזירה אותו למקומו הטבעי וגם למועצה?
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מר אלדד בר כוכבא:

על זה נצביע.

מר אייל כגן:

תודה .אז אני מקבל את עצתו של חברי ד"ר אלדד בר כוכבא.
אנחנו נמתין לישיבת המליאה הבאה על מנת לראות שבאמת
משרדתו של מבקר המועצה הוגדלה לאלתר ,ואנחנו מצביעים
על כך שבסעיף  2אנחנו מבקשים שהמבקר יחזור למשרדו...

גב' הגר פרי יגור:

נושא המקום ,אני כבר אעדכן ,ברגע שמחלקת-

מר אייל כגן:

לא .לא ...שיפוצים...

גב' הגר פרי יגור:

ברגע שמחלקת ההנדסה וה ...אני לא...

מר אייל כגן:

זה יקרה עוד שנה כשמחלקת ההנדסה ,הבנו .אז אני לא מושך
את ההצעה.

גב' הגר פרי יגור:

ברגע שמחלקת ההנדסה והוועדה יעברו ,אז נעשה פריש-מיש
במקומות וננסה למצוא מקום.

מר אייל כגן:

הבנתי .פריש-מיש למקום .כרגע זה...

גב' הגר פרי יגור:

אני מבקשת לדחות את ההצעה.

מר אייל כגן:

אוקיי .תשאלי מי בעד ההצעה קודם כל.

גב' הגר פרי יגור:

אז מי בעד ההצעה? ירים את ידו.

מר אייל כגן:

אני בעד ההצעה.

גב' הגר פרי יגור:

תודה.

מר אלדד בר כוכבא:

למעט ...אנחנו מדברים על סעיף .2

גב' הגר פרי יגור:

אין בעיה ,מי נגד? תודה רבה.

הצבעה:
בעד – ( 4אייל כגן ,טל דנטס ,יוני חכימי ,אלדד בר כוכבא)
נגד – ( 10הגר פרי יגור ,יואב קעטבי ,אפרים מעודה ,יעקב צדקה ,אביעד סיני ,אורי פרץ,
נתנאל קסטן ,דוד כמוס ,נחום גנצרסקי ,נחמיה מנצור)
מליאת המועצה דוחה את ההצעה סדר של חברי סיעת 'טוב המושבה'.
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.2

הצעה לסדר בנושא חיה בן צבי שהוגשה על ידי חכימי מיום .1.3.21

גב' הגר פרי יגור:

סעיף הבא .יוני ,הגשת הצעה לסדר .לנושא יקיר המושבה?

מר אייל כגן:

טל ,חכה להצעה של יוני ואז נזוז.

דובר:

איפה אתה עושה מילואים?

מר אייל כגן:

הוא עושה מילואים בצנחנים.

גב' הגר פרי יגור:

כן ,יוני ,בבקשה.

מר יוני חכימי:

טוב ,אני לא רוצה להרחיב במילים על העשייה הענפה של חיה
בן צבי .זה בא לידי ביטוי בכל רבדי האוכלוסיה בכל היישוב,
במשך הרבה מאוד שנים .היא השאירה חותם בתחום העבודה
עם גיל הזהב .אני חושב שיפה שעה אחת קודם ,ואני מאחל לה
אריכות ימיים .אבל חשוב מאוד שנעשה את זה בהקדם ועוד
השנה.
ואנחנו קרובים ליום העצמאות ,והנה פותחים את החגיגות
ואת המשק ,ואני חושב שזה יהיה כבוד למועצה ,להנהלת
המועצה ,למליאת המועצה ,להעניק את אות ההוקרה ויקיר
פרדס חנה כרכור לחיה בן צבי.

גב' הגר פרי יגור:

יוני ,קודם כל אני דיברתי היום ארוכת עם חיה ,שעדיין פועלת
ועושה הרבה.

מר יוני חכימי:

ברור.

גב' הגר פרי יגור:

אני מאוד מסכימה איתך שהיא מאוד והכי ראויה .כל שנה,
למעט השנה האחרונה עם הקורונה ,זה קצת לא הסתדר ,אבל
אנחנו מחדשים עכשיו ועדה בעצם כמו שהיה ביקיר הקודם.
יש ועדה ציבורית ששותפה בה תמי ברששת מנהלת אגף
הרווחה ,אירית אורן של בית הראשונים ,יש עוד כמה נציגים
שאנחנו מפרסמים קריטריונים.
יש ועדה שבוחנת את כל המועמדים ,ואני מאוד אשמח להגיש
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את זה לשם .אבל זה חייב לעמוד בפני הוועדה .אגב ,אם אתה
רוצה ,אני מזמינה אותך גם להיות שותף בוועדה הזאת .בכל
מקרה ,יש ועדה ציבורית ,נגיש את זה לשם ,זה ייבחן במסגרת
הכוללת .אבל אני ממש רואה איתך עין בעין בעניין הזה .אז
אני אודה לך אם נסכים שתצא מפה אמירה שמעבירים את זה
לוועדה בעין תומכת.
מר יוני חכימי:

אני חושב שחבר מועצה במיוחד מישהי שלקחה נושא במשך
שנים רבות ,היא לא צריכה להיכנס לשום ועדה .היא צריכה
לבוא בהחלטת מועצה ,ולא באיזשהו טקס ,אלא ממש בבמה
המרכזית ,באירוע המרכזי של יום העצמאות.

גב' הגר פרי יגור:

כן ,אבל באירוע המרכזי הזה ייקח חלק משמעותי ההוקרה
לחיים געש .ולצד זאת ,כבר הוועדה עמלה על פרסום
קריטריונים למועמדים נוספים .לכן ,אני ממש-ממש מציעה
להשאיר את זה נעוץ בקריטריונים.

(מדברים ביחד)
מר אביעד סיני:

כל מי שפה סביב השולחן מעריך מאוד את חיה.

מר יוני חכימי:

בטוח.

מר אביעד סיני:

אגב ,גם את עמוס בעלה ,ביחד עשו המון...

מר יוני חכימי:

בדיוק ,קיבלנו אחד פלוס אחד.

מר אביעד סיני:

ובכלל את המשפחה ,אף אחד לא מתווכח על כך .ואף אחד לא
אומר שחיה צריכה להגיש את זה .בואו אנחנו נגיש.

גב' הגר פרי יגור:

כן ,תגיש.

מר אביעד סיני:

וזה מה שצריך לעשות.

מר יוני חכימי:

אני חייב להגיד לכם שהיתה לי התלבטות אם לצרף את העניין
של חיים .אני חושב שחיים צריך לקבל התייחסות אחרת
לגמרי.

גב' הגר פרי יגור:

יקבל התייחסות.
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מר יוני חכימי:

ולא בטקס יום העצמאות ,אלא משהו שיטביע חותם לכל
הדורות הבאים של פרדס חנה כרכור .אפילו בשם בית הספר
התיכון החדש על שמו.

מר אפרים מעודה:

טוב ,טוב .תירגע ,תירגע .יש עוד הרבה ראשי מועצה שלא
עשינו להם.

מר יוני חכימי:

אל תגיד לי להירגע ,אל תגיד לי תירגע.

מר אפרים מעודה:

תירגע.

מר יוני חכימי:

אל תגיד לי להירגע.

מר אפרים מעודה:

טוב ,אני מתנגד.

מר יוני חכימי:

אני לא רציתי לצרף את  2הדברים ,אבל אני חושב שחיים
הציל את היישוב הזה מפשיטת רגל.

מר אפרים מעודה:

טוב ,בסדר.

מר יואב קעטבי:

יוני ,הוא לא הנושא היום.

מר יוני חכימי:

לא ,הוא לא הנושא ,בגלל זה אני לא הכנסתי את העניין .אני
מעלה את זה כי הגר מעלה שזה יהיה בטקס יום העצמאות.

גב' הגר פרי יגור:

לא ,לא בטוח בטקס יום העצמאות.

מר אפרים מעודה:

יש הוקרה ויש הנצחה .זה הנצחה וזה הוקרה .בוא ,אל תכניס
את  2הדברים.

גב' הגר פרי יגור:

אנחנו לא יודעים עדיין מה יהיה בטקס יום העצמאות .אפשר
יהיה להתכנס ,אי אפשר יהיה להתכנס .נחום רוצה להגיד כמה
מילים.

מר אפרים מעודה:

יוני ,לגעש זה הנצחה ופה זה הוקרה .זה  2דברים נפרדים.

גב' הגר פרי יגור:

כן.

מר אפרים מעודה:

לא ,זו לא אותה ועדה תדון בזה.

גב' הגר פרי יגור:

נחום רוצה להגיד כמה מילים.

מר נחום גנצרסקי:

אפשר לקבל את רשות הדיבור?

גב' הגר פרי יגור:

הם סיימו את שלהם ,הם הולכים ,זה בסדר.
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מר אייל כגן:

אל ת ...יוני ,אנחנו בעד ההצעה שלך.

גב' הגר פרי יגור:

מי שלא נמצא ,הצבעתו לא נספרת .כן.

מר אייל כגן:

בסדר.

מר נחום גנצרסקי:

למען גילוי נאות ,אני הרי החלפתי את חיה בכסא הזה ,וכמובן
שאני תומך בהצעה שלך במאה אחוז .יחד עם זה ,יש עניין של,
איך אומרים ,אדמיניסטרציה שצריך לעבור ,אני מקבל גם את
העמדה הזו .אבל אני חושב שלפחות המועצה הייתה יכולה
להמליץ לוועדה שמטפלת בזה.

גב' הגר פרי יגור:

זה מה שאני אומרת ,זה מה שאמרתי.

דובר:

זה שתהיה החלטה פה ,אני מסכים.

מר נחום גנצרסקי:

אז שתהיה הצעת החלטה ...לוועדה ,לקחת...

גב' הגר פרי יגור:

כן ,בדיוק .נמליץ מפה והוועדה תרים את זה ,בסדר?

דובר:

זו החלטה אבל לא מחייבת.

גב' הגר פרי יגור:

זו החלטה לא מחייבת ,אנחנו ממליצים.

מר אלדד בר כוכבא:

רבותיי ,זו הזדמנות שלי בגלל שזה עלה ,לברך באמת חיה
בגדול ,לסכם לכם שורה תחתונה ,אני מקבל את מה שאומר
נחום .מה שם המשפחה?

מר נחום גנצרסקי:

גנצרסקי ,תלמד בעל פה.

מר אלדד בר כוכבא:

אני אצטרך ,כן .נחום תקום .אני מקבל את מה שאתה אומר,
זו הצעה נכונה יותר .אני חושב שגם לא צריכים להתנגד
להמלצה לוועדה .אני רוצה לומר ,בגלל שזה עלה ויישר כוח
ליוני ,אז אני רוצה באמת להביע גם את הערכתי האישית
לחיה בן צבי ,אני מכיר אותה גם מהרחוב וגם פעילות של
שנים.
אני חושב שכבר  40שנה אני זוכר אותה כפעילה .גם אם הייתה
במחנה אחר ,אבל מדובר באישה תוססת .גם היום היא חסרה.
מי שיודע ,יש לה מה לומר ,והיא בגיל  83יכולה עוד לתרום.
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אבל מה ,צריך לפעמים לדעת קצת גם לחתוך קצת ולעשות
דברים .ולכן ,אין הצעה יותר ראויה מזו לגבי חיה בן צבי ,ואני
חושב אפילו היא הצעה שצריך לתת בהמשך יותר .היא בנתה
באמת את כל הנושא של ה-
מר נחום גנצרסקי:

אזרחים ותיקים.

מר אלדד בר כוכבא:

אזרחים ותיקים ,וליוויתי אותה ,וגם אני בעוד  10שנים אכנס
לאזרחים ותיקים ויהיה לנו איפה להיות ,מה שלא היה לנו
בעבר .דבר שני ...חיים געש פה זכרונו לברכה ,זה לא הנושא...
אין ראוי מזה שחיים געש יהיה על שמו בית הספר התיכון
החדש .חיים געש אם לא היה ראש מועצה ,הוא רצה להיות
מנהל בית ספר .אני חושב שיואב יודע את זה ,כי הוא היה
מדבר איתו ואיתי.
וחיים געש הוא אדם ראוי .היו חילוקי דעות ,היו מחלוקות,
אבל אין ספק שהוא נתן את כל כולו .עד היום עוד כואב לי
שמה שהוא זכה לאחר לכתו ,אפילו פחות מרבע עמוד בעיתון
על סקירה של אדם שנתן  20שנה.
זו ההיסטוריה ,אבל ככה כנראה שיום אחרי זה ,מה שהולך
שוכחים .לכן אני אומר ,צריך לשקול בכובד ראש באמת שכבר
אחרי שזה עלה ,שבית הספר החדש ...אני חושב שכולם
צריכים להסכים לזה ,איש ראוי להנציח אותו.
אני בטוח שאם חיים עכשיו היה איתנו ,היה אומר 'אני לא
רוצה' ,אבל אנחנו צריכים כדי להעריך לפחות את מה שהוא
נתן .כי בסופו של דבר ,הוא רק נתן ולא קיבל שום דבר.

מר יואב קעטבי:

אלדד ,בית הספר החדש זה רק הכרה.

מר אלדד בר כוכבא:

לא ,שיקום .כמו שבזמנו הקימו את בית ספר למען בגין-

מר יוני חכימי:

אתם שניכם יצאתם ואמרתם 'מחר יש בית ספר' ,שניכם ,אני
עדיין לא יודע מי יזם את זה ,מי עשה את זה.
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מר אלדד בר כוכבא:

עזוב ,אבל יואב ,הוא יקום בעוד  3שנים.

מר יוני חכימי:

אתם צריכים להגיע להסכמה שמחר יהיה-

מר אפרים מעודה:

יוני ,אני רוצה להביע את דעתי ,אני מתנגד 5 .שנים זה החוק
שיתחיל לדון.

מר יוני חכימי:

לא במקרה הזה.

מר אפרים מעודה:

למה ,מה קרה?

מר יוני חכימי:

לא במקרה הזה.

מר אפרים מעודה:

אין ראשי מועצות קודמים?

מר יוני חכימי:

זה ראש מועצה שגם הפסיק את ה-

מר אלדד בר כוכבא:

זה ראש מועצה שהציל את היישוב.

מר אפרים מעודה:

כשיגיע הרגע ,אני אביע את דעתי גם כן .אבל כרגע-

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,זה לא על סדר היום.

מר אפרים מעודה:

אמרנו  5שנים לוקח עד שמנציחים בן אדם.

מר יוני חכימי:

לא צריך  5שנים.

מר אפרים מעודה:

זה החוק .ככה חוקקנו.

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,זה לא על סדר היום ,אבל הדברים נשמעו.

מר אפרים מעודה:

עם כל הכבוד ,אין לו יתרון על אחרים.

מר אלדד בר כוכבא:

אז אני חושב שכדאי...

גב' הגר פרי יגור:

אז יוני ,נראה לי שאפשר לסכם שאנחנו נעביר את המלצתנו
והוועדה ...בסדר?

מר אלדד בר כוכבא:

שהמועצה ממליצה.

מר יוני חכימי:

כן ,כן.

גב' הגר פרי יגור:

פה אחד?

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן:

 ...הקריטריונים לוועדה והיא תבחן.

(מדברים ביחד)
דובר:

 ...געש.

מר אפרים מעודה:

לא ,לא .ההחלטה היא רק על חיה.
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הצבעה:
בעד– פה אחד ()12
מליאת המועצה מאשרת את הצעתה הנגדית של ראש המועצה להמליץ לוועדה להנציח
את שמה של חיה בן צבי.

.3

אישור הרכב ועדת רכש :גזבר המועצה ,יועמ"ש המועצה ומנהל מחלקת רכש.

גב' הגר פרי יגור:

אני עוברת לנושא  – 3אישור הרכב ועדת רכש :גזבר ,יועץ
משפטי ,ובמקום המנכ"ל מנהל מחלקת הרכש משה שהתחיל
את עבודתו לפני כמה חודשים.

מר אלדד בר כוכבא:

איזה משה?

גב' הגר פרי יגור:

משה חיים זדה ,מנהל יחידת רכש.

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן:

אני רק רוצה למען החידוד ,ועדת הרכש מתפקדת גם כוועדה
לבחירת יועצים מומחים ,מהנדסים וכו' .אז ועדת רכש היא
ועדה לבחירת יועצים ,ביחד אנחנו יושבים ביחד.

גב' הגר פרי יגור:

אין בעיה ,בסדר גמור .מאושר פה אחד?

דובר:

זה במקום קובי.

מר יואב קעטבי:

יוני ,המנכ"ל לא ...כמו שאמרתי לכם ,ההצעה הייתה סתם
קנטרנית.

מר יוני חכימי:

אותה תוצאה ,העיקר התוצאה.

מר אלדד בר כוכבא:

השאלה מי יבוא עכשיו ,ואם יחזיק מעמד בכלל.

מר אפרים מעודה:

הוא ילמד מה יעשה קודמו ויהיה מורתע.

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן:

כשימונה המנכ"ל החדש ,אז יגידו 'הוא חדש' ...עד שהוא
יתחיל לשבת בוועדות.

גב' הגר פרי יגור:

כן ,בסדר .ואו נראה איזה הצעות תחדשו לנו עם המנכ"ל
החדש.
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הצבעה:
בעד– פה אחד ()12
מליאת המועצה פה אחד מאשרת את הרכב ועדת רכש :גזבר המועצה ,יועמ"ש המועצה
ומנהל מחלקת רכש.

.4

סגירת תב"רים.

.5

תב"רים – מרץ .2021

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,אנחנו עושים סדר וגם סוגרים-

מר יוני חכימי:

מאשרים את התב"רים ,מאשרים את התב"רים.

מר אלדד בר כוכבא:

אנחנו מאשרים את התב"רים ,לא נתנגד לתב"רים.

מר יוני חכימי:

לא מתנגדים לתב"ר.

רו"ח אורלי ירדן:

מאשרים? שלום.

גב' הגר פרי יגור:

סגירת תב"רים ותב"רים .תודה רבה .הישיבה נעולה.

הצבעה:
בעד– פה אחד ()12
מליאת המועצה פה אחד מאשרת סגירת תב"רים כדלקמן:
 585פעילות לקידום חינוך לקיימות
 687סימון והתקני בטיחות 2014
 712מעגל תנועה בצ' הנדיב/היוגב/הצפירה  +שיפורי ביטחון
 744סימון כבישים והתקני בטיחות 2015
 780בינוי גנ"י אקליפטוס
 804שיפוץ והתאמות ביה"ס אלישבע
 807שינויים והתאמות בביה"ס אלונים
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 831אבזור מרכז הפעלה 2016
 857החלפת קו ביוב למט"ש עירון
 867יבילים ל 2-כיתות בביה"ס – דמוקרטי שבילים ע"ש מ .בגין
 868סימון כבישים והתקני בטיחות 2017
 878סקר נכסים 2018
 881כיתת שמע בביה"ס בית אקשטיין (דרך למרחב)
 889עיצוב מרחבי למידה בביה"ס שבילים יסודי
 890עיצוב מרחבי למידה בביה"ס שבילים תיכון
 891עיצוב מרחבי למידה בביה"ס שרת
 893עיצוב מרחבי למידה בביה"ס מרחבים
 894עיצוב מרחבי למידה בביה"ס אלונים
 897שחבק
 904מרכיבי ביטחון 2018
 909רכישת משאית טיאוט
 921פעולות לבטיחות בדרכים 2018
 924תכנית הרובוטיקה בביה"ס שבילים דמוקרטי ע"ש מ .בגין
 929רכישת גנרטור נייד לאספקת חשמל בחירום
 933עיצוב מרחב למידה ביה"ס כרכור
 944הנגשת כיתת שמע בביה"ס אלישע
 951כיתת שמע ביה"ס רבין
 958סימון כבישים והתקני בטיחות 2018

הצבעה:
בעד– פה אחד ()12
מליאת המועצה פה אחד מאשרת תב"רים מרץ  2021כדלקמן:
 2173שיפוץ חדר מורים  -שרת (חדש)
 2174שיפוץ חדר מורים  -חקלאי (חדש)
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 2134תכנון פרויקטים הנדסיים (חדש)
 2065ביצוע שצ"פ ברחוב עסיס (הגדלה)
 2176השלמת מדרכות בשד' הציונות (חדש)
 2177עמדות גזם – שלב ב' (חדש)
 2178החלפת פחים וטמוני קרקע (חדש)
 2179שדרוג גן מרבד הקסמים (חדש)
 2175מאסף ביוב – עוקף רמז (חדש)
 2174רכישת דפיברילטורים למבני ציבור (חדש)

__________________
גב' הגר פרי יגור
ראש המועצה
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