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 8 ראש המועצה, מר חיים געש

 9 מ מזכיר המועצה"גזבר ומ, מר רן גלר
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 14 מר דניאל ארז  

- פרוטוקול- 15 

, דבר שני יש נושא של הארנונה שעולה כל פעם מחדש ויש דיעות שונות :געש. מר ח 16 

פרוטוקול כזה או אחר אלא ברמה , על הדיון, דבר על הצואני לא מ 17 

. אנחנו לא נתחיל את הישיבה, אני עושה פה שיחה לא פורמלית, עקרונית 18 

ומה שאני מציע זה  לדעתי צריך לבדוק את נושא הארנונה בכמה היבטים 19 

אני יכול , לי אין דיעה מגובשת מאוד אם זה ככה או אחרת, להקים ועדה 20 

, , כולם אותו אזור ארנונה... פרט לשפרדס חנה  להגיד לכם בגדול 21 

המשמעות שדיירי הבתים המשותפים פר מטר ארנונה משלמים כמו  22 

בעצם דיירי הבלוקים מסבסדים אותנו בעלי מי , דיירי בתים פרטיים 23 

יש לנו , יש דברים נוספים שצריך לבחון בארנונה. מאיתנו בעלי בית פרטי 24 

הבעיה היא , אולי לקחת יועץ חיצוני, לבדוק את זה לעומק, זמן לעשות 25 

שיטות מדידה של ארנונה וכל שינוי דרוש  4בכל הארץ כי בארץ יש  26 

מה שנראה לי נכון זה להקים . זה תהליך ארוך, אישור של ועדת שרים 27 

ועדה מקרב חברי המועצה ולאשר אותה גם פורמלית שתשב על המדוכה  28 

לא נשארים , ותיקח את מי שרוצה כיועץ לראות אם נשארים במצב 29 

, כדי שלא יהיה כל פעם בדקה התשעים ולחשוב ככה או אחרת, במצב 30 

כרכור-חנה פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית פרדס  

 ע   "טבת תש' ז, /22/12/0תאריך ' ביום ה 
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לי נראה . בסך הכל זה מקור המימון של חלק גדול מפעילות המועצה 1 

 2 .להקים ועדה

 3 ...אתה רוצה להוזיל, מה אתה רוצה :זריהן. מר י

 4 ... אני לא רוצה ל, לא :געש. מר ח

 5 . אזורים, לעשות אזורים :מעודה. מר א

, תקשיב, אני לא מביע, בדיוק כמו ועדות אחרות, תקשיב, אני אומר דקה :געש. ר חמ 6 

אני לא מביע את עמדתי למינוי ועדה כי אני מתעסק בעניין הזה כבר  7 

מעבר לויכוח כל פעם . נראה לי משהו פה חייב בדיקה, קדנציה שלישית 8 

ון מה שנראה לי נכ, על כתב הארנונה שמתווכחים על סעיף כזה או אחר 9 

ועדה שתבדוק את , מאחר ואין קו מרכזי, ברוח טובה, להקים בהבנה 10 

סוגיית הארנונה בכלל ותציע הצעות בכל כיוון שהיא רוצה כאשר זוכרים  11 

אבל לראות אם אפשר , שזה מקור המימון כמעט היחידי של המועצה 12 

יש , אזורים 2יש מקומות שיש , יש מקומות שיש אזורים. לשנות את זה 13 

בית פרטי ( קטיעה)אזורים ואזורי משנה שבאותו אזור  5מקומות שיש  14 

, נראה לי להקים ועדה שתשב על המדוכה נראה לי פתרון נכון, זה ככה 15 

 16 , אני יודע שמעודה זה מקובל, זה מקובל, יוסי

 17 .בטח, כן :מעודה. מר א

 18 ?מה :געש. מר ח

 19 ( קטיעה)מכיוון שאתה לא , בטח :מעודה. מר א

 20 ...אם מטילים על ועדה סתם אז חבל על ה, לטות הוועדהאת הח...  :זריהן. מר י

צריך לזכור את המגבלות שכל שינוי בארנונה , לא כוועדה סתם, לא :געש. מר ח 21 

גם אם אתה רוצה להפחית וגם אם אתה , דורש אישור של ועדת שרים 22 

 23 רוצה להעלות

יהיה לה להוזיל פה את הארנונה על מנת שלמועצה לא יהיה כסף וש... :זריהן. מר י 24 

 25 ... לא בשביל, אנחנו רוצים לעשות משהו שייעל את המערכת, גירעונות

 26 בהנחה ש :געש. מר ח

 27 ... תוריד את הארנונה שאנשים לא, להגיד תשמע :זריהן. מר י

 28 בהנחה שכולם באים עם רוח טובה אז אני  :געש. מר ח
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 1 .הגיע הזמן אני חושב :זריהן. מר י

יוסי , ר הוועדה"ב של הוועדה שאלי אטיאס יהיה יואז אני מציע את הרכ :געש. מר ח 2 

מעודה יהיה חבר בוועדה ואבי כאכון יהיה חבר , זריהן יהיה חבר בוועדה 3 

 4 . בוועדה

 5 .לא רוצה :מעודה. מר א

 6 ?למה :געש. מר ח

 7 ככה :מעודה. מר א

, אז אני מבקש. איפה אתה? אתה מוכן עם ההקלטה, דבר. קי.או, טוב :זריהן. מר י 8 

 9 את הישיבה באופן פורמלי ומבקש לפני  אני פותח

 10 למה אתה לא מדבר, תגיד לו, ר"הוא רוצה להיות יו :זריהן. מר י

 11 .אני אדבר איתו לבד :מעודה. מר א

 12 תדבר :זריהן. מר י

 13 יוסי, אני מבקש לעדכן את המליאה בנושא של :געש. מר ח

 14 ?מה :זריהן. מר י

עולה בכותרות פשוט שיהיה עדכון אני רוצה לעדכן את המליאה בנושא ש :געש. מר ח 15 

בפארק התעשיה של החברה לפיתוח , לרוחב כי זה כל הזמן רץ ומתקדם 16 

, קיסריה התחילו להקים מרכז מסחרי על פי תוכנית בניין עיר מאושרת 17 

ההיתר ניתן על ידי הוועדה המחוזית בשבתה כוועדת רישוי כי הפארק  18 

אנחנו החלטנו לנסות , בקיסריה הוא מחוז גלילי והוא לא שייך לשומרון 19 

למנוע את ההקמה של המרכז המסחרי כי הוא מהווה איום עלינו  20 

במיוחד לאור העובדה שהוועדה המחוזית בשש השנים האחרונות  21 

 22 אפשרה לנו לפתח אזורי תעסוקה שלנו ו

 23 ?לפני כמה שנים :זריהן. מר י

 24 . 93-ע מ"ע היא תב"התב :געש. מר ח

 25 .יסריהשל החברה לפיתוח ק :זריהן. מר י

 26 .של החברה לפיתוח קיסריה :געש. מר ח

 27 ?למה אז אף אחד לא התנגד :זריהן. מר י

 28 . בעת הפקדת התוכנית אף אחד לא התנגד  :געש. מר ח
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 1 ?ולפני כמה שנים יש לנו אזור תעשיה שאפשר להריץ אותו :זריהן. מר י

 2 ע מאושרת "האזור תעשיה שלנו יש שמה תב :געש. מר ח

 3 ?ממתי :זריהן. מר י

שהיה ויכוח בין המועצה למנהל במשך  502ת "משנים רבות שנקראת שב :געש. מר ח 4 

שנים מי יעשה את הפיתוח ולכן לא שווקו שם מגרשים אבל לא  5 

 6 אני מדבר כרגע על הקניון. בהיקפים כאלה

כולם מסביבנו , אנחנו מחכים מחכים מחכים, אני אגיד לך מה העניין :זריהן. מר י 7 

חנו נשארים שאנחנו יכולים להיות פה הכי הגדולים עושים קניונים ואנ 8 

 9 . בכל האזור

עברו ... זה לא החלטה של חיים געש ולא של , עבדנו הכי מהר שאפשר :געש. מר ח 10 

אבל פה הוקם קניון וחשבנו לנכון , שלוש תוכניות בוועדה המחוזית 11 

בעתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי . לפעול כדי לעצור את התהליך 12 

, יקשנו לתת צו מניעה נגד הקמת הקניון ואכן ניתן צו מניעהבחיפה ב 13 

 14 . הבנייה נעצרה

 15 ?לכמה זמן הצו :דובר

דיון מקדמי , הדיון הראשון, הדיון יתקיים. הצו הוא צו ביניים עד לדיון :געש. מר ח 16 

בינתיים מה שהוסף שאחרי שניתן הצו הגיע מכתב , לחודש 30-יתקיים ב 17 

מכתב , המתכנן הארצי שמאי אסיף, יםמראש מנהל התכנון במשרד הפנ 18 

לאדם קולמן שאמר לו שמתן היתר הבנייה , שמופנה למתכנן המחוז 19 

נעשה בניגוד למסמך המדיניות של משרד הפנים לגבי מיקום של מרכזים  20 

הוא לא המנהל שלו אז הוא מציע , מסחריים והוא מציע לו סדר פעולות 21 

 22 30-הדיון ב, ניעה ניתןצו מ, ונכון לעכשיו העתירה תלויה ועומדת, לו

ים שהיא חברת בת של נכסים -הבעלים של הקניון הם חברת גב, לחודש 23 

עולה , נכון לעכשיו זה המצב, בי השקעות.די.חברת בת של איי, ובניין 24 

. אני רוצה שתדעו על מה מדובר ואיפה אנחנו עומדים, ויורד בתקשורת 25 

תקציב ? סיימת או לא, סדר היום להיום הוא תקציב המועצה, טוב 26 

 27 .הגזבר בבקשה, 2010המועצה לשנת 

רוצה להגיד מספר מלים על ההליך שאנחנו עשינו השנה בבניית התקציב  :גלר. מר ר 28 
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למעשה עשינו מספר ישיבות עם מנהלי האגפים והמחלקות וכל , 2010-ל 1 

אחד נדרש והתבקש להגיש תוכנית לאגף שלו ולאחר בניית התוכנית  2 

מנהלי האגפים בשביל לעבור על כל ישבנו בישיבות עם כל אחד מ 3 

גזרנו את התוכנית שהיא מוצגת עכשיו אחרי כל האיזונים וכל ( קטיעה)ה 4 

של התוכנית זה תוכנית בנושא ' שלב א, ההשוואות והתוכנית כוללת 5 

יש פה עבודות שכבר אישרנו , התוכנית כוללת מספר שלבים, פיתוח 6 

שבים שצריך לכלול שאנחנו חו... רים וזה מספר "לביצוע במסגרת התב 7 

מלה לא )שטרם הוסדר במסגרת ה 2010-במסגרת תוכנית העבודה ל 8 

אי אפשר , יכול שבמהלך השנה יש כל מיני התאמות לתוכנית, (ברורה 9 

בהמשך של , 2010-את כל סוגי העבודות שיהיו ב, לצפות הכל מראש 10 

מיליון  131בסך הכל ההיקף שלו זה  2010-ב, החוברת זה התקציב הרגיל 11 

לאחר עדכון  2009אחוזים לעומת שנת  2-שזה גידול בערך של כ שקל 12 

, נושאי תפעול, רוב הגידול רובו ככולו בנושאים מוניציפליים, התקציב 13 

בוא נראה אם אפשר , זהו, גינון, תאורה, של השקעה באחזקת התשתיות 14 

 15 .לשאול שאלות אנחנו נתייחס, לעבור סעיף סעיף ולדון בכל אחד

 16 ?מי מבקש את רשות הדיבור. תתחיל, בבקשה :געש. מר ח

איפה זה שכונת יפה , שכונת יפה נוף. ק וזהו'יק צ'נעבור סעיף סעיף צ :זריהן. מר י 17 

 18 ? נוף

ר שאישרנו שהחלטנו להתנתק מהסכם הפיתוח שהיה "זה תב, הפרטיים :געש. מר ח 19 

זה נכנס כתיק , ר במליאה"אישרנו את התב, עם מנהל מקרקעי ישראל 20 

 21 . עבודה

 22 ?זה שטח בנייה חדש :זריהן. מר י

 23 זה אותם בנים , חלק כבר בנוי :געש. מר ח

 24 .זה כל השכונה :גלר. מר ר

 25 ? מהגובלים, כמה אתה גובה פיתוח מהתושבים :זריהן. מר י

מיליון  6אנחנו הוצאנו לא מזמן את החיובים לתושבים על היקף בערך  :גלר. מר ר 26 

 27 .שקל של החיובים

 28 ?אלף דולר 15ן חייב על משהו כמו אני יודע שהקבל :גלר. מר ר
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המועצה חתמה על , גם לא המנהל, לא הקבלן חייב, הסיפור אחר לגמרי :געש. מר ח 1 

 2 .ההסכם בעצם לא נחתם אף פעם, הסכם פיתוח

 3 .זה עם אפרים היה :דובר

ההסכם בעצם לא נחתם אבל פעלו על פיו וסיכמו עם חברת מבני תעשיה  :געש. מר ח 4 

מנהלת מטעם המנהל שמכל דייר פרטי יגבו שהיא הייתה החברה ה 5 

, היה אז דיון כזה ואחר, דולר נוספים מעבר לאגרות וההיטלים 6,000 6 

, בפועל ההסכם לא נחתם אבל הביצוע התחיל להתממש, אינני יודע 7 

 8 .התחילו לקחת גם שיקים מחלק מהבתים הפרטיים

 9 .מבני תעשיה :זריהן. מר י

 10 6,000ה הייתה צריכה להוסיף למבני תעשיה המועצ. המועצה לקחה, לא :געש. מר ח

 11 דולר 

 12 .שיבצעו את הפרטי :גלר. מר ר

ע "מה שקרה בתהליך הסתבר שבעת הכנת התב. שיבצעו את הפרטי :געש. מר ח 13 

שכחו להכניס את המועצה לאיחוד וחלוקה ואת המטרוקות שהיו על שם  14 

ה ז, המועצה ודרכים על שם המועצה לא הכניסו אותם לאיחוד וחלוקה 15 

דבר שני אתה לא יכול לגבות מהתושבים יותר ממה שמותר , דבר אחד 16 

אמרנו אנחנו , אנחנו פנינו למנהל. אין תהליך כזה, לך על פי חוקי עזר 17 

התחיל תהליך שהם ניסו . אלה המגרשים שלנו, מבקשים את המגרשים 18 

לרשום את , הם ניסו לעשות, להתנער ממנו אפילו בתהליך קצת עקום 19 

לעקוף את הוועדה המחוזית או , וק הבתים המשותפיםהמגרשים לפי ח 20 

גם , את הוועדה המקומית שצריכה לאשר את התשריטים לצורכי רישום 21 

עצרנו את זה דרך בית משפט והתהליך חזר , זה נודע לנו במקרה 22 

 23 .נצא לדרך איתו... ר "אישרנו את התב, לנורמאלי ואז אישרנו פה

, אני זוכר את התאריך, ה שהתקיימה בזמנובזמנו דיברתי אתך שבישיב :מעודה. מר א 24 

 25  15/1/1990-ב

 26 ? 1900 :געש. מר ח

אני הייתי שותף לזה עם , ישבנו לעשות את ההסכם עם המנהל, כן, 90 :מעודה. מר א 27 

 28 דוד לוין
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 1 ...הוא אומר. ההסכם הוא לא עם המנהל :געש. מר ח

 2 יואב , רגע, רגע, רגע, שניה :מעודה. מר א

 3 ?דיברת עם מי :קעטבי. מר י

 4 .אליכם, אני מדבר אל הציבור :מעודה. מר א

 5 ?נו :קעטבי. מר י

ים עוד בכמה 'מ שניהלנו דוד לוין ואנוכי עם המנהל על הקוטג"ובמו :מעודה. מר א 6 

שכל דבר הם החליטו על  אלף דולר 20ימכרו את זה היה לנו סיכום של  7 

ם ביקשו ה. אלף דולר 15אלף דולר פיתוח ואדמה  20אלף דולר כולל  35 8 

אין לנו ...דוד לוין, מאיתנו אישור או שאנחנו מפתחים או שהמנהל מפתח 9 

, הבאנו פה לישיבת מועצה, ים'יכולות לעשות את כל הכבישים בקוטג 10 

הם ביקשו . החלטנו שהמנהל באמצעות מבני תעשיה יעשה את הפיתוח 11 

ובמסמך כתוב ( קטיעה)הוצאנו , מסמך על ישיבת מועצה שהחליטה 12 

מועצה בישיבתה בתאריך זה וזה החליטה כי אכן אנו ה, במפורש 13 

ושאתם תגבו את , מוסרים לכם את הפיתוח של כל אזור יפה נוף 14 

לגבי הבתים הפרטיים אתם , אלה המלים, הכספים בזמן המכירה אולם 15 

מדוע , והכסף יעבור למועצה לפי חוקי עזר, תסללו את הכבישים כולם 16 

ם חייבים לסלול את הפרטיים ה, והכסף. כי נתנו להם במתנה? זה היה 17 

זה ההסכם שאנחנו נתנו להם את , והפרטיים צריכים לשלם במועצה 18 

האזור הזה , אם מישהו זוכר היה אקליפטוסים, ים'השטח של הקוטג 19 

 20 .שם זה היה שלנו

 21 אפרים , אפרים :געש. מר ח

 22 .מצאתי את הנייר הזה, אגב :מעודה. מר א

עכשיו הוא , מה שרלוונטי שיש מסמך, ונטיהנייר לא רלו, עזוב אפריים :געש. מר ח 23 

 24 יש מסמך שדוד לוין חתום עליו, בכלל לא רלוונטי

 25 .אתה אמרת לא חתום :מעודה. מר א

דולר שיועברו למבני  6,000אבל ההסכמה לתוספת , ההסכם לא חתום :געש. מר ח 26 

 27 מה שהמנהל עושה בדרך כלל , תעשיה על כל יחידה והסיבה

 28 ... אבל אני ... חלטת מועצה גם אםאלב אין ה :מעודה. מר א
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בשלב , בפועל מבני תעשיה התחילו לפתח, תקשיב, אין החלטת מועצה :געש. מר ח 1 

 2 .מסוים לא העבירו להם כסף

 3 .ים'הם הרוויחו על קוטג, אבל הם מחויבים מבחינת מועצה, בסדר :מעודה. מר א

. לו לבקש כסףמהתושבים התחי, אבל מהתושבים התחילו לבקש, אפרים :געש. מר ח 4 

 5 . הלאה, שיעור היסטוריה נעשה אחר כך אפרים. חברים, טוב

 6 .מיליון שקל 6... :זריהן. מר י

 7 .יצאנו למכרזאנחנו , מיליון שקל זה היקף עבודות 6 :גלר. מר ר

 8 ? זה אומדן :זריהן. מר י

 9 . תוצאות של המכרז :גלר. מר ר

 10 ?כמה יש לך גובלים מתוך זה :זריהן. מר י

 11 .מיליון שקל 6הוצאנו חיובים לפני מספר שבועות בערך של  :גלר. מר ר

 12 ...כמה אתה גובה מכל, מיליון שקל קרנות רשות וגובלים 6 :זריהן. מר י

 13 .יש הרבה מגרשים ריקים. גודל המגרש וגודל הבית...  :גלר. מר ר

 14 לפי המדרכה, אתה גובה לפי הכביש :זריהן. מר י

 15 נכון :גלר. מר ר

 16 ?יש חדשכב :זריהן. מר י

 17 .הכל חדש, כן :גלר. מר ר

 18 ?כמה זה יוצא :זריהן. מר י

 19 . אלף שקל לבית 70, 60זה בערך  :גלר. מר ר

 20 . בסדר גמור, סביר... :זריהן. מר י

 21 .אלף שקל 800אחוזה הוקצה על היקף העבודה ' רח :גלר. מר ר

 22 ?כביש חדש :זריהן. מר י

 23 . כביש חדש :גלר. מר ר

 24 ?המאיפה לאיפ :זריהן. מר י

 25 .בשני חלקים :גלר. מר ר

זה מרחוב העליה עד רחוב קדמה זה סיפור שנגרר גם כן הרבה שנים  :געש. מר ח 26 

, מילבר' חב, והסכם הפיתוח עם חברה שבנתה את האחוזה הירוקה 27 

 28 ?אחוז ממנו 57סוכם שהחברה עושה את הכביש ומממנת 
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 1 ?לא, 53, 3 :גלר. מר ר

הפיתוח הזה נגרר ונקלע לתסבוכת עם חברה הסכם . 47אחוז ואנחנו  53 :געש. מר ח 2 

ובעצם אחוזה ירוקה מילבר לא מימשו ... נוספת שבנתה את ניצני השרון  3 

הפעם הראשונה שאפשר היה להפעיל לחץ וללכת לנסות . את ההסכם 4 

ליד , לממש אותו כשמילבר באו למכור את השטח המסחרי ליד הפארק 5 

רה בטאבו עד שאנחנו מגרש הספורט המשולב ולא הסכמנו לתת לה העב 6 

כתוצאה מזה הם עשו את הפארק כפי שהתחייבו , לא מגיעים להסדרה 7 

 8 .בהסכם פיתוח והם הולכים לסלול עכשיו כביש

 9 ...הם הולכים לסלול כביש :זריהן. מר י

 10 .אחוז 47, אלף שקל זה החלק שלנו 800 :גלר. מר ר

 11 .יש שם חלק שהם גובלים כי יש שם חלק חקלאי :געש. מר ח

 12 ? הכל חדש, מדרכה? אתה בונה כביש חדש... אבל איפה ש, בסדר :זריהן. ימר 

 13 כן :געש. מר ח

 14 .לא שייך :זריהן. מר י

 15 לא שייך :געש. מר ח

 16 זה שיש הסכם עם קבלן או משהו   :זריהן. מר י

יש בצד ... בקטע הזה של הרחוב במקרה לא גרים . לא שייך, זה ברור :געש. מר ח 17 

מצד ימין כולו , למטה, השומרון שעקרו אותואחד מה שהיה פרדס גן  18 

חקלאי ומצד שמאל יש לך בתים בודדים שעכשיו התחילו על השטח של  19 

 20 . דיור' יח 6ם התחילו לבנות עכשיו נדמה לי 'אורי מנג

 21 ? גובלים רק... תגיד לי  :זריהן. מר י

 22 ?מה זה :גלר. מר ר

 23 ?הוצאתם פה חיוב :זריהן. מר י

סך הכל אין עדיין הרשאה ממשרד , בית ספר בכרכור. יובהוצאנו פה ח :גלר. מר ר 24 

מיליון  6בסך הכל ההיקף המשוער זה , אנחנו בשלב של התכנון, החינוך 25 

אלף  500ממשרד החינוך והשלמת הפיתוח והתחברויות לתשתיות זה  26 

 27 ... שקל

 28 ?אבל אם אין אישור איך אנחנו יכולים :דובר
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 1 שורזה אי, ר"בגלל זה אין פה תב :גלר. מר ר

 2 , אין הרשאה, ר"אין תב :געש. מר ח

 3 .תוכנית עבודה :גלר. מר ר

 4 . תוכנית עבודה, ר"תוכנית בלי הרשאה נפתח תב :געש. מר ח

 5 . 2010-זה מה שאנחנו מתכננים לעסוק בזה ב :גלר. מר ר

 6 ... שלא ישאר כמו ש :דובר

ה היה סיפור עם נונקה ז. מה שהיה עם נונקה אין יותר, אין יותר, נגמר :געש. מר ח 7 

 8 . המועצה נתנה לו לבנות בלי שהיה לו פטור ממכרז, אחר

 9 . עשינו תכנונים הרבה לפני זה, לא :גלר. מר ר

 10 ,לא, אה :געש. מר ח

 11 ... ושילמו מיליונים על תכנונים ולא :גלר. מר ר

הציעה מה שהיה עם נונקה זה סיפור אחר שהמועצה , רק בנווה פרדסים :געש. מר ח 12 

מכרז ואז נסעתי לאפרתי ... ת את העבודות בלי שהיהלחברה הכלכלי 13 

 14 ( לא ברור... )שהיה 

השלמת כביש ומדרכות ברחוב הגבורה גם הנושא הזה נכנס למכרז  :גלר. מר ר 15 

 16 . 2010האחרון והולך להיות מבוצע בתחילת 

 17 ? איפה זה רחוב הגבורה :דובר

 18 . נוה תות :געש. מר ח

 19 בדרך ה כיכרתכנון  :גלר. מר ר

 20 ?זה  הכל גובלים...זה ברחוב הגבורה, מה :זריהן .מר י

בינתיים יש הרשאה , בדרך הנדיב חבצלת כיכרתכנון . הכל גובלים :גלר. מר ר 21 

. 2010-הצפי שנקבל גם הרשאה לביצוע ב, לתכנון של משרד התחבורה 22 

בדרך הנדיב זה ההמשך של אותה עבודה שגם שם אנחנו  כיכרסלילת ה 23 

 24 .2010-נקווה שנקבל ב

 25 . מה שכתוב שאין הרשאה וכשתגיע הרשאה זה יעלה לאישור :געש. חמר 

צומת דרך הנדיב התדהר זה . ר"כשתגיע הרשאה אנחנו נאשר את התב :גלר. מר ר 26 

ריס צריכה להיכנס ' לאחר שחב, רוצים לבצע, הכניסה לאזור התעשיה 27 

 28 .לביצוע עבודות מים וביוב אנחנו ניכנס לעבודת סלילה
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 1 ?  כל הכביש של האזור תעשיה? מה זה? כיכרה ז, מה :זריהן. מר י

 2 כן :געש. מר ח

 3 . ובהמשך יש ביצוע הכביש כיכריש פה את ה :גלר. מר ר

 4 .הסדרת הצומת :דובר

 5 ? שם במלבן כיכרה :השמשוני. נ 'גב

 6 . כניסה לאזור תעשיה, במלבן :גלר. מר ר

 7 . כיכרזה לא  :השמשוני. נ 'גב

לבנות , הולכים להחליף שם רצפה, אלף שקל 250שיפוץ אמפיתאטרון  :גלר. מר ר 8 

 9 . לשפץ שירותים, קיר אקוסטי בתוך המבנה

 10 ?זה הכל אומדנים או שהוצאתם כבר איזה שהן הצעות, תגיד לי :זריהן. מר י

 11 . אלף שקל זה אומדן 250. יש כאן חלק לאחר מכרז וחלק אומדנים :גלר. מר ר

 12 ...האמפי במכרז עכשיו :געש. מר ח

 13 ( לא ברור, מדברים ביחד. )בהכנת מכרז... :גלר. מר ר

שעשה ... לגבי כל הכבישים יש לנו בסיס לא רע לגבי כל הכבישים, יוסי :געש. מר ח 14 

 15 . בינתיים יצא די בסדר( לא ברור, מדברים ביחד... )המנהל

... אלף שקל 50, שיפוץ גן שקמה במסגרת ההרשאות של מפעל הפיס :גלר. מר ר 16 

 17 . בפגרת הפסח

 18 ?איפה הגן :דובר

 19 . זה גן ילדים, גן שקמה :גלר. מר ר

 20 ?אלף 200מה זה שיפוץ חצר  :זריהן. מר י

 21 (לא ברור, מדברים ביחד)ס אלונים זה שיפוץ  "בי :גלר. מר ר

 22 .ים של כסף שפכו בבית ספר הזה :זריהן. מר י

אנחנו שמים את זה שתראו , ר"בבית ספר אלונים אישרנו בעצם את התב :געש. מר ח 23 

-מפעל הפיס ל... ר של "אישרנו את זה בתב, יקף העבודה של השנהאת ה 24 

יבוצע בשיפוצי הקיץ שיפוץ אולם הספורט של אלונים וטיפול , 2009 25 

, החצר אחרי שנגמרה הבנייה ואחרי שהוציאו את הקרוואנים. בחצר 26 

רוצים לתת עיצוב לחצר שתיראה , טיפלנו קצת בבעיות בטיחות 27 

ס "בסך הכל בי, יש נדמה לי, ה שצריךעם כל מ, נורמאלית עם ריצוף 28 
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 1 ...  436 -אלונים בקיץ עם הגג וזה ב

גם אשרות , אלף שקל 200שיפוץ בית ספר מרחבים . הכל מפעל הפיס :גלר. מר ר 2 

מפעל , שיפוץ מבנה טיפת חלב בנוה מרחב... שיפוץ המבנה, מפעל הפיס 3 

 4 . אלף שקל 345הפיס 

 5 ? מול ?זה שעל יד קופת חולים שם :זריהן. מר י

מעלה שתחליף את טיפת חלב במרכז ' הקמת טיפת חלב ברח, כן :גלר. מר ר 6 

יש איזה , ת"מ עם נעמ"כרגע אנחנו במו, אלף שקל 500, המושבה 7 

ברגע שיהיה לנו הסכם מסודר אנחנו נביא את זה לאישור ... מחלוקת 8 

יש היום כל , אלף שקל 300השלמת פיתוח גני משחקים . מליאת המועצה 9 

הסדרי . יות חדשות ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו להנחיותמיני הנח 10 

 11 תנועה בדרך 

ביובלים . בפרויקט חלומות כרכור יובלים, ביובלים אני רואה פה, מה זה :זריהן. מר י 12 

 13 .שמעתי שאנשים שילמו הרבה כסף על איזה פארק משהו ולא עשו להם

 14 .אנשים לא שילמו כלום :געש. מר ח

 15 ?ה האז מה ז :זריהן. מר י

אומר פה יהיה ... הקבלן מוכר, מה שקרה בדיוק כמו בכל מקום אחר :געש. מר ח 16 

כפר סבא זה , יש. פ"לנו כמו לרוב הרשויות בארץ אין היטל שצ, פארק 17 

פ ואז הקבלנים "הרשות היחידה שבינתיים אישרו לה לעשות היטל שצ 18 

אבל לי אין היטל , תעשה אחרת, באים לרשות ואומרים תעשה ככה 19 

אז חלומות כרכור , אני מוכן לעשות לך חלק וחלק, אתה רוצה, פ"שצ 20 

ר "אישרנו את זה בתב, 300אנחנו , שקל 1,000,000שיכון ובינוי שמו  21 

 22 .אלף שקל 500והחברה שמה , אלף שקל 500ויובלים 

 23 ?לאיזה פארק משהו :זריהן. מר י

אנחנו , דונם 17פ בתוך יובלים "השטח שמיועד לשצ. גן שכונתי, כן :געש. מר ח 24 

 25 . דונם והיתר זה חורשה 7, 6.5מדברים על 

 26 ?זה לא כסף שלקחה המועצה מהתושבים :זריהן. מר י

גם עליו אנחנו , יש הסכם פיתוח עם נוה גד. אני לא יכול לקחת, לא :געש. מר ח 27 

 28 . בבוררות
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 1 (לא ברור, מדברים ביחד)? איפה שבונים יש בוררות :זריהן. מר י

 2 .תקופתנוזה לא מ, לא :גלר. מר ר

 3 . שנה 16האחוזה הירוקה זה מלפני . ההסכמים לא אנחנו עשינו :געש. מר ח

שכל קבלן שבא לבנות קודם בונה את ? אתה יודע איפה הבעיה כל הזמן :זריהן. מר י 4 

במקום , אחר כך בא לתת לך את מה שאתה צריך לקבל, הבתים שלו 5 

עם כל וזה הבעיה , שיבנה קודם כל את מה שהמועצה צריכה לקבל 6 

 7 .המקומות

בנווה גד עצרנו את ההיתרי בנייה לא , בנוה גד עצרנו לו את ההיתרים :געש. מר ח 8 

אז אין היתרי , ע"בגלל שהם לא גמרו את מטלות התבבגלל הפארק אלא  9 

גרופית קנתה ' חב. זה דופק גם את אלה שקנו מהם את השטח. בנייה 10 

תר בנייה עד שנווה גם הם לא יוכלו לקבל הי, דיור' יח 156 -מהם שטח ל 11 

הם היו צריכים , ע בקטע הנוכחי"גד לא ישלימו את מטלות התב 12 

 13 הגליל ו' של רח כיכרהם נכנסים עכשיו לדרך משמרות ול, להשלים

 14 .גם היטלי השבחה הם צריכים בגלל המכירה :גלר. מר ר

שנה או משהו  17מילבר זה הסכם מלפני , אם אתם רוצים לדעת, בקיצור :געש. מר ח 15 

 16 ...לא יודע מתי, כזה

 17 .אתה רוצה להגיד שזה לא בקדנציה שלך :זריהן. מר י

 18 .כולם היו אנשים טובים וכולם עם כוונות טובות, לא רוצה להגיד, לא :געש. מר ח

אחרי זה , אבל אדוני תשים בשטח את מה שצריך לשים, כולם עם כוונות :זריהן. מר י 19 

לתי את מה שאני כל עוד אני לא קיב, תקבל היתר למה שאתה רוצה 20 

 21 .זה הכל, צריך אף אחד לא בונה

 22 זה ממש , 1990-לא ידעתי שההסכם עם מבני תעשיה הוא מ :געש. מר ח

 23 .אני רק אומר :זריהן. מר י

 24 .זה ממש רחוק :געש. מר ח

 25 .בגלל זה בנוה פרדסים שם הכל נראה כמו שזה נראה :זריהן. מר י

 26 .סיבות אחרותנוה פרדסים נראה כמו שנראה בגלל  :געש. מר ח

 27 בסדר :זריהן. מר י

אבל שם אנחנו בבוררות בגלל שהוא לקח אותנו , גם שם אנחנו בבוררות :געש. מר ח 28 
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לבוררות כי אני לא מסכים לחתום לו על העברה בטאבו למגרשים עד  1 

 2 ... שלא

פ ליד כל מקום "אבל אתה מסכים איתי שאם הייתי מקבל את כל השצ :זריהן. מר י 3 

 4 .זה הכל, לפני שהוא בונה זה לא היה נראה ככה את מה שמגיע לי

הוא לקח ... לא ערבות ביצוע. בנוה פרדסים גם לא לקחו ערבות בנקאית :געש. מר ח 5 

אותנו לבוררות כי לא הסכמנו לחתום לו על העברה לטאבו של מגרשים  6 

הבוררות נתנה לנו הנחיה לפני שבועיים לאפשר לו ... אז , שהוא מכר 7 

 8 הציונות ' המגרשים שלאורך שדהעברה בטאבו של 

 9 .אבל השאלה אם יש במה לתפוס אותו :קעטבי. מר י

 10 דקה, דקה :געש. מר ח

 11 .ברגע שאתה לא חותם אתה תופס אותו על ההעברה בטאבו :זריהן. מר י

 12 . לא הוא, התושבים סובלים :קעטבי. מר י

 13 נכון :זריהן. מר י

שם ערבות בנקאית לביצוע גני  נתנו הנחיה להעביר בטאבו במידה והוא :געש. מר ח 14 

 15 .מאז החלטת הבוררות לא ראינו. הילדים

 16 הוא לא מקבל , בוא נאמר חיים שהוא לא נותן :מצליח. מר ע

 17 ...שהוא יחליט :זריהן. מר י

 18 ? מה זה מפריע לו :מצליח. מר ע

 19 .לא יכול להתקדם :דובר

 20 .את הכסף הוא קיבל :קעטבי. מר י

הייתה עסקת מימון בתקופת , לא, לא, ת הכסףהוא לא קיבל א, לא :געש. מר ח 21 

בנק המזרחי ליווה וכל פעם הוא נותן לו הארכה לנסות , העלייה הגדולה 22 

בנוה . אם לא הבנק יקח את הפרויקט, לצאת מהעסק ולהביא קונים 23 

' יח 1,100-אפשר לבנות עוד כ' א/500/ע הקיימת ש"פרדסים לפי התב 24 

אחד פשט את , ים נשארו שנייםמהיזמים המקוריים  של נוה פרדס, דיור 25 

עכשיו הוא בא עכשיו . והבנק מפעיל לחצים, גלבוע-תבור' חב, הרגל 26 

הוא לא רוצה , להחזיר כסף לבנק, לא יודע, למכור מגרשים כי הוא רצה 27 

אמרנו , לא אישרנו העברה בטאבו, אז אנחנו עצרנו לו... שיקחו  28 
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וע גני ילדים כי מבחינתנו העברה בטאבו שיעביר לך ערבות בנקאית לביצ 1 

 2 .עד עכשיו לא הביא ערבות, הוא היה צריך לעשות גני ילדים

 3 .סימן שהוא לא רוצה :זריהן. מר י

 4 (לא ברור, מדברים ביחד.)זה עולה הרבה כסף :מעודה. מר א

, יש שמה שעבודים על אני לא יודע, עסקת קומבינציה מאוד גדולה... :געש. מר ח 5 

הערת אזהרה , וה פרדסים יש שעבודנדמה לי שלכל בעל דירה בכלל בנ 6 

 7 הלאה. זה נעשה סרט, לטובתו

 8 . נעשה מועדון קשישים, אין בעיה אם לא יהיה גן ילדים, חיים :בן צבי. ח' גב

 9 .שיהיה בניין קודם :געש. מר ח

 10 (לא ברור, מדברים ביחד)? בחוץ, איפה תעשי, אבל אין בניין :זריהן. מר י

 11 ( מדברים ביחד, ברור לא)? כמה עולה הגן :קעטבי. מר י

 12 ? הוא לא יכל לבנות בסכום הזה את הגנים :מעודה. מר א

מדברים . )עובדה שהוא לא בא לתת פה כלום, אני לא נכנס לו לחזון :געש. מר ח 13 

 14 (לא ברור, ביחד

 15 900, הרשאה של החברה הלאומית לדרכים, הסדרי תנועה בדרך הבנים :גלר. מר ר

 16 שיפוצי קיץ . ת ההרשאהאנחנו הולכים לממש א, אלף שקל

אלף שקל  900-ה, אפרופו הסדרי תנועה דרך הבנים, רן, רן, רן, רגע, רגע :זריהן. מר י 17 

לעשות הסדרי תנועה לאלה ... האלה אני ישבתי בזמנו עם דניאל 18 

 19 . בקומות

 20 .הם לא רוצים שיגעו להם בחצר...  :געש. מר ח

 21 ?אלף שקל 900-מה עושים עם ה :זריהן. מר י

 22 .אז אנחנו עושים שם הסדרים :לרג. מר ר

 23 ? מה אתה עושה :זריהן. מר י

 24 מסדרים שם, כיכרעוקף , כיכרעוקף  :גלר. מר ר

 25 .לא אנחנו, זה היזם? הבננה הזאת, בנימינה כיכרעוקף , אבל עוקף, לא :זריהן. מר י

 26 . ע כאלה"אין עליו הטלות תב :געש. מר ח

 27 ...דיברנו, אבל אנחנו סיכמנו :זריהן. מר י

 28 ( לא ברור, מדברים ביחד.  )מדברים מאגד לכיוון כרכור יוסי, מאגד :גלר. מר ר
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אמרנו שמי שעושה את הבננה הזאת כדי לצאת שלא , אבל אנחנו דיברנו :זריהן. מר י 1 

 2 ... בתוך החלקה שלו, יהיו פקקי תנועה שיהיה צמוד לחלקה שלו

 3 . הסדר תנועהאבל יש לך שלוש פינות שאתה יכול לעשות את ה :געש. מר ח

 4 .יש שם עץ אלון בפינה אחת :גלר. מר ר

פינה אחת של האלונים אי אפשר לעשות את ... פינות 3יש שם , חיה :געש. מר ח 5 

 6 . הבננה הזאת

זה יקל מאוד על התנועה . עושה שני נתיבים בכל צד( מלה לא ברורה)עד  :גלר. מר ר 7 

 8 (לא ברור, מדברים ביחד. )שבאה מכרכור

 9 ? בתוך המתחם של מי :זריהן. מר י

 10 .מהמתחם של אגד שאפשר יהיה לפנות ימינה...  :געש. מר ח

 11 .שבמתחם אגד יהיו חניות ציבוריות :גלר. מר ר

אם אתה רוצה שהתושבים יחנו שם ואם . יהיה חניות ציבוריות של היזם :זריהן. מר י 12 

 13 ?מחר הוא שם מחסום ואף אחד לא יכול להיכנס מה תעשה

 14 . ר כזהאין דב :גלר. מר ר

 15 ? הוא חתום שהתושבים יכולים להשתמש בחניה הזאת או לא :זריהן. מר י

 16 חניה ציבורית  :גלר. מר ר

 17 .אמרו טוב לנו ככה, הם לא רצו( מדברים ביחד, לא ברור) :געש. מר ח

. תעשה עם זה משהו אחר, אלף שקל 900-קח את ה, לא רצו, בסדר :זריהן. מר י 18 

 19 (לא ברור, מדברים ביחד)

כאשר נגבש את הסכום , שקל 1,000,000ע ההערכה היא "שיפוצי קיץ תש :גלר. מר ר 20 

שקל לפי  1,000,000מסגרת של , ריבוד כבישים. נביא את זה לאישור 21 

 22 ... חברון, ם"רמב' רח, תוכנית עבודה

 23 ( צוחק. )סוף סוף ברחוב שלי :זריהן. מר י

 24 (רורלא ב, מדברים יחד)? זה רחוב שלך, סליחה, רגע :געש. מר ח

 25 . מתנגדים :גדרון. כ 'גב

. זה אצל כוכי, ואחר כך הוא רוצה לחדש את הכביש ברחוב ההוא :זריהן. מר י 26 

 27 ( צוחקים)

 28 . הוא גר באיזה סמטה שם... הוא לא גר ברחוב , אני מוחה :מעודה. מר א



  04-8666313,כרכור                                                   חברת איגמי-ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
 2009בדצמבר   24 
 
 

17 

 1 . אני גר בסמטת השזף :זריהן. מר י

 2 בניית מבנה המועצה הדתית  :גלר. מר ר

 3 .כל הכביש שבור לגמרי, בהזדמנות זו אני שואל על משכנות :מעודה. מר א

 4 .חברון, ם"אמרו רמב, אתה לא מקשיב, לא שמעת עכשיו :געש. מר ח

, יש כביש, ם אם יעשו עוד כמה זמן לא בוער"רמב, אבל אני שומע, כן :מעודה. מר א 5 

 6 . אבל חברון מרוסק

 7 .חברון, ם"כתוב פה רמב :געש. מר ח

, מדברים ביחד. )אי אפשר לנסוע, כרגע חברון מרוסק. אני מדבר חברון :מעודה. מר א 8 

 9 . אי אפשר לעשות את זה, ההם ריס הרסו אותו לגמרי( לא ברור

 10 בניית מבנה המועצה :גלר. מר ר

 11 ?שקל מה זה 1,000,000מועצה דתית , רגע, רגע :זריהן. מר י

 12 מוקפא :געש. מר ח

 13 זה בינתיים מוקפא :גלר. מר ר

 14 קפאמו :געש. מר ח

 15 רצינו  :גלר. מר ר

בינתיים מסתבר מהסקר ... רצינו לשפץ את הבניין של המועצה הדתית :געש. מר ח 16 

שהעלות האמיתית של השיפוץ היא שיכול להיות ששווה , שנערך, שעשה 17 

 18 . לבנות בניין חדש

 19 . אז אולי כדאי להוריד את זה ולבנות מועצה דתית חדשה :זריהן. מר י

 20 . הזה מוקפא כדי לראות מה אנחנו עושיםלכן הסעיף  :געש. מר ח

 21 ? מה השטח שם של ה :קעטבי. מר י

 22 .שטח גדול :געש. מר ח

 23 כמה :קעטבי. מר י

 24 .לבדוק מה עושים עם המגרש כולו :געש. מר ח

 25 ?כמה השטח בדיוק :קעטבי. מר י

הייתי אתך בקדנציה הקודמת ההוא שנתנו לו להיכנס דרך , לא זוכר :געש. מר ח 26 

לראות מה עושים עם כל המגרש ולתת מענה במסגרת  צריך, השטח 27 

מה גודל המגרש , המגרש למועצה הדתית ולשטחים שיש למועצה שם 28 
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ע של מרכז המושבה "אנחנו רוצים להכניס אותו לתב. אני לא יודע 1 

אבל יש לנו שם עוד בעיה שניתן בעבר , לא להשאיר אותו שמה, שיתאים 2 

 3 . למישהו להיכנס דרך המגרש

 4 ... אבל זה לא  :יחמצל. מר ע

 5 . אין מקום אחר :געש. מר ח

אלף  920סך הכל . התחילו כבר בעבודות, ס מרחבים"בי, מגרש מקורה :גלר. מר ר 6 

 7 .שקל מפעל הפיס

 8 ?מה עושים שם :זריהן. מר י

 9 . תכסית חדשה, מגרש ספורט :גלר. מר ר

 10 ? ס מרי"המגרש כדורגל מול בי :זריהן. מר י

 11  ,לא, לא, לא :געש. מר ח

 12 ...בתוך המגרש :גלר. מר ר

עושים מגרש ספורט מקורה שבעצם משלים שכל בתי הספר היסודיים ...  :געש. מר ח 13 

ישורון יש מגרש כבר , שרת יש אולם חדש-שילה. עם מתקן ספורט ראוי 14 

 15 מורשה יש מגרש , מקורה

 16 אולי היה כדאי לעשות את זה על, ס"אבל למה הכניסו את זה בתוך הבי :זריהן. מר י

 17 ... החלקה ליד שהבית ספר ישאר

ברבין יש , מה שעשינו ברבין, מה שנעשה עכשיו, פ"החלקה ליד זה שצ :געש. מר ח 18 

אחר הצהריים פתוח לוועד , מגרש ספורט שבבוקר הוא פתוח לבית ספר 19 

 20 ... גם. השכונה ובינתיים זה עובד בסדר והמתקן גם נשמר

סך הכל , העבודות כבר החלו, בבצומת הרחובות דרך הים ודרך הנדי :גלר. מר ר 21 

 22 הכנסנו פה מה שהתחלנו ( לא ברור, מדברים ביחד. )1,220,000

 23 ? מתי עושים את הכביש :זריהן. מר י

 24 .כבר עושים כביש :מעודה. מר א

 25 . כל דרך הים עד לגשר של הרכבת :זריהן. מר י

יע סדר דרך הנדיב עוד לא הג, צ"זה לא בסדר עדיפות של מע, לא יודע :געש. מר ח 26 

 27 העדיפות למרות ה

 28 .כל הזמן פקוק, אבל שם גם יש פקקים גדולים בדרך הים :זריהן. מר י
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מי שקובע אותם זה משרד , סדרי העדיפויות לא נקבעים על ידינו :געש. מר ח 1 

שני שרים , יש שני סיכומים, אבל היה סיכום, התחבורה ומשרד האוצר 2 

גם זה , ת חולים שוהםלבי 80ל אחד שעושים בדרך הנדיב ממחנה "ומנכ 3 

 4 . אחת אחרי זה שניה כיכרבינתיים נותנים לנו . לא קרה

שקל  180,000ויש לנו הרשאה נוספת של  1,220,000היקף העבודות  :גלר. מר ר 5 

 6 ( לא ברור, מדברים ביחד. )שהיא צריכה להיות בדרך

 7 .לא קיבלנו :געש. מר ח

 8 שאנחנו נקבל , אמרו ששלחו :גלר. מר ר

כשנגיע ( לא ברור, מדברים ביחד... )בטלפון, ביקשנו תוספת וקיבלנו :געש. מר ח 9 

 10 .ע הבאה"לתב

 11 .אלף שקל 200 –מרכז המושבה  :גלר. מר ר

 12 ?נכון כיכרשם יהיה  :מצליח. מר ע

 13 מה, זה חייבים :גדרון. כ 'גב

לעבור , פעם הרחוב היה, האנשים, דהאהנדיב זה רחוב אוטוסטר' רח :מצליח. מר ע 14 

 15 . מטר 20היום זה יהיה כבר , 10, 8ולי לאנשים היה א

היום אין להם שום . לצד כיכרומה כיכרהם עוברים קפיצה עד ה, לא :געש. מר ח 16 

 17 ע"תב( לא ברור, מדברים ביחד)... היום , מעבר חציה

 18 ? יש ועדת היגוי לזה :מעודה. מר א

 19 (לא ברור, מדברים ביחד.)אנחנו נציג אותה, ע לא"לתב :געש. מר ח

ריבוד והסדרת , קרצוף, הנשיא עד רחוב חרובים כיכרמרכז המושבה מ :רגל. מר ר 20 

 21 מגרש חניה . חניה

 22 . שקל כבר היה כבישים 1,000,000על ריבוד , פה היה, רגע, רגע :מצליח. מר ע

 23 . אלף שקל במימון משרד הפנים 600זה . זה בנוסף :גלר. מר ר

 24 ?וזה יספיק :מצליח. מר ע

 25 ... עוד מעט יתחילו, יצא מכרז, מול בנק הפועליםמגרש חניה , כן :גלר. מר ר

 26 ? או שמגדילים את זה... כמו שזה עכשיו על ה? על איזה גודל :זריהן. מר י

 27 . מקומות חניה 75 :געש. מר ח

 28 .אלף שקל 300רכישת סככות המתנה  :גלר. מר ר
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 1 ? ר"מה שהיה אז תב :זריהן. מר י

 2 ...המלצת ועדת, מה שאישרה, כן :גלר. מר ר

 3 ... מימון של משרד התחבורה... כנראה גבוה מדי :געש. מר ח

אלף  400בהיקף של  עבודות, עבודות ניקוז באזור רמז ומקומות נוספים :גלר. מר ר 4 

 5 .התחלנו לעשותאנחנו חלק מהעבודות , שקל

את הבית של , אנחנו התחלנו כבר. החסידה' הסדרת התעלה מאחורי רח :געש. מר ח 6 

. תיקנו שם את התעלה, ומע רעש בשנים האחרונותויצמן כבר אתה לא ש 7 

' להסדיר את התעלה מרח... רשות הניקוז עמק חפר... עבודות של ה 8 

 9 ... החסידה עד מאחורי 

 10 ?מה קורה עם תלפיות שמה עם כל הבלגן, חיים :רונן. ר' גב

יש לנו בעיה , דקה. אבי, בוא נעבור על נקודות ניקוז, דקה, רגע, תלפיות :געש. מר ח 11 

אנחנו אחד , אין היטל ניקוז, אין היטל ניקוז במושבה, מרכזית אחת 12 

לא , מדברים ביחד. )הישובים היהודיים היחידים שאין לו היטל ניקוז 13 

 14 מה שקרה שככל שאתה בונה יותר ( ברור

 15 אז אין קרקע שיכולה , ברור :זריהן. מר י

אחוזה ' כשיו ברחעשינו ע, אני אתן לך דוגמה. אין קרקע שיכולה לספוג :געש. מר ח 16 

והוא מנקז למקום הנמוך , לא רחוק ממועדון הקשישים את הניקוז 17 

נצטרך להמשיך את הקו . לשכונת אפרים, ביותר בכרכור לאזור תלפיות 18 

לדרך ... החלק הזה של , הזה מהמקום שעשינו עכשיו לכיוון הטריז של 19 

 20 עשינו עכשיו פתרון ניקוז, מקור מימון...עירון

 21 ?ר לעשות את הניקוזאפש :זריהן. מר י

, הוא לא יכול לגבות, אין לו היטל ניקוז, מקור מימוןאין לו , כסףאין לו  :געש. מר ח 22 

 23 . אני עושה את זה

 24 ? ואם אתה מעביר היטל ניקוז מי לוקח את הכסף :זריהן. מר י

אנחנו רוצים לקחת את , אנחנו רצינו להעביר את זה בהיטל סלילה :געש. מר ח 25 

 26 ... המשנ זה לא, הכסף

אני שואל אותך היום אם אנחנו מעבירים היטל ניקוז לאן הולך , עזוב :זריהן. מר י 27 

 28 ?הכסף
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נצמיד אותו להיטל , כמו שרצינו בקדנציה הקודמת אם נעביר אותו :געש. מר ח 1 

 2 . סלילה אז אני לוקח את הכסף

הם יתבעו אותך משאבי מים כי אתה הבטחת להם שהם יקחו את  :זריהן. מר י 3 

 4 .הכסף

 5 .אנחנו כבר בבוררות גם איתם, הוא יכול לתבוע אותי :געש. מר ח

 6 .יש לך הסכם איתו שהוא לוקח את הכסף, אתה בהסכם איתו :זריהן. מר י

 7 .הוא הפר את ההסכם גם אני מפר את ההסכם :געש. מר ח

 8 .גם אתה מפר, אה :זריהן. מר י

 9 !דקה, רגע :געש. מר ח

 10 . בינתיים הכסף לא שלך, כשתוכל לקחת אז תדבר :זריהן. מר י

 11 .אם אני אעביר את החוק עזר שיתבע אותי ושילך לקחת את הכסף :געש. מר ח

 12 בסדר :זריהן. מר י

עמר בנה שם הבתים , הרופא לפני כמה שנים' סללנו את רח, הרופא' רח :געש. מר ח 13 

נוצר שם , סמדר? בפינה של זכי ואיך קוראים לאחות של טובה, ומתחת ל 14 

פתרנו עכשיו את הבעיה . ה שיש שם כביש ואבני שפהאגם כתוצאה מז 15 

 16 . לתלפיות? עוד פעם לאן, עשינו קידוח אופקי, עם קידוח אופקי

 17 .אז העברת את הבעיה לשם :רונן. ר' גב

אז עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לפתור את הבעיה בצורה , בסדר :געש. מר ח 18 

זור של נוה להיכנס לתכנון של כל הא', א, להזרים מתלפיות, מסודרת 19 

 20 ... מה שנקרא תלפיות, אפרים

 21 ?גם כביש יהיה להם :רונן. ר' גב

את הניקוז בכל . נעשה את זה... אנחנו רוצים להיכנס למנהל תכנון כדי ש :געש. מר ח 22 

 23 .מקרה אני יכול להגיד שבחורף הבא לא יהיה בצורה הזאת

 24 . גם עכשיו כל האדמה שם נסחפת :רונן. ר' גב

 25 .אז אולי לעשות אגם לאומי כבר... יות ישבתלפ :זריהן. מר י

 26 הבעיה שזה יורד לשטח של , לא :געש. מר ח

 27 . של הזה, של אבי צפניה :גדרון. כ 'גב

 28 . אלף שקל 150סך הכל , השלמת הפיתוח, השמינייה בדרך למרחב כיכר :גלר. מר ר
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 1 ? ...? איפה השמינייה :זריהן. מר י

 2 כן, כן :גלר. מר ר

אלף  100אולי יכול להראות לי איפה התחנת אוטובוס שעלתה אתה  :זריהן. מר י 3 

 4 ... אמר מהנדס המועצה? שקל

 5 ? לא, יש שם תחנת אוטובוס :דובר

 6 . אלף שקל שילמתם 100...  :זריהן. מר י

 7 .חלק מהכסף הגיע בתרומה בכלל? אלף שקל 100תחנת אגד עלתה  :געש. מר ח

 8 ?מה זה משנה :מצליח. מר ע

 9 .תרמה את התחנה, יעל זלצר באה בוקר אחד עם שיק, יתידיבר א :געש. מר ח

 10 ? זה לא כסף :מצליח. מר ע

 11 ...זה עוד יותר גרוע :זריהן. מר י

 12 (צוחקים. )הלאה, לא חשוב, טוב, מי? אתה רוצה שנדבר על היותר גרוע :געש. מר ח

 13 .אלף שקל 300פ בקדמת פרדס חנה "שצ :גלר. מר ר

 14 ... ידיש לי רק משהו להג :רונן. ר' גב

 15 .תן לה להגיד, רגע :געש. מר ח

 16 . קוראים לה שכונת אלה, לשכונה יש שם :רונן. ר 'גב

 17 .לא ידוע לי שגם ועדת שמות נתנה לה את השם, 536/ש :געש. מר ח

 18 . יש לה שם בוועדת שמות :רונן. ר 'גב

 19 ?שכונת האלה :געש. מר ח

 20 .אז לתקן, קוראים לה, שכונת האלה, כן :רונן. ר 'גב

שכונת אלה זה למעלה ולמטה זה נוה התות או שנוה התות נתן , רגע :געש. מר ח 21 

 22 ?הקבלן

 23 אלה זה באמת ה, לדעתי נוה התות זה הקבלן :רונן. ר 'גב

 24 , יש שם שלט מה :געש. מר ח

 25 . אצלנו זה בוועדת השמות, הקבלן, אבל הם עשו את השלט :רונן. ר 'גב

 26 .מה זה קדמת פרדס חנה :דובר

 27 .וחוץ משזה שזה יותר יפה :השמשוני. נ 'גב

 28 ? אני יודע מה, אולי הקבלן נתן את השם :געש. מר ח
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 1 ?איפה :דובר

 2 .ליד שכונת האלון, מול הבריכות :געש. מר ח

 3 ... וגם נתנו אלות כדי ש :רונן. ר 'גב

 4 ... ? קדמת פרדס חנה :מעודה. מר א

 5 .היא אומרת שכבר נתנו שם :געש. מר ח

 6 ?הוועדה, מי :מעודה. מר א

 7 כן :געש. מר ח

 8 . בוועדת השמות עבר, כן :רונן. ר 'גב

 9 ?האלה :מעודה. מר א

 10 .כן, האלה :רונן. ר 'גב

 11 ?כל הרחובות :מעודה. מר א

אנחנו , קוראים לזה קדמה( לא ברור, מדברים ביחד. )הכל האלה :רונן. ר 'גב 12 

 13 ...ביקשנו

 14 ?מאיפה הביא את המלה קדמת עכשיו :מעודה. מר א

 15 ...הקבלן נתן לזה, זה היה פעם כי :רונן. ר 'גב

 16 .דע מהלא יו, אולי הקבלן נתן :געש. מר ח

 17 ?אבל למה עכשיו הדפיסו קדמה אם שינו את זה לאלה, לא :מעודה. מר א

אני יודע איך , למה קוראים לדרוקר דרוקר ולא נוה הדר, למה, שמע :געש. מר ח 18 

ה למ? למה קוראים לזה מוסקוביץ ולא נוה הדרים? קוראים לזה 19 

 20 ?קוראים לזה שכונת קורן ולא שכונת שלמה

 21 .בגלל קורן :מעודה. מר א

 22 . ועדת השמות של כרכור נתנה לזה שכונת שלמה :געש. מר ח

, אחת ההרשאות הישנות של משרד הפנים, אלף שקל 25, אבן גבירול :גלר. מר ר 23 

הקמת . אלף שקל השלמת עבודות בשכונה 120-מלאכי ' ו דבר רחאות 24 

הרשאה של משרד השיכון מלפני מספר , ת ספר אלישבעבית כנסת בבי 25 

 26 . אלף שקל 720שנים 

 27 .בשעה טובה :דובר

 28 ? באיזה סעיף אתה קורא :מעודה. מר א
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 1 137 :גדרון. כ 'גב

 2 ...137 :גלר. מר ר

זה הכל ? המועצה צריכה לתת את הכסף, מה? אלף שקל 721זה , מה :זריהן. מר י 3 

 4 ? משרד השיכון

אנחנו עושים את העבודה אבל מלוא הכסף מתקבל ממשרד , ףמלוא הכס :גלר. מר ר 5 

 6 . השיכון

 7 ? הגיע :דובר

 8 .בית כנסת בבית ספר אלישבע...  :גלר. מר ר

 9 ?אבל יגיע הכסף או הגיע :דובר

יש , פיתוח... צריך לבצע השלמת , יש עדיין, ו בכרכור"מעון יום ויצ. יגיע :גלר. מר ר 10 

 11 . נבצע את העבודהאלף שקל שאנחנו  230הפרש הרשאה של 

 12 ?הפרש של מה :זריהן. מר י

, בין הסכום שהיה בהרשאה לבין הסכום שהוצאנו בזמנו בהקמת המעון :גלר. מר ר 13 

 14 .אלף שקל להקמת פארק לפעוטות 230יש הפרש 

 15 .שאת זה עוד לא ניצלתם :זריהן. מר י

ם שאפשר לשים בו גן שעשועי... בדיוק ממול יש, ביקשנו אישור... :געש. מר ח 16 

 17 .לפעוטות

מרכז הפעלה , זה למטה במרתף, הקמת מרכז הפעלה במבנה המועצה :גלר. מר ר 18 

 19 אם נקבל חלק מהכסף יגיע, ביקשנו מימון ממשרד הפנים, לשעת חירום

 20 ?הפעלה למה :מעודה. מר א

, המקלט, והיום חלק מהמרתף של המועצה... בזמן חירום אין לנו מקום :געש. מר ח 21 

 22 ע"זה מחסן של שפ

 23 ? של שרה :מעודה. מר א

 24 .ע"של שפ :געש. מר ח

 25 ?אתה מתכוון למקלט החיצוני, לא הבנתי :מעודה. מר א

 26 לא :געש. מר ח

 27 ?פה במדרגות...  :מעודה. מר א

 28 כן :גלר. מר ר
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להכשיר את המרתף למרכז הפעלה בחירום על פי הלקחים , המרתף :געש. מר ח 1 

לא , ת את זהבעבר רצינו לעשו. שהופקו ברשויות המקומיות בצפון 2 

ע לאזור המחסן של "המשמעות היא גם להעביר את השפ... גמרנו 3 

להסדיר את המחסן של המועצה שישב במקום שלו כי הוא לא , המועצה 4 

 5 .יושב היום במקום

 6 ?אבל למה משרד הפנים :מעודה. מר א

 7 .כי אנחנו מבקשים מהאגף לשעת חירום של משרד הפנים השתתפות :געש. מר ח

 8 .ד לא קיבלנועו :גלר. מר ר

 9 . ר"יגיע הסכום נעביר לתב :געש. מר ח

 10 .עות"אלף שקל להכנת התב 150לבקשת ההנדסה סכום של  :גלר. מר ר

 11 ?מה זה החלפת שטחים, עות"להכנת תב :זריהן. מר י

 12 .החלפת שטחים זה ניוד שטחים :גלר. מר ר

 13 .יםעות של החלפת שטח"תב? אתה רוצה להבין מה זה החלפת שטחים :געש. מר ח

 14 .ניוד זכויות :גלר. מר ר

 15 מסתבר שבמשך השנים מבני ציבור נבנו , אני אסביר :מצליח. מר ע

 16 .במקומות של יעוד מגורים, ביעוד :געש. מר ח

 17 43ניתן לקחת ולעשות החלפת שטחים לפי תיקון . שהיעוד שלהם מגורים :מצליח. מר ע

ורים ניתן מה שהיעוד שלו למג, לחוק התכנון והבנייה ואז מה שיווצר 18 

 19 יהיה לשווק את זה ולהעביר את הצבע ה

 20 .כחול :געש. מר ח

 21 ...מה שנבנה , לעשות את זה :זריהן. מר י

, מדברים ביחד... )אפשר יהיה לשווק את זה, וזה פשוט כדי שיהיה לנו :מצליח. מר ע 22 

 23 (לא ברור

 24 .אנחנו רוצים עכשיו להתחיל את זה :געש. מר ח

 25 ...אני איתרתי :מצליח. מר ע

גם , יש לך להערכתי גם בתי כנסת, יש היום בתי כנסת בתוך בתי מגורים :געש. מר ח 26 

 27 ...חלק ממרחבים ב

 28 ...איך נתנו לבנות בתים פרטיים על שטח :זריהן. מר י
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 1 .יש הפוך, אין דבר כזה :מעודה. מר א

 2 .איך נתנו בית כנסת בבית מגורים תשאל :געש. מר ח

 3  .הפוך אין, יש...זה  :מעודה. מר א

 4 ?מה :געש. מר ח

 5 אין בית על מקום, הפוך אין :מעודה. מר א

. יש בית כנסת על מקום של בית, אין בית על מקום של בית כנסת :געש. מר ח 6 

זה , זה לא ניוד אחוזים. לא שמעתי את ההערה( לא ברור, מדברים ביחד) 7 

הניוד אחוזים הוא הרבה יותר בעייתי כי הניוד אחוזים . החלפת שטחים 8 

מה , אפשרי אבל יותר, בתוך אותו מגרש, א לא בתוך אותה חלקהאם הו 9 

 10 .שאנחנו מציעים פה זה חילופי צבעים

אם כבר העירו את זה אבל זה לא שייך , בכלל יש לשקול, אבל אני אומר :בר כוכבא. מר א 11 

לעשות מיפוי מחדש של כל צורכי , כל נושא צריך לבדוק, פשוט לנושא 12 

בעקבות התפיסות ... רבה דברים כבר לא ה, הרבה דברים, הציבור שלנו 13 

זאת אומרת הרשות המקומית יכולה להציע לאנשים תעשה , החדשות 14 

... היא יכולה לעשות הסכם עם האנשים ... מה שטחי הציבור, מיפוי כללי 15 

לכלי , חצי יעבור לרשות בשינוי יעוד בהסכמתם ותוכל לעשות מזה ביזנס 16 

נושא אחוזי הבנייה שאתם , בעקבות מה שקורה, הזה עכשיו נוצרים 17 

אני חושב שצריך לבדוק את זה ברמה . ניוד של אחוזי בנייה, העליתם 18 

 19 .אפשר לגייס סכום גדול מאוד, המקצועית

ההערה , ההערה מאוד נכונה, לא, דקה, דקה, זה יבוצע אחד לאחד עכשיו :געש. מר ח 20 

, מה שקרה לאורך השנים שכל פעם, יותר נכונה ממה שאתה חושב 21 

 22 125, מטר 200, במנות קטנות וכל שטח שהופשר... בכרכור בעיקר 

אנחנו החלטנו לקראת החתימה . וזה גרע מהיכולת לבנות בתים... מטר 23 

במסגרת תוכנית המתאר הישובית , שלו עם החוזה על תוכנית המתאר 24 

ס "יש עכשיו כלי תכנוני של הלמ, יש עדכון של הפרוגרמות למבני ציבור 25 

לחתוך במיפוי את הצרכים  2008-פקד שהיה בשאפשר על פי תוצאות המ 26 

זה יבוא , כלים, אופטימיזציה של המרחקים שלהם, של מבני הציבור 27 

אני מקווה שבשבועות הקרובים משרד , לידי ביטוי בתוכנית המתאר 28 
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הפנים סוף סוף יחתום על ההסכם ואז נקים פה צוות היגוי ללוות את  1 

ציבור מופיע בתוך המכרז תוכנית המתאר והנושא של פרוגרמה על מבני  2 

 3 ... חלק ממרחבים כולל הגן ילדים, דרך אגב יוסי... שמשרד הפנים עושה

אלף שקל לנושא של שילוט  500ביקשנו ממשרד הפנים הקצבה של  :גלר. מר ר 4 

אנחנו עכשיו במהלך העבודה עם יועץ שילוט בנושא של עיצוב , רחובות 5 

ר אישור הפרויקט אנחנו מוסדות ציבור וזה לאח, בתים, שילוט רחובות 6 

 7 סלילת רחוב. נצא

 8 ? שילוט של הרחובות הוא רוצה שמה, איזה שילוט :זריהן. מר י

קודם כל המפרט הטכני שלהם היה לא . מוסדות ציבור, רחובות בתים :געש. מר ח 9 

עדיין יש מקומות שלא , קצב ההחלפה הוא מאוד גדול, היה רעוע, טוב 10 

בחלק מהבתים הייתה הקפדה , בתים יש לנו בעיה בשילוט של, משולטים 11 

 12 ?דרך הבנים איפה מתחיל, אני אתן לך דוגמה, על השילוט 4במתן טופס 

 13 .מסתיים בשמינייה, בכרכור שם בסוף העולם :מעודה. מר א

 14 . הפוך בדיוק :געש. מר ח

 15 .השמינייה מתחיל כיכרב :מצליח. מר ע

במזרח  נגמר, 1' ב מסמזרח מתחיל במער –רחובות מערב , החוק אומר :געש. מר ח 16 

כרכור הבית של ההורים שלי  –אבל דרך הבנים של פרדס חנה . אלף 17 

 18 . הסנוקר, לא, צריך להיות 1-ו 1בדרך הבנים כתוב  1' עליהם השלום מס

אם אתה הולך לעשות את זה אולי , בסדר, אם כבר אתה עושה שילוט :זריהן. מר י 19 

 20 ... רות שכל אחדכדאי לעשות שילוט על הכיכרות ולמספר את הכיכ

הוועדה לאיכות ( לא ברור, מדברים ביחד), ה'חבר, דקה, הכיכרות :געש. מר ח 21 

לתת לכיכרות צביון , זה עלה בהנהלה, הסביבה באה עם רעיון לתת 22 

במסגרת הזאת ועדת השמות , מתאר איש, היסטורי שמתאר מקום 23 

יום אנחנו ה. לרב אלוף מקלף ולאלוף דרורי, אישרה שני כיכרות לאנשים 24 

שש השנים  –בחמש  14עם המון כיכרות ואנחנו בדרך לדעתי לעוד  25 

 26 . הקרובות

 27 . לרמזור כיכריש בין ה 17 :זריהן. מר י

רוב התאונות דרכים בשטחים העירוניים , 1, שתי בעיות', א, המון כסף :געש. מר ח 28 
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בגלל מערכת הבקרה  2רמזור עולה כמעט פי ' הם בצומת מרומזר וב 1 

 2 . מכיכר

 3 אני רוצה לומר לך שלשום ראיתי , אגב :עודהמ. מר א

 4 . בהוד השרון יש יותר :געש. מר ח

שלשום מתברר שהחוק לעשות שילוט ומספור בתים היה רק בערים ולא  :מעודה. מר א 5 

כל מה , במועצות ואתמול הועבר חוק בכנסת שגם יחייב את המועצות 6 

, עריםזה כאילו מה שקורה ב, שאתה עושה היום אין לנו חוק בכלל 7 

 8 . עכשיו עבר חוק חדש

חשבנו שאוטומטית , בקדנציה הקודמת אימצנו חוק עזר לשילוט...  :געש. מר ח 9 

אמרו בשביל מה אתם צריכים , שלחו לנו ממשרד הפנים, יאשרו אותו 10 

 11 ?את זה

אז עכשיו העבירו שלשום חוק שמחייב את המועצות והם אומרים זה  :מעודה. מר א 12 

 13 .בשביל הדואר

הרבה חוקים שדנים במועצות ... יש הרבה , בשביל אמבולנס והדואר :געש. מר ח 14 

דנים בעיריות ולא דנים במועצות ומועצות אזוריות אז יש לך , ועיריות 15 

רוצים כבר עשר שנים להעביר את חוק הרשויות ... שלושה סטים 16 

 17 .המקומיות לאחד את כולם

 18 (לא ברור) :מעודה. מר א

 19 טוב :געש. מר ח

 20 הגובלים... מיליון 1.5אשונים הר' רח :גלר. מר ר

 21 .הראשונים יש שם כביש קיים' רח :זריהן. מר י

 22 למעשה אין כביש, כביש קיים :גלר. מר ר

 23 ...אתה היום הולך , לא משנה :זריהן. מר י

 24 , דקה, דקה( לא ברור, מדברים ביחד)מי שבנה  :געש. מר ח

 25 ?מה מחייב חוק העזר אדוני המהנדס :זריהן. מר י

 26 .אחוז 40 :דהמעו. מר א

 27 . אחוז 40 :געש. מר ח

 28 ? אחוז 40מטר זה  5עוד ? אחוז 40למה  :זריהן. מר י
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באותו הסכם פיתוח של , כוכי, ע"הראשונים היה באותה תב' רח, דקה :געש. מר ח 1 

 2 , יש שם בעיה קשה מאוד עם הקזוארינות, לא בוצע, המנהל

 3 .כל השורשים שמה :זריהן. מר י

מאחר וכבר נעשתה שם בנייה בלי פרצלציה בתוך שטחים , ןלגבי המימו :געש. מר ח 4 

בתים שמעולם לא גבו  6-ו 5יש שם מגרשים שיש שם , של משקי העזר 5 

 6 .מהם כלום

 7 ?למה :זריהן. מר י

 8 ?בתור מה אתה שואל אותי :געש. מר ח

 9 ?הם בנו בתקופה שלך :זריהן. מר י

 10 לא :געש. מר ח

 11 .לא גובים עבור כביש, כאילו לא גבואז , זה היה כביש, לא משנה :מעודה. מר א

מהיטלי , יהיה חיובי גובלים והשלמה מקרנות הרשות, ולכן זה יהיה או :געש. מר ח 12 

 13 ...חייבים לגמור... אין פה , השבחה

 14 ?להגביה את הכביש, איך מתכוונים לעשות, מה התוכנית :מעודה. מר א

 15 ? אני נראה לך מהנדס תחבורה :געש. מר ח

 16 .בעיה של העצים נשאר בעיהה :מעודה. מר א

 17 ...יש מתכנן :גלר. מר ר

ובעיה נוספת שחלק מהבתים בנו כשלא , הבעיה עם השורשים של העצים :געש. מר ח 18 

 19 . היה ידוע האפס אפס והם נמוכים מהכביש

 20 מה , אז השאלה מה, לא :מעודה. מר א

ות גובה ויהיה להגיד לך נקוד...אין לי, אני לא מהנדס... אני לא , ה'חבר :געש. מר ח 21 

 22 .ככה

תכנן הראשונים כדאי שאותו מ' אז לדעתי כשעושים את התכנון ברח :מעודה. מר א 23 

 24 . יעשה את זה ברחוב הגדוד שזה אותו פרינציפ

 25 ( לא ברור, מדברים ביחד. )אותה בעיה :געש. מר ח

 26 . שמה יהיה הרבה כסף יותר מעלות הכביש :מעודה. מר א

 27 .תר חמורה של ניקוזשם יש בעיה עוד יו :געש. מר ח

 28 . א"ניקוז לפיק :מעודה. מר א
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 1 . בצומת, כיכריהיה לך אגם ב... מה אתה אומר :געש. מר ח

 2  1,200,000עבודה בהיקף של , היוגב' רח :גלר. מר ר

 3 ?מה :דובר

 4 סלילה :גלר. מר ר

ס "בצד אחד יש בי, ס החקלאי בצד"היוגב זה הרחוב שעוטף את הבי :געש. מר ח 5 

 6 ... חד יש מה שבצד א, חקלאי

 7 ?של דרך הבנים כיכראת ה :זריהן. מר י

 8 אלישבע :גלר. מר ר

 9 .ניר –כתוב קורנית , מה זה :מעודה. מר א

 10 .ניר זה ליד אחוזה –קורנית  :געש. מר ח

 11 ... שכונת , ליד אחוזה :גלר. מר ר

 12 קרנית, יובל, באותו סעיף כתוב :מעודה. מר א

צריך להעביר , זה באותו מתחם. ומור, ניר, יתקרנ, יובל, יובל קורנית ו :געש. מר ח 13 

 14 את הסעיף הזה

 15 ?למה הוא כותב פעמיים יובל :מעודה. מר א

 16 .טעות סופר :גלר. מר ר

 17 .גם זה צריך להכניס :גדרון. כ 'גב

ניר , יובל, קורנית, ירושלים דרום הקטע שלו סלול, דקה... ירושלים  :געש. מר ח 18 

 19 .כום כי פה זה הסכומים שלהםרק לא אותו ס, ואחוזה זה אותו מתחם

 20 ?אלף על הכל 800 :מעודה. מר א

 21 אלף שקל  800 :גלר. מר ר

 22  1,200,000יש לך  :געש. מר ח

 23 . להיוגב :מעודה. מר א

 24 .זה רחובות קטנים :דובר

 25 (לא ברור, מדברים ביחד)? היוגב :געש. מר ח

 26 ?יש כרגע כבישים שם :מעודה. מר א

 27 לא :געש. מר ח

 28 .אלף זה לא זול 800אז  :מעודה. מר א
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 1 . זה רחובות קיימים :געש. מר ח

 2 . שמאוד קצרים :גלר. מר ר

אנחנו נשב כמו ... הרחובות הקטנים האלה, סליחה, ע הזאת"בתב :געש. מר ח 3 

אם ועד השכונה יגיד שהוא רוצה , שישבנו בשכונת הנחל עם הוועד 4 

 5 ות גם אין עות הקיימ"לפי התב, אין שם תנועה עוברת ואין שם, מדרכות

 6 (לא ברור, מדברים ביחד. )אבל לפעמים לא שואלים ומחייבים :דובר

 7 (לא ברור, מדברים ביחד... )ישיבת הנחל, לא, דקה :געש. מר ח

 8 . הוא לא חוצה, זה רחוב שמסתיים :מעודה. מר א

 9 .הוא מדבר על משהו אחר :גדרון. כ 'גב

 10 זה אוכלוסייה מאוד :געש. מר ח

 11 ...אם צריך אז, הכל שיעשו :גדרון. כ 'גב

 12 ( לא ברור, מדברים ביחד)אלף שקל   50, 40עם ...  :געש. מר ח

מיליון שקל לאחר השלמת  3הרחוב הראשי עבודה של , אזור תעשיה :גלר. מר ר 13 

התקנת מעלית . כשנעשה ניכנס לעבודת סלילה, עבודות המים והביוב 14 

כרז אנחנו מכינים מ, אלף שקל 250, בשעה טובה, אלף שקל 250 15 

 16 200, רבותי, התאמת גני משחקים לתקן. ובתחילת ינואר נצא למכרז

 17 . התאמה לתקינה חדשה, אלף שקל

 18 .ליתר ביטחון :בן צבי. ח 'גב

 19 ? איפה זה תדהר, היום ועדת שמות :מעודה. מר א

 20 . הרחוב של אזור תעשיה :געש. מר ח

 21 . יוסקה כהן :בן צבי. ח 'גב

 22 .הלאה... מול מלבןהרחוב של אזור התעשיה  :געש. מר ח

 23 כאילו אני בא בדרך בנימינה יורד , סליחה :מעודה. מר א

 24 שמאלה :געש. מר ח

 25 ?שמאלה איפה שהמעון של הזקנים :מעודה. מר א

 26 ... אם אתה בא מבנימינה, לא, לא, לא :געש. מר ח

 27 ?הכביש זה למפתן שם, אה :מעודה. מר א

 28 כן, כן, כן :גלר. מר ר
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 1 ?עד לאן :מעודה. מר א

 2 . עד הקצה, עד הסוף שלו :געש. ח מר

 3 (לא ברור, מדברים ביחד. )עד הגן של יעקבוביץ :גדרון. כ 'גב

 4 . צפוי לנו סכום די גדול רק מהביג עכשיו. גובלים והיטלי השבחה :געש. מר ח

 5 יוצאים , יש לנו הרשאה, אלף שקל 120הקמת מתקני ספורט לגמלאים  :גלר. מר ר

 6 ?תאת שומע, חיה :מעודה. מר א

 7 ( צוחקים)שמענו  :בן צבי. ח' גב

 8 ( לא ברור, מדברים ביחד...)התאמות ה, אני יכול להבין מה זה עבודות :מעודה. מר א

אלף  120? מה אתם הולכים לעשות עם הכסף, חיה, עמוס, רק דקה :געש. מר ח 9 

 10 ... שקל

 11 שוב אני אומר, השאלה :כחלון. מר ע

 12 .תנו לו לענות, רגע :גדרון. כ 'גב

 13 . אלף בכמה מקומות 120... :קעטבי. מר י

 14 . אלף שקל ממשרד הגמלאים 120הכסף שקיבלנו , יואב :געש. מר ח

 15 .הוא אומר לך, הנה :גדרון. כ 'גב

אלף  230אלף שקל ממשרד הגמלאים פלוס מנהל הספורט פלוס  120 :כחלון. מר ע 16 

יחד אנחנו הולכים לשדרג שני מגרשי ספורט , לקהילה  WINNERשקל  17 

סימון , ריבוד, קרצוף, תאורה, ובשכונת מוסקוביץ מועדון פידל ברמז 18 

 19 .המגרשים

 20 ... אלף  120-אז זה יותר מ :קעטבי. מר י

 21 .350,700, ביחד 350 :כחלון. מר ע

 22 ... מי נותן את החלק :קעטבי. מר י

 WINNER 23 :געש. מר ח

 24 .טוטו, לקהילה WINNER :כחלון. מר ע

 25 . י גמלאיםמה שהיה במשרד לעניינ :מעודה. מר א

במשרד לענייני גמלאים החליטו שמקימים מתקני , זה היה משותף :כחלון. מר ע 26 

, מדברים ביחד. )גם וגם וגם. גם לילדים, גם לגמלאים, ספורט לקהילה 27 
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 1 (לא ברור

 2 ? אני יכולה להגיד מלה :בן צבי. ח 'גב

, קומותמכירים את זה בכמה מ, רק אני אומר, זה בסדר, קודם כל תביני :געש. מר ח 3 

 4 ... בגלל שאני מפזר את זה, אבל אולי צריך לתת יותר, זה בסדר

 5 4יש , התחלנו במועדון פיס בכרכור, אני רוצה להגיד לכם משהו :בן צבי. ח 'גב

, הצרפתים' המשחקים עם הכדור ברח, זה המגרש עם הכדור, מגרשים 6 

 7 .יש גביע גם, יש ליגה, יש קבוצה

 8 .ם זה מספיקהשאלה א, הכל בסדר :קעטבי. מר י

 9 ...עכשיו עוד שניים  :בן צבי. ח 'גב

פעם ראשונה שעושים , מתחילים, מבחינתך לא מספיק אף פעם :געש. מר ח 10 

 11 .לגמלאים נטו

 12 ...זאת השאלה שלי :קעטבי. מר י

עוד , במועדון אור החדש, שתיים יוסיפו במועדון הצפירה, עכשיו ככה... :בן צבי. ח 'גב 13 

 14 . שתיים בדרך למרחב

 15 ? לזקנים, אור חדש זה לגמלא :מעודה. מר א

 16 (צוחקים.  )זה גמלאים, זקנים זה סמרטוטים, אין זקנים :בן צבי. ח 'גב

אבל צפירה זה , אז סליחה. לא התכוונתי, גמלאים, בסדר, סליחה, אה :מעודה. מר א 17 

 18 (לא ברור, מדברים ביחד)? לגמלאים

 19 .גם וגם וגם :גדרון. כ 'גב

 20 .אלף שקל 200 -ת מקלטים עבודות להקמ :גלר. מר ר

 21 .אבל היה הקמת מקלטים לא מזמן :זריהן. מר י

 22 .מקלטים 60...  70יש לנו עוד  :געש. מר ח

 23 ...במקלטים אחרים :זריהן. מר י

, אלף שקל 200הקמת מתקני משחקים בגני ילדים . לא בתוך הבלוקים... :גלר. מר ר 24 

 25 ...זה 

 26 ?למה פעמיים, שחקיםאבל יש לך גם כאן הקמת גני מ :זריהן. מר י

 27 .זה מתקנים בתוך הגני ילדים :געש. מר ח

 28 ?פים"אחד גני ילדים ואחד שצ :זריהן. מר י
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 1 .סלילה רחוב השופטים ורחוב גבע. פ"ואחד שצ :געש. מר ח

 2 ?ליד מה? איפה השופטים :מעודה. מר א

 3 . הרחוב ההוא, ראובן עודד...איפה  :זריהן. מר י

 4 ות במסגרת יש פה מספר עבוד :גלר. מר ר

 5 ...מה זה, שניה, שניה :מעודה. מר א

 6 , דקה, מה שמוצג פה, ה'חבר :געש. מר ח

 7 . אבל אין לו יציאה, השופטים' רח, סליחה :מעודה. מר א

 8 השופטים מדרך הבנים עד חלומות כרכור ' רח, חברים יקרים :געש. מר ח

 9 . מהכביש הראשי, אז לא מראובן עודד :מעודה. מר א

 10 . מי גר שם, אמרו ראובן עודד שיבינו איפה, מדרך הבנים :געש. מר ח

 11 . רחוק, הוא גר באחוזה, לא :מעודה. מר א

' רח, בבקשה, כוכי, גבע' השופטים ורח' רח, בקיצור. הבית כנסת שלו שם :געש. מר ח 12 

השופטים וגבע זה חלק מהפרויקטים ( מלה לא ברורה)גבע זה הרחוב של  13 

 14 769/ש -עם המנהל ל שאישרנו אותם פה בהסכם פיתוח

 15 ?על חשבון מי זה :מעודה. מר א

 16 . על חשבון מנהל מקרקעי ישראל :געש. מר ח

פ "שצ, רחובות השופטים וגבע, מיליון שקל 4.2-ב... יש בסך הכל :גלר. מר ר 17 

זה , לבין דגניה( מלה לא ברורה)שדרוג כביש בין , הנשיא' רח. בכרכור... 18 

ך הכל ההיקף של עבודות פיתוח ס. ארבע עבודות במסגרת הסכם פיתוח 19 

השנה אנחנו , סתם לסבר את האוזן, אלף שקל 41זה  2010-שמתוכננות ל 20 

 21 ... מיליון שקל להקמת הכפלה של מסגרת 20-נבצע עבודות כ

 22 . דקות 5אנחנו נעשה הפסקה  :געש. מר ח

 23  -הפסקה-

 24 ?יש שאלות לגבי החלק של הפיתוח :גלר. מר ר

 25 כן :גדרון. כ 'גב

 26 ?בקשות...שאלות :גלר. מר ר

אני לא יודע אם זה לחלק של הפיתוח אבל אני כשבדקתי בספר התקציב  :כחלון. מר ע 27 

, חסר פה משהו, פה ושם, אחזקת מגרשים, ראיתי המון פעילויות ספורט 28 
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 1 , ס"אבל מי שהיה בערב במתנ, אני לא הייתי לצערי, מי שהיה

 2 .הייתי, הייתי? כדורגל :בן צבי. ח 'גב

אז לא ידעתי באמת מתוך הריקושטים שפרדס חנה , משהו כזה... כדורגל :כחלון. מר ע 3 

 4 .יואב מחייך, הייתה כזו ישוב של ספורט

 5 .זה נכון פשוט :קעטבי. מר י

 6 . החוות דעת על הערב הייתה לא טובה :געש. מר ח

 7 אמת :כחלון. מר ע

 8 .הערב לא היה מוצלח :געש. מר ח

 9 ...מסיבה אחת ש :קעטבי. מר י

 10 .דיברו רק על מכות וקניה ומכירה של משחקים :שגע. מר ח

 11 ?מה אתה רוצה, נתנו ליענקלה לדבר :בן צבי. ח 'גב

היה , היה מזכיר הפועל, באמת... כרכור –פרדס חנה , סליחה רגע :געש. מר ח 12 

ליגה -טניס שולחן, ליגה לאומית-כדורסל, ליגה לאומית-כדורעף 13 

 14 , ולאומית' אהיה רק , כשלא היה' כדורגל ליגה ב, לאומית

 15 .'ליגה א :דובר

 16 (לא ברור, מדברים ביחד. )לא הגענו, לא, לא :קעטבי. מר י

 17 . יוסי, הבטחת שתעזור לי, יוסי, אז זה רק מחזק :כחלון. מר ע

 18 .אני אתך, כן :זריהן. מר י

אלף תושבים  32ישוב עם , זה רק מחזק את הכמיהה של התושבים היום :כחלון. מר ע 19 

כל מי , מה שיש היום, באמת אבל קבוצה, ללהקמת קבוצת כדורג 20 

אנחנו מדברים על משהו עם ניהול , שעוסק שם כבודו במקומו מונח 21 

הרבה יותר רציני בתמיכת המועצה כשבעצם התקציב הוא לא מי יודע  22 

אני גם יודע להגיד , אלף שקל 120אנחנו מדברים על בערך , מה בשמים 23 

 24 50-גיע מקיר המגרש כבמכרז פרסום האחרון ה, מאיפה יבוא המימון

 25 אלף שקל 

 26 . אני קודם מקבל את ההצגה של עמוס, מה שאני מציע, דקה :געש. מר ח

 27 . רק שניה :דובר

 28 ... 200אלף ולא  800... אני חושב שאפשר לתת לו :זריהן. מר י
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היות ובאמת הדבר הזה מדבר אלי ואני אפילו , אני רוצה, יוסי, סליחה :כחלון. מר ע 1 

כשיש כסף שאפשרי ובניהול נכון , גת העל וזה אפשרירוצה שנגיע ללי 2 

אבל שלא יהיה באותה , אבל כשאתה אומר להקים זה בסדר, אפשרי 3 

 4 .מתכונת כמו שזה קיים היום

 5 לא, לא, לא :זריהן. מר י

 6 .צריך להקים באמת ועד או שהנהלה לא תלויה :כחלון. מר ע

 7 . זאת הכוונה, בוודאי :קעטבי. מר י

 8 .לא משהו שיש ולהתחבר אליו, ו חדשמשה :כחלון. מר ע

 9 לא, לא, לא :קעטבי. מר י

 10 .בשום אופן לא, לא מה שיש :כחלון. מר ע

 11 ?מה זה לא תלויה :דובר

כרכור ולא משהו שהיום יש ולהתחבר -משהו חדש שזה שייך לפרדס חנה :כחלון. מר ע 12 

 13 אליו

בריא שיכול  משהו חדש שיוקם מהיסודות על היסוד הכי, לא, לא, לא :קעטבי. מר י 14 

דתי מתכוונים לשחק -יותר מזה אני אומר גם לציבור המסורתי, להיות 15 

 16 .רק ביום שישי

 17 חברים  :געש. מר ח

 18 ? מספיק לך 120 :זריהן. מר י

 19 ?מה :געש. מר ח

 20 .... ? מה זה :גדרון. כ 'גב

 21 (לא ברור, מדברים ביחד... )להתחייב רק בימי שישי :כחלון. מר ע

 22 ,דקה, עמוס ,דקה, עמוס :געש. מר ח

 23 אי אפשר להתחייב לשחק רק בימי חול :קעטבי. מר י

 24 ?...אתם רוצים, חברים :געש. מר ח

 25 ? ביום שבת לא תיסע... :קעטבי. מר י

 26 (לא ברור, מדברים ביחד) .יש כל כך הרבה כסף לדברים אחרים :זריהן. מר י

 27 .שכולם יהיו מבסוטים ומאושרים :קעטבי. מר י

 28 . 150תן לו  :זריהן. מר י
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 1 ( לא ברור, מדברים ביחד)חברים  :געש. מר ח

 2 הוא ביקש ? זה שוק, מה :גדרון. כ 'גב

 3 אלף 800בתרבות יש  :זריהן. מר י

 4 .כמה שצריך לעשות שיקבל... מבחינתי שיבקש :גדרון. כ 'גב

 5 יפה :זריהן. מר י

 6 .אבל לא בשוק :גדרון. כ 'גב

עמוס העביר לי אותו השבוע פעם יש נייר עבודה ראשוני ש, כוכי, חברים :געש. מר ח 7 

 8 .ראשונה

 9 נכון :כחלון. מר ע

אנחנו , מה שאני מציע? נכון, 156-שם הוגדר סכום מסגרת של כ? נכון :געש. מר ח 10 

אבל מאחר ולא ברור המכניזם איך , אלף שקל 150נשריין את הסכום של  11 

לקחת את , היום אם אתה רוצה להקים קבוצה של המועצה, אתה מקים 12 

אז אתה יכול לעשות את זה , בתור עובדי מועצה אתה לא יכולהשחקנים  13 

יש בזה עוד ... לא דרך? נכון, רק בסגנון של עמותה דרך ועדת תמיכות 14 

עמוס , אלף שקל 150-מה שאני מציע לשריין את ה, היבטים נוספים 15 

ראשון על פי המכתב ( מלה לא ברורה)בשבוע הבא יש , יוביל את המהלך 16 

ן כדי לראות איזה מסגרת חוקית אפשר לתת וברא'שהגיע השבוע מג 17 

ברגע שתהיה תוכנית . אלף 150-לעניין ואנחנו מאשרים פה את ה 18 

אני , אני לא רוצה לדבר על שבת או לא שבת, מסודרת נצרף עוד אנשים 19 

מסכים עם יואב דרך אגב כי אנחנו בינתיים עוד רותמים את העגלה לפני  20 

, לא יודע מה, לוט רחובשי, אם נצליח דרך המכרז שילוט. הסוסים 21 

 22 . אלף שקל לפי המסמך עבודה הראשוני שלו 150-משריינים את ה

אם אתה מזמינים . אבל גם אי אפשר שלא להתחייב בשבת אי אפשר :קעטבי. מר י 23 

 24 ...אותך בשבת

 25 הרגע אמרתי שאני מסכים אתך, יואב :געש. מר ח

 26 שרתמנו את הסוסים לפני העגלה :גדרון. כ 'גב

 27 .אנחנו עוד לא שם, עזוב, רתמנו את העגלה לפני הסוסים :געש. מר ח

 28 ?סיימת, גמרת, אני רוצה עוד משהו :גדרון. כ 'גב
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אבל אני ... שלא תחשוב שאני עכשיו... מה ככה, זה נכון מה שאני אומר :קעטבי. מר י 1 

 2 אין פה בכלל, בעד הספורט הזה

הספורט , פורקו... ר מרכזי הספורט שהיו בעב, המרכזים, תראו, אנחנו :געש. מר ח 3 

זה , היום כולו הוא ספורט של ספונסרים ושל אנשים שמשוגעים לדבר 4 

בסוגי הספורט שבהם אין ספונסרים או שהם לא אטרקטיביים ... נכון 5 

ענף , ודו'תראו מה קרה לענף הג, הם נושרים אחד אחרי השני בכל הארץ 6 

. סק הענףהתר, ודו יצר הכי הרבה מדליות למדינת ישראל ואין ענף'הג 7 

זה לא , אין ספונסרים, תיקחו היאבקות שהגענו לאליפויות אירופה 8 

אף אחד לא מוכן לשלם זמן צפייה בטלוויזיה על תחרות , אטרקטיבי 9 

אם היו משוגעים לעניין , התעמלות אומנותית. זה ירד, היאבקות 10 

עכשיו . זה חלק מהעניין שנגמרו המרכזים, שמוכנים לסבסד זה נגמר 11 

אנחנו מדברים על סדר גודל כדי להחזיק , ת כדורגלאתה בא לקבוצ 12 

סדר גודל של בין מיליון למיליון וחצי שקל בליגה ' קבוצה היום בליגה א 13 

האם זה קורה דרך ועדת , עכשיו זה קורה ברשויות אחרות... זה ', א 14 

, אני לא יודע, האם זה קורה דרך השתתפות רק באחזקת ה, תמיכות 15 

 16 .כדורגל חדשנתניה בונה עכשיו אצטדיון 

 17 .בפשיטת רגל :בן צבי. ח 'גב

 18 .מיליון שקל 415-חיפה בונה אצטדיון כדורגל ב :געש. מר ח

 19 . נשר בנו עכשיו :גלר. מר ר

עכשיו בנשר אני יודע בוודאות שהעירייה משלמת רק דרך ועדת , נשר בנו :געש. מר ח 20 

בית , כל פעילות הספורט של ספונסרים, תמיכות את אחזקת המגרש 21 

הם כולם , יש שם עוד כל מיני פעילויות, לכדורגל של אייל ברקוביץספר  22 

 23 . זה עסק פרטי, בנתניה זה טובורג, של בתי ספר פרטיים

 24 אם נגיע לנקודות האלה , זה שיפורים, זה שם שרף :קעטבי. מר י

גם בבאר שבע דרך אגב הבית ספר לכדורגל , נתתי דוגמה שבכל מקום :געש. מר ח 25 

על ידי הבעלים הקודם של הפועל באר שבע שזה שלהם הוא מתוחזק  26 

פעם , כרטיסי שחקן והוא עושה את זה בתור השקעה... העסק שלו והוא  27 

, נתחיל לנוע, נשריין את הסכום. לא יודע בדיוק, פעם מפסיד, מרוויח 28 
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 1 .הלאה עמוס

אנחנו מזה כשנתיים מארגנים מסע אופניים שנקרא רוכבים , דבר נוסף :כחלון. מר ע 2 

יש בזה היבט הנצחתי של נער בשם נעם שרך שנהרג בתאונת , נכון ,בנעם 3 

אנחנו מציפים כל מיני נושאים , אופניים ויש בזה גם היבט בטיחותי 4 

עד היום המסע הזה מומן בחלקו על ידי . בטיחותיים לבני נוער ומבוגרים 5 

אין , בחלקו על ידי מטה הבטיחות שהייתי עומד בראשותו, ספונסרים 6 

טה בטיחות ולכן אני גם מבקש שהמסע הזה יהיה גם חלק יותר תקציב מ 7 

שוב אני אומר הנצחה וגם , מפעילות המועצה המקומית שהוא בעצם 8 

 9 .מסע לטובת הקהילה

 10 ?כמה הסכום :געש. מר ח

 11 .אלף שקלים 15, 20משהו בערך כמו  :כחלון. מר ע

 12 –אלף שקל תחת הכותרת של תיירות  15אז אנחנו נקצה סכום של  :געש. מר ח

 13 .ספורט עממי שזה מסע אופניים

 14 .אבל לא הנצחה :השמשוני. נ 'גב

אני עושה את זה כספורט כסעיף , אנחנו עושים את זה, דקה, בסדר :געש. מר ח 15 

ובמטה הבטיחות אני מקווה שנמנה , תקציבי ונמשיך לחפש ספונסרים 16 

 17 . בקרוב עובד מועצה או שאני אמנה את עצמי לראש מטה הבטיחות

 18 .בסדר גמור :כחלון. מר ע

 19 כן :געש. מר ח

 20 אני :גדרון. כ 'גב

 21 .תנו לו לגמור לעמוס :געש. מר ח

 22 .סליחה, חשבתי שסיימת :גדרון. כ 'גב

בתי הספר , דבר שלישי שזה קשור לקודם זה בעצם מטה בטיחות :כחלון. מר ע 23 

עשינו כל מיני , שילטנו את הישוב, מקבלים תקציבים לפעילות בטיחות 24 

 25 . קי.או, וב זה לא קייםהיום ש, פעילויות

 26 ?הם יקבלו אותי כראש מטה הבטיחות :געש. מר ח

 27 ... אני אהיה מנוע מלהיות בה( לא ברור) :כחלון. מר ע

 28 ? ר"אתה צריך תב :געש. מר ח
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 1 ... זה תקציב בלתי רגיל, מטה הבטיחות נמצא במשרד התחבורה, בוודאי :כחלון. מר ע

מטה הבטיחות הכל היה , ר"יפתח תב סיכמנו על ההקצאה אז, בסדר :געש. מר ח 2 

 3 ? ר"בתב

 4 . ר"מגדילים את התב, היינו מקבלים הרשאות תקציביות, ר"בתב :כחלון. מר ע

 5 ?מה עוד עמוס :געש. מר ח

 6 . תודה, זהו :כחלון. מר ע

אני רוצה רק להכניס שיהיה כתוב במה שדיברנו וגם להמשיך את מה  :גדרון. כ 'גב 7 

 8 ושים עבודה שם סביב כל האזור שאם אנחנו כבר ע שיואב אמר

 9 .במתחם של שכונת מור :געש. מר ח

להכניס שני רחובות שם , כל, אז להכניס את כל הרחובות, שכונת מור :גדרון. כ 'גב 10 

 11 את ירושלים . שהם בעצם משיקים בתוך השכונה הזאת וזה צריך להיות

 12 .ירושלים נכנס :געש. מר ח

 13 ? אז כן רשמתם את זה :גדרון. כ 'גב

 14 כן :געש. ר חמ

 15 , במור :גדרון. כ 'גב

 16 .לא הקשבת :געש. מר ח

 17 זה השכונה :גדרון. כ 'גב

דרך אגב שם עומד , אני אומר את זה, קורנית, ניר, יובל, ירושלים דרום :געש. מר ח 18 

 19 .ס פרטי"לקום מתנ

 20 ? כן? מור זה רק הדבר הקטן הזה :גדרון. כ 'גב

 21 ( לא ברור) :געש. מר ח

 22 ?לא חיים, מחפש ספונסריםהוא  :גדרון. כ 'גב

 23 ...הוא , לא יודע :געש. מר ח

 24 ?מה השטח שם :זריהן. מר י

 25 ענק :גדרון. כ 'גב

 26 ... המכללה של ה :געש. מר ח

 27 ( לא ברור, מדברים ביחד... )כל המכללה :גדרון. כ 'גב

 28 הוא קנה את המגרש והוא הולך להקים :געש. מר ח
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 1 רטאם הוא יצליח לעשות שם ספו :גדרון. כ 'גב

 2 .הוא רצה לעשות יפה... ספורט, הוא רוצה לעשות שם נורא יפה, לא :השמשוני. נ 'גב

 3 ,הוא הגיש בקשה להיתר לחלק מה :געש. מר ח

 4 ...היה צריך :זריהן. מר י

 5 ... וגם חניות שמה :גדרון. כ 'גב

 6 מיליונים :זריהן. מר י

 7 ?זהו, כוכי :געש. מר ח

 8 כן :גדרון. כ 'גב

 9 .2010אני ממליץ לאשר את התקציב של , חברים? תייחסויותה, שאלות :געש. מר ח

 10 ?את הכל? כמה, מה לאשר, לא :זריהן. מר י

 11 ( לא ברור, מדברים ביחד, צוחקים. )תגיד אתה, לא יודע :געש. מר ח

 12 . שומה וגביה :גלר. מר ר

 13 . 1,750,000יש פה רזרבה של  :זריהן. מר י

 14 . זה משהו אחר, מה פתאום :קעטבי. מר י

 15 , ב 1' עמ :גלר. ר מר

 16 .59מתוך  1' עמ :זריהן. מר י

כשבצד ההכנסות זה משויך  1,750,000-הרזרבה סך הכל מסתכמת ב :גלר. מר ר  17 

 18 למענק כללי 

 19 .איפה זה מחולק אני גם יודע :זריהן. מר י

 20 .קי.או :גלר. מר ר

לל אני רוצה לדעת אם על פי חוק בכ. זה לא הבעיה, נגיע לזה בהמשך :זריהן. מר י 21 

 22 . אני שאלתי אותך גם קודם, מותר לך

 23 על פי חוק :געש. מר ח

תגיד לי בבקשה . ר"המועצה היא מלכ. ר זה לא ניתן"אני יודע שבמלכ :זריהן. מר י 24 

 25 . אם זה מותר תביא לי מכתב שזה מותר

 26 ...מה ש, 2009-מה שדרך אגב עשינו גם ב, למיטב ידיעתי :גלר. מר ר

 27 .יש רזרבות 2010-וב 2009-ו באנחנ, אני יודע :זריהן. מר י

 28 ...ברגע שאתה מרגיש שבצד ההכנסות אתה יכול לבצע...  :גלר. מר ר
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 1 אבל . אתה יכול לעשות את הקומבינות שלך :זריהן. מר י

 2 ... בוא נישאר בלשון, יוסי :געש. מר ח

 3 ?למה :זריהן. מר י

 4 ...כי , ככה :געש. מר ח

 5 .ותו דבר בסוףאיזה לשון שלא תגיד יהיה א :זריהן. מר י

 6 ?מה אני :געש. מר ח

 7 .זה יוצא אותו דבר, לא משנה :זריהן. מר י

 8 אבל, לא :געש. מר ח

 9 .אם אתה אמרת לי שזה מותר תן לי בכתב שזה מותר, בכתב... :זריהן. מר י

 10 ... למיטב ידיעתי גם שום  :גלר. מר ר

 11 . 2דף . אין לי בעיה, אני יוצא הלאה, שזה מותר או לא...  :זריהן. מר י

 12 ...אני רוצה להבין מה מותר :קעטבי. מר י

תראה לי , אני לא יודע, הוא אומר שזה מותר על פי חוק, תשאל אותו :זריהן. מר י 13 

 14 . תכוון אותי לאיזשהו מקום, באיזה סעיף

 15 .לא הבנתי, אני רוצה להבין אבל :קעטבי. מר י

 16 .יש סעיף רזרבה, יוסי, יש סעיף רזרבה :גלר. מר ר

הוא מותנה בהכנסה , לא חשוב באיזה סכום, אנחנו שומרים כסף :שגע. מר ח 17 

, תקשיב, אז אני יכול, אומר יוסי רשות לא יכולה לרשום רזרבה, והוצאה 18 

 19 לדעתי 

 20 .על פי הנחיות של משרד הפנים :גלר. מר ר

 21 . תגיד לי איפה זה, תגיד איזה הנחיה, אם זה לפי הנחיות :זריהן. מר י

שזה יהיה סעיף של הוצאות שונות של הכנסה מותנית  יכול להיות :געש. מר ח 22 

 23 ? מה עוד, כן. וזה יהיה אותו דבר כרזרבה... רק שזה, והוצאה מותנית

? נכון, יש כאן שתי משרות. 2דף . תבדקי, לא? את יכולה לבדוק את זה :זריהן. מר י 24 

 25 .אלף שקל 600משרה אחת של ראש המועצה זה , אלף שקל 850-ו 800

 26 . אלף שקל 600משרה אחת זה כמעט  :גלר. מר ר

פה יש שתי ? נכון, אלף שקל זה חצי משרה 250. אלף שקל 600כמעט  :זריהן. מר י 27 

 28 .משרות
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 1 .זה משרה וחצי? .קי.או, פה מוצג באיגוד :גלר. מר ר

 2 ?אתה מוכן לתקן את זה למשרה וחצי, זה משרה וחצי :זריהן. מר י

 3 .בטח, כן :גלר. מר ר

 4 .אני רושם יתוקן למשרה וחצי ,אחלה :זריהן. מר י

 5 ? אז כותבים אחד וחצי, אני רוצה לשאול שאלה :קעטבי. מר י

 6 נכון :זריהן. מר י

 7 . 2-זה מעגל את זה אוטומטית ל, לא :גלר. מר ר

 8 ... לא יודע :זריהן. מר י

 9 ? אתה מתכוון לתת סגן בשכר, שאלה כנה בלי להקניט, חיים, סליחה רגע :קעטבי. מר י

 10 .כן, אני חושב על האפשרות הזאת, אנחנו :געש. מר ח

 11 .אני רק שואל, אם כן אני בעד :קעטבי. מר י

 12 . אני מתכוון לאפשרות הזאת ואני שומר לי את האופציה הזאת :געש. מר ח

 13 סגן אחד או שני , יש לי שאלה :קעטבי. מר י

 14 .חצי סגן, יואב, חצי סגן, חצי, חצי :זריהן. מר י

 15 . ביוא, חצי :גדרון. כ 'גב

 16 ...בגלל זה :זריהן. מר י

 17 .אם זה שניים אז שני חצאים :קעטבי. מר י

 18 , לא, לא, לא :זריהן. מר י

 19 ( לא ברור, מדברים ביחד. )זה שלם :בן צבי. ח 'גב

 20 ... אני, אני לא נגד...אבל , בסדר :קעטבי. מר י

 21 ?אלף שקל 150, אמצעי תקשורת, פרסומים, 4' דף מס :זריהן. מר י

 22 כן :גלר. מר ר

, 150-והיום אנחנו ב 50-לפני שנה קיבלנו עדכון תקציב ל, 20-התחלנו ב :זריהן. מר י 23 

 24 ? מה אתם רוצים לפרסם כאן

למיטב זכרוני הגענו  2009קודם כל בנושא פרסומים גם בעדכון תקציב  :גלר. מר ר 25 

 26 .אלף שקל 100-ל

 27 .50-ל :קעטבי. מר י

 28 50 :זריהן. מר י
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 1 ...לא :געש. מר ח

 2 בנושא פרסומים עשינו עדכון  :גלר. מר ר

 3 אלף שקל 100 :געש. מר ח

 4 .אלף שקל גם 100זה  :גלר. מר ר

 5 ?2009-ב, אתה רוצה להגיד לי :זריהן. מר י

 6 2009-ב :גלר. מר ר

 7 ( לא ברור)? אני יכול לקבל את כל הפרסומים מה פרסמתם :זריהן. מר י

 8 ... הכנתי לך תיק של ה :געש. מר ח

 9 . עזוב, לי כלום לא הכנת :זריהן. מר י

 10 אני מכין את הכרטיס :גלר. מר ר

 11 נתתי לך מכתב לפני חודש... לא הכנת :זריהן. מר י

 12 ...תבוא תיקח. לא לפני חודש :גלר. מר ר

תראה איך אתה , אתה היית צריך להביא את החומר לפני הישיבה :זריהן. מר י 13 

ת לפני הישיבה היית צריך להביא א, תראה איך אתה מזלזל, מזלזל 14 

אמרת , אתה לא יודע איזה עדכון, הבאת איזשהו עדכון. החומר 15 

 16 ... בישיבה

 17 .לא נכון :געש. מר ח

 18 ?מה לא :זריהן. מר י

זה לא עושים בשום , ביקשת פירוט לרמה של כרטיס הנהלת חשבונות :געש. מר ח 19 

הכנתי פה על השולחן היה פה חוברת כחולה שבפנים כרטיסי , תקציב 20 

אמרתי לך בסוף , אותם סעיפים שביקשתהנהלת חשבונות של כל  21 

 22 .אני אבוא לקחת אותה, אמרת לא, הישיבה קח את החוברת

 23 אז לא :זריהן. מר י

ברמה של , אני אומר לך עוד פעם, החוברת עם כרטיסי הנהלת חשבונות :געש. מר ח 24 

 25 ארגון

 26 ?סיימת :זריהן. מר י

ם ארגון שברמה של אני לא מכיר שו, ברמה של ארגון, לא סיימתי, לא :געש. מר ח 27 

, ביקשת פירוט, אישור תקציב מביא את הכרטיסי הנהלת חשבונות 28 
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אין חיה , של כל נושא ברמה של כרטיס הנהלת חשבונות, תקשיב טוב 1 

 2 .כזאת

 3 .קי.או :זריהן. מר י

אמרתי לך בסוף הישיבה תיקח , הייתה חוברת, הכנתי לך פה, ביקשת :געש. מר ח 4 

 5 .זה הפירוט שביקשת. זה אמרת אני אבוא לקחת את, את זה

, אני לא רוצה את החוברת כי זה הגיע בסוף הישיבה, אני אמרתי לרן גלר :זריהן. מר י 6 

 7 ...אני אתן לך מספר סעיפים ו

 8 .תקבל את זה :גלר. מר ר

 9 ,סעיפים 7, 6סיכמנו שהם יביאו , ולא הבאת את זה בישיבה :זריהן. מר י

 10 החוברת :געש. מר ח

 11 . דש גם את זה לא קיבלתילפני חו :זריהן. מר י

 12 החוברת :געש. מר ח

חבל על , תודה רבה? אפשר לקבל, מה פרסמתם 2009-אני רוצה לראות ב :זריהן. מר י 13 

 14 . הזמן

 15 .אבל מותר לנו גם להרחיב את זה יוסי :גדרון. כ 'גב

 16 ?מה :זריהן. מר י

 17 .את הנושא של הפרסום מותר להרחיב :גדרון. כ 'גב

 18 (צוחקים. )300אלף ותתני לכדורגל עוד  300-תרחיבי גם ל, עיהאין לי ב :זריהן. מר י

 19 אחד הנושאים, תראה, אחד הנושאים :געש. מר ח

 20 יעשה לכם פרסום פי אלף , אלף תנו לכדורגל 150במקום לפרסם  :זריהן. מר י

 21 (צוחקת. )הוא קיבל מה שהוא רוצה, מה אתה רוצה מהכדורגל :גדרון. כ 'גב

 22 ... זה , ה לא רק כדורגלהספורט ז :קעטבי. מר י

 23 .7' עמ :זריהן. מר י

יחסי ציבור ודוברות אנחנו עומדים לקחת . עדיין 4... אני רוצה, לא, לא :מצליח. מר ע 24 

 25 ?דובר

 26 לא :זריהן. מר י

 27 .אלף שקל 50 :מצליח. מר ע

אנחנו הולכים לקחת סיוע חיצוני בנושא של , לא הולכים לקחת דובר :זריהן. מר י 28 
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אנחנו הולכים עכשיו להתחיל את הנושא , אתן לכם דוגמה, שיתוף ציבור 1 

צריך להתחיל לתת , מכירים אותו, הפיקוח רץ בשטח, של הקנסות 2 

 3 ... שנה בפרדס חנה 80אתה לא יכול לקרוא לתושבים להגיד להם , דוחות

 4 .אין מענישים ולא מזהירים קודם :מעודה. מר א

 5 אז הזהרנו :געש. מר ח

 6 ... כול להזהירכמה אתה י :זריהן. מר י

אלא להביא לידיעתם בדרכים שונות ... הכוונה לעשות שיתוף ציבור :געש. מר ח 7 

בן אדם , מה זה כולל, בפרסום פליירים שזה התעריפים וזה הולך לקרות 8 

אף אחד לא אומר לו , עד היום רגיל שהגדר חיה שלו פולשת למדרכה 9 

צריך להגיד , מחר בבוקר הוא משלם על זה לא זוכר את הסכום, כלום 10 

 11 .לאנשים

 12 ?מה לגבי לכלוך :גדרון. כ 'גב

 13 ?זה הדוברות :מצליח. מר ע

 14 יש לך סט של פיקוח , זה הפיקוח אותו דבר, אותו דבר :געש. מר ח

 15 ?אלף שקל 50-בשביל זה איש מקצוע יבוא לדבר ב :מצליח. מר ע

וקה חברה שזה עיס, אני לא רוצה לקחת דובר, חברה מרכזת את הנושא :געש. מר ח 16 

 17 .של פעילות לשיתוף ציבור, בתחום של שיתוף

 18 ... זה מיועד לנושא  :מצליח. מר ע

 19 ... אני רוצה לנסות  :געש. מר ח

 20 ?פקחים 3היום יש  :זריהן. מר י

 21 ?מה :געש. מר ח

 22 ?3היום זה  :זריהן. מר י

צריך להתחיל להכניס את ... אבל, 6-אני רוצה ללכת להגיע ל, 3היום זה  :געש. מר ח 23 

 24 . נסותההכ

 25 ?2מתי מוסיפים עוד  :כאכון. מר א

צריך , ועדת חריגים... יש הקפאת תקנים, הקפיאו, אם יהיה אישור :געש. מר ח 26 

 27 . אישור משרד הפנים

שליד פח יהיה ? האם אני יכולה להציע משהו לגבי השילוט בעניין הזה :רונן. ר 'גב 28 
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 1 .כתוב תודה שזרקת לפח

 2 .אפשר גם את זה :געש. מר ח

 3 .קצת לנסות אולי את החיובי ולא בשלילי תמיד :רונן .ר 'גב

הכוונה להראות מה יוצא , אבל הכוונה פה לעשות בחיובי, אני מסכים :געש. מר ח 4 

 5 .לתושב מזה

 6 הלוואי אם יהיה ליד הפחים הגדולים תודה שזרקת או  :רונן. ר 'גב

 7 ( לא ברור, מדברים ביחד. )שמי שזרוק גם יקרא :בן צבי. ח 'גב

 8 ?עוד שאלות :גלר .מר ר

, שומה וגביה יש לנו פה בעצם הוצאות שונות ומשכורות, 7עמוד  :זריהן. מר י 9 

 10 .אלף 170משכורות 

 11 .עובדת שלנו במחלקה :גלר. מר ר

 12 ?אלף 170המשכורת שלה , מה :זריהן. מר י

 13 . זה ברוטו, העלות שכר, לא משכורת, העלות שכר :גלר. מר ר

 14 .אחוז זה מעביד 40 :רונן. ר 'גב

 15 .אחוז 40סך הכל העלויות זה בערך , לא :גלר. מר ר

 16 ?אלף שקל 10ומה זה הוצאות שונות  :רונן. ר 'גב

 17 זה משכורת... מתוך  :מצליח. מר ע

 18 ?מה שאלת :געש. מר ח

 19 ?הוצאות שונות זה זה שהיא מביאה את הקפה :זריהן. מר י

 20 להחליף , לתחזק, הוצאות שונות זה לתקן :גלר. מר ר

 21 .זה בחוץ, השירותים כל הזמן מתקלקלים שם :צביבן . ח 'גב

 22 ... החברה , יוסי, אפרופו גביה :געש. מר ח

 23 ?שקל 10,000 :מצליח. מר ע

 24 . פנתה לבית המשפט... החברה ש :געש. מר ח

 25 ?נו ו :זריהן. מר י

 26 .לא קיבלו צו מניעה :געש. מר ח

? יע לזהלמה להג... המועצה הפסידה הרבה הוצאות משפטיות :זריהן. מר י 27 

אתם , ובראן אומר חלק מהדברים אל תגבו כי לא תצליחו לקבל'כשג 28 
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 1 ?זה לא הפסד, מפסידים ובכל זאת הולכים

 2 ?  שאנחנו גובים :גדרון. כ 'גב

 3 .בבית משפט והפסדנו... תבענו מישהו, נכון :זריהן. מר י

אני  ,בדרך כלל אנחנו נשמעים להוראות היועץ המשפטי, יוסי, בדרך כלל :געש. מר ח 4 

 5 .לא הולך בניגוד לדעתו

אז אני אומר לך שהוא אמר לי על איזשהו משהו שהיה שאני אמרתי  :זריהן. מר י 6 

 7 .המועצה לא הסכימה והפסדנו, למועצה אנחנו מפסידים

 8 .גם זה קורה :גדרון. כ 'גב

 9 .אנחנו לא מנצחים בכל משפט :געש. מר ח

 10 ... אבל איפה שזה קורה :זריהן. מר י

 11 .זה חבל גם, לא :דובר

 12 ...אבל אם אנחנו מראש הולכים לדבר כזה זה , בטח שחבל :גדרון. כ 'גב

הנושא של המרכז המסחרי בקיסריה במצב , שאלה לגבי משפטים, יוסי :געש. מר ח 13 

 14 ? היית הולך או לא הולך, ניתן היתר בנייה, ע מאושרת"שהיה יש תב

 15 .אני לא הייתי הולך :זריהן. מר י

 16 ...שב שהמלחמהאני חו :מצליח. מר ע

לא  ,מדברים ביחד.)דיון אפילוהיה לא  עוד...אתה קיבלת, עזוב, עזוב :זריהן. מר י 17 

 18 ?איפה היית, שנה 15ע לפני "אנחנו אישרנו שם תב( ברור

מה שנקרא , אני מבקש לעשות, מאחר וזה לא בתוך הדיון, דקה, דקה :געש. מר ח 19 

 20 ( עהקטי. )תפסיק את ההקלטה, בוועדות תכנון היוועצות

, אין אגף מוניציפאלי, אלף שקל 400שכר מנהל אגף מוניציפאלי , 16' עמ :זריהן. מר י 21 

 22 ?לא למחוק את זה

 23 לא :געש. מר ח

 24 ?למה :זריהן. מר י

 25 אני חושב שהתפקיד חיוני ואנחנו , מנהל האגף החדש לצערי התפטר :געש. מר ח

 26 ...לצאת למכרז עד ש, אז צריך לצאת למכרז :זריהן. מר י

 27 . בעדכון תקציב נקטין את הסכום...  :געש. חמר 

אני חושב , אני גם חושב שצריך מנהל מוניציפאלי? אני יכול להעיר הערה :קעטבי. מר י 28 



  04-8666313,כרכור                                                   חברת איגמי-ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
 2009בדצמבר   24 
 
 

49 

 1 ...ש

 2 .הוא מיותר לפי דעתי :זריהן. מר י

, אני לא מזכיר בכדי להקניט מישהו, באמת, אבל שכאן ישבנו, זו דעתי :קעטבי. מר י 3 

בואו , זה לא פוליטי, רבותי, ה'ואני אמרתי חברכשכאן ישבנו על תוספות  4 

למה , אולי אנחנו לא מתאימים לו, אולי הוא לא מתאים לנו, ניתן לו זמן 5 

. אחוז ולא הקשיבו 60להוסיף שכר של , אחוז 60-אנחנו ממהרים ללכת ל 6 

 7 .עכשיו מה המשמעות של זה אני לא יודע

 8 ? מה הוא עשה? מה עשה לך הבחור הזה :זריהן. מר י

לא לקפוץ , לכן אני אומר אנחנו צריכים בדברים האלה יותר לחשוב :קעטבי. מר י 9 

 10 .אחוז 40, אחוז 50להוסיף 

 11 נכון לעכשיו, אני לא, על זה אפשר לדבר, יכול להיות :געש. מר ח

 12 ?על מה הוא היה אחראי, מה הוא עשה :זריהן. מר י

י ארגוני היא הכנסה של שינו, הוא היה אחראי על שתי מחלקות :געש. מר ח 13 

קצת ארגוני וקצת , ראשי-גם לארגון וגם לארגון שיש לו דו, בעייתית 14 

ניסינו להכניס בכפיפה אחת את כל היומיום . פוליטי זה עוד יותר קשה 15 

לשים את , להיכנס לנושא, של המושבה לתוכנית עבודה מסודרת 16 

אני יכול להגיד לך , ליישם את התוכנית אב, התוכנית אב לתחבורה 17 

ם המחזור מה שהתחלנו בינתיים נורית יכולה להגיד כמה כסף שבתחו 18 

גרף , נושא של שיפוצי קיץ, העבודה על מרכזי המחזור, בינתיים נחסך 19 

הוא היה , לצערי היה שינוי ארגוני כבד, עבודה מסודר בשתי מחלקות 20 

, דקה, כבד גם בגלל שהמערכת הפוליטית לא בדיוק רצתה אותו 21 

 22 ויכול להיות שעשינו גם, האין לי בעיה עם ז, לגיטימי

למנות סגן ( לא ברור, מדברים ביחד)? מה זה הפוליטי לא רצו אותו :זריהן. מר י 23 

 24 ...בשביל מה, תן לו שיהיה אחראי, בשכר חצי משרה

 25 באופן לגיטימי , כשהמערכת הפוליטית, תקשיב, השינוי הארגוני :געש. מר ח

 26 .הוא עבר את המערכת הפוליטית :קעטבי. מר י

 27 ,מה שקרה הוא עבר את ההחלטה בפועל בשטח חלק מה, לא :געש. חמר 

 28 ל"אני שמעתי שהבטחת לו להיות מנכ :זריהן. מר י
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 1 רוצה לשמוע, רגע, רגע :קעטבי. מר י

 2 ! ?מה אני :געש. מר ח

 3 שניה :קעטבי. מר י

 4 ל"הבטיחו לו להיות מנכ :זריהן. מר י

 5 ?ל"מי הבטיח לו להיות מנכ :געש. מר ח

 6 .ובסוף לא נתנו לו אז הוא הלך, ככה שמעתי :ןזריה. מר י

 7 ?ל"מי הבטיח לו להיות מנכ :געש. מר ח

 8 .אני אומר לך מה שמעתי, ככה שמעתי :זריהן. מר י

, היה צריך לבנות את התפקיד, התקבל לעבודה המנהל המוניציפאלי :געש. מר ח 9 

, הוא נתקל בקושי, נבחר על פי כישוריו, למלא אותו תוכן וליישם אותו 10 

 11 ... בין היתר אולי בגלל שזה התפקיד הראשון שלו

 12 ? אז הוא לא הצליח לבצע את התפקיד :מצליח. מר ע

החדרת שינוי ארגוני בהיקף כזה , לא הצליח בצורה שאני ציפיתי ויש גם :געש. מר ח 13 

 14 . זה בעיה

 15 ? אתה משאיר את התקציב הזה, .קי.או :זריהן. מר י

 16 .הוא לא ינוצל הוא יוקטן אם, יהיה עדכון תקציב :געש. מר ח

 17 .עובדי רחובות 15, ניקוי רחובות, 17, .קי.או :זריהן. מר י

 18 ? איזה עמוד אתה :גלר. מר ר

 19 ?זה לא עובדי מועצה, 17' עמ :זריהן. מר י

 20 עד היום, לא :גלר. מר ר

 21 ...היו אתיופים ו, איפה כל האלה :זריהן. מר י

זה לא מכרז של , עובדים 10של  לפני שנתיים יצאנו למכרז להעסקה :גלר. מר ר 22 

זה בערך קילומטר וחצי של , זה מכרז לקבל שירות, העסקת כוח אדם 23 

מוצע , עובדים 10זה שווה ערך לעובד אחד ואנחנו העסקנו , ניקיון, כביש 24 

 25 1,150,000וגם שמנו ברזרבה עוד  2010-עובדים נוספים ב 5להעסיק עוד 

 26 . עובדים נוספים אם זה יתאפשר 10שקל לעוד 

 27 ?כולם עובדי קבלן :קעטבי. מר י

 28 כולם :גלר. מר ר
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 1 ?לא עובדי מועצה :קעטבי. מר י

 2 ?כמה עובדי מועצה יש שמנקים :זריהן. מר י

 3 .כל העובדים זה עובדי קבלן :גלר. מר ר

 4 ?אין עובדי מועצה שמנקים כבישים :זריהן. מר י

 5 ...  :גלר. מר ר

 6 מה עובדי מועצהיש לך כ, משאית טיאוטאת היש לך  :געש. מר ח

 7 ...עובדים 10יש עוד  :גלר. מר ר

 8 ...10עוד  :געש. מר ח

 9 ?של הקבלן 15-חוץ מה 10עוד  :זריהן. מר י

בכל הקילומטרים שהפועלי ניקיון עובדים שלא , אבל יש הצעה  אחת :מצליח. מר ע 10 

 11 .ברגע שיש עץ הוא יושב שם, יהיו עצים

 12 ( צוחקת)           :בן צבי. ח 'גב

ע שהוא צריך "אנחנו נעיר את תשומת לבו של מנהל מחלקת השפ :עשג. מר ח 13 

 14 ( לא ברור, מדברים ביחד...)

 15 . חסר עוד אופנוע בפיקוח :זריהן. מר י

 16 .2010נתחיל להעסיק בשנת , עובדים 2אנחנו רוצים להעסיק עוד  :גלר. מר ר

 17 .הפקחים חייבים להיות עובדי מועצה :געש. מר ח

 18 .מלכה אין לו רישיון לאופנועאבל יוסי  :זריהן. מר י

 19 .אנחנו נעביר אותו טסט :געש. מר ח

 20 ?אתה תיתן לו זה, אה :זריהן. מר י

 21 .זה ממש מסובך :דובר

אני הייתי ( צוחקים. )אני אגיד לו שקונים לו אופנוע אז הוא יבוא, טוב :זריהן. מר י 22 

 23 מציע שיהיה מנהל אגף פיקוח אבל 

, הוא צועד בבוקר, בוקר עם אבא שלךאני מציע שתעשה צעידת  :געש. מר ח 24 

 25 .תתאוורר

 26 .לא צועד, הוא לא צועד :זריהן. מר י

 27 .פגשתי אותו, למה אתה אומר :געש. מר ח

 28 . מזמן? מתי :זריהן. מר י
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 1 .שבועות 3לפני  :געש. מר ח

 2 ?מנהל, לווספות ועוד אחד מה 2עוד , לווספות 2אז זה , עובדים 6,טוב  :זריהן. מר י

 3 ...אחד זה מנהל היחידה, יוקבד :גלר. מר ר

 4 ? הוא יכול להיות מנהל? אתה תומך ביוסי מלכה, אמרתי לך :זריהן. מר י

 5 .אני לא יודע :פרץ. מר ד

 6 ? למה אתה אומר ככה :זריהן. מר י

 7 ...לא יודע אם :פרץ. מר ד

 8 הלאה, הבנתי, לא חשוב :זריהן. מר י

 9 .זה מסמר בלי ראש, יוסי :בן צבי. ח 'גב

למה , תגיד. יש לו ראש חבל לך על הזמן( צוחק. )אחלה מסמר זה? מי :ןזריה. מר י 10 

 11 ( לא ברור, צוחק), בעיתון יש להם אתה יודע, בזה, שמת את זה פה

 12 תירגע :גדרון. כ 'גב

לפחות אני , 24' עמ( לא ברור, מדברים ביחד)? מה אני אעשה, אני יודע :זריהן. מר י 13 

אפשר ( צוחק. )הכל עובר, לםגם ככה הם ירימו את היד כו, אצחק קצת 14 

אני בישיבה האחרונה שהייתי בוועדת ? לקבל פירוט לחגיגות ואירועים 15 

זה עלה , אירועים אם כוכי קיבלתי איזה דף ושם היה כתוב זה עלה ככה 16 

 17 ביקשתי פירוט מגברת, ככה

 18 ענת :גדרון. כ 'גב

 19 ? איך קוראים לה :זריהן. מר י

 20 .ענת אלקבץ :גלר. מר ר

 21 . אין לך שום בעיה לקבל :גדרון. כ 'גב

 22 . עד היום לא קיבלתי כלום :זריהן. מר י

 23 ?זה עלה ככה זה לא פירוט, זה עלה ככה, אם היא נתנה לך זה עלה ככה :גדרון. כ 'גב

, 10,000... רציתי פירוט יותר מפורט? נכון, בישיבה קיבלת דף כמוני... :זריהן. מר י 24 

, אלף שקל 800א אחד שמקבל אני ל, זה עלה ככה, זה עלה ככה, 30, 20 25 

 26 .אלף שקל אירוע תרבות 780גם פה כתוב 

 27 אירועי, אירועי :גדרון. כ 'גב

 28 .כתוב פה אירוע, אירוע :זריהן. מר י
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 1 .זה אירועי :דובר

 2 .תרבות אירועי :גדרון. כ 'גב

 3 ? .קי.או, אירועי תרבות :זריהן. מר י

 4 חצי מיליון שקל זה רק :גדרון. כ 'גב

 5 500לא של , 780-אני רוצה פירוט של ה, תני לי? ל למה סתם לדבראב :זריהן. מר י

 6 .אלף

אין שום בעיה שאתה . אתה לא נותן לי לענות, אתה רק מדבר, יוסי :גדרון. כ 'גב 7 

, אני רק אגיד בגדול מה הדברים הגדולים שהיו, תקבל את כל הפירוט 8 

כל חצי מיליון שקל עולה . פשוט בגדול תקבל איזה פירוט שאתה רוצה 9 

הוספנו , המימונה, ימי הזיכרון, שנה מסביב לאירועים של יום העצמאות 10 

אבל עשינו בקיץ אירוע , השנה גם את המימונה שבסוף היא לא הייתה 11 

 12 ...גם השנה יכול להיות שהיא לא תהיה. גדול

 13 ...אלף שקל  20, מה גדול, זה לא היה גדול :זריהן. מר י

 14 .עלהאלף שקל  50, מה פתאום :גדרון. כ 'גב

 15 .20בהתחלה זה היה ? 50בסוף זה עלה  :זריהן. מר י

 16 ...אלף שקל 50 :גדרון. כ 'גב

 17 .וזה לא יספיק 20אבי אמר מה שנשאר זה  :זריהן. מר י

, גם יש להפריד בין כמה אתה משלם לאמן לבין כל המסביב, לא, יש, לא :גדרון. כ 'גב 18 

של גדרות כל הנושא של ביטחון וכל הנושא של מקומות וכל הנושא  19 

 20 .ומשטרה

 21 700-את מסכימה איתי ש :זריהן. מר י

 22 . אין שום בעיה, אתה תקבל את הכל :גדרון. כ 'גב

 23 נבע מאיזושהי  780-ה :זריהן. מר י

 24 יש תוכנית שהיא עדיין, אבל שוב, איזושהי תוכנית :גדרון. כ 'גב

 25 .יש ביצוע ויש תוכנית :זריהן. מר י

אני רוצה פשוט בגדול להגיד , כמו שהיה השנהיש רעיונות , בדיוק :גדרון. כ 'גב 26 

והיה גם את המפגש כדורגל  80-שהשנה המשכנו את הנושא של חגיגות ה 27 

, היה אירועי קיץ, היה מסיבת חנוכה, והיה גם את המפגש עם היקים 28 
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כל הדברים האלה קודם כל , אנחנו רוצים להוסיף אירועים השנה לנוער 1 

 2 .הצעות אתה יושב גם בוועדה ואנחנו מביאים

 3 אין בעיה :זריהן. מר י

יש . התקציב הזה יהיה עם הצעות לאירועים, דקה, התקציב הזה יהיה :גדרון. כ 'גב 4 

, שנה לתימנים 60אנחנו רוצים לתת איזה משהו , שנה לתימנים 60השנה  5 

כל פעם אנחנו לוקחים כל מיני סקטורים שיש להם איזושהי חגיגה  6 

 7 .ועושים

 8 ? שנה 60למה  :דובר

 9 . 26' עמ :זריהן. מר י

 10 ( לא ברור, מדברים ביחד... )מאז שהם טסו עם השטיח :גדרון. כ 'גב

 11 . אלף שקל רכישת מחשבים 100 :גלר. מר ר

 12 ?למה כל כך הרבה כסף, אלף שקל 20שכר , יש לי שאלה בנושא הקודם :מצליח. מר ע

 13 . זה שעות נוספות :גלר. מר ר

 14 ... כתוב לעובדים  :בן צבי. ח 'גב

 15 .שעות נוספות להרכיב :גלר. מר ר

 16 .חייבים להכניס את זה :גדרון. כ 'גב

 17 . אלף שקל 20חודשים  12-איך תחלק ב :מצליח. מר ע

עכשיו אנחנו דואגים , גם זה לא היה אפילו בתקציב. זה רק שעות נוספות :גדרון. כ 'גב 18 

 19 .להכניס את זה

 20 .כן, יוסי :געש. מר ח

 21 ... שקל  1,150,000יש שם עוד , ועברנ, 16' יש עוד בעמ :זריהן. מר י

 22 ... אמרנו שזה , 150זה לא  :גלר. מר ר

 23 . הם עובדים נונסטופ ובלילה... כל האירועים :גדרון. כ 'גב

 24 ...היה כדאי שיוציאו את זה החוצה :גלר. מר ר

 25 לא :גדרון. כ 'גב

 26 שיארגנו את זה זה  :גלר. מר ר

 27 ? מי ינקה? מה זה החוצה :גדרון. כ 'גב

 28 . זה בנוסף למשכורת :גלר .מר ר
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 1 ? מי ינקה :גדרון. כ 'גב

יש פה משרד החינוך לתרבות תורנית ( לא ברור, מדברים ביחד. )34' עמ :זריהן. מר י 2 

 3 .אלף שקל 50

 4 .זה הכנסה :גלר. מר ר

זה , אלף שקל למועצה 50משרד החינוך מעביר כסף , זה הכנסה :זריהן. מר י 5 

ראש המועצה , אלף 50 -ס "תנמ... 35-המשכורת של נחמיה שנדע ב 6 

 7 ... מעבירים את זה לפה... שהוא לא בניגוד עניינים

אלף  50מהמועצה , אני לא לוקח מהכיס... אתה לא מעביר כסף, צינור...  :געש. מר ח 8 

אלף  50ס "אלף שקל ומעביר למתנ 50אני מקבל , ס"שקל ומעביר למתנ 9 

 10 .שקל

 11 ( לא ברור)אתה  :זריהן. מר י

 12 .יש השבוע עוד פעם דיון. עתנו לאלד :געש. מר ח

 13 ?על מה :זריהן. מר י

 14 .בוועדה לניגוד עניינים על הנושא הזה :געש. מר ח

 15 ?שלו, של מי :זריהן. מר י

 16 כן :געש. מר ח

 17 ?מי הגיש :זריהן. מר י

 18 .הם נזכרו עכשיו על המכתב של עמוס :געש. מר ח

 19 ? מה שעמוס הגיש אז :זריהן. מר י

 20 כן :געש. מר ח

 21 .פעולות שונות, 36' עמ :זריהן. מר י

 22 כן :געש. מר ח

 23 ?מה זה, אלף שקל פעולות שונות 30 :זריהן. מר י

פותחים , פעולות שעושים, כל מיני שעת סיפור, פעולות שונות זה ספריה :גלר. מר ר 24 

 25 .שעות סיפור, הרצאות... ספריה חדשה

 26 ?תאיזה פעילויו, מה עושים שמה, מועדון רכס, 37עמד  :זריהן. מר י

מה שקורה היום אין לנו חוץ מבית ספר שום מרכז , כוכי, דקה, בית רכס :געש. מר ח 27 

 28 , אלי, אלי בבקשה, יש, קהילתי
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 1 ...הוא רק, לא :גדרון. כ 'גב

כל  הבית שהועבר אלינו אחריבית רכס הוא ... יש לי, באמת, כוכי :געש. מר ח 2 

לא כל , יש צורך במקום נוסף חוץ מבית ספר... להפעלה ...הרעש 3 

האוכלוסייה שאתה רוצה לעשות לה פעילות קהילתית אנחנו רוצים  4 

אני . ס לפעילות בית ספרית"להפעיל את בית רכס כזרוע נוספת של המתנ 5 

בסוף נמכור ... לא יודע מה יקרה בהמשך כי הבית הזה הוא לא שלנו 6 

 7 .אותו

 8 ?מה עושים בו היום אבל :זריהן. מר י

 9 . היום הוא ריק :געש. מר ח

 10 ?אז מה יש פה? ריק :זריהן. ימר 

 11 .לגבי התקציב מי שיפעיל אותו זה חלק מתקציב העירייה :גדרון. כ 'גב

 12 .זה נראה נטוש... אין בעיה :זריהן. מר י

 13 . יש בעיה לשפץ אותו מכסף של המועצה... הוא נטוש לצערי :געש. מר ח

 14 .עשית פה בלגן... :זריהן. מר י

 15 (צוחקת) :גדרון. כ 'גב

 16 .עוד שני דפים :הןזרי. מר י

 17 .זה רק בחוברת שלך, לא :געש. מר ח

 18 בכוונה, זה בכוונה :זריהן. מר י

 19 .בכוונה בחוברת שלך :געש. מר ח

 20 . כי אצלנו באמת אין ספינים :דובר

 21 ... תצחק :זריהן. מר י

 22 (לא ברור) :דובר

 23 בוא נראה ... רגע? מה יש פה עוד? אה, כן :זריהן. מר י

 24 !תגיד בקול רם, גיד בקול רםת, תגיד :גדרון. כ 'גב

 25 .אני מדבר עם רן :דובר

 26 .זה חשוב, לא :גדרון. כ 'גב

 27 .הוא דיבר עם רן כוכי, כוכי :געש. מר ח

 28 חשבתי שהוא דיבר בשקט עם  :גדרון. כ 'גב
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תקציב , תגיד לי אם זה חוקי או לא וזהו, שאלה קטנה, רגע, רגע, רגע :זריהן. מר י 1 

 2 ?נכון, וז היה בשנה שעברהאח 60, 1,250,000מועצה דתית 

 3 ? איזה דף :גדרון. כ 'גב

 4 . 1,372,000לפני שנה היה  :גלר. מר ר

 5 ?שיש כאן זה לפי משרד הדתות 1,600,000-ה, 54דף  :זריהן. מר י

לפני חודשיים קיבלנו רק , התקציב של משרד הדתות אנחנו לא קיבלנו :גלר. מר ר 6 

 7 .2009תקציב של 

 8 .קי.או :זריהן. מר י

 9 .זה בינתיים ההערכה שלנו :גלר .מר ר

... אם אתה אומר לי שבמקום ... אין לך אישור של משרד הדתות לגבי :זריהן. מר י 10 

 11 .אחוז אז אין לי בעיה 60זה  1,600,000-אם אתה אומר לי ש

יכול להיות שמועצה מוסיפה עוד כסף על אותו , אחוז 60... קודם כל זה  :גלר. מר ר 12 

 13 ינימוםאחוז זה המ 60הרי , דבר

אני מוכן , אין לי בעיה, אלף 400תן להם עוד , צריך להוסיף את זה פה :זריהן. מר י 14 

 15 ...אחוז 60אבל פה מגיע להם , להוריד את היד על זה

 16 , לא, לא, לא :געש. מר ח

 17 ?למה לא :זריהן. מר י

 18 .אחוז זה ההתחייבות שלך המינימאלית 60, אין לך מגבלה :גלר. מר ר

משרד הדתות , היום המועצה הדתית צריכה לשלוח תקציב, קציביש ת :זריהן. מר י 19 

עכשיו אם התקציב הוא ? נכון, 40מול  60... מאשר אותו ובסך הכל 20 

 21 . זה מה שאני שואל, אין לי בעיה, בסדר, 60:40לפי  1,600,000

בעקבות הביקורת של המבקרת במה שקורה , אבל יש בעיה אחרת :בן צבי. ח 'גב 22 

 23 ... יש פקח על השעות של , יש סידור עבודה, שעוןיש , במועצה הדתית

אני לא מתלונן , הכל פיקס מה שבדקנו, הם עובדים בסדר, זה לא שייך :זריהן. מר י 24 

 25 .מהבחינה הזאת אין בעיה, על זה

 26 יש ממונה ואני מקווה שהוא עושה :געש. מר ח

לא הכל , אחוז ממשרד 60זה  1,600,000-אני שאלתי בסך הכל אם ה :זריהן. מר י 27 

 28 שזה יהיה , מהתקציב
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 1 ? מה עוד :געש. מר ח

 2 , איכות הסביבה, אני חושב ש :זריהן. מר י

 3 . 3הגדלה פי  :בן צבי. ח 'גב

 4 ?את רואה, נכון :זריהן. מר י

 5 .חלק מהפעילויות של איכות הסביבה מפורטת בתקציבים אחרים :השמשוני. נ 'גב

 6 ?תקציבים אחרים :זריהן. מר י

 7 . כן, אני אמרתי לך קודם, כן, כן :השמשוני. נ 'גב

 8 ...אז למה :זריהן. מר י

 9 ...עושים עכשיו שאנחנו... אנחנו. כמה שהיא ביקשה היא קיבלה :געש. מר ח

 10 .אנחנו מקבלים את כל התקציב :גדרון. כ' גב

קרן ההטמנה , המשרד לאיכות הסביבה קרן הניקיון...להיטל ההטמנה... :געש. מר ח 11 

 12 ? אלף שקל 480? כמה? נכון, סביבתיים... עודויש 

 13 . בשביל היטל הטמנה :השמשוני. נ 'גב

 14 . בשביל היטל הטמנה :געש. מר ח

 15 .בבנימינה עשו מחזור בבתים     :השמשוני. נ 'גב

 16 ? מה זה? נשאר משנה שעברה, 50משכורת הוצאות פרישה , 58, דף אחרון :זריהן. מר י

 17 .נצטרך לשלם הוצאות פרישהיתכן ובמהלך השנה יפרשו עובדים ו :גלר. מר ר

אתה ( לא ברור, מדברים ביחד.)150תשים , 100 תשים... אז תשים, יתכן :זריהן. מר י 18 

 19 ... מתכנן

 20 ? עוד משהו... אז יכול להיות שאנחנו, 65יש עכשיו אחד פורש בגיל  :געש. מר ח

 21 ? אתה יכול להסביר לי פה משהו, יש לי בנושא של קליטה :קעטבי. מר י

 22 ?קליטה :שגע. מר ח

 23 .מוקד קליטה 55, בקליטה יש :קעטבי. מר י

 24 ?איזה עמוד :געש. מר ח

 25  55 :קעטבי. מר י

 26 .אני רוצה להעלות משהו, יואב, רגע, רגע :כאכון. מר א

 27 . בבקשה :קעטבי. מר י

בסך הכל היקף של מוקד לקליטת כאן יש (לא ברור, מדברים ביחד)  :כאכון. מר א 28 
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, זה שכר עבודה ומכפילי פעולות, תחברמזה אלף שקל ש 250אתיופים  1 

 2 ,אלף שקל 150, אלף שקל 150...וחוץ מזה במסגרת של

 3 .ומשהו 400בסך הכל זה  :גלר. מר ר

 4 ? אלף שקל 150-מאיפה ה :קעטבי. מר י

 5 .הכל משרד הפנים :גלר. מר ר

 6 ( לא ברור, מדברים ביחד)... בוא, אבי :זריהן. מר י

 7 ? למה אנחנו לא ממשיכים? יוסי? להמשיך אפשר? מה קרה, נו :גדרון. כ 'גב

 8 ( לא ברור, מדברים ביחד)?  אפשר להצביע :דובר

מסתבר שדרך האומן שהייתה , עוד שני דברים שאני רוצה להעלות :כחלון. מר ע 9 

בהידברות עם , שבת ולא בהשתתפות המועצה-מנוהלת בימי שישי 10 

ק ואז הם האמנים הגענו איתם להסכמה כמועצה שאנחנו כן נוטלים חל 11 

 12 .שישי-עושים את זה חמישי

 13 לא :געש. מר ח

 14 רביעי  :כחלון. מר ע

 15 .לא בשבת :בן צבי. ח 'גב

 16 . חמישי ומוצאי שבת, רביעי :געש. מר ח

 17 (לא ברור, מדברים ביחד)?  במה זה מחייב את המועצה, רגע :דובר

 18 יוסי, רגע :גדרון. כ 'גב

 19 . קשקשן שכמוך...  :זריהן. מר י

 20 .אני רוצה להסביר פה משהו, אל :כאכון. מר א

 21 .שקט, רגע, אבי :גדרון. כ 'גב

הוא חושב חיים שבפעם ... אני רוצה להבהיר משהו ליוסי, רגע, לא :כאכון. מר א 22 

 23 .כשהם עבדו בשבת אתה היית אחראי לכך, הקודמת שהיה

 24 ... למה אתה אומר , אני לא אמרתי שהוא אחראי :זריהן. מר י

 25 מה זה חיים געש קובע , שאתה אומר לי פהזה מה , כן :כאכון. מר א

 26 .לא נכון :זריהן. מר י

 27 ?לא :כאכון. מר א

אני אמרתי לך שאם ראש מועצה רוצה לא תהיה פעילות שלהם בשבת  :זריהן. מר י 28 
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למה עכשיו אין סטטוס , היה סטטוס קוו, כמו שהיה בקדנציה קודמת 1 

 2 ? שלוש שנים האחרונות, קוו בארבע

 3 אתה טועה, רך האומןד, יוסי :געש. מר ח

 4 ( לא ברור, מדברים ביחד)אתה ראש רשות  :זריהן. מר י

 5 ( לא ברור, מדברים ביחד. )כשאתה היית עשינו את זה :גדרון. כ 'גב

עשו את זה פעם , זה היה באמצע השבוע, מה שנקרא את דרך האומן...  :געש. מר ח 6 

, יה פיצולבינתיים גם בתוכם ה, אחת באמצע השבוע והם לא היו מרוצים 7 

 8 .ושנה אחרי זה הם רצו לחזור לשבת, לא חשוב למה ואיך

 9 .הרבה יורת משנה, זה לא שנה :זריהן. מר י

 10 . אנחנו מימנו את זה, כן. שנה אחרי :גדרון. כ 'גב

 11 .החוברות שלהם וכל הזה שלהם נמצא אצלי :זריהן. מר י

 12 , דקה, דקה! ... לא :געש. מר ח

 13 ... ותםלמה צריך לממן א :כחלון. מר ע

 14 .אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, דקה :געש. מר ח

 15 ! שניה, רגע :גדרון. כ 'גב

 16 .הם גובים כסף :כחלון. מר ע

 17 .זה תורם לשם הטוב של הישוב, זה תורם :געש. מר ח

 18 .לעיצוב של הישוב, נכון :גדרון. כ 'גב

 19 (.מלה לא ברורה)זה עושה את הישוב  :געש. מר ח

 20 .ם אלינו מכל הארץ סביב העניין הזהבאי :גדרון. כ 'גב

משקיעה ים של כסף לאחזקה של דרך היין ולא מקבלת גרוש כי ... למה :געש. מר ח 21 

הוא מקבל ארנונה מהדוכן של הארטיק בין אם יש תיירים ובין אם אין  22 

 23 .תיירים

 24 . אבל יש להם פסטיבל :גדרון. כ 'גב

 25 ?ה זה מוצאי שבתאני יכול לדעת מ? ומה זה מוצאי שבת :כחלון. מר ע

 26 .מצאת השבת :גדרון. כ 'גב

 27 מה שעשינו , הכוונה היא, מצאת השבת :געש. מר ח

 28 ... הם ? אפשר לאכוף את זה :זריהן. מר י
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 1 (לא ברור, מדברים ביחד)לא , לא :געש. מר ח

 2 . לפני שנתיים זה היה, יוסי :גדרון. כ 'גב

 3 .פרסום ושלטים, שיווק, פרסום ו, שיווק :געש. מר ח

 4 ?בגלל זה הפרסום פה גבוה :זריהן. ר ימ

 5 . זה לא קשור, לא, לא :גדרון. כ 'גב

, הם הגיעו אלי אחרי, זה לא היה בתקציב המקורי, זה היה, לא הכנסנו :געש. מר ח 6 

 7 .לפני ישיבת הנהלה

 8 .אחרי שדיברנו איתם שלא נותנים להם :גדרון. כ 'גב

, מבקשים לחזור חזרה לדרך האומןאמרו אנחנו , פנו אלינו ועד האומנים :געש. מר ח 9 

אני חושב שהדבר הזה שפעילות . ללכת למתכונת של אמצע השבוע 10 

 11 .האומנים עושה טוב למושבה

 12 .בסדר גמור, אין בעיה :זריהן. מר י

 13 ... ולכן אני רוצה :געש. מר ח

 14 אני מקווה רק  :זריהן. מר י

 15 . באמצע השבוע, שלא יהיה לא שישי ולא מוצאי שבת :כחלון. מר ע

 16 . שישי יהיה בוקר. שישי אם יהיה יהיה בוקר :גדרון. כ 'גב

 17 ( לא ברור, מדברים ביחד... )? אתה עוזר להם... אתה עושה  :זריהן. מר י

 18 . אלף שקל 70מדובר על , דקה, חברים :געש. מר ח

 19 ! שקט :גדרון. כ 'גב

 20 ?לא, יש לך עוד סעיף, עמוס :געש. מר ח

 21 . ס"את גידור המתנ :כחלון. מר ע

 22 ס"את המתנ :געש. מר ח

 23 ...האירועים המרכזיים של ה :כחלון. מר ע

מה שקורה שכל פעם שרוצים לעשות אירוע מתחת לכיפת השמיים זה  :געש. מר ח 24 

 25 .ים של כסף על אבטחה

כי זה ... בשנה שעברה רצינו לעשות את המימונה בבריכה. חבריה, רגע :גדרון. כ 'גב 26 

כנה להסתפק בשמירה יחסית המקום היחידי שהמשטרה הייתה מו 27 

ס בשטח הפתוח הוא לא "אבל הגודל של הבריכה של המתנ, פשוטה 28 
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שוק או למימונה או -לשיק, לא חשוב, אנחנו רוצים לחזור, מספיק גדול 1 

הוא , ס הוא באמצע המושבה"המתנ, ליריד אקולוגי או כל דבר אחר 2 

 3 ר לגידור שיענה לדרישות של"נפתח תב, אנחנו, פ הכי גדול"השצ

העמודים הכנו , המשטרה מבחינת הגובה כי יש שם את חומת האבן 4 

ר כדי להבטיח שאנחנו עושים גידור שגם יהיה "נפתח תב, בעבודה אצלי 5 

 6 .לא גידור רשת, יפה

 7 ( לא ברור, מדברים ביחד... )אז זה לא כל כך, צריך גם בצד השני לגדר :גדרון. כ 'גב

 8 .כמו מחנה יהיה עכשיו :מצליח. מר ע

 9 ... כמו כל הגדרות האלה :זריהן .מר י

 10 .שיהיה יפה :מצליח. מר ע

זה פשוט יתווסף לתוכנית העבודה של , זה צריך לעמוד בדרישות :געש. מר ח 11 

אני מבקש להצביע ... ר"ברגע שיהיו הצעות מחיר יפתח תב, הפרויקטים 12 

 13 ? מי בעד, 2010על תקציב 

 14 . עם התיקונים שלו :גלר. מר ר

 15 .וד לכםכל הכב :מעודה. מר א

 16 . תודה רבה, תודה רבה :געש. מר ח

- ישיבה נעולה- 17 

 18 

  19 


