מועצה מקומית
פרדס חנה כרכור

לוגו העירייה

תמלול ישיבת מועצה מן המניין
מס' )05/21( 41
מיום חמישי ,כ"ד באייר תשפ"א6.5.21 ,

 -הופק ע"י :בונ וס פרוטוקולים בע"מ ,טלפון- 03-5373237 :

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה מן המניין  41מיום 6.5.21

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' ) 05/21 ( 41
מיום חמישי ,כ" ד באייר תשפ"א6.5.2021 ,

משתתפים:
גב' הגר פרי יגור – ראש המועצה ,מר יואב קעטבי – מ"מ וסגן ראש המועצה,
מר יעקב צדקה – סגן ראש המועצה ,מר אפרים מעודה – סגן ראש המועצה,
מר אביעד סיני – חבר מועצה ,מר אורי פרץ – חבר מועצה ,מר נחמיה מנצור
– חבר מועצה ,מר נתנאל קסטן – חבר מועצה ,גב' מור כהן עמר – חברת
מועצה ,מר דוד כמוס – חבר מועצה ,מר אלדד בר כוכבא – חבר מועצה (עזב
ב  , ) 19:20 -מר י וני חכימי – חבר מועצה ,מר אייל כגן – חבר מועצה ,מר טל
דנטס – חבר מועצה( ,הגיע ב  ,) 19:19 -מר נחום ג נ צרסקי – חבר מועצה.

סגל :
מר יוסי סילמן – מנכ"ל המועצה ,רו"ח אורלי ירדן – גזברית המועצה ,עו"ד
ג'ובראן גו'בראן – יועמ"ש המועצה ,אדר' אריה רפפורט – מהנדס המועצה ,
מר אבי ברומברג – דובר המועצה ,גב' לינוי ארבל כהן – מנהלת לשכת ראש
המועצה.

2

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה מן המניין  41מיום 6.5.21

על סדר היום:
.1

הצעה לסדר בנושא ביטול תשלום ארנונה לפרגולה שכוסתה בכיסוי
שקוף מחומר פלסטי שהוגשה על ידי יוני חכימי מיום . 28.4.21

.2

הצעה לסדר בנושא הנחה עקב משבר הקורונה לתחנ ת המוניות בתחנת
הרכבת שהוגשה על ידי יוני חכימי מיום 3.5.21.

3.

אישור המלצות ועדת שמות והנצחה למקומות ציבוריים מיום ה -
18.3.21.

4.

אישור כתב התחייבות מול משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,לפי חוות
דעת לבקשה להרחבת כביש  651דרך הים.

.5

ה כרזת רחוב ללא שם היוצא מרחוב ח רמון צפונה והחלטה על סלילת
כבישים ומדרכות על פי תב"ע 308-0629964.

6.

אישור רישום חשבונות בנק באתר בנקאות ללקוחות מוסדיים של בנק
הדואר.

7.

אישור חוזה העסקה אישי למר יוסי סילמן ואישור שכר בכירים
(  100%שכר מנכ"ל) החל מיום 11.4.21.

.8

תב"רים – מאי . 2021
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גב' הגר פרי יגור:

ערב טוב לכולם ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת
המועצה מן המניין .קודם כל ,גם ברוכים הבאים
לאולם המליאה שלנו חזרה ,יש שגרה .השבוע הזה
נפתח ביום אבל לאומי ,ואני מבקשת מדוד כמוס
לקרוא את שיר המעלות.

מר דוד כמוס:

אני אקרא פרק אחר פשוט.

גב' הגר פר י יגור:

בבקשה.

*** דוד כמוס קורא פרק תהילים ***

.1

הצעה לסדר בנושא ביטול תשלום ארנונה לפרגולה שכוסתה בכיסוי
שקוף מחומר פלסטי שהוגשה על ידי יוני חכימי מיום . 28.4.21

גב' הגר פרי יגור:

ברשותכם ,אנחנו נעבור לסדר היום .הצעה לסדר,
בבקשה ,יוני.

מר יוני חכ ימי:

בספטמבר העליתי את ההצעה לסדר לפטור לפי
התקנה

מ 2018 -

של

פטור

מארנונה

לפרגולות

מקורות בסנטף שקוף .הגדילו לעשות המדינה ,ולתת
פטור גם מרישוי לבניית פרגולה מקורה ,ככה
שמחזק עוד יותר את הרצון של המחוקק לתת את
הפטור לאזרחים .ואנחנו לצערי ממשיכים לעשוק
אותם .וכמובן שאנחנו כלולים בתוך ההגדרה הזאת.
לראיה גם כשאזרח בשם ארז אריאב הגיש בקשה
להחזר כספי ,לא אמרו לו שאנחנו במועצה לא
נותנים פטור אלא הלכו ומדדו לראות אם הוא בתוך
הקטגוריה הזאת .ואכן ,הוא היה בתוך הקטגוריה,
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אבל בחרו לא לתת את הפטור .לכן הגשתי את זה
וחזרת י למליאה בתקווה שנפסיק עם הגזל הזה
לאזרחים .יש לזה גם מטרה נוספת ,מטרה ירוקה,
שאנשים יהיו בחוץ יותר ,ידליקו פחות מזגנים .זה
לא בא מחלל ריק ,כל הרעיון הזה של הפרגולות .אז
אני מבקש מכל המליאה ,שיתמכו בהחלטת ההצעה
שלי .זה יהיה נכון כלפי האזרחים ,זה ישרת נכון את
האזרחים ,וזו חובתנו.
גב' הגר פרי יגור:

ב  3 -לספטמבר דנו במליאת המועצה בהצעה דומה,
זאת אומרת ,אותה הצעה בעצם שהגשת ,וקבענו
שהנושא הזה ייבחן אם בפטור או הקלה ,מסגרת
דיוני צו הארנונה .צו הארנונה בא לדיון בחודש
הבא .ולכן ,במסגרת הדיון הזה בחודש הבא ,יינתן
מ ענה לסוגיה הזאת ,אחרי שאנחנו נמצא את
הדיונים הפנימיים.

מר יוני חכימי:

מה אתם רוצים לעשות בצו והארנונה?

גב' הגר פרי יגור:

נדון בזה בחודש הבא .זה מה שהחלטנו בספטמבר.
אתה כבר הגשת את ההצעה הזאת.

מר יוני חכימי:

אני יודע .אני אמרתי שהגשתי ,אני יודע מה
שעשיתי  ,וזה מחזק ,גם ההחלטה כמו שאמרתי,
מחזק יותר .אין צורך לחכות לצו הארנונה .מה אתם
רוצים לעשות בצו הארנונה? את יכולה להסביר לי?
את יודעת מה את רוצה לעשות?

גב' הגר פרי יגור:

נדון בזה בחודש הבא .אני אבקש מהמליאה להצביע
ולאשרר את ההחלטה שהחלטנו בספטמבר.

מר יוני חכימי:

שמה?

גב' הגר פרי יגור:

לדון בזה בחודש הבא ,מסגרת הדיון על צו הארנונה.
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מר אייל כגן:

הוא שואל שאלה פשוט ,מה אמור להגיע בחודש
הבא?

מר יוני חכימי:

מה את אמורה להעלות בחודש הבא בצו הארנונה?

גב' הגר פרי יגור:

אנחנו נדון אם כן ,אם לא ,אם פטור ,אם הקלו ת.

מר אביעד סיני:

יוני ,אנחנו הולכים להכין צו שלם כולנו ,שיהיה בו
במה מחייבים ,במה לא מחייבים .כולנו ברור לנו
שהרציונאל במה שאמרת ,יש בו היגיון .נבחן את
המשמעויות הכלכליות ,הגזברית הסבירה כמה זה
יעלה וכו'.

מר יוני חכימי:

גם הגזברית לא יודעת ,גם הגזברית ל א יכולה לדעת,
אף אחד לא יכול לדעת את גודל הפטור ,כי צריך
למדוד אחד  -אחד .אנשים יצטרכו לבוא באופן...

גב' הגר פרי יגור:

יכול מאוד להיות ,יכול להיות.

דובר:

 ₪ 800,000הסיפור הזה.

מר יוני חכימי:

אתה לא יכול לדעת .מי שאמר - ₪ 800,000

מר אייל כגן:

יכול להיות שה וא טועה ,או שהוא לא מבין...

מר יוני חכימי:

או שזה פחות ,או שזה הרבה יותר.

מר אביעד סיני:

אז מה אתה אומר ,אז לא להחליט? נחליט.

מר אייל כגן:

מעבר משמעויות הכלכליות ,יש משמעויות חוקיות.
יכול להיות שאין לך לאן לברוח ,זה לא משנה מה
יש...

מר יוני חכימי:

אין שום ספק שזה עניין של מלחמה של קרדיט.

גב' הגר פרי יגור:

על מה?

מר יוני חכימי:

כאילו אני מציע...

גב' הגר פרי יגור:

לא ,פשוט הצעת מה שהצעת ,קבענו מה שקבענו.

מר אפרים מעודה:

זו החלטת ממשלה ,זה לא אתה מציע.

גב' הגר פרי יגור:

הדיון הוא בחודש הבא...
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מר יוני חכימי:

זו החלטת ממשלה ואתה לא מבצע אותה? ואתה לא
מבצע את החלטת הממשלה?

(מדברים ביחד)
מר נחום גנצרסקי:

אין החלטת ממשלה ,יש החלטה של הוועדה להמליץ
לשר התחבורה ,זה מה שיש.

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,אני מבקשת להביא להצבעה.

(מדברים ביחד)
מר יוני חכימי:

אתה מדבר על משהו אחר .אז תקרא את זה ,תקרא
את זה.

גב' הגר פרי יגור:

זה לא דיון עכשיו.

מר יוני חכימי:

למה לא דיון? זה דיון.

גב' הגר פרי יגור:

לא ,אין דיון.

מר יוני חכימי:

זה דיון ועוד איך.

גב' הגר פרי יגור:

לא .אין דיון.

מר יוני חכימי:

זה דיון.

גב' הגר פר י יגור:

לא קבענו שדנים בהצעה שלך .

מר יוני חכימי:

מי לא קבע?

מר אייל כגן:

את רוצה להוריד את הצעת ההחלטה? – אז תורידי
אותה.

גב' הגר פרי יגור:

יסביר לך היועץ המשפטי .כשאתה מביא הצעה -

מר יוני חכימי:

שהיועץ המשפטי יקריא את התקנה ,ויסביר לכם מה
אומרת התקנה ,ש אי אפשר לעשות משהו אחר.

גב' הגר פרי יגור:

תפסיק לצעוק.

מר יוני חכימי:

אל תגידי לי להפסיק לצעוק.

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן :אני ברשותך רק  2מילים .הנושא הזה של הטענה,
שהתיקון של החוק מעניק פטור ,נבחן בישיבה
הקודמת .אני נתתי חוות דעת בלי לדעת ,כלומר בלי
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תואם ע ם דן ...שהוא גם יועץ לענייני הכנסות .שנינו
נתנו את חוות הדעת ,שעל פי צו הארנונה התיקון
הזה לא חל על פרדס חנה כרכור .מה שהוחלט
במועצה – קודם כל ,התיקון לא חל ,זה אחד ,אי
אפשר להחיל את זה .שנית ,יידון בצו הארנונה
שיעודכן .והמועצה תדון בזה .תחליטו שכן – ייכנס .
משמעות כספית ,לא משמעות כספית ,זה משהו אחר.
לכן ,מה שאתה טוען ,אתה טוען טענה משפטית .יכול
להיות שאני טועה ודן טועה ,תעמידו את זה למבחן
משפטי .המועצה צריכה לפעול לפי חוות הדעת
המשפטית.
מר אייל כגן:

ג'ובראן ,יש עדכון ,יש פה עדכון של מה שביבס
הוציא לכבוד ר אשי הרשויות המקומיות.

גב' הגר פרי יגור:

ג'ובראן ,אין דיון.

מר אייל כגן:

שנייה רגע .את יכולה לשים את ההחלטה או לא
לשים את ההחלטה.

גב' הגר פרי יגור:

אין לך זכות דיבור.

מר יוני חכימי:

מה זה אין לו זכות דיבור? מה זה אין לו זכות
דיבור .יש לו זכות.

גב' הגר פרי יגור:

ההצעה לסדר היא של יוני.

מר אייל כגן:

מה זה אין לי זכות דיבור? הצחקת אותי.

גב' הגר פרי יגור:

אני מעלה להצבעה ואתם יכולים להצביע.

מר אייל כגן:

תעלי להצבעה ...אני רוצה להבין -

גב' הגר פרי יגור:

הציע יוני הצעה לסדר.

מר אייל כגן:

קודם כל ,אל תגידי שאין לנו זכות דיבור.

גב' הגר פרי יגור:

אני מבקשת להסיר את ההצעה מסדר היום.

מר אייל כגן:

אוקיי ,אז תגידי שזה מה שאת רוצה.
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גב' הגר פרי יגור:

ולחזור על ההחלטה שהחלטנו ב  3 -לספטמבר.

מר אייל כגן:

תמתיני עם ההחלטה שלך.

גב' הגר פרי יגור:

מי בעד? ירים את ידו .תודה .ההצעה נפלה.

מר אייל כגן:

לא סליחה ,לא שאלת מי בעד ההצעה של יוני.

גב' הגר פרי יגור:

סעיף . 2

מר אייל כגן:

סליחה רגע ,יש הצעה של יוני.

גב' הגר פרי יגור:

בבקשה ,מי בעד?

מר אייל כגן:

תודה ,אנחנו בעד.

הצבעה:
בעד – ( 10הגר פרי יגור ,יואב קעטבי ,אפרים מעודה ,יעקב צדקה ,אביעד
סיני ,אורי פרץ ,נתנאל קסטן ,דוד כמוס ,נחום גנצרסקי  ,נחמיה מנצור )
נגד – ( 3אייל כגן ,יוני חכימי ,אלדד בר כוכבא )
מליאת המועצה מסירה את ההצעה לסדר בעניין ביטול תשלום ארנונה
לפרגולה שכוסתה בכיסוי שקוף מחומר פלסטי שהוגשה על ידי יוני חכי מי
מיום  . 28.4.21ומאשררת את ההצעה שהתקבלה במליאת המועצה מיום
 , 10.9.20לבחון את הדרך ליישום פתרון פטור או להקלה במסגרת דוני צו
הארנונה.

.2

הצעה לסדר בנושא הנחה עקב משבר הקורונה לתחנת המוניות
בתחנת הרכבת שהוגשה על ידי יוני חכימי מיום . 3.5.21

גב' הגר פרי יגו ר:

סעיף  – 2הצעה לסדר בנושא הנחה ,יוני ,בבקשה.

מר יוני חכימי:

טוב ,לשמחתי ,כמעט אחרי הקורונה ,אבל יש נפגעים
רבים שחלקם קיבלו התייחסות וחלקם קיבלו
התייחסות חלקית .והדוגמא הטובה ביותר זו תחנת
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המוניות בתחנת הרכבת .בעצם ממרץ  2020עד
פברואר  , 2021הרכבת לא פעלה כסדרה .ש 4 -
חודשים היא הייתה סגורה ,ולא היינו נוסעים ומיוני
עד פברואר ,היא עבדה בתפוסה של  . 20%ונחום,
אפשר למדוד את זה .אתה שאלת שאלה ,אפשר
למדוד את זה .יש כמות מקומות ישיבה ,והרכבת
מכרה  25%מכמות מקומות הישיבה .אני לא ידעתי
כאילו אם אתה לא הבנת או מתחכם .אז אני אומר
שיש אפשרות לבדוק את זה ,והרכבת גם מכרה רק
 . 25%מה.
דובר:

. 50 %

מר אפרים מעודה:

מה זה משנה?

מר יוני חכימי:

. 25 %

גב' הגר פרי יגור:

כן יוני ,בבקשה.

מר יוני חכימי:

ויותר מזה ,גם היא הפסיקה לפעול בשעה 20:00
בערב ,ולא עבדה במוצאי שבת ויום שישי .ל כן,
אותם אנשים נפגעו בהכנסות ביחס ישר .דיברתי עם
הגזברית ,הייתה לה אוזן קשת ,אני חייב לציין .אבל
כנראה שאנחנו צרכים לעשות החלטה של המועצה ,
אולי לא כנראה ,אולי בטוח .ולכן אני פונה – חייבים
לתת להם גם חב רות הנדל"ן הם מניב .ככה פעלו
לגבי הסוחרים שלהם .במך כל שנת הקורונה ,לא רק
ב  3 -חודשים שהיה סגור .הם פעלו ביחס להכנסות.
ופה זה שקוף ,יש אישור ...גם בלי האישור ,אתם
יודעים את זה ,זה היה בתקשורת.

מר דוד כמוס:

אבל למה ...כל הסוחרים? כולם נפלו במכירות.

מר יוני חכימי:

הרכבת הייתה סגורה .בחודשים שהייתם סגורים,

10

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
ישיבת מועצה מן המניין  41מיום 6.5.21

החנוי ות קיבלו פטור ,ואני שמח שהם קיבלו פטור.
הרכבת קיבלו על הה  3 -חודשים שהיה סגור בכלל,
אבל הם היו סגורים ב  75% -מהתפוקה במשך כל
השנה .לכן צריך לתת להם את ה  . 75% -זה לא אותו
דבר.
גב' הגר פרי יגור:

יוני ,מה אתה מציע בעצם?

מר יוני חכימי:

מה שאני מציע ,לתת להם הנח ה מהשכירות של . 75 %
לך אסור להגיד את זה בכלל ,תסלח לי .עדיף שאל
תגיד את זה בכלל .אני מציע לך לא להגיד את זה.
אתה בניגוד אינטרסים.

מר דוד כמוס:

אני לא בניגוד עניינים ...זה הכיס שלי.

מר יוני חכימי:

דוד ,נכון .אבל -

מר דוד כמוס:

אז תן לכולם.

מר יוני חכימי:

אני אתן לכולם.

מר דוד כמוס:

למה אתה מדבר על?...

מר יוני חכימי:

אני אתן לכולם .אין לי בעיה.

גב' הגר פרי יגור:

המועצה הזאת עשתה מעל ומעבר ביחס לכל יישוב
אחר בארץ ,ובטח בסביבה שלנו .נתנו פטור של 3
חודשים בארנונה ,זה היה לכולם גורף.

מר יוני חכימי:

לא נתת  ,המדינה נתנה .המדינה נתנה ,ואל תספרי
סיפורים שאת נתת.

גב' הגר פרי יגור:

רגע ,רגע .מעבר ל  3 -החודשים האלה ,החלטנו
בהתחלה חודשיים על פטור משכר דירה ,ואחר כך
חודש נוס ,והקמנו ועדה ,וגם אפילו ועדת חריגים.
לכן ,אני מבקשת ,כמו שקיבלנו פה החלטה כנגד
ההצעה שלך ,ו לאור זה שאני מכירה את הנתונים
ויודעת בדיוק איזה פטור ניתן פה הרבה מעבר להיות
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שהוא הגיש בקשה לוועדת חריגים ,היה ורוצה
לערער על ההחלטה ,הדלת פתוחה ,יכול לגשת שוב
לוועדה ואנחנו נשקול ונדון .היות שקיבל  3חודשים
ומעבר לזה עוד  6חודשים ,אולי אתה לא יודע ,היה
ורו צה ,והיות שהגיע להסכמה גם עם הגזברית סביב
סוגיות של ערבות וכן הלאה ,היה וירצה ,יחזור
לוועדת השלושה ,ועדה מקצועית ,ויידון הנושא שלו.
זאת הצעתי.
מר אביעד סיני:

יוני ,גם חשוב להגיד כל מי שיושב פה סביב השולחן,
הוא רוצה שלעסקים יהיה טוב ,ואנחנו מבינים את
המצוק ה.

מר יוני חכימי:

אין בעיה ,בסדר ,שיהיה לכולם .שיהיה לכולם .אתה
רוצה שנצביע...

מר אביעד סיני:

 ...כל מי שיושב פה ,רגע .קמה ועדת השלושה,
והשלושה ייפגשו ,אם יש עניין הוא יגיש בקשה
נוספת והיא תידון.

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,מקובל?

מר יוני חכימי:

לא ,מי אל ה הוועדה?

מר אביעד סיני:

אורלי ,ג'ובראן והמנכ"ל .שלושה.

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן :מליאת המועצה מינתה .אגב ,לפי ההצעה שלך ,הוא
צריך לשלם לנו כסף ,כי אנחנו נתנו לו פטור הרבה
מעבר למה שאמרת.
גב' הגר פרי יגור:

כן.

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן 25 % :מיוני  2020עד היום ,יוצא לו יותר ממה
שאנחנו ניתן לו פטור .אפשר לקבל את ההצעה...
מר אביעד סיני:

בסדר ,תשבו .יוני.

רו"ח אורלי ירדן:

יוני ,נתתי לו  8חודשים פטור ,מה יותר מזה?
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מר אביעד סיני:

אורלי ,אתם תשבו איתו.

מר יוני חכימי:

על מה  8חודשים פטור?

רו"ח אורלי ירדן:

משכר הדיר ה.

מר יוני חכימי:

משכר הדירה?

גב' הגר פרי יגור:

יוני ,אתה לא מעודכן בפרטים.

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן :יוני ,מאה אחוז הוא קיבל.
רו"ח אורלי ירדן:

הוא ישב איתי ,דיברתי איתו.

גב' הגר פרי יגור:

אנחנו באים לקראת כל בעל עסק שהוא זקוק לעזרה.

מר אביעד סיני:

נכון .אם המנכ"ל אמר ,הוא צודק.

רו"ח אורלי ירדן:

הוא קיבל  8חודשים מהשכר דירה פטור מלא .מה
יותר מזה?

דובר:

נשאר חודש לפי מה שהם אומרים רק.

מר אפרים מעודה:

טוב ,אז יוני כנראה לא ידע.

רו"ח אורלי ירדן:

אמרתי לך.

מר אפרים מעודה:

אם זה נכון ...זה מפתיע ,יוני.

ג ב' הגר פרי יגור:

אולי פשוט תתאם גם עם הבן אדם...

מר יואב קעטבי:

תמשוך את ההצעה.

רו"ח אורלי ירדן:

אני מזמינה אתכם עוד פעם אליי .הוא דיבר איתי,
סיכם איתי דברים...

(מדברים ביחד)
מר יוני חכימי:

אני רוצה לשאול אותך ,אורלי ,אנחנו הרי דיברנו.
את לא אמרת לי שנ תת לו פטור של  8חודשים.

רו"ח אורלי ירדן:

נתתי לו את החודשיים שנתנו לכולם ועוד חצי שנה,
זה  8חודשים .אני אמרתי לך את זה כשפגשתי אותך
בבנק.

גב' הגר פרי יגור:

בסדר ,חברים.

מר אביעד סיני:

אורלי ,אנחנו לא טועים בחישובים ,כנראה...
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מר נתנאל קסטן:

הוא לא שילם כלום.

מר יוני חכימי:

אז תסבירי לי איפה הפער של החוב.

מר דוד כמוס:

תביעה ייצוגית עכשיו לכל העסקים.

מר נתנאל קסטן:

הוא לא שילם כלום.

רו"ח אורלי ירדן:

היה בחוב ,הוא לא שילם ,הוא לא שילם כלום.
לאורך השנה הוא לא שילם ,הוא ביטל את השיקים.

מר יוני חכימי:

אז מ ה שאת אומרת ,הוא חייב חודש.

רו"ח אורלי ירדן:

איך חודש?

מר יוני חכימי:

אם נתת לו פטור של  8חודשים?

רו"ח אורלי ירדן:

 4חודשים הוא חייב 4 .כפול 6,000 . ₪ 24,000 , 6,000
... ₪

מר יוני חכימי:

למה?...

רו"ח אורלי ירדן:

כי הוא לא שילם שקל ,הוא ביטל את כל השיקים.

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,אני לא רוצה להמשיך את הדיון הזה.

מר אייל כגן:

זה לא מתאים קודם כל שהדיון יהיה פרטני על בן
אדם.

גב' הגר פרי יגור:

נכון.

מר אייל כגן:

בואו נעצור את זה עכשיו ,שומעים את זה .בואו
נעצור את זה ,יוני תמשוך את זה ותעשה את
הדיונים עם ה גזברות.

גב' הגר פרי יגור:

נכון.

מר אביעד סיני:

יוכל להגיש ערעור ,לא סגרנו.

מר יוני חכימי:

אני משאיר את זה לישיבה הבאה -

גב' הגר פרי יגור:

תמשוך .אם יש בעיה ,תגיד לנו .תודה.

מר אייל כגן:

הנושא נסגר .בואו נתקדם.
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הצבעה:
בעד – ( 3אייל כגן ,יוני חכימי ,אלד ד 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 ה הצעה לסדר בנושא הנחה עקב משבר הקורונה
לתחנת המוניות בתחנת הרכבת שהוגשה על ידי יוני חכימי מי ום . 3.5.21

.3

אישור המלצות ועדת שמות והנצחה למקומות ציבוריים מיום ה -
. 18.3.21

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,סעיף  – 3אישור המלצת ועדת שמות והנצחה
למקומות ציבוריים .נמסר לכם החומר .אם יש לכם
שאלות ,אתם מוזמנים לשאול .יושב פה יו"ר ועדת
שמות והנצחה נחמיה מנצור.

מר אייל כגן:

אני רוצה להגיד משהו.

מר נחמיה מנצור:

זה יצא מסודר.

מר אייל כגן:

ראשית ,אני מברך על פעולת הוועדה .אפשר לראות
בוועדה הזאת שילוב כוחות ,וכל הכוחות פה ,אנשי
ש"ס ואנשי מפלגת העבודה ,הבית היהודי ,סיעת טוב
במושבה.

דובר:

והליכוד לא.

מר אייל כגן:

ה ליכוד ,למה? גם .נדמה לי ש...

מר אביעד סיני:

ראובן עודד.

מר אפרים מעודה:

זה היה מינוי אישי שלי.

מר אייל כגן:

אנחנו אישרנו במליאה לפני חצי שנה או  8חודשים,
הוועדה הזאת היא לא רק ועדה שהיא מביאה
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פרוטוקולים

מכובדים...

מישהי

שתרשום

את

הפרוטוקול ,בשביל שנוכל לנהל את הדין הדיון כמו
שצריך .הוועדה הזאת זו ועדה שההמלצות שלה
צריכות להיות מיושמות.
גב' הגר פרי יגור:

נכון.

מר אייל כגן:

יופי .אני שמח שאת מסכימה איתי .הוועדה הקודמת
הניחה על שולחן המועצה המלצות ,גם ביחס לכיכר
על שם ...אתה מדבר על בן עזרי ,ואני מדבר גם על
נושא של מאיר אריאל ,ויש לנו עוד כיכר .עדיין לא
נעשה שום דבר בעניין הזה ,כאשר כיכר על שם מאיר
אריאל צריכה להיות על חשבון המועצה ,ככה קבענו,
המליאה אישרה את זה.אני מבקש לוחות זמנים
לדבר הזה ,על מנת לא לעכב את זה .אריה פה ,נדמה
לי שהוא המוסמך לעניין הזה .כן ,תשמע ,כיכרות
זאת אומרת ,בסמכותך.

דובר:

הוא לא שם שלטים.

מר אייל כגן:

לא שלטים ,אבל אני רוצה שההמלצות ייושמו.

מר נחמיה מנצור:

אגב ,אייל .אני ישבתי אחרי הישיבה שישבנו עם
הגר ,והיא קראה לעדיאל ועוד חברים ויתחיל ליישם
את זה .בגלל שנת הקורונה ,אז אתה יודע ,הכל
נדחה.

מר אייל כגן:

בסדר ,אפשר לסגור שב  3 -חודשים הקרובים?

מר נחמיה מנצור:

אני מאמין שכן.

דובר:

על איזה סעיף בבקשה?

מר אייל כגן:

לא ,זה סעיף של הישיבה הקודמת עוד .הפרוטוקול
הקודם של הישיבה הקודמת של לפני  8חודשים.

גב' הגר פרי יגור:

אנחנו ניישם את כל ההחלטות.
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מר אייל כגן:

תוך כמה זמן? לוחות זמנים ,לוחות זמנים.

גב' הגר פרי יגור:

ניישם את כל ההחלטות ,נעבוד על תכנית עבודה
וניישם את כל ההחלטות.

מר נתנאל קסטן:

אני רק רוצה דבר אחד .כל המקומות שקוראים על
שם ,כמובן שברגע שהכיכר תקבל את השם ואת
הלוח הספציפי ,להזמין את המשפחה לשם.

מר נחמיה מנצור:

ברור ,ברור.

(מדברים ביחד)
גב' הגר פרי יגור:

חברים ,אני מבקשת להעלות להצבעה את אישור
פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מיום ה  . 18.3 -מי
בעד? ירים את ידו .תודה .פה אחד? תודה רבה.

מר אייל כ גן:

שנייה רגע ,חברים ,אני לא יודע אם עברתם אבל
אנחנו החלטנו לקרוא ל  2 -כיכרות ,אחד על שם
המוכתר של כרכור אנחנו עושים כבוד זה ליד הביג.

מר נתנאל קסטן:

לא כרכור ,פרדס חנה.

מר אייל כגן:

לא ,מוכתר פרדס חנה ,אבל הביג...

מר אפרים מעודה:

ליד הביג יש...

(מדברים ב יחד)
מר אייל כגן:

 ...בנימין ,לקרוא כיכר. ..

מר נחמיה מנצור:

זה היה אמור להיות ...בית ספר מורשה.

(מדברים ביחד)
מר אייל כגן:

חברים ,אי אפשר ככה.

מר אפרים מעודה:

תעלה את זה לוועדה.

מר אייל כגן:

העלינו את זה לוועדה .גם לקרוא כיכר על שם
בנימין שרון ,שהיום פינת ההנצה בוואדי היא לא
מספקת מהבחינה הזאת ,ואנחנו עושים כבוד למי
שהיו לפנינו כן .תודה רבה.
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הצבעה:
בעד – פה אחד.
מליאת המועצה מאשרת המלצות ועדת שמות והנצחה למקומות ציבוריים
מיום ה . 18.3.21 -

.4

אישור כתב התחייבות מול משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,לפי חוות
ד עת לבקשה להרחבת כביש  651דרך הים.

גב' הגר פרי יגור:

סעי

4

–

אישור

כתב

התחייבות

מול

משרד

החקלאות .בבקשה ,אתם רוצים להסביר?
אדר' אריה רפפורט:

יש נוהל קבוע לפי כתב האילנות ,שברגע שמבקשים
אישורי כריתה בקשר לכופר כריתה  ,יש מחשבון של
משרד החקלאות ,שקובע את ערך החליפין לכל עץ
בהתאם לפנים של העץ ,הוותק שלו וגודלו .המועצה
נוהגת להוציא התחייבות ,ולמעשה היא איננה
משלמת ,היא מבצעת עבודות בערך ההתחייבות .זה
נוהל קבוע ,רק שבזמן האחרון משרד החק לא ות שינו
קצת את הפורמט ,הם מקבלים היום גם איזשהו
מסמך.

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן  :תסביר את הסכום.
מר אייל כגן:

הסכום הוא גבוה.

מר נתנאל קסטן:

. ₪ 700,000

מר אייל כגן:

. ₪ 773,000

אדר' אריה רפפורט:

גרוסו מודו.

מר אייל כגן:

לא ,בין  700,000ל  ₪ 770,000 -זה  . 10 %אבל אני
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חייב ,אני הייתי היום בשטח -
אדר' אריה רפפורט:

תנו לי לסיים .מדובר ב עצים שלאורך דרך הים ,שזה
חלק מהפרויקט של ביצוע כיכרות .עצים רבים שם
נשמרו ,ואנחנו ר ואים  100ומשהו עצים .רק ה 44 -
נדרשת כריתתם בערך.

מר אייל כגן:

 5 , 43להעתקה ו  175 -נשמרים .אז אני מבקש קודם
כל להגיד ,אני הייתי שם היום בשטח .ממה שאני
הבנתי לפחות ,גם מהתצ"א ו גם מה שבדקתי ,אנחנו
מדברים על קטע שהוא לפחות לפי פה ,קטע שהוא
צפוני לרח' חרמון .לא ראיתי שם ב  2 -הצמתים
שאתה מדבר עליהם.

אדר' אריה רפפורט:

אנחנו מדברים על דרך הים.

מר אייל כגן:

אני הלכתי לפי התצ"א.

מר אביעד סיני:

לא ,התצ"א זו סמטה.

גב' הגר פרי יגור:

התצ "א זה הסעיף הבא.

מר אביעד סיני:

התצ"א זה סעיף הבא .את הרוצה את התכניות של
דרך הים ,אריה יעביר לך.

מר אייל כגן:

אני אשמח לראות את התכניות .אני מתנגד לכריתת
עצים.

מר אביעד סיני:

בסדר ,אבל צריך להציל אנשים ,כגן.

מר אפרים מעודה:

הוא מתנגד ,אז מה?

מר אייל כגן:

אביעד ,אל תעשה לי עכשיו פול

יטיקה דרך...
מר אביעד סיני:

אני לא עושה לך דרך פוליטיקה.

מר אייל כגן:

היינו שם לפניך ,הכל בסדר.

מר אביעד סיני:

אני ארגנתי את ההפגנה ,אתה באת...

מר אייל כגן:

אל תפריע לי.
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מר אביעד סיני:

מי שעשה פוליטיקה ,זה אתה.

מר אפר ים מעודה:

עזוב ,הוא מתנגד.

(מדברים ביחד)
מר אייל כגן:

אתה יכול להתעצבן.

גב' הגר פרי יגור:

אז לא לעשות צומת?

מר אייל כגן:

הוא עשה פוליטיקה בהפגנה.

גב' הגר פרי יגור:

לא ,אני מנסה להבין את הפרקטיקה של מה שאתה
אומר .לא לעשות צומת?

מר אייל כגן:

שנייה .אל ת פריעי לי כשאני מדבר ,תודה.

גב' הגר פרי יגור:

תענה לי ,לא לעשות צומת?

מר אייל כגן:

אל תפריעי לי כשאני מדבר ,תודה .אני רוצה לראות
בבקשה את מכתב ההסבר מאת מהנדס המועצה .אני
מתנגד לכריתת העצים באופן נחרץ .בקצב הזה שבו
אנחנו כורתים עצים ,לא יישארו פה הרבה עצ ים,
כאילו עד סוף הקדנציה.

גב' הגר פרי יגור:

אז עצים חשובים מחיי אדם?

מר אייל כגן:

את מפריעה לי.

גב' הגר פרי יגור:

עצים חשובים מחיי אדם?

מר אייל כגן:

אל תעשי פוליטיקה ואל תשאלי שאלות מטופשות.

גב' הגר פרי יגור:

אבל אם לא כורתים ,אז אין שם צומת.

מר אייל כגן:

אני

רוצה,

מכיוון

שאני

לא

מקבל

מספיק

אינפורמציה במועצה הזאת ,מכיוון שאת ממדרת
אותי ,מכיוון שאת נותנת הוראות שאני לא אפגש עם
מהנדס המועצה ,מכיוון שעדיין לא קיבלתי תשובה
לגבי העובדה שאני צריך להיפגש עם מנכ"ל המועצה
בתור חבר האופוזיציה .אני מבקש ,לפני שא ני
מחליט על כריתה של  45עצים והעתקה של  , 5לראות
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לפחות את סעיף  . 3אני רשאי כחבר מועצה ונבחר
ציבור -
גב' הגר פרי יגור:

סעיף . 4

מר אייל כגן:

סעיף  , 3תקראי שוב .סעיף  , 3מכתב הסבר למהנדס
מועצת פרדס חנה כרכור מיום  . 27לפני זה – אני לא
יכול לקבל החלטה .האם מונח לפניי המכתב הזה,
ההסדר ,אריה?

אדר' אריה רפפורט:

אני לא מ קבל החלטות.

מר אייל כגן:

לא ,יש מכתב הסבר .אם הוא טוב לי לכבוד...

אדר' אריה רפפורט:

הוא לא יועד אליך ,הוא יודע ל...

מר אייל כגן:

מאה אחוז ,אבל אני מותר לי על פי חוק לקבל מידע.

גב' הגר פרי יגור:

נ כון,אתה יכול לבוא לעיין בכל המכתבים.

מר אייל כגן:

אני לא יכול לעיין ,כי את לא נותנת לעיין .תודה.

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,אני מעלה להצבעה.

מי בעד אישור כתב

ההתחייבות? ירים את ידו .תודה .מי נגד? תודה .מי
נמנע? יוני נמנע .תודה.
מר אייל כגן:

חבורה של מריו נטות.

מר אביעד סיני:

מה מריונטות? צריך לקדם את הכביש הזה .כגן,
תפסיק .מחר ,מחר.

מר אייל כגן:

אתה עכשיו בקואליציה ,אתה לא מגן על זכותי
לקבל מידע.

מר אביעד סיני:

אני אבי אלך את המידע ,היום בלילה.

מר אייל כגן:

אתה אל תביא לי ,אתה אל תביא לי.

מר אביעד סינ י:

אני ואתה נצא יחד להסתכל שם על העצים.

מר אייל כגן:

אני לא צריך שנצא ביחד.

מר אביעד סיני:

יאללה ,בוא נתקדם.

מר דוד כמוס:

 ...כריתת עצים ,אנחנו בעד כריתת עצים .למה...
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מר אייל כגן:

אמרתי לקבל מידע.

מר דוד כמוס:

אבל למה מריונטות.

מר אייל כגן:

אתם יושבים היום בקואליציה ,א ף אחד מכם לא
נמצא במקום שלי ,את אף אד מכם לא ממדרים.
אותי ממדרים ,אני נבחר ציבור ,אני זכאי לקבל
אינפורמציה .מכיוון שלא עוברת אליי אינפורמציה,
אני לא יכול להצביע על משהו שאני לא יודע ...זה
הכל.

מר דוד כמוס:

אתם מרימים את היד אוטומטית .תרא ה לי פעם
אחת שהתנגדת להצבעה אחת.

מר טל דנטס:

 ...מה זה קשור לוועדה?

מר אייל כגן:

אין לך צו מצפון?

מר דוד כמוס:

אני בעד ...עצים ,מה אתה רוצה?

מר אייל כגן:

מאה אחוז ...ואתה גם בעד בית כנסת ,וכשאתה לא
מקבל אותו ,אז אתה לא מצביע ,נכון?

מר דוד כמוס:

אני אק בל אותו.

מר אייל כגן:

אתה תקבל בעזרת השם ,בעזרת השמש.

מר טל דנטס:

ברור .בשביל זה אתם שם ,מה זאת אומרת? ברור
ש א קבל.

(מדברים ביחד)
דובר:
מר אייל כגן:

מה זה בעזרת השמש? הוא אמר בעזרת השמש.
למה,

מתי הוא בראה את המאורות ,לפני זה? ...

בריאת העולם...

הצב עה:
בעד – ( 10הגר פרי יגור ,יואב קעטבי ,אפרים מעודה ,יעקב צדקה ,אביעד
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סיני ,אורי פרץ ,נתנאל קסטן , ,נחמיה מנצור ,דוד כמוס ,נחום גנצרסקי)
בעד – ( 2אייל כגן ,טל דנטס)
נמנע –  ( 1יוני חכימי )
מליאת המועצה מאשרת כתב התחייבות מול משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,לפי חוו ת דעת לבקשה להרחבת כביש  651דרך הים.

.5

ה כרזת רחוב ללא שם היוצא מרחוב חרמון צפונה והחלטה על סלילת
כבישים ומדרכות על פי תב"ע . 308-0629964

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,סעי ף  – 5אכרזת רחוב ללא שם היוצא
מרחוב חרמון צפונה והחלטה על סלילת כבישים
ומדרכות על פי תב"ע שמספרה כתוב כאן .אריה,
בבקשה.

אדר' אריה רפפורט:

כן ,זו תב"ע יחסית חדשה .מתחם משקי עזר בין רח'
חרמון למתחם מלבן .בתב"ע הזאת הוגדר שביל
גישה עורפי לאותם מגרשים שהם ...כדי שנוכל
לקדם את השביל הזה ,כי למעשה כבר ניתן היתר
לבית אחד בקצה .צריך כבר לקרוא לסמטה ה זו
בשם .אחר כך אנחנו נוכל לפתוח תב"ר ונסלול
בתקווה שזה יסתיים לפני החורף ,כי יש פה בעיות
של נגר עילי.

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,מישהו מתנגד? כולם בעד .פה אחד .תודה.

(מדברים ביחד)

הצבעה:
בעד – פה אחד.
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מליאת המועצה מאשרת אכרזת רחוב ללא שם היוצא מרחוב חרמו ן צפונה
והחלטה על סלילת כבישים ומדרכות על פי תב"ע . 308-0629964

.6

אישור רישום חשבונות בנק באתר בנקאות ללקוחות מוסדיים של
בנק הדואר.

גב' הגר פרי יגור:

אישור רישום חשבונות בנק .אורלי.

רו"ח אורלי ירדן:

אתר חדש לבנק הדואר ,צריך לאשר אותו בישיבת
מועצה .בסך הכל אתר שמאפשר צפייה בחשבונות,
קבלת מידע וכן הלאה.

מר אביעד סיני:

אורלי ,אגב ,איפה החשבונות של המועצה ,בכמה
בנקים? איך זה עובד?

רו"ח אורלי ירדן:

כמה בנקים .יש לנו בנק לאומי בעיקר ובנק
הפועלים.

מר אביעד סיני:

ובנק הדואר?

רו"ח אורלי ירדן:

בנ  3הדואר ,זה ב עיקר חשבונות של חנייה.

מר אייל כגן:

מי מורשה החתימה ,אורלי?

רו"ח אורלי ירדן:

מי מורשה החתימה למה?

מר אייל כגן:

על הטופס הזה .מי חותם בתור מורשה חתימה?

רו"ח אורלי ירדן:

זה הרגילים של המועצה .אבל מ י שצופה זה עובדי
מועצה שאני מאשרת להם.

עו"ד ג'ובראן ג'וב ראן :אבל זה אין פה פעולות בחשבון הזה ,רק צפייה.
רו"ח אורלי ירדן:

רק צפייה בלבד.

גב' הגר פרי יגור:

מישהו מתנגד?

מר אייל כגן:

מי מורשה החתימה?

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן :גזבר וראש מועצה.
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מר אייל כגן:

תודה.

גב' הגר פרי יגור:

מישהו מתנגד?

מר אביעד סיני:

זה לפ י הפקודה.

גב' הגר פרי יגור:

תודה ,פה אחד.

מר אייל כגן:

אני רק רוצה לוודא על מי האחריות.

גב' הגר פרי יגור:

הכל עליי.

הצבעה:
בעד – פה אחד.
מליאת המועצה מאשרת רישום חשבונות בנק באתר בנקאות ללקוחות
מוסדיים של בנק הדואר.

.7

אישור חוזה העסקה אישי למר יוסי סילמן ואישור שכר בכירים
(  100%שכר מנכ"ל) החל מיום . 11.4.21

גב' הגר פרי יגור:

אישור חוזה העסקה אישי למנכ"לנו החדש יוסי
סילמן ,ברכות.

מר אביעד סיני:

שיהיה בהצלחה.

גב' הגר פרי יגור:

באישור שכר בכירים. 100 % ,

מר אייל כגן:

רגע ,יוסי ,לפני שאתה יוצא החוצה ,אנ י רק רוצה
ברשותך כמה מילים .בסדר?

מר יוסי סילמן :

בבקשה.

מר אייל כגן:

שב ,שב .זה קצת ארוך.

מר יוסי סילמן :

דבר ,דבר.

מר אייל כגן:

אני אגיד כמה מילים שאני צריך .קודם כל ברוך
הבא .אני אומר בחיוך,שאתה עונה לטלפונים בניגוד
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לקודמך ,וזה כבר שינוי לטובה .מעבר ל זה ,נפגשנו
בחנייה ושאלתי אותך ,האם אתה מתכוון להיות
מנכ"ל של המועצה או מנכ"ל של ראש המועצה.
הפגישה הייתה פגישה קצרה ,אמרת לי 'אני נפגש
איתך' ,נכנסת כמעט לאוטו ויצאת ,ואמרת 'אני נפגש
איתך אפילו שאתה באופוזיציה' .ואני בא ואומר
תודה רבה .ואני רק מתקן ,אתה נפג ש איתי בגלל
שאני באופוזיציה.
מר אפרים מעודה:

אייל...

מר אייל כגן:

אפרים ,אל תפריע לי .ענית לי שבעצם אתה ,כשאני
מדבר על נושא של סיביל  -סבל ,ואני מסכים איתך,
המנכ"ל הקודם ,קודמך שהוא לא איתנו והוא גם לא
היה איתנו בהרבה ישיבות .נכנס למועצה ברגל גסה,
התעמר בע ובדים ,עשה טעויות ניהוליות ועבר על
החוק .יש לו שותפה.

גב' הגר פרי יגור:

יוסי...

מר אייל כגן:

רגע ,רגע סליחה רגע.

מר אפרים מעודה:

צא ,צא החוצה .זה הכפשות ,צא החוצה.

מר אייל כגן:

זה מופנה אליך ,זה מופנה אליך .שנייה רגע.

מר אפרים מעודה:

הוא לא צריך לשמוע את זה.

מר אייל כגן:

אין בעיה ,אז אני אשמיע את זה לחברי המליאה.

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן :תכניסו את הסעיף על סדר היום.
גב' הגר פרי יגור:

הוא התחיל לנאום.

מר אייל כגן:

אנחנו דנים על סדר היום ,מה זאת אומרת?

גב' הגר פרי יגור:

הוא התחיל לנאום.

מר אייל כגן:

א נחנו דנים בסדר היום .מה זאת אומרת? זה הסעיף.

גב' הגר פרי יגור:

לא ,לא ,סליחה ,זה לא פתוח לדיון.
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מר אייל כגן:

גם היום יש חקירה לגבי חיוב אישי של ראש
המועצה.

אדר' אריה רפפורט:

למה לא פתוח הדיון?

מר אייל כגן:

והולכת להיות גם חקירה משטרתית בעניין של
המעקב אחרי עובדים .אף אחד לא עובד פה בחלל
ריק.

שיהיה

ברור,לא

יכולנו

להעיף

את

ראש

המועצה,אז הפנו את מנכ"ל המועצה.
מר אפרים מעודה:

טוב ,את יכולה?

מר אייל כגן:

אנחנו אופוזיציה קשוחה ,לוחמת ,עניינית והוגנת.

מר יואב קעטבי:

רגע ,אייל ,אייל .זה הוצאת דיבה מה שאתה עו שה.

מר יוני חכימי:

למה? הוא אמר שיש חקירה של משרד הפנים ,ויש
חקירה של משרד הפנים.

מר אייל כגן:

יש חקירה של משרד הפנים לחיוב אישי.

מר יוני חכימי:

זה היה בעקבות המנכ"ל.

מר אייל כגן:

אנחנו אופוזיציה קשוחה ,לוחמת ,עניינית והוגנת,
היישוב חשוב לנו לא פחות מא ף אחד אחר ואולי
יותר.

מר נתנאל קסטן:

אתה רוצה לאשר את ההסכם או לא?

מר אייל כגן:

אנחנו מייצגים אלפי תושבים.

מר אפרים מעודה:

אני מציע להעלות את ההצעה.

מר אייל כגן:

אל תפריע לי בבקשה ,יש לי זכות דיבור על הנושא.

גב' הגר פרי יגור:

מי בעד אישור חוזה ההעסקה? ירים את ידו.

(מדברים ביחד)
מר אייל כגן:

את לא יכולה להפריע לנו.

מר טל דנטס:

יש לנו  10דקות לדבר ,ואת לא יכולה...

מר יוני חכימי:

קשה לשמוע את האמת .יואב ,אתה לא יודע שיש
בדיקה וחקירה של משרד הפנים.
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מר נתנאל קסטן:

מה זה קשור למינוי מנכ"ל?

מר אייל כגן:

לא יכול להיות מצב שיעלימו מאיתנו מידע ,לא יכול
להיות שינסו למדר אותנו ,זה לא חוקי ,זה לא
מוסרי ,זה לא דמוקרטי וזה לא עובד .זה היישוב
שלי ,לא פחות ולא יותר משל אף אחד אחר שיושב
סביב השולחן הזה ,אני נבחן עבורו.
לצערנו ,אנחנו לא סומכים על ראש המועצה ,לא על
ש יקול הדעת ,לא על סדרי העדיפויות ,לא על יכולת
הניהול ,לא על יכולת הביצוע ,ואתה משרת האמון
שלנו ,אז תבין גם אותנו .חובת ההוכחה היא עליך
ולכן לא נצביע בעד וגם לא נגד ,אלא נימנע וניתן לך
לעבוד.
בסופו של יום אתה איש מקצוע .היישוב הזה רק
הלך

אחורה

ואנחנו

נמצאים

בדיוק

בתעודת

המחצית ,והמחצית זה נכשל .בכדי שאנחנו נוכל
לקחת את המושכות ולהתחיל לבנות אותו באמת
וכמו שצריך .אנחנו מאחלים לך הצלחה ,ולא לחזור
על הטעויות של קודמך .מהבחינה הזאת אתה כבר
חייב לנו .אלמלא האופוזיציה והעובדים מעיפים את
מנכ"ל המועצה הקודם ,לא היינ ו נפגשים .תודה
רבה.
מר אפרים מעודה:

להצבעה ,מי בעד?

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,מי בעד?

מר אפרים מעודה:

כולנו בעד ,לנושא הבאה.

גב' הגר פרי יגור:

אישור העסקה של יוסי.

מר אייל כגן:

אנחנו נמנעים בבקשה.

גב' הגר פרי יגור:

תודה .מי נמנע?
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מר נתנאל קסטן:

אה ,א תה מדבר בשם?

מר אייל כגן:

אני נמנע.

גב' הגר פרי יגור:

 3נמנעים ,תודה רבה.

מר טל דנטס:

לא ראינו שיש לך החלטה שלך ,אז אל תדבר.

מר נתנאל קסטן:

לא ,אבל לא ידעתי ש...

מר טל דנטס:

לא ראינו החלטה אחת ,אחת תראה לי שהתנגדת .אז
אל תדבר ,נתנאל .אחת ,אחת .בניגוד ל מה שראש
המועצה ,אחת .בוא תראה לי אחת שהצבעת נגד.

מר נתנאל קסטן:

אם היית מקבל את ...הישיבה שלנו ,לא היית כאן.

מר טל דנטס:

מה אתה מבלבל את המוח? את העבריין כמו ראש
המועצה.

מר נתנאל קסטן:

חבר'ה ,שמעתם מה שהוא אמר?

מר אפרים מעודה:

הוא אמר שאתה עבריין.

מר נתנאל קסטן:

שמעתם?

מר אפרים מעודה:

שמעתי.

מר טל דנטס:

לך.

מר אפרים מעודה:

אני עד ראשון.

מר טל דנטס:

נתנאל ,מה עשית ...כולם יודעים.

מר נתנאל קסטן:

במה אני עבריין?

מר טל דנטס:

אביעד יודע ,כולם יודעים.

מר נתנאל קסטן:

איזו עבירה עברתי?

מר טל דנטס:

עשית  .נתנאל ,החלטה אחת לא לקחת בניגוד לראש
המועצה.

מר נתנאל קסטן:

איזו עבירה עברתי? אמרת שאני עבריין.

מר אביעד סיני:

טל ,עזוב אותך עכשיו.

מר נתנאל קסטן:

תוכיח שאני עבריין.
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הצבעה:
בעד – ( 10הגר פרי יגור ,יואב קעטבי ,אפרים מעודה ,יעקב צדקה ,אביעד
סיני ,אורי פרץ ,נתנאל קסטן ,נחמיה מנצור ,דוד כמוס ,נחום גנצרסקי)
נמנע – ( 3אייל כגן ,טל דנטס  ,יוני חכימי )
מליאת המועצה מאשרת חוזה העסקה אישי למר יוסי סילמן ואישור שכר
בכירים (  100%שכר מנכ"ל) החל מיום . 11.4.21

.8

תב"רים – מאי . 2021

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,תב"ר , 2180 , 754 , 2108 , 2161 , 2089 , 2090
 2073 , 907 , 2146 , 84 , 83 , 2182 , 2181ותב"ר . 2049
אני מבקשת להצביע .מי בעד? ירים את ידו .תודה.
הישיבה נעולה .תודה.

הצבעה:
בעד – פה אחד.
מליאת המועצה פה אחד מאשרת תב"רים מרץ  2021כדלקמן:
 – 2090בינוי כיתות בבית הספר נעם – ה גדלה
 – 2089בינוי כיתות לבית ספר כרכור – הגדלה
 – 2161שיפוץ ותכנון קומה במרכז לגיל הרך – חדש
 – 2108מבואה בבית הספר מרחבים – הגדלה
 – 754מבנה לתנועת נוער בני עקיבא – הגדלה
 – 2180הנגשת  3גנ"י – חדש
 – 2181כיתת שמע בית חקלאי – חדש
 – 2182כיתות שמע בית ספר ב ית אקשטיין – חדש
 2 – 2183כיתות שמע בית חקלאי – חדש
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 – 2184כיתות שמע בית ספר בית אקשטיין – חדש
 – 2146מועדון צמרת הגדלת מועדון ואולם כנסים – חדש
 – 907סלילת מגרש חנייה של משרדי המועצה מול בי"ס אלונים – הגדלה
 – 2073ריהוט רחובות – הגדלה
 – 2049סלילת רחוב הת נאים – הגדלה.

הישיבה ננעלה ב.19:32-
__________________
גב' הגר פרי יגור
ראש המועצה
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