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 14 בפרוטוקול ישיבת ועדת ההקצאות, מצ"ב(. 1 שכונתי )סעיף 
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 16 אישור מורשי חתימה בחשבון הורים וחשבון ביה"ס ממלכתי כרכור:  .5

 17 )אישור קיים( 055957435למנהלת ביה"ס גב' לאה קראוס ת.ז. א. 
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 27ערב טוב. תכירו את רחלי, מקליטה חדשה, היא ביקשה שכל   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1אחד יגיד את שמו לפני שאנחנו מתחילים לדבר כדי שיהיה סנכרון 

 2לפרוטוקול. בסדר? אז ערב טוב לכולכם. ערב טוב לאורחים וערב טוב 

 3לצופים וערב טוב לכולם ושנה אזרחית טובה וברוך רופא חולים לדוד 

 4 עדיין ברכות להחלמה מהירה גם לאלדד. אוקי. ונשלח

 5אנחנו נתחיל בכמה עדכונים, בסדר? מחר אנחנו מציינים פה חודש  

 6לכניסתנו לתפקיד, אירוע מכונן. אז ברכות לכולם. יש לנו חברי מועצה 

 7, כל מי חרוצים, חלק מהועדות כבר כונסו, רובם כבר נקבעו מועדים

 8שתים. מכרזים התכנס, בטח כבר שיו"ר ועדה כמעט, נכון? כולם מרו

 9אז זה יותר מכולם. בטחון, מל"ח, אני כינסתי את ועדת מל"ח השבוע. 

 10 העניין הזה.

 11השלמתי סבב של ראשי רשויות, נפגשתי עם, זה כל החודש האחרון, עם  

 12עם  כל הרשויות הגובלות, עם מועצה אזורית מנשה, עם אילן שדה.

 13גבעת עדה עם -א, עם בנימינהעם זיו דש מועצה מקומית זיכרון יעקב

 14ועם חדרה צביקה איתי וייסברג, עם אור עקיבא עם יעקב אדרי, 

 15 גנדלמן. 

 16הרבה הרבה מקום לשיתופי פעולה. יש היו שיחות, פגישות מרתקות.  

 17הרבה דברים שחזרו על עצמם בכל השיחות, מן הסתם נושאים של 

 18ולה ועכשיו אבל באמת כר פורה להרבה הרבה שיתופי פעאיכות סביבה, 

 19 אנחנו נצטרך גם להוריד את זה לדרג מבצע, דרג מקצועי. 

 20אז מפה תודה גם לראשי הרשויות על פתיחת הדלת ועל השותפות  

 21 6שאנחנו הולכים ובונים ביחד. בתוך הדבר הזה גם היה מפגש של 

 22ראשי רשויות מי שמניתי וביחד גם עם עמק חפר ויקנעם, גלית מעמק 

 23 קנעם, לכל הנושא של אסדות הגז.חפר וסימון אלפסי מי

 24היה מפגש אצל אסיף בחוף כרמל, ישיבת התנעה ראשונה בעצם לפורום  

 25שיוביל את הנושא הזה של ראשי רשויות, מה שלא היה עד היום. 

 26יעסוק בשלושה נושאים: אחד, כל מה שקשור להרחקת אסדות הגז. 

 27פרטים, סט באתר חגית. לא נכנס לנהדבר השני ביטול של מיכל הקונד
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 1והדבר שלדעתי הוא הכי חשוב ההיערכות של היום . אני רק בכותרות

 2 שאחרי. יש לנו הרבה הרבה דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון.

 3אז הפורום הזה יוביל ברשויות המקומיות את כל העשייה, כמובן עם  

 4ארגון שומרי הבית וכלל הציבור ששותף למאבק המאוד מאוד גדול 

 5 וצודק הזה. 

 6יתה לי פגישה עם מנהל מחוז חיפה במשרד החינוך, עם ד"ר סער הי 

 7הראל, פגישה מצוינת עם כמובן גזבר ומזכיר המועצה רן, עם אילנה 

 8זגול מנהלת אגף החינוך. הייתה לי פגישה ראשונה עם הממונה על 

 9 המחוז במשרד הפנים פאיז חנא. 

 10ר, יחד השבוע קיימתי פגישה עם יו"ר ההנהגות המוסדיות בבתי הספ 

 11עם מנהלת אגף החינוך. זה בעצם התחלה של גיבוש של פורום החינוך 

 12הישובי שדיברנו עליו הרבה זמן להקים. פורום החינוך היישובי יהיה 

 13מורכב מנציגות של יו"ר ההנהגות המוסדיות, נציגות של מנהלי בתי 

 14הספר והפיקוח ונציגות של מועצות הנוער ומועצות התלמידים וכן 

 15עות הנוער. אני רוצה להעריך שבפברואר זה יקרה פעם הלאה, תנו

 16ראשונה, אבל נראה, אייל ממלא את מקומי, נראה איך נתכנס בלוחות 

 17 הזמנים. 

 18הייתה לי פגישה עם קהילת יוצאי אתיופיה, פגישה מרתקת, המון המון  

 19 עבודה גם בגזרה הזאת. 

 20פרשתי  מטה ניהול, הזמנתי לפגישה את כל מנהלי האגפים והמחלקות, 

 21בפניהם בעצם את עיקרי מדיניות המועצה שהצגנו גם בישיבה הקודמת 

 22יצאנו לדרך גם בעניין הזה. בוא נגיד ואתם כולכם מכירים אותה. 

 23 שכמה שנים לא היה פה מטה ניהול בלשכת ראש המועצה? הרבה שנים. 

 24 לשכת ראש המועצה לא היה הרבה שנים.  ח ר. גלר:”רו

 25 אצלך היה, אבל בלשכת ראש המועצה,  ה:יגור, ראש המועצ-ה. פרי

 26 כן, זה התקיים אצלי כל השנים. ח ר. גלר:”רו

 27אז אנחנו נבסס את זה גם אצלי. והייתה אמורה להיות היום   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1פגישה עם מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון. היא התבטלה כי הוא התפטר, 

 2פה שלפני בחירות עם אז יש לנו עכשיו תקופה מאתגרת מאוד, תקו

 3משרדי הממשלה, לא פשוט. לא פשוט. מצד אחד אנחנו צריכים אותם, 

 4 מצד שני חלקם, כן, מתפטרים, עוברים. בסדר. 

 5, תתכנס הועדה המקומית לתכנון ובניה פעם 9.1-בשבוע הקרוב, ב 

 6ראשונה מזה כמה חודשים. באוגוסט שנה שעברה היה הדיון האחרון. 

 7תוכניות ובקשות להיתרים,  100של בערך  מאז הצטברו סדר גודל

 8בעבודה מאוד מאוד צפופה עם מהנדס המועצה והועדה עברנו כבר על 

 9השבוע, ויכול להיות שבתוך  9.1-ואנחנו נתחיל לעסוק בהם ב 60בערך 

 10 החודש הזה גם עוד כבר ישיבה כדי לחסל את הגיבנת הזאת שנוצרה. 

 11אחד כמובן התקציב הכבד  שני דיונים מיוחדים לפתחנו בזמן הקרוב, 

 12שמחכה לנו. אנחנו עמלים מאוד על הכנתו בעבודה מאוד צפופה, יומית 

 13ושעתית עם רן כמובן. בינתיים אנחנו בתחילת ינואר, אין לנו תקציב 

 14 .2018לפי תקציב  1:12-מאושר עדיין ולכן אנחנו עובדים ב

 15ניין, דיון דיון נוסף מיוחד שצריך יהיה להיקבע בנפרד בדיון שלא מן המ 

 16, שבעצם אני עסקתי בו כיו"ר ועדת 2017בדו"ח הביקורת לשנת 

 17ביקורת בקדנציה הקודמת, הגשתי את ההמלצות למליאה. נצטרך 

 18 להביא את זה לפה לדיון מיוחד. 

 19לפני שאני נכנסת לסדר היום, יוני, אתה הגשת הצעה לסדר ביום שלישי  

 20ם שעדיין לא קראתי, מיילי 288שאני ראיתי אותה רק היום. יש פשוט 

 21 אז דיברנו לפני הפגישה. 

 22 אם את רוצה סידור אחר של הגשות אז, י. חכימי:

 23כן, אנחנו נדבר על זה. בכל מקרה אתה הגשת הצעה בנושא   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24של פתיחת השער האחורי של ביה"ס הממלכתי בכרכור. ובלי לדעת, 

 25ה אצלי פגישה עם מנהלת אבל זה גם נושא שאני עוסקת בו, ונקבע

 26ביה"ס וההנהגה המוסדית. אז הסכמנו שאתה תוזמן לפגישה, לדעתי 

 27 כבר נשלח לך זימון בינתיים ואנחנו ניגע לגופו של עניין.



  04-8666313חברת איגמי,                                (                          1/19) 2ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2019בינואר  3                                                                                                                                       

     

6 

 1 המטרה היא לפתור את הבעיה. י. חכימי:

 2כן. יש שם עוד כמה בעיות בביה"ס, אנחנו נדבר על הכול שם.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3 י כרגע לא מעלה את ההצעה בהסכמה. בסדר?אז אנ

 4 בסדר. י. חכימי:

 5 אוקי. אז יאללה, ניגש לסדר היום.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 השאילתות את רוצה, י. חכימי:

 7 שאילתות אני אענה לך במשך השבועיים הקרובים.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 יבה לענות על שאילתות.הפרוטוקול אומר שאת צריכה בתחילת היש י. חכימי:

 9 יום. 60לא, יש לי   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 אני חושב שאת טועה, אבל היועץ המשפטי לא נמצא פה, י. חכימי:

 11 יש לי חוות דעת, הוא שלח לי.  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 אוקי. י. חכימי:

 13ה, המוקדם יום או הישיבה השניי 60אפשר לענות עד   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14מביניהם. לא משנה, גם עניתי לך על זה בטלפון, כן? אבל בכתב אתה 

 15 . אין בעיה.תקבל

 16 

 17 

 18 לעמותת "עמי" בהתאם  42חלקה  10142בגוש  16. א. אישור הקצאת מקלט מס' 1

 19 בפרוטוקול ישיבת הועדה מצ"ב( 4)סעיף  3.10.18להמלצת ועדת ההקצאות מיום 

 20 "עמי" )מצ"ב ההסכם וחוו"ד יועמ"ש( אישור הסכם ההקצאה עם עמותת ב.

 21בגוש  16בעצם אישור הקצאת מקלט מס'  הנושא הראשון  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22 לעמותת "עמי". אולי, רן, תציג את זה.  42חלקה  10142

 23כן. אישור הקצאת מקלט אנחנו צירפנו לחומר של הישיבה צירפנו את  ח ר. גלר:”רו

 24זה סעיף  8.10.18. בפרוטוקול מיום הפרוטוקול של ועדת ההקצאות

 25 .5מס' 

 26 .3.10  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 . כן.8.10-הייתה ישיבה, הפרוטוקול מ 3.10 ח ר. גלר:”רו
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 1 אוקי.  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2יש פה את פרטי המקלט, את פרטי ההקצאה. נעשו כל הפרסומים כדין  ח ר. גלר:”רו

 3את המקלט. מצורף גם הסכם  וועדת ההקצאות ממליצה להקצות

 4ההקצאה לחומר של הישיבה וגם חוות הדעת של היועץ המשפטי. אז 

 5 אפשר לעיין ומוצע לאשר את ההקצאה. 

 6 יש למישהו שאלות?  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7שאלה לא, אבל אולי דווקא בפן המשפטי. כשעברתי על ההסכם עצמו  כהן:-מ. עמר

 8ת אומרת באותה חוברת מוקדמת יש דברים שמופיעים במכרז, זא

 9להשכרת מקלטים ולא מופיעים בהסכם. ואני כן חושבת שיש להם 

 10 חשיבות. השאלה אם,

 11 כמו מה?  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12כמו למשל מה קורה בשעה של מלחמה שצריך לפנות את זה. זה מופיע  כהן:-מ. עמר

 13 רק, 

 14 הנחיות פיקוד העורף, לא? אז אנחנו הוספנות את   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 זה הערות משפטיות.  כהן:-מ. עמר

 16אנחנו מצרפים, דרך אגב גם בחומר יש הנחיות של פיקוד העורף  ח ר. גלר:”רו

 17שאנחנו מצרפים את זה גם למכרזים של השכרה וגם להקצאת קרקע. 

 18 וההנחיות יחולו ויחייבו את המשתמש בזמן החרום.

 19 אין בעיה. כהן:-מ. עמר

 20זו הערה במקום ואנחנו גם שמנו לב לזה מראש וזה יצורף כן.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 כנספח אפרופו מה שאתה אמרת. כן.

 22בחלילה שעת גם החוק, חוק התגוננות אזרחית מאפשר לרשות לתפוס  א. סיני:

 23 חרום, 

 24לא, אין בעיה. זה פשוט סעיף כל כך מהותי שדווקא מופיע בהגדרה ולא  כהן:-מ. עמר

 25 פיע בהסכם. מו

 26 את צודקת. א. סיני:

 27וגם הביטוחים, יש שם את אותו סעיף שאומר שהם יבטחו, אבל אתם  כהן:-מ. עמר
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 1 לא מבקשים לראות אסמכתאות בפועל. זה נראה לי תמוה.

 2לגבי הנושא של פיקוד העורף הוא מחתים אותם על הנחיות. אבל לגבי  א. סיני:

 3 הנושא של הביטוח, 

 4 מי בעד?  1כן. טוב. אז על סעיף   מועצה:יגור, ראש ה-ה. פרי

 5 לא, אני חושב שלא הבינו ולא נכנסו לסוף דבריה של, י. חכימי:

 6 על הביטוח?  כהן:-מ. עמר

 7על הביטוח. השאלה מי מבקר את הדברים שהם כן מבטחים ואנחנו לא  י. חכימי:

 8נהיה חשופים. ויש סעיף נוסף החזרת המתקן, וזה לא משנה לאיזה 

 9למי נותנים, שצריך להדגיש המתקן יחזור למצבו איך שהם  עמותה או

 10 קיבלו את זה. 

 11אוקי. קודם כל אני אבדוק את הנוסח. אם נצטרך להוסיף את החומר,  ח ר. גלר:”רו

 12אין בעיה. בנושא של מי עושה את המעקב והבקרה, יש מזכירה של 

 13 ועדת הקצאות שעושה את המעקב.

 14 על הביטוח? כהן:-מ. עמר

 15 מה זה? ח ר. גלר:”רו

 16 על הביטוח? כהן:-מ. עמר

 17 גם של הביטוח. ח ר. גלר:”רו

 18 אז מי בעד?   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 פה אחד, נכון? ח ר. גלר:”רו

 20 אוקי. תודה.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 

 22 1000. א. אישור הקצאת מחצית מקומת העמודים  בבניין אגף הרווחה ושטח של 2

 23לתנועת "הנוער העובד והלומד" בהתאם  215חלק מחלקה  10102מ"ר קרקע בגוש 

 24 בפרוטוקול ישיבת הועדה מצ"ב( 2)סעיף  3.10.18להמלצת ועדת ההקצאות מיום 

 25 אישור הסכם ההקצאה עם תנועת "הנוער העובד והלומד" )מצ"ב ההסכם  ב.

 26 וחוו"ד יועמ"ש(

 27מת העמודים באגף אישור הקצאת מחצית מקו 2סעיף   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 הרווחה. יש לנו פה הקצאות מעניינות היום, רן. 

 2אנחנו ממליצים כועדת  2, כן. זה באותו הפרוטוקול סעיף מס' 2סעיף  ח ר. גלר:”רו

 3אגף  הקצאות להקצות מחצית מקומת העמודים במבנה הרווחה,

 4מ' שסמוך לרחבה הזאת. הקצאה  1,000-הרווחה ברח' שביל התלמיד, ו

 5ובד והלומד. זהו. מוצע לאשר. יש גם הסכם הקצאה ויש חוות לנוער הע

 6 דעת של היועץ המשפטי שגם חבר בוועדת הקצאות.

 7אני ספציפית, אולי רק אני, אבל אני לא קיבלתי את ההסכם עצמו. הוא  כהן:-מ. עמר

 8 לא צורף למסמכים במייל. רק ההסכם.

 9 אוקי.  ח ר. גלר:”רו

 10 סטנדרטי, אבל אם זה אותו נוסח כהן:-מ. עמר

 11 כן. הנוסח הוא די רגיל, אנחנו נשלח אותו אם לא צורף בטעות. ח ר. גלר:”רו

 12 טוב. הערות?  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 אנחנו יותר מבעד.  י. חכימי:

 14 אז מי בעד?   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15 נאחל בהצלחה, י. חכימי:

 16 פה אחד. ח ר. גלר:”רו

 17י יכולה רק להגיד גם שהיינו מאוד שמחים שהצופים היו אנ  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 חולקים את השטח הזה, אבל יש לנו דיון בנפרד עם הצופים.

 19 זהו, זאת השאלה הבאה שרציתי לשאול לגבי, י. חכימי:

 20 אז נקבע דיון עם הצופים.  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 מעולה. י. חכימי:

 22 את הדברים בתיאום. ואנחנו נעשה  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23  מעולה. י. חכימי:

 24 אוקי.  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 

 26 לעמותת "בית כנסת נווה  217ח"ח  10121מ"ר בגוש  500אישור הקצאת קרקע  .3

 27 להקמת בית כנסת  27.12.18פרדסים" בהתאם להמלצת ועדת ההקצאות מיום 
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 1 בפרוטוקול ישיבת ועדת ההקצאות, מצ"ב( 1שכונתי )סעיף 

 2 .3סעיף   יגור, ראש המועצה:-. פריה

 3מ' לבית  500זה גם נושא של הקצאה. הקצאה של קרקע בלבד,  3סעיף  ח ר. גלר:”רו

 4הכנסת בנוה פרדסים. זו עמותה חדשה שעוד לא קיבלה אישור ניהול 

 5תקין ויש אישור מיוחד של משרד הפנים שמאפשר לנו להקצות את 

 6את החסר.  ם הם ישלימוחודשי 24הקרקע לעמותה, ובתנאי שבתוך 

 7ישלימו את האישור של ניהול תקין. זהו. מטרת ההקצאה זה הקמת 

 8 בית הכנסת השכונתי בשכונת נווה פרדסים.

 9לפני בערך ארבע שנים, משהו כזה, עשינו אולי אני אוסיף ש  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10כרכור, זאת -פרוגראמה למבני ציבור, בכלל שטחי ציבור בפרדס חנה

 11והייתה יתה יוזמה שלי כבסיס להקצאות, לפי נוהלי משרד הפנים. הי

 12בחינה גם של כל פריסת בתי הכנסת בישוב ואיפה חסר. ויש כללים 

 13אז זה פתוח לעיון, אפשר לקחת מאוד ברורים, מי שאין לו את זה 

 14 מאריה. ובאמת זוהה צורך, חוסר בנוה פרדסים. 

 15זה מרחק רציני בין, כלומר גם  וס.יש עוד צורך גם בחורשת האקליפט י. חכימי:

 16 שם, גם ריבוי האוכלוסיה, התושבים. 

 17אני ביקשתי קודם כל ממהנדס המועצה לעדכן את   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 הפרוגראמה, כי גם אוכלוסיה גדלה במשך השנים ויש צפי ויש תחזיות,

 19 גם השתנה הציבור. ח. בן צבי:

 20עדכן אותו אחת לחמש שנים. אבל לפי הפרוגראמה צריך ל  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21  שהוכנה אז, אז באמת הראו צורך בבית כנסת בנוה פרדסים. שאלות?

 22 כן. דיברנו על זה בהנהלה. אנחנו מכוסים, נכון?  י. חכימי:

 23 זה פה.  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 שמה? ח ר. גלר:”רו

 25 ים,לא, לא, מבחינת ההתחייבות של משרד הפנ י. חכימי:

 26 כן, זה פה.  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27כן, בוודאי. צירפתי גם לחומר את האישור של משרד הפנים וגם נוסח  ח ר. גלר:”רו
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 1הפרסום שהוא למעשה פתח את זה לכל העמותות, גם בלי אישור ניהול 

 2 תקין. את הגשת הבקשה.

 3 מאה אחוז. י. חכימי:

 4 תודה.מי בעד? יופי,   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 פה אחד. ח ר. גלר:”רו

 6 

 7 . הקמת ועדת תחבורה )ועדת רשות( 4

 8הקמת ועדת תחבורה. האמת שבישיבה הראשונה  4סעיף   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 9שלנו כשפתחנו את הקדנציה אז בעצם מינינו את כל הועדות, ועדות 

 10הרשות, ועדות החובה. אני מציעה להקים ועדת רשות חדשה נוספת, 

 11 חבורה, שלא הייתה פה אף פעם. ועדת ת

 12נגיד ככה, הנושא של התחבורה באופן כללי לוקה בחסר, לוקה בתכנון  

 13בוא נגיד, אם אנחנו מדברים בכלל על רמת התכנון, על היבטי תכנון, על 

 14 כרכור בכל מיני היבטים. -היעדר התכנון בפרדס חנה

 15מעט אז כמובן שבכל מה שקשור לתחבורה ואני דיברתי על זה לא  

 16שחסרה פה תוכנית אב לתחבורה שתעסוק גם בהיבטים של התחבורה 

 17הפרטית, גם בתחבורה ציבורית, שבילי הליכה ואופניים, נגישות, 

 18 הנגשה, חניות, חניון רכב כבד, הסעת המונים, כלומר רכבת וכן הלאה. 

 19פנינו ותודה גם ליואב בעניין הזה, לשר התחבורה. יש לנו פגישה איתו  

 20, ואחד מהנושאים שביקשתי להעלות שם זה קבלת 14.1-, בבשבוע הבא

 21 מימון ממשרד התחבורה להכנה של תוכנית אב לתחבורה. 

 22מה שאני מבקשת זה שאנחנו נקים ועדה ציבורית, נבחרי ציבור ונציגי  

 23ציבור, שתעקוב ותלווה את תוכנית האב לתחבורה הזאת שאני מאוד 

 24זה. וגם אם לא, יש הרבה מקווה שאנחנו נצליח להשיג את המימון ה

 25היבטים נוספים שאנחנו פה סוברנים לקבל החלטות, כל מה שקשור 

 26 לתחבורה ציבורית, שבילי הליכה ואופניים וכן הלאה.

 27ההרכב בינתיים הוא, ומי שרוצה ומבחינתי שכולם ישבו בועדה הזאת,  
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 1אני חושבת שזה מספיק חשוב, אני אשב בראש הועדה, יואב קעטבי, 

 2נחמיה מנצור, טל דנטס בי, אביעד סיני, אורי פרץ, אייל כגן, חיה בן צ

 3 הביעו את רצונם להיות חברים. 

 4 וגם אני רוצה להיות. י. חכימי:

 5רשמתי. נציגי ציבור, כמובן, ואני אמרתי את זה  יוני. נהדר.  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6 לגבי כל הועדות, למעט אם יש הגבלה בחוק, בצו המועצות, הציבור

 7מוזמן, הועדות יפורסמו והציבור מוזמן. נציגי ציבור שכבר הביעו רצון 

 8כמובן שמהנדס המועצה ישב בוועדה זה גיל דריימן ומולי מנדלסון. 

 9 הזאת, דן אהרון גם יהיה נציג ציבור. 

 10ואם יש לכם באמת גורמים נוספים כמובן, לא הזכרתי גורמים  

 11מיים, גם מבחוץ. אנחנו שעוסקים בתחבורה, יש לנו כמה כאלה גם מקו

 12נחשוב איך אנחנו מרכיבים את הדבר הזה. אני מניחה שברגע שזה גם 

 13יקבל תהודה ופרסום אז גם יפנו אלינו ונקבל גם המלצות משרד 

 14 התחבורה.

 15 תמר קינן מעורבת בזה? ח. בן צבי:

 16 רצית להגיד משהו?כן.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 חנו נעביר שמות של נציגים,רק רציתי להגיד שאנ כהן:-מ. עמר

 18 מצוין.  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 19 כמו שהעברתי עד עכשיו. כהן:-מ. עמר

 20 מצוין. יופי. אז מי בעד? תודה.  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 פה אחד. ח ר. גלר:”רו

 22 

 23 . אישור מורשי חתימה בחשבון הורים וחשבון ביה"ס ממלכתי כרכור: 5

 24 )אישור קיים( 055957435קראוס ת.ז. למנהלת ביה"ס גב' לאה א.

 25 )אישור חדש במקום גב' חן 28718088למזכירה המחליפה גב' עירית בן דוד ת.ז.  ב.

 26 (036710234אסרף ת.ז. 

 27 אישור מורשי חתימה. רן. 5סעיף   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 זכויות חתימה, כן. ח ר. גלר:”רו

 2 כבר עכשיו שם של נציג ציבור?הגר, סליחה רגע. אפשר להוסיף  כהן:-מ. עמר

 3 כן, בטח.  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 אז דוד זנזורי.  כהן:-מ. עמר

 5 אוקי. בסדר גמור. הלאה.  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6זכויות חתימה בחשבונות הבנק של בתי ספר ממלכתי כרכור, החלפת  ח ר. גלר:”רו

 7עצמי. מוצע לאשר זכויות בשני חשבונות; גם הורים וגם של הניהול ה

 8ללאה קראוס, מנהלת בית הספר. ולמזכירה עירית בן דוד שהיא 

 9 מזכירה מחליפה.

 10 אוקי. הערות? שאלות? מי בעד?  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 פה אחד. ח ר. גלר:”רו

 12 תודה.  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 

 14 . אישור מורשי חתימה בחשבון הורים בלבד ביה"ס רימון: 6

 15 )אישור קיים( 34496489עה יזדי מנהלת ביה"ס ת.ז. גב' נו א.

 16 ( 011175726)במקום סבסטיאן קבוט ת.ז.  027286269גב' רחל מילנוב ת.ז.  ב.

 17זכויות למנהלת בית כנ"ל, בית ספר רימון בחשבון הורים בלבד.  6סעיף    ח ר. גלר:”רו

 18 הספר ולמזכירה. 

 19 מי בעד? פה אחד.  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 סליחה רגע. רחל מילנוב מה תפקידה בכוח? כהן:-עמר מ.

 21 אני חושב שנציגת הורים.  ח ר. גלר:”רו

 22 אוקי. כהן:-מ. עמר

 23 אוקי.  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24 

 25 . אישור תב"רים )מצ"ב(7

 26ואישור תב"רים. רשימת תב"רים מצורפת. אתם רוצים לעבור אחד  ח ר. גלר:”רו

 27 ל השאלות? אחד או שיש שאלות שנעבור רק ע
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 1 אתה רוצה להקריא אותם לפרוטוקול?  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2 אחד אחד? הקריארוצים ל ח ר. גלר:”רו

 3 יש לכם שאלות למשהו ספציפי?  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 או שאם יש רק שאלות, חברים. ח ר. גלר:”רו

 5 כבר לא בתוקף.נגיד לא שאלות, אבל יש דברים שהם  כהן:-מ. עמר

 6 אוקי.  יגור, ראש המועצה:-. פריה

 7 אוקי. אז תשאלו בבקשה.למשל?  ח ר. גלר:”רו

 8 כבר לא בתוקף.  297סתם דוגמא  כהן:-מ. עמר

 9לא שזה לא בתוקף, זאת אומרת העבודה נעשתה בקיץ האחרון והיום  ח ר. גלר:”רו

 10 אנחנו מעדכנים את התב"ר.

 11 אוקי. אז זה כבר מומש.   כהן:-מ. עמר

 12 זה מומש אבל, זאת אומרת לאחר ביצוע, ח ר. גלר:”רו

 13 כמו עדכון תקציב.  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14היות ומספר חודשים לא היו ישיבות מליאת המועצה אז היום זו  ח ר. גלר:”רו

 15 הזדמנות ליישר קו עם הנושא הכספי של התב"ר.

 16 אוקי. כהן:-מ. עמר

 17 בסדר.  ח ר. גלר:”רו

 18 יש כמה כאלה. י. חכימי:

 19 כן. יש פה אני חושב שאפילו,  ר. גלר:ח ”רו

 20 כן. זה עדכון של,  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 אפילו הרוב.  ח ר. גלר:”רו

 22 כן.  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23 כן. יש פה הרבה כאלה. ח ר. גלר:”רו

 24 אבל אם יש משהו לא ברור בהגדרות או מה אז כאילו,  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25 שאלו אחד אחד אם יש שאלות. ת ח ר. גלר:”רו

 26היה דברים שגם לא היה להם התייחסות, אולי זה בגלל שמופיע  כהן:-מ. עמר

 27סטאטוס הקטנה? כל מה שמופיע בסטטוס הקטנה, למעט אחד, בכלל 
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 1 לא צורף.

 2 אוקי. ח ר. גלר:”רו

 3 לא צורף.  734 כהן:-מ. עמר

 4ינוי הרכב הכנסות. זה הקטנה, זאת אומרת כן, זה הקטנה וש 734 ח ר. גלר:”רו

 5סיימנו את הפרויקט ועכשיו אנחנו מתאימים את התב"ר לביצוע 

 6 בפועל. 

 7 השאלה שלי למה חלק מצורף ולמה חלק לא מצורף. זאת אומרת, כהן:-מ. עמר

 8 הגדלה, אם ישלא,  ח ר. גלר:”רו

 9 היא מדברת על הנספחים.  יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10אם יש ממשלתי אנחנו מצרפים את ההרשאה. ויש הרשאה של משרד  ח ר. גלר:”רו

 11רק הקטנה על בסיס הרשאה קיימת, כבר אישרנו את זה בישיבות 

 12 קודמות אז אין טעם לצרף את החומר עוד פעם.

 13 בגלל זה שאלתי, הייתה הקטנה אחת שכן צורפה.  כהן:-מ. עמר

 14 את אומרת שזה לא עקבי מדי, כן. אוקי.  ח ר. גלר:”רו

 15תודה. הישיבה בסדר? אוקי. אז מי בעד אישור התב"רים?   מועצה:יגור, ראש ה-ה. פרי

 16 נעולה. תודה רבה. 

 17 

 18 סוף הישיבה

 19 


