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 - המליאה נפתחה-

חברים, ערב טוב לכולם. אני מבקש להתחיל את הישיבה. אני פותח    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 . 321את ישיבת המליאה מס' 

 אישור פרוטוקול קודם  [ 1]

 לא הוגשו תיקונים לפרוטוקול, אז הפרוטוקול מאושר.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 

 הצבעה תפקיד שם מ

 בעד ראש המועצה  אפרצב ידימ 1

 בעד סגנית, חברת מועצה  אנה גרוסמן  2

 בעד סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  3

 בעד חברת מועצה  ' לילך ליבוביץ 4

 בעד חבר מועצה  שרון לבקוביץ  5

 בעד חברת מועצה  טניה בגון  6

 לא נוכח  חבר מועצה  שימי נמימי  7

 בעד חבר מועצה  אלי מרדכי  8

 לא נוכח  חבר מועצה  יוני גרוסמן  9

 

 הקצאת קרקע אוהלו/תל חי.   [ 2]

]מנכ"לית[: גבע  בפעם    לילך  שאנחנו  מכיוון  לאוהלו  הקרקע  הקצאת  את  אישרנו  כבר  אנחנו 

העשירית דנים בזה, אתם רואים שכתוב כאן סלאש תל חי, אנחנו צריכים מכיוון שאוהלו התמזגו  

ועדת הקצאות,   שוב  לעשות  ביקשו מאיתנו  הפנים, הם  האישור במשרד  לפני שנחתם  חי  תל  עם 

נו צריכים לאשר את תל חי כדי שנוכל להתקדם. אז כיוון  החלפנו בין אוהלו לתל חי ועכשיו אנח 

 פעם.    40שדנו בזה כבר 

אני מעלה את זה להצבעה, מי בעד אישור הקצאת קרקע אוהלו/תל    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 חי? נא להצביע. פה אחד, תודה רבה.  

 

 החלטה 

 . 320מס'  מאשרת את פרוטוקול המליאה הקודמת מליאת המועצה 

 מאושר פה אחד 

 החלטה 

 מאשרת את הקצאת הקרקע לאוהלו/תל חי. מליאת המועצה 

 ד מאושר פה אח
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 הצבעה תפקיד שם מ

 בעד ראש המועצה  אפרצב ידימ 1

 בעד סגנית, חברת מועצה  אנה גרוסמן  2

 בעד סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  3

 בעד חברת מועצה  ' לילך ליבוביץ 4

 בעד חבר מועצה  שרון לבקוביץ  5

 בעד חברת מועצה  טניה בגון  6

 נוכח לא  חבר מועצה  שימי נמימי  7

 בעד חבר מועצה  אלי מרדכי  8

 לא נוכח  חבר מועצה  יוני גרוסמן  9

 

 אישור נציג ציבור לוועדות בחינה   [ 3]

אנחנו מבקשים לאשר את ניסים עזרן, פנינו בקול קורא לציבור, ניסים עבר    לילך גבע ]מנכ"לית[:

ישרנו בזמנו את אלי  את כל התהליך, מילא את הטפסים. אנחנו מבקשים לאשר אותו כנציג נוסף, א

 דיין, עכשיו אנחנו מבקשים לאשר את ניסים.  

 מי בעד? נא להצביע. פה אחד, תודה רבה. אושר.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 

 הצבעה תפקיד שם מ

 בעד המועצה ראש  אפרצב ידימ 1

 בעד סגנית, חברת מועצה  אנה גרוסמן  2

 בעד סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  3

 בעד חברת מועצה  ' לילך ליבוביץ 4

 בעד חבר מועצה  שרון לבקוביץ  5

 בעד חברת מועצה  טניה בגון  6

 לא נוכח  חבר מועצה  שימי נמימי  7

 בעד חבר מועצה  אלי מרדכי  8

 לא נוכח  חבר מועצה  יוני גרוסמן  9

 

 דלתיים סגורות  -אישור עבודה נוספת  [ 4]

 סעיף חמישי בדלתיים סגורות, אני מבקש מהקהל לצאת.  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 החלטה 

 ג ציבור לוועדות הבחינה. י מאשרת את מר ניסים עזרן כנצמליאת המועצה 

 מאושר פה אחד 
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 נוכחים חיצוניים יוצאים מהמליאה 

שעות   16הסעיף הבא, הוגשה בקשה ע"י מהנדסת המועצה לעבוד בהיקף של  לילך גבע ]מנכ"לית[:

שעות ללמד, זה נתון להחלטת    4בחודש כמרצה בתל חי. מבחינת הבקשה בחוזה הבכירים מותר עד  

 המליאה.  

 כמה זמן היא בתפקיד?   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 היא נמצאת בתפקיד שנתיים.   לילך גבע ]מנכ"לית[:

אני חושב שזה מוקדם מדי, זו דעתי. אני חושב שיש עוד הרבה מה    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 לשפר בעבודה וצריך להתמקד בעבודה.  

 יש כל כך הרבה עיסוקים של הבניה והתפתחות כאן, נראה לי לא.    שרון רואס ]חברת מועצה[:

 בשנתיים הקרובות לא.  לפחות דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 השאלה באיזה שעות, ימים.  לילך ליבוביץ' ]חברת מועצה[:

 זה על חשבון העבודה.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

גם אם זה אחר הצהריים, העבודה של בכירים כמו שאתם שמים לב היא לא   לילך גבע ]מנכ"לית[:

 כמו שאתם רואים ברגעים אלה.   16:00נגמרת בשעה 

 גם בכירים לא יכולים לקבל שכר נוסף.  חנה ]גזבר[:מאור או

 מותר עד ארבע שעות במקרה של הרצאה.  לילך גבע ]מנכ"לית[:

 אתם מאשרים פה גם שהיא תוכל לקבל שכר נוסף.   מאור אוחנה ]גזבר[:

שכר נוסף לא מפריע לי, יותר מפריע לי הזמן שמוקדש לעיר וכרגע נראה    שרון רואס ]חברת מועצה[:

 שזה לא נכון.  לי 

יש משהו, מהנדס, מנכל, גזבר וראש מועצה הם אלה שמובילים את    שרון לבקוביץ' ]חבר מועצה[:

   - המועצה

אני רוצה להגיד לך שאני הייתי מאוד נעלבת אם אני הייתי מבקשת עכשיו    לילך גבע ]מנכ"לית[:

 שנים שאני מבלה כאן.  8בקשה ולא היית מאשר לי אחרי 

 שנים לבין זה.  8יש הבדל בין  ]חבר מועצה[:שרון לבקוביץ' 
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 כרגע גם יש הבדל בתפקידים ואנחנו נמצאים בבניה אדירה.   שרון רואס ]חברת מועצה[:

   -זאת מחלקה שצריכה הרבה תשומת לב שרון לבקוביץ' ]חבר מועצה[:

מועצה[: ]חברת  ליבוביץ'  מטעמים    לילך  זה  את  עושה  היא  אם  אישית  שאלה  לשאול  אפשר 

 כלכליים?  

 לא. ממש לא.   לילך גבע ]מנכ"לית[:

 ]התפרצויות[   כותרות:

בימים שאני שומעת לא מעט תלונות על המחלקה הזאת, כדאי לעשות    שרון רואס ]חברת מועצה[:

 בה סדר לפני שמישהו יוצא משם. 

ב להגיד לכם, כשהתקבלה כאן מהנדסת שהיא אדריכלית,  אני חיי  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

הייתה פה סוג של פשרה עד שהבנו שזו פשרה מאוד בעייתית, אני מודה ומתוודה, כי עיקר העיסוק  

של מהנדס מועצה זה דווקא בעבודה הנדסית. מה שעשה המהנדס הקודם. זה לא נמצא שם ועכשיו  

להשתמש בתשלום נוסף, ברוך השם גייסנו כסף וזה   אנחנו נאלצים בשביל לנהל פרויקטים גדולים,

לא נופל על כיס הציבור, אבל זה עדיין סיפור. אני בסיטואציה כזאת מה שעשיתי כל החיים שלי  

בתפקידים שהיו לי חדשים ולא ידעתי אותם עד הסוף, הלכתי ולמדתי אותם, הלכתי והשתדרגתי.  

. העובדים לקחו על עצמם עוד משימות ועוד  זה מה שקרה לנו לאורך כל השנים עם כל העובדים

 משימות.  

אני קצת מפתיע אותי, אני אומר באמת, שזה לא בתיאום עם, לא    שרון לבקוביץ' ]חבר מועצה[:

 יודע.  

 היא ביקשה, הם צריכים להביא את הבקשה, אין פה משהו מפתיע.    שרון רואס ]חברת מועצה[:

 , זכותו של עובד לערער.  התשובה ניתנה דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

לא נכון, אתם יודעים מה, בזה שאתם אומרים עכשיו שאתם מתפלאים    שרון רואס ]חברת מועצה[:

 שזה מגיע לשולחן הזה, אתם ממעיטים מהשולחן הזה, צריך לשנות את הגישה.  

לבוס  לא, מה שאני מתכוון זה שאם אני רוצה ללכת ללמוד, אני בא    שרון לבקוביץ' ]חבר מועצה[:

   -שלי ואני

 בסדר, אבל אתה מבין שאתה חלק מהבוסים.    שרון רואס ]חברת מועצה[:
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 היה דיון על מס' הרבה יותר גדול של שעות בהתחלה.   לילך גבע ]מנכ"לית[:

אני מציע להצביע. אני חושב שצריך לדחות את הבקשה ולחזור אליה    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

שנה תקופת  -בעוד  עדיין  שזו  הזאת  התקופה  כל  את  לסיים  שצריך  חושב  אני  לפני.  לא  שנתיים, 

הסתגלות עם כל כך הרבה משימות. קשה לי לתאר לכם, אתם גם רואים את זה. בכל מה שקשור 

הדברים זורמים, אבל חוץ מזה יש מלא עבודה אחרת. זה  בחוק תכנון ובניה אתם רואים בעצמכם ש

נראה לי קצת מוגזם לבקש דבר כזה, במיוחד שכל הבקשות המקצועיות, מחשב, רהיטים, שיפוצים,  

   - עובדים, זאת פעם ראשונה

 לא, גם אין פה, אתם לא אומרים באיזה שעות זה.   שרון לבקוביץ' ]חבר מועצה[:

 . 16:00- הריים, אבל זה לא משנה, זה אומר שצריך לצאת באחר הצ לילך גבע ]מנכ"לית[:

זה גם יכול להיות בוקר, מאיפה את יודעת מה המערכת של האדריכלים    שרון רואס ]חברת מועצה[:

 שם? 

 בתפקידים בכירים אין הגבלת שעות, אתה עובד גלובלי.  דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 .  14:00-הקורס מתחיל באני שואל אם  שרון לבקוביץ' ]חבר מועצה[:

]מנכ"לית[: גבע  זה    לילך  אומר  שדימי  מה  להיעשות.  צריכה  העבודה  כי  משנה,  לא  זה  שרון 

 שהעבודה לא נעשית.  

 ?  14:00עד  9:00-ואם היא מרצה מ שרון לבקוביץ' ]חבר מועצה[:

אותה,  זה לא משנה, כי אם זה היה בן אדם אחר שמכיר את העבודה ועושה    לילך גבע ]מנכ"לית[:

, אבל זה  21:00כמו שיקרה לנו כי היום אנחנו בפגישות עד    22:00אז הוא היה גם סוגר את היום עד  

 לא המצב.  

מטעמי צניעות ומכבוד אני באמת לא רוצה לפתוח עוד, כי יש ביקורת    דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

גד? פה אחד. אני מודה  ולא מעט. מי בעד לאשר את בקשת העובדת לעבודה נוספת? נא להצביע. מי נ

 לכם. 

 

 החלטה 

 מבקשת לאשר את בקשתה של המהנדסת לעבודה נוספת. מליאת המועצה 

 נדחה פה אחד 
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 הצבעה תפקיד שם מ

 נגד ראש המועצה  אפרצב ידימ 1

 נגד סגנית, חברת מועצה  אנה גרוסמן  2

 נגד סגנית, מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה  שרון רואס  3

 נגד חברת מועצה  ' ליבוביץלילך  4

 נגד חבר מועצה  שרון לבקוביץ  5

 נגד חברת מועצה  טניה בגון  6

 לא נוכח  חבר מועצה  שימי נמימי  7

 נגד חבר מועצה  אלי מרדכי  8

 לא נוכח  חבר מועצה  יוני גרוסמן  9

 

 הישיבה נעולה.   דימי אפרצב ]ראש המועצה[:

 

 - הישיבה ננעלה-

 בברכה,

 ________________  ________________ 

 מר דימי אפרצב 
 ראש המועצה 

 גב' לילך גבע 
 מנכ"לית המועצה 

 


