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על סדר היום:
.1

הצעה לסדר בנושא ביטול היטלי חיוב ברחוב קק"ל ,עמל ומעפילים.
[הוגשה על ידי  5חברי מועצה.] 24.6.21 ,

.2

הצעה לסדר בנושא החלת הפטור למצללות מקורות בכיסוי פלסטיק
שקוף מתאריך ה . 1.1.19 -
[הוגשה על ידי יוני חכימי] 29.6.21 ,

.3

הצעה לסדר בנושא בריכת הקיץ היישובית.
[הוגשה ע ל ידי טל דנטס.] 29.6.21 ,

.4

הצעה לסדר בנושא הגשת ערר ו/או תמיכה בערר לסילוק "סברות"
הוועדה המחוזית בעניין עמדת מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
בנושא צדק חלוקתי וחלוקת העושר במרחב.
[הוגשה על ידי אייל כגן] 29.6.21 ,

.5

הארכת שירות מנהלת אגף החינוך ,הגב' אילנה זגול ,עד לתאריך
31.8.21.

.6

אישור שכר בכירים למנהלת אגף החינוך ,הגב' אור י ה ירדני ,בשיעור
של  60%משכר מנכ"ל החל מיום 1.9.21.

.7

אישור הגדלת הזמנה לקרצוף וריבוד לקבלן רושדי חלבי בהיקף של
 25%עבור הזמנת משכ"ל ,מספר הזמנה  20232נוסף המהווים בסה"כ
 50%הגדל ה מההזמנה המקורית ,עבור מוצר זהה במדויק למוצר
שהוגדר בהסכם המקורי.

.8

אישור החלטת ועדת הקצאות מספר  202102מיום  – 30.6.21החלטת
המועצה להקצאת מעון יום בסמטת מורן.

.9

תב"רים – יולי . 2021
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גב' הגר פרי יגור:

ערב טוב .אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצה מן
ה מניין ,נדחית .על סדר היום כמה וכמה נושאים.
אנחנו נרוץ עליהם מהר ,בהיעדר חצי מהקוורום ,לא
מהקוורום ,בעצם חצי מהאנשים .גם לא חצי. 5 ,

.1

הצעה לסדר בנושא ביטול היטלי חיוב ברחוב קק"ל ,עמל ומעפילים.
[הוגשה על ידי  5חברי מועצה.] 24.6.21 ,

גב' הגר פרי יגור:

הצע ה בנושא ביטול היטלי חיוב ברח' קק"ל ,עמל
ומעפילים .אנחנו דנו בהנהלה ,כולנו בעד .אנחנו רק
רוצים לכבד את בית המשפט ,ולכן אנחנו נמתין
להחלטת בית המשפט בעניין הזה .מי בעד? תודה.

הצבעה:
בעד – פה אחד
מליאת המועצה מחליטה להמתין להחלטת בית המשפט.

.2

הצעה לסדר בנ ושא החלת הפטור למצללות מקורות בכיסוי פלסטיק
שקוף מתאריך ה . 1.1.19 -
[הוגשה על ידי יוני חכימי] 29.6.21 ,

גב' הגר פרי יגור:

הצעה לסדר בנושא החלת הפטור למצללות .עו"ד
ארטן עדכן אותנו בחוות דעת שלא ניתן מבחינה
משפטית לפטור .אני מבקשת לדחות את ההצעה .מי
בעד? תוד ה.

הצבעה:
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בעד – פה אחד.
מליאת המועצה דוחה את הצעתו לסדר של יוני חכימי בנושא החלת הפטור
למצללות מקורות בכיסוי פלסטיק שקוף מתאריך ה . 1.1.19 -

.3

הצעה לסדר בנושא בריכת הקיץ היישובית.
[הוגשה על ידי טל דנטס.] 29.6.21 ,

גב' הגר פרי יגור:

הצעה לסדר בנושא בר יכת הקיץ היישובית .דנו בזה
בהנהלה ,אני חושבת שהדברים שטל העלה ,יש בהם
עניין שצריך לבדוק .אני מציעה להקים ועדה .אני
מבקשת שנתנאל וכמוס ילוו את הוועדה הזאת.
הוועדה תהיה מורכבת מיועץ משפטי ,מנכ"ל ,גזברית
ומנהלת מחלקת רישוי עסקים .מי בעד? תודה.

הצבעה:
בעד – פה אחד.
מליאת המועצה ממליצה לבחון את הצעתו לסדר של טל דנטס בנושא
בריכת הקיץ היישובית .תוקם ועדה בהרכב :חברי המועצה נתנאל קסטן
ודוד כמוס ,יועץ משפטי ,מנכ"ל ,גזברית ,מנהל מחלקת רישוי עסקים .

.4

הצעה לסדר בנושא הגשת ערר ו/או תמיכה בערר לסילוק "סברות"
הוועדה המחוזית בעניין עמדת מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
בנושא צדק חלוקתי וחלוקת העושר במרחב.
[הוגשה על ידי אייל כגן] 29.6.21 ,

גב' הגר פרי יגור:

הצעה לסדר בנושא הגשת ערר ו/או תמיכה ,סברות.
הצעה של כגן ,אני מבקשת להוריד מסדר היום .מי
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בעד? תודה.

הצבעה:
בעד – פ ה אחד.
מליאת המועצה מורידה מסדר היום את הצעתו לסדר של אייל כגן בנושא
הגשת ערר ו/או תמיכה בערר לסילוק "סברות" הוועדה המחוזית בעניין
עמדת מועצה מקומית פרדס חנה כרכור בנושא צדק חלוקתי וחלוקת העושר
במרחב.

.5

הארכת שירות מנהלת אגף החינוך ,הגב' אילנה זגול ,עד לתאריך
. 31.8.21

גב' הגר פרי יגור:

הארכת שירות מנהלת אגף חינוך ,הגב' אילנה זגול,
עד ל  , 31.8.21 -מי בעד? תודה.

מר אייל כגן:

שלום ,ערב טוב לכולם.

הצבעה:
בעד – פה אחד.
מליאת המועצה מאשרת הארכת שירות מנהלת אגף החינוך ,הגב' אילנה
זגול ,עד לתאריך

.6

. 31.8.21

אישור שכר בכירים למנהלת אגף החינוך ,הגב' אור י ה ירדני,
בשיעור של  60%משכר מנכ"ל החל מיום . 1.9.21

גב' הגר פרי יגור:

אישור שכר בכירים למנהלת אגף החינוך אוריה,
בשיעור של  . 60%מי בעד? תודה.

מר אייל כגן:

רגע ,מה סדר היום? שנייה רגע.
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הצבעה:
בעד – [[[
מליאת המועצה מאשרת שכר בכירים למנהלת אגף החינוך ,הגב' אור י ה
י רדני ,בשיעור של  60%משכר מנכ"ל החל מיום . 1.9.21

.7

אישור הגדלת הזמנה לקרצוף וריבוד לקבלן רושדי חלבי בהיקף של
 25%עבור הזמנת משכ"ל ,מספר הזמנה  20232נוסף המהווים
בסה"כ  50%הגדלה מההזמנה המקורית  ,עבור מוצר זהה במדויק
למוצר שהוגדר בהסכם המקורי.

גב' הגר פרי יגור:

אישור הגדלת הזמנה לקרצוף וריבוד בהיקף של
- 50%

מר אייל כגן:

סליחה רגע ,לא .יש ישיבה שלא מן המניין.

גב' הגר פרי יגור:

מי בעד? מי בעד? תודה.

מר טל דנטס:

יש פה יועץ משפטי?

גב' הגר פרי י גור:

אישור החלטת ועדת הקצאות.

מר אייל כגן:

הגר ,תעצרי עכשיו ,תעצרי עכשיו.

גב' הגר פרי יגור:

הגענו לסעיף . 7

מר אייל כגן:

תעצרי עכשיו.

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,הגענו לסעיף . 7

מר יוני חכימי:

אין סעיף  , 7יש ישיבה -

מר אייל כגן:

שלא מן המניין .ישיבה חוקית.

מר יוני חכימי:

יש ישיבה שלא מן המניין.

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,אנחנו בסעיף . 7

מר דוד כמוס:

תסיימי ,תסיימי .הזמן שלנו יקר.

מר אייל כגן:

מה זה תסיימי? יש ישיבה שלא מן המניין.
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מר דוד כמוס:

ככה ,הזמן שלנו יקר .אנחנו חיכינו...

מר אייל כגן:

כמוס ,שתוק שני יה.

מר דוד כמוס:

למה לשתוק?

מר יעקב צדקה:

אייל ,למה שישתוק? למה שישתוק?

מר אייל כגן:

ככה.

מר יעקב צדקה:

אל תגיד לו שישתוק.

מר אייל כגן:

יש ישיבה שלא מן המניין.

מר יעקב צדקה:

קודם כל אל תגיד לו שתוק.

מר אייל כגן:

אין בעיה ,סליחה.

מר יעקב צדקה:

הוא לא ישתוק ולא כלום .אנחנו מחכים ,הזמן
שלנו ...בשביל התרגילים האלה.

מר אייל כגן:

אין תרגילים .רבע שעה יש ישיבה שלא מן המניין,
בואו נתחיל אותה .יש פה יועץ משפטי.

גב' הגר פרי יגור:

סעיף  – 7אישור הגדלת הזמנה לקרצוף וריבוד.

מר אייל כגן:

את לא יכולה להמשיך.

מר אפרים מעודה:

מי בעד?

גב' הגר פרי יגור:

מי בעד? ירים את ידו .מי נגד? ירים את ידו.

מר אייל כגן:

את לא יכולה להמשיך.

גב' הגר פרי יגור:

מי נמנע? ירים את ידו ,תודה.

מר אייל כגן:

מה את חושבת? שאת תעשי תרגילים? זה לא יעזור
לך .את יודעת טוב מאוד שהיטלי הסלילה הם בלתי
חוקיים ,שניכם הצבעתם על זה.

מר דוד כמוס:

קיבלנו החלטה עכשיו ,לא היית.

גב' הגר פרי יגור:

פעם הבאה תגיעו בזמן.

מר אייל כגן:

 ...בית משפט ,זה לא עובד ,אנחנו נבקש ישיבה שלא
מן המניין .מה זה?

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,פעם הבאה מגיעים בזמן.
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מר אייל כ גן:

באנו בזמן .אנחנו מבקשים דיון שלא מן המניין.

מר אפרים מעודה:

הישיבה נעולה.

(מדברים ביחד)
מר יוסי סילמן :

בואו נעשה את האישור של המעונות.

מר אייל כגן:

אנחנו רוצים את הישיבה שלא מן המניין.

גב' הגר פרי יגור:

תפנה לבית משפט? תודה.

מר טל דנטס:

רגע ,אר טן ,זה חוקי מה שקורה פה?

גב' הגר פרי יגור:

פעם הבאה תגיעו בזמן.

מר אייל כגן:

אל תגידי לנו מתי להגיד.

גב' הגר פרי יגור:

אישור הגדלת הזמנה ,מי בעד ,מי נגד ,ירים את ידו.
תודה .מי נגד .תודה.

מר אייל כגן:

אנחנו לא בישיבה.

גב' הגר פרי יגור:

אני רושמת שיצאתם.

מר אייל כגן:

אנחנו לא בישיבה.

גב' הגר פרי יגור:

אני רושמת שיצאתם.

הצבעה:
בעד – [[[
מליאת המועצה מאשרת הגדלת הזמנה לקרצוף וריבוד לקבלן רושדי חלבי
בהיקף של  25%עבור הזמנת משכ"ל ,מספר הזמנה  20232נוסף המהווים
בסה"כ  50%הגדלה מההזמנה המקורית ,עבור מוצר זהה במדויק
למוצר שהוגדר בהסכם המקורי.

.8

אישור החלטת ועדת הקצאות מספר  202102מיום  – 30.6.21החלטת
המועצה להקצאת מעון יום בסמטת מורן.

גב' הגר פרי יגור:

סעיף  – 8אני מבקשת לאשר ועדת הקצאות .החלטת
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מועצה להקצות מעון יום לנאות מרגלית .מי ירים
את ידו בעד? תודה .מי נגד?
מר טל דנטס:

אני מבקש שתתייחסי.

גב' הגר פרי יגור:

מי נגד? אתם לא בישיבה?

(מדברים ביחד)

הצבעה:
בעד – [
מליאת המועצה מאשרת החלטת ועדת הקצאות מספר  202102מיום
 – 30.6.21החלטת המועצה להקצאת מעון יום בסמטת מורן.

.9
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גב' הגר פרי יגור:

מי מאשר תב"רים?

מר אייל כגן:

הפכתם ועדה מקצועית לוועדה פוליטית?

גב' הגר פרי יגור:

תודה .אתם לא חלק מהישיבה ,הישיבה נעולה.

מר אייל כגן:

את תפסידי כמו שהחברה שלך מפסידה...

מר טל דנטס:

העברתם החלטות לא חוקיות ,לא חוקיות .העברתם
החלטות פוליטי ות ,גם בוועדת הקצאות .ועדה
פוליטית .אפילו את זה הפכתם לוועדה פוליטית.

הצבעה:
בעד – [[[
מליאת המועצה מאשרת תב"רים לחודש יולי  2021כדלקמן:
 – 2221בינוי  2גנ"י ברח' דגניה – חדש
 – 2191תכנון ובינוי  2גנ"י ברח' אחדות – חדש
 – 2192תכנון ביה"ס שרת – חדש
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ישיבת מועצה מן המניין  44מיום 8.7.21

 – 2193תכנון ביה"ס האנתרופוסופי – חדש
 – 2045הרחבת רח' הדרים – מהצפירה לחבצלת וסלילת מדרכה – הגדלה
 – 2222הסדרת צומת התחיה חבקוק דרך למרחב (ביה"ס נעה) – חדש
 – 2195צביעת שבילי אופניים ברחבי היישוב – חדש
 – 2066תכנון וביצוע שצ"פ הגדוד/פיק"א – הגדלה
 – 2197תכנון וב יצוע שצ"פ אלחריזי – חדש
 – 2198תכנון טיילת בדרך הנדיב – חדש
 – 1013מבנה יביל לשיטור העירוני – הגדלה
 – 2199אבזור מרכז הפעלה  – 2020חדש
 – 2200סקר עבירות בנייה – חדש
 – 2160שביב סובב פרדס חנה כרכור – הגדלה

__________________
גב' הגר פרי יגור
ראש המועצה
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