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1
2

מועצה מקומית פרדס חנה

השתתפו:

חברי המועצה:

3
4

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' )00/02( 65
ביום ה'  ,21/02/02ז' בטבת תשע"ג

5

מר חיים געש ,ראש המועצה

6

עו"ד אלדד בר כוכבא ,סגן ומ"מ ראש המועצה

7

רו"ח רן גלר ,גזבר ומזכיר המועצה

8

גב' צילה כהן ,מנהלת לשכה

9

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

10

גב' הלית שי ,דוברת המועצה

11

מר אלי אטיאס ,מר עמנואל מצליח ,גב' כוכי גדרון,

12

ד"ר נורית השמשוני ,מר יואב קעטבי ,גב' חיה בן צבי ,מר יעקב צדקה,

13

מר אבי כאכון ,מר יוסי זריהן ,מר אפרים מעודה ,גב' רינה רונן

14

פרוטוקול

15
16

מקבלים את התנצלות היועץ המשפטי על האיחור ,מתכבד לפתוח את

17

מר ח .געש:

ישיבת המועצה מן המניין ,נדחית ,על סדר היום יש שאילתה ,יש תשובה

18

לשאילתה ,גם נעשה פיקוח לפני שבועיים בשבת עם תוצאות ,עם דוחות,

19

עם אזהרות .התגלגל בכל מדינת ישראל דרך

20

מר א .כאכון:

אני רוצה לדבר על זה חיים ברשותך.

21

מר ח .געש:

כן ,יש לך רשות להגיב עוד כמה דקות.

22

מר א .כאכון:

ככה ,השאילתה נשאלה ב 41-בספטמבר שלחתי לך את השאילתה,

23

עכשיו אנחנו בדצמבר ,אתה אומר לי פה שאתה לא יודע מתי ואין לך ידע

24

מתי ,כמה דוחות נרשמו ,היה לך  3חודשים לבדוק את זה ולא עשית את

25

זה ,זה אומר שאתה מקטין פה ראש ,אבל דבר שני אתה אומר שזה לא

26

עניין של חוות דעת או פרשנות או ישיבת מועצה ,זה חוק עזר ,מה שהוא

27

קובע מחייב בכל דו"ח בניגוד ...ואתה אומר לי פה לגבי בתי אוכל ,בחוק

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

2

חברת איגמי41-3666343,

העזר הוגדר עסק מובחן מבית אוכל ,לגבי בית אוכל אין איסור לפתוח

1

בשבת ,אתה כותב לי את זה ,נכון? אני כשעשיתי את הישיבה הזאת

2

חיים לא סתם עמדתי לידך ושאלתי במפורש וזה הוקלט ושאלתי את

3

ג'ובראן ג'ובראן ,העו"ד ,אני רוצה שתקשיב ג'ובראן ,האם בתי אוכל

4

פתוחים בשבת לפי החוק עזר ,אמרת לי במפורש לא ,במפורש אמרת לי

5

לא.

6

מר א .מעודה:

מה זה לא?

7

מר א .כאכון:

שאסור לפתוח בשבת.

8

מר א .מעודה:

הכוונה בתוך הזה.

9

מר א .כאכון:

בתוך הזה ,אני שאלתי אותך פעמיים שוב ,אמרת לי אבי ,אני קורא את

10

הדו"ח וזה לא נפתח בשבת.

11

עו"ד ג'ובראן:

נכון ,ככה

12

מר א .כאכון:

אמרת לי ככה .דיברתי עם צילה ,אמרתי לה צילה ,מה? אמרה לי לגבי

13

בתי אוכל זה לא תקף .שאלתי את חיים ,גם אמר אותו דבר ,אמרתי

14

אולי אני טיפש ,אולי אני לא זוכר מה אמרתי ,מזל שיש הקלטה,

15

הוצאתי את ההקלטה וזה הפרוטוקול בקולך האישי ,אני לא חושב שיש

16

פה מישהו שרימה ושינה את זה ואני שואל אותך ,אחרי שאתם תוקפים

17

אותי פה ושמשוני וזה ,אני אקצר ואני אגיע לשאלה שאני שואל אותך

18

מר ג'ובראן ,שואל אותך מה השאלה? אומר אני שואל ,האם בתי עסק

19

מוגדר מה זה בית עסק ,יפתח בשבת או לא יפתח ,ג'ובראן ג'ובראן ,לא

20

יפתח בית אוכל ,כתוב במפורש ,אתה מקריא לי מהפרוטוקול ,זה פה,

21

מה ,אתה שיקרת אותי?

22

עו"ד ג'ובראן:

לא זוכר שאמרתי

23

מר א .מעודה:

אני זוכר ,זה נכון.

24

עו"ד ג'ובראן:

אנחנו בישיבה הזו

25

מר א .מעודה:

כן ,כן ,אני זוכר.

26

עו"ד ג'ובראן:

אנחנו בישיבה הזו לא דנו בחוק העזר.

27

מר א .כאכון:

סליחה? סליחה?!

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

3

חברת איגמי41-3666343,

עו"ד ג'ובראן:

תקשיב ,אתה רוצה להקשיב או לא רוצה להקשיב?

1

מר א .כאכון:

לא ,לא ,תעצור שניה

2

מר א .מעודה:

אחר כך תענה לו ,נו באמת( .מדברים ביחד ,לא ברור)

3

עו"ד ג'ובראן:

לא דנו בחוק העזר על שעות מנוחה ,אם אתה רוצה לתקן אותו תתקן

4

אותו ,זה חוק העזר שלך ,גם אם השבתי ככה חוק העזר הוא זה שמחייב,

5

יכול להיות שטעיתי ,לא שמעתי את זה ,לא בדקתי את זה ,חוק העזר

6

שמחייב ,הוא קובע את ההגדרות .לא דנו בישיבה הזאת לא על תיקון

7

חוק העזר של פתיחת שעות מנוחה ופתיחת עסקים ,זה חוק העזר

8

שמחייב.

9

מר א .כאכון:

סליחה ,סליחה

10

מר א .מעודה:

אבל רוח הדברים היה שלא יפתח ,למה אתה עכשיו...

11

עו"ד ג'ובראן:

אבל אתה לא יכול לקבוע.

12

מר א .מעודה:

אז למה ענית כן? היית אומר אני אעיין בחוק עזר.

13

מר א .כאכון:

אפרים ,אפרים

14

מר א .מעודה:

לא ,לא ,זה עבודה בעיניים ,נביא את זה לדיון עוד פעם.

15

מר א .כאכון:

 ...מסכים לעשות הצבעה לפני שתענה לשאלה הזאתי

16

מר א .מעודה:

אז אל תענה.

17

מר א .כאכון:

עכשיו אני זוכר את זה מצוין ,אני באתי ,עשינו פעמיים הפסקה ,ואתה

18

חזרת אחרי ההפסקה ויש את הכל כתוב פה ואמרת לי אבי ,זה לא יפתח

19

בשבת ,עכשיו אתה אומר לא ראיתי ,לא ידעתי? מה החוק אומר פה?

20

אתה שיקרת פה לחבר מועצה?

21

עו"ד ג'ובראן:

לא שיקרתי ,בטח לא שיקרתי ,צריך לשמוע את ההקלטה.

22

מר א .כאכון:

זה כתוב ,אני אראה לך אותה ג'ובראן ,לא ממציא.

23

עו"ד ג'ובראן:

בסדר ,צריך לשמוע את ההקלטה .זה לא ...בג"צ החליט ...

24

מר א .כאכון:

...

25

מר ח .געש:

טוב

26

מר א .מעודה:

זה התמליל?

27

מר א .כאכון:

כן

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

מר ח .געש:

1

חברת איגמי41-3666343,

טוב ,חברים ,אנחנו פועלים רק על פי חוק ,מה שאני( ...מדברים ביחד,

1

לא ברור) טוב ,אבי ,אני לא אקרא את זה עכשיו ,נתתי לך הזדמנות

2

להשיב לשאילתה ,מה שאני מבקש

3

מר א .כאכון:

מה החוק אומר?

4

מר ח .געש:

דקה ,מה שאני מבקש ,המועצה פועלת על פי חוק ולא לפי גחמה של אף

5

אחד ,מה שאני מבקש שהיועץ המשפטי יבדוק שוב את חוק העזר .אנחנו

6

לפני שבועיים...

7

מר א .מעודה:

אבל הוא ציטט מתוך חוק העזר ואתה יחד איתו

8

מר ח .געש:

ששש ...דקה

9

מר א .מעודה:

אמרת זה הפירוש המילולי שזה כולל אוכל ,ואתה עזרת לו.

10

מר ח .געש:

זכרונכם יותר טוב משלי.

11

מר א .כאכון:

אבל זה כתוב חיים.

12

מר א .מעודה:

בסדר ,חיים לא מכחיש ,מה אתה רוצה?

13

מר ח .געש:

אז זכרונכם יותר טוב משלי ,אני לא אומר אם אני זוכר או לא זוכר ,מה

14

שאני מבקש לוודא ,אנחנו עובדים על פי חוק ,זה אחד .מה שאני מבקש

15

 ...אם היית עובד ע ל פי חוק הנה החוק ,והוא אמר לך את החוק ואתה

16

לא עובד על פיו...

17

מר ח .געש:

לא ,הוא אומר לי

18

עו"ד ג'ובראן:

לא נכון.

19

מר י .זריהן:

הוא אמר בישיבה הקודמת שצריך להיות סגור אז אתה לא עובד על פי

20

חוק.

21

עו"ד ג'ובראן:

לא ,הוא אומר לי

22

מר י .זריהן:

 ...אנחנו עובדים לא על פי חוק ,נבדוק.

23

עו"ד ג'ובראן:

חוק העזר לא אוסר פתיחה בשבת

24

מר א .מעודה:

היית עונה את זה.

25

מר י .זריהן:

היית עונה את מה שאתה אומר עכשיו ,אין בעיה ,אבל אתה לא ...

26

עו"ד ג'ובראן:

אני לא סומך על התמלול ,אני צריך לשמוע.

27

מר א .כאכון:

אה ,אתה לא סומך על התמלול?

28

מר י .זריהן:

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

5

חברת איגמי41-3666343,

עו"ד ג'ובראן:

לא ,לא סומך...

1

מר ח .געש:

אני אבקש מהיועץ המשפטי

2

מר א .כאכון:

מה אתה אומר?

3

עו"ד ג'ובראן:

שאל את מעודה על התמלול שהוא הצביע ולא היה.

4

מר ח .געש:

טוב ,אני אבקש

5

מר א .מעודה:

מה?

6

מר י .זריהן:

בוא נגיד שאתה שומע את התמלול

7

מר ח .געש:

חברים

8

מר י .זריהן:

ומה שאמרת זה מה כתוב ,יסגרו עסקים בשבת?

9

עו"ד ג'ובראן:

אני צריך לשמוע את זה.

10

מר א .מעודה:

אבל אי אפשר לעבוד עלינו בישיבה והיועץ המשפטי אומר כך ו...

11

מר ח .געש:

אנחנו עובדים לפי חוק העזר.

12

מר א .מעודה:

אם לא ,היינו מביאים את זה להצבעה והיה רוב.

13

מר ח .געש:

 ...עובדים לפי חוק העזר והצבענו שאנחנו עובדים על פי חוק העזר.

14

מר א .כאכון:

לא ,לא ,חיים ,אני  ...אתם אמרתם לי אנחנו נצביע בעד חוק העזר,

15

התנאי שלי היה ,בגלל זה הסכמנו כולנו פה אחד שאנחנו נעבוד שבתי

16

עסק ובתי קפה ובתי אוכל לא יהיו פתוחים בשבת...

17

אני אבקש מהיועץ המשפטי שיקשיב להקלטה עוד פעם ,אנחנו לא

18

יכולים לפעול בניגוד לחוק ,אם החוק מאפשר לסגור את כולם אנחנו

19

נסגור את כולם ,זו הייתה ההחלטה ,שלחנו את זה ,דרך אגב זה למורת

20

רוח רוב התושבים של פרדס חנה כרכור הסגירה בשבת.

21

מר א .כאכון:

בסדר

22

מר ח .געש:

אבל זה חלק מהעניין ,אני אבקש שהיועץ המשפטי יבדוק את ההקלטה,

23

אנחנו נפעל על פי החוק ,אנחנו עוברים לסדר היום.

24

מר ח .געש:

25

 .0הצעה לסדר בעניין הקלה בתשלומי הארנונה לנכים זכאים – מוגשת ע"י מר יוסי

מר ח .געש:

26

זריהן (מצ"ב).

27

הצעה לסדר מס'  ,4הצעה לסדר בעניין איטום מבנה או השמשתו ,מבנה

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

6

חברת איגמי41-3666343,

נטוש שהיה אמור לשמש את בי"ס חורב ,אבי כאכון ,בבקשה תקריא את

1

ההצעה לסדר.

2

מר א .מעודה:

מה עם ההצעה לפני כן?

3

מר א .כאכון:

מה עם ?4

4

מר ח .געש:

זה  ,4הצעה לסדר.

5

מר א .כאכון:

מה פתאום 4 ,זה תשלומי  ...נכים.

6

מר ח .געש:

אז רגע ,יש לי הצעה לא מעודכנת פה .סליחה ,אני מתנצל ,זה מה שהיה

7

לי בדואר .טוב ,מתנצל ,הצעה לסדר בעניין הקלת תשלומי ארנונה לנכים

8

זכאים מוגשת על ידי יוסי זריהן ,מה זה? טוב .תיקנו את הטעות ,יוסי,

9

בבקשה.

10

טוב ,כיום הנכים הזכאים למאה אחוז נכות מקבלים הנחה של  34אחוז,

11

הנחה בארנונה למגורים על פי קריטריונים שונים ובהתאם להוראות

12

משרד הפנים .מליאת המועצה החליטה בנוגע להנחה לנכים את צו

13

הארנונה השנתי וקבעה מגבלה שלפיה ההנחה תחול רק על  424מטר

14

הראשונים ובמידה והבית גדול יותר יחול על היתרה תשלום מלא .לאור

15

העובדה שהנכים שברשותם בית גדול יחסית אינם נהנים מהנחה על כל

16

שטח הבית צריך לבדוק האם יש קשר ענייני בין סוג הנכות והמגבלות

17

שהוא יותר לנכה לבין גודל הבית .על פי רוב אין הנכות משפיעה או

18

מושפעת מגודל הבית שבו מתגורר הנכה למעט מקרים שבהם הנכות

19

מחייבת נגישות ונוחות בשל מוגבלות תנועה ,למשל אדם עיוור אינו

20

פחות נכה אם ברשותו בית גדול .לאור ההיגיון המוסבר לעיל מן הראוי

21

הוא שנכים יזכו בהנחה על כל גודל בית שהוא ללא ההגבלות הקיימות

22

כיום שהוטלו על ידי המועצה .המועצה תגשים בכך ערך חברתי חשוב

23

ביותר של מתן הקלה משמעותית לאוכלוסיית הנכים והתחשבות

24

אנושית בכאלה שהגורל היכה בהם קשות ,חברה בריאה נמדדת באופן

25

שבו היא מטפלת בחוליות החלשות שבה .ההצעה :מליאת המועצה תדון

26

בהצעה להקל על אוכלוסיית הנכים בישוב בכך שתינתן הנחה בארנונה

27

על כל שטחו של בית המגורים גדול כקטן .הצעת החלטה :מליאת

28

מר י .זריהן:

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

מר א .מעודה:

7

חברת איגמי41-3666343,

המועצה תחליט להרחיב את ההנחה בארנונה לנכים הזכאים על בית

1

מגורים בכל גודל ושטח שהוא.

2

אפשר להתייחס?

3

מר ח .געש:

4

מר ח .געש:

אני ,זאת הצעה לסדר ,צריכים להחליט אם דנים בה או לא דנים בה.

5

מר א .מעודה:

להתייחס משהו.

6

מר ח .געש:

אבל קצר בבקשה .אלי ,באמת נו.

7

מר א .מעודה:

אני דיברתי ,קודם כל ארטן ,אמרתי לו תיתן לי בבקשה רשימה מה זה

8

בחוק של משרד הפנים ומה המועצה שינתה לפני חמש שנים כשהייתה

9

במצב ,אז הוא הכניס לי את הנושא הזה של הנכים שזה שינוי שהמועצה

10

עשתה ואמרתי לו תראה ,לדעתי אם יש איזה נכה שיש לו  454מטר

11

ונותנים לו הנחה  424מטר ,הרי כשהוא מגיע לוועדה הוא מקבל את ה-

12

 34מטר.

13

מר ח .געש:

לא שמעתי.

14

מר א .מעודה:

הרי אם הוא מגיע לוועדה אז נותנים לו את ה 34-מטר.

15

מר ח .געש:

בוועדת הנחות.

16

מר א .מעודה:

כן ,אז במקרה תקוה הייתה נוכחת והיא אמרה ,רעיון יפה ,היא אומרת

17

זה מי שגר בבית  14 ,34שנה כן ,אבל אם יבוא נכה לשכור בית מראש

18

בית גדול הוא לא יקבל ,זה הגיוני .אני יש לי הצעה ,פשוט שכל נכה ,שכל

19

נכה שמגיע אל תקוה ויש לו יותר מ 424-שיגיש בקשה לוועדת הנחות,

20

זאת הצעתי.

21

א' יש מנגנון של ועדת הנחות והוא עובד ושיעור ההנחות שהמועצה

22

נותנת בשנה ,כבר בתקציב אנחנו לוקחים בחשבון הנחות של קרוב ל44-

23

מיליון שקל שזה הנחות שרובן על פי חוק ,חלק זה משרדי ממשלה

24

שמשלמים ,רק תתקן אותי אם אני טועה  34אחוזים ,ויתר ההנחות זה

25

הסרגל של הביטוח הלאומי .יש סוג מסוים של הנחות שהמועצה רשאית

26

לתת ,אם זה היה שנת בחירות אז אולי היה שווה להעלות לדיון את כל

27

הקובץ הזה של ההנחות שהמועצה יכולה לשנות עד גודל דירה או לא

28

מר ח .געש:

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

3

חברת איגמי41-3666343,

גודל דירה ,אני חושב שבשנת בחירות זה ,אני לא רוצה להגיד מלה לא

1

יפה ,לקחת אוכלוסיה אחת מתוך הקבוצות שהמועצה יכולה

2

מר א .מעודה:

לא ,זה בחוק של משרד הפנים ,לא המועצה ,רק זה המועצה.

3

מר י .זריהן:

מדברים על  ...של ביטוח לאומי.

4

מר ח .געש:

אמרתי ,יש לנו רוב ההנחות מוחזרות בסרגל של ההנחות של ביטוח

5

לאומי ומשרדי ממשלה וזה מגיע כמעט ל 44-מיליון שקל בשנה.

6

מר י .זריהן:

אבל מי שהגביל את הגודל של הבית זה אנחנו

7

מר ח .געש:

אז לכן אמרתי

8

מר י .זריהן:

זה לא משרד הפנים .אנחנו באנו והקטנו את הבית כדי להכניס יותר כסף

9

למועצה.

10

מר ח .געש:

אמרתי

11

מר א .מעודה:

אגב ההקטנה זה משרד הפנים הקטין חוץ מנכים.

12

מר י .זריהן:

לא ,המועצה הקטינה  424מטר.

13

מר א .מעודה:

לנכים

14

מר י .זריהן:

לנכים

15

מר א .מעודה:

לנכים לא הייתה הגבלה ,לאחרים יש הגבלה.

16

מר י .זריהן:

נכון ,לא הייתה הגבלה ,אנחנו הגבלנו.

17

מר ח .געש:

אם זו לא הייתה שנת בחירות יכול להיות שהיה שווה לבדוק את כל

18

המדיניות של ההנחות עוד פעם ,גם אם אני מקבל חלק מהטענות

19

הסוציואליות או הרווחתיות בעניין ,גם מי שנכה או נפגע עדיין מקבל

20

שירותים שעולים כסף ,גם מפנים לו אשפה ,יש פה פנים גם לכאן

21

מר י .זריהן:

מה זה שייך? הוא נכה

22

מר ח .געש:

אני מציע ,אנחנו צריכים ,נתתי זמן להתייחסות כי נקודה חשובה ויחד

23

עם זה אמרתי זו שנת בחירות ,זה נראה לא טוב בשנת בחירות ,יכול

24

להיות שבשנה שעברה א ו לפני שנתיים אפשר היה לעשות בזה דיון ענייני

25

וגם להיכנס לגופם של דברים ,לראות באיזה היקף כספי מדובר ,אני

26

אפילו לא יודע להגיד באיזה היקף כספי ,אפשר לקחת את זה פרטנים

27

אחד אחד ולראות לאיזה גודל בית .אני מציע להסיר את ההצעה מסדר

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

9

חברת איגמי41-3666343,

יום ,מי בעד להוריד את ההצעה מסדר יום? תצביעו שנוכל לרשום .מי

1

נגד? מי נמנע? אפרים נמנע ,תודה רבה.

2
3

 .2הצעה לסדר בעניין איטום מבנה או השמשתו ,מבנה נטוש שהיה אמור לשמש לביה"ס

4

חורב – מוגשת ע"י מר אבי כאכון (מצ"ב).

5

מר ח .געש:

הצעה לסדר השניה היא איטום מבנה ,אבי כאכון בבקשה.

6

מר א .כאכון:

בשנים האחרונות

7

מר א .מעודה:

בשביל מה אתה שומע ,תוריד מסדר לפני שאתה שומע ,גם ככה אתה

8

שומע וזה לא נותן כלום אז מה זה משנה? תקרא ,תקרא ,אנחנו מעלים

9

הצעות ענייניות שחבל ,כדאי לדון בהם וזה ,אבל ,הוא חושב שהוא חכם

10

ראש המועצה.

11

בשנים האחרונות יש מבנה נטוש שבעבר היה אמור לשמש כמבנה לבי"ס

12

חורב בשכונה המערבית לישוב ,סמוך לשכונת נוה פרדסים ורמז .אני לא

13

צריך לספר לך חיים על עברו ולחברי המועצה ,של המבנה ,מלבד זה

14

שהושקעו בו מאות אלפי שקלים ,בסופו של דבר לצערנו הרב לא נעשה בו

15

כלום מלבד ונדליזם ,המועצה לא אשמה בזה .לאחרונה פנו תושבים

16

למועצה ,התלוננו על הרעש והמוזיקה ,נכון לעכשיו זה נפסק הסיפור של

17

הרעש והמוזיקה בגלל החורף ,בגלל הגשמים ,המועצה הפנתה אותה

18

למשטרה והמשטרה הפנתה למועצה ,אני התערבתי במועצה ,סיפור ישן,

19

והצעתי זמנית להפסיק את המוזיקה בלילה ,אי לכך יש לי שתי הצעות

20

שההצעה הראשונה חיים ,אני לא יודע בדיוק חיים מה היעוד הנוכחי של

21

המבנה ,אתה בטח תענה לי עליו עכשיו ,ואם לא נקבל אותה אז אני

22

מקווה שנקבל את ההצעה השניה .ההצעה הראשונה זה המועצה תשמיש

23

את המבנה כשהוא כבר בנוי לצורך הקמת מרכז ספורט ישובי שאין לנו,

24

זה יכול להיות טוב ,מה שבעבר אגב דובר להקים באזור הנ"ל מרכז

25

ספורט ישובי .ההצעה השניה היא במידה ואין אפשרות תכנונית להקים

26

במקום את מרכז הספורט אני מציע שהמועצה תאטום את כל המבנה,

27

כולו ככולו במבנה בלוקים ,גם את החלונות כמובן כדי למנוע ונדליזם

28

מר א .כאכון:

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

44

חברת איגמי41-3666343,

נוספים ,אני לא יודע אם הייתם שמה .יש שמה ,אני אומר לכם ,מעבר

1

להטרדות רעש מעשנים שם סמים ,זה ודאי ,ובקיץ יעשו שם עוד פעם

2

מוזיקה וקריוקי.

3

המבנה ,באמת נו ,תפסיקו ,רינה ,בבקשה ,אי אפשר לנהל דיונים

4

במקביל .המבנה נבנה על ידי משרד החינוך בכספי משרד החינוך ויודע

5

כדי להעבי ר לשם את בי"ס חורב .הבנייה נעצרה בצו שיפוטי של בובליל

6

ואז סוכם על ידי בית המשפט שהמרכז החינוך העצמאי של אגודת

7

ישראל ימשיך את תהליך ההקצאה .שמה הלכו לעולמם שניים והתחלף

8

השלישי ,היינו עם היועץ המשפטי אצל סגן שר החינוך לנסות לחדש אבל

9

אגודת ישראל לא מחדשת את הניירת ,אנחנו דוחים .אנחנו ערים

10

לונדליזם ,לא שמחים עליו ,גם הגדר נחתכה שם ,נגנבה הגדר כולל

11

נחתכה.

12

מר א .כאכון:

גדר ברזל.

13

מר ח .געש:

אני לא יודע אם זה ברזל ,יש שם בעיה נוספת של השתלטות על שטח

14

מסביב ,אנחנו ננסה או לגדר מחדש או לייצר ערימות חול כי האטימה

15

עולה בהון עתק ,האטימה של המבנה בבלוקים הון עתקים כי הוא כולו

16

פתוח כל החלונות למעלה וגם למטה.

17

מר א .מעודה:

אי אפשר להרוס את המבנה?

18

מר ח .געש:

לא ,להרוס את המבנה?

19

מר א .כאכון:

תקשיב חיים ,אני בדקתי.

20

מר א .מעודה:

הוא יושב על ראדון?

21

מר ח .געש:

על מה הוא יושב?

22

מר ח .געש:

מה פתאום.

23

מר א .כאכון:

מה פתאום ,מה פתאום.

24

מר י .זריהן:

גז ראדון.

25

מר ח .געש:

מה פתאום ,באמת

26

מר א .מעודה:

ככה זה היה פרסומים בזמנו.

27

מר ח .געש:

תעזוב אותך ,אמרתי לך עכשיו מה המצב האמיתי.

28

מר ח .געש:

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

מר א .כאכון:

44

חברת איגמי41-3666343,

עכשיו היה סקר של איכות הסביבה שהמועצה הזמינה ואין בעיה עם

1

החלק האחורי שלו .חיים ,אני בדקתי  74מטר ,אני בדקתי ,ישבתי עם

2

אנשים 74 ,מטר סגירת מבנה

3

מר ח .געש:

הרבה יותר.

4

מר א .כאכון:

עם בלוקים

5

מר ח .געש:

אריה בדק ,הוא לא פה ,דיברנו על זה בהנהלה ,זה הרבה יותר.

6

מר א .מעודה:

אי אפשר לנצל את המבנה?

7

מר ח .געש:

לא ,הוא מבנה שמיועד לבי"ס.

8

מר א .כאכון:

זה  44,444שקל חיים ,איטום מבנה...

9

מר ח .געש:

אני מוכן לבדוק ,עוד פעם ,כי הרעיון שעלה בישיבת הנהלה זה למלות...

10

אנחנו הולכים למלות את זה הרי בחול.

11

מר א .כאכון:

אפשר להשמיש את המבנה בכל מקום

12

מר ח .געש:

להשמיש

13

מר א .כאכון:

לא לבית ספר.

14

מר ח .געש:

לבית ספר ,הכוונה עדיין ,הכוונה שלי עדיין לאפשר להעביר לשמה את

15

בית ספר חורב למרות שמשרד החינוך החליף את הגג אז בבית ספר חורב

16

מר א .כאכון:

השיפוץ פה יותר מבניין.

17

מר ח .געש:

דקה ,אנחנו יודעים ,היינו שם עם סמנכ"ל לפיתוח ,מה? כפו ,אנחנו לא

18

יכולים לעשות שום דבר פיזי עד שוועדת ההקצאות לא תגמור ,אני

19

מקווה שאגודת ישראל ,יש להם עכשיו מרכז חדש מרחובות ,אני מקווה

20

שהם ישלימו את הניירת ואפשר יהיה לגמור את התהליך ,למרות

21

שהחליפו את הגג בבית ספר חורב הנוכחי עדיין המצב שם לא מתאים

22

לבי"ס אבל זה לא בי"ס שלנו ,אנחנו משקיעים שם בדיוק כמו כל ילד של

23

פרדס חנה.

24

מר א .כאכון:

 75אחוז.

25

מר ח .געש:

לא ,אנחנו ,מה פתאום ,אנחנו נותנים כמו תקציב החינוך

26

מר י .קעטבי:

השאלה חיים ,סליחה רגע ,אם אנחנו כמועצה לא יכולים להשתלט על

27

זה ,הוא לא יכול

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

42

חברת איגמי41-3666343,

מר ח .געש:

אני לא יכול להשתלט עליו עכשיו.

1

מר י .קעטבי:

מבחינה ,לבדוק אם מבחינה חוקית אנחנו יכולים להשתלט על זה.

2

מר ח .געש:

מה זה להשתלט ,אני לא אלך להשלים על חשבוני את הבניין לבי"ס,

3

משרד החינוך היה צריך להמשיך להעביר כסף להשלים אותו( .מדברים

4

ביחד ,לא ברור) משרד החינוך לא יתן לך אותו ,לא ,אז הם היו פה והם

5

רוצים להשלים אותו.

6

מר א .כאכון:

אפשר לאטום אותו בינתיים?

7

מר ח .געש:

אנחנו מה שסיכמנו אנחנו ננסה לאטום אותו עם ערימות חול ,אני

8

אבדוק עוד פעם את המספרים.

9

דובר:

והגברת הפיקוח.

10

מר ח .געש:

והגברת הפיקוח ,זה מה שעשינו כשהתחילו להגיע תלונות על מוזיקה,

11

דרך אגב חלק מהתלונות על המוזיקה שאמרו לי יש תלונות נסעתי

12

לשמוע ,לא שמעתי.

13

מר א .כאכון:

יש

14

מר ח .געש:

יש יותר רעש מפנורמה בקיץ.

15

מר א .כאכון:

יש ,זה כן ,אבל יש ,בנימיני אמר לי שהוא היה פעם אחת שמה...אנשים

16

משמה ,אבל הוא אמר לי בלי שום קשר יש שם נרקומנים שמעשנים

17

שמה.

18

אני מאוד מקווה שאגודת ישראל ,יואב ,גם אתה היית בעניין עם אגודת

19

ישראל ,אני מקווה שהם יחדשו את הניירת של ההקצאה כדי שיהיה

20

אפשר הכי מהר להעביר את חורב לשם.

21

מר א .כאכון:

אולי ...לסגור.

22

מר ח .געש:

אז אנחנו בודקים את הנושא של הסגירה שלו .מה שעלה רעיון יותר זול

23

זה ערימות חול שמונעות כניסה לקומה הראשונה ,גם סביב החלונות וגם

24

סביב הדלת ואז זה מונע שימוש בפנים כי היו שם בפנים ,השתלטו ,כבר

25

גרו שמה ,הייתה תקופה שגרו שם .ההצעה לסדר של כאכון ,אנחנו ננסה

26

לאטום באמצעים הזולים ביותר כדי לא להמשיך לזרוק כסף ...

27

זה  44,444שקל עולה הסגירה.

28

מר ח .געש:

מר א .כאכון:

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

מר ח .געש:

43

חברת איגמי41-3666343,

זה לא מה שאומר אריה .בסדר אבי ,גם אנחנו יודעים .אנחנו ננסה

1

לאטום את זה או בשיטה  ...עם ערימות חול לדעתי זה הכי זול והכי

2

מהיר.

3

מר י .זריהן:

אפשר לעלות על ערימות חול ,מה זה ערימת חול?

4

מר ח .געש:

אתה קובע את הקומה הראשונה יוסי ,קובר את הקומה הראשונה.

5

מר י .קעטבי:

ואחר כך לפנות את זה.

6

מר ח .געש:

אחר כך זה כלום ,אתה בא עם דחפור.

7

עו"ד ג'ובראן:

זה לא בנייה.

8

מר י .זריהן:

אתה הורס את המבנה ,יכנס מים ,החול סופג את המים ,כל הקירות,

9

הכל ירקב שם.

10

מר ח .געש:

אני אבדוק עוד פעם את זה.

11

מר א .כאכון:

אני בדקתי ,תגיד להם שאני בדקתי שמה ,שבעים מטר

12

מר ח .געש:

תקשיב ,זה יותר משבעים מטר כי זה גם החלונות ,לא רק ...

13

מר א .כאכון:

אני מדבר אתך על כל הקומה התחתית.

14

מר ח .געש:

הפתח מקדימה והחלונות.

15

מר א .כאכון:

שבעים מטר.

16

מר ח .געש:

אני אבדוק את זה שוב.

17

מר א .כאכון:

הייתי שם ,הרי ,הרי העמותה ...

18

מר ח .געש:

הייתי שם גם באירוע של משמר הגבול( .מדברים ביחד ,לא ברור)

19

מר א .כאכון:

...אז הייתי שם.

20

מר ח .געש:

אבי ,בסדר ,אנחנו יודעים ,טוב.

21
22

 .3הצעה לסדר בעניין התקנת תשתיות מים לשכונת נווה פרדסים – מוגשת ע"י מר אבי
כאכון (מצ"ב).

23
24

מר ח .געש:

הצעה לסדר מס'  ,3קווי מים ,אבי.

25

מר א .כאכון:

התקנת תשתית מים לשכונת נווה פרדסים ,אני לא יודע איך לפתוח את

26

ההצעה הזאת חיים ,שאני אגיד לך ,שיגיע זמן שיהיה סוף לסבל של

27

תושבי נווה פרדסים ,אתה בנושא הזה חיים אתה לא פעם ולא פעמיים

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

41

חברת איגמי41-3666343,

אמרת לי ,אני מכיר את זה  ...שאני מנסה לנגח אותך פוליטית בנווה

1

פרדסים כי אנחנו לפני בחירות ,אני אזכיר לך שהזיכרון

2

מר א .אטיאס:

הכל זה פוליטיקה.

3

מר א .כאכון:

רגע ,רגע

4

מר א .מעודה:

הוא מקריא מהנייר.

5

מר א .כאכון:

אני מקריא מהנייר אלי ,תן לי עד הסוף ,הנושא הזה אלי ,תזכור ,אני

6

העליתי אותו לפני שנה וחצי את הסיפור של נוה פרדסים.

7

מר י .זריהן:

מי שרץ לדבר עם נווה פרדסים זה אתה לעשות פוליטיקה ,לא הוא.

8

מר א .אטיאס:

אני לא הלכתי

9

מר י .זריהן:

אז אל תגיד לו פוליטיקה.

10

מר א .אטיאס:

ואל תדבר על פוליטיקה ...רואים שאני...

11

מר ח .געש:

חברים

12

מר א .כאכון:

כמעט שלוש שנים לפני הבחירות אני התחלתצי עם הסיפור הזה עם נווה

13

פרדסים ,עזרה להם בנושא המים ,אז אני מבקש בבקשה ,בהצעה הזו

14

לשקול אותה עניינית כי זה עניין אנושי גם ,תחשוב על ילדים שאין להם

15

מים ,זה לא פעם ולא פעמיים עד היום ,אין להם הפסקות מים לאחרונה,

16

אבל יש להם כן (מלה לא ברורה) במים ,לא כל כך נעים .כחבר בחל"ז

17

חיים לצערי הרב ניסיתי לא פעם ולא פעמיים לסיים את הסיפור הזה

18

בינך לבין המועצה לבין משאבי מים ,בפעם הקודמת שהייתי בפגישה

19

אצל מומי אתה צעקת עלי פה בישיבת מועצה ,אמרת לי שזה לא חוקי.

20

מר א .מעודה:

מי זה מומי?

21

מר א .כאכון:

מומי זה מנכ"ל משאבי מים .אמרת לי שמי שנמצא איתנו בתביעה אני

22

לא יכול לשבת איתו בפגישה ,אז אני אמרתי לך מצידי אני אמשיך לשבת

23

איתו אם יהיה אפשרי ואם נגיע לזה ,מכיוון שבית המשפט ,לא ...בבית

24

משפט אתה יודע איך להיכנס ,אתה לא יודע איך לצאת ,בית משפט זה

25

 ,WIN LOSEבגישור אפשר להגיע לזה ,זה  ,WIN WINאני ביקשתי

26

ממך לעשות את זה ,נכון לעכשיו זה לא קורה ,בגלל זה גם התושבים

27

סובלים מזה

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

45

חברת איגמי41-3666343,

מר א .מעודה:

אבל כתוב בעיתון שהם עושים.

1

מר א .כאכון:

גם לפני ,גם בחנוכה שעבר הם פרסמו ,לא רק זה ,הם גם תלו שלטים

2

שהם מחליפים את הצנרת אפרים.

3

מר א .מעודה:

לא ,בעיתון ,לא זוכר באיזה עיתון שמעתי שכן עושים.

4

מר א .כאכון:

גם בחנוכה שעבר הם עשו.

5

מר ח .געש:

כן ,מה הצעתך?

6

מר א .כאכון:

אדוני ראש המועצה ,כשהמלחמה בשיאה ,המשפטית בינינו לבין משאבי

7

מים ו(מלה לא ברורה) התושבים נפגע מדי פעם אני שואל למה ,למה

8

העקשנות שלנו להמשיך ולהילחם בגוף כשהוא חזק ,יכול להיות שהוא

9

ינצח אותנו ,והלוואי ואני טועה ,ואני לא רוצה להיכנס לזה ,מה שאני

10

מבקש חיים זה לפתור את הבעיה של תושבי נווה פרדסים ,אם זה חוקי

11

כמובן להחליף את התשתית מים שהמועצה תחליף אז אם אנחנו

12

בתביעה איתם אנחנו נגדיל את התביעה בעוד חמישה מיליון שקל כדי

13

להחליף את הצנרת ,המועצה ,ההצעה שלי היא כזו ,המועצה המקומית

14

תממן את החלפת הצחנרת כולה לשכונת נווה פרדסים ,כולל ההחלפה

15

הכללית של המים שמגיעה אל נווה פרדסים בתוך זמן מיידי כמובן עם

16

הצעות מחיר שיצאו .את הכסף שהמועצה תשקיע היא תתבע ממשאבי

17

מים ,כולי תקווה חיים שאתה וחברי המועצה מהקואליציה שיתנו את

18

ההחלטה ויתנהגו באומץ וביושר ויוכיחו שהם נבחרו גם  ...תושבי נווה

19

פרדסים לעזור להם והם יאשרו את הבקשה שלי הזאת.

20

מלת המפתח זה חוקי או לא חוקי .אז א' בוא נעשה סקירה .לא

21

פוליטיקה או כן פוליטיקה ,עם כל הכבוד תושבי פרדס חנה כרכור יהיו

22

התושבים שלי ואני מחויב להם לפחות כמוך

23

מר א .כאכון:

בהחלט

24

מר ח .געש:

אולי אפילו יותר.

25

מר א .כאכון:

לא יותר ,כמוני.

26

מר ח .געש:

אולי אפילו יותר ,כי בחרו בי יותר אנשים מאשר בחרו בך ,אז אני מחויב

27

יותר.

28

מר ח .געש:

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
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חברת איגמי41-3666343,

מר א .כאכון:

אז אני בחרו בי רק ש"סניקים ואני עוזר לא לש"סניקים ,מה

1

מר ח .געש:

לא בחרו בך רק ש"סניקים .בקיצור תקשיב ,א' ,אנחנו בשלוש חזיתות

2

עם משאבי מים ,שלוש חזיתות ,אולי אפילו יותר.

3

מר א .כאכון:

שלוש חזיתות?

4

מר ח .געש:

שלוש חזיתות משפטיות עם משאבי מים ,אולי אפילו יותר .חזית אחת

5

זה הבוררות שהתחילה לפני כארבע וחצי שנים ,זה על בסיס מה שרצינו

6

לצאת בנקודת היציאה הקודמת ,אנחנו עכשיו נערכים לדרוש יציאה

7

בנקודת היציאה הקרובה שהיא בעוד מספר חודשים ,זאת חזית אחת,

8

הבוררות שעוד לא נגמרת .חזית שניה זה אנחנו תבענו אותם על חוב

9

כספי שלדעתנו חייבים למועצה ,הם מיד הגישו תביעה נגדית.

10

מר א .כאכון:

הדדית

11

מר ח .געש:

חזית שלישית מתבררת בבית המשפט העליון .הם מכספי התושבים הם

12

גובים את כספי המים ,המועצה לא רואה לא היטלים ולא אגרות וגם לא

13

את התשלומים השוטפים ,הם גובים במסגרת כספי המים כסף לדבר

14

שנקרא קרן שיקום ,בקרן הזאת נמצאים היום כ 3-מיליון שקל .הם

15

דורשים את הכסף ממקורות ומהממשלה והממשלה לא מוכנה לתת להם

16

כי הם צריכים להראות שהם השקיעו כבר את הכסף .בחצי בדיקה שעשו

17

רשות המים ומינהל התאגידים של משרד הפנים הם מוכנים להכיר להם

18

אולי באיזה  344אלף שקל ,לא מוכנים ,אז הם הלכו לבית המשפט

19

העליון לדרוש את הכסף .היום היה דיון במינהל התאגידים ,היועץ

20

המשפטי ,הגזבר ואני היינו שם לנסות לראות איך אנחנו ,אף אחד לא

21

אוהב את הסיטואציה הזאת ,כי הסיטואציה היא לא בעייתית רק בנווה

22

פרדסים ,נווה פרדסים היא אולי יותר רחבה אבל באותו היגיון רח'

23

המלאכה יש פיצוץ כל יום ,רח' הדקלים בחלק המרכזי שלו והצפוני שלו

24

גם ,כי פיצוצים

25

אתה לא יכול להשוות בכלל בין זה לבין נווה פרדסים עם שום מקום

26

בפרדס חנה.

27

דקה,דקה ,אני הקשבתי לכם ,אני הקשבתי לכם ,אתם לא רוצים

28

מר י .זריהן:

מר ח .געש:

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
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47

חברת איגמי41-3666343,

להקשיב ,חבל.

1

מר א .מעודה:

תקשיב ,תקשיב ,נו

2

מר ח .געש:

באותו היגיון צריך להחליף במועצה המקומית פרדס חנה כרכור תיקח

3

על עצמה להחליף את צנרת המים בכל המקומות הישנים ,רח' ביל"ו,

4

רח' נילי ,רח' המלאכה ,רח' ההגנה ,רח' הדקלים במרכז ,אתם יכולים

5

לראות ,אנחנו רק קרצפנו ורידדנו את רח' הדקלים בחלק המרכזי לפני

6

שנה ,יש שם כבר פתוח בתור ריצ'רץ' .הדבר הבא

7

מר י .קעטבי:

פתוח באיזה סגנון?

8

מר ח .געש:

פיצוצים של מים.

9

מר י .זריהן:

אז לא היו צריכים לסלול את הכביש עד שלא פותרים את בעיית המים.

10

מר א .מעודה:

אז לא היו סוללים אותו.

11

מר ח .געש:

אתה צודק( .מדברים ביחד ,לא ברור) חברים ,הדבר הנוסף הוא שגם אם

12

אני רוצה להיות ,נגיד שאני רוצה להיות נחמד ואני יכול להראות לך

13

רשויות שעושות את זה ,אני נחמד ואני מעביר אתך ואני דורש אתך ואני

14

מעביר תב"ר ,הוא לא יאושר על ידי משרד הפנים כי אין לו מקור

15

תקציבי.

16

מר א .כאכון:

תשאיר בשבילי.

17

מר ח .געש:

אני לא משאיר בשבילך שום דבר...

18

מר א .כאכון:

אתה יודע שאני אצליח להעביר את זה.

19

מר ח .געש:

לא

20

מר א .כאכון:

לא?

21

מר ח .געש:

ואני מאחר ואני

22

מר א .כאכון:

תנסה אותי...

23

מר א .מעודה:

ישי עוזב את התפקיד בעוד חודש ,מה קרה לך?

24

מר א .כאכון:

תשאיר בשבילי...

25

מר א .מעודה:

לא ,זה הבית היהודי.

26

מר ח .געש:

ומחר בבוקר יבואו תושבי ,מחר בבוקר יבואו תושבי רח' המלאכה בנווה

27

אשר ונצטרך לעשות ,אז עם כל הצער והכאב ,אנחנו לקחנו ,הוצאנו

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

43

חברת איגמי41-3666343,

הצעת מחיר ואני חושב שהזמנו סקר עכירות כי הבעיה בנווה פרדסים

1

מתחלקת לשניים ,אחת זה התשתית ,או שלוש אפילו ,אחת זה התשתית

2

שמגיעה ,מה שנקרא ראש שטח עד לשם ,ככה התפוצץ הצינור של

3

השתים עשרה צול בשב"ל והצנרת והצנרת בתוך הבניינים .כשהסתדרה

4

בעיית הלחץ אחרי שהחליפו את המגוף בדרך למרחב ליד המועדון שמה

5

הלכנו לבדוק בדיקת לחץ מדגמית בבתים ,לראות אם לבתים מסופק

6

לחץ על פי מה שנדרש על פי תקנות המים.

7

מר א .כאכון:

יש טיפה יותר לחץ.

8

מר ח .געש:

והלחץ עומד בדרישות .עכשיו

9

מר א .כאכון:

לא תמיד אבל.

10

מר ח .געש:

דקה ,עומד בדרישות ,הוא צריך ,הוא סביב  1.4אטמוספירות.

11

מר א .כאכון:

 1נקודה ,אתם בדקתם אותו בשעה שאין אנשים בבית.

12

מר ח .געש:

לא ,הלחץ לא שייך לאנשים ,אתה  ...טוב ,בקיצור ,אחרי שהסברתי

13

והרחבתי אני מבקש להסיר  ...לא נעשה דיון ,אני הסברתי( .מדברים

14

ביחד ,לא ברור)

15

מר א .כאכון:

עד מתי העניין המשפטי ימשך?

16

מר ח .געש:

אני לא יודע.

17

מר א .כאכון:

אתה לא רוצה לפתור את זה?

18

מר ח .געש:

אני רוצה לפתור.

19

מר א .אטיאס:

הוא מת לפתור את זה.

20

מר ח .געש:

אני מת לפתור ,רק הבעיה שה-

21

מר א .כאכון:

ישבת עם מומי?

22

מר ח .געש:

אני ישבתי עם כל העולם ואשתו ואני גם השבוע אשב עם מומי ,מומי

23

הוא כבר המנכ"ל השמיני שאני יושב איתו ,אתה יודע? המנכ"ל השמיני.

24

מר א .כאכון:

בינתיים הוא הכי הרבה ...

25

מר ח .געש:

מה פתאום ,תגיד ,מה אתה מדבר שטויות? על מה אתה מדבר? הכי

26

הרבה זמן היה פה זאב שוורץ ,מאז זאב שוורץ התחלפו שלושה ,הוא

27

השלישי.

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

49

חברת איגמי41-3666343,

מר א .כאכון:

כמה זמן מומי יו"ר? שנה וחצי.

1

מר ח .געש:

מומי שנה וחצי ,מזה שלושה חודשים הוא איננו.

2

מר א .כאכון:

חיים ,לגבי הסקר ההוא שאתם עושים עכשיו ,הסקר שאתם עושים,

3

אתה יכול להכניס את הוועד שיהיו שותפים בסקר בבדיקה הזאת ,שהם

4

יהיו נוכחים בבדיקה?

5

מר ח .געש:

הם נוכחים בבדיקה ,יכולים להיות נוכחים בבדיקה.

6

מר א .כאכון:

לא ,מעורבים

7

מר ח .געש:

גם בבדיקה של הלחץ הורדנו אנשים מהבית לשעון.

8

מר א .כאכון:

לא

9

מר ח .געש:

באותם מקומות שבדקנו אותם.

10

מר א .כאכון:

הם אמרו לי ,הם יושבים פה ,סיגלית ,ביקשתם הם לא הסכימו לכם,

11

נכון?

12

מר ח .געש:

לא ,הם רצו להיות שותפים בבחירת החברה.

13

רו"ח ר .גלר:

אל תעשה...

14

מר א .כאכון:

זה אפשרי ,לא?

15

מר ח .געש:

מחר ניקח את התושבים שיהיו שותפים בבחירה של כל דבר( .מדברים

16

ביחד ,לא ברור ) למה? כי כשברחוב הדקלים צפון אין לחץ מים יש פיצוץ

17

אז גם לי אין מים בבית.

18

אבל חיים ,אתה משווה את מה שהם סובלים למה שאתה סובל בבית

19

חיים? זה שמיים וארץ חיים.

20

מר ח .געש:

טוב

21

מר י .זריהן:

אני חושב ש(לא ברור) קיימת פחות מ 45-שנה

22

מר ח .געש:

יותר

23

מר י .זריהן:

יותר 46 ,שנה ,מי שביצע את העבודות וזה לא שיש לך קווים רקובים

24

ברח' הדקלים או רחוב אחר בפרדס חנה ,מי שביצע את העבודה בנווה

25

פרדסים את עבודת הפיקוח זה הרשות המקומית.

26

מר ח .געש:

מי?

27

מר י .זריהן:

אנחנו ,המועצה

28

מר א .כאכון:

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

24

חברת איגמי41-3666343,

מר ח .געש:

מה פתאום.

1

מר י .זריהן:

לא ,סליחה

2

מר ח .געש:

מה פתאום.

3

מר י .זריהן:

המועצה פיקחה עליו ...

4

מר ח .געש:

מי פיקח? אתה יכול להגיד לי?

5

מר י .זריהן:

עזוב רגע מי פיקח ,זה לא משנה מי פיקח.

6

מר א .כאכון:

רגע

7

מר י .זריהן:

זה לא משנה מי פיקח ,המועצה פיקחה.

8

מר ח .געש:

טוב

9

מר י .זריהן:

המועצה עשתה את הפיקוח ,הצנרת שהרכיבו שם הקבלן היא צנרת

10

מסוג אני לא רוצה להגיד לך מה ,ובגלל זה הצנרת מתפוצצת ,ואם

11

המועצה פיקחה על הקווים האלה שהמועצה תדאג להחליף אותם .ואם

12

המפקח לא יודע לפקח כמו שיש היום הרבה מפקחים שלא יודעים לפקח

13

ובעוד שנה יתחילו לשקוע המדרכות כמו בכיכר המייסדים הכל שוקע אז

14

תגיעו מה אתם רוצים ,היה מפקח .זה אותו דבר ,ומי שצריך לעשות את

15

זה זה המועצה.

16

אחר כך ...טוב ,אני אחר כך אגיד לך ,אני אגיד לך אחר כך בארבע עיניים

17

מי פיקח .חברים ,אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום ,מי בעד

18

להסיר את ההצעה מסדר היום?

19

מר י .זריהן:

יש לך מצלמה? למי יש מצלמה? צלמי ,צלמי...

20

מר ח .געש:

אפרים ,אתה בעד?

21

מר א .מעודה:

מה נשאר להסביר? הסברת הכל כבר.

22

מר ח .געש:

טוב ,מי נגד? מי נגד?

23

מר י .זריהן:

לא נכון ,הוא עובד פה על כולם בעיניים ,מה הוא...

24

מר ח .געש:

מי נגד?

25

מר א .מעודה:

זריהן לא הצביע ,מה  ...הוא לא הצביע נגד.

26

מר ח .געש:

יוסי זריהן ,אבי כאכון ,תודה רבה .אבי כאכון ,ההצעה לסדר הבאה.

27

מר י .זריהן:

 42...שנה.

28

מר ח .געש:

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

24

חברת איגמי41-3666343,

מר א .מעודה:

 ...את כולם.

1

מר י .זריהן:

לא ,אתה לא יכול להעביר ...קווים שהם רקובים.

2

מר א .מעודה:

כן ,זה ההסכם.

3

מר ח .געש:

אפרים

4

מר י .זריהן:

מה אתה מדבר?

5

מר א .כאכון:

תשתיק את החברי קואליציה.

6

מר ח .געש:

אפרים ,בבקשה.

7
8

 .4הצעה לסדר בעניין פקקים ועומסי תנועה בכבישים ביציאה ובכניסה ליישוב – מוגשת
ע"י מר אבי כאכון (מצ"ב).

9
10

מר ח .געש:

אבי ,הצעה לסדר ,כן.

11

מר א .כאכון:

פקקים ועומסי תנועה בכבישים ביציאה ובכניסה לישוב.

12

מר י .זריהן:

זה אשם ,ראש המועצה אשם .מי שסלל את הכביש מדרך הבנים עד

13

לכרכור שמה הוא זה שאשם בכל הפקקים.

14

מר א .מעודה:

מה שייך לכביש שם?

15

מר י .זריהן:

ומי שקיבל את הכסף ,מי שלקח את הכביש ממע"צ על אחריותו זה ראש

16

המועצה.

17

מר ח .געש:

אבי ,בבקשה ,תקריא את ההצעה.

18

מר י .זריהן:

הוא עשה שני נתיבים במקום ארבעה.

19

מר א .כאכון:

כידוע לך ,אדוני ראש המועצה וחברי המועצה ,בעבר היה ניתן לצאת

20

מהשכונות החדשות של כרכור בדרכי עפר ישירות לכיכר דרך הבנים,

21

מדבר אתך על היציאה של תחנת דלק פז ...הקיצור הזה גם אם חייב

22

לנסוע בדרכים מוסדות סייע לניתוב התנועה הכבדה והקלה בעומסים,

23

זמני היציאה בבוקר ,יכול לדבר אתך על היציאה מכרכור אני מדבר,

24

מכרכור לפרדס חנה ,יעקב אתה יכול להיכנס ,מותר לך ,אתה חבר

25

מועצה.

26

מר א .מעודה:

המועצה מעניינת אותו?

27

מר א .כאכון:

כמו כן הקו הרציף על דרך הבנים לא מאפשר שמאלה דרך משמרות

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

22

חברת איגמי41-3666343,

שסגרנו ,משמרות שפונים שמאלה ,חיים ,שבאים מכיוון צפון לדרום ,זה

1

מחייב את כל הנוסעים לנסוע למרכז המושבה ,למרכז כרכור איפה

2

שפלאפל שמשון לשעבר ,לכיכר אגד ולעשות  U TURNולחזור בחזרה

3

ולפנות ימינה .ככה זה גם גורם לעומס יותר גדול עד לכיכר אגד ,מדבר

4

אתך ,זה גם משעות הבוקר וגם משעות אחר הצהריים המאוחרות.

5

כשאושרה הבנייה החדשה בכרכור היה ברור שהתווספו לכבישים אלפי

6

כלי רכב חדשים היום בממוצע כל בית מחזיק  2כלי רכב .כל הנוסעים

7

בכרכור למעשה סובלים מזה מדי יום ,מדי בוקר ומדי אחר הצהריים.

8

תגובת המועצה לתושבים שפנו לפתיחת הדרכים החסומות הייתה כי

9

מדובר בדרך עפר לא מוסדרת וכי שימוש בדרך שכזו מהווה סכנה

10

לנהגיהם ופוגעת באיכות חיי התושבים הבודדים אגב שגרים שם על דרך

11

זו ,זה על סמך חוות הדעת שקיבלתי אני מהתושבים .אני יודע חיים שיש

12

תכנון עתידי לסלילת כביש שיהווה המשך לרח' הגליל והמשך גישה ממנו

13

לדרך הים ישירות אך הפתרון הזה להערכתי הוא בטווח הרחוק 5 ,שנים

14

בערך ,ולא פותר את המצוקה היומיומית האמיתית הקיימת  ...הפתרון

15

הפשוט והזמני בשנים הבאות זה דבר ראשון להסתייע בשיטור קהילתי

16

בשעות הבוקר ואחר הצהריים ופתיחת הצירים העוקפים באופן זמני,

17

אפילו סלילתם אם צריך שזה לא נורא מבחינה כספית .לא יתכן

18

שהמועצה תדאג ,ואני מדבר אתך על הכביש ביציאה סמוך לתחנת דלק

19

פז ,רק לאי נוחות הנגרמת ממספר מצומצם של תושבים בעודה מתעלמת

20

מכמות גדולה מאוד של מאות תושבים חיים ,שמדי יום נתקעים בפקק

21

הזה ,אני מזכיר לך חיים בשיחה האחרונה שדיברנו על זה לפני הרבה

22

מאוד זמן ,לפני שנה לפחות ,אמרת לי לא נורא ,רבע שעה ,שיעמדו.

23

חברת המועצה נורית השמשוני כתבה פוסט בפייסבוק ,הדרך על יד

24

תחנת פז ,שביל עפר כרגע ומטרד גדול לשכנים ולכן נסגרה עד שיסללו

25

כמו שצריך ,הפיתוח לא נעצר ...לעיתים הקצב אולי אפילו מוגבר מדי.

26

אם היו שואלים אותי ...אדוני ראש המועצה ,אני מבקש שתפתח את

27

הסלילה של הכבישים

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

מר ח .געש:

23

חברת איגמי41-3666343,

כן

ד"ר נ .השמשוני :זה מצוטט ,אז מה? מה הקשר בין שני הדברים?
מר ח .געש:

1
2

אין שום קשר ,לא חשוב ,הוא מצא קשר ,הוא מצא קשר ,מה לעשות?

3

התורה שבעים פנים לה והפוסטים בפייסבוק שבעת אלפים פנים להם.

4

כן ,נו ,בבקשה אבי.

5

מר א .כאכון:

לפני שתגיד משהו

6

מר ח .געש:

אני לא אומר כלום.

7

מר א .כאכון:

לתושבים אז אני אקדים תרופה למכה.

8

מר ח .געש:

אני מקשיב.

9

ד"ר נ .השמשוני :מה ,זה שאמרתי שהפיתוח הוא בקצב מואץ יותר? אז מה?

10

מר ח .געש:

תגיד מה ,לכל ,נורית

11

מר א .כאכון:

שהודות לזה שנפגשת עם כל התושבים נסגר הכביש.

12

מר ח .געש:

נורית ,לכל תגובית תגובה?

13

מר א .כאכון:

זה מה שאמרתי ,תקראי את הציטוט.

14

מר ח .געש:

לכל תגובית תגובה? תנו לו לדבר .הזכירו את שמך ,סימן שאת חיה,

15

הלאה.

16

ד"ר נ .השמשוני :אני חיה...

17

מר ח .געש:

הוא בכלל יש לו כדור בדולח ,הוא יודע את משך החיים של כל אחד.

18

מר א .כאכון:

מה אני יודע?

19

מר ח .געש:

משך החיים של כל אחד ,יש לו כדור בדולח ,דבר ,נגמור את ההצעה כבר.

20

מר א .כאכון:

טרם

21

מר ח .געש:

אל תגיד לי טרם ,בוא .כן

22

מר א .כאכון:

לא מכובד.

23

מר ח .געש:

סיים כבר ,מה לא מכובד? בריאות ואריכות ימים.

24

מר א .כאכון:

הוא יורד לקטנות ...אני אביך אותו.

25

מר א .מעודה:

כדור בדולח ...אצלך במילון לא כתוב.

26

מר ח .געש:

סיים בבקשה להקריא.

27

מר א .כאכון:

מה שאני מבקש שהמועצה תיקח את כל ה ...מרחוב המלאכה לכיוון ביג,

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
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21

חברת איגמי41-3666343,

בנוסף תסלול המועצה שני כבישים כפוף כמובן לאישור מע"צ ,א' בכביש

1

היציאה מאזור צ'צ'קס ,כביש  ,65שימנע את הפקק המיותר ביציאה

2

הצפונית של כרכור ,אני מדבר מפלאפל דורה כל בוקר ,מפלאפל דורה

3

ועד צומת כרכור יש פקק ארוך מאוד ,ומכביש היציאה מיובלים לכיוון

4

גבעת עדה שאתה דיברת בזמנו שאנחנו אמורים לעשות אותו ,עדיין לא

5

מר ח .געש:

מה?

6

מר א .כאכון:

כן

7

מר ח .געש:

בחיים לא ,בחיים לא.

8

מר א .כאכון:

בסיור שסיירנו

9

מר ח .געש:

עוקף מזרחי של פרדס חנה זה לא יובלים עם גבעת עדה ,עוקף מזרחי של

10

פרדס חנה.653 ,

11

מר א .כאכון:

מאיפה זה יוצא?

12

מר ח .געש:

מהכניסה לגבעת עדה יורד לאורך כביש המוביל ,זה הכביש המתוכנן

13

ברמה הארצית בתוכנית מתאר ארצית לכבישים ,על זה המלחמה שלנו

14

עם

15

מר א .מעודה:

מה הסיכוי עם הכביש העוקף מאזור התעשיה לחדרה?

16

מר ח .געש:

זה בעדיפות שניה אחרי  .653ה 653-הוא ממש צמוד לכניסה לגבעת עדה

17

היום ,לא הכיכר

18

מר א .מעודה:

חיבור לכביש ?6

19

מר ח .געש:

זה חיבור לכביש  65כי גם על פי חוק כביש  6במקום שיש כביש אגרה

20

שעולה כסף צריך להיות לידו מקביל שלא עולה כסף ,אבל זה בסדר

21

עדיפות

22

מר א .מעודה:

אז אם ככה הם יכולים גם מפה ,הם יעשו את זה מפה

23

מר ח .געש:

לא ,לא ,גם הספירת תנועה שעשו עכשיו בתוכנית המתאר מראה

24

שהעוקף המזרחי  653הוא האלטרנטיבה הטובה ביותר כי היא מורידה

25

כמעט  64אחוז מהתנועה העוברת בתוך פרדס חנה.

26

מר א .כאכון:

אם זה בלתי אפשרי בוא נפתח רק את החסימות.

27

מר ח .געש:

טוב ,אז א' עוד פעם ,קצת בשביל הידע ,הלילה נדמה לי נסגר החיבור
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25

חברת איגמי41-3666343,

הלא חוקי לצ'צ'קס מכביש  ,65גם לא היה פותר שום דבר כי הוא היה

1

מתחבר ,אני לא יכול להתחבר לכביש  ,65הוא כביש ארצי ,בלי אישור

2

מע"צ ,מע"צ סגרו את הכביש.

3

מר א .כאכון:

תגיש בקשה.

4

מר ח .געש:

אין בקשה כי הולך להיות מחלף שם.

5

מר א .כאכון:

בכרכור?

6

מר ח .געש:

בכרכור.

7

מר א .מעודה:

איפה?

8

מר ח .געש:

הולך להיות מחלף באלונית.

9

מר א .מעודה:

בצ'צ'קס?

10

מר ח .געש:

לא ,באלונית.

11

מר א .כאכון:

לשים מחלף בכרכור?

12

מר ח .געש:

כן ,כדי

13

מר א .מעודה:

באלונית

14

מר ח .געש:

הולכים להיות שני מחלפים בכביש  65כדי ,שני מחלפים ...הולכים

15

להיות שני מחלפים על כביש  65ושתי כניסות לפרדס חנה כרכור

16

כשהמטרה לשפר את העומס לכביש  .65לנו יש פגישה במע"צ כדי ,אחת

17

המטרות של הפגישה היא לבחון מחדש את הרמזור המיותר לטעמנו,

18

כוכי ,אני לא מפריע לך אף פעם ,אל תפריעי לי ,התדירות של התמרור

19

שעשו באלונית שיוצר את העומס במייסדים היא לא סבירה ולא

20

הגיונית ,יש לנו פגישה במע"צ ,אריה איננו פה ,אני לא זוכר מתי

21

הפגישה.

22

רו"ח ר .גלר:

ב 9-לינואר.

23

מר ח .געש:

ב 9-לינואר שהמטרה היא א' להחזיר את המצב לקדמותו בצומת של

24

המייסדים ,כביש  ,65הדבר השני לנסות לדחות קדימה את  653כי אנחנו

25

רואים בעקבות תנועה שעשו

26

מר א .מעודה:

מה זה צומת המייסדים?

27

מר ח .געש:

המייסדים ,כביש  ,65באלונית שמו רמזור ,כל מי שרוצה לפנות ימינה
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ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

26

חברת איגמי41-3666343,

צריך לעמוד  ...מהכיכר של נעורים ,אפילו לפעמים את פלאפל דבורה

1

בבוקר בגלל הרמזור.

2

מר א .מעודה:

אז מה ,עושים שם מחלף.

3

מר ח .געש:

אז שם יהיה מחלף ,מתי הוא יהיה אני לא יודע ,הוא אושר כמעט בצורה

4

מלאה בוועדה לתשתיות לאומית ומחלף נוסף במחנה שמונים .ברמה

5

העקרונית גם הוא אושר

6

מר א .מעודה:

בכניסה לפרדס חנה ...

7

מר ח .געש:

יהיה מחלף אבל הוא מחלף אחר לגמרי שנועד לתת מענה ,במקום שיהיה

8

פיצול לתלמי אלעזר ,לפרדס חנה ,לגרנות ולגן שמואל יהיה מחלף ,איך

9

אומרים? מחלף אחד שיתן מענה במקום ,יש שם עכשיו  1כניסות ,פרדס

10

חנה ,תלמי אלעזר ,גרנות ,גן שמואל ,אז הוא צריך להסדיר את הכניסה

11

המסודרת לכולם.

12

מר א .מעודה:

אז מה ,יעשו את זה באמצע לארבעתם?

13

מר ח .געש:

הכוונה שהוא יסדר את התנועה עם שתי כניסות אחת לגן שמואל,

14

לגרנות ואלינו ולתלמי אלעזר.

15

מר א .כאכון:

או.קי ,.עכשיו זה ...

16

מר ח .געש:

דקה ,עכשיו כביש שנקרא משמר הים ,הדרך שהייתה דרכה מקצרים

17

מרח' המלאכה הוא לא כביש סטטוטורי ,הוא לא כביש חוקי ,הוא שביל

18

להולכי רגל .ככה הוא מוגדר בצד החוקי.

19

מר א .כאכון:

אז למה מע"מ צריך לגעת בה?

20

מר ח .געש:

היא לא נוגעת בו.

21

מר א .כאכון:

אז למה היא חסמה אותו?

22

מר ח .געש:

היא סגרה אותו בגלל שעל שביל להולכי רגל אם תהיה תאונת דרכים אני

23

משלם בראשי ולא אתה כי אני ראש רשות התמרור .ברגע שהתנועה

24

השם התחילה להיות מטורפת והוותה סכנה לאנשים שרוצים ללכת שם

25

בהליכה רגלית מנענו את זה .דרך המלאכה היא עדיין לא סלולה

26

והפתרון שאתה אומר לסלול אותה הוא לא כזה זול ,הוא יקר מאוד ,שם

27

עוברות תשתיות של מים גם שלנו וגם של מקורות ,כל הקו שממשיך

28
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27

חברת איגמי41-3666343,

מרחוב המלאכה ,אותו קו שמתפוצץ עכשיו שהולך מהבריכות של תל

1

שלום צפונה

2

מר א .כאכון:

אז אתה לא נותן פתרון לתושבים.

3

מר ח .געש:

אני מסביר לך עוד פעם ,חלק ,פתרון חלקי יהיה עכשיו ,ברגע שיגמרו

4

בכיכר של אגד הבננות ימינה ,אנחנו עושים בכיכר פה את הפניות

5

הימניות ,גם בבדיקה היית יכול לבוא ,אתה רוצה לבוא איתי בבוקר

6

אתה יכול לראות בדיוק כמה זמן נמשכים הפקקים בבוקר.

7

מר א .כאכון:

רבע שעה ,עשרים דקות.

8

מר ח .געש:

רבע שעה ,בין ארבע עשרה דקות לוקח לי להגיע בשיא העומס ...ולכן

9

ההצעות שלך אינן מעשיות ,אני מסביר לך עוד פעם ,אני לא פותח שביל

10

להולכי רגל ,לא צריך שביל למכוניות ,לא עושה את זה.

11

מר א .כאכון:

אבל חיים ,זה לעזור לתושבים.

12

מר ח .געש:

אני לא עושה את זה .אני יודע שלך הכל אפשר.

13

מר א .כאכון:

 ...מה קשור? ( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

14

מר ח .געש:

טוב ,חברים ,אני ,אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום ,מי בעד

15

ההסרה? מי נגד? תודה רבה ,ההצעה הוסרה מסדר היום.

16
17

 .6אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום ( 21/7/02מצ"ב).

18

מר ח .געש:

ההצעה לסדר הבאה ,כוכי ,צאי בבקשה

19

מר א .מעודה:

התקציב של ההצעה שלך  44מיליון שקל.

20

מר א .כאכון:

גם .24

21

מר א .מעודה:

מאיפה? (מדברים ביחד ,לא ברור)

22

מר א .כאכון:

תקשיב( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

23

מר ח .געש:

אפרים ,אפרים

24

מר א .מעודה:

ואם זה מתקציב פיתוח

25

מר ח .געש:

חברים

26

מר א .כאכון:

על חשבון  62אלף שקל ניקוי שלושה ,ארבעה גגות ...זה על חשבון.

27

(מדברים ביחד ,לא ברור)
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מר ח .געש:

23

חברת איגמי41-3666343,

אבי ,שמענו אותך בתשומת לב כשהצעת את ההצעות לסדר .אנחנו בזמנו

1

אישרנו פרוטוקול ועדת תמיכות למעט שתי תמיכות ,האחת של אור

2

הפרדס ואחת של הדודאים שהועבר לקבלת חוות דעת של היועץ

3

המשפטי למועצה ,היועץ המשפטי של המועצה מאשר את מתן התמיכה

4

לאור הפרדס ,לא נמצא שום קשר על פי הדיווחים בין חבר המועצה

5

החדש יעקב צדקה לבין ה...

6

מר י .זריהן:

הוא התפטר ,הוא לא שם.

7

מר א .כאכון:

הוא לא שם.

8

מר ח .געש:

בסדר ,לא נמצא שום קשר.

9

מר י .זריהן:

אני אומר את זה לגבי הבא.

10

מר א .כאכון:

לא משנה ,הוא לא שם ,מה אתה רוצה?

11

מר ח .געש:

חוות הדעת לגבי ניגוד העניינים לכאורה או לא לכאורה של גב' כוכי

12

גדרון שהיא מנכ"לית ללא שכר של עמותת הדודאים נבדק על ידי היועץ

13

המשפטוי והיועץ המשפטי ,יתקן אותי אם טועה ,כתב את זה בחוות דעת

14

כתובה.

15

מר א .כאכון:

אתה מדבר על ג'ובראן ג'ובראן?

16

מר ח .געש:

כן

17

מר א .כאכון:

זה שאמר שהוא מאשר שהמסעדה סגורה ,שאני אזכור.

18

מר ח .געש:

אני מבקש ,מי שרוצה להתייחס ,כן ,קיבלתי היום את המכתב שלך,

19

טרם הספקתי לעיין בו.

20

אני חושב שמן הראוי להוריד את ההצעה הזאת מסדר היום של כוכי

21

גדרון ותדון בה אחרי שתעיין בזה כי יכול להיות שלא תיתן את התמיכה

22

לדודאים ,אבל אני אקריא את מה ש-

23

מר א .מעודה:

רגע

24

מר י .זריהן:

צורפה לזימון לישיבת המועצה

25

מר א .מעודה:

לדחות אותה לישיבה הבאה?

26

מר ח .געש:

לא ,אני לא דוחה לישיבה הבאה .נגמרת השנה אני רוצה להעביר את

27

הכסף ...

28

מר י .זריהן:
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29

חברת איגמי41-3666343,

מר א .מעודה:

הוא אמר.

1

מר י .זריהן:

חוות דעתו ,חוות דעתו המלומדה של היועץ המשפטי ג'ובראן  ...של הגב'

2

כוכי גדרון ,על פי חוות דעת אין מניעה שהגברת גדרון תמלא תפקיד

3

מר א .מעודה:

אני אבקש

4

מר י .זריהן:

כללי בעמותת הדודאים הנתמכת  ...ועל מספר שנים על ידי המועצה

5

בסכומים ניכרים .חוות הדעת המשפטית הזו מותירה רושם

6

דובר:

זה ארוך יוסי? ארוך?

7

מר י .זריהן:

אתה יכול ללכת .מותירה רושם כי נכתבה כלאחר ליד ומשיכת קולמוס

8

וחמור מכך שהיא מכשירה ניגוד עניינים מהותי כפי שיובהר בהמשך,

9

יצוין כי חוות דעת זו אינה שונה במהותה מחוות דעת רבות וקודמות

10

אותן חיבר ג'ובראן בעבר מהן ניתן ללמוד רבות על גמישותם האינסופית

11

של החוקים והכללים כאשר נעשה בהם שימוש בררני וממוקד מטרה

12

תוך התעלמות משפע העובדות הסותרות ותוך מתן פרשנות התואמת את

13

רצון מעסיקיו .באשר על כן ברצוני להתריע כי הגברת תימצא בניגוד

14

עניינים מהותי בין חברותה במועצה ובתפקידים הרשמיים שהיא עוסקת

15

בהם לבין היותה מנהלת של עמותה הנתמכת על ידי המועצה וכי אין די

16

בהימנעותה מהצבעה בלבד כאשר הנושא נוגע לעמותה או להעדרותה

17

מהמליאה בעת החלטה על הקצאת תמיכה לעמותה כדי לאיין את ניגוד

18

העניינים המהותי כפי שיובהר להלן .מספר פעמים בעבר התרעתי על כך

19

שהגברת גדרון מצויה בניגוד עניינים בהיותה חברת מועצה ויו"ר ועדת

20

החינוך וכאחראית בלעדית לתקציב האירועים של המועצה לבין קשריה

21

המקצועיים עם חברות הזמר קולות בשדירה ולהקת המחול הדודאים,

22

במקרה הראשון ככיראוגרפית ובמקרה השניה כמחוללת .שתי החבורות

23

הללו השתתפו בשנים האחרונות במספר אירועים מחוץ לגבולות המדינה

24

ובאירועים אלה השתתפה הגברת גדרון בתוקף תפקידיה הנ"ל .לפחות

25

באחד המקרים לא מימנה הגב' גדרון את הנסיעה והשהיה בחו"ל מכיסה

26

הפרטי אלא מכיסם של חברי חבורת הזמר או מתקציבן של החבורות

27

הנ"ל .להקת מחול הדודאים זוכה מדי שנה בשנים האחרונות לתקציב

28
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34

חברת איגמי41-3666343,

תמיכה נכבד מתוך סך הכל תקציב התמיכות ללא קשר לתרומתה

1

הישירה לישוב .יתרה מזאת מתברר כי רוב המחוללים אינם כלל תושבי

2

פרדס חנה כרכור .יוצא מכך שתקציב התמיכות אינו מושקע בתושבי

3

הישוב וזאת בניגוד לאמור בנוהל התמיכות .חמורה מכך העובדה שלא

4

נעשית בקרה אמיתית על הוצאות העמותה ועל אף שהדבר מתחייב

5

מנוהל התמיכות .מהקובץ ברור כי תקציב התמיכות מתגלגל כך או

6

אחרת ומייצר טובות הנאה אסורות במישרין או בעקיפין בין השאר גם

7

לגב' גדרון באופן אישי .לפחות באחד המקרים בהם אושר תקציב נמוך

8

יחסית ללהקת מחול הדודאים באלפיים ושמונה עוררה הגב' גדרון

9

שערוריה וזעקות שבר כשאילצה את ראש המועצה להגדיל את התקציב

10

פי כמה על מנת ליצור שקט תעשייתי ולהרגיע את חברת סיעתו הלא היא

11

הגב' גדרון .במקרה אחר נכחה הגב' גדרון במליאה בעת הצבעה על

12

תקציב התמיכות ואף הצביעה בעדו ,אתה יכול להישאר בחוץ ,זה יקח

13

עוד זמן .הגב' גדרון עוסקת בענייני להקת מחול הדודאים וחבורת הזמר

14

קולות בשדירה .כבר מספר שנים רב בשנים עברו טרחה להסתתר

15

מאחורי הקלעים על מנת לא לחשוף באופן פורמלי את מעמדה וקשריה

16

עם הגופים הנ"ל ,ראוי לציין כי בהיותה יו"ר ועדת אירועים של המועצה

17

עשתה ...

18

דובר:

הוא אמר בהתנדבות.

19

מר י .זריהן:

אמרתי .זה לא משנה אם זה בהתנדבות ,יש חוק .עשתה ככל שביכולתה

20

לשבץ את שני הגופים הללו בכל האירועים המרכזיים תוך מתן תמיכות

21

סמויות ונסתרות בכסף או בשווה כסף .כללי הוועדה למניעת ניגוד

22

עניינים של נבחרי הציבור ,הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי

23

ציבור ,להלן הוועדה ,מסתמכת בהחלטותיה על סדרה של כללים

24

המבוססים על חקיקה ראשית או פסיקת בתי משפט ,תכליתם של

25

כללים אלה לאפשר למקבלי ההחלטות ברשויות הציבוריות להימנע

26

ממתן הכשר לעובדי ונבחרי ציבור לפעול בניגוד עניינים ,הטעמים לכך

27

רבים .אם כי הבולט שבהם הוא הימנעות מפגיעה באמון הציבור כלפי

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

34

חברת איגמי41-3666343,

נבחריו .למען הסר ספק יובהר כי בכל מקום שבו מופיע המונח עובד

1

ציבור הכוונה היא בין השאר גם לנבחרי ציבור ,מונח זה הינו בעל

2

משמעות רחבה והוא כולל את כל מי שממלא תפקיד בשירות הציבור,

3

לרבות חברי מועצה ברשויות מקומיות .על פי רוב נדרשת התערבותה של

4

הוועדה במקרים בהם יש חשש לאפשרות להיווצרות ניגוד עניינים

5

הוועדה מוציאה לבסוף חוות דעת לאחר שבחנה את הסוגיה מכל

6

הזוויות ויודגש כי חוות הדעת של הוועדה יכולות לשמש בסיס לנקיטת

7

צעדים על ידי הגורמים המוסמכים לפי חוק על מנת למנוע ניגוד עניינים.

8

הימצאותו של נבחר ציבור במצב של ניגוד עניינים עלול כאמור לערער

9

את אמון הציבור במערכת הציבורית ,לפיכך נוסחו הכללים ברורים

10

ומפורשים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות.

11

כך למשל כלל  2קובע כי חבר המועצה ינהג במילוי תפקידו באמון וללא

12

משוא פנים תוך גישה הוגנת כלפי הכל ומבלי שיהיה לו עניין אישי

13

בהחלטותיו ,אף למראית עין .כלל  3קובע כי חבר מועצה לא ינהל את

14

ענייניו כך שלא יהיה ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר מועצה לבין תפקיד

15

אחר או עניין אישי שלו .בבג"צ סיעת הליכוד בעיריית פ"ת מול ראש

16

עיריית פ"ת ,פסק דין הליכוד נקבע כי בין השאר האיסור בהימצאות

17

במצב של ניגוד עניינים הוא כלל יסוד בשיטתנו המשפטית והוא פועל

18

יוצא של דיני האמון .חשיבותה של קביעה זו נובעת מכך שהציבור צריך

19

להרגיש שהוא יכול לתת אמון בנבחריו מבלי לחשוש שלמעשה הם

20

פועלים לקידום ענייניהם האישיים ,הכלל האוסר על הימצאות במצב של

21

חשש לניגוד עניינים הוא כלל עצמאי ולכן אין צורך בהוראה חקוקה

22

מיוחדת על מנת לקבוע כי במצב בו קיים חשש שעובד או נבחר ציבור

23

מסוים נתון בניגוד עניינים הוא מצב שאסור להימצא בו .מאחר ומדובר

24

בעיקרון כללי הרי שגם אם קיימת הוראת חוק אשר קובעת הסדר

25

מסוים בתחום ניגוד עניינים עיקרון כללי זה ימשיך לחול על כל עובד או

26

נבחר ציבור לגבי כל מצב אפשרי של ניגוד עניינים אף אם ההסדר החוקי

27

הכתוב אינו מתייחס אליו במפורש .קיומו של ניגוד עניינים כפוף למבחן

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

32

חברת איגמי41-3666343,

אובייקטיבי ודי בכך שמבחינת הנתונים האובייקטיביים ועל סמך

1

השיקולים המבוססים על ניסיון החיים והשכל הישר עלול להיווצר מצב

2

של ניגוד עניינים ...בית המשפט העליון ,אהרון ברק בפסק דין הליכוד,

3

ועלולים להידרש גם במקרה הנדון .מטרת הכלל היא למנוע ...בטרם

4

יערער .הכלל צופה פני העתיד על כן אין צורך להוכיח בפועל קיומו של

5

ניגוד עניינים ,די בכך שקיימת אפשרות ממשית של ניגוד עניינים.

6

אפשרות ממשית זו נמדדת באמות מידה אובייקטיביות ולא על פי

7

חששותיו הסובייקטיביים של צד זה או אחר .אכן מלים כדורבנות .ככל

8

שתטען כלפי טענה כי הינני פועל משיקולים זרים הריני להשיב על כך,

9

עוד בטרם תעלה שאלת ניגוד העניינים כי העניין נפרד ,אובייקטיבי ולכן

10

אין הוא מושפע מהשאלה מי הגורם שהתריע על כך ומה מניעיו ,המניע

11

העיקרי מבחינתי הוא למנוע ניגוד עניינים אישי בין חברותה של גב'

12

גדרון במועצה בשלל התפקידים הרשמיים שהיא נושאת בהם לבין ניהול

13

להקת המחול הדודאים שספק רב אם היא כלל זכאית לקבל תמיכה

14

כלשהי מהמועצה ולו רק בשל העובדה שרובם המוחלט של המחוללים

15

אינם תושבי פרדס חנה כרכור .אדם המצוי במצב של ניגוד עניינים אישי

16

כאשר הוא עוסק במסגרת מילוי תפקידו בנושא שיש לו עניין בו והוא

17

יכול לעשות שימוש בסמכויות הנתונות לו במסגרת התפקיד ולהעדיף את

18

ענייניו על פני מילוי תפקידו כהלכה .חשוב להבהיר כי גם אם בפועל פעל

19

אותו אדם באופן המקצועי והאובייקטיבי ביותר עדיין לא יהיה מנוס

20

לקבוע כי פעל תוך חשש לניגוד עניינים רקק משום שהייתה לו האפשרות

21

לעשות שימוש לרעה בתפקידו על מנת לקדם את ענייניו האישיים .בפסק

22

דין הליכוד נדונה השאלה האם נדרשת אפשרות ממשית של ניגוד עניינים

23

או שמא די בחשד הסביר כי עשוי להתקיים ניגוד עניינים .המקובל הוא

24

שעל מנת לקבוע שעובד ציבור מצוי במצב של חשש לניגוד עניינים בין

25

ניהול תפקידו לבין ענייניו האישיים ,די בחשש סביר לקיומו של ניגוד

26

עניינים .כלל  47לכללי הוועדה אוסר על חבר מועצה לייצג גורמים

27

כלשהם בפני הרשות המקומית ,זאת על מנת שלא לתת לאותם גורמים

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

33

חברת איגמי41-3666343,

יתרון בלתי הוגן על פני גורמים אחרים שאינם מקורבים למועצה ועל

1

מנת למנוע מצב בו חבר המועצה מפיק רווח כלכלי או כל רווח אישי אחר

2

ממעמדו הציבורי .תוצאות הפרת האיסור להימצא במצב של ניגוד

3

עניינים הינן בעלות השלכות במספר מישורים משפטיים ,במישור

4

המינהלי ,במישור הפלילי ובמישור האזרחי ,כמו כן עלולות לנבוע ממצב

5

זה גם השלכות במישור הציבור ,הדברים אמורים הן לגבי הנמצא בניגוד

6

עניינים והן לגבי אלה שאישרו והכשירו מצב זה תוך שימוש בכוחם

7

הפוליטי ומשיקולים זרים .ניסיון החיים והשכל הישר מראים כי הודעה

8

של נבחר ציבור על עניינו האישי אינו נחשב כשלעצמו פתרון מספיק והוא

9

לכל היותר מהווה שלב ראשון לקראת נטרול העניין האישי מהתפקיד

10

הציבורי .במקרים חריגים יכול להיות שחבר מועצה יפסל מכהונה כצעד

11

אחרון ,בפרט כאשר הוא מסרב או אינו נענה לדרישה לפסול עצמו

12

ממילוי תפקיד הנמצא בניגוד עניינים עם חברותו במועצה .לא זו בלבד

13

שעל חבר המועצה להימנע מדיון וטיפול בנושא מסוים עקב חשש לניגוד

14

עניינים והוא חייב להימנע מלהצביע באותו נושא או להשתתף בכל דיון

15

הקשור בו וכל טיפול אחר בנושא בין אם מדובר בישיבות המועצה או

16

וועדותיה ובין מחוץ להן .צריך להדגיש כי בענייננו כפי שכבר הוזכר לעיל

17

החשש לניגוד עניינים הוא מוחשי בהיותה של הגברת גדרון יו"ר ועדת

18

החינוך ויו"ר ועדת אירועים .הערות לחוות הדעת שניתנה על ידי היועץ

19

המשפטי ג'ובראן .עו"ד ג'ובראן סומך את חוות דעתו על סעיף  44א' 4

20

לכללי הוועדה בעוד שלנגד עיניו היה אמור לעמוד גם סעיף  3סק"א  4ו2-

21

הקובעים חבר מועצה ימנע מהשתתפות בדיון או מהצבעה בישיבות

22

המועצה אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במישרין או בעקיפין

23

במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר מועצה לבין תפקיד אחר .חבר

24

מועצה לא יטפל בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה ובהמשך

25

לעניין זה אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא

26

בתמורה ,דהיינו אין משמעות לעובדה כי התפקיד האחר נעשה

27

בהתנדבות .לא די בהימנעות מנוכחות או מהצבעה אלא שחל גם איסור

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

31

חברת איגמי41-3666343,

גורף לעסוק בנושא בכל זמן אחר .היועץ המשפטי המלומד מצטט בחוות

1

דעתו רק סעיף  44א'  4ולא בכדי סעיף  44א'  2המגדיר מהו עניין אישי

2

ומפנה לסעיף  44א' לכללי הוועדה .בעל שליטה לעניין הימנעות בעניין

3

אישי ,מנהל או עובד אחראי בגוף ,לפיכך הגב' גדרון עונה להגדרה של

4

בעל שליטה כאמור לעיל על כל המשמעויות הנובעות מכך .עוד כותב

5

עו"ד ג'ובראן בחוות דעתו כי הגב' גדרון הצהירה כי כהונתה כמנהלת

6

אינה מקנה לה טובות הנאה ,נשאלת השאלה האם הצהרה זו ניתנה

7

בכתב או בפני מי ניתנה ,אם ניתנה בפני גורם אובייקטיבי מוסמך לא

8

היועץ המשפטי למועצה ובכתב מן הראוי היה לצרפה לזימון או לתת לה

9

בפומבי או בכל דרך אחרת .מאחר והדבר לא ידוע נכון לכתיבת מכתב

10

זה ,הרי שברירת המחדל היא שהצהרה כזו לא ניתנה בכתב ולא בפני

11

גורם אובייקטיבי מוסמך .על הגב' גדרון להפריך טענה זו ,כל עוד לא

12

עשתה כן יחשב הדבר כי גילוי נאות או כהצהרה ריקה מתוכן ובלתי

13

מחייבת .חוות הדעת מס'  2442בעניין מילוי תפקיד בהתנדבות ,הוועדה

14

סבורה כי ניגוד עניינים מוסדי מתעורר גם במקרה בו חבר מועצה ממלא

15

תפקיד נוסף בהתנדבות מעבר לכהונה במועצה אבל הוועדה קובעת כי

16

תפקיד המנהל משמעותו אחריות על מכלול פעילותה השוטפת של

17

החברה ובענייננו עמותה ,כמו כן מעירה הוועדה כי גם בהעדר תשלום

18

שכר פורמלי בשלב זה או אחר של העבודה מילוי תפקיד כלשהו עשוי

19

להיות כרוך בקבלת תמורה הנלווית על פי רוב לתפקיד מעין זה וכבר

20

הזכרנו את מסעותיה של הגב' גדרון ברחבי הגלובוס שלא על חשבונה

21

הפרטי .חוות הדעת מס'  202443בעניין חבר מועצה הקשור לעמותה

22

המקיימת קשרים עם הרשות ,הוועדה קובעת כי חבר מועצה ,חבר

23

מועצת רשות מקומית שהוא חבר עמותה שלא הוקמה על ידי הרשות אך

24

קשורה אליה בין בחוזה ובין בדרך של קבלת תמיכות או בין בדרך אחרת

25

ימנע מטיפול בכל נושא או בהשתתפות בכל דיון במועצה בענייני אותה

26

עמותה או בנושאים כלליים בעלי השלכה משמעותית עליה ,דברים אלה

27

אמורים במיוחד בכל הקשור במתן תמיכות לאותה עמותה ,הדברים

28
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35

חברת איגמי41-3666343,

יכולו קל כחומר גם על חבר מועצה העובד בשירותה של אותה עמותה,

1

חבר בהנהלת או בעל קשר חוזי של קבע עימה ועוד קובעת הוועדה כי

2

חבר מועצה ימנע מהשתתפות בדיונים או מטיפול בכל הקשור לתחום בו

3

עוסקת עמותה אליה הוא קשור ,הימנעות זו נדרשת משום שקיימת

4

סבירות גבוהה שלההחלטות שיתקבלו באותו תחום תהיה השלכה על

5

העמותה אליה קשור חבר המועצה ,סעיף זה חל על חבר עמותה ,עובד

6

עמותה ,חבר בהנהלתה או בעל קשר חוזי או קבע עימה .חוות דעת מס'

7

 304444בעניין עובד עמותה הנתמכת בשיעור משמעותי על ידי הרשות,

8

הוועדה קובעת כי ככלל קשרים בין חברי המועצה לבין עמותות נתמכות

9

עשויים לעורר חשש לניגוד עניינים גם במקרים בהם חבר מועצה פועל

10

בעמותה בהתנדבות .בנסיבות אלה עלול להתעורר חשש באשר לתקינות

11

החלטות המועצה בדבר המשך הענקת התמיכה לעמותה מסוימת או

12

לעמותות הפעילות במגזר מסוים .לסיכום ,הדברים מובאים ומדברים

13

בעד עצמם וראוי להתייחס אליהם בכובד ראש טרם קבלת החלטה

14

בעניינה של הגב' גדרון .להתעלמות ועצימת עיניים משמעויות רבות

15

ומגוונות הן לגבי החבר הנמצא בניגוד עניינים והן לגורמים שהכשירו

16

ואישרו במודע מצב זה כמפורט לעיל ,תודה רבה.

17

מר ח .געש:

היועץ המשפטי.

18

עו"ד ג'ובראן:

יש שני דברים שצריך להבחין בהם גם ,יש את הניגוד עניינים הקטגורי

19

שזה חל על כל פעולות החבר שמכהן בשני מקומות ויש ניגוד עניינים ש...

20

שזה נפתר על ידי כך שמי שנמצא בניגוד עניינים לא משתתף בנושא הזה.

21

גם במה שכתבת יוסי אתה למעשה לא סותר את מה שאני כותב בשני

22

דברים ,אני גם כותב בחוות הדעת שלי

23

מר י .זריהן:

זה קראתי ,זה שהיא צריכה לצאת וכל זה.

24

דובר:

רוצים לשמוע.

25

עו"ד ג'ובראן:

קודם כל אני כתבתי את זה שהיא מנועה מלהשתתף בדיון ולהצביע על

26

הפרוטוקול של ועדת תמיכות ,זה דבר אחד .דבר שני נושא קבלת השכר

27

או אי קבלת השכר איננו רלוונטי ,לצורך העניין גם אם היא לא מקבלת

28
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חברת איגמי41-3666343,

שכר היא מנהלת בעמותה וזה לא משפיע על חוות הדעת ,חוות הדעת

1

היא אחת גם עם שכר וגם בלי שכר ,אני כתבתי את זה לפי הצהרתה.

2

היות וזה לא רלוונטי לחוות הדעת ולתוצאה שלה לא צריך הצהרה

3

ממנה ,גם אם זה היה בשכר וגם אם לא בשכר התוצאה אחת היא

4

החמרה

5

מר א .כאכון:

ג'ובראן ,היא מייצגת את העמותה מולנו.

6

עו"ד ג'ובראן:

רגע ,רגע

7

מר א .מעודה:

או.קי ,.אז אם ככה

8

עו"ד ג'ובראן:

בנושא ועדת התמיכות שזה ניגוד עניינים נקודתי אני אמרתי שהיא

9

מנועה מלהשתתף ולכן היא יצאה מהדיון הזה .ועדת התמיכות

10

מר י .זריהן:

אבל היא מנהלת את הלהקה( .מדברים ביחד ,לא ברור)

11

מר א .מעודה:

רגע ,כל אחד ידבר מה שהוא רוצה ,נו.

12

עו"ד ג'ובראן:

ועדת התמיכות דנה בנושא נקודתי ,היא לא משתתפת בו ,אין שום

13

מניעה מלדון בפרוטוקול ולאשר אותו .באשר לשאר הטענות שאתה

14

מעלה לגבי פעילות שוטפת מול העמותה וקשרים מתמשכים זה נושא

15

שראוי לבירור מבחינה עובדתית ,אני היום קיבלתי את המכתב שלך,

16

התחלתי לעשות בירורים ,צריך לעשות בירור עובדתי ,ככל ש...

17

מר א .כאכון:

מלכתחילה ...

18

עו"ד ג'ובראן:

רגע ,אבל אני אמרתי

19

מר א .כאכון:

שאתה יכול להוכיח...

20

מר א .מעודה:

סליחה ,הלאה ,הלאה

21

עו"ד ג'ובראן:

יוסי ,אני אמרתי שאתה צריך להבחין בין שני דברים ,שתי טענות יש לך,

22

יש טענות לגבי ועדת התמיכות והפתרון בא בתוך חוות הדעת ואין מניעה

23

לאשר בזה שהיא לא משתתפת .באשר לשאר הפעילות שלה ,בין אם זהכ

24

אירועים ,בין אם זה תרבות בקשר מול העמותה עצמה זה שטעון בירור,

25

צריך לברר עובדתית ,אני צריך להתייחס לזה .כרגע אין לי את היכולת

26

אבל זה לא משפיע על ועדת התמיכות ועל האישור של התמיכה .על שאר

27

הדברים צריך לראות את ההשלכה

28
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37

חברת איגמי41-3666343,

אבל אתה (מלה לא ברורה) את עצמך ,מצד אחד אתה אומר יש לבדוק,

1

מצד אחד אתה אומר ...

2

עו"ד ג'ובראן:

אין שום קשר בין מה ש...

3

מר י .זריהן:

בשביל מה לך לבדוק ,בשביל מה אתה רוצה לבדוק?

4

עו"ד ג'ובראן:

 ...היא לא חברת ועדת משנה ,ועדת תמיכות היא ועדה מקצועית

5

ומאושרת במועצה.

6

יש לי שאלה ,חיים ,הדודאים מקבלים כסף ביום העצמאות כשהם

7

מופיעים?

8

מר ח .געש:

בטח

9

עו"ד ג'ובראן:

זה לא בתמיכות.

10

מר א .כאכון:

סליחה שניה ,סליחה רגע ,יש לך ניגוד אינטרסים ,היא מנכ"לית של

11

החברה( .מדברים ביחד ,לא ברור)

12

מר י .זריהן:

בשנים עברו

13

מר ח .געש:

בשנים עברו היא לא הייתה מנכ"ל ,היא לא ניהלה.

14

מר א .כאכון:

היא הייתה חברה בו אבל.

15

מר י .זריהן:

קיבלו ביום העצמאות

16

מר ח .געש:

היא לא חברה ולא כלום

17

מר א .מעודה:

אבל היא יו"ר ...

18

מר ח .געש:

זאת השנה הראשונה שהיא מנכ"לית העמותה ,לפני כן היא לא הייתה

19

מנכ"לית ולא מנהלת.

20

מר א .מעודה:

אבל יו"ר ועדת עצמאות.

21

מר א .כאכון:

ג'ובראן ,אני רוצה להפנות אותך לסעיף י"ד ,כלל  47על חברי הוועדה,

22

אני מדגיש לך את זה ,אוסר על חבר מועצה  ...ברשות המקומית ,זאת על

23

מנת לא לתת להם לאותם גורמים יתרון על גורמים אחרים שאינם

24

מקורבים למועצה ,אז מה זה אומר ג'ובראן ...חבר המועצה רווח כלכלי

25

או רווח אישי אחר ,רווח אישי ,רווח אישי זה גם לרקוד בלהקה

26

שמממנים אותם וממשיכה להחזיק מעמד ,זה רווח אישי ,לא אמרתי

27

לרגע שהיא לוקחת כסף לכיס שלה.

28

מר א .כאכון:
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חברת איגמי41-3666343,

ד"ר נ .השמשוני :מה זה רווח אישי?

1

מר א .כאכון:

כן ,סליחה ,זה רווח אישי ,המועצה...

2

מר א .כאכון:

אם היא לא הייתה מביאה תקציבים והיא לא הייתה מנהלת...

3

מר ח .געש:

אבל יוסי לא נותן לך לדבר ,הקשבנו ליוסי( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

4

עו"ד ג'ובראן:

במקרה הספציפי? ...

5

מר י .קעטבי:

מי היחיד שיכול לקבל שכר בעמותה ,זאת השאלה שלי ,רק מנכ"ל.

6

מר ח .געש:

לא ,ממש לא( .מדברים ביחד ,לא ברור)

7

מר י .זריהן:

עמותה זה מלכ"ר ,זה לא למטרות רווח בכלל.

8

מר ח .געש:

הכירואוגרפים יכולים לקבל ,אלה שעושים כירואגרפיה ,המנהל

9

המוזיקלי יכול לקבל ,כל אחד יכול לקבל.

10

ומי יחליט מי יקבל? המנהלת ...טוב ,אני אדבר( ...מדברים ביחד ,לא

11

ברור)

12

מר ח .געש:

אבי ,תשלים את דבריך.

13

מר א .כאכון:

אני אומר דבר אחד ,משהו מאוד חשוב ,תקשיב ,רשום פה רווח כלכלי או

14

רווח אישי ,כוכי רוקדת בעמותה הזאת ועכשיו היא גם כן המנכ"לית

15

שלה ,אז אני מבקש לדעת אם המועצה ,בדיון שעשינו שאישרנו את

16

העמותות היו עמותות שלא אישרנו אותן ,נכון רן? לא אושרו ,היו כל

17

מיני ספורטאים שביקשו כסף ,תקציבים ,לא אישרנו אותם.

18

מר ח .געש:

תן לו לדבר ,אין שאלה ותשובה...

19

מר א .כאכון:

ואחד מחברי המועצה שלא אישר אותם הוא כוכי גדרון ולמעשה ...

20

מר א .אטיאס:

לא ,אל תיכנס אישי עכשיו.

21

מר א .כאכון:

איזה אישי? ...

22

מר א .מעודה:

אטיאס ,תן לו לדבר( .מדברים ביחד ,לא ברור)

23

מר א .מעודה:

מה שהוא רוצה שידבר.

24

מר א .כאכון:

אני לרגע לא מנסה להשמיץ ,אני רק אומר דבר אחד ,תקשיבו מה

25

ההיגיון אומר שאני יש לי עמותה משלי או שיש לי קשר.

26

מר א .מעודה:

ד"ר נ .השמשוני :אין דבר כזה עמותה משלי.
מר א .כאכון:

תקשיבי רגע ,כוכי גדרון הרי יושבת בקואליציה ,מן הסתם חבריה

27
28
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חברת איגמי41-3666343,

לקואליציה

1

מר א .מעודה:

בהנהלה

2

מר א .כאכון:

כן ,בהנהלה ,יעזרו לה מן הסתם לקדם את הנושא של כן לתמוך בדברים

3

אחרים.

4

מר א .מעודה:

נכון

5

מר א .כאכון:

אבל זה בא על חשבון עמותות אחרות שלא קיבלו ,שהורדנו אותם.

6

סליחה נורית ,אל תסתמי אותי ,אל תפריעי לי.

7

מר א .מעודה:

תני לו לדבר ,באמת.

8

מר א .כאכון:

מה שקורה פה ,ג'ובראן ,אני אומר לך שזה דבר שהוא נוגד לחוק וזה

9

כתוב פה שזה נוגד ,אני מציע באמת שלא נעלה את זה היום לדיון ,אין לי

10

בעיה עם הדודאים בכלל.

11

מר א .אטיאס:

מה זה קשור לתמיכה אבל?

12

מר א .כאכון:

רגע ,רגע ...מה זה לתמיכה ,אנחנו תומכים בעמותה( ...מדברים ביחד,

13

לא ברור)

14

ד"ר נ .השמשוני ... :תמיכה גם מאף אחד אחר.
מר א .כאכון:

15

יש פה שני דברים ,זה בכלל לא קשור ,עובדה ,הייתה עמותה של צדקה

16

שחשבנו שהוא לא יהיה שם ,הוא עזב שמה ואישרנו לו ,אני גם הייתי

17

בעד להוריד את זה כדי לבדוק שאני לא עושה טעות ,אז אני ,מכיוון

18

שאנחנו עכשיו  ...וקיבלנו את המכתב בבוקר אני מציע אדוני ראש

19

המועצה להקפיא את העניין של דודאים מצידי לעשר שעות ,אני ...צריך

20

לבדוק את זה ,אני חושב שזה אסור מכיוון שכוכי גדרון  ...שמה.

21

מר ח .געש:

סיימת? אבי ,סיימת?

22

מר א .כאכון:

פגענו באנשים אחרים ,אנשים אחרים לא קיבלו תקציב בגלל הדודאים.

23

מר ח .געש:

סיימת?

24

מר א .כאכון:

כן

25

מר ח .געש:

נורית בבקשה.

26

ד"ר נ .השמשוני :אני רוצה להגיד כמה דברים ,זה בלבול מאוד מאוד גדול בין השאלה של

27

ניגוד אינטרסים והשאלה אם כוכי יכולה לקחת חלק או לא יכולה לקחת

28
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חברת איגמי41-3666343,

חלק ,על זה ג'ובראן נתן חוות דעת מאוד ברורה ולכן כוכי לא יושבת

1

כאן .בין זה לבין להקריא טקסט האשמה מכאן עד הודעה חדשה זה

2

בעיני מעשה לא הגון וזה מעשה לא הגון משום שאם אתה רוצה שהיא

3

תגיב אז תדאג שהיא תהיה כאן ואם אתה לא רוצה שהיא תהיה כאן אז

4

תטפל רק בשאלת ועדת תמיכות והדיון שלנו ,רגע ,אני לא הפרעתי לך.

5

אבל היא נוסעת לחו"ל ,מה את רוצה? זה לא ניגוד עניינים? בכסף של

6

הלהקה ,מה את מקשקשת בכלל?

7

ד"ר נ .השמשוני :והדיון שלנו הוא על ועדת תמיכות ,הוא לא דיון על כוכי גדרון ,הוא לא

8

בעניינה של כוכי גדרון כמו שאתה מסיים את החוות דעת.

9

מר י .זריהן:

אבל זה הכל סביב הלהקה ,מה את רוצה? הכל סביב הלהקה.

10

מר ח .געש:

יוסי ,תן לה לדבר ,שמענו

11

מר י .זריהן:

זה לא נכון מה שהיא אומרת.

12

מר ח .געש:

גם מה שאתה אמרת לא נכון.

13

מר י .זריהן:

אתה חושב שלא נכון.

14

מר ח .געש:

גם אתה חושב ,ונתתי לך לדבר רבע שעה ,אז תן לאנשים לדבר.

15

ד"ר נ .השמשוני :צריך לזכור...

16

מר ח .געש:

היא יצאה לפנסיה ,אין לה מה לעשות בחיים...

17

מר א .מעודה:

יואב ,יואב ,דבר בתורך.

18

מר י .קעטבי:

היא לא חייבת להיות מנכ"לית ,היא לא חייבת( ...מדברים ביחד ,לא

19

ברור)

20

תנו לנורית לדבר חברים.

21

ד"ר נ .השמשוני :הדבר השני שאני רוצה...

22

מר ח .געש:

מר ח .געש:

אתם לא תתנו לה לדבר אני מביא את זה להצבעה ובזה נגמר העניין.

23

מר א .מעודה:

מה ,אני רוצה לדבר.

24

מר ח .געש:

אז תן לה לדבר ,אתה מפריע לה לדבר.

25

מר א .מעודה:

אני לא מפריע לה ,מה ,אני דיברתי איתה? אני רוצה בשקט.

26

מר ח .געש:

נורית ,בבקשה.

27

ד"ר נ .השמשוני :אני רוצה ,למלים האלה יש כוח וזה שאתה מקריא אותם רגוע ,מסודר

28
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מר ח .געש:

14

חברת איגמי41-3666343,

וברור זה עדיין לא הופך אותם לאמת צרופה.

1

יואב ,תן לה לדבר ,אני אתן לך לדבר אחר כך כמה שאתה רוצה.

2

ד"ר נ .השמשוני :לכן זה נראה בעיני מעשה לא הגון ,משום שאם אתה רוצה לתת לכוכי

3

להגיב על כל אחת מהאשמות תעשה את זה בצורה הגונה ,זה שאתה

4

אומר שזה אמת הרי ברור לך שזה ,אני מאוד מכבדת את זה אבל זה

5

עדיין לא הופך את זה לאמת.

6

מר א .מעודה:

תבע אותה על לשון הרע.

7

מר י .זריהן:

שתתבע אותי.

8

ד"ר נ .השמשוני :זה עדיין לא הופך את זה לאמת ולכן אני לא אתבע אותך או לא ...הענין

מר א .אטיאס:

9

שלי הוא באופן שבו הדיון הזה מתקיים ואני חושבת שזה נעשה בצורה

10

לא הגונה ,הדבר האחרון שאני רוצה...

11

תנו לה לדבר רבאק ,נו!

12

ד"ר נ .השמשוני :כולנו יושבים פה סביב השולחן כיוון שכל אחד מאיתנו בא הנה כשהוא

13

עוסק באיזושהי פעילות ציבורית וזה לא משנה אם זה ציבורי בענייני

14

תרבות ומחול או בענייני דת ובית כנסת.

15

מר א .מעודה:

אבל לא מקבל כסף.

16

מר א .כאכון:

מקבל כסף מהמועצה.

17

ד"ר נ .השמשוני :זה עדיין ציבורי כמו שהיא עושה אותו בהתנדבות ואתה עושה אותו

מר א .כאכון:

בהתנדבות ואני מכבדת גם את מה שאתה עושה...

19

עמותה שלי? לא ידעתי שיש לי עמותה.

20

ד"ר נ .השמשוני :אבל בעמותות שאתה מתעסק ו...
מר א .כאכון:

18

לא

ד"ר נ .השמשוני :ואתה לא מצביע?

21
22
23

מר א .כאכון:

לא ,אף לא לרגע ,אפילו לא פעם אחת.

24

גב' ר .רונן:

כל הזמן אנחנו עוסקים ב( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

25

מר ח .געש:

הלו! חברים!

26

גב' ר .רונן:

אז אתה לא מעורב ...

27

מר ח .געש:

רינה ,כנראה לא נצליח לשכנע אחד את השני אבל בוא נשמע אחד את

28
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12

חברת איגמי41-3666343,

השני.

1

מר י .קעטבי:

אני רוצה לומר משהו ,אני באמת אני רוצה לומר.

2

מר ח .געש:

רגע ,אפרים ביקש את הרשות דיבור לפניך.

3

מר א .מעודה:

אני אכבד את היו"ר.

4

מר ח .געש:

את מי?

5

מר א .מעודה:

יו"ר הליכוד.

6

מר ח .געש:

הוא לא יו"ר הליכוד.

7

מר א .מעודה:

הוא יו"ר ,לא הנהלה .יו"ר הליכוד במועצה ,הוא יהיה יו"ר גם...

8

מר ח .געש:

אה ,יו"ר הליכוד במועצה...

9

מר א .מעודה:

הוא יהיה ,ואם יהיה צורך אני אעזור לו.

10

מר ח .געש:

יואב ,בבקשה.

11

מר י .קעטבי:

אנחנו נבחרי ציבור ,אנחנו צריכים לשמש דוגמה ,עכשיו אם הבעיה היא,

12

אם זו עמותה והעמותה היא נתמכת על ידי המועצה כוכי לא חייבת

13

להיות המנכ"לית ,שתהיה המנכ"לית לאחר השליחות שלה כחברת

14

מועצה רק למען יראו וייראו כי יש לזה משקל כנבחרי ציבור וכ ,איך

15

אנחנו נראים בפני הציבור ,שלא תהיה ,שתהיה חברה בעמותה ,שתרקוד,

16

אף אחד לא מפריע לה

17

מר א .אטיאס:

אתה מציע כהצעה?

18

מר י .קעטבי:

כן ,כהצעה ...שהיא תוותר

19

מר א .מעודה:

תתפטר ליום אחד ותחזור.

20

מר י .קעטבי:

שלא תהיה המנכ"לית ,הבחור התפטר ...שימש דוגמה ציבורית ,זו דעתי,

21

ככה אני חושב.

22

מר ח .געש:

אפרים בבקשה.

23

מר א .מעודה:

טוב ,קודם כל אני רוצה לענות ,סליחה ,אני מבקש ,יואב ,יואב ,קודם כל

24

אני רוצה להגיב לגברת נורית ,בישיבת מועצה מותר לכל אחד להגיד מה

25

שהוא רוצה ,מה שמתחשק לו ,ואם יש דברים שזה לשון הרע שהיא

26

תתבע ,אגב ,לא מצליחים ,כשמדובר בישיבת מועצה

27

אפרים ,בוא לגופו של עניין

28

מר ח .געש:
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13

חברת איגמי41-3666343,

מר א .מעודה:

לא ,לא ,שהיא לא תגיד זה לא הגון .אז אני עונה לה.

1

מר א .אטיאס:

...

2

מר א .מעודה:

סליחה ,אני אומר את דעתי.

3

מר א .אטיאס:

אתה אומר והיא אומרת.

4

מר א .מעודה:

סליחה ,אל תענה לי ,אטיאס ,תן לי לנאום...תגיד עכשיו יורד ברד ,אל

5

תתערב ,זה לא משנה ,אני רוצה להגיד מה אני רוצה ,אתה יודע ...אני

6

רוצה להגיד לכם דבר אחד .כולם יודעים שהגברת כוכי היא יו"ר יום

7

העצמאות ,כל החגים ,כל האירועים עם תקציב שמן ,כולם יודעים שהיא

8

חברה של הגזבר הכי טובה .זה לא מצחיק ,הגזבר הכי טובה ,אני אוכיח

9

את זה ,וגם של ג'ובראן וגם של כל הצוות שנמצא בוועדת תמיכות ואני

10

אומר את זה פה ליד השולחן ,לו ועדת התמיכות הייתה ...בנות ,אפשר

11

לדבר? חיה ,התעוררת? מה קרה? את יודעת מה המשך הפסוק .די!

12

נרדמת עד עכשיו עכשיו התעוררת.

13

מר ח .געש:

אפרים ,אתה מוכן להיות ענייני כבר?

14

מר א .מעודה:

אתה לא עושה לי סדר אני צריך לעשות סדר.

15

מר ח .געש:

תפסיק לחלק ציונים ,זה אבי כאכון מפריע לך לדבר.

16

מר א .מעודה:

אני לא מרגיש...

17

מר ח .געש:

הוא אוכל ומדבר עם יואב ,רוקדת ,לא רוקדת ,אתה כמו נפוליאון ,גם

18

אוכל אפרסמון וגם מדבר.

19

מר א .מעודה:

סליחה ,אתה רוצה שידבר חבר האופוזיציה מר כאכון?

20

מר י .זריהן:

יו"ר האופוזיציה.

21

מר א .מעודה:

אתה יו"ר מי ,של עצמך .בסדר ,סליחה .טוב ,באמת הדבר הזה רציני ,זה

22

לא מצחיק.

23

ד"ר נ .השמשוני :אנחנו נורא רציניות ,עניין החברות הטריד אותנו קצת.

24

מר ח .געש:

די כבר ,עוד מעט שבת ,מספיק...

25

מר א .מעודה:

בהתאם לחוק היה צריך להיות ,הייתה צריכה להיות ועדת התמיכות

26

מורכבת מחברי המועצה.

27

עזוב אותו כבר.

28

מר י .זריהן:
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11

חברת איגמי41-3666343,

ד"ר נ .השמשוני :תן לו לדבר!
מר א .מעודה:

1

תגיד לי מר כאכון ,אני חייב לך דין וחשבון? אתה מתחיל לבוא ולבלבל

2

לי על כבישים  44מיליון ועל חניה בחקלאי ואתה מקשקש את המוח ,אני

3

אתן לך להגיד מה שאתה רוצה.

4

מר א .כאכון:

אני מתעסק בדברים החשובים.

5

מר א .מעודה:

תתעסק ואני מתעסק ,כל אחד מתעסק ,באמת מספיק כבר .אתה יודע

6

מה כאכון ,אתה רוצה פעם הבאה אני לא אאפשר לך לדבר?

7

מר א .כאכון:

כן

8

מר א .מעודה:

אז מהפעם הבאה לא אאפשר לך ,תזכור ,אני מבטיח לך ,ואני אקבל

9

אישור של ראש המועצה.

10

מר א .כאכון:

זה בטוח.

11

מר א .מעודה:

על דברים רציניים תן לי לדבר ,אני לא יכול להתרכז ,קיבינימט! רבותי,

12

אז אני ,אני אומר דבר אחד ,אם ועדת התמיכות כפי שמחייב החוק בלי

13

מה שאומר ג'ובראן ,המנכ"ל ,לא מנכ"ל ,לי יש חוק ,מנכ"ל לא מבטל

14

חוק עזר אבל אני בקואליציה וזה ויתרתי ,אבל אילו זה היה ועדת

15

תמיכות מורכבת ,לא חוק עזר ,חוק צו המועצות ,אתה רוצה להקשיב?

16

אתה לא רוצה להקשיב אז אני אסגור את העניין וזהו ,בעצם אני לא

17

אסגור ,לא שואל אותך .רבותי ,אם הייתה ועדה שהייתה מורכבת מחברי

18

מועצה היינו בודקים את העניינים ולא משנה מי היה חבר מועצה ,אין לי

19

ספק ,אני חוזר על כך ,שכוכי היא חברה של ג'ובראן וחברה של הגזבר

20

וחברה של כל אלה ,הם לא ,גם אם הם ירצו הם לא יכולים לראות דבר

21

ששלה ולא יאשרו ,זה טבעי ,גם אני הייתי ככה ,אני אומר דוגרי ,ולכן

22

ולכן כולנו גם יודעים שהיא רוקדת באיך קוראים ללהקה? דודאים,

23

כולם יודעים .כולם יודעים גם שנתנו ,שנתנו כסף לדודאים למרות שהיא

24

הייתה שם רוקדת והכל לא התווכחו ,היא רוקדת ,מה היא אמרה פה

25

בישיבה? אני רק רקדנית .רק רקדנית .זה שאני בבדיקה שלי יודע שמעל

26

לשבעים אחוז לא תושבי פרדס חנה ואנחנו נותנים כסף לבנימינה

27

ולאחרים ,למה? כי לכוכי יש השפעה על כל המערכת פה שמחליטה פה

28
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15

חברת איגמי41-3666343,

ועדת תמיכות כדי שהיא תקבל .אז שלא נבוא ונגיד שאין פה ניגוד

1

עניינים ,לא רק ניגוד עניינים ,היא מכתיבה עניינים ואני מצהיר את זה

2

פה וזו דעתי ,מי שלא נראה לו שיעיר אחר כך .אל תפריע לי בתזה שלי.

3

עכשיו ברגע שהגברת כוכי היא יושבת ראש אירועים של יום העצמאות,

4

מעניין ,אצלה התקציב לא נגמר עד דצמבר אותה שנה ,אפילו שיום

5

העצמאות חצי שנה לפני כן ,לא נגמר התקציב ואני אגיד לך דוגמה ,זה

6

לא שקר ,לפני שנה ומשהו בא זמר ,בחור צעיר לאירוע שזכרונו לברכה

7

דוד פרץ עשה באולמי פאר ואני הוזמנתי לוועדת כספים ואמרנו איך

8

יתכן שמכרו כרטיסים רק ב 24-אלף שקל והם צריכים לקבל  14אלף

9

שקל ,ודוד פרץ זכרונו לברכה אמר אבל אין לי כסף  45אלף שקל לזמר

10

הקטן ,ובסופו של דבר באמת אנחנו בוועדת הכספים אמרנו ,אדוני ,אין

11

להם כסף ,וראו זה פלא ,בדצמבר משלמים ,אני אומר מה קרה? לא,

12

נשאר בתקציב  45אלף שקל מוועדת עצמאות אירועים ,נתנו לזמר שם

13

של הזה .זאת אומרת הכל קשור ,למה? כי זה ככה לא ככה ,לא ככה ,לכן

14

אני אומר אני לא מוכן להתבזות ברחוב גברת ,אני לא מוכן שברחוב

15

כולם יודעי ם את האמת שהיא יו"ר עצמאות ואם זה נכון מה שהוא כתב

16

פה שהדודאים והאלה מקבלים כסף ומופיעים ביום העצמאות גם אז זה

17

בכלל קטסטרופה ,יו"ר העצמאות והלהקה של הדודאים רוקדים

18

ומקבלים כסף ,זאת אומרת היא אחראית על הכסף והיא נותנת כסף למי

19

שהיא רוקדת איתם ,שומו שמיים ,אם זה נכון ,אם זה נכון אתה תעמוד

20

פה  ...ולכן

21

מר ח .געש:

...לא שייך ,הוא

22

מר א .מעודה:

סליחה ,ולכן אני טוען ,ניגוד העניינים הוא גלוי ,הוא חשוף ,הוא חשוף

23

ולכן אני לא מוכן לתת ידי לזה ,אבל מה עוד ,משום מה בישיבה שעברה

24

אנחנו דיברנו ,יואב ,אנחנו דיברנו על עמותת היכל עמרם ,ואני אמרתי

25

בישיבה שהבן אדם הזה נותן שיעורים ופעילות וכו' ב 5,444-שקל ,אחרי

26

ששמעו ואמרו שיבדקו את העניין אותן מלים ,אותן מלים שהם דחו

27

אותה בוועדת תמיכות הדפיסו אותן מחדש .אז בגלל שבהיכל עמרם

28
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16

חברת איגמי41-3666343,

דתיים ופעילות של בית כנסת ,שיעורי תורה ,זה הוועדה ברוב חוכמתה,

1

ברוב תבונתה ישבה והחליטה שלא ,אבל לגביה גם היועץ המשפטי

2

משתף פעולה למרות שהוא אמר לא בדק עובדות ,לא בדקת עובדות ,אם

3

העובדות נכונות לא מגיע לה ,אז למה אתה מסכים שאנחנו נבוא ונדון

4

בזה? אשר על כן לא מוכן לתת ידי ,ברחוב יגידו לי הצבעת בעד עמותה

5

של ניגוד עניינים ,אני מחבב את כוכי ,אם היא תגיש עכשיו מכתב

6

התפטרות כמנהלת נאשר לה ומחר תהפוך עוד פעם מנהלת ,לא אכפת לי,

7

סתם אני נותן דוגמה .אם היא אומרת שהיא לא מנהלת ,אם היא אומרת

8

שהיא לא מנהלת אז אני יכול לבוא ולאשר ,אבל אם היא מנהלת ,ולכן

9

אני אתנגד .אני עכשיו שואל ,אני גם מתנגד למה היכל עמרם פתאום לא,

10

אותן מלים.

11

מר ח .געש:

אפרים ...מיצית את העשר דקות.

12

מר א .מעודה:

לא ,אבל לגבי היכל עמרם אני רוצה תשובה.

13

מר י .קעטבי:

אבל האמת שאני נהנה...

14

מר א .מעודה:

אני לא עושה את זה להנאה יואב ,אני אומר את זה מכאב .אני אומר את

15

זה מכאב.

16

מר ח .געש:

חברים ,עוד מישהו רוצה לדבר?

17

מר י .זריהן:

איך זה שכוכי גדרון כן? גם כל הסיפור הזה עם העמותה שלה ,גם ברחוב

18

המושב הבית היחידי שפונה לכביש

19

מר א .מעודה:

עזוב אותך מהבית.

20

מר י .זריהן:

אנחנו לא ממשים שמה את ההפקעה? למה?

21

מר א .מעודה:

אבל

22

מר י .זריהן:

למה את כל הרחוב הפקעתם ואת הבית שלה אתה לא מפקיע?

23

מר א .מעודה:

רגע ,אבל שאלתי ,האנשים

24

מר י .זריהן:

למה הזזת את הכביש שני מטר מהבית שלה?

25

מר ח .געש:

אני מבקש לאשר את הפרוטוקול של ועדת התמיכות ,אור הפרדס.

26

מר א .מעודה:

רגע ,אבל אותם אנשים ,אבל אותם אנשים לא מפרדס חנה ,חיים ...לא

27

מפה ,מבנימינה.

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

17

חברת איגמי41-3666343,

רו"ח ר .גלר:

הוא ענה ,הוא ענה.

1

מר א .כאכון:

בוא נחלק את זה לשניים.

2

מר ח .געש:

אין שום בעיה ,מי בעד התמיכה באור הפרדס? פה אחד .מי בעד התמיכה

3

בעמותת הדודאים?  .7 ,6 ,5 ,1 ,3 ,2 ,4תודה רבה .סעיף התמיכה

4

בדודאים ,מי נגד? מי נגד? ארבעה ,אפרים ,מר זריהן ,מר קעטבי ומר

5

כאכון.

6

מר א .מעודה:

על היכל עמרם עכשיו אני מבקש הצבעה.

7

מר ח .געש:

אין הצבעה על היכל עמרם .הסעיף הזה עכשיו?

8

מר א .מעודה:

 ...שהוועדה ישבה ודנה והחליטה שלא.

9

מר א .אטיאס:

אבל זה לא הנושא עכשיו.

10

מר א .מעודה:

זה אותו דף! (מדברים ביחד ,לא ברור)

11

מר ח .געש:

הפרוטוקול אושר בישיבה הקודמת למעט שני סעיפים.

12

מר א .מעודה:

סליחה ,עובדה שהכניסו אותו פה חיים.

13

מר א .כאכון:

לא ,לא ,לא

14

מר א .מעודה:

הכניסו אותו פה...

15

מר א .כאכון:

לא ,לא...

16

מר א .מעודה:

תצביעו נגד ...הם דנו כאן.

17
18

 .5אישור לפי סעיף ( 5.2.5תת סעיפים  )5.2.5.6 – 5.2.5.0בקול קורא בנושא הסדר

19

הפרדה במקור לפסולת (מצ"ב).

20

מר ח .געש:

חברים ,הסעיף הבא על סדר היום

21

מר א .מעודה:

רגע ,חיים ,אתה לא רוצה להעמיד את זה להצבעה?

22

מר ח .געש:

לא ,אישור לפי סעיף שש שתיים שש ,תת סעיפים ,בקול קורא בנושא

23

הסדר הפרדה במקור לפסולת ,הגזבר רוצה להסביר או נורית רוצה

24

להסביר? בבקשה.

25

לצורך השתתפות המועצה בקול הקורא של המשרד להגנת הסביבה

26

בקשר להפרדת פסולת במקור ,אנחנו צריכים את החלטת מליאת

27

המועצה לפיה הנוסח המצורף לבקש את האישור שנוכל להשתתף בכל

28

רו"ח ר .גלר:

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

13

חברת איגמי41-3666343,

הפרויקט.

1

גב' כ .גדרון:

הנייר סופג הרבה שקרים ,בסדר.

2

מר ח .געש:

כוכי ,עשי לי טובה ,אנחנו רוצים ...

3

מר י .זריהן:

גם הבית שלך שהזיזו את הכביש שני מטר זה שקר? תגידי לי ,וגם

4

כשהבית שלך פונה לרחוב המושב ולא הפקיעו לך את המדרכה שמה ואת

5

הבית זה גם שקר? תתביישי לך ,בשביל זה באת לפוליטיקה.

6

מר ח .געש:

טוב

7

מר י .זריהן:

שקר ,תתבעי אותי ,יש לך אומץ? תתבעי אותי.

8

גב' כ .גדרון:

יש לי הרבה אומץ.

9

מר י .זריהן:

ואללה ,חופשי

10

רו"ח ר .גלר:

זהו ,זה הנוסח המקורי.

11

מר י .זריהן:

אני אשמח מאוד להיפגש אתך בבית משפט.

12

מר ח .געש:

הנוסח ,הנוסח של החלטת המועצה בנושא הפרדה במקור הוא נוסח

13

שנוסח על ידי המשרד להגנת הסביבה ,יש פה קול קורא ,יש פה קול

14

קורא שאנחנו רוצים להשתתף בו שהמשמעות שלו שאם נזכה בקול

15

קורא משרד להגנת הסביבה יממן 6,797,743

16

מר א .מעודה:

איזה משרד?

17

מר ח .געש:

להגנת הסביבה ,אם נזכה בקול קורא.

18

מר א .מעודה:

של ארדן?

19

מר ח .געש:

לא ,המשרד להגנת ,של ארדן.

20

ד"ר נ .השמשוני :אבל כדי להגיש את הקול קורא צריך ...
מר ח .געש:

21

כדי להגיש את הקול קורא צריך לקבל את החלטת המועצה שאנחנו

22

פנינו להפרדה במקור.

23

מר א .מעודה:

איזה הפרדה?

24

מר ח .געש:

פסולת .הפרדה במקור ,להתחיל להפריד ,שני זרמים

25

מר א .מעודה:

שיהיה לי שני פחים בבית?

26

מר ח .געש:

דקה ,לא ,כל המדינה ,אפרים ,כל המדינה הולכת על זה.

27

גב' ר .רונן:

כל העולם.

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

מר ח .געש:

19

חברת איגמי41-3666343,

אנחנו כדי ,תקשיבו רגע ,רינה ,כדי לגשת לקול קורא אנחנו צריכים

1

לקבל את ההחלטה לפני הנוסח של גלעד ארדן ,המשמעות היא שאנחנו

2

מבקשים השתתפות של המשרד בסדר גודל של  ₪ 6,797,743ליצור סך

3

הכל תקציב של  3מיליון ,זאת אומרת אנחנו נצטרך להשלים עוד כ-

4

 4.344מיליון ,זה פרוש על  1שנים ,תקנו אותי אם אני טועה נורית ,זה

5

פרוש על  1שנים ,הכסף הזה מיועד לכלי אצירה ,זאת אומרת לאותם

6

מיכלים כפולים לבינוי ,כי יש צורך בהרבה מאוד בתים לבנות מחדש את

7

התאי אשפה כדי שיכילו את התאים המופרדים

8

מר י .זריהן:

זה גם על חשבונם להרוס את הגדירות ולתקן את זה או שזה על חשבון

9

מר ח .געש:

על חשבון הפרויקט הזה.

10

ד"ר נ .השמשוני :זה על חשבון ה 6-מיליון.

11

יש לך ליווי לפי גודל הישוב  ₪ 4,744,444סך הכל הבינוי של ההעמדה

12

מר ח .געש:

מחדש של הפחים .המועצה האזורית עמק חפר (מדברים ביחד ,לא ברור)

13

בכל בית שני פחים .בזכרון יש עמדה אחת ,במועצה אזורית עמק חפר,

14

יבש ,רטוב .אנחנו קונים  ...זה פרויקט ...חלק המועצה משתתפת ,החלק

15

של המועצה יהיה ,תעשה  3מיליון פחות  ,6.7בסביבות  4.344מיליון,

16

פרוש ל 1-שנים.

17

מר א .מעודה:

חלק על האזרחים.

18

מר א .כאכון:

האזרחים משלמים.

19

רו"ח ר .גלר:

האזרחים לא משלמים

20

מר ח .געש:

שום דבר .המועצה האזורית עמק חפר כולה עברה לזה ,זכרון שכונה

21

אחת ,החיסכון שלנו יבוא ,נורית ,די באמת ,מה שקורה עכשיו אנחנו

22

משלמים היטל הטמנת פסולת ,ההיטל הזה הולך ועולה כל שנה,

23

ההפרדה במקור תאפשר לנו להקטין את היטל ההטמנה ,מה שקורה

24

עכשיו במחזור שאנחנו עושים לנייר ולקרטון ואנחנו בזה משתפרים

25

ועובדים בקצב

26

מר א .כאכון:

אבל לאן זה ילך?

27

מר ח .געש:

זה הולך למחזור

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

54

חברת איגמי41-3666343,

מר א .כאכון:

היבש

1

מר ח .געש:

לא

2

ד"ר נ .השמשוני... :כל האריזות היום על פי החוק
מר ח .געש:

הולך למיון

ד"ר נ .השמשוני :יוצא מהזרם הכללי.
מר ח .געש:

3
4
5

הולך למיון ומפרידים את האריזות ,מפרידים את היבש ,מפרידים את

6

הרטוב ,הקומפוסטיזציה ,מדינת ישראל לא יכולה יותר להטמין ,אז אני

7

מקווה שנזכה בקול קורא הזה .מבחינת החקיקה פה במדינת ישראל אני

8

לא זוכר את שנת היעד ,נדמה לי  2443כל מדינת ישראל ,כי כבר אין

9

מקום להטמין את האשפה .אנחנו ניגשים לקול קורא ,כדי לגשת לקול

10

קורא צריך שהמועצה תאשר את הנוסח של המכתב הזה .אז אם אין

11

התנגדויות

12

מר א .מעודה:

רגע ,אם לנו כזה סכום אז איזה תקדים הוא ייצר בכל הארץ?

13

מר ח .געש:

אני יכול להגיד לך

14

מר י .קעטבי:

לא זאת השאלה ,השאלה שלי...

15

ד"ר נ .השמשוני :אני יכולה לענות על זה?
מר ח .געש:

כן

ד"ר נ .השמשוני :אנחנו עוד לא ,כרגע זה לא בשלב של  ...איזה צבע פח יהיה ...
מר ח .געש:

לא ,הבינוי הוא שואל.

ד"ר נ .השמשוני :ואיך הוא יעמוד ,חלק מהקול קורא הזה הוא לעשות את התוכנית

מר ח .געש:

17
18
19
20

שתיתן את הפתרון

21

לבינוי

22

ד"ר נ .השמשוני :לאיפה יהיו...
מר א .מעודה:

16

מי יכין את התוכנית?

ד"ר נ .השמשוני :ברור שזה אחד הדברים הכי בעייתי כרגע.

23
24
25

מר א .מעודה:

רגע ,מי יכין

26

מר ח .געש:

יועצים ,על חשבון הכסף הזה.

27

מר א .מעודה:

אבל היועץ הזה נתן הגדרה כספית ,אבל הוא בטח

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

54

חברת איגמי41-3666343,

מר ח .געש:

יש להם

1

מר א .מעודה:

הוא צריך ,לא ,אז הוא יודע איך זה יהיה.

2

מר ח .געש:

לא ,לא ,לא (מדברים ביחד ,לא ברור)

3

מר א .מעודה:

אז איך הוא נותן תקציב?

4

מר ח .געש:

לא ,לא ,חברים ,אפרים ,תקשיב טוב ,הלו ,המשרד עשה הערכת מצב

5

לגבי כמה עולה לו בית אב ,עכשיו כל ישוב הרי נראה אחרת ,יש בלוקים

6

ישנים ,יש בלוקים חדשים ,בבלוקים החדשים יש פחי אשפה.

7

מר א .מעודה:

זה כולל את הבלוקים החדשים?

8

מר ח .געש:

זה כולל הכל ,כל בתי האב

9

ד"ר נ .השמשוני :בכל המדינה.
מר ח .געש:

10

יש בלוקים חדשים ששם יש חדרי אשפה ,יש בלוקים ישנים שבהם לא

11

היו חדרי אשפה ,היו הבטונדות מבחוץ לפחים הקטנים ,אם אתם

12

זוכרים ,השחורים ,חלק מהם הרסו.

13

מר א .מעודה:

אז הוא עשה פר בית אב.

14

מר ח .געש:

הם עשו פר בית אב מה ההערכה ויצא להם שלישוב בגודל של בין  34ל-

15

 444אלף

16

רו"ח ר .גלר:

שזה אנחנו.

17

מר ח .געש:

שזה אנחנו.

18

מר א .מעודה:

 34ל 444-זה פי .3

19

מר ח .געש:

הם עשו הערכה .בין  34ל 444-הם עשו הערכה ש ,וזה המכתב שלהם ,לא

20

שלי.

21

מר א .מעודה:

בתי אב או אנשים?

22

מר ח .געש:

אנשים בין  34ל 444-אלף ,בתי אב מינימום  2,544בתי אב לשנה ,זה עד

23

 44,444בתי אב ,אולי קצת יותר ,הם עשו הערכה שהבינוי צריך לעלות,

24

התאמת הבינוי להפרדה במקור צריכה לעלות כ 4,744,444-שקל.

25

מר א .מעודה:

ל 44,444-בתי אב.

26

מר ח .געש:

עכשיו ברגע שיכנסו לפרטי פרטים כי כל ישוב בנוי אחרת ,אבל כדי לגשת

27

לקול קורא ולהתחיל לרוץ על המסלול אנחנו צריכים לאשר את הנוסח,

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

52

חברת איגמי41-3666343,

זה הכל.

1

מר א .מעודה:

 ...עוד חודש לא יהיה שם אז מי...

2

מר ח .געש:

מי? לא משנה ,זה חוק כנסת.

3

מר א .מעודה:

כנסת?

4

מר ח .געש:

חוק כנסת והתקציב משוריין.

5

מר א .מעודה:

זה בכנסת? זה חוקק בכנסת?

6

מר ח .געש:

החוק כן ,ההפרדה במקור חוקקה בכנסת.

7

מר י .קעטבי:

המטרה היא שהפחים לא יהיו בחוץ שלא יראו אותם?

8

מר ח .געש:

לא שייך ,לא קשור המיקום ,רק הצורה שיהיה להם מקום מסודר.

9

מר א .מעודה:

יואב ,את הפח ממול תשים בצד ואת השקיות בצד כדי שמזה יעשו ...

10

איך קוראים לזבל הזה?

11

מר ח .געש:

הקומפוסט .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

12

מר א .מעודה:

זאת אומרת הסכום הזה מדובר שאם נחליט עליו נקבל אותו?

13

מר ח .געש:

יכול להיות.

14

מר א .מעודה:

לא מיד.

15

מר ח .געש:

לא ,זה פרוש על  1שנים.

16

דובר:

או שנגבה את זה מהציבור.

17

מר ח .געש:

לא ,לא ,לא ,לא

18

מר א .מעודה:

רגע ,ואז מביאים יועצים ומתכננים וזה.

19

מר ח .געש:

הם עושים ,הם עושים ,הכסף שלנו ,ה 4.344-מיליון פרוש על  1שנים

20

וצריך לאשר אותו כתב"ר נפרד .אנחנו נצטרך לאשר ,אם נקבל את הקול

21

קורא נצטרך לאשר תב"ר של  3מיליון שקל שהמקורות מימון שלו 6,7

22

מיליון שקל המשרד להגנת הסביבה ו 4.344-מיליון שלנו פרוש על 1

23

שנים.

24

מר א .מעודה:

 4.344מיליון אנחנו

25

מר ח .געש:

כן ,מתקציב קרנות רשות.

26
27
28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

53

חברת איגמי41-3666343,

 .7אישור הסכם רכישת זכות חכירה במשרד בקומה השניה במבנה ה"קניופארק") עם

1

אחוזי בנייה על גג המבנה בגוש  01013חלקה  337/01ואישור הסכם בין

2

המועצה לבין עו"ד יריב אהרון – חב' עורכי דין ו-צא.ג.א.ס.א .בע"מ

3

(רו"ח גד אהרון) (מצ"ב).

4

סעיף  .7בזמנו ועדת מכרזים אישרה את המכרז של מכירת הזכויות על

5

בניין הבורגר ראנץ.

6

מר א .מעודה:

זה עכשיו רק החוזה.

7

מר ח .געש:

זה עכשיו החוזה ,אני מבקש לאשר את ההסכם.

8

מר י .קעטבי:

מי קנה את זה שם? לא יודע מי קנה.

9

מר א .מעודה:

יריב ,גד אהרון.

10

מר ח .געש:

אני מבקש לאשר את ההסכם ,מי בעד?

11

מר א .מעודה:

פה אחד.

12

מר ח .געש:

פה אחד ,תודה.

13

גב' ח .בן צבי:

זה הבן של ציפורה?

14

מר ח .געש:

15

 .8אישור חתימה לפתיחת חשבון הורים מופרד ע"ש :גב' מלכה עוזר – מנהלת ביה"ס

16

חורב – ת.ז 163311620 .וגב' אסתר מעודה – מזכירת ביה"ס חורב –

17

ת.ז.165385346 .

18

אני יש לי שאלה בסעיף הזה ,בסעיף הזה כתוב פתיחת חשבון הורים,

19

אבל מי בעל החתימה זו המנהלת ,מה זה?

20

מר ח .געש:

כי זה החוק.

21

מר א .מעודה:

אז למה ההורים חותמים?

22

מר ח .געש:

היא תמיד חותמת ...החוק מחייב פתיחת שני חשבונות ,אחד חשבון של

23

הבי"ס ואחד חשבון הורים.

24

מר א .מעודה:

ומי ההורים חותמים פה?

25

מר ח .געש:

עוד פעם ,המנהלת בי"ס היא יושבת על חשבון הורים וגברת אסתר

26

מעודה מזכירת בית הספר יושבת על חשבון הורים.

27

אז למה קוראים לזה הורים?

28

מר א .מעודה:

מר א .מעודה:

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
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חברת איגמי41-3666343,

מר ח .געש:

כי זה הכסף שההורים מפקידים.

1

רו"ח ר .גלר:

תשלומי הורים.

2

מר ח .געש:

הם מפקידים והם לא אחראים עליו?

3

מר ח .געש:

לא

4

מר א .אטיאס:

מי זאת? מי זאת אסתר אפרים?

5

מר א .מעודה:

אשתו של אבי.

6

מר ח .געש:

מזכירה ,אני מבקש לאשר את האישורים ,מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

7
8

 .1אישור ערבות ביצוע ע"ס  ₪ 6,111לטובת משרד האנרגיה והמים בגין ביצוע סקר
בנושא התייעלות אנרגטית.
 .01אישור להוצאת הערבות הבנקאית למשרד האנרגיה ע"ס  ₪ 52,181בסכום קטן יותר,
בגין מכרז התייעלות אנרגטית.
מר ח .געש:

9
10
11
12

סעיף  ,9יש שני אישורים ,אנחנו הולכים לקול קורא ,נורית ,רוצה

13

להסביר?

14

ד"ר נ .השמשוני :הקול קורא הוא לכל מה שקשור בהתייעלות אנרגטית.

15

מר ח .געש:

חיסכון בחשמל ,מים.

16

מר א .מעודה:

מה זה קול קורא?

17

מר ח .געש:

קול קורא ,המשרד להגנת הסביבה מפרסם קול קורא ומציע כספים

18

ד"ר נ .השמשוני ... :להיכנס לתחום הזה.

19

רו"ח ר .גלר:

הקול קורא ...

20

מר ח .געש:

כן ,נכון.

21

ד"ר נ .השמשוני :במקרה הזה זה קול קורא של המשרד להגנת הסביבה שהמטרה שלו

רו"ח ר .גלר:

22

שלרשויות שמקבלות ,פה אנחנו קיבלנו את הקול קורא.

23

אחד זכינו ואחד לא.

24

ד"ר נ .השמשוני :זכינו בקול הקורא שמאפשר לנו לעשות סקר על כל מצב הצריכה

25

האנרגטית והמלצות.

26

מר א .מעודה:

אפשר בעברית ,מה זה ארגטית?

27

מר ח .געש:

אנרגטית ,אנרגיה ,חיסכון באנרגיה.

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
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חברת איגמי41-3666343,

ד"ר נ .השמשוני :חשמל

1

מר א .מעודה:

לעשות סקר כמה אנחנו משתמשים בחשמל?

2

מר ח .געש:

לא ,כמה אנחנו יכולים לחסוך.

3

מר א .מעודה:

לחסוך?

4

ד"ר נ .השמשוני :זה תאורת רחובות וזה
מר ח .געש:

זה מים.

ד"ר נ .השמשוני :זה מבני ציבור
מר ח .געש:

זה מזגנים.

ד"ר נ .השמשוני :אז למה אני צריך ערבות?

5
6
7
8
9

מר ח .געש:

כי הדרישה שלהם

10

רו"ח ר .גלר:

אחד התנאים של המשרד.

11

מר ח .געש:

אחד התנאים של המשרד כדי להיכנס לסקר זה לרוץ

12

מר א .מעודה:

אז הוא רוצה 5,444

13

מר ח .געש:

ערבות בנקאית

14

מר א .מעודה:

ערבות בשביל לתת לי ?62

15

מר ח .געש:

לא ,זה ערבות בנקאית של  ,5,444זה דמי רצינות.

16

מר א .מעודה:

דמי רצינות בשביל לקבל את ה?62-

17

מר ח .געש:

לא ,זה שני דברים שונים.

18

מר א .אטיאס:

לא ,כי הם יעשו את הסקר .כי הם צריכים לקבל כסף.

19

מר א .מעודה:

לא הבנתי ,הערבות הזאת ,לא ברור לי הערבות ,הם יקחו אותה בסוף?

20

מר ח .געש:

לא יקחו את הערבות ,זה בטוחה כדי שאני אעשה את הסקר ,הוא נותן

21

לי כסף ,אני עושה את הסקר .הוא רוצה להיות בטוח שאני עושה את

22

הסקר ,הוא לוקח ממני דמי רצינות.

23

מר א .מעודה:

וכמה הוא נותן לך כסף לעשות

24

רו"ח ר .גלר:

הנה ,יש ,זה 425

25

מר ח .געש:

 425אלף שקל.

26

מר א .מעודה:

והוא מבקש רק ערבות .5,444

27

רו"ח ר .גלר:

הוא יחזיר בסוף.

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
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חברת איגמי41-3666343,

מר ח .געש:

הוא יחזיר בסוף את זה.

1

מר א .מעודה:

אבל למה? אני מוכן ללכת על ...5,444 ...לא ,מה מסתתר?

2

מר ח .געש:

הוא רוצה להבטיח

3

מר א .מעודה:

ב 5,444-את ה.425-

4

מר ח .געש:

כן

5

רו"ח ר .גלר:

אפרים

6

ד"ר נ .השמשוני :זה משרד ממשלתי ,זה לא עסק.

7

רו"ח ר .גלר:

אפרים ...

8

מר א .מעודה:

סליחה ,ערבות ,אם הוא לא יעשה אתה לא הפסדת כלום.

9

ד"ר נ .השמשוני :אפרים ,בדיוק מהסיבה הזאת הם אומרים...

10

מר א .מעודה:

לא שאני מתנגד.

11

מר ח .געש:

חברים

12

מר א .מעודה:

כשאתה תגמור את הסקר אז יחזיר לך את ה...

13

מר ח .געש:

נכון.עכשיו אותו דבר ,המכרז של ההתייעלות האנרגטית ,סעיף  44גם

14

הוא ערבות בנקאית של  62אלף שקל כששם הסכום של המכרז של

15

ההתייעלות כמה הוא?  44מיליון שקל גם כן ,קול קורא.

16

מר א .מעודה:

 62אלף?

17

מר ח .געש:

על קול קורא של  44מיליון שקל.

18

מר א .מעודה:

איזה  44מיליון?

19

מר ח .געש:

ביצוע ,קול קורא זה ההתייעלות ,עוד לא זכינו.

20

רו"ח ר .גלר:

זה השתתפות.

21

מר א .מעודה:

אבל מאיפה  ,44איפה כתוב ,איפה הניירות?

22

מר ח .געש:

מהמשרד להגנת הסביבה.

23

ד"ר נ .השמשוני :זה מה שאנחנו מבקשים.
מר א .מעודה:

אז איפה הנייר שאנחנו מבקשים מהם?

ד"ר נ .השמשוני :יש הרבה ניירות שמבקשים
מר ח .געש:

יש קול קורא.

ד"ר נ .השמשוני :אתה קורא את כל הניירות שמבקשים מהם?

24
25
26
27
28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
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חברת איגמי41-3666343,

מר ח .געש:

אני עושה ערבות בנקאית.

1

מר א .מעודה:

אבל צריך להציג פה בשביל מה אתה מבקש  44מיליון ,למה לא כתוב

2

פה? למה לא מצורף דף שאנחנו מבקשים  44מיליון?

3

כי אני לא אצרף לך את הקול קורא ,נו ,אתה יודע מה? אני אוריד לך

4

אותו מהאינטרנט ,עוד פעם דמי רצינות ,אחד זה הסקר ואחד זה על

5

מכרז התייעלות אנרגטית ,הוא רוצה לראות שאתה רציני ,היום על כל

6

הקולות הקוראים כמעט אתה צריך...

7

מר א .מעודה:

למה ה 44-מיליון האלה?

8

מר ח .געש:

 ...טיפול בהתייעלות בתאורת רחובות ,החלפת סוגי הנורות ,מרכזיות,

9

עוד פעם ,שיפור בהן ,הורדת הוואטים ,אולי שינוי מרחקים בין

10

העמודים ,נכון לרגע זה אנחנו רק שמים את הערבות הבנקאית כדמי

11

רצינות ,אני מבקש לאשר את סעיפים  ,44 ,9מי בעד? פה אחד ,תודה

12

רבה.

13

מר ח .געש:

14

 .00אישור תב"רים (מצ"ב).

15

מר ח .געש:

תב"רים ,בבקשה אדוני גזבר.

16

מר א .כאכון:

אני רק יש לי שאלה.

17

מר י .זריהן:

אני רוצה שתעבור על התב"רים מה עושים בכל מקום.

18

מר א .מעודה:

איפה התב"רים?

19

רו"ח ר .גלר:

סקר התייעלות אנרגטית מ 425-אלף שקל  444אלף שקל זה משרד

20

האנרגיה ו 25-הרשות המקומית .ציוד לחפ"ק לנגרר ,הרשאה של משרד

21

הפנים 43 ,אלף שקל ,סך הכל  33וחצי.

22

מר י .זריהן:

איזה נגרר ,מה זה נגרר?

23

רו"ח ר .גלר:

נגרר לשעת חירום.

24

מר ח .געש:

חוליית פיקוד לשעת חירום.

25

מר א .כאכון:

מה זה פרדס חנה פארק?

26

מר ח .געש:

באזור הצפוני של רחוב המלאכה בצד אחד שלו ,בית העלמין ,צפונה.

27

מר א .כאכון:

זה פרדס חנה פארק?

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
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חברת איגמי41-3666343,

מר ח .געש:

זה פרדס חנה פארק.

1

מר א .כאכון:

זה כאילו העלות

2

רו"ח ר .גלר:

הכנת התב"ע.

3

מר ח .געש:

זה הכנת התב"ע.

4

מר א .מעודה:

אבל יש כבר? זה בוועדה מחוזית?

5

רו"ח ר .גלר:

זה הכביש הזה

6

מר א .מעודה:

אז מה אני צריך לשלם? מה אני צריך  244אלף?

7

מר ח .געש:

יש שם שמאות של טבלאות הקצאה ,יש שם השלמת תכנון לגמור את

8

התב"ע לקראת הפרדה.

9

מר א .מעודה:

...של הוועדה המחוזית?

10

מר ח .געש:

כן

11

מר א .מעודה:

מתי זה מסתיים עם הכביש?

12

מר ח .געש:

אני מקווה שאם נגמור עכשיו ,יש עכשיו בעיה עוד פעם של השמאויות

13

שהשמאי של הוועדה המחווזית ביקש השלמות ,עושים את העבודה

14

מר א .כאכון:

השטחים שם שייכים למועצה או פרטיים?

15

מר ח .געש:

פרטיים.

16

מר א .מעודה:

מתי אתה צופה כביש?

17

מר ח .געש:

מה? שמה יהיה כביש ,שמה יהיה גל הזהב ,החיבור של הגליל שם.

18

מר א .כאכון:

אז יהיו הרבה התנגדויות.

19

מר ח .געש:

לא יודע אם יהיו הרבה התנגדויות כי הייתה שמה ,חיה ,דקה ,אמרתי

20

קודם דרך משמר הים ,כשהתחלנו את התהליך הוועדה המחוזית רצתה

21

שדרך משמר הים תהיה דרך ברוחב של  21מטר ,המשמעות של  21מטר

22

לאורך כל הדרך זה היה לקנות את כל הבתים מסביב ,אנחנו עוד לא

23

עיריית ת"א ,אנחנו הצלחנו עכשיו בדיוני עבודה להוריד את ה...

24

מר א .מעודה:

ליד הכיכר לכמה?

25

מר ח .געש:

ל.46-

26

מר א .מעודה:

ובהמשך .21

27

מר ח .געש:

בהמשך יפתח ל ,49-דרך הים.

28
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59

חברת איגמי41-3666343,

מר א .מעודה:

אושר בוועדה המחוזית?

1

מר ח .געש:

עוד לא הופקד.

2

מר א .מעודה:

אבל יש היגיון.

3

מר ח .געש:

בדיוני עבודה כן.

4

מר א .מעודה:

יש היגיון כשאתה מגיע לכיכר להצטמצם.

5

מר ח .געש:

בדיוני עבודה כן .אני מקווה ש-

6

מר א .מעודה:

מתי אתה צופה שהולכים לסלול?

7

מר ח .געש:

לסלול אני לא יודע ,אני קודם כל צריך לאשר את התב"ע.

8

מר א .כאכון:

זה לוקח זמן.

9

מר ח .געש:

אני מקווה שהתב"ע

10

מר א .מעודה:

זה כבר חמש שנים.

11

מר ח .געש:

אני מקווה שהתב"ע תופקד בתנאים סדר גודל אם יגמרו את השמאות

12

עכשיו בסדר גודל של  6חודשים.

13

מר א .מעודה:

 6חודשים.

14

מר ח .געש:

אני מאוד מקווה.

15

מר א .מעודה:

אלדד כבר ידאג לזה.

16

רו"ח ר .גלר:

שיפוץ החנויות במרכז המושבה 444 .אלף שקל ,משפצים את החזית

17

מר א .מעודה:

לא ,זה חשוב...

18

מר ח .געש:

בגלל הוועדה שלך.

19

מר א .כאכון:

בוודאי...

20

רו"ח ר .גלר:

 ...חנוית מדידו  ...בצד השני ,החזית האחורית.

21

מר א .כאכון:

מכיוון ש ...אז הגב של החנות נראה לא טוב ,איפה שהשוק הישן.

22

מר א .מעודה:

לא ,בישן זה  744אלף.

23

מר ח .געש:

לא ,הוא מסביר למה הוא רוצה את ה 444-אלף שקל( .מדברים ביחד,

24

לא ברור)

25

מר א .כאכון:

הגב של החנויות נראה ג'יפה.

26

מר ח .געש:

ישבה הוועדה ,אפרים

27

מר א .מעודה:

אז מה הולכים לעשות?

28
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64

חברת איגמי41-3666343,

מר א .כאכון:

לשפץ להם את הגב.

1

מר ח .געש:

את הגב של החנויות.

2

מר א .מעודה:

הגב זה נכנס אל השוק.

3

מר ח .געש:

נכון

4

מר א .כאכון:

נכון ,זה כל היופי שהשוק יראה טוב.

5

מר ח .געש:

השוק הוא פרויקט בפני עצמו והגב של החנויות הוא פרויקט בפני עצמו.

6

השוק הולך ונפרד עם הרחבה שקבעתם בוועדה או קבעו בוועדה והרחבה

7

עכשיו ,אבי

8

מר א .כאכון:

כן

9

מר ח .געש:

עבודות הפיתוח ...מיליון שקל.

10

מר א .מעודה:

היה ...744

11

מר ח .געש:

 744רק המבנה.

12

מר א .כאכון:

זה היה ברור שזה יעלה גם ,זה היה ברור שזה יעלה ,זה הולך להיות אחד

13

המקומות הכי יפים בפרדס חנה.

14

מר א .מעודה:

וה 344-זה הרחבה?

15

מר י .זריהן:

מה עושים שם בחניה הגדולה הזאת?

16

מר א .כאכון:

אני אסביר להם ,רגע ,זה הולך להיות כיכר ענק  ...לעצור ולהמשיך ,ואז

17

לא תהיה חניה שם.

18

מר א .מעודה:

עדיין האדריכלים מתכננים ,בסדר.

19

מר ח .געש:

אבל יש שם חניות אבי.

20

רו"ח ר .גלר:

יש שם חניה.

21

מר ח .געש:

זה אמור להתחבר ,יוסי ,זה אמור להתחבר לפארק של הוואדי ,הפארק

22

של הוואדי עבר ועדת שיפוט של הקרן הקיימת ,אני רק מחכה לראות

23

באיזה חלקים.

24

מר י .זריהן:

אני חושב שהיה כדאי לעשות פה חניה תת קרקעית ,לא?

25

מר א .מעודה:

למה?

26

מר ח .געש:

זה לא עלויות שנדע להתמודד איתן.

27

מר י .זריהן:

תעשה מה שאתה רוצה אבל אתה צריך את המקום ,זה מרכז המושבה.

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
24.42.42

64

חברת איגמי41-3666343,

מר א .מעודה:

זה הדאון טאון של פרדס חנה.

1

מר ח .געש:

אם גם יצא הקרן הקיימת המימון של הפארק ,אבי ,ראית את הפארק

2

של הוואדי? של התכנון של הקרן הקיימת? אז זה עבר ועדת שיפוט ,אני

3

מחכה לראות עכשיו איזה חלקים הם...

4

ד"ר נ .השמשוני :בתבורי לא תהיה חניה תת קרקעית?

5

מר א .מעודה:

מה זה רציפות תפקודית?

6

מר א .כאכון:

אגב ,מה ,איפה עומד תבורי?

7

מר ח .געש:

תבורי

8

מר א .כאכון:

אושר ,נכון?

9

מר ח .געש:

אושר ,כן ,זה כסף שלו.

10

מר א .מעודה:

אני לא שומע.

11

רו"ח ר .גלר:

זו תוכנית של משרד הפנים לרכישת תוכנות שיאפשרו למועצה להמשיך

12

לתפקד בחירום

13

מר ח .געש:

גם בחירום

14

רו"ח ר .גלר:

כמו בשגרה.

15

מר א .מעודה:

במחשב

16

רו"ח ר .גלר:

במחשב ,כן ,ניהול של נושא של אשפה וכוח אדם ומים וביוב.

17

מר ח .געש:

זה הלקחים של מלחמת לבנון השניה ,של חודש לחימה שבעצם לא היה

18

 ...משרד הפנים מממן את זה.

19

שיפוץ כיכר ...אולם ספורט אלישבע  54אלף שקל ,של הבית כנסת ,ברגע

20

שהם יעזבו נשפץ

21

מר א .כאכון:

מה זה סככות המתנה?

22

רו"ח ר .גלר:

...סככות המתנה לאוטובוס.

23

מר א .מעודה:

למה אין תב"ר של  34אלף שקל של עמותת ישורון.

24

מר ח .געש:

של מה?

25

מר א .מעודה:

ישורון כבר שנה ,שנתיים עובר ,תעשה את זה פה במסגרת הוועדה.

26

מר ח .געש:

האזבסט?

27

מר א .מעודה:

ה 34-אלף שקל ,בגלל זה התעכב כל הזה .בוא תחליף פה

28
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חברת איגמי41-3666343,

מר ח .געש:

אני מחכה לכסף ממשרד החינוך.

1

מר א .מעודה:

אבל לא אישרו.

2

מר ח .געש:

יאשרו

3

רו"ח ר .גלר:

אישרו ,לא קיבלנו הרשאה אבל זה אושר.

4

מר ח .געש:

אושר ,אושר ,כן ,כן ,אושר.

5

מר א .מעודה:

בשיפוצי קיץ זה יהיה או לפני?

6

מר ח .געש:

אני מקבל את זה בהרשאה.

7

מר א .מעודה:

אבל הם עכשיו יגידו בחירות ,הם לא מאשרים.

8

מר ח .געש:

מאשרים

9

רו"ח ר .גלר:

 544אלף שקל הגדלה ל ...4,944,444-בטיחות וגהות אש –  444אלף שקל.

10

מר א .מעודה:

באיזה מקומות התיעול והניקוז?

11

מר ח .געש:

במקומות שונים במושבה.

12

רו"ח ר .גלר:

לפי התוכנית של ...

13

מר א .מעודה:

אז זאת אומרת ההשקעה בזה זה .4,944,444

14

מר ח .געש:

אנחנו מגדילים ,בסך הכל עשינו ברמז ,עשינו בשבז"י.

15

מר א .כאכון:

הכל ביחד.

16

מר א .מעודה:

רגע ,אין פה בנייה? רגע ,מה עם בניית גנים בשנה הבאה?

17

מר ח .געש:

שנה הבאה נביא בנפרד ,יש לנו ,התב"ר קיים ,שני גנים ברבין.

18

מר א .כאכון:

איפה הגני ילדים? ברבין?

19

מר א .מעודה:

אושר כבר התב"ר?

20

מר ח .געש:

כן ,מה זה?

21

מר א .מעודה:

היה כבר תב"ר?

22

רו"ח ר .גלר:

זה  444אלף שקל...

23

מר ח .געש:

שני גני ילדים יבנו ,כבר תב"ר שאישרנו בפרחי הדר.

24

רו"ח ר .גלר:

סלילת רחוב הראשונים...

25

מר י .זריהן:

איך התחיל הרחוב הזה?

26

רו"ח ר .גלר:

התחיל במיליון וחצי ...היקף העבודות זה .4,954,444

27

מר ח .געש:

כל השינויים שנדרשנו לעשות ,ברחוב הראשונים נדרשנו לעשות המון

28
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חברת איגמי41-3666343,

שינויים בגלל קרן קיימת.

1

מר א .מעודה:

זה בסוף חד סטרי או דו סטרי.

2

מר ח .געש:

חד סטרי.

3

מר י .זריהן:

אם מישהו נתקע שם באמצע הכביש ,הכביש הזה תקוע.

4

מר ח .געש:

בסדר

5

מר י .זריהן:

לא היה צריך מדרכות ,היית סולל אותו ועוזב אותו שאפשר להחנות בין

6

העצים.

7

מר ח .געש:

אבל יש שם בעיה.

8

מר י .זריהן:

למה מדרכה?

9

מר ח .געש:

מכינים עכשיו משקי עזר להפשרה שמה ,אז צריך חניית אורחים ברחוב,

10

אתה לא יכול להשאיר את הרחוב

11

מר י .זריהן:

אבל אין חניה ,אתה היית ברחוב?

12

מר ח .געש:

תהיה ,אני הייתי ברחוב.

13

מר י .זריהן:

 ...שני צדדים ,בטח ...זה כביש צר ,אם אוטו נתקע שם אתה עומד.

14

מר ח .געש:

יש לך ,תקשיב ,אתה...רק לאורתופד של העצים ,האורתופד של העצים,

15

אני לא יודע אם ראיתם שם ,כל עץ קיבל טיפול ,מתכת ,ברך ,השורשים

16

חפרו אותם עם אוויר ולא עם דרג'ר.

17

מר י .זריהן:

אבל הכל טוב ויפה.

18

מר ח .געש:

הרחוב יצא יפהפה.

19

מר י .זריהן:

כמו דרך הבנים אותו דבר ,אוטו שנתקע בדרך הבנים הכביש תקוע ,לא

20

צריך מדרכה ,תוריד את המדרכות ואז יהיה אפשר להחנות בין העצים.

21

ואז אי אפשר יהיה ללכת ברגל מיפה נוף למרכז המושבה יצטרכו ללכת

22

על הכביש.

23

מר א .כאכון:

בצד אחד עושים מדרכה.

24

רו"ח ר .גלר:

סלילת הרחובות מגד וחלוצים.

25

מר א .מעודה:

מה עכשיו מגד? מגד כבר אישרנו.

26

מר י .זריהן:

רגע ,פה זה הכל גובלים?

27

רו"ח ר .גלר:

מה זה?

28
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חברת איגמי41-3666343,

מר י .זריהן:

ברחוב הראשונים זה הכל גובלים?

1

מר ח .געש:

ברחוב ראשונים אני לא זוכר את הסכום ,אני מניח שבעתיד כשיעשו את

2

המשקי עזר זה יכסה את עצמו.

3

מר י .זריהן:

אבל היום אתה גובה

4

מר א .מעודה:

 14אחוז.

5

מר י .זריהן:

היום אתה גובה כביש חדש ואתה גובה מדרכות

6

מר ח .געש:

ממי שאני יכול ,כן.

7

מר י .זריהן:

מה זה מגד?

8

מר ח .געש:

מגד ,רחוב מגד עם כל הבלגן שהיה.

9

מר י .זריהן:

עושים מדרכות שם?

10

מר ח .געש:

מדרכות במגד לא עושים.

11

מר י .זריהן:

למה? כי שאלתם את התושבים ,התושבים אמרו שהם לא רוצים ,למה

12

לא שאלתם ברחוב הראשונים?

13

מר ח .געש:

שאלנו

14

מר י .זריהן:

ברחוב הראשונים שאלתם?

15

מר ח .געש:

בטח ,אתה יכול לראות סיכומי דיון ,כל שני בתים זה קבוצת תושבים.

16

מר י .זריהן:

אז אני דיברתי עם אנשים ברחוב  ...ואמרו  ...הם כן רוצים מדרכה.

17

מר ח .געש:

חלק כן ,חלק לא.

18

מר י .זריהן:

איפה בפרדס חנה שאלת את התושבים רוצים מדרכה חוץ ממגד?

19

מר ח .געש:

בנח"ל

20

מר י .זריהן:

בנח"ל?

21

מר ח .געש:

ההורים שלה לא גרים במגד.

22

מר י .זריהן:

אחותה גרה במגד.

23

מר ח .געש:

היא ההורים שלה לא גרים במגד.

24

מר י .זריהן:

אחותה גרה במגד.

25

מר ח .געש:

יוסי ,אתה עובר כל גבול.

26

מר א .מעודה:

מישהו מהמשפחה.

27

מר ח .געש:

לא מקורב למגד בכלל.

28
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חברת איגמי41-3666343,

מר א .מעודה:

מי גר במגד אצלה?

1

מר ח .געש:

לא יודע ,ההורים שלה לא גרים במגד בכלל.

2

מר י .זריהן:

שמשוני ,איפה גרים ,אחותך איפה גרה?

3

ד"ר נ .השמשוני :אין לי אחיות ,מצטערת.
מר ח .געש:

אתה משמיץ באופן חופשי.

ד"ר נ .השמשוני :תמיד רציתי אחות.

4
5
6

מר ח .געש:

באופן חופשי אתה משמיץ ,ההורים שלה לא גרים ליד מגד בכלל.

7

מר י .זריהן:

לא יודע ,אמרו לי...

8

מר ח .געש:

אתה עוד תכריח אותי להגיד מי עשה את הפיתוח בנווה פרדסים גם .מי

9

היה אחראי לפיתוח.

10

מר י .זריהן:

אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה ,אני אגיד מה שאני רוצה.

11

מר ח .געש:

תפסיק לפגוע באנשים סתם.

12

מר י .זריהן:

 ...חופשי ,דבר חופשי.

13

מר ח .געש:

 ...מה חופשי?

14

מר י .זריהן:

אני רוצה להגיד מה אני רוצה אני אומר .זה מה יש.

15

מר א .מעודה:

רגע ,אבל אישרנו את מגד.

16

מר ח .געש:

ממגד שמאלה לכיוון נוה מיכאל.

17

מר א .מעודה:

ממגד

18

מר ח .געש:

מכיכר מגד לנווה מיכאל נגמור סוף סוף את ה...

19

מר י .זריהן:

זה מגד?

20

מר ח .געש:

זה חלוצים ,אז אני אומר לך ,חלוצים ומגד.

21

מר א .מעודה:

וימינה לדוד לוין.

22

מר ח .געש:

נכון.

23

מר א .מעודה:

אבל זה אישרנו תב"ר שמה גם.

24

מר ח .געש:

אז עכשיו גמרנו כבר את הויכוחים ,יש שם חלק לא סלול בסוף ,עכשיו

25

עברו לגור בסוף ,אחרי הבן של יוסל'ה כהן

26

מר א .מעודה:

כן

27

מר ח .געש:

אחרי סטרשנוב.
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חברת איגמי41-3666343,

מר י .זריהן:

שמה יש כביש חדש.

1

מר ח .געש:

לא ,אין כבר כלום שמה.

2

מר י .זריהן:

מעולם לא היה.

3

מר ח .געש:

אבל עכשיו יהיה כביש.

4

ד"ר נ .השמשוני :היום אתה לא זוכר .אתה לא זוכר ,הייתה דרך ציבורית בכניסה.
מר ח .געש:

עובדים

ד"ר נ .השמשוני :לא היה כביש אבל דרך
מר י .זריהן:

דרך כן ,אספלט לא.

ד"ר נ .השמשוני :דרך ציבורית...

5
6
7
8
9

מר א .מעודה:

אתה יכול לעשות לי את החלוקה כמה בחלוצים כמה במגד?

10

מר ח .געש:

אני יכול לעשות לך מחר בתכנון פה.

11

מר א .מעודה:

לא ,מחר יום ראשון.

12

מר י .זריהן:

תגיד לי ,במגד אתה עושה ...

13

מר ח .געש:

במגד אני לא זוכר את התכנון.

14

מר י .זריהן:

לא ,לא ,אתה מחייב כביש חדש?

15

מר ח .געש:

אני לא זוכר את התכנון ,אני יכול להגיד לך ביום ראשון ,אני לא זוכר

16

את התכנון.

17

מר י .זריהן:

בסדר ,מה שהוא אומר...

18

מר א .מעודה:

אבל הנה...

19

מר ח .געש:

פעם שהבנתי סוף סוף את הברוך

20

מר י .זריהן:

אני חשוב שכן.

21

מר ח .געש:

פעם שהבנתי שאני צריך לסלול עד למטה ,עד רנים

22

מר א .מעודה:

כן

23

מר ח .געש:

מהחלק העליון של רנים את הכביש אז אני לא נכנס...

24

מר א .מעודה:

אגב ,הנה ארבע כיתות גן.

25

מר א .כאכון:

איפה איפה הכיתות גן?

26

מר א .מעודה:

מה זה בניית ארבע כיתות גן? עוד ארבע חוץ מהשניים?

27

רו"ח ר .גלר:

...תב"ר למכרז.
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חברת איגמי41-3666343,

מר א .מעודה:

עוד ארבע כיתות גן?

1

רו"ח ר .גלר:

בנינו כבר ארבע.

2

מר א .מעודה:

בנינו ,אנחנו עושים התאמה למכרז ,זה כולל הצטיידות .בשנה הבאה

3

בקיץ מתוכננים נכון לרגע זה ,אני לא יודע מה יהיה הרישום ,יש לנו

4

ברמה העקרונית ארבעה גנים מאושרים במשרד החינוך ,לפי הרישום

5

שיש לנו עד עכשיו צריכים לבנות שניים ולא צריך לבנות יותר .יכול

6

להיות שהרישום יראה אחרת ,אם יראה אחרת לפי הביקוש נבנה את

7

השניים הנוספים שיש לנו אישור עליהם.

8

מר י .זריהן:

תגיד לי סליחה ,ברחוב מגד לא ילכו על הכביש?

9

מר ח .געש:

לא

10

מר י .זריהן:

רק ברחוב ראשונים ילכו על הכביש?

11

מר ח .געש:

יכול להיות ,אני אבדוק את התכנון ,יכול להיות שגם שמה אם הולכים

12

לתכנון של משקי עזר וזה יותר בעייתי שמה כי שמה אין אפשרות כי בנו

13

בחלק מהמגרשים.

14

מר א .מעודה:

שמה יכולים באמת לבנות ...

15

מר ח .געש:

אבל אין אפשרות להקצות מבני ציבור שם.

16

מר י .זריהן:

 ...תעשה בכל מקום ,אל תעשה במקום אחד.

17

מר ח .געש:

אין אפשרות במגד.

18

מר א .מעודה:

למה? לכיוון הסופרמרקט בריכת שחיה.

19

מר ח .געש:

כבר נתתם אישורים במשך שנים ,המועצה נתנה אישורים במשך שנים

20

לבנות במגד ,דוד לוין ומתחתיו כבר בנו.

21

מר א .כאכון:

 ...שלא יהיה פה...

22

מר ח .געש:

יכול להיות ,אני לא נכנסתי לתכנון ,תאמין לי שלא נכנסתי לתכנון.

23

מר א .כאכון:

אז תיכנס.

24

מר ח .געש:

לא נכנסתי לתכנון של חלוצים.

25

מר א .מעודה:

מה עם הסדרי תנועה לבית ספר?

26

מר ח .געש:

הסדרי תנועה

27

רו"ח ר .גלר:

בניית מזנון בית ספר חקלאי 454 ,אלף שקל ,סיימנו את הבנייה .נוספים.
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חברת איגמי41-3666343,

מר ח .געש:

נוספים ,גמרנו את הפיתוח.

1

מר א .מעודה:

רגע ,לא הבנתי ,למה אתה מוסיף  454אלף? היה מכרז

2

מר ח .געש:

היה  144אלף שקל לפיתוח.

3

מר י .זריהן:

.123

4

מר ח .געש:

מה?

5

מר י .זריהן:

 123אלף לפני מע"מ ,כולל מע"מ  174ומשהו.

6

מר ח .געש:

אז אנחנו עולים .554

7

רו"ח ר .גלר:

 134היה המכרז ועוד  24אלף שקל היה מעל.

8

מר י .זריהן:

במקרה אני בדקתי את הנושא הזה ,סך הכל מה שהיה העלויות הנוספות

9

היו פה  47או  45אלף שקל בגלל שהמדרגות שם יצקו אותם עם יסודות

10

וזה כי האדמה שמה היא אדמת...

11

מר א .כאכון:

איפה החניון של החקלאי?

12

מר א .מעודה:

אני שמח שפה כתבו בי"ס על שם בגין בלי התוספות האידיוטיות.

13

רו"ח ר .גלר:

ברחוב ...

14

מר א .כאכון:

על הכביש ,על הכיכר?

15

רו"ח ר .גלר:

כן

16

מר א .מעודה:

בלי התוספות שתילים ,מי ישתול אותם ,אלוהים.

17

רו"ח ר .גלר:

חניון בית ספר חקלאי  2מיליון שקל.

18

מר י .זריהן:

איזה חניון? איזה חניון?

19

רו"ח ר .גלר:

הגדלה ב 334-אלף .התאמת

20

מר י .זריהן:

איפה?

21

מר א .מעודה:

בדמוקרטי

22

מר י .זריהן:

סידרו את החניה.

23

רו"ח ר .גלר:

זה החשבון הסופי שהגיע.

24

מר ח .געש:

זה הסופי.

25

מר א .מעודה:

אתה ממש אלדד אוהב את הדמוקרטי.

26

רו"ח ר .גלר:

התאמת מתקני ספורט  244אלף שקל.

27

מר ח .געש:

כל האולמות ספורט ,אפרים ,בעקבות הנפילה של הסל בת"א נדרשנו
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חברת איגמי41-3666343,

לעשות סקר ,התחלנו את הסקר ,באולמות עשינו ,נדמה לי שגמרנו

1

באולמות.

2

רו"ח ר .גלר:

עשינו כבר את הסקר.

3

מר ח .געש:

בסקר עשינו

4

מר א .מעודה:

אבל בסקר אין לנו בעיה כל כך.

5

מר ח .געש:

יש החלפות של סלים.

6

מר א .מעודה:

אבל לא במצב

7

מר ח .געש:

לא במצב דרסטי.

8

מר א .כאכון:

מה זה ?647

9

רו"ח ר .גלר:

 647זה

10

מר ח .געש:

זו כיכר חדשה

11

רו"ח ר .גלר:

על שם בגין.

12

מר ח .געש:

זו כיכר חדשה ברחוב החורש 949 ,אלף שקל .רחוב החורש

13

מר א .מעודה:

אבל איפה ברחוב החורש ,למטה?

14

מר ח .געש:

הפינה של חורש מצפור ורבי עקיבא.

15

מר א .מעודה:

אבל עושים אחרי  44מטר עוד כיכר.

16

מר ח .געש:

לא ,הכיכר

17

מר א .מעודה:

אם מתכננים את הכיכר( ...מדברים ביחד ,לא ברור) אני יודע ,אתה

18

אומר בעליה לחורש( .מדברים ביחד ,לא ברור) אני יודע ,אבל אתה

19

מתכנן שם לעשות ...אני יודע ,ברבי עקיבא ובחורש.

20

רו"ח ר .גלר:

פה ,םה

21

מר א .מעודה:

כן ,בעליה ל-

22

רו"ח ר .גלר:

פה תהיה כיכר...

23

מר א .מעודה:

הבנתי ,יש המשך רבי עקיבא וימינה לחורש.

24

מר ח .געש:

ולסדר את הכניסה ...

25

מר א .מעודה:

כיכר בגין.

26

מר ח .געש:

ליד שושן עם הסוסים.

27

מר א .מעודה:

רגע ,זה אושר?
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74

חברת איגמי41-3666343,

מר ח .געש:

זה קיבלנו הרשאה.

1

מר א .מעודה:

יופי ,בישיבה הבאה כיכר בגין.

2

מר א .כאכון:

פה אחד.

3

מר ח .געש:

אני מבקש לאשר את התב"רים ,מי בעד? פה אחד ,תודה רבה ,הישיבה

4

נעולה.

5

ישיבה נעולה

6
7
8
9

