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 חברי מועצה 8.  בקשה לכינוס ע"י 1

 

 טוב, חברים.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי: אנחנו נבקש להמתין כמה דקות. החברה שלנו מור  מר 

כהן עמר עם תינוקת בבית, היא תאחר כמה דקות. 

 דקות.  7-13 אנחנו נחכה

אנחנו נפתח את הדיון בזמן, ואנחנו מקווים שהיא  גב' הגר פרי יגור:

  -תגיע ותצטרף אלינו ברגע שהיא

יוני חכימי: כאישה לאישה, הייתי מצפה שתתחשבי כשיש אישה  מר 

 עם תינוקת בבית. 

אני מתחשבת גם בבן שלי שנשאר בבית. הילד הקטן  גב' הגר פרי יגור:

 ני פה. שלי גם בבית וא

יוני חכימי:  הוא לא תינוק, ואת מקבלת שכר.  מר 

אז אני פותחת את ישיבת המליאה. ישיבת מועצה  גב' הגר פרי יגור:

חברי מועצה. בבקשה, רק  7שלא מן המניין, לבקשת 

להגיד לקהל תודה שהגעתם, זה נושא שחשוב 

לכולנו. אני רק אבקש לכבד את הדיון. הדיון הוא 

בלבד. הקהל הוא לא שותף לדיון, של חברי המליאה 

אבל אני שמחה שאת פה ושותפים לפחות בהקשבה. 

 בבקשה, מי שמכם רוצה להציג. 

יוני חכימי: ערב טוב לכולם. ערב טוב לקהל הנכבד. אנחנו מאוד  מר 

שמחים שהם הצטרפו לדיון החשוב הזה. לפני מספר 

חודשים אני הגשתי הצעה לסדר בעניין המשכ"ל, 

ה בעניין הכלכלי. חשבתי שלא כדאי לנו אבל זה הי

לבזבז כספי ציבור ולהעביר את עבודות המועצה דרך 
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 משכ"ל, שהם גוזרים קופון די משמעותי. 

חשבתי שיש לנו עובדים וצוות נכבד במועצה שאפשר  

לסמוך עליו, הוא יכול להוביל תהליכים כאלה. אבל 

לא חלמנו ולא חשבנו שאחרי מספר חודשים אותה 

ה לא תעמוד ותעבור על חוקי בטיחות, עם בעיות חבר

בטיחות חמורות ביותר, עם בעיות ביטחון חמורות 

ביותר. שראש המועצה לא אכפת לה מביטחון 

 הילדים שלנו ועוברת לסדר היום. 

לכן, אני והחברים שלי לאופוזיציה, הגשנו את  

הבקשה לישיבה לדיון החשוב הזה. מפה, אני מעביר 

ור לחברי אייל כגן, לפרט את כל את זכות הדיב

 הנקודות. אייל, בבקשה. 

 תקריאו אבל את ההצעה.  מר יואב קעטבי:

יוני. אני גם  מר אייל כגן: אני אעשה את זה. קודם כל, תודה רבה, 

רוצה בהזדמנות הזאת להגיד תודה לכל מי שהגיע. 

קהילת בית הספר הדמוקרטי תמכה באופן מדהים 

ל סעיד קדח, אספה אפשר להגיד במשפחתו ש

תרומות, ואין לזה אח ורע לפי דעתי. ומהבחינה 

הזאת, באמת זו דוגמא שהייתי שמח אם היו 

 מאמצים אותה בעוד מקומות. 

מאוד הדיון הזה, וחשוב מאוד שהתושבים חשוב  

הגיעו, גם ארז אריאב שהוא תושב, אמנם מגיע 

מאוד אכפתי והוא  -מהחקלאי, אבל הוא תושב מאוד

 יש לו את הצדדים שלו, פועל בתחומים שלו.  גם כן

רק רציתי לציין איזשהו משהו טכנוקרטי לפני  

שאנחנו נכנסים לעובי הקורה. אנחנו הגשנו בזמנו 

גם הצעה לסדר, שסדרי היום של ישיבות מועצה, 
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כולל ישיבות שלא מן המניין, יופיעו באתר המועצה. 

שם גם לצערי, עברתי היום על אתר הפייסבוק, שיש 

את הלינק לשידור, מופיע רק העמוד הראשון. 

 כלומר, מצ"ב סדר יום. 

 7אני חושב שמן הראוי היה שגם ההצעה עצמה, שזה  

אין מה להסתיר ואין מה חברי מועצה, תופיע שם. 

להסתתר. יש עובדות, ואני מבקש שלהבא יקפידו על 

העניין. זאת אומרת, אם יש ישיבת מועצה, שסדר 

, גם של ישיבות מן המניין, וגם של היום יופיע

ישיבות שלא מן המניין, בין אם הן מוגשות על ידינו 

 או על ידך או על ידי כל אחד אחר. 

הנושא הזה לפי דעתי לא קשור לא לקואליציה ולא  

לאופוזיציה. אנחנו כולנו פה חברי מועצה שיש לנו 

אחריות על מה שקורה ביישוב שלנו. ולכן, הגשנו 

הבקשה הזאת. הנה מור הגיעה. הגעת  באמת את

  בדיוק בזמן, אנחנו בדיוק מתחילים

 

 *** מור כהן עמר נכנסה לישיבה ***

אנחנו גם חילקנו לכם כאילו לחברי המועצה כאן את  מר אייל כגן:

הדף של האסמכתאות, שיתמכו בבקשה שלנו, על 

מנת שתבינו שיש פה רשימת אסמכתאות, והדברים 

 מה שנקרא. לא נרשמו בעלמא 

ובכן, הכינוס של הישיבה שלא מן המניין, הנושא  

שלו זה הפסקת התקשרות עם חברת וליד גרייב 

בע"מ, חברת שתית בע"מ וגם החברה למשק וכלכלה, 

 שמעכשיו נקרא לה משכ"ל. 

, התרחשה תאונת עבודה באתר 10.7.77בתאריך  
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ה של תיכון שבילים ביישוב, בה נהרג סעיד הבניי

ילדים. למרבה הטרגדיה, סעיד  6-, אב ל22קדח בן 

נהרג לעיני בנו, שעבד אף הוא באתר הבנייה, 

ולמרבה הטרגדיה הוא גם נהרג בעיניים של חלק 

 מהתלמידים שראו את מה שקרה שם. 

זה אתר בנייה שלמעשה ההורים או המותג שבילים  

התריע לגביו חזור והתרע לגבי הבעיות הבטיחותיות 

צערי לא זכו להתייחסות מספקת, שבו. התרעות של

וכתוצאה מזה זה הסתיים בדבר הכי גרוע שיכול 

 לקרות, חייו של בן אדם נקטלו. 

בנוסף לתאונה הזאת שקרתה בשבילים, לצערנו, גם  

במהלך חופשת הסוכות, זה היה בחודש אוקטובר 

, קרס קיר בטון בבית ספר ממלכתי כרכור, 7371

לא היו פגיעות בנפש,  שרק בנס, כמו שציינו לא פעם,

 בגלל שהייתה חופשה של סוכות. 

העבודות האלה, ותיכף נסביר, תיכף ניכנס לעובי  7 

העבודות האלה בוצעו על ידי, זאת  7הקורה, 

אומרת, העבודות גם בשבילים וגם בכרכור, נעשו על 

חברות, כאשר החברות נבחרו למעשה על ידי  7ידי 

המועצה, כאשר משכ"ל. אבל העבודות נעשו עבור 

 המועצה היא המזמין, והיא לקוח הקצה. 

אני מזכיר לכם, אני גם קורא את זה מפה, שלמרות  

הבטחות שלכאורה יופקו לקחים, אני אראה לכם 

שלא הופקו לקחים תיכף, במסגרת האסמכתאות שי 

שלי. הצהרות של ראש המועצה שיפורסמו ממצאים 

כל של הקריסה של הקיר, לא קיבלנו לידינו 

 ממצאים כאלה, ועברה כבר למעלה מחצי שנה.
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עכשיו, בשביל שנבין רגע את התמונה שבה אנחנו  

חברות שפועלות  7נמצאים. יש לנו ביישוב בעצם 

מטעם משכ"ל במסגרת אתרי החינוך. יש לנו את 

חברת וליד גרייב בעד, שקיבלה את העבודות בבית 

. הספר הדמוקרטי, לבנות שם את ההמשך של התיכון

כיתות בבית ספר נועם. ויש לנו את  6וקיבלה לבנות 

חברת שתית בע"מ, שפועלת בחקלאי, בונה שם את 

כיתות, ופועלת בכרכור, שהיא בונה  17-האגף עם ה

 החברות שפועלות.  7כיתות. אלה  6שם גם 

עכשיו מה שקורה, אם אתם תבדקו, נגד חברת וליד  

יע לסוף, , אתם יכולים ללכת, תיכף נגגרייב למעשה

אבל אתם יכולים ללכת ולראות שלמעשה כבר 

, אם תיגשו לדף הזה, תראו 7371בחודש דצמבר 

, נגד חברת וליד גרייב בעצם היה צו על 5או  6בעמ' 

-שנים, והוא כבר יצא ב 0תנאי שהוטל למשך 

12.17.71. 

למה הצו יצא נגד חברת וליד גרייב? משום שלחברת  

רות של צו בטיחות בכל וליד גרייב יש עשרות של הפ

אתרי הבנייה שהיא עובדת בארץ. זו חברה שאפשר 

 להגדיר אותה כלא בטיחותית בעליל. 

זאת אומרת, בבדיקה האחרונה שערכתי בחברת וליד  

 -גרייב, אתם יכולים לראות את זה אחרי הצילומים

 יש לך את זה כתוב? מר יואב קעטבי:

אתה יכול ללכת לדף.  יש את זה כתוב בכל מקום, מר אייל כגן:

אחרי הצילומים יש לך פה, הנה. חברת וליד גרייב, 

תיכף נדבר על זה, אם תסתכלו תראו, יש לה משהו 

 הפרות של צווי בטיחות.  23כמו 
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 איפה זה? מר אפרים מעודה:

 21תוצאות.  21לפני אחרונים, אתה רואה יש  0 מר אייל כגן:

דע תוצאות זה מהאתר שבו אתה יכול לקבל מי

ממשלתי לכמה הפרות של צווי בטיחות יש לחברה 

 הפרות.  21הזאת. יש לה 

ללכת כל כך רחוק. לך לעמוד הראשון. מה לא צריך  

שקרה, זה שבאותו שבוע שבו נהרג סעיד קדח באתר 

של הדמוקרטי, באותו שבוע, זה קרה ביום ראשון 

וביום רביעי נהרג פועל נוסף באתר בנייה נוסף של 

רת. זה הדליק את כל הנורות האדומות החברה בנצ

 במינהל הבטיחות של משרד העבודה. 

 פועלים בתל אביב באתרי בנייה.  0נהרגו גם עוד  גב' הגר פרי יגור:

 לא אצל גרייב.  מר אייל כגן:

יוני חכימי:  איזה כיף. מדהים.  מר 

 רק להגיד שבאותו שבוע היו באמת הרבה מקרים.  גב' הגר פרי יגור:

תשמעו, נושא תאונות העבודה הוא נושא עגום  יל כגן:מר אי

תאונות,  57מיסודו, משום שבארץ יש כל שנה בערך 

חלקן באתרי בנייה וחלקן באתרים אחרים. למעשה 

תביעות לבתי המשפט כנגד אותן  17-ל 9מוגשים בין 

 חברות. 

אבל פה במקרה הזה, נעשה מעשה נגד חברת וליד  

ש בקשה לרשם הקבלנים, גרייב. מינהל העבודה הגי

והתלו את הרישיון, שללו את הרישיון שלו בפועל 

שנים, ואתם יכולים לראות את זה  0למעשה למשך 

 בעמוד הראשון, הדגשתי לכם. 

ימים אחרי התאונה  13, זאת אומרת, 70.7.77-ב 

, החליט רשם הקבלנים להתלות 10.7.77-שהייתה ב
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ס הקבלנים את רישיון חברת וליד גרייב בע"מ מפנק

שנים. הכוונה להתלות, קודם זה היה מותלה על  0-ל

שנים, זו שלילה בפועל,  0-תנאי, כרגע זה מותלה ל

עקב ליקויי בטיחות שנמצאו על ידי מינהל הבטיחות 

והבריאות  התעסוקתית במשרד העבודה. שלילה 

בפועל. למעשה, חברת וליד גרייב צריכה להיגרע 

 מרשם הקבלנים. 

 –וליד גרייב, באו רשם הקבלנים ואמרו לצד חברת  

יש אפשרות לעשות החרגה. מה זה החרגה? גם אם 

חברה למעשה נשלל לה הרישיון בפועל, בא רשם 

הקבלנים, ביד שמאל שולל לכאורה. לא שולל 

שנים. לחברת וליד  0-לכאורה, שולל שלילה בפועל ל

גרייב אסור לעבוד באופן עקרוני. לא חושב שיש פה 

בקהל או מישהו כאן סביב השולחן שהיה מישהו 

מסכים לעבוד עם חברה שנשלל לה הרישיון בפועל, 

 אלא אם כן אני טועה. 

 והקבלן הזה עובד היום?  מר יואב קעטבי:

הקבלן הזה עובד היום בדמוקרטי ובנועם הוא  מר אייל כגן:

מסיים את העבודות, או לפחות בפעם האחרונה 

 שבדקתי. 

 ק רגע, אז למה הם עובדים אצלנו, הגר? ר מר יואב קעטבי:

 כי העבודה הוחרגה.  מר נתנאל קסטן:

 מה זה הוחרגה?  מר יואב קעטבי:

 הרשו לו להמשיך את העבודה.  מר נתנאל קסטן:

 בפרדס חנה כרכור מותר? מר יואב קעטבי:

 כן.  מר נתנאל קסטן:

 וביישוב אחר לא?  מר יואב קעטבי:
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 ב אחר, מה זאת אומרת? גם ביישו מר אפרים מעודה:

 לא, לא, אני רוצה להבין את זה.  מר יואב קעטבי:

  -מקומות 12-ב :אבינועם ארזמר 

 פרויקטים.  12-ב מר אפרים מעודה:

 פרויקטים בארץ הוחרגו, לא רק בפרדס חנה.  12 :אבינועם ארזמר 

 כשאנחנו בתוכם?  מר יואב קעטבי:

 כן.  גב' הגר פרי יגור:

 ואנחנו הסכמנו לזה?   :מר יואב קעטבי

 על זה הישיבה.  מר אייל כגן:

 אני רוצה לשאול שאלה. ויכולנו להתנגד לזה?   מר יואב קעטבי:

יוני חכימי:  ברור.  מר 

 כן. מר אייל כגן:

יוני חכימי:  אתה יכול להחליף את הקבלן.  מר 

 אתה יכול להתנגד גם עכשיו.  מר אייל כגן:

 שאלה.  אני שואל גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי:  אפשר להחליף את הקבלן, וצריך, חייב.  מר 

  -אתה יכול בתור רשות לבוא ולהגיד מר אייל כגן:

 במקומות שלא אושר, התנגדו שיעבדו אצלם?  מר יואב קעטבי:

אני לא יודע מה קורה לגבי המקומות האחרונים,  מר אייל כגן:

ל אני יודע מה קורה אצלי ביישוב. אבל אני יכו

 להגיד משהו נורא פשוט בעניין הזה. 

  -זה מזכיר לי שיש איזה אחד שהואשם בהטרדות מר יואב קעטבי:

 נכון.  מר אייל כגן:

תראה, בבית ספר הזה אתה לא תעבוד,  –אומרים לו  מר יואב קעטבי:

 אסור לך, אבל פה אתה יכול.

 אתה צודק.  מר אייל כגן:

יודע מה שאתה אומר עכשיו.  אם זה נכון, אני לא מר יואב קעטבי:
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 אנחנו נבדוק את זה.

 מה שאתה אומר זה בדיוק.  מר אייל כגן:

 הבנתי.  מר יואב קעטבי:

למעשה, זה ישראבלוף.  –יותר מזה אני אגיד לך  מר אייל כגן:

 רשם הקבלנים, אין מה לעשות, עשה פה ישראבלוף. 

 זו הסמכות שלו אבל.  מר אפרים מעודה:

כול להיות שזו הסמכות שלו, ותיכף נגיע לזה גם י מר אייל כגן:

  -מה הסמכות שלנו, ועל זה אני

יוני חכימי:  מה המחויבות שלנו.  מר 

לכאן אני מכוון. הוא ביחד אחת כאילו שלל את  מר אייל כגן:

אתרי בנייה  12-הרישיון, וביד שנייה נתן לעבוד ב

כאילו. זה בדיוק כמו שמחר בבוקר ישללו למישהו 

רישיון. אנחנו שכור חברת הסעות כאן להסעות את ה

עבירות, ישללו  23של התלמידים שלנו, למישהו יהיו 

בסדר, שימשיך לעבוד  –לו את הרישיון, ואנחנו נגיד 

עכשיו כאילו עד סוף השנה. זה אותו דבר, זה אותו 

 דבר. אבל תיכף נגיע מה התפקיד שלנו בסיפור. 

היא שלולה, נהרגו אז זאת חברת וליד גרייב, שכרגע  

אנשים. לא אני רבותיי, לא אני  7לה באתרי הבנייה 

באתי וביקשתי את השלילה של הרישיון, מינהל 

העבודה. ולמה? כי החברות האלה הן חברות מועדות 

לפורענות, ואני אראה לכם גם למה הן חברות 

 מועדות לפורענות. 

רבותיי,  73.7-כי אם תלכו, סתם, בוא נבדוק רגע, ב 

, שבוע כאילו 73.7-זה בעמוד הרביעי לפני הסוף, ב

אחרי כאילו שנהרג לנו פועל באתר של שבילים, שוב 

, בקטגוריה 73.7-פעם מוצא צו כנגד חברת גרייב ב
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, זה 73.7-ליקויי בטיחות רבים. זה ב –שם העבירה 

, הפסקת עבודה 73.7-שבוע. ובנצרת אותו דבר, ב

 בגין תאונה קשה. 

? השבוע 73.7-ך רחוק? למה נלך עד העכשיו למה נל 

מפרסם יותם שיושב כאן, פוסט שבו הוא מראה 

לכם, אתם יכולים לראות בתמונה הזאת, השער של 

אתר הבנייה של חברת גרייב בשבילים פתוח, ולא 

בפעם הראשונה, ולא בפעם האחרונה, רבותיי. זה 

 השבוע הזה. 

טיחות אז תיכף יבואו ויספרו לנו שיש עכשיו יועץ ב 

מטעם המועצה, ויש יועץ בטיחות מטעם הקבלן, ויש 

יועץ בטיחות מטעם משכ"ל. אבל אני בא ואומר 

לכם, חד וחלק, הנה הראיה, שזה לא יעזור. כי 

החברות, ותיכף נדבר על שתית, זה  7החברות האלה, 

 חברות שהן מועדות לפורענות. 

בדמוקרטי, פתוח תסתכלו, יש לכם צילום אחד. זה  

ר השבוע. והנה פעמיים השבוע, במקרה יצא לי השע

להיות בחקלאי, פעמיים, השער פתוח, יום רגיל 

 לגמרי, השער פתוח. 

עכשיו מה זה השער פתוח? אני רוצה להסביר לכם.  

בחקלאי, באתר העבודה, אתר העבודה יושב בניצב 

לשביל שבו כל התלמידים הולכים. התלמידים 

ם פתוחים, הפשפש עוברים שם, האתר פתוח, השערי

פתוח. לא מקפידים. אני ראיתי במו עיניי, זה היה 

לפני שבוע או לפני שבועיים, איך שמשאיות נכנסות 

ברברס, משאית מנוף, משאית שמביאה את המסגרות 

 של החלונות, נכנסות בלי מכוון. 
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החברות האלה הן חברות שמועדות לפורענות. איך  

 אני יודע את זה? כי תסתכלו. 

אייל, שנייה, היות ועשית שיעורי בית, אני רוצה  יואב קעטבי: מר

 לשאול. 

 תודה.  מר אייל כגן:

זה שבונה בחקלאי, זה הקבלן שהקיר בממלכתי  מר יואב קעטבי:

 כרכור נפל? 

 בדיוק.  מר אייל כגן:

 עשינו על זה הגר בדיקה, בדקנו?  מר יואב קעטבי:

 כן.  גב' הגר פרי יגור:

 יש תוצאות, בדיקות?  :מר יואב קעטבי

 בוודאי.  גב' הגר פרי יגור:

 איפה הן?  מר יואב קעטבי:

 אריה יוכל להתייחס.  גב' הגר פרי יגור:

אריה? חשבנו שאת. למה להסתתר מאחורי הגב של  מר אייל כגן:

אריה? חשבנו שאת הבטחת לציבור שתציגי את 

 התוצאות האלה. 

לילה וחס דוד היה קורה רק אתם יודעים, שאם ח מר יואב קעטבי:

 משהו, תבינו איפה אנחנו היום. 

 ברור.  מר אייל כגן:

ואם אותו קבלן כזה רשלן שנפל קיר בכיתה, זה יכל  מר יואב קעטבי:

 להיות אסון.

 נכון.  מר אייל כגן:

 אני לא יודע מה הוא עושה בחקלאי.  מר יואב קעטבי:

יוני חכימי: ח מכתב בגלל הגדר גם לפני שבועיים ארז אריאב של מר 

 ההיקפית. 

אני תיכף אשמע את אריה. אבל אם זה נכון, אני  מר יואב קעטבי:
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מודיע לכם, אני לא אקח סיכון שילד שלנו, שערה 

 תיפול מראשו. אסור לנו לתת לזה יד. 

 טוב מאוד, יואב. אני איתך, יישר כוח.  מר אייל כגן:

עשות את הבדיקה אנחנו צריכים לעצור את זה, ל מר יואב קעטבי:

שבועיים, זה לא יהיה אסון, כי זה בנפשנו -שבוע

ובנפשם של ילדינו. לזה נבחרנו. ואני אומר את זה 

 פה. 

 טוב מאוד, יואב.  מר אייל כגן:

יוני חכימי:  אנחנו חייבים להחליף את הקבלנים האלה.  מר 

אני אגיד לך יותר מזה, יואב, איך אני יודע שהחברה  מר אייל כגן:

  -את רשלנית? אתה אומר התמוטט קירהז

טוב, -דוד ויעקב ואפרים, אנחנו צריכים לחשוב טוב מר יואב קעטבי:

 כי זה בנפשנו וזה ילדינו. 

 טוב. -טוב, יואב. חושבים טוב-אנחנו חושבים טוב מר יעקב צדקה:

 תרשה לי יואב להגיד לך, שאני חושב לא פחות ממך.  מר אפרים מעודה:

 לא, בסדר.  מר יואב קעטבי:

 אז תעזוב, פתאום אתה מתגלה עכשיו?  מר אפרים מעודה:

 אני אכבד כל החלטה.  מר יואב קעטבי:

למה לא באת לפני שבוע ושבועיים וחודש, רק עכשיו  מר אפרים מעודה:

 בישיבה? 

 דיברנו, דיברנו שתהיה ועדה. מר יואב קעטבי:

.  :מר אביעד סיני  מעודה, היו על זה ישיבות..

 אז יענו לך.  אפרים מעודה:מר 

 לא ראיתי תוצאות.  מר יואב קעטבי:

 אבל חכה.  מר אפרים מעודה:

 אני צריך לחכות, לשמוע עכשיו מהאופוזיציה?  מר יואב קעטבי:

אבל תהיה פה תשובה על כל מה שהוא אמר. תחכה  מר אפרים מעודה:
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 לתשובות. 

יוני חכימי: . זו התשובה יש תשובה אחת, שמחליפים את הקבלן מר 

 היחידה שיכולה להתקבל סביב השולחן הזה. 

 ואת המשכ"ל גם כן.  מר אייל כגן:

 זה לא מסתכם בזה. זה לא מסתכם בזה.  :מר אביעד סיני

 )מדברים ביחד( 

 ברשותכם, אני יכול להמשיך? מר אייל כגן:

 כגן, תמשיך.  :אבינועם ארזמר 

יוני חכימי:  זה תהליך של שבוע.  מר 

אני אגיד לך איך אני יודע שהחברה הזאת היא  ל כגן:מר איי

  -מינוס-פלוס 71.13-רשלנית. ב

יוני חכימי: אם יותר חשוב לפתוח בספטמבר מחיי ילדים, אז  מר 

 נלך לשיטתך. זו ההשוואה, זו ההשוואה. 

 )מדברים ביחד( 

 הלו, גברת, אל תתערבי.  מר אפרים מעודה:

 סליחה.  :אבינועם ארזמר 

יוני  זו ההשוואה לצערי, זו ההשוואה.  חכימי: מר 

.  :מר אורי פרץ ... וממשיכים..  לא, ממש לא. 

יוני חכימי: לא, גם עוצרים, גם עוצרים. אנחנו לא עצרנו. צבא  מר 

 אנחנו לא יכולים להחליף. 

 )מדברים ביחד( 

 אני מבקש מכולם לשמור על השקט.  :אבינועם ארזמר 

 עם כל הכבוד.  אבל הוא לא צריך לצעוק, :קהל

 למה אתה מתערב בכלל?  :מר אורי פרץ

 ככה אני רוצה לדבר.  :קהל

 אסור לך לדבר. אתה לא חלק מהדיון.  :מר אורי פרץ

 אני לא דיברתי אליך בכלל.  :קהל
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בואו נתקדם. כגן, תתקדם. די לריב. יאללה, בואו  :מר אביעד סיני

 נתקדם. 

 ... תהיה  מנומס.  :מר אורי פרץ

 אני לא אהיה מנומס.  :קהל

 אז אתה לא תהיה פה. אנשים פה מנומסים. סליחה.  :מר אורי פרץ

 דבר לעניין.  :קהל

 זה בדמנו פשוט.  :קהל

הכל בדמנו, ואני לא רוצה להוציא אף אחד, בסדר?  :אבינועם ארזמר 

 בואו נשמור על התרבות של הדיבור. 

.  :קהל  על זה דיברנו. אפרים צעק על ה..

 צביקה, די.  פרי יגור: גב' הגר

אם אתה רוצה... אני אוציא החוצה, בסדר? באנו  :אבינועם ארזמר 

 פה... 

.  :קהל  נכון. זה בדיוק..

 אז אל תנהל איתי עכשיו דיון. כגן, תודה.  :אבינועם ארזמר 

אני חוזר רגע עוד פעם. שאלת לגבי חברת שתית.  מר אייל כגן:

בבית הספר  חברת שתית שפועלת בית היתר כאילו

ממלכתי קהילתי כרכור. באוקטובר קורס קיר, 

חודשים אחרי שקורס  0? 7.1-אוקיי? ומה קורה ב

הקיר, מה היית מצפה מחברה שקורס לה קיר? 

 –שתפעיל יועץ בטיחות, שתדאג לנושא הבטיחות? 

כן. זה הדבר הכי אלמנטארי. כבר קרס לי קיר 

 קיבינימאט. 

בודה וחברת שתית מגיעים משרד הע 7.1-אז גם ב 

מבצע הבנייה לא  –בע"מ, שוב פעם, מה שם העבירה 

מינה עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה באתר 

חודשים אחרי שהופקו פה לקחים  0, 7.1הבנייה. 
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 .  ונעשו פה..

יוני חכימי:  ופורסמו הלקחים.   מר 

. אותה חברה, 7.1ופורסמו או לא פורסמו הלקחים.  מר אייל כגן:

תית. יותר מזה, זה לא שמסיימת שם חברת חברת ש

שתית את העניינים. כי אם תראו שעוד פעם, אז 

ימים אחרי  0, 16.7אתם רואים שגם כן, שוב פעם, 

שסעיד נהרג באתר של הדמוקרטי שבילים, בית ספר 

 חקלאי, שתית בע"מ. 

מה העבירה במקרה הספציפי הזה? ואני אומר לכם  

ריי פה חובשי הכיפה שזו חברה, זה שור מועד. חב

ליקויי  –שם העבירה יודעים על מה אני מדבר. 

בטיחות ואי נוכחות מנהל עבודה. שערים פתוחים, 

 אי נוכחות של מנהל עבודה. 

-יותר מזה, שולח פה האזרח ארז אריאב מכתב ב 

, אנחנו כבר נמצאים חודש אחרי זה. חודש. 10.0

 הנדון: סכנת בנייה של אורט חקלאי פרדס חנה

כרכור. הוא מקבל תשובה ממדינת ישראל ממשרד 

החינוך, ביטחון ובטיחות: תלונתך שבנדון התקבלה 

-בלשכת מנהל המחוז והועברה לטיפולי. אנחנו ב

. להלן התייחסותי. עם קבלת התלונה נשלח 10.0

למקום יועץ בטיחות מטעם החתום מטה, יעקב 

סדחי, ממונה בטיחות לשעת חירום מחוזי. יועץ 

חות הפיק מסמך הפיק מסמך ובו הנחיות הבטי

יש בעיות באתר של שתית גם כן, כי  לטיפול. קרי,

אנחנו יודעים שזו חברה שהרישיון שלה מותלה על 

 , ותחילת העבודות זה במאי. 75.2-תנאי כבר מה

זאת אומרת, אותה חברה, אותו משכ"ל מפורסם  
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כנראה, למרות שיודע שהחברה הזאת היא חברה 

שלה מותלה, בוחר לעבוד איתה. למה? לא  שהרישיון

יודע, תשאלו את המשכ"ל. אין חברות בארץ שאין 

להם? אין חברות? אז אני חייב לקחת את החברות 

 האלה? 

 נתנו הצעה זולה, נתנו הצעה זולה.  מר יואב קעטבי:

כנראה. אומר הממונה על הבטיחות, הפיק מסמך ובו  מר אייל כגן:

ההנחיות, קרי ההנחיות, הנחיות לטיפול, מסמך 

נשלח לרשות להמשך הטיפול. אנו נעקוב אחר מימוש 

ההנחיות. אני אשמח לראות פה בישיבה הזאת, איזה 

 מסמך הוגש לרשות על ידי מינהל הבטיחות. 

 קיבלנו דבר כזה?  מר יואב קעטבי:

יוני חכימי:  ברור שקיבלנו.  מר 

יע, לא? אני לא אם הוא כותב את זה, זה אמור להג מר אייל כגן:

 כתבתי את זה, הוא כתב את זה, יעקב סדחי, ממונה.

לאט, התמונה שמצטיירת -כמו שאתם מבינים לאט 

חברות  7מאוד עגומה. יש לנו -פה היא תמונה מאוד

שפועלות ביישוב. אחת שהרישיון שלה נשלל בפועל 

שזה השיא, והשנייה שהרישיון שלה מותלה. לשתיהן 

 אני לא יודע עד איפה.  יש עבר בטיחותי מפה,

ואנחנו צריכים כרשות, תשמעו רגע, הרשות הזאת,  

מאוד מקווה שתקבל את המסקנות -שאני מאוד

הנכונות, הרשות הזאת לא אפשרה לעשות את ה... 

בשל נושא של בטיחות. שלחה עכשיו את הצופים, את 

כל הפורימון לאתר של אנדרטת הנחל. אבל, ואני 

שתתקבל פה תהיה נכונה, מאוד מקווה שההחלטה 

מוכנה ככל הנראה, כבר מעסיקה קבלן שהרישיון 
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שלו נשלל בפועל באתר של בית ספר, וקבלן 

שהרישיון שלו הותלה על תנאי, וקבלנים שהשערים 

פתוחים, וקבלנים שמראים לכם חדשות לבקרים 

ש... דוחות מפה עד להודעה חדשה. ואנחנו ממשיכים 

 להעסיק אותם. 

ותיי, אני לא יכול להתכסות מאחורי הגב תקשיבו רב 

אם אני פחדן, אני אעשה את זה, הרחב של המשכ"ל. 

אבל אם אני רשות שיש בה מנהיגות, שיש לה אומץ, 

שרוצה להראות אור לגויים, שרוצה להראות בכל 

מקום שאנחנו אלה שמובילים וקובעים סטנדרטים 

חדשים, אז בואו ונקבל פה החלטה. בואו נקבל פה 

חלטה, לא החלטה פחדנית. כי אם הכל אנחנו ה

מתכסים מאחורי המשכ"ל,ם יבוא ביבס יהיה ראש 

 המועצה פה. איך? מעולה. 

אנחנו לא יכולים. אנחנו אמרנו לכם כבר אז בישיבה  

הזאת שבה ביקשנו שהמשכ"ל לא יקבל את 

העבודות, מעבר לעובדה שזה עולה לנו תקורה של 

ה שכבר בנו פה לא פעם מיליון שח, מעבר לעובד 1.7

בלי משכ"ל, מעבר לעובדה ש... את הכוח של ועדת 

מכרזים, אנחנו איבדנו את השליטה. אני יש לי גורם 

זר מתערב. אני צריך עכשיו להתחשבן גם במשכ"ל? 

 רבותיי, אני הרשות, אני הסוברני להחליט. 

לא רק שאני הסוברני להחליט. בא מנכ"ל המועצה  

ן רסמי, שלח סיכום אירוע יפה וכותב את זה באופ

מאוד, אתם יכולים לראות את זה גם, נתנו לכם את 

היה דיון, דיון חשוב.  – 0זה. והוא כותב שם בסעיף 

המועצה רשאית להחליט כי  – 2הוא אומר בסעיף 
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בנסיבות המקרה של ביטול החוזה, יש לדרוש את 

סילוקו של הקבלן, הכוונה לגרייב, מהפרויקט, 

ראות החוזה. על כל המשתמע מכך. בפני בהתאם להו

המועצה עומדת האפשרות לנוהל הצעות מחיר חדש 

בהתאם להוראות המכרז שבתוקף, שהתפרסם על ידי 

משכ"ל, ולבחור קבלן חדש להשלמת הפרויקט. זה 

 מה שאנחנו מבקשים.

 אפשר כגן להגיב?  :מר אביעד סיני

גיד מה שאתה עוד דקה תן לי. בשמחה, עוד מעט ת מר אייל כגן:

 רוצה. 

 חצי שעה אתה.  :מר אביעד סיני

 זו הצעה לסדר שלנו, ישיבה שלא מן המניין.  מר אייל כגן:

 תן להם כולם ידברו, אחר כך.  מר אפרים מעודה:

אנחנו רואים רבותיי, מעבר לעובדה שגם נמצאים  מר אייל כגן:

שב"חים בבית הספר ממלכתי כרכור, אנחנו רואים 

  -דה כלשהמועצה איב

 אפשר להוכיח את זה?  מר יואב קעטבי:

 זה מה שיוני קיבל דיווח בוועדת ביטחון.  מר אייל כגן:

השב"חים זה בדיוק מהאכיפה שעשינו כתוצאה  :מר אורי פרץ

 מהזה. 

יוני חכימי:  יפה, יפה.  מר 

 אז אתה לקחת את זה למקום הפוך.  :מר אורי פרץ

יוני חכימי:  . אני אומר כל הכבוד. לא נכון. יפה מאוד מר 

.  :מר אורי פרץ  הגביר אכיפה,  מצא שב"חים, עכשיו אוי ואבוי..

יוני חכימי:  אני אומר כל הכבוד למנכ"ל שיזם את הביקורת.  מר 

אורי, אם הוא החזיק שב"חים, הוא מועד? צריך  מר יואב קעטבי:

 להעיף אותו. 
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 נו, אז מה?  :מר אורי פרץ

 ועל אחד שהיה לו... הוא לא יכול היה לדעת. זה פ גב' הגר פרי יגור:

.  מר יואב קעטבי:  והמשכ"ל הוא לא ישחק ב..

 זה לא קשור למשכ"ל.  :מר אורי פרץ

 המשכ"ל מביא הצעות זולות על גבינו, זה לא ילך.  מר יואב קעטבי:

.  :מר אורי פרץ  אתה קופץ למסקנות..

 לא, אני מכיר את זה.  מר יואב קעטבי:

 אתה לא מכיר.  :רץמר אורי פ

 מכיר את זה יופי.  מר יואב קעטבי:

 קח אוויר כמה דקות, תשמע את התשובות.  :מר אורי פרץ

אני לא אקח אוויר. כי אם הוא מחזיק שב"חים, אני  מר יואב קעטבי:

 אלך להוציא אותו. 

 מאיפה אתה יודע שהוא שב"ח?  מר אפרים מעודה:

יוני חכימי:  תפסו אותם. מר 

 ביחד(  )מדברים

לא שמעת את זה ממני, תפסיק, אל תכניס לי מילים  גב' הגר פרי יגור:

 לפה. 

 אמרתי שלא יכולנו להוכיח, אמרתי את זה עכשיו.  מר יואב קעטבי:

אתה מוציא דברים מהקשרם. ואני מציעה שתקשיב  גב' הגר פרי יגור:

 לי לפני שאתה צועק עליי. 

 בשקט? מחזיק שב"חים?  מה, אנחנו פה יושבים מר יואב קעטבי:

 שנייה, תן לאופוזיציה לדבר. אחר כך תענה.  מר אפרים מעודה:

 קואליציה פה. -זה לא אופוזיציה מר יואב קעטבי:

 צודק.  מר אייל כגן:

 פה זה ילדים.  מר יואב קעטבי:

תגיד, מה אתה דואג לילדים יותר ממני? מה, למה  מר אפרים מעודה:

 מה אתה עכשיו? 
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.  קעטבי:מר יואב   ... מחזיק שב"חים..

 שיגמור לדבר ונענה לו.  מר אפרים מעודה:

 מי אמר שכל דבריו אמת?  מר אפרים מעודה:

 ברור... דף עם אסמכתאות.  מר אייל כגן:

 שקר.  מר אפרים מעודה:

 שקר? תיזהר בלשונך. מר אייל כגן:

יוני חכימי: אם ראש המועצה אומרת שהיא לא יודעת שהיו  מר 

 ים, מצבה ומצבנו גרוע מאוד.שב"ח

 ראש המועצה עוד לא אמרה מילה.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי:  היא אמרה.  מר 

 אתה מכניס מילים לפה, והוא מכניס מילים לפה.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי:  אוקיי, אוקיי.  מר 

תתקדמו בבקשה, אני אדבר אחר כך. די עם  גב' הגר פרי יגור:

 ה, בבקשה. הפוליטיק

יוני חכימי: אנחנו סביב שולחן פוליטי. את עושה כל רגע פוליטי.  מר 

מודה למנכ"ל על אני אענה לאורי. אורי, אני ממש 

 היוזמה שהוא שלח את האכיפה. 

 זה חלק מהצעדים שנקטנו כתוצאה מהדברים האלה.  :מר אורי פרץ

יוני חכימי:  וזה יפה מאוד. תן לי לסיים.  מר 

 אז הקבלן מועד, זה מה שאני אומר.  עטבי:מר יואב ק

 אבל הוא לא ידע, הוא בא עם תעודה מזויפת.  מר אפרים מעודה:

.  מר אייל כגן: ..  הוא לא ידע? 

יוני חכימי:  זו לא תעודה מזויפת. זו לא תעודה מזויפת.  מר 

 עוד יותר גרוע.  מר יואב קעטבי:

 בדיוק.  מר אייל כגן:

ההנהלה לא יודעת את זה? למה אני, ממלא אז למה  מר יואב קעטבי:

 מקום לא יודע את זה? 
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 תבוא לישיבות.  :מר אורי פרץ

זה היה בישיבה? תגיד לי באיזו ישיבה זה עלה. אה,  מר יואב קעטבי:

 עכשיו זה עלה, אחרי שיש כאן הצעה לסדר. 

.  :מר אורי פרץ  זה משבוע שעבר..

 כך זה עובד?  מר יואב קעטבי:

 זה היה שבוע שעבר... לפני שבועיים.  :ץמר אורי פר

 אני יכול רגע לדבר?  :מר אביעד סיני

 אני רק מסיים.  מר אייל כגן:

נו, יאללה.  :מר אביעד סיני  תסיים, 

 כגן, ימשיך כבודו.  :אבינועם ארזמר 

אני רוצה רק להגיד שנייה. אני חושב שאנחנו כחברי  מר אייל כגן:

הציבור יישב פה, לא מועצה וכשליחים של ציבור, ש

יכולים לתת יד להפקרות הזאת, לא לנושא של 

חברות שהן מועדות, לא לנושא  7הבטיחות, ראינו 

שמשכ"ל בעצם לקחו מאיתנו. זאת האחריות שלנו, 

וזאת הסמכות שלנו. אנחנו צריכים לקבוע 

 סטנדרטים חדשים בפרדס חנה כרכור. 

ת ואני יכול להגיד שכבר התחלנו את זה בוועד 

מכרזים, גם שם אנחנו דואגים, ושם זו עבודה 

שאנחנו אמורים לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו 

בחרנו את הקבלנים שיעשו את הנושא של בניית 

ייאלצו להעביר האודיטוריום. וגם שם החברות 

ולשים לפנינו את כל העבר הבטיחותי שלהם, ואז 

 אנחנו נצטרך להחליט אם אנחנו מוכנים. וזה הכוח

שלנו כרשות, שחברות עם עבר בטיחותי פגום, עם 

רים עבר בטיחותי שבו נהרגים להם אנשים, שלא שומ

 על שום כללי בטיחות, יכולות לעבוד ביישוב שלנו. 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 72.0.7377צה שלא מן המניין מיום ישיבת מוע

 

 24 
 

כחברי מועצה, אני פונה אליכם לכל אחד ואחד מכם.  

תרימו עכשיו את היד איתנו, תגידו שאנחנו מעיפים 

צריך להעיף אותו כבר את גרייב מחר בבוקר, כי היה 

לפני חודש. אנחנו מעיפים גם את שתית, שזו עוד 

חברה מועדת, ואנחנו מפסיקים לעבוד עם המשכ"ל. 

 זאת הצעת ההחלטה שלנו. 

היד שלכם היא היד שתקבע את הסטנדרטים של  

פרדס חנה כרכור, ואנשים מסתכלים מכל הארץ. 

אותי לא מעניין רשם הקבלנים, ואותי לא מעניין 

מינהל הבטיחות במקרה הזה. ולא מעניין אותי שום 

דבר, ולא מעניין אותי המשכ"ל והשיקולים של 

אני פרדס חנה כרכור, ואני צריך לקבוע המשכ"ל. 

סטנדרטים חדשים, זאת מנהיגות. זאת מנהיגות, לא 

 פחדנות. 

 לא, צריך לצעוק, אתה מדבר בשקט.  מר אפרים מעודה:

, מצטער שאני עולה. נהרגו פה אנשים. זאת מנהיגות מר אייל כגן:

את לא מספיק קשובה לקולות שעולים מן השטח. 

זאת ההצעה שלי. זה לא פוליטיקה, זה עניין של 

 בטיחות.

 )מדברים ביחד( 

 מי קבע את הסדר? אני רוצה עכשיו להגיב.   :מר אביעד סיני

 לא, זה של האופוזיציה.  מר אפרים מעודה:

 וצה עכשיו להגיב. אף אחד לא ישתיק אותי. אני ר :מר אביעד סיני

 אתם מהאופוזיציה?  מר אפרים מעודה:

מעודה, אל תתחיל איתי עכשיו. תן לי לדבר וזהו.  :מר אביעד סיני

די. אני מכבד אותך. תן לי לדבר, אתה לא שוטר פה. 

 יש לך בעיה... תן לי לדבר עכשיו. מותר לי לדבר פה. 
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.  :מר אורי פרץ  לא, יש..

.  :ר אביעד סינימ  אני רוצה לענות..

 2קודם כל האופוזיציה שתגמור לדבר. יש להם עוד  מר אפרים מעודה:

אנשים, מה יש לך אתה? כשיגמרו, תגיב. אתה תדבר, 

 תן לאופוזיציה לגמור. 

אנחנו נקריא את סעיפי הצעת ההחלטה, לאחר שכל  מר אייל כגן:

ה הסבב יסתיים, אנחנו נקריא את סעיפי ההצע

 אחד. -ואנחנו נצביע על הסעיפים אחד

 קראנו את זה.  :מר אביעד סיני

 תודה, אנחנו גם נצביע על זה.  מר אייל כגן:

.  גב' הגר פרי יגור:  אני מציעה שתקריא אותם עכשיו ואחרי זה..

 לא, אנחנו קודם כל נתייחס.  מר אפרים מעודה:

אנחנו אנחנו קובעים את הסדר, זאת הישיבה ש מר אייל כגן:

  ביקשנו. תתייחסו ואנחנו נקריא אותה בסוף.

ואני חושב  –אני רוצה להתייחס, ברשותכם. אחד  :מר אביעד סיני

שכל הפורום, וכל מי שיושב פה בדעה הזאת, וזאת 

האחריות שלנו, והיא ברורה. ואגב, דנו על כך 

בהנהלה, וזה מה שאני אמרתי עם קריסת הקיר, איך 

יכים אירוע כזה, ויכולים אנחנו צר –שקרס הקיר 

לקרות אירועים, בואו, לא נחיה באשליות, אירועים 

יכולים לקרות. זה המצב. זה אגב גם חלק 

מהוויכוחים שהיו לנו במכרזים סביב שחיתות, גם 

 שחיתות יכולה להיות. 

השאלה מה אתה עושה איתה ביום שזה קורה, זאת  

השאלה. כי זה שקורה אירוע, יכול להיות. מי 

שחושב שלא, ודאי במקום כזה, שהוא עם פיתוח על 

כל המשתמע וכל ההיקפים וכל הקבלנים, יכול 
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להיות, השאלה מה אנחנו עושים איתו. ואנחנו 

 צריכים לבחון את זה ראשית כל ברמת המאקרו. 

והמאקרו, ולכן אני לפחות הצעתי להקים בכלל  

ועדת בדיקה בלתי תלויה, לבדוק את הדבר הזה, עם 

רמים מקצועיים ועם גורמים ציבוריים ביחד. גו

המאקרו, דבר ראשון צריך לשאול, איך אנחנו 

מחזקים את עצמנו, בפרט את אגף ההנדסה, ואני 

אין לי טענה, אני אומר את זה מעל כל במה. את אגף 

ההנדסה שלנו צריך לחזק כדי שיתאים להיקפים 

 שיש פה ברמת פיקוח, ברמת ניהול הדבר הזה. 

פשר להטיל פרויקטים בהיקף כזה ברמת פיקוח אי א 

 7.7עם אגף הנדסה, סליחה שאני אומר את זה, עם 

עובדים. זה לא עובד. זה לא עובד באף מקום, זה לא 

עובד פה. ואם בינתיים, כי צריך תקנים של משרד 

הפנים, אנחנו מכירים את כל הסיפורים. צריך 

 להקים איזושהי מנהלת, דרך תב"ר ולהביא לפה

מהנדסים שיהיו תחת מהנדס המועצה, גם  0,2,7

לתשתיות וגם לבנייה. צריך לקבוע את זה עכשיו. 

וזה חלק מהפרויקט. זה חלק מהפרויקט. זה ברמת 

 מאקרו. בעיניי מסקנה שהכרחית ומתבקשת. 

ברמת מאקרו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ואני  

בל לא נגד המשכ"ל. אני לפחות, לא נגד המשכ"ל. א

אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך יכול להיות 

פרויקטים מאסיביים  2-שבסוף במשכ"ל הם בחרו ל

קבלנים בדיוק, כל אחד עם קן הצרעות  7בפרדס חנה 

והבלאגנים שלו, שאפילו שקרס הקיר, מי שבדק, 

ואת זה אני לפחות בדקתי, והלוואי שאני טועה. מי 
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ם עובד עם שעשה את הבדיקה הזאת בשעתו, הוא ג

המשכ"ל. ואז אתה אומר, ריבונו של עולם, עם אותו 

ש.ג. בגללו קרס הקיר, -זה שבא להסביר לי שבסוף ה

הוא מי שעובד גם עם המשכ"ל, אז מה עשינו פה? 

ואיפה שתית שנפל אצלה הקיר, ואיפה המפקח? 

ואיפה המכרז? ומה עשינו עם חילוט ערבויות 

, אמרו כל מי כשנפילת הקיר עלתה לדיון בהנהלה?

שמבין, ויש פה ברוך ה' אנשים מנוסים, דבר ראשון 

לחלוט ערבויות, דבר שני מכתבי התראה לכל העולם 

 ואשתו. 

 אז למה לא קרה שום דבר? למה לא קרה כלום?  מר אייל כגן:

לצערי, לא כל הדברים נעשו, ואני מסכים איתך  :מר אביעד סיני

 רב. בחלק מהביקורת, לצערי הרב. לצערי ה

 אתם צריכים לחכות שאנחנו נעשה את זה?  מר אייל כגן:

לצערי הרב, אני מסתכל על זה ברמת המאקרו, ואני  :מר אביעד סיני

חושב שהיה, כמו שצריך לראות... את אגף ההנדסה, 

כך היה צריך לקחת את האירוע הזה, ולהבין איך 

אנחנו ממצים את הדין בעניין הזה, למען יראו 

דעו שאיתנו לא  מתעסקים, לא במשכ"ל וייראו. שיי

ולא בחכ"ל ולא בגרייב ולא בשתית. איתנו לא 

מתעסקים עם הדברים האלה. זאת מסקנה שנייה 

 שבעיניי מתבקשת. 

המסקנה השלישית, שהיא לא פחות חשובה, והיא  

קשורה לדברים האלה, זה שבפועל, הסיפור הזה של 

נו קרה חס ושלום אסון כזה או אחר, שזה מה שלצער

פה, הוא בעצם מטאפורה למשהו יותר משמעותי, 

שמחייב אותנו בניהול יותר אינטנסיבי אני אקרא 
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לו, שיידעו שיש בעל הבית. צריכים לדעת שיש בעל 

  -הבית, ואנחנו כחברי מליאה באנו מתנדבים

אביעד, ברשותך שנייה, שנייה. קבלן שנפל לו קיר  מר יואב קעטבי:

סור שתהיה לו כאן דריסת של כיתה בבית ספר, א

 רגל. 

 נכון.  מר אייל כגן:

.  :מר אביעד סיני  ... של מה שאמר..

 הוא בונה בחקלאי?  מר יואב קעטבי:

יוני חכימי:  הוא גם בונה בכרכור.  מר 

.  גב' הגר פרי יגור:  ... קבלן משנה..

יוני חכימי:  מה זה קבלן משנה? מה זה קבלן משנה?  מר 

יין הזה של בעל בית, זה מה שאני חוזר ואומר. הענ :מר אביעד סיני

אני חושב אנחנו צריכים לשטח יותר, ואני יודע שאת 

מסיירת, ואני יודע שהצוות היקר... צריך להצדיע 

בהצלחה, כי לו, ודאי למנכ"ל החדש ולאחל לו 

המשימות הן מרובות. אני יודע שכולם מתאמצים. 

 בנה. אבל אנחנו צריכים לעשות את זה באופן מו

אני בכלל הצעתי למשל בהנהלה בתחילת הקדנציה,  

אמרתי לך 'בואי נצא אחת לשבוע, ימי שישי, אחת 

לחודש להעמיס את כולם על אוטובוסים לעשות 

 סיור בכל המקומות'. 

אני מסייר במקומות. את יודעת מה, כשאני הייתי  

בבית ספר כרכור לפני חודשיים, באתי בבית ספר 

אהבל, נכנסתי ככה בדלת מאחורה,  כרכור כמו איזה

הייתי עם חבר, הלכתי לבית ספר כרכור, נכנסתי 

לתוך האתר. הוא אמר לי 'מי אתה?'. אני אומר לו 

 . 'אחי, אני סתם מסתובב פה לראות וזה וזה'
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התחלתי לדבר עם מנהל העבודה. תוך כדי שיחה 

איתו, מה אני מבין ממנו? אמיתי לגמרי, אלוהים 

ן ממנו שכלום לא השתנה מאז קריסת עדי. אני מבי

הקיר. זה שהקבלן הלך, זה היה קבלן משנה של 

שתית, שגם ככה, אמרתי את זה בהנהלה, מהבדיקות 

 שלי לפחות, הוא היה רגע לפני קריסה בכלל. 

אז שלחו את הקבלן הזה כשעיר לעזאזל. בפועל, כל  

העובדים, כולם שם, כל הפיקוח, כולם שם. מנהל 

עם שתית הוא שם. אני לא מחפש לערוף העבודה מט

ראשים. אבל אני אומר ריבונו של עולם, הכל נשאר 

 אותו דבר, אז מה עשינו בזה?

 כתוב לך את זה.  מר אייל כגן:

 איפה התחלנו ואיפה סיימנו?  :מר אביעד סיני

.  מר אייל כגן:  כתוב את זה, משרד העבודה..

כגן, גם הן, כבודם  לא יודע מה משרד העבודה. :מר אביעד סיני

במקומם מונח. אני רוצה להבין אני, אני, מה אנחנו 

 עושים. 

 גם אני עושה סיורים, אני מראה לך צילומים.  מר אייל כגן:

מה אני אמרתי? רגע, היה פה כמעט ונפגע, כמעט  :מר אביעד סיני

ואסון כזה דרמטי, חס ושלום, תודה לאל, לא קרה. 

 סדר היום? לא. אנחנו ככה עוברים אל זה ל

 כן. כן.  מר אייל כגן:

אני חושב שלא רק שצריך למען יראו וייראו לקבל  :מר אביעד סיני

את ההצעה הזאת. אני חושב שאנחנו צריכים ללכת 

למשהו לדעתי ולטעמי הרבה יותר משמעותי, ונצא 

 ממנו גם מחוזקים ציבורית. 

 אבל הוא לא אמר את ההצעה.  מר אפרים מעודה:
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 רגע, מעודה, רק מילה.  :עד סינימר אבי

 לא, הוא לא אמר הצעה.  מר אפרים מעודה:

אני יודע. אני אומר מה אני חושב. מעבר לעניין הזה  :מר אביעד סיני

של להשהות ולבדוק ולשלוח אותם הביתה, הדבר 

המשמעותי שלדעתי צריך לעשות, ועדה בלתי תלויה, 

ן. רק לקחת את המסקנות, לפרסם אותן וליישם אות

ככה גם נצליח וגם אני לפחות, ואני יודע שכל מי 

שיושב פה, אין לנו מה להסתיר. אין לנו מה 

להסתיר. הכל ברור, חד משמעי. נחזק את ההנדסה 

כמו שצריך, כי היא חייבת חיזוק. אני חושב שזה 

הדבר הכי משמעותי בכל הדבר הזה. ומשם נעשה 

 ונצליח. 

 זה לא במקום, זה בנוסף. אבל אביעד,  גב' מור כהן עמר:

בסדר. אמרתי, אני הייתי שמח שהיינו מגיעים  :מר אביעד סיני

למסקנה הזאת אחרי ועדת בדיקה, אם את שואלת 

 אותי. אני הייתי עושה אותה כבר כשקרס הקיר. 

 אבל למה... אביעד?  מר אייל כגן:

אני מבין את ההצעה, ואני חושב שבנוסף לה, צריך  :מר אביעד סיני

 לחזק את ההנדסה. 

 אין בעיה.  מר אייל כגן:

 אז ב נוסף.  גב' מור כהן עמר:

 לחזק את ההנדסה.  :מר אביעד סיני

יוני חכימי:  ברור, ברור.  מר 

, לא על ההדק, -ובחלק מהדברים להיות עם יד על ה :מר אביעד סיני

 אלא על אופן הביצוע, בצורה הרבה יותר... 

 יד על הדופק.  מר אייל כגן:

 יד על הדופק.  :מר אביעד סיני
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.  :אבינועם ארזמר   אני רוצה..

יוני חכימי:  עוד דקה.  מר 

 אתם רוצים התייחסות מסודרת.  :אבינועם ארזמר 

יוני חכימי:  עוד דקה, תיכף.  מר 

 כן, דקה.  :אבינועם ארזמר 

יוני חכימי:   -להסתתר אחרי אמירה של קבלן משנה, זה דבר מר 

 רשלנות.  זו מר אייל כגן:

יוני חכימי: רשלנות. זה כמו להסתתר אחרי עובד של בעל  מר 

החברה. יכולים להגיד זה לא החברה, זה העובד. 

קבלן משנה זה עובד של החברה לכל דבר. לכן, 

החברה הזוכה היא אחראית מבחינתנו. ולשיטתך, 

אני כן נגד משכ"ל ובעד המחלקה הטכנית שלנו, עם 

חלקה הטכנית, עושים חיזוק  מקסימאלי של המ

 עבודה לתפארת. 

אני אגיד גם עוד דבר אחרון, שנייה, וזה גם היה  :מר אביעד סיני

ראוי שיהיה היום ובוודאי בהנהלה, כולל בנפילת 

הקיר, וגם בטריז אמרתי את זה, עם קבלן התשתיות 

 שם. 

המשמעות של בעל הבית, זה רק לא סיורים בשטח,  

, ובוודאי שההנהלה זה גם, ואין לנו מה לחשוש

הבכירה, ראש המועצה ומנכ"ל ומהנדס, שיישבו 

איתם פעמיים ביום. אבל זה לא יזיק, ויעזור 

ומתחייב ומתבקש גם, שהם יבואו לפה המשכ"ל 

וגרייב. אני רוצה לראות את שטרית הבעלים של 

שתית פה מול העיניים שיישב מולי. שאני אגיד לו 

  -'אדוני הנכבד'

אתה לא יכול. אני אגיד לך למה, הזזת את זה  מר אייל כגן:
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 למשכ"ל. 

 יראה פה את כל ההורים ויבין.  :מר אביעד סיני

 זה בדיוק העניין.  מר אייל כגן:

 ויבין שיש אחריות ויש משמעות.  :מר אביעד סיני

זה בדיוק העניין, אביעד. למה אמרנו לא לתת את זה  מר אייל כגן:

 למשכ"ל.

 חלק מהחקירה שלנו ל... זה  :מר אביעד סיני

 בסדר גמור.  מר אייל כגן:

  -כן, אני :אבינועם ארזמר 

 רגע, משפט אחד, משפט אחד אני רוצה להגיד.  מר טל דנטס:

-אתה משפט אחד, הוא משפט אחד, אנחנו מגיעים ל :אבינועם ארזמר 

 משפטים.  73

 מה לעשות, יש זכות דיבור.  מר אייל כגן:

ה שלנו, אנחנו יכולים. משפט אחד, שאין לי זו ישיב מר טל דנטס:

פתרון אופרטיבי אליו חוץ מ... לפחות בשבילים, היו 

עשרות התראות של ההורים, על עשרות אם לא 

מאות הפרות בטיחות, התארגנות של הורים, וזלזול 

מצד המועצה בהתראות האלה, שוב ושוב ושוב ושוב. 

ת כבוד וזה לא פלא שזה מה שקרה, שוב ושוב. אז קצ

גם לתושבי היישוב, וקצת שהחכמה, איך אמרת 

פעם? החכמה לא רק אצלי, היא מתחלקת אצל כולם. 

אז גם שם היו עשרות, הוועד שם נון סטופ התריע 

 שוב ושוב. ולא נעשה שום דבר בקטע הזה. 

 אותו דבר גם אריאב... גם בחקלאי.  מר אייל כגן:

 לא רק הוא, גם אחרים. מר טל דנטס:

אני מבקש עכשיו מכל חברי המועצה הנכבדים...  :בינועם ארזאמר 

עובדי המועצה יתנו להם לדבר, ייתנו להם את 
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 הכבוד שהם מדברים. 

 אנחנו מכבדים.  מר אייל כגן:

אני אומר עוד פעם, אני מבקש עוד פעם, שלא  :אבינועם ארזמר 

 תוציאו את קצפכם עליהם. 

 לא, לא, לא.  מר אייל כגן:

יניר  :עם ארזאבינומר  אני אומר עוד פעם. אריה, תודה רבה, ואחרי זה 

 ואחרי זה אני אדבר.

תודה אבינועם, ערב טוב לכולם. זו באמת הזדמנות,  :אדר' אריה רפפורט

למרות העילה בהחלט הטרגית, שאני אפרט בפניכם 

איך תכנית העבודה הבטיחותית שאגף הנדסה מכין. 

ש שגם דברים כי מה לעשות, כשיש עשייה, יש חש

יקרו תוך כדי עשייה, ולכן אנחנו עושים כל מאמץ 

לקבוע כללים ותכנית בטיחות שתהיה הכי 

 בטיחותית שאפשר באתר. 

קודם כל נפתח בזה שאנחנו פועלים תחת חוזר   

מנכ"ל משרד החינוך, וכלל ראשון במעלה בכל 

הפרויקטים, זה שיש בידוד פיזי מוחלט, מוחלט, בין 

בין אתר שבו מתקיימת פעילות של אתר הבנייה ל

 בית הספר. 

 ... נמצאים, סליחה על השאלה.  :קהל

סליחה, אני ביקשתי עכשיו. אתה לא מפריע לו. אתה  :אבינועם ארזמר 

ממש לא מפריע לו. חברי המועצה לא מפריעים לו, 

 אתה לא תפריע לו. בסדר? תודה. 

חקלאי זה אחד יש מקרים מורכבים, בית ספר ה :אדר' אריה רפפורט

אתרים בו  0המקרים היותר מורכבים שיש שם, 

זמנית בתוך המתחם, וזה מחייב חשיבה ייחודית. 

בעיקרון יש גידור ותחימה חד משמעית. וברגע 
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שאחד התלמידים חוצה את הגדר שלא צריך לחצות, 

 אז העסק הזה מיד נעצר ומטופל.  

 אלא אם כן השער פתוח.  :קהל

 י ביקשתי לא להפריע, בסדר? אנ :אבינועם ארזמר 

 לא, רק פשוט להעמיד דברים על דיוקם.  :קהל

 ביקשתי. אני אוציא, בסדר?  :אבינועם ארזמר 

.  :קהל  לא, אני מבינה..

 את לא תפריעי לו, את לא תפריעי לו.  :אבינועם ארזמר 

 ... אבל אם השער פתוח.  גב' הגר פרי יגור:

  -הוא יגיב, ובסוף :אבינועם ארזמר 

  -אבל רק שיתייחס למציאות. כי באמת :קהל

חברים, אם קשה לכם לשמוע, אתם יכולים לצאת.  גב' הגר פרי יגור:

לירז היקר, אתה רוצה להמשיך לשבת פה? זה בסדר. 

אני מנהלת את הדיון. אם אתם תפריעו, אתם תהיו 

 בחוץ. 

 תתייחסו למה שקורה אבל.  :קהל

ע. מילא לא היית מקבל תשומת לב. לירז, אל תפרי :אבינועם ארזמר 

אבל אפשר פה לעשות גם שואו. תן לו לדבר, אתה  

מקבל את מלוא תשומת הלב. לפחות אל תיצור פה 

 משהו... 

 גם אל תגזימו, הם לא התלהמו.  גב' מור כהן עמר:

 שנייה, דקה, תני לי.  :אבינועם ארזמר 

  הכל בסדר.   גב' מור כהן עמר:

 ני עכשיו אנהל. א :אבינועם ארזמר 

 בסדר, אתה תנהל וגם אני רוצה לדבר. הכל בסדר.  גב' מור כהן עמר:

 בסדר, את תדברי בזמנך. קדימה.  :אבינועם ארזמר 

 אז יופי.  גב' מור כהן עמר:
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ולכן, לפני כל פרויקט, כשאנחנו מכינים חומר  :אדר' אריה רפפורט

 למכרז, בין כל מסמכי הפרויקט, שזה תכניות, כתבי

כמויות, מפרטים, אנחנו גם מכינים מסמך שנקרא 

'הנחיות לבניית תכנית בטיחות ובנייה באתר'. את 

המסמך הזה עורך מהנדס בטיחות שהוא נשכר על 

ידי הרשות המקומית, על ידי אגף הנדסה. ובעצם 

הוא קובע קווים מנחים לקבלן, איזו תכנית בטיחות 

 הוא צריך להגיש. 

נה משפטית, האחריות על אני רוצה לחדד, מבחי 

בטיחות חלה על הקבלן, לא על הרשות כמזמינה. 

הרשות כמזמינה מוודאת שהקבלן עונה בתכנית 

הבטיחות שלו על כל הסוגיות שאותו יועץ בטיחות 

של הרשות סבר שנכון וצריך ליישם בכל פרויקט 

 ופרויקט. 

פרויקט לא מתחיל לפני שהקבלן שהוכרז כקבלן  

יתו על הסכם, בטרם הוא מכין זוכה וחותמים א

תכנית בטיחות כזו. התכנית אמורה, היא נבדקת, 

ורק לאחר שיועץ הבטיחות של ההנדסה מאשר את 

התכנית הזאת, רשאי הקבלן להתחיל לעבוד ולהניח 

את אמצעי הבטיחות ואת כל הכללים שנקבעו, לפני 

שהוא מתחיל לחפור את הבור הראשון ליסוד 

העבודה שממנה אמור הראשון. אז זה בסיס 

 להתקיים הפרויקט. 

בנוסף לזה, באופן קבוע, כמובן שקבלן, ברגע שהוא  

נבחר, הוא מחויב, והוא לא יכול להתחיל לעבוד בלי 

שהוא עומד בכללים הללו, שהוא מעמיד מנהל עבודה 

מוסמך שרשום במשרד העבודה הרווחה, שהוא מנהל 
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דה בלי העבודה של האתר. כי לא ניתן להתחיל בעבו

אותו מנהל עבודה, שיהיה רשום באתר של משרד 

העבודה. וקבלן גם צריך להעמיד ממונה בטיחות 

מטעמו, שהוא אמון על בטיחות האתר בזמן 

 העבודות. 

 שהוא חייב להיות שם כל זמן שיש עבודות?  מר טל דנטס:

הוא אמור להיות באתר, לתת את ממונה בטיחות  :אדר' אריה רפפורט

טיחות, לוודא שהוראות הבטיחות הוראות הב

 מבוצעות. 

 רגע, סליחה אריה.  מר טל דנטס:

 תן לי לסיים.  :אדר' אריה רפפורט

מה הבעיה לענות? לא הצלחתי להבין. האם הוא  מר טל דנטס:

 צריך להיות שם קבוע או שרק צריך לבוא לבקר? 

 ממונה בטיחות הוא אדם שנמצא באתר. לקבלן יש :אדר' אריה רפפורט

גם מהנדס בטיחות שמוציא דוחות בטיחות. אותו 

ממונה צריך לוודא שהדוחות מבוצעים. אנחנו 

מקיימים בכל פרויקט ישיבה שבועית לניהול 

הפרויקט, כאשר סדר ראשון במעלה, במיוחד לאור 

הסיפור שהתחיל עם קריסת הקיר, תכנית הבטיחות 

נבחנת ונעשית בקרה על ידי מנהלי פרויקט של 

בכל פרויקט. והוא שאכן כל סוגיות המועצה 

הבטיחות שעלו על ידי ממונה הבטיחות, טופלו 

ומוסדרים במהלך שבוע העבודה. זה דפוס העבודה 

 שלנו באתרים בבנייה. 

לגבי הסוגיה של אירועים ממשכ"ל... ראשית, אני  

קבלנים,  7רוצה לתקן אתכם. אנחנו עובדים לא עם 

 שכ"ל בו זמנית. קבלנים של מ 7אנחנו עובדים עם 
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לא, לא דיברתי על... דיברתי על בתי הספר. בתי  מר אייל כגן:

 ספר. 

אייל, גם בבית ספר אחד יש עוד קבלן, בבית ספר  :אדר' אריה רפפורט

 מרחבים יש קבלן שלישי שבונה את המבואה. 

 אבל אתה יודע איזה בעיות היו איתו, אריה.  מר יואב קעטבי:

 היו שום בעיות עם הקבלן השלישי.  לא :אדר' אריה רפפורט

 ... שלא עמד בזמנים... את המחיר.  מר יואב קעטבי:

 יואב, זה לא שייך לבטיחות.  מר אפרים מעודה:

 כן, תמשיך בבקשה.  :אבינועם ארזמר 

יוני חכימי:  זה שייך לעבודה מול משכ"ל.  מר 

 ביקשתי מכם לתת לאריה להתייחס.  :אבינועם ארזמר 

למה אני אומר את הדבר הזה? אני אולי אחדש לך,  :רפפורט אדר' אריה

אייל, אבל אני לא חושב שיש קבלן במדינה שאין לו 

צו בטיחות. וזה צריך להבין, ואפשר להפוך את זה, 

להציג את התמונה כמו שאתה מציג אותה. צריך 

 להציג תמונה גם בצד האחר. 

אנחנו נמצאים בתחום במדינה הזאת עם קבלנים  

ב, לא כולם עוברים את ים, אבל לצערי הררב

ההכשרה המתאימה לנהל עובדים, וזאת המטריה 

 במדינה הזאת. אי אפשר להתעלם מזה. 

 אלה השתיים הגרועות שבהן.  מר אייל כגן:

אני לא מסכים עם האמירה שלך, ואני אסביר למה.  :אדר' אריה רפפורט

 . 23עבירות,  03קל לנפנף מספר, 

 . 53 מר אייל כגן:

 זה הכל עניין סטטיסטי. ומה כוונתי?  :אדר' אריה רפפורט

 גם החיים שנגמרים.  מר אייל כגן:

חבר'ה, לא הפריעו לכם, תנו לו לדבר. לא הפריעו  מר נתנאל קסטן:
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לך, אתה דיברת חצי שעה, אף אחד לא הוציא הגה 

 מהפה. הוא אדם מכובד, תן לו לגמור. 

טובה, שעכשיו מעמידים אותנו לקראת  הדוגמא הכי :אדר' אריה רפפורט

בחירת הקבלן באודיטוריום, קבלן שעושה מעט 

פרויקטים, אז יש לו גם מעט צווי בטיחות. כי 

הפריסה שלו בתארים היא מצומצמת. זה לא אומר 

שהוא קבלן... הוא קבלן קטן, אולי אפילו הניסיון 

שלושה -שלו קטן יותר. אבל בגלל שהוא עבד בשניים

אז אולי קיבל צו בטיחות... קבלנים גדולים אתרים, 

יש להם יותר צווי בטיחות באופן סטטיסטי, כי הם 

 נמצאים בהרבה אתרים. 

זה שלא צריכים להיות צווי בטיחות, אני מסכים  

איתך. אבל כרגע במדינה, המצב הוא כזה שאין 

אכיפה. אגב אתם אומרים אכיפה, משרד מספיק 

 –העבודה והרווחה, המוסד לבטיחות וגהות אומר 

מפקחים. זה לא שאלה שזה  53יש לי על כל הארץ 

לפתחנו, זה לפתחה בכלל של המדינה, המדינה 

צריכה להתמודד אולי בצורה יותר טוב עם הנושא 

הזה, איך מכשירים קבלנים, איך נותנים רישיון 

יות כאלה שעושים עבודות בנייה שיש לקבלנים לה

 . בהם גם משמעות של חיי אדם

אבל אחרי המקרה שקרה עם קריסת הקיר, אנחנו  

עצרנו את כל העבודות, ואנחנו נכנסנו לעובי הקורה 

להבין ראשית מה הייתה הסיבה. עכשיו, במקרה 

הספציפי ההוא, הייתה סיבה של התנהלות לקויה של 

ות הבנייה. ואותו קבלן קבלן שלא עבד לפי תכני

 שביצע, אכן נזרק מהאתר. 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 72.0.7377צה שלא מן המניין מיום ישיבת מוע

 

 39 
 

וזה לא נכון מה שאתה אומר, אביעד. התחלפו מנהלי  

הפרויקטים של חברת שתית, וזה לא אותם מנהלי 

פרויקטים של אותה תקופה. אנחנו נמצאים בקשר 

קבוע, יש מנהל אחד שמלווה את כל הפרויקט, ולא 

 לא מדויק.  מתחלפים כל שני וחמישי מנהלים. אז זה

בגלל שבמקרה ההוא היה ברור שהתקלה היא תקלה  

של אי ביצוע על פי תכנית, סולק הקבלן, ולא חזרנו 

לעבוד לפני שביצעו את כל אמצעי הבטיחות, לוודא 

שלא יהיה שום איום ולו בשערת ראשו... בית ספר 

ממלכתי כרכור, לפני שבכלל חוזרים לעבוד. אל 

 תעשה לי ככה. 

 השער פתוח. השער פתוח השבוע, אריה.  גן:מר אייל כ

אייל, השער יכול להיות פתוח גם בכל אתר בנייה  :אדר' אריה רפפורט

 רגיל, שילד ירצה... להיכנס. 

 אבל לא בבית ספר.  מר אייל כגן:

הוא לא פתוח בתוך בית הספר. הוא פתוח באתר של  :אדר' אריה רפפורט

 הבנייה. 

כנס לשם. בחקלאי עוברים שם, אבל אפשר להי מר אייל כגן:

נו, כל שבוע אני עובר שם, פתוח.   אריה. 

 אייל, שאלה, סליחה.  מר יואב קעטבי:

 לא, תן לו לסיים.  מר אייל כגן:

 לכם מפריע השער? מר יואב קעטבי:

.  מר אייל כגן:  לא, מפריע..

 ... שהקיר קרס והוא עובד היום בבית ספר.  מר יואב קעטבי:

 ברור, ברור.  מר אייל כגן:

 זאת הבעיה.  מר יואב קעטבי:

ברור, אני נותן לו לדבר מפאת כבודו של אריה.  מר אייל כגן:
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 ברור. 

 זה ייסגר השער.  מר יואב קעטבי:

 לא ייסגר.  מר אפרים מעודה:

הקבלן נזרק, הוא אמר לך. הקבלן לא עובד שם שנפל  מר יעקב צדקה:

 לו הקיר. הקבלן נזרק. 

.  מר אייל כגן:  הקבלן לא נזרק, כי החברה שאחראית..

... המהנדס אמר שהקבלן שעשה את הבעיה עם  מר יעקב צדקה:

 הקיר, לא עובד היום. 

 אז יבוא אחד אחר, זה עדיין גרייב.  מר אייל כגן:

פעמים, זה לא יעשה את זה  13זה שתגיד את זה  מר יעקב צדקה:

 יותר. 

 . פעם, זה עדיין גרייב 73 מר אייל כגן:

אייל, למה הדבר דומה? שתגיד אגד, בגלל שיש לך  :אדר' אריה רפפורט

 נהג שפגע, נזרוק אגד. 

 אני אזרוק את גרייב. אני לא אזרוק את כל אגד.  מר אייל כגן:

 זה מה שאתה אומר. זה מה שאתה אומר.  :אדר' אריה רפפורט

יכול להיות שאני אזרוק את אגד ואני אביא את  מר אייל כגן:

 ים, כן. בדיוק. קוו

 תיצמד לעובדות.  :אבינועם ארזמר 

אני רוצה לסיים, כן. זה הסיפור שהיה בממלכתי  :אדר' אריה רפפורט

כרכור, ולכן פעלנו כמו שהבנו נכון מבחינה הכי 

מקצועית, ולקחנו מהנדס בטיחות, לא של חברת 

משכ"ל. אמנם משכ"ל מימנה את העבודה שלו... 

ל, שעשה דו"ח וניתח מה שלא עובד עם חברת משכ"

 היו הגורמים לקריסת הקיר וממה זה נבע. 

 ואיפה הדו"ח, הוא כאן?  מר יואב קעטבי:

 קיבלנו דו"ח.  :אדר' אריה רפפורט
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 אני לא ראיתי אותו. מר יואב קעטבי:

 נותנים לחתול לשמור על השמנת.  מר אייל כגן:

  אני רוצה לעבור לבית ספר שבילים. :אדר' אריה רפפורט

 הוא עובד אבל עם משכ"ל המפקח...?  :מר אביעד סיני

 לא, לא, הוא עבד איתנו.  :אדר' אריה רפפורט

 לפי מה שאני בדקתי, הוא עובד עם משכ"ל.  :מר אביעד סיני

אני לא מכיר את זה. אבל משכ"ל חברה גדולה, יש  :אדר' אריה רפפורט

הרבה אנשים שעובדים איתה. אז מה, זה פוסל 

 ש? איפה האינטגריטי המקצועי שלו? אותם מרא

בתחום שלי בעריכת דין, אני לא אביא עד או מומחה  :מר אביעד סיני

מטעמי, שהוא עובד עם מי שאני אמור לבקר. זה לא 

 מתקבל על הדעת. 

.  מר אייל כגן:  אלא אם כן אתה רוצה להוציא דו"ח ש..

 ? אני לא יודע, למי אתה מתכוון בדיוק :אדר' אריה רפפורט

  -אני מדבר על אותו אחד שבדק :מר אביעד סיני

 מי זה אותו אחד? :אדר' אריה רפפורט

 אני לא זוכר את שמו.  :מר אביעד סיני

 סטרוקטורים. נקו 7היו שם  גב' הגר פרי יגור:

 ממה שאני בדקתי, ראיתי דו"ח אחד.  :מר אביעד סיני

 . 7היו  גב' הגר פרי יגור:

ים, המקרה היותר טרגי ומצער. ראשית, לא בשביל :אדר' אריה רפפורט

ברור, ועדיין אין חוות דעת קבועה, או אין מסקנה 

ברורה, אם בכלל זה כשל טכני, לא קשור בכלל 

לקבלן. אגב, זה לא קשור לקבלן. כי הקשר הוא, 

במקרה החמור, על ידי המפעיל של המנוף, ובמקרה 

אחר זה בכלל כשל טכני, תקלה והמנוף שבק באמצע 

 ההנפה. 
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 ובנצרת שנפל להם...?  מר אייל כגן:

 אני לא יודע, אני לא מכיר.  :אדר' אריה רפפורט

אני שללתי את הרישיון? אני שללתי את הרישיון?  מר אייל כגן:

 רשם הקבלנים. אני שללתי, כגן, או רשם הקבלנים? 

אייל, אל תפריע לי באמצע. אתה מציג פה כאילו  :אדר' אריה רפפורט

רה פעולות המועצה מעמידות בסכנה את שלכאו

 תלמידי בית ספר שבילים. 

 נכון.  מר אייל כגן:

 ואני דוחה את התפיסה הזאת.  :אדר' אריה רפפורט

 בסדר.  מר אייל כגן:

צבוע את מי שמעמיד אותם בסכנה, ואתה גם מנסה ל :אדר' אריה רפפורט

 זה אותו קבלן גרייב. 

 נכון.  מר אייל כגן:

ואני בא ואומר, במקרה הספציפי הזה, הקבלן  :רפפורטאדר' אריה 

מאוד בטיחותי -והצוות שלו שעבד, צוות מאוד

מסודר, האתר היה מסודר. אבל היה פה גורם אחר 

שהביא את אותו מצב לידי זה שנוצרה שם תאונה 

טראגית. זה לא בהכרח מצביע שהאתר התנהל 

בצורה לא בטיחותית. האתר הזה עוד היה מורכב 

ר, כיוון שהתנועה אליו וממנו במקום מסוים, יות

חייב הצטלבות עם תנועת תלמידי בית הספר, ולכן 

נקבע מראש שהתנועה של המשאיות תהיינה בשעות 

שלא תהיה גישה של תלמידים שבתי הספר. ונעשה 

  -מאמץ קבוע ומוקפד לכך, והיו פעמים

 *** קריאות מקהל ***  

 . אתם מפריעים לו :אבינועם ארזמר 

 )מדברים ביחד( 
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 זה... שלנו האופוזיציה, אתה מגזים לגמרי.  מר טל דנטס:

 אל תעשה לי שוק, בסדר?  :אבינועם ארזמר 

 אני אעשה מה שבא לי לעשות.  מר טל דנטס:

 תעשה מה שאתה רוצה.  :אבינועם ארזמר 

 אתה עושה שוק, אתה עושה שוק.  מר טל דנטס:

 בד? אלל תכבד. אתה לא רוצה לכ :אבינועם ארזמר 

 אל תאיים על אנשים, ותפסיק כבר.  מר טל דנטס:

.  :אבינועם ארזמר   אני לא מאיים. אל תעשה פה.

 מותר להעיר הערות.  מר טל דנטס:

 לא, אסור להם.  גב' הגר פרי יגור:

 לא, לקהל אסור. לקהל אסור להתערב.  מר נתנאל קסטן:

 )מדברים ביחד( 

 אני אסגור את הדיון. חברים,  גב' הגר פרי יגור:

תסגרי את הדיון, גברת דמוקרטיה. תסגרי את  מר אייל כגן:

 הדיון. 

אנחנו לא נשב פה ולא נדבר בגלל שפה יש כללים,  :קהל

 סליחה. 

 בדיוק.  מר אייל כגן:

זה הילדים שלי שעוברים שם כל בוקר. ואנחנו פה  :קהל

 רואים בדיוק מה קורה. 

 ליך פוליטיקה. והם עושים ע מר יעקב צדקה:

עושים עליך פוליטיקה? יעקב צדקה מש"ס, השה  מר אייל כגן:

התמים יעקב צדקה. אוי, אוי, אוי. יעקב צדקה...אין 

לך איזה פח להחליף? בוא תחליף איזה פח בינתיים. 

 בוא תחליף פח. 

 בדיוק בגלל זה.  מר יעקב צדקה:

תחליף לי תתקדם, יעקב, תתקדם. תחליף קבלן, אל  מר אייל כגן:
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פח. תחליף קבלן. בוא נראה אותך עם אומץ, תחליף 

 קבלן. 

 בוא.  מר יעקב צדקה:

 בוא אתה.  מר אייל כגן:

יוני חכימי: אני רוצה להתייחס רגע, בואו ניתן לאריה לסיים.  מר 

 לדברים של אריה. 

 אל תזלזל באינטליגנציה שלנו.  :קהל

 דיברתי איתו, לא איתך.  מר יעקב צדקה:

אמרת שהוא עושה עליי פוליטיקה כי אני לא מבין  :קהל

מהחיים שלי. הילדים שלי מסכנים את החיים שלהם 

 יום. -שם יום

 וגם שלנו.  מר אפרים מעודה:

 לא, שלך לא.  :קהל

 )מדברים ביחד( 

 אתה תלמד את השיעור, תאמין לי, תאמין לי.  מר אייל כגן:

חנו רודפים ... תמנע את המעבר של הילדים. שנה אנ :קהל

... הקבלן הזה כל הזמן. כבר שנה, שנה.   אחריכם. 

 אני אוציא אותך החוצה.  :אבינועם ארזמר 

 תביא לי שוטר, תביא לי שוטר.  :קהל

 תעצרי את הישיבה.  מר אפרים מעודה:

 הנה הוא יושב, יושב.  :מר אביעד סיני

 .. בלי לעשות כלום, כשהילדים שלנו כל יום נכנסים.  :קהל

לירז היקר וכל מי שיושב פה באולם, אני מתאפקת  ' הגר פרי יגור:גב

הרבה ואני שומעת את כולכם ואני מרגישה את 

 כולכם. את מפריעה לי. 

 סליחה.  :קהל

סליחה, סליחה, אבל ממשיכים לדבר, אז זה לא  גב' הגר פרי יגור:
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פעם  13נחשב הסליחה. זה כמו להגיד לכאורה 

ם. אני מבקשת מכולם, במשפט, שהופך את זה לחכ

הנושא הזה טעון, הנושא הזה כואב לכולנו. אולי זה 

לא מרגיש לחלק מכאן שיושבים פה, ואנחנו באותה 

 סירה. האחריות שלי היא לא פחות משל כל אחד. 

 הרבה יותר משלהם.  מר יעקב צדקה:

 יפה, אז תצביעו איתנו.  מר אייל כגן:

ל על הכתפיים שלי, זה נכון. אבל בסופו של דבר, הכ גב' הגר פרי יגור:

אנחנו חולקים פה סירה אחת שנקראת פרדס חנה 

 כרכור. והילדים האלה הם של כולנו. 

ולא סומכים על האחריות הזאת, זו הבעיה. צדקה,  מר אלדד בר כוכבא:

במקרה זה אני גם לא סומך... אחרי שאני שומע 

 אותך... אני מוטרד. 

 תה יכול להיות מוטרד. בסדר גמור. א מר יעקב צדקה:

 ואני  מבקשת מכולנו, שנשמור על כבוד הדדי.  גב' הגר פרי יגור:

דבר ראשון, לעצור את העבודות, ולהחליף יזם. דבר  מר אלדד בר כוכבא:

 ראשון, קבלן. 

הדיון הזה למחוזות פוליטיים במקום להישאר  גב' הגר פרי יגור:

 במחוזות המקצועיים. 

בכלל אין פה מה לדבר על דברים אחרים. מה, אתם  מר אלדד בר כוכבא:

 השתגעתם? אתם לא רואים?

ואני מבקשת מכולנו שנשמור על כבוד הדדי, על שיח  גב' הגר פרי יגור:

באמת הולם. שנכבד את אנשי המקצוע ואת נבחרי 

הציבור, כמו שאתם רוצים שנכבד אתכם. הדלת שלי 

 פתוחה. 

 דבר? מי מחזיק כזה  מר אלדד בר כוכבא:

ד, בסדר, אני יכולה להמשיך לדבר במקביל. דאל גב' הגר פרי יגור:
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הדלת שלי פתוחה עבור כל אחד ואחת מכם. אני 

אומרת את זה, אתם יודעים להשיג אותי בכל 

 אמצעי. אם תרצו, גם נקיים על זה ישיבה אצלי. 

 לא, לא רוצים.  מר אייל כגן:

 ת מכם. ואני אשמע כל אחד ואח גב' הגר פרי יגור:

 יש ישיבה עכשיו.  מר אייל כגן:

 בדיון הזה יש חוקים, בדיון הזה יש חוקים.  גב' הגר פרי יגור:

 היא לא מדברת אליך.  מר אפרים מעודה:

הדלת שלה לא הדלת שלה לא פתוחה בפניי? סליחה.  מר אייל כגן:

 חבר מועצה. פתוחה בפניי? 

 חברים, די כבר.  גב' הגר פרי יגור:

 עכשיו רוצים לדבר על הפסקת עבודתו של ה... אנחנו  בר כוכבא: מר אלדד

 די, בינתיים אתה מגחיך את עצמך.  גב' הגר פרי יגור:

 אני מגחיך את עצמי?  מר אייל כגן:

הדיון הזה יש בו חוקים. אנחנו נכבד את חוקי  גב' הגר פרי יגור:

הדיון. בדיון הזה מדברים אך ורק נבחרי הציבור 

ועי של המועצה. מי שלא נוח, מוזמן והדרג המקצ

לעזוב. כרגע אני מבקשת שתכבדו אותנו בדיון הזה. 

 בבקשה. 

אני רק אסיים בתיאור שלי ובפירוט, שבעקבות  :אדר' אריה רפפורט

האירוע בשבילים, ונוכח החשש הרב שעלה בקרב 

נבחרי הציבורי ובקרב הצוות, עשינו עצירה מלאה 

ם הכנסנו גורם נוסף של הפרויקטים ממשכ"ל, ובעצ

בטיחותי,  חברה שמתמחה בייעוץ ובטיחות, בהנדסת 

בטיחות, שעשתה בקרה על האתרים אחד לאחד, וגם 

שם נמצאו ליקויים מסוימים כאלה של בטיחות, 

ולכן נעצרו העבודות גם בנועם למשל וגם בממלכתי 
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כרכורו, וגם בחקלאי. עד שלא תוקנו אותם ליקויי 

ה יש ליקוי שיכול להיות מאוד בטיחות, ובעניין הז

מהותי, ויש ליקויים קטנים. קלה כחמורה, הכל 

 טופל כדי שזה יוסדר. 

אז לכן בעניין הזה, אני חושב שאנחנו כרגע  

מתנהלים באופן שהוא עושה דגש מיוחד ומיוחד על 

שמירה של הבטיחות אתר, וגם בגישה והיציאה 

ללו. מהאתר, כי זה אי אפשר להפריד בין הדברים ה

 וזו תכנית העבודה שלנו. 

יוני חכימי: אריה, אם אנחנו היינו חושבים שאתה כמנהל  מר 

מחלקה הטכנית ההנדסה, לא מתפקד או לא עושה 

את עבודתך נאמנה, אז ההצעה לסדר שלנו הייתה 

שונה, אולי היינו דורשים לפטר אותך. אבל בגלל 

שאנחנו מעריכים ובטוחים שאתה עושה את העבודה 

בצורה הטובה ביותר, ולמרות זאת הקבלנים  שלך

מתרשלים, ולמרות שלשיטתכם העיפו את קבלן 

המשנה. אותו קבלן העסיק שב"חים ושותקים. זה 

לא פחות חמור. תראו מה קרה לנו אתמול בבאר 

 שבע, זה היה יכול להיות לנו פה עם הילדים. 

 אוי, נו באמת.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי:  ידי באמת. אל תג מר 

 מה אתה מכניס באר שבע גם אתה? מר אפרים מעודה:

 מה זה קשור?  מר נתנאל קסטן:

יוני חכימי:  זה קשור.  מר 

 די כבר לרקוד על הדם. אין לך בושה?  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי:  תשתקי.  מר 

 חצוף.  גב' הגר פרי יגור:
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יוני חכימי:  את חצופה. זה יכול לקרות.  מר 

.  דד בר כוכבא:מר אל  סליחה, הוא מעלה אפשרויות..

 אתה פוליטיקאי קטן ושפל על מה שאמרת עכשיו.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי:  את קטנה.  מר 

 הוא מעלה אפשרויות.  מר אלדד בר כוכבא:

 חצוף.  גב' הגר פרי יגור:

. מר אפרים מעודה:  אז תסגור את כל אתרי הבנייה..

 )מדברים ביחד( 

 רק רגע, שתבינו.  וני חכימי:מר י

 יא לא לעניין. ההקצנה ה מר נחום גנצרסקי:

יוני חכימי:  זה לא הקצנה.  מר 

 זו לא אפשרות.  מר נחום גנצרסקי:

 זו אפשרות, לצערנו הרב היכולה להיות.  מר אלדד בר כוכבא:

יוני חכימי: זו אפשרות. אני אגיד לך למה זאת אפשרות. כי  מר 

מנועי כניסה מטעם השב"כ, לא אותם שב"חים הם 

 מטעם המשטרה. 

.  :אדר' אריה רפפורט  יוני, אלי השב"ח..

 המבין הגדול בביטחון.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי:  תשתקי.  מר 

המבין הגדול בביטחון שמטיף לנו איך לנהל את  גב' הגר פרי יגור:

 היישוב. את העסקים שלך לך תנהל. 

יוני חכימי: תנהלי את החיים שלך. אני ברוך השם, את תשתקי,  מר 

לא עשית עשירית ממה שעשיתי. את העסקים שלי? 

שנה ולא תגיעי להצלחה  133את עוד תלמדי עוד 

 שלי. כלומניקית. 

 זה עניין של מדיניות.  מר אלדד בר כוכבא:

יוני חכימי: אז אתם רואים? זו ההתייחסות, זו ההתנהגות שלה.  מר 
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הג, ותשימו לב, זאת ראש היא מבקשת מכם להתנ

  -המועצה שלכם. לעצם העניין

 לא, אני רוצה לדבר.  מר אלדד בר כוכבא:

יוני חכימי: אריה צריך, קיבלו ממשרד החינוך גם דוחות  מר 

בעקבות התלונה של ארז. הייתי מצפה שיהיו את 

הדוחות האלה. עכשיו שאריה יתייחס לדוחות 

 האלה. 

 צה. זה ראש המוע :מר אביעד סיני

יוני חכימי: ברור שזה ראש המועצה. אני לא מאשים את אריה,  מר 

חלילה. זה ראש המועצה שהבטיחה אחרי האירוע 

 בכרכור. 

 הכל אני, זה בסדר.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי:  ברור שהכל את.  מר 

 בסדר.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי: ה ובדק, את היית צריכה, אחרי שהמנכ"ל נתן הנחי מר 

רק את צריכה לעצור את העבודה הזאת ולהחליף את 

 הקבלן. 

 אז אתה מבין שזה פוליטי?  גב' הגר פרי יגור:

 טוב, אני רוצה לומר משהו, תן לי שנייה.  מר אלדד בר כוכבא:

 בבקשה, אלדד.  מר אייל כגן:

 הכל פוליטיקה.  גב' הגר פרי יגור:

עכשיו כרגע את הקטע, הכל תראו רבותיי, עזבו  מר אלדד בר כוכבא:

פוליטי, זה בסדר. אבל יש פה בעיה אחרת. אתם 

רואים פה התנהלות, באשמת המועצה זה לא חשוב, 

של קבלנים, שלא עובדים כמו שצריך, מוחרגים. 

אתם אומרים שהם מוחרגים, אבל בכלל הוציאו 

אותם מהרשימה לגמרי ולא יכולים. בכלל מה יש פה 
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תר. ישר עוצרים. זה גם לא לחשוב, הדיון הזה מיו

 סטנדרטים חדשים, סטנדרטים ישנים אגב. 

 לא בקדנציה הזאת.  מר אייל כגן:

זה משהו אחר. אבל סטנדרטים ישנים. אם זה היה  מר אלדד בר כוכבא:

מגיע לפתחי או מגיע לקודמי, דבר ראשון עוצרים 

ה. זה לא משנה מה. דבר ראשון עוצרים את העבוד

כים להבין בדבר הזה, לא צריך את העבודה. וצרי

לחייך. כל מה שהעלו פה אנשים, העלו את הדברים 

האלו מבחינת סכנה שיכול להיות באמת אירוע 

ביטחוני, צריך לקחת את זה ברצינות, את הדברים 

האלו, וצריך להתייחס אליהם ברצינות. ורק אדם 

 שיש לו באמת כובד ראש שמבין. 

שאין מנהיגות, אין  תראי, מה עלה מכל התמונה פה? 

ראש מועצה ומזלזלים בנו. זה מה שעלה אגב מכל 

הדיון פה, מי שמבין את זה. אז יכול להיות הסכם 

פוליטי אחר. אבל הרב צדקה, לך גם צריכה להיות 

 אחריות כלפי הילדים. 

יש לי אחריות כלפי הילדים, הרבה יותר  מר יעקב צדקה:

 מהאופוזיציה. 

ול להיות שאתה צודק לגבי כמה, אבל יש לי יכ מר אלדד בר כוכבא:

  -אחריות כלפי ה

חשבון ילדים ועל  על... בכובד ראש ולא בפוליטיקה  מר יעקב צדקה:

 חשבון דברים.

שזו פוליטיקה על חשבון אבל גם אם אתה חושב  מר אלדד בר כוכבא:

ילדים, מאחר שיש פה התנהלות שיטה, תפתח את 

 הראש.

 רה בטיחותית ביותר. ... בצו מר יעקב צדקה:
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תקשיב לי שנייה. מאחר שיש פה התנהלות שיטה,  מר אלדד בר כוכבא:

ואתה רואה פה שהדברים חוזרים על עצמם וזה לא 

מקרה חד פעמי, אז תפתח את הראש, עזוב כרגע את 

הפוליטיקה, ובוא נחשוב אם היה קורה אירוע חמור, 

תאר לך שפתאום היה נופל משהו. אז זה ייפתח 

דש יותר מאוחר. עוד חודשיים, אבל מה, אנחנו חו

יודעים שאנחנו נמצאים באווירה פתוחה. תגידו לי, 

 אתם ירדתם מהפסים? 

. גב' מור כהן עמר:  על חשבון מה, על חשבון חיים? באמת..

 הדיבור פה מיותר.  מר אלדד בר כוכבא:

. גב' מור כהן עמר:  ... או להפסיק או להמשיך כדי שיהיה..

יש קבלן, יש לו עבירות, הוא לא יכול, עוצרים. הו  ד בר כוכבא:מר אלד

 אלא יכול לעבוד פה, לא מעניין אותי. 

 )מדברים ביחד( 

 אתה משתלט על הדיון, אני גם רוצה להתייחס. :מר אורי פרץ

 אני רואה מה ארז כותב, מה הם אומרים, אני שומע.  מר אלדד בר כוכבא:

 ... שאלות.  :מר אביעד סיני

 אני גם רוצה. תנו לי לדבר כמה דקות. תודה רבה.  :מר אורי פרץ

... בעיות של המהנדסים, אבל עצור, לא קרה שום  מר אלדד בר כוכבא:

דבר. עוד חודשיים... תהיה גם רגוע, כולנו נהיה 

 רגועים. ומה שאמר יואב, הוא צודק. 

ל אף אחד פה בשולחן הזה לא מזלזל בבטיחות, לא ש :מר אורי פרץ

 הילדים ולא אף אחד. 

 עזוב, זה הצהרות.  מר אלדד בר כוכבא:

 אלדד, תן לי לסיים.  :מר אורי פרץ

 עזוב הצהרות.  מר אלדד בר כוכבא:

 אני רק התחלתי.  :מר אורי פרץ
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 אני לא רואה שאתה מדבר לעניין מהתחלה.  מר אלדד בר כוכבא:

 אז תחכה, תמתין. :מר אורי פרץ

 א, זה סתם למרוח. ל מר אלדד בר כוכבא:

אמרתי משפט אחד, התחלת להגיד 'הצהרות'. תן לי  :מר אורי פרץ

 לדבר. אמרתי משפט אחד. 

.  מר אלדד בר כוכבא:  ... אני רוצה..

בסדר. יפה. עכשיו אני יכול להמשיך? תודה רבה. אף  :מר אורי פרץ

אחד מאיתנו לא מזלזל בחיי אדם, בטח לא בחיי 

צים שהמקום שהם לומדים בו הילדים שלנו, כולנו רו

יהיה הבטוח ביותר. אבל הנהגה שהיא אחראית, 

 צריכה לדאוג לכל התמונה. 

אז בשם הבטיחות, אי אפשר לעצור את כל היישוב  

ולא לעשות כלום. צריך לפקח, צריך לבקר, צריך 

-הכל נכון.  אבל צריך גם לדאוג שבלהעיף קבלנים, 

 יהיו כיתות לילדים.  1.9

יוני   ללא ספק.  חכימי:מר 

אני רוצה לשמוע גם את ההורים, לא אלה שיושבים  :מר אורי פרץ

פה, כל אלה שהילדים שלהם לא יהיה להם איפה 

, נשלח אותם לאיזה קרוואן, ובכלל לא 1.9-ללמוד ב

 יהיה להם סידור. 

.  מר אלדד בר כוכבא:  הם יגידו לך 'בטיחות מעל הכל'

עשה ותפקח, זה מה שהמועצה עושה. נכון, נכון. אז ת :מר אורי פרץ

 תעשה ותפקח. תעשה יותר בקרה. 

 יש לך קבלן פסול, תוציא אותו דבר ראשון.  מר אלדד בר כוכבא:

 אבל עשו את הצעדים. שמעת מה שאריה אמר.  :מר אורי פרץ

אני מוטרד ואני מתכונן לטפל בזה בהמשך. אני  מר אלדד בר כוכבא:

 ן הקבלן... מוטרד ממה ששמעתי. דבר ראשו
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-לעצור את העבודות, המשמעות שלא יהיו כיתות ב :מר אורי פרץ

1.9 . 

 )מדברים ביחד( 

 אין פה פוליטיקה, אני בצד הזה של הפוליטיקה.  מר יואב קעטבי:

אף אחד לא מדבר פוליטיקה. איפה שמעת את  :מר אורי פרץ

 המילה פוליטיקה? 

 א ראיתי פה. אני ראיתי שקיר נפל, אני ל מר יואב קעטבי:

אתה שומע פה דברים חמורים, ואתה לא אכפת לך.  מר אלדד בר כוכבא:

 עוד חודשיים... מה יקרה? 

תרשו לי כמה משפטים. שנייה אחת, אני לא סיימתי.  :מר אורי פרץ

התחלתם להביא פה נתונים על צווי בטיחות... 

... כל קבלן  77,333 צווי בטיחות לקבלנים בארץ. 

צווי בטיחות. אז מה? לא נעבוד, לא   שתביא, יש לו

 נקדם כיתות?

אורי, אז לא נעבוד, חודש לא נעבוד. חודשיים לא  מר יואב קעטבי:

 נעבוד. אבל ילדים יהיו בטוחים, זה הכל. 

 ? ילדים יהיו בטוחים. 1.9-אז מה תעשה ב :מר אורי פרץ

 ... על חשבון ילדים פה.  מר יואב קעטבי:

 שבון. למה אתה מכניס דברים לפה? לא על ח :מר אורי פרץ

 אני לא מכניס. זאת האמת.  מר יואב קעטבי:

 מה הקשר?  :מר אורי פרץ

.  מר יואב קעטבי:  לי אין פה ילדים, והנכדים שלי..

למה אי אפשר גם לעבוד וגם לפקח? וזה שאתה  :מר אורי פרץ

 עומד, זה לא עוזר. 

 כי הקיר כבר קרס.  גב' מור כהן עמר:

אם הנכד שלי בחקלאי ייפגע, אז אוי ואבוי לכולם  ב קעטבי:מר יוא

 פה. 
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 למה אי אפשר לפקח?  :מר אורי פרץ

.  מר אפרים מעודה:  אחרי חודשים מי מבטיח לך שלא..

 )מדברים ביחד( 

 אפשר גם לבצע עבודה וגם לפקח. לא צריך לעצור.  :מר אורי פרץ

ם חודשיים בתנאי ההורים לא יכעסו אם תעכב לה מר אלדד בר כוכבא:

 שיש בטיחות. 

אלדד, לא למדו פה ילדים בקרוואנים כשהיישוב  מר יואב קעטבי:

התפתח? אני הייתי פה יו"ר ועד הורים יישובי. בלי 

 סוף קרוואנים היו פה. מה קרה? 

 )מדברים ביחד( 

לא, אני מצטרף, אני מאוד סומך עליה, ותמשיך  :מר אביעד סיני

יהיה פה טוב. שאלה,  ותעזור לנו שבעזרת השם

אמרת שלכל הקבלנים יש בעיות, וזה ברור. כמה 

 שוללים להם את הרישיון כמו ששללו לגרייב?

 מעט מאוד.  מר אייל כגן:

לפי מה שאני הבנתי, אפשר לספור אותם על יד אחת,  :מר אביעד סיני

 . 7מקסימום 

 נכון.  מר אייל כגן:

 עזוב את הסטנדרט...  יש פה עניין, אתה מבין? :מר אביעד סיני

אביעד, אתה יכול לראות בנייר שהגשתי לך, יש שם  מר אייל כגן:

חברות ששללו להן. אני רוצה להקריא את הצעת  2

 ההחלטה. 

נו תן לי.  :מר אביעד סיני  רגע, רגע, כגן, 

 הגר, הוא נותן את הצעת ההחלטה שלו.  מר אפרים מעודה:

לה. שנייה רגע. אולי זה ליועץ אריה, יש לי עוד שא :מר אביעד סיני

המשפטי, אני לא יודע. או שאלה לפני כן. מבחינת 

משכ"ל, אני יודע שאנחנו בחרנו בהם כדי שיריצו 
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 מכרזים, הייתה את הבעיה לצערי הרב במכרזים. 

 זה כל העיריות בוחרות במשכ"ל, זה לא רק אנחנו.  מר אפרים מעודה:

  -קובי המנכ"ל לשעבר שעזב אז אני זוכר אמרנו, :מר אביעד סיני

.  גב' הגר פרי יגור:  זה לא קשור, גם בקדנציה הקודמת..

היו ראשי מועצה שגם את האוטו שלהם קנו דרך  מר נתנאל קסטן:

 משכ"ל. 

אני יודע, נתנאל, אבל הייתה החלטה שאני גם  :מר אביעד סיני

מיליון שח  73-החלטתי. גם אני אחראי עליה, ש

 "ל. מכרזים יוצא למשכ

 וזאת הייתה טעות.  מר אייל כגן:

אביעד, גם בקדנציה הקודמת, כשאתה עוד לא היית  גב' הגר פרי יגור:

חבר מועצה ואני כן, היה סדר גודל של העסקה דרך 

משכ"ל בעשרות מיליונים יותר. גם חברי פה שאישר, 

 כממלא מקום ראש מועצה. 

 לא ביחס למכרזים האלה, לא נכון. מר אייל כגן:

 גם את הרכב שלו הוא קנה במשכ"ל.  מר נתנאל קסטן:

 מילא הרכב שלו, אבל גם עשרות  מיליונים... גב' הגר פרי יגור:

 מה הקשר? מר אייל כגן:

 תסתכל את ההיקפים.  מר נתנאל קסטן:

 תגיד לי, למה אתה אידיוט?  מר אלדד בר כוכבא:

 .. היקפי משכ"ל היו הרבה יותר גבוהים מ. מר נתנאל קסטן:

... למה אתה אידיוט? אין לי ברירה, אלא להגיד לך  מר אלדד בר כוכבא:

 את זה. מה זה שייך זה לזה, רבותיי? 

 משכ"ל זו לא הבעיה.  גב' הגר פרי יגור:

 בהחלט בעיה.  מר אייל כגן:

הם עושים פיקוח מטעמם, וגם ... סוג של פתרון.  גב' הגר פרי יגור:

 פיקוח מטעמנו. אנחנו עושים עוד שלייקס של 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 72.0.7377צה שלא מן המניין מיום ישיבת מוע

 

 56 
 

 ... להיות בוועדת מכרזים שלנו.  מר אפרים מעודה:

אז אני שואל את השאלה האחרונה, וההנהלה אגב  :מר אביעד סיני

  -אמרה את זה שקרס הקיר. אנחנו אמרנו קרס קיר

 חיי אדם ורכב? אוי אוי אוי.  מר אלדד בר כוכבא:

גם אם אני  רגע, גם אם אני ממשיך לעבוד איתם, :מר אביעד סיני

בסוף מקבל החלטה מהשיקולים שאורי ציין, אני 

מהעולם שלי במשרד  הולך איתם. ממה שאני מכיר,

  שאני עובד בו

אם מישהו עכשיו הסבר לי נזק, וברור שהוא הסב  

נזק, כי קריסת הקיר פגעה בשם הטוב של המועצה 

ושל היישוב, סיכנה את הילדים, גרמה להוצאות 

ומר בצדק, אני מפקח יותר וכו', עכשיו, מה שאריה א

נתנו את הדין, וכל הסערות שיש פה וכו'. הם 

 משכ"ל? 

 לא.  מר אייל כגן:

.  מר אלדד בר כוכבא:  קבלן פסול, מה זה שייך..

רגע, שתית? אני אמרתי בדיון הנהלה, אגב, חלק  :מר אביעד סיני

מההנהלה גם הייתה איתי. בואו נחלט ערבויות דבר 

 ראשון. 

.  לדד בר כוכבא:מר א  הקבלן לקחו לו את הרישיון..

 בוא נעיף אותו.  מר אייל כגן:

.  :מר אביעד סיני  יש ערבות ביצוע, אני מחלט ערבות..

 אין לך הגנה ביטוחית.  מר אלדד בר כוכבא:

 ... אתה לא מבין? אתה באמת...?  מר אייל כגן:

 רגע, רגע, כגן.  :מר אביעד סיני

 הצעת ההחלטה של כגן? מה  מר אפרים מעודה:

 ... הגנה ביטוחית, אין החרגה. מה זה החרגה?  מר אלדד בר כוכבא:
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 כגן, מה עם הצעת ההחלטה? מר אפרים מעודה:

אני רוצה להציג אותה, ואני מקווה שאתה תצביע  מר אייל כגן:

 יחד איתי. 

 אין לך ביטוח על קבלן שנפסל. משפטית אין לך.  מר אלדד בר כוכבא:

רגע, אבל אלדד, אני רוצה להבין אם אנחנו  :יעד סינימר אב

 ממשיכים בקו שתואר פה. מוצה הדין מולו? 

... כרגע לעצור. אני לא אומר שימשיכו הלאה. לעצור  מר אלדד בר כוכבא:

מה הבעיה את העבודות, להחליף קבלן. זה הכל. 

 להחליף קבלן? 

 מול? ... איך לא עשיתי דברים היום, את :מר אביעד סיני

 )מדברים ביחד( 

 באיזה טענה משפטית אתה יכול להוציא אותו?  מר נתנאל קסטן:

ן לי מכרז בהסכם איתו  :מר אביעד סיני הכמעט ונפגע הזה, אם אי

שאני יכול להעלות אותו על טיל על זה, אז יש לי 

בעיה... מה זה, שכונה? נתנאל, קרס קיר... מה הלך 

 שם? לא היה פיקוח. 

 חד( )מדברים בי

אביעד, מחר יקרה אסון לאור ההתנהלות של הקבלן,  מר אלדד בר כוכבא:

אין לך כיסוי ביטוחי. כולם פה ייתבעו, אלו 

שהסכימו לזה. פה לא יגנו עליהם, גם לא הביטוח. 

כי הם שמעו ולא הקשיבו. אז אני לא... אותם 

 בכלל... שלהם בלי להצביע, בלי כל קשר. 

, יש כאלה שמתפרצים ויש כאלה שמבקשים חברים גב' הגר פרי יגור:

 רשות דיבור, אז נחום מבקש לדבר. 

 אני יכול לדבר משהו?  מר נחום גנצרסקי:

 אני לא מבין את זה.  מר אלדד בר כוכבא:

תראו, כשאני שמעתי על המקרים האלה, התגובה  מר נחום גנצרסקי:



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 72.0.7377צה שלא מן המניין מיום ישיבת מוע

 

 58 
 

לסלק את הקבלנים. אבל  –הראשונית הייתה 

 ין אז ככה. כשלומדים את העני

הדגישו פה את זה שהקבלן אין לו אישור לעבוד,  

אבל הרגולטור קבע במפורש שהקבלן יכול להמשיך 

לעבוד בפרויקטים האלה והאלה, כולל את 

הפרויקטים האלה של פרדס חנה. אז אני לא יכול 

לבוא, לא שאני לא יכול, אני לא רוצה לבוא במקום 

הקבלן הזה הרגולטור. הרגולטור הממשלתי קבע ש

 רשאי לעבוד במקומות. 

 אז מה?  :קהל

 רגע אחד.  מר נחום גנצרסקי:

 חבר'ה, דיברנו על זה.  גב' הגר פרי יגור:

שהקבלן רשאי לעבוד, ואם הוא טוב לרגולטור, הוא  מר נחום גנצרסקי:

 טוב גם לנו. 

 מי אמר?  מר יואב קעטבי:

.  :קהל  הוא לא טוב..

... דברי הבל. אני לא מ מר אלדד בר כוכבא:  בין אותך, באמת. 

 אני יכול להביע את  דעתי?  מר נחום גנצרסקי:

כמה אפשר לשמוע שטויות? שמעתי את קסטן עם  מר אלדד בר כוכבא:

השטויות שלו, אני שומע את פרץ עם השטויות שלו. 

 אני לא מדבר...

 )מדברים ביחד( 

אקריא את  את לא רוצה לענות? אז אל תעני. אז אני מר אייל כגן:

 ההצעה. 

 אני חייבת לשאול אותך שאלה, סתם להשוואה.  גב' מור כהן עמר:

לא סיימתי. עוד לא סיימתי. והשאלה עכשיו, מה  מר נחום גנצרסקי:

 יהיה מחיר הטעות שאתה נעשה. 
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 כבד. כבד מאוד.  מר אייל כגן:

י רגע אחד. אני שואל, אז תן לי לדבר. אני לא הפרעת מר נחום גנצרסקי:

 לך, נכון?

 בסדר גמור.  מר אייל כגן:

מחיר הטעות הוא כזה, אם אנחנו ישבתי בשקט.  מר נחום גנצרסקי:

נזרוק את הקבלן, מה שאמרו פה זה סיכוי סביר 

 לא יהיו כיתות לימוד.  1.9-מאוד שב

יוני חכימי: .  מר   זה לא נכון. אפשר לעבוד..

 )מדברים ביחד( 

בקש ממך, אני לא הפרעתי לכם, אז תהיו יוני, אני מ מר נחום גנצרסקי:

בשקט. אחר כך תגיד מה שאתה רוצה. המחיר הוא, 

שאם אנחנו נזרוק את הקבלנים, שהם מורשים על פי 

  -חוקי מדינת ישראל לעבוד בפרויקטים האלה

 הם לא מורשים.  דובר:

הם כן מורשים. אל תגיד לי לא, הם מורשים.  מר נחום גנצרסקי:

 תסתכל.

 זה ש... זה לא מורשים.  בר כוכבא: מר אלדד

 הם מורשים לעובד בפרויקטים האלה.  מר נחום גנצרסקי:

 ... לשים אותם בבית שלך.  :קהל

 הם מורשים לעבוד בפרויקטים האלה.  מר נחום גנצרסקי:

זה לא מספיק. רבותיי, ברגע שפסלו אותו כאן, זה  מר אלדד בר כוכבא:

 שהוציאו... תמשיכו... 

 ברור. הם פשוט מתעקשים לא להבין את זה.  כגן: מר אייל

 רבותיי, אין כזה דבר, אתם לא מבינים.  מר אלדד בר כוכבא:

הם ממשיכים לעבוד בפרויקטים האלה, הם מורשים  מר נחום גנצרסקי:

לעבוד בפרויקטים האלה, וצריך להבין את זה. ואם 

לא יהיו כיתות  1.9-ם ייזרקו מזה, סיכוי סביר שבה
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 ד. לימו

 אז ייפתח בפברואר.  מר יואב קעטבי:

 לא נורא.  :קהל

רגע אחד, אתם אומרים שזה לא נורא, אני יכול  מר נחום גנצרסקי:

 להביא לכם הורים אחרים שזה כן נורא. 

 לא, בטיחות מעל הכל.  מר אלדד בר כוכבא:

רגע אחד. אני זוכר את התלונות של ההורים בבית  מר נחום גנצרסקי:

ר, בבית הספר היסודי שלמדו שם... אז אני ספר כרכו

מבקש, יש צדדים לפה ויש צדדים לפה. המשכ"ל 

הזה, המועצה לקחה אותו, כיוון שאני גם חושב 

ככה, בצדק, כיוון שהמשכ"ל הזה יכול לנהל הרבה 

מאוד פרויקטים במקביל, מה שהמועצה לא יכולה 

 לעשות. 

 ין בעיות.אז תחליף את הקבלנים, א מר אלדד בר כוכבא:

אם המועצה הייתה יכולה לעשות את זה, אז לא היו  מר נחום גנצרסקי:

 לוקחים את המשכ"ל. 

יש פה בעיה בניהול של המועצה, זו בעיה בפני  מר אייל כגן:

 עצמה. 

... ניהול עכשיו, בגלל  מר אלדד בר כוכבא: למה לפני כן לא הייתה בעיה? 

 שאתה חבר ועדת הנהלה? 

 שמעת עכשיו שהם לקחו משכ"ל.  י:מר נחום גנצרסק

... אני הייתי אחראי, מה אתה משווה את ההיקפים  מר אלדד בר כוכבא:

 בכלל? 

 -אני רוצה :אבינועם ארזמר 

רגע אחד, עוד לא סיימתי. אתם מפריעים כל הזמן.  מר נחום גנצרסקי:

  -הנושא של המשכ"ל, הוא מנהל את הפרויקטים

 יך. אנחנו רואים א מר אייל כגן:
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בהיקפים גדולים, ובמקביל בהרבה מאוד פרויקטים,  מר נחום גנצרסקי:

מה שהמועצה לא יכולה לעשות. ולכן המשכ"ל זה 

לדעתי פתרון טוב מ אוד. הנושא הזה של הניהול של 

הקבלנים עלה גם בהנהלה, ואמונים עליי דברי אנשי 

המקצוע של המועצה, שמטפלים בנושא הזה. אני לא 

ס"מ  63אני לא יודע אם שער של  מפקח בנייה,

מהווה סכנה או לא סכנה, כי צילמו אותו בדיוק 

 מ' הצידה.  7כשהשומר זז 

אין שומר. אין שומר. הוא פתוח כל הזמן, נחום.  מר אייל כגן:

 למה אתה לא מאמין למה שאתה רואה? 

 אני מאמין.  מר נחום גנצרסקי:

אות. אני הבאתי את אין לדיין אלא למה שעיניו רו מר אייל כגן:

 ההפרות, אני הבאתי. 

 אז נשים שומר, נשים שומר.  :מר אורי פרץ

תשים שומר, ואז מה? ואז עוד פעם יגיעו משרד  מר אייל כגן:

העבודה ויראו שאין עוזר בטיחות? זה הכל, אני בא 

תקשיב, החברות האלה, לא אני שללתי  –ואומר לך 

  להן את הרישיון, לא אני התליתי להן.

 לא שללו, אתה מטעה את האנשים. מר נחום גנצרסקי:

אני לא מטעה, נחום. אתה לא ידעת כלום עד  מר אייל כגן:

 שאמרתי לך. 

  -שללו להם את הרישיון, אבל נתנו להם אפשרות מר נחום גנצרסקי:

החריגו אותם, החריגו אותם. אבל אתה סוברני  מר אייל כגן:

נשלל בפועל,  להחליט, אתה הרשות. הרישיון שלה

 ידידי, השערים פתוחים. 

 בדיוק, מה זה החרגה?  מר אלדד בר כוכבא:

יש אנשים ששללו להם רישיון נהיגה, למעט באזור  מר נחום גנצרסקי:
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 פרדס חנה.

 אין דבר כזה.  מר אלדד בר כוכבא:

 תבדוק את העניין. למה אתה אומר לי אין דבר כזה?  מר נחום גנצרסקי:

  )מדברים ביחד( 

נחום, נראה לך שזה בסדר ששללו רישיון אבל  מר יואב קעטבי:

 בפרדס חנה אפשר? 

 אבל זה קיים.  מר נחום גנצרסקי:

 נראה לך שזה בסדר? מר יואב קעטבי:

 זו לא בעיה שלנו. זה מאוד פופוליסטי לצעוק.  מר נחום גנצרסקי:

 אני לא צועק, אני שואל אותך.  מר יואב קעטבי:

מה הבעיה... את העבודה? קבלן לא טוב, תחליפו  בא:מר אלדד בר כוכ

 אותו, מה הבעיה? הדיון הזה מתייתר. 

 )מדברים ביחד( 

אני מבקשת שהיועץ המשפטי יגיד כמה מילים, הוא  גב' הגר פרי יגור:

 מחכה בשקט מתחילת הדיון. 

ואז יתחילו לצעוק שאין חינוך לילדים. ומי  מר נחום גנצרסקי:

 מתחייב...? 

אתה יודע אם זה היה קורה לפניי...? ישר מוציא  אלדד בר כוכבא:מר 

הסתיימה ההתקשרות. מי שמכיר אותי.  –מכתב 

ברגע שזה קרה, הסתיימה ההתקשרות. מספיק לי 

 שנפל הקיר, אם אתה תכיר אותי. 

 מי מתחייב לך?  מר נחום גנצרסקי:

 חר. ותביעה... נזיקית, ומכניס ישר מישהו א מר אלדד בר כוכבא:

 שנה לא נבנו פה בתי ספר.  73... במשך  גב' הגר פרי יגור:

לך שיבוא קבלן אחר ולא יקרו לו  מי מתחייב מר נחום גנצרסקי:

 טעויות... 

 בשביל זה אנחנו נמצאים.  מר יואב קעטבי:
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 אל תדאג לזה.  מר אייל כגן:

 אבל דבר ראשון אנחנו... איפה נשמע כזה דבר?  מר יואב קעטבי:

 הכי טוב זה לבוא לזרוק, לזרוק.  חום גנצרסקי:מר נ

 זה לגלות אחריות.  מר יואב קעטבי:

שיעבדו במשמרות, תכניס ק בלנים... המשכ"ל חייב  מר אייל כגן:

 החברות... 7לקחת את 

.  מר נתנאל קסטן:  אני רוצה לראות אלה..

מה אתה רוצה לראות? אתה תראה. על מה אתה  מר אייל כגן:

 אתה מגן? מגן? על מי 

 אני לא מגן על כלום.  מר נתנאל קסטן:

אתה היית לוקח אותו הביתה את הקבלן הזה? אני  מר אייל כגן:

 רוצה שתענה לי עכשיו, חד וחלק, כן או לא?

 לך אני לא עונה כלום. מר נתנאל קסטן:

יניר.  מר אייל כגן:  תודה רבה. איי רסט מיי קייס, תתקדם. כן, 

 ני לא עונה כלום. לך א מר נתנאל קסטן:

 אי אפשר פה לנהל דיון, זה הכל צעקות.  מר נחום גנצרסקי:

 הם מצאו לעצמם במה ומגחיכים את הנושא.  גב' הגר פרי יגור:

אנחנו מגחיכים את עצמנו?  את מגחיכה את עצמך  מר אייל כגן:

 בזה שאת לא מוכנה. 

 זה לא דיון מקצועי.  גב' הגר פרי יגור:

 דיון מאוד מקצועי.  זה מר אייל כגן:

 זה לא דיון מקצועי, זה דיון פוליטי.  גב' הגר פרי יגור:

זה לא דיון פוליטי, תפסיקי לקרוא לכל דבר  מר אייל כגן:

פוליטיקה. זה דיון מהותי ומקצועי. את לא מסוגלת 

 לעכל את זה. 

אתה נשאר במחוזות הדמגוגיים שלך ואתה לא  גב' הגר פרי יגור:

 יודע...
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יו  לא יודעת. את  ני חכימי:מר 

, אמרת שהוא 7245אני מזכיר לך שגם לירז, שרץ  מר טל דנטס:

 פעיל פוליטי. 

 נכון.  גב' הגר פרי יגור:

וההרוג הזה יכל להימנע אם היו מקפידים על  מר טל דנטס:

 הדברים שהוא ציין. 

 מה אתה אומר?  גב' הגר פרי יגור:

 אבל הוא פוליטי.  מר טל דנטס:

 טוב.  ר פרי יגור:גב' הג

 מה שהעלית, אפשרות כזו, זו לא אפשרות...?  מר אלדד בר כוכבא:

 )מדברים ביחד( 

 ואם זה פוליטי, אז תדברי.  מר טל דנטס:

 תדברי, תדברי גברתי.  מר אייל כגן:

.  גב' הגר פרי יגור:  לא אמרת עם איזה צבע אדום לצבוע..

חושבת, מה את תדברי, גברתי. תגידי מה את  מר אייל כגן:

 אומרת. 

 איפה הדלי של הצבע, רק תגיד לי? גב' הגר פרי יגור:

מצביעה בעד זה שחברה ששללו לה את הרישיון  מר אייל כגן:

 תעבור את האישור. 

 זה כל כך לשבת שם בצד השני. אתה חסר אחריות.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי: ת שום את בחיים לא עשית שום דבר. בחיים לא עשי מר 

 דבר. לא עבדת. 

 תנו לנו לשמוע את דעתה.  :קהל

 היא לא תגיד אותה, היא פחדנית.  מר אייל כגן:

 טוב, בואו נשמע את היועץ.  מר אפרים מעודה:

אפשר מכל חברי המועצה להשמיע את דעתו של  :אבינועם ארזמר 

 היועץ המשפטי? 
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 בהחלט כן.  מר אייל כגן:

 יועץ?  מי זה, איזה מר יואב קעטבי:

 היועץ המשפטי.  :אבינועם ארזמר 

 איפה הוא?  מר יואב קעטבי:

 פה. הנה הוא.  :אבינועם ארזמר 

 יניר, שלום.  מר אייל כגן:

.  מר יואב קעטבי:  אתה יודע, לא ידעתי שהוא בכלל..

 אה, לא ידעת?  :אבינועם ארזמר 

 לא ראיתי אותו.  מר יואב קעטבי:

יניר.  נעים מאוד, :אבינועם ארזמר   יועץ משפטי 

נקודות עיקריות.  7-ערב טוב, אני אתייחס בקצרה ל :עו"ד יניר גור

שנייה בנוגע לרגולציה, שיהיה לכם עוד בסיס נקודה 

 לדיון שאתם מקיימים. 

לגבי הסמכות, אני סבור שהמועצה לא יכולה לקבל  

את הצעת ההחלטה במובן הזה שההצעה הזאת גם 

ת את המועצה לנקוט לא יכולה לחייב אופרטיבי

בפעולות שנדרשו בהצעת ההחלטה, ואני אסביר 

בקצרה. אנחנו כבר הסברנו בעבר שמליאת המועצה 

 -מוסמכת לקבל אך ורק החלטות שניתנו לה

 שראש המועצה רוצה.  מר טל דנטס:

 תכבדו, תכבדו.  :אבינועם ארזמר 

 זה הכי מכובד שאני יכול, תאמין לי.  מר טל דנטס:

 אבל אתה לא מכבד אותו, טל.  :ם ארזאבינועמר 

 גם הוא לא מכבד את הידע שלנו ואת הדעות שלנו.  מר טל דנטס:

משפטי כזה שמונה  אנחנו לא יכולים לכבד יועץ מר אלדד בר כוכבא:

מטעמים פוליטיים ולא מטעמים ענייניים. לצערנו 

 זה המצב. 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 72.0.7377צה שלא מן המניין מיום ישיבת מוע

 

 66 
 

 אתם לא נותנים לו לדבר.  :אבינועם ארזמר 

כשיש יועץ משפטי של ראש מועצה ולא של מועצה,  מר טל דנטס:

 קשה לכבד, קשה לכבד, סליחה. 

כגן, אתה לא נותן לו לדבר. איך אתה יכול לכבד  :אבינועם ארזמר 

 אותו, אתה לא נותן לו לדבר. תן לו לדב. 

מה זאת אומרת? במשפט הראשון, במשפט הראשון  מר טל דנטס:

 פט הראשון. הוא כבר אמר משהו לא הגיוני, מהמש

 כי הוא לא אמר כמוך?  מר יעקב צדקה:

 יש הבדל בין היגיון וחוק ותקנות.  מר נתנאל קסטן:

אני רוצה לראות מתי אתה תהיה לך איזו דעה חוץ  מר טל דנטס:

מללקק. אני רוצה לראות מתי לך תהיה איזו דעה 

 אחרת. 

  למה, כי הוא לא אמר כמוך אז הוא לא הגיוני? מר יעקב צדקה:

 דברים שלא בסדר.  7-לא, כי הוא פתח בדיוק ב גב' מור כהן עמר:

 זכותו לפתוח. השכל לא רק בצד שלכם.  מר יעקב צדקה:

רבותיי, יש פה יועצים משפטיים שיודעים את  מר אלדד בר כוכבא:

העבודה. הרב צדקה, אני מבין במשפטים לא פחות 

 ממנו. 

ושים. פוליטיקה זה פוליטיקה זה מה שאתם ע גב' מור כהן עמר:

 להגיד... 

זה לא עמד לך בתביעה נגדי, הידע שלך במשפטים  גב' הגר פרי יגור:

 שהפסדת. 

שיקרת ובכית. תראי מה כתב השופט עליך, שיקרת  מר אלדד בר כוכבא:

ובכית. הוא אמר עד כדי דמעות. אז הוא האמין 

 לשטויות שלך, מה נעשה? 

 להסכים.  אפשר לכבד, לא חייב מר יעקב צדקה:

 אבל הפסדת, למרות הכל.  מר אלדד בר כוכבא:
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 אתה הפסדת.  גב' הגר פרי יגור:

 כתבו שהוצאת לשון הרע.  מר אלדד בר כוכבא:

 אדוני, אתה שלחת אליי, לא הפוך.  גב' הגר פרי יגור:

 הוצאת לשון הרע.  מר אלדד בר כוכבא:

 אתה שלחת לי שיק. בבקשה.  גב' הגר פרי יגור:

 אפשר לתת ליועץ המשפטי לדבר?  :נועם ארזאבימר 

 כן.  גב' הגר פרי יגור:

היועץ המשפטי האמת מתאים לך, זה נראה לי אותה  מר אלדד בר כוכבא:

 רמה. 

 אלדד, אתה מעליב את היועץ המשפטי.  :אבינועם ארזמר 

מה לעשות...? אני סבור שהייעוץ המשפטי פה, כבר  מר אלדד בר כוכבא:

מנו של ניגוד עניינים שאמרו על פרץ, לא מעכשיו, בז

ששמעתי את היועץ המשפטי הגדול, אני סבור שיש 

 לנו פה בעיה עם היועץ המשפטי. 

 איתו?  :אבינועם ארזמר 

 עם המשרד שלו, כן.  מר אלדד בר כוכבא:

 אה, אוקיי.  :אבינועם ארזמר 

שמעתי אותו פעם אחת, הספיק לי להבין שיש פה  מר אלדד בר כוכבא:

 בעיה. 

 אפשר לתת לו רק לדבר?  :אבינועם ארזמר 

 כן.  מר אייל כגן:

 הרמה היא לא רק זו, הרמה ירדה בכל מקום. מר אלדד בר כוכבא:

 ברור, כן.  גב' הגר פרי יגור:

בכל מקרה, כפי שהסברנו בעבר, המועצה מוסמכת  :עו"ד יניר גור

לקבל החלטות אך ורק מקום שהחוק הקנה לה 

לעשות כן. כל מקום אחר, הסמכות  במפורש סמכות

היא סמכות שיורית של ראש המועצה. בעזרת 
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הגורמים המקצועיים הפנינו לפסקי דין בזמנו של 

, ואין 1915בית המשפט העליון... שכבר ניתן בשנת 

 טעם לחזור על הדברים, הסברנו אותם. 

לגבי הרגולציה, אתם צריכים להבין גם את נקודת  

מול ה רגולטור, שזה המדינה.  המבט של המועצה אל

אי אפשר להתעלם מזה. המדינה מפקחת על בטיחות 

 באתרי עבודה, באמצעות רשם הקבלנים. 

זה הפיקוח שיש והאינדיקציה שלנו כמועצה או של  

כל הרשויות, האם היא יכולה להתקשר עם קבלן 

אלמוני, זה אם הוא מחזיק ברישיון ואם יש לו -פלוני

עבודות. כשהמדינה רוצה  היתר להמשיך לבצע

לקבוע רף בדברים מסוימים, שמונעים מרשות 

מקומית להתקשר עם קבלנים בנושאים מסוימים, 

 היא יודעת לקבוע את זה. 

ומי שהיה בדיוני ועדת המכרזים האחרונים, דיברנו  

בנושא של מכרז מסוים, שהוא נמצא בהליך משפטי, 

 . אז אני לא אפרט יותר מידיי ואכנס לסוגיה

על אי עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, שם  

המדינה קבעה רף שמעבר על הרף הזה לא מאפשר 

לרשות להתקשר עם אותו קבלן, ויוצרת איזושהי 

מניעה משפטית, שאין מה לעשות איתה, גם אם 

רוצים וגם אם לא רוצים. לצערי, המדינה לא קבעה 

 רף של נושא של בטיחות החוקים האלה. 

 אז אנחנו נקבע.  ד בר כוכבא:מר אלד

 אז בואו לא נעשה כלום.  גב' מור כהן עמר:

תנו לו, אל תענו לו, תן לו לסיים, אלדד. בסדר, יש  מר אייל כגן:

 חשב כללי. תנו לו לסיים לדבר. 
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ולכן העובדה, צריך להבין את זה, שגם מבחינה  :עו"ד יניר גור

או חוזית של קבלן שזכה במכרז ומחזיק ברישיון 

לצורך העניין היתר לבצע את הפרויקט, זה לא כהרף 

עין שאתה בא ומסלק אותו מתוך אתר עבודה או 

 מפר איתו את החוזה. 

 וכשלא עומד בתנאים? מר יואב קעטבי:

אז אתה מעיף אותו לקיבינימט, וזה מה שהיה צריך  מר אייל כגן:

 לעשות כבר מזמן. 

 לעצור מיידית.  מר אלדד בר כוכבא:

  -זה העניין, זה העניין. הרגולטור :יניר גור עו"ד

 מי זה? מר יואב קעטבי:

 שזה אותו רשם קבלנים.  :עו"ד יניר גור

 סליחה, יניר, שאלה משפטית.  מר אייל כגן:

 תנו לו לדבר.  מר אפרים מעודה:

 )מדברים ביחד( 

מה קורה כשהחוזה...? אני סוברני, החוזה הוא  מר אייל כגן:

 ל להעיף אותו מתי שאני רוצה...איתי. אני יכו

 בדיוק.  מר אלדד בר כוכבא:

 באיזו עילה?  :עו"ד יניר גור

מה זה איזו עילה? נהרגו לו אנשים, הוא הפר עבירות  מר אייל כגן:

 בטיחות. מה זה באיזו עילה? מה זה רגולטור? 

 אתה לא יכול להעיף אותו.  מר נתנאל קסטן:

 מחר בבוקר. יכול להעיף אותו  מר אייל כגן:

.  :מר אביעד סיני  להתמודד איתו..

 )מדברים ביחד( 

מה הוא אומר? הבן אדם קיבל סטמפה של רשם  :מר אביעד סיני

 הקבלנים, יש לו חסינות. 
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בדיוק. הוא גם לא קיבל סטמפה. הרישיון שלו נשלל  מר אייל כגן:

 בפועל. הוא נשלל בפועל.  

י בכלל מדבר איתו... בהסכם ... יש לי רישיון, אנ :מר אביעד סיני

 שלי איתו, אני יכול להכניס... 

 )מדברים ביחד( 

 ... אחרי זה תסיימו. :אבינועם ארזמר 

 לא, האוזניים נצלות על שטויות כאלה.  מר אייל כגן:

יוני חכימי: אבל הוא אמר גם דברים יותר גרועים, שאין צורך  מר 

 בישיבות  מועצה ואין צורך בהחלטות  מועצה. 

אני רוצה להגיע לסוף, ברשותך, היועץ המשפטי. אני  מר יואב קעטבי:

יכול לזרוק את המשכ"ל, גם אין לי שום בעיה... אני 

 בחרתי אותה, אני יכול לזרוק אותה, זה הכל. 

 נכון, עשינו את זה בעבר.  מר אייל כגן:

מה אתם עכשיו דרך המשכ"ל, הרגולטור וכל  מר יואב קעטבי:

 . השטויות האלה

.   מר אייל כגן:  בואו, רבותיי, זה הזמן. אנחנו מבקשים..

 הם מביאים לי קבלנים מועדים, לא רוצה אותם.  מר יואב קעטבי:

 )מדברים ביחד( 

 תנו ליניר היועץ.  :אבינועם ארזמר 

 אין לנו סמכות ואין לנו סמכות. בסדר.  מר אייל כגן:

 יש לך סמכות, תקשיב לי.  מר אלדד בר כוכבא:

 כגן, תן לו לדבר. הוא לא סיים.  :אבינועם ארזמר 

 אתה יש לך סמכות לקבוע את הכל.  מר אלדד בר כוכבא:

.  :עו"ד יניר גור  סיימתי את ה..

 אלדד, תן לו לסיים.  :אבינועם ארזמר 

 הוא סיים, הוא אמר סיימתי.  גב' מור כהן עמר:

 טוב, רבותיי, אז שמענו את הדיון.  מר אייל כגן:
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 כגן, תן לו לסיים.  :אביעד סינימר 

 הוא סיים, הוא אמר סיימתי.  מר אייל כגן:

לא, לא אמרתי סיימתי... אני אמרתי לגבי רשם  :עו"ד יניר גור

הקבלנים, הוא נותן לו את הסטמפה הזאת של אותה 

ן עילה להעיף אותו מהפרויקט  רישיון, אז לי אי

 בעילה שאין לו רישיון. 

 א על זה שאין לו רישיון. ל גב' מור כהן עמר:

זה מה שהתכוונתי... שיש לו רישיון, הוא מוגן מכל  :עו"ד יניר גור

 הוראות החוזה. 

 הבנתי, הבנתי.  :מר אביעד סיני

 יהיו הפרות אחרות... אם  :עו"ד יניר גור

איזה הפרות יותר מבן אדם שנהרג באתר? איזה  מר אייל כגן:

 הפרות? 

 ה לא רק אחד, וזה עוד הפרות. אבל ז מר אלדד בר כוכבא:

 )מדברים ביחד( 

תנו לי רגע, חברים, בואו ננהל דיון נורמאלי. עוד  :מר אביעד סיני

שאלה ליועץ המשפטי. אם בעצם לא בסמכותנו 

  -הנושא הזה של לקבוע עם מי לעבוד

אני הייתי מציע, לא צריך ייעוץ משפטי, תעלו את זה  מר יואב קעטבי:

 זה קשקוש.  להצבעה וזה הכל,

 זה לא ייעוץ. אגב, ההוא רק יועץ.  מר אלדד בר כוכבא:

אנחנו מבקשים להעלות את הצעת ההחלטה, ועכשיו  מר אייל כגן:

אנחנו נראה מי פוליטי ומי באמת חשובים לו החיים 

 של הילדים פה. 

  -לפני ההקדמות שלך גב' הגר פרי יגור:

  -רק שנייה. המועצה המקומית מר אייל כגן:

 אתה רוצה לעבור ישר להחלטה? גב' הגר פרי יגור:
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 אני רוצה לעבור להצבעה, כן. תודה.  מר אייל כגן:

סבבה. אני אגיד רק לציבור פה, שאת הנימוקים אם  גב' הגר פרי יגור:

 תרצו, תבואו אליי ותשמעו ממני, כי לא... 

 תעשי עליהם פוליטיקה.  מר אייל כגן:

 ת שלא מדברים לציבור. אבל אמר מר אלדד בר כוכבא:

 לא רוצה, לא בא לי לשמוע אותה.  מר אייל כגן:

 כן, בבקשה.  גב' הגר פרי יגור:

 אתם לא רוצים לשמוע מה ראש המועצה אומרת?  מר אפרים מעודה:

המועצה המקומית תפסיק בין בעצמה ובין על ידי  מר אייל כגן:

מתן הוראה למשכ"ל להפסיק את ההתקשרות עם 

יב. היא תיכף תצביע ונראה איפה היא חברת גרי

 עומדת. 

 הספיק לנו.  מר אלדד בר כוכבא:

המועצה המקומית תפסיק בין בעצמה ובין על ידי  מר אייל כגן:

מתן הוראה למשכ"ל להפסיק את ההתקשרות עם 

חברת גרייב בע"מ לאלתר, הן בתיכון שבילים והן 

. מי בעד הצעת ההחלטה 1בבית ספר נועם, זה סעיף 

 הזאת? 

 אני בעד.  :מר אביעד סיני

 אנשים.  5תודה. יואב, יש  מר אייל כגן:

 מה אתה בעד?  מר אפרים מעודה:

אני בעד ההצעה הזאת להעיף אותם מפה. זה מה  :מר אביעד סיני

 שהיינו צריכים לעשות לפני חצי שנה ולא היינו פה. 

 מי נגד?  מר אייל כגן:

 תודה.  הישיבה נעולה, גב' הגר פרי יגור:

 לא גמרנו את הסעיפים, שנייה.  מר אייל כגן:

 הישיבה נעולה.  גב' הגר פרי יגור:
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 , את לא יכולה לברוח. 7סעיף  מר אייל כגן:

 הישיבה נעולה.  גב' הגר פרי יגור:

 את לא יכולה לנעול את הישיבה הזאת.  מר אייל כגן:

 ... מקשה אחת.  גב' הגר פרי יגור:

 יכולה לנעול.  את לא מר אייל כגן:

יוני חכימי:  לא.  מר 

.  מר אייל כגן:  הפסדת עכשיו את ה..

 הקראת את שלושת הסעיפים? גב' הגר פרי יגור:

 . 1לא, הקראתי את סעיף  מר אייל כגן:

 תקריא את שלושתם.  גב' הגר פרי יגור:

 תמתיני בבקשה.  מר אייל כגן:

 תקריא את שלושתם.  גב' הגר פרי יגור:

 . מי נגד? אני רוצה... 5 –בעד  גן:מר אייל כ

 הציבור בא לשמוע אותך, את לא רוצה...?  מר טל דנטס:

 שלושתם ביחד תעלה להצבעה.  מר אפרים מעודה:

 אתם רוצים לנהל ככה דיון.  גב' הגר פרי יגור:

 )מדברים ביחד( 

המועצה המקומית תפסיק בין בעצמה ובין על ידי  מר אייל כגן:

ל להפסיק את ההתקשרות עם מתן הוראה למשכ"

חברת שתית בע"מ לאלתר, הן בממלכתי כרכור והן 

בעד. אני מקריא  5בתיכון אורט חקלאי. מי בעד? 

 שיירשם בפרוטוקול. 

 יפה.  גב' הגר פרי יגור:

 . 0 מר אייל כגן:

יוני חכימי:  רגע, תבדוק אם יש נגד.  מר 

 רק בסוף.  מר יעקב צדקה:

ודיעה לכם שההחלטה הזאת חסרת משמעות, אני מ גב' הגר פרי יגור:
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 ההצבעה מיותרת. 

שבי בבקשה. תני כבוד להצעת החלטה של חברי  מר אייל כגן:

 מועצה. 

אדוני היקר, ההצבעה הזאת היא לא חוקית ולא  גב' הגר פרי יגור:

בסמכות, ולכן היא לא תיושם... היא לא רלוונטית 

 בכלל. 

קשרויות שבוצעו על ידי שבי בבקשה. לאור ההת מר אייל כגן:

חברת משכ"ל עם החברות הנזכרות לעיל, ולאור 

הפרת בטיחות חוזרות ונשנות על ידי החברות 

 שנבחרו על ידי משכ"ל. 

יוני חכימי:  הציבור רואה את זה.  מר 

.  גב' הגר פרי יגור:  גם אתכם, גם את הקרקס הפוליטי..

יוני חכימי:  הקרקס שלך. חולה, חולה.  מר 

ועל מנת לייצר סטנדרטים חדשים של בטיחות  ל כגן:מר איי

ביישוב בכלל ואתרי לימוד בפרט, המועצה תפסיק 

כל התקשרות עם משכ"ל והיא סוברנית לעשות את 

 בעד.  5זה. מי בעד? 

 תודה רבה, הישיבה נעולה.  גב' הגר פרי יגור:

 תודה רה, יופי.  מר אייל כגן:

  מטומטמת אמיתית. מר אלדד בר כוכבא:

אני מבקשה שההצעה תיושם מחר בבוקר. הפסדת  מר אייל כגן:

 את הישיבה. תודה רבה והציבור הרוויח. 
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 הצבעה:

מור כהן יוני חכימי, , אלדד בר כוכבאאביעד סיני, )יואב קעטבי,  7 – בעד

 אייל כגן, טל דנטס( עמר,

)הגר פרי יגור, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל  7 – נגד

 נחום גנצרסקי( ,כמוס קסטן, דוד

 המועצה דוחה את הצעות ההחלטה כפי שהוגשו. מליאת 

 

 

 

 

 

        __________________ 

 גב' הגר פרי יגור              

 ראש המועצה                
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