תאריך 71/5/72
כ"ה באייר תשע"ב
מועצה מקומית פרדס חנה
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' )24( 2/72
ביום ה' כ"ה באייר תשע"ב 71/5/72
משתתפים:

1
2
3
4
5

מר חיים געש ,ראש המועצה

6

עו"ד אלדד בר כוכבא ,סגן ראש המועצה

7

מר רן גלר ,גזבר ומזכיר המועצה

8

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן ,היועץ המשפטי למועצה

9

אדר' אריה רפופורט ,מהנדס העיר

10

חברי המועצה :מר יואב קעטבי ,גב' כוכי גדרון ,גב' רינה רונן ,מר אפרים מעודה,

11

מר אבי כאכון ,מר עמוס כחלון ,מר עמנואל מצליח ,מר יוסי זריהן,

12

מר נחמיה מנצור ,מר אלי אטיאס ,גב' חיה בן צבי

13
14

 .7הצעה לסדר בעניין תוכנית בניית ביה"ס בשכונת האחוזה הירוקה – מוגשת ע"י מר
אבי כאכון (מצ"ב).
מר ח .געש:

15
16

אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה ,ברוכים הבאים .יש לנו מספר

17

הצעות לסדר ,הצעה לסדר בעניין

18

מר א .כאכון:

פתחת את הישיבה?

19

מר ח .געש:

אני פותח את הישיבה.

20

מר א .כאכון:

אני חייב לשאול שאלה שמאוד מציקה לי ,עמוס כחלון אתמול פגשתי

21

אותו ואמר לי שמשהו מציק לי שאתה לא מאשר לעשות את ה ...את

22

המסע אופניים כי זה לא חוקי ,כוכי ,שקט ,כי זה לא חוקי.

23

גב' כ .גדרון:

אל תגיד לי שקט.

24

מר א .כאכון:

אני מדבר עם ראש המועצה.

25

גב' כ .גדרון:

אל תגיד לי שקט!

26

מר ח .געש:

בדקתי ,בדקתי ,זה לא מופיע בסדר יום.

27

גב' כ .גדרון:

שקט תגיד למשפחה שלך ,לא לי.

28
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1

חברת איגמי40-3666868,

דובר:

כוכי ,מספיק!

1

מר א .כאכון:

 ...סדר היום.

2

גב' כ .גדרון:

אל תגיד לי מה לעשות .אל תתערב .אל תתערב( .מדברים ביחד ,לא

3

ברור)

4

אני לשמחתי הרבה ותודה לבורא עולם מאה פעם ,זה לא שלי ...שיהיו

5

כולם בריאים ,זה לא שלי.

6

מר א .כאכון:

ברור שזה לא שלך ,אבל לאנשים יש מכתב...

7

מר ע .כחלון:

זה לא שלי.

8

מר א .כאכון:

ואת ה חיים מוריד את המסע אופניים כי הוא יצא בקואליציה...

9

מר ח .געש:

הנושא לא מופיע על סדר היום.

10

מר א .כאכון:

חיים...

11

מר ח .געש:

סעיף ראשון על סדר היום ,הצעה לסדר בעניין תוכנית לבניית בי"ס...

12

מר י .זריהן:

נסעת לחו"ל לפני שבוע ,למה לא דיווחת למליאה?

13

מר ח .געש:

לא נסעתי לחו"ל.

14

מר י .זריהן:

אמרו שנסעת לחו"ל.

15

מר ח .געש:

אז אמרו  .כדאי שתפסיק להתעסק עם שמועות .בהזדמנות אני אספר

16

לך איפה הייתי בשבוע שעבר ,אני לא מאחל לך .מר כאכון ,בבקשה.

17

תוכנית בניית בי"ס בשכונת האחוזה הירוקה ,לצערי הרב היא נכתבה

18

ב 0-בדצמבר  1466הבאתי את ההצעה .לאחר פנייתי אליך ביום ה66-

19

בנובמבר בבקשה לפגוש אותי ואת תושבי השכונה לגבי הסוגיה של

20

הבי"ס ועומסי התנועה שיש באזור ביה"ס ,מה שקורה בשכונת יובלים,

21

במורשה ,שהם נבנו ,יובלים נבנה בתקופה הזאתי  ...תראה מה קורה

22

שם עכשיו ,יש שם עומס ,ממלכתי כרכור עם העומס הגדול ,לצערי הרב

23

ראש המועצה החלטת להתעלם מפנייתי באופן מוסדר ושרירותי

24

טלפון של מישהו רוטט ,הטלפון הנייד ,אני אודה לכם ...יש ויבראציות

25

בשולחן.

26

באופן מוסדר ושרירותי העברת בישיבת המועצה לפני מספר חודשים

27

הצעת תקציב של  544אלף שקל לתכנון עבור הקמת ביה"ס באחוזה

28

מר ע .כחלון:

מר א .כאכון:

מר ח .געש:

מר א .כאכון:
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8

חברת איגמי40-3666868,

הירוקה שאגב אני מברך על הקמת בית הספר ...ככה יוקטן מספר

1

התלמידים בכיתות ואני מברך על כך ,אבל התעלמת מהפצרותיי

2

להקפיא את נושא התכנון ולהזמין מהנדס תחבורה שעלותו של מהנדס

3

התחבורה חיים היא  1אחוז מ 544-אלף שקל ,לא התייחסת אלינו ,לא

4

התייחסת אלי למרות שהזמנתי אותך שוב פעם ושוב פעם לפגוש את

5

התושבים ואותי ביחד בשכונה .תגובתך לאמצעי התקשורת ,זה היה

6

מזמן ,אמרת בתוכנית המקורית מראש ישנה תוכנית להקמת בי"ס

7

בשכונה ,זה נכון ,רק שכחת לציין חיים שבזמן שנכתבה התוכנית הזאת

8

כרכור הייתה שכונה קטנה מאוד יחסית להיום ואף אחד לא דמיין את

9

ההאצה המוגזמת שלך בכמות הבנייה ואישורי הבנייה שנתת שללא

10

ספק פגעה בשגרה גם של התושבים החדשים וגם של הישנים.

11

מר ח .געש:

אני לא נתתי דרך אגב אישור בנייה ...

12

מר א .כאכון:

אז מי אישר?

13

מר א .מעודה:

זה התב"ע ,מה מי אישר?

14

מר א .כאכון:

זה ראש המועצה.

15

מר א .מעודה:

זה התב"ע.

16

מר א .כאכון:

תב"ע ,מי אישר?

17

מר א .מעודה:

זה תוכנית בניין עיר.

18

מר א .כאכון:

אז מה אפרים? זה עדיין לא

19

מר י .זריהן:

אבל תוכנית בניין היה צריך קודם  ...למעיינות את מה ש...

20

מר א .מעודה:

לא ,שמה...

21

מר א .כאכון:

למה אתה אומר לא? למה אתה אומר לא? חיים ,אני מבקש ,בגלל

22

שעברה חצי שנה ,קודם כל אני שואל את השאלה הזאת ,את רן גלר

23

איפה התקצי ,האם הועבר כסף ,ה 544-אלף שקל ...

24

מר ח .געש:

זה רשמו את השאלה שלך בסדר יום?

25

מר א .כאכון:

לא ,אני אגיד לך למה ,כי לפני חצי שנה אושר ,אם היית מעלה אותה

26

כמו שצריך אז היה בסדר ,לא הייתי שואל את השאלה הזאת ,אז ...

27

קיבל את ה 544-אלף שקל  ...עבור התכנון ,זה השאלה הראשונה והאם

28
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0

חברת איגמי40-3666868,

הוא תכנן את בית הספר ,זה דבר ראשון .או.קי ?.אגב היו התנגדויות

1

לתב"ע ,בלי שום קשר...

2

איזה תב"ע? על מה אתה מדבר? איזה תב"ע? אתה יודע מתי אושרה

3

התב"ע של אחוזה ירוקה?

4

אתה ישבת ,לא אחוזה ירוקה ,אני מדבר אתך על יובלים ,אתה ישבת

5

גם בהתנגדויות

6

מר ח .געש:

אתה יודע מתי אושרה התב"ע של יובלים?

7

מר א .כאכון:

מתי?

8

מר ח .געש:

ב.6991-

9

מר א .כאכון:

...

10

מר ח .געש:

 6991ש ,501/עזוב ,אני לא רוצה...

11

מר א .כאכון:

תגידו לי בנות ,בנות ,הוא היה בהתנגדויות ,חיים געש ישב? ישב ,נכון

12

ביובלים?

13

אתם מדברים על שני דברים שונים לחלוטין ,התב"ע המקורית של

14

יובלים אושרה ב ,6991-ש501/

15

מר א .כאכון:

ואחרי זה?

16

מר ח .געש:

אתה רוצה להקשיב לי? בגלל הבנייה השונה של השכונה של הצבא

17

נותרו לחברה זכויות שהיה צריך לנייד אותם למקום אחר ועשו עדכון

18

לתב"ע ,ושמעו את התושבים בהתנגדויות ,אז התב"ע המקורית

19

שהכריזה  Xמקומות דיור היא מ ,6991-המועצה המקומית גם קיבלה

20

שליש מהיטלי ההשבחה ב ,6993-נכון?

21

מר א .מעודה:

נכון מאוד.

22

מר ח .געש:

המזוודה של אללה ירחמו בר נוי ,איך קראו לו?

23

מר א .מעודה:

יוסי בר נוי.

24

מר א .כאכון:

לא נכון חיים ,אתה ישבת בוועדה ,אתה ניזון מהם.

25

מר ח .געש:

אתה ניזון מהם?

26

מר א .כאכון:

מהתושבים ,כן ,מה לעשות?

27

מר ח .געש:

אני מעריך את התושבים יותר ממה שאתה מעריך אותם.

28

מר ח .געש:

מר א .כאכון:

מר ח .געש:

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
61.5.61

5

חברת איגמי40-3666868,

מר א .כאכון:

אני שמח.

1

מר ח .געש:

וההתנגדויות היו על עדכון לתב"ע והעדכון עסק בלאן ואיך יעברו

2

הזכוית שנוצרו כתוצאה מבניית השכונה הצבאית בשכונה מרווחת יותר

3

ממה שתוכנן במקור.

4

מר א .כאכון:

יש שם שטחים חומים?

5

מר ח .געש:

בוודאי שיש...

6

מר א .כאכון:

איפה חוץ מ...

7

מר ח .געש:

קח את התב"ע ותסתכל ,אני לא אעשה לך עכשיו שיעור.

8

מר א .כאכון:

אתה לא זוכר?

9

מר ח .געש:

לא ,ממש לא ,אני זוכר כל תב"ע בראש?

10

מר א .מעודה:

מה הקשר בין יובלים לבי"ס של אחוזה?

11

מר א .כאכון:

לא ,סתם ,זה גלש.

12

מר א .מעודה:

לא ,כתבת בי"ס אחוזה הירוקה.

13

מר י .זריהן:

שם אין הסדרה של חניה ואז דיברנו שנעשה סיור ולא עשינו כלום.

14

מהקהל:

אתם הצבעתם בלי לראות את המקום בכלל.

15

מר א .כאכון:

אני חייב לציין את זה שאם אתה זוכר חיים בסיור שסיירנו ,בסיור של

16

חברי המועצה ...

17

אני אודה לקהל אם לא ישתתף בדיון ,עוד שנה וחצי בחירות ,כל מי

18

שרוצה יכול להיבחר.

19

מהקהל:

אנשים פה הצביעו על הקמת בי"ס בלי להיות נוכחים במקום.

20

מר א .כאכון:

אגב ,זה נכון מה ש,

21

מר ח .געש:

מה ההצעה שלך?

22

מר א .כאכון:

מה שהבחור שם אומר זה נכון ,המועצה המקומית פרדס חנה כרכור וזו

23

ההצעה שלי ,מקפיאה את התכנון ,רגע ,אני שואל אותך בעצם אם תוכנן

24

הבי"ס בסוף או לא תוכנן כי עברה חצי שנה.

25

מר ח .געש:

בי"ס ...

26

מר א .כאכון:

שולם כאילו.

27

מר ח .געש:

בתהליך תכנון ,כן.

28

מר ח .געש:
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מר א .כאכון:

6

חברת איגמי40-3666868,

אז צריך לשנות את ההחלטה למעשה ,מה זה לשנות כאילו כי זה אחרי

1

חצי שנה ,אז מה שאני מבקש לעשות זה להקפיא את התכנון ואם

2

שילמנו לו לפי התקדמות אז להקפיא את התכנון של בי"ס אחוזה

3

ירוקה עד שלא ימצא פתרון מיידי של בעיית התנועה שתיווצר בשכונה

4

ובעיות החניה.

5

מר א .מעודה:

אתה רוצה מהנדס תחבורה בקיצור.

6

מר א .כאכון:

בהחלט ,זה מה שאני רוצה שורה תחתונה ,זה מה שביקשתי גם בישיבה

7

הקודמת.

8

זה המוקד ,אז תגיד לו אתה מבקש האם יש מהנדס תחבורה או לא ,זה

9

מה שאתה צריך לשאול.

10

אתה רוצה להגיב?

11

מר א .מעודה:

מר ח .געש:

אדר' א .רפופורט :כן ,אני רוצה להגיב .ההתקשרות של המועצה עם המתכנן היא

12

התקשרות כוללנית ,המתכנן ,משרד האדריכלים נותן את כל שירותי

13

היעוץ לרבות יועצים...

14

מר ח .געש:

בשבעה החודשים האחרונים.

15

מר י .זריהן:

מי זה המתכנן? (מדברים ביחד ,לא ברור)

16

מר ע .כחלון:

 064היה ,ההצעה שלהם הייתה .064

17

מר י .זריהן:

זה המתכנן ויקטור ...

18

מר ע .כחלון:

ויקטור ,ויקטור.

19

אדר' א .רפופורט :המשרד של התכנון הוא משרד משותף של שוקי שושני וויקטור ,שניהם

מר י .זריהן:

מיומנים בנושאים.

21

אחד מהם מקורב מאוד...

22

אדר' א .רפופורט :שוקי וכל היועצים
מר י .זריהן:

20

הוא אדריכל שלא ...

23
24

אדר' א .רפופורט :ובמידת הצורך על פי התכנון אם צריך ישולב יועץ תחבורה ,כרגע

25

התכנון המתהווה המבוסס על תב"ע מאושרת עם זכויות דרך מספקות

26

לא הגענו למסקנה שנדרש יועץ תחבורה.

27

אפשר לדעת האם בשלב התכנון יובא לידיעת המועצה את השלבים

28

מר א .מעודה:
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1

חברת איגמי40-3666868,

באיזה מצב אנחנו ,מה היה התכנון אם יש לנו הערות?

1

מר א .כאכון:

אפרים ,אפרים ,אתה ...אתה לא הבנת מה הוא ענה.

2

מר א .מעודה:

אני יודע מה הוא ענה .האם בשלב התכנון אנחנו נקבל אינפורמציה מה

3

המצב או שאנחנו רק נגיע למכרז בנייה?

4

חברים ,צריך לזכור דבר אחד ,בי"ס יש לו ,של  Xכיתות צריך X

5

דונמים ,זה לא שאתה זורק את הבי"ס איפה שאתה רוצה ,אתה לא

6

לוקח שטחים שאין לך ואתה לא מחבר שטחים שאתה לא יכול...

7

מר א .מעודה:

זה נכון.

8

מר ח .געש:

אלה העובדות ,בתוכנית של האחוזה הירוקה ושל כאן גולן או איך

9

שקוראים לזה שמה ,הן תוכניות מהתקופה של העליה ההמונית,

10

תב"עות של תחילת שנות התשעים שלקחו בחשבון גם את זכויות הדרך,

11

דרך אגב יש שמה ,את אותה ההערה יכולתם להעיר או תוכלו להעיר,

12

יש שם יזם שהוא בעל שטח למסחר ,לא זוכר בדיוק ,נדמה לי אלפיים

13

מטר מסחרי או משהו כזה.

14

מר א .מעודה:

ליד המגרשים.

15

מר ח .געש:

ליד המגרשים ,מחר בבוקר הוא ירצה לבנות את המסחר שלו זה נלקח

16

בחשבון  ...התב"ע ,כשהגענו למסקנה שצריך בכרכור  01כיתות הייתה

17

החלטה והיה פה דיון סוער עם ההורים ,צעקו ימינה ,שמאלה ,הגענו

18

למסקנה ש 01-כיתות זאת אומרת שלושה בתי ספר ,אתה מחפש מקום

19

לבי"ס וזה עושה סדר כשאתה מחפש ל 61-כיתות  6דונם ,אין לך הרבה

20

מקומות כאלה מכל מיני סיבות ונעשה סדר שנחלק את כרכור לשלושה

21

אזורי רישום בגדול של הדרום ,המרכז והצפון או איך שאתה רוצה ,בכל

22

תכנון אתה לוקח ,אתה לא מתכנן ,שום מקום אתה לא מתכנן על שעת

23

העומס ,כי אם היית מתכנן כבישים לשעת העומס אז היית צריך לעשות

24

מחיפה לת"א בקטע שבין קיסריה ללא יודע לאן ,לוינגייט ,לא יודע לאן,

25

היית צריך לעשות  61מסלולים כדי שבבוקר כולם יסעו ,אבל בסוף

26

כולם מתכנסים ,יש להם פקק .אתה מתכנן ,עושה תכנון תחבורה על

27

ממוצעים ולא על שעת שיא ,מי שהסתובב ביובלים רוב שעות היום

28

מר ח .געש:
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חברת איגמי40-3666868,

יובלים שקטה ורגועה .יש  14דקות 15 ,דקות לפני שמונה ואחרי שמונה,

1

גם בממלכתי כרכור וגם ברבין וגם באלונית.

2

מר א .כאכון:

לפני אחת ואחרי אחת.

3

מר ח .געש:

תמיד ,אבל אתה לא יכול ,אם אתה רוצה לתכנן כבישים שיעמדו בעומס

4

של פריקת הילדים שום תוכנית תחבורה שתעשה ,לא יעזור שום דבר,

5

אתה מגיע לבי"ס של  61כיתות ,תכפיל ב ,04-זה  034ילד ,נגיד שרק בכל

6

משפחה יש רק שני ילדים 104 ,מכוניות ,אין שום מערכת תחבורה ,גם

7

לא בת"א ,שיכולה לספוג  104רכבים ב 14-דקות ,לא יעזור כלום .רוחב

8

הכבישים וזכות הדרך לוקחים בחשבון ,אני לא מדבר על זה שגם תקני

9

החניה גם הם מוכתבים ,אתה לא עושה מה שאתה רוצה ואתה לא

10

לוקח שטחים שאין לך ובתכנון תילקח בחשבון התחבורה( .מדברים

11

ביחד ,לא ברור)

12

מר ע .כחלון:

אין צורך בנספח תחבורתי לתכנון?

13

מר א .כאכון:

לא ,הוא אומר יש את הישן עמוס.

14

מר ע .כחלון:

למה?

15

אדר' א .רפופורט :אני אסביר לך ,מה שנדרש בהיתר בנייה זה להראות שהבי"ס עומד

מר ע .כחלון:

בהסדרי חניה ואם בכל התמרון

17

הסדרי חניה והגישה ,לא נספח תחבורתי?

18

אדר' א .רפופורט :לא ,זה מופיע בהיתר ,לא חייב נספח תחבורתי.
מר ע .כחלון:

למה לא? לא הבנתי.

אדר' א .רפופורט :כי אין דרישה כזו.
מר ע .כחלון:

אנחנו ניצור את הדרישה ,אנחנו רוצים ליצור.

אדר' א .רפופורט :הבקשה להיתר מוגשת על פי חוק התכנון והבנייה
מר ע .כחלון:

בסדר

אדר' א .רפופורט :היא כוללת את כל הנספחים
מר ע .כחלון:

16

19
20
21
22
23
24
25

כדי שלא נגיע לכל המצבים שבתי הספר הוקמו לא בתכנון מוקדם

26

ובתכנון מסודר אלא קודם בי"ס ,אחר כך השכונה ולהפך ,פה זה יותר

27

מסודר ,למה שלא יתווסף...

28
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חברת איגמי40-3666868,

מר א .מעודה:

בוא נראה למהנדס שיעשה גם...

1

מר ח .געש:

אני עושה שני דברים

2

מר י .זריהן:

אני רוצה לתקן את מה שהוא אמר ,שושני הוא באמת אדריכל מנוסה,

3

אדון ויקון לא מנוסה בכלל ,אז אל תגיד שני אדריכלים מנוסים ,זה לא

4

שני אדריכלים מנוסים ,זה אדריכל אחד מנוסה והשני

5

מר א .מעודה:

מספיק אחד.

6

מר י .זריהן:

כן ,מספיק אחד.

7

מר ח .געש:

אנחנו בלי שום קשר אנחנו נצרף נספח.

8

מר י .זריהן:

אבל זה אמרנו פעם קודמת ולא עשינו.

9

מר א .מעודה:

כן ,אבל עכשיו החלטה.

10

מר ח .געש:

חברים ,עוד לא התקדמנו לשום מקום ,אני עדיין חושב שזה לא ...

11

מר י .זריהן:

לא משנה ,אבל כמה שיותר מוקדם יותר טוב ,עושים תכנון של בי"ס ...

12

מר א .מעודה:

אתה פה מביא להחלטה...

13

מר י .זריהן:

אבל גם פארק ...אמרנו שיביאו ולא הביאו ,אז מה?

14

מר ח .געש:

אני ,תקשיב,

15

מר י .זריהן:

גם אז זה היה בפרוטוקול.

16

מר ח .געש:

אני מציע להוריד את ההצעה.

17

מר י .זריהן:

הם רק עושים מה שהם רוצים.

18

מר א .כאכון:

אבל למה להוריד אותה מסדר היום?

19

מר ח .געש:

אני מציע ,תקשיב ,כי זה הפרוצדורה ,אני מציע להוריד את ההצעה

20

מסדר היום ,יהיה נספח תנועה.

21

מר י .זריהן:

אז אתה מסכים ,אז גמרנו ,אז למה להוריד?

22

מר ח .געש:

לא ,כי הוא רוצה לעצור את התכנון ,אני לא רוצה לעצור את התכנון.

23

מר א .מעודה:

לא ,אבל אתה אומר יהיה נספח אז אני מסכים ...לא לעצור( .מדברים

24

ביחד ,לא ברור)

25

מר ע .כחלון:

הוא אומר אם לא יהיה...

26

מר א .כאכון:

אם לא יהיה ...לקבל את ההצעה שלי אז כן...

27

מר א .מעודה:

אבל הוא קיבל ,הוא אומר יהיה נספח תחבורתי ,מה אתה ...

28
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חברת איגמי40-3666868,

מר י .זריהן:

למה אתה מתערב כל הזמן? (מדברים ביחד ,לא ברור) עזוב אותך...

1

מר א .כאכון:

שיתן נספח תחבורה ,לא את הנספח הישן חיים ,נספח חדש אין בעיה,

2

אני מבטיח לך ש...

3

מר ח .געש:

טוב ,חברים

4

מר א .כאכון:

...את המיקום של הבי"ס אני מבקש.

5

מהקהל:

שיהיה ראוי לגשת שמה.

6

מר ח .געש:

יש  61כיתות ,המספרים ידועים ,אנחנו לא ממציאים את הגלגל.

7

מר א .כאכון:

 ...שתעביר ליועץ התחבורה...

8

מר ח .געש:

אני רוצה רק שתבין שכשאתה מתכנן תחבורה אתה לא מתכנן בשעת

9

השיא ,לו היית מתכנן לשעת השיא ,אני אומר לך ,כל הנתיבים

10

לירושלים היו צריכים להיות  3נתיבים ,אתה מתכנן על זמן ממוצע

11

ולוקח בחשבון שיש שעות עומס.

12

אבל יחד עם זאת אתה מתכנן גם דרכי גישה ודרכי יציאה ותקרא לזה

13

מילוט במירכאות.

14

מר ח .געש:

חברים ,יהיה נספח תנועה ספציפי לבי"ס ,דקה ,חיים

15

מר א .כאכון:

זה מה שאנחנו מבקשים.

16

מר ח .געש:

יהיה נספח תנועה ספציפי לבי"ס ,אני לא רואה בזה בעיה ,אני לא

17

רואה ...אף אחד מאיתנו חוץ ממנו לא גמר הנדסה אז אני גם לא רוצה

18

להיכנס לצד ההנדסי ,אז אני בכל זאת לפרוצדורה ,ההנחיה למהנדס

19

ניתנה ,נרשמה בפרוטוקול ,אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום

20

כי ההחלטה...

21

מר ח .געש:

אני מושך את ההצעה ,תמשוך את ההצעה.

22

דובר:

יש נספח גמרנו ,למרות שהם ב ...ואנחנו לא מהנדסים .יש נספח.

23

מר ח .געש:

אז אני מבקש להוריד.

24

דובר:

רגע ,שניה ,ההצעה מה אומרת? לעצור תכנון?

25

מר א .כאכון:

לא ,אני רוצה שיעשה נספח תחבורה.

26

מר א .מעודה:

אז הוא מסכים ,תסיר את ההצעה שלך.

27

מר א .כאכון:

 ...נספח תחבורה ישן חיים?

28

מר ע .כחלון:
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חברת איגמי40-3666868,

דובר:

משרד התכנון ,לא אבי

1

מר א .כאכון:

אריה מקודם זרק יציאה ,תקשיב מה אריה אמר מקודם...

2

דובר:

עזוב מה הוא זרק...

3

מר א .כאכון:

 ...אני לא  ...לישן ,ישן אנחנו...

4

דובר:

אדון ויטקון קיבל מספיק כסף ובמסגרת התכנון יהיה גם נספח

5

תחבורתי ,מה הבעיה? מה הבעיה?

6

מר י .זריהן:

תסביר לו לאט הוא יבין מהר .עזוב אותו.

7

מר ח .געש:

אם הוא מושך את ההצעה שיגיד  ...זה ירד מסדר היום.

8

מר א .כאכון:

אריה ,מה הבנת מחיים געש? (מדברים ביחד ,לא ברור)

9

מר ח .געש:

חברים ,או שאתה מושך או שאני מעלה

10

מר א .כאכון:

משכתי

11

מר ח .געש:

משכת ,ההצעה נמשכה ,הלאה .ההצעה לסדר ,אתה יכול להגיד לכולם

12

שם שאף אחד לא ראה את השטח אבל אני הייתי אתך בשטח איזה

13

פעמיים.

14

אתה היית  ...בשטח...

15

מהקהל:

 .2הצעה לסדר בעניין הקמת סקייט – פארק לבני נוער – מוגשת ע"י מר אבי כאכון
(מצ"ב).

16
17

מר ח .געש:

הצעה לסדר מס'  ,1מר כאכון בבקשה.

18

מר א .כאכון:

טוב ,הקמת סקייט פארק לנוער ,לבני נוער ,ושוב פעם ,זה נכתב ב60-

19

בדצמבר .1466

20

מר י .זריהן:

הוא הולך לעשות אותו כבר.

21

מר א .כאכון:

כבר היינו צריכים לגמור אותו .בפרדס חנה כרכור יש מתקני משחקים

22

במקומות שונים בישוב ,דבר מבורך ,אני מדבר על מתקנים לילדים לגיל

23

הרך ...לילדים עד גיל  ,66לכל היותר  .68ילדים מתבגרים ונערים

24

שהגיעו מעל לגיל  66 ,68ויותר מתקשים למצוא להם מקום ליהנות

25

גב' כ .גדרון:

כמה אתה מדבר אתה? באמת

26

מר א .כאכון:

מקום ליהנות או מקום לשחק בו מלבד גן שעשועים

27

מר א .מעודה:

גברתי ,סליחה גברתי ,לך אין זכות לדבר ואני רשאי לדבר ,באמת ,זה

28
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חברת איגמי40-3666868,

דבר חסר תקדים ,אני רציתי רק להבין מה זה סקייט פארק.

1

מר א .כאכון:

יוסי תסביר לו.

2

מר ח .געש:

זה נעליים עם גלגלים.

3

מר א .כאכון:

יוסי בונה כזה.

4

דובר:

אבל יש לזה תקציב.

5

מר א .מעודה:

זאת אומרת משטח...

6

מר א .כאכון:

 0 ,8מיליון שקל 5 ,מיליון שקל ,תלוי ,יש למועצה ברוך השם.

7

מר א .מעודה:

אני לא ...

8

דובר:

זה לאו דווקא מהמועצה יכול לבוא ,למה המועצה?

9

מר א .כאכון:

 ...בזיכרון יעקב עשו סקייט פארק .שוחחתי עם אבוטבול מקודם5 ,

10

מיליון שקל הסקייט פארק בזיכרון יעקב ,מדהים.

11

מר ח .געש:

עוד פעם דיברת עם אבוטבול?

12

מר א .כאכון:

אני רוצה שתחקה אותו...

13

גב' ר .רונן:

הוא אמר לי ...לי הוא אמר שהוא לא מכיר אותך.

14

מר א .כאכון:

אלי אבוטבול?

15

גב' ר .רונן:

כן

16

מר א .כאכון:

אני באמת לא יודע מי זה.

17

מר ח .געש:

אז כנראה שזה לא אלי אבוטבול הראש מועצה.

18

גב' ר .רונן:

...ישבתי איתו ,אבוטבול...

19

מר א .כאכון:

אני חושב שזה אבוטבול מנתניה בכלל ,אבוטבול מנתניה ,לא אבוטבול

20

מזיכרון.

21

מר ח .געש:

מר כאכון ,אני אודה לך אם תמשיך.

22

מר א .כאכון:

הילדים שאני מדבר עליהם ,חיים ,הבני נוער ללא ספק צריכים תעסוקה

23

כדי ש ,אנחנו רואים את הפשע הגואה וגואה בזמן האחרון ,עושים

24

שטויות מחוסר מעש ,אם זה ונדליזם ,אם זה מכות ילכו או שסתם

25

ישתעממו בבית ,שילכו למקומות אחרים .בשיחה שערכתי עם  ...עם

26

נערי ם  ...סקייט פארק בישוב זה דבר ש ...בקרב בני הנוער ,אם אתה,

27

בטח גם נכנסת לפייסבוק  ...פרדס חנה כרכור ראית שהבני נוער מאוד

28
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68

חברת איגמי40-3666868,

מתלהבים מזה חיים הסקייט פארק והנושא הזה וגם ההורים מאוד

1

מרוצים מזה ורוצים את זה ,אני חושב שהמועצה צריכה לראות בזה

2

חשיבות מאוד גדולה שיהיה סקייט פארק בישוב לנו בפרדס חנה כרכור,

3

מגרש כזה באזור ,נקים אחד ,נראה איך זה ילך.

4

מר ח .געש:

שניים...

5

מר א .כאכון:

אבל כבר אמרו לי ,חבריך בקואליציה גילו לי בטלפון שאין כסף ,אז אני

6

מוכן אחד...

7

מר י .זריהן:

תלוי למי אין כסף ,מה קרה לך?

8

מר א .כאכון:

אתה אומר שאין כסף ,כבר התקשרו ,אמרו לי אבי ,אין כסף ,מה

9

לעשות?  ...אז אני מבקש ,המועצה ...,כי אין כסף ,המועצה מחליטה על

10

הקמת סקייט פארק בישוב פרדס חנה כרכור ,איפה ש ...למרות חיים

11

העלות הגבוהה ,זה כמה מליונים ,אני דיברתי עם זריהן ...זה כמה

12

מיליונים ולפני הישיבה גם התקשרתי לשאול  5 ...מיליון שקל ,כן ,אבל

13

אפרים ...

14

מר א .מעודה:

אתה מציע עכשיו  5מיליון לסקייט פארק?

15

מר א .כאכון:

 8מיליון ,סקייט פארק קטן.

16

מר א .מעודה:

אני לא מוציא  644אלף על זה 8 ,מיליון

17

דובר:

לפארק של כלבים אתה מסכים?

18

מר ח .געש:

סיימת אבי?

19

מר א .כאכון:

סיימתי

20

מר ח .געש:

טוב ,עוד פעם ,יכולתי לעשות את זה בפרוצדורה ,לעשות הצבעה ,אני

21

רוצה רק מלת הסבר.

22

מר י .זריהן:

אתה יכול ,אתה יכול ,אף אחד לא מפריע לך ,תוריד ,חופשי.

23

מר ח .געש:

מר זריהן ,אני בדרך כלל נותן לך לדבר ,אז תן לי גם לדבר.

24

מר י .זריהן:

אני אומר אם אתה רוצה להוריד תוריד ,גם ככה...

25

מר ח .געש:

אני מודה לך שאתה מאפשר לי לעשות את מה שאני חושב .אנחנו

26

נמצאים בעיצומה של הכנת תוכנית אב לספורט שבין היתר צריכה

27

לאתר מה רוצים ,מה לא רוצים ,איפה אפשר ,איפה אי אפשר ומה צריך
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ומה לא צריך ואחרי זה גם להגדיר כאן איזה ...תן לאלי שמרכז את

1

הפרויקט הזה לדבר על זה.

2

תראה ,הקמנו תוכנית  ...לפני כמה חודשים והתוכנית הזאתי המטרה

3

שלה לראות איך יראה הספורט במושבה בעוד  64 ,5שנים ,בוועדה

4

הזאת יש עוד  65 ,60איש ,יש תת ועדה לעניין ...לפני כמה חודשים

5

לבדוק את הצרכים מהגיל הרך עד גיל פנסיה ...איך הנושא של הספורט

6

בכלל...

7

מר י .זריהן:

מי חברי הוועדה?

8

מר א .אטיאס:

אני אגיד לך ,יש הרבה

9

מר י .זריהן:

מפרדס חנה או לא מפרדס חנה?

10

מר א .אטיאס:

הם רובם מפרדס חנה ויש גם כאלה שלא כמו

11

מר י .זריהן:

לא כמו הדודאים.

12

מר א .אטיאס:

כמו מנהלת המתנ"ס ,כמו אילנה זגול ,כמו המפקחת על הספורט ,כמו

13

המפקח האזורי ,מורה לספורט שיש...

14

מר א .כאכון:

זה ספורט ישובי אתה מדבר? אני מדבר על סקייט פארק.

15

מר א .אטיאס:

תקשיב ,קודם תקשיב.

16

מר ח .געש:

זה חלק מהעניין.

17

מר א .כאכון:

זה  FUNכאילו.

18

מר א .אטיאס:

אבל קודם תקשיב שניה.

19

מר א .כאכון:

חיים ,זה  ,FUN SKATINGזה לא ספורט סקייט.

20

מר ח .געש:

גם מגרש ספורט בשכונה זה .FUN

21

מר א .כאכון:

מה?

22

מר י .זריהן:

הוא רוצה פוליטיקה קצת ...תסביר להם ,תסביר ,אין בעיה ,הם

23

שומעים.

24

אתה יודע מה? בוא לא נעשה פוליטיקה ,אני מציע להוריד ,אני ...

25

(מדברים ביחד ,לא ברור)

26

במסגרת זאת גם בודקים את כל המתקנים במושבה ,את הצרכים

27

מר א .אטיאס:

מר ח .געש:

מר א .אטיאס:
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שבונים בתוכנית ומה יהיו המתקנים לצורך העניין ובודקים את כל סוגי

1

הספורט וביניהם גם את הסקייט פארק .נושא אחד ...יש נושאים

2

אחרים ...את הנושא הזה ,אז כשעושים את הדבר הזה עושים סקר,

3

עכשיו בימים אלה עושים סקר ...אחרי כל ה ...יגיע פה לכולם ,תראו

4

את ההמלצות ,תראו את התוכנית אב עצמה ,יהיה לכם מה להעיר,

5

אנחנו באיזשהו שלב נוכל לקבל את זה ,וגם הנושא הזה יבחן ,אתה לא

6

יכול לקחת נושא ספציפי את זה אני רוצה ו...

7

מר א .כאכון:

אני מברך על התוכנית.

8

מר א .אטיאס:

אז אני אומר לך תחכה בסבלנות ...יקבל התייחסות או כן או לא...

9

מר י .זריהן:

שהגזבר יעשה גם ריכוז שתוכלו להזיז את הדברים איך שאתם רוצים.

10

מר א .כאכון:

אז אני מברך על התוכנית מתאר של הספורט ,אני לא מתכוון לספורט,

11

זה לא ספורט ,זה לפנק את בני הנוער ...אחר הצהריים...

12

מר ח .געש:

איפה לעשות? במערב? במזרח?

13

מר א .כאכון:

איפה שתרצה.

14

מר ח .געש:

ליד השכנים ...כמה אנשים...

15

מר י .זריהן:

בית ספר אחוזה ירוקה מצאת לו מקום? תמצא מקום גם לזה.

16

מר ח .געש:

כמה אנשים ...חברים ,זה שכמה אנשים צועקים זה אומר שכולם

17

רוצים?

18

מר י .זריהן:

תעשה סקר ,תלך למקומות שיש את זה( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

19

מר ח .געש:

אתה יודע ,אחד השכנים ...כי הגן שעשועים מפריע לו ,אתה יודע?

20

(מדברים ביחד ,לא ברור) מאחר וזה  ...טוב ,חברים

21

מר א .כאכון:

חיים ,אתה אין לך ילדים קטנים...

22

מר ח .געש:

כשהיו לי לקחתי אותם לת"א...

23

מר א .כאכון:

אז למה שלא ישחקו פה?

24

מהקהל:

הדלק יקר.

25

מר א .כאכון:

מאוד.

26

מהקהל:

...תחרותי ,עממי

27

מר ח .געש:

גם אם תצטרכי לנסוע למערב המושבה יהיה לך יקר.
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מר א .כאכון:

ממש לא.

1

מר ח .געש:

זה  1ק"מ מהבית שלך למערב המושבה לשטח המיועד...לא ,עם אוטו...

2

אני ,חברים ,אפרים ,אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום ,מי

3

בעד? מי נגד? מי נמנע? אפרים ,אתה לא משתתף בהצבעה?

4

מר י .זריהן:

לא משתתף ,לא חשוב.

5

מר א .מעודה:

הורדת מסדר היום? לא הבנתי.

6

מר ח .געש:

כן ,אתה בעד להוריד?

7

מר א .מעודה:

בטח סקייט פארק...

8

מר ח .געש:

תודה ,יוסי מתנגד .יוסי מתנגד.

9

מר י .זריהן:

אני עם כאכון.

10

מר ח .געש:

אבי מתנגד ויואב נמנע ,נכון? טוב

11
12

 .3הצעה לסדר בעניין הקמת פארק לכלבים – מוגשת ע"י מר אבי כאכון (מצ"ב).

13

מר ח .געש:

הצעה לסדר בעניין הקמת פארק לכלבים ,אפרים ,זה בשבילך.

14

מר א .מעודה:

כן

15

מר ח .געש:

הצעה לסדר להקמת פארק לכלבים.

16

מר א .כאכון:

תגחך געש.

17

מר ח .געש:

אבי ,בבקשה.

18

מר א .מעודה:

פארק או כלביה?

19

מר א .כאכון:

פארק לכלבים ,זה שאתה לא יודע ואתה נעול בתוך עצמך אפרים

20

מעודה אני מצטער נשמה...זה שהוא תקוע שמה...

21

מר א .מעודה:

תסביר לי מה זה נקרא פארק ,שהכלבים ילכו לטייל?

22

מר א .כאכון:

אני אקריא את ההצעה.

23

מר א .מעודה:

יש פארק לבני אדם

24

מר א .כאכון:

אני אסביר לך מה ההיגיון בהצעה.

25

מר א .מעודה:

מה עם הבני אדם?

26

מר א .כאכון:

יש לך.

27

מר א .מעודה:

אה ,יש?
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מר א .כאכון:

יש לך מספיק.

1

מר א .מעודה:

אז נותר לי רק פארק לכלבים.

2

מר א .כאכון:

נכון ,שלא יפריעו לילדים שמשחקים בגני שעשועים אפרים מעודה.

3

מר א .מעודה:

בסדר

4

מר א .כאכון:

גאון

5

מר א .מעודה:

לא יודע פתאום מה יש לך בראש ,פארק כלבים ,סקייט פארק ...עזוב

6

אותך ,בוא נדון בנושאים רציניים.

7

מר ח .געש:

בוא תקריא את ההצעה בבקשה( .מדברים ביחד ,לא ברור)

8

מר א .מעודה:

סקייט פארק בחמש מיליון ,נו ,אני באמת...

9

גב' כ .גדרון:

זה לא חמש ,זה חמישה מיליון.

10

מר א .מעודה:

חמישה מיליון ,נו ,באמת ,רק לכתוב?

11

מר ח .געש:

אבי ,תשלים בבקשה.

12

מר א .כאכון:

האוכלוסיה

13

מר ע .כחלון:

אל תזלזל ,אל תזלזל.

14

מר א .כאכון:

בפרדס חנה כרכור

15

מר א .מעודה:

אני מזלזל? חמישה מיליון סקייט פארק? אתה באמת ...

16

מר א .כאכון:

אתה מזלזל אפרים ,אתה מזלזל!

17

מר א .מעודה:

אנחנו מייצרים כסף?

18

דובר:

אגואיסט אתה ,אנשים...

19

מר א .מעודה:

אני מסתכל על המכלול.

20

מר א .כאכון:

...יראו לך שלא תיכנס לבחירות.

21

מר א .מעודה:

אני לא  ...חמש מיליון בשביל סקייט פארק.

22

מר ע .כחלון:

מה הזלזול הזה? אנשים רוצים בזה.

23

מר א .מעודה:

אני יושב פה עד עכשיו ואני ...

24

מר ח .געש:

אבי ,אתה מוכן לקרוא את ההצעה? מר מעודה...

25

מר א .מעודה:

 ...חמישה מיליון אני יכול לעשות גנים ,בתי ספר ,אני יכול לעשות...

26

מר ח .געש:

מר מעודה

27

מר א .מעודה:

סקייט פארק...
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מר ח .געש:

אפרים ,תן למציע להשלים הצעתו.

1

מר א .מעודה:

לא ,יש אחדים מהצופים שנדמה לי שהם מבינים יותר .תתמודד

2

בבחירות ,תיבחר ,תשב פה ,תביע דעתך.

3

מר י .זריהן:

יופי ,כל הכבוד לך מעודה.

4

מר א .מעודה:

מה לעשות.

5

מר י .זריהן:

אתה יודע מה הוא אמר בכלל?

6

מר א .מעודה:

תעזוב ,זה שראש המועצה מאפשר לכם לדבר זה ממש כבוד ,בדרך כלל

7

לא ...

8

מהקהל:

אני מודה לו על זה באמת.

9

מר א .מעודה:

יפה

10

מר ח .געש:

אבי ,תשלים בבקשה.

11

מר א .מעודה:

אני לא מכיר את כרכור ,אני לא מכיר כלום .לא ,אני לא אוהב בני אדם

12

שיושבים פה ומקשקשים במוח .הגיע משלשום לפרדס חנה.

13

מר א .כאכון:

יש לא מעט תושבים בפרדס חנה כרכור ,אדוני ראש המועצה

14

מר א .מעודה:

הגיע משלשום לפרדס חנה...

15

מר א .כאכון:

אפרים ,אולי תקשיב ותבין למה אני מבקש פארק לכלבים.

16

מר א .מעודה:

אין בעיה ,אין בעיה .אני בעד שישימו ליד הבית שלך ברמז.

17

מר א .כאכון:

מה רע?

18

מר א .מעודה:

שיהיה שמה גן...

19

מר א .כאכון:

אין בעיה ,אם ראש המועצה יחליט בבקשה.

20

גב' כ .גדרון:

הבית שלו לא ברמז.

21

מר א .מעודה:

איפה הבית שלו? (מדברים ביחד ,לא ברור)

22

גב' כ .גדרון:

מה לעשות ,יש לי ארבעה בתים ,אבל אני לא אזכיר לך מה שעשו בכביש

23

שלנו ליד הבית...

24

מר א .כאכון:

זה לא לעניין ,למה אתה מגזים?

25

גב' כ .גדרון:

כביש שלם...

26

מר א .כאכון:

ככה לא מתנהגים...

27

מר ח .געש:

כן מר כאכון.
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מר א .כאכון:

נכון יוסי? כביש...

1

גב' כ .גדרון:

נו ,די ...נו אבי.

2

מר ח .געש:

הייתי מציע להישאר ברמה העניינית ולא לעבור...

3

מר א .כאכון:

כביש שלם הוזז בגלל הבחורה הזאת.

4

מר ח .געש:

הייתי מציע להישאר ברמה העניינית.

5

מר א .כאכון:

היא התחילה איתי באישי.

6

מר א .מעודה:

סליחה ,זה דבר חמור.

7

מר א .כאכון:

היא התחילה איתי באישי ,לא אני.

8

גב' כ .גדרון:

זה בסדר יום?

9

מר א .כאכון:

 ...לא מדבר .יש היום לא מעט תושבים שיש להם היום כלבים בישוב

10

והם מביאים את הכלבים שלהם לשחק בגני שעשועים .אני נתקלתי אני

11

והבנות שלי לא מעט פעמים שהגיעו לשם כלבים והילדות פחדו ,למה

12

אין לאיפה לשחרר את הכלבים וזה הכוונה שלי ...שאנשים ידעו

13

שבאזור הזה משחררים כלבים והפארק לא משקיעים בו הרבה מאוד

14

כסף אפרים ,רק פארק מגודר.

15

מר א .מעודה:

אסור בחוק לשחרר כלב בשום תנאי ,חייב להיות עם רצועה.

16

מר א .כאכון:

ואם הוא במקום מגודר?

17

מר א .מעודה:

אם הוא סגור במקום מגודר? בבית שלך?

18

מר א .כאכון:

לא בבית שלי ,במקום מגודר.

19

מר א .מעודה:

אין ברשות הרבים

20

מר א .כאכון:

אני שואל אותך שאלה.

21

מר ח .געש:

אין ,אין

22

מר א .מעודה:

מה ,אם מקום מגודר( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

23

מר ע .כחלון:

לך לתל אביב...

24

מר ח .געש:

אבי ,סיימת? (מדברים ביחד ,לא ברור) במקום של אנשים ,ברשות

25

הציבור הכלב צריך להיות קשור ועם זמם ,הלאה.

26

מר א .כאכון:

אבל אם המקום רשום כמקום לפארק לכלבים

27

מר ח .געש:

תוריד את ההצעה.

28
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חברת איגמי40-3666868,

מר י .זריהן:

ברגע שהוא במקום ציבורי אתה לא יכול ...

1

מר א .מעודה:

לא ,אבל אתה לא יכול לשחרר אותו.

2

מר א .כאכון:

מה שאני מבקש ,אני אקצר את זה ,אגב ,יש בראשון לציון ,יש בנתניה,

3

זכרון יעקב יש ,בחדרה יש והיא אומרת שגם...

4

מר י .זריהן:

הכל יש בזכרון?

5

מר א .כאכון:

החלטה ,המועצה מחליטה להקים פארק לכלבים ומוסיפה ניירות איפה

6

שהיא פיזרה את המתקני צואה שיש בישוב חיים ,יש מתקני צואה ,זה

7

יפה ,אבל בלי ניירות...

8

מר ח .געש:

לא היו ניירות ,היו שקיות נילון.

9

מר א .כאכון:

שקיות ,כן ,אין ,היה .פעם היה.

10

גב' ר .רונן:

אנשים גונבים...

11

מר י .זריהן:

יש כל כך הרבה עובדים ,כל כך הרבה מכוניות...

12

מר א .כאכון:

יש ,יש כלבים הרבה.

13

גב' ר .רונן:

שיביאו מהבית ,שקית מהבית...

14

מר א .מעודה:

רציתי לשאול את כאכון ,אם כן יאשרו את הפארק כמה העלות של זה?

15

מר א .כאכון:

אני לא יודע ,יש פה מהנדס.

16

מר א .מעודה:

את חיים אני שואל.

17

מר א .כאכון:

אבל לא הרבה כסף.

18

מר ח .געש:

יש לנו לעשות את השצ"פ במדרשיה.

19

גב' ר .רונן:

אתה חושב אבל שאנשים יעזבו ליד הבית שלהם וילכו לפארק?

20

מר א .כאכון:

כן ,עם הכלבים שלהם ...אני בטוח שכן.

21

גב' ר .רונן:

בפרדס חנה המנטליות שכל אחד הולך ליד הבית שלו.

22

מר א .כאכון:

תאמין לי זה ...יש את זה.

23

גב' ר .רונן:

אני ראיתי את זה בקנדה ,לא ב...

24

מר ח .געש:

הייתי מבקש ,אלי ,אני מציע להוריד את ההצעה מסדר היום ,מי בעד?

25

מי נגד? מי נמנע? שניים נמנעים ,שניים מתנגדים ,תודה רבה ,ההצעה

26

לסדר הבאה ,אבי

27
28
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חברת איגמי40-3666868,

 .2הצעה לסדר בעניין ביטול רישיון עסק לעסקים הפתוחים בשבת ונקיטת פעולות
מנהליות – מוגשת ע"י מר אבי כאכון (מצ"ב).
מר א .כאכון:

1
2

בנושא ביג ,אחרי ששוחחתי עם ג'ובראן ג'ובראן ,היועץ המשפטי ,אני

3

אעדכן את חבריי במועצה ,הוא טוען ,אני ההצעה שלי הייתה לשלול את

4

הרשיונות של מי שפותח שם בשבת ,בגלל הדת עמוס ויוסי ,בגלל כל

5

אדם וחירותו ,דיברנו בישיבת מועצה שכל ה ,כל החנויות יסגרו כולל

6

מר א .מעודה:

לא יפתחו

7

מר א .כאכון:

לא יפתחו ,סליחה ,כולל בתי אוכל ובתי קפה ,מסעדות ...כל זה הוחלט,

8

וזה גם בפרוטוקול חיים זה תמצות שלך ,לא שלי ,אני מבקש להסיר את

9

ההצעה הזאתי ,למשוך אותה כי אני רוצה לבקש ,לאחר שג'ובראן אמר

10

שיש פסק דין ,הפסק דין אותי באופן אישי לא מעניין אבל בגלל שאני

11

לא רוצה שאתם תדחו את ההצעה הזו אז אני מבקש ממשרד התמ"ת

12

לבקש ,אני כבר עדכנתי אותם בדין ודברים היום בבוקר לאחר שסיפרו

13

לי שזה מה שהולכים להגיד ,לאחר שמשרד התמ"ת יעבירו לי את

14

הפסק דין הזה ויגידו לי ,אני רק יכול להגיד לכם דבר אחד מאוד חשוב

15

מר ח .געש:

אתה כתבת את ההצעה?

16

מר א .כאכון:

דבר אחד מאוד חשוב ,שנכון להבוקר משרד התמ"ת בשיחה שאני

17

שוחחתי עם אחד הפקידים שמה נאמר לי במפורש שיש חוק ,החוק

18

אומר בכל הארץ חד משמעית ,חוק בכל הארץ ...

19

מר ח .געש:

אתה ביקשת  ...שניה אבי ...

20

מר א .כאכון:

ראיתי את זה ,ראיתי את זה...

21

מר ע .כחלון:

לא הבנתי ,סליחה ...עם כל הכבוד לכם

22

מר א .מעודה:

אני מבקש להוציא אותם.

23

מר ע .כחלון:

אני בעד הפתיחה בשבת

24

מר א .מעודה:

לבקש

25

מר ע .כחלון:

יואיל וראש המועצה

26

מר ח .געש:

חברים

27

מר ע .כחלון:

נביא תיקון לחוק העזר

28
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חברת איגמי40-3666868,

מר י .זריהן:

לחוק העזר ,שיתקן את חוק העזר.

1

מר ע .כחלון:

ישנה את חוק העזר

2

מר י .זריהן:

יפתח ,מה הבעיה?

3

מר ע .כחלון:

כי חוק הוא חוק שוויוני.

4

מר ח .געש:

חברים

5

מר י .זריהן:

החוק לא מאפשר( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

6

מר ח .געש:

חברים ,אני מבקש כהצעה ...אתם לא חלק מהדיון ואני לא רוצה

7

להוציא אתכם .אני ,אם אתה ...חברים

8

מר ע .כחלון:

יביא תיקון לחוק כולם...

9

מר ח .געש:

חברים ,יוסי ,או שאתה מסיר או שאני מסביר מה הולך לקרות.

10

מר א .כאכון:

א' ,אתה יכול להסביר בשמחה.

11

מר י .זריהן:

תסתכל בחוק העזר( .מדברים ביחד ,לא ברור)

12

מר ח .געש:

חברים יקרים.

13

גב' כ .גדרון:

תנו לחיים לדבר.

14

מר ח .געש:

הסוגיה היא סוגיה משפטית ,מונחת בפני חוות הדעת של היועץ

15

המשפטי למועצה ולא מעניין אותי על בסיס מה הוא מבסס אותה ,אני

16

לא משפטן ולא מתיימר להיות משפטן .בגדול חוות הדעת של היועץ

17

המשפטי אומר שזה לא בסמכותה של המועצה לאפשר סנקציה א' על

18

עבירה ב' ,חוק העזר מונע פתיחה בשבת ,קיבלנו החלטה פה אחד ,אנחנו

19

ממשיכים לאכוף ולקנוס ,אני לא רשאי על פי חוות הדעת של היועץ

20

המשפטי לדון במתן סנקציה של שלילת רישיון עסק למישהו שהוא

21

עבריין ,אפשר היה לעשות את זה בהרבה צירופים אחרים ,אתה עובר

22

על החוק בתחום א' ,לשיטתך אפשר היה לתת לך סנקציה בכל תחום

23

אחר בגלל שעברתם לתחום א' ,היועץ המשפטי בחוות דעת כתובה אמר

24

לי זה לא בסמכותו

25

מר א .מעודה:

למה אנחנו לא מקבלים את החוות דעת של היועץ המשפטי

26

מר ח .געש:

הנה ,היא פה

27

מר א .מעודה:

זכותי היא לא לקבל את החוות דעת שלו ולהעיר עליה.

28
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חברת איגמי40-3666868,

מר י .זריהן:

אפשר לקבל את החוות דעת...

1

מר א .מעודה:

עם כל הכבוד

2

מר ח .געש:

אתה תחליט אם אתה ...

3

מר א .מעודה:

פה כתוב בחוק שאתה רשאי לתת סמכות מינהלית שלך ואם הם יגישו

4

ערעור על זה שיגישו.

5

מר ח .געש:

הוא רוצה שאני אבטל את הרישיון עסק.

6

מר א .מעודה:

מה החוק אומר?

7

מר ח .געש:

שאני לא יכול לבטל רישיון עסק.

8

מר א .מעודה:

לא ,מה החוק שהוגש לך בהצעה?

9

מר ח .געש:

הוא רוצה שאני אשלול את הרישיון עסק.

10

מר א .מעודה:

אה?

11

מר ח .געש:

הוא רוצה שאני אשלול את הרישיון עסק.

12

מר א .מעודה:

אבל מה כתוב פה בהצעה?

13

מר ח .געש:

...לשלול את הרישיון עסק

14

מר א .מעודה:

כן ,אבל כתוב ,ראש המועצה רשאי

15

דובר:

אם הוא מסיר חבל על הדיון...

16

מר א .מעודה:

מה זה חבל על הדיון?

17

מר ח .געש:

אבי ,אתה מסיר את ההצעה? ירדה מסדר היום ,אין דיון ,תודה רבה.

18

מר א .מעודה:

רגע ,ירדה ההצעה ,מה הסיכום?

19

מר א .כאכון:

בגלל שאני רוצה לבדוק מול משרד התמ"ת את החוק.

20

דובר:

הוא יבדוק מה שהוא רוצה...

21
22

 .5אישור תוספת ועדכון לצו המועצות המקומיות ,עבירות קנס – תיקון ,שילוט והעמדת
רכב (מצ"ב).
מר ח .געש:

23
24

יועץ משפטי ,אישור תוספת ועדכון לצו המועצות המקומיות ,עבירות

25

קנס...

26

עו"ד ג .ג'ובראן:

אנחנו במועצה כבר אישרנו צו המועצות המקומיות ,עבירות קנס

27

מר ח .געש:

אני אודה לקהל אם הוא לא ישתתף בדיון ,זה מפריע ולא תורם.

28
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חברת איגמי40-3666868,

צירפנו את כל סעיפים ה ...צו עבירות קנס ...מה שאני כרגע ביקשתי ...

1

בשפה של  ...העמדת רכב וחנייתו

2

לא יכול לתת לך ,קיבלת את זה הרבה פעמים כי כל פעם הייתי צריך

3

עשרה ימים מראש...

4

מר א .מעודה:

איפה  ...איזה דף זה?

5

גב' כ .גדרון:

מה אתה מחפש?

6

מר א .מעודה:

אני לא יודע ,מה שהוא אומר פה עכשיו.

7

עו"ד ג .ג'ובראן:

חוק העזר של העמדת רכב וחנייתו וחוק עזר לשילוט כדי שנוכל לאכוף

8

את חוקי העזר

9

מר א .מעודה:

אבל איפה זה?

10

מר ח .געש:

תסתכל אצלך בסדר יום שלך

11

מר א .מעודה:

צו המועצות ,בדף ...

12

מר ח .געש:

צו המועצות המקומיות ,זה התיקון.

13

מר א .מעודה:

פה מאחורה?

14

מר ח .געש:

כן...

15

מר א .מעודה:

אולי תהפוך את הדף ,הנה ,פה .מה חוק העזר הזה רוצה?

16

עו"ד ג .ג'ובראן:

זה לא חוק עזר ,אנחנו כבר אישרנו את רוב סעיפי העונשין של חוק

17

העזר ,חוקי העזר של הישוב במסגרת צו עבירות הקנס.

18

מר א .מעודה:

מתי? סליחה בבקשה

19

עו"ד ג .ג'ובראן:

אנחנו אישרנו את זה...

20

מר א .מעודה:

לא בקדנציה הזאת.

21

עו"ד ג .ג'ובראן:

בקדנציה הקודמת.

22

מר ח .געש:

בקדנציה הקודמת.

23

מר א .מעודה:

אני לא זוכר שאישרנו.

24

מר ח .געש:

כשהעברנו מלירות לשקלים.

25

מר א .מעודה:

בסדר ,אז מה עכשיו?

26

עו"ד ג .ג'ובראן:

אז אני ביקשתי להכניס  ...גם במסגרת האישור הזה ,אחד מהם זה

27

העמדת רכב וחנייתו כדי שיהיה אפשר לאכוף איסור חניה בתחנות

28

מר ח .געש:

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
61.5.61

15

חברת איגמי40-3666868,

אוטובוס נניח ,מקומות ש-

1

מר י .זריהן:

לשים להם דוחות כאילו?

2

מר א .מעודה:

אבל רגע ,באוטובוס זה חוק של המדינה ,לא צריך חוק עזר.

3

גב' ר .רונן:

לא ,לא בדיוק מה שאתה אומר.

4

מר א .מעודה:

ליד אוטובוס זה...

5

מר ח .געש:

חברים ,תנו ליועץ המשפטי להסביר.

6

עו"ד ג .ג'ובראן:

צריך  ...רשות תמרור והכל ,אבל זה מכשיר את השטח...

7

מר י .זריהן:

אבל למה לא חשבת את זה קודם? למה רק עכשיו?

8

עו"ד ג .ג'ובראן:

כי אנחנו ,זה לא היה ביעדים הראשונים של פעילות פקחי ...הפיקוח

9

הכללי ,היו שירות לתושב מבחינת ניקיון ופינוי גזם וכו' ,אלה  ...כולל..

10

העמדת רכב וחנייתו לא היה ביעדים הרשומים של מחלקת הפיקוח,

11

יכול להיות שזה לא יאכף מיידית אבל שיהיה לנו אפשרות לעשות את

12

זה מתי שנחליט.

13

מר י .זריהן:

למה ,מאז לא אישרו את זה עד היום?

14

מר ח .געש:

לא הגשנו את זה בכלל.

15

עו"ד ג .ג'ובראן:

זה במסגרת צו הארנונה – קנס שאנחנו אישרנו קודם ,נוסיף את זה.

16

מר א .כאכון:

ג'ובראן ,רגע ,אתה מתכוון לדוחות חניה לרכבים כמו בעיריית חדרה?

17

עו"ד ג .ג'ובראן:

דוחות חניה לרכבים ,כן.

18

מר א .כאכון:

כמו בערים כאילו?

19

עו"ד ג .ג'ובראן:

כל הערים ,כן.

20

מר א .כאכון:

המועצה מתכוונת להכניס את זה כאילו...

21

עו"ד ג .ג'ובראן:

אני האמת שאני מיוזמתי ביקשתי להכניס את זה ,זה לא ביעדים

22

הראשוניים אבל שיהיה זמין

23

מר א .כאכון:

לא

24

עו"ד ג .ג'ובראן:

 ...תחנות אוטובוס ,רכבים שעומדים במקומות המיועדים לנכים שיהיה

25

אפשר ל...

26

מר א .כאכון:

אלה שני דברים שונים ממה שאני שואל.

27

מר ע .כחלון:

אני לא מבין ,תחנות אוטובוס ...נכים שהקנס ,אדום לבן ,זה תקנות

28
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תעבורה.

1

עו"ד ג .ג'ובראן:

הפקח של המועצה לא יכול לתת דו"ח.

2

מר ע .כחלון:

אבל הוא מצורף לשיטור המשולב לשוטר.

3

גב' כ .גדרון:

רגע ,אבל עכשיו אולי

4

מר א .מעודה:

אנחנו ניראה מגוחכים ,זה חוק מדינה ,מה

5

עו"ד ג .ג'ובראן:

שהפיקוח העירוני יוכל לתת את הדוחות האלה.

6

מר ח .געש:

תפרידו ,המשטרה יכולה לתת דוחות איפה שהיא רוצה ,נחמיה

7

מר א .כאכון:

לא ,השאלה שלי ...

8

דובר:

בכחול אבל היא לא נותנת( .מדברים ביחד ,לא ברור)

9

מר א .כאכון:

לא הבנת את השאלה שאני שואל...

10

מר ע .כחלון:

כן ,אני יודע ,זה שירות חובה ,החיילים ,החיילים ...

11

עו"ד ג .ג'ובראן:

כרגע אין לך פה כחול לבן ,כשהמועצה תחליט לעשות  ...ולסמן ולאשר

12

מר ע .כחלון:

לא ,לא ,אז בוא נפריד ,ג'ובראן ,בוא נפריד ,אם הפקח יוסמך לתת

13

דוחות בכל מה שקשור לתקנות התעבורה לדעתי יש לך פה אחד פה ,אין

14

שום בעיה ,לא צריכה להיות בעיה.

15

מר א .כאכון:

 ...כחול לבן.

16

מר ע .כחלון:

בהתאם לתקנות התעבורה.

17

מר א .כאכון:

לא ,אני מבקש שזה יהיה רשום.

18

מר ע .כחלון:

לא חניה.

19

מר א .מעודה:

תגיד לי( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

20

מר ח .געש:

נכון להיום אין כחול לבן ,הכחול לבן ,נחמיה ,באמת ,נו ,אריה עם כל

21

הכבוד אתה עובד אצלי.

22

מר י .זריהן:

הוא לא עובד אצלך.

23

מר א .כאכון:

הוא לא עובד אצלך  ,הוא עובד במועצה.

24

מר י .זריהן:

הוא לא עובד אצלך ...את מבינה? זה לא העסק הפרטי שלך ,במועצה

25

המקומית חברי המועצה הם הבעלי בתים ,לא אתה.

26

מר ח .געש:

אתה צודק.

27

מר י .זריהן:

אם פה יהיה רוב גם אריה ילך הביתה גם אם אתה לא רוצה ,וגם הגזבר

28
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שלך ילך הביתה.

1

מר ח .געש:

טוב ,חברים יקרים

2

מר י .זריהן:

אתה בעל הבית ,אתה בעל הבית בבית.

3

מר ח .געש:

מזל שהמדינה

4

מר י .זריהן:

בעל הבית.

5

מר ח .געש:

עשתה תהליך שאי אפשר לפגוע בסטטוטורי באופן אוטומטי.

6

מר י .זריהן:

זה ההרגשה ,אתה מבין מה הבעיה? זה ההתנהגות ,ככה מתנהגים.

7

מר ח .געש:

כן

8

מר י .זריהן:

זה הבעיה.

9

מר ח .געש:

שתוק

10

מר י .זריהן:

לא שלו ,של כולכם פה.

11

מר א .מעודה:

יש לי שאלה ,חיים ,יש לי שאלה

12

מר ח .געש:

נכון לרגע זה ...

13

מר א .מעודה:

בארץ ,בת"א ,פקח יכול לבוא ולתת רפורט על נכים?

14

מר ח .געש:

כן

15

מר א .מעודה:

ואז ,סליחה

16

מר ח .געש:

בפרדס חנה כרכור לא.

17

מר א .מעודה:

בפרדס חנה כרכור גם בכחול לבן לא ,אנחנו חריגים.

18

מר ח .געש:

אנחנו מדברים עכשיו שהפקח העירוני ,לא כל פקח קודם כל מסתובב

19

עם שוטר ,יש ניידת שיטור אחת.

20

זאת אומרת צריל החלטה פה בחוק עזר שאנחנו ניתן לו סמכות? יש לנו

21

יכולות?

22

מר א .כאכון:

בהחלט

23

מר ח .געש:

חברים

24

מר א .מעודה:

והקנס למי?

25

מר ח .געש:

למועצה.

26

מר י .זריהן:

עד היום יש קנסות ,היום עושים קנסות?

27

מר ח .געש:

כן ,כן ,כן

28

מר א .מעודה:
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מר י .זריהן:

על מה עושים קנסות ,על רכבים?

1

מר ח .געש:

לא בתחום הזה ...

2

מר י .זריהן:

כמה כסף בשנה? כמה כסף אתה מקבל ...על כל מה שעושים הפקחים,

3

גזם...

4

מר ר .גלר:

בסך הכל?

5

מר י .זריהן:

כן ,כמה כסף?

6

מר ר .גלר:

מעט מאוד.

7

מר י .זריהן:

מעט מאוד .אנחנו דיברנו כבר לפני שלוש שנים כשהתחילו הפקחים,

8

אמרתם שהם פה בנסיון והם עולים  044אלף שקל בשנה ,היום הם כבר

9

עולים  644אלף בשנה ואתה לא גובה כלום.

10

מר ח .געש:

אבל אני לא רוצה לגבות...

11

מר י .זריהן:

אבל אמרת שכן לגבות כדי שזה יכסה את ה-

12

מר ח .געש:

לא ,לא נכון

13

מר י .זריהן:

שזה יכסה את האחזקה שלהם.

14

מר ח .געש:

אמרתי יותר מפעם אחת...המטרה היא לא גביית הכסף ,המטרה היא

15

איכות החיים של פרדס חנה כרכור.

16

מה זה איכות החיים? זה שיש חניות כפולות וכל אחד חונה איפה שהוא

17

רוצה זה בסדר גמור?

18

מר ר .גלר:

זה החוק.

19

מר ח .געש:

מישהו עוד רוצה להתייחס?

20

מר ע .כחלון:

עוד פעם ג'ובראן ,זה יופרד מדוחות חניה מול תקנות התעבורה?

21

עו"ד ג .ג'ובראן:

אין שום הפרדה ...פקחי העירייה ,הפיקוח הכללי ...לא צריך לקשור

22

אותם ,המועצה מצהירה פה ,אין לה כרגע מדיניות של אכיפה ...

23

יהיה לה בתוך  Xזמן ,יהיה לה ואז היא תקבל ...איכות החיים של

24

האנשים...

25

מר י .זריהן:

אתה רוצה שאנשים יחנו פה ויהיה קווי חניה?

26

עו"ד ג .ג'ובראן:

לא

27

מר א .כאכון:

מה לא? ...

28

מר י .זריהן:

מר ע .כחלון:
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מר ע .כחלון:

הוא קושר את זה.

1

מר א .כאכון:

 ...קושר את זה?

2

מר ע .כחלון:

הוא קושר ,אי אפשר להפריד הוא אומר.

3

מר ח .געש:

דקה ,אפרים

4

מר י .זריהן:

דוחות חניה אין בעיה אבל לשים מדחנים ושתושבים ישלמו כסף לחניה

5

מר א .כאכון:

תודה רבה ,בזה יש בעיה.

6

מר י .זריהן:

מה פתאום

7

מר ח .געש:

דקה חברים

8

מר י .זריהן:

מה ,אנחנו חדרה ,ת"א אנחנו?

9

מר ח .געש:

דקה

10

מר י .זריהן:

מה קרה לכם?

11

מר א .כאכון:

 ...מי שחונה על המדרכות ,מי ש...

12

מר ח .געש:

אבי ,אין כוונה ,חברים ,אני מודיע ,חברים ,חד וחלק לא ,כל ,די כבר,

13

תנו לעשות כבר משהו.

14

גב' ר .רונן:

על מה אתה מתעצבן? ...

15

מר י .זריהן:

זה לא משנה ,אנשים לא ישלמו כסף ,כל אחד יבוא לחנות...

16

מר ח .געש:

אני מסביר שוב ,אנחנו מדברים שוב ,רינה ,נכון לרגע זה לא מדברים על

17

הצבת מדחנים ולא על כרטיסי חניה ולא על האוטומט הזה הקטן

18

מר י .זריהן:

זה לא יהיה?

19

מר ח .געש:

נכון לרגע זה לא.

20

מר י .זריהן:

מה זה נכון לרגע זה?

21

מר א .כאכון:

נכון לרגע זה.

22

מר י .זריהן:

אם זה יאושר ,יהיה?

23

מר ח .געש:

לא ,הפעלת

24

מר י .זריהן:

תרשום לי בבקשה בפרוטוקול את מה שאומר ראש המועצה.

25

מר ח .געש:

תקשיב טוב ,אתה רוצה להקשיב?

26

מר י .זריהן:

שירשם בפרוטוקול אני רוצה.

27

מר ח .געש:

רשום בפרוטוקול ,תשמע

28
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מר א .מעודה:

הוא אמר את זה בתמליל ,זה שמענו.

1

דובר:

תנו לו לדבר ,נו ,מה קרה לכם?

2

מר ח .געש:

אם נחליט לבצע מדיניות חניה שגוזרת מדחנים ואת ההשתתפות

3

בכרטיסי חניה לסוגיהם ,למיניהם

4

מר י .זריהן:

נביא את זה למליאה להצבעה.

5

מר ח .געש:

יבוא למליאה להצבעה.

6

מר י .זריהן:

אין בעיה ,כולם פה אחד.

7

מר ח .געש:

בעד? פה אחד ,יאללה.

8
9

 .6אכרזה על רחוב סמטת פדויים כדרך ציבורית והקצאתו לכביש ולמדרכה.
מר ח .געש:

10

סעיף  ,6אכרזה על רחוב סמטת פדויים כדרך ציבורית והקצאתו לכביש

11

ומדרכה ,סמטת פדויים זה הדרך בלי השם שנכנסת לבי"ס מרחבים ,זה

12

דרך העפר שהייתה שם שאותה כבר סללנו ,עשינו שם כיכר

13

מר א .מעודה:

איפה קוראים את זה עכשיו?

14

מר ח .געש:

מה?

15

מר א .כאכון:

איפה זה?

16

מר ח .געש:

סעיף  6על סדר היום.

17

גב' כ .גדרון:

העמוד הראשון.

18

מר ע .כחלון:

בסדר יום...

19

גב' כ .גדרון:

בדף הראשון.

20

מר ע .כחלון:

אני רואה ,אני רואה.

21

מר ח .געש:

אני מבקש ,אתה רוצה ל...

22

מר י .זריהן:

למה לא הייתה פה אכרזה בזמן?

23

מר ח .געש:

לא הייתה אכרזה כי רצנו לעשות ,כי היה גם כסף ממשרד התחבורה

24

ועשינו ,הסתבר בבדיקה שלא אכרזנו על הרחוב ,לא עשינו את ההכרזה

25

בא' כמו שאנחנו עושים לכל הרחובות ואנחנו עושים עכשיו תיקון.

26

מר י .זריהן:

כמה דברים עשיתם בדיעבד ...

27

מר ח .געש:

לא הרבה.

28
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מר י .זריהן:

לא הרבה.

1

מר ח .געש:

מי שלא עושה לא טועה.

2

מר י .זריהן:

הרכבים שנקנו עכשיו החדשים זה גם יש להם תב"ר או משהו?

3

מר ח .געש:

כן

4

מר י .זריהן:

ממתי?

5

מר ח .געש:

כל התב"רים

6

מר י .זריהן:

עכשיו עכשיו נקנו שני רכבים ,יש להם תב"רים?

7

מר ר .גלר:

איזה שני רכבים?

8

מר י .זריהן:

אחד לשמוליק גנאח נקנה ועוד אוטו אחד נקנה עכשיו בתקופה

9

האחרונה ,איפה התב"ר של זה?

10

דןבר:

לשמוליק יש.

11

מר י .זריהן:

יש תב"ר?

12

מר ח .געש:

כן ,יש למישהו התנגדות לאכרזה?

13

מר י .זריהן:

אני נמנע.

14

מר ח .געש:

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

15

מר י .זריהן:

אני נמנע ,שיכריזו בזמן ,עושים כל מה שהם רוצים ,הכל בדיעבד ...

16

מר א .מעודה:

אגב ,הם לא יכריזו ,אין כביש.

17

מר י .זריהן:

לא משנה ,הוא ישנו ,אבל אני נמנע...

18

מר ח .געש:

טוב ,הלאה

19

מר י .זריהן:

אני רוצה שיכריזו בזמן.

20
21

 .1מינוי הגב' שרון שמאי ליועצת לקידום מעמד האשה (מצ"ב).
מר ח .געש:

22

אני מבקש לאשר את המינוי של הגברת שרון שמאי ליועצת לקידום

23

מעמד האשה.

24

מר א .כאכון:

אני מבקש לשאול שאלה.

25

דובר:

נסיעה טובה.

26

עו"ד ג .ג'ובראן:

תודה רבה.

27

מר א .כאכון:

ג'ובראן ,אתה הולך?

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
61.5.61

81

חברת איגמי40-3666868,

עו"ד ג .ג'ובראן:

חייב לצאת.

1

מר י .זריהן:

נסיעה טובה( .קטע לא רלוונטי)

2

מר ח .געש:

כן ,חברים.

3

מר א .כאכון:

חיים ,אני מבקש לדעת ,שרון שמאי מונתה בעבר...

4

מר ח .געש:

נכון ,הייתה

5

מר י .זריהן:

היא לא מונתה.

6

מר ח .געש:

היא הייתה בעבר.

7

מר י .זריהן:

מה הייתה בעבר?

8

מר ח .געש:

יועצת למעמד ,חייב על פי החוק יועצת למעמד האשה ,אף אחת

9

מהנשים במועצה לא רצתה לעשות את הדבר הזה ,שכנענו את שרון

10

לקחת על עצמה חזרה את העניין.

11

מר י .זריהן:

אבל לא היה מכרז או משהו.

12

מר ר .גלר:

היה

13

מר י .זריהן:

שכנעתם אותה לקחת?

14

מר ר .גלר:

היה ,היה מכרז.

15

מר י .זריהן:

היה מכרז והיא נבחרה? לא עכשיו

16

מר ח .געש:

זה מכרז פנימי.

17

מר י .זריהן:

לא עכשיו.

18

מר ר .גלר:

לפני חודש.

19

מר י .זריהן:

שהיא נבחרה לפעם הראשונה.

20

מר ח .געש:

לא ,הנוהלים השתנו מאז .אז עכשיו יש לך גם את הפירוט ,זה יועצת

21

ללא שכר ,היא מקבלת פה ושם שעות .אף אחד לא רצה כי  14אחוז

22

מהעובדים במועצה הן נשים.

23

מר א .כאכון:

חיים ...של דפנה  ...היו פה ושם שעות...

24

מר ח .געש:

אהבתך הידועה.

25

מר י .זריהן:

משרה מלאה...

26

מר א .כאכון:

פה ושם  ...שעות.

27

מר ח .געש:

מי בעד? פה אחד ,תודה.
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1

 .8אישור מועמדותו של מר עמיקם הרפז כנציג ציבור בוועדות בחינה (מצ"ב).

2

מר ח .געש:

הסעיף הבא על סדר היום

3

מר א .מעודה:

אני רוצה להתייחס.

4

מר ח .געש:

דקה

5

מר י .זריהן:

למה?

6

מר ח .געש:

הסעיף הבא ,סעיף  ,3אישור מועמדותו של מר עמיקם הרפז כנציג

7

ציבור בוועדות בחינה .אז אני אסביר דקה אחת.

8

מר א .מעודה:

ראינו ,אנחנו קוראים.

9

מר ח .געש:

תן לי להסביר.

10

מר א .מעודה:

קראנו את זה.

11

מר א .כאכון:

תן לו להסביר אבל.

12

מר ח .געש:

התפקיד של נציג ציבור ועדת בחינה ,ועדת בחינה זו ועדה שממונה

13

תמיד על ידי משרד הפנים ,תמיד יושב ראש שלה הוא ,לפי משרד הפנים

14

מזה שנים נציג ציבור לא מאויש ,האיש הזה שמנו לכם את הקורות

15

חיים שלו לפניכם ,בבקשה.

16

טוב ,אני קורא את קורות החיים ,ממש מרשים ,זה נראה בן אדם שירד

17

מהירח ,לא מהמדינה ,ממש ...אני מבקש ,אני רוצה להתבטא  ...גם

18

השם הרפז מעורר ...

19

גב' כ .גדרון:

הגזמת

20

מר א .מעודה:

סליחה ,את תדברי ...

21

גב' כ .גדרון:

זה השם שלו...

22

מר א .מעודה:

סליחה

23

גב' כ .גדרון:

ממש לא לעניין.

24

מר א .מעודה:

סליחה ,לא פוגע באיש ,אני אומר

25

גב' כ .גדרון:

פוגע באיש מה שאמרת עכשיו.

26

מר א .מעודה:

טוב ,אני אדבר ותגידי אחר כך ...בסדר?

27

מר ח .געש:

אפרים ,מה הבעיה?

28
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מר א .מעודה:

שניה

1

מר ח .געש:

נו ,אז דבר.

2

מר א .מעודה:

לא ,אני רוצה ,מותר לי גם  64דקות.

3

מר ח .געש:

 64דקות.

4

מר א .מעודה:

יפה ,לפי מה שאני קורא פה האיש הזה מתאים ,האיש הזה מוכשר,

5

משטרת ישראל ,קצין ,פרשתי ,ופה כתוב בדף השני האם יש לך קרבת

6

משפחה ,אל תסתיר רגע ,בינך לבין הראש מועצה? אין ,יש לך קרבת

7

משפחה למי מחברי המועצה? אין ,האם מתקיימים קשרים עסקיים

8

בינך לבין או בין קרוב לבין המועצה? אין .אני רוצה לומר שאם הייתי

9

לוקח דף כזה במבחן בגרות זה היה  ,664ממש מושלם הכל .אבל אין יש

10

מאין ,אם כל כך לא מכירים אותו והוא לא קרוב לאף אחד ,איך בכל

11

זאת הוא הגיע לפה?

12

מר ח .געש:

אני אגיד לך.

13

מר א .מעודה:

לי יש הסבר ,לא ,לא...

14

מר ח .געש:

אני אסביר לך.

15

מר י .זריהן:

הוא יסביר ,הוא יסביר.

16

מר א .מעודה:

לא רוצה ,לא רוצה את ההסבר שלך ,מותר לי?

17

מר ח .געש:

לא

18

מר א .מעודה:

מה לא? אני אגיד מה אני רוצה.

19

מר ח .געש:

מה זה איך הוא הגיע? הגיע עם האוטו ,לקח אוטו ,נסע לפרדס חנה ,מה

20

זה איך הגיע לפה?

21

מר א .מעודה:

סליחה

22

מר ח .געש:

באמת אפרים

23

מר א .מעודה:

איך הגיעה מועמדותו פה?

24

מר ח .געש:

אתה שואל אותי אני אגיד לך.

25

מר א .מעודה:

לא ,אני רוצה ,זו שאלה רטורית ואני רוצה לענות.

26

מר ח .געש:

אה ,שאלה רטורית.

27

מר א .מעודה:

כן

28
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מר ח .געש:

אתה יודע ,אז למה אתה שואל?

1

מר א .מעודה:

אז אני יודע

2

מר י .זריהן:

הוא שואל ועונה.

3

מר ח .געש:

אה ,הוא שואל ועונה.

4

מר א .מעודה:

רבותי ,הדפים האלה יפים ,אבל אבל אני אדם שקורא את הכל ,כולל

5

פירוש רש"י וכולל ה...

6

מר ח .געש:

יש פירוש רש"י ואונקולוס פה? לא ראיתי ,תכף אני אסתכל.

7

מר א .מעודה:

כולל פירוש רש"י ואני רוצה להצביע נגד האיש הזה כי אני לא מאמין

8

בו.

9

מר ח .געש:

טוב ,טוב

10

מר א .מעודה:

למה? אל תעצור אותי ,מותר לי עוד שבע דקות.

11

מר ח .געש:

דבר ,לא עצרתי אותך.

12

מר א .מעודה:

אתה עושה לי טוב ,אתה מזכיר לי את ליבני נפלא ,נפלא ,אל תגיד לי

13

טוב ,תן לי לדבר ,אל תגיד נפלא.

14

מר ח .געש:

היחידי שהוצאנו אותו ,את עצמך זה אתה היית...

15

מר א .מעודה:

אבל אני רוצה לומר לכם ,אני אומר פה לציבור הרחב ,אני טוען שיש לו

16

פה קשרים עם חברי המועצה.

17

מר ח .געש:

איזה קשרים? עסקיים?

18

מר א .מעודה:

קשרים או עסקיים או הוא מכיר ,הבעיה היא כזאת שבתוכנית שלכם

19

שכחתם דבר אחד ,אני רואה פה חתימה של אלדד בר כוכבא כעו"ד.

20

מר א .כאכון:

איפה?

21

מר י .זריהן:

הנה ,פה.

22

מר א .מעודה:

אולי תספר לי מאיפה אלדד חותם ,סליחה

23

מר ח .געש:

הבנתי אותך.

24

מר א .מעודה:

לכן אם הוא כעו"ד חותם לו ,לא כסגן ראש מועצה ,כעו"ד

25

מר י .זריהן:

אולי הוא שילם לו ,אולי הוא שילם לו?

26

מר א .מעודה:

אסור לו לקבל כסף.

27

מר י .זריהן:

אה ,אסור לו?

28
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מר א .מעודה:

אסור לו  ...אני רואה חתימה.

1

מר ח .געש:

באמת ,נו

2

מר א .מעודה:

 ...אין מאה עורכי דינים אחרים?!

3

גב' כ .גדרון:

למה אתה צועק?

4

מר ח .געש:

דבר ,דבר

5

גב' כ .גדרון:

למה אתה צועק?

6

מר א .אטיאס:

על מה הוא חתם ,אתה יודע?

7

מר י .זריהן:

אני אשאל אותך שאלה.

8

מר א .אטיאס:

על מה הוא חתם?

9

מר א .מעודה:

תירגע ,תירגע

10

מר א .אטיאס:

תירגע אתה.

11

מר א .מעודה:

אל תפריע לי.

12

מר א .אטיאס:

לא ,אני רוצה...

13

מר א .מעודה:

לא ,אני  64דקות ...

14

מר י .זריהן:

אל תפריע לו.

15

מר א .מעודה:

לא תגיד לי!

16

מר א .אטיאס:

...שהוא חתם לפניו ,זה לא אומר שהוא מכיר אותו ,מה אתה מבלבל

17

את המוח?

18

מר י .זריהן:

לקחו בן אדם מהרחוב.

19

מר א .מעודה:

מתוך  644עורכי דין למה לאלדד?

20

מר ח .געש:

חברים ,בסדר (מדברים ביחד ,לא ברור)

21

מר א .מעודה:

יש לי עוד  0דקות.

22

מר ח .געש:

תמשיך!

23

מר א .מעודה:

אז להגיד לאיש הזה שלא יפריע לי.

24

מר א .אטיאס:

(לא ברור)

25

מר ח .געש:

תמשיך.

26

מר א .מעודה:

מפריעים לי.

27

מר ח .געש:

אתה הודעת שאתה מצביע נגד ,נעבור להצבעה...

28
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מר א .מעודה:

אבל הוא מפריע לי ,אני רוצה לדבר.

1

מר ח .געש:

טוב יאללה.

2

מר א .מעודה:

הרי בשביל לחתום על דבר כזה עולה כסף ,צריך לשלם לעו"ד

3

מר ח .געש:

מה פתאום.

4

מר א .מעודה:

באמת? ואני חותם על תצהיר אצל העו"ד זה בלי כסף? אז אם  ...אצל

5

עו"ד ואלדד בר כוכבא לא קיבל כסף זאת אומרת יש קשר ביניהם.

6

מר ח .געש:

הבנתי

7

מר א .מעודה:

עוד לא גמרתי ,ואם הוא לקח כסף אסור לו לקחת כסף ,לכן עם כל

8

הכבוד למה שיש פה זה שבר כוכבא אלדד חתם אני רואה בזה קשר,

9

הכל ניסיתם ,האיש הזה נפלא אבל החתימה הזאת מעוררת גיחוך.

10

מר ח .געש:

טוב ,אני

11

מר א .מעודה:

אי לכך אני כבר חושד בהצהרה שלו אם יש לו קשר עם חבר מועצה או

12

לא,בשבילי החתימה הזאת יש לו קשר ,לכן אני לא אוכל להצביע בעד,

13

אני לא אצביע נגד כי אולי האיש טוב ובחור טוב.

14

אני מניח שניצב משנה במשטרה שחותם על תצהיר כזה שהולך גם

15

למשרד הפנים לא היה חותם ...וחבל שלא שלחנו אותו ליוסי מעודה.

16

מר א .מעודה:

גם לא ,גם אסור .סליחה ,זה עו"ד מעודה יוסי.

17

מר ח .געש:

אמרתי עו"ד מעודה.

18

מר א .מעודה:

לא ,אתה דילגת על עו"ד.

19

מר ח .געש:

עו"ד ע' ו' גרשיים ד' ,יוסי מעודה ,אבא של חיים אפרים...

20

מר א .מעודה:

של אפרים!

21

מר י .זריהן:

שיש לו משרד.

22

מר ח .געש:

חיים אפרים.

23

מר א .מעודה:

למה אתה מחבר אותנו?

24

מר ח .געש:

חיים אפרים קוראים לו.

25

מר י .זריהן:

יש לו משרד...

26

מר א .מעודה:

בכל אופן זה טעם לפגם.

27

מר ח .געש:

טוב ,הבנתי.

28
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מר א .מעודה:

ואם רצו ,לא שמו לב שהוא חותם ,אני רואה שיש לו קשר ...

1

מר ח .געש:

הבנתי ,בסדר ,אתה הלכת ככה.

2

מר א .מעודה:

נכון ,הכל ניסו לתת ,רק שכחו דבר אחד ,אלדד בר כוכבא...

3

מר ח .געש:

שמעת אפרים?

4

מר א .מעודה:

אם הוא עושה לו את זה חינם אז הוא מכיר אותו ,ואם הוא שילם לו

5

שכר אני רוצה לראות חשבונית כי זה אסור לעורך ,לסגן ראש מועצה...

6

מר ח .געש:

 66וחצי דקות ,מישהו עוד רוצה?

7

מר א .מעודה:

אני יכול לקחת  ...מאחרים פה.

8

מר ח .געש:

אתה לא יכול לקחת שום דבר .כן ,יוסי ,בבקשה.

9

מר א .מעודה:

אני יכול ,אם יואב קטעבי יתן לי.

10

גב' כ .גדרון:

אי אפשר ככה!

11

מר ח .געש:

יוסי ביקש את הזכות דיבור ,כן יוסי.

12

מר א .מעודה:

לא ,אני פשוט צריך ...

13

מר ח .געש:

כן יוסי.

14

מר א .מעודה:

תצעקי ,אז אני צועק חזק ,לא ...

15

מר ח .געש:

אפרים ,אפרים ,אפרים ,אתה ככה ,נכון? אז אני ככה.

16

מר א .מעודה:

אין בעיה.

17

מר ח .געש:

כן ,יוסי

18

מר א .מעודה:

אז נפתור את הסוגיה בגמרא.

19

מר י .זריהן:

אני חושב שזה לא אתי אחד שבא להיות בוועדת בחינה והוא טוען

20

שהוא לא מכיר אף אחד ומישהו כן חותם לו זה לא נראה טוב ,עכשיו

21

אשאל אותך שאלה אחרת ,יבוא בן אדם לרחוב ויבוא לפה למועצה הוא

22

גם יחתום לו?

23

מר ח .געש:

אלדד חותם פה לתושבים...

24

מר י .זריהן:

שהוא מכיר ,יבוא מישהו שהוא לא מכיר

25

מר א .מעודה:

בדיוק

26

מר ח .געש:

אתה יודע על מה הוא חתם פה?! מה כתוב שמה?

27

מר י .זריהן:

זה לא החתימה ,אתה לא מבין?

28
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מר ח .געש:

לא ,אני לא מבין ,אני מבין שאתם ככה וככה וככה.

1

מר א .מעודה:

הוא חתם שהוא !...

2

מר ח .געש:

אבל הבן אדם התנדב ,תקשיב ,הבן אדם בא ,התנדב...

3

מר א .מעודה:

למה הוא חתם אצלו?

4

גב' כ .גדרון:

תן לו לענות.

5

מר א .מעודה:

כי הוא נותן לו חינם.

6

מר ח .געש:

מה חינם? הוא כל מה שהוא חתם פה זה שהוא יודע שהוא הזהיר אותו

7

שהוא כותב אמת.

8

מר א .מעודה:

יפה

9

מר ח .געש:

הוא לא אמר שזה הוא

10

מר א .מעודה:

זה עולה כסף אצל עו"ד.

11

מר ח .געש:

הבנתי ,הוא נתן לו חינם ,מה אתה רוצה ,גם לך עשה חינם.

12

מר א .מעודה:

אז הוא מכיר אותו.

13

מר ח .געש:

כן

14

מר א .מעודה:

אז זה בניגוד להצהרה שהוא לא מכיר אותו.

15

מר ח .געש:

הוא מכיר אותו.

16

מר א .כאכון:

 ...בפרוטוקול בשביל היושר וההגינות אני הייתי חבר של הבת שלו ואני

17

גם צילמתי לה את החתונה שלה.

18

מר ח .געש:

חבר של הבת של מי?

19

מר א .כאכון:

של עמיקם.

20

מר ח .געש:

רשמנו בפרוטוקול.

21

מר א .כאכון:

תרשום ,וגם  ...שילמה לי גם כסף בעבר.

22

מר ח .געש:

הבנתי ,רשמנו.

23

מר א .כאכון:

 ...חשבונית על זה.

24

מר ח .געש:

טוב

25

מר א .כאכון:

אני לא יודע...

26

מר ח .געש:

עשה חתונה ,שילם לך כסף ,מה לא בסדר?

27

מר א .כאכון:

אני יודע ,שלא תגידו ...

28
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מר ח .געש:

בגיל  0גם גנבת לו...

1

מר א .כאכון:

חיים ,נו

2

מר ח .געש:

די כבר! ירדתם מהפסים ,אלי ,כן .אני אומר לכם

3

גב' כ .גדרון:

די ,נו אפרים.

4

מר ח .געש:

אתה אומר שהקהל מפריע לך ,אתה מפריע יותר.

5

מר א .מעודה:

שאלה ,למה אין עוד מועמדים ,למה יש רק מועמד אחד ,סתם שאלה,

6

מי החליט שהוא? למה...

7

מר ח .געש:

אני החלטתי שהוא

8

מר א .מעודה:

או

9

מר ח .געש:

כי כישוריו מתאימים ,יכולים ל...

10

מר א .מעודה:

אבל אין עוד אנשים שיש להם כישורים?

11

מר ח .געש:

פניתי לעוד כמה ,לא מוכנים להיכנס לבניין פה ,לא מוכנים להיכנס לפה

12

של אף אחד ,לא מוכנים לעשות עבודה...

13

מר א .מעודה:

אבל יש ...שפנית ,אתה אומר פנית.

14

מר ח .געש:

לא פניתי ,תודה רבה.

15

מר א .מעודה:

לא אמרתי לא...

16

מר א .כאכון:

הנה ,שרון ...

17

מר א .מעודה:

...מקסימום ,יכלו להיות.

18

מר ח .געש:

שרון בן צור הודיעה על כוונותיה הפוליטיות ,לכן לא פניתי אליה בכלל.

19

מר א .מעודה:

מי זאת שרון בן צור?

20

מר י .זריהן:

איריס הודיעה? לא ,גם היא רצתה.

21

מר ח .געש:

כן

22

מר א .אטיאס:

אני רוצה חבר'ה להגיד משהו.

23

מר א .מעודה:

אה ,היא הודיעה על כוונותיה הפוליטיות ,ואם אני אצהיר שאני יודע

24

שהרפז הודיע על כוונותיו? אז ...

25

מר ח .געש:

כן ,אלי ,אתה רוצה? בבקשה

26

מר א .אטיאס:

אני רוצה להגיד עוד משהו ,אני רוצה רגע להבדיל בין הויכוח שהיה לנו

27

פה של  ...לבין האיש ,סך הכל האיש הזה ,שלא ישמע פה דבר כזה או

28
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אחר שיש פה איזה משהו ש...

1

מר א .כאכון:

אדם מדהים.

2

מר א .אטיאס:

שזה מה שנאמר

3

מר ח .געש:

אני מסכים אתך.

4

מר א .אטיאס:

בוא ,בוא נחליט

5

מר א .מעודה:

לא ,אמרתי שהוא בחור טוב.

6

מר א .אטיאס:

סליחה ,סליחה

7

מר א .מעודה:

אני לא ...

8

מר א .אטיאס:

בוא נעשה הפרדה וניקח את הקורות חיים של הבן אדם הזה ואני מכיר

9

אותו ואני יודע...

10

אז זה כבר חמור ,הנה ,גם אתה מכיר ,סליחה ,הוא אומר שהוא לא

11

מכיר ...אדוני ...אני מצביע נגד!  ...רינה ,את מכירה אותו? לא ,חיה,

12

תתעוררי ,את מכירה אותו? זה לא בוטבול ,את מכירה אותו? היא

13

רדומה.

14

גב' ח .בן צבי:

לא רדומה...

15

מר א .מעודה:

כוכי ,את מכירה אותו?

16

גב' כ .גדרון:

אני לא מוכנה לענות...

17

מר א .מעודה:

את מכירה את  ...הרפז?

18

גב' כ .גדרון:

הצגות בקאמרי.

19

מר א .אטיאס:

חיים ,אני רוצה להגיד משהו.

20

מר א .מעודה:

לא ,בדודאים.

21

מר ח .געש:

אלי ,דבר.

22

מר א .מעודה:

הוא מכיר וגם חיים מכיר...

23

מר א .אטיאס:

רגע ,רגע

24

מר א .מעודה:

אתה גם פנית אליו .אדוני ,היית צריך להביא את ג'ובראן שיחתום,

25

קצת טקטית ,זה שגיתם ,עשיתם...חוסר טקט.

26

מר א .אטיאס:

עכשיו נתנו לי את הזכות דיבור.

27

מר א .מעודה:

ואתה הפרעת לי?

28
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ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
61.5.61

01

חברת איגמי40-3666868,

מר א .אטיאס:

כן ,בטח...

1

מר א .מעודה:

לא? אז גם אני מפריע.

2

מר ח .געש:

דבר ,כן.

3

מר א .אטיאס:

אני רוצה שזה יהיה כתוב בפרוטוקול ,הוא התחייב והדרישה שלו ממנו

4

שאין לו עסקים עם אנשים ,אין לו  ...עם אנשים ,לא שהוא לא מכיר אף

5

אחד ,הוא מכיר פה הרבה אנשים מתוך הישוב...

6

מר א .מעודה:

לא דובר על אף אחד ,דיברנו על חברי מועצה.

7

מר א .אטיאס:

 ...אני רוצה להציע שלא ישמע מפה שכאילו היה דיון לגבי האיכות שלו

8

או העניין של ההתאמה...

9

מר י .זריהן:

אין בעיה עם האיכות שלו.

10

מר א .אטיאס:

שלגביו אנחנו מקבלים את העבודה שלו כמו שצריך.

11

מר י .זריהן:

האיש איכותי ביותר.

12

מר א .מעודה:

למה רק הביאו אותו ולא הביאו אחרים?

13

מר ח .געש:

חברים יקרים

14

מר י .זריהן:

האיש הוא איכותי ביותר אבל כשאתה אומר שגם אתה מכיר אותו

15

מר א .אטיאס:

אז מה?! (מדברים ביחד ,לא ברור)

16

מר ח .געש:

 ...לא כתוב פה כזה דבר!!! גם לקרוא אתם לא יודעים?!! הבנת הנקרא

17

לכם !!! ...

18

מר א .מעודה:

אבל אם הבאת אותו בכל זאת!! ...

19

מר ח .געש:

אז אתם לא נגד! אני מבקש לאשר את המינוי שלו.

20

מר א .מעודה:

לא ,אני רוצה לדעת למה הוא חתם לו.

21

מר ח .געש:

לא אענה לך ,אתה יכול לבקש תשובה עד מחרתיים!! חברים ,אני

22

מבקש לאשר

23

מר א .מעודה:

אין בעיה ,בסדר

24

מר ח .געש:

מי בעד?

25

מר א .מעודה:

בסדר

26

מר ח .געש:

מי נגד?

27

מר א .אטיאס:

אף אחד

28
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מר ח .געש:

מי נמנע? אתה נגד?

1

מר י .זריהן:

נמנע

2

מר ח .געש:

נמנע ,אפרים ,אתה לא משתתף בהצבעה?

3

מר א .מעודה:

לא משתתף.

4

מר ח .געש:

תודה רבה ,הלאה ,הסעיף הבא.

5

מר ע .כחלון:

מה זה משנה ,במילא בוועדה אפשר להעביר הכל ,מה זה משנה מי?

6

מר ח .געש:

הוא בקואליציה ,תתנהג איתו יפה ,זה לא אופוזיציה ,איתי אתה יכול

7

לצעוק ,איתו אתה לא יכול.

8

חברים יקרים ,לא יאומן כי יסופר ,לא יאומן כי יסופר ( ...מדברים

9

ביחד ,לא ברור)

10

רינה ,אנחנו עברנו הלאה.

11

מר ח .געש:

גב' כ .גדרון:

12

 . 4אישור פרוטוקול ועדת השקעות בדבר אישור התקשרות עם שני בתי השקעות נוספים
(מצ"ב).
מר ח .געש:

13
14

אישור פרוטוקול ועדת השקעות בדבר אישור התקשרות ,ועדת מכרזים

15

בחרה בתי השקעות להשקעת הכספים של המועצה ,ועדת מכרזים ,כבר

16

עשינו את זה בעבר ,מרחיבים את בתי ההשקעות ,אתה רוצה להסביר

17

תסביר.

18

מר י .זריהן:

כמה בתי השקעות יש היום?

19

מר ר .גלר:

היום יש

20

מר ח .געש:

אתה בוועדת מכרזים ,אני לא יודע.

21

מר ר .גלר:

יש שלושה בתי השקעות.

22

דובר:

לא ,הוא לא היה.

23

מר י .זריהן:

אתה יודע יותר טוב ממני ,יותר טוב מכל אחד אחר מה קורה במועצה

24

אז אל תגיד אני בוועדת מכרזים אני יודע.

25

מר ח .געש:

אני שמח שאתה מייחס לי כוחות פלאיים.

26

מר י .זריהן:

אתה יודע הכל ,אני אומר לך ואתה גם יודע מי מקבל פחי אשפה כל

27

יום ,עד לרמה כזו אתה יודע ,הכל אתה יודע.

28
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מר ח .געש:

מה זה?

1

מר י .זריהן:

הכל אתה יודע .כמה משרדים יש אתה אומר?

2

מר ר .גלר:

שלושה בתי השקעות יש היום ,אנחנו מבקשים לאשר עוד שתיים בשביל

3

לפזר את הסיכון בהשקעות.

4

מר א .מעודה:

חיים געש קצת בעניין...

5

מר י .זריהן:

לפזר את הסיכון.

6

מר ח .געש:

לפזר

7

מר א .כאכון:

לתת לכמה בתי השקעות.

8

מר ר .גלר:

זה עבר ועדת השקעות ,זה עבר את ועדת מכרזים ...לאשר שני בתי

9

השקעות.

10

מר י .זריהן:

מה אתה מפזר? איזה סיכון?

11

מר ר .גלר:

כל אחד ,כל בית השקעות ינהל  ...יותר קטן מאשר שבית השקעות אחד

12

ינהל ...

13

מר י .זריהן:

אתה אומר לו איך לנהל את זה? מי ,יש לך יועץ שאומר לך איך לנהל?

14

מר ר .גלר:

בית ההשקעות יודע איך לנהל...

15

דובר:

הוא היועץ.

16

מר ח .געש:

ברמה העקרונית ,לא ,לא ,דקה ,דקה ,חברים

17

מר י .זריהן:

אז אני לא מבין ,אם הוא יודע איך לייעץ אז בשביל מה צריך לפזר את

18

הכסף? למה לא...

19

מר ר .גלר:

כל אחד יש לו ...

20

מר ח .געש:

רוב ההשקעות של המועצות המקומיות חייבות ללכת לפי ההנחיות של

21

משרד הפנים ואג"ח ממשלתי

22

מר ר .גלר:

 15אחוז אג"ח ממשלתי

23

מר ח .געש:

אבל גם בתוך זה יש כאלה ש...

24

מר ר .גלר:

יש כאלה שמצליחים יותר ,יש כאלה שפחות.

25

מר ח .געש:

מי בעד?

26

מר י .זריהן:

פה אחד.

27

מר ח .געש:

פה אחד.

28
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מר י .זריהן:

רגע ,אפרים ,מה אתה?

1

מר א .מעודה:

אני בוועדת מכרזים הצבעתי בעד.

2

מר י .זריהן:

אתה בעד ,הוא בעד ,הוא מהקואליציה.

3

מר א .מעודה:

אני חתום על כל ה ...של ועדת מכרזים.

4

מר י .זריהן:

הוא מהקואליציה ,הוא לא יהיה? אתה יכול להוציא אותו? אה ,אמרת

5

לי שהוא לא יהיה ...אתה יכול להוציא אותו מהקואליציה אתה?

6

מר א .מעודה:

אני הייתי ,ועדות כספים אני (מלה לא ברורה)

7

מר י .זריהן:

אומר לי לא יהיה...

8

מר א .אטיאס:

תקשיב מה אומרים.

9

מר א .מעודה:

תקשיב מה אומרים.

10

מר א .אטיאס:

 ..לא היית בוועדת מכרזים.

11

מר י .זריהן:

בסדר ,חשבתי שהתכוונת ...

12
13

 .71אישור תב"רים (מצ"ב).

14

מר ח .געש:

תב"רים בבקשה.

15

מר ר .גלר:

 ,561סקר טבע עירוני –  654אלף שקל.

16

מר ע .כחלון:

רגע ,דקה ,דקה ,מה זה בדיוק?

17

מר ח .געש:

הוא מסביר.

18

מר ע .כחלון:

תכף נסביר גם אנחנו בהמשך להסבר ,תסביר רן בבקשה.

19

מר נ .מנצור:

ועדת איכות הסביבה

20

מר ע .כחלון:

אתה המהנדס.

21

מר ח .געש:

הוא המהנדס ,מסביר...

22

מר ע .כחלון:

מתנצל ,סליחה.

23

מר נ .מנצור:

ועדת איכות הסביבה החליטה לקיים סקר...

24

מר ע .מצליח:

מישהו טלפון מדבר חבר'ה בקול רם ברמקול.

25

מר ח .געש:

ציון ,אתה יכול לדבר בחוץ? באמת נו .למה במועצת עיריית חדרה אתה

26

לא עושה את זה?

27

התקיים סקר שממפה את כל מאפייני הטבע היחודית בתחום המושבה

28

מר נ .מנצור:
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חברת איגמי40-3666868,

מר ע .כחלון:

לצורך מה?

1

מר נ .מנצור:

הנתונים של הסקר הזה משמעותם לתת בסיס מידע שיתן לנו הבנה איך

2

לשמר ואיך לפתח את אותם מאפיינים של טבע יחודי בתוך המושבה

3

ולהציג אותם ,לקיים אותם בכפוף לרצון לפתח את הישוב.

4

מר ע .כחלון:

לצורך זה יש את הקק"ל.

5

מר ח .געש:

מה פתאום.

6

מר ע .כחלון:

דקה ,דקה ,אז אני רוצה להגיד לך

7

מר נ .מנצור:

תקשיב עד הסוף ,קק"ל לא עוסק בדברים אלה בכלל ,בדקנו את זה.

8

מר ח .געש:

לא יאומן.

9

מר ע .כחלון:

לא צריך .לא יאומן ,כן יאומן ,זו עבודה לאדם מקורב ,אתה יכול להגיד

10

מה שאתה רוצה ,כדי לעשות סקר כזה אנחנו יודעים מי האנשים.

11

מר ח .געש:

מי האנשים?

12

מר ע .כחלון:

כשהם יזכו אני אגיד לך מי הם ,אנחנו גם יודעים מי מממן את זה

13

מאחורי הקלעים ,כמו שאת המכרז לתכנון בי"ס מסכמים ב 064-אלף

14

שקל ,מביאים את זה לתמחור ,כי האדריכלים הם פראיירים ולא

15

הוציאו צו מניעה נגד המכרז הזה .כמו מכרז שנותנים בנתוני פתיחה,

16

שנתיים או שלוש שנים לאספקת ,שלוש שנים האחרונות לאספקת

17

והתקנת שלטי רחובות ,איזה שנתיים ואיזה חצי שנה ,זה עבודה

18

מוזמנת כמו הרבה דברים אחרים ואני אומר לך שלא צריך את זה,

19

תיקחו את ה 654-אלף שקל האלה כולל הוועדה לאיכות הסביבה,

20

תמקמו את כל תאי האשפה ואיסוף כל המחזור כמו שצריך ולא אחד

21

שם ואחד שם ולא ניתן עבודה למי שמזמין את זה.

22

מר י .זריהן:

זו עבודה למישהו מאיכות הסביבה?

23

מר ע .כחלון:

לא ,זה מקורב ,מקורב.

24

מר י .זריהן:

מי עושה את העבודה הזאת?

25

מר ח .געש:

תלכו ישר למשטירה...

26

מר ע .כחלון:

לא צריך ,אני  ...משטרה...

27

מר ח .געש:

אחרת אתה מסתכן בתביעת דיבה.

28
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01

חברת איגמי40-3666868,

מר ע .כחלון:

לא צריך במשטרה כי כשזה יגיע אנחנו נדע את זה.

1

מר ח .געש:

נכון

2

מר ע .כחלון:

ואם הייתי יודע שאני חי במדינת חוק הייתי אולי הולך ,אני לא חי

3

במדינת חוק לצערי.

4

מר ח .געש:

אתה חי במדינת חוק.

5

מר ע .כחלון:

לא ,לצערי לא ,לצערי לא ,לא במדינת חוק.

6

מר א .מעודה:

סליחה ,מה זה הסקר הזה?

7

מר ר .גלר:

עכשיו הוא הסביר.

8

מר ח .געש:

הרגע הוא הסביר ,אתה לא מקשיב ,מה לעשות?

9

מר א .מעודה:

אז כנראה אני קשה הבנה ,אני צריך ...

10

מר ח .געש:

לא ,אתה לא מקשיב ,לא אמרתי שאתה קשה הבנה ,זה אתה העדת על

11

עצמך.

12

אני לא מעיד על עצמי ,בנושא הזה שלא רוצים להסביר ,אין מורה לא

13

טוב ,אין תלמיד לא טוב ,יש מורה לא טוב.

14

מר ח .געש:

לא הקשבת ,לא אמרתי שלא הבנת.

15

מר א .מעודה:

לא

16

מר ח .געש:

הסביר ,לא הקשבת.

17

מר א .מעודה:

צריך הסבר ברור שנבין.

18

מר ח .געש:

אתה מובן...

19

מר א .מעודה:

לא ,גם למה ,לא מה ש...

20

מר י .זריהן:

מה זה סקר? סופרים את העצים אמרה שמשוני?

21

מר נ .מנצור:

לא ,ממש לא.

22

מר י .זריהן:

זה מה שהסבירה פעם שעברה ,היא אמרה שאיחרנו את המועד ו...

23

מר א .מעודה:

אדוני המהנדס...

24

מר י .זריהן:

ואין טעם לעשות את זה.

25

מר ע .כחלון:

לא הבנתי ,כשאתה תלך להקים איזה פרויקט ,הרי תביא איזה סקר

26

סביבתי.

27

אתם מוכנים לתת לי להסביר ואחר כך

28

מר א .מעודה:

מר נ .מנצור:
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חברת איגמי40-3666868,

מר ע .כחלון:

אנחנו שואלים ואתה תענה למה ששואלים אותך.

1

מר נ .מנצור:

לא ,אני לא אעשה...

2

מר ע .כחלון:

אז אל תעשה ,אל תעשה ,אז אני אגיד מה שאני רוצה ,אתה אל תעשה.

3

כשאתה יוצא לפרויקט אתה מביא סקר סביבתי ,אתה לא יכול לעשות

4

שום דבר אם יש עצים ,אם יש דברים שצריך להם אישור מיוחד כדי

5

לכרות אותם ,זה קשקוש ,קשקוש.

6

מר א .מעודה:

אז מה זה הסקר הזה?

7

מר נ .מנצור:

הסקר ממפה את כל מאפייני הצומח הטבעי ,שברחבי הקריה ,החי ,מכל

8

מגוון החי ,ציפורים ,פרפרים...

9

מר א .מעודה:

מה אכפת לנו מהציפורים והפרפרים עכשיו?

10

מר נ .מנצור:

גם זה חלק מהטבע העירוני .בנושא העצים אפרופו זה חלק כמעט ולא

11

מטופל מהבחינה הזאת ,מתעדים עצים ,להבדיל מקק"ל שדורש סקר

12

אחר .המידע הזה הוא מסמן מקומות שאחר כך ימליצו לגביהם איך

13

לשמר ,איך לטפח אותם ויהפכו למין סוג של דף הנחיות לצורך פיתוח

14

עתידי .יש שלוליות חורף ברחבי המושבה ,יש את השצ"פ הוואדי היא

15

מזרימה ,יש לה נגר עילי ,כל הדברים האלה הסקר יבוא ויתן המלצות

16

תכנוניות והמלצות לשימור כדי שאותם מאפיינים לא יפגעו עם תנופת

17

פיתוח שהמושבה נמצאת בה ותמשיך להימצא בה ,אין מה לעשות ,ה

18

חלק מהאופי של ה...

19

אבל הסקר הזה מתאים לעיתון ,נניח שהסקר הזה אתה עושה אותו

20

היום ,בעוד חמש שנים חלים התפתחויות ,פתאום עבר למקום אחר,

21

פתאום הציפורים ,צריך עוד פעם סקר אם הפרפרים נשארו ,אז אני

22

שואל בכנות ,אם אתה אומר לי על העצים ,או.קי ,.העצים לא יזוזו,

23

בסדר ,תעשה סקר על העצים אבל אפשר לדעת של מי הרעיון הזה

24

שאנחנו היום

25

מר ח .געש:

של הוועדה לאיכות הסביבה.

26

מר א .מעודה:

והיא מתקצבת?

27

מר ח .געש:

(מדברים ביחד ,לא ברור)

28

מר א .מעודה:
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חברת איגמי40-3666868,

מר א .כאכון:

המועצה ,המועצה

1

מר א .מעודה:

סליחה ,אם היא מבקשת הוועדה אני חיב להיענות לה?

2

מר ח .געש:

אתה לא חייב ,תצביע נגד.

3

מר ע .כחלון:

המועצה מתקצבת.

4

מר א .מעודה:

לא ,לא לנצל את הרוב ,צריך לשכנע

5

מר ח .געש:

אני לא מנצל את הרוב.

6

מר א .מעודה:

לשכנע למה אני צריך את זה.

7

מר ח .געש:

אני רואה בזה מהכנת תוכנית המתאר כמו שאנחנו עושים...

8

מר א .מעודה:

על עצים אין לי בעיה.

9

מר ח .געש:

זה לא רק על עצים ,זה גם

10

מר א .מעודה:

הפרפרים לא חייבים להיות בעוד חמש שנים ,צריך עוד הפעם סקר,

11

אה? מי מבטיח לי שהסקר הזה תקף לעשר שנים?

12

מר ח .געש:

זה כמו שאתה עושה כל הזמן תוכניות מתאר...

13

גב' ח .בן צבי:

אנחנו כבר לא נהיה פה ,מעודה ,אל תדאג.

14

מר א .מעודה:

מי קבע שזה ?654

15

מר י .זריהן:

הוואדי יש לו תוכנית ,יש לו מתכנן שמתכננת הוועדה.

16

מר ח .געש:

הוואדי עשינו תוכנית ראשונית

17

מר י .זריהן:

יפה ,בשביל מה אני צריך גם את החברה להגנת הטבע שם?

18

מר ח .געש:

החברה להגנת הטבע ...

19

מר י .זריהן:

רגע ,אתה הולך לעשות פה מכרז?

20

מר ח .געש:

זה שני דברים שונים לחלוטין.

21

מר י .זריהן:

פה יהיה מכרז על הדבר הזה או שאתה נותן את זה ישר להגנת הטבע.

22

מר ח .געש:

לחברה להגנת הטבע ,לא?

23

מר י .זריהן:

יש מכרז על זה?

24

מר ח .געש:

אין

25

מר י .זריהן:

אין...

26

מר ע .כחלון:

זה בדיוק .למי שיש קשרים שם ,עשה לי טובה ,עשה לי טובה.

27

מר ח .געש:

 ...הוועדה

28
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חברת איגמי40-3666868,

מר ע .כחלון:

תעשה לי טובה (מדברים ביחד ,לא ברור)

1

מר ח .געש:

לך למשטרה ,לך למשטרה ,תגיש תלונה.

2

מר ע .כחלון:

אני לא אלך למשטרה.

3

מר ח .געש:

או שתיתבע בתביעת דיבה! (מדברים ביחד ,לא ברור)

4

מר ע .כחלון:

 ...תלך אתה למשטרה.

5

מר ח .געש:

לך אתה למשטרה.

6

מר ע .כחלון:

אני לא נחקרתי ,תלך אתה.

7

גב' כ .גדרון:

עמוס

8

מר ח .געש:

אני אלך ,אל תדאג ,אם יהיה לי אני אלך בלי להודיע.

9

מר ע .כחלון:

תלך ,תלך

10

מר א .מעודה:

אבל למה  ?654מי קבע?

11

מר ח .געש:

כי זה ה ,זו הערכת המחיר של החברה להגנת הטבע.

12

מר ע .כחלון:

מישהי פעם עבדה בחברה להגנת הטבע ,באמת ,עזוב ,עזוב( .מדברים

13

ביחד ,לא ברור)

14

גב' כ .גדרון:

חיים תעלה להצבעה ,אי אפשר לרדת לרמה כזאת ,באמת.

15

מר ע .כחלון:

איזה תת רמה .ראש מועצה.

16

מר ח .געש:

תת רמה ,תת רמה ,בוא נדבר תת רמה.

17

מר ע .כחלון:

 ...כשהייתי פה ,זה בסדר.

18

מר ח .געש:

לקח לי הרבה שנים לרדת לרמה שלך.

19

מר ע .כחלון:

בסדר ,אני יודע ,אני יודע ,אתה נדמה לך שאתה ברמה .ראינו אותך,

20

נדמה לך שאתה ברמה .נדמה לך שאתה ברמה .איש ישר ,יושר.

21

גב' כ .גדרון:

די

22

מר ע .כחלון:

איש ישר.

23

מר ע .מצליח:

פה אתה אומר דברים מעניינים וכבדים ,אני ,אם אתה יודע משהו

24

תעלה אותם

25

מר ע .כחלון:

מה זה יעזור? מצליח ,נשמה ,מה זה יעזור?

26

מר ע .מצליח:

תראה

27

מר ע .כחלון:

מה זה יעזור?

28
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חברת איגמי40-3666868,

מר ע .מצליח:

בהצבעה שלי לפחות עכשיו זה כן טענה.

1

מר ע .כחלון:

 ...תצביע ,אתה במילא יכול להצביע מה שאתה רוצה.

2

מר י .זריהן:

אתה בקואליציה

3

מר ע .כחלון:

יכול להצביע מה שאתה רוצה.

4

מר א .כאכון:

אתם קואליציה...

5

מר ע .כחלון:

תבדוק אותם לבד מצליח ,תבדוק.

6

מר א .כאכון:

 ...מאוד קשה .חיים...

7

מר ח .געש:

 ...אני ,תקשיב ,יש ( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

8

מר א .מעודה:

חייבים? זה חוק?

9

מר ח .געש:

מה חוק? אין לי ספק אחר ,תביא ספק אחר.

10

מר י .זריהן:

לא רוצה לעשות את זה ,בשביל מה אני צריך את זה? בשביל מה אני

11

צריך את זה?

12

מר ח .געש:

כי אני צריך לעשות את זה.

13

מר י .זריהן:

 14שנה היו אנפות לא היה אכפת לכם בכלל ,פתאום אתם עושים סקר?

14

מר ח .געש:

עוד פעם אתה צודק ,לא היה אכפת לנו ,אתה צודק .חברים

15

מר א .כאכון:

אני רוצה לשאול שאלה ,עמוס ,עמוס ,רגע ,אני רוצה לשאול את ראש

16

המועצה שאלה ,חיים ,האם מי מסיעתך במיוחד תלם או מהחברי

17

קואליציה עבד בחברה להגנת הטבע? אני רוצה לדעת.

18

נדמה לי שנורית עבדה לפני מספר שנים בחברה להגנת הטבע ,כמה

19

שנים עברו אני לא יודע.

20

אז מה? אז מה? זה הגוף היחידי( ...מדברים ביחד ,לא ברור) איכות

21

הסביבה ,איכות הסביבה

22

מר י .זריהן:

 14אלף שקל משלמים לדודאים...

23

גב' כ .גדרון:

איכות הסביבה

24

מר ח .געש:

טוב ,חברים ,אני מבקש להעמיד את התב"ר הזה

25

גב' כ .גדרון:

אולי לא מעניינת אבל אותנו היא מעניינת ,זה איכות הסביבה.

26

מר י .זריהן:

אני מבקש להוריד אותו ,אני מבקש להוריד אותו מסדר היום.

27

מר ח .געש:

בסדר ,אני מבקש לאשר את תב"ר  ,561מי בעד?

28

מר ח .געש:

גב' כ .גדרון:
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מר י .זריהן:

אני מבקש להוריד אותו.

1

מר ח .געש:

מי נגד? שלושה נגד ,תודה רבה .מי נמנע? טוב .התב"ר הבא.

2

מר ר .גלר:

הבא ,שתי כיתות גן בכרכור

3

מר י .זריהן:

 654אלף שקל ...

4

מר ר .גלר:

ברחוב הגליל ,משרד החינוך  ,6,565עבודות קבלניות  6.5מיליון...

5

מר א .כאכון:

זה בגנים של ה-

6

מר ר .גלר:

השתי כיתות.

7

מר י .זריהן:

איפה הכיתות האלה?

8

מר ח .געש:

ברח' הגליל.

9

מר ר .גלר:

 ,560שתי כיתות גן ליד בי"ס שבילים על שם מנחם בגין ,בי"ס דמוקרטי

10

מר א .כאכון:

רק שניה

11

מר י .זריהן:

רגע ,רגע ,רגע ,שתי כיתות גן?

12

מר ר .גלר:

שתי כיתות גן.

13

מר י .זריהן:

בתוך המתחם הזה?

14

מר ר .גלר:

ממוקם בתוך המתחם.

15

מר י .זריהן:

למה? ממתי?

16

גב' כ .גדרון:

גילאי .8

17

מר י .זריהן:

זה יהיה גן של הדמוקרטים?

18

מר ח .געש:

לא ,זה גן ששייך למיפוי הכללי ,נעשה מיפוי ברחבי המושבה ,יש צורך

19

בעשרה גנים ,בעשרה גני ילדים.

20

אל תגידו בסדר ,אני רוצה להבין ,אתה אומר בסדר ,אתה תצביע ,אני

21

רוצה לשמוע.

22

הממשלה החליטה בינואר על חינוך חינם לגילאי  8-0ומעוד שלוש שנים

23

חינוך חובה .הסיבה שהיא החליטה על חינוך חינם בהתחלה ולא חינוך

24

חובה כי אי אפשר לבנות מוסדות של גני ילדים בשלוש שנים .אנחנו

25

מנסים לבנות במהלך הקיץ הזה  64גני ילדים כי זה מה שמראה המיפוי

26

שנעשה על פי הרישום ,ברגע שהחלטת ממשלה התקבלה  ...רישום לגני

27

ילדים.

28

מר י .זריהן:

מר ח .געש:
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מר א .כאכון:

אתה מחויב לבנות ...בכל הארץ.

1

מר ח .געש:

המיקום ,הוא מדבר על המיקום ,המיקום מי שיהיה שם זה אזור

2

הרישום של המיפוי הזה ,זה לא של הדמוקרטים ,זה שני גני ילדים של

3

אזור הרישום ההוא ,אתם תרצו אפשר יהיה להביא לכם את המפה,

4

אנחנו הולכים לנסות לבנות בקיץ הזה עשרה גני ילדים שפרושים על פני

5

המושבה ,שניים בנווה פרדסים ,שניים ברח' חברון ,שניים דמוקרטי,

6

שניים ברח' נטע ,שניים ברח' הגליל ,נכון?

7

מר ר .גלר:

גבע ,לא

8

מר ח .געש:

גבע ,סליחה

9

מר י .זריהן:

מה קורה עם ה 0-גנים

10

מר א .מעודה:

אם שמת לב ,הוא אומר שניים דמוקרטי ,הוא לא אומר שניים של בגין,

11

אני רוצה להתייחס לזה ,מותר לי להתייחס לזה.

12

דקה ,אבל אנחנו מדברים ,למה אתה צריך להפריע?! הוא מדבר ,אתה

13

נכנס לו לדברים!

14

מר א .מעודה:

מי דיבר?

15

מר ח .געש:

יוסי זריהן דיבר.

16

מר א .מעודה:

לא ,אתה דיברת.

17

מר ח .געש:

אתה עוד פעם לא מקשיב.

18

מר א .מעודה:

אבל אתה עכשיו דיברת על דמוקרטי ,לא דמוקרטי.

19

מר ח .געש:

אני דיברתי על דמוקרטי ,כן.

20

מר י .זריהן:

יש  0גנים שקיבלנו מהקבלנים ,תקן אותי אם אני טועה

21

מר ח .געש:

לא ,שניים.

22

מר י .זריהן:

נוה פרדסים ,שניים ,מה קורה עם זה ,לא עושים את זה בינתיים?

23

מר ר .גלר:

עושים שניים.

24

מר ח .געש:

ככה התחלתי את העבודה בשניים.

25

מר י .זריהן:

אתה אומר שמשרד החינוך נתן לנו  64גנים.

26

מר ר .גלר:

משרד החינוך

27

מר י .זריהן:

מתוכם שניים זה אנחנו עושים?

28

מר ח .געש:
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מר ח .געש:

לא ,משרד החינוך הוסיפו ...כי אני צריך עוד  0גנים לגידול הטבעי.

1

מר י .זריהן:

אבל זה לא עכשיו.

2

מר ח .געש:

 60גנים סך הכל אני אצטרך לבנות...

3

מר י .זריהן:

זאת אומרת הכסף שיש לך זה נשאר בעתיד לעוד גנים.

4

מר ח .געש:

נכון

5

מר א .כאכון:

אני רוצה להגיד רגע לגבי הגנים( ...מדברים ביחד ,לא ברור) בנווה

6

פרדסים ,אני אומר את זה ,בין ה ...אין דתי – חילוני ,כאילו איפה שיש

7

את הרישום יותר של דתיים יהיה גן דתי ,נכון?

8

זה מה שעשה המיפוי ,עוד פעם ,הלו ,דקה ,אפרים ,נעשה רישום ,אני לא

9

מעורב ברישום ,נרשמה כמות אסטרונומית של ילדים לפי הביקוש,

10

הלכו ,בדקו מה הביקוש של האנשים ,מה הם רוצים ולפי זה נעשה

11

השיבוץ.

12

מר א .מעודה:

אני רוצה להתייחס לשני הגנים על שם מנחם בגין

13

מר ח .געש:

הם במתחם ,יהיה להם שם נפרד שאתם תחליטו בוועדת השמות על

14

השמות שלהם.

15

מר א .מעודה:

אני ,לא ,לא

16

מר ח .געש:

הגנים הם גני מועצה ,לא הגנים של הדמוקרטי ,יהיו בהם ילדים מאזור

17

הרישום שלהם.

18

אני רוצה קצת להטיל ספק בכל מה שקוראים לזה דמוקרטי .מאחר

19

והדמוקרטי הזה יש לו שש כיתות הוא לצערי מזנב בנו כבר בכיתה ז' ח'

20

שזה בניגוד בניגוד בניגוד לכל היגיון .אני מבין שהגנים האלה הם בעצם

21

יהוו כעין כיתות לבי"ס.

22

מר ח .געש:

לא נכון ,אתה מבין לא נכון.

23

מר א .מעודה:

אני רוצה שהגנים האלה יתוחמו בנפרד ולא בתוך בית הספר.

24

מר ר .גלר:

ככה הם מתוחמים...

25

מר א .מעודה:

הם לא שייכים ...

26

מר ר .גלר:

הם עם גידור נפרד ,עם גדר משותפת בבית הספר.

27

מר א .מעודה:

הכניסה אליהם יהיה מבחוץ?

28

מר ח .געש:

מר א .מעודה:
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מר ח .געש:

בנפרד

1

מר א .מעודה:

או.קי ,.קודם כל זו תשובה

2

מר ע .כחלון:

הילדים לא יכולים להתערבב ביניהם.

3

מר א .מעודה:

ב' ,אני רוצה באותה הזדמנות ,הייתה כתבה בעיתון ובכתבה בעיתון

4

מר ח .געש:

זה בסדר יום עכשיו?

5

מר א .מעודה:

זה נושא השבילים הזה.

6

מר ר .גלר:

לא רלוונטי

7

מר ח .געש:

לא רלוונטי ,עזוב אפרים.

8

מר א .מעודה:

אני רוצה לדעת.

9

מר ח .געש:

אני לא אחראי על כתבה בעיתון ,אני לא כתבתי שום כתבה.

10

מר א .מעודה:

לא ,גם אתה אמרת לי .אני שואל שאלה

11

מר ח .געש:

כן

12

מר א .מעודה:

אני יודע שהבי"ס הזה משרד החינוך נתן לו סמל אבל שום אגורה

13

לבינוי .האם

14

מר ח .געש:

בשנה הבאה הוא הולך כנראה לשנות את דעתו.

15

מר א .מעודה:

שמה?

16

מר ח .געש:

כנראה הולך לתת לא בשנה הזאת ,בשנה הבאה משרד החינוך

17

מר א .מעודה:

אבל עד כיתה ו'.

18

מר ח .געש:

לא ,הוא מכיר בו כעל אזורי כנראה.

19

מר א .מעודה:

סליחה ,ואתה ממליץ?

20

מר ח .געש:

יצרו מציאות ,הם יצרו מציאות בלעדנו ,משרד החינוך אישר אותם.

21

מר א .מעודה:

מי זה יצר?

22

מר ח .געש:

בית הספר.

23

מר א .מעודה:

הוא לבד פנה? צריך לפנות אל סער ,יואב .איפה הוא?

24

מר ח .געש:

אני אומר לך ,אני לא ידעתי שהם פתחו חטיבת ביניים.

25

מר א .מעודה:

אני יודע דבר אחד ,בית ספר אם הוא מלא

26

מר י .זריהן:

איפה ,בדמוקרטי?

27

מר א .מעודה:

אז לוקחים את הילדים לבי"ס אחר

28
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מר י .זריהן:

אבל מלכתחילה תוכנן שהוא יהיה עד כיתה ו'.

1

מר א .מעודה:

למה אני צריך לבנות להם?

2

מר י .זריהן:

מלכתחילה שהוא הוקם הוא היה ...עד כיתה ו'.

3

מר ח .געש:

הרי בהתחלה הם היו מוכר שאינו רשמי ,היום הם מוכר שרשמי ומוכר

4

על אזורי .ההורים קנו את הקרוואנים וגדלו לבד ,פתחו ז' ח' על דעתם.

5

מר י .זריהן:

על דעתם?

6

מר א .מעודה:

אבל אנחנו נותנים להם שירות ,מה.

7

מר י .זריהן:

אז מה אם פתחו? המועצה צריכה לשלם שם את כל מה שצריך?

8

מר ח .געש:

לא משלם שום דבר.

9

מר י .זריהן:

אם הם לא היו עושים פה  0 ,8ימים הפגנות לא היית נותן להם כלום.

10

מר ח .געש:

לא נכון ,התב"ר של  644אלף שקל אושר כבר לפני חצי שנה או משהו

11

כזה.

12

מר י .זריהן:

אבל הבי"ס הדתי שם התורני חיפפת לאור עקיבא ,לחדרה

13

מר ח .געש:

אני חיפפתי?

14

מר א .מעודה:

אני לא מדבר על זה ,אני מדבר

15

מר ח .געש:

חברים ,באמת ,תשמעו ,אני אומר לכם ,אני יכול להעסיק פה עו"ד

16

במשרה מלאה.

17

מר י .זריהן:

תעשה מה שאתה רוצה.

18

מר ח .געש:

אתם מדברים שטויות.

19

מר י .זריהן:

בסדר ,אם היית רוצה הוא היה נשאר.

20

מר ח .געש:

מה פתאום ,תגיד לי ,הוא  ...שאני הייתי ראש מועצה?

21

מר י .זריהן:

אז מי היה?

22

מר ח .געש:

הוא יצא  ...כשאני הייתי ראש מועצה? לא ,אורי מנג'ם היה פה ,אבל

23

אני הייתי בעד שהוא יצא ,כן ,אורי מנג'ם היה ,אורי מנג'ם היה פה ,כן,

24

אורי מנג'ם היה פה ראש מועצה ,אתה רוצה להתערב?

25

מר א .כאכון:

איפה יואב?

26

מר ח .געש:

טוב ,יואב הלך לבג"צ כשאורי מנג'ם היה ראש מועצה.

27

מר ע .מצליח:

אנחנו אישרנו בית ספר ,בית ספר לילדים שרוצים בית ספר דמוקרטי

28
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אישרנו את הבי"ס הזה על שם מנחם בגין ,אבל לא ,אז לא החלטנו ,לא

1

חשבנו להפוך ,אז הייתה הצעה שלי לעשות בי"ס ,אנחנו חייבים בי"ס,

2

כאילו התחליף לבי"ס חקלאי שיהיה שלנו ,לא של מוסדות אחרים,

3

אמרנו שזה לא ,זה רק בזמני לדמוקרטי ,עכשיו יוצא שיהיה לנו בי"ס

4

תיכון והכל והוא יהיה על שם דמוקרטי בשבילים ,כל מיני שבילים,

5

למה? אני לא

6

מר ח .געש:

זה לא דיון לעכשיו ,זה דיון על ה ,אנחנו מכינים תוכנית אב לחינוך.

7

מר י .זריהן:

אז הם פנו למשרד החינוך לבד והם קיבלו תקציב לבד?

8

מר ח .געש:

הם לא קיבלו תקציב ,מקבלים שעות ,כן ,מקבלים שעות תקן לז' ח' ט'.

9

מר י .זריהן:

ומי משלם את זה?

10

מר ח .געש:

משרד החינוך משלם למורים ,אני לא ...

11

מר י .זריהן:

ואת המבנה מי בונה להם? אם הם פנו לבד המועצה אין לה עניין שם,

12

נכון? זה מה שאתה אומר.

13

אני ,יש לי עניין כי ברגע שהוא נעשה מוכר ורשמי אז הוא שלי ,עם סמל

14

מוסד של פרדס חנה כרכור ומוכר להם כעל אזורי והכירו להם בחטיבת

15

ביניים ,רק לא הכירו להם בבינוי.

16

ובית ספר מעיינות שהיה צריך עוד  0כיתות לא היה צריך ,נכון? לא

17

צריך ,דמוקרטי כן אפשר ,אצלהם אי אפשר לעשות ,לסגור ...

18

מר ח .געש:

לא שייך ,עושים את הקירוי ,לא שייך בכלל ,אתם בכלל מערבבים ...

19

מר י .זריהן:

 0כיתות שהיה צריך לבנות שמה

20

מר ח .געש:

כמה?

21

מר י .זריהן:

 0כיתות היה צריך לבנות שמה.

22

מר ח .געש:

לא ,לא ...בכרכור צריך עוד  61כיתות.

23

מר א .כאכון:

כשיפתח באחוזה ירוקה ילדים מיובלים ילכו לשמה?

24

מר ח .געש:

לאן?

25

מר א .כאכון:

לאחוזה ירוקה?

26

מר ח .געש:

 ...עוד לא יהיה בי"ס .לא...

27

מר א .כאכון:

 ...לפי הגידול?

28

מר ח .געש:

מר י .זריהן:
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מר ר .גלר:

תהיה חלוקה שווה.

1

מר ח .געש:

לפי הגידול כמו שמסתמן עכשיו ,לא יודע מה יהיה בשנה הבאה ,יש

2

כביש ,דיברנו על זה קודם ,כשדיברנו בהצעה שלך של הבי"ס .יש חלק

3

דרומי של כרכור ,חלק אמצעי של כרכור ,חלק צפוני ,בסך הכל יבנו שם

4

 01כיתות וזה מה שצריך לפי ה ...של משרד החינוך לתושבי כרכור.

5

איפה עובר הגבול בין הדרום ,צפון ,מרכז לא יודע להגיד לך באופן

6

מדויק .כן

7

מר ר .גלר:

 ,565שתי כיתות גן בכרכור ברח' נטע -משמרות...

8

מר י .זריהן:

?565

9

מר ר .גלר:

כן ,566 ,שתי כיתות גן ברח' ברקת ,גנים 6.5 ,מיליון

10

מר א .כאכון:

איפה זה ברקת?

11

מר ר .גלר:

ברקת זה ליד רבין ,561 .שתי כיתות גן בנוה פרדסים.

12

מר י .זריהן:

זה בכניסה לרמז?

13

מר ר .גלר:

 ,563גידור מוסדות החינוך ,סך הכל  644אלף שקל 844 ,מחצית

14

מהסכום משרד החינוך.

15

מר א .כאכון:

רגע ,מה זה  ...כל הגנים?

16

מר י .זריהן:

על מה מדובר? איזה מוסדות?

17

מר ר .גלר:

אולם ספורט ברבין ,זה בית ספר דמוקרטי השלמת גידור.

18

מר י .זריהן:

אולם ספורט ברבין מגדרים או עושים אותו אולם סגור?

19

מר ע .כחלון:

לא ,גידור ,גידור.

20

מר ח .געש:

זה אולם חדש.

21

מר י .זריהן:

אז למה אתה אומר גידור?

22

מר ר .גלר:

מגדרים אותו.

23

מר א .כאכון:

לא הבנתי את הקטע של הדמוקרטי ,כן ,מטפלים בדמוקרטי.

24

מר ח .געש:

מטפלים ,הוא מוכר רשמי ,בית ספר רגיל.

25

מר ר .גלר:

בית ספר רגיל לגמרי.

26

מר א .מעודה:

ביום שלישי יש לך ועדת מכרזים על זה.

27

מר ר .גלר:

 ,569שצ"פ ברחוב הנחל  854אלף שקל.

28
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מר י .זריהן:

מה זה שצ"פ? מה הולכים לעשות שם?

1

מר ר .גלר:

פארק עירוני.

2

מר ח .געש:

מה שעושים בכל הגנים שעשינו.

3

דובר:

ליד הבית כנסת ,גינה ,פינות ישיבה.

4

מר ח .געש:

עוד שנה וחצי.

5

מר ר .גלר:

 ,514הקמת מוסדות ציבור על חשבון מינהל 656 .אלף שקל.

6

מר א .מעודה:

מה זה מוסדות ציבור? זו מלה ,מה זה?

7

מר ח .געש:

מינהל מקרקעי ,זה מינהל מקרקעי ישראל? מינהל מקרקעי ישראל

8

הפסיד במשפט נגד המרכז לשלטון המקומי ,צריך להעביר לו כספים על

9

כל מיני דברים ,סכום אחד היה דיון גדול בעליון ,אני לא יודע כמה

10

נקבל מזה ,וסכום שני

11

מר א .מעודה:

מינהל מקרקעי ישראל הפסיד?

12

מר ח .געש:

מינהל מקרקעי ישראל צריך להשתתף בהוצאות פיתוח ובנייה של מבני

13

ציבור ,בעבר הוא עשה את זה ,אתה זוכר ,היית פה סגן ראש המועצה,

14

היה ברודט ,נגמר .המינהל היום בונה יחידות דיור שנבנות על השטחים

15

של המינהל ,נבנו בכל הארץ ,בכל השנים

16

מר ר .גלר:

על פני כמה שנים.

17

מר ח .געש:

והוא לא השתתף בהוצאות של מבני ציבור.

18

מר א .מעודה:

אז הקמה זה פיקציה כי רק ...

19

מר ר .גלר:

זה החזר כספי.

20

מר ח .געש:

זה החזר כספי.

21

מר א .מעודה:

זה פיקציה.

22

מר ח .געש:

על יחידות שהוא בנה אני אפילו לא יודע לאורך כמה שנים.

23

מר א .מעודה:

לא משנה ,אז בקיצור מקבל פה כסף ,לא משתמש בהם ,רק לוקח לפה.

24

מר ר .גלר:

זה שיפוי ,נכון ,כן

25

מר א .מעודה:

אז זה מה שצריך ,כשאתה קורא הקמה ...

26

מר ח .געש:

ככה זה נקרא ,מה אתה רוצה.

27

מר ר .גלר:

זה המינוח של מינהל מקרקעי ישראל.

28
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מר א .מעודה:

שיפוי ,החזר כספים עבור מוסדות.

1

מר ח .געש:

אבל זה המינוח שכתוב לו שם ,מה אתה רוצה?

2

מר א .מעודה:

לא ,לא ,לא

3

מר ח .געש:

אל תגיד לי לא ,אני אראה לך מה כתוב.

4

מר א .מעודה:

סליחה ,היגיון ,צריך להגיד החזר כספים מהמינהל עבור מוסדות ציבור

5

שנבנו ,אני ...

6

התב"ר הבא ,091 ,שתי כיתות גן ברחוב חברון ,החלפת מקור כספי ,היה

7

קודם רשות מקומית ,החלפנו את זה במשרד החינוך ,יש הרשאה

8

כספית ,516 .בטיחות בדרכים ל ,1461-רבעון א' ,סך הכל  83.5אלף

9

שקל ,מתפרש על פני

10

מר א .מעודה:

מה זה?

11

מר ר .גלר:

בהשתתפות משרד התחבורה ,משרד הרישוי.

12

מר א .מעודה:

מה?

13

מר ר .גלר:

כל מיני

14

מר ר .גלר:

אדר' א .רפופורט :צביעת כבישים ,מערכות בטיחות.
מר ר .גלר:

15

 ,566הסדר ברחוב שביל התלמיד ,הסדרת הרחוב ,סך הכל הגדלה של

16

תב"ר ל 6.5-מיליון

17

מר א .מעודה:

 6.5מיליון הכביש?

18

מר ר .גלר:

ל 6.5-מיליון ו 844-אלף שקל נוספים.

19

מר א .מעודה:

 6.5מיליון הדרך הקטנה הזאת?

20

אדר' א .רפופורט :היא לא כל כך קטנה ...כ 144-מטר ,יש שם גם מגרש חניה שיהיה בגישה

21

האחורית לבי"ס אלונים ,סובה ,כולל מדרכה ,כולל ...

22

מר א .מעודה:

איפה שהמגרש כדורגל?

23

מר ח .געש:

המגרש כדורגל עלה ואישרנו כבר את הבנייה של הבניין של הרווחה,

24

אבל באזור ההוא מסדרים חניה אחורית לאלונים.

25

מר י .זריהן:

בגלל זה...

26

מר א .מעודה:

איפה?

27

מר י .זריהן:

 ...חניות

28
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מר א .מעודה:

במקום הכניסה ל...

1

גב' ח .בן צבי:

מאחורי בית הכנסת הגדול גם.

2

מר ח .געש:

יש לך עוד תב"ר?

3

מר ר .גלר:

כן ,יש עוד אחד.

4

מר ח .געש:

בעדכון שהוצאנו ביום שלישי קיבלנו מהטוטו עוד  154אלף שקל

5

מר ר .גלר:

511

6

מר ח .געש:

למושבים לאולם ספורט ברבין .מי בעד?

7

מר י .זריהן:

חוץ מהזה ,אבל רגע ,היה לנו תב"ר אחד...

8

מר ח .געש:

ההוא בנפרד ,ההוא בנפרד.

9

מר א .מעודה:

מה עם האולם ספורט בישורון?

10

מר ח .געש:

אני מקווה

11

מר א .מעודה:

 34אלף אין לנו פה כסף

12

מר ח .געש:

זה לא  34אלף ,זה כמעט חצי מיליון שקל.

13

מר א .מעודה:

זה אושר ,רק ה 34-אלף היה חסר לנו.

14

מר ח .געש:

אני אשלים אותו ,אל תדאג.

15

מר א .מעודה:

השנה?

16

מר ח .געש:

אני מקווה ,לא  ...אני רוצה לעשות אותו .לגמור את האולם ספורט

17

בישורון.

18

מר א .מעודה:

אבל זה אושר ,היה

19

מר ח .געש:

זהו? תודה רבה ,שבת שלום.

20

ישיבה נעולה

21
22
23

