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 2 על סדר היום:

 3 .שאילתות .1

 4 לירם.מוגשת ע"י מר רון  –הצעה לסדר בנושא הסדרת דרך הים  .2

 5 בחירת ממלא מקום, סגנים, והרכבי ועדות המועצה. .3

 6 מליאת המועצה מבטלת מכרז ביטוח רכב וממנה ועדת רכש לנהל משא ומתן .4

 7 עם המציעים למכרז תוך קביעת הזוכה ועדכון ועדת המכרזים אודות תוצאות  

 8 ההתמחרות. 

 9 נחות אישור הארכת תקנת שר הפנים המאריכה את תקופת מבצע הסדר ה .5

 10 (.30.11.17)במקום עד  31.12.17לחייבי ארנונה בחודש, כלומר עד  

 11 עבור כספי הורים 473אישור זכות חתימה בחשבון בנק בבנק מזרחי טפחות סניף  .6

 12 וכספי הרשות המקומית לביה"ס הדמוקרטי שבילים ע"ש מנחם בגין למר יגאל 

 13 . 024412157ולגב' תיקי טסי מ.ז.  023945157שבאר שפירא מ.ז.  

 14 אישור תב"רים. .7

 15 

 16 פ ר ו ט ו ק ו ל

 17 

 18רבותי, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 . 65מס' 

 20 

 21 שאילתות. .1

 22רבותי, על סדר היום שאילתות. נשארו שתי שאילתות,   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 ם הפנוי. יש תשובות לדברים.הם מונחים אצלכם, תקראו אותם בזמנכ

 24 השאילתות בדרך כלל מקריאים אותם ואז עונים עליהם כחלק מתהליך, א. לב:

 25 אני יכול. אתה רוצה? בבקשה.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 אני אקריא אותם.  א. לב:

 27 בבקשה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 ד לדבר עליהן.ברשותך. זה שאילתות שלי, אני אשמח מאו א. לב:
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 1 לא. שאילתא אתה מקריא ותשובה וזהו.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 אתה עונה את התשובה, אני אוכל לשאול שאלות. אני מקריא. א. לב:

 3 אין שאלות על שאילתות.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 בהתאם לזה גם כן.אני אוכל לשאול את השאלה  א. לב:

 5לא, אין שאלה. אני כבר מסביר לך. אין שאלה על   ע:”ד, רה”ור א. בר כוכבא, ע”ד

 6 שאילתות.

 7, 46איפה היועץ המשפטי? בפקודת העירייה מופיע בסעיף  אז תסתכל, א. לב:

 8תסתכל באחד הסעיפים, אתה עונה את התשובה. אם יש לי שאלה לגבי 

 9 הבהרה,

 10 י. הבהרה, בבקשה.לגבי הבהרה, זה משהו אחר. אוק  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 לגבי התשובה שלך, אז אני יכול לשאול אותה. א. לב:

 12 הבהרה תמיד יש. בבקשה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 לא, אנחנו לא נקיים דיון על זה או נדבר על זה. א. לב:

 14 אוקי. הבהרה, בבקשה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15ה בנושא של תוכנית המתווה אז אני אתחיל עם השאילתא הראשונ א. לב:

 16 לתכנון ופיתוח המרחב,

 17רבותי, אני שומע רעש מהקהל. רבותי, אתם מפריעים לנו.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 בבקשה.

 19שאילתא בנושא תוכנית המתווה לתכנון ופיתוח המרחב ברחבת יד  א. לב:

 20 . 1.9.16-לבנים שאושרה בישיבת מועצה ב

 21 כן.  ע:”רה ד,”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22הרי את השאילתא הגשתי אותה, רק מה שנקרא כמו שאתם אומרים  א. לב:

 23בסך הכול והיא נדחתה פעמיים מישיבות מועצה,  9.10.17-לפרוטוקול ב

 24מבין למה זה נדחה, אבל רק מה שאלה וצריך לענות עליה תשובה. לא 

 25 שנקרא לידע כללי, שכולם ידעו.

 26מושבה הינו יד לבנים שלצידו בית אחד המבנים הראשונים והחשובים ב 

 27המרכזית לערב יום הזיכרון לחללי טקסים הראשונים, חורשה ורחבת 

 28 מערכות ישראל.
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 1בנוסף לכך האזור גובל עם מרכז העסקים של המושבה. כאן ראוי לציין  

 2שיש צורך עז בשטחים ציבוריים מטופחים לטובת הציבור והשפעת 

 3 כולו ולהשפיע על כלל הציבור.  התוכנית הייתה אמורה למנף את האזור

 4לאחר עבודה מעמיקה בנושא הגשתי לראש המועצה, מר חיים געש,  

 5ה שקראו לה המתווה לתוכנית עבודה, תחרות ולחברי המועצה הצע

 6לתכנון ופיתוח המרחב ברחבת יד לבנים. התוכנית הזאת הוגשה פומבית 

 7מועצה אליכם במייל כמובן וכמובן התקיים על זה דיון בישיבת ה

 8בקשת מר לב  10בסעיף בפרוטוקול זה מופיע ו. 1.9.16-בשהתקיימה 

 9לשינוי החלטת מועצה למכרז פנימי בעניין תחרות אדריכלים ברחבת יד 

 10ההחלטה לבנים ולאשר מכרז לבחירת גורם חיצוני להובלת התחרות. 

 11 אושרה פה אחד. 

 12, מה השאלה שלי אחד, מה הסיבות שעד היום לא יצאנו למכרז. שתיים 

 13בוצע עד היום לקידום החלטת מועצה. שלוש, מה התוכנית ולוחות 

 14 הזמנים לביצוע החלטת מועצה שאושרה ברוב קולות.

 15ואסביר, אתן הבהרות. המועצה המקומית אני אענה   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 ניהלה משא ומתן,פרדס חנה כרכור 

 17 רק לאט שאני,אם אפשר, ברשותך,  א. לב:

 18 המועצה המקומית פרדס חנה כרכור ניהלה משא ומתן  ע:”ד, רה”בר כוכבא, עור א. ”ד

 19וקיבלה הבהרות, אנו נמצאים לקראת סיום הליך ותוך זמן קצר ייחתם 

 20אנחנו תוך חודש ימים, יתקן אותי המהנדס נמצא פה? תוך חודש  הסכם.

 21מספר חודשים התחרות הזאת ימים יוצאים לתחרות. אני מעריך שייקח 

 22מכן נכנס לביצוע העבודה. זה מה שקורה היום. זאת התשובה.  ולאחר

 23 יש לך הבהרה נוספת שאתה רוצה? 

 24 כן. א. לב:

 25 לא הבנתי את התשובה. ה. פרי יגור:

 26אני גם לא כל כך הבנתי את התשובה, את הפירוט שלה, הוא לא עונה  א. לב:

 27 באמת על השאלות שנשאלו פה, לצורך העניין מה הסיבות שעד היום לא

 28 יצאנו למכרז? אתה לא עונה לי פה, למה לא יצאנו למכרז?
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 1 בגלל המשא ומתן לבדוק את הדברים. את הנושאים.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 עם מי בוצע המשא ומתן? א. לב:

 3 מהנדס המועצה ניהל את זה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 עם מי? עם מי? א. לב:

 5 דריכלים. עמותת אעם  ובראן:’ד ג”עו

 6 ויש התכתבויות? יש משהו? יש אסמכתאות שאתה יכול, א. לב:

 7 יש טיוטות הסכם, רפפורט:’ אדר

 8 יש טיוטות ההסכם. ובראן:’ד ג”עו

 9 אנחנו לקראת יציאה, רבותי.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 רגע, בסדר. א. לב:

 11 והל משא ומתן?אבל למה לא, הייתה פה החלטה שלא יהיה מכרז? שינ ה. פרי יגור:

 12 תחרות פומבית, לא מכרז.  רפפורט:’ אדר

 13 נכון מאוד. א. לב:

 14 סוג של, סוג, אותו דבר.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 את התחרות.אבל ההסכם הוא עם עמותת האדריכלים שמנהלות  רפפורט:’ אדר

 16ני אז מה גרם עד היום כאילו, כי זה היה מאוד מאוד ברור, אני זוכר שא א. לב:

 17היה מאוד מאוד ברור מה הם עושים, מה אנחנו איתם שיח ניהלתי 

 18 עושים, מה התקציבים, מה הכול,

 19 אני לא אגיד לך,   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 למה המשא ומתן, א. לב:

 21אני לא יודע למה לקח. עכשיו ביקשת, זה מתחיל   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 להתקדם.

 23 פה על שנה ומשהו שזה מתעכב.מדברים אבל אנחנו  א. לב:

 24 בסדר, אבל עכשיו אנחנו פה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25אבל החוכמה היא להבין מה קרה. לא חוכמה להגיד עכשיו אנחנו פה  א. לב:

 26וגמרנו, אלא להבין מה היה עד עכשיו שתקע את זה. מה בוצע עד היום 

 27ומתן שאתם לא לקידום החלטת המועצה? אתה אומר היה משא 

 28 אומרים אפילו מה, כמה ולמה. 
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 1 בקיצור,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 מה ההתכתבויות. א. לב:

 3הוא שואל שאלת הבהרה למה זה לקח כל כך הרבה זמן,   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 אני לא יודע, אני לא הייתי,אריה. 

 5 יית?מצוין. בסדר, אבל הגיע הזמן. מה זה לא ה א. לב:

 6 בטיפול של הנושא הזה לא הייתי.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 היית,מה זה לא היית? אתה  א. כאכון:

 8לא הייתי אבל בטיפול של התלונות שלכם שזה לקח   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 עכשיו זה מטופל. הרבה זמן, לא טיפלתי בזה.

 10את זה, לא מדובר פה על הייתי לא, אבל אתה טועה. סליחה שאני אומר  א. לב:

 11, היית 3, 2, 1ת מועצה, המועצה החליטה או לא הייתי. היית בהחלט

 12 הדיון של כל המטריה הזאת,ממלא מקום באותו זמן. 

 13השאילתא מופנית לראש המועצה חיים געש, לא אלי.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14ים געש, אם אתה ידידי, גם השאילתא לא הופנתה אלי, היא הופנתה לחי

 15 לא יודע.

 16 השאילתא הופנה לחיים געש כי חיים געש היה ראש המועצה. א. לב:

 17לא אלי, אז מה אתה רוצה? אני מבקש ממך כל דבר   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18מעכשיו שתפנה אלי ותגיד לי שזה לא מתבצע תבוא אלי בטענות. כרגע 

 19שמבקשים אני עובד, בגלל בוא, עשיתי את מה שביקשת, קדימה. כל מה 

 20. עכשיו, מעכשיו כשזה לא יקרה תבוא אלי 9, 8פה עד זה אני נשאר 

 21 בטענות.

 22 אנחנו פה ביחד. בטענות, אליך אני לא בא  א. לב:

 23 אז מה שהיה אליפט מת.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 על אותה סירה. א. לב:

 25 תודה.ם. אוקי. רבותי, בואו נתקד  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 מה זה חודש ימים? חודש ימים למה?  א. לב:

 27 לחתימת הסכם עם העמותה ופרסום התחרות. רפפורט:’ אדר

 28 ופרסום התחרות? א. לב:
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 1כן. ואם לפעמים זה לוקח חודש וחצי, אבל זה בטיפול. זה   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 ד שזה בא לשולחני.כול לומר לך, הגיע אלי זה בטיפול, כל עומה שאני י

 3 בבקשה, הנושא הבא, שאילתא שנייה. 

 4 איפה היועץ המשפטי? א. כאכון:

 5 היועץ המשפטי הרגיש לא טוב והוא הלך.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 יש לי שאלה. א. כאכון:

 7אז אחר כך בבקשה. בוא נגמור את השאילתות. יש לנו   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 תיכף. בבקשה, כן. עוד דיונים 

 9 טוב, אחר כך. א. כאכון:

 10 הוא בא והלך, רבותי, הוא לא הרגיש טוב. כן.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11הם חקלאי. תנועות הנוער בשאילתא בנושא מבנה לטובת תנועות הנוער  א. לב:

 12העתיד של המדינה ושל פרדס חנה כרכור ותרומתן גדולה לחברה. 

 13, התקיימה השבתה והפגנות 2017ודים האחרונה, במהלך סוף שנת הלימ

 14 בנוגע להקמת מבנה לתנועות הנוער בחקלאי.

 15לאור הדיון שהתקיים בישיבת המועצה התבקשתי לקחת חלק בתהליך,  

 16בשיח עם ועד הורי התלמידים והדרג המקצועי ולהעביר המלצות 

 17 לאחר מספר מפגשים.למליאה 

 18ממעלה ראשונה שא שחשוב לאחר מספר מפגשים, ישיבות ולימוד הנו 

 19מייל מפורט עם סיכומי פגישות,  11.7.17לעניות דעתי הגשתי בתאריך 

 20שהנושא יעלה לדיון לכל נתונים והמלצות לחברי המליאה, מתוך מטרה 

 21בכדי להשלים את הבניה במהלך הקיץ. יחד עם  2017היותר באוגוסט 

 22ויש זאת דובר על תקציב ייעודי לכך שאמור להגיע ממפעל הפיס 

 23 להשתמש בו בהקדם, ולא, נאבד אותו. 

 24לאור כך השאלות. מה קרה למקור התקציבי ממפעל הפיס? והאם הוא  

 25יועד לפרויקט אחר? מה התוכנית להקמת מבנה לטובת תנועות הנוער? 

 26משכו את הדרישה שלהם, את הבקשה שלהם, ככל שאני יודע הצופים 

 27קבלן שזכה במכרז מה קרה עם חוזה האך השומר הצעיר הגיש בקשה. 

 28להקמת המבנה בחקלאי, האם הוא קיבל פיצוי, כמה שולם לו ועל מה? 



  04-8666313חברת איגמי,                                       (             16/17) 65ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2017בדצמבר  7                                                                                                                                   

     

8 

 1נלמדו מהתהליך מול בית הספר, ועד ארבע, אילו הפקות לקחים 

 2 ההורים ועבודת הדרג המקצועי ברשות?

 3ההמלצה עכשיו לפני שאתה עונה לי רק, אם אתם זוכרים או לא,  

 4ל ומי שירצה אני מוכן שהגשתי למועצה היא הייתה אצלכם במיי

 5על איפה המיקום להעביר לו אותה שוב פעם, מדובר שם על המלצות, 

 6תהיה דו תכליתית, של המבנה שיכול להיות, לשמור את החורשה שהיא 

 7 שמירה כמובן ומניעת פגיעה בחורשת העצים. 

 8מניעת בניה באותה חלקה של מבנה תנועות הנוער לטובת הקמה של עוד  

 9ר מתחם המבנה, התחייבות הרשות, דרכי ות. גידומבנה לטובת כית

 10נושא של חנה למכולות, תיאום הליכים, תפעוליים, שטח ייעודי  כניסה

 11ממש נגענו בהכל שטח למסדרים והקמת התורן, וסע בדרך הבנים, 

 12שיש שמה את חורשה על שם חלל צה"ל דב שרון ז"ל שמה, נגעתי בהכל. 

 13חזק את זה. כל הנושא של החורשה להנצחתו ואיך אפשר להעצים ול

 14 עצים לכריתה, נגעתי גם בזה. 

 15 בסדר, אבל זה שאילתא. אני מבקש ממך להתמקד.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 בסדר. אלה הדברים האלה. א. לב:

 17אתה יכול לחזור ולהציע הצעה לסדר, איך שאתה רוצה.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 אבל שאילתא,

 19יה, אם לא היית עונה זה היה עולה באופן אוטומטי להיות הצעה אין בע א. לב:

 20אני אשמח לשמוע את  לסדר, אם לא היית עונה בישיבה הזאת.

 21 התשובה.

 22התשובה היא פשוט מוקראת לכם, אני אקריא לך טוב.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23עד לתקופה האחרונה היה ניתן לבקש את ביטול המענק והסבת אותה. 

 24 הנוהל השתנה, ה לפרויקטים אחרים ברשות. יתר

 25 רגע, רגע, אני לא שומע.  א. לב:

 26 ,של הרשות כך שהמענק שבוטל לא חוזר ליתרות צבורות  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 כלל הרשויות. בין היה בעבר אלא לחלוקה מחדש כמו ש

 28 אני לא הבנתי. א. לב:
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 1 שה למפעל הפיס,הועברה בק  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 סליחה אלדד, אני לא שומע.רגע, רגע, אני לא שומע.  א. לב:

 3להשבת היתרה לפרויקטים אחרים במועצה. אי אפשר   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4אי אפשר להעביר אותו לפרויקטים שלנו. הגשנו לעשות את, ע"י ביטול 

 5אי היום  היה אפשר לעשות את זה,זה בקשה כי הנוהל השתנה. בעבר 

 6אפשר לעשות את זה. אנחנו הגשנו בקשה למפעל הפיס שישימו את 

 7 אלינו לפרויקטים אחרים. אני מקווה שייענו. היתרה 

 8ת, אם אני לא טועה, רק רגע, זאת אומרת הכסף הזה שהיה אמור להיו א. לב:

 9שהיה אמור להיות לטובת המבנה לתנועות  מיליון 1,5-תתקן אותי, ה

 10 יים? עבר?הנוער, הלך? לא ק

 11אנחנו נמצאים, איציק, בדיוק בתפר בין החלטה ישנה להחלטה חדשה  ח גלר:”רו

 12של שינוי המדיניות במפעל הפיס. עד לא מזמן ברגע שמענק לא נוצל הוא 

 13ליתרות הכספיות של אותה רשות מקומיות. ומעכשיו הנוהל הצטרף 

 14כול השתנה של מפעל הפיס, כל מענק שבוטל הולך הכסף ומצטרף לסך ה

 15 היתרות של מפעל הפיס לחלוקה מחדש. 

 16אנחנו שלחנו בקשה לגבי המענק הזה אני לא יודע איך מפעל הפיס ינהג,  

 17 להסב את זה למענקים אחרים עבורנו. 

 18 זאת אומרת באופן כללי כרגע אין את הכסף הזה.  א. לב:

 19 כרגע לא ידוע.  ש. בן צור:

 20 ,נכון לעכשיו זה ח גלר:”רו

 21 לא ידוע.  ע:”ד, רה”עו ר א. בר כוכבא,”ד

 22 זה באויר. כן. ח גלר:”רו

 23 אי אפשר להפעיל קשרים שם?  ח. בן צבי:

 24 במילים אחרות פספסנו את התקציב הזה לטובת,  א. לב:

 25 לא, אי אפשר להגיד. אנחנו עוד לא נגיד את זה בצורה אבסולוטית אבל, ח גלר:”רו

 26 להגיד לך את זה בעוד חודש. לא יודעים עוד. נוכל  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27בגלל שלא יישמנו את ההחלטות שלנו באופן כללי כרגע פספסנו את זה  א. לב:

 28באופן כללי אנחנו פספסנו כי אנחנו לא יישמנו את בנושא הזה. 
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 1 ההחלטה. 

 2אתה יכול לפרש, אני עוד לא יודע אם פספסנו או לא,   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 ם הם רוצים שאני אהיה בישיבה הזאת, גתהיה לנו ישיבה, 

 4 כן. אבל, א. כאכון:

 5 אז אני לא יכול לתת לכם תשובה, רבותי.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 כן, אבל רגע, לא הבנתי איפה הכסף עדיין. א. כאכון:

 7 אם אתה לא מייצר כסף,   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 ם. הכסף לא הגיע אלינו אף פע ח גלר:”רו

 9רק אם תנצל אותו תקבל אותו. אתה לא ניצלת אותו אז   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 לא תקבל אותו. 

 11 לא, ומה שהשקענו שם מה נגמר עם הקבלן? לא הבנתי.  א. כאכון:

 12 תיכף.  , אני עונהיהיה לך את ההמשך. אני עונה  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 אוקי. א. כאכון:

 14נמצא מבנה של תנועת הנוער בני עקיבא עכשיו לגבי   ע:”ד, רה”וכבא, עור א. בר כ”ד

 15בשלבי תכנון מתקדמים, הוא בחודשים הקרובים יצא למכרז. יש מגעים 

 16 שלוש,עם הנוער העובד ולומד למציאת מיקום אפשרי למבנה התנועה. 

 17רגע, רגע. התשובה של שתיים לגבי מה התוכניות להקמת מבנה לתנועות  א. לב:

 18נוער, זה מה שאנחנו יודעים כבר, אנחנו העברנו פה את הנושא הזה של ה

 19שידוע עליו לנושא של בני עקיבא והנוער העובד. הנוער העובד התב"רים 

 20בעיקרון, שרון תקני אותי, זה אמור להיות במרחבי. אז אנחנו העברנו 

 21השאלה שלי היה פה איזשהו תהליך שנעשה מול הצופים ומול את זה. 

 22 צעיר. השומר ה

 23 לא היה תהליך מול השומר הצעיר. זה לא נכון.   ש. בן צור:

 24 השומר הצעיר לא הגיש אף פעם.  ח גלר:”רו

 25 מי שהגיש בקשה, ש. בן צור:

 26 הנוער העובד והלומד כנראה. ח גלר:”רו

 27 זה רק הצופים.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 לחקלאי במקום הצופים היה הנוער העובד.  ש. בן צור:
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 1 אחת האופציות. .יכול להיות ח גלר:”רו

 2 אוקי. א. לב:

 3אז הנוער העובד יש פה. הצופים אני עוד לא יודע, הם   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 צריכים להגיש מחדש את הבקשה ונחשוב עליה. 

 5 הם לא הגישו בקשה מאז. ח גלר:”רו

 6 הם לא הגישו בקשה. א. כאכון:

 7 הם לא רוצים. ח. בן צבי:

 8 שיגישו מחדש ונחשוב עליה.   ע:”ד, רה”א. בר כוכבא, עו ר”ד

 9 הם לא רוצים. ח. בן צבי:

 10הם רוצים מאוד. הם הגישו מסמך שיש להם איזה שהם דרישות או  א. לב:

 11 איזה שהם,

 12 דרישות להתאמה. ה. פרי יגור:

 13 דרישות של ההתאמה, א. לב:

 14 סליחה בבקשה.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 ברים מסוימים. אז,לד א. לב:

 16 אתה אומר שהגישו, שיגישו את זה אלי.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 לא, הם לא הגישו. א. אטיאס:

 18 הגישו. הם הגישו לרן.  א. לב:

 19 סליחה, אלי הם לא הגישו.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 הם משכו אותה.  א. אטיאס:

 21 הם הגישו לרן. חבר'ה, הם הגישו. א. לב:

 22 אלי הם לא הגישו.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 הם הגישו דרישה להתאמות על המבנה הקיים.  ש. בן צור:

 24 הדרישה להתאמות זה בהתחלה לשיח יחד איתנו כדי לתקן את זה. א. לב:

 25 הם משכו את הבקשה, איציק.  ח גלר:”רו

 26 אבל הם משכו את הבקשה בסופו של דבר.  א. אטיאס:

 27 כו את הבקשה כי זה לא התאים להם. הם מש א. לב:

 28 לא משנה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 אבל השיח הזה יכל להתנהל, א. לב:

 2שיגישו. אני סליחה בבקשה, שיגישו לי. נו, תן לי לבדוק.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 לא ראיתי בקשה בכלל. שלוש,

 4 אתה לא ראית כלום? א. לב:

 5 לא, לא ראיתי. המועצה,   ע:”ד, רה”ור א. בר כוכבא, ע”ד

 6 אתה כאילו, באמת אלדד, א. לב:

 7 לא ראיתי בקשה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 החוסר, כאילו אתה, א. לב:

 9 אני עונה לכם.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 אני הייתי סגן מתחת לאדמה ולא עשיתי שום דבר? א. לב:

 11סליחה בבקשה. לא, יש לי מספיק עבודה גם ככה. אתם   :ע”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12שאני רוצים להגיש לי? תגישו לי את זה מסודר. אתה רוצה שיגיש? 

 13 צריך לראות דברים מסודרים.אני אענה לך? 

 14 זה היה בישיבת מועצה. זה היה כל הדברים האלה. אבל זה היה פה, א. לב:

 15 נמשך. ידידי, אלי לא הגיע שום דבר. בסדר. אבל זה  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 נשלח אליך הכול. א. לב:

 17 אלי לא הגיע. נמשך.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 אל תגיד לי לא כי אני שלחתי לך, א. לב:

 19 אלי לא.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 )מדברים ביחד(

 21 אני אוציא לך את המייל,  א. לב:

 22 תוציא את המייל.   :ע”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 )מדברים ביחד(

 24כי הפרויקט שרון, אל תעזרי לי. המועצה הודיעה לקבלן   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 זה לגבי הקבלן. מבוטל, מתנהל משא ומתן לגבי דרישותיו לפיצוי.

 26 מתנהל מה? א. לב:

 27חלנו לנהל משא מה הוא צריך לקבל פיצוי. התמשא ומתן.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 ומתן איתו. 
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 1 מה היה, אוקי. הוא זכה במכרז הזה? א. לב:

 2מה יש יותר מזה מתנהל משא  כן. הוא התחיל לעבוד.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 ומתן לגבי הפיצוי?  מגיע לו פיצוי,

 4 אבל משא ומתן זה משפט יפה,  א. לב:

 5 זה מה שמתנהל.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 שמת לב כמה תשובות אמרת לי משא ומתן? לב: א.

 7 אבל הקבלן עכשיו, שמת לב שאתה לא מקשיב?  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 אני מקשיב. א. לב:

 9שהחלטנו, מתנהל משא תקשיב לי, המכרז בוטל כמו    ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10הפיצוי  ומתן לגבי פיצוי. כשתהיה לי את האפשרות להגיד לך כמה זה

 11 ארבע,   תנהל משא ומתן. מה קשה פה?. בינתיים מנגיד

 12 פיצוי על זה שהפסיקו לו את העבודות? א. לב:

 13 הפסיקו לו את העבודות.  נכון.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 )מדברים ביחד(

 15 עכשיו שאלה, שאלה. א. כאכון:

 16 מע, כן. רבותי, יש לו שאלה. בואו נש  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17רגע, שאלה בנושא הזה. למה אנחנו צריכים להגיע עם הקבלן למשא  א. כאכון:

 18 ומתן אם זה אפשרי לתת לו לבנות משהו אחר, מקום אחר? 

 19 הוא צריך לזכות במכרז. ח גלר:”רו

 20המכרז בוטל. המכרז בוטל, אי אפשר להעביר ממקום   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 בדקו את עצמכם לפני שאתם שואלים. למקום. יאללה רבותי, ת

 22האם יש במכרז סעיף שאומר ביטול רגע, משהו חשוב. רגע, במכרז,  א. כאכון:

 23 מכרז? 

 24 איך אנחנו מגיעים למצב, ה. פרי יגור:

 25 )מדברים ביחד(

 26לבטל או לצמצם או יש סעיף, אבי, אוטומטי שאפשר בכל מכרז  ח גלר:”רו

 27 להרחיב,

 28 תן?אז למה משא ומ ה. פרי יגור:
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 1 כי זה פיצוי, הוא התחיל,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 אבל אם יש סעיף במכרז, ה. פרי יגור:

 3 אבל הביטול מדבר מפאת דברים לא צפויים או מפאת זה,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 פיצוי?הלמה  אז אם חברי הדירקטוריון החליטו לבטל או לעצור את זה א. כאכון:

 5 על כמה כסף מדובר? ה. פרי יגור:

 6 השקיע כסף וגידר את המתחם ושילט את המתחם.הקבלן  ח גלר:”רו

 7 כן, על כמה כסף מדובר?  ה. פרי יגור:

 8 מה זה? ח גלר:”רו

 9 סדרי גודל. ה. פרי יגור:

 10 מאות אלפים. ח גלר:”רו

 11 מאות אלפים? ה. פרי יגור:

 12 מאות אלפי שקלים.  ח גלר:”רו

 13 וי?מה? הדרישה של הפיצ א. כאכון:

 14 הדרישה של הקבלן, ח גלר:”רו

 15ואתם מנהלים משא ומתן על מאות אלפי שקלים בלי להביא את זה  ה. פרי יגור:

 16 לעדכון פה?

 17 עוד לא. מביאים לאישור בסוף.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 )מדברים ביחד(

 19 לא, צריך ללכת לבית משפט על דבר כזה. א. כאכון:

 20 גם. יכול להיות  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 . יכול להיות ח גלר:”רו

 22 אבל בשביל זה יש יועץ משפטי, לא? ח. בן צבי:

 23 .יכול להיותגם  ח גלר:”רו

 24אבל בשביל זה יש יועץ משפטי. אנחנו לא סותרים שזה   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 לא יגיע לבית משפט.

 26 אבל אם,  א. כאכון:

 27 סליחה, סליחה בבקשה,   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 אם יש סעיף בחוזה, א. כאכון:
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 1 הדברים נעשים דרך יועץ משפטי מסודר. לא, לא,   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 אלדד, אוי באמת. מה זה, א. כאכון:

 3 יש תלונה, יש מבקר,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4מנהלים פה ישיבה אנחנו דנים בקטע הזה אבל. אבל עכשיו אנחנו  א. כאכון:

 5 נביא יועץ משפטי אחר בינתיים,שהיועץ המשפטי לא נמצא פה, אז בוא 

 6 לא צריך.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 שיענו תשובות. א. כאכון:

 8 לא צריך.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 כי זה מאוד חשוב, א. כאכון:

 10 פטי עכשיו?מה זה שייך ליועץ מש  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 כי איציק שאל שאלה שהיא מאוד חשובה בשבילו. א. כאכון:

 12 סליחה בבקשה, אתה מפריע למהלך הישיבה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 בישיבה הזאת.  מה זה מפריע מהלך הישיבה? אני דירקטור א. כאכון:

 14 אתה דירקטור,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 ור אז אני שואל שאלות. אני לא מבין.אם אני דירקט א. כאכון:

 16  שאלת, קיבלת תשובות.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17אתה רוצה שאני אשאל שאלה גם את יעקב? כי אתה מחייך יפה, החיוך  א. כאכון:

 18 שלך מאוד יפה.

 19 אתה מפריע למהלך הישיבות.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 דבר, אני רוצה לדעת, יש פה א. כאכון:

 21 אני לא יכול להסביר לך כי אתה לא מבין.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 אם אני לא מבין אז תסביר לי עוד פעם. א. כאכון:

 23 לא יכול. תבוא אחר כך אסביר לך.לא יכול.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 לא, לא,  א. כאכון:

 25 ישיבה. אתה מפריע למהלך ה  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 אי אפשר, א. כאכון:

 27 שמעת אותי? אתה מפרריע.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 שהוא מאות אלפי שקלים, זה חורה לי. 3חבר'ה, סעיף  א. כאכון:
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 1שמעת אותי? אתה מפריע. אנחנו נלך להצבעה על החלטת   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 אתה מפריע למהלך הישיבה. הנהלה.

 3 אתה גם לא יכול להצביע על החלטת הנהלה כשאין פה יועץ משפטי. א. כאכון:

 4 אתה אומר לא. אתה אומר לא. אני מכיר את החוק,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5אם אתה מכיר את החוק אז למה אתה לא עונה לי על אתה לא מכיר,  א. כאכון:

 6 ?3סעיף מס' 

 7 מה?  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 בשאילתא? 3למה אתה לא עונה לי על סעיף מס'  א. כאכון:

 9 אני עניתי לך.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 לא ענית לי. אמרת לי שאתה לא יודע. א. כאכון:

 11 עניתי לך. לא אמרתי שאני לא יודע.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 איציק, מה הוא אמר לך? א. כאכון:

 13 אמרתי לך שזה במשא ומתן.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 )מדברים ביחד(

 15אותו שהוא אתה יכול בבקשה להראות לי ששלחת לו מייל, להוכיח  א. כאכון:

 16שיקר לך כרגע פה, לפרוטוקול ולחברי המועצה שהוא שיקר כרגע. אתה 

 17יכול בבקשה להראות לי את המייל הזה? להוכיח לך שהוא כן שלח לך 

 18 נקטין ראש, אני מבקש.  וכן היית מעורב בזה? אז בוא לא

 19 טוב רבותי,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 . זה לא יתכן. אי אפשר. 3בסעיף  לא, אני מבקש לדון א. כאכון:

 21 השאילתא, תקשיב לי, השאילתא חולקה לכם,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 אי אפשר להמשיך דיון, תקשיב לי,  א. כאכון:

 23 אני עובר לסדר היום,  ע:”רהד, ”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 שתקתי עד לקטע שאתה לא עונה תשובה.  א. כאכון:

 25 .2סעיף  ,רבותי, הצעה לסדר היום  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 , אתה חייב שאילתא, יש חוק,2אתה לא יכול לעבור לסעיף  א. כאכון:

 27 מאחר שהאיש לא נמצא,   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 יש חוק. לא יהיה. לא יהיה. א. כאכון:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 רגע, רגע, א. לב:

 3 כי אני אנתק את, אלדד, לא יהיה דיון  א. כאכון:

 4 אתה לא תנתק.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 תנסה אותי. א. כאכון:

 6 אתה לא תנתק.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7יכול דיון. בסדר? אין לי  הנה, ניתקתי. אתה רואה? עכשיו אתה לא א. כאכון:

 8אתה לא תמשיך את הדיון בלי אישור שלי, חד תגיש תלונה.  ,בעיה

 9על המאות אלפי משמעי. אתה לא תמשיך. אני מבקש שתדון איתי 

 10 שקלים,

 11 אתה מפריע למהלך הישיבה.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12ת אלפי שקלים, אני לא מעניין אותי. אני רוצה, כרגע נאמרו לי פה מאו א. כאכון:

 13 מבקש לדעת עליהם.

 14 אתה מפריע למהלך הישיבה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 )מדברים ביחד(

 16 הנה, בבקשה מייל. מייל: המלצה למבנה, א. כאכון:

 17 הפסקה חמש דקות. רבותי,   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 )הפסקה(

 19הצעה לסדר בנושא הסדרת  2יום, סעיף רבותי, על סדר ה  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 רון לירם. מר דרך הים. מוגשת ע"י 

 21 אנחנו נציג אותה. ה. פרי יגור:

 22 רון לא נמצא.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 איציק ואני נציג אותה. ה. פרי יגור:

 24 אין שום בעיה. אז בואי תציגי אותה. אם לא, אני אקריא  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 אפשרי שתגישו אותה במקומו, רק תקריאו אותה בבקשה.  אותה.

 26 כן, כן, קיבלנו את האישור של רון לירם. א. לב:

 27לא, אתה יכול גם להקריא את זה. גם אם בן אדם לא   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 נמצא והוא לא מתנגד,
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 1 אני רוצה רק לסיים את, יש פה, א. לב:

 2 תשובה.לא, אני רוצה  א. כאכון:

 3 תקשיב לי לא. את השאילתא,   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 את הסעיף, א. לב:

 5אתה רוצה להקריא בבקשה את ההצעה לסדר סליחה.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 היום? השאילתות הסתיימו. 

 7 מה פתאום הסתיימו? לא, לא.  א. כאכון:

 8 . זה הבהרות, זה החוק. אנחנו ענינו  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 אני אעצור לך עוד פעם את הישיבה. א. כאכון:

 10 זה הבהרות, זה החוק.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 אלדד, לא, לא, א. כאכון:

 12 אתה יכול לעצור.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 )מדברים ביחד(

 14ל לירם. השאילתות אני מבקש להעלות את ההצעה ש  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 הסתיימו.

 16 )מדברים ביחד(

 17 אלדד אמר שהוא בכלל לא קיבל מייל, והוא קרא את המייל. א. כאכון:

 18 בסדר. ש. בן צור:

 19 רבותי, זה לא רלוונטי עכשיו.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 סליחה, למה ל רלוונטי? א. כאכון:

 21 י.לא רלוונטלא, זה   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 לא, סליחה.  א. כאכון:

 23 אתה רוצה בבקשה,   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 אתה ראש מועצה, חייבים שקיפות.  א. כאכון:

 25 השאילתות הסתיימו.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 לא, לא הסתיים, א. כאכון:

 27 ו.תתלונן. השאילתות הסתיימ  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 )מדברים ביחד(
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 1 .4תענה לי על  א. לב:

 2אני מוכן להקריא לך, אבל הוא מפריע. אני עונה רק  4על   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 לך, לא לו.

 4 .3אני מבקש שתיתן לי מענה על  א. כאכון:

 5אני עונה רק לו. אתה בכלל אין לך שאילתא, אין לך   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 סמכות.

 7 ,3לי על סעיף  תענהאתה  א. כאכון:

 8 אין לך סמכות.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 למה אתה אמרת, מה האינטרס שלך, א. כאכון:

 10 תקשיב לי בבקשה,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 חשוב לי, א. כאכון:

 12 אתה מפריע.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 מאוד חשוב לי, א. כאכון:

 14 אתה מפריע למהלך הישיבה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 אין מה לעשות. א. כאכון:

 16 עבריינות.  האתה לא יכול. ז  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 )מדברים ביחד(

 18 אז הוא לא זכר. ש. בן צור:

 19אז שיגיד את זה לפחות לפרוטוקול לא זכרתי, טעיתי. לא שיקרתי,  א. כאכון:

 20 טעיתי. 

 21 לא יעלה על הדעת.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 )מדברים ביחד(

 23 אני רוצה לדעת את הדבר הזה.  א. כאכון:

 24 שלום. אפשר לשלוח לי שוטר לישיבת המועצה?   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 אתה לא יכול להיכנס לחדר מועצה.  א. כאכון:

 26 הוא מנתק לי פה,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 לא יכול,אתה לא יכול, אתה  א. כאכון:

 28 הוא נוקט באלימות.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 אתה לא יכול לפנות חבר מועצה מן המניין.  א. כאכון:

 2 באלימות.אבל אתה לא יכול להתנהג ככה  ח. בן צבי:

 3 אני רוצה לדעת תשובות. א. כאכון:

 4 אבל למה באלימות? ח. בן צבי:

 5 איזה אלימות?  א. כאכון:

 6 )מדברים ביחד(

 7 זה היה אלימות.  בן צבי:ח. 

 8 יש חוק. אי אפשר לפנות חבר מועצה. א. כאכון:

 9 בסדר, אבל בלי אלימות.  ח. בן צבי:

 10אי אפשר לגעת בחבר מועצה מן זה הכול. אני חבר מועצה מן המניין.  א. כאכון:

 11 המניין.

 12 )מדברים ביחד(

 13אבל זה לא  לא קיבל תשובה, הוא מפריע, נניח.הוא רוצה לקבל תשובה.  א. מעודה:

 14 אלימות. 

 15 זאת אלימות מילולית.  ש. בן צור:

 16 מילולית, אין בעיה.  א. כאכון:

 17 )מדברים ביחד(

 18 צעקות זה גם מילולי, אם אני צועקת עליך זה מילולי. ש. בן צור:

 19 אבל זה המקום היחידי שמותר לצעוק. א. מעודה:

 20 אז תצעק. ש. בן צור:

 21 עוק אבל אי אפשר לנתק את זה, אפשר לדבר.אפשר לצ  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 אני רוצה, אז גם אי אפשר להגיד לי אתה ממשיך בדיון. א. כאכון:

 23 אני ממשיך את הדיון.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 אתה לא יכול כי אני שאלתי שאלה, א. כאכון:

 25תא. אתה סליחה בבקשה, שאלת שאלה? אתה לא בשאיל  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 לא בשאילתא. אתה פועל בניגוד לחוק, אתה לא בשאילתא. 

 27 )מדברים ביחד(

 28 אני מחויב רק לו לענות.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 אתה חי בסרט שאפשר לפנות חבר מועצה.  א. כאכון:

 2 אתה לא מכיר, אתה באת להפריע.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 אתה יכול לפנות חבר מועצה מן המניין.אתה חי בסרט ש א. כאכון:

 4 אני לא יכול לפנות, אני מגיש תלונה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 אין לי בעיה שתגיש תלונה.  א. כאכון:

 6 אני מגיש תלונה, אתה קרעת פה,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 , בשביל להגיש תלונה אתה חייב ללכת למשטרה להגיש תלונה א. כאכון:

 8 בא שוטר לפה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 כראש מועצה הוא מקבל ממני עדות.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 )מדברים ביחד(

 11 עדות. תלמד, יש חוק במדינת ישראל.  האתה לא יכול להגיש תלונה, ז  א. כאכון:

 12 אני יודע חוקים יותר טוב,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 לא נראה לי שאתה מכיר את החוק.לא נראה לי שאתה מכיר.  ן:א. כאכו

 14 אתה מפריע, נוהג באלימות עבריינית.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 אני לא מפריע. א. כאכון:

 16אתה נוהג כאחד העבריינים ולא כחבר מועצה. בושה   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 וחרפה 

 18 איפה היה העבריינות? א. כאכון:

 19 מה שעשית פה זה עבריינות לשמה.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 איפה זה עבריינות? תראה לי, א. כאכון:

 21אתה ניתקת, אם אתה לא יודע, אתה מצולם. אסור לך   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 לעשות את זה. 

 23 תראה לי איפה זה כתוב. א. כאכון:

 24ך לעשות את זה. זה עבריינות, זה לא רכוש שלך אסור ל  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 בכלל.

 26 רן, יש לך פה את הספר, א. כאכון:

 27 זה לא רכוש שלך. עניתי לך.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 אנחנו רוצים להמשיך.  ח. בן צבי:
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 1 לא. א. כאכון:

 2 אתה לא יכול לבחור. מי אתה? אתה מיעוט. ח. בן צבי:

 3 סליחה. אפשר שנייה?  ש. בן צור:

 4 בבקשה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5המייל הגיע, אלדד לא זכר שהוא הגיע.  3לגבי סעיף אני מבקשת שנייה.  ש. בן צור:

 6. הטיפול בכל נושא 5:07בשעה  11.7-אלדד ענה עליו. הוא ענה עליו ב

 7מבנה החקלאי היה טיפול מאוד מורכב. לגיטימי שהקבלן יבקש פיצוי 

 8איתו משא ומתן ולגיטימי להביא את תוצאות המשא ולגיטימי לנהל 

 9 ומתן הנה. 

 10אם לא זכר כב' ראש המועצה שהוא ראה את המייל, אז יש פה תגובה על  

 11אלף  42המייל. בואו נשחרר את זה. אנחנו מכבדים פה ישוב שלם של 

 12 תושבים,

 13 מה היה לך קשה להגיד את זה? א. כאכון:

 14ואם אי  הצעה של רון לירם, אני אודה.ואם אפשר להתקדם הלאה ל ש. בן צור:

 15 אפשר,

 16 אני לא יודע על מה היא מדברת.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 אתה לא יודע על מה היא מדברת?  א. כאכון:

 18יכול להיות, אני עונה להרבה היא אומרת שעניתי.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 מיילים.

 20 אתם רוצים שאני אקריא? ש. בן צור:

 21 כן, אני אשמח מאוד. א. כאכון:

 22רבותי, אני אמרתי שאני לא  יכול להיות. מתי זה היה?  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 זוכר. אני כל היום עונה למיילים.

 24 אבל זה מייל לחבר מועצה. לא משנה.  א. כאכון:

 25 לי. אבל אני עונה ישר תשובות בלי להסתכל מי שלח   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 אני אשמח לשמוע את התשובה. א. לב:

 27 מה אתם חושבים שאני מסתכל מי שלח לי?  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 בכל הכבוד הראוי חברי המועצה הם קובעי מדיניות, ש. בן צור:
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 1 מה כתבתי?   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2ות ואינם מנהלים בכל הכבוד הראוי, חברי המועצה הם קובעי מדיני ש. בן צור:

 3ולהגיש שאילתא את המועצה. הנך מוזמן לפעול בהתאם לחוק אותי או 

 4 כמתבקש ולהעלות לסדר הישיבות הצעה לסדר. 

 5בנוסף בישיבת המועצה התכוננתי לעדכן אתכם בעניין מבנה תנועת  

 6 יום,  30הנוער בבית ספר חקלאי ולבקש מכם ארכה של 

 7 ביולי. א. לב:

 8 אבל זה מזמן, רבותי.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 ביולי. א. לב:

 10 מדברים על מזמן, חבר'ה. ש. בן צור:

 11 ביולי, לא? יולי, אוגוסט. א. לב:

 12הוא שואל למה טענת שלא ראית את המייל של יוני. ראית את המייל של  ש. בן צור:

 13 יוני, לא זכרת,

 14  ל מעכשיו.אני חשבתי שהוא מדבר על מיי  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 )מדברים ביחד(

 16כל הסיפור יש התדיינות, הייתה התדיינות. זה לגיטימי לנהל עם הקבלן  ש. בן צור:

 17הנה ושנשמע התדיינות, זה לגיטימי להביא את התוצאות של ההתדיינות 

 18 קיבלת? 4מה קורה. אפשר להתקדם? תודה. תשובה לשאלה 

 19 לא.  א. לב:

 20 ? תודה.4אפשר לענות לו על שאלה  ש. בן צור:

 21עכשיו אני רוצה להגיד דבר אחד, אני מקבל עשרות   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 מיילים, מאות מיילים ביום. אני עונה אוטומט. 

 23 אוי ואבוי אם זה ככה. א. כאכון:

 24 .4 ש. בן צור:

 25  אוטומט אבל נכון.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 .4 ש. בן צור:

 27 זה ההבדל.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 אבל תזכור מה ענית. א. כאכון:
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 1 אני זוכר.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 די.  ש. בן צור:

 3 )מדברים ביחד(

 4 .א. התהליך של הקמת מבנה הצופים.4  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 רגע, אלדד, אני לא שומע. רגע, אני לא שומע. א. לב:

 6התהליך של הקמת מבנה הצופים סוכם בישיבות   ע:”רהד, ”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 היוצאים. שתיים,  משותפות עם ועד ההורים והנהלת בית ספר

 8 מה זה הנהלת בית הספר היוצאים? א. לב:

 9ועם הנהלת בית הספר בכלל ובית הספר עם ועד ההורים   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 החקלאי בפרט. 

 11 ית הספר היוצאים?אלדד, מה זה הנהלת ב א. לב:

 12 הועד היוצא, הועד הקודם.  ח גלר:”רו

 13 הועד הקודם? א. לב:

 14 כן. ח גלר:”רו

 15כל ההתדיינות הייתה עם חלי ועם החבר'ה, על אלה אתה מדבר, רן, או  א. לב:

 16 אחרים?

 17כשהתחיל ההליך, איציק. כשהתחיל ההליך התחיל עם הועד הקודם  ח גלר:”רו

 18 והתקדם,

 19 אוקי. אוקי. א. לב:

 20 ועד חדש.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 עם הועד הנוכחי.  ח גלר:”רו

 22עם ועד ההורים והנהלת בית הספר ב. שיתופי הפעולה   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23רק בכלל ובית הספר החקלאי בפרט מתקיימים באופן מכובד ומכבד. 

 24 שנייה, אני חייב לענות )מדבר בטלפון(. 

 25ועד ההורים, עם הנהלת בית הספר בכלל ועם בית שיתופי הפעולה עם  

 26בפרט מתקיימים באופן מכובד ומכבד מתוך כך הספר החקלאי 

 27רואים בשותפות ערך שהגורמים המקצועיים ברשות המקומית 

 28ומאמינים שלמעורבותם של ההורים יש משקל בהצלחה במעשה 
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 1ם יש החינוכי. אנחנו נעבוד בשיתוף פעולה עם ההורים, לא נגדם. להורי

 2 זכות קניינית מסוימת בבית הספר.

 3שיאפשר יבוצע הליך של שיתוף הציבור הוחלט שבפרויקטים הבאים  

 4שיח משותף בין כל הגורמים המעורבים בחינוך: משרד החינוך, צוותי 

 5  חינוך, אגף החינוך, הורים ותושבים.

 6אלדד, התשובה הזאת היא תשובה מה שנקרא של נוסח דוברות, לא  א. לב:

 7 ח באמת ברמה המקצועית שצריכה להיות פה בשולחן.נוס

 8 ביקשת הבהרות?  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 נכון מותר לי לענות על התשובה שלך?רגע.  א. לב:

 10 הבהרות. כן.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11אז התשובה הזאת היא תשובה של דוברות ולא תשובה של דרג מקצועי  א. לב:

 12שיש פה כרגע. הנושא הזה של מה נעשה, איזה הפקת  או דרג ניהולי

 13 לקחים או איך ייעשה או מה ייעשה לא ניתן פה. 

 14שהייתה פה שלא, שהכול צריך סליחה. הפקת לקחים   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 לעבוד בשיתוף עם ועד ההורים.

 16אבל נעשה פה איזושהי עבודה, גם כלכלית של המהנדס שהכינו פה  א. לב:

 17, גם הפגנות, השבתה של בית הספר. כאילו תוכניות, גם עבודה בשטח

 18 היה פה תהליך שהוא מאוד אקוטי, 

 19 אז מה אתה רוצה לומר? שמה?  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 אני רוצה לדעת מה נלמד מזה בכדי שלא, א. לב:

 21 שזה לא יכול יחזור על עצמו.נלמד מזה   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 איך? א. לב:

 23 איך עושים כזה דבר.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 באמצעות שיתוף פעולה.  ש. בן צור:

 25 אז אני מסביר לך.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 )מדברים ביחד(

 27לו שוב רבותי, עצרו פה שנייה, אני רוצה להסביר, שרון.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28לא טיפלתי בנושא החינוך, אתם צריכים להבין, המקרה הזה, מאחר ש
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 1הנושא לא אני אחראי על ועדת התכנון ובניה, לא אני הייתי אחראי, 

 2 היה בידי. 

 3 לא, אבל אלדד, אתה היית, א. כאכון:

 4 זה לא שייך, לא שיתפו אותי, רבותי,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 מה זה לא שיתפו? אתה מ"מ,  א. כאכון:

 6סליחה בבקשה, תן לי לענות שנייה. אני מ"מ ואני יודע   ע:”ד, רה”ר כוכבא, עור א. ב”ד

 7 את העבודה טוב מאוד.

 8 לא יכול להגיד שלא שיתפו אותך. אתהאז  א. כאכון:

 9איך ששותפתי בנושא, תקשיבו לי, הובלתי מהלך לעצירת   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10הובלתי פני כמה חודשים. הפרויקט הזה. איך ששותפתי, ושותפתי רק ל

 11ואמרתי שלא הולכים נגד ציבור התושבים ולא הולכים בקטע הזה 

 12ציבור ההורים, לא הולכים נגדם ולכן נעצרנו וביטלנו את זה. אבל זה 

 13מלכתחילה זה לא היה אצלי, איך שהגיע אלי הובלתי את זה להפסקה. 

 14לעשות  רק הייתי צריך .וזה היה בתקשורת וגם קיבלנו החלטה בהנהלה

 15את זה מסודר דרך המועצה, אני לא מחליט מה שאני רוצה. אם אני 

 16אז מחר אני אמכור את המועצה, אקח את הכסף מחליט מה שאני רוצה 

 17 יש פה פעולות סדר מסוימות שאני צריך אותן לעשות. ואברח למכסיקו.

 18אז א' דיווחתי לכם שאני מביא את זה, בהנהלה קיבלנו החלטה להקפיא  

 19שלא היה צריך, כי היה צריך להגיע למועצה וזה ם עשו שביתה ובינתיי

 20הגיע בסוף למועצה. וכך זה קרה. היום זה בסדר, זה יעבוד, הלקחים 

 21 הופקו.

 22 עכשיו יש לי אני בקשה לשאול שאלה.  א. כאכון:

 23 לא, אבל עכשיו יש סדר יום.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 שקשור לסדר יום, משהו חשוב. לא, אין בעיה, סדר יום, א. כאכון:

 25 לא, אז בוא, לפי הסדר.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 לא הבנת, משהו חשוב להגיד.  א. כאכון:

 27 אוקי.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28מכיוון שיש לך פה יועץ משפטי, אני רוצה שנעשה הפסקה ונבדוק שני  א. כאכון:
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 1 סעיפים מאוד חשובים.

 2 בהמשך, לפי הסדר. לא בהתחלה.  ע:”ד, רה”כבא, עור א. בר כו”ד

 3 אני בדקתי את החוק.לא הבנת, אבל זה חייב להיות בהתחלה.  א. כאכון:

 4 לא נכון, כשנגיע לסעיף תגיד את הדברים שלך.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5י תן לי לדבר. אחרלא הבנת. אי אפשר להגיד, אני צריך להגיד לפני כן,  א. כאכון:

 6תגיד את זה בזמן שלך, בסדר? אחרי שתשמע מה שאני אגיד תגיד לי 

 7 שאני רוצה להגיד. 

 8 לא, אתה רוצה להגיד מה? זה שייך לסעיפים?   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 ברור, בהחלט. א. כאכון:

 10 שנדון בו. כלסעיף  מתיןאז ת  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 אפשר.לא הבנת, אבל אי  א. כאכון:

 12 לא, אני הבנתי. אני מאוד מצטער.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 להגיד בתחילת הישיבה.לא, אבל החוק מחייב אותי  א. כאכון:

 14 החוק מה אומר לך,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 בתחילת הישיבה. א. כאכון:

 16 מר את זה, נאפשר לך החלטה של כולנו שתוכל לו  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 לא הבנת. אבל, א. כאכון:

 18נתייחס לזה אנחנו מאפשרים לך בהמשך. מה אתה רוצה?   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 אותו דבר, אין לך מה לדאוג.

 20 למה, מה זה משנה? א. כאכון:

 21כי אני צריך לשמוע את השאילתא ראשונה. לפי הסדר,   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22. ואחר כך תגיד את זה, אני אאפשר לך לפי החוק בבקשה שאילתא

 23 בהמשך. 

 24 

 25 מוגשת ע"י מר רון לירם. –הצעה לסדר בנושא הסדרת דרך הים  .2

 26 הצעה לסדר בנושא הסדרת דרך הים. בבקשה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 רון לירם, אני אקריא את זה, הוא ביקש ממני. א. כאכון:

 28אני כבר לא יודע. שלושה ביקשו ממך? סליחה בבקשה,   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 מהם? אמרה לי הגר שהוא ביקש, 

 2 )מדברים ביחד(

 3ספציפי, פשוט ביקש  רק למען הסדר הטוב, הוא לא ביקש ממישהו ה. פרי יגור:

 4 שמישהו מאיתנו יקרא.

 5 וגם שלח הודעה שחייבים לשמוע. ש. בן צור:

 6 חייבים לשמוע. א. כאכון:

 7 כולנו קיבלנו אותה. ר:ש. בן צו

 8אני מקריאה כלשונו. לכב' עו"ד אלדד בר כוכבא, ראש המועצה, ממלא  ה. פרי יגור:

 9. דרך הים הינה דרך 3.12-מקום. הצעה לסדר היום. הוא הגיש את זה ב

 10מסוכנת, כותב רון. סקירת הסיכון: במספר צמתים הראות מוגבלת, 

 11כבים המגיעים לראות את הרבכבישים המשתלבים לא ניתן כלל 

 12 משמאל. 

 13משהו שרון ואני עושים עם הציבור אולי אני אקדים ואני אגיד רגע  

 14בתקופה האחרונה. יש קבוצה של תושבים ענפה ששותפה לעשיה מאוד 

 15חלק מהתושבים משמעותית לקדם את הנושא הזה של דרך הים. 

 16יושבים פה, גרים שם, סובלים יום יום, שעה שעה, תאונה תאונה. אנחנו 

 17 אתם מוזמנים כולכם להצטרף אליה, יש לנו קבוצת ווצאפ גדולה מאוד, 

 18 יש לה פייסבוק. א. לב:

 19 יש לה פייסבוק וקבוצת ווצאפ. באמת, ה. פרי יגור:

 20 פעילות ענפה בתחום הזה. א. לב:

 21פעילות ענפה ופעילות יפה מאוד גם של שיתוף פעולה בין תושבים  ה. פרי יגור:

 22 מידע, אנחנו יודעים רק בשולחן הזה שהמידע, ה ונבחרי ציבור ורשויות.

 23 זאת?הקבוצה המה זה, מה זה  א. כאכון:

 24 את יכולה להקריא את,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 לא, אבל חשוב שיהיה לנו קצת סדר בראש. א. כאכון:

 26 תקריאו בבקשה,   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 להקריא, אבל בסדר, יש לנו עשר דקות  א. כאכון:

 28 לא עשר דקות, יש להקריא רק. זה לא עשר דקות.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 קדימה. רבותי, כבדו את המעמד.בבקשה. 

 2בכל מקרה רק כדי לסיים את המשפט. אנחנו יודעים שהשכל כנראה לא  ה. פרי יגור:

 3נמצא רק במקום אחד, ובאמת בקבוצה הזאת של אנשים, תושבים וגם 

 4ושבים, גם אנשים שפשוט משתמשים בדרך או ברכבת ועוברים לא רק ת

 5פה הרבה יום יום, קבוצה נהדרת שמביאה המון המון מידע, גם 

 6ממשרדי ממשלה, גם מהשטח וגם אנחנו יוצקים את המידע שלנו, חברי 

 7 בבקשה תצטרפו, זה חשוב לכולנו אני חושבת. נכון?מועצה, לשם. 

 8 בקש לגשת להצעה לסדר.א  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9דרך הים הינה דרך מסוכנת. זה נולד על רקע  ר. לירם:אז כותב  ה. פרי יגור:

 10 התאונות האחרונות שקרו שמה. 

 11 בשנים האחרונות. א. כאכון:

 12 לא, עכשיו.  ה. פרי יגור:

 13 בשנים שלצערי הרב, א. כאכון:

 14את רוצה להקריא א. אני מבקש, אתה מפריע לה להקרי  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 את ההצעה או שאני אקריא?

 16 כן. אני אקריא אותה. ה. פרי יגור:

 17 בבקשה.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18אני רק אומרת שזאת לא ההצעה הראשונה שהוגשה פה. בינתיים אנחנו  ה. פרי יגור:

 19מגישים הצעות ושומרים את זה על סדר היום, אבל צריך לעשות כבר 

 20 משהו. 

 21 אבל קודם תקריאי את ההצעה.  ע:”ד, רה”א. בר כוכבא, עור ”ד

 22במספר צמתים הראות מוגבלת ובכבישים המשתלבים, זה כותב רון, לא  ה. פרי יגור:

 23ניתן כלל לראות את הרכבים המגיעים משמאל ולעיתים אף מימין, 

 24 נכנס, כלומר כבר כשנכנסת לצומת.ומבלי שכבר 

 25ם ניתן להדגיש את רח' המסילה, לדרך היבין כבישים אלו המשתלבים  

 26 הדרים,  ח'ררח' בעל ראות מוגבלת ביותר שרכבים מגיעים ממזרח. 

 27 )מדברים ביחד(

 28 אתה מפריע למהלך הישיבה.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 )מדברים ביחד(

 2אני קורא לך לסדר. את יכולה להמשיך או שנעבור לסדר   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 3 שני? יום, ל

 4 הדרים, ראות מוגבלת הן של הרכבים,רח'  ה. פרי יגור:

 5 אתה רוצה לעשות הפסקה? אלדד, הגיעה המשטרה.  א. כאכון:

 6תשארו בבקשה כמה דקות פה, אם אפשר. צריך אותי? אז   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 דקה. לא, לא, לא הפסקה, תמשיכו את הישיבה. לא עושים הפסקה. 

 8 ושים הפסקה. ע א. כאכון:

 9 אין כזה דבר. לא עושים הפסקה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 )מדברים ביחד(

 11והן ממזרח. רח' הדרים, ראות מוגבלת הן של הרכבים המגיעים ממערב  ה. פרי יגור:

 12מצפון. הוא מחלק את זה מצפון רח' האורנים, זה הסקירה של רון, 

 13מגיעים ממזרח ומדרום ומדרום. מצפון אין ראות כלל של רכבים ה

 14 ראות מוגבלת של רכבים המגיעים ממערב. 

 15 כן.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16לאחרונה הצטרף גם רח' האשל לרשימת הצמתים המסוכנים בשל  ה. פרי יגור:

 17 בשעות הפעילות. הפרעות לתנועה הנוצרות בשל עומס תחבורתי 

 18 עוצרים אותי אז אני הולך לכלא.  א. כאכון:

 19 ממש אתה הולך לכלא. בוא שב.   ע:”ד, רה”א. בר כוכבא, עו ר”ד

 20 מתאים לך. ח. בן צבי:

 21מתאים לך אומרים לך. בבקשה. אתה רואה מה קרה?   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 בבקשה.

 23 מי אמר את זה? א. כאכון:

 24 אני. ח. בן צבי:

 25 חיה? ככה את אומרת? א. כאכון:

 26 כן. כן. ח. בן צבי:

 27 א יפה להגיד ככה.ל א. כאכון:

 28 למה לא? ח. בן צבי:
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 1בבקשה, הגר אבי, אתה לא מכבד את עצמך, תדע לך.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 בבקשה. הגר, לא מהתחלה, תמשיכי בבקשה.

 3 נתונים מספריים.  ה. פרי יגור:

 4 )מדברים ביחד(

 5וזהו. רבותי,  הגר, את רוצה להמשיך או שנלך להצבעה  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 הולכים להצבעה אם את לא קוראת. בבקשה.

 7את האמור לעיל ניתן לכמת במספרים. חלקם מופיעים ברישומי הלשכה  ה. פרי יגור:

 8לסטטיטסיקה ואינם מביישים אף דרך מסוכנת במדינת ישראל. 

 9רף פה כמות גדולה מאוד של מסמכים, וגם בנספחים. הוא צי מצורפים

 10 יא חלקית מאוד.הכמות הגדולה הזאת ה

 11לא הוגדרה כדרך משרד התחבורה טוען כי לפי הלמ"ס דרך הים  

 12נספרו לאורך דרך הים בקטע הזה  2016מסוכנת, ואכן לפי הלמ"ס בשנת 

 13 תאונות דרכים בלבד. 4שבין אזור התעשייה קיסריה ועד צומת איטונג 

 14 גם אם בכוונתו לתאונות עם נפגעים, הרי שאני מוצא את נתוני הלמ"ס 

 15תמוהים ולכאורה שגויים. זה כותב רון. שכן במחצית הראשונה של שנת 

 16תאונות עם נפגעים, חלקן הוגדרו  8-מניתי אנוכי למעלה מבלבד  2016

 17אגב פעם הבאה אם אפשר בינוניות ויותר. תמונות מצורפות בנספחים. 

 18 פה שחור ואי אפשר לראות.להעביר את התמונות במייל כי הכול יצא 

 19 א שלח לכם אבל. רון שלח לכם.הו צ. כהן:

 20לא משנה, אבל כשאת מוציאה הזמנה לישיבת מועצה אנחנו רואים את  א. לב:

 21 זה ביחד הכול. 

 22 אבל אי אפשר. נו, מה לעשות? אבל זה המכונת צילום. צ. כהן:

 23 לא, למייל. א. לב:

 24 כן, אבל גם לציבור לצורך העניין ברור, ה. פרי יגור:

 25 זה במייל, רואים את זה במייל מצוין.רון אבל שלח את  צ. כהן:

 26 אוקי. להמשיך בבקשה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27חלקן הוגדרו בינוניות ויותר, תמונות מצורפות בנספחים, בהן נכחה  ה. פרי יגור:

 28 איני יודע כמה תאונות החמצתי מלתעד באותה תקופה.המשטרה. 



  04-8666313חברת איגמי,                                       (             16/17) 65ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2017בדצמבר  7                                                                                                                                   

     

32 

 1נתונים למחשב  בדיקתי מעלה כי שלושה גורמים במשטרה מזינים 

 2 המשטרתי: משטרת התנועה, המשמר האזרחי ומתנדבי אור ירוק.

 3למרבית הפליאה כל גוף אינו יכול לראות את האירועים של האחר, עניין 

 4 של הרשאות. 

 5האם יתכן וזה ההסבר מדוע אנו רואים רק חלק ממספר התאונות עם  

 6הלמ"ס? בכל אופן ניתן להסיק שמספר התאונות בדרך  נפגעים בנתוני

 7ובסבירות גבוהה פי כמה וכמה הים גדול מהמספרים שצוינו ע"י הלמ"ס 

 8 מהם.

 9להסדרת דרך הים  ממשיך פה רון את היסטוריית ההידברות. המאבק 

 10ע"י שלושה פעילים: עמוס דדון, תושב שכונת נוה  2010החל עוד בשנת 

 11קרני, מנכ"ל כלל בטון ההצעה ועופר  רון לירם, מגישפרדסים. 

 12 הממוקמת בפארק תעשיות דרומי קיסריה. 

 13אזור התעשייה קיסריה אשר מאבק זה נסוב סביב סוגיית רמזור צמתי  

 14-תאונות בשבוע, ממוצע שנתי של כ 5עד  2בהן תדירות התאונות הייתה 

 15 פצועים קשה והרוג אחד.  10תאונות, עם  100

 16תחבורה כי לפי הסטטיסטיקה והנתונים גם שם נטען ע"י משרד ה 

 17המדווחים אין רקע תאונתי לצמתים האלה. עובדה זו נשללה בקלות ע"י 

 18משלוח של פרטי כל תאונה שקרתה בכל אחד מהצמתים. העובדות 

 19דיברו בעד עצמן. מאז הקמת הרמזורים בצמתי אזור התעשייה עומד 

 20 מספר התאונות על תאונה אחת קלה בשנה. 

 21 אוקי. רבותי,   ע:”ד, רה”וכבא, עור א. בר כ”ד

 22 רגע, רגע.  א. כאכון:

 23 דפים. 6רון לירם, אני מתפלא עליך. אם הוא היה פה זה היה זה  א. לב:

 24 זה מספיק לו.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25עם השלמת הטיפול  2012בשנת , לפחות בשביל הפרוטוקול, 2012בשנת  ה. פרי יגור:

 26ברנו לטפל בצמתי דרך הים בשטח בצמתי אזור התעשייה ע

 27של פרדס חנה כרכור ושוב החל מאבק ההוכחה באשר המוניציפאלי 

 28לסכנות הטמונות בצמתי הדרך, לצד תיעוד תאונות ושליחתם לגורמים 
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 1 האמונים בנתיבי ישראל ובמשרד התחבורה.

 2לאחר בדיקת תלונותינו וביצוע ספירת תנועה הגיעה חברת נתיבי ישראל  

 3עליה לפעול להסדרת דרך הים והשיבה לנו כי בוצע פרויקט למסקנה כי 

 4תכנון מצומת מסילה ועד לצומת איטונג, הכולל הרחבת הדרך לשני 

 5מסלולים בכל כיוון, רמזור דרך הים וביצוע ככרות בצומת בצומת 

 6מוגדל אשר עלותו נאמדת  8רבי עקיבא, כיכר -ההדרים וצומת האורנים

 7 ₪.  מיליון 100-בכ

 8 ?מיליון 100 :ח. בן צבי

 9 . מיליון 100 ה. פרי יגור:

 10 זה הערכה של מי? של הרשות, נכון? א. לב:

 11 נתיבי ישראל. רפפורט:’ אדר

 12 אריה, מה שבינתיים נאמר פה זה נכון? עד עכשיו.  א. כאכון:

 13 באופן חלקי. רפפורט:’ אדר

 14בבדיקתנו הסתבר שהסכום המהותי הינו בשל הפקעת קרקע הנדרשת  ה. פרי יגור:

 15ועד צומת איטונג. בקשתנו לפצל את הפרויקט למספר צומת האורנים מ

 16שלבים אשר הראשון שבהם יהיה מצומת המסילה עד הרכבת הדרים, 

 17בלבד, נענה בשלילה, במילים עדינות  מ' 300-רח' הדרים, מרחק של כ

 18 נאמר לנו הכול או כלום.

 19ם הכינה מועצת פרדס חנה כרכור תוכנית חדשה לדרך הי 2015בשנת  

 20המתבססת על התכנון הקודם של נתיבי ישראל, ובה נכלל הקטע מצומת 

 21רבי עקיבא. עלות הפרויקט -רח' המסילה ועד צומת רחובות האורנים

 22 שקלים.  מיליון 30-המשוערת כ

 23 מתי שר התחבורה היה פה? א. לב:

 24 תוכנית זו הוצגה למשרד התחבורה, אני אעזור לך.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 , תוכנית זו הוצגה למשרד התחבורה פרי יגור: ה.

 26 חודשים.  4-לפני שנה ו רפפורט:’ אדר

 27כשהיה השר כץ. תוכנית זו הוצגה למשרד התחבורה   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 במסגרת,
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 1תוכנית זו הוצגה למשרד התחבורה במסגרת ביקור שר התחבורה  ה. פרי יגור:

 2 . 16בינואר 

 3 , הוא כותב את זה.2016ינואר  א. כאכון:

 4 כן. ה. פרי יגור:

 5 אבל מאז נפגשנו איתו פעמיים אני וחיים. פעמיים.  דובר:

 6 את זה הוא לא יודע אבל. בבקשה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 גם אתה היית בפגישה איתם, לא? א. כאכון:

 8 תמשיכו. לא הייתי. את זה הוא לא יודע רון. כן,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9פגישה זו נדחתה על הסף ע"י סמנכ"לית בכירה במשרד התחבורה  ה. פרי יגור:

 10נפגעים קל בלבד בשנה ולכן  4לתשתיות בטענה כי מדובר בדרך עם 

 11 איננה בעדיפות.

 12 המנכ"לית זאת המנכ"לית של היום? א. לב:

 13 .הצעת החלטה. היא לא השתנתה. הצעת ההחלטה  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 סעיפים:  5-הצעת ההחלטה של רון היא כדלקמן. היא מורכבת מ ה. פרי יגור:

 15סעיף ראשון, לאור התיעוד החלקי שבוצע ע"י התושבים המראה על  

 16מספר כפול במהלך חצי שנה מנתוני הלמ"ס על פני שנה שלמה ונראה 

 17שבפועל מדובר ביחס גדול יותר מאחר ולא כל התאונות תועדו, תבצע 

 18יה למשרד התחבורה אשר תצביע על הליקוי ותבקש בדיקה המועצה פנ

 19 שתסביר את מהות ההבדלים הכה מהותיים.

 20. לאור ההבדל המהותי במספר התאונות שתועד בפועל בהנחה 2 

 21עם נפגעים בשנה בקטע הכביש תאונות ויותר  16-בסטטיסטית שמדובר 

 22לא המדובר, דרך הרכבת עד צומת איטונג ועוד תאונות ללא נפגעים ש

 23דווחו, ותבקש המועצה לקבל עדיפות גבוהה במימון משרד התחבורה 

 24 רבי עקיבא.-לשלושת הככרות בדרך הרכבת, הדרים והאורנים

 25 להשמת תמרור פניה, המועצה תפעל לאלתר . 3 

 26סליחה, תמשיכי בבקשה. תמשיכי.  רון מצטרף לישיבה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 תמשיכי את הרצף. 

 28המועצה תפעל לאלתר להשמת תמרור פניה ימינה בלבד מרח' הדקלים  גור:ה. פרי י
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 1הבא מדרום לדרך הים, מי אשר ירצה לפנות שמאלה, כלומר מערבה, 

 2מ' משם, על מנת לשוב לדרך  250במרחק יפנה ימינה ויקיף את הככר 

 3המשיך דרכו מערבה. בכך ימנע מסיכון חייו, כמו גם סיכון חיי הים ול

 4 אחרים. 

 5על מנת  סלילת רח' חרמון ורח' אשלהמועצה תפעל לאלתר להשלמת . 4 

 6 יציאה מהם דרך רח' הדקלים. לאפשר 

 7 בד בבד הכניסה לרח' אשל מדרך הים תיחסם,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 ואתה בולע את המילים. אתה קורא מהר  א. לב:

 9אם לבקשת בד בבד הכניסה לרח' האשל מדרך הים תיחסם בהת ה. פרי יגור:

 10 התושבים.

 11 ? 5אוקי. מה החלטה   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12בדיקה בצומת דרך לסייר ולבצע  תצא לאלתר הנחיה לפיקוח העירוני. 5 ה. פרי יגור:

 13תקינה שאינה על על מנת לוודא חניה בשעות הצהרים הים ורח' אשל 

 14ם לתושבי ההמדרכות במקומות אסורים. אני רק אוסיף וגם שמפריע

 15 בכניסה לביתם. 

 16אין בעיה. אבל ההחלטות זה ההצעות שלו. אריה, בבקשה   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 תסביר להם על המפה את הצמתים, שלושה הצמתים. 

 18 תודה רבה. ר. לירם:

 19 הקריאו את הצעתך כמו שהיא.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20סית בנקודה הזאת שבעצם רח' מההפרדה המפלמדברים על המקטע  רפפורט:’ אדר

 21המסילה דרך המעבר מתחת לכביש הראשי והכיכר, מגיעים לנקודה פה 

 22 , מחלף מה שפעם נקרא איטונג. יש רמזור מוסדר. ועד חיבור לשד' הנדיב

 23להסדיר את המקטע הזה באותה אכן מע"צ, נתיבי ישראל תכננו  

 24כאשר , של המקטע המערבי, כלומר דו נתיבי, דו מסלולימתכונת 

 25צומת  בעייתים העיקריים.המקטע הזה מטפל בשלושת הצמתים ה

 26בגלל שנקטעת תנועה שתפנה לשם שר פהפניה לרכבת שהיום איננו מא

 27עם תנועה  T, זה צומת התנועה העוברת. צומת הפניה של רח' הדרים

 28לרח' אורנים, לרח' רבי וצומת שמתייחס  הציר הראשי.  אינטנסיבית על
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 1 עקיבא על דרך הים.

 2המקטע העירוני שמרח' את גם להרחיב  התכוונההתוכנית של מע"צ  

 3לא הפקעה כי הפקעה בוצעה, אלא ע"י האורנים עד לדרך שד' הנדיב 

 4, בעצם פירוק כל החצרות, גדרות כדי תפיסת חזקה על רוחב זכות הדרך

 5 לאפשר את רוחב זכות הדרך.

 6שקל,  ליוןמי 100-האומדן של הפרויקט הזה לפי תכנון מפורט הגיע ל 

 7ולכן הם שמו את זה בהולד כי מבחינתם זה לא נמצא בסדר עדיפות 

 8 גבוה ביחס לתאונות.

 9אנחנו החלטנו שאנחנו את המקטע, רק את המקטע הלא אורבני, את  

 10שאיננו מחייב תפיסת חזקה המקטע שאין בו הרבה בניה לאורכו, 

 11 והרחבת זכות הדרך.

 12 שזה איפה זה? א. כאכון:

 13התוכנית בעצם של  ה בעצם מרח' אורנים ועד להפרדה המפלסית.ז רפפורט:’ אדר

 14רבי עקיבא, -אחד בלבד בצומת אורניםהמתכנן הייתה מעגל תנועה 

 15ושתי  מעגל תנועה גדול שלוקח גם את אורנים וגם את רבי עקיבא

 16 גם הדרים וגם פניה לרכבת. צמתים מרומזרות, 

 17 4-רים פה את הכביש לטיפול, אנחנו מעבי כאשר ביניהן, כיוון שזה כבר 

 18 נתיבים גם כן, אין טעם להשאיר את הקטע,

 19 שאלה חשובה, למה לא ככרות גם שם? א. כאכון:

 20אגב כיכר לא תמיד נותנת מבחינת השתלבות. כי זה הפתרון הראוי  רפפורט:’ אדר

 21מענה, כאשר יש עדיפות של תנועה עיקרית על ציר אחד לעומת אחרים. 

 22ואים אפילו גם פה יפה מאוד שלמרות שיש ברגע שיש עדיפות, את זה ר

 23פה כיכר בצומת הבנים, אתה רואה שעיקר התנועה החוצה את פרדס 

 24 חנה היא יותר אינטנסיבית מאשר התנועה החוצה.

 25 זאת עוד סיבה לפתוח את כל הימינות שלא נעשו. ה. פרי יגור:

 26 30של  הגיע לאומדןהפרויקט הזה לאחר שהוכן מחדש ע"י המתכנן  רפפורט:’ אדר

 27שקל. הוצג לשר התחבורה והעמדה של השר הייתה שפרויקט  מיליון

 28במסגרת בקשת מקומית הרשות הכזה שמבוצע לא ע"י נת"י אלא ע"י 
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 1להסדרים תחבורתיים מסוכנים הוא מעל ההיקפים הכספיים תקצוב 

 2 מיליון 5הם קובעים פרויקטים עד שמשרד התחבורה מתקצב רשויות. 

 3אמרו תבדקו, אולי תצמצמו, תחלקו,  .6זה פי זה בערך ההיקפים ו₪, 

 4 קחו חלק מהפרויקטים, תעשו את זה אולי בשלבים. כרגע לא ניתן. 

 5אני קיימתי לפני שלושה שבועות פגישה עם משרד התחבורה, עם  

 6פונקציה חדשה שהיא עוסקת בלתכלל בין כל הגופים בתוך המשרד מול 

 7 הצומת הזאת. ושוב העליתי את הבעיה של רשויות מקומיות, 

 8רבי עקיבא אין -באמת בצומת אורניםאפרופו לפי הנתונים של הלמ"ס  

 9אבל לעומת זאת בצומת הדרים ריבוי תאונות, גם לא בצומת הרכבת. 

 10 תאונות דרכים.  23יש בתקופה של השלוש שנים אחרונות 

 11בגלל שזה כבר היקף גבוה זה כן חוזר לנת"י כיוון שהם מחויבים לטפל  

 12זה היקף של תאונות דרכים. ולכן משרד התחבורה יפנה בצמתים בכ

 13 לנת"י להודיע לכם שהם צריכים לטפל בצומת הדרים עם דרך הים.

 14סוכם שהמועצה נשארו שני הצמתים האחרים, הכיכר והפניה לרכבת.  

 15לתקצב אותם במסגרת פרויקטים  בקשה 2018שנת העבודה לתגיש 

 16ל נחיצות אחת הפניה שאחד יכנס למסגרת שתחבורתיים עירוניים, 

 17 לרכבת, זה יעזור,

 18 אריה, למי זה שייך הכביש הזה? א. אטיאס:

 19 הכביש הוא כביש של נת"י, נתיבי ישראל. רפפורט:’ אדר

 20 אז למה שזה יהיה במסגרת פנימית? א. אטיאס:

 21זה לא נמצא באמת ככביש אדום  נתיבי ישראל יש להם משימות רבות. רפפורט:’ אדר

 22אוד בעייתי מבחינת השתלבות, אבל לא עדיין לכל דבר אלא כביש מ

 23 בו הרבה אנשים למרבה המזל, אם אפשר להגיד ככה. שנהרגו 

 24אנחנו רוצים לקדם את זה, רוצים לדחוף את זה. כנראה שזאת הדרך  

 25 על טיפול הרשות. יש לזה משמעות כספית כמובן.שאנחנו ניקח את זה 

 26 על זה אני מדבר על הכסף. א. אטיאס:

 27הצומת לרכבת טופל במסגרת של תח"צ, של קידום תחבורה ציבורית  ורט:רפפ’ אדר

 28כמקום שהוא מהווה סכנה ובעיית בטיחות באורנים המעגל תנועה ו
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 1. הבעיה 2018-קשה. אני מכין את החומר הזה להגשה בתוכנית עבודה ל

 2כביש נתיבי ישראל ואני צריך לתאם את היא שפרוצדורה, בירוקרטיה, 

 3 זה איתם. 

 4בקשר איתם, אומרים רבותי, הלכו שלוש שנים תכנון, צריך תי והיי 

 5הנה מפת לתכנן מחדש. אז אני עכשיו עושה כל מה שאפשר לבוא ולהגיד 

 6מחדש. אבל זו פרוצדורה, זה  ה לתכנןאין סיב עם השתלבויות,מדידה, 

 7 זה לגבי הטיפול בצמתים.ייקח זמן. 

 8רח' שלא מתחבר  לגבי הנושא של רח' אשל. סטטוטורית רח' אשל זה 

 9אני סטטוטורית הוא לא מתחבר.  אבלהוא כבר קיים, לדרך הים. 

 10ההתדיינות ישבתי עם התושבים שיש להם מצוקה רבה בגלל 

 11האינטנסיבית של המסעדה במקום וסיכמנו שאנחנו לפחות נעשה מאמץ 

 12בחלק הצפוני של רח' אשל, מרח' אשל לחרמון, לפרוץ תוואי נסיעה 

 13ן רח' הדקלים. זה נמצא עכשיו במכרז שפרסמנו מחרמון חזרה לכיוו

 14ולא סלילה לעשות את העבודות האלה. זה לא סלילה של רח' החרמון 

 15של רח' אשל, זה חיבור המקטע הזה כרגע במצעים. אנחנו נראה מבחינת 

 16 תקציבים של המועצה לפתח את זה אחר כך.

 17 ואז מה? ואז תיסגר הדרך, א. אטיאס:

 18 נחסום את היציאה מרח' אשל, ואז אנחנו רפפורט:’ אדר

 19 וזה לא פוגע בתושבים הקרובים? א. אטיאס:

 20זו הייתה העמדה שלהם. זה מה שהם רוצים. אם יגידו עכשיו שזה לא  רפפורט:’ אדר

 21זה המצב ונראה מה הפתרון. אגב מקובל עליהם, נשב מחדש 

 22 וכמובן גם,  אז זה הפתרון הספציפי לסוגיההסטטוטורי. 

 23 וזה גם היה בהסכמת התושבים, כבר דיברנו על זה.  ע:”ד, רה”, עור א. בר כוכבא”ד

 24גם הכביש שמוביל למסעדה מחויב לבצע שם איזה גדר וליצור מצב  רפפורט:’ אדר

 25שמפרידה בין הקטע של החניה והקטע של השביל להולכי רגל ואז 

 26 הסבירות שאנשים לא יחנו על השביל הזה תגבר.

 27אני רוצה רק להוסיף משהו. תקשיבו לי, הנושא של דרך   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28בכלל. כשקיבלתי את התכנון הזה ישבתי עם אריה הים הוא לא פשוט 
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 1בנושא, אנחנו עכשיו בתהליך של כתיבת מכתב חריף למשרד התחבורה. 

 2איך שיפתח המחשב שאפשר יהיה להכניס את הבקשה, אנחנו מחכים 

 3, עוד אי אפשר להזין אותם, אנחנו 2018שיפתח כי זה הקצאות של שנת 

 4 נעשה.

 5ואני מעריך שבתחילת ינואר אני מקווה מאוד יקבל אותי השר לפגישה  

 6ואנחנו נבקש לפחות לתת עדיפות, לפחות בנושא הזה, עם אריה. 

 7שהדרים, מי שמכיר את הדרים, הצומת המסוכנת הזאת, יטופל בה 

 8 הצד השני.השני. מיידית כדי שיהיה אפשר חציה לפחות להגיע לשטח 

 9 אפשר לבוא לשבת איתו.לחודש אצל יואב בבית,  14-השר נמצא ב א. כאכון:

 10אם הוא יהיה אז עוד יותר טוב. ואם לא, תהיה ישיבה   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11רשמית כי זה לא ישיבה פוליטית. זו ישיבה שצריכה להיות ישיבת 

 12 עוד שאלות? בבקשה.עבודה כמו שהבטיחו לנו. את זה נעשה. יש 

 13 אפשר להגיד משהו רגע?  דובר:

 14 תושבים לא יכולים להתערב.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 לא משנה, תן לו. א. כאכון:

 16לא, אני לא נותן. אני לא יכול. אני לא יכול, רבותי. אני   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17שיבה, לא לישיבת לא יכול, בבקשה רבותי, אתה יכול, נזמין אותך לי

 18 מועצה. בבקשה.

 19אלדד, יש שמה אתה אומר השתתפות של הרשות או הוצאות של נת"י  א. לב:

 20ופרויקט אחד של קידום של תחבורה ציבורית. מה החלק של הרשות 

 21 המקומית בזה?

 22בכל פרויקט שבוצע, פרויקט תחבורתי שאנחנו מקבלים תקציב ממשרד  רפפורט:’ אדר

 23 אחוז. 20הרשות היא  התחבורה, ההשתתפות של

 24 אחוז מכלל הפרויקט.  20 א. לב:

 25 מעלות הפרויקט. רפפורט:’ אדר

 26 וזה לא משנה אם זה נת"י או תחבורה ציבורית? א. לב:

 27 לא, לא, לא, מה שאנחנו מבצעים.  רפפורט:’ אדר

 28 מה שאנחנו מבצעים. א. לב:
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 1 מה שנת"י מבצע מאה אחוז אנחנו שותפים. רפפורט:’ אדר

 2 השאלה אם נחכה לנת"י. אתה מבין את הבעיה?  ע:”ד, רה”כוכבא, עור א. בר ”ד

 3 זאת בדיוק השאלה שלי. א. לב:

 4 היטליםמה אז לפחות צומת אחת אנחנו מוכנים להשקיע  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 שלפחות נתחיל כי התושבים צודקים.שלנו כדי 

 6הרבה הרבה זמן, גם  דרך הים היא דרך שמדברים עליה כבר הרבהיופי.  א. לב:

 7הוא אמר אני השקעתי פה  בסופו של דברבישיבה עם שר התחבורה. 

 8הרבה, הככרות והכול, אני רוצה לנתב את התנועה מחוץ לישוב עם 

 9בשני המקומות האחרים. ולכן הוא  המחלפים והעוקפים למיניהם שיהיו

 10 לא לקח את זה בצורה כזאת של לקדם את זה פה. 

 11ה פתרונות שניתן לעשות אותם כמו שהיה פה השאלה שלי אם יש פ 

 12לצורך העניין, האם זה רלוונטי ואפשרי, בר ביצוע עכשיו  3בסעיף 

 13  ,2018קבל את התשובות תכמענה ראשוני עד ש

 14 שיפורים נקודתיים? מה?  ה. פרי יגור:

 15 אחד, להציב תמרור לימינה כמו,  א. לב:

 16עם התייעצות עם  יון בועדת תמרורלהציב תמרור לימינה בלבד מחייב ד רפפורט:’ אדר

 17קצין המשטרה ויועץ תנועה. יכנס לועדת תמרור הקרובה. אם יימצא 

 18 שזה פתרון ראוי,

 19 שמה? שלא נפנה שמאלה לרח' הדרים? א. מעודה:

 20 כן. א. לב:

 21 מה ההיגיון? א. מעודה:

 22 לא, לא מרח' הדרים. מרח' הדקלים. רפפורט:’ אדר

 23רבותי, יש פחות בעיה, אבל אני לא רואה בהצעה הזאת   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 לא צריכה להיות בעיה. 

 25 )מדברים ביחד(

 26עכשיו תקשיבו לי, גם אם אתם מציעים את מה שאתם   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27שיבואו יועצי התכנון ויגידו לנו תשמעו, זה לא  יכול להיותמציעים 

 28מקצוע קובעים את זה, אנחנו הפתרון שאנחנו מציעים. בכל זאת אנשי 
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 1 יכולים להציע.

 2שקל,  מיליון 100-נכון, מה שהם אמרו זה בואו נרחיב את דרך הים ב ר. לירם:

 3, אנחנו 2012אבל הם חזרו בהם. הבעיה לא זו, הבעיה היא שבמשך 

 4, אני לא מדבר על זה שכבר התחיל הטיפול כבר כמה שנים קודם, 2017

 5שהם אקוטיים לידיעה שלי מכיוון שזה אני מדבר על כמה וכמה דברים 

 6ייתן לנו כמועצה כלים מול נת"י ומול משרד התחבורה להאיץ את 

 7 הקצב.

 8למה שננקב כאן. למעשה מה אני רוצה להשלים לכם קצת מידע מעבר  

 9שקיימת בתיק  373ברמזור צמתים הקודמים זה ששבר את גב הגמל 

 10 פשרות להשיג אותה.קיסריה, ואני ביקשתי להשיג אותה. לי אין את הא

 11 שמה זה ההחלטה הזאת?  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12ההחלטה הזאת קובעת שבגלל פתיחת תחנת הרכבת אז בדיונים על  ר. לירם:

 13תחנת הרכבת ועל אישור תיק קיסריה בכלל, אזור התעשייה, הוחלט 

 14 של הרכבת יהיו מרומזרים. הרמזורים  2001שעד שנת 

 15לרמזורי צומת קיסריה שזה היה טוב לאותה  בדיעבד פירשו את זה 

 16 גרמו לתאונות בכמות שצוינה,נקודת זמן כי רמזורי צומת קיסריה 

 17 פותחים את הרמזורים לכביש,אז איך   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18לפתיחת  4התלתה את מתן טופס  373אבל אני חושב שבהתליה, החלטה  ר. לירם:

 19ל משרד התחבורה דאז וליועצת "תחנת הרכבת. ובפניה שלי למנכ

 20המשפטית של משרד התחבורה דאז ציינתי בפניהם שהם מעכשיו 

 21שהם  4מודעים לעבירה שהם עושים כי הם יודעים על עבירה, על טופס 

 22 .4דאגו לתת ושתחנת הרכבת פועלת ללא טופס 

 23 עצור פה שנייה. אני רוצה התייחסות של המהנדס,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 לא מכיר את הנתון הזה.  רפפורט:’ אדר

 25 הוא אומר הנחיה, 373  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 אני לא מכיר את זה. רפפורט:’ אדר

 27 הנחיה זה לא החלטה. הנחיה זה מן, אתה יודע,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 זו החלטה.  ר. לירם:
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 1 אני רוצה לדעת.החלטה או הנחיה?   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2  בתיק קיסריה. 373החלטה  ר. לירם:

 3אנחנו רושמים את זה. תרשום, אריה, לבדוק את מה   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4יתרה מזאת, אם שהוא אמר. זה יכול לעזור לנו בפגישה אצל השר. 

 5תיקבע פגישה ואתה אומר שאתה כל כך בקיא אני מזמין אותך לפגישה 

 6מזמין אותך יתרה מזאת, בזמן שנעשה את הפגישה  איתי בנושא ואני

 7 עם השר אתה מוזמן להצטרף אלי. 

 8ני רק אאין שום בעיה, אני אעשה כמיטב יכולתי לסייע בנושא הזה.  ר. לירם:

 9רוצה לציין מדובר פה בצומת, בדרך שהתושבים שגרים שם לרוחב 

 10ד מסוגלים לקיים דרך חיים תקינה שם. פחלא הכביש פשוט סובלים, 

 11 אלוהים,

 12אני מסכים איתך. אגב ההנהלה שדנה בנושא מקבלת גם   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13עובדה שיושבים על זה את ההצעה שלך, אנחנו רוצים לקדם את זה. 

 14 ואני מבקש לקבוע בדחיפות, זה דבר שמתמשך כמה שנים. 

 15ציון הנה,  באותו נוסח לנת"י עםנוספת אותו מכתב, קטנה המלצה שלי ו ר. לירם:

 16 הבאתי בפניכם את המכתב,

 17 זה יהיה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 פרויקט. בשהם עשו  ר. לירם:

 19 שמה?  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 פרויקט, הם כבר תכננו צומת, הם מדדו את התנועה,  ר. לירם:

 21 )מדברים ביחד(

 22היה צריך לתקצב הם הפנו את זה למשרד התחבורה ומשרד התחבורה  ר. לירם:

 23 את זה, אבל נת"י,

 24אבל היום אנחנו אומרים לך משהו אחר, אנחנו מוכנים   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25נבוא לקראתם ונגיד להם  אחוז לממן על מנת לפתור את הבעיה. 20

 26אחוז. זה  20רבותי, אנחנו גם רוצים לבצע את זה, בואו תעזרו לנו, ניתן 

 27שקל רק הצומת שם בהערכות  מיליון 10ל הרבה כסף. זה פרויקט ש

 28אנחנו מודעים וצריכים לדעת, שקל שאנחנו מדברים.  מיליון 10שעשינו, 
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 1בסדר? זה נופל עלי, מאיפה אני מביא את אני אגיד המועצה, אתם, 

 2התקציב? נניח שאני אתעדף את זה לשמה, אני רוצה לראות שהם 

 3 מה יש יותר מזה?וז. אח 100 צריכים לתתאחוז למרות שהם  80נותנים 

 4 )מדברים ביחד(

 5תראו רבותי, אני מקבל בברכה את מה שאתה מציע. רון,   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6הנהלת המועצה מקבלת בברכה וכל חברי המועצה בעתיד ובעבר, אני 

 7בטוח שחיים געש השתדל, עובדה שפה אמר לי יואב שכבר במהלך מאז 

 8נראה לי שקשה להזיז את הדברים, אבל ניסו פעמיים,  2016-שאמרת מ

 9 הגיע הזמן קצת יותר.

 10אני מקווה שבינואר אני אצליח להזיז, אולי בגלל שאני חדש או שאני  

 11קצת חוצפן יותר או צעיר יותר, אני מקווה שאני אתחיל להזיז את 

 12 הדברים ונבוא גם בהצעות. 

 13ואני זז. , לפחות משהו את אני מתכונן לא לצאת בלי שאני רואה בדיוק 

 14אני מציע לאמץ את  מקווה מאוד שנצליח. אבל שוב זה לא תלוי בנו,

 15שהם לא מקצועיים, הדברים שלך בהסתייגות רק אחת שאם יש דברים 

 16זאת אומרת אנחנו מקבלים שצריכים לקדם והכול, אבל למשל אם 

 17הצעת שפניה ימינה או לא, זה תלוי בשיקולים המקצועיים. אבל לגבי כל 

 18 מקבלים. הסוגיה שלך

 19 מי בעד הצעתו של רון לירם? פה אחד. בבקשה, יפה.  

 20אבל אני יש לי שאלה מדוע ומי מעכב את זה להמשיך עד הכיכר של דרך  א. מעודה:

 21הרי נתיבי ישראל רצו להמשיך, האם היה איזה שכן או גורם הנדיב? 

 22 שהפריע לעשות שמה,

 23 לא, ממש לא. ממש לא. רפפורט:’ אדר

 24 אני לא חושב שזאת הבעיה.   ע:”ד, רה”עו ר א. בר כוכבא,”ד

 25 אתה לא יודע, המהנדס, אתה לא יודע. א. מעודה:

 26 )מדברים ביחד(

 27לא הבנתי למה אתה מתכוון, עכשיו רק הבנתי אחרי שהם   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28טוב, אז תודה רבה. לא ידעתי למי אתה מתכוון. זה בכלל לא. אמרו לי. 
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 1 פה אחד.

 2 

 3 ת ממלא מקום, סגנים, והרכבי ועדות המועצה.בחיר .3

 4, בבקשה אבי, אמרת יש לך מה לומר. 3נושא מס'   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 בבקשה.

 6 כן. א. כאכון:

 7 אבל אני אענה לך גם כן. בבקשה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8אתה תענה לי יש לי שאלה שהגזבר לא ידע לענות לי עליה, אולי אוקי.  א. כאכון:

 9עליה. בדקנו את זה בספר החוקים שזה לא מופיע שם, כמה חברי 

 10מועצה צריך בשביל למנות סגנים, רוב של כמה חברי מועצה. זו השאלה 

 11כמה סגנים מותר בפרדס חנה כרכור והשאלה השנייה,  הראשונה שלי.

 12 כתואר. 

 13מותר לפרוטוקול.  רצית תשובה? אני אגיד לך תשובה  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 סגנים במועצה מקומית.  3לבחור 

 15 בתואר. א. כאכון:

 16לא אמרתי תואר או לא תואר. זה לא משנה. החוק לא   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 מותר למנות מילוי מקום ועוד שני סגנים. אמר. 

 18 שזה יירשם ברשומות. א. מעודה:

 19 נכון.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 לפי מה אתה אומר את זה? כי אני ראיתי משהו אחר. א. לב:

 21אני אסביר שנייה. אני מכיר את החוק. שלושה סגנים   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 מותר. 

 23 לא, אבל אתה יכול להראות את החוק הזה? א. כאכון:

 24אין בעיה, אתה תראה אותו. שאלת, יקריאו לך אותו.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25יועץ המשפטי לא נמצא. שלושה סגנים מותר. אפשר למנות אותם ה

 26בתואר, אפשר שניים בשכר, לא צריכה להיות בעיה, הכול כפוף לאישור 

 27תקציבי. זאת אומרת גם אם המועצה מאשרת שכר, זה עובר לאישור 

 28ואומר האם המועצה משרד הפנים. משרד הפנים שולח מכתב לפה 
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 1תלוי בגזברות, אם הם ד בזה. במסגרת התקציב שלה יכולה לעמו

 2 אומרים שעומדים, כן. זה לא המקרה, רק אני אומר לך את הפרוצדורה. 

 3 היה גרעון תקציבי, א. מעודה:

 4 בסדר, אבל עכשיו אי אפשר.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 משרד הפנים מאשר, א. מעודה:

 6שקל, אין מאיפה להביא  מיליון 7רבותי, יש לנו קיצוץ של   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 אותם.

 8 אז מה? א. מעודה:

 9 מה זה אז מה?  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 יש ממה לקצץ. א. מעודה:

 11 שנה שעברה לא היה קיצוץ.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 )מדברים ביחד(

 13ת השם אין לי כסף, הקיצר. עכשיו תקשיב לי, כשבעזר  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14מעכשיו אנחנו במסלול של קיצוץ שהולך ייפתר, הערה לפרוטוקול כבר, 

 15. עכשיו תגיד מאיפה 7בגלל שעלינו לחתך סוציו אקונומי  להיות כל הזמן

 16  ? יש לנו בעיה. מיליון 7-נביא את ה

 17 לא, לקצץ.  א. מעודה:

 18 בטח שיש בעיה, ה. פרי יגור:

 19 יש הרבה לקצץ.  א. מעודה:

 20 ר שנים לא מקדמים פה את התעסוקה ואת התעשייה ואת המסחר,כב ה. פרי יגור:

 21בסדר, אבל עכשיו אנחנו רוצים להזיז אותה. עכשיו   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22תקשיבי לי, עכשיו יש לנו צ'אנס להתחיל להזיז את זה ואנחנו נזיז את 

 23 תקשיבו לי, להזיז דברים, להניע דברים, בשביל זה אנחנו נמצאים זה.

 24 פה. 

 25שאלת, רק הוא ענה אז אני אומר שיש לנו פתרון תקציבי לעתיד, עכשיו  

 26יסיימו אני יכול לומר לכם את זה. ברגע שייסגר תבורי, מתחם תבורי 

 27 עשיתי חישוב, זה יוכל לגרום,אותו, 

 28 )מדברים ביחד(
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 1בל אני צריך לעבור עכשיו את השנה הזאת. מי שיהיה, א  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2צריך לעבור את השנה הקרובה. בשביל זה אנחנו יושבים, עמלים, הגזבר 

 3 איך מקצצים. שעות על גבי שעות 

 4איך אנחנו מגישים עכשיו הדבר השני, עכשיו בזה נתעסק עד סוף החודש  

 5אני תקציב מאוזן. עכשיו הדבר השני, שאלת שאלה, אמרתי כזה דבר, 

 6החוק אין לך בעיה של  אענה לך גם בצורה אחרת. יש שלושה, לפי

 7שלושה, איפה מתחילה הבעיה? שניים בתואר. עכשיו אני שואל אותך 

 8בלי כל קשר, אם יש שניים בתואר למה זה צריך להפריע? לדעתי למה 

 9 ולא עולה למועצה כסף? זה צריך להפריע אם זה בתואר 

 10 למה לא עוד? א. מעודה:

 11 .זה לא שייך לחוק  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 ? 8, 7למה לא  א. מעודה:

 13 אוקי.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 )מדברים ביחד(

 15אתם מפריעים. עכשיו אתה רוצה למנות עוד שניים   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16בתואר, זה לא דבר רע. ברשויות אחרות ממנים משנה וזה קיים, מופיע 

 17 דבר.  בפרוטוקול משנה. אני יכול גם סגן במשנה, אותו

 18 אין משנה.  לא נכון. א. מעודה:

 19 )מדברים ביחד(

 20 אין בעיה, נדחה את זה לישיבה הבאה ונשנה את זה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 חיה, את גם לא בתואר, רק בכבוד. לא נרשם בשום מקום. א. כאכון:

 22 הכול בסדר. ש. בן צור:

 23 כדי שיגידו חיה סגנית, א. מעודה:

 24 בסדר, מעודה.  הכול ש. בן צור:

 25 סגנית של אלוהים. ח. בן צבי:

 26 תודה רבה.  א. כאכון:

 27 אני חושב שצריך להעביר את זה. רבותי, תקשיבו לי.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 בבקשה, תעלה את זה להצבעה.  א. כאכון:
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 1 אם אנשים לא רוצים,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 ?להביא להצבעה את מה ש. בן צור:

 3 את הסגנים.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 אני הולכת הביתה. בשביל סגנים. 8אתה צריך  אוקי. ש. בן צור:

 5 אם את הולכת,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 אני הולכת. ש. בן צור:

 7 זכותך.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 אתה מעלה את זה? א. כאכון:

 9 . רגע, יש לי כמה הערות א. לב:

 10 אני מעלה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 תעלה. תעלה. א. כאכון:

 12 אני לא מצביעה. ח. בן צבי:

 13ואתה? ממשיכים במסלול של אוקי. את מוותרת.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 ההצבעה. 

 15 אני לא מצביעה אמרתי, לא אמרתי שאני מוותרת.  ח. בן צבי:

 16 את לא מצביעה.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 סליחה, סליחה.  א. מעודה:

 18 )מדברים ביחד(

 19 יש לי שאלה.  א. מעודה:

 20 בבקשה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21יושב מימינך סגן ויושב משמאלך סגן שנים רבות, חברים שלך, שירתו  א. מעודה:

 22אותך, ויושב פה לימיני ידידי ורעי מר מגידש שהוא שנה פה במועצה, 

 23 א משנה.שנתיים, ל

 24 שנתיים, הוא כבר שנתיים.  א. כאכון:

 25ידידי ורעי, מר מגידש, שהיה איתנו באופוזיציה אחר כבוד ולחם, אני  א. מעודה:

 26 אומר את האמת, 

 27 אז מה השאלה?  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 פרוט, מותר לי עשר דקות. מה אתה,לא, אני רוצה ל א. מעודה:
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 1 לא, מותר לך עפ"י החוק רק אם הנושא לעניין.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 שלי היא כזאת, השאלה זה לעניין.  א. מעודה:

 3 )מדברים ביחד(

 4מאחר ואני היה לי משא ומתן רק עם רינה לשלוש דקות שהיא הייתה  א. מעודה:

 5מופקדת על הועדות ולא יצא לי לדבר איתך מאז שרינה אמרה לי את כל 

 6האם, אני בעד שמגידש יהיה סגן, אין לי הדברים האלה, אני תוהה 

 7אם תבקש ממנו בעיה, מצידי גם שיהיה ראש מועצה, אין לי בעיה. 

 8 להחליף אותך אני לא אתנגד. 

 9יהיו ממלא אבל איך אני ציפיתי שאטיאס כל כך הרבה זמן או יואב  

 10שזה  14מקום ובמקומם יכנס סגן. אז פתאום התפקיד לפי סעיף 

 11 החשוב, 

 12 אני עכשיו אביא אותו.  ע:”ד, רה”וכבא, עור א. בר כ”ד

 13 שזה ממלא מקום,שנייה.  א. מעודה:

 14 אותו אני מביא ראשון.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15ממלא מקום, מדוע לא לאטיאס או ליואב, וידידי מגידש יהיה סגן, אין  א. מעודה:

 16ויהיה ברשומות, לא כמו חיה שזה להעביר וצדקה זה בשביל בעיה. 

 17  ודיע לדרעי שהוא סגן,לה

 18 )מדברים ביחד(

 19 אכפת לי למה אטיאס או יואב לא מ"מ ומגידש סגן? א. מעודה:

 20 כי זו הייתה החלטה שלי.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 אני רק שואל האם,  א. מעודה:

 22 )מדברים ביחד(

 23 סליחה רבותי. האם, א. מעודה:

 24 בנת. השאלה שלך מו  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 לא, אני שואל האם יש כוחות חזקים שנמצאים באזור התעשייה ששינו, א. מעודה:

 26 תשאל אותם.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27לא, אני קובע את זה כעובדה. אז אני בעד שמגידש יהיה סגן, אבל מ"מ  א. מעודה:

 28 מן הראוי,
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 1 , רבותי.אוקי. אז בואו ניגש להצבעה  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 אטיאס או יואב. א. מעודה:

 3 בסדר. קיבלתי את מה שאמרת, אבל אני בוחר,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 אני אצביע נגד ההצעה הזאת.  א. מעודה:

 5 בסדר, מותר לך. רבותי, אם אין רוב אז אין רוב.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 רגע, איציק רוצה להגיד משהו. א. כאכון:

 7בבקשה איציק. אם אין רוב, יעלה לישיבה הבאה ואז   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8לא משנה לי. אני אבל רוצה אפשר לשנות מחדש את ההרכב. זה 

 9 להעלות. לא בוער, המועצה מתפקדת. כן.

 10אני מה שאני הולך להגיד זה אני לא נגד אף אחד מחברי המועצה,  א. לב:

 11אחרי שסיימתם לחלק פה את . מכבד את כולםמעריך את כולם, 

 12בתהליך הזה שנעשה פה קודם כל אני  התארים וכל הדברים האלה,

 13כחבר מועצה אני מוצא את עצמי רשום בכל מיני מקומות, חלק הצעתי, 

 14פתאום, על דעת מי, על דעת מה, בדרך כלל חלקם לא הצעתי. 

 15עלית למגדל בדירקטוריון מדברים אחד עם השני. כנראה שעוד פעם 

 16זכותך זאת אבל ן ושכחת איך מנהלים שיח עם חברי דירקטוריון. הש

 17 המלאה, היה חשוב לי להגיד את זה. 

 18עכשיו יש פה כמה דברים שמאוד לא ברורים לי ואני אשמח לקבל קודם  

 19כל תשובה עליהם. מחזיקת תיק מעקב תב"רים, מעקב תב"רים אמור 

 20ם. חברי המועצה להיות דרג מקצועי, גזבר, מנכ"ל שאמור לעקוב אחריה

 21אמורים לדאוג ולהכניס כסף לרשות ממשרדי הממשלה. תמוה לחלוטין 

 22מה זה מעקב תב"רים. זאת אומרת שאנחנו לא סומכים על הדרג 

 23המקצועי שהוא מנהל את התב"רים ומנהל את התקציב ומנהל את 

 24 המעקב אחרי זה?

 25ומרת יש לי יכולות אבל באה חברת מועצה ואסומכים,   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26 לעזור. לא ניתן לה? 

 27 )מדברים ביחד(

 28 רבותי, הכול יוכרע בהצבעות. בבקשה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד



  04-8666313חברת איגמי,                                       (             16/17) 65ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2017בדצמבר  7                                                                                                                                   

     

50 

 1אחרי הבחירות היה עניין שאני כיו"ר אופוזיציה כינסתי את  ה. פרי יגור:

 2אתם האופוזיציה ואנחנו החלטנו בינינו ובין החברים מי באיזה ועדה. 

 3 לשלוח דבר כזה ולהחליט,לא יכולים 

 4 לא שיניתי כמעט.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 יש פה שינויים. ה. פרי יגור:

 6קטנים. לא שיניתי, גבירתי. השארתי את הקודם למעט   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 לא שיניתי כמעט. שינוי קטן.

 8 אתה יכול מה שנקרא לפחות שיח, א. לב:

 9 אבל לא שיניתי כמעט.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10 או התנהלות אחד מול השני.  א. לב:

 11 יש פה שינויים. ה. פרי יגור:

 12 אז כשנגיע לועדות נדבר.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 אני רוצה עכשיו להעלות הכול. א. לב:

 14 .אבל אני רוצה להעלות עם הסגנים ונמשיך עם הועדות  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15לא אדבר. גם נתת לי לדבר? תן לי את הכמה דקות האלה ואני אחרי זה  א. לב:

 16שינית, עשית, זכותך המלאה. מקבל, אתה ראש המועצה, אתה בסדר? 

 17 תישא באחריות על דבר ודבר.

 18 מופיע פה הנושא הזה של ועדת ערר לענייני ארנונה. רק לידע כללי מה,  

 19 ר קיים, זה לא עכשיו. זה ישן.זה כב  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20ועדה לתיאום תנועה. אני לא נציג המועצה, אני נציג ציבור, אני משרת  א. לב:

 21וכמה שאני יודע אני כבר לא נמצא שמה ציבור, לא את המועצה. את ה

 22כבר כמעט שנה וחצי, שנתיים, אם לא יותר. אז הדבר הזה בכל מקרה 

 23 או משהו, מנהלים שיח, אם רוצים שאני אעשה או אתרום או אעבוד

 24 תגיד את זה. נעבור ועדה ועדה.אבל כשנדבר על הועדות   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25עכשיו אתה יכול  עושים את זה לפני, בתהליך, לא עושים את זה אחרי. א. לב:

 26 להמשיך על כל השאר.

 27 אני רוצה להמשיך. א. כאכון:

 28 בבקשה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד



  04-8666313חברת איגמי,                                       (             16/17) 65ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2017בדצמבר  7                                                                                                                                   

     

51 

 1אלדד, אני רוצה להגיד לך משהו אחד, מה שאתה רואה כאן עכשיו  כאכון: א.

 2אם יהיו בהצבעה שתהיה בקרוב זה יהיה בכל שאר הישיבות הבאות. 

 3דברים שהם לא אמיתיים ושקרים או לכאורה שקרים או שקרים או 

 4אני לא אתן לזה לעבור לסדר היום בדברים דברים שהם לא נכונים. 

 5 האלה. 

 6 יד את התנאי האמיתי. תג י. צדקה:

 7כן, אני ביקשתי, אני לא מתבייש להגיד, יעקב. תקשיב, אני לא מתבייש.  א. כאכון:

 8אני גם אמרתי להם את זה ואני אגיד את זה שאני חושב שאלדד צריך 

 9לקבל עזרה מקצועית כאן אם הוא רוצה להישאר יו"ר ועדה, הוכחתי 

 10תאמין לי, המועצה.  אתגם לכם פה שיו"ר ועדה עסוק מדי כדי לנהל 

 11אנשים יעקב, אז אני הצעתי לאלדד אותי, לא שחסר לי כסף ברוך השם, 

 12בכיס. ביקשתי מכירים אותי שיש לי גן אירועים ויש לי הרבה מאוד כסף 

 13ממנו משכורת כדי לעבוד, נכון, אני אומר, אני לא מתבייש להגיד את 

 14חשבוני, עם כל  שעות על 12, 10זה, כדי לעבוד איתו. אני לא אהיה פה 

 15וד לך, יעקב, לאלדד ולכל המועצה ופרדס חנה. אני הצעתי כדי הכב

 16 אבל לעזור לו, הוא דחה אותי לצערי הרב, למרות שהוא אמר לי שכן

 17אין לי בעיה, אני מקבל ומכבד את ההחלטה אחרי זה הוא אמר לי שלא, 

 18ציה מחברי הקואלישלו. ובגלל זה אני עכשיו אהיה רוטווילר על כל אחד 

 19 שישבו כאן, על כל אחד מחברי ההנהלה שישבו כאן,

 20 נתמודד עם זה.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 ברור, תתמודדו עם זה, לא כל כך טוב, אני מבטיח לכם. א. כאכון:

 22 לא נורא, אבל נעבור בסוף.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23ת זה. וזאת ההוכחה שלי. כמו היום שאני אוכיח לך שאתה לא תעביר א א. כאכון:

 24 ההוכחה שלי היום,

 25 רבותי, אתם הולכים נגד החברים, לא נגדי.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 26אני הולך נגד החברים, אני הולך נגד המציאות, אני הולך נגד בחורה  א. כאכון:

 27 שיכולה להיות סבתא שלי שמשקרים אותה, אומרים לה,

 28אף אחד לא משקר אותה. אתה לא דואג לה, אתה דואג   :ע”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 לעשות ברדק. אתה לא דואג לחיה.

 2 ממש לא דואג לה. אני עצוב לי שזה מה שקורה, א. כאכון:

 3 עם אחריות.  גם סגן בתואר זה מכובד  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4יעשו לה דלה היא לא רוצה כבוד, היא לא צריכה כבוד. הילדים שהיא גי א. כאכון:

 5 כבוד, היא לא צריכה את זה, אלדד.

 6 זכותה לוותר.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 )מדברים ביחד(

 8 אלדד, יש לי שאלה. האם לכל סגן אתה מקצה חדר?  א. מעודה:

 9 לא.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 10שת מה אני לא אמרתי שאני מוותרת. אלדד, אני לא מוותרת. אני דור ח. בן צבי:

 11 שהובטח לי. הבטיחו ואני רוצה שאתה תקיים את זה.

 12 את לא רוצה להצביע.אין בעיה, תצביעי.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 לא. לא. ח. בן צבי:

 14 נעשה ישיבה נוספת על שינויים.  אל תצביעי.אז   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 )מדברים ביחד(

 16אנחנו דנים עכשיו לא על ועדות, אנחנו דנים עכשיו על   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 סגנים. כן.

 18 אנחנו דנים על ועדות הנהלה, סעיף חוזה על כל הרכביה. ה. פרי יגור:

 19 תיכף, קודם נתחיל עם הסגנים. נו.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20 )מדברים ביחד(

 21אמין שחברי מה שנעשה כאן היום זה תחבולות, ואני ברוך השם מ א. כאכון:

 22 לא ככה יותר.המועצה חכמים כדי להצביע ולהגיד לך אלדד לא. לא. 

 23 זאת ההצעה שיש,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24. אתה תחזור, תישן בסוף שבוע טוב אתה קיבלת תיק של ראש מועצה א. כאכון:

 25עם המשפחה ותבוא לפה חדש ביום ראשון, אמיתי., ישר והוגן, לחשוב 

 26ואיך לעזור לתושבים וכמובן לא להונות אף אחד  קדימהאיך להתקדם 

 27 מאיתנו, להיות איתנו ישר בדרך שלך, בדרך שלנו. תודה רבה.

 28אוקי. רבותי, אני רוצה לגשת להצבעה. אף אחד לא הונה   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1אף אחד ולא מתכוון להונות. אני מבחינת המועצה יכול להמשיך 

 2שהחברים בוחרים כרגע את הנציגות שלהם שזה , אני חושב לתפקד

 3 וזה חשוב לעשות, אבל לפי החלטת החברים, לא יכול לכפות. בתואר 

 4 ברור. א. כאכון:

 5אני מציע הצבעה ראשונה את סגן ממלא המקום שלי, את   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 מיכה מגידש. 

 7 )מדברים ביחד(

 8הצביעו  4מי בעד? , סגן ממלא מקום מיכה מגידש, רבותי  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 9 בעד סגן ממלא מקום.

 10 מי נגד?  א. כאכון:

 11 אתה רוצה בבקשה מי נגד.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 ברור. א. כאכון:

 13 מי נגד?   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 גם יואב נגד וגם אטיאס. א. מעודה:

 15 איציק בוחבוט. הגר, אפרים, אטיאס, קעטבי,  א. כאכון:

 16 אפרים, אבי, יואב, הגר. איציק, מה איתך? אתה נגד? צ. כהן:

 17 אני נגד על הכול. א. לב:

 18 בסדר, אני לא רואה את האצבע. צ. כהן:

 19 על הכול. לא באופן אישי, על הכול. א. לב:

 20אני רוצה להגיד משהו בבקשה. אלדד, אני באמת חושב שההצעה שאבי  ר. לירם:

 21 ק זמן נוסף ולארגן מחדש את השורות, הציע לקחת פס

 22 אחרי הצבעה. א. מעודה:

 23 אני ידעתי מראש שהוא יפסיד בהצבעה הזאת.  א. כאכון:

 24 אני חושב שזאת הצבעה לא ראויה כלפי החברים.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 אין פה חברים בישיבה הזאת. א. כאכון:

 26 )מדברים ביחד(

 27 הנושא הבא של ועדות ושינויים.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 )מדברים ביחד(
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 1 הסגן הבא סגן בתואר יעקב צדקה. מי בעד?   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 )מדברים ביחד(

 3 רבותי, מי בעד יעקב צדקה?   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 )מדברים ביחד(

 5 . 6מי נגד? . 6ן בתואר? רבותי, מי בעד יעקב צדקה סג  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 ההצעה נפלה.  א. מעודה:

 7 בסדר, אוקי.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 מה עם חיה?  ה. פרי יגור:

 9 חיה אמרה שהיא לא מצביעה. צ. כהן:

 10חיה נמנעת. חיה לא רוצה, היא הסרה את המועמדות   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 הלאה, הנושא של ועדות. שלה.

 12סליחה, אם אני לא יודעת מה ההרכב לא, אין טעם לדון על ועדות.  יגור: ה. פרי

 13 הסיעתי ואני יו"ר האופוזיציה,

 14 מה זה ההרכב הסיעתי? לא שיניתי.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 )מדברים ביחד(

 16 עכשיו רבותי, תקשיבו לי. הועדות קיימות אותו דבר.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 אותו דבר. יגור:ה. פרי 

 18אני מוכן אגב בגלל שאמרתם, לא מפריע לי הועדות   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19רבותי אין לי בעיה, הועדות יישארו אותו דבר ואת נשארות אותו דבר. 

 20 השינויים שאני אעשה אני אציע רק בסגנים. 

 21 מצוין. ה. פרי יגור:

 22 סמכויות אני יכול לקחת.  ותחליטו אתם.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 23 )מדברים ביחד(

 24אני משאיר את אותו יחס. הנושא הבא אישור הארכת   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 תקנת שר הפנים 

 26 המאריכה את תקופת מבצע הסדר הנחות לחייבי ארנונה.  

 27 המלצה של היועץ המשפטי, מי שרוצה לעיין בה, אם יש שאלות.  ח גלר:”רו

 28רבותי, נשאר בינתיים ההנהלה אותו דבר, יש לי אפשרות   ע:”ד, רה”וכבא, עור א. בר כ”ד
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 1לעבוד כרגיל אותו רגיל. ההיפך, אפילו לי, אתם לא יודעים, לי זה יותר 

 2 קל שנשאר אותו דבר.

 3 מה זה אומר ההנהלה אותו דבר? א. לב:

 4י אותו דבר אני פשוט רציתי לכבד את האנשים יותר, ל  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 יכול להישאר.

 6 החוק קובע שאתה צריך לבוא ולהגיד, א. מעודה:

 7 )מדברים ביחד(

 8אלדד, יש לי שאלה אליך. כשאתה אומר שהכול נשאר אותו דבר, אז  א. לב:

 9 לפרוטוקול אני מבקש ממך תגיד לי מי זה חברי ועדת הנהלה ומי,

 10 מה שמופיע באתר.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 מה שמופיע כרגע באתר. :צ. כהן

 12 תגדיר לי, תגיד לי, א. לב:

 13 לא אגדיר לך. מה שמופיע, אין שינוי.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 )מדברים ביחד(

 15 הסגנים נשארו אותו דבר.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 16 )מדברים ביחד(

 17 

 18 א ומתןמליאת המועצה מבטלת מכרז ביטוח רכב וממנה ועדת רכש לנהל מש .4

 19 עם המציעים למכרז תוך קביעת הזוכה ועדכון ועדת המכרזים אודות תוצאות 

 20 ההתמחרות.

 21 .4סעיף   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22חוות דעת היועץ המשפטי מצורפת. אנחנו מדברים על מכרז לביטוחי  ח גלר:”רו

 23 הרכב של המועצה. 

 24 )מדברים ביחד(

 25הגישו מספר הצעות מחיר. אף הצעת מחיר  יצאנו למכרז לביטוחי רכב, ח גלר:”רו

 26יש הרבה מחיקות והרבה תוספות היא לא תואמת להנחיות המכרז. 

 27והמלצת היועץ המשפטי שגם נוכח במכרז היא לפסול את המכרז כי אף 

 28הצעה לא עומדת בתנאי המכרז ולצאת בנוהל של התקשרות על בסיס 
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 1כן את ועדת הצעות מחיר, שועדת רכש אמורה לנהל משא ומתן ולעד

 2 לגבי התוצאות של ההליך. מכרזים 

 3 )מדברים ביחד(

 4בביטוחים, אני לא ידעתי שזה היה ככה, אבל בבחירה האחרונה הגישו  א. אטיאס:

 5הרבה הצעות. היו שמה בהצעות האלה הרבה דברים לא טובים, היה 

 6והסתבר שכל הצעה שהוצעה, חברות.  4אחד סוכן ביטוח שהגיש עבור 

 7ם את הספר של המכרזים, הם מחקו שמה סעיפים על ימין אנחנו נתנו לה

 8כל דף תיקנו אותו עם כל מיני תיקונים שאתה לא יכול ועל שמאל, 

 9 להיכנס לזה.

 10אני אמרתי שאני לא מוכן לקבל את זה בכלל, כשאתה נותן למישהו  

 11מחיקות ומשנה סכומים ומשנה  5, 4והוא מוחק כל דף איזה הצעה 

 12 תנאים של הדרישה.

 13 ברים ביחד()מד

 14מסתבר שבביטוחים לכולם יש כל מיני רעיונות והצעות, כולם מוחקים  א. אטיאס:

 15ניסינו לעשות בזה סדר, זה רק היה בפתיחה, ומתקנים. יש בעיה עם זה. 

 16ואני אמרתי זה לא ניתן. אז ג'ובראן אמר, התייעצנו בישיבה הזאת 

 17מצב שתהיה ואמרנו אי אפשר להגיע לתאימות מלאה ואי אפשר להגיע ל

 18, אין מה הם מרשים לעצמם .הצעה מסודרת כי הם מוחקים כל הזמן

 19לעשות. אי אפשר גם להביא את זה כהצעה שנבחרת כי הם משנים את 

 20 התנאים, תנאים שווה כסף. 

 21ואז אמרנו אי אפשר לדון בדבר הזה, בכל מקרה הביטוחים עוד מעט  

 22 נגמרים, בסוף השנה, נכון?

 23דברים על ביטוחי רכב וגם חובה שהביטוח הנוכחי הוא עד כן. אנחנו מ ח גלר:”רו

 24 סוף השנה בלבד.

 25 זה קרה בעבר הסיטואציה הזאת? ה. פרי יגור:

 26 היה אבל לא, א. אטיאס:

 27 לא בכאלה היקפים. ח גלר:”רו

 28עכשיו אני רוצה להסביר משהו, מדובר רק  לא דבר כזה, לא היה ככה. א. אטיאס:
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 1 בביטוחי רכב ובביטוחי חובה. 

 2 מדברים ביחד()

 3 בבקשה, רבותי, זה מפריע. אני רוצה לשמוע.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4אומרת שבהתמחרות יהיה נציג שלנו, עוד משפט אחד. הבקשה להחלטה  א. אטיאס:

 5ואני אהיה שם כנציג. יהיה שם ג'ובראן וישבו לראות את ההצעות ואז 

 6לא יעלה הרבה כסף. וגם ש לבוא עם דבר מוסכם שגם יכסה את ההצעות

 7 זה הרעיון.

 8אני רוצה להציע משהו ברשותכם. אני כמובן מקבלת את ההמלצה של  ה. פרי יגור:

 9. אני רק מבקשת שיהיה נציג בועדת רכש, כמו שאלי נציג, ג'ובראן ושל רן

 10 אבל שהוא לא חבר ועדת מכרזים. 

 11 לא, אבל אסור.  א. אטיאס:

 12 ואני מבקשת, ה. פרי יגור:

 13 יש תקנות שאי אפשר ועדת רכש.  א. אטיאס:

 14 גם לא כמשקיף? ה. פרי יגור:

 15 זה אני לא יודע. א. אטיאס:

 16 כמשקיף על התהליך. ה. פרי יגור:

 17 מה את רוצה להציע?  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 18 , רק כמשקיף נציג ציבור שיהיה שם. sayבלי  ה. פרי יגור:

 19 הציע?מה יש לכם ל  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 20אני מציעה. זאת ההצעה הראשונה. ההצעה השנייה שלי כתוב פה  ה. פרי יגור:

 21שהמציעים תוך קביעת, ועדת רכש תקבע את הזוכה ותביא את זה 

 22 לעדכון בפני ועדת מכרזים. לא.

 23 מה את מציעה?  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24עדת המכרזים תמליץ אני רוצה שועדת הרכש תמליץ לועדת המכרזים וו ה. פרי יגור:

 25 לראש הרשות. 

 26 מקובל עלי.אוקי.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 זה בניגוד לחוק. א. אטיאס:

 28 זה תהליך מורכב של מכרז, ח גלר:”רו
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 1 ועדת הרכש,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2דקה, דקה. אנחנו צריכים בסך הכול לסיים את ההליך עד סוף השנה ויש  ח גלר:”רו

 3 שלושה שבועות ברוטו, אפילו פחות.לנו 

 4 ועדת רכש תמליץ לועדת מכרזים ונגמור את הסיפור.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 )מדברים ביחד(

 6 רבותי, אין שום בעיה. מקובל? החלטה פה אחד?   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 לא, לא.  א. לב:

 8 )מדברים ביחד(

 9פה בפעם ראשונה שחברות הביטוח עושות ממה שהקשבתי לאלי מדובר  א. לב:

 10 כזאת פרוצדורה ונוגעות במכרזים ובמסמכים. נכון אלי?

 11 בהיקפים האלה לא ראיתי דבר כזה. א. אטיאס:

 12הפעם הראשונה יכולה להעיד, התהליך הזה שעכשיו המועצה הולכת  א. לב:

 13זאת  אחרים שיכולים לקרות בהמשך.הדברים האליה יכולה להעיד על 

 14ל כל הביטוחים הבאים יעשו אותה פרוצדורה וכל תהליך וכל אומרת ע

 15 מכרז כזה אנחנו נצטרך ללכת,

 16 )מדברים ביחד(

 17אתה מבין מה קורה פה? קורה פה איזשהו תהליך שאנחנו נכנסים אליו.  א. לב:

 18 שתיים, יש לנו הצעה, איזשהו יועץ פיננסי, יועץ,

 19 יש יועץ ביטוח.  ח גלר:”רו

 20 )מדברים ביחד(

 21 את רוצה להיות משקיפה? מי המשקיף? מי המשקיף? ן:א. כאכו

 22 )מדברים ביחד(

 23 אוקי. הגר תהיה, הגר משקיפה.  א. כאכון:

 24רבותי, הכול יהיה לפי החוק. מקובל עלינו, משקיפים. את   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 25 תהיי מוזמנת אם יהיה לך זמן לזה. 

 26 )מדברים ביחד(

 27 פה אחד? 4סעיף  צ. כהן:

 28 כן.   ע:”ד, רה”א. בר כוכבא, עור ”ד
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 1 

 2 אישור הארכת תקנת שר הפנים המאריכה את תקופת מבצע הסדר הנחות  .5

 3 (.30.11.17)במקום עד  31.12.17לחייבי ארנונה בחודש, כלומר עד 

 4רבותי, אישור הארכת תקנת שר הפנים המאריכה את   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 5 חד? בבקשה, פה אחד.תקופת מבצע הסדר הנחות. פה א

 6 

 7 עבור כספי הורים 473אישור זכות חתימה בחשבון בנק בבנק מזרחי טפחות סניף  .6

 8 וכספי הרשות המקומית לביה"ס הדמוקרטי שבילים ע"ש מנחם בגין למר יגאל

 9 . 024412157ולגב' תיקי טסי מ.ז.  023945157שבאר שפירא מ.ז. 

 10 ת חתימה בחשבון בבנק המזרחי. אישור זכו  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 11 הלאה, פה אחד. א. כאכון:

 12 לא, תן לי, אל תנהל לי את הישיבה. אישור זכות חתימה,  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 13 בבקשה. פה אחד. א. כאכון:

 14  סליחה בבקשה, אתה מפריע לי.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 15 את.אני יכול להפיל לך את ההצעה הז א. כאכון:

 16 אתה מפריע לי.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 17 אני יפיל לך את ההצעה הזאת. א. כאכון:

 18תפיל אותה. תפיל אותה. אישור זכות חתימה, אתה   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 19 . אתה מתנהג בצורה עבריינית לכל דבר, תאמין לי. זה לא להאמין. מפריע

 20 דם בינתיים. תתקדם.אומרים לך פה אחד. תתק א. כאכון:

 21 אישור זכות חתימה בחשבון,לא. לא מה שאתה רוצה.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 22 פה אחד. א. כאכון:

 23בבנק המזרחי עבור כספי הורים וכספי רשות מקומית   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 24 לביה"ס דמוקרטי,

 25 פה אחד. א. כאכון:

 26 אחד זה רק שלך.פה   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 27 בוא נראה. א. כאכון:

 28ע"ש מנחם בגין למר יגאל שבאר שפירא ותיקי טסי. יש   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד
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 1 למישהו התנגדות?

 2 לא. ה. פרי יגור:

 3 פה אחד.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 4 אתה רואה? א. כאכון:

 5 אבל צריך לתת לחברים,   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 6 אז למה למשוך זמן? יש לי אירוע,  א. כאכון:

 7אתה יכול ללכת לאיזה אירוע שאתה רוצה, אתה לא,   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 8 אתה רק מבזה את עצמך לפי דעתי. 

 9 

 10 אישור תב"רים. .7

 11 בבקשה, אישור תב"רים.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 12 י התב"רים? בבקשה.תב"רים, חברים. יש שאלות לגב ח גלר:”רו

 13אז רבותי,  יש למישהו שאלות או שפה נגיד גם פה אחד?  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 14 אם אין שאלות, 

 15 )מדברים ביחד(

 16על התב"רים יש לי שאלה. מופיע פה הקטנה, הקטנה, הקטנה, לפני  א. לב: 

 17 ישיבה או שתיים אם אני לא טועה היה עדכון תקציב. 

 18עדכון תקציב? התקציב הרגיל אתה אומר? זה תב"רים. דברים מה זה  ח גלר:”רו

 19  שונים.

 20 בבקשה פה אחד.   ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 21 מה, למה בוצעה הקטנה? עבודות חשמל בבי"ס חקלאי,  א. לב:

 22 היה אומדן, יצאנו למכרז וזה התוצאות. ח גלר:”רו

 23 ס הדמוקרטי?כיתות בביה" 13-כנ"ל לגבי התוספות של ה אוקי. א. לב:

 24 כן. ח גלר:”רו

 25 זאת אומרת האומדן והמכרז, א. לב:

 26 כן.   ח גלר:”רו

 27 זהו? יש למישהו עוד שאלות לגבי התב"רים? בבקשה, כן.  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 28 כמה שאלות. אני לא מבין למה משרד החינוך חוזר בו מהתחייבויותיו, ר. לירם:
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 1 יזה תב"ר? תגיד איזה תב"ר.א  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 2 , רובוטיקה. 851 ר. לירם:

 3אחוז, אחר כך הוא אמר  100הוא לא חוזר בו. בהתחלה הוא אמר שיהיה  ח גלר:”רו

 4לפני כן שיהיה פחות. בהרשאה זה כבר היה עם השתתפות המועצה.  

 5 סגרנו אחרת אבל זאת התוצאה.

 6טוב. רבותי, הצבעה פה אחד, נכון? ת? רבותי, יש עוד הערו  ע:”ד, רה”ר א. בר כוכבא, עו”ד

 7 הישיבה ננעלה. 

 8 

 9 סוף הישיבה

 10 


