
 

 

 
 1 4202/3/6תאריך                                                                                                      

 2 , תשע"ד'באדר  ד'                                     

 3 מועצת פרדס חנה כרכור

 4 

 5 

 6 

 7 השתתפו:

 8 ראש המועצה      מר חיים געש 

 9 גן ומ"מ ראש המועצהס     דר' אלדד בר כוכבא 

 10 סגן ראש המועצה      מר אלי אטיאס 

 11 חברת מועצה      גב' חיה בן צבי

 12  חבר מועצה      מנצור מר נחמיה

 13 חבר מועצה     הרב יעקב צדקה

 14 חברת מועצה     גב' שרון בן צור 

 15 חברת מועצה     גב' רינה רונן 

 16 חבר מועצה    מר איציק בוחבוט לוין             

 17 חבר מועצה      צליח עמנואל מר מ

 18 חבר מועצה      מעודה מר אפרים 

 19 חבר מועצה      מר רון לירם 

 20 חבר מועצה      גב' הגר פרי יגור

 21 חבר מועצה     מר אבי כאכון 

 22 

 23 :נכחו

 24 גזבר ומזכיר המועצה       רו"ח רן גלר

 25 יועמ"ש למועצה    עו"ד ג'ובראן ג'ובראן 

 26 ס המועצהמהנד     אדר' אריה רפפורט 

 27 מנהלת הלשכה     גב' צילה כהן 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

(42/6) 3/רדס חנה כרכור מן המנין מס' פרוטוקול ישיבת מועצת פ    

 ד' אדר ב' תשע"ד  4202/3/6מיום ה' 
 תשע"ג   
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 1 על סדר היום:

 2 שירותי יעוץ בהנדסה בתחום המוניציפאלי,   02/3/0/הצעה לסדר בעניין מכרז  ./

 3 מוגשת ע"י מר אפרים מעודה. 

 4 מוגשת ע"י גב' הגר –הצעה לסדר בעניין תחבורה ציבורית וועדה לתיאום תנועה  ./

 5 פרי יגור ומר רון לירם. 

 6 מינויו של מר איציק בוחבוט לוין לנציג המועצה בוועדת תיאום תנועה. .0

 7 לעניין בקשת עמותת 6/./.4מפרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מיום  /אישור סעיף  .6

 8 "בית החינוך הדמוקרטי" להקצאת מבנה באולם ספורט הסמוך לביה"ס דמוקרטי 

 9 כור., פרדס חנה כר04שבילים ע"ש מנחם בגין ברח' החורש  

 10 אישור הסכם עם עמותת בית החינוך הדמוקרטי בפרדס חנה כרכור לעניין הקצאת .4

 11 מבנה, סטודיו באולם ספורט הסמוך לביה"ס הדמוקרטי שבילים ע"ש מנחם בגין  

 12 , פרדס חנה כרכור.04ברח' החורש  

 13 בין דרך 2/חלקה  3/34/אישור עקרוני למכירתם של שני מגרשי מגורים בגוש  .4

 14 לרח' הגבורה. עירון 

 15 מ"ר. 044בשטח  73/7חלק ממגרש מס'  א.  

 16 מ"ר. /.39/בשטח  73/0חלק ממגרש מס'  ב.  

 17 אישור תב"רים. .7

 18 

 19ערב טוב. אני מתכבד לפתוח ישיבה מן המניין. עדכון קצר, השבוע חתם  ר:"ח. געש, יו

 20אני מניח לפרדס חנה כרכור. שר הפנים על צו הקמת מרחב תכנון חדש 

 21 6.0-או החל מה 6-רסום ברשומות וכל מה שמסביב שבשלאחר הפ

 22נשלים עד  פרדס חנה כרכור יוצאת לדרך חדשה עם ועדה לתכנון משלה.

 23אז את כל מה שצריך להשלים. זו היסטוריה מקומית, לא היסטוריה 

 24ארצית, היסטוריה מקומית עם משמעויות רחבות, ובעיקר זו אחריות 

 25פן ראוי ומתאים, עם איכות שירות רבה עלינו ונקווה שנעשה את זה באו

 26 שיהיה לכולנו בהצלחה. רמת החלטות איכותית ו גבוהה,

 27 
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 1 שירותי יעוץ בהנדסה בתחום המוניציפאלי,   02/3/0/הצעה לסדר בעניין מכרז  ./

 2 מוגשת ע"י מר אפרים מעודה.

 3שירותי יעוץ בהנדסה  4804468סדר היום. הצעה לסדר בעניין מכרז  ר:"ח. געש, יו

 4 איפה הוא? ום המוניציפאלי, מוגשת ע"י מר אפרים מעודה. בתח

 5 תיכף יכנס. ה. פרי יגור:

 6 

 7 מוגשת ע"י גב' הגר –הצעה לסדר בעניין תחבורה ציבורית וועדה לתיאום תנועה  ./

 8 פרי יגור ומר רון לירם.

 9, הצעה לסדר בעניין תחבורה הציבורית וועדה לתיאום תנועה. 4סעיף  ר:"ח. געש, יו

 10הגר  .לסדר היוםהצעה ע"י גב' הגר פרי יגור ומר רון לירם.  מוגשת

 11 בבקשה.

 12שאני מבינה שאת חלקה כבר קיבלתם בסעיף למרות  ,אני אקריא אותה ה. פרי יגור:

 13קובע את  6593המועצות המקומיות, מועצות אזוריות השלישי. צו 

 14 סדרי הדין לעניין ועדות הרשות המקומית.

 15ה, כאשר ועדה שלא נקבע לה הרכב הצו מורה על הקמת ועדות חוב 

 16נקבע כי מחצית חבריה לפחות יהיו חברי  ,מיוחד בצו זה או בדין אחר

 17כחברי מועצה שאינם פסולים לפי  מועצה והשאר בעלי זכות להיבחר

 18יחסי להרכב  סעיף, בלבד שההרכב הכולל של הועדות האמורות יהיה

 19 הסיעתי של המועצה.

 20בראש  .הקמת ועדת תיאום תנועההחליטה המועצה על  9.64בתאריך  

 21ועדת ההנהלה. יעמוד יו"ר וחבר מועצה הנמנה על  ,כך הוחלט ,הועדה

 22גורמי מקצוע, עובדי הדרג  0מו עוד יאנחנו יודעים שזה איציק, וע

 23 המקצועי.

 24להפנות הגם שההרכב אינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק, נבקש  

 25שה בין סמכויות ועדת תשומת לבך, המכתב מופנה אליך, לערבוב שנע

 26התחבורה, ועדת התנועה ורשות התמרור המקומית. אפרים, דילגנו 

 27 היית בחוץ אז דילגנו. ,נושא שלי ונחזור אליךל
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 1שבה ועדה לתיאום תנועה ברשויות המקומיות הינה ועדה מקצועית  

 2המפקח המחוזי על  קואופרטיביים ותחבורה, ,בנוסף לנציגי המשטרה

 3נמנים גם נציגי הרשות  ,ורה או מי מטעמו ועודמשרד התחב ,התעבורה

 4 יהעוסקים בנושאהמקומית שהם עובדים מקצועיים של הרשות 

 5 דרכים, תשתיות וכו'. 

 6הועדה דנה בהסדרי תנועה וממליצה לרשות התמרור המקומית בדבר  

 7נגזרת רשות התמרור המקומית היא כידוע הסדרי התנועה החדשים. 

 8אשות המקומית הוא היו"ר. כמובן מתקנות התעבורה ובה ראש הר

 9אפשר לפנות למפקח על התעבורה שיאציל את הסמכות לסגן ראש 

 10 המועצה או חבר מועצה אחר, כמובן תחת פרסום ברשומות. 

 11אם כך היא יצור כלאיים שאין לה תוקף חוקי ועדת התנועה שהוקמה  

 12והיא נוטה לעקר מתוכה את התוחלת המקצועית שלשמה היא קיימת. 

 13ככל הועדות  ,ועדת תחבורה ציבורית קיםלהברשויות מקומיות   נהוג

 14היא מקיימת ועדת משנה שהיא הועדה לתיאום תנועה, כאשר  ,האחרות

 15 בלבד.  אשר חייבים לשמור עליה כמורכבת מאנשי מקצוע

 16ובהתאם לצו  כיתר הועדות ברשות המקומית ,ועדת התחבורה 

 17ציבור בהתאם להרכב  המועצות המקומיות צריכה לכלול כאמור נבחרי

 18 של המועצה.הסיעתי 

 19שאני מבינה שאחד  ,סעיפים 0-שלנו היא מורכבת מ הצעת ההחלטה 

 20יו"ר של  ומהם אתם קיבלתם. הראשון זה המועצה מבטלת את מינוי

 21הועדה לתיאום תנועה כפי שאושר. וזה באמת הסעיף השלישי 

 22 שקיבלתם.

 23שר הרכבה ישקף המועצה מחליטה על הקמת ועדת תחבורה ציבורית א 

 24תופעל ועדה את ההרכב הסיעתי של המועצה. תחת ועדת התחבורה 

 25בנוסף לשתי ועדות , וכועדת משנה כנהוג ברשויות בארץלתיאום תנועה 

 26 אלה תמשיך לפעול רשות תמרור מקומית. 

 27 אפשר לקשור בין הסעיף הזה לסעיף הבא אם אני יכולה רק להרחיב, 
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 1אגב חיים, אתה  .תם מודים בטעותכםאז אני מבינה ואני מודה לכם שא

 2היית זה נראה כאילו ו כל הזמן אומר שאני צריכה אולי שיעור פרטי

 3 אתה שיעור פרטי באיזשהו עניין.צריך 

 4. עכשיו יתקן אמורה להיות מקצועית ,אבל הועדה, ועדה לתיאום תנועה 

 5היא  ,אותי ג'ובראן אם אני טועה, ועדת תנועה, ועדה לתיאום תנועה

 6אלפי לא  מקצועית כמו ועדת הקצאות, כמו ועדת תמיכות, כמוועדה 

 7יודעת ועדות מקצועיות שיש, והן לא ועדות רשות או חובה כמו שנקבע 

 8 בצו המועצות.

 9יכולים לשרת בתפקיד כזה או אחר בועדת רשות או  קרי, חברי מועצה 

 10לא במה שאתה  חובה של הרשות המקומית. הם לא יכולים להיבחר, גם

 11, כנציג המועצה בוועדה. ועדה מקצועית היא ועדה כתבךכותב במ

 12 . , היא ועדה מקצועיתמקצועית

 13נושא הוא אם אנחנו רואים לנכון ומוצאים לנכון שנושא התחבורה  

 14שצריך לקיים עליו ועדה ציבורית  אקוטי, מהותי ואני סבורה ככה

 15ולייחס לו את כל החשיבות והמקום שנדרש, אז ראוי שבאמת נשקול 

 16תיאום , כשהועדה לועכשיו את ההצעה שלנו להקים ועדת תחבורהכאן 

 17 . הלפעול לציד כותתנועה ורשות התמרור פועלות, ממשי

 18לצורך העניין  ,בוועדה ציבורית יכולים להתמנות עפ"י ההרכב הסיעתי 

 19אם אתם רוצים שזה יהיה איציק, בבקשה. אבל צריכה לקום ועדה 

 20עצה, לא יכול להיות לא כנציג ונבחר ציבור, חבר מו ,ציבורית כחוק

 21לדוגמא, בטח לא כיו"ר, אבל זה כבר קיבלת. אבל גם לא כנציג שהיא 

 22  .ועדה מקצועית

 23ולמה אין לנו נציג בועדת  אחרת למה אין לנו נציג בועדת תמיכות 

 24של ועדה מקצועית היא שהיא תישאר הרי כל המהות  הקצאות?

 25אלה ואחרות פוליטיות. מנטיות כ מקצועית ולעניין ולא תהיה מושפעת

 26 בזה סיימתי ותודה.אז היא אמורה להיות מקצועית. 

 27 אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום. טוב.  ר:"ח. געש, יו
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 1 סליחה, רק תנמק למה אתה רוצה להסיר. א. מעודה:

 2 אפשר לדבר? ר. לירם:

 3 אני לא צריך לנמק.  לא. ר:"ח. געש, יו

 4 ון נפרד. בואו נסיר ונדון בזה בדי ר. לירם:

 5 אני לא צריך לנמק. ח. געש, יו"ר:

 6 אין בעיה. ר. לירם:

 7 בפעם שעברה כשנימקתי ר:"ח. געש, יו

 8  .חיים, אתה תסיר ר. לירם:

 9 אל תפריע לו לדבר. תן לו לסיים את המשפט שלו.  א. אטיאס:

 10 לא קיבלת את רשות הדיבור, מר לירם.  ר:"ח. געש, יו

 11 אתה צודק. ר. לירם:

 12 לא קיבלת את רשות הדיבור. :ר"ח. געש, יו

 13 אתה צודק, נעשה את זה בדיון שאינו מן המניין.  ר. לירם:

 14 ים אז למה לאחנכוהם לא, אבל למה אתה רוצה, האם הדברים  א. מעודה:

 15 אתה צודק. ר. לירם:

 16 רגע. אם מה שהיא טוענת זה חוקידי רון.  א. מעודה:

 17מסדר היום, אותה ע להוריד בדיון שעבר כשנימקתי למה אני מצי ר:"ח. געש, יו

 18 קיבלתי את עמדתכם.אתה פותח דיון ננהל דיון. הואיל ום אמרת

 19 עניין מקצועי עכשיו. היא מדברת בלא, אבל  א. מעודה:

 20 קיבלתי את עמדתכם. ר:"ח. געש, יו

 21 אז תגיד. אם לא אז תסביר למה.אם היא צודקת  א. מעודה:

 22ר מסדר היום. מי בעד הסרתה מסדר אני את ההצעה הזאת מציע להסי ר:"ח. געש, יו

 23 היום?

 24 אתה לא מסביר למה?  א. מעודה:

 25 למה  ה. פרי יגור:

 26 אתה רוצה ישיבה שלא מן המניין על הראש? א. מעודה:

 27 אני לא רוצה כלום, אפרים. ר:"ח. געש, יו
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 1 נושא התחבורה בישוב? באתה רואה חשיבות חיים,  ה. פרי יגור:

 2 קחו את ההצעה שלי מדובר פה לא עכשיו  א. מעודה:

 3 אני חושב ר:"ח. געש, יו

 4 האם אתה רואה חשיבות בנושא התחבורה בישוב? ה. פרי יגור:

 5 מי נגד הסרתה ר:"ח. געש, יו

 6 האם אתה רואה חשיבות בנושא התחבורה בישוב? תענה לי כן או לא.  ה. פרי יגור:

 7 אני לא רוצה לענות לך. ר:"ח. געש, יו

 8 חשיבות בנושא התחבורה בישוב? האם אתה רואה ה. פרי יגור:

 9 .אני לא רוצה לענות לך. אני מקיים הצבעה ר:"ח. געש, יו

 10 תחבורה ציבורית, תחבורה פרטית. ה. פרי יגור:

 11 .אני מקיים הצבעה ר:"ח. געש, יו

 12 שביל להליכה, שביל לאופניים. ה. פרי יגור:

 13 אני מקיים הצבעה. מי נגד הסרתה מסדר היום? ר:"ח. געש, יו

 14 אבל אתה יכול להסביר למה? עודה:א. מ

 15 מי נגד הסרתה  ר:"ח. געש, יו

 16האם אתה רואה בנושא התחבורה בישוב נושא חשוב  ,אני שואלת שוב ה. פרי יגור:

 17 להקים עבורו ועדה ציבורית המורכבת מנבחרי ציבורשצריך 

 18 ההצעה מי נגד הסרת ר:"ח. געש, יו

 19 ואני שואלת שוב האם אתה מוכן ה. פרי יגור:

 20 ואניאת יכולה לשאול  ר:". געש, יוח

 21 .אני מבקשת תשובה ה. פרי יגור:

 22 ואני מבקש לסיים את ההצבעה. ,מעמיד להצבעה ר:"ח. געש, יו

 23 .אני מבקשת תשובה ה. פרי יגור:

 24 הסרתמי נגד   ר:"ח. געש, יו

 25נוחה לך ולא חשובה לך כי אחרת אני פשוט אניח שהתחבורה בישוב לא  ה. פרי יגור:

 26 מספיק.

 27 מי נגד הסרת ההצעה מסדר היום? מי נגד? ר:"ח. געש, יו
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 1 הבנו. הבנו את התשובה. ה. פרי יגור:

 2 .ההצעה הוסרה מסדר היוםנגד.  8. 8, 4 ר:"ח. געש, יו

 3 מה עם השאילתא שלי? ר. לירם:

 4 רשאי להשיב לך גם בישיבה הבאה.יכול, השאילתא שלך אני  ר:"ח. געש, יו

 5 גם בה דיון שלא מן המניין.  עשהתודה רבה. אנחנו נ ר. לירם:

 6 אפרים, בבקשה. נחזור לסדר היום. ר:"ח. געש, יו

 7זה בסדר, אנחנו נעשה דיון שלא מן המניין. אל תדאג. אתה תענה לי  ר. לירם:

 8 אתה תענה גם בדיון שלא מן המניין.אבל  ,בדיון הבא

 9 שאתה אתה שם לב ר:"ח. געש, יו

 10 ל. אתה שם לב שאתה נגד?אתה שם לב. אני שם לב להכ ר. לירם:

 11פניתי למר מעודה אתה לא מקבל את זכות הדיבור ואתה מדבר.  ר:"ח. געש, יו

 12 להקריא את ההצעה לסדר שלו. בבקשה אפרים.

 13זכותי הייתה לשאול מה עם השאילתא שלי כי הכול בסדר. אני בדיוק,  ר. לירם:

 14 לדבר עליו.זה היה הדבר הראשון שהיית צריך 

 15הציבורית והפרטית, שבילי ים, אתה מוכיח לציבור שנושא התחבורה חי ה. פרי יגור:

 16 הליכה 

 17 אפרים בבקשה.  ר:"ח. געש, יו

 18 והאופניים והנגישות לא חשובים לך. ה. פרי יגור:

 19 גברתי, לא קיבלת זכות דיבור. ר:"ח. געש, יו

 20אז ככה זה, ככה  אבל זה לא חשוב לך. .אחרת הייתה ועדה ציבורית ה. פרי יגור:

 21 שוב שלנו נראה.הי

 22אנחנו נמשיך אבל עם השיטה  .חיים, מינהל תקין זה לא מה שקורה פה ר. לירם:

 23 שלך.

 24 לא, אנחנו לא נמשיך עם השיטה שלו.  ה. פרי יגור:

 25 נמשיך. ר. לירם:

 26 אפרים בבקשה.  ר:"ח. געש, יו

 27  מה שהיה הוא לא מה שיהיה. ה. פרי יגור:
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 1 אפרים בבקשה. ר:"ח. געש, יו

 2 מה שהיה הוא לא מה שיהיה. ור:ה. פרי יג

 3 לא מה שיהיה.  ר. לירם:

 4 אני אקבל את זה בדרך אחרת. ה. פרי יגור:

 5 אפרים בבקשה.  ר:"ח. געש, יו

 6 נכון. בדיוק. ר. לירם:

 7 

 8 שירותי יעוץ בהנדסה בתחום המוניציפאלי,   4804468הצעה לסדר בעניין מכרז  .6

 9 מוגשת ע"י מר אפרים מעודה.

 10 פרים בבקשה.א ר:"ח. געש, יו

 11  ,אני הייתי רק מקדים ואומר שההתנהגות שלך היא כוחנית מאודטוב.  א. מעודה:

 12קום לענות עניינית ולהגיד למה לא, אתה מנצל את הכוח במ .לצערי

 13כפי שאתה עושה את זה בהרבה תחומים. ובע"ה  ,שלך לבוא ולדחות

 14 שלא מן המניין שאני אפרט. יהיו הצעות לסדר 

 15מיליון  7-שמבקרת המועצה התריעה שלאחר מכרזים התקיימה ועדת  

 16היו ללא מכרזים. זה דבר חמור מאוד. ולא דנו בזה מיליון שקל  7שקל, 

 17, המועצה לא הגענו לזה. אז המועצה לפני ישיבת בדו"ח ביקורת כי

 18הזו,  בניהולו של הגזבר הוציאה מכרז. מכרז מי ינהל פה את המערכת

 19ת פה הן מנהלות שירותי ייעוץ זאת אומרת אותן פקידות שיושבו

 20בהנדסה בתחום המוניציפאלי. הם יושבים שנים רבות, המבקרת 

 21 התריעה שזה בלתי חוקי בלי מכרז.

 22אנחנו רוצים תנו אבל לפני שישבנו פה יצא מכרז. המכרז חולק לשניים:  

 23ועדת באני שאלתי לנו מחיר לפי שעות ותנו לנו מחיר לפי שכר עובד. 

 24אז למה לא  ,זול היהואם שכר השעות  ,לחלק את זהמכרזים למה צריך 

 25 נעשה הכול שעות? 

 26במכרז היה שכר עובד בכיר ושכר עובד רגיל וכו'. אבל ראו זה פלא,  

 27 שקל. 34שקל, חברה מסוימת כתבה  34האומדן היה באיזה קטע 
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 1. 55, 53שקל למשל, אז אותה חברה כתבה  644באומדן השני היה 

 2ואתם  אותם מחירים.להזאת כתבה בסמוך , החברה 689בשלישי היה 

 3 ,שנים בלי מכרז 7, 6, 9יודעים מי זאת החברה? זאת החברה שפה 

 4 וכנראה אוהבים אותה פה במועצה.

 5אז פלא פלאות, החברה שהייתה זולה לפי שעות, פתאום לפי שכר עובד  

 6אחוז יותר. אני שאלתי אולי נזמן אותם. לא מקובל,  044-היא הייתה ב

 7הכול לפי שעות, לפי הזול. לא. זה מה זה אולי נעשה את לי. לא נראה 

 8 שהיה.

 9את הגזבר איך נעשית החלוקה? אז הוא אמר לי יכול להיות שאלתי  

 10מי זה השעות, זה החברה שלא חפצים שנבטל את השעות. כשבדקתי 

 11אז אני אומר ריבונו של עולם, החברה הזו זכתה, אין לי בעיה. ביקרה. 

 12 , אין לי בעיה. אלה זכו ואלה זכו. היה מכרז שמפורסם

 13, אבל אני מבקש ששתי החברות האלה שזכו, זאת זכתה לפי שעות 

 14אבל אני רוצה לדעת מה שתזכה. זאת זכתה לפי שכר עובד,  שתזכה.

 15 64מה התקציב הכולל. האם התקציב הכולל מיליון או  ,התקציב

 16 זה תלוי באיזה חברה מתחרה?  ?מיליון

 17עובד והחברה הזאת זכתה  שתתפות בשכר, הכשאתה אומר שכר 

 18ניסיתי לחשוב, אחוז.  94יקשה זכתה ב אאחוז והחברה של 5יקשה ב

 19 אמרתי אולי יש דברים שהחברה ההיא לא יודעת, שהמועצה נותנת

 20 מכוניות לעובדי הקבלן על חשבונה. 

 21מועצה מקומית נותנת לעובדים של הקבלן שהיא נותנת לו בקבלנות  

 22כונית. נותנת להם משרדים את כל בנין המועצה, כסף, נותנת להם מ

 23אחוז ואולי החברה לא  5על ההטבות ולכן נתנה  ידעההחברה הזו אולי 

 24 אחוז.  94נתנה וידעה על ההטבות 

 25אבל  .אני לא יכול לדעת, אין לי נתוניםזה יכול להיות רק השערות,  

 26ד ואת זה אתה לא יכול לדחות, להגי ,לפחות אני מבקש הצעת החלטה

 27מה  שלהם זה חובה עליך להגיד. , או מה התקציבהתקציבהיה לי מה 
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 1מכיוון שזה הושמט מועדת המכרזים אני התקציב שהיה במכרז הזה? 

 2  מיליון.  64 או רוצה לדעת האם זה מיליון

 3וכמה החברה זאת  ואם כן כמה שעות יש לחברה ההיא, כמה היא תקבל 

 4היה זה וט שקיבלתי שאם תנסה לדחות את ההסבר הפש הזאת תקבל.

 5בועדת מכרזים זה היה צריך להיאמר,  בועדת מכרזים.חייב להיות 

 6 מכיוון שזה לא נאמר אני מבקש את זה פה. 

 7תשובה, אז  ענותואם תנסה לבוא ולהתחמק ולהסיר את הצעתי מבלי ל 

 8 אני אטען שאתה שותף למעשים האלה ואולי צריך חקירת משטרה. 

 9תן לי עכשיו רק מה הסכום כל המכרז תקין, , כלום לכן אין לי בקשות 

 10הכללי, כמה החברה ההיא תעשה עבודה ותקבל וכמה החברה הזאת 

 11 זה כספי מועצה.  ,תקבל. דבר פשוט

 12כולה תגיד לי, מה שלא נאמר בועדת מכרזים אני רוצה לדעת עכשיו,  

 13האם הכסף הזה שאנחנו מצופים לתת ישנו  .והאם זה מגולם בתקציב

 14אני לא אלאה אותך בעוד עשר דקות  ,תענה תשובהאם בתקציב. 

 15 דיבורים, תענה לי תשובה בכמה מדובר ובזה נוכל לעבור לסדר היום. 

 16רוצדורה שהיא והפ ועדת מכרזים לגבילהגיד משהו כללי אני רוצה  ר:"ח. געש, יו

 17ברוב או קבועה בחוק. ועדת מכרזים מתכנסת ומתקבלות בה החלטות 

 18הפרוטוקול של ועדת מכרזים לטה בהצבעה, מתקבלת החאו בפה אחד. 

 19ראש הרשות מאשר את  , ולא משנה אם זה אני,עובר לראש הרשות

 20בכל תקופת כהונתי,  הפרוטוקול אלא אם הוא רואה סיבה לא לאשר.

 21, פורסם מכרז הודעתי למליאה ,ביטלתי מכרז אחדאני לפחות אצלי, 

 22 חדש.מ

 23שואלים, אני לא ועדת המכרזים זה מקום שבו יושבים האנשים ו 

 24התערבתי ולא בדקתי ולא שאלתי. יש שמה מקום להעלות את 

 25 . ועדת המכרזים בודקת את ההצעה הטובה ביותר. השאלות

 26לגבי התקציב של ההנדסה, התקציב מופיע, התקציב של הפעולות  

 27כשנגמר מופיע בתקציב המועצה. זו אמירה כללית לגבי ועדת המכרזים. 
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 1ן דיון נוסף במכרז הזה, אלא אם כן מישהו , איהדיון בועדת מכרזים

 2מעלה הצעה לסדר והיא נדונה אם יש סיבה לבטל אותה. כשנגמר הדיון 

 3ואין לי סיבה לחשוב אחרת, אני מאשר את ההמלצה בועדת מכרזים 

 4 של ועדת המכרזים. זהו.

 5על כמה  ,שלא הודיעו לנו בועדת מכרזים ,ביקשתי רק את התקציב א. מעודה:

 6אפשרות להגיד לי חברה שעושה לפי שכר עובד  רשותךיש במדובר. אם 

 7 ,השעות. אם יבוטלו השעות כמה התקציב וכמה שעות או אם יבוטלו

 8 היה פיקציה.משמע שזה 

 9ולהראות לך איפה התקציב. אני אני מוכן לשבת איתך על ספר התקציב  ר:"ח. געש, יו

 10 מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום. 

 11הסכום? לא, אני דיברתי מה החלוקה בין שתי החברות. בתקציב מה  א. מעודה:

 12אני מוכן לשבת  , מה החלוקה ביניהן?. זכו שתי חברותזכו שתי חברות

 13 איתך על זה. 

 14 לפי הצורך.  ר:"ח. געש, יו

 15 מה? א. מעודה:

 16 החלוקה ביניהן לפי הצורך. ר:"ח. געש, יו

 17אז אם ככה סתם  מה זה לפי הצורך? ואם אתה מחר תבטל את השעות? א. מעודה:

 18או אם תחליט לעשות את כל הדבר הזה רק שעות, אז הוא זכה באוויר? 

 19 אתה תזרוק את החברה השנייה? אין לך אפשרות כי הם זכו.

 20 אני מציע  ר:"ח. געש, יו

 21 אתה תוכל לתת לי הסבר, אם לא עכשיו יותר מאוחר, שבוע הבא? א. מעודה:

 22 תך.מעולם לא סירבתי להיפגש אי ר:"ח. געש, יו

 23 לא, לא להגיד בוקר טוב. התכוונתי שתיתן לי א. מעודה:

 24 . ישבת פה חמש שנים ר:"ח. געש, יו

 25 מה? א. מעודה:

 26אז אתה לא יכול  ,כל יום כמה דקות טובות לפחותישבת חמש שנים,  ר:"ח. געש, יו

 27 להגיד
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 1והיה  אבל אתה גם נכנסת אלי, זה היה הדדי .משעמום זה קורהתראה,  א. מעודה:

 2 עניין ככה לדבר לנו 

 3 על פרשת השבוע. ר:"ח. געש, יו

 4 גם על פרשת השבוע.  א. מעודה:

 5 רק. טוב.  ר:"ח. געש, יו

 6איזו בעיה הייתה  ,לפני סיום דבריי אני רוצה לומר לכםאני רוצה, רגע,  א. מעודה:

 SMS  7-וכתבתי לראש המועצה בברח' החרוצים מול מיכאל 

 8 זה מופיע בסדר יום? ר:"ח. געש, יו

 9 לא, לא, אני רוצה לשבח למרות א. מעודה:

 10 אל תשבח. ר:"ח. געש, יו

 11 אני שולח לשם את המתכנן. ראש המועצה אמר לי תשובה מיידיתפה  א. מעודה:

 12 כי באמת הייתה שמה בעיה. 

 13 בזמן, חיים. SMSאתה קורא  ה. פרי יגור:

 14 אבל בסופו של דבר ראש המועצה א. מעודה:

 15 שצריך להעביר את זה דרך צילה או משהו? הוא לא אמר לך ה. פרי יגור:

 16בינינו בכל זאת, אני קצת גידלתי אותו לפני שהוא  , ישSMSלא, כשזה  א. מעודה:

 17 היה ראש מועצה.

 18 אולי בזכותו. ר:"ח. געש, יו

 19 באת מהים התיכוןתגיד כן, תגיד לא.  א. מעודה:

 20 אני מבקש ר:"ח. געש, יו

 21ני לימדתי אותך. הייתי אומר שאתה , אמהאוקיינוסים, היית אצלי א. מעודה:

 22 אתה לא ממושמע. תלמיד טוב, לפעמים 

 23מי נמנע? מי נגד? אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום. מי בעד?  ר:"ח. געש, יו

 24מר מעודה הצביע נגד, גב' הגר הצביעה נגד. רון לירם נגד הצביע אפרים. 

 25סרה מסדר ההצעה הולא ראיתי מה הוא הצביע. אבי נגד. תודה רבה. 

 26 .היום

 27לי אין טלפון, הטלפון התקלקל, אבל הגיעה הנה פלאי הטכנולוגיה,  ר:"ח. געש, יו
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 1 הודעה שהצו להפרדת פרדס חנה פורסם כבר ברשומות. 

 2 

 3 מינויו של מר איציק בוחבוט לוין לנציג המועצה בוועדת תיאום תנועה. .0

 4ועה לוותה לאורך שנים ע"י ועדת תיאום תנ, . תראולסדר היום 8סעיף   ר:"ח. געש, יו

 5 המועצה. מנציג 

 6 מה זאת אומרת לוותה? המועצה מנהלת אותה. ה. פרי יגור:

 7היה נציג חבר מועצה לאורך שנים, היה יושב בוועדה המקצועית לצורך  ר:"ח. געש, יו

 8של ראשי רשויות גם לפני שהעניין חשוב. עכשיו אין פה עניין ראיה 

 9 תלעשות ועדה כזאת או ועדה אחר

 10 נציג המועצה לצורך העניין הוא אריה. ה. פרי יגור:

 11 לא, אני מדבר על נציג מהמועצה.  ר:"ח. געש, יו

 12 כי ביטלת את הועדה. ,אתה לא חושב שזה חשוב ר. לירם:

 13 לא הייתה ועדת תחבורה ולא בכל הרשויות יש  לא ביטלתי שום ועדה. ר:"ח. געש, יו

 14 ככה קראת לה.  ר. לירם:

 15 ועדת תיאום תנועה, לא קראתי לה ועדת תחבורה.  ר:"ח. געש, יו

 16 ככה זה נקרא בדיון הראשון, עכשיו אתה טוען, אתה מתקן טעות.  ר. לירם:

 17 לוין: ועדה לתיאום תנועה מהתחלה עד הסוף. -. בוחבוטי

 18דיון ועדת תמרור, ועדת תיאום תנועה, ועדה הכל פעם עולה מחדש  ר:"ח. געש, יו

 19אני היו חברי מועצה לאורך שנים.  י שמות, , קראו לה בכל מינכזאת

 20החלטנו שזה  נחמיה.את עמוס כחלון ו זוכר את השניים האחרונים, את

 21 אז אני נותן מענה מספיק. 

 22 אני יכולה רגע ה. פרי יגור:

 23למנות את איציק בוחבוט לוין לנציג המועצה בועדת תיאום אני מבקש  ר:"ח. געש, יו

 24 תנועה. 

 25 אותה?  בכיראום תנועה מי מועדת תי ה. פרי יגור:

 26 ועדת תיאום תנועה היא ועדה ר:"ח. געש, יו

 27 מי היום חבר בה? ה. פרי יגור:
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 1נציגי נציג משטרת ישראל, מהנדס המועצה, נציג משרד התחבורה,  ר:"ח. געש, יו

 2 ויהודה וקנין. ,, יועץ תנועה חיצוניאם זה רלוונטי חברות התחבורה

 3היא  מה כוחמאנחנו בשיעור פרטי עכשיו. ? , חייםלתמכוח מה היא פוע ה. פרי יגור:

 4אולי ג'ובראן כיועץ משפטי, מתוקף מה, פועלת ועדת תיאום תנועה? 

 5 אבל מתוקף מה פועלת ועדת תיאום תנועה ברשות מקומית?

 6 שהוא ראש המועצה. היא ועדה מייעצת לראש רשות התמרור ובראן:'ד ג"עו

 7 ? מתוקף מהלא, מתוקף מה?  ה. פרי יגור:

 8  בורה.תקנות התע ובראן:'ד ג"עו

 9 יפה. ומה קובעות תקנות התעבורה לגבי ההרכב שלה? ה. פרי יגור:

 10 את שואלת או עושה מבחן? :א. אטיאס

 11 אם אתם רוצים אני אקריא. אני שואלת. ה. פרי יגור:

 12 טוב. חברים  ר:"ח. געש, יו

 13רופו דו"ח ביקורת אפאפרופו השאלות שלי ו .כםאני אקריא ל ואז בוא ה. פרי יגור:

 14 . בעיריית בת ים, סתם נגיד אנחנו בפינתכם ברשויות מקומיות

 15 כי תקראו אני מבין שאתם קוראים רק את הדו"חות שמעניינים אתכם ר:"ח. געש, יו

 16 לא, אנחנו ועדת ביקורת לומדים מכולם.  ה. פרי יגור:

 17  ציבוריהמרחב העל תקראו את הבג"צ של הרצליה על השתלטות  ר:"ח. געש, יו

 18 כרגע? אנחנו מדברים על הועדה לתיאום תנועה. אבל מה זה קשור  ה. פרי יגור:

 19 בסדר, אז כל אחד קורא מה שנוח לו. אוקי. ר:"ח. געש, יו

 20 אינה ועדה התנועהועדת  ה. פרי יגור:

 21 יש לך עשר דקות לדבר. פתחנו את הדיון, בבקשה.בקיצור  ר:"ח. געש, יו

 22אני אתחיל מהתחלה אם יש לי עשר דקות כי אפשר , ועדת התנועה ה. פרי יגור:

 23 . פעם אחת לקרוא את הכול

 24  מה אם יש לך? ברור שיש לך. א. מעודה:

 25היית צריך ללמוד את אני לא אמורה ללמד אותך, אתה כיו"ר הועדה  ה. פרי יגור:

 26הועדה לתיאום תנועה מהווה מסגרת זה לבד, אבל אני אקריא. 

 27בר אליך כי האחרים לא, הועדה לתיאום אני אד ,מקצועית, ג'ובראן
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 1ההחלטות תנועה מהווה מסגרת מקצועית לדיונים בתחום התנועה. 

 2המתקבלות בוועדה מהוות המלצות המובאות לאישורם של הגורמים 

 3 המוסמכים לכך ברשות התמרור שהיא בראשותך, נכון? 

 4 לא, הוא רשות התמרור. ובראן:'ד ג"עו

 5 ור.יו"ר רשות התמר ה. פרי יגור:

 6 אני רשות התמרור. יו"ר.אין  ר:"ח. געש, יו

 7אתה רשות התמרור, אוקי. אז הועדה לתיאום תנועה ממליצה לך, נכון?  ה. פרי יגור:

 8אינה אחת מועדות החובה או הרשות של העירייה יופי. ועדת התנועה 

 9כמו יתר הועדות שממנה המועצה עפ"י חוק. זו ועדה מקצועית שפועלת 

 10 ורה י תקנות התעבעפ"

 11 שקט.  א. מעודה:

 12 סליחה, היא אמרה שהיא לא פונה אלינו. ח. בן צבי:

 13 לא, לא, כשאתן מדברות אני לא שומע. א. מעודה:

 14 לא?זכותנו לדבר.  ח. בן צבי:

 15באמת זכותכן לדבר. באמת זכותכן  אתן כבר פעם שנייה מדברות. ה. פרי יגור:

 16 לדבר. 

 17 כן. ר:"ח. געש, יו

 18 ן זכות דיבור.בזמן שיהיה לכ ר. לירם:

 19ועדת התנועה אינה אחת מועדות החובה או אז אני אחזור עוד פעם.  ה. פרי יגור:

 20הרשות של העירייה כמו יתר הועדות שממנה המועצה עפ"י חוק. זו 

 21ומהווה מסגרת לטיפול  ועדה מקצועית שפועלת עפ"י תקנות התעבורה

 22, אני מזכירה לךבתחום התנועה והתעבורה. בנושאים מקצועיים 

 23 ג'ובראן, כתב את זה מבקר העירייה.

 24 אבל במה זה שונה ממה שאמרתי לך כרגע?  ובראן:'ד ג"עו

 25בועדת התנועה נכללים נציגי הגורמים המטפלים בנושאים המצויים  ה. פרי יגור:

 26בתחום עיסוקה ואישורה של רשות התמרור המרכזית ובתחום 

 27 של הרשות לתמרור המקומית.הנושאים 
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 1ר של מה זה רשות התמרור המקומית. יש פה גם את סיפוואז יש פה  

 2 תקנות התעבורה אם אתה רוצה לקרוא אותם.

 3 מה זה שונה ממה שאמרתי?אבל  ובראן:'ד ג"עו

 4בניסוח אתה כתבת במכתבך שנפלה טעות  ,אני אתקן אותך בדבר אחד ה. פרי יגור:

 5 יו"ר הועדה. נכון? כ שגוי בנושא של איציק

 6 נכון. ובראן:'ד ג"עו

 7ואני טוענת שהערבוב בין מינוי של חבר נבחר הציבור לשים אותו  פרי יגור: ה.

 8הוא שגוי ולא , פיור אמורה להיות מקצועיתשבוועדה שהיא מקצועית, 

 9 עומד בכללי החוק. 

 10סיעתי בועדות רשות ההרכב המינוי של חברי מועצה עפ"י החוק קבע  

 11'ובראן. אחרת או חובה. ועדות מקצועיות נועדו להישאר מקצועיות, ג

 12 למה אין לנו נציג בועדת הקצאות

 13 כי שם קבוע ההרכב שלה. ובראן:'ד ג"עו

 14 ולמה אין נציג בועדת לא יודעת מהולמה אין נציג בועדת תמיכות?  ה. פרי יגור:

 15 לא, כי את תפריעי להם שם.  א. מעודה:

 16 לא אני, גם יכולים להיות אחרים.  ה. פרי יגור:

 17 ה חברי מועצהלא, לא, הכוונ א. מעודה:

 18 חברים ששותקים, שלא מפריעים.  ה. פרי יגור:

 19  הם יפריעו לג'ובראן ולזה א. מעודה:

 20ג'ובראן, חוק המועצות המקומיות קבע את המקומות שבהם נבחרי  ה. פרי יגור:

 21ציבור עפ"י המפתח הסיעתי משמשים כחברים בועדות ציבוריות. ועדות 

 22משיקולים פוליטיים  נקיות, מקצועיות נועדו שיהיו מקצועיות

 23 חד משמעית.ומהשפעות פוליטיות. 

 24 את שואלת אותי או נואמת? ובראן:'ד ג"עו

 25כי אני חושבת שאתה טועה. ואני מבקשת שאתה תבדוק  ,אני נואמת ה. פרי יגור:

 26את עצמך לפני שאנחנו מקבלים החלטה פה, כי יש לי חוות דעת 

 27 בדיוק את מה שאני אומרת. שאומרת 
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 1לא רק על ראש המועצה,  ,ץ משפטי של המועצה חייב להגןאז אתה כיוע 

 2 גם עלינו. 

 3 פה אין מתקפה שצריך להגן על מישהו. ובראן:'ד ג"עו

 4לפעמים נדמה לי שאתה היועץ המשפטי של ראש המועצה ולא של  ה. פרי יגור:

 5 אני מבקשת ממך המועצה. 

 6 את נואמת אז אני לא צריך להגיב.היות ו ובראן:'ד ג"עו

 7אז אני מבקשת ממך שאתה תיקח את הנייר הזה שלך ותבדוק אותו  יגור: ה. פרי

 8שוב לאור מה שאני אמרתי כאן, כי גם למנות את איציק ואתה תוסיף 

 9כשל על כשל, אנחנו עוד במסגרת מהמועצה הקודמת למועצה הזאת, 

 10 ף כשל על כשל, אנחנו אלופים בזה. להוסי

 11איציק, זה לא אישי, למנות  למנות את איציק או כל חבר מועצה, זה לא 

 12 כל חבר מועצה כחבר בוועדה מקצועית זו טעות, זה עבירה על החוק.

 13למועצה הבאה אלינו תבדוק את עצמך שוב אני מבקשת ותבוא עכשיו 

 14 עם החלטה. 

 15 כן, מי עוד מבקש לדבר? טוב, אז אני מבקש לאשר  ר:"ח. געש, יו

 16 למה היועץ המשפטי לא עונה לה? א. מעודה:

 17 היא לא שאלה. ובראן:'ד ג"עו

 18נבחר ציבור,  , ג'ובראן, האם עפ"י חוקאז אני אשאל. האם עפ"י חוק ה. פרי יגור:

 19 חבר מועצה יכול לשמש כנציג בוועדה מקצועית?

 20 בוועדה הספציפית הזאת כן.כן.  ובראן:'ד ג"עו

 21 תראה לי את הסעיף בחוק.  ה. פרי יגור:

 22 ה.טוב. כן, מר לירם, בבקש ר:"ח. געש, יו

 23יושב פה אסור. זה אנחנו תאגיד, רק מה שכתוב מותר, אם לא כתוב  א. מעודה:

 24גם לידך ואני למדתי את הנושא הזה, בתאגיד מה שכתוב מותר, עו"ד 

 25 השאר אסור. אם לא כתוב זה אסור, אדוני.

 26 אתה יודע מה, ג'ובראן?  ה. פרי יגור:

 27 י? האם זה נכון מה שאמרתמר אלדד, עו"ד אלדד,  א. מעודה:
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 1 סליחה. משרד הפנים ה. פרי יגור:

 2 דנו בזה בקדנציות קודמות. א. מעודה:

 3אפרים, משרד הפנים קובע את נציגי הרשות המקומית קובעת הרשות  ה. פרי יגור:

 4עצמה. הם יהיו: עובדים מקצועיים של הרשות. עובדים מקצועיים של 

 5 ועד כמה שבדקתי נבחר ציבור. לא  ,הרשות

 6 יש עובדים מקצועיים. אבל ובראן:'ד ג"עו

 7 עובדים ציבוריים ה. פרי יגור:

 8 אבל מי אמר שרק עובדים מקצועיים? יש עובדים מקצועיים בוועדה.  ובראן:'ד ג"עו

 9 נציגי הרשות המקומית  ה. פרי יגור:

 10 לא כתוב רק. ובראן:'ד ג"עו

 11של הרשות העוסקים בהסדרי תנועה, הם יהיו עובדים מקצועיים  ה. פרי יגור:

 12 סה טו.  ם וכדומה.דרכי

 13 ברגע שלא כתוב חברי מועצה אז זה לא. א. מעודה:

 14 ובראן, תעשה לעצמך טובה, תבדוק את זה פעם נוספת.ג' ה. פרי יגור:

 15אני בודק בחוקים, לא אני בדקתי. תאמיני לי, מה שאת בודקת בגוגל  ובראן:'ד ג"עו

 16 בגוגל.

 17 אתה עושה טעות. אני לא בגוגל ה. פרי יגור:

 18 ומה שאני בדקתי  בראן:ו'ד ג"עו

 19 ואתה לא תדבר אלי ככה. שנה ברשויות מקומיות  68אני עובדת  ה. פרי יגור:

 20 טוב. ובראן:'ד ג"עו

 21 אתה לא תדבר אלי ככה.  ה. פרי יגור:

 22 את רוצה לצעוק ובראן:'ד ג"עו

 23 ,דעת מנומקת שמה שאתה אומר נכון לך תלמד, צא ולמד ותביא חוות ה. פרי יגור:

 24 דית. כי יש לי נג

 25 אני אשמח אם שפת הדיבור תהיה אחרת.  ר:"ח. געש, יו

 26 אני אשמח גם שאתה תתייחס אלינו בכבוד ולא ככה. ה. פרי יגור:

 27 אני מתייחס אליך בכבוד רב, אני לא יודע מה הבעיה שלך.  ר:"ח. געש, יו
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 1חוץ מזה שאתה לא מנמק את החלטותיך ואתה מתייחס בביטול לכל  ה. פרי יגור:

 2 הצעה.

 3תראי, לא יכול להיות שאת תקריאי רק את הסעיפים שנוחים לך.  ר:". געש, יוח

 4 תקראי איך מתנהל דיון.

 5 אני אקרא הכול. ה. פרי יגור:

 6נותנים דיון מתנהל שכל אחד מדבר עשר דקות. איך מתנהל דיון. לא,  ר:"ח. געש, יו

 7 זאת דרך הדיון. לכל אחד לדבר, בסוף עושים הצבעה. 

 8דיון זה לא אתה שומע ואז תה יודע מה לשון הדיון אומרת? דיון, דיון. א ה. פרי יגור:

 9 אומר להוריד את זה, דיון זה דיון.

 10בגלל זה החוק מאפשר לך להציע הצעה לסדר היום ולי מאפשר להוריד  ר:"ח. געש, יו

 11 אותה. 

 12 אוקי. לא לאורך זמן. ה. פרי יגור:

 13  יכול להיות. ר:"ח. געש, יו

 14 תה מביא משהו לדיון אתה צריך לנמק. ברגע שא א. מעודה:

 15 רון לירם ביקש את רשות הדיבור. כן. טוב.  ר:"ח. געש, יו

 16 הוא מוותר לי רגע לפניו. א. מעודה:

 17איך אתה מסדר להם את זכויות הדיבור? נותן להם את הזכויות, לוקח  ר:"ח. געש, יו

 18 להם את הזכויות. 

 19יא מכבדת את הזקנים, אתה תראה, היא ראשת האופוזיציה אבל ה א. מעודה:

 20מר ג'ובראן, בהמשך למה ואני, כן? זקני השבט היא מכבדת אותנו. 

 21שאומרת הגב', אני רוצה שתענה לי על שאלה ראשונה. מעמד המועצה 

 22תאגיד, וזה כבר בקדנציות ובהוא תאגיד. ככה כתוב בכל מקום. 

 23קודמות, תאגיד כל מה שנאמר שמותר, השאר אסור. האם האמרה 

 24 שלי היא נכונה? הזאת

 25 אבל פה לא  ובראן:'ד ג"עו

 26 לא, לא, אני שואל האם האמרה נכונה. א. מעודה:

 27 כללית לא. ובראן:'ד ג"עו
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 1 כללית לא? א. מעודה:

 2 כללית כזאת אמרהאי אפשר להגיד תראה,  ובראן:'ד ג"עו

 3אני לא  סליחה, תגיד לי, ג'ובראן, באיזה אוניברסיטה למדת עריכת דין? א. מעודה:

 4 אבל הוא עו"ד צה להעליב אותו. רו

 5 הוא נותן לך תשובה. א. אטיאס:

 6אני רוצה לומר לך בקריאה, סליחה, לא. תן לי, אני איתו בחברות.  א. מעודה:

 7 בהבנת קריאה אתה לא עולה עלי, אני יודע לקרוא לא פחות טוב ממך. 

 8לדעת פסקי דין ומה היו, אתה בוודאי יודע יותר טוב ממני, אני בכלל  

 9 א יודע. ל

 10בנושא הזה של התאגיד הזה, היו לנו בקדנציות קודמות אבל אני אומר  

 11 מקרים כאלה והיועצים המשפטיים שהיו פה ואתה יכול לשאול גם כן

 12 את עו"ד אלדד בר כוכבא.

 13 אני לא משמש כיועץ משפטי של המועצה.  עו"ד בר כוכבא:

 14 שאתה ניסחת לי בזמנו לא, לא צריך. לא, לא, אבל אני אראה מכתבים  א. מעודה:

 15 בסדר. אין בעיה.  עו"ד בר כוכבא:

 16 ואמרת לי את הדבר הזה. א. מעודה:

 17 אבל אני לא יש לי את הדעה שלי, בסדר.  עו"ד בר כוכבא:

 18 זו הדעה שלך כעו"ד. בכל אופן אני אומר לך  א. מעודה:

 19  אז הוא לא היה עו"ד. ר:"ח. געש, יו

 20 )מדברים ביחד(

 21כל החוקים, הוא היה יו"ר ועד עובדים, הוא למד את מגמה. הייתה לו  א. מעודה:

 22  .החוקים, החוקים

 23 אבל עד שהוא היה יו"ר ועד עובדים הוא לא היה עו"ד.  ר:"ח. געש, יו

 24  הוא ייצג אותי בכמה דברים. א. מעודה:

 25 כשהוא היה יו"ר ועד עובדים הוא לא היה עו"ד. ר:"ח. געש, יו

 26 בל את החוקים האלה הוא לא היה עו"ד, א א. מעודה:

 27 הבנתי. ר:"ח. געש, יו
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 1 אם הוא לא היה היום עו"ד הייתי אומר  א. מעודה:

 2 אני לא הנושא לשיחה. תחזור לעניין.  עו"ד בר כוכבא:

 3 מותר לך להביע דעה מקצועית א. מעודה:

 4 הזה אני אגיד את דעתי, אל תדאג.אני אביע. כשיגיע הזמן  עו"ד בר כוכבא:

 5את התזה הזו שאני  ,בכל אופן, ג'ובראן, אני מאוד מבקשד. אז תגי א. מעודה:

 6אומר לך כבר נבדקה והיו בקדנציות שהייתי הולך לחברי כנסת ושרים. 

 7לא זה דבר ידוע, תאגיד מה שכתוב מותר, מה שלא כתוב זה אסור. 

 8 אפשרי, זה אסור. 

 9ולכן אם כתוב פה עובדים ולא כתוב גזבר ולא כתוב מנהל ארנונה ולא  

 10אז אני לא  בטח לא חבר מועצה.וב מישהו אחר, לא יכול להיות. כת

 11מתייחס לנושא הזה של תחבורה, לא תחבורה, לא התייחסתי וגם 

 12אם הייתי היא אוהבת להתייחס לחוקים כאלה. אני לא מבין, עכשיו, 

 13 תחבורה שהיו בעבר אז היינו אומרים למה הם היו.אז יו"ר מבין 

 14אני אומר זה מה שלמדתי, זה מה שקראתי,  אבל בכל אופן לך, ג'ובראן, 

 15זה מה שבישיבות מועצה בעבר אנחנו דנו על תפקידים כאלה או 

 16לא שזה אחרים. ולכן אני מבקש ממך כדאי שתבדוק את זה ותשקול. 

 17מפריע לי שבוחבוט יהיה יו"ר תחבורה, יהיה יו"ר כל התחבורות, מה 

 18 זה, מה אכפת לי? 

 19 את הטייטל של יו"ר אני לא צריך י. בוחבוט לוין:

 20 אני לא מדבר עליך, אני מדבר על חבר מועצה. לא, לא, לא,  א. מעודה:

 21 תקשיב עד הסוף, אני באתי לפה בשביל להיות נציג י. בוחבוט לוין:

 22 בוחבוט, לא התכוונתי עליך. לא, לא,  א. מעודה:

 23 באתי לפה לעבוד ובאתי  י. בוחבוט לוין:

 24 שאתה מגיע פעם בשבועיים.  עובדבמה לעבוד? במה אתה  א. מעודה:

 25 זה לא משנה. י. בוחבוט לוין:

 26 )מדברים ביחד( 

 27 ואני מסכים איתך עם הכול כך תסכול שיש לך שאת רוצה כל כך  י. בוחבוט לוין:
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 1 )מדברים ביחד(

 2עובדה שחבר מצדי תהיה יו"ר כמה שאתה רוצה, אני דיברתי על ה א. מעודה:

 3 מועצה, תקרא את 

 4 )מדברים ביחד(

 5 ואם החוק אומר ככה אז החוק ככה אומר. . מעודה:א

 6 טוב, אפרים.  ר:"ח. געש, יו

 7 אגב למרות שאני בעד שתהיה יו"ר תחבורה ויו"ר  א. מעודה:

 8 )מדברים ביחד(

 9 רון לירם בבקשה. אפרים, תודה.  ר:"ח. געש, יו

 10דבר אחד שעשית. אחד שעשית, לא ישבתי עם זה, ישבתי עם זה,  ה. פרי יגור:

 11 עשייה נטו. תי עם זה. דבר אחד תגיד שעשית. תיאמ

 12 רון ר:"ח. געש, יו

 13 שאומר אני לוקח אחריות, אבל מה זה אומר? ה. פרי יגור:

 14  רון לירם בבקשה. ר:"ח. געש, יו

 15 אתה לא חייב לה דין וחשבון. א. אטיאס:

 16 הנה בבקשה, יש מי ששומר עליך. ה. פרי יגור:

 17 לך לא חייב דין וחשבון. א. אטיאס:

 18חיים, מכיוון שלימדו אותי שלישיבת מועצה קוראים דיון, אז רציתי  . לירם:ר

 19 לדעת אם כשאני אשאל שאלות אני אקבל גם תשובות.

 20 לא, דיון יש לך עשר דקות לדבר. זה דיון.  ר:"ח. געש, יו

 21 אני אקבל תשובות? אני עדיין אבל שואל, אם אני שאל שאלות האם ר. לירם:

 22עשר דקות, יש לך עשר דקות, תקשיב, קח בחשבון שמי  ו לא.או כן א ר:"ח. געש, יו

 23שקבע, מי שכתב את הספר הזה של צו המועצות או פקודת העיריות, 

 24בא מתוך איזשהו ניסיון כזה או אחר וקבע איך קוראים לזה,  חשובלא 

 25 את המתכונת של איך מתנהל דיון.

 26לא גומר עכשיו אם זה מתחיל פינג פונג של שאלות תשובות, אף אחד  

 27מוצא סדר יום מבעוד יום, יש לכל אחד את העשר דקות אף פעם. ולכן 
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 1זמן להתכונן או לא להתכונן, כל אחד אומר את דעתו ובסוף מצביעים. 

 2 זהו. אין שיטה אחרת. 

 3אין לי בעיה. אני אומר את דבריי ואני אציג שאלות, אני מקווה  ר. לירם:

 4לגורמים תך לתת נסה כמיטב יכולשתרשום את השאלות שלי ות

 5 שאלותיי.  לעהמקצועיים או אתה בעצמך לענות 

 6שעד עכשיו לא הבנתי איך קוראים לה, אני יודע שהתכנסה ועדה  

 7שקשורה לתחבורה. כנראה זו אותה ועדה שנקראת תיאום תנועה לפני 

 8אותה ועדה, מטרם קיבלתי את הפרוטוקול שביקשתי מספר שבועות. 

 9ביקשתי את זה כבר לפני אני ל הזה. ואני אשמח לקבל את הפרוטוקו

 10 למעלה משבוע.

 11 עכשיו מעדכנים אותי.פרוטוקול. הטרם יצא  ר:"ח. געש, יו

 12 ,למיטב הבנתי ,שנית, ועדת תחבורה היא ועדה ציבורית שמטרתה ר. לירם:

 13להעלות את הנושאים הציבוריים, אותם נושאים שהציבור חושב שראוי 

 14להיום בחרת שלא תקום כזו ועדה,  נכוןשידונו בנושאי תחבורה בישוב. 

 15 עוד נדון בזה בהרחבה במועד מאוחר יותר.אנחנו 

 16אני יכול ובאותה ועדה אמורים לעלות הנושאים שהתושבים מעלים.  

 17פנו אלי ד לך את הנושאים שאני יודע עליהם שפנו אלי תושבים. להגי

 18בנושאי תחבורה ציבורית, פנו אלי בנושא הסדרת הצומת המסוכן 

 19 ה לדרך הרכבת, דרך הים ודרך הרכבת.בכניס

 20 נוה פרדסים, , בוא נראה איזה שכונות:פנו אלי בנושא הסדרת חניות 

 21פנו אלי בנושא של כבישים צרים חלומות כרכור, יובלים, יש עוד כמה. 

 22ומסוכנים, פנו אלי בנושא של הסדרי תנועה בניגוד לתב"ע, פנו אלי 

 23 יכול להמשיך עוד הרבה האמת. בנושא של שבילי אופניים, פנו אלי, אני

 24השאלה שלי היא מאוד פשוטה, למי הם אמורים לפנות? כי כשפנו אליך  

 25זו לא אחריותי, זו אחריות, ואתה פשוט כל פעם הם קיבלו תשובה 

 26 אמרת גורם אחר. 

 27פעם הטלת את זה על מע"צ, נתיבי ישראל מה שקוראים היום, החברה  
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 1הטלת את זה על משרד הלאומית לדרכים באיזשהו שלב. פעם 

 2התחבורה. פעם הטלת את האחריות על אגד, פעם הטלת את האחריות, 

 3 האמת אני לא יודע מתי לקחת אחריות בנושאים הללו.

 4היא פשוטה, מדוע אנחנו לא מקימים ועדת תחבורה כמו השאלה שלי  

 5מרבית המועצות במדינת ישראל, שתהווה את הכתובת לתושבים. 

 6 .שאלה שנייה שלי, מי הכתובת לפניות תושבים בהיעדר ועדת תחבורה,

 7 בצורה מקצועית. והשאלה השלישית היא אחריות מי לענות להם 

 8אני רוצה כאן להעלות עוד נושא אחד בהקשר הזה. הרי אני העליתי  

 9ואתה בעצמך אמרת לי  ,נושאים באותו דיון ראשון של המליאה

 10 חבורה.של ועדת תיאום תהכתובת היא אותו דיון 

 11 ועדת תיאום תנועה. מעולם לא אמרתי תחבורה. ר:"ח. געש, יו

 12הועברו אליה נושאים. אני מעולם לא שמעתי שהם  תיאום תנועה. ר. לירם:

 13העברנו נושאים. זה מתקשר לשאלה לא קיבלתי פידבק.  ,טופלו, נדונו

 14אני אשמח לקבל את התשובה לראשונה, ואני שוב אומר נשאלת שאתה 

 15 ריכים למצוא את הכתובת.אי, היכן צמי האחר

 16ועוד נקודה אחת חשובה. אם הועדה הזאת היא ועדה מקצועית, מה  

 17עושה שם נציג ציבור ולמה הנציג ציבור כזה? או סליחה, נבחר ציבור. 

 18  אני סיימתי את שאלותיי ואני אשמח לתשובות.

 19 כן אבי. ר:"ח. געש, יו

 20יהיה חשוב לי ששב לציין חשואחד, שני דברים. קודם כל אני היה לי  א. כאכון:

 21היה לי זה ברור. כדי שאפשר יהיה לפנות אליו.  ,בוועדה הזו נציג ציבור

 22. ודנו את הסיפור עם נחמיה מנצור פניתי אליו וגם נחמיה הזמין אותי

 23  זה חשוב כדי שיהיה למי לפנות. זה דבר ראשון. 

 24או שמה דבר שני, השאלה היא פה, ג'ובראן, האם מה שמעודה אומר  

 25לגבי חוק התאגידים שאם שהגר אמרה, אני לא זוכר מי אמר את זה, 

 26, אם לא לא רשום אז לא מוסיפים ולא גורעים. כאילו האם אסור או

 27מותר זה אסור. כאילו הנוכחות של חבר מועצה שלנו בועדות הוא 
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 1  אסור. זאת השאלה המרכזית. 

 2 אז לא נאסר, אני אומר.  ובראן:'ד ג"עו

 3 ור כזה.אין איס א. כאכון:

 4 אין איסור. ובראן:'ד ג"עו

 5 אבל אין היתר. אין היתר.  א. מעודה:

 6 טוב. ר:"ח. געש, יו

 7 )מדברים ביחד(

 8 השאלה אם הנוכחות שלו היא חוקית.  א. כאכון:

 9 למה לא חוקית? לא הבנתי. ובראן:'ד ג"עו

 10  כי אומר אפרים מעודה א. כאכון:

 11 מכיוון שקבע החוק  ר. לירם:

 12 פה? איזה חוק?אי ובראן:'ד ג"עו

 13 קבע צו המועצות  ר. לירם:

 14 איפה? תקריא לי את החוק.  ובראן:'ד ג"עו

 15 כיצד אמורה להיות בנויה ועדת תחבורה.בבקשה. קבע צו המועצות  ר. לירם:

 16 אבל זה לא קשור. ובראן:'ד ג"עו

 17שנייה. קבע צו המועצות כיצד צריכה להיות ועדת תחבורה. ועדת  ר. לירם:

 18אין זכות לועדת א ועדה מקצועית, היא ועדת משנה. תיאום תחבורה הי

 19משנה שלא ניזונה מועדה עליונה לה. אין זכות קיום. אבל לתיאום 

 20 תחבורה יש זכות קיום, נהדר, כמקצועית.

 21אני אשאל אותך מהיכן היא מקבלת את  ,מקצועית גרידא ,ככזו 

 22שאלתי את ראש המועצה, אני מקווה לקבל תשובה.  ?הנושאים שלה

 23תרצה ו, מקצועית גרידא, לא יהיו בה נבחרי ציבור ונציגי ציבור. ככז

 24ועדה שבה יש נציגי ציבור ונבחרי ציבור, קבע המחוקק איך היא נקראת 

 25אתה לא רוצה  .אתה רוצה את זה, תקיים את החוק ואיך היא בנויה.

 26 את זה, תקיים את החוק. גרידא. 

 27היא כיפוף החוק וכל דרך אחרת וכל אכיפה אחרת היא אכיפת חוק,  
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 1הנושא יועבר למקומות  ,ואתה יודע איך אנחנו מטפלים בנושאים כאלה

 2תעביר את זה בכתב את  ,רק דבר אחד, ביקשה הגר נושא אחד הנכונים.

 3 תגובתך. 

 4 עוד מישהו רוצה לדבר? ר:"ח. געש, יו

 5  אני רוצה לומר משהו. עו"ד בר כוכבא: 

 6 כן, בבקשה. ר:"ח. געש, יו

 7 אני מבקש, מעודה, לפני שאתה פונה אלי :עו"ד בר כוכבא

 8 אפרים. א. מעודה:

 9מה שהיה, מה שאתה ציטטת  אפרים. מר אפרים. תראה שינויים, עו"ד בר כוכבא:

 10ככה זה נכון. אבל צריך להסתכל עיקרון חוקיות המינהל, אתה צודק. 

 11 על ההוראות, על החוזרים, על הפרשנויות שיש. 

 12ם בקטע של באיזה אוניברסיטה במקרה הזה אני חושב שהגזמת ג 

 13תראו שאתם לא שתיכף למדת, וזה לא נכון לומר את זה כי במיוחד 

 14אם הייתם קוראים את הספר הייתם רואים את הדבר אחרת. צודקים. 

 15 אבל אני אומר לא לעשות שימוש של העלבה 

 16 תראה לנו את הספר.  א. מעודה:

 17לא די. אני אומר אבל באופן כללי יראו לכם, תיכף. לא אני, לא תפקי עו"ד בר כוכבא:

 18 69, 64כדאי להשתמש בזה, כי יש דברים שהם רלוונטיים שהיו לפני 

 19 והם נכונים. שנה 

 20 לא שינו את החוק. א. מעודה:

 21היא  הלכה פסוקה היא גם משנה, סליחה. יש דברים שהשתנו בפסיקות. עו"ד בר כוכבא:

 22 מרחיבה.

 23 חוק.אז היו מכניסים את זה תיקון ב א. מעודה:

 24 לא מכניסים כל דבר. יש לי חדשות בשבילך. עו"ד בר כוכבא:

 25 כתוב כן, צו המועצות אני רואה כל עמוד א. מעודה:

 26 פסיקה לא מכניסים תמיד. עד שמתקנים לוקח שנים.  עו"ד בר כוכבא:

 27 תיקון פסק דין חדש. א. מעודה:
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 1סיקות לפעמים אל תתווכח על דברים שאתה לא מומחה בהם. יש גם פ עו"ד בר כוכבא:

 2 לכן לא, אני מציע להיזהראחרות. 

 3 אני לא מתווכח על פסיקות א. מעודה:

 4  אמרתי את דבריי. תודה. ולהיזהר בלצטט דברים.  עו"ד בר כוכבא:

 5 טוב.  ר:"ח. געש, יו

 6ומה מותר זה זאת אומרת אתה מודה שזה היה תאגיד מה שמותר  א. מעודה:

 7 שאסור

 8 ת המינהל לא השתנה.בעיקרון חוקיו עו"ד בר כוכבא:

 9 אבל אתה אומר היו פסקי דין. א. מעודה:

 10אני אומר בכלל יש. אל תצטט את מה שהיה  לא אמרתי במקרה הזה. עו"ד בר כוכבא:

 11 שנה, דברים השתנו. 64, 64לפני 

 12 אני לא מצטט.  א. מעודה:

 13ות, נקודת המוצא, אבל יש היום חוזרים, הוראות, פרשנויהעיקרון הוא  עו"ד בר כוכבא:

 14 יש כללים. 

 15 לא שינו ר. לירם:

 16 הספר לפניכם.  עו"ד בר כוכבא:

 17אני אקריא אותם. בסדר? אני מקריא. כל רשות רשאית לקבוע את  ר. לירם:

 18בהתאם לצרכיה ומבחר האנשים העומדים לרשותה. אני הרכב הועדה 

 19 מדבר על ועדת תחבורה ציבורית דרך אגב. 

 20י תחבורה שונים, חלק עדיפים תמיד אנשים שהם מומחים בנושא 

 21 מחבריה יהיו חברי מועצה. 

 22 אנחנו לא מדברים על ועדת תחבורה.  ר:"ח. געש, יו

 23גם הם עפ"י מפתח  ,רק רגע. עפ"י מפתח סיעתי והשאר נציגי הציבור ר. לירם:

 24 סיעתי. יו"ר הועדה הוא אחד מחברי המועצה

 25 .845תסתכל בספר בעמוד  עו"ד בר כוכבא:

 26  המשפט הבא. ר. לירם:

 27 יותר חשוב. עו"ד בר כוכבא:
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 1הועדה מקיימת ועדת משנה. שים לב, ועדת משנה. אוקי? שהיא ועדת  ר. לירם:

 2תנועה. לצורך העניין אני אקריא בסוגריים ועדה לתיאום תנועה 

 3 ברשויות אחרות. המורכבת מאנשי מקצוע בלבד. 

 4 כתוב. א. מעודה:

 5 לצורך דיון בהצעות  ר. לירם:

 6 וד זה? איזה עמוד זה? איזה עמוד זה?איזה עמ א. מעודה:

 7 מה? ר. לירם:

 8 איזה עמוד זה? א. מעודה:

 9 .  438עמוד  ר. לירם:

 10 תעיין.  438עמוד  א. מעודה:

 11 ג'ובראן, המועצה הזאת כבר טעתה פעם אחת.  ה. פרי יגור:

 12לקראת אישורן ע"י הגורמים המוסמכים. לא יודע, אני למדתי לקרוא.  ר. לירם:

 13הווה אומר לא יכולה שנה כשמה כן היא, משנה לוועדה. ועדת מלהבנתי 

 14בחרתם שלא לקיים ועדה, גם לא להתקיים ועדת משנה שאין לה ועדה. 

 15 קיימת ועדת משנה. 

 16 יקרים חברים ר:"ח. געש, יו

 17 איך יכולה להתקיים ועדת משנה ללא ועדה? ר. לירם:

 18 בלהט יותררבים  נאמרו פה דבריםרבים. חברים, נאמרו פה דברים  ר:"ח. געש, יו

 19, בישוב ועדת תיאום תנועה עוסקת בכל נושאי התנועה. גדול , פחותגדול

 20 בעיון את המדריך לנבחר, אבלהיא ועדה מקצועית. אני מציע לקרוא 

 21לקחת את זה בזהירות כי כמו שאתם הקראתם חלק מהדברים זה 

 22 המלצות. 

 23ת ת חובה. לו המחוקק היה חושב שועדועדת תחבורה היא לא ועד 

 24כמו אז הוא היה מחוקק  ,תחבורה צריכה להיות ועדת חובה ברשויות

 25  שהוא עשה לגבי ועדות אחרות. הוא לא עשה את זה, אינני יודע למה.

 26 )מדברים ביחד(

 27 את לא מאפשרת לי להגיד משפט. אני לא הפרעתי לכם.  ר:"ח. געש, יו
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 1ות של ועדה על הנקודה של מה היא המה נותרק אם אתה יכול לע ה. פרי יגור:

 2 מקצועית.

 3יש ועדות מקצועיות   היא ועדה מייעצת בתחומים מסוימים. ר:"ח. געש, יו

 4שההחלטות שלהן מחייבות ואי אפשר לשנות אותן, אפשר לקבל אותן 

 5לגבי הסדרי  או לא. וועדה מייעצת היא מייעצת לי כרשות התמרור

 6 תמרורים וכו'. לגבי תנועה, 

 7בר, תפנה אתה למפקח על התעבורה ותשאל אותו האם בוא נעשה כזה ד ה. פרי יגור:

 8 הוא מאציל מסמכותו למנות חבר מועצה כחבר בוועדה לתיאום תנועה.

 9אני לא מצליח להבין. אני נתתי לך לדבר עשר דקות, את לא רוצה לתת  ר:"ח. געש, יו

 10אני על זה הצבעה ונגמר הסיפור. בסדר. נעשה אז לי לדבר עשר דקות, 

 11 ל פה פינג פונג, הקשבתי לכםן לנהנלא מתכו

 12 אני לא בפינג פונג, אני בדיון. ה. פרי יגור:

 13את כנראה לא מבינה לחלוטין את מהות סדר היום את לא בדיון.  ר:"ח. געש, יו

 14, שמתקיים בישיבת מועצה. אי אפשר, אם על כל סעיף בסדר יום

 15יתנהל פינג פונג, הישיבה לא תסתיים  לפעמים יותר, לפעמים פחות,

 16 זה הכול. . שמדברים עשר דקות עולם ולכן נקבעה שיטהל

 17והיא לא היא לא רוצה שאני אדבר, היא שבויה בקונספציה שלה עכשיו  

 18 את המינוי.מוכנה להקשיב. אז אני מבקש לאשר 

 19 מה התשובה.לא, חיים, אני רוצה לדעת  א. כאכון:

 20 היא לא מאפשרת לי לדבר.  ר:"ח. געש, יו

 21 אני אשמח ע מה? אני אאפשר לך לדבר.אתה יוד ה. פרי יגור:

 22 אני מאוד מודה לך. ר:"ח. געש, יו

 23 אני אשמח נורא לשמוע. ה. פרי יגור:

 24באמת יש גבול גם לחוצפה. את הישיבה אני מנהל ואת סדר היום אני  ר:"ח. געש, יו

 25. אני מודה לך שנתת לי את , לא כי אני רוצה אלא כי כך קבע החוקקובע

 26אני מבקש לאשר את המינוי של איציק בוחבוט  זכות הדיבור ועל כן

 27 תיאום תנועה. מי בעד? תכנציג המועצה בוועד
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 1 הצעה נגדית. ר. לירם:

 2 זו הצעה לא חוקית. ה. פרי יגור:

 3  שאתם מצביעים למשהו לא חוקי.תדעו  ר. לירם:

 4 סליחה.  א. מעודה:

 5  תפסיק כבר לאיים.תפסיקו לאיים על אנשים.  ר:"ח. געש, יו

 6 ם ביחד()מדברי

 7אתה רוצה הצעה נגדית? מי נגד? תן לי לגמור את ההצבעה הזאת.  ר:"ח. געש, יו

 8 בבקשה, הצעה נגדית. כן. 

 9בהמשך להצעתך, אם זה חוקי יהיה פה אחד. אבל אם זה לא חוקי, אז  א. מעודה:

 10 אני רוצה בהצעתי לומר לפי מה שלמדנו מחוקי העזר, מהמדריך,

 11מודיע זה לא חוקי, לכן אי אפשר למנות  המינוי הזה הוא לא חוקי. אני

 12  אותו לוועדה שהוא לא יכול להיות יו"ר.

 13 שאתה מציע? מה ההצעה הנגדית ר:"ח. געש, יו

 14יהיה יו"ר ועדת תחבורה של רשות שמורכבת מיו"ר, שהצעה נגדית  א. מעודה:

 15שהיא תמליץ  ,כיב ועדת משנהוהועדה הזאת או אתה תר .סיעותתעשה 

 16 לנו

 17 חד()מדברים בי

 18שפונים אליו כיו"ר ועדת תחבורה והוא מפנה את הבעיה אל ועדת  א. מעודה:

 19מאשרת מה אז ועדת התחבורה אחרי שמייעצים לו משנה תייעצו לי. 

 20 שהועדה מייעצת.

 21 טוב. ר:"ח. געש, יו

 22כמו שועדת הקצאות יושבת, ממליצה ואנחנו מאשרים. במקרה שלו  א. מעודה:

 23חברי מועצה שיהיו חברי ועדה, תוקם ועדת התחבורה, אין הוא יו"ר 

 24ועדת משנה, לא ועדת משנה, נקרא לה לצורך העניין ועדת משנה, והיא 

 25תדווח לו על כל הבעיות שהוא ייתן לה. הוא ייתן לה  תשב מקצועית

 26כמה נושאים, היא תצטרך לענות. אם את הצעתי תקבל, הצעתי משלבת 

 27 את הצעתך גם. 
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 1אני רוצה להקריא לכם משהו, כל אחד קורא את רים, חברים, אפטוב.  ר:"ח. געש, יו

 2אני לא קורא את העמוד שנוח לי ואני בוודאי לא במצח העמוד שנוח לו. 

 3יש גם דברים שהם בסדר  נחושה הולך לעשות משהו שהוא מנוגד לחוק.

 4 ההיגיון הבריא. 

 5עמ' שאמרתי שצריכים להתייחס אליה בערבון מוגבל, באותה חוברת  

 6ועדת תיאום תנועה או ועדת תנועה, אתה פתחת עמוד  ,סעיף א' 884

884 ? 7 

 8 איזה שורה, איפה?? כן. 884 א. מעודה:

 9כתוב שמה נציגים אחרים עפ"י הנוהל בכל רשות.  ,תשים לבסעיף א'.  ר:"ח. געש, יו

 10 ועל זה אני מתבסס. 

 11 . ועדת תנועה. יושבים דרךהרכב הועדה. 6רק שנייה, בוא נתחיל ממס'  א. מעודה:

 12 כלל 

 13 המפקח המחוזי על התעבורה.  ר:"ח. געש, יו

 14בוועדה יושבים בדרך את כל החלק? הרכב הועדה. למה אתה לא קורא  א. מעודה:

 15הסדרי ובעלי העניין ונציגי כלל נציגי הגורמים הקובעים עפ"י חוק 

 16התנועה, המפקח המחוזי של משרד התחבורה או נציגו, נציגי רשות 

 17יג משטרה, נציג קואופרטיבים, נציג בעלי נצ .מקומית שזה העובדים

 18את נציגי הרשות קובעת מוניות, נציגים אחרים עפ"י הנוהל בכל רשות. 

 19 מקצועיים של הרשות העוסקיםהרשות, הם יהיו עובדים 

 20 בדיוק ככה.  ה. פרי יגור:

 21בקיצור אתה  תקרא את המשפט.ונציגים אחרים עפ"י הנוהג ברשות.  ר:"ח. געש, יו

 22 את ההצעה שלך? מה הצעת ההחלטה שלך בדיוק? רוצה להביא

 23לא, תקרא את השורה. נציגים אחרים עפ"י הנוהג בכל רשות, והוא  א. מעודה:

 24את נציגי הרשות המקומית קובעת הרשות, הם יהיו עובדים מסביר. 

 25 מקצועיים של הרשות. 

 26 )מדברים ביחד(

 27 אתם טועים ומטעים.  ה. פרי יגור:
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 1 החלטה שלך?מה הצעת ה ר:"ח. געש, יו

 2 אם כפי שאתה אומר והכול בסדר וזה חוקי, כולנו פה אחד. א. מעודה:

 3 זה לא חוקי. ה. פרי יגור:

 4מה שאתה את אבל לדעתי  הצעתי.לסליחה, זו הצעתי. אל תצביעי  א. מעודה:

 5 להקים יו"ר תחבורהמבקש 

 6 לא יו"ר  ר:"ח. געש, יו

 7 לא לקרוא לו  א. מעודה:

 8 רא לו יו"ר. הוא לא יו"ר. אני לא קו ר:"ח. געש, יו

 9 לא, ועדת תחבורה שהיא רשות א. מעודה:

 10 אין ועדת תחבורה.אין ועדת תחבורה.  ר:"ח. געש, יו

 11 אבל הועדה הזאת, שהועדה הזאת ממנה את ועדת המשנה.  א. מעודה:

 12 , מי בעד ההצעה של מעודה?חבריםטוב.  ר:"ח. געש, יו

 13 ?הצעה שלישיתאני יכול להציע  ר. לירם:

 14 מה שלישית?  . מעודה:א

 15 אני יכול להציע הצעה שלישית? ר. לירם:

 16 אין שלוש הצעות. יש אחד מול השני,  ר:"ח. געש, יו

 17 נוספת? אני יכול לתת הצעה ר. לירם:

 18 רגע, צריך להגיע להצבעה, חברים. ר:"ח. געש, יו

 19 ואתהשלוש הצעות   א. מעודה:

 20 מה ההצעה השלישית?אתה רוצה לפי הסדר? בבקשה, כן.  ר:"ח. געש, יו

 21 כתוב בספר תקום ועדת תחבורה ההצעה השלישית  ר. לירם:

 22 אבל זה ירד מסדר היום.  ר:"ח. געש, יו

 23 אמרנו מה היא ההצעה השלישית. ר. לירם:

 24 הצעה שלי תקום ועדת הזאת  א. מעודה:

 25 )מדברים ביחד(

 26 תקום ועדת תחבורה ציבורית בראשותו של ר. לירם:

 27 ציבורית בראשותו  כתוב ועדה א. מעודה:
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 1 )מדברים ביחד(

 2אותה עלה היא משרון לירם שאתה מעלה, חברים, ההצעה ההצעה  ר:"ח. געש, יו

 3ירדה מסדר היום. עכשיו אני מעמיד לסדר את הצעה של הגר והיא 

 4 ההצעה של מעודה. מי בעד ההצעה של מעודה? 

 5 שמה היא אומרת? א. כאכון:

 6 ואם לא אז לא.קי כולם מצביעים פה אחד. שאומרת שאם המינוי חו ר:"ח. געש, יו

 7אם לא, באותה הצעה יהיה שתוקם ועדת תחבורה לא אם לא אז לא.  א. מעודה:

 8קים את בראשות בוחבוט כפי שמחייב החוק נציגי סיעות וכו', והיא ת

 9 ועדת המשנה שהיא ועדה מקצועית. זו ההצעה, שיהיה בהתאם לחוק. 

 10 טוב.  ר:"ח. געש, יו

 11 שלי.ם זה חוקי, שיהיה. אם לא, תהיה הצעה שנייה א א. מעודה:

 12 מה רע בהצעה  ר. לירם:

 13 היא הורדה מסדר היום. ר:"ח. געש, יו

 14  כמו בכל רשות אחרת. ר. לירם:

 15ועדת תחבורה. לא בכל הרשויות יש ועדת תחבורה לא בכל הרשויות יש  ר:"ח. געש, יו

 16בכל הרשויות  אני לא יודע אם ברוב או מיעוט או חלק, לאואל תטעה. 

 17 יש ועדת תחבורה. 

 18 זאת ועדת חובה. מה לא א. מעודה:

 19 היא לא ועדת חובה. ועדת תחבורה  ר:"ח. געש, יו

 20 לא ועדה מקצועית.  א. מעודה:

 21 לי כראש רשות התמרור.  היא ועדה מייעצתועדת תיאום  ר:"ח. געש, יו

 22 כן, אבל זה מפקח ארצי א. מעודה:

 23ל הויכוח הוא האם יכול להיות חבר מועצה נציג בה או והיא קיימת. וכ ר:"ח. געש, יו

 24 הצבענו על ההצעה שלי. לא. 

 25 חיים, בוא אני אקל עליך.  ר. לירם:

 26 אתה מקל עלי כל הזמן דרך אגב.  ר:"ח. געש, יו

 27 לא, לא, אני מנסה תמיד להקל עליך. ר. לירם:
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 1 אתה מקל עלי כל הזמן.  ר:"ח. געש, יו

 2 בוא נשוב ונדון בזה בדיון הבא. . בוא אני אקל עליך ר. לירם:

 3 לא.  ר:"ח. געש, יו

 4 אין בעיה, בדיון הבא שלא מן המניין שיהיה בשבוע הבא. זה בסדר. ר. לירם:

 5 יכולים. תשאל אם אנחנו  ח. בן צבי:

 6 לא שואלים אותך.  א. מעודה:

 7 )מדברים ביחד( 

 8 , הייתה הצעה של מעודה חברים .טוב ר:"ח. געש, יו

 9 ()מדברים ביחד

 10 אני עדיין מבקש תשובות לשאלות שלי. ר. לירם:

 11 חברים, עשינו הצבעה ר:"ח. געש, יו

 12 מכתב שיוצא ביום שאתם שולחים את הסדר יום. אתם לא מתביישים? ה. פרי יגור:

 13על ההצעה כפי שמופיעה בסדר  עשינו הצבעה, חברים, עשינו הצבעה ר:"ח. געש, יו

 14נגד ההצעה כפי שמובאת בסדר בעד. מי מי הצבענו הצגנו אותה, יום. 

 15 אבי, מה אתה?. מי נמנע? 8יום? מי נגד? 

 16אני שואל את ג'ובראן, אני בעד שיהיה נציג ציבור. האם זה חוקי אם  א. כאכון:

 17 איציק בוחבוט ציבור בתוך הועדה הזאת?אני מצביע בעד שיהיה 

 18 , כן, זה חוקי.בשביל צריך להגיד את זה עשר פעמים ובראן:'ד ג"עו

 19 תודה רבה. אני בעד.  כאכון:א. 

 20 .המינוי אושר ברוב קולותאוקי. טוב,  ר:"ח. געש, יו

 21 

 22 לעניין בקשת עמותת 6/./.4מפרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מיום  /אישור סעיף  .6

 23 "בית החינוך הדמוקרטי" להקצאת מבנה באולם ספורט הסמוך לביה"ס דמוקרטי

 24 ס חנה כרכור., פרד04שבילים ע"ש מנחם בגין ברח' החורש 

 25 הסעיף הבא על סדר היום  ר:"ח. געש, יו

 26 בסופו של דבר מי יו"ר הועדה?סליחה, מי יו"ר הועדה?  א. מעודה:

 27 אני לא קיבלתי תשובה.  ר. לירם:
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 1 חיים, מי היו"ר? א. מעודה:

 2 אריה. דוברת:

 3לועדת תיאום  יהיה בעתיד לפנות לא היה כל קושי עד היום וגם לא  א. רפפורט:

 4 לאגף הנדסה. עם נושאים כמו שפנו עד היום ועהתנ

 5 מי היו"ר? למי פונים?  א. מעודה:

 6 פונים או אלי או  א. רפפורט:

 7 )מדברים ביחד(

 8 וכל תושב מקבל מענה מסודר.  א. רפפורט:

 9 אבל מה הגדרתך יו"ר הועדה?  א. מעודה:

 10א טוב יו"ר בוועדה הזאת. זה לא ועדת משנה. תקרצריך שלא, לא כתוב  א. רפפורט:

 11 את הסעיף, זאת ועדה מקצועית ואני מרכז את 

 12 אתה מרכז א. מעודה:

 13 )מדברים ביחד(

 14חברים, הועדה היא ועדה מייעצת. אין לה יו"ר. הנושאים שהיא דנה  ר:"ח. געש, יו

 15או  בהם הם נושאים שעולים או מתוך הדרג המקצועי של המועצה,

 16 מפניות התושבים. לא לכל פניה ניתן להיענות. 

 17 למה? פרי יגור:ה. 

 18מטר,  64מטר  64למה? כי אם מישהו רוצה לעשות עכשיו מדרך של  ר:"ח. געש, יו

 19 ועדת לתיאום תנועה לא יכולה לעשות את זה. 

 20 בסדר. ברור.  ה. פרי יגור:

 21של תושבים לעשות במפרים במקומות אז לכן אי אפשר, ויש פניות  ר:"ח. געש, יו

 22רכים נקבעות לפי הירארכיה לא נותן אישור, שהדשמשרד התחבורה 

 23 של דרך פרטית ודרך מאספת ודרך שכונתית. 

 24 יש פניה לגבי מהירות תנועה  ר. לירם:

 25 )מדברים ביחד(

 26משרד התחבורה כבר קבע, יש כבר הוראה של המשטרה לגבי מהירות  ר. לירם:

 27 בשכונה ולא מיישמים את זה.תנועה 
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 1התמרור להגביל מהירות תנועה,  בעיה אחרת. אם יש החלטה של ועדת ר:"ח. געש, יו

 2 והיא אושרה על ידי והוצא לה תמרור  אם יש החלטה

 3 )מדברים ביחד(

 4ועכשיו מישהו אין נקבעה. אם ועדת התמרור המליצה לי ונקבע תמרור,  ר:"ח. געש, יו

 5עובר על החוק, זה אכיפת המשטרה, זה לא ועדת תמרור. תודה רבה. 

 6 הסעיף הבא על סדר היום. 

 7 למי פונים?  ר. לירם:

 8למהנדס המועצה באופן קבוע. גם מה שמגיע אלי לגבי במפרים או  ר:"ח. געש, יו

 9כשולי תנועה או איי תנועה במקום או לא במקום, אני מעביר לועדת מ

 10 תיאום תנועה.

 11 אפשר לקבל בסוף הישיבה את רשימת חברי הועדה המייעצת הזאת? א. מעודה:

 12הם משתנים כל פעם כי משרד התחבורה שולח כל הם משתנים כל פעם.  ר:"ח. געש, יו

 13 פעם מישהו אחר. 

 14 תכתוב נציג משרד התחבורה, אוקי. א. מעודה:

 15 הוא משתנה כל פעם.  ר:"ח. געש, יו

 16 אבל פה, חוץ מהמהנדס, מי איתך? א. מעודה:

 17 יהודה וקנין.  ר:"ח. געש, יו

 18 אריה ויהודה?  א. מעודה:

 19 כן. טוב. חברים ר:"ח. געש, יו

 20 מבחינתנו אריה ויהודה. עודה:א. מ

 21מפרוטוקול ועדת הקצאות  6אישור סעיף  ,הסעיף הבא על סדר היום ר:"ח. געש, יו

 22לעניין בקשת עמותת בית החינוך הדמוקרטי  6.4.60קרקע מיום 

 23ספורט הסמוך לביה"ס הדמוקרטי שבילים הלהקצאת מבנה באולם 

 24 ע"ש מנחם בגין. רן, אתה רוצה להסביר? בבקשה.

 25הוגשה בקשה לוועדה להקצאת קרקע ע"י עמותת בית החינוך  לר:ר. ג

 26 הדמוקרטי. 

 27 הערה, זה לא קרקע לפי מה שהבנתי.  א. מעודה:
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 1או דה היא ועדה להקצאת קרקע ומבנים ללא תמורה זה קרקע, הוע ר:"ח. געש, יו

 2 בתמורה סמלית. 

 3 ע. אז למה אתם כותבים למשרד החינוך הקצאת קרקע? זה לא קרק א. מעודה:

 4 זה לא קרקע, זה מבנה. 

 5ללא תמורה או  קצאת קרקע ומבניםהה ועדה לזהשם המלא של הועדה  ר:"ח. געש, יו

 6 בתמורה סמלית. 

 7אז למשרד החינוך אתה צריך להגיד הגשת בקשה להקצאת קרקע, יפה.  א. מעודה:

 8 אתה לא צריך לכתוב קרקעלמשרד החינוך 

 9 יכול להיות שאתה צודק. ר:"ח. געש, יו

 10 אתה צריך לכתוב מבנה. מעודה: א.

 11 אנחנו מדברים על הקצאת מבנה.  מקבל את ההערה. קלצורך הדיו ר:"ח. געש, יו

 12 אגב תודה רבה שכל החומרים צורפו.  ה. פרי יגור:

 13אנחנו בשנה האחרונה עסוקים רק טוב, אני רוצה באמת מאוד ללמוד.  א. מעודה:

 14שמו. מה עכשיו נותנים בבי"ס בגין לתת לו, לתת לו, לתת לו. ישתבח 

 15 לו?

 16 בי"ס בגין הוא מוכר ורשמי.  ר:"ח. געש, יו

 17 לא, הוא מוכר גם אצלנו במועצה כהכי חשוב. א. מעודה:

 18 ממש לא נכון. ממש לא.  ר:"ח. געש, יו

 19 כיתות, תיכון. 68 א. מעודה:

 20לחטיבת ביניים , בתהליכי הצמחה חברים, ביה"ס בתהליכי צמיחה ר:"ח. געש, יו

 21 ע"י משרד החינוך.שאושרה 

 22 אני לא מתנגד, אני רק ציינתי עובדה. א. מעודה:

 23מאחר ולומדים כבר עכשיו  זה בתהליכי אישור להרחבת ביה"ס לתיכון. ר:"ח. געש, יו

 24והתיכון עדיין לא מוכר ע"י משרד  בביה"ס ילדים בחטיבת ביניים

 25החינוך במסגרת המוכר והרשמי, פנתה העמותה וביקשה לקבל כיתה 

 26 כדי שאפשר יהיהאחת 

 27 מאיפה כיתה? משלהם? לא הבנתי. א. מעודה:



  40-3666868חברת איגמי,                                                              ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור 
 4460 למרץ 6
 
 

85 

 1 היום ביה"ס נגמר בחטיבת הביניים, אין לו תיכון. בסדר?  ר:"ח. געש, יו

 2 אוקי. א. מעודה:

 3, אם לא נקצה להם מבנה, הילדים של סוף כיתה י' חטיבת הביניים ר:"ח. געש, יו

 4 יצאו ללמוד או בתיכון רגיל 

 5 מבנה זמני עד שיבנו?זאת אומרת  א. מעודה:

 6 עד שיוקם החלק הבא או עד שיוכר התיכון. ר:"ח. געש, יו

 7 כיתות  68-ה א. מעודה:

 8 כיתות מוכר, עבר. חטיבת הביניים מוקמת.  68-ה ר:"ח. געש, יו

 9 אוקי. א. מעודה:

 10 לתיכון. הם רוצים, העמותה רוצה להמשיך  ר:"ח. געש, יו

 11 כיתות זה לביה"ס? 68 א. מעודה:

 12כיתות זה הרחבת ביה"ס שהוא יהיה יסודי וחטיבה. הם רוצים  68-ה ר:", יוח. געש

 13 נכון לרגע זה להמשיך לצמוח לתיכון. 

 14 אבל אין להם כיתה, יש להם ז', ח'? אין להם.  א. מעודה:

 15 יש להם. בוודאי שיש להם.  דוברת:

 16 ויש ט'.  דקה. יש ז', ח' ר:"ח. געש, יו

 17 יש גם ט'. דוברת:

 18 ש חטיבה.אז י א. מעודה:

 19 יש להם.  דוברת:

 20ביה"ס יש לו דרישה והוא הולך וגדל. מאחר יש חטיבה, אמרתי.  ר:"ח. געש, יו

 21החינוך לתיכון לא הושלם, העמותה  והתהליך של אישור מטעם משרד

 22אמרה אנחנו רוצים  מה שעכשיו מוכר ורשמי,לזאת שהניחה את היסוד 

 23תה י', מבקשים להשאיר את הילדים פה ולא להוציא אותם בסוף כי

 24 מכם כיתה. 

 25 חיים, אתה מעריך שתהליך האישור וההרחבה ייעשה בשנה? ה. פרי יגור:

 26סליחה, הסכמה עקרונית. עוד אין לנו אישור יש לנו הסכם עקרוני,  ר:"ח. געש, יו

 27יש לנו, תקן אותי אם אני טועה, אריה. יש לנו אישור לפרוגרמה לתיכון. 
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 1 לפרוגרמה לחטיבת הביניים? 

 2 נכון. רפפורט: א.

 3ויש לנו הסכמה עקרונית לתיכון. אין לנו עדיין, זה תהליך שלוקח זמן.  ר:"ח. געש, יו

 4אבל אני רוצה אז יכול להיות שנצטרך להקצות עוד כיתה, אינני יודע. 

 5 להשאיר את הילדים כאן.

 6 ולא ניתן להארכה. בגלל זה אני שואלת. ההסכם כתוב שהוא לשנה  ה. פרי יגור:

 7 ההקצאה. ההקצאה לתקופה הזאת, לא ניתן להארכה. ובראן:'ד ג"עו

 8 מה יקרה בתום השנה אם לא ה. פרי יגור:

 9 אז נעשה הקצאה רגילה. ובראן:'ד ג"עו

 10אני רוצה להשאיר את המבנה בייעודו אני לא רוצה לקבע את המבנה,  ר:"ח. געש, יו

 11 של אולם ספורט עם כיתות ספח. 

 12 ביא להם?מאיפה אתה מתכוון לה א. מעודה:

 13 כיתת ספח מעל הטריבונה. ר:"ח. געש, יו

 14 מהאולם ספורט שהואלא הבנתי.  א. מעודה:

 15 באולם יש ר:"ח. געש, יו

 16  אולם של כל יפה נוף א. מעודה:

 17האולם ישמש אולם. יש באולם כיתות ספח, יש כיתת ספח מתחת, מעל  ר:"ח. געש, יו

 18 לטריבונה, נכון?

 19 מתחת לטריבונה. א. רפפורט:

 20 מתחת לטריבונה יש כיתה שהיא מתאימה להם.  ר:"עש, יוח. ג

 21 זאת אומרת בשעות בית הספר. אחה"צ זה לא שייך להם. א. מעודה:

 22 לא שייך ולא מתכוון, זה לא בשימוש. ר:"ח. געש, יו

 23 ? דרך עמותהאז אני שואל שאלה אחרת, למה אני צריך הקצאה  א. מעודה:

 24 אישור  אין ליכי אני לא יכול,  ר:"ח. געש, יו

 25ביה"ס מבקש, זה ביה"ס שלך, אם אתה רוצה לתת למה צריכה  א. מעודה:

 26 העמותה

 27 אני אסביר לך למה.  ר:"ח. געש, יו
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 1 למה? א. מעודה:

 2והחטיבה מוכר ורשמי, אין לי איתו בעיה, אני יכול כי ביה"ס היסודי  ר:"ח. געש, יו

 3ס התיכון עוד לא מוכר ולא רשמי. ביה"לתת לו מה שאני רוצה. 

 4 פורמאלית מי שמגיע לסוף כיתה י' צריך ללכת לבית ספר אחר.

 5 אוקי. אז אתה כמועצה בא ואומר אני משאיל לכם כיתה. מה?  א. מעודה:

 6 אבל זה ההליך, העמותה לוקחת את הכיתה בינתיים. ר:"ח. געש, יו

 7 צריך ללכת דרך עמותות?השאלה היא למה אני  א. מעודה:

 8אני מסביר לך עוד לתת, אין לי אישור לפתוח כיתה י'. אני לא יכול  ר:"ח. געש, יו

 9 פעם, אנחנו בתהליך 

 10 אני מסכים לתת להם, אני לא רוצה דרך עמותה.  א. מעודה:

 11יש לו היא לעמותה ולא לביה"ס. לביה"ס  קבלהאז הקצבנו לשנה כי ה ר:"ח. געש, יו

 12 סמל מוסד, לתיכון עוד אין סמל מוסד.

 13 ת יהיה לו סמל?ואם העמותה מבקש א. מעודה:

 14 ולכן אני נותן את ההקצאה לשנה.לא, אז הוא מוכר שלא רשמי  ר:"ח. געש, יו

 15 אתה כמועצה זה לא יהיה א. מעודה:

 16 .אין מימוןבאני יכול להסתבך עם משרד החינוך איך פתחתי תיכון  ר:"ח. געש, יו

 17 זה נקרא שפתחת תיכון? א. מעודה:

 18 האישור של משרד החינוך לעמותה.  המוכר שלא רשמי יקבל את ר:"ח. געש, יו

 19 אני עכשיו שואל מה הכוונה לטווח ארוך?  א. מעודה:

 20 לטווח ארוך.לא, לא, אני לא נותן  ר:"ח. געש, יו

 21 אלא מה? א. מעודה:

 22ואם לא יסתדר העניין של האישור והפרוגראמה בתוך עכשיו לשנה.  ר:"ח. געש, יו

 23 נצטרך להביא את זה לדיון בעוד שנה. שנה,

 24 שנייה. ובסופו של דבר איפה אתה מתכוון להקים מבנים . מעודה:א

 25 איפה שמתוכנן. ר:"ח. געש, יו

 26 כיתות? 68-ה א. מעודה:

 27, החצר של בגין תוכננה ואני מזכיר לך, זה לא היה 68-בנוסף ל. 68-ה ר:"ח. געש, יו
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 1  בקדנציה שלך, לחטיבת ביניים ותיכון.

 2 פרטי.  א. מעודה:

 3מה פתאום. מה פתאום. לא תוכנן לחטיבת ביניים ותיכון פרטי אף לא,  ר:"ח. געש, יו

 4 פעם.  

 5 כיתות  68יש  א. מעודה:

 6 אני לא נותן כלום, המדינה נותנת.  ר:"ח. געש, יו

 7 ועוד כמה יש להם? 68אוקי.  א. מעודה:

 8 הם ועוד כיתה אחת.כיתות,  9יש להם עכשיו, יש  ר:"ח. געש, יו

 9 כיתות סה"כ יש? 6 א. מעודה:

 10 זה מה שנבנה בביה"ס כי הוא נבנה ר:"ח. געש, יו

 11 .63אז יהיה להם  68ועכשיו  א. מעודה:

 12 . 63יהיה  68עוד  ר:"ח. געש, יו

 13 ואח"כ לתיכון? א. מעודה:

 14 התיכון יהיה, אריה, כמה אנחנו מדברים בפרוגרמה של התיכון? ר:"ח. געש, יו

 15 שתי כיתות לשכבה.  א. רפפורט:

 16 .כיתות 6 ר:"ח. געש, יו

 17 כיתות.  6עוד  א. מעודה:

 18 אבל זה לא נכון לעכשיו. ר:"ח. געש, יו

 19 ומשהו כיתות? 44אז מה, זה יהיה  א. מעודה:

 20 זה יהיה בית ספר שש שנתי. ר:"ח. געש, יו

 21 כברכיתות האלה, הרי עושים איזה תוכניות  68-אם מקימים את ה א. מעודה:

 22 לתשתיות.

 23 להכל. כן. ר:"ח. געש, יו

 24 גם? לתת א. מעודה:

 25 לא, לא, לא.  א. רפפורט:

 26 למה לא? א. מעודה:

 27 לא, תוכניות אתה מדבר.   ר:"ח. געש, יו
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 1 כי יש תקציב.  א. רפפורט:

 2 לא, אבל ההכנה, תשתית, משהו. א. מעודה:

 3 איזה תשתית? א. רפפורט:

 4 לעשות שזה יהיה קומה שלישית, שהיסודות חזקות. א. מעודה:

 5 זה לא הולך ככה.  א. רפפורט:

 6 אלא? עוד הקצאות שטח? מעודה:א. 

 7השטח מוקצה, אפרים. דקה, בוא נעשה סדר. השטח הוקצה בתקופת  ר:"ח. געש, יו

 8 הקדנציה האחרונה שלך. 

 9 אני רק שואל האם אתה רוצה לקחת עוד אדמה  א. מעודה:

 10 לא. בתוך המתחם. א. רפפורט:

 11כיתות  68בתוך המתחם שמיועד שצבוע חום, שמה מיועד לקום  ר:"ח. געש, יו

 12 כיתות לתיכון.  6ובהמשך עוד 

 13 על עוד שטח.  א. מעודה:

 14 בתוך המתחם שמיועד. ר:"ח. געש, יו

 15 אבל על עוד שטח קרקע, לא על קומה. א. מעודה:

 16 לא גובה. לא גובה.  א. רפפורט:

 17 אגב מה הגודל של השטח הכולל? א. מעודה:

 18 דונם, אני לא זוכר. 44 א. רפפורט:

 19 עכשיו הבניה הזאת כמה לוקחת, דונם, שני דונם?דונם? ו 44 א. מעודה:

 20 איזה בניה? א. רפפורט:

 21 מה שקיים, מה שמתוכנן לבנות. א. מעודה:

 22 כיתות. 68-ה ר:"ח. געש, יו

 23 דונם ישבו כל הכיתות? 8דונם, על  4כמה, על  א. מעודה:

 24 כיתות נבנות עכשיו בחזית 68 א. רפפורט:

 25 על כמה שטח? א. מעודה:

 26 . 4,9-כ א. רפפורט:

 27 . ובית הספר היום דונם, בקיצור 4,9 א. מעודה:
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 1יש לו את לא, זה לא מדויק. הוא נפרש, הוא פרוש על הרבה שטח.  א. רפפורט:

 2 קרוואנים שהציבו זמני. המבנה המקורי, יש 

 3 כמה שטח ירוק, כמה שטח לא בנוי? א. מעודה:

 4א מאוד יש המון שטח ירוק, יש שם חורשת האיקליפטוסים שהי א. רפפורט:

 5 מגבילה. 

 6 לא משנה. היא סגורה א. מעודה:

 7 חלק מהחורשה הישן נמצא שם. ר:"ח. געש, יו

 8 לא, אבל היא בתחום בית הספר? א. מעודה:

 9 חלק כן, חלק לא.  ר:"ח. געש, יו

 10 חיים, תארגן לו סיור שם. א. כאכון:

 11 דל?אם אני אעשה סיור אני אבין מה הגו סליחה, אני מכיר את המקום. א. מעודה:

 12  9, 0, 8,9אלף מטר, יש לך  44אבל הוא אומר לך מתוך  א. כאכון:

 13 אלף מטר בערך.  44לא, הוא אמר  א. מעודה:

 14 זה היינו הך.. לא משנה, אפרים, 63 א. כאכון:

 15 טוב, אז קיבלנו הסבר. א. מעודה:

 16 .מאושרמי בעד?  ר:"ח. געש, יו

 17 

 18 חנה כרכור לעניין הקצאת אישור הסכם עם עמותת בית החינוך הדמוקרטי בפרדס .4

 19 מבנה, סטודיו באולם ספורט הסמוך לביה"ס הדמוקרטי שבילים ע"ש מנחם בגין 

 20 , פרדס חנה כרכור.04ברח' החורש 

 21 אני מבקש לאשר את ההסכם עם העמותה. בהמשך  ר:"ח. געש, יו

 22 אז המועצה חותמת עם העמותה? א. מעודה:

 23 כן.  ר:"ח. געש, יו

 24 לשנה. א. מעודה:

 25  לשנה. ר:"ש, יוח. גע

 26שאלה לי אחת. אחת קטנה, באמת. אנחנו מאשרים שהם למעשה  ר. לירם:

 27 ימשיכו לכיתה י'. תחת איזה סמל 
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 1 מוכר שאינו רשמי. הם הגישו בקשה למשרד החינוך  ר:"ח. געש, יו

 2 שנה הבאה הם יצטרכו להיבחן?  ר. לירם:

 3מאחר ופרדס רשמי.  תקשיב, התהליך התחיל כעמותה שמוכר שאינו ר:"ח. געש, יו

 4חנה כרכור הוכרה כמרחב ניסוי בתחום החינוך, מה שבדרך כלל לא 

 5ונתנו לנו את האישור למוכר ורשמי שלם, הלכו איתנו  אישורנותנים ל

 6לבי"ס בגין. פנינו ואמרנו יש ביקוש, מבקשים להקים חטיבת ביניים. 

 7את הצורך, אישרו את הפרוגראמה לחטיבת הביניים. התחיל בדקו 

 8עוד לא התקבל האישור כי עוד לא נגמרו תהליך לאשר תיכון. בינתיים 

 9הבדיקות של משרד החינוך, הדרך להשאיר את הילדים פה במסגרת 

 10הם דואגים, תפקידם לקבל את האישור ממשרד בכיתה י' בעמותה. 

 11 החינוך. 

 12 את הסימול. ר. לירם:

 13קלטו את הילדים כי אף אם לא יהיה להם הם לא יהמוכר. את הסימול  ר:"ח. געש, יו

 14 יש שמה הורים, תאמין לי, דעתנים לגמרי. טוב. אחד לא יבחן אותם. 

 15 .אושר 

 16 

 17 בין דרך 2/חלקה  3/34/אישור עקרוני למכירתם של שני מגרשי מגורים בגוש  .4

 18 עירון לרח' הגבורה.

 19 מ"ר. 044בשטח  73/7חלק ממגרש מס'  א. 

 20 מ"ר. /.39/בשטח  73/0חלק ממגרש מס'  ב. 

 21אני מבקש אישור עקרוני של המליאה  ,הסעיף הבא על סדר היום ר:"ח. געש, יו

 22 למכירת שני מגרשי מגורים.

 23 איפה הם? א. מעודה:

 24 אריה, תפתח את המפה תראה. ר:"ח. געש, יו

 25זה הבית של האוטיסטים. פה יש שטח התות.  נווה, זה 34זה מחנה  א. רפפורט:

 26טרוקה שייכת לנו, הבעלים אנחנו חשבנו שהמ. 705בניה ש0אושר לש

 27המטרוקות נכנסו לאיחוד  .הלכו לבית משפט והפסידו ,חשבו שלא
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 1 כי גם אופטימאליתוחלוקה והמועצה קיבלה מגרשים. החלוקה לא 

 2של היזמים וגם השמאי של הועדה המחוזית היו יכולים לעשות השמאי 

 3ה אז נשארנו שותפים בכמה זוגות של מגרשים, חלק ז ,יותר טובסידור 

 4 דו משפחתי, חלק זה חד משפחתי.

 5נצא זה אישור עקרוני לצאת למכרז. אם תאשרו מה שאני מבקש  

 6 למכרז, לא תאשרו לא נצא למכרז. 

 7 זה חלקי מגרשים.  ר. גלר:

 8אני הייתי לא שלם עם העניין זה חלקי מגרשים, אני מבקש שתקשיבו.  ר:"ח. געש, יו

 9 של חלקי מגרשים. 

 10 ביפה נוף מה קורה איתן? אגב המטרוקות א. מעודה:

 11 לא נגמר, הם לא משווקים ואני עוד לא מקבל כלום. ר:"ח. געש, יו

 12 אבל כמה מגיע לנו מזה, מהמטרוקות? א. מעודה:

 13 הם טוענים שכלום. א. רפפורט:

 14 מגרשים. 0, 8במינהל, אל תתפוס אותי במילה,  ר:"ח. געש, יו

 15 מתוך? א. מעודה:

 16 מגרשים סך הכול.  5או  3שמה עוד  מגרשים. יש 0, 8 ר:"ח. געש, יו

 17 ואתה עצור להם בגלל ההיטלים?  א. מעודה:

 18 בגלל המטרוקות.  ר:"ח. געש, יו

 19 אז מהמינהל אתם לא מוציאים, לאנשים הפרטיים הכנסתם להם.  א. מעודה:

 20כי עם המינהל אני לא יכול ללכת למשפט, אם המינהל אני חייב ללכת  ר:"ח. געש, יו

 21צל הממונה על המחוז, כמו דברים אחרים שזה נמשך בהליך בוררות א

 22 לפעמים

 23הזאת היא תוכנית שבמהותה היא איחוד וחלוקה. ברגע התוכנית  א. רפפורט:

 24שעושים איחוד וחלוקה חייבים לעשות טבלאות הקצאה, טבלת איזון. 

 25 מה שהמועצה קיבלה כתמורה על זכותה 

 26 ?זה היה עם הסכמה או בלי הסכמת הבעלים א. כאכון:

 27 זה ללא הסכמת בעלים. א. רפפורט:
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 1 אגב המועצה פטורה מהיטלי השבחה? א. מעודה:

 2תן לי לסיים. בסופו של תהליך אנחנו קיבלנו חלקים בשלושה מגרשים  א. רפפורט:

 3כל מגרש זה אזור מגורים  נפרדים. כל מגרש הוא בסדר גודל של כדונם.

 4השטח של סה"כ יחידות דיור.  0ב', זה אומר שאפשר להקים בו 

 5המועצה מסתכם, שלושת המגרשים, הוא כדונם אחד. כלומר יש לנו 

 6 יחידות דיור. 0-לזכות בערך למגרשים 

 7 34וך המגרשים האלה נמצא בתחום שהוא, בעצם שמחנה אחד מת 

 8עולה על המגרש הזה, לכן הוא לא נמצא  34הגדר של מחנה פולש אליו. 

 9 לצאת למכרז.עם כרגע בשלב המכירה כי כל עוד לא תפנה אין ט

 10שני המגרשים הנוספים הם חלקים בשני מגרשים אחרים, ומתוכם ניתן  

 11 כחצי דונם.להקים שתי יחידות דיור כי זה מסתכם 

 12 זה שטח המינהל או  א. מעודה:

 13 זה שטח פרטי. א. רפפורט:

 14 פרטי. ר:"ח. געש, יו

 15 כדי שמיאנחנו בעצם מוכרים את זכותנו באותם שני מגרשים  א. רפפורט:

 16שהבעלים או האחרים ירצו ויוכלו לממש ולא לעשות את זה בשותפות. 

 17כי הוא ברגע שמכרנו, מי שיקנה אותם יצטרך לשלם היטל השבחה 

 18מממש את הזכויות. אגב במקרה הזה גם לו המועצה הייתה בונה 

 19 להבנתי היא מחויבת לשלם היטל השבחה.

 20 למי, לעצמה? א. מעודה:

 21 כן. א. רפפורט:

 22 ועצה תשלם לעצמה? המ א. מעודה:

 23 היא צריכה לשלם. א. רפפורט:

 24אני מבקש את האישור חברים,  מכיס ימין לכיס שמאל. כסףעביר מזה  ר:"ח. געש, יו

 25אני מבקש את כל התהליך יתנהל בועדת המכרזים. . למכור העקרוני

 26 .אושר פה אחדמי בעד? אישור המועצה לאישור העקרוני. 

 27 
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 1 אישור תב"רים. .7

 2אלף שקל  604, הסדרת כיכר הנשיא מצומת הדקלים הבנים, 669 ר. גלר:

 3תוספת קומה למועצה, לבנין של המועצה,  666מכספי קרנות המועצה. 

 4מיליון  0,9-עדכון התב"ר, הפחתה ל 986אלף שקל.  444הבניין הזה, 

 5 שקל. 

 6 חבר'ה, יש הערות לתב"רים?  ר:"ח. געש, יו

 7לף שקל קומה של המועצה כשכבר יש א 444למה  ,אני רוצה רק להבין א. מעודה:

 8 תשתית ויש הכול? 

 9 כל היועצים.  ר. גלר:

 10 אלף? 444אני צריך לממן יועצים? מה יש לי, פה זה  א. מעודה:

 11 אישור כבאות. אתה צריך לתכנן, אדריכל, קונסטרוקטור, יועץ חשמל,  א. רפפורט:

 12 יש הבדל, אם אתה  א. מעודה:

 13 אין שום הבדל. א. רפפורט:

 14לא  תן לי להביע את דעתי ותגיד שאני לא יודע, בסדר? עם כל הכבוד, ודה:א. מע

 15כולם נולדו הכי חכמים בעולם או הכי לא מבינים. אני שואל, אני יודע 

 16שכשבנו את הבניין הזה, אני עוד זוכר איך דיברו על זה שעשו פה 

 17 תשתיות לשלוש קומות, אולי לארבע. עשו את התשתיות האלה.

 18לא היה צריך כי פרדס לו אז לבנות עוד קומה. לא בנו כי זאת אומרת יכ 

 19חנה הייתה קטנה. עכשיו אני אומר שאתה בא ואומר לי קונסטרוקטור 

 20וכל היועצים, זה כאילו אני בא אל אדמה בתולה, קרקע בתולה ואני 

 21 אלף? 444כבר יש תשתית, יש הכול. למה אני צריך עוד  מתחיל. למה?

 22שלא לקחנו זול עוד לטעמי היא זולה ואני מקווה ון היא הצעת התכנ ר:"ח. געש, יו

 23המחיר לבניה מדי, כי אתה בונה, זה שיש תשתית יכול להיות שבסוף 

 24אולי בתחום מסוים יהיה יותר זול, אבל התכנון צריך להתבצע. 

 25הקונסטרוקטור והחשמל והמים ועיצוב הפנים, כל זה עולה כסף. אני 

 26 זול. שהתכנון יחסית לא שש לשחרר כסף. אני אומר לך 

 27דרך אגב התכנון כולל גם את השינויים שנובעים מכל העדכון, כי אם  
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 1אתה מוסיף קומה אתה צריך את גרם המדרגות לשנות, כמה מטר 

 2 בונים למעלה? 

 3אנחנו מדברים על תוספת קומה שלישית, אבל יש גם הרחבה של שתי  א. רפפורט:

 4 תוספת. רמט 744-כבמסתכם הנוכחיות. סה"כ הקומות 

 5 גם?זאת אומרת מרחיבים את הבניין הקיים  א. מעודה:

 6 מוסיפים לבנין הקיים אגף קטן. א. רפפורט:

 7 כמה? א. מעודה:

 8מטר, תוסיף למעלה  944סה"כ, אני אומר סה"כ קומה, גודל של קומה  א. רפפורט:

 9 את הקומה 

 10 .944עוד  א. מעודה:

 11 ן הזה. שזה קצת חורג מעבר לקונטור של הבניי א.רפפורט:

 12 הבניין הזה גם אתה מרחיב אותו? א. מעודה:

 13 מטר. 74, 64ובבנין הזה בכל קומה יש תוספת סדר גודל של  א. רפפורט:

 14 אני רוצה להבין, אתה מתכוון שמגדילים  א. מעודה:

 15אני מתכוון שמגדילים, יוצאים מתוך המסגרת של הבניין הזה בשתי  א. רפפורט:

 16 כן. הקומות. נכון. 

 17 ?64-ו 64אז זה כמה,  :א. מעודה

 18 לא זוכר, זה לא כל כך מהותי כרגע. א. רפפורט:

 19מבקשים לאשר את יש הצעה לתוכנית, עוד אין תוכנית מפורטת. אנחנו  ר:"ח. געש, יו

 20 הכסף

 21 אתה נותן הערכה  א. מעודה:

 22 נכון, כי הצעת התכנון דיברה על קומה שלישית שהיא מדורגת ותוספת  ר:"ח. געש, יו

 23 אבל בלאו הכי זה יחזור שוב פעם, זה לא בסדר. :א. כאכון

 24אפשר יהיה  עכשיו זה התכנון, עוד לא יוצאים לביצוע. כשייגמר התכנון ר:"ח. געש, יו

 25 לגשת לאומדנים ולדעת 

 26 זה מהתקציב הבלתי רגיל של הפיתוח?  א. מעודה:

 27 תב"ר.  א. רפפורט:
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 1 כן. מה עוד? ר:"ח. געש, יו

 2אלף שקל? ואם כן, למה התעכבנו  604שואל למה עולה למה עולה, אני  א. מעודה:

 3 עם הכיכר הזה כל כך הרבה זמן?

 4התעכבנו כי היו גישות שונות לתכנון הכיכר. הייתה ועדה להגנת  ר:"ח. געש, יו

 5א' ולפי הרצון שלה הלכנו למתכננים והם רצו ב' ואחר הסביבה שרצתה 

 6 כך חשבו ג'.

 7 ם?מה היו שמה, עיזים עוד פע א. מעודה:

 8 המזרקה. ח. בן צבי:

 9 לא, באמת, אני רוצה לדעת.  א. מעודה:

 10 יהיה שם שעון שמש. א. רפפורט:

 11 מי בעד התב"רים? זה המחיר של התכנון. ר:"ח. געש, יו

 12 רגע. שכונת מערב מה זה? א. מעודה:

 13 עמר ומכר, קנה, נכון? זה שכונת המערב.השכונה, השטח שהיה של  ר:"ח. געש, יו

 14ומשהו מיליון שקל, אנחנו מקטינים את  6תב"ר על פתחנו . 6474ש0

 15 התב"ר הזה.

 16אנחנו צריכים לתת לחברי המועצה את הדו"חות הסקורים. זה דו"ח  

 17סקור שלנו. מי שעושה את הדו"ח המבוקר של הרשות המקומית זה 

 18 . משרד הפנים, ממנה רו"ח

 19 זה שלנו פה? א. מעודה:

 20שרד הפנים מינה כמו כל שנה משרד רו"ח זה הדו"ח שלנו על עצמנו. מ ר:"ח. געש, יו

 21שעושה את הביקורת. הם צריכים להגיש את הדו"ח ביקורת למשרד 

 22 הפנים, לא יודע מתי במאי, יוני, יולי.

 23 מי עשה את זה? א. מעודה:

 24זה אנחנו, זה הנהלת חשבונות שלנו. זה אתה מקבל כל רבעון, כמו  ר:"ח. געש, יו

 25 .התב"רים אושרום. מי בעד? עכשיו. אני מבקש לאשר את התב"רי

 26 תודה רבה. הישיבה נעולה.  

 27 
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 1 סוף הדיון


