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        2020202010101010לשנת לשנת לשנת לשנת ' ' ' ' בבבבמניין מניין מניין מניין        פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן ה       פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן ה       פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן ה       פרטיכל ישיבת המועצה שלא מן ה                                                                        
      10/10/10/10/07/07/07/0718181818/    ביוםביוםביוםביום    שהתקיימהשהתקיימהשהתקיימהשהתקיימה                                                                                                                                                                

     
   ראש המועצה-    מר אלי לוי  :משתתפים  
   חבר מועצה-    אלון בנדטמר       

   חבר מועצה-    לב בינמןמר 
   חבר מועצה-    חיים גלמר       
   חבר מועצה-    יוסי ניסןמר       
   חבר מועצה-    נסים פרץ מר       

  
   חבר מועצה-  אופיר אליהואמר     :יםחסר  
   חברת מועצה-    איריס חיימי' גב      
   חבר מועצה-    יעקב שנחהמר       

  
   יועץ משפטי-    ששון יצחקד "עו   :נוכחים  
   הממונה על שירותי החירום-    דני מלכה      
  מ מזכיר המועצה" מ-   עדנה זטלאוי' גב      

  
  

  . פותח את הישיבה שנתבקשה-    אלי לוי  
  . נושאים לדיון2 נושאים אך בפועל יש לנו רק 4  הבקשה לכינוס הישיבה כוללת       
  . שאילתות4ס כולל "  נושא המתנ      
  . שאילתות5  הנסיעה לאיטליה כולל       
  .  שאילתות דינן להיענות בישיבות מן המנין      
  . בבקשתכם3  אנו נמשיך לסעיף       
         בכל נסיעה של משלחת או חברי מועצה כולל ראש המועצה יבוא בכל נסיעה של משלחת או חברי מועצה כולל ראש המועצה יבוא בכל נסיעה של משלחת או חברי מועצה כולל ראש המועצה יבוא בכל נסיעה של משלחת או חברי מועצה כולל ראש המועצה יבוא––––העלאה להצבעה העלאה להצבעה העלאה להצבעה העלאה להצבעה """"                        

        """"י המועצה להצבעת חברי המועצהי המועצה להצבעת חברי המועצהי המועצה להצבעת חברי המועצהי המועצה להצבעת חברי המועצה""""הנושא לאישור מימון עהנושא לאישור מימון עהנושא לאישור מימון עהנושא לאישור מימון ע                            
  .את הסעיף  מי רוצה לנמק       

  
  ל וכרוך בהוצאות כספיות" אנו מבקשים שכל נושא שקשור לנסיעה לחו-  יוסי ניסן  
  .יקבל נימוק של מטרת המשלחת מי נוסע ויאושר המימון,   יגיע למליאה      

  
  אני מעלה להצבעה את ההצעה כפי,  אינך יכול לגרוע או להוסיף מההצעה שנרשמה-    אלי לוי

  .  שהיא     
  

  . האישור אינו רק לגבי המימון אלא הנושא בכללותו כפי שהסברתי כאן-  יוסי ניסן  
  

  . ההצעה מנוסחת כך וההצבעה תהיה על כך-    אלי לוי  
  

  אין לנו את הכישורים המשפטיים ואני מבקש לתאם עם היועץ.  טוב טעינו בניסוח-  יוסי ניסן  
  .  המשפטי פגישות לפני כל ישיבה כדי לבדוק את  עצמי       

  
  ?  אתה תעביר הצעה לסדר ואנחנו נעביר זאת ליועץ המשפטי-     לויאלי

  
  . אני אעלה להצעה את נושא התיאום עם היועץ המשפטי-  יוסי ניסן  
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  נרשמים , ל יוצא מינשר לשכבת הגיל היעודה" לפני כל משלחת שיוצאת לחו-    אלי לוי
  לפעמים מתארחים , לפעמים קורה שאנו מארחים ראשונים,   המועמדים      
  .  ראשונים      
  .יקיר להבים לא יצאו משלחותעל כך   עד שאני הגעתי לכאן ויעיד       

  
 הסעיפים הראשונים שהם שאילתות ועל כך שבהזמנה לא 2התקיים דיון באשר לביטול (

  )נרשם במדוייק מה עולה ומה אינו עולה
  

  'הגב, עינב לוק' הגב, י ועדה בראשות אבי גרוס" נבחרות ע  המשלחות      
  שוש ' הגב  מורג יהודית ומפעם לפעם מצטרפים גורמים שונים בפעם האחרונה       
  .  גרוסמן      

  
  .י המארחים"האירוח ע, י התלמיד"  כרטיס הנסיעה נרכש ע      

  כמו,   בכל משלחת שיש לחבר מועצה גישה או קשר לאותה מדינה או דובר השפה  
  .  במשלחת לאיטליה   

  
  אני פניתי ליקיר להבים  ושאלתיו האם הוא דובר צרפתית מפני שנרקמת:   לדוגמא      
  .ור'  כרגע משלחת לוובוז      
  .  יש לנו כוונה להרחיב את המשלחות גם לרפואיות וכלכליות      
  של ניצולי  סגרנו עם ארגון נוצרי אוהב ישראל שתהיה גם משלחת של דור שני ושלישי       

  .  שואה לאתרים מיוחדים באירופה       
  

  .ח מי יצאו המשלחות" ע-  ניסים פרץ  
  

  .ח המועצה" חברי המועצה ע-    אלי לוי  
  .  מאחר ויש לכם רוב אני מעלה זאת להצבעה      

  
   פונה ליועץ .האישור צריך להגיע למליאת המועצה,  כל דיכפין ייתה ויאכל-  ניסים פרץ  

   האם רשאי ראש המועצה להוציא סכומי כסף ללא אישור המועצה לנושאים:המשפטי
  .עתנוי ללא יד,שכאלה

  
  .רשאי ראש המועצה,  אם ההוצאה מתוקצבת- ד יצחק ששון"עו  

  
  . אני מבקש להתייחס לגבי הגישה של הישיבות שלא מן המנין-   חיים גל  
  .י לא ניתן היה לדון בהם  היו שאילתות ועל פי היעוץ המשפט      
  יש לעשות את העבודה בהגשת השאילתות ,  היות וזמננו יקר,  מן הדין      
  .  שתהיינה כראוי      

  
  ? למה לא תקנו אותנו-  יוסי ניסן  

  
  . זו הצעת ההחלטה שרציתם. אנו מצביעים על הצעת ההחלטה שלכם-    אלי לוי  

  
  פרץ, בינמן,  ניסן3 בעד –הצבעה   
  גל, י לו2  נגד      

  
        .... ברוב קולות אושרה הצעת ההחלטה כפי שנרשמה לעיל ברוב קולות אושרה הצעת ההחלטה כפי שנרשמה לעיל ברוב קולות אושרה הצעת ההחלטה כפי שנרשמה לעיל ברוב קולות אושרה הצעת ההחלטה כפי שנרשמה לעיל––––החלטה החלטה החלטה החלטה                                     

  
  . שלכם4 לסעיף -    אלי לוי  

  
 צריך לכתוב  צריך לכתוב  צריך לכתוב  צריך לכתוב –––– מבחינת הגודל והכיתוב  מבחינת הגודל והכיתוב  מבחינת הגודל והכיתוב  מבחינת הגודל והכיתוב –––– אינו עונה על הצרכים  אינו עונה על הצרכים  אינו עונה על הצרכים  אינו עונה על הצרכים ––––השלט שהוצב השלט שהוצב השלט שהוצב השלט שהוצב . . . . אאאא    ––––מגרש המיניפיץ מגרש המיניפיץ מגרש המיניפיץ מגרש המיניפיץ """"

        ....הועברה דוגמא לשלט בישיבת מועצההועברה דוגמא לשלט בישיבת מועצההועברה דוגמא לשלט בישיבת מועצההועברה דוגמא לשלט בישיבת מועצה, , , , בבירור מה מותר ומה אסורבבירור מה מותר ומה אסורבבירור מה מותר ומה אסורבבירור מה מותר ומה אסור
 העלאה להצבעה להביא נתונים כספיים לישיבת  העלאה להצבעה להביא נתונים כספיים לישיבת  העלאה להצבעה להביא נתונים כספיים לישיבת  העלאה להצבעה להביא נתונים כספיים לישיבת ––––העתקת המגרש והחלפת המיקום במגרש הגלגיליות העתקת המגרש והחלפת המיקום במגרש הגלגיליות העתקת המגרש והחלפת המיקום במגרש הגלגיליות העתקת המגרש והחלפת המיקום במגרש הגלגיליות . . . . בבבב

        """"המועצה הבאה והטלת מציאת מקור תקציבי לכך על הגזברהמועצה הבאה והטלת מציאת מקור תקציבי לכך על הגזברהמועצה הבאה והטלת מציאת מקור תקציבי לכך על הגזברהמועצה הבאה והטלת מציאת מקור תקציבי לכך על הגזבר
        

  אלון בנדט נכנס לישיבה  
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  . כיתוב השלט שמורה שאסור להפריע– מגרש מיניפיץ -  יוסי ניסן
  

  .'נעבור לסעיף ב, ו מנוסח כהחלטת הצעהאינ'  א- ד יצחק ששון"עו  
  

  . כל עוד המגרש קיים אפשר בכסף קטן לעשות שלט-  יוסי ניסן  
  

  .על זה אין הצבעה, תסגור עם המהנדסת?  על שלט בקשת זימון ישיבה-    אלי לוי  
  

  . עלי להעיר כי הכיתוב בשלט אינו מסמכויותיה של מליאת המועצה- ד יצחק ששון"עו  
  

   מאחר והמגרש נבנה כאשר יש לוחות עץ משני צידי – העתקת המגרש -  יוסי ניסן  
  הדבר גורם לפגיעה אנושה באיכות חייהם',  מ20-30 -במרחק של כ,   השער בסמוך לבתים

  .לרעש ופגיעה, כל כדור שנבעט גורם לאי נחת,   של התושבים השכנים למגרש
    חושב שאם היה רצון טוב מצד המועצה לפנות לגורמי המימון ולומר נעשתה      
  .ע"י התב"המגרש היה צריך להיבנות במקום אחר עפ,   פה טעות      

  
  . פעמים אתה מריץ את המועצה ולא היה לך זמן לבדוק4 -    אלי לוי  

  
  . יש למצוא את הדרך ולהחליף בין מגרש הגלגיליות למיניפיץ-  יוסי ניסן  

  
  ? בכמה מימון אתה מעריך את בקשתך להעתקת המגרש-    אלי לוי  

  
  . 80,000₪ -  יוסי ניסן  

  
  . אתה מדבר ללא בקיאות מינימלית-   חיים גל  

  
  ,נבחר ציבור צריך לדעת לומר לאזרח, אילו היית חושב כנבחר ציבור.  לא בדקת את עצמך-    אלי לוי  
  !ת האפשרילא הכל בגבולו.   לתושב גם לא      
  ע"הגפן מוגדר כקרית ספורט בתב' רח, עד מחסני המועצה,   כל השטח כולל בריכת השחיה      
  .  עוד לפני ששווקו המגרשים      
  בבדיקה.   מי שרכש את המגרש ידע שהוא רוכש בסמוך לקרית ספורט      
  .אף אחד ברחוב לא התלונן, למעט אדם אחד שהתלונן,   שערכתי עד היום      
  באחד הדיונים פנתה אליו השופטת ובקשה, מתלונן הגיש תביעה בבית המשפט  ה      
  .ב למשוך את עתירתו"י חוקי התו"  אותו מאחר והמועצה פועלת עפ      
  .ועצרו אותו, מזכירתי הרימה טלפון למשטרה,   הוא הגיע לכאן עשה מהומה ואיים עלי      

  
  השופט. ל מאשימה את בוחבוט  לאחר זמן מה הוזמנתי לבית המשפט ומדינת ישרא      
    אמר שהוא מכיר את ראש המועצה בא כח המאשימה מודיע שהוא מתנצל ובא      
  .  כח האשם מאשר זאת      
  .  ההחלטה מחיקת כתב האישום      

  
  .  כשיצאנו מבית המשפט הכנסתי את ההחלטה בתא הכפפות של מכוניתי עד היום      

  
  . האדם גם תבע נזיקין וגם במקרה זה הוא לא זכה- ד יצחק ששון"עו  

  
  .₪ עלויות העתקת המיניפיץ אינן מסתכמות בעשרות אלפי -    אלי לוי  

  
  .רק דעתם של מספר תושבים,  כספי ציבור לא מעניינים אותך-   חיים גל  

  
  . הטוטו יתן-  יוסי ניסן  

  
  גורמים, מרות שאתה עובד במשרד הממונהצר לי שאינך יודע וזאת ל!  אתה מטעה-    אלי לוי  

   200כשאני דברתי בישיבת המועצה שחסרים לי ,   מממנים אלה עובדים לפי אמות מידה       
  ח למצללה ואני מנסה במפעל הפיס להגדיל את "  אלש

  .ר ממקורותינו"  אמת המידה של המועצה ואם לא אביא זאת להגדיל התב      
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  הן נשענות על קולו של רפי, ות קולןעיגם אם הן אינן משמ,  יש משפחות שזה מפריע להם-  יוסי ניסן
  .  בוחבוט     

  
  ,בריכה, פים מתנגדות" יש אינסוף דוגמאות שמשפחות המתגוררות בקרבת שצ-    אלי לוי  
  .פארקים, כ"בי,   מועדון נוער      
  ?ור אותםלא נמכ,  מגרשים ליד המיניפיץ3  אם נשווק סטריפ של       

  
    למרות שאני מתפלא על חברי המועצה העתקת המגרש והחלפת המיקום במגרש      
  :אני מעמיד להצבעה,   הגלגיליות להטיל על הגזבר למצוא מקור תקציבי      

  
  ?  מי בעד      

  
  . יש לי ספק רב אם החלטה כזו היא חוקית- ד יצחק ששון"עו  

  
  

   חברי מועצה ורק אני8ם החלטה כזו עוברת ברוב של  אני התרעתי בפני  הממונה שא-    אלי לוי  
  .אני מודיע כי איני מתכוון ליישם את ההחלטה,   מתנגד לה       

  
  .מה שאתה אומר תחרשו את המגרש ותעתיקו אותו למקום אחר:   פונה ליוסי       

  
  . אני חייב להתייחס לספקות החוקית של החלטה מעין זו- ד ששון יצחק"עו  

  
  לא רוצה להגיד חוסר אחריות מחברי ,  אני חושב בעדינות שזה חוסר מחשבה-   חיים גל  
  להעתיק , וניסטיםי  מועצה לבוא ולהעלות הצעה ששיקוליה בבסיסם אופורט      
  .  מגרש  ולהעמיד את המועצה במקום שתידרש להוצאות כספיות נוספות      
  , רק קשובים לבקשות תושביםלא כל הזמן ,  הציבורית זה להיות  מחובתנו      
  כ "אם באמת הבעיה כ. קבלת החלטות, מסגרת,   אלא אחראים על תקציב      
  להיכנס,   אקוטית וכבדה ויש  הרעשה של הדבר הזה להרבה מאוד משפחות      
  .  למהנדסת המועצה ולחשוב על מיגון אקוסטי      

  
  פניתי למהנדסת המועצה וכך צריך,  היתה בזמנו פניה אלי לבדוק את הנושא-  לון בנדטא  
  .  לעשות      

  
  . אתה מטיף לנו-  יוסי ניסן  

  
  . אני מביע את דעתי-  אלון בנדט  
  ,מן הראוי לעשות עבודה מקדימה,   כשאני שואל את עצמי על מה ולמה להעתיק      
  .עצה  ולא להגיע ישירות למו      

  
  .  חושב שבמקום להביא אותנו לפה היה צריך לנהוג אחרת      
  למעט פעם,   סיירתי יותר מפעם אחת בשעות הלילה ונפגשתי עם בוחבוט בלילה      
  .לא נתקלתי עם הילדים,   אחת      
  .  נכון יש בעיה עם רעש בכדור שנחבט בעץ ובקשתי מתן פתרון למענה לבעיה הזו      

  
  לא מיצינו אף אפס קצהו. ון של בוחבוט ולא שמעתי רעש ילדים  גם ישבתי בסל      
  .  של פתרון טכני כזה או אחר      
  .  העתקת המגרש אינו הפתרון      

  
  אם יוסי ניסן שגה בניסוח. שלנו הם זרים,  אנו מתעסקים פה בהיבטים משפטיים-  לב בינמן  
  .אנחנו באנו לתרום. עניין הזההיה ניתן לתקן אותו ולא לעשות צחוק מה,   שלו      
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  .ינונו של היועץ המשפטי לניסוח פניותנבקש את זמ,   להבא      
  

  . עורכי דין3 -ד מ" הלא יוסי אמר בישיבת המליאה האחרונה שהוא קיבל חוו-    אלי לוי  
  .  חשוב היה להיוועץ בהם גם לצרכים אלה      

  
  כשאני שאלתי את חנה.  אלון אומר דברים מאוד נכונים רק לא בודק אם ישימים-  יוסי ניסן  
  א עשיתי את מה שאלון בנדט הציע וכך "ז.   שאלה היא הפנתה אותי להעלות זאת במועצה      
  .  פעלתי      
  ..אתה מביא אותנו לפה .פ"גם אנו רוצים שת, פ"אתם רוצים שת.   לא בושה לכתוב לנו      

  
  ?אני מביא אתכם לפה -    אלי לוי  

  
  .כ שאלת שאילתות ולא קרה אף פעם שהן לא נענו"בד.  שנים חבר מועצה6  אתה כבר       

  
    אני מעלה להצבעה להביא נתונים כספיים והטלת החובה על הגזבר למצוא מימון      
    להעתקת המיניפיץ      
    
  .צה תגיש שאילתאתחזור בך מן ההצעה הזו ואם תר) פונה אל ניסן (- ד יצחק ששון"עו  

  
  . חברים4 מאחר ועל ההצעה חתומים -    אלי לוי  

  
  . לאחר שהוברר מה העלות הכספית מסיר מסדר היום-  לב בינמן  

  
  . מסיר מסדר היום-  ניסים פרץ  

  
  . מסיר מסדר היום-  יוסי ניסן  

  
  .הישיבה ננעלה  

  
  

          
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה                  
  

      
  
  
  
  
  

  
  
  


