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גב' הגר פרי יגור:

ערב טוב לכולם .אני מתכבדת לפתוח את י שיבת
מליאת המועצה .אחרי החגים הגיע .בפתח הישיבה,
אני מבקשת בשם כולנו לשלוח החלמה מהירה ליוסי
המנכ"ל ורפואה שלמה.

מר יוני חכימי:

האופוזיציה בדרך כלל ,לא כפרינציפ ,מגישה הצעות
וזה .לא הגשנו הפעם ,כי הייתה הכרזה שאין ישיבה
באוקטובר .אנחנו די הופתענו מהעניין הזה.

גב' הגר פרי יגור:

אין ישיבה בחגי תשרי ,השנה זה יצא בספטמבר.

מר יוני חכימי:

לא ,הייתה לנו ישיבה בספטמבר ,ואמרו שניפגש
והישיבה תהיה בנובמבר.

גב' הגר פרי יגור:

לא זוכרת.

מר יוני חכימי:

אני חושב שאם החליטו לעשות בא וקטובר זה בסדר,
אין בעיה .רק היה צריך ליידע את האופוזיציה קצת
לפני.

גב' הגר פרי יגור:

טוב .אבל מכיוון שקיימתי שיחות עם כולכם אתמול,
זה לא עלה .אבל אנחנו...

מר יוני חכימי:

כי ניהלת שיחה בעניין ספציפי.

גב' הגר פרי יגור:

כן ,אבל יכולתם להגיד משהו.

מר יוני חכימי:

לא ,לא הייתי מערבב את זה .זה היה נושא חשוב
שדיברת ,נושא כאוב .וזה לא היה מתאים באותה
שיחה.

.1

אישור הרכב ועדת רכש (גזבר המועצה ,יועמ"ש המועצה ,חשב
המועצה).

גב' הגר פרי יגור:

אני רוצה לעבור לסדר היום .יש לנו אישור הרכב
ועדת רכש .אני מבקש ת למנות את יוריי חשב
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המועצה כממלא מקום בוועדת רכש ,לצד יועץ
משפטי וגזבר .יש למישהו התנגדות?
מר יואב קעטבי:

מי זה יוריי?

גב' הגר פרי יגור:

חשב המועצה.

רו"ח אורלי ירדן:

יוריי ,חשב ,יוריי.

מר יואב קעטבי:

איפה הוא?

גב' הגר פרי יגור:

חשב המועצה.

מר אפרים מעודה:

במקום הגזברית.

רו"ח אורלי ירדן:

עובד ש לי .יוריי ,חשב.

מר יואב קעטבי:

פעם ראשונה שאני שומע את השם הזה.

רו"ח אורלי ירדן:

כן ,כי הוא עובד חדש.

מר יואב קעטבי:

פעם ראשונה ,באמת אני אומר.

מר אפרים מעודה:

והוא יחליף אותה.

דובר:

מנהל רכש.

מר יוני חכימי:

לא מנהל רכש.

מר אייל כגן:

לא מנהל רכש ,הו א חשב.

רו"ח אורלי ירדן:

יוריי הוא החשב ,במקום יובל.

מר אפרים מעודה:

היא החליפה את פוטין והוא החליף אותה.

גב' הגר פרי יגור:

נו ,באמת.

מר אפרים מעודה:

אני לא זוכר איך קוראים לו.

מר אייל כגן:

אורלי ,מה ההשכלה שלו? הוא רו"ח?

רו"ח אורלי ירדן:

יוריי הוא רו" ח.

מר טל דנטס:

אני רוצה לדבר רגע.

גב' הגר פרי יגור:

כן.

מר טל דנטס:

גם כתבתי לי כמה .כמובן אנחנו רוצים להצטרף
שיוסי יצא מזה ובמהרה ,ואני מקווה לראות אותו
בהקדם .עם כל הרגישות ,אני בכל זאת רוצה לברר,
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האם אתם לא רצים מהר מידיי להחליף אותו .כן,
זמני ,כמובן .
מר אפרים מעודה:

מי מחלף אותו?

רו"ח אורלי ירדן:

ממלא מקום.

מר טל דנטס:

כמובן ,זמני ,כמו כל הדברים הזמניים בישראל.
האם לא היה אפשר לחכות שבועיים ימים? המועצה
לא הייתה מתמוטטת מזה.

מר אפרים מעודה:

אבל ועדת הרכש צריכה לעבוד.

רו"ח אורלי ירדן:

זה אומר ששבו עיים לא נוכל לאשר שום דבר בוועדת
רכש.

מר טל דנטס:

זכור לי עובדים נוספ ים שיצאו למחלה ,יצאו
לחופשה ,יצאו לבידוד ,ולהם חיכיתם .נראה לי שגם
מכבודו של יוסי וגם מכבודה של המועצה ,לחכות
שבועיים ימים זה לא כזה נורא .והנה ,למצלמה אני
מתחייב ,שאם עוד שבועיים תמונת המצב לא
תתבהר,

מתחייב

אני

לתמוך

בצורך

להחליפו

במקומות החשובים .ההרגשה שלי ,שאולי יש כאן
כאלה שחיכו להזדמנות הראשונה.
רו"ח אורלי ירדן:

חס ושלום.

מר טל דנטס:

לא חלילה

למחלה הקשה ,אבל

כן

להזדמנות

הראשונה ,כאלה שקראו וקראו למנכ"ל -
גב' הגר פרי יגור:

טל ,אני מפצירה בך לחזור בך ,זה חמור מאוד .פשוט
לא יאומן.

מר טל דנטס:

כאלה שקראו וכתבו למנכ"ל 'פקידון' ,בדיוק יומיים
אחרי שהגיע .כאלה שנתנו גיבוי לכאלה שקראו
וכתבו למנכ"ל פקידון ,אולי חיכיתם לרגע הראשון,
לא מחלה חלילה ,ברור שלא .אבל ההזדמנות
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הראשונה .אני לא מבין א יך את הגר ,שסוף סוף
עושה רושם שבחרת אדם מתאים לעזור לך לנהל את
היישוב -
גב' הגר פרי יגור:

אלוהים ישמור ,זה תת רמה.

מר טל דנטס:

איך את הרסת גם את זה? אנחנו יודעים שבזמן
האחרון -

גב' הגר פרי יגור:

תקשיב ,אתה תת רמה ,באמת .פשוט אין נמוך מזה,
אין נמוך מזה.

מ ר טל דנטס:

אנחנו יודעים -

גב' הגר פרי יגור:

אין לך גבולות .אין לך גבולות?

רו"ח אורלי ירדן:

 ...רק בוועדת רכש ,אף אחד לא...

גב' הגר פרי יגור:

אין לך גבולות?

מר אלדד בר כוכבא:

אל תדברי אליי ,זו דעה שלו.

גב' הגר פרי יגור:

אין לך גבולות?

מר יוני חכימי:

הו א לא מדבר בשם האופוזיציה.

מר טל דנטס:

לא ,אני מדבר בשמי.

גב' הגר פרי יגור:

לא ,זה לא אמיתי.

גב' הגר פרי יגור:

זה לא אנושי הדבר הזה ,זה לא אנושי .זה תת רמה.

דובר:

יש גבול ,גבול.

מר דוד כמוס:

בן אדם ככה ... .פוליטיקה.

מר יוני חכימי:

זו לא פוליטיקה.

גב ' הגר פרי יגור:

זו פוליטיקה .זה אמ  -אמא של הפוליטיקה .וזה
הפוליטיקה מהסוג הכי רע שיכול להיות.

מר דוד כמוס:

המועצה צריכה להמשיך לעבוד ,זה לא יפה .לא
רוצים לשמוע.

מר טל דנטס:

אנחנו יודעים שבזמן האחרון המנכ"ל לא ממש עבד.
לא ניהל פגישות ,לא ניהל את העובדים .אי ך לעזאזל
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גם אותו כיבית? הבאת איש עם ניסיון ,עם רקורד,
עם קשרים?
גב' הגר פרי יגור:

תגיד לי ,אתה מאשים אותי במקרה שקרה? אני לא
מאמינה.

מר טל דנטס:

 ...ביהירות שלך כיבית .ועכשיו אתם מציעים .אז
אני מבקש לכד את יוסי ולכבד את המועצה ,שאנחנו
כולנו חברים בה ,ולד חות בשבועיים ימים את
ההחלטה לגביו ,לתת לזמן לעשות את שלו.

מר אביעד סיני :

טל ,אבל אף אחד לא מדבר עליו.

מר טל דנטס:

ואז לקחת החלטה ,שאותה ניסה לעשות הצבעה
אינטרנטית ,זום ,או ישיבה שלא מן המניין.

גב' הגר פרי יגור:

וואי ,זה תת רמה.

מר טל דנטס:

ואני אתמוך.

מר יעקב צדקה:

איזו בושה.

מר טל דנטס:

איזו בושה .איזו בושה להחליף בן אדם -

מר יעקב צדקה:

אתה עושה פוליטיקה מכזה דבר? בושה.

מר אפרים מעודה:

אני רוצה להגיד לך דבר אחד.

רו"ח אורלי ירדן:

רק בוועדת רכש.

מר אורי פרץ :

ועדת רכש ,כדי שאפשר יהיה ...מה הבעיה?

מר אפרים מעודה:

סליחה ,כשאתה אומר שבעוד שבועיים אתה תתמוך,
אפשר לחשוב עם התמיכה שלך או לא אנחנו לא
נתקדם הלאה.

מר טל דנטס:

לא ,זה ברור.

מר אפרים מעודה:

אבל כשאתה בא ואומר על ויכוח לגיטימי שיש ,אתה
מתחיל לבוא ולהגיד שיש לנו חס ושלום נגד? עשינו
אותו חולה?

מר טל דנטס:

לא ,זה לא.
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מר אפרים מעודה:

ככה נשמע מדבריך ,שהתפללנו שהוא יהיה חולה.

מר טל דנטס:

אז לא הקשבת.

מר אפרים מעודה:

די ,תתבייש ,תתבייש.

מר אייל כגן:

די ,לא צריך לדון בזה בכלל ,די ,מספיק.

מר אפרים מעודה:

אנחנו מתפללים ,אני התפללתי ,נתתי לו מי שברך
בעזרת השם שיהיה בריא ,היום ראש חודש .אז הוא
לא מרגיש טוב ,יש דברים שצריכים להמשיך .ועדת
רכש צריכים לבצע עבודות ,צריך להמשיך.

מר טל דנטס:

ועדת רכש יכולה לחכות שבועיים.

מר אפרים מעודה:

לא ,לא ,אני צריך לבצע ביום ראשון עבודה ,לסדר
פנסים.

רו"ח אורלי ירדן:

טל ,אל תשכח שאנחנו חודש אחרי חגים ,אז בחודש
גם בחגים ,לא הייתה כל כך עבודה.

גב' הגר פרי יגור:

אני אגיד יותר מזה ,זה רק ועדת הרכש ,ולא כל יתר
הדברים .וזו בושה וחרפה שככה חבר מועצה ,נבחר
ציבור מדבר .זו תת כמה וזה מ ביך אותי שיש בכלל
אדם שיושב בשולחן הזה ומדבר ככה .בשם הציבור
שבחר בך.

מר אפרים מעודה:

האופוזיציה הודיעה שמה שהוא מדבר ,לא על דעתה.

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,אני עובדת להצבעה ,מי בעד? ירים את ידו.

מר אפרים מעודה:

על מה בעד?

גב' הגר פרי יגור:

תודה .מי נגד ? מי נמנע?

מר טל דנטס:

אני נגד.

גב' הגר פרי יגור:

תודה .אלוהים ישמור.

מר טל דנטס:

אלוהים ישמור?

גב' הגר פרי יגור:

שאלוהים ישמור עליך ,כן.

מר טל דנטס:

אם היית שומעת קצת את מה שהקראתי ,אם היית
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מקשיבה חוץ מלצעוק ולעשות את ההצגה שלך ,אז
היית מבינה את ההצע ה שלי ,שמכבדת את כולם.
מר דוד כמוס:

אתה יודע ,ציפינו קצת אחרי החגים ,אחרי יום
כיפור ,אחרי ראש השנה ,לסלוח אחד לשני.

גב' הגר פרי יגור:

חבל שיום כיפור לא לפניך.

מר דוד כמוס:

ולהתחיל שנה...

מר טל דנטס:

הבן אדם רק נכנס ...מה לא דיבור יפה? דיבור
ששומר על בן אדם.

מר נחום גנצרסקי:

הוא חייב לחתום על דברים .אם אין...

מר טל דנטס:

 ...יכול להיות עוד שבוע.

גב' הגר פרי יגור:

גם את קצת הקרדיט שהיה לך ,איבדת.

מר טל דנטס:

מאה אחוז ,הגר .לך אין קרדיט ,זה בסדר.

הצבעה:
בעד – ( 11הגר פרי יגור ,יואב קעטבי ,אפרים מעודה  ,יעקב צדקה ,אביעד
סיני ,אורי פרץ ,דוד כמוס  ,נחום גנצרסקי  ,אלדד בר כוכבא ,אייל כגן  ,יוני
חכימי )
נגד – ( 1טל דנטס)
מליאת המועצה מאשרת הרכב ועדת רכש :יועמ"ש ,גזבר ,חשב המועצה.

.2

אישור מליאת המועצה בשל שינוי ייעוד משביל הולכי רגל לדרך
משולבת בדופן הדרומי ת של חלקה  266בגוש  , 10074עפ"י תכנית
מחוזית מס' ( 308-0940312אשרור החלטה ממליאת מועצה 10
(  ) 09/19מיום  , 4.4.2019בשל שינוי מספר תכנית).

גב' הגר פרי יגור:

סעיף  – 2אישור מליאת המועצה בשל שינוי ייעוד.
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אריה ,בבקשה.
אדר' אריה רפפורט:

יש לנו את תכנית בניין ע יר ברח' המייסדים ,יש שם
שביל .אגב ,דנו על זה בוועדה .יש שם שביל שמיועד
להולכי רגל .התב"ע מדברת על זה שהשביל יהפוך
לשביל גישה גם לחלק...

גב' הגר פרי יגור:

דנו בזה כבר ,נכון?

אדר' אריה רפפורט:

ליד בית הקפה.

מר אייל כגן:

כביש גישה ...מגרש חנייה?

אדר' אריה רפפורט:

נכון ,בדיוק.

גב' הגר פרי יגור:

דנו בזה במליאה ,החלטנו ,פשוט המספר השתנה.

מר אייל כגן:

לפני שנתיים.

אדר' אריה רפפורט:

כן ,אבל התב"ע המספר שלהם השתנה אז אנחנו
צריכים לאשרר למספר תב"ע הזה.

מר אייל כגן:

זאת אומרת ,זה רק פורמאלי?

אדר' אריה רפפורט:

כן.

גב' הגר פרי יגור:

יש למישהו התנגדות? פה אחד ,תודה.

הצבעה:
בעד – פה אחד.
מליאת המועצה מאשרת המועצה בשל שינוי ייעוד משביל הולכי רגל לדרך
משולבת בדופן הדרומית של חלקה  266בגוש  , 10074עפ"י תכנית
מחוזית מס' ( 308-0940312אשרור החלטה ממליאת מועצה 10
(  ) 09/19מיום  , 4.4.2019בשל שינוי מספר תכנית).

3.

אישור שינוי זכות חתימה בחשבון הורים ובחשבון הרשות:

3.1

ביה"ס האנתרופוסופי רימון תיכון:
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3.2

.4

א.

מיטב פריד ,ת.ז , 034820878 .המנהלת היוצאת.

ב.

יונה קלו ליבנה ,ת.ז , 02150231 .המנהלת הנכנס.

ביה"ס אלונים:
א.

מלכ ה כהן ,ת.ז , 0591554021 .המנהלנית היוצאת.

ב.

איריס אלמליח ,ת.ז , 205677768 .המנהלנית הנכנסת.

אישור זכויות חתימה לפתיחת חשבונות בנק לגני הילדים.

גב' הגר פרי יגור:

אישור שינוי זכות חתימה בחשבון הורים ובחשבון
הרשות ,גם סעיף  3וגם סעיף  . 4העברנו אישורי
זכ ויות חתימה ,שמ ות ,תעודות זהות וכן הלאה.
בבקשה .יש מישהו שמתנגד?

מר טל דנטס:

אבי אוחיון חוזר פה הרבה .זה בעצם כי אין גננות?
מה הסיבה שהוא חוזר הרבה פעמים? יכול להיות
שהוא כל שנה.

מר אביעד סיני :

הוא רשום בגנים בתור שם הסייעת.

מר טל דנטס:

כי בעצם שם אין -

גב' הגר פרי יגור:

כן ,יכול להיות ,כן.

רו"ח אורלי ירדן:

כנראה שיש  2סייעות שלא רוצות לחתום.

מר טל דנטס:

הבנתי.

גב' הגר פרי יגור:

מישהו מתנגד לסעיף  ? 3 - 4תודה.

הצבעה:
בעד – פה אחד.
מליאת המועצה מאשרת אישור שינוי זכות חתימה בחשבון הורים ובחשבון
הרשות:
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בי ה"ס האנתרופוסופי רימון תיכון:
מיטב פריד ,ת.ז , 034820878 .המנהלת היוצאת.

א.

יונה קלו ליבנה ,ת.ז , 02150231 .המנהלת הנכנס.

ב.

מליאת המועצה מאשרת ביה"ס אלונים:
א.
ב.

מלכה כהן ,ת.ז , 0591554021 .המנהלנית היוצאת.
איריס אלמליח ,ת.ז , 205677768 .המנהלנית הנכנ סת.

הצבעה:
בעד – פה אחד.
מליאת המועצה מאשרת זכויות חתימה לפתיחת חשבונות בנק לגני
הילדים.

.5

תב"רים – אוקטובר . 2021

גב' הגר פרי יגור:

תב"רים ,אורלי.

רו"ח אורלי ירדן:

יש לנו כמה תב"רים להגדלה .תב"ר  , 2047הגדלת
סלילת רחוב סגולה ותלפיות ,הגדלה של  4.3מילי ון
שח מקרנות הרשות.

מר אייל כגן:

רגע ,רגע ,אורלי.

אדר' אריה רפפורט:

אני אסביר את זה .התב"ר הראשוני היה רק
איזושהי פתיחה לצורך תחילת התכנון .הפרויקט
כולל גם עבודות מים ,ביוב ,שאי אפשר לבצע אותן
בתב"ר נפרד ,וגם פה ,כולל את רחוב סגולה שזה
המשכו של רח' תלפיו ת.

מר אייל כגן:

ה  1 -מיליון שח היה לתכנון?

אדר' אריה רפפורט:

לא ,היה תכנון והתחלה ראשונית של הביצוע ,ולא
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כלל עבודות מים וביוב .והאמת היא שמים וביוב,
הפרויקט הזה מהחלק הכבד ...הסכום הזה מבוסס
על תכנון מפורט עם כתב כמויות לביצוע.
מר אייל כגן:

מה הגודל של ש ני הרחובות האלה מבחינת אורך
ורוחב?

גב' הגר פרי יגור:

מה ,אורך הרחובות?

אדר' אריה רפפורט:

הרוחב הוא סטנדרטי 13 ,מ' .האורך ,אל תתפוס
אותי במילה ,סביב ה  500 -מ"ר משהו כזה בסך הכל.

מר אייל כגן:

ה  5.3 -מיליון שח זה אומדן שאנחנו עושים לפי 500
מ"ר פלוס  -מינוס?

אדר' אריה רפפורט:

לפי כל הפרויקט ,כן.

מר אייל כגן:

זה  10,000שח למ"ר?

אדר' אריה רפפורט:

אני לא זוכר באמת את האורך ,אז אני לא.

מר אייל כגן:

לא ,כי זה נראה לי אומדן ,על פניו שהוא טיפ -
טיפונת גבוה ,אריה.

אדר' אריה רפפורט:

אמרתי שוב ,זה כולל מים וביוב ,שבד רך כלל לא
חלק מעבודות סלילה.

גב' הגר פרי יגור:

תאורה ,גזם.

אדר' אריה רפפורט:

מדרכות ,קצת גינון .כל מה שקשור בזה.

גב' הגר פרי יגור:

כולל החניון למטה של מרכז הפיס.

מר אייל כגן:

לי האומדן נראה כאילו במקרה הספציפי הזה ,קצת,
לפחות במספרים שאני יודע ,כללי האצ בע מדברים...
זאת אומרת ,מספרים אחרים .אז אני לא יודע מה
האורך של הרחוב ,כי זו הנגזרת שממנה גוזרים...

אדר' אריה רפפורט:

אתה יכול לבוא אליי ,אני אציג לך את הנתונים.

גב' הגר פרי יגור:

תעברו על האומדן.

מר אייל כגן:

אז כרגע אני לא יכול לאשר את זה.
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גב' הגר פ רי יגור:

אוקיי ,מישהו עוד מתנגד? תודה.

רו"ח אורלי ירדן:

סמטת קטיף ,תב"ר  , 2185הגדלה של  50,000שח.
ביצוע הסדרת צומת התחייה  -חבקוק ,זו ההסדרה
שליד בית ספר נועם.

מר אפרים מעודה:

אגב ,סמטת קטיף ,כמה בסך הכל?

רו"ח אורלי ירדן:

 150,000שח .הגדלה של  60,000שח.

מר אייל כגן:

מה שאלת ,מעודה?

רו"ח אורלי ירדן:

כמה הסך ה כך של סמטת קטיף ,התקציב שלו.

מר אייל כגן:

לא ,זה  200,000שח אבל.

רו"ח אורלי ירדן:

לא ,סמטת קטיף  , 2185התב"ר השני.

אדר' אריה רפפורט:

השני זה  200,000שח ,זה  150,00שח.

רו"ח אורלי ירדן:

ומתקני שעשועי ם זה תוספת של  100,000שח ,מתקני
שעשועים בגני ילדים ישנים.

גב' הגר פרי יגור:

כולם בעד?

מר דוד כמוס:

גן מסוים?

רו"ח אורלי ירדן:

לא ,זה כמה גנים.

גב' הגר פרי יגור:

לא ,אבל אני ביקשתי את גן כלנית ,ויש לנו גן אלון,
שני גנים שאנחנו צריכים להתמודד איתם.
שם אני יודע .אני הייתי שם ,מוזנח גם מקדימה וגם

מר ד וד כמוס:

מאחורה.
רו"ח אורלי ירדן:

הם ביקשו  60,000שח ,אני אמרתי...

גב' הגר פרי יגור:

חברים ,תודה ,הישיבה נעולה.

הצבעה:
בעד – פה אחד (למען הסתייגות של אייל כגן לתב"ר :) 2047
מליאת המועצה פה אחד מאשרת תב"רים או קטובר  2021כדלקמן:
 – 2047סלילת רחובות סגולה ותלפיות – הגדלה
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 – 2185סמטת קטיף – הגדלה
 – 2222ביצוע הסדרת צומת התחייה חבקוק דרך למרחב (בית ספר נועם) –
הגדלה
 – 1022מתקני שעשועים בגני ילדים ותיקים – הגדלה

__________________
גב' הגר פרי יגור
ראש המועצה
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