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 1 על סדר היום:

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

 3 .יגור-מוגשת ע"י גב' הגר פרי 

 4 מוגשת ע"י –הצעה לסדר בעניין הכרזת רחוב "השוק הישן" כרחוב ציבורי  .2

 5 .מר רון לירם 

 6 מוגשת ע"י –זכות להנחה  הצעה לסדר בנושא הנחות לנכים, לעיוורים ושאר בעלי .3

 7 .מר אפרים מעודה 

 8 .2015ר העמדת רכב וחנייתו התשע"ה אישור חוק עז .4

 9 .208חלקה  10111אישור המועצה על בקשה להיתר של גב' חדוה להב בגוש  .5

 10 הוספת חוו"ד –שנה  15המועצה להשכרת בריכת השחיה למשך אשרור החלטת  .6

 11  .היועמ"ש 

 12 אשר  10105בגוש  98-101אישור המועצה לחזור בה מכוונתה להפקיע חלקות  .7

 13  11.3.15מיום  7003פורסם בילקוט הפרסומים מס'  

 14 אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים וכספי הרשות המקומית .8

 15 להרכבים הבאים: 

 16 וגב' ענת אבן צור 24680027גב' נורית בנולול מ.ז.  – ביה"ס מעיינות א. 

 17 .29409414מ.ז.   

 18 וגב' תיקי טסי 055957435גב' לאה קראוס מ.ז.  – ביה"ס ממלכתי כרכור ב. 

 19 .2441215מ.ז.   

 20 דר' משה הרשקוביץ מ.ז.  – ביה"ס החקלאי כספי רשות מקומית ג. 

 21 )רק כספי רשות מקומית(.  56711179ומר יוחנן אייל מ.ז.  032233215  

 22  032233215דר' משה הרשקוביץ מ.ז.  – ביה"ס החקלאי כספי הורים ד. 

 23 ק)ר 28714657או חלי חכימי מ.ז.  033586314וגב' נועה מלכוב מ.ז.   

 24 כספי הורים(.  

 25 . 2018אישור תבחינים לתמיכות בעמותות לשנת  .9

 26 ע"ש:אישור בקשות לעבודה נוספת  .10

 27 מפקחת הועדה המקומית. –גב' ליליאן סדגסי  א. 

 28 מח' פיקוח, אכיפה ואיכות הסביבה. –מר ששון חכמון  ב. 
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 1 פה ואיכות הסביבה.מח' פיקוח, אכי –מר ניב ימיני  ג. 

 2 אכרזה וסלילת רחובות: .11

 3 היוצא מרחוב אחוזה ומקביל לרחובות –רחוב חדש ללא שם וללא מוצא  א. 

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

 5 . 775. משויך לתב"ר 353-0078717עפ"י תב"ע מס'  –רחוב הגלעד  ב. 

 6 1.3.17עדת שמות מיום אישור פרוטוקול ו .12

 7 .25.7.17פרוטוקול ועדת שמות מיום אישור  .13

 8 שנפתח 739אישור התקשרות ללא מכרז עם חברת החשמל, בהמשך לתב"ר  .14

 9 .4.6.15-ב 

 10  2017אוגוסט -אישור תב"רים יולי    . 15

 11 עדכונים

 12 

 13 פ ר ו ט ו ק ו ל

 14 

 15 . 59בד לפתוח את ישיבת המועצה מס' אני מתכרבותי,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 16 

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

 18 )מצ"ב הצעה לסדר+התייחסות היועמ"ש(.יגור -וגשת ע"י גב' הגר פרימ

 19 בנושא רישום דו"חות חניה. על סדר היום הצעה לסדר  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 20 יש לי שאלה לסדר היום. מ. מגידש:

 21 לא, סליחה בבקשה, מתחילים בסדר היום.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22 סדר היום. יש לי שאלה ל מ. מגידש:

 23 לסדר היום.  מה השאלה?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 בחודש מאי בישיבה עלה נושא מחזור הפחים ואמרת שתיתן תשובה.  מ. מגידש:

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

 26 בישיבה הקודמת, מ. מגידש:

 27ום. זה לא שאלה לסדר סליחה, לא. אני מתחיל את סדר הי  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28 היום.
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 1 למה לא? מ. מגידש:

 2 אני מאוד מצטער.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 3 בישיבה הקודמת, מ. מגידש:

 4סליחה, לא, לא, לא. סליחה מיכה, סליחה, אתה לא יכול.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5 שוב או, אני מבקש ממך, את רוצה להעלות, לדון בזה

 6 )מדברים ביחד(

 7תקשיבי, אני מציע משהו. ההצעה שלך דנו בה בפעם   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”וע

 8בסך הכול הקודמת. אני מציע הצעה יעילה כדי להתקדם כי דנו בה 

 9הכללי, אני חושב שכדאי למנות ועדה, מאחר שמדובר על דו"חות בעיקר 

 10 משעה שבע בערב שזאת הבעיה.

 11 הנושא? שידעו מה,אתה רוצה לפחות להציג את  ה. פרי יגור:

 12לגבי רישום כן, ההצעה שלך זה ההמשך של ישיבה קודמת   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 13 דו"חות חניה.

 14 לא, זה לא המשך, סליחה.  א. מעודה:

 15 לא, לא, המשך הנושא.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 16 )מדברים ביחד(

 17י מוריד מסדר היום, אם אתה אם לא אנסליחה אפרים,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 18 תפריע לי. 

 19 אפרים, אפרים.  א. כאכון:

 20 אל תעזור לי, אבי. אל תעזור לי. אל תעזור לי, בבקשה,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 21 זה לא ישיבת המשך. א. מעודה:

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

 23 זה ישיבה חדשה. א. מעודה:

 24לקבל את רוצה בבקשה להעלות אל תפריע לי, פעם אחרונה.   ר:”בא, יוא. בר כוכ’ ד דר”עו

 25 את ההצעה?

 26רגע, מה האלימות הזאת? מה האלימות הזאת? מי אתה שתעשה לי  א. מעודה:

 27 אצבע?

 28 אל תפריע.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו
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 1 אל תעשה לי אצבע. א. מעודה:

 2 אל תפריע. תשתוק.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 3 אל תעשה לי אצבע. א. מעודה:

 4 אני מבקש ממך להמשיך.בבקשה,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5 )מדברים ביחד(

 6אל תפריעו לי בבקשה. אני הצעתי לך שמה שהעלית פעם   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7 שעברה,

 8 אלדד, יש לי שם, כשאתה אומר לך. ה. פרי יגור:

 9כן, הגר. הגר פרי יגור. ההצעה שלך עלתה, דנו בה, שמענו   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10 אותה.

 11 לא דנו.  א. מעודה:

 12אני יכול להציע כדי להתקדם, לא סותר את מה שאת   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 13שעה האומרת, אני מציע להקים ועדה כדי שתבדוק את הדו"חות לאחר 

 14מחברי שבע. הועדה תורכב משניים מחברי הקואליציה ואחד 

 15 האופוזיציה. 

 16 זאת לא ההצעה שלה.  א. מעודה:

 17 אתה לא הנושא, אתה עכשיו לא מדבר. אתה מפריע עכשיו.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 18 למה? א. מעודה:

 19 כי עכשיו אין לך זכות דיבור, אני מדבר איתה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 20 רגע. א. מעודה:

 21 אתה לא מדבר.  שמעת אותי?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22 אני לא יודע על מה מדובר בכלל.  א. לב:

 23 יש הצעה לסדר, א. מעודה:

 24סליחה בבקשה. לא, לא, לא להפריע, אני אוריד אותה מסדר   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 25 היום. 

 26 )מדברים ביחד(

 27 מה אתה מאיים?  א. לב:

 28שמעת פריע לי. אני אוריד את זה מסדר היום. סליחה, אל ת  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו
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 1 אותי? 

 2 )מדברים ביחד(

 3את רוצה לדבר או שאני מוריד את זה מסדר היום? סליחה   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4 בבקשה. את רוצה בבקשה להעלות את זה?

 5 כן. ה. פרי יגור:

 6 אבל אני לא יודע על מה מדובר. א. לב:

 7הנה עכשיו היא מדברת. בבקשה. מותר לה. בבקשה, זה   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 8 שלך. 

 9 וזה דיון. א. מעודה:

 10אני אחליט אם יהיה דיון. קודם אנחנו נשמע אותה כי היה   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11 כבר דיון. 

 12סליחה. עכשיו היא מדברת, אתה יכול להגיד להסיר מסדר היום,  א. מעודה:

 13 זכותך. 

 14 בסדר. אין שום בעיה.   ר:”כוכבא, יוא. בר ’ ד דר”עו

 15 יש לה שם, הגר. ח. בן צבי:

 16 אתה לא תגיד לי איך לנהל את הישיבה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17 ליחה, אתה ילד קטן, אתה לא מבין.ס א. מעודה:

 18 לך,אני אקבע מהיום אתה לא תקבע איך לנהל,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19 תעשה אצבע.אל אבל  א. מעודה:

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

 21 למי אתה עושה אצבע?  א. מעודה:

 22 לדבר בבקשה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 23 תעשה את זה לילד שלך.  א. מעודה:

 24 בבקשה לדבר. בבקשה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 25התבקשת דיון הקודם אני מבקשת להזכיר לך ולכולם פה שאתה ב ה. פרי יגור:

 26מרכז חרום את הציבור בדבר נושא הקמת לעדכן עד שנקטע הבטחת ו

 27 והצלה.

 28 יהיה לכם עדכונים בסוף. כתוב לכם בסוף הישיבה. כן.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו
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 1 אי אפשר להקדים את זה לתחילת הישיבה?   ה. פרי יגור:

 2רוצה עדכונים בסוף, קודם צריך לנהל לא, לא. ככה אני   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 3 ישיבה.

 4אני שמחה שג'ובראן נחכה לסוף. אני אקריא את ההצעה שלי עוד פעם.  ה. פרי יגור:

 5 נמצא פה כי פעם שעברה הוא לא נמצא פה. נכון ג'ובראן?

 6 כן, הוא היה בחופש.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7וגם בדיון נדחתה ונדחתה מאי. ל 4-ההצעה הזאת בפועל הוגשה ב ה. פרי יגור:

 8הקודם היא נקטעה ואני מקריאה אותה שוב. לאחרונה פנו אלי תושבים 

 9 רבים, מה שכן אני לא ארים את הקול. כן? 

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

 11בוקר טוב, יעקב. לאחרונה פנו אלי תושבים רבים והלינו על כך  ה. פרי יגור:

 12ה משיתה עליהם דו"חות חניה שלא מכוח שמחלקת הפיקוח של המועצ

 13אלא מכוח  57חוק העזר לפרדס חנה כרכור, העמדת רכב וחנייתו משנת 

 14את . צילמתי פה 55משנת חוק העזר פרדס חנה כרכור שימור רחובות 

 15 .אחד הדו"חות לדוגמא, אתם יכולים להתרשם

 16מחלקת הפיקוח מחלקת דו"חות גם בשעות כמו כן התושבים הלינו כי  

 17המאוחרות, בניגוד כנראה להודעת ראש המועצה כי מחלקת ילה הל

 18כדוגמת רכב החוסם הפיקוח תפעל עד השעה שבע, ורק במקרים חריגים 

 19מה שאתה הצעת,  לאחר שעה זאת.כניסה לבית תפעיל את סמכותה גם 

 20אבל כל יתר ההצעה שלך מתעלמת מהעיקר. אלדד, זה נוגע לסעיף הזה 

 21 גם לדברים הבאים. אז אני אבקש ממך להתייחס 

 22 טוב.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 23מתוקף חוק שנועד להסדיר מפגעים ראשית דבר רישום דו"חות החניה  ה. פרי יגור:

 24מסוג אחר, שעה שקיים חוק קונקרטי לטיפול בעבירות חניה הינו פסול, 

 25ון אליך ולחוות הדעת ג'ובראן, זה מכונוגד את רוח החוק והפסיקה, 

 26 ה אותה מכל וכל. ח”דולתי, שאתה כתבת ואני שאני קיב

 27שאומר שהיה ויש שני חוקי עזר,  2011משנת  אתה בטח מכיר את בג"צ 

 28אחד קונקרטי ואחד אחר, בנושא אחר, אי אפשר לגבות מתוקף שימור 
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 1? כי יש לי ות חניה. מכיר את הפסיקה הזאתח”דורחובות קנסות על 

 2 אותה פה אם אתה רוצה.

 3 בל אין לנו שני חוקי עזר.א ובראן:’ד ג”עו

 4 יש שימור רחובות והעמדת רכב וחנייתו. ה. פרי יגור:

 5אז אין לנו אבל יש לנו אפשרות מכוח חניית רכב וחנייתו לאכוף חניה.  ובראן:’ד ג”עו

 6 שני חוקים, 

 7 אתה לא יכול, ה. פרי יגור:

 8 ובטח שהיינו בוחרים בספציפי אם היה קיים ספציפי. ובראן:’ד ג”עו

 9לתושב היא אולי  ח”דווזה לכן למה שטענתי שאולי ההגשה של ה י יגור:ה. פר

 10חוקית, אבל הטלת הקנס היא לא חוקית. ולגבות את הקנס מתוקף חוק 

 11 זה לא חוקי. עזר לשימור רחובות 

 12 בסדר. הטענה שלך,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 13 גם עפ"י פסיקת בג"צ. ה. פרי יגור:

 14 יש התייחסות של היועץ המשפטי. הטענה שלך ברורה.  ר:”וא. בר כוכבא, י’ ד דר”עו

 15 בג"צ? ובראן:’ד ג”עו

 16מסמכותה של  אני סבורה כי, אוקי. זאת ועוד אכן .2011כן, בג"צ משנת  ה. פרי יגור:

 17ר האמור, אך המועצה לרשום דו"חות, זה אמרתי כרגע, מכוח חוק העז

 18לגבות קנסות , אין למועצה סמכות, כך לפי ייעוץ משפטי שהועבר אלי

 19ועוד כמה בגין העבירה על חוק החניה, זולת מחריגה מתנאי רישיון 

 20 נושאים, אני לא רוצה להלאות פה. 

 21אג',  0.02שהן כיום  57משנת  לירות 20הקנס על יתר העבירות הינו  

 22מטבע שאיננו עוד אמצעי לתשלום במדינתנו. נמסר לי כי הודעת 

 23באתר  2016שנת במהלך  הקנסות אשר פורסמההטלת על המועצה 

 24ה נוטלת חרות שלא הוקנתה לה בחוק, קביעת גובה קנסות ללא המועצ

 25עדכון חוק העזר ו/או היתר בצו המועצות המקומיות קונקרטית לכל 

 26 סעיף. בזה אתה מסכים איתי?

 27 לא מסכים לשום דבר מההצעה שלך. ובראן:’ד ג”עו

 28 למה? ה. פרי יגור:
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 1 לא ככה.אבל סליחה,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 2 אני אתייחס.  ובראן:’ד ג”עו

 3 אתה אומר, ה. פרי יגור:

 4 אני אתייחס. ובראן:’ד ג”עו

 5הוא יתייחס להצעה  בדיוק, אתה חייב להתייחס אחר כך.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 6 שלך. 

 7 אני אתייחס לכל, ובראן:’ד ג”עו

 8 בדיוק.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 9 בסדר גמור. :ה. פרי יגור

 10 גיש את חוות דעתו.הוא גם ה  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11לעניין חוק שימור הרחובות, חוק העזר פרדס חנה כרכור נשען על חוק  ה. פרי יגור:

 12. אתה אמרת שאתה לא מכיר את הנושא. 41העזר של העיר רעננה משנת 

 13א עשתה כן. , אך המועצה שלנו ל70חוק זה עודכן ע"י העיר רעננה בשנת 

 14 נשאלת השאלה האם העדכון שביצעה עיריית רעננה חל גם עלינו.

 15בחוק העזר של העיר רעננה המטיל חובה על  9הדבר הנוסף הוא סעיף  

 16ראש הרשות להתריע בהודעה כתובה בפני מי שהניח מכשול ברחוב. 

 17על סילוק המפגע כדי לאפשר לתושב לפנות את המפגע טרם התראה 

 18נכתב באותה רוח, ויש בחוק העזר לפרדס חנה כרכור  גםרישום הדו"ח. 

 19 פה את הסעיף הספציפי. 

 20לרישום קנסות, לא רק פועלת, כך נודע לי, מחלקת הפיקוח של המועצה  

 21שמעבר לשעה שנקבע לה, אלא גם מבלי שניתנה התראה כחוק. כלומר 

 22חוק עזר שימור רחובות ולא התראה כמו מכוח  ח”דומוציאים את ה

 23 .9יף שכתוב בסע

 24על פניו מהתנהלות הדברים נראה כי המועצה פועלת בשיטת המצליח,  

 25את המערערת  , שיטהשיטה שזכתה לביקורת נוקבת ע"י בית המשפט

 26 יסודות השלטון המקומי והסדר הציבורי ופוגעת באמון הציבור.

 27הצעת ההחלטה שלי, ואני מבקשת להתייחס אליה סעיף סעיף, ולא  

 28שבעצם מייתר שלושה סעיפים מתוך הצגת בהצעת החלטה כמו שאתה 
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 1 הארבעה שאני מציעה.

 2על התושבים מכוח חוק העזר לפרדס ות החניה שהוטלו ח”דואחד: כל  

 3אני ציינתי חנה כרכור שימור רחובות ניתנו שלא כדין ולכן יבוטלו. 

 4בפניכם בדיון הקודם והבאתי אותם שוב, יש פה פסיקות בית משפט, 

 5, בית משפט השלום בחדרה, כב' השופטת הבאתי רק שלוש, יש עוד

 6רקפת סגל מוהר שאומרת פה דברים מאוד נחרצים. סוף דבר שלה, זה 

 7שנים מאז  15-ציטוט: "לאור כל האמור לעיל דעתי היא כי בחלוף כ

 8נכתבו הדברים דלעיל אין זה נכון ואין זה ראוי שהמאשימה" כלומר 

 9שום בגין עבירות המועצה המקומית פרדס חנה כרכור "תגיש כתבי אי

 10לפי חוק העזר שימור רחובות וכי הגיעה העת של חניה על מדרכה 

 11להנחיה הנ"ל". שתתקן את חוק העזר העמדת רכב וחנייתו בהתאם 

 12 כמובן מזכה את הנאשם הזה והזה והזה ויש עוד.

 13ברוח הפסיקה הזאת. לגבי  ות האלהח”דואז קודם כל לבטל את כל ה 

 14ת הנ"ל לפעול להשיב להם את כספים. וח”דוששילמו בגין התושבים 

 15ות חניה שנרשמו מתוקף חוק ח”דוהחלק השלישי של ההצעה שלי נוגע ל

 16ות אמנם ניתנו כדין, אך הקנס שהוטל ח”דוהעזר העמדת רכב וחנייתו. ה

 17בהם הוטל בהיעדר סמכות, לפיכך תפעל המועצה להשבת כספי הקנס 

 18 לתושבים ששילמו את הקנס.

 19אחזור עליהם גם בסעיף הבא על סדר היום. וראש אגב זה דברים שאני  

 20-ולא יאוחר מהמועצה יפעל ללא דיחוי לעדכון שני חוקי העזר הנדונים 

 21יום. אני רואה שכבר אחד מופיע לנו היום על סדר היום, אז זה כבר  60

 22 מענה להצעה שלי.

 23 ק, הוא פותר את הבעיה של כל, זה פשוט אימוץ חו  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 כבר הגיע לדעתנו, א. מעודה:

 25 מזמן. ובראן:’ד ג”עו

 26 היום אנחנו נקוה לאשר אותו.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 27 סיכמנו שקודם, א. מעודה:

 28הנושא של חוק עזר  טוב, בואו נדון עכשיו לגופו של עניין.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו
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 1לגבי ההצעה, לפני שהופכים מופיע בנושא הרביעי, אז שם נדון בו. עכשיו 

 2את זה לדיון, התייחסות של היועץ המשפטי ואז כל אחד יוכל לומר את 

 3 דברו.

 4אני קודם, אני מפנה לחוות הדעת שאני כתבתי. גם שם כתבתי שאין  ובראן:’ד ג”עו

 5חוק עזר ספציפי לחניה שנועד באמצעותו לאכיפה, לכן זה לא היום 

 6לפני הפסיקה מדברת  1970, גם 2011-הפסיקה תמיד, זה לא מ רלוונטי

 7על זה שיש חוק כללי וחוק ספציפי משתמשים בספציפי. כלומר זה לא 

 8 דבר חדש וזה דבר נכון.

 9במקרה הספציפי הזה אין חוק ספציפי לאכיפה. העניין של אכיפת חניה  

 10נדון כבר לפני כמה שנים, אמצעי אכיפה לרכבים שחונים וחוסמים 

 11ת, מפריעה לציבור לעבור, נשים עם מדרכה, חסימה כמעט מוחלט

 12 עגלות, זקנים וכו' וצריך לאכוף את זה. 

 13, ההצעה הזאת היא ח”דוההצעה שאולי תמצא חן בעיני מי שקיבל  

 14הצעה שהיא תגרום לתוהו ובוהו מבחינת המערב הפרוע שקורה והיעדר 

 15 האכיפה. 

 16חיתי בחוות דעת שאני כתבתי, הנמכשול ברחוב, אני בחנתי ואני הנחיתי  

 17את המחלקה שאפשר לאכוף חניה של רכבים על מדרכות במסגרת חוק 

 18 וכך נעשה מלפני שנתיים, שלוש שהתחילו לאכוף את זה.העזר הזה. 

 19 וברכבת למשל שאין מדרכות? ה. פרי יגור:

 20 סליחה? ובראן:’ד ג”עו

 21הזה שאני מחזיקה פה, אין מדרכה, חונים בצד.  ח”דוברכבת למשל ה ה. פרי יגור:

 22 למה,

 23בעצם מי שמניח מכשול ברחוב, אפשר לאכוף חוק העזר מאפשר לאכוף  ובראן:’ד ג”עו

 24 ולתת לו קנס.

 25 צריך להתריע בפניו קודם כל.  ה. פרי יגור:

 26 לא צריך להתריע בפניו. ובראן:’ד ג”עו

 27 אומר את זה. 9סעיף  ה. פרי יגור:

 28 את מדברת על חוק העזר של רעננה. ובראן:’ד ג”עו
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 1 , שימור רחובות פרדס חנה כרכור.לא ה. פרי יגור:

 2 לא צריך להתריע.  ובראן:’ד ג”עו

 3 סילוק מכשול וביצוע עבודות, זה מתוך חוק העזר, ה. פרי יגור:

 4 אפשר לדרוש, ובראן:’ד ג”עו

 5 לפרדס חנה. ה. פרי יגור:

 6יש עבירה אבל העבירה היא לא על אי ציות, העבירה היא על המכשול.  ובראן:’ד ג”עו

 7 ויש עבירה על המכשול. את מסתכלת על אי ציות,על אי ציות 

 8 לא. אני אקריא לך אם אתה רוצה. ה. פרי יגור:

 9 אני מכיר את זה. ובראן:’ד ג”עו

 10. א: ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה 8אני אקריא. הודעות. סעיף  ה. פרי יגור:

 11 בכתב,

 12 לא דורשים.אז אין לנו פה,  ובראן:’ד ג”עו

 13שלא ש בהודעה בכתב. אחד, מאנשים שהניחו מכשול ברחוב רשאי לדרו ה. פרי יגור:

 14, לסלק את המכשול. מאנשים החייבים לעשות את 2לפי הוראות סעיף 

 15 לבצע את העבודות האמורות. 6-ו 4העבודות המנויות בסעיפים 

 16ב: בהודעה יצוינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או  

 17אש המועצה וכן את התקופה לביצוע העבודה שקבע המהנדס באישור ר

 18 שבה יש לסלק את המכשול.

 19אנחנו מדברים על סעיף אחר שלא יניח  .רלוונטיאבל הסעיף הזה לא  ובראן:’ד ג”עו

 20 אדם. תקראי את הסעיף הזה.

 21 שנייה. אני אקרא, ה. פרי יגור:

 22 זה הסעיף הרלוונטי. ובראן:’ד ג”עו

 23 ת הדבר הזה. ג'ובראן, אני,אני לא סתם שמתי פה אאני אגיע לזה.  ה. פרי יגור:

 24 .רלוונטי. את מקריאה סעיף לא 8אבל אנחנו לא עושים שימוש בסעיף  ובראן:’ד ג”עו

 25שנים האלה, כולם הגיעו עד  4-עשרות רבות של תושבים ב אני מלווה ה. פרי יגור:

 26ולכולם בוטלו  אליך בדרך כזאת או אחרת, לא ידעת שאני עוזרת להם.

 27עזר לשימור רחובות. כולם, וכולם היו תחת ות שניתנו מחוק הח”דוה

 28אליך והלך לבית אותם טיעונים, הטיעונים האלה. ומי שלא הלך 



  04-8666313חברת איגמי,                                         (             10/17) 59ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 2017אוגוסט ב 3                                                                                                                                  

     

13 

 1 ות שלו בוטלו. ויש פה דוגמאות.ח”דוהמשפט, ה

 2 נואז זה לא נכון משום שאת מביאה דוגמאות שבית משפט ביטל, יש ל ובראן:’ד ג”עו

 3שאפשר ושופט  שופט אחד גרסדוגמאות אחרות שבית משפט לא ביטל. 

 4 אחד שלא. אז קודם כל שיש לנו פסיקה של שופט,

 5 אתה יכול להביא את הדוגמא של לא? ה. פרי יגור:

 6 בוודאי שלא. ובראן:’ד ג”עו

 7 אתה יכול להביא את הדוגמא, ה. פרי יגור:

 8 כן. בסדר. ובראן:’ד ג”עו

 9 כרגע?  ה. פרי יגור:

 10חוק העזר הזה. בוודאי שההצעה  אז לכן אני חושב שאפשר לאכוף עפ"י ובראן:’ד ג”עו

 11ם לגבי מי שלא הגיש בקשה להישפט הזו היא לא יכולה להתקבל ג

 12 והקנס הפך להיות חלוט.

 13 אתה נותן קנסות לא חוקיים. ה. פרי יגור:

 14 זה לא לא חוקי, את טוענת שלא ראוי לעשות בו שימוש. ובראן:’ד ג”עו

 15 אומרת השופטת שזה לא חוקי.  ה. פרי יגור:

 16 בסדר. יש לך ייעוץ משפטי משלך, ובראן:’ד ג”עו

 17 השופטת אומרת שזה לא חוקי. כתוב. ה. פרי יגור:

 18, שופט אחר קיבל Xאני אומר לך שופטת אחת חשבה אז עם כל הכבוד,  ובראן:’ד ג”עו

 19 הראשון, ח”דואת זה. אז זה לא ה

 20 עושה לעצמך חוק כמו שאתה רוצה?ואתה  ה. פרי יגור:

 21 א כתוב שאפשר להישפט. ל ח”דוהגר, ב א. מעודה:

 22למה לקבל את העמדה של השופטת שגרסה שאי אפשר ולהתעלם  ובראן:’ד ג”עו

 23 ות?ח”דומהשופט שנתן את ה

 24 סליחה. ה. פרי יגור:

 25 בשופטת שביטלה?למה לבחור דווקא  ובראן:’ד ג”עו

 26, תקשיב טוב ג'ובראן, 2001צ, ישנה פסיקת בג"צ משנת אומר בג" ה. פרי יגור:

 27שנה אחרי, אוסרת על רשויות  16, אתה 2001משנת  פסיקת בג"צ

 28ות חניה מכוח חוק עזר ניקיון וחוק עזר שימור ח”דומקומיות לרשום 
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 1 ות,ח”דושתקבע רחובות. אוסרת, בג"צ. מי אתה 

 2 זה מתייחס לרשות מסוימת, לא מתייחס, ובראן:’ד ג”עו

 3 רשויות מקומיות. ה. פרי יגור:

 4 )מדברים ביחד(

 5 זו דעתו וזו דעתך. גמרנו.  ר:”וכבא, יוא. בר כ’ ד דר”עו

 6 את לא תשכנעי אותי,  ובראן:’ד ג”עו

 7 זה לא עניין של דעה. ה. פרי יגור:

 8 את לא תשתכנעי ממה שאני אומר. ובראן:’ד ג”עו

 9 בשביל זה יש מועצה שתחליט.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10 בות. לגאני חושב שההצעה לא נכונה, חוקית אפשר  ובראן:’ד ג”עו

 11 רבותי, יש המלצה,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 12אנחנו נעמוד בבית משפט, נראה שנלך לערעור כלשהו, בית משפט  ובראן:’ד ג”עו

 13מחוזי, נחשוב אחרת. כרגע אנחנו גם לא רק היום, אנחנו כבר לפני יותר 

 14של העמדת רכב שאפשר דרכו לאכוף. משנה גרסנו שצריך לחוקק חוק 

 15מתפרצים לדלת פתוחה לא קידמה אותו, אז אנחנו בעצם המועצה הזו 

 16 בעניין של ההצעה שלך.

 17המועצה הזו שאתה היועץ המשפטי שלה אני לא יודעת כבר כמה שנים,  ה. פרי יגור:

 18, לא מקדם את עדכון חוק 98שראש המועצה שלה נמצא פה כבר משנת 

 19 ות שאינם חוקיים. ח”דועזר וגובה 

 20אנחנו הצענו כבר בישיבה הקודמת לתקן ולא רציתם. אז   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 21פתור את בשביל לתיקון חוק עזר מה את רוצה? עכשיו אנחנו מציעים 

 22 בבקשה, כן.הבעיות. 

 23אז קודם כל בנושא הזה מעבר למה שהיא דיברה, יש החלטה של ראש  א. מעודה:

 24טה, ות. זו החלח”דוהמועצה ושל המועצה שהחל משעה שבע לא עושים 

 25ות. חוץ ממקרה שרכב מפריע ח”דופרוטוקול, משעה שבע לא עושים 

 26ות שאחרי שעה שבע ח”דוכל ה זאת אומרתלאדם להיכנס לביתו. 

 27 נופלים, 

 28 אבל אין החלטה כזאת לפי דעתי.  ובראן:’ד ג”עו
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 1 בפרוטוקול, אני הבאתי אותו, הראיתי אותו.יש.  א. מעודה:

 2 החלטת מועצה? ובראן:’ד ג”עו

 3 כן, כולם שמעו את זה והוא אמר את זה פעמיים, שלוש. ה:א. מעוד

 4אבל הוא אומר אין החלטה כזאת. בבקשה, הלאה,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5 להתקדם.

 6 הייתה החלטה כזו, רינה? סליחה. א. מעודה:

 7 אין החלטה כזאת.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 8 אבל הבאתי את זה פעם שעברה. א. מעודה:

 9 נו, קדימה. דיברנו על זה. אין החלטה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10 סליחה. א. מעודה:

 11 אל תתווכח.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 12 לא, לא מתווכח. אני אומר אני לא זוכר, ובראן:’ד ג”עו

 13 מועצה. אתה זוכר שהיה דבר כזה?חברי בוא נשאל סליחה,  א. מעודה:

 14 היה דבר כזה. מ. מגידש:

 15 היה.  א. מעודה:

 16 )מדברים ביחד(

 17 לא, אין החלטה כזאת. בדקתי, אין החלטה. בבקשה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 18 )מדברים ביחד(

 19 ?2011ספטמבר? ספטמבר  ובראן:’ד ג”עו

 20 עו"ד ג'ובראן, סליחה בבקשה. תמשיך את דבריך.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 21 ש כשאני אומר משהו שזה ירשםי.סליחה, סליחה. אני מבק א. מעודה:

 22 זה נרשם.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 23שעברת אמרת זאת בעיה, נכון, ראש המועצה אמר משעה ואתה בישיבה  א. מעודה:

 24שבע ועל זה אפשר לדבר. ואמרת על שאר הדברים צריכים לבדוק. אז על 

 25 שמה 45, כמו שהוא אומר בעמוד זה אף אחד לא מתווכח שמשעה שבע

 26 משעה שבע לא. בישיבה, ואמר את זה פעמיים, שלוש, ארבע, 

 27והוא עוד אמר רק במקרה וזה מפריע לכניסת רכב. כך הוא אמר  

 28גם בוידאו, כל במפורש, ככה זה בפרוטוקול, ככה זה בתמליל, ככה זה 
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 1 הדברים האלה. 

 2שעושים  ואני עוד אמרתי אם כך מה הם עושים בשעה אחת בלילה 

 3זאת הוכחה שהם י להראות שהם עשו שעות נוספות. ות? זה אולח”דו

 4ות לא טובים, גם אנחנו משלמים שעות ח”דונוספות. אז גם ה עשו שעות

 5  נוספות והכול לריק, למה?

 6וצודקת  דיברתי איתך, זה לא סוד, כמה פעמיםות, ח”דועכשיו לגבי ה 

 7לא רחוק מקום המדינה עשו אותו, אבל יש שמה הגר שהחוק עזר הזה ש

 8יח את הרכב ף אחד שאני ציינתי והסעיף הזה שאומר אם הוא הנסעי

 9דקות, הוא שם את זה שם  40הזה זמן בלתי הגיוני, דהיינו חצי שעה, 

 10ואז נגיד שאתה לוקח את הסעיף הזה, אז במקרה כזה הוא צריך לצלם 

 11וחצי או עד עשרים לאחד לצלם  12ולבוא ואם הוא נשאר עד  12בשעה 

 12אדוני, הוכחתי שהיית זמן. אתה קורא את הסעיף, תמונה שנייה ולהניח 

 13 הסעיף על זה אומר במפורש.

 14 מעבר לזמן סביר.  ובראן:’ד ג”עו

 15אומר הסעיף או לתנועת הציבור בו כן. הסעיף אומר מעבר לזמן סביר.  א. מעודה:

 16לזמן ממושך יותר מהדרוש באופן מתקבל על הדעת לטעינתו ולפריקתו. 

 17צה הולכת לפרק שמה משהו? אבל לזמן מי הולך לטעון שמה? המוע

 18 ממושך.

 19 מעבר לדרוש.  ובראן:’ד ג”עו

 20-ואחר כך ב 12-יפה. אז אם אתה לא מציג בפני תמונה שהוא היה ב א. מעודה:

 21אתה מציג תמונה שנייה, הנה הוכחתי שאתה נשארת פה, על זה  12:40

 22 הוא נכון. לא מדבר על הכסף. ח”דואף אחד לא יכול להתווכח שה

 23לא ראיתי עד היום שהמועצה הגישה תביעה נגד מישהו. לא, היא לא  אני 

 24שלשום מישהו  הגישה תביעה כי היא יודעת שאין לה קייס. יתרה מכך,

 25. 750, פתאום המועצה נותנת לו קנס 475 ח”דומגיע אלי שהוא קיבל 

 26 תוך שנה, 

 27 ? 750זה לא מכשול. זה מכשול  ובראן:’ד ג”עו

 28 לא, זה גרירת רכב כנראה.   ר:”וא. בר כוכבא, י’ ד דר”עו
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 1 .750-קפץ ל 475לא, לא, לא.  א. מעודה:

 2 על אי תשלום. זה קנס ובראן:’ד ג”עו

 3 שקל אתה מוסיף,  300קודם כל  א. מעודה:

 4 זה החוק. זה לא חוק של המועצה, זה חוק ארצי. ובראן:’ד ג”עו

 5 הזה אתה לא מקיים אותו, אתה מדבר,החוק  א. מעודה:

 6למי שלא אחוז קנס פיגורים  50-בלא, אבל זה משהו אחר. אתה מעלה  ן:וברא’ד ג”עו

 7 .רלוונטיזה משהו אחר, לא  ,משלם

 8. לא כתוב קנס פיגורים, לא ח”דואני שואל אותך זה כתוב? לא כתוב ב א. מעודה:

 9עליך להודיע אם אתה רוצה להישפט. כלום. מן הראוי אם היה כתוב פה 

 10ט כי אתה יודע שאתה תפסיד בכל עליך להישפאבל אתם לא כותבים 

 11 משפט.

 12 כתוב. כתוב. ובראן:’ד ג”עו

 13 יום, 90עליך לשלם תוך  כתוב? בוא נראה. א. מעודה:

 14אפרים, כתוב שאפשר להגיש בקשה לבטל ואפשר לבקש להישפט.  ובראן:’ד ג”עו

 15 , תהפוך את זה מהצד השני.שניהם כתובים

 16 אצלי פה. ח”ודה אני רוצה להבין מאיפה אתה קורא. א. מעודה:

 17 תפתח אותו. ובראן:’ד ג”עו

 18הנחת או "אני אקריא את הסעיף, אם מישהו יגיד לי שאני טועה. פתוח.  א. מעודה:

 19וב או להעמיד כל דבר העלול לגרום" גם אם הרשית לאחר להניח ברח

 20להבליט מעל לרחוב", אתה שם קרטון שמפריע, לא מכונית, קרטון "או 

 21 זה לא מדרכה, 

 22 רחוב זה כולל מדרכה. ן:וברא’ד ג”עו

 23 לא היו מדרכות. 50-בסדר. אתה יודע בזמנו בשנות ה א. מעודה:

 24 יש כביש ויש מדרכה, ובראן:’ד ג”עו

 25לקחת את היו עגלות  כשעשו את החוק לא היו מדרכות ולא היו כבישים. א. מעודה:

 26 הזבל. זה היה,

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

 28 ל תפריעו לעגלה,הרעיון של א א. מעודה:
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 1אפרים, השאלה שלי אתה רוצה עכשיו להתווכח עם היועץ   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 2 המשפטי אתה מוזמן. זה דיון.  

 3 סליחה, סליחה, סליחה. א. מעודה:

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

 5 אני יודע. היועץ המשפטי בחור צעיר, הוא לא יודע מה היה בפרדס חנה, א. מעודה:

 6 זה לא משנה אבל כרגע. תקשיב לי,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7 )מדברים ביחד(

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

 9 סליחה, תן לי להקריא לו. א. מעודה:

 10 מטרת הדיון,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11 כל דבר העלול לגרום,  א. מעודה:

 12 אתה לא מקשיב.  ר:”יוא. בר כוכבא, ’ ד דר”עו

 13 שמעתי.  א. מעודה:

 14אני רוצה שתקשיב שנייה. המטרה שלך לקדם את הנושא או   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 15אם אתה רוצה לקדם, אפשר להציע הצעה שגם עונה על סתם להתווכח? 

 16 כל הצרכים שאני שומע פה.

 17 ,סליחה, סליחה, סליחה. לא, אני רוצה רק להגיד לו א. מעודה:

 18 לנסות לקדם.כי המטרה היא לא להתווכח, המטרה היא   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19 לא להתווכח, א. מעודה:

 20כי אני שומע אותך אני שומע גם דברים נכונים. אני רוצה   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 21 להציע,

 22 סליחה, אתה מפחד מדברים נכונים. א. מעודה:

 23 מה? מי מפחד?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 זה לא מוצא חן בעיניך. דברים נכונים א. מעודה:

 25  מוצא חן בעיני הכול.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 26 אבל רק רגע, אני רוצה להקריא לו מה שכתוב. א. מעודה:

 27 לפחד מדברים?מה זה שייך   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28קבל, יותר מהדרוש באופן או להפריע לתנועת הציבור באופן מת א. מעודה:
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 1 המתקבל על הדעת,

 2בדיקה יותר פה אני צריך אבל זה לא יעזור אם תגיד את זה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 3 יסודית. 

 4לאי מילוי הוראה לפי סעיף לחוק עזר שימור רחובות. בהמשך  1.2סעיף  א. מעודה:

 5קנס על הודעת תשלום זו את היום מיום קבלת  90עליך לשלם תוך  5

 6 בתשלום עד תאריך זה. 475עבירה 

 7בהצעות הבאות. אפרים, אתה יכול להשקיע את האנרגיות   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 8 תקשיב לי שנייה.

 9 לא, לא, רק רגע.  א. מעודה:

 10אני מציע לך משהו יעיל יותר שתוכל אחר כך להחזיר את זה   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11 לדיון אם תרצה. 

 12 אם ברצונך להישפט על העבירה עליך למלא את פרטיך.  א. מעודה:

 13 יפה. אז יש או אין? ובראן:’ד ג”עו

 14 , מגיש בקשהלא רגע. אבל אם אתה  א. מעודה:

 15יש חוק. לא אני קובע אותו ולא אתה. החוק אומר שאם אתה רוצה  ובראן:’ד ג”עו

 16זה . אתה מגיש בקשה להישפט. לא הגשת, הופך להיות חלוט להישפט

 17 לא אני קובע ולא המועצה קובעת.

 18 אז אני חושבת, ה. פרי יגור:

 19 הזה, לא, זה אתה הוספת לידיעת א. מעודה:

 20 אתם משתמשים בכוח שלכם,  ה. פרי יגור:

 21 עפ"י חוק.זה הנוסח המתחייב  ובראן:’ד ג”עו

 22 לא, אבל זה המצאה שלך. א. מעודה:

 23 עה.אתם משתמשים בכוח ובסמכות שלכם לר ה. פרי יגור:

 24 אין את זה בחוק.לא,  א. מעודה:

 25 אבל זה לא הויכוח עכשיו. א. אטיאס:

 26חוץ מזה ברגע תביעה כי אתה תפסיד. לכן אתה לא מסוגל להגיש  א. מעודה:

 27 ות, ח”דושהוחלט שמשבע אין 

 28אני לא מתווכח על זה משהו אחר. יש החלטה, צריך לכבד אותה.  ובראן:’ד ג”עו
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 1יכולה להגיד אחרי ארבע לא לתת מדיניות שהמועצה רוצה, היא 

 2ות. זה החלטה שלה, מדיניות של המועצה. לא מתווכח על ח”דו

 3 המדיניות.

 4 הייתה החלטה. זו אז  א. מעודה:

 5שלא הייתה החלטה. אם לא הייתה, על זה אני מדבר איתך   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 6 תקשיב לי אז, לא הייתה החלטה כזאת. היה דיון.

 7 היה דיון,  א. מעודה:

 8 לא הייתה החלטה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 9 לא הייתה החלטה. א. אטיאס:

 10 בסופו של דבר ראש המועצה,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11 ות אחרי שבע,ח”דושראש המועצה אומר לא יהיו  א. מעודה:

 12אתה לא  סליחה בבקשה, אם אתה תמשיך להקשיב לעצמך  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 13 תקשיב לאמת.

 14 טוב. א. מעודה:

 15תקשיב לי, ראש המועצה בסופו של דבר לא הייתה החלטה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 16ביקש לקיים ישיבה. התקיימה ישיבה עם היועץ המשפטי והיו מדיניות 

 17 כיצד לפעול לאחר שבע וזה מפורסם באתר האינטרנט. 

 18באמת או סתם להמשיך לדבר עכשיו אם אתה רוצה לפתור את הבעיה  

 19איתה כי בסופו של דבר אם לא מה שיקרה, אם נגיע להסכמות מסוימות 

 20 או שהרוב יהיה להוריד מסדר היום ואני לא רוצה להוריד מסדר היום. 

 21 אתה לא יכול אחרי שפתחת את הדיון. א. מעודה:

 22 חות אותה. לא, אחר כך, בסופו של דבר אני יכול לד  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 23 אני בעד שתדחה אותה.לא,  א. מעודה:

 24 למה?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 25 ה ודופק את האזרחים. ח”דושכל הציבור ידע שאתה  א. מעודה:

 26 אין בעיה, אבל אני יכול להציע לך משהו אחר,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 27 מה אתה מציע לי? א. מעודה:

 28בינתיים אתה לא מגן על אני לא דופק את האזרחים.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו
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 1 האזרחים, אתה משתמש בהם.

 2 לא. א. מעודה:

 3 אתה לא מגן עליהם, אתה משתמש בהם.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4 )מדברים ביחד(

 5 אתה רוצה בבקשה שנדון? סיימת את דבריך?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 6 לא. א. מעודה:

 7 בבקשה תסיים.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 8 לקיים את מה שראש המועצה אמר שמשבע, א. מעודה:

 9 אוקי. זאת ההצעה שלך.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10 לא הצעה, זאת הייתה החלטה. א. מעודה:

 11 בבקשה.אנחנו נצמדים עכשיו להצעה שלה. סליחה,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 12 אבל זה אני אמרתי בישיבה ההיא. סליחה,  א. מעודה:

 13 אוקי. מה עוד?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 14 אני לא נותן הצעה, אני אומר לקיים את מה שיש החלטה. א. מעודה:

 15 בסדר, מה עוד?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 16 יש החלטת מועצה, א. מעודה:

 17אתה סליחה בבקשה, רבותי, אני מבקש,  הבנו, מה עוד?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 18אתה לא שומע? רבותי, אתם מפריעים. אני אעשה הפסקה, מפריע. 

 19תצאו החוצה. אתם לא חייבים להיות בישיבה. כן. אני לא שומע אותו 

 20 פשוט.

 21זה צריך להיות קודם כל שתהיה הנחיה גם כן, גם להמשך מה שיוחלט,  א. מעודה:

 22 ת. שעו 4דקות, לא רוצה להגיד  45זמן בלתי, 

 23מה שזמן דרוש למה? אם בן לכל אדם ואדם באופן ספציפי.  רלוונטיזה  ובראן:’ד ג”עו

 24, אבל אם בן אדם מחנה אותו סתם Xאדם פורק וטוען זה זמן דרוש 

 25 והולך לעבוד, זה לא זמן דרוש.

 26 דקות, 40לא, אם יותר מחצי שעה,  א. מעודה:

 27בן אדם שמקבל את הקנס, כל ות האלה הם פונקציה של ח”דולכן כל ה ובראן:’ד ג”עו

 28בנסיבות מסוימות ולא לבטל  20אחד בנסיבות אחרות. אני יכול לבטל 
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 2 מפקח שמצלם פעמיים? הוא בא מצלם, אבל מה יותר א. מעודה:

 3יש לו עשר דקות וזה נגמר. אפרים, יש לך עוד משהו סליחה,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4בבקשה, עצמם. יש לך משהו להוסיף?  אחרים רוצים לבטא אתלהוסיף? 

 5 הבא בתור, בבקשה. אפרים, תודה רבה. יש מישהו רוצה להוסיף? 

 6 מיכה, רצית לדבר, לא? ח. בן צבי:

 7 לא, אני לא רוצה לדבר. אין לי מה לדבר. מ. מגידש:

 8 יש למישהו עוד, תודה רבה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 9 בישיבה,עה של ראש המועצה פה הייתה קבי אין מה לדבר. מ. מגידש:

 10 בסדר, אז יש לך מה, אתה רוצה לדבר אז תדבר. בבקשה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11הודעה של ראש המועצה. עכשיו אתם אני רוצה להגיד שהייתה פה  מ. מגידש:

 12ראש המועצה חולה, כשנוח לכם יכולים להגיד החלטה, לא החלטה, 

 13כשלא נוח לכם זה לא מעניין אתכם? יש הוא חולה, בואו נשמור עליו. 

 14תכבדו ות אחרי שבע בערב. ח”דוהנחיה של ראש המועצה לא רושמים 

 15 את זה, זה הכול.

 16 תודה רבה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17 תכבדו את ההנחיה של ראש המועצה. מ. מגידש:

 18 בבקשה, יש לך מה לומר?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19גם אני שמעתי את ראש המועצה אומר שבאמת  מה שאני זוכרכן. אני כ א. לב:

 20ות חניה אחרי השעה שבע. צריך לבדוק את זה ולראות. ח”דולא לבצע 

 21זה מבחינתך משהו פורמאלי, אבל יש פה גם כן הנחיה של ראש המועצה 

 22 .ת זהשהוא אמר את זה בישיבה וגם אני שמעתי א

 23 הסברתי. אוקי. אז אני  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 שנייה.  א. לב:

 25 הסברתי,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 26דבר  בסדר, הסברת. תן לי להמשיך בבקשה. מעבר לזה צריך לזכור גם א. לב:

 27ואני מקבל את כל אחד, אני מחזק את כל מה שהגר אמרה ואני תומך 

 28הדברים האלה. אני חושב שצריך לעשות פה בחינה מחודשת של כל 
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 1הישוב שלנו לזכור  ךמעבר לזה צריאבל . ח”דו ח”דו ות האלה,ח”דוה

 2, אנחנו כבר 15, לא 10, לא 12אנחנו לא אלף תושבים,  40-כבר גדל ל

 3כמות של רכבים פה ועם יכולת תנועה מאוד מאוד מוגבלת ברחובות 

 4 ובטח ובטח בחניה בלילה.

 5צריך  אז ותח”דוות או ניתן ח”דואז צריך קודם כל שאומרים לא ניתן  

 6גם פתרונות. והמכלול הגדול הזה לא צריך להתחמק ממנו וצריך  לתת

 7ולקבוע חוקים של איך כן ומה לקבל החלטה, גם אם היא לא פופולרית 

 8 חצי מטר כי זה לא אפשרי. ,מ' על המדרכה 3מ',  2לתת לא. ולא 

 9אני הצעתי הצעה, יש שתי אפשרויות. סליחה בבקשה,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10, תפסיקו לדבר בזמן שאנחנו מדברים, אני גם לא שומע את סליחה

 11אפשרויות אני הצעתי הצעה יעילה יותר. יש שתי  האנשים. תקשיבו,

 12ים את ההצעה, מקבלים או לא ח”דושמעלים את זה לסדר היום, 

 13 מקבלים וממשיכים בסדר היום. 

 14מאחר שעולים פה יש הצעה להגיע בהסכמה. מה להגיע בהסכמה?  

 15אני חושב שצריך להיות גם ענייניים, אף אחד לא י אפשר, דברים, א

 16, פשוט אנחנו עובדים במסגרת מה שאנחנו מבטל את מה שאתם אומרים

 17 חושבים שזה נכון.

 18מציע שההצעה שלה תרד מסדר היום ונציע הצעה שמקובלת עליכם אני  

 19ות לאח שבע. הועדה הזאת ח”דותבדוק את כל השנקים ועדה, הועדה 

 20ת משניים מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה. המטרה היא תהיה מורכב

 21שיבדקו באמת את הטענות האלו וגם יבדקו את כל נושא המדיניות 

 22 המלצות לפנינו. שנקבע ויביאו 

 23שיכולים לא צריך שום ועדה ציבורית בשביל זה. יש עובדי מועצה  ה. פרי יגור:

 24ביאו לפה לעשות את זה, יש מנהל מחלקה שיכול לעשות את זה ואתם ת

 25 . אני לא צריכה לשבת לבדוק את החוק.ח”דו

 26אז אין בעיה, אז ההצעה שתהיה להוריד מסדר היום? את   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 27 רוצה להוריד מסדר היום? אז אני אוריד מסדר היום.

 28 )מדברים ביחד(
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 1 אני רוצה הצבעה סעיף סעיף על ההצעה שלי. סליחה.  ה. פרי יגור:

 2 זה לא, זה סעיף אחד.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 3 סעיף אחד. ה. פרי יגור:

 4 הצעה אחת.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5 הצעה אחת. ה. פרי יגור:

 6רבותי, מי בעד הצעתה של הגר? רבותי, מי בעד להוריד   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7 שלי. נשאל שאלה אחרת מי בעד, סליחה, אחר כך הצעה מסדר היום? 

 8 תצביעו אחד מול השנייה.  ובראן:’ד ג”עו

 9בסדר. אבל מקודם הצבעה להוריד את זה מסדר היום, אחר   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10 כך אני אציע את ההצעה שלי.

 11 איך להוריד? כבר דנת בו. א. מעודה:

 12י מי בעד? סליחה. מי בעד הצעתה של הגר? שאלתלא,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 13 בהתחלה נכון. מי נגד? 

 14 רגע, אני מבקש, א. מעודה:

 15 בעד. מי נגד הצעתה של הגר? 4  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 16 אבל לפרט מה ההצעה. א. מעודה:

 17 אני לא ראיתי מי בעד ומי נגד. אני רוצה שמות. ה. פרי יגור:

 18 מה שמות? של מה?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19 וצה להקריא שמות מי בעד ומי נגד.אני ר ה. פרי יגור:

 20 )מדברים ביחד(

 21סליחה בבקשה. לא, סליחה. את לא מנהלת את הישיבה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22 יתנהלו לפי הפרוטוקול.תקשיבי, 

 23 .אתה אל תדבר אלי ככה ה. פרי יגור:

 24 הגיע הזמן שתלמדי.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 25 האצבע.תוריד את  ה. פרי יגור:

 26 ,לך אומררק לא, אני   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 27 תוריד את האצבע.  ה. פרי יגור:

 28 , החוק קובע א. מעודה:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 מי נגד הצעתה של הגר?סליחה בבקשה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 3 לא, אני רוצה שתהיה ועדה. ש. בן צור:

 4מי בעד הצעתה של הגר? מי נגד תהיה עוד הצעה.  אחר כך  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5 לרשום מי, לרשום שמות.  הצעתה של הגר?

 6 )מדברים ביחד(

 7 יעקב נגד. רון נגד. אני נגד. הוא נגד, נגד, נגד ונגד.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 8 אני רוצה שתהיה ועדה. ש. בן צור:

 9ה, תתנו בבקשה שיהיה סדר קצת. סליחה בבקשה. את רוצ  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10  אתם לא נמצאים.אתם כאילו לא נמצאים בישיבה, אני מדבר אתכם, 

 11 הם עסוקים בפלאפון.  דובר:

 12 בדיוק. מישהו פה העיר,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 13 ? , הגראת בוועדה, נכון ח. בן צבי:

 14 בטח, בגלל זה היא רוצה את הועדה, מה אכפת לה?  ה. פרי יגור:

 15 למה לא? ח. בן צבי:

 16 מי זה דחה את ההצעה של הגר.אני מבקש להקריא  א. מעודה:

 17 לא, אני לא צריך להקריא.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 18 חבר מועצה שמבקש הצבעה שמית, היועץ המשפטי, זה החוק. א. מעודה:

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

 20 כתוב בחוק. א. מעודה:

 21 אל תפריע. בבקשה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22 אם חבר מועצה מבקש שמית, א. מעודה:

 23 ההצעה השנייה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 מה קרה? לא מתאים? מה קרה?  ה. פרי יגור:

 25 בשקט, זה הכול. ש. בן צור:

 26 לא מתאים שיש קצת צעקות? ה. פרי יגור:

 27 לא לצעוק. ש. בן צור:

 28  למה את מתנגדת? ר:ה. פרי יגו
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 1 תגיד את השמות,סליחה,  א. מעודה:

 2 על מה ועדה? איזה ועדה? למה? למה ועדה?  ה. פרי יגור:

 3 )מדברים ביחד(

 4 אפרים, יש לך השגות על הניהול? תתלונן.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5 לא על הניהול. א. מעודה:

 6 נגמר הסיפור.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7 לא, לא על הניהול. דה:א. מעו

 8 הצעה שנייה בבקשה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 9 מי בעד,  א. מעודה:

 10 סליחה, אתה מפריע לי.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11 צריך להגיד את השמות.  א. מעודה:

 12 אני לא אתן לך אחר כך את ההצעה שלך להעלות.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 13 תה לא?מה א א. מעודה:

 14  אם תמשיך להפריע.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 15 אתה לא תיתן? א. מעודה:

 16 כן.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17 )מדברים ביחד(

 18אני קובע את הישיבה, אתה אתה עכשיו מפריע לי. לא, לא,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19את ע אחרי שב בדוקמי בעד ועדה שתהצעה שלי השנייה  לא תקבע.

 20 ות? ח”דוה

 21 ג'ובראן, א. מעודה:

 22המוצעים על ידי הם יואב קעטבי ושרון חברי הועדה  מי נגד?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 23 בן צור. 

 24 מה תפקיד הועדה? א. מעודה:

 25  ות, תבדוק ותיתן המלצות.ח”דואחרי שבע תקבע את כל ה  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 26 )מדברים ביחד(

 27 מי בבקשה מכם רוצה להיות?  ר:”. בר כוכבא, יוא’ ד דר”עו 

 28 אני. א. מעודה:
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 1 שלושה. ואפרים מעודה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 2 )מדברים ביחד(

 3 . 2017של השנה האחרונה,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4 ?2017מינואר  א. לב:

 5 לא, מה פתאום? אנחנו גובים כבר ארבע שנים. ה. פרי יגור:

 6 ים ביחד()מדבר

 7 בבקשה הנושא הבא. רון לירם, בבקשה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 8 )מדברים ביחד(

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

 10 אתה יודע מה? אנחנו לא הצבענו.  מ. מגידש:

 11 אז מופיע שאתה לא מצביע.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 12אני יו"ר האופוזיציה ואני אומרת לירם הוא לא נציג האופוזיציה. רון  ה. פרי יגור:

 13 אופוזיציה, אני אבחר מי יהיה.  לך שהוא לא חבר

 14 מה הקשר?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 15 אני כיו"ר אופוזיציה אבחר מי. ה. פרי יגור:

 16 לא בחרתי בו, למה את שומעת,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17 קופצת?  מה את א. אטיאס:

 18 רק אני אבחר. ה. פרי יגור:

 19אבל כרגע הוא לא נבחר בכלל. אני רק שנייה. מה תבחרי?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 20אני מתפלא מדבר על הצעה לסדר. רבותי, אתם לא שומעים את עצמכם. 

 21 עליכם.

 22אנחנו לא שומעים את עצמנו, אנחנו לא מבינים במשפטים, אנחנו לא  ה. פרי יגור:

 23ובניה, אנחנו בכלל באים לפה סתם כדי לאכול ולשתות. בינים בתכנון מ

 24החכם באדם ואנחנו גולה, אתה יחיד סגולה, האתה היחיד מאור 

 25יום אחרי טפשים. אבל אתה היחיד שמתעמר בתושבים ובבעלי עסקים 

 26 יום אני רואה את זה בוועדה ואני רואה את זה פה,

 27 בה.תודה ר  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28 והציבור ישלם לך. ה. פרי יגור:
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 1 

 2 מוגשת ע"י –הצעה לסדר בעניין הכרזת רחוב "השוק הישן" כרחוב ציבורי  .2

 3 מר רון לירם )מצ"ב הצעה לסדר(.

 4רון לירם. הצעה לסדר הבאה. בבקשה רבותי, בואו נכבד את   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5 ההצעה לסדר שלו, בבקשה.

 6 תודה רבה.  ר. לירם:

 7 אגב אני לא הצבעתי בהחלטה הקודמת. ה. פרי יגור:

 8 כולם לא הצביעו.גם אני לא הצבעתי.  מ. מגידש:

 9 אתם מופיעים כנמנעים.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10 לא, ממש לא.  ה. פרי יגור:

 11 לא שמעתי. מה אמרת?  מ. מגידש:

 12 מי נמנע? א. מעודה:

 13 ממש לא.  ה. פרי יגור:

 14 )מדברים ביחד(

 15ים את ח”דורון לירם, תתחיל לדבר. רון, אם לא אנחנו   ר:”א. בר כוכבא, יו’ דר ד”עו

 16 ההצעה. אני אדחה את ההצעה.

 17 לא הייתה פה הצבעה. בושה, מ. מגידש:

 18מיכה, אתה מפריע  מיכה, מיכה, עכשיו אתה מפריע.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19 לישיבה. 

 20 )מדברים ביחד(

 21עכשיו תקשיבו לי. לא, סליחה בבקשה, לא, לא, סליחה, אני   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22 עכשיו אתה, לא רוצה יותר את זה.

 23 אל תצביע עלי עם האצבע. מ. מגידש:

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

 25 דבר אלי בצורה תרבותית. זה הכול. מ. מגידש:

 26 חלילה וחס, אין לי דרך אחרת לסמן,  אני מצביע, לא לאיים  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 27 )מדברים ביחד(

 28בישיבה עכשיו רבותי, לא תהיה בעיה. תקשיבו לעצמכם.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו
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 1 מי מצביע, מה שאתם רוצים. בנושא הבא רון לירם מדבר, לשים לב 

 2 )מדברים ביחד(

 3כל כך מהר להערה שלך, אני מקשיב טוב מאוד, אבל להערה שלך רצת  א. לב:

 4אם עשית או לא עשית. אני עם ההצבעה שלא אפשרת לנו אפילו לשאול 

 5 מקשיב טוב מאוד וכרגע אתה רצת מהר מדי.

 6 הנושא הבא. על סדר היום   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7 אבל על סדר היום עוד לא עברנו, לא סיימנו, א. לב:

 8 אבל סיימנו. בבקשה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 9 אבל עוד לא סיימנו, א. לב:

 10 רון בבקשה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11 כי עוד לא קיימת הצבעה. א. לב:

 12 אתה מפריע לחברי המועצה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 13 אבל לא קיימת הצבעה. א. לב:

 14  אתה מפריע לחברי המועצה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 15 צבעה.אבל אתה לא קיימת ה א. לב:

 16 אתה מפריע לחברי המועצה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17 )מדברים ביחד(

 18 רבותי, ההצעה של רון לירם ברורה. מי בעד הצעתו?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19 )מדברים ביחד(

 20 רבותי, אני הולך להצבעה. מי בעד הצעתו של רון לירם?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 21 ני לא מבינה את ההצעה שלו.א ה. פרי יגור:

 22 מי נגד? על הכרזת השוק.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 23 )מדברים ביחד(

 24 הוא אפילו לא הקריא אותה. מ. מגידש:

 25 איזה הכרזת השוק? ה. פרי יגור:

 26 אתם לא נותנים לו, אני הולך להצבעה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 27 )מדברים ביחד(

 28אני קורא לך לסדר פעם בבקשה, תן לרון לירם לדבר.   ר:”יו א. בר כוכבא,’ ד דר”עו
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 1 ראשונה.

 2 )מדברים ביחד(

 3 תנו לרון לירם לדבר.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4 מי אתה שתקרא לו לסדר?  ה. פרי יגור:

 5רון, בבקשה, תתחיל לומר את ההצעה תנו לרון לירם לדבר.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 6 שלך. 

 7 מה אתה מאיים? א. לב:

 8 אף אחד פה לא ילך להצבעות.  ה. פרי יגור:

 9 תתחיל, קדימה. קדימה בבקשה. רון בבקשה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10הוחלט ברוב קולות כי רחוב השוק הישן לא יוכרז כרחוב ציבורי  ר. לירם:

 11 לפרדס חנה כרכור,כמשמעותו בחוק עזר 

 12 אין לו רוב. א. מעודה:

 13אחר אפרים, אני מבקש שהוא יוכל להציע את ההצעה שלו.   ר:”בר כוכבא, יוא. ’ ד דר”עו

 14 כך,

 15כי החיובים שהוציאה המועצה למבנים ברחוב משמעות ההחלטה . 1986 ר. לירם:

 16והתעמקות לגבות בגינם. לאחר בחינתי שוב את הנושא  בטלים ולא ניתן

 17 לכלל מסקנות כדלקמן. בחוק העזר האמור הגעתי 

 18ה רגע להוסיף גם אני הצבעתי בנושא הזה נגד באותה עת כאן אני רוצ 

 19ההכרזה, אולם וציינתי גם מדוע עשיתי זאת. ציינתי שבעיקרון אני בעד 

 20מכיוון שלא כל הנתונים נמצאים בפני, אני לא מוכן לנקוט בהצבעה 

 21עיוורת. הנתונים האלה נבדקו ואני אפילו אציג אותם חלקית באופן 

 22ה את הנתונים האלה מוזמן גם לסור אחר כך מי שרוצמילולי בפניכם. 

 23 אני ביקשתי, קיבלתי ואני רגוע.ולבקש אותם. 

 24הינה שיטת ההיטל אשר משמעותה יצירת שיטת החיוב הנהוגה במועצה  

 25לכלל הכנסות המועצה מהיטלי סלילה לצורך התאמת קופה משותפת 

 26. על כן מתן פטור לבעלי נכסים מסוימים, בישובמערכת הכבישים 

 27 ,מתחם השוק הישןבקרה זה במ

 28 זה לא מתן פטור אבל. ה. פרי יגור:
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 1 שלא ניתן להשלים, משאיר את הקופה בחוסר  ר. לירם:

 2 לא הוטל, אז איזה פטור? אני לא מבינה, ה. פרי יגור:

 3סליחה, הוא מדבר. בבקשה. יהיה לך זכות דיבור. תני לו,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4 צעה. הוא בהתני לו לסיים, 

 5 אני לא יכולה לשמוע דברים מטומטמים.  ה. פרי יגור:

 6אבל לא הפריעו לך. אני מבקש ממך, לא הפריעו לך. תני לו   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7 בבקשה. בבקשה.

 8בישוב.  מותאמת להשלים את תוכניות המועצה להקמת מערכת כבישים ר. לירם:

 9יטל סלילה לקבוצה קטנה מעבר לכך לא מוסרי להעניק פטור מתשלום ה

 10 של מחזיקי נכסים על חשבון כלל תושבי הרשות. 

 11לדעתי אף לא חוקי לעשות איפה ואיפה ולהפלות בין תושבי הישוב. ניתן  

 12השתמשו במידע יום לומר בוודאות כי מחזיקי הנכסים במתחם השוק 

 13סחורות וכדרך לפריקה ולטעינה של  ,יומי בכביש הגישה לצורך עסקיהם

 14 ל לקוחותיהם.הגעה ש

 15לטעמי הסטורית לפי חוק עזר קודם, החיובים שנעשו בהתאם לחוק  

 16יודגש כי התעריף הינו נמוך בעשרות אחוזים מהתעריף החדש שזה עתה 

 17 אושר. בדוק. 

 18 בדוק. ואתה מבקש לחייב אותם לפי התעריף החדש. ה. פרי יגור:

 19 לפי התעריף הישן.  ר. לירם:

 20 הגבוה.  ה. פרי יגור:

 21 הישן. צור:ש. בן 

 22 זה מה שכתוב. ה. פרי יגור:

 23במאות אלפי אי קבלת התקבולים במתחם השוק הנאמדים הישן.  ר. לירם:

 24ודרך  ,, חלקה2017ת תוכנית פיתוח של המועצה לשנת לשקלים מסכ

 25 אגב מעודה אתה מודע לה, זה דברים שאתה ביקשת.

 26 שמה? א. מעודה:

 27יה להשקיע את מלוא העבודות דברים שאתה ביקשת. כך שלא ניתן יה ר. לירם:

 28ריך בדיקה ומיפוי עבודות שתוכננו, המתוכננות לשנה זו. הדבר מצ
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 1 שהוחלט עליהם. תהליך שהוא לא רצוי בעליל. רצוי לעמוד בתוכניות 

 2מליאת המועצה מאשרת הכרזת רחוב השוק הישן כרחוב  הצעה לסדר. 

 3 תודה.ציבורי ומאשררת את סלילתו. 

 4 טוב. יש למישהו לומר,   ר:”, יוא. בר כוכבא’ ד דר”עו

 5 כן, נתחיל אצלי.  ה. פרי יגור:

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

 7 כיו"ר הסיעה זכות הדיבור הראשונה, ה. פרי יגור:

 8 אני אתן לך,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 9 תודה. ה. פרי יגור:

 10 סליחה, אבל איש סיעתך העלה את ההצעה, א. מעודה:

 11הוא מזמן עבר צד ולראיה הוא לא איש סיעתי והוא לא חבר אופוזיציה.  . פרי יגור:ה

 12 כל,

 13 .רלוונטיעכשיו זה הרצאה? זה לא   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 14 )מדברים ביחד(

 15 אני חייב להגיד משהו, הגר. א. כאכון:

 16 בואו נכבד אחד את השני.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17אין בישיבת כתיר אותי ליו"ר אופוזיציה זו היתה התקשורת. מי שה א. כאכון:

 18במועצה מקומית יש חבר הנהלה ויש מועצה אופוזיציה וקואליציה. 

 19 שאינו חבר הנהלה,

 20 תודה על השיעור. ה. פרי יגור:

 21 ורון אינו חבר הנהלה. א. כאכון:

 22 )מדברים ביחד(

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

 24בותי, יש פה שמות של אנשים רציניים מאוד שקוראים להם כאכון, ר א. מעודה:

 25שכשהועלתה הגר, איציק, מיכה, שרון, חיה, צדקה. אלה האנשים 

 26ההצעה ללכת ולחייב, לא הצעה אלא נשלחו מכתבים על דעת המועצה 

 27 פה, 

 28 הגזבר.  ה. פרי יגור:
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 1ם לבוא לשלם. נשלחו מכתבים לאנשיע"י הגזבר, כן. הגזבר, המזכיר,  א. מעודה:

 2באתי וטענתי מכמה סיבות אי אפשר לחייב אותם. א' ברגע שנסלל כביש 

 3 ובן אדם שילם, אין לשלם עבור כביש נוסף. זו היתה אחת הטענות.

 4אבל טענה שניה אין רחוב במפה בפרדס חנה, אם מישהו יראה לי במפה,  

 5כבר  , רחוב השוק, אין רחוב כזה רחוב השוק. לכן אנחנו החלטנוwase-ב

 6בישיבת מועצה האחרונה שקוראים לזה מתחם השוק, לא רחוב השוק. 

 7 עכשיו פתאום אני שומע שקוראים  לו רחוב השוק. 

 8באו החכמים אכן הבינו שאין רחוב כזה וביטלו. אז בישיבה הקודמת  

 9והחליטו חודש לאחר מכן נעשה עכשיו הכרזה, אם נעשה עכשיו הכרזה 

 10ברים פה החכמים, זה חיה וזה כאכון אז נחזיר את הגלגל לאחור והח

 11 ובוחבוט ומיכה, וזה צדקה וזה שרון 

 12 לב.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 13אני הגדרתי את זה אישה אחרי לידה בא  קשה לי. טוב, איציק. הבינו, א. מעודה:

 14 יש לידה. כבר הדוקטור שואל אותה באיזה חודש את. 

 15זה כמו שאני אעשה חניה  כבר עושים את השוק, זה שטח של מועצה, 

 16ליד הבית שלי ואני אחייב את השכן שלי. שטח של מועצה, היא משכירה 

 17את המקום. זה לא רחוב במשמעות רחוב. רחוב זה המכוניות הולכות 

 18 ונוסעות דרך הרחוב הזה לצד שני, לאן שהם רוצים. זה חניה.

 19, אני אני זוכר כשההצעה הזאת נפלה, אלדד בר כוכבא אמר לי אל דאגה 

 20 בהצעה מחדש. אל דאגה. ועד היום מנעו,  אביא את זה

 21 שאני לא הבאתי את זה לוועדה.רק   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22 לך פישר פה, אני יודע, אתה חכם. הבאת  א. מעודה:

 23 לא צריך לזלזל, להתבטא כמו שאתה מתבטא,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 טם כדי לא להבין שהוא מנצל,והוא מספיק מטומ ה. פרי יגור:

 25 בא לי, אני אומר, א. מעודה:

 26 סליחה, חוזר בי, תמשיך.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 27 ואתה גם לא הבאת את זה מהקואליציה.  א. מעודה:

 28 הוא לא דיבר איתי בכלל.  ר. לירם:
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 1מצאת לך איזה חבר אופוזיציה/קואליציה ובאמצעותו עשית את זה.  א. מעודה:

 2ש לא היה עושה את זה, ישמרהו השם, לא היה עושה את חיים גע הרי

 3ואני מאחל לו בריאות  זה כי הוא היה קצת נותן כבוד לחברי מועצה.

 4אבל הוא ישר עם כל הויכוחים איתו, נהל את המועצה, יושיבוא פה 

 5 דרך. 

 6ורבותי, עובדים על השוק, ואתה אמרת לי במפורש שאתה תביא את זה.  

 7ושימו לב, עושים בניה, עושים זה, עושים כל מיני פחים, עושים את 

 8הכול, אבל את הכביש, את הכביש הם לא סללו. האבנים קיימות, הכול 

 9ם בהתאם לחוק ואז חודשי 3שיחלפו להם להמתין קיים, לא סללו. 

 10 יגישו את זה.

 11כל הדיירים, כל הצד  אני מדבר אל מצפונכם מכיוון שאותם אנשים, 

 12 הזה, צדקה, צדקה, צדקה,

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

 14 אני רוצה שיקשיבו.  א. מעודה:

 15 הזמן שלך.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 16 אני אבקש ממיכה את הזמן. א. מעודה:

 17 לא, לא, לא. מ. מגידש:

 18 ר.מיכה גם רוצה לדב  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19בכל אופן, רבותי, חיה בזמנו את הצבעת כי עבדת על מצפון. שרון,  א. מעודה:

 20רבותי, מה אתם רוצים עכשיו? זה לא רחוב. מישהו יכול לנסוע משם 

 21 לעבור לצד השני? זה חניה של השוק. לא יעלה על הדעת. 

 22 3נבוא ונחליף אותה פה כל אם נעשה את זה ככה, כל החלטה של מועצה  

 23ה ההיגיון? איך ברחוב יסתכלו עלינו אנשי הרחוב כשאני חודשים. מ

 24וחיה ושרון וכולם הצביעו בעד כשאין אבוא ואגיד שצדקה וכאכון 

 25לדעתי הכרזה כי זה לא רחוב, ולא קוראים לא חוקי גם הכרזה, אגב זה 

 26מתחם, אמרנו לה האנחנו קראנו לו בישיבה שעברה רחוב השוק. לו 

 27את ההחלטה שלה פה מאחורה, אז מה להביא את זה חזרה לפה ושמו 

 28 מועיל מה שאת מציעה מתחם השוק? 
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 1אז קודם כל זה לא רחוב השוק ואני מאוד מבקש, פה מדובר על גזירה  

 2 3בלתי חוקי, אני מודיע לך, אני בעוד להטיל על אנשים לשלם כסף, זה 

 3חודשים אלך אביא את זה עוד פעם לפה והדבר הזה לא יעבור בשקט, 

 4 שהציבור ידע. אני מקווה

 5ואני אומר שוב לשמות האלה כאכון, הגר, שרון, חיה, לב, מיכה, צדקה,  

 6 נחמיה לא היה בישיבה ההיא, 

 7 ומה עם רינה? למה, היא פטורה? ח. בן צבי:

 8 מי? א. מעודה:

 9 רינה פטורה? ח. בן צבי:

 10 לא הייתי. ר. רונן:

 11 אז אני אומר לכם, רבותי, רינה לא הייתה. א. מעודה:

 12 אפרים, הסברת את עמדתך. תן לאחרים.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ דרד ”עו

 13מדובר פה על מצפון על שקר, על שקר. זה לא רחוב, אל תתנו ידכם  א. מעודה:

 14 80לפשע הזה ללכת לפגוע באזרחים. אני מכיר משפחות שגרות שמה בני 

 15למה? יעקב מנוס, אבוחצירא, כל אלה צריכים עכשיו לשלם? . 90ובני 

 16זה לא חוקי מכיוון שהם משלמים על כביש אחד, לא יכולים  אגב גם

 17 לשלם כביש שני, במיוחד שאין מעבר שמה. 

 18את עצמך יפה מאוד. בבקשה, תן לאחרים אפרים, ביטאת   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19 גם. מיכה בבקשה. 

 20 תן להגר. מ. מגידש:

 21 בבקשה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22 משפט אחד להוסיף.רק  ה. פרי יגור:

 23 בבקשה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24אני אמרתי גם בדיון הקודם ואני חוזרת ואומרת אתם ביקשתם להכריז  ה. פרי יגור:

 25וציינתם את מספר התב"ע שחלה בשטח. אני אמרתי ואני חוזרת 

 26התב"ע לא מגדירה רחוב, התב"ע מגדירה דרך. ודרך היא לאו ואומרת 

 27 לפי חוק התכנון והבניה. היא נתיב גישה ומעבר  דווקא רחוב, דרך

 28ואני אמרתי אז ואני אומרת הישן הולך ומתהווה כמתחם מסחרי, השוק  
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 1שוב בראייתי המתחם הזה הוא כמו דוגמא מוקטנת של הביג. גם בביג 

 2זה מתחם מסחרי ויש בו שטחי חניה ויש בו רחובות ומעברים, לצורך 

 3עכשיו להכתיב גם שם, ולא נקרא שאתם מנסים העניין כמו רחובות 

 4אייתי בדיוק מתפקד שמה שם רחוב. ולכן מתחם השוק הישן הוא בר

 5 כמו מתחם הביג. 

 6רבותי, הבנתי, יש פה בלבול. אבל לא משנה, תמשיכי. אל   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7 תפריעו לה בבקשה.

 8ה גם לכם, מתחם לגבי הבעיה במספור, אני הצעתי לרינה ואני מציע ה. פרי יגור:

 9השוק הישן מתחבר יפה מאוד לראשי תיבות של מש"י ואפשר לקרוא 

 10 עם המספור, הכול פתיר. ואין שום בעיה  3ומש"י  2ומש"י  1מש"י 

 11אני מציעה לא להכריז את הרחוב, לגאול את המקום הזה על כל  

 12החודשים הרבים והשנים שאנחנו מושכים וממררים להם את החיים 

 13ולתושבים. את זה אף אחד לא משקלל ולא מחזיר להם שם, לסוחרים 

 14כסף על אובדן ההכנסות שלהם ואנחנו עוד הולכים ומטילים עליהם 

 15 עשרות ומאות אלפי שקלים. זה הרי לא יעלה על הדעת. עכשיו 

 16 כמה כסף, הגר? מאות אלפי שקלים? א. כאכון:

 17 שיגיד לך רון. ה. פרי יגור:

 18 אני יודע. א. כאכון:

 19 יופי. אז למה אתה שואל? ור:ה. פרי יג

 20 כי את טועה. לא,  א. כאכון:

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

 22 אז תגיד כמה. ה. פרי יגור:

 23 אני תיכף אגיד, כשיהיה לי זכות דיבור אני אגיד.  א. כאכון:

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

 25אם אתם הולכים וכמה דיירים יחויבו  אני מבקש לדעת כמה חנויות מ. מגידש:

 26 להעביר את ההכרזה הזאת, יחויבו באיזה עלות. 

 27 אני יכול להגיד לך בערך כמה זה יוצא. יש שם בערך,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28 )מדברים ביחד(
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 1 זה לא שייך להחלטה, תוכל לקבל אחר כך. בבקשה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 2 א,ל ה. פרי יגור:

 3 לא, זה לא שייך, רבותי.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4 למה לא? ה. פרי יגור:

 5 תוכל לקבל אחר כך.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 6 אלדד,  מ. מגידש:

 7 השאלה לא מעניינת את, סליחה בבקשה,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 8 )מדברים ביחד(

 9 ה עוד? שאלה. תקבל אחר כך את הנתונים האלו.בבקשה, מ  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10 הרי אתה יודע שאחר כך לא מקבלים שום נתונים. מ. מגידש:

 11 כזה דבר. אני לא יודע  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 12אז אני אומר לך לא מקבלים שום נתונים, ואתם אחרי שאתם מעבירים  מ. מגידש:

 13ועל כל חברי  באצבע משולשת על כל הישואת ההחלטה אתם שמים 

 14 המועצה.

 15מיכה, אני מבקש ממך זה לא, זה בכלל לא נכון איך שאתה   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 16מתאר את הדברים. זה רחוק מן האמת מרחק מזרח ומערב. אנחנו 

 17, עובדים כמו שצריך ונמצאים פה הרבה מתייחסים לציבור ברצינות

 18 שעות ותפסיק לומר את זה, זה לא נכון.

 19 זה אתה אומר. אני אומר לך שלא,  ידש:מ. מג

 20 )מדברים ביחד(

 21התושבים האלה כולם גובלים או דרך הבנים או ברחוב הדקלים. כולם  מ. מגידש:

 22 בעבר שילמו על סלילה כאן וכאן. למה הם אמורים לשלם פעם שנייה?

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

 24 אני מבקש תשובה. מ. מגידש:

 25 כבר ענינו, יש לך יועץ משפטי, כבר הסביר לך פעם שעברה,  ר:”כוכבא, יוא. בר ’ ד דר”עו

 26 לא, הוא לא הסביר לי. מ. מגידש:

 27 הוא יסביר לך. מה עוד? זהו? סיימת לדבר?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28 לא. מ. מגידש:
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 1לא, אין שאלה תשובה, תסיים את אז בבקשה, תסיים.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 2 דיבור שלך, יש לך עשר דקות. בבקשה.ה

 3 כל בניית השוק,  מ. מגידש:

 4 סליחה בבקשה, אפרים, אתה יודע,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5 אני לא מפריע לך. א. מעודה:

 6סליחה. אפרים, אתה יודע שלציבור, כשאתה רוצה אתה   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7 בבקשה.  ערב אותו.פונה לציבור שלא יתערב, עכשיו אתה מ

 8 העמדנוכולל כבישים, כולל הכול. יש תקציב שתוקצבה  שוקכל בניית ה מ. מגידש:

 9לבניית השוק. ולא רק זה, גם הוספנו עליו שני תב"רים אם אינני אותו 

 10ברגע שזה תוקצב, למה אנחנו עכשיו הולכים להוציא כסף  טועה.

 11 מאנשים כדי לממן תקציב שאישרנו אותו בעבר? 

 12אוקי. אבל יש לך תשובה, זה שאלות רטוריות. אני לא   ר:”א. בר כוכבא, יו’ דר ד”עו

 13השאלות שאתה מעלה אותן הן שאלות ללא תשובה. מתכוון לענות לך. 

 14בבקשה, אבל מותר לך כחבר מועצה להעלות את זה. בבקשה. יש לך עוד 

 15 משהו?

 16 עזוב, עזוב. חבל. מ. מגידש:

 17 וב רבותי,ט  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 18 תעלו את כל הנושאים, אני מציע, אלדד,  מ. מגידש:

 19 )מדברים ביחד(

 20 בבקשה, איציק לב.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 21אני ר אל אסד מתנהגים כפי שאתה מתנהג. זה הכול. ארק אצל בש מ. מגידש:

 22 אומר, תגיד שזה לא יפה. זה הכול. רק אצל בשאר אל אסד,

 23 אתה יודע שזה לא נכון.  ר:”יו א. בר כוכבא,’ ד דר”עו

 24איזה מזל. זה כל. החוכמה נמצאת  פה לא הגענו למצב שיורים בנו. מ. מגידש:

 25בלים, האידיוטים שלא יודעים אצלכם, מכאן ואליכם. אנחנו פה הטמ

 26גם כלום. אתה יכול להמשיך לחייך, זה מראה על רמת הזלזול שלך. 

 27 בציבור וגם בחברי המועצה.

 28 אני מכבד אותך פה, אתם לא מכבדים אותי.   ר:”כוכבא, יו א. בר’ ד דר”עו
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 1 )מדברים ביחד(

 2 אתה יודע מה זה לכבד? א. מעודה:

 3 אתה מרמה את הציבור. מ. מגידש:

 4 אתה אנטי תזה של לכבד.  א. מעודה:

 5 זה הכול. מ. מגידש:

 6 תודה רבה. בבקשה, איציק לב.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7 מלדעת לכבד בכלל.אתה רחוק  מ. מגידש:

 8 טוב. איציק לב בבקשה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 9שלא של רון שהוא דיבר על זה רוצה להתייחס לחלק הראשון דווקא אני  א. לב:

 10 היה לו מידע ואת הנתונים בחלק הראשון שלו לגבי, 

 11 הוא לא מקשיב לך, תעצור רגע. א. מעודה:

 12 רגע, שנייה. א. לב:

 13 .מקשיב הוא לא א. מעודה:

 14הוא לא האישיו. מה שחוזר על עצמו ובאמת זה היה כאילו לבוא,  א. לב:

 15 זרקתם לפה הכרזה של רחוב לנסות,

 16 רינה, רינה. רינה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17בלי מידע ובלי הבנה מה באמת הולך לקרות. וברגע שמביאים את כל  א. לב:

 18פה את המידע להביא המידע, וחשוב לפעמים הבאות כשאתם מביאים ל

 19שבועיים אחרי, שלושה אותו מלא, הוא לא היה צריך לחפש אותו 

 20  שבועות אחרי ולהתחיל לעשות את ניתוח הנתונים האלה.

 21ההכרזה של המקום הזה הוא לא נכון, זה מתחם, הוא היה מתחם והוא  

 22משמה שוב פעם את הכספים ישאר מתחם כמו בעבר ואין מה לגבות 

 23 היו ולסיים עם העבודות האלה כבר שמה.האלה, ככל שהם י

 24אני לא מצליח להבין מה פרק הזמן או מה תוכנית העבודה שיש שמה,  

 25 מרץ, שכבר נאמר שהיא הייתה אמורה כבר להסתיים כבר בינואר או 

 26 .2016בספטמבר  מ. מגידש:

 27בוא מדבר על המתחם הזה כבר הדבר הזה כאילו כמה עוד, אם אתה  א. לב:

 28 ת המצב,תגיד מה תמונ
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 1רבותי, לא, אני מדבר על הצעתו של רון. ככה אני לא מדבר.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 2 אי אפשר יותר לפתוח. יש לך עוד משהו להוסיף?אני צריך לעבוד. 

 3 לא, רק שצריך להשאיר את זה כמתחם ולא כרחוב.  א. לב:

 4ה לסדר. מי בעד הצעתו של אוקי. תודה רבה. רבותי, הצע  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5 לירם? רון 

 6 אני רוצה לשאול משהו. אני יכולה לפני ההצעה לשאול משהו? ר. רונן:

 7 לא, אסור לשאול. אסור לשאול שאלות. מ. מגידש:

 8יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה זה אם אנשים שילמו בצד אחד של  ר. רונן:

 9  הכביש, האם הם ישלמו פעמיים?

 10לא. מי ששילם פעם אחת הוא לא מחויב ולא ישלם פעם  התשובה היא ר. גלר:

 11 שנייה. 

 12 דרך הבנים,שמי שפונה לרח' הדקלים או לרח'  זאת אומרת ר. רונן:

 13 מי ששילם היטל הוא לא ישלם פעם שנייה.  ר. גלר:

 14 אז למה לא הבאת לנו נתונים פה? למה לא הבאת נתונים, מ. מגידש:

 15 אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה,  סליחה  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 16 )מדברים ביחד(

 17 מי בעד הצעתו של רון לירם?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 18 ששילמו, 30אנשים שלא שילמו,  10אפשר להגיד יש  א. לב:

 19 לא צריך. סליחה. מי בעד הצעתו של רון לירם?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 20 )מדברים ביחד(

 21 מי בעד הצעתו של רון לירם?  ר:”א, יוא. בר כוכב’ ד דר”עו

 22 )מדברים ביחד(

 23 מי נגד?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 )מדברים ביחד(

 25 רינה, רינה תפסיקי כבר את ההתנהגות הזאת.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 26 תגיד לי, אתה לא מתבייש שאתה צועק ככה על אנשים? א. לב:

 27 מי בעד, מי נגד. י הולך להצבעה.אנ  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28 לא, אני רוצה תשובה מרן.  ה. פרי יגור:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 רבותי, חמש דקות הפסקה, אחר כך הצבעה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו 

 3 )הפסקה(

 4אנחנו דנים בהצעה שלכם, עכשיו אנחנו הולכים להצבעה,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5 ש לנו עוד, רבותי, בואו נכבד, י

 6 לסוגיה מסוימת כספית.לא, אני מבקשת הבהרה מרן  ה. פרי יגור:

 7עכשיו אנחנו מדברים על הצבעות, כבר לא מדברים על   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 8 סוגיות.

 9 אני ביקשתי הבהרה, אתה לא שמעת שביקשתי.  ה. פרי יגור:

 10 מתי ביקשת אותה?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11 בתוך כל הצעקות לא יכולת לשמוע, וזה חשוב לי. רי יגור:ה. פ

 12 נו.לא לצעוק. טוב, מה ההבהרה בבקשה? אז תעזרי לי   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 13 אל תבקש ממני עזרה.  ה. פרי יגור:

 14 אני מבקש ממך לעזור לך, לא לי.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 15במתחם וצה שהוא יסביר, אי קבלת התקבולים רון כתב פה, ואם רון ר ה. פרי יגור:

 16השוק הנאמדים במאות אלפי שקלים. מאות אלפי שקלים. מאות אלפי 

 17 שקלים, כן? שלא יספרו לכם סיפורים אחרים.

 18 אלף. 290 ר. לירם: 

 19 ,רלוונטיאל תענה. זה לא   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 20. אני מבקשת לדעת 2017שנת מסכלת את תוכנית הפיתוח של המועצה ל ה. פרי יגור:

 21, אולי אנחנו יכולים לקחת בדיוק מה המספר ואני רוצה לקבל פה החלטה

 22 את זה ממקור תקציבי אחר. 

 23 את לא יכולה לקבל את זה. אנחנו הולכים להצבעה. שמענו.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 למה לא?  ה. פרי יגור:

 25 )מדברים ביחד(

 26 .רלוונטיזה לא  ר. גלר:

 27 ?רלוונטימה לא  פרי יגור:ה. 

 28 .רלוונטילא  ר. גלר:
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 1 למה? ה. פרי יגור:

 2 .רלוונטילא  ר. גלר:

 3 , נגמר הדיון.רלוונטילא   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4 ?רלוונטילמה לא  מ. מגידש:

 5 סליחה בבקשה. אתה רוצה להמשיך להפריע?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 6 כן. מ. מגידש:

 7 אוקי. אז זה מה שאתה רוצה. מי בעד הצעתו של רון לירם?  ר:”כוכבא, יו א. בר’ ד דר”עו

 8 אלף שקל. 18אתה אמרת רן,  ה. פרי יגור:

 9 מי בעד הצעתו של רון לירם? מי נגד?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10 אנחנו נגד השקר הגדול הזה.  מ. מגידש:

 11 נושא הבא. המי נגד. בבקשה אנחנו יודעים מי בעד,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 12 אתה צודק. מ. מגידש:

 13 

 14 מוגשת ע"י –הצעה לסדר בנושא הנחות לנכים, לעיוורים ושאר בעלי זכות להנחה  .3

 15 מר אפרים מעודה )מצ"ב הצעה לסדר(.

 16 הנושא הבא. אפרים מעודה, אני יכול להציע לך משהו?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17 מה? א. מעודה:

 18יש לך פה הצעה שאני לא רוצה לשלול אותה, להוריד אותה   ר:”. בר כוכבא, יוא’ ד דר”עו

 19אני מציע לך לעשות משהו, אם לא נלך להצבעה אם מעלים מסדר היום. 

 20אני מציע שהצעתך, בבקשה רון אותה לדיון או לא. אני אומר משהו אחר, 

 21 לירם.

 22 אתה מקבל עצות מרון לירם? המשיח בדרך. מ. מגידש:

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

 24 )מדברים ביחד(

 25 חברי מועצה גם אם הם לא באותה סיעה,מיכה,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 26לא, אני אמרתי, שיירשם בפרוטוקול, אם מעודה מקבל עצות מרון לירם  מ. מגידש:

 27 אני שומע את פעמי המשיח, הנה החמור פה בחוץ. 

 28 בסדר. אני מציע משהו לאפרים.  ר:”יוא. בר כוכבא, ’ ד דר”עו
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 1 מעודה לא יקבל עצות, מ. מגידש:

 2מאחר שאת ההצעה שלך  לך הצעה.אפרים, אני רוצה להציע   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 3 קיבלתי אותה ממש לקראת סגירת ישיבת הנהלה ואני רוצה להתכונן,

 4 וכמו שהתכוננו,

 5 ודמת.אבל דיברנו עליה כבר בישיבה ק א. מעודה:

 6 את ההצעה מסודרת, בסדר, אבל אני קיבלתי   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7 אתה יודע ממתי? א. מעודה:

 8 תקשיב. אפרים, תקשיב שנייה.אבל תקשיב, אפרים,  א. כאכון:

 9לי תן לך לדבר, אין אני אאם אתה רוצה להמשיך לדבר,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10על סדר היום או בעה אם לדון בזה או לא, אתה רוצה, יעלה להצבעיה. 

 11אבל אני מציע משהו אחר. אני רוצה לעשות, מה שאתה העלית לעשות לא. 

 12אני יכול שלישיבה הבאה תעלה את זה, נדחה את זה  בדיקה יותר יסודית.

 13לישיבה הבאה את ההצעה שלך ונראה בינתיים נתונים, את מה שאתה 

 14 את המשמעויות הכספיות. אומר

 15 למה לא בדקת להיום? יגור: ה. פרי

 16 כי לא הספקנו.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17 )מדברים ביחד(

 18אני אקריא את ההצעה ונדחה את הדיון סליחה, אני באופן עקרוני  א. מעודה:

 19 לישיבה הבאה.

 20 בסדר. בבקשה, אין בעיה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 21כיוון או ממלא מקום אלדד בר כוכבא. לכבוד ראש המועצה מר חיים געש  א. מעודה:

 22שהבנתי שראש המועצה שיהיה בריא מגיע לפה אז אני מבין שהוא ראש 

 23 המועצה,

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

 25 וכל הסמכויות עדיין שלו. א. מעודה:

 26 נכון.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 27מועצה קרובה מן המניין, ת אוקי. אני מבקש להביא הצעה דחופה לישיב א. מעודה:

 28ושאר בעלי נושא ההנחות לנכים ולעיוורים  ועל מנת שיבינו על מה מדובר.
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 1צו הארנונה. והנושא הוא לפני כעשור, זכות הנחה, כפי שציינתי בישיבת 

 2למעלה מעשור, היה מצבה של המועצה בכי רע מבחינה תקציבית. במקרה 

 3יטה בניגוד למטרת והיא החלבמועצה אז, באותה קדנציה לא הייתי 

 4 ההנחות לצמצם את ההנחות בצורה עקיפה.

 5יש הנה דוגמא, דוגמא, דוגמא אחת שהיא כוללת את שאר ההנחות. אתן  

 6אחוז בארנונה. עיוור, לא  90עיוור שהוא לא רואה, שהוא זכאי להנחה של 

 7 שקל כמו הנכים.  2,400ה, מסכן, בטח מקבל גם רוא

 8את ההכנסות כי צריך היה למועצה, ואז בזמנו התחכמו כדי להגדיל  

 9ובעקיפין הם לא עוברים על החוק של משרד הפנים, עשו שיטה 

 10 מ'.  120-מתוחכמת. החליטו שאכן ניתן את ההנחה אבל נגביל אותה ל

 11מ' לא רק שאין לו הנחה,  30-מ', על ה 150משמעות הדבר שאם יש לעיוור  

 12וד לרוח התקנות של וזאת בניגאחוז.  100אלא הוא ישלם ארנונה מלאה 

 13מ', אבל על  120משרד הפנים. משמעות הדבר שהעיוור הזה הוא עיוור על 

 14  הוא פתאום רואה, הוא פיכח, הוא לא עיוור.  30-ה

 15 אין קשר בין עיוורון לפיכוח.  ח. בן צבי:

 16 יפה. אז ברגע שהוא עיוור ויש לו הנחה,  א. מעודה:

 17אנלוגיה, ליצור אנלוגיה חדשה בכל דבר  יכול אפרים, אתה  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 18 שאתה עושה, אבל זאת לא האנלוגיה הנכונה.

 19 ,120סליחה, אם אתה נותן לו הנחה רק על  א. מעודה:

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

 21 מ', 30-ועל ה א. מעודה:

 22 רלוונטי להנחה, לא לעיוורות.זה   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 23מ' האלה והוא ישלם מלא.  30-לא, אז לכאורה כאילו הוא לא עיוור ב א. מעודה:

 24מ', מה לעשות שיש  120על אותו נכה על כיסא גלגלים שהוא מקבל הנחה 

 25אתה לא נכה, אתה רץ מרתון,  120? אומרים לו על השאר מעל 180לו בית 

 26 אתה כבר בריא.

 27, לא הגיונית, ואני לבטל את ההחלטה האומללהאני תובע  הצעת החלטה: 

 28מטעם ביטוח שמקבלים הנחה מבקש להחזיר את המצב שאותם אנשים 
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 1לאומי, משרד הפנים. בזמנו זו הייתה סיבה כי יש גרעון בתקציב, מצבנו 

 2ראה כמה יש הוצאות שאני קורא להן בזבוזים מעודף תקציב, מעולה, 

 3זה לא  ד לחייב את האנשים,שעכשיו מבקשים עובזבזו מיליונים על שוק 

 4 מספיק, וזאת על גבם של עיוורים ומסכנים ונכים. 

 5החלטה שיהיה דיון בכל מקרה אני מקבל את הצעתך, אבל אני מודיע  

 6 בישיבת מועצה הבאה. 

 7 זה עובר לסדר יום הבא.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 8 תהיה החלטה. זו אבל  א. מעודה:

 9ברגע שאתה מגיש לי את זה אתה חלטה. קשר להכל בלי   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10 הראשון. 

 11 זה מוגש. א. מעודה:

 12 אז גמרנו.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 13 אז אני מבקש החלטה. א. מעודה:

 14אין צורך בהחלטה. אני מסביר לך זה עובר. אפשר להחליט,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 15  אבל זה עובר.

 16 יבה הבאה.מחליטים שזה יעבור ליש א. מעודה:

 17אני חושב שההצעה שלך תיבחן, תיבדק. אני מקווה שהיא   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 18 עה פופוליסטית לפני רוחות בחירות. צריך את זה לבדוק. לא הצ

 19 )מדברים ביחד(

 20בסדר, מקובל שמעבירים את זה פה אחד? יש מישהו   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 21 בה הבאה? שמתנגד להעביר את זה לישי

 22 אף אחד לא יכול להתנגד. א. מעודה:

 23 אז לא צריך החלטה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 לא, אני רוצה שבפרוטוקול תהיה החלטה. א. מעודה:

 25כתוב. אז שאלתי יש מישהו שמתנגד להעביר את זה לישיבה   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 26 הבאה?

 27 אין אף אחד. א. מעודה:

 28 זה מה ששאלתי. אין מתנגד.   ר:”בר כוכבא, יו א.’ ד דר”עו
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 1 

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

 3 )מצ"ב(. (בטעות סופר מהנרשההתנייה  -המועצה לדון בסעיף זה

 4אנחנו מדברים עכשיו . 4הנושא הבא בבקשה, סעיף מס'   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5החדש אנחנו בעצם מציעים לחוק עזר החדש שהצענו אותו. בחוק עזר 

 6שהורדנו את נושא של חניה בתשלום ושיפור, לאמץ חוק עזר בעצם ארצי 

 7כדאי שדרוג של החניה. לכן היועץ המשפטי יגיד את דעתו, אני חושב ש

 8                         לאמץ אותו, את חוק העזר, ונתחיל,

 9 8רק שנייה. אני רוצה רק להזכיר, ההצעה הזאת הגיעה לפני רגע,  א. מעודה:

 10ואני הייתי עוד בקואליציה, אמרתי לו חיים, שנה ע"י חיים געש. חודשים, 

 11אין לי בעיה עם ההצעה, אבל בתוך ההצעות פה בעצם המועצה צריכה 

 12 להכשיר חניות, ואחרי שהיא תכשיר,

 13 אז הורדנו את זה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 14פה לחנות. אבל לא, להכשיר חניות הכוונה שיהיה בן אדם, שיהיה להם אי א. מעודה:

 15והוא הסכים איתי והוריד את זה אם אין להם איפה לחנות אז מה עשית? 

 16עבור המועצה המקומית ואמר אתה צודק. אם המועצה תחליט פה מול 

 17 חניות ובעוד כמה מקומות להכשיר,

 18מדובר פה רק חוק העזר אם אין חניה בתשלום, מסביר לך.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19 על אדום לבן אתה רוצה שיהיה?רות. עוברים עבי

 20 אני לא צריך חוק עזר. א. מעודה:

 21 אתה חייב.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22 לא.  א. מעודה:

 23 ,עכשיו אתה בדיוק אמרת בדיון הראשון  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 האדום לבן לפי חוק מדינה. א. מעודה:

 25 נו, בסדר.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 26 )מדברים ביחד(

 27 בבקשה.היועץ המשפטי בבקשה לדבר.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28 זה לא משנה, אני רוצה לעבור סעיף, סעיף. א. מעודה:
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 1 בבקשה. חוק עזר, דיון. אין בעיה. מה שאתה רוצה, דיון.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 2 לא בחרת להקים ועדה,  א. מעודה:

 3 אין ועדה, תהיה החלטה.  ר:”א, יוא. בר כוכב’ ד דר”עו

 4 לא תהיה החלטה. א. מעודה:

 5 תהיה החלטה היום.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 6 מה, אתה רוצה להעביר חוק עזר? א. מעודה:

 7 לא, תהיה החלטה אם מאמצים אותו או לא.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 8 אותו. אני לא יכול לאמץ א. מעודה:

 9 אז אל תאמץ, אז תצביע נגד.  ר:”כוכבא, יו א. בר’ ד דר”עו

 10 סליחה. אתה שלחת את, א. מעודה:

 11מדבר עכשיו, אתה מפריע סליחה בבקשה, היועץ המשפטי   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 12 לו. היועץ המשפטי.  

 13 אבל לא היועץ המשפטי מחליט לנו. א. מעודה:

 14 בבקשה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 15 אני לא מחליט כלום, אני רק מציג את החוק.  ן:וברא’ד ג”עו

 16 אנחנו נחליט.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17 החוק הזה הוא, ובראן:’ד ג”עו

 18 אני יודע לקרוא אותו. א. מעודה:

 19 לעומת הגרסה שהוצגה כאן, 2הוא גרסה  ובראן:’ד ג”עו

 20 מה השינוי.לי תגיד  א. מעודה:

 21שהוצג במועצה גרענו את כל הפרק שמתייחס  שבעצם השינוי שמהחוק ובראן:’ד ג”עו

 22התנגדות במועצה, ולמעשה זה לא לחניה בתשלום כחול ולבן, כי הייתה 

 23 עבר רק מהסיבה הזו.

 24לפי בעצם הנחיית ממלא מקום ראש המועצה לגרוע את היום אנחנו גרענו  

 25הנושא של התשלום, להביא את זה למועצה כדי לאפשר בהתאם להצעה 

 26 ,של הגר

 27 מה לאפשר? דה:א. מעו

 28לאכוף את החניה בחוק ספציפי. אם אנחנו מדברים על חוק ספציפי, אז  ובראן:’ד ג”עו
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 1 הנה ההזדמנות של המועצה לאשר חוק ספציפי לצורך אכיפת חניה.

 2 מה שאתה אומר בעצם שעד עכשיו גבית לא כחוק. ה. פרי יגור:

 3 יודע. אם את מבינה את זה ככה אני לא  ובראן:’ד ג”עו

 4 לא, לפני כן, מה אתה רוצה מהחוק הזה? אני רוצה להבין. עודה:א. מ

 5 החוק הזה, ובראן:’ד ג”עו

 6 משהו, שיהיה  א. מעודה:

 7 לאכוף עבירות. ר. גלר:

 8 העמדת רכב וחנייתו,אכיפת החוק הזה הוא חוק ספציפי ל ובראן:’ד ג”עו

 9 אז תביא חוק אין לעמוד על מדרכה, א. מעודה:

 10 מכוחו אפשר בעצם להסדיר,זה החוק ש ובראן:’ד ג”עו

 11 למה מכוחו? א. מעודה:

 12 את נושא החניה. ובראן:’ד ג”עו

 13 למה לא נעשה חוק כמו בעיריות אין לחנות על מדרכות. א. מעודה:

 14 זה החוק. ובראן:’ד ג”עו

 15 אין משהו אחר.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 16 בכל הרשויות זה החוק. ובראן:’ד ג”עו

 17 ככה זה עובד.   ר:”יו א. בר כוכבא,’ ד דר”עו

 18 לא, ויש קנס, א. מעודה:

 19 זה לא נכון. ה. פרי יגור:

 20שורות שאומר אין לחנות על המדרכה  8חוק על המדרכה זה חוק נפרד של  א. מעודה:

 21 שקל. 100וקנס 

 22 זה החוק. ובראן:’ד ג”עו

 23 קראנו את כל הבג"צ, את הבית משפט העליון, א. מעודה:

 24 רכב וחנייתו ואיסורי חניה.ספציפי להעמדת אז זה החוק ה ובראן:’ד ג”עו

 25שקל על מדרכה,  100בכל המקומות לא, לא, אתה צריך לנקוב גם סכום.  א. מעודה:

 26 ומשהו על דברים אחרים. 400

 27 ג'ובראן, תוך כמה זמן כניסת החוק, א. לב:

 28זה ייקח זמן עד שזה יאושר ע"י משרד הפנים, לדעתי גם משרד התחבורה  ובראן:’ד ג”עו
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 1אני חושב שפה שלושה משרדים צריכים לתת ה צריך לתת רישוי. פ

 2 משרד התחבורה, משפטים ופנים. הערות; 

 3 מה סכום הקנס על,אוקי.  א. לב:

 4 )מדברים ביחד(

 5נס ייקבע במסגרת צו עבירות הקנס שמתייחס לקנסות. יש שמה סכום הק ובראן:’ד ג”עו

 6 סכומים ארציים לגבי חניה של, 

 7 כתובים? איפה הם א. מעודה:

 8 למה זה לא מופיע פה? מ. מגידש:

 9 יש עבירות קנס.  ובראן:’ד ג”עו

 10 איפה הם? א. מעודה:

 11 לא בחוק הזה. ובראן:’ד ג”עו

 12 אתה רוצה שנאשר פה, מ. מגידש:

 13 לי אחר כך את הקנס,מה, אתה תאשר ואתה תכניס  א. מעודה:

 14 ם. זה לא אנחנו קובעים את הסכואני לא מכניס כלום.  ובראן:’ד ג”עו

 15 )מדברים ביחד(

 16 תגיד לנו מה הסכומים.  מ. מגידש:

 17 ,500-ו 250יש דרגות של קנס. יש  ובראן:’ד ג”עו

 18 )מדברים ביחד(

 19 ,500מה עולה  מ. מגידש:

 20 לא עושים את זה מטושטש, תן לי פה כל סעיף מה הקנס שאתה רוצה.  א. מעודה:

 21ניסה, סתם אני ג'ובראן, יש סעיפים שמה של עבירה העמדת רכב ואי כ א. לב:

 22אומר, במעבר חציה, על המדרכה, מה הסעיפים ומה הקנס של כל דבר 

 23 ודבר, אתה יכול להגיד לי?

 24 יש פקודת התעבורה ויש שם קנסות.  ובראן:’ד ג”עו

 25 )מדברים ביחד(

 26 אני אצביע בעד אבל אני רוצה לדעת על כל דבר ודבר מה. תכתוב קנסות,  א. מעודה:

 27 אדום לבן,   ר:”וא. בר כוכבא, י’ ד דר”עו

 28 אדום לבן זה מדינתי, נכים מדינתי, אוטובוסים מדינתי.  א. מעודה:
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 1לא, בחוק הזה יש גם סעיף שאומר שכל מה שנגזר במסגרת פקודת  ובראן:’ד ג”עו

 2אם זה התעבורה, שזה התמרורים של איסור נכה או חניה על מדרכה 

 3ו בפקודת מסומן או אדום לבן זה עבירה במסגרת חוק העזר הזה כמ

 4 התעבורה.

 5 1,000הדרגה של הקנס. לגבי נכה זה עכשיו רשימת הקנסות זה נע לפי  

 6שקל. אלה הקנסות  250שקל או  750 יכול להיותשקל. לגבי אדום לבן זה 

 7 שניתנו.

 8אבל אני רוצה אם מישהו חונה על מדרכה, אגב פה כתוב אם אתה חונה  א. מעודה:

 9 , מ'. אלדד 2על מדרכה ובלבד שיישאר 

 10 אני שומע כל דבר.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 11 מ'.  2-תראה לי מדרכה אחת בפרדס חנה שהיא יותר מ א. מעודה:

 12 לא כתוב בחוק העזר. ובראן:’ד ג”עו

 13 2מ'. תראה לי מדרכה אחת  2כתוב פה שאתה יכול לחנות ובלבד שיישאר  א. מעודה:

 14 מ'. 

 15 )מדברים ביחד(

 16 תקשיבו לי, אני לא יכול להתחיל ללמד, עם כל הכבוד,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17 אתה מלמד אותי? מה, אני לא יודע לקרוא?  א. מעודה:

 18 אבל אתה צריך להבין.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19 ואני לא יכול להבין?  א. מעודה:

 20לך למה אתה לא מבין, תסלח לי. עם כל הכבוד, אני אגיד   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 21 אם אתה שואל אותי,

 22 ש"ס אני יודע ואני לא מבין?חצי  א. מעודה:

 23 4אבל תקשיב לי, אם אתה שואל אותי שאלה על סעיף   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24יש פה בעיה. זה בעיה של להבין את ואתה לא מבין את המשמעות שלה, 

 25 ,4הדברים. אם אתה שואל אותי על סעיף 

 26 לי. תסביר לי. אז תסביר א. מעודה:

 27 הסדרי תנועה,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28 )מדברים ביחד(
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 1אני רוצה להשתמש במקום המילה מכשול וכל  5סעיף   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 2 ואז פותר לי את הבעיה. 5להשתמש בסעיף הדברים, 

 3 לא יעצור. הלאה, לא יעצור. א. מעודה:

 4 ראות תמרור או הסדר תנועה שהוצב במקום,הו ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5 ,יפה. אז א. מעודה:

 6 מה שחשוב זה תקנות התעבורה פה בכל החוק הזה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7את הנושאים של הקנס. מה הם התעריפים אוקי. בתקנות התעבורה יש  א. לב:

 8 נכון להיום, 

 9 הוא אמר אותם. הוא אמר. א. אטיאס:

 10ן להיום אם אתה יכול להגיד לי אותם ומה אתה עושה בפרק הזמן רגע. נכו א. לב:

 11 הזה עד שזה יאושר. 

 12 עד שיאושר אני עובד לפי חוק העזר הקודם.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 13 עפ"י איזה? א. לב:

 14 חוק העזר הקודם.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 15 לפי איזה תעריפים? מ. מגידש:

 16 )מדברים ביחד(

 17אני לא משנה כרגע את, זה לא הנקודה של הכסף, פה מדובר   ר:”א. בר כוכבא, יו’ דרד ”עו

 18 על הסמכות החוקית. 

 19 אני אומר זה לא היה, א. מעודה:

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

 21 אז מה החוק עזר הקודם? א. מעודה:

 22עד שיוצא חוק ר לפעול מכוחו שאפש הקודם זה חוק עזר ישן  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 23 עזר חדש שמתאים.

 24 אבל אוקי. מה ההבדלים ביניהם? א. מעודה:

 25פה אני אומר על משהו כללי שהכול מגן תקנות התעבורה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 26 תקנות התעבורה שהן קובעות את הכול.עלי, 

 27 שמי יחליט מה הן תקנות התעבורה? א. מעודה:

 28 לא אני, אין לי שום,המדינה.   ר:”כוכבא, יוא. בר ’ ד דר”עו
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 1 אבל מי יסביר את זה? א. מעודה:

 2 אגב בחוק,  ובראן:’ד ג”עו

 3 יש יועץ משפטי שיסביר.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4 בחוק שימור רחובות הקנס יותר גבוה לגבי חניה על מדרכה, ובראן:’ד ג”עו

 5 נכון. א. מעודה:

 6 בחוק שימור רחובות הקנס הוא יותר גבוה.זר הזה. מאשר חוק הע ובראן:’ד ג”עו

 7 נכון. ובחוק עזר הזה? א. מעודה:

 8 בחוק הזה יותר נמוך.  ובראן:’ד ג”עו

 9 כמה? א. מעודה:

 10 מה התעריף? א. לב:

 11 רגע, כמה? א. מעודה:

 12 שקל. 250 ובראן:’ד ג”עו

 13 שקל? 250 א. לב:

 14 כן. ובראן:’ד ג”עו

 15 איפה זה כתוב? א. מעודה:

 16 בקנסות. זה בחוק הארצי, פקודת התעבורה,  אן:ובר’ד ג”עו

 17 )מדברים ביחד(

 18 אפרים, אתה יכול לגופו של עניין?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19 וזה צריך לראות, לגופו של עניין זה מצריך הבנה  א. מעודה:

 20 אין בעיה. אתה יכול להצביע נגד.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 21זאת זה לפרוט את זה גם, כשאתה אומר שהוצב תמרור, אני רוצה את  א. מעודה:

 22המקומות אתה עכשיו צריך להציב תמרורים, להגיד פה כן, בכל  אומרת

 23 פה לא. 

 24 אני רוצה להמליץ על תקנות התעבורה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 25 מה תקנות התעבורה.אז אני רוצה לדעת  א. מעודה:

 26 ר לך, בסדר. אוקי. מה עוד? יש לך עוד מה לומר?מות  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 27 אז אם אני לא יודע אני רוצה, א. מעודה:

 28 אז תתנגד. מה אתה רוצה?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו
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 1 לא להתנגד. זה חוסר,  א. מעודה:

 2לא, אתה לא יכול להכריח את המועצה לקבל, יש הצעה   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 3עליה, לא מצביעים עליה. לא צריך לקבל את דעתך.  לסדר? מצביעים

 4 בפרוטוקול. בבקשה, מי רוצה עוד?אמרת, שמענו את דעתך, זה כתוב 

 5 אתה רוצה לקדם? א. מעודה:

 6 כן.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7 אז תן לנו להחליט החלטות, א. מעודה:

 8 כן, בבקשה.אין שום בעיה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 9 הגיוניות.  מעודה:א. 

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

 11יש איזושהי תוכנית שמגדירה מה ישאר אדום לבן, מה אפור, מה כחול  א. לב:

 12 לבן? יש משהו שאתה עכשיו מעביר את זה, האם אתה מסתכל,

 13יש ועדת תנועה שמהנדס אז אני אסביר לך איך זה עובד.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 14 ועצה יושב עם נציג המשטרה ונציג משרד התחבורה,המ

 15 מתי הייתה פעם אחרונה ועדת תחבורה? א. לב:

 16לאחר שמצטברות  פעמים בשנה היא מתכנסת 4-ל 3בין   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17 בקשות. 

 18 מתי הייתה פעם אחרונה, א. לב:

 19 לפני חודש וחצי. א. רפפורט:

 20 עצה?מי ישב שמה, איזה חברי מו א. לב:

 21 לא חובה חבר מועצה.  א. רפפורט:

 22 לא חובה, א. לב:

 23 לא, זו ועדה מקצועית.  א. רפפורט:

 24ואז אנחנו פה צריכים להצביע כשאף חבר מועצה לא יודע ואנחנו לא  א. מעודה:

 25 יודעים. 

 26לא צריך להצביע כלום. אנחנו פועלים לפי חוקי התעבורה ואנחנו  א. רפפורט:

 27 מתייחסים,

 28 הם חוקי התעבורה? אני רוצה לדעת מה הם.מה  א. מעודה:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 מה לא מובן? מה לא מובן? ובראן:’ד ג”עו

 3 אתה אומר לי זה חוקי תעבורה.  א. מעודה:

 4לא, לא, סליחה. אתה דיברת, תן לאחרים לדבר. זה לא   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5 הולך ככה.

 6 )מדברים ביחד(

 7ה. הועדה קבעה בהתאם לנתונים ברחובות את כל אני אתן לך תשוב א. רפפורט:

 8הסימונים של איסורי חניה לאורך רחובות, וככל שעולה צורך יש פניות או 

 9זה נכנס פרויקטים חדשים אנחנו מחדשים את ההחלטות האלה. 

 10 לפרוטוקול, מתקבלת החלטה. 

 11כשבמקרה הזה זה ראש הרשות יש חתימה של ראש רשות התמרור  

 12ע"י משרד התחבורה האצלת סמכויות שהוקצו המקומית בהתאם ל

 13מה האכיפה פה? האכיפה במקומות אסורים. נגיד אכיפה על סמכויות. 

 14 מדרכה, אכיפה על מקום שאסורה החניה בו. 

 15 הצחוק הזה שלך באמצע הישיבה זה זלזול. זה לא אני.  מ. מגידש:

 16 משרד התחבורה, זה לא אני.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17 אתה צודק. דש:מ. מגי

 18מהבחינה הזאת לא מחדשים שום דבר. יש תוכנית קיימת היום של כל  א. רפפורט:

 19המקומות של הרחובות שמסומנים באדום לבן עפ"י מה שהוחלט בוועדה. 

 20נגיד שכונה חדשה, לצורך העניין כל צומת, הרי  ככל שבעתיד יעלה צורך,

 21ל הדברים האלה כמ' מהצומת.  12סביב הצומת אסור לחנות, יש מרחק 

 22 בתוכנית תמרור והם מסומנים בשטח. מוחלטים 

 23 בבקשה, כן.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 אני, ש. בן צור:

 25 אני חושבת שאני צריכה לדבר לפני.  ה. פרי יגור:

 26 אחר כך את.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 27 לא.  ה. פרי יגור:

 28יעה, נתנו לה את רשות הדיבור. לא קרה שום היא כבר הצב  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו



  04-8666313חברת איגמי,                                         (             10/17) 59ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 2017אוגוסט ב 3                                                                                                                                  

     

55 

 1 דבר. בבקשה.

 2בכפוף להסכמת  2015 האישור חוק העזר העמדת רכב וחנייתו התשע" ש. בן צור:

 3 חברי מועצה לדון בסעיף זה. אז אני חושבת, 

 4זה היה בישיבה הקודמת, זה לא לא, זה טעות שמה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5 לתקן את זה כבר בתחילת הישיבה כשראיתי.. אני ביקשתי רלוונטי

 6אני רוצה לתת דוגמא, ברשותכם דוגמא נוספת. החוק הזה הוא חוק  ובראן:’ד ג”עו

 7פשוט. באיזה מובן? הוא נועד לאפשר אכיפה. מה הרשות המקומית יכולה 

 8לאכוף? חניה על מדרכה, סימון אדום לבן ברחובות, צמתים, זה הסדרה. 

 9 אפשרות לאכוף זה נסיעה על מסלול אופניים. דוגמא שאין לנו היום 

 10נניח שיש מקום למסלול אופניים, אי אפשר היום לאכוף את זה לפי החוק  

 11הנוכחי. החוק הזה מאפשר את זה כי יש תמרור של איסור נסיעה במסלול 

 12איסורים ארציים כמו מאפשר לאמץ הזה העזר אופניים שהוא ארצי. חוק 

 13 ₪.  250אופניים, קנס של 

 14 שמה? שמישהו נוסע על מסלול אופניים, . מעודה:א

 15מישהו נוסע ברכב על מסלול אופניים למשל, אז זה אפשר לאכוף את זה  ובראן:’ד ג”עו

 16 במסגרת החוק הזה. 

 17 מגיע לו. א. מעודה:

 18 אז אני אומר, ובראן:’ד ג”עו

 19ה על הוא גם עונרבותי, החוק הזה הוא מאוד הגיוני.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 20 הציפיות של,

 21 אני רק לא מבין אותו. א. מעודה:

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

 23 )מדברים ביחד(

 24אני רוצה ברשותכם הצעה. הועדה שתוקם ותתכנס, אני מציע שגם הועדה  ובראן:’ד ג”עו

 25מבחינת מדיניות איזה שעה, איזה אזורים אפשר לאכוף עד הזאת תבחן 

 26 בלילה. 12

 27ש אזורים, אזורי מגורים שבסוף העולם, לא מפריע לאף אחד שיחנו כי י 

 28 יש אזורים בלב המושבה, שעה תשע בערב.בשם 
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 1 כל הועדות פה זה אתה, הגזבר והמהנדס. אתם מחליטיםאדון ג'ובראן,  מ. מגידש:

 2 אתם מנהלים את הישוב ואנחנו פה, ,מה שאתם רוצים

 3 גם בלב המושבה בשעה שמונה אין רכב. פרדס חנה רדומה. פרדס חנה אגב  א. מעודה:

 4אני מבקש לתת להגר, חברת המועצה הגר לשאת את דברה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5 בבקשה.

 6 רגע, אבל תן לו לסיים. רגע, הוא אמר משהו, אני רוצה לשמוע עד הסוף. א. לב:

 7תגמש ואיפה לא אני מציע שהועדה הזו גם תבחן מדיניות אכיפה, איפה לה ובראן:’ד ג”עו

 8 מבחינת אזורים. 

 9 מי חברי הועדה? מ. מגידש:

 10 זה חברי מועצה בוועדה?  א. מעודה:

 11 לא, מה פתאום. מ. מגידש:

 12 יש שניים מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה. ובראן:’ד ג”עו

 13 )מדברים ביחד(

 14 בבקשה הגר.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 15דברים. קודם כל אני מקבלת בברכה את להגיד כמה אני רוצה בבקשה  ה. פרי יגור:

 16נושא העדכון של חוק העזר העמדת רכב וחנייתו אשר מובא לכאן לדיון 

 17 בהמשך להצעה לסדר שאני העליתי בנושא.

 18כפי שאמרתי קודם, כפי שאמרה שופטת בית משפט השלום אני חוזרת  

 19מוהר, אין זה נכון ואין זה ראוי שהמאשימה, -בחדרה, הגב' רקפת סגל

 20בגין עבירות חניה לפי , המועצה המקומית תגיש כתבי אישום אנחנו קרי

 21את חוק העזר העמדת חוק העזר שימור רחובות וכי הגיעה העת שתתקן 

 22 רכב וחנייתו, כך שחוק זה יכלול את כלל עבירות החניה האסורות.

 23דבריה באים בין היתר, ואמרתי את זה גם קודם, על רקע פסיקת בג"צ  

 24לרשום דוחות מכוח חוק עזר ת על רשויות מקומיות האוסר 2001משנת 

 25 ושימור רחובות.ניקיון 

 26 4לא תוקן ולא עודכן עד היום ומזה  57מפליא אותי כי חוק עזר משנת  

 27שנים מאותה החלטת בג"צ,  16-וקדנציות כהונת ראש המועצה הנוכחי 

 28הדיון הזה מוכיח את אשר אני טוענת מראשית ועם זאת טוב מאוחר. 
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 1הדו"חות בקדנציה הזו לעניין חוקיותם והטלתם של קנסות חלוקת 

 2 בהיעדר סמכות. 

 3עכשיו בהתייחס להצעת החוק הקונקרטית שאתם הבאתם לפתחנו היום,  

 4כמה דברים. חוק עזר ככל חוק הינו צופה פני עתיד, חוק חייב שתהיה בו 

 5כדי לבסס ההצעה שהוגשה לנו חסרה בראייתי סוגיות מהותיות ודאות. 

 6שהיה מצופה כי תתייחס אליהם ת זו וכן חסרה התייחסות לסוגיות ודאו

 7 ניסיון העבר ובראיה לעתיד.מתוך 

 8חלוקת הישוב הסוגיות הן למשל קביעת אזורי ומקומות חניה מוסדרים.  

 9לאזורי חניה לרבות הענקת תו חניה אזורי. כל מה שקשור לחניית 

 10 יה, אוטובוסים, משאיות, רכב כבד. ריתוק רכב למקום חנ

 11 כן.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 12ריתוק רכב למקום חניה, קביעת מקום חניה לכלי רכב ספציפי, למשל  ה. פרי יגור:

 13למשל רכבי רשות כזאת או אחרת. כל מה שקשור לתשלום אגרת נכים, 

 14הסדר החניה, חניה בכחול לבן, ואנחנו יודעים גם שמסומנים בפרדס חנה 

 15חניונים הפרטיים, גם הפרטיים ולא רק נושא ההסדרת  אדום לבן.

 16 הציבוריים. כל מה שקשור לרישוי ואגרה, בדומה להסדרת תחנת מוניות. 

 17בנוסף חלק מהסעיפים הכלולים בהצעה לדעתי הם לא סבירים או שהם  

 18בחסר או יותר מדי, יש פה כמה בעיות. וכשזה בחסר אז לפעמים מפורטים 

 19ר, שכן חוק חייב להיות ברור ירים לקונות, מצב שהוא בלתי סבימות

 20 ומובן. 

 21מ'  2ורה בסעיפים כמו סעיף איסור חניה, כמו בקביעה של הותרת זה ק 

 22רוחב מדרכה שאין לה תימוכין בחוק ויש לקבוע מרווח שיאפשר מעבר 

 23הולכי רגל ועגלות. וגם לא לשכוח שאנחנו בעצמנו, המועצה מציבה כל 

 24 ס"מ.  90, ומגדירה לעצמה גם כמו עמודי תאורהמיני מכשולים במדרכות 

 25ערכתי את ההצעה של היועץ  לאור הדברים האלה עשיתי עבודה, אניאני  

 26המשפטי, כל הסעיפים שהערתי הם פה בעקוב אחר שינויים. אפשר לעבור 

 27עליהם אחד אחד, אני מתבססת על חוקי העזר מערים מתקדמות 

 28 ה כרכור. דבר פה לא מומצא או חדש לפרדס חנשום ומפותחות בארץ. 
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 1קדנציות, בפעם הבאה שתתכנס  4אני חושבת שחוק עזר ובטח שלכם לקח  

 2המועצה הזאת לדון בחוק עזר ייקח גם עוד כמה שנים טובות, ולכן אנחנו 

 3צריכים לעשות עכשיו פעם אחת את העבודה כמו שצריך ובאופן מלא, ולא 

 4 שהם לדעתי מהותיים כמו מה שאתה הצגת קודם.לגרוע חלקים 

 5יש פה את המסמך. אני מאוד אשמח שתקראו את הדברים, אם אתם  אז 

 6ולחזור לדיון נוסף. אפשר כמו רוצים אפשר עכשיו. אם אתם רוצים לקחת 

 7שעשינו בהליך של הקצאות, בתבחינים להקצאות, ג'ובראן, אתה ואני 

 8 עבדנו ביחד ועדכנו את הדברים והגענו להבנות. 

 9על דברים שלא קיימים שאת רוצה להכניס.  אבל את יכולה להציע ובראן:’ד ג”עו

 10 דוגמאות.

 11נעשתה פה עבודה מקסימה שקצת יהיה קשה לעבור עליה במעמד של  ש. בן צור:

 12הגר עשתה עבודה, היה לה יומיים לעשות עבודה או שלושה ישיבה עכשיו. 

 13ה מקסימה, עשתה עבודימים לעשות עבודה או שבוע לעשות עבודה, 

 14ויציגו לנו משהו, יש פה דברים שהם רלוונטיים שג'ובראן יקרא, יעבור 

 15 לגמרי. 

 16  אופוזיציה עשה עבודה טובה.שהו מהלא הגיוני שמי מ. מגידש:

 17 הגיוני לגמרי.  ש. בן צור:

 18 ובכל זאת נעשתה עבודה.  מ. מגידש:

 19שרון, יש לך מה לומר? יהיה הצבעה ונגמר. זה לא נפתח כל   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 20 פעם.

 21 אפשר להעלות את הדברים החשובים עכשיו.  ובראן:’ד ג”עו

 22 )מדברים ביחד(

 23 תעלי נושאים באופן עקרוני. הנוסח לא בעיה. תעלי נושאים עקרוניים.  ובראן:’ד ג”עו

 24ג'ובראן, אני העליתי אותם בזמן שאתה היית עם מעודה בצד ובטלפון,  ה. פרי יגור:

 25 בסדר? אני העליתי אותם.

 26 לא העלית נושאים עקרוניים. לא, ובראן:’ד ג”עו

 27אני מציעה, כדי להיות פרקטיים, אני מציעה  העליתי אותם. לא שמעת. ה. פרי יגור:

 28שאנחנו כרגע לא נקבל החלטה. תיקחו את החומר הזה, בואו נדבר על זה 
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 1בינינו במייל כמו שאנחנו יודעים לעשות ונבוא עם זה בפעם הבאה אפוי 

 2 ומושלם, ולא חצי עבודה.

 3 .בלכולנו רוצים לק ן צור:ש. ב

 4 אנחנו בעד. א. מעודה:

 5 אני אשלח לכולם. ברור.  ה. פרי יגור:

 6 מה שאני רציתי להגיד יש כאן הצעה, מ. מגידש:

 7 יש למישהו משהו להוסיף?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 8שעות,  48קיבלתי את זה ביום שלישי בערב, עד היום  רגע, תן לי לסיים. מ. מגידש:

 9 תי ללמוד. ניסי

 10 זה בישיבה הקודמת הוצג. ובראן:’ד ג”עו

 11בישיבה קודמת אני התמקדתי יותר, ממש התמקדתי יותר בתשובה שאני  מ. מגידש:

 12עם זה. ואני אמור לקבל על הפחים, ולא קיבלתי, אז לא התעסקתי 

 13 מצטער,

 14 מה יש לך עוד לומר? זהו?  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 15הצעה, אני מבקש בואו נלך הביתה, לא נקבל החלטה. הרי קיבלנו פה  מ. מגידש:

 16 החוק הזה ממילא ייקח לו שלוש שנים, 

 17 מה נלך הביתה? מה עם הפחים?  א. מעודה:

 18 יום אתה תקבל. 30יום. זה כמו ההצעה שלך על העיוורים, תוך  30תוך  מ. מגידש:

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

 20לא יפריע אדם לפקח /א 9יסביר לי אדון ג'ובראן בסעיף אני מבקש ש מ. מגידש:

 21מלעשות שימוש בסמכויותיו כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה. 

 22 אם פקח רושם דו"ח לבן אדם, אסור לו לברר למה הוא רושם לו דו"ח?

 23מברר קיומו של חוק עזר זה. הפקח, כי אסור להכשיל לא, לברר שהפקח  ובראן:’ד ג”עו

 24ח שרוצה לברר קיומו של חוק עזר זה. הפקח רוצה לברר עבודת פק

 25 ומכשילים אותו בתפקיד. זה הכוונה של הסעיף.

 26 עד שהחוק יכונן, ייקח שנתיים, שלוש,עכשיו אני שואל לגבי התעריפים.  מ. מגידש:

 27 במצב של היום. לא משנה כלום.עד אישור החוק ממשיכים  ובראן:’ד ג”עו

 28שקלים  475-היפים של היום הם תעריפים לא חוקיים. אז אני שואל התער מ. מגידש:
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 1זה לא דבר שקיים בשום רשות מקומית, בשום חוק ארצי. יתרה מכך אני 

 2את הסכום הזה. אז עכשיו מה? בגלל  יודע שניתנה הנחיה תפסיקו לרשום

 3 שאנחנו פה מאשרים,

 4רות קנס מיכה, לא ניתנה שום הנחיה להפסיק. התעריף קבוע בצו עבי ובראן:’ד ג”עו

 5 לעבירת מכשול ברחוב את הסכום הזה. זה החוק, ואושר פה.שמגדיר 

 6ואלדד מקודם נזף בי, הוא אמר שכל פעם שביקשנו קיבלנו, אני מבקש  מ. מגידש:

 7שנקבל שני דברים; א' לקבל את מה שהגר העבירה ונדון בזה בישיבה 

 8טבלת אקסל, עם תעריפים, עבירה סכום. הבאה. ושנקבל את רשימת, 

 9עבירה סכום. זה הכול. מה צריך לשלם. זה הכול. ואם נמצא שההצעה של 

 10הגר בגלל שהיא מהאופוזיציה היא לא טובה, נגיד שהיא לא טובה, נצביע 

 11 עם התעריפים. בעד ההצעה שלכם 

 12נצביע על ואם יחול נס וההצעה של הגר מהאופוזיציה תהיה טובה,  

 13 התעריפים האלה. 

 14שקל עבירות שאנחנו  250שקל.  1,000-שקל ו 250ריפים הם קודם כל התע ובראן:’ד ג”עו

 15 אוכפים,

 16 הוא לא, 475-? אז כל ה475-אז מה זה ה מ. מגידש:

 17 זה חוק אחר. מיכה, זה חוק אחר. ובראן:’ד ג”עו

 18 זה חוק אחר. רוצים להעביר את החוק הזה כדי שיפסיקו להשתמש בו. ש. בן צור:

 19 זה חוק אחר. ובראן:’ד ג”עו

 20 אבל החוק האחר הזה הוא לא חוקי. א. מעודה:

 21 אז אני מבקש להזיז את הדיון לדיון הבא, נקבל את שני, מ. מגידש:

 22 היא הציעה את זה הגר, בסדר. א. מעודה:

 23 כן.בבקשה, אתה מצטרף להצעה של הגר.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 אתם תעבירו, אתם תצביעו פה שפנפנים כולכם.  מ. מגידש:

 25סליחה בבקשה, תפסיק עם הציונים האלה, באמת. זו   ר:”. בר כוכבא, יוא’ ד דר”עו

 26 זכותם להצביע מה שהם רוצים. בבקשה.

 27אני גם מצטרף להעביר את זה הלאה, ולהוסיף לזה גם כן את מה  א. לב:

 28תצביע או תמנה איזה שהם כללים שג'ובראן הציע שהועדה שמתכנסת 
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 1 ותקנות בתקופת המעבר. 

 2 מנה, היא תמליץ.לא ת ש. בן צור:

 3 תמליץ.  א. לב:

 4 לא תמנה. ש. בן צור:

 5לחוק העזר, לעכשיו למה שמציעים.  רלוונטירבותי, זה לא   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 6היועץ המשפטי אמר שאפשר לעשות את זה. בסדר, אבל בהצעה הראשונה 

 7 עשינו את זה. כן.

 8 אז תביא את זה כמכלול שלם להצעה. א. לב:

 9טוב. עכשיו אני רוצה, תקשיבו לי, חוק העזר הזה הוא חוק   ר:”א. בר כוכבא, יו ’ד דר”עו

 10 עזר טוב. הוא פשוט ממצה, יעיל, אין צורך לסרבל אותו.

 11 ברור.הוא חסר, לוקה ולא  ה. פרי יגור:

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

 13 ק העזר הוא פשוט, אמרת את שלך. חו

 14 אבל לא צריך להיות משפטנים. א. לב:

 15תקשיבו לי. חוק העזר הזה הוא פשוט, הוא נבדק, הוא יעיל,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 16 הוא לא צריך להיות ארוך כאורך הגלות. ממצה. 

 17 אגב מי שכתב את ההערות האלה הוא משפטן. ה. פרי יגור:

 18לא אומר שלא. אבל בשביל מה? אנחנו רוצים לייעל   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19 ולהתכנס לתכליתיות.

 20 )מדברים ביחד(

 21זה סתם רבותי, אני מציע, חוק העזר מצוין לכם. כל היתר   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22עכשיו סרבול. חוק העזר, גם עברתי עליו, הוא הוריד את מה שצריך 

 23ום. לא צריך להכניס את זה את כל נושא התשללהוריד כדי לא לסרבל 

 24שוב. הוא יעיל נושא התשלום. יכולים לצחוק, לחייך, אבל הוא חוק עזר 

 25 אני מציע לאמץ אותו,טוב. 

 26 )מדברים ביחד(

 27 מי בעד חוק העזר כמו שהוא?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28 )מדברים ביחד(
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 1 מי נגד? חוק העזר עבר.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 2 ביחד( )מדברים

 3 נגד. 6נגד, סליחה. יש  6יש  ה. פרי יגור:

 4 הצביעו נגד. 6 מ. מגידש:

 5 אני הצבעתי נגד. ש. בן צור:

 6 מעודה, שרון,  ה. פרי יגור:

 7 )מדברים ביחד(

 8 הצביעו נגד. החוק לא עבר.  6אלדד,  מ. מגידש:

 9 רבותי, אני חוזר שוב.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10 )מדברים ביחד(

 11לא גונבים הצבעה, חוק העזר מצוין. מה שאתם מציעים זה   ר:”א. בר כוכבא, יו ’ד דר”עו

 12 לא נכון, תפסיקו כבר עם זה. 

 13 אלדד, רק אתה יודע.  א. לב:

 14תפסיקו עם כל ההצעות האלו שאתם מעתיקים מפה   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 15 חוסר הבנה בסיסית. ומעתיקים משם. 

 16 אתה צודק, מ. מגידש:

 17 תפסיקו עם זה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ דרד ”עו

 18 )מדברים ביחד(

 19 אני מבקש ממך שב בשקט. תצא החוצה בבקשה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 20 לא רוצה.  קהל:

 21 צא החוצה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22 לא רוצה.  קהל:

 23לכל מי שיושב פה שאתה עושה  ,אני רוצה להציע הצעה נגד בבקשה א. לב:

 24 בעה,הצ

 25 לא, סליחה בבקשה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 26 אני לא שואל אותך, א. לב:

 27 אתה לא מציע עכשיו.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28 )מדברים ביחד(
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 1העזר, חוק העזר גם  רבותי, אני אמרתי את דעתי על חוק  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 2 נדון בהנהלה, הוא כבר הוכן כמו שצריך.

 3 הוא לא נדון בהנהלה. ש. בן צור:

 4 בבקשה.  ה. פרי יגור:

 5 הוא נדון בהנהלה. בוודאי, נדון.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 6 אני לא שמעתי, ש. בן צור:

 7 את לא שומעת אותי,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 8 )מדברים ביחד(

 9 העזר כמו שהוא? מי בעד חוק העזר? מי בעד חוק  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10 )מדברים ביחד(

 11 מי בעד? חיה, אטיאס, אלדד.  א. מעודה:

 12 . 4מי נגד חוק העזר?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 13 ההצעה הנגדית בבקשה.  א. לב:

 14 נגד.  6 ה. פרי יגור:

 15 ? ההצעה נופלת. גמרנו. 6  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 16 אפשר הצעה, א. לב:

 17 שאים?יש עוד נו א. מעודה:

 18 לא להאמין.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 19 יש עוד נושאים? א. מעודה:

 20 הגיעו מים עד נפש. הנושא הבא.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 21 אלדד, אלדד, אלדד, רגע, רגע. אמרת לי הצעה נגדית,  :א. לב

 22 לא, לא,  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 23 אמרת את זה. :א. לב

 24 אני לא אמרתי.  ר:”כוכבא, יו א. בר’ ד דר”עו

 25 תגיד לי, מה אני הוזה? א. לב:

 26 זה ירד מסדר היום. הנושא הבא.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 27 רגע, מה אני הוזה? א. לב:

 28 לא, אמרתי, אז אמרתי לא נכון, אולי תוך כדי להט הדיבור.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו



  04-8666313חברת איגמי,                                         (             10/17) 59ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 2017אוגוסט ב 3                                                                                                                                  

     

64 

 1 אפשר או לא אפשר? :א. לב

 2 לא.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ רד ד”עו

 3 אפשר או לא אפשר? אתה אמרת, אלדד, לא אני. א. לב:

 4 לא התכוונתי לזה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 5 )מדברים ביחד(

 6סליחה בבקשה, נגמר. אני מצטער מאוד, הוא מפריע למהלך   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7 הישיבה. 

 8 מה מפריע? א. לב:

 9 בבקשה. לא. לא. עכשיו אני מחליט, לא.  5סעיף   ר:”כוכבא, יו א. בר’ ד דר”עו

 10 )מדברים ביחד(

 11אתה מפריע. אתה באת להפריע, אתה לא הכנת שיעורי בית,   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 12 אתה בא סתם לקלקל. 

 13 )מדברים ביחד(

 14לעשות מה  אתה פוגע באכיפת חוק העזר, אני לא אאפשר לך  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 15 הנושא הבא.שאתה רוצה. 

 16 )מדברים ביחד( 

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

 18 אני לא אתן לך לעבור לסעיף הבא. א. לב:

 19 אני לא שואל אותך. בבקשה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 20 )מדברים ביחד(

 21 . 15עד  5-אתה לא תיתן? אנחנו מצביעים מ  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22 אתה אמרת, אתה אמרת, א. לב:

 23 שמעת אותי? תפסיק להפריע פה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 אתה אמרת, א. לב:

 25תפסיק להפריע ולבלבל את המוח. אתה מתנהג כמו ילד   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 26 קטן. תפסיק להפריע. 

 27 )מדברים ביחד( 

 28 ר, אתה צריך לנהל ולא להיות מנוהל. לא אתן לך לעבור. אדוני  היק :א. לב
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 1 )מדברים ביחד(

 2 היות מנהל, אדוני היקר.אתה צריך ל א. לב:

 3. אתה מפריע, אתה מתנהג בצורה שמבזה חבר 5סעיף   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 4  מועצה.

 5 אתה אמרת, א. לב:

 6לדעת, הוא  צריכיםאתה מתנהג בצורה שמבזה חבר מועצה.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 7 רוצה להיות מועמד. בושה וחרפה.

 8 הוא יהיה מועמד. א. מעודה:

 9הוא יהיה מועמד? בוא נראה את תוצאות. מועמד. בושה   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10 וחרפה. בושה וחרפה. 

 11 )מדברים ביחד(

 12 רבותי, ממשיכים אחר כך. הפסקה חמש דקות.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 13 )הפסקה(

 14 

 15 208חלקה  10111אישור המועצה על בקשה להיתר של גב' חדוה להב בגוש  .5

 16 )מצ"ב הסבר+מפה(.

 17 , אישור מועצה,5רבותי, סעיף מס'   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 18 )מדברים ביחד(

 19 אני רוצה להגיד משפט אחד. א. לב:

 20 .בבקשה, אתה רוצה להגיד משפט? תגיד משפט  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 21אני רוצה בבקשה להגיד משפט אחד. בהצבעה הקודמת, לפני ההצבעה,  א. לב:

 22אתה אמרת לי ואפשר לראות את זה בצילום, בפרוטוקול או בכל דבר 

 23 אחר שאתה תיתן לי את האפשרות לתת הצעה נגדית. 

 24ההצעה הנגדית היא באה בעד להעביר את ההצעה לסדר בנושא חוקי עזר,  

 25ש הבא. ההצעה היא פשוטה וברורה ובאה לסייע, בנושא חוקי החניה לחוד

 26 היא לא באה נגדך וחלילה וחס לא באה נגד אף אחד.

 27 אז אני אגיד לך מה לעשות, תציע אותה בישיבה הבאה.  ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 28בכדי שנוכל לקדם תן לי לסיים את המשפט הזה וגמרנו. אני מבקש ממך  א. לב:
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 1 , להעלות הצעה נגדית כמו שאתה אמרת ליאת זה להעלות הצעה לסדר

 2ואפילו אמר לך ואמרת את זה, היועץ המשפטי היה לידך ושמע את זה 

 3 4להעלו את ההצעה הנגדית שאת ההצעה לסדר הזאת מס' שזה אפשרי, 

 4לדחות אותה לישיבה הבאה, להביא את כל הנתונים האלה, לבחון את 

 5ע"י הועדה חנו ההצעה של הגר, להוסיף את הנתונים האלה שייב

 6 ולהתקדם עם זה. 

 7אני חלילה וחס לא נגדך, מעריך, למה נגד אם אפשר לעשות את זה ביחד?  

 8 לא נגדך, תפסיק ללכת נגד. מכבד את מקומך שמה, תכבד גם אותנו.

 9 תודה רבה. תודה רבה על מה שאמרת.   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 10 )מדברים ביחד(

 11בישיבה הבאה תעלה תעלה את הצעתך לישיבה הבאה.   :ר”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 12 לסדר.

 13 )מדברים ביחד(

 14 . 5סעיף מס'   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 15 )מדברים ביחד(

 16אני מעלה להצבעה, מאחר שחבר  5אוקי. רבותי, מסעיף   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 17 המועצה מפריע,

 18 תן לי להעלות את ההצעה הנגדית, א. לב:

 19 , 15עד  5מסעיף   ר:”א. בר כוכבא, יו’ דרד ”עו

 20 לא, מה פתאום. ה. פרי יגור:

 21 מי בעד?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 22 מה זה השטויות האלה? ה. פרי יגור:

 23 מי בעד?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 24 )מדברים ביחד(

 25 מי נגד?   ר:”א. בר כוכבא, יו’ ד דר”עו

 26 )מדברים ביחד(

 27 מי נגד? ההצבעה עברה. בבקשה. מי נגד?   ר:”כוכבא, יו א. בר’ ד דר”עו

 28 )מדברים ביחד(
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 1 

 2 סוף הישיבה

 3 


