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 1 על סדר היום:

 2 הצעה לסדר בנושא רישום דו"חות חניה תוך שימוש לרעה בחוק עזר  לא רלוונטי. .1

 3 יגור.-ע"י גב' הגר פרי מוגשת 

 4 )בכפוף להסכמת חברי  2015אישור חוק עזר העמדת רכב וחנייתו התשע"ה  .2

 5 המועצה לדון בסעיף זה(.  

 6 .208חלקה  10111אישור המועצה על בקשה להיתר של גב' חדוה להב בגוש  .3

 7 אישור בקשתה של הגב' ליליאן סדגסי לעבודה נוספת. .4

 8 אכרזה וסלילת רחובות: .5

 9 היוצא מרח' אחוזה ומקביל לרחובות –רח' חדש ללא שם וללא מוצא  א. 

 10 . 791משויך לתב"ר . 18המייסדים והמושב עפ"י תב"ע ש/  

 11 .775. משויך לתב"ר 353-0078717רח' הגלעד עפ"י תב"ע מס'  ב. 

 12 . 1.3.17אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  .6

 13 אישור תב"רים.  .7

 14 

 15 פ ר ו ט ו ק ו ל

 16 

 17. 58ישיבת המועצה מן המניין מס' את אני מתכבד לפתוח   ר:”א. בר כוכבא, יו’ דרד ”עו

 18 , יש לך בקשה?כן לפני שאני עובר לסדר היום,

 19 כן. אני מבקש להעלות כאן נקודה שהעליתי אותה בישיבה הקודמת.   מ. מגידש:

 20 סליחה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 21 להעלות אותה גם היום.   מ. מגידש:

 22 כן.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”וע

 23חזור הפחים בפרויקט שהיה בשכונת ילפני שתי ישיבות דנו בנושא מ מ. מגידש:

 24יום נקבל תשובה, פתרונות ותשובות. לא  30נאמר שתוך הדר.  פרחי

 25זה לא עולה דיון, ואני מבקש לקיים על זה דיון גם בישיבה היום  קיבלנו.

 26 ולקבל תשובות. זה דבר אחד.

 27 אוקי. אז אני אתן הודעה בנושא הזה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28 רגע. מ. מגידש:
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 1 הלאה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 2  אני רוצה לסיים להגיד מה שיש לי להגיד.  מ. מגידש:

 3 כן.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4שגר בשכונה שלשום בערב היה איזשהו כינוס ואני כנציג השכונה, כאחד  מ. מגידש:

 5קיבלתי הזמנה אישית להגיע לכינוס הזה. קיבלתי אני הזמנה אישית. 

 6הזמנה והנה ההזמנה האישית שאני קיבלתי, ואני מקריא לכם אותה: 

 7אגב אתם יודעים איפה הייתה אישית לתושבי שכונת פרחי הדר. 

 8 ההזמנה האישית?

 9 על פח. ה. פרי יגור:

 10לא על פח אשפה אצלי בבית, לא אצלי תלויה על פח אשפה ציבורי.  מ. מגידש:

 11לא אצלי על הידית, על המנעול, בתיבת דואר, כלום. על מתחת לדלת, 

 12וכתוב כאן הנה מוזמן, הזמנה אישית לתושבי שכונת הפח הציבורי. 

 13על דיווח ה ופרחי הדר. הנך מוזמן לפגוש אותנו, נציגי המועצה, לשיח

 14ולמטה חתום פרדס נו. הנעשה בתחום המחזור בשכונתך. דעתך חשובה ל

 15 חנה כרכור המועצה המקומית.

 16 מיכה, אני רק רוצה לציין משהו.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17 רגע, תרשה לי לסיים.  מ. מגידש:

 18הודעה אישית אני רוצה להגיד לך זה לא מקובל. בחוק יש   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19 ואתה צריך להודיע, 

 20 אני מודיע לך,ה לא מקובל אלדד, אם ז מ. מגידש:

 21 לא, אני אגיד לך למה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22 לא תהיה ישיבה היום. תפוצצו את הישיבה. מ. מגידש:

 23 אתה יכול להודיע מה שאתה רוצה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 אתם דנים פה בדברים,  מ. מגידש:

 25 לעדכן אותך,אבל אני רוצה   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 26 אלדד,  מ. מגידש:

 27 יש הליכים,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28 אלדד, אני אומר לך אנחנו דנים, מ. מגידש:
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 1 אבל רק שנייה. אני רוצה להגיד לך,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 2 תרשה לי לסיים. מ. מגידש:

 3 ליכים עובדים.איך ההאתה כחבר מועצה אמור לדעת   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4 אני יודע. מ. מגידש:

 5 תביא הודעה אישית מסודרת,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 6 להגיד הודעה אישית. אני יודע,לא רוצה  מ. מגידש:

 7 זה לא הולך ככה. בסדר, תדבר, אבל זה לא הולך ככה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 8 יר טוב מאוד את הנוהלים.אלדד, אני מכיר את הנוהלים. אני מכ מ. מגידש:

 9 אוקי. בסדר.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10 כבר שתי ישיבות, מ. מגידש:

 11 אז אני מבקש,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 12מציג כאן נושא שהוא זלזול, שתי ישיבות שאנחנו לא דנים בנושא. אני  מ. מגידש:

 13 זלזול, זילות של הציבור.

 14 אתה אומר זילות, אבל זה לא זילות. בסדר. בסדר.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 15 אוקי. אחרי שאני אסיים לדבר תגיד, תעלה. מ. מגידש:

 16 טוב, אז זה רק הודעה, צריך להיות קצר.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17ואם אתה לא לא, אני לא אמרתי שזאת הודעה, אמרתי אני רוצה לדבר.  מ. מגידש:

 18בשטויות, אנחנו ה לא תהיה ישיבה. אנחנו דנים רוצה שאני אדבר אז פ

 19כבר חצי שנה לא דנים בדברים מהותיים. אנחנו דנים פה בדברים שהם 

 20טכניים, בדברים שאין להם מהות. הישוב נראה על הפנים ואנחנו פה לא 

 21 מקבלים החלטות. 

 22וכשאני פונה אליכם, אני גם פונה אליך בהרבה דברים, אתה אומר לי  

 23א' בסמכותי, זה בסמכות ראש המועצה. ראש המועצה  תשמע, זה לא

 24 אני מאחל לו שיהיה בריא,

 25אז מה אתה רוצה עכשיו? בוא תגיד לי, תתמקד מה אתה   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 26 רוצה שנעשה.

 27 אני רוצה לדעת למה הזלזול הזה בתושבים. מ. מגידש:

 28 אוקי.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו
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 1 בר אחד.זה ד מ. מגידש:

 2 טוב.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 3אני אומר שאנחנו כבר חצי קודם כל ודבר שני, אני רוצה להבין כאן  מ. מגידש:

 4שדנו פה, שום ישיבה, כל  29.12חוץ מישיבה אחת  6.11-שנה, מ

 5 דנים ומקיימים ישיבות מועצה.הנושאים כאן זה כדי להראות שאנחנו 

 6שיהיה בריא. כשאני פונה אליך י מאחל לו נכון, ראש המועצה חולה ואנ 

 7אתה אומר אלה סמכויות של ראש המועצה. אי אפשר ככה לעבוד, יש 

 8אלף תושבים שסובלים, אין כאן תוכנית חינוך, אני נפגשתי עם  40כאן 

 9 מנהלת מחלקת החינוך, אין כאן. 

 10 עכשיו אני,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11 דקה.  מ. מגידש:

 12 אמרת את שלך,  ר:”בר כוכבא, יו א.’ ד דר”עו

 13 עוד לא גמרתי.  מ. מגידש:

 14 אני מבקש להיצמד לסדר היום.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 15מטונף, כל נושא  הישוב נראהאני אסיים עוד שתי דקות. עוד לא גמרתי,  מ. מגידש:

 16פינוי האשפה הוא על הפנים. מי שמנהל את הישוב היום זה לא 

 17רן גלר וזה לא יכול תה. מנהל אותה עם כל הכבוד המועצה, זה לא א

 18 להימשך כך. 

 19לראש המועצה, להגיד לראש המועצה קודם כל אנחנו צריכים לפנות  

 20שיצא תהיה בריא. באמת מכל הלב שיהיה בריא ויחזור לאיתנו. 

 21היום  לשלושה חודשי חופשה, קח אתה את הסמכויות ותנהל את הישוב.

 22 אנחנו לא מנוהלים.

 23 מה אתה מדבר. על הישוב מנוהל. אני לא יודע   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 אתה אומר שהישוב מנוהל ואתה יודע, מ. מגידש:

 25 כן, הישוב מנוהל טוב מאוד. כמו שהיה בעבר.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 26 ואתה יודע שהוא לא מנוהל. מ. מגידש:

 27 רת את שלך. בסדר, אוקי. אמ  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28 הוא מנוהל גרוע. ה. פרי יגור:
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 1 אמרת.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 2 הוא מנוהל גרוע. זה לא נקרא מנוהל. מ. מגידש:

 3סליחה. אמרת את שלך, בבקשה, בסדר. רבותי, רבותי,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4 יאללה, בואו ניגש לסדר היום. 

 5ע, אני חייב להתייחס לזה כי זה נושא שמאוד לא, לא, לא, רגע, רגע, רג א. לב:

 6 קרוב ללבי וחשוב.

 7 כן, אבל זה לא בסדר היום.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 8 כן, אבל אם אתה התחלת,  א. לב:

 9 למרות שזה בניגוד, אפשרתי לו להגיד  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10אשפה שמה ועל אבל אם אתה, זה גם בניגוד לחוק לתלות על פחי ה א. לב:

 11המתחם הזה הזמנות. אחד, למה לא יצאו הזמנות לטלפונים? הרי יש 

 12 יפה מאוד לתושבים. SMSטלפונים, המחלקה בהתחלה ידעה להעביר 

 13 זה לא על סדר היום.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 14 מה זה משנה סדר היום או לא סדר היום? א. לב:

 15 כן לדון בזה, אני מו  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 16הועדה לא מתכנסת, מתי הועדה התכנסה מהפעם האחרונה שאני  א. לב:

 17ובאמת עזבתי? ואף אחד לא מבקר ואף אחד לא רואה מה נעשה שמה. 

 18 עם כל הכבוד לרן, זאת לא העבודה שלו. 

 19אני מבקש, רבותי, יכולתם להכניס לסדר היום, לבקש דיון   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 20 נושא הזה. לא ביקשתם.חוזר ב

 21 )מדברים ביחד(

 22 קיבלתי בקשה כזאת? לא.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 23 יש החלטה, מ. מגידש:

 24 חצי שנה שהוא מבקש. ה. פרי יגור:

 25 רבותי, על סדר היום,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 26 שלך שאתה,יש החלטה  מ. מגידש:

 27לתי את רצונך, אני לא יכול, צריך להמשיך מיכה, קיב  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28 הלאה.
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 1 לא קיבלת, מה זה קיבלת את רצונו? ה. פרי יגור:

 2 )מדברים ביחד(

 3 אתה לא רוצה? תפריע לישיבה. הצעה לסדר היום,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4 )מדברים ביחד(

 5עזר לא  רישום דו"חות חניה תוך שימוש לרעה בחוק  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 6 רלוונטי.

 7 )מדברים ביחד(

 8  אתה רוצה להגיש אותה?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 9 ההחלטות שאתה קובע אותן, אלדד, אתה לא ממלא אותם. מ. מגידש:

 10על בסדר. אתה עכשיו אמרת את שלך. בבקשה לכתוב מכתב   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11 א הולך.סדר היום, נדון במה שאתה אומר. ככה זה ל

 12 אלדד, תפסיקו להתחמק. מ. מגידש:

 13 זה הכול.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 14 )מדברים ביחד(

 15וחידוש ישיבה לפי סדר היום יהיה בעוד חמש דקות הפסקה   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 16 חמש דקות.

 17 לא תהיה ישיבה. מ. מגידש:

 18 . נקיים אותה ונעשה הצבעות. לא תהיה ישיבה, תפריע  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19 )הפסקה(

 20 רבותי, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 21 אתה כבר פתחת אותה קודם. ה. פרי יגור:

 22 באיחור בחמש דקות בגלל ההפסקה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 23 אתה כבר פתחת אותה. ה. פרי יגור:

 24 היא נפתחה הישיבה, לא, לא.  לא, א. מעודה:

 25 . על סדר היום,58מס'   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 26 ועשית הפסקה חמש דקות. עכשיו אתה ממשיך.  א. מעודה:

 27 אוקי. אני ממשיך.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28 אתה ממשיך את הישיבה, ה. פרי יגור:
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 1 הצעה,בבקשה על סדר היום   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 2  ואתה ממשיך אותה בצורה לא חוקית. ה. פרי יגור:

 3 את רוצה להעלות את ההצעה שלך?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4 כן, אני רוצה להעלות. ובפתחה אני אגיד עוד כמה מילים. ה. פרי יגור:

 5 אוקי. אבל ההצעה שלך עכשיו.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 6לות עוד נושא שהמליאה הזאת לא מכבדת את אני רוצה להע ה. פרי יגור:

 7רן, אני רוצה להוסיף, רן, החלטותיה, ואפרופו מה שמיכה אמר לגבי 

 8ואני ביקשתי ממך אישית לא פעם אחת שתביא את הדיווח בנושא 

 9 מד"א וחרום והצלה. הייתה פה החלטה בחודש מרץ.הקמת תחנת 

 10 נכון.  א. מעודה:

 11זה החלטה, זה כבר לא עניין של מיכה יגיש  הסעיף השני בהחלטה, ה. פרי יגור:

 12הצעה או אני אגיש הצעה או אפרים או מישהו אחר. זו החלטה, סעיף 

 13יום ו/או בישיבה הקרובה,  30שני בהחלטה בחודש מרץ אמר תוך 

 14 ,המוקדם מביניהם, יבוא עדכון. מאז עברנו כמה וכמה ישיבות

 15 יום. 90 מ. מגידש:

 16 ון. ולא קיבלתי עדכ ה. פרי יגור:

 17 תקבלי עדכון. ר. גלר:

 18 אני רוצה עדכון פה במליאה כרגע.  ה. פרי יגור:

 19 אני אתן לך עדכון. ר. גלר:

 20אוקי. אבל לפני הדברים, ההצעה שלך את לא רוצה להקריא   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 21 אותה קודם?

 22 אני רוצה להקריא אותה. ה. פרי יגור:

 23 אי אותה, ניתן לך עדכון.תקרי  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 בסדר גמור. אני רק רוצה להגיד שההתעקשות שלי,  ה. פרי יגור:

 25 אלדד, יהיה עדכון או שאתה עכשיו רוצה להחליף נושא, מ. מגידש:

 26 אחרי זה ניתן לה עדכון. לא, לא, יהיה עדכון.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 27 גם בנושא שלי? מ. מגידש:

 28 כן.  ר:”בא, יוא. בר כוכ’ ד דר”עו
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 1לא קישרת את הבקשה שלך לפרוטוקול ועדת הקצאות של מד"א, אבל  ר. גלר:

 2אין שום בעיה לתת עדכון. וגם היו ישיבות. אילו היית שואלת בזמן 

 3 הישיבה היית מקבלת מענה.

 4 אני תמיד צריכה לשאול ואתם תמיד,  ה. פרי יגור:

 5 נעדכן. אין שום בעיה. סברנו שכולם מכירים את העדכון. ואם לא, ר. גלר:

 6אני רק רוצה להזכיר שההתעקשות שלי היום במיילים מול כולכם ומול  ה. פרי יגור:

 7צילה, וסליחה שזה נעשה מולך, צילה, אבל זה מכוון לא אליך אלא 

 8לממלא מקום ראש המועצה וחברי המועצה ולרן גלר, גזבר המועצה 

 9מועצה. אתה ומזכיר המועצה שצריך להוציא לפועל את החלטות ה

 10 אחראי על היישום,

 11 זה יצא אל הפועל. ר. גלר:

 12אז כשאני מבקשת ומתעקשת, אני אגיד עוד משפט קצר. כשאני  ה. פרי יגור:

 13יגור -מתעקשת להביא נושא למליאת המועצה, זה לא בגלל שהגר פרי

 14 מבקשת את העדכון. מליאת המועצה זה דיווח לציבור, בסדר?

 15 בסדר. ר. גלר:

 16 יבור לא מעניין, הציבור שווה לפחי האשפה.הצ מ. מגידש:

 17 מיכה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 18 זה ההתייחסות לציבור. מ. מגידש:

 19 מיכה, בוא עכשיו נכבד אותה ונשמע את ההצעה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 20 אני מכבד אותה. אין אחד שמכבד את הגר פה יותר ממני, והיא תגיד. מ. מגידש:

 21 אני מכבד את כולכם. בבקשה.  ר:”א. בר כוכבא, יו ’ד דר”עו

 22 

 23 הצעה לסדר בנושא רישום דו"חות חניה תוך שימוש לרעה בחוק עזר  לא רלוונטי. .1

 24 יגור )מצ"ב הצעה לסדר+התייחסות היועמ"ש(.-מוגשת ע"י גב' הגר פרי

 25 בחודש מאי. אגב גם פה היה כשל שלכם, אלדדאני הגשתי הצעה לסדר  ה. פרי יגור:

 26שלך ושל מזכיר המועצה, כי הגשתי אותה והגשתי אותה כחוק והיא לא 

 27לפי מנין לוחות הזמנים שהיא הייתה צריכה להיות הובאה כחוק 

 28 מובאת פה לדיון.
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 1אבל הבהרתי לך מעומס, ביקשתי ללמוד את הנושא, הנושא   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 2גם שינוי בעקבות זה  ואחר כךהוא רציני היה מה שהעלית. למדתי אותו 

 3בחודש ימים כל הכבוד. אז אי אפשר שאני אספיק עם חוק העזר, של 

 4 את כל הדברים. אני צריך לשבת עליהם ולדעת מה אני,

 5יכול לקחת לך את החודש ימים. אני כשאני מקבלת סדר יום אני אתה  ה. פרי יגור:

 6ד שעות לומדת נושא שאתה לומ 48שעות, אלדד, אני תוך  48מקבלת 

 7 יום.  30תוך 

 8 כן.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 9 זה ההבדל בינינו. ה. פרי יגור:

 10 את יותר מוכשרת כנראה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11 זה ההבדל בינינו. ה. פרי יגור:

 12 שעות לפני. מה אתה רוצה מאיתנו? 36אנחנו מקבלים את הזימון לדיון  מ. מגידש:

 13 לומדים, אנחנונכון.  ה. פרי יגור:

 14 לך יש,  מ. מגידש:

 15 בבקשה רבותי, הכול לפי החוק. כן.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 16 אתם עובדים לפי החוק. מ. מגידש:

 17 עובדים לפי החוק.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 18אגב אם באמת אתה רוצה לפעול לפי החוק אז אני מבקשת כבר בפתחה  ה. פרי יגור:

 19 מסדר היום. 2סעיף  של הישיבה להוריד את

 20 אוקי.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 21 לתוספת השלישית לצו המועצות המקומיות,  4בפרק  ה. פרי יגור:

 22כפוף להסכמתכם. אם אתם רוצים, כי את רוצה מאוד לתקן   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 23 כבר נביא לכם את זה עכשיו.אז אמרתי 

 24בתקציב, בתשלומי חובה ובחוק עזר תימסר  ידונוה הזמנה לישיבה שב ה. פרי יגור:

 25 ימים לפחות. 10 לחברי המועצה

 26אני התפניתי כתבנו לכם בכפוף. אני אמרתי נעשה לכם,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 27 רק,לעסוק בחודש הזה 

 28 )מדברים ביחד(
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 1 ימים. 10ולדון בזה אחרי היית צריך לשלוח את זה  ה. פרי יגור:

 2 לא. אם את רוצה כל כך לתקן,  ר:”כוכבא, יו א. בר’ ד דר”עו

 3 סליחה, ההנהלה כבר דנה בזה. א. מעודה:

 4 זה התיקון.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5ואני יודע מה הייתה נוכח סליחה, ההנהלה בזה דנה בזה ואני הייתי  א. מעודה:

 6 אני אגיד מה הייתה ההחלטה כשנגיע לזה.ההחלטה. 

 7לא משנה, היא מדברת על המשלוח. היא מדברת על   ר:”יו א. בר כוכבא,’ ד דר”עו

 8 המשלוח, על הוראות החוק היא צודקת. על המשלוח כן. בבקשה.

 9אני פניתי בחודש מאי בנושא של רישום דו"חות חניה, אני אקריא את  ה. פרי יגור:

 10אולי אני אוסיף כמה מילים. ההצעה כמו שהגשתי אותה ואחרי זה 

 11ת המכתב הזה התכוונתי שבחודשים ארוכים, לאחרונה, וכשכתבתי א

 12שמחלקת הפיקוח ואני שמחה פנו אלי תושבים רבים והלינו על כך 

 13שאתה פה, שמחלקת הפיקוח של המועצה משיתה עליהם דו"חות חניה 

 14תו, אלא שלא מכוח חוק העזר בפרדס חנה כרכור העמדת רכב וחניי

 15כאמור משנת שימור רחובות שהוא מכוח חוק העזר פרדס חנה כרכור 

 16 . יש פה צילום של אחד הדו"חות לדוגמא.1955

 17כמו כן הלינו התושבים כי מחלקת הפיקוח מחלקת דו"חות גם בשעות  

 18בניגוד כנראה להוראת ראש המועצה כי מחלקת הלילה המאוחרות, 

 19הפיקוח תפעל עד שעה שבע בערב, ורק במקרים חריגים כדוגמת רכב 

 20 תה, את סמכותפעיל החוסם כניסה לבית 

 21 )מדברים ביחד(

 22 אנחנו מכירים את זה. זה כבר עלה לא פעם אחת שמחלקים, ה. פרי יגור:

 23 לא,  א. מעודה:

 24אפרים, היא מציגה את זה, אל תפריע לה בבקשה. אפרים,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 25 אתה מפריע לה.

 26 אני אומר שכתוב, אני לא מפריע. א. מעודה:

 27אתה יש לך את העשר אתה מפריע לה, עכשיו היא מדברת.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28 דקות שלך. בבקשה.
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 1ראשית דבר רישום דו"חות חניה מתוקף חוק עזר שנועד להסדיר  ה. פרי יגור:

 2מסוג אחר, שעה שקיים חוק קונקרטי לטיפול בעבירות חניה מפגעים 

 3כי  הינו פסול. לדעתי. נוגד את רוח החוק והפסיקה ולפיכך אני סבורה

 4 גם הפרת אמון הציבור.והינו שימוש לרעה בסמכות 

 5זאת ועוד, אכן בסמכותה של המועצה לרשום דו"חות חניה מכוח חוק  

 6אמור, אך אין למועצה סמכות, כך לפי ייעוץ משפטי שהועבר העזר ה

 7על חריגה מתנאי לגבות קנסות בגין עבירה על חוק החניה זולת אלי, 

 8 פים בחוק.הרישיון. ציינתי פה איזה סעי

 9, 2005עדכונים קנס,  עבירותכל האמור מכוח צו המועצות המקומיות,  

 10שהם  1957בשנת  לירות 20הינו , הקנס על יתר העבירות 2008, 2007

 11 אג', מטבע שאיננה עוד אמצעי תשלום במדינתנו. 0.02כיום 

 12בה הקנסות אשר פורסמה במהלך נמסר לי כי הודעת המועצה על גו 

 13תכתבות ענפה על זה עם ג'ובראן במשך הקדנציה הזאת והייתה ה, 2016

 14גובה  באתר המועצה, נוטלת חירות שלא הוקנתה לה כחוק, קביעת

 15קנסות ללא עדכון חוק העזר ו/או היתר בצו המועצות המקומיות 

 16 הקונקרטי בכל סעיף.

 17ועל זה אני רוצה לנתב את ההצעה שלי, את לעניין חוק שימור רחובות,  

 18חוק העזר של העיר עיקר הדיון. חוק העזר בפרדס חנה כרכור נשען על 

 19, אך המועצה 70. חוק זה עודכן ע"י העיר רעננה בשנת 1941רעננה בשנת 

 20האם בכלל העדכון שביצעה שלנו לא עשתה כן. לכן נשאלת השאלה 

 21 עיריית רעננה חל גם עלינו. 

 22בחוק העזר של העיר רעננה שאנחנו אימצנו,  9סף הוא סעיף הדבר הנו 

 23להתריע בהודעה כתובה בפני מי שהניח המטיל חובה על ראש הרשות 

 24כדי לאפשר לתושב לפנות את מכשול ברחוב, התראה על סילוק המפגע 

 25 המפגע טרם רישום הדו"ח.

 26ן אני אחזור לנקודה הזאת כי קיבלנו חוות דעת של ג'ובראן לקראת הדיו 

 27הזה והוא לא מתייחס לנקודה הזאת ואני אבקש את התייחסותך גם 

 28 המשפטית.
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 1: ראש 8באותה רוח, סעיף גם בחוק העזר לפרדס חנה כרכור נכתב  

 2המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאנשים שהניחו מכשול ברחוב 

 3מהאנשים החייבים, זה  לסלק את המכשול. 2שלא לפי הוראות סעיף 

 4לעשות את העבודות החוק, מהאנשים החייבים הכול ציטוט מתוך 

 5 . אני לא אקריא פה את הכול. 6-ו 4המנויות בסעיפים 

 6 למה? תקריאי. תקריאי. א. מעודה:

 7 )מדברים ביחד(

 8רבותי, היא מקריאה. רבותי, היא תחליט מה שהיא רוצה   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 9 לקרוא.

 10לא מילא אדם אחר דרישת ראש המועצה . 9בואו נקריא יותר את סעיף  ה. פרי יגור:

 11ו ביצע את העבודה שלא לפי סילק את המכשול אאו  8לפי סעיף 

 12, הפרטים והדרכים המפורטים להלן, רשאית המועצה בעצמה התנאים

 13לסלק את המכשול או לבצע את העבודות הדרושות ולגבות מאותו אדם 

 14 את הוצאות הסילוק.

 15וח של המועצה פועלת, כך נודע רק אחרי התראה כאמור. מחלקת הפיק 

 16מהתנהלות לי, לרישום קנסות מבלי שניתנה התראה כחוק. על פניו 

 17הדברים נראה כי המועצה פועלת בשיטת המצליח, שיטה שזכתה 

 18י בית המשפט, שיטה המערערת את יסודות השלטון לביקורת נוקבת ע"

 19 ופוגעת באמון הציבור.המקומי והסדר הציבורי 

 20החלטה שלי, רק לפני הצעת ההחלטה שלי אני רוצה יש פה את הצעת ה 

 21לעדכן בדברים שהגיעו אלי בימים האחרונים. יש לי פה פסיקת בית 

 22משפט השלום בחדרה, כב' השופטת רקפת סגל מוהר ועוד פסיקה של 

 23 בית משפט השלום בחדרה ועוד אחת של בית משפט השלום בחדרה,

 24לים. בכל אחת בלתי מבוטאתם גורמים לתושבים להוציא כספים 

 25כל מה שאני אמרתי אומרת השופטת, אני יכולה מהפסיקות האלה 

 26 להעביר לכם.

 27 תקריאי. א. מעודה:

 28לעיל דעתי היא, דעתה סוף דבר. אני הולכת לסוף דבר. לאור כל האמור  ה. פרי יגור:
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 1אין זה שנים מאז נכתבו הדברים דלעיל  15-כחלוף בשל השופטת, כי 

 2 שימה, המועצה, נכון ואין זה ראוי שהמא

 3 .50זה  15 א. מעודה:

 4 תן לה לדבר.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5לפי בגין עבירות של חניה שהמאשימה תגיש כתבי אישום אין זה ראוי  ה. פרי יגור:

 6שתתקן את חוק העזר העמדת חוק העזר שימור רחובות וכי הגיעה העת 

 7אור התרשמותי וגם למהטעם הזה  ,להנחיה הנ"לבהתאם רכב וחנייתו 

 8אינו מתומרר כראוי, לפי האזור, זה במקרה הזה, לפי האזור המדובר בו 

 9גם היכן מותר והיכן אסור לחנות. גם במקרים כאלה נתקלתי, שיגידו 

 10  , וכן הלאה.לא שמים תמרור וגם נותנים דו"חות

 11יש פה פסיקות מפסיקות שונות, אני אעביר לכם, זה חוזר על עצמו  

 12רחובות אסור להחיל פסיקות בתי המשפט שחוק שימור בכל כחוט השני 

 13 מה שההצעה שלי כוללת,  ואסור לקנוס מכוחו.

 14 ואז מה? היא מבטלת את הקנס? ש. בן צור:

 15  כן. בכל הדו"חות האלה ביטלו את הקנסות לכולם. ה. פרי יגור:

 16 בגלל שהיה יועץ משפטי, א. מעודה:

 17 כן.  ה. פרי יגור:

 18 תסיימי בבקשה.  ר:”וא. בר כוכבא, י’ ד דר”עו

 19א' שכל דו"חות החניה אני מציעה שהמועצה הזאת תחליט היום  ה. פרי יגור:

 20בפרדס חנה כרכור שימור רחובות  שהוטלו על התושבים מכוח חוק העזר

 21 ניתנו שלא כדין ולכן יבוטלו.  1955

 22 כמה כאלה יש? ש. בן צור:

 23י למספר לא מבוטל של אני לא יודעת, אבל אני יודעת שאני עזרת ה. פרי יגור:

 24והערעורים התקבלו והקנסות בוטלו תושבים. חלקם הגישו ערעורים 

 25 וחלקם הלכו לבתי משפט ודרך בית המשפט זה בוטל. 

 26לגבי תושבים ששילמו בגין הדו"חות הנ"ל, תפעל המועצה להשיב להם  

 27את כספי הקנס ששולמו. זה בהקשר של שימור רחובות. דו"חות חניה 

 28, 1957העמדת רכב וחנייתו פרדס חנה כרכור לחוק העזר שנרשמו מכוח 
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 1הוטל בהם, וזה הסברתי הדו"חות אמנם ניתנו כדין, אך הקנס ש

 2בוטל בהיעדר סמכות. לפיכך תפעל וההמרה שלהם, מבחינת הלירות 

 3 להשבת כספי הקנס לתושבים ששילמו את הקנס.המועצה 

 4המשך להמועצה, זה החלק האחרון, הפרקטי והאופרטיבי ראש  

 5מבחינתנו, יפעל ללא דיחוי, אנחנו נפעל ללא דיחוי לעדכון שני חוקי 

 6-העזר. אולי רק אחד, אחד צריך לבטל את שימור רחובות, ולא יאוחר מ

 7ממועד ההחלטה הזאת תובא הצעת החוק המתוקנת לאישור יום  60

 8 מליאת המועצה.

 9 לומר?דר? יש למישהו טוב רבותי, יש למישהו הצעה לס  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10גם אני נתקלתי בזה. לי יש פסק דין של בית משפט העליון נגד עיריית  א. מעודה:

 11 הרצליה, 

 12 אני יכול רק לומר שהפסיקות סותרות.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 13 כן, אבל,  א. מעודה:

 14י זה חוקי הרוב דווקא מכשיל אבל הוא אומר שצריך לתקן כ  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 15 עזר מאוד ישנים.

 16 יש פסיקות מאוחרות שלו.  ה. פרי יגור:

 17יש גם החלטה שלא נותנים דו"חות בלילה ואתמול שמענו את זה  ש. בן צור:

 18 במליאת הועדה שנותנים דו"חות בשעות הלילה.

 19 נכון.כן,  ה. פרי יגור:

 20אני בהחלטה ראש המועצה שאני מאחל לו רפואה שלמה בעזרת השם ו א. מעודה:

 21מקווה שישוב לנהל את ישיבות המועצה, אני מקווה שהדברים 

 22מוקלטים, הוא אמר בישיבת מועצה כשדנו בחוק העזר בזמן התקציב 

 23או משהו, יש לי את הפרוטוקול. לשאלתי הוא אמר עד שבע בערב, אחרי 

 24 שבע בערב רק אם הוא חוסם כניסה לבית. 

 25 נכון. ש. בן צור:

 26 כן, אבל עכשיו אנחנו לא דנים בזה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 27זאת לא, אני אומר גם עובדה שהחלטת מועצה, החלטת ראש מועצה,  א. מעודה:

 28קודם כל משבע ומעלה זה צריך להיות בטל. ללא קשר, כי זו  אומרת
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 1אבל הייתה ההחלטה על חוק שעליו אנחנו נדבר שהוא בכלל לא תקין, 

 2 ערב אין. זה אחד., ההחלטה הזו משבע בנגיד שהוא תקין

 3, אגב אני דיברתי עם, סליחה אם אנחנו נקרא מה שכתוב פהשניים,  

 4או הרשאת, אפילו לא רבותי, אני רוצה את המילים שכתוב: הנחת 

 5להעמיד ברחוב כל דבר העתיקו את זה נכון, לאחר להניח ברחוב או 

 6הסעיף הזה מדבר אל תשים  זאת אומרתהעלול לגרום נזק לרחוב. 

 7דברים כאלה שעלול להפריע לרחוב או להפריע  , אל תשיםקרטונים

 8לניקויו, לתנועת הציבור, לזמן ממושך יותר מהדרוש באופן מתקבל על 

 9 הדעת. 

 10אמרתי לו רוצים להסתמך על הסעיף יועץ המשפטי כשדיברתי עם האני  

 11 13:15, 13שהאוטו עומד, שעה  12צילומים: בשעה הזה, צריך שני 

 12 , זמן ממושך מעבר לכך. שהאוטו ממשיך לעמוד

 13אבל אם האוטו נכנס לדקה ואתה ישר מצלם, זה בניגוד לחוק. בניגוד  

 14שהיא בכלל לא מדברת על מכוניות ועיריית הרצליה  55לתקנה של שנת 

 15חוק אין לחנות על המדרכה, והתשלום עבור זה כשהיא טענה היה שמה 

 16  שקל. 100

 17שופט, בית משפט העליון ומשהו שקל, וה 400ולסעיף של הפרעות וכו'  

 18 שקל? 100שקל? למה אתה לא לוקח  470אומר אז למה אתה רוצה 

 19שקל בכל  500שקל על המדרכה, זה  100אגב רק לציין אין   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 20 תקנות ארציות, אבל מותר לך להמשיך. בבקשה.מקום לפי 

 21 )מדברים ביחד(

 22 תמשיך. הערתי לפרוטוקול. בבקשה. בבקשה,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 23אז אני אומר לך שאני קורא את הפסיקה של בית המשפט שקל.  100זה  א. מעודה:

 24בכל אופן גם ועוד מכאן עד להודעה חדשה. העליון נגד עיריית הרצליה 

 25ולא  200ולא  475באותה תקופה, מי החליט שזה לירות  20שמה כתוב 

 26ה ולא כלום, מישהו החליט על דעת זה לא הובא לדיון במועצשקל?  100

 27 עצמו, עם כל הכבוד. 

 28 מה יש לך עוד לומר, אפרים?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו
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 1מאחר ובתקציב המועצה היה כתוב שההכנסה אשר על כן, יש לי הרגשה  א. מעודה:

 2יש משימה לפקחים  זאת אומרתאלף שקל, אני שאלתי  900מקנסות 

 3אלף, אז יש לנו  900-ציב. אם לא יגיעו לאלף שקל בתק 900-להגיע ל

 4נכלל בתוך התקציב, ואם לא יהיה קנסות אלף  900בעיה בתקציב כי זה 

 5 יהיה חוסר בתקציב. 

 6לבוא להגיד כמה כסף? אלא אם ואני שאלתי בישיבה איך אתה יכול  

 7תבחר בכוחניות לרמוס את התושבים, לבוא ולעשות כל דבר באחד 

 8שנותנים דו"חות באחת בלילה זה רק להוכיח  ובכלל לדעתי אלהבלילה, 

 9 שהם עבדו ויקבלו שעות נוספות. 

 10אם אתה נותן דו"ח באחת בלילה, בניגוד למה שאנחנו  זאת אומרת 

 11אילו אתה עובד בשעה בניגוד לעמדתו של ראש המועצה, זה כהחלטנו, 

 12אנחנו בזמנו לא נתנו אחת בלילה, ובכלל למה אתה עובד באחת בלילה? 

 13האישור, רק אם זה עם שוטר. אני לא יודע מי מחליט על שעות  להם את

 14 נוספות.

 15אגב לגבי השעות הנוספות של הפיקוח, לדעתי יש צורך בבדיקה מקיפה  

 16 של המבקר, ודי, אני לא רוצה לפרט פה כי זה מדובר על עובדים,

 17 אפרים, סיימת את העשר דקות שלך.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 18 זה לא משנה, אבל אל תהיה קצר רוח.סיימתי, אני יש לי גם שעון.  לא א. מעודה:

 19 לא, כדי שאני אתן לאחרים לדבר.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 20 סליחה, ישיבת מועצה צריכה להיות מינימום שלוש שעות. א. מעודה:

 21 בסדר, יש עוד זמן,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22 )מדברים ביחד(

 23לכן אני אומר ככה צריך קודם כל אתה מקצר אותה אתה עבריין. ואם  א. מעודה:

 24את כל הדו"חות שהם אחרי שעה שבע בערב לבטל, בהחלטה פה של 

 25מועצה, לא שהם יגישו בקשה וזה יגיע ליועץ. אני מבקש שפה תהיה 

 26 החלטה שאחרי השעה שבע לבטל.

 27 בסדר, זה הצעה לסדר.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28זה לא הצעה לסדר. אני מבקש לאכוף את ההחלטה שלנו מישיבת  א. מעודה:
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 1 מועצה.

 2 אנחנו מדברים עכשיו בהצעה לסדר. תיצמד להצעה לסדר.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 3בהצעה לסדר. אבל בהצעה לסדר יש דברים, א' אני מבקש לקיים את  א. מעודה:

 4אחרי חות מה שאנחנו דנו, ולכן פה צריכה להיות החלטה שכל הדו"

 5שבע, אלא אם מפריע לכניסה, ואני אעלה את ההצעה הזו ואני מקבל 

 6 רוב גם אני בטוח.

 7 זו הצעה חדשה מה שאתה מציע, אבל אוקי. שמענו אותך.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 8 זה במסגרת שהיא אומרת להחזיר כספים,  א. מעודה:

 9 סליחה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10 היא אמרה את זה. א. מעודה:

 11 תפעל המועצה להשיב כספים.  2זה מופיע בסעיף  מ. מגידש:

 12 לא, אבל לא, הוא מדבר עכשיו על שעות אחרות.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 13 לא. על ההצעות האלה, היא אמרה שהחלטת ראש המועצה, א. מעודה:

 14ני יודע לקרוא. בבקשה רבותי, אני קורא את ההחלטה. א  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 15 תמשיך.

 16 לא, אבל, א. מעודה:

 17 אמרת. תמשיך. בבקשה. הבנתי. בסדר,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 18 היא אמרה את זה בתוך הדברים שלה. א. מעודה:

 19 אבל אני שואל מה הצעת החלטה קונקרטית.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 20אחרי שבע לבטל את כל הדו"חות  הצעת החלטה לדעתי יהיה צורך א' א. מעודה:

 21בערב בהתאם לזה שזה כבר החלטת מועצה והחלטת ראש מועצה, אני 

 22שבע בהתאם להחלטת מבקש לבטל את כל הדו"חות שמאחורי שעה 

 23ראש המועצה. קודם כל זה ישנה החלטה. מה שהיא מבקשת זה שאנחנו 

 24 נחליט עכשיו. אני מסכים גם לזה וגם לזה וגם לזה. 

 25 ואני מדברת על חוק עזר אחר, אבל בסדר.אתה מדבר על חוק עזר אחד  ר:ה. פרי יגו

 26 .475לא, אני מדבר על הדו"חות, על אותם קנסות של  א. מעודה:

 27 אוקי. ה. פרי יגור:

 28ואני מדבר על ההצעה שלה, זה מה שצריך עכשיו לעמוד   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו
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 1 ו לך לדבר. לנגד עינינו, אבל תדבר, שלא תגיד שלא נתנ

 2 סליחה, היא הציגה את זה. א. מעודה:

 3 )מדברים ביחד(

 4סליחה, אבל עוד פעם אני אומר, מכיוון שהיא הביאה את זה פה ומדובר  א. מעודה:

 5 . 475אז היא מדברת על  475על 

 6 בסדר, אז עוד סעיף. עזוב אלדד.  ה. פרי יגור:

 7אז כל  לל שלי אכתוב,, תראה, אם אתה תרצה שאני את כל המאי אפשר א. מעודה:

 8נושאים ואז אני הצעה לסדר שתהיה היא תהיה עשר דפים. אני נותן 

 9 מסביר,

 10 הצעה לסדר היא מנוסחת בקצרה ובבהירות.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11אלדד, אני לימדתי אותך איך כותבים הצעות לסדר כבר לפני עשר  א. מעודה:

 12 ועשרים שנה,

 13 אתה לימדת אותי אבל,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 14 אז אל תגיד לי,  א. מעודה:

 15 עולה,יכול להיות שתלמידו   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 16 לא, תלמידו לא מבין, כנראה מאז עד היום לא הבנת. א. מעודה:

 17 הבנתי. תודה רבה. כן.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 18? 475-לירות ל 20-מאיפה העלו מ אז אני אומר שוב רבותי, אז אני אומר א. מעודה:

 19למה משעה שבע ממשיכים לבוא לעשות את הדו"חות? דבר חמור. וכל 

 20כתוב בדו"ח שזה הדו"חות האלה אם אתה רוצה נגיד צלם פעמיים, 

 21נשאר שמה באופן, לזמן ממושך יותר מהדרוש באופן מתקבל על הדעת 

 22ו זרק זבל, לטעינתו או לפריקתו של אותו דבר. בעצם דובר רק אם מישה

 23 לא מכונית שהיא רבע שעה, עשרים דקות, חצי שעה.

 24חודשים, אולי תקבל מענה, אולי גם  3להמתין לכן יש לך זכות לערער,  ש. בן צור:

 25 לא תקבל מענה. 

 26אני אני לכל אדם אמרתי לו אל תשלם, תמתין שינסו לתבוע אותך.  א. מעודה:

 27חרי שנה לא תובעת קיבלתי ייעוץ משפטי שעל הדבר הזה אם המועצה א

 28 700-הם פתאום מעלים לזה בטל. ואם הם יתבעו, אגב הם לא תובעים, 
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 1 שקל,

 2 אפרים,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 3מי זה פה גנגסטרים פה? זה גנגסטרים? זה עולם אחוז קנס תוספת,  70 א. מעודה:

 4 תחתון? 

 5שה. אחריך רון לירם. יש יפה. סיימת בשלב זה? מיכה בבק  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 6 לך משהו להוסיף לפה,

 7 כן. מ. מגידש:

 8 או שאתה רוצה לחכות ולהגיד אחר כך.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 9 לא, לא, יש לי. מ. מגידש:

 10 אתה יכול גם.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11ן, אני גם הבנתי, מבילא רוצה לחזור. אני תומך בהצעה של גב' הגר.  מ. מגידש:

 12המשפטילהפסיק לרשום את המספר שומע שניתנה הנחיה ע"י היועץ 

 13, וזה מעניין למה זה לא הגיע לדיון כאן, אנחנו לא מודעים לזה. 475

 14כולם פה מכוונים את החיצים כלפי אייל, אין לי שום דבר נגד אייל, 

 15אייל מבצע את תפקידו, מישהו כאן מנחה אותו ומנחים אותו לא נכון 

 16 והוא מבצע. 

 17 מיכה, אתה תומך בהצעתה של הגר.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 18כן. ואני אומר עוד פעם אם כרגע ניתנה הנחיה להפסיק לרשום דו"חות  מ. מגידש:

 19אז אני מבקש כי זה לא חוקי, ככה נאמר לפקחים,  475בקנסות של 

 20 לבטל את זה לחלוטין, להחזיר לאנשים את,

 21אוקי. לפני שרון לירם ידבר, חמש דקות רק להראות לכם   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22 בבקשה.במה מדובר, שאתם העליתם מה זה מכשול. 

 23טוב. הבאתי כמה דוגמאות שתבינו על מה מדובר כשמדברים על רכב על  :. שניא

 24מבית ספר, שעת צהרים, אני חושב מדרכה. רח' אחוזה, ילדים חוזרים 

 25הזה כשהוא עובר עבירה.  שאף אחד מכם לא רוצה להיתקל במצב

 26 בסדר? 

 27אותו דבר רכב שחונה צד אחד יש שיח, צד שני רכב, אני כבר לא מדבר  

 28על הסכנה למי שעובר בכביש וצריך לסטות, אני מדבר רק על הסכנה 
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 1 להולכי הרגל.

 2 זה מכשול.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 3קצה את הבן אדם אתם יכולים לראות שם ברח' המייסדים אותו דבר.  :. שניא

 4שחמש דקות קודם ירד מהמדרכה לכביש, זה דרך קדמה, כביש ראשי. 

 5 אני לא ארחיב פה במילים על כל אחד מהם.

 6הבאתי גם כמה דוגמאות, זה ליד פוליצר, מקום לא ריק מאנשים.  

 7בסדר? הבאתי פה גם כמה דוגמאות שהן יותר, רכבת, מדרכה בכניסה 

 8כשאתם מדברים את המעבר חציה. לרכבת, חוסם גם את הרכבת, גם 

 9כל פעם על זה שצריך להפסיק את החניה ברכבת. זאת החניה ברכבת, 

 10צד שני, הולכי רגל והכביש אחרי הסיבוב אנשים ככה היא נראית. זה 

 11 יורדים לכביש. 

 12בלילה שנדונו אתמול במליאת המועצה או של  12ומה עם הדו"חות של  ש. בן צור:

 13דה? אני מוכנה שתוציא את כל הדו"חות אחת בלילה של מליאת הוע

 14 ותראה לנו דו"ח, דו"ח, שעה, שעה. 

 15 אין בעיה. :. שניא

 16אני לא חושבת שצריך לבטל באופן גורף ויש דברים שתואמים לזה. אבל   ש. בן צור:

 17כשבא בן אדם ואומר שנתנו לו דו"ח באחת בלילה ויש החלטת מועצה 

 18תמתין א פונה ואומרים לו שנותנים דו"חות עד שבע בערב והושאומרת 

 19יום והוא פונה עוד פעם ועוד  90שיתייחסו אליך, ואנחנו לא מתייחסים 

 20 פעם, וג'ובראן עונה לי כשאני פונה והוא אומר לי,

 21 מה הוא אמר לך?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22יום ושהבן אדם יתבע  90הוא ענה לי אני לא חייב להתייחס במשך  ש. בן צור:

 23 אותנו. 

 24 הבנתי. בסדר.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 25אוקי. לא אז אם ככה אז יש שתי אפשרויות, לקבל באופן גורף ולהגיד  ש. בן צור:

 26עושים שום דבר כי זה לא תופס, או לחילופין להוציא את כל הדו"חות, 

 27 900לבטל אותו ומי שכן בסדר שישלם ואז לא יהיה כל מה שלא בסדר 

 28אלף שקל הכנסות, אבל  300פת המועצה, יהיו אלף שקל הכנסות לקו
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 1 יהיו הכנסות חוקיות. ואז לפחות ניראה כמו,

 2 זה לא חוקי, זה קנס גבוה. 475אבל  א. מעודה:

 3 עזוב אותי הסכום עכשיו, לא מעניין אותי.  ש. בן צור:

 4 עוד דבר, מה שהוא מראה לך פה אולי זה היה שתי דקות, א. מעודה:

 5 ה לא צריך להיות ככה.לא משנה, ז ש. בן צור:

 6 בסדר. אני אומר, א. מעודה:

 7 זה לא בסדר.  ש. בן צור:

 8 מבחינת החוק,  א. מעודה:

 9 זה לא חשוב דקה או שתיים. ש. בן צור:

 10 טוב רבותי,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11מה שאתם אומרים פה במקום לקחת מנהיגות כראשי זה, מה שאתם  :. שניא

 12 קים בזה, אם זה מתאים או לא,מתעסקים פה זה עם הפסי

 13כמוך  פקידיםולא מגנים על זה מנהיגות, אנחנו מגנים על התושבים  א. מעודה:

 14 זה לא תפקידנו. משכורת.  יםקבלמש

 15 )מדברים ביחד(

 16רבותי, אני מחליט עכשיו, אני סוגר את ישיבת המועצה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17 ישיבת המועצה מפוזרת. 

 18 ופי. סגור.י א. מעודה:

 19 אני אוכל לעבוד בלעדי ישיבות מועצה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 20 להתראות. שלום. א. מעודה:

 21אני אקבע את הזמן מתי תהיה ישיבה ואיך היא תהיה. מי   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22 שרוצה שיתלונן. 

 23 לא, לא, לא מתלוננים, אל תעשה ישיבות.  א. מעודה:

 24 

 25 סוף הישיבה

 26 


