
 

 

 
 1    02/07/2015תאריך:     

 2 כרכור - פרדס חנהמקומית מועצה 

 3 

 4 

 5 משתתפים:

 6 ראש המועצה -   מר חיים געש

 7 סגן ראש המועצה  -   מר אלי אטיאס

 8 גזבר ומזכיר המועצה -   רו"ח רן גלר

 9 היועץ המשפטי למועצה -   עו"ד ג'ובראן ג'ובראן

 10 מהנדס המועצה  -   אדר' אריה רפופורט

 11 מנהלת לשכת ראש המועצה -   גב' צילה כהן

 12 חברת מועצה -   גב' חיה בן צבי 

 13 חברת מועצה -   גב' שרון בן צור

 14 חברת מועצה -   גב' רינה רונן

 15 חבר מועצה -   מר איציק בוחבוט לוין

 16 חבר מועצה  -   מר אבי כאכון

 17 חבר מועצה -   מר נחמיה מנצור

 18 חבר מועצה  -   מר רון לירם

 19  בר מועצה ח -   מר אפרים מעודה

 20 

 21 פרוטוקול

 22שלום, ערב טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח ישיבה מן המניין של  מר ח. געש:

 23פרדס חנה כרכור. בפתח הישיבה אני מבקש בשם כל המועצה, 

 24בוודאי חברי המועצה, לאחל רפואה שלמה למי שהיה סגן ראש 

 25המועצה וחבר המועצה ציון רצון שעבר השתלת כליה, אני מאחל לו 

 26 ת טובה ואריכות ימים.בריאו

 27 איש טוב מאוד.  ח. בן צבי: 'גב

 28 תרם לו הבן שלו? מר א. מעודה:

( 7/15) 27פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'   

 בתמוז תשע"ה  , ט"ו 02/07/15 ביום 
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 1 הבן שלו תרם לו כליה. )קטע לא רלוונטי(  מר ח. געש:

 2 

 3 . שאילתות.1

 4יש שתי שאילתות, אבי, שאילתה ראשונה בבקשה בנושא הרכבים,  מר ח. געש:

 5אם  תקריא את השאילתה, אנחנו נקריא את התשובה ואחר כך

 6 תרצה עוד שאלה קצרה. 

 7אתה לא צריך לקרוא, חילקת, אם יש לו שאלת הבהרה בעקבות  ובראן:'ד ג. ג"עו

 8 התשובה יכול לשאול ונגמר הסיפור.

 9כן, אני רוצה לדעת תשובות, אם תוכל לענות לי על התשובות, אני  מר א. כאכון:

 10 לא קראתי, עכשיו קראתי את זה. 

 11 ם?מה השאילתה קוד מר א. מעודה:

 12השאילתה אפרים היא כזו, מכוניות מושבתות. בחצר המועצה  מר א. כאכון:

 13חונות שתי מכוניות מושבתות כבר זמן רב, לפחות אחת מהן נמצאת 

 14במקום חצי שנה, א' מדוע היא חונה שם, ב', איזה מודל הרכבים, ג', 

 15אם הרכבים מושבתים, מה הסיבה? מדוע הם לא נמכרים אם ככה 

 16. והאם משלמים עליהם, והרכב... דבר נוסף, הרכב וביטוח וטסט ..

 17של הפיקוח נראה חדש, מדוע מושבת ומי הנהג, אם היה נהג כזה, 

 18 אחד שהשבית את הרכב הזה.

 19 אם היית שואל אותי, אני שאלתי אותו, אמר זה למכירה. מר א. מעודה:

 20 כן, אבל חדשים.  מר א. כאכון:

 21 .2002שנת יצור אף אחד מהם לא חדש. רכב אחד  מר ח. געש:

 22 איזה? פיקוח לא היה. מר א. מעודה:

 23הרכב ישן באופן חריג והתיקון שלו היה אמור להיות למשאבת  מר ח. געש:

 24הסולר, במקביל בבדיקת לחצים שערכו נמצאה קומפרסיה חדשה, 

 25כשעלות התיקון מסתכמת באלפי שנים, היות והרכב ישן ממילא 

 26 בחודש יולי. הרכב השני הוחלט להוציא אותו למכרז קרוב שיערך 

 27 אבל איפה התשובה? מר א. מעודה:

 28 אצלך מצורפת. מר א. אטיאס:
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 1 אפרים, מתחת.  מר א. כאכון:

 2 מעל. מר א. מעודה:

 3, בלאי הרכב גדל באופן משמעותי עקב 2008הרכב השני שנת יצור  מר ח. געש:

 4שינוי בשימוש הרכב וריבוי משמרות, על כן הוחלט להוציאו למכרז 

 5שיערך בחודש יולי, משלמים עבורו ביטוח, מכיוון שהיה מכל  הקרוב

 6סיבה או גורם שפגע ברכב המועצה, או אחד מהרכבים פגע באדם או 

 7בכלי רכב אחר צריך שיהיה כיסוי ביטוחי, אגרת רישוי אינה 

 8משולמת עבורם, מאחר ועלויות הפרסום מכרז גבוהות, מאחדים 

 9 לה?מספר רכבים באותו מכרז. יש לך עוד שא

 10 מה זה עלות פרסום מכרז גבוהות, מה זה גבוה? מר א. מעודה:

 11 כמה עולה לו מודעה בעיתון, במכרז.  מר ח. געש:

 12 אלפי שקלים. דובר:

 13 אלפי שקלים? המועצה מפרסמת עשרות מודעות ככה.  מר א. מעודה:

 14 אפשר לפרסם.  2למה? ביד  מר א. כאכון:

 15 מה? מר ח. געש:

 16 . זה גרוש וחצי.2ביד אפשר לפרסם  מר א. כאכון:

 17 אני חייב לפרסם בשני עיתונים, זה החוק. מר ח. געש:

 18 חייבים אבי. מר א. אטיאס:

 19אבי, חברים, השאילתה, קיבלת תשובה, יש לך שאלה קצרה, קיבלת  מר ח. געש:

 20 תשובה, הלאה, לשאלה הבאה.

 21השאלה השניה, השאילתה השניה, רינה ענתה לי, אבל היא לא  מר א. כאכון:

 22תה לי, אבל היא לא ענתה לי ואתם כאילו עניתם לי את התשובה ענ

 23 שהיא ענתה לי וזאת תשובה נכונה.

 24 איפה השאילתה? מר א. מעודה:

 25 אז גמרנו, תקרא אותה, חבל. מר א. אטיאס:

 26קח. אני שאלתי מדוע ילדי בי"ס חקלאי שהיו, אני מקריא שאילתה,  מר א. כאכון:

 27ון מסיבת סיום בבית ספר העניין הוא כזה, שאילתה בדבר מימ

 28חקלאי בפרדס חנה. שמחתי מאוד לקרוא ולשמוע על אירוע פתיחת 
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 1הקיץ... שהפיקה ועדת האירועים עם רינה בשיתוף ועדת החינוך 

 2שרון, למאות משפחות ילדים ובני נוער. לדבריה של דוברת המועצה 

 3ואך ורק דבריה, כי אני קורא את מה ש... כתבה, עלות עשרים 

 4אדם שגבתה המועצה, והעבירה לקופת התלמידים בבית שקלים ל

 5ספר חקלאי פרדס חנה שזה מחווה יפה מאוד שמשמחת אותי ואת 

 6תלמידי בית ספר חקלאי פרדס חנה, אבל, ויש אבל, מדוע התשלום 

 7הנ"ל לא חולק גם לתלמידי בי"ס אלישבע או לבית הספר החקלאי 

 8מקיימות אירוע  סדנאות? מה דינן של בנות הישוב הדתיות שגם הן

 9סיום של בי"ס, מדוע הם לא קיבלו חלק מהתשלום שונה מבני 

 10הישוב, ומה דינם של ילדי חקלאי סדנאות המדהימים שלא חולק 

 11להם התשלום? וב', או אם אין להם מספיק הורים חזקים 

 12ומקושרים כדי לדאוג שהם ישתתפו, לא ישתתפו באירוע הזה, ככה 

 13יצור אפליה עלובה שכזו. שוחחתי שהמועצה מזניחה אותם, מדוע ל

 14אגב עם בי"ס, גורם בבי"ס חקלאי... שהביע אכזבה, אגב הוא מסר 

 15לי את הנושא הזה, העביר לי את הנושא הזה, את ההחלטה הזאת. 

 16אבקש תשובה לנ"ל ואין לי בעיה לרדת מהשאילתה במידה ויחולק 

 17שווה בשווה. רינה רונן ענתה לי במייל דרך אגב את מה שאתם 

 18ונים פה, ילדי בית ספר חקלאי היו מפיקי ומשווקי, מארגני ע

 19האירוע הזה, אין בעיה עניתי לרינה, אני מקבל את זה שהם 

 20מארגנים, אבל למה לא ביקשת שגם אלישבע יארגנו ולמה לא 

 21 ביקשת מתלמידי סדנאות שיארגנו.

 22 חברים  מר ח. געש:

 23 אני יכול להבין את השאלה?  מר א. מעודה:

 24 אני יכולה להתייחס? אני יכולה להתייחס בבקשה? צור:ש. בן  'גב

 25 היה אירוע שהמועצה ארגנה. מר ח. געש:

 26 המועצה מר א. מעודה:

 27 המועצה ארגנה אירוע. מר ח. געש:

 28 איזה אירוע קוראים אותו? מר א. מעודה:
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 1 הביאו זמר מפורסם. מר א. כאכון:

 2 היה?לא, אני רוצה לשמוע ממנו, איזה אירוע זה  מר א. מעודה:

 3 הביאו זמר ל... עידן עמדי.  מר ח. געש:

 4 עשו אירוע יום העצמאות? מה היה?  מר א. מעודה:

 5 ערב נוער.  ש. בן צור: 'גב

 6 ערב נוער.  מר ח. געש:

 7 זה מקובל? כל שנה עושים ערב נוער? מר א. מעודה:

 8 כמעט כל שנה. בקיצור, תראו, חברים, אנחנו עוסקים בשאילתה  מר ח. געש:

 9 אני יכולה להתייחס? בן צור:ש.  'גב

 10שרון, דקה, כששואלים שאילתה מקבלים תשובה, התשובה יכולה  מר ח. געש:

 11לבוא או ממני או ממישהו מטעמי, אז אני נותן למישהו מטעמי, 

 12שרון, תסבירי את העניין, תני תשובה קצרה ואחרי זה אם ירצה עוד 

 13 שאלה קצרה והלאה, נגמר, ממשיכים הלאה.

 14 אבל להבין את השאלה, עכשיו אתה אומר המועצה עשתה  :מר א. מעודה

 15 נכון  מר ח. געש:

 16 ערב  מר א. מעודה:

 17 נכון מר ח. געש:

 18 בבי"ס חקלאי. מר א. מעודה:

 19 שניה, לא, דקה.  ש. בן צור: 'גב

 20 אז תסבירי.  מר א. מעודה:

 21האירוע הזה הוא אירוע שני מסוגו, היה בשנה שעברה בהפקה שלנו  ש. בן צור: 'גב

 22לבד והשנה החלטנו לגייס את הנוער כדי שיביא את הנוער עצמו 

 23ויזמנו את האירוע עם בי"ס חקלאי, כינסנו את מועצת הנוער 

 24 וקבענו שהאירוע יתבצע בחקלאי, זאת הייתה התוכנית המקורית.

 25 לבי"ס חקלאי. מר א. מעודה:

 26תהליך לכולם, פתוח לכל הקהילה, אבל שהם יעשו בשבילנו את ה ש. בן צור: 'גב

 27של המכירה, של גיוס האומנים, של כל הדברים, הם יעבדו, הם 

 28 ימכרו את הכרטיסים והם יעזרו 
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 1 והאירוע בחקלאי. מר א. מעודה:

 2 היה אמור להיות בחקלאי. ש. בן צור: 'גב

 3 היה פחות עלויות של ביטחון וכאלה. ר. רונן: 'גב

 4וא למקום שבו היא כדי לחסוך בעלויות, כדי שהקהילה באמת תב ש. בן צור: 'גב

 5מבצעת וזאת הייתה המטרה והאירוע היה אמור להיות מאוד זול 

 6יחסית כי המקום סגור וכל מיני דברים כאלה. באה האבטחה של 

 7המועצה בשיתוף עם המשטרה וביקשו להעביר, בגלל שמדובר בזמר 

 8מוביל בתחומו וחשבו שיהיה יותר עניין, להעביר ... קפצו העלויות. 

 9להסיר את ידם מהאירוע, מודה, רצו להסיר את ידם החקלאי רצו 

 10מהאירוע, להגיד חבר'ה אנחנו לא מוכרים, ואז פנינו לכל הקהילות 

 11 האפשריות למעט סדנאות, סליחה, לא ידעתי, מתנצלת 

 12 לאלישבע פניתם? מר א. כאכון:

 13כרטיסים בלבד ואף אחד מאלישבע לא היה, הם  53כן, וגם מכרו  ש. בן צור: 'גב

 14 אותם רק ביום האחרון. אני עבדתי עם רינת תורג'מן.מכרו 

 15 בנות שהיו שם. 20אני מכיר, אני יודע לפחות על  מר א. כאכון:

 16 אבי, אבי  מר ח. געש:

 17 זה בסדר שהיו. מר א. מעודה:

 18 תכף אני אגיד לך מה הפואנטה פה. זאת השאילתה אפרים.  מר א. כאכון:

 19 אבי, היא נותנת לך תשובה.  מר ח. געש:

 20כרטיסים, אם אתה רוצה, כרגע נתתי  53הפנקס של אלישבע פה,  ש. בן צור: 'בג

 21כרטיסים בלבד נמכרו רק ביום  53אותו לרן, אם לא נתתי אותו לרן, 

 22האחרון. הילדים של החקלאי עבדו חודשיים וחצי, ניגנו, באו ביום 

 23האירוע ומכרו. מי שמכרה באלישבע בהתנדבות הייתה רינת 

 24היות שבאירוע הבא צריך לתת לאלישבע לעשות את תורג'מן. יכול ל

 25אותו דבר והם יעשו את התהליך הזה אבל החקלאי עבדו חודש 

 26וחצי,  והכינו מופע ועמדו במכירות ודרך אגב הוצע גם לצופים, 

 27 כרטיסים. 15הצופים גם לא קיבלו, 

 28אבל השאלה ששאלתי מדוע הכסף שחולק למסיבת הסיום של בי"ס  מר א. כאכון:
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 1 אי חקל

 2 כי הם עבדו. ש. בן צור: 'גב

 3 כרטיסים. 53את אומרת שהיא מכרה  מר א. כאכון:

 4 היא מכרה ביום האירוע!  ש. בן צור: 'גב

 5לא הבנת, אבל היא מכרה? אז מן הסתם שתחלקי גם לה, ואם  מר א. כאכון:

 6עשיתם טעות עם בי"ס סדנאות... עשיתם פדיחה ולא הודעתם להם, 

 7 אז תנו להם גם כסף.

 8 מה זה לא הודענו להם? אני לא מבינה את השאלה. ש. בן צור: 'גב

 9 את עכשיו אמרת שאת לוקחת על עצמך את האחריות. מר א. כאכון:

 10 לוקחת על עצמי את האחריות. ש. בן צור: 'גב

 11 לפני שניה אמרת את זה שרון.  מר א. כאכון:

 12 חברים מר ח. געש:

 13 חבר'ה, לא יתן שאתם נותנים  מר א. כאכון:

 14 לא מבינה מה אתה רוצה. ש. בן צור: 'גב

 15 מוציאים כסף שלנו, של המועצה  מר א. כאכון:

 16 כמה המועצה הוציאה? מר א. מעודה:

 17לא כסף שלנו, המועצה לא הוציאה כלום, המועצה יעדה בתקציב  ש. בן צור: 'גב

 X  18אירועים 

 19 אם היא לא הוציאה כלום מה השאלות שלך? מר א. מעודה:

 20 הסליח מר א. כאכון:

 21 המועצה ש. בן צור: 'גב

 22 סליחה שרון, את משקרת, מה קורה לך?!  מר א. כאכון:

 23 האירוע עלה רק  ש. בן צור: 'גב

 24 בטח שעלה למועצה כסף. מר א. כאכון:

 25 שניה, שניה, האירוע תוקצב בוועדת אירועים  ש. בן צור: 'גב

 26 אבל זה כסף של המועצה!  מר א. כאכון:

 27 ה? כמה כסף מהמועצ מר א. מעודה:

 28 שקלים. 53,000 ש. בן צור: 'גב
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 1 המועצה מר א. מעודה:

 2 כן, אז זה לא כסף. מר א. כאכון:

 3 הלו, חברים! יש שאילתה, נותנים לה תשובה, ברור לחלוטין  מר ח. געש:

 4 אין פה תשובה חיים. מר א. כאכון:

 5יש פה תשובה, היא לא טובה התשובה אולי אבל יש תשובה, היא  מר ח. געש:

 6טובה, ככה האירוע תוקצב במסגרת ועדת האירועים, תשובה לא 

 7אלף שקל, היה צריך להיות מבוצע במקום אחד, בוצע  50-תוקצב ב

 8 במקום אחר, החליטה ועדת האירועים 

 9 שקל. 5,000לתת  ש. בן צור: 'גב

 10למי שסייע בהפקה, אתה שאלת למה לא ביקשו סיוע בהפקה גם  מר ח. געש:

 11 מבתי הספר האחרים 

 12 מה לא נתנו להם כסף?ול ון:מר א. כאכ

 13 כי לא ביקשו מהם לסייע בהפקה, וזאת טעות. מר ח. געש:

 14 על העבודה הם קיבלו.  ש. בן צור: 'גב

 15ברמה, חברים, ברמה העקרונית יש תשובה לשאילתה, לא צריך  מר ח. געש:

 16להתקיים כזה אירוע, אין כזאת חיה, אין כזאת חיה, כי אם היינו 

 17ים מראש שאנחנו רוצים להפעיל את בני יודעים מראש או מתכננ

 18הנוער בהפקה היינו צריכים לשתף את כולם ובזה בא לציון גואל, 

 19 הלאה, חברים.

 20 בגלל תקלה בחקלאי קרה מה שקרה. ש. בן צור: 'גב

 21 הסכום שהועבר ל, כמה הסכום שעבר למסיבת סיום? מר ח. געש:

 22 ל.שק 5,000שקל, הוא עוד לא עבר,  5,000 ש. בן צור: 'גב

 23 אבל ברמה העקרונית מר ח. געש:

 24 מן הראוי גם אלישבע וגם  מר א. כאכון:

 25אם רוצים לשתף את הנוער צריך לשתף את כולם, לא רוצים אל  מר ח. געש:

 26 תשתפו אף אחד.

 27 מכובד.  ש. בן צור: 'גב

 28דבר נוסף לפני שאתם עוברים לסדר היום, תראו, הייתה פה ישיבה  מר ח. געש:
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 1לתכנון ובנייה בעניין המגרש למכירת מכוניות, של מליאת הוועדה 

 2השכרת מכוניות, עכשיו הייתה הצבעה דמוקרטית לחלוטין, הרוב 

 3החליט, אני לא ידוע להגיד לך במועצה על מה להגיד, מה לא להגיד, 

 4אבל כשפנו אלי עיתונאים אמרתי חברים יקרים, חברי מליאת 

 5ה נציג ציבור, הוועדה הם כולם נציגי ציבור, לא רק ראש המועצ

 6והייתה הכרעה בהצבעה ומזה נגמר, אני לא מתייחס יותר לעניין, 

 7לא הפסדתי, לא הרווחתי. עכשיו אם למישהו מהמתנגדים לא 

 8 מוצאת חן ההחלטה, תמיד שמורה לו הדרך ללכת לוועדת ערר.

 9 ועדת ערר, נכון. מר א. מעודה:

 10 עכשיו  מר ח. געש:

 11 למה אתה מעלה את זה? מר א. כאכון:

 12 אני מעלה את זה  מר ח. געש:

 13 לא, הוא מספר, מה מר א. מעודה:

 14אני מעלה את זה כי יש חברי מועצה שבאים אליהם בטענות על  מר ח. געש:

 15אופן ההצבעה שלהם, אני חושב שהם לא צריכים להתנצל על אופן 

 16 ההצבעה, לא בעד ולא נגד. 

 17 

 18  –לבנים בביה"ס מורשה  . הצעה לסדר בנושא הקמת שתי כיתות חט"ב ממלכתית דתית2

 19 מוגשת ע"י מר אבי כאכון )מצ"ב(.      

 20טוב. אבי, הצעה לסדר בנושא הקמת שתי כיתות בחטיבת ביניים,  מר ח. געש:

 21 תקריא בבקשה את ההצעה. אתה רוצה להקריא את ההצעה לסדר? 

 22 אמרנו שנתחיל את הדיון אחרת, אבל בסדר. מר א. כאכון:

 23 תזכיר לי, יכול להיות שאני לא זוכר כלום. איך אתה רוצה, מר ח. געש:

 24 אני לא יכול לבוא לפה לישיבות מכרזים ואתם מבטלים אותם. מר א. כאכון:

 25 אה, או.קי. מר ח. געש:

 26 אי אפשר ככה. מר א. כאכון:

 27טוב, אנחנו בזמן האחרון נתקלים בקושי לארגן קוורום לוועדת  מר ח. געש:

 28זים, זיהינו בעיה עם תיאום מכרזים, יש חמישה חברים בוועדת מכר
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 1לוחות זמנים כי אנשים עובדים צריך לתאם איתם זמנים שיוכלו 

 2להגיע, אבל אי אפשר, אבל אי אפשר לעצור את פעילות המועצה, 

 3בטח לא בדרך שלא להגיע לוועדת מכרזים, אני מכיר ומעריך 

 4 2014-בוועדת מכרזים הרבה מאוד, גם פתיחה וגם סגירה, לדעתי ב

 5מכרזים, נכון? אז זה גוזל זמן, ואם הבעיה היא  50, 40ה היו איז

 6 תיאום זמנים אז אפשר להשתפר אבל אי אפשר 

 7 … 5-ועדת מכרזים, ב 4-בדיוק, זאת הבעיה, אי אפשר ב מר א. מעודה:

 8 . 4-, אפרים, באמת, לא כל הזמן ב4-אפרים, זה לא כל הזמן ב מר א. אטיאס:

 9 פעם אחת.אבל שלא יהיה אפילו  מר א. מעודה:

 10 למה לא? מר א. אטיאס:

 11 ? באמת.4-מה פתאום ב מר א. מעודה:

 12  -אם צריך ואין ברירה פעם ב מר א. אטיאס:

 13 לא, יש ברירה, אז תמצא יום. מר א. מעודה:

 14 אפרים מר א. אטיאס:

 15 לא מתאים לך יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי. מר א. מעודה:

 16ה, האם מותר שלא נצטרך להגיע ל, כאילו לא תהיה ג'ובראן שומע פ מר א. כאכון:

 17 חובה ל, כאילו אין חובה להגיע לפתיחה.

 18 זה קיים . מר א. אטיאס:

 19 יש החלטה. ובראן:'ד ג. ג"עו

 20 … מה הבעיה שזה יהיה מתי שהם רוצים כאילו  מר א. כאכון:

 21שירצה יש החלטה לזמן אבל לפתוח גם לקוורום, לזמן את כולם, מי  ובראן:'ד ג. ג"עו

 22 לבוא, מי שלא בא לא בא ופותחים.

 23 מזמנים לשעה הנכונה, לא באו. מר א. מעודה:

 24 לא באים אפרים, וגם לא באים. מר א. אטיאס:

 25יש שם, אין לי בעיה, אתה אמרת זה חד פעמי ארבע, נסתדר בשש,  מר א. מעודה:

 26 נמצא איזה יום.

 27 סדרי הוועדה שיקבע בוועדה שעות וזה. ובראן:'ד ג. ג"עו

 28 חברים מר ח. געש:
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 1 …אבל הבעיה ש ובראן:'ד ג. ג"עו

 2 קבענו, הייתה החלטת ועדה בשש. מר א. מעודה:

 3 יש חברים שלא באים. … בסדר ובראן:'ד ג. ג"עו

 4 תשמע, קשה להגיע מוקדם, אנשים עובדים. מר א. מעודה:

 5יש בעיה לא רק בפרדס חנה כרכור, זה עלה בשיחת עבודה השבוע  מר ח. געש:

 6הפנים של הכנסת עם יו"ר הוועדה, חברי מועצה בארץ אינם בוועדת 

 7מקבלים שכר על ישיבות, לא מליאה ולא ועדות. אחת לכמה שנים 

 8מנסים להעביר הצעת חוק שתשפה אותם, אני לא יודע לאן זה יגיע, 

 9אבל בוודאי שאם יש חברי מועצה שעובדים ואם הם לא עובדים 

 10 -א יודע, בבמקום ומסיימים את יום העבודה, אני ל

 11 בחמש, ארבע  מר א. מעודה:

 12בשלוש, כל אחד בזמנו, צריך לנסות לתאם, לא ליצור סיטואציה  מר ח. געש:

 13 שמראש לא יהיה קוורום, אבל זה נכון גם לוועדות אחרות. 

 14 למה רק קוורום? מה לגבי הזכות החוקית להשתתף בוועדה? מר ר. לירם:

 15 … ירה ואזבסדר, יסדרו את זה בשעה סב  מר ח. געש:

 16 שעה חמש זה שעה סבירה? מר ר. לירם:

 17 לא, לא, שש.  מר א. מעודה:

 18תקשיב למי, תלוי למי, יש אנשים שחמש בשבילם זה סביר כי הם  מר ח. געש:

 19 גמרו את העבודה בשלוש.

 20 אני חושב שאתה טועה. מר ר. לירם:

 21ם בשש אם החוק מאפשר לך לקיים את זה בשש בבוקר אפשר לקיי ובראן:'ד ג. ג"עו

 22 בבוקר.

 23 אפשר מר ר. לירם:

 24 …אתה לא יכול להגיד לא חוקי כי ובראן:'ד ג. ג"עו

 25 אפשר הכל. מר ר. לירם:

 26 בשעה לא נוחה לך. ובראן:'ד ג. ג"עו

 27 אפשר גם לקפוץ מגג. מר ר. לירם:

 28 החוק מאפשר, אפשר ובראן:'ד ג. ג"עו
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 1 אז מה? מר ר. לירם:

 2שב, לא חולק על זה. אתה לא יכול אפשר להתחשב ורצוי להתח ובראן:'ד ג. ג"עו

 3 להגיד לא חוקי 

 4 …יש מה ש מר ר. לירם:

 5 אם החוק מאפשר לקיים את זה בשעה הזאת. ובראן:'ד ג. ג"עו

 6 אני אמרתי את המלה לא חוקי? מר ר. לירם:

 7 כן, אמרת זכות חוקית. ובראן:'ד ג. ג"עו

 8 ית להשתתף.אני אמרתי לתת, לקיים את הזכות החוקית, זכות חוק מר ר. לירם:

 9 אבל בוועדת מכרזים  ובראן:'ד ג. ג"עו

 10אני לא אמרתי את המלה לא חוקי לקיים בשעה, אני אמרתי לתת  מר ר. לירם:

 11לקיים את הזכות החוקית. שעת העבודה הרגילה במדינת ישראל 

 12 היא משמונה עד חמש וחצי.

 13 ממש לא נכון. מר ח. געש:

 14 או.קי.? יש מקומות מר ר. לירם:

 15 ממש לא נכון. מר ח. געש:

 16 משבע עד ארבע וחצי. מר א. מעודה:

 17 …יש גם משמונה עד ארבע, למה אתם מר א. אטיאס:

 18החוק הגדיר ישיבת מועצה בשש, מאחר וועדת מכרזים היא ועדה  מר א. מעודה:

 19 אפשר להסתמך על זה שיהיה בשש, אלא אם יודיעו מראש.… 

 20 חיים, תן לי להגיד משהו. מר א. אטיאס:

 21 אם מתאמים מראש.  ה:מר א. מעוד

 22 אפרים, אני רוצה להתייחס לזה רגע, שניה אחת מר א. אטיאס:

 23 עובדי הרשויות מר ח. געש:

 24 רון  מר א. אטיאס:

 25עובדי יצור בחלק גדול מהמקומות, לא אומר כולם, ברובם, עובדי  מר ח. געש:

 26יצור עובדים משמרות משש וחצי עד שלוש, אתה לא יכול להגיד לי 

 27 יש רוב. 

 28 סליחה  ר. לירם: מר
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 1יש פנסיונרים יש להם זמן, מה אתה עכשיו רוצה להגיד להם מתי  מר ח. געש:

 2 לבוא?

 3 אני רוצה להגיד שיש פה פנסיונרים ויש גם אנשים עובדים. מר ר. לירם:

 4 נכון מר ח. געש:

 5ואני זוכר אותך אומר לי, מה אתה מתקשר לאלי אטיאס? הוא עובד  מר ר. לירם:

 6 היה בשעה חמש וחצי.בשעה כזאת, זה 

 7 מתי זה היה? מר ח. געש:

 8 לפני כשנה.  מר ר. לירם:

 9 שכחתי.  מר ח. געש:

 10 אני רוצה להגיד משהו חבר'ה, ועדת מכרזים מר א. אטיאס:

 11אז אתה דואג למי שאתה רוצה, ולמי שאתה לא רוצה אתה לא  מר ר. לירם:

 12 דואג.

 13 תקשר לאלי אטיאס. אני לא חושב שאי פעם אמרתי לך למה אתה מ מר ח. געש:

 14בוא נעשה את זה בהבנה חיים, אני לא רוצה ויכוח, בוא נעשה את  מר א. מעודה:

 15 זה בשש וגמרנו, ואם הוא רוצה חמש וחצי שיתאם מראש.

 16אני לא קובע, לא, לא קובעים עכשיו שעה, מדברים על משהו אחר  מר א. אטיאס:

 17 אפרים, אנחנו משתדלים 

 18 ל את החיים.אתה מתחיל לנה מר א. מעודה:

 19תן לי להגיד משהו, לא, לא, אנחנו בוועדה כבר הרבה שנים ביחד,  מר א. אטיאס:

 20זאת ועדה שמתכנסת המון והרבה, זה דברים שכל הזמן דחופים 

 21וחשובים, כי זה מעכב הרבה עבודה של אחרים ותמיד אנחנו 

 22משתדלים להיות שיהיה בהתאמה עם כולם. גם כשהייתה דרישה 

 23שיניתי את זה לשש, מחמש לשש, את מה שרצו, גם של שש אז אני 

 24 כשרצו בשעה שש וביקשו בשעה שש לא באו לישיבות.

 25 מי שלא בא זה אלדד שהיה פה במועצה.  מר א. מעודה:

 26 חברים, מי שעובד, באמת, אני לא אעשה דיון על שעות עבודה. מר ח. געש:

 27 ש.בוא נסכם שבשש ואם הוא רוצה בחמש שיתאם מרא מר א. מעודה:

 28מי שגומר את העבודה בגוש דן בחמש לא יכול להגיע להנה בשש,  מר ח. געש:
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 1 עכשיו תתחילו לעשות תוכנית 

 2 הוא לא יכול. דובר:

 3 אבל היו מקרים בודדים שזה קרה. מר א. אטיאס:

 4 ר. בשש תמיד היא הגיעה הג מר א. מעודה:

 5 ון.לא נכון, ממש לא נכון מה שאתה אומר עכשיו, לא נכ מר א. אטיאס:

 6 חמישים אחוז מהישיבות היא לא הייתה. מר א. מעודה:

 7 אפרים, חמישים אחוז היא לא נמצאת. מר א. אטיאס:

 8 חמישים אחוז, שבעים אחוז זה היה בשעה חמש. מר א. מעודה:

 9 אפרים?לא נכון, מאיפה אתה ממציא את זה  מר א. אטיאס:

 10 טוב, חברים. מר ח. געש:

 11 שש.בוא נעשה ככה... ב מר א. מעודה:

 12אבל אנחנו משתדלים בשש, זה לא קורה, על זה אנחנו מדברים, אין  מר א. אטיאס:

 13 קוורום.

 14 משש, בסדר.  מר א. מעודה:

 15 גם משש ולא באו...הבאתי אותך מהבית.  מר א. אטיאס:

 16לא, זה מאתמול היום, אתמול הייתה ישיבה, אתמול הוא אומר  מר א. מעודה:

 17 תבוא מחר.

 18 י לך שתהיה ישיבה.אבל אמרת מר א. אטיאס:

 19 זה נקרא זימון? דחילק, זה חברי. מר א. מעודה:

 20 אבל אתה יודע למה. מר א. אטיאס:

 21 לא משנה, זימון צריך שלושה ימים, ארבעה ימים לפני כן. מר א. מעודה:

 22 אנחנו חיים פה... אני אין לי בעיה.  מר א. אטיאס:

 23 שעות.  24ועדה  מר ח. געש:

 24 שעות.  24אתה צריך במכתב. תביא לי מכתב או.קי., אז  מר א. מעודה:

 25 יכול להיות, אני לא רוצה להיכנס ... מר ח. געש:

 26 אז בוא בהבנה, אי אפשר בשש?  מר א. מעודה:

 27 אבל זאת לא הסיבה, אנשים פשוט, אמרת אמרת לי משהו אחר. מר א. אטיאס:

 28 טוב, חברים. מר ח. געש:
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 1 מה? מר א. מעודה:

 2ת האנשים מהוועדה אמרת לי, לא אמרת לי שלא לא מעניין א מר א. אטיאס:

 3 רוצים. 

 4 כי זה שלוש פעמים בשבוע דחילק. מר א. מעודה:

 5 לא רק בגלל זה, לא נכון. מר א. אטיאס:

 6חברים, אין ספק ש, חיה, חברים, אין ספק שהעברת הוועדה לתכנון  מר ח. געש:

 7 לכאן יצרה עומס נוסף, אבל אנחנו לא שונים מהרבה מאודובנייה 

 8רשויות בארץ שמקיימות את אותן ועדות בדיוק, אנחנו לא 

 9ממציאים את הגלגל, להפך, יש לא מעט רשויות שכל הוועדות 

 10מתכנסות רק בשעות הבוקר כדי לא לשלם שעות נוספות לעובדים, 

 11 יש גם כאלה סיבות.

 12 אבל יש את חברי המועצה ש... מר א. מעודה:

 13חייב עובד לעבוד אחרי השעות יותר מזה חיים, אי אפשר ל ח ר. גלר:"רו

 14 המקובלות, זה שהעובדים באים זה רק מהבנת המצב והרצונות...

 15 התפקיד הבכיר שלהם מאפשר להם. מר א. מעודה:

 16 חברי מועצה לא באים בשכר.  מר א. אטיאס:

 17 בסדר, עובד אי אפשר לחייב, בארבע העיפרון נופל. ח ר. גלר:"רו

 18לו שיעבוד בשעה כזאת, מי שמגיע לפה זה אתה לא תביא עובד כאי מר א. מעודה:

 19 בכירים, באמת, הם די .. .

 20 תודה רבה, אבי. מר ח. געש:

 21אגב, אני חושב שוועדת הפנים צריכים להבין שלא לדבר על חברי  מר א. מעודה:

 22מועצה רגילים שרוצים לקבל שכר, אלא אנחנו היום גם חברי ועדת 

 23 בניין ערים אז 

 24 מדינת, ברוב מדינת ישראל.אותה בעיה בכל  מר ח. געש:

 25תקשיב לי טוב אפרים, יש לך, ראש המועצה שלך הוא היה יו"ר  מר א. כאכון:

 26המטה של ביבס, הכל תלוי בביבס, אם ביבס ירצה להעביר את זה 

 27 הוא יעביר את זה.

 28 את מה להעביר? את מה? מר א. אטיאס:
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 1 -את הנושא הזה של תשלום ל מר א. כאכון:

 2 צריך להעביר את זה, לא פה. בכנסת מר א. אטיאס:

 3זה קודם כל תלוי בשלטון המקומי...הרי השלטון צריך לשלם את  מר א. כאכון:

 4 זה, המועצה צריכה לשלם את זה.

 5 הכנסת לא מאשרת. מר א. אטיאס:

 6 נשמע את חיים מה אומר לך. מר א. כאכון:

 7 יש לובי לזה. מר א. אטיאס:

 8לבקרים, אחת לכמה זמן הוא  אמרתי לכם, הנושא עולה חדשות מר ח. געש:

 9עולה בכנסת, יש התנגדות בתוך השלטון המקומי מצד חלק מראשי 

 10הרשויות כי מדובר על תוספת לתקציב משמעותית שאף אחד בעצם, 

 11גם בהצעות שהיו בקדנציה הקודמת שנדמה לי בראשון לציון העלו 

 12את זה, לא היה שם מנגנון בקרה, ההופך של זה שעכשיו ישבו 

 13  הוועדות

 14 מה זה ישבו. מר א. כאכון:

 15רצוף כל השבוע. ועדת הנהלה צריכה להתכנס אחת לשלושה  מר א. מעודה:

 16ועדות חודשים, ועדת מכרזים היא ועדה אד הוקית כשיש מכרז. 

 17 חובה זה אחת לשלושה חודשים חובה. 

 18אבל לא כמו ועדת מכרזים... ועדת הנהלה לפני כל ישיבת מועצה יש  מר א. מעודה:

 19 הנהלה.ועדת 

 20יש רשויות שזה לא עובד ככה, יש רשויות שעושות ישיבת הנהלה  מר ח. געש:

 21 שעה לפני מועצת עיר. אבי בבקשה.

 22 אני מעלה את ההצעה הזאת פעם שניה מר א. כאכון:

 23 פעם שלישית גלידה. מר ח. געש:

 24אני אעלה הצעה אחרת... אני יודע איזה תשובה הולכת להיות אבל  מר א. כאכון:

 25 לה פעם הבאה בדרך אחרת יותר מתוחכמת.אני אע

 26 הופה מר ח. געש:

 27כן, אני מקווה שזה יעבוד. אני מאוד חשוב לי להקים בישוב בכלל  מר א. כאכון:

 28לא רק חטיבת ביניים דתית נוספת לבנים, אני חושב שצריך להיות 
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 1בכלל בבית ספר תיכון גם עוד בית ספר תיכון דתי וגם בית ספר 

 2ל... זאת ההצעה הבאה שלי במידה וזאתי לא  תיכון לא דתי מעבר

 3תעבור. בחודש ינואר הגשתי הצעה לסדר בנושא הקמת חטיבת 

 4ביניים בבית הספר מורשה בכרכור. זה בית ספר מוביל מאוד, יש בו 

 5הרבה מאוד תלמידים ברוך השם. אכן ראש המועצה הסיר את 

 6ההצעה לסדר בשיתוף חברי המועצה, בפרט הדתיים, כשהבטיח 

 7 בבית ספר נעם יפתח, יואב ברודוס.ש

 8 איפה יואב? מר א. מעודה:

 9 ברודוס.  מר א. כאכון:

 10 זה בתוך ההצעה לסדר? מר א. מעודה:

 11 לא, הוא פשוט שאל אותי איפה יואב. מר א. כאכון:

 12לא הבנתי, חשבתי שהוא קורא מההצעה לסדר, יואב ברודוס. )קטע  מר א. מעודה:

 13 לא רלוונטי(

 14ונה הבנתי, בגלל זה הגשתי את ההצעה לסדר נוספת שלא לאחר מר א. כאכון:

 15תיפתח בנועם חטיבת ביניים מכיוון ש, אין בעיה של רישום 

 16תלמידים, ככה אני חשבתי בהתחלה שיש בעיה של רישום 

 17תלמידים, בסופו של דבר אפרים התקשר אלי ואמר לי אין בעיית 

 18מבנה  רישום תלמידים, יש בעיה של מבנה יביל, הייתה בעיה של

 19יביל. שמעתי את אפרים מעודה אתמול אחרי שסיימתי לשדר ברדיו 

 20שמעתי בדרך הביתה ברדיוס באותו ערוץ אפרים מדבר ברדיו, והוא 

 21 אמר שבית הספר יפתח.

 22 לא אמרתי, הם הקליטו אותי. מר א. מעודה:

 23לא משנה, זה מדובר, אתה דיברת. הדוברת של המועצה אמרה שלא  מר א. כאכון:

 24 פתח בית ספר בנועם.בטוח שי

 25 מתי, אחרי שדיברתי? מר א. מעודה:

 26 אחרי שדיברת, כן מר א. כאכון:

 27 אני לא שמעתי. מר א. מעודה:

 28שלא בטוח שיפתח. אני מבקש, אין לי בעיה שיקום בנועם והלוואי  מר א. כאכון:
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 1ובמורשה, הלוואי, כמה שיותר. אני חושב שיש תלמידים, יש הרבה 

 2דל, אני אומר שאם מקימים בנועם חטיבת תלמידים והישוב גם גו

 3 ביניים זה לא אומר, צריך לשלול שיקום גם במורשה. 

 4 לא יודע את זה, חיים.  מר א. מעודה:

 5אני מדבר פה לכלל חברי המועצה. אני אומר שאם קם בנועם  מר א. כאכון:

 6להקים במורשה חטיבת חטיבת ביניים לא רואה שום סיבה לא 

 7 יש תלמידים.ביניים, יש תלמידים, 

 8 טוב, אבי. נחמיה. סיימת? שרון, באמת אי אפשר ככה. מר ח. געש:

 9שרון, את יו"ר של החינוך, חשוב שתהיי קשובה ולא תסמסי, זה  מר א. כאכון:

 10 מאוד חשוב הנושא הזה, באמת.

 11 אבי, בוא נעשה סדר. מר ח. געש:

 12 לא, זה מאוד חשוב לי הקטע הזה. מר א. כאכון:

 13או ארבעה בתי ספר יסודיים ממלכתיים דתיים יש בישוב,  שלושה מר ח. געש:

 14 חמישה אם אני לוקח את חורב, חורב הוא סיפור אחר לגמרי.

 15 חרדי. מר א. כאכון:

 16 לא מר ח. געש:

 17 עצמאי מר א. כאכון:

 18לא יודע, חרדי, כולם דתיים, כל אחד לפי דרכו, ישורון היא ענתה  מר ח. געש:

 19 ופרח. לנו שהוא יסגר ולשמחתי הוא צמח

 20 אני אמרתי שהוא יסגר? מר א. כאכון:

 21 אתה אמרת שאנחנו הולכים לסגור אותו. מר ח. געש:

 22 נכון, אתה רוצה לסגור אותו. מר א. כאכון:

 23 ממש לא נכון, לא חשוב, הלאה מר ח. געש:

 24 אתה רוצה לסגור אותו והצעתי הצעה לסדר אם אתה זוכר. מר א. כאכון:

 25 דקה מר ח. געש:

 26מה שהציל אותו זה מעלות רווחיה, חד משמעית זה מה שהציל את  מר א. כאכון:

 27 ישורון. 

 28 לא, לא מר ח. געש:
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 1 בגיל הזה יש מספיק ילדים.  מר א. מעודה:

 2לא, לא, אפרים, אני רוצה שתענה את האמת, נכון מעלות רווחיה  מר א. כאכון:

 3 מחזיק את הבי"ס הזה, נכון...?

 4 תקשיב עכשיו אבי. מר ח. געש:

 5 זה לא נכון... אכון:מר א. כ

 6 ברמת המספרים  מר ח. געש:

 7 זה לא הנושא עכשיו. מר נ. מנצור:

 8אבי, ברמת המספרים בשנת הלימודים שהסתיימה בשעה טובה  מר ח. געש:

 9אתמול מאה חמישים וארבעה ילדים, בנים, כי בנות אין, אלישבע 

 10נותן מענה יוצא מן הכלל, מאה חמישים וארבעה בנים למדו בכיתות 

 11' עד י"ב ממלכתי דתי, הויכוח שלנו מול משרד החינוך לתת לנו ז

 12פרוגרמה לחטיבת ביניים, אני רוצה שילמדו פה, את הסיפור של 

 13 דרור אני לא אחזור עליו, בדרור, אם אתם רוצים מספרים, בדרור 

 14 מכירים את הסיפור. מר א. כאכון:

 15שמונה, בתיכון בדרור מאה ושבעה עשר ילדים, תחכמוני בחטיבה  מר ח. געש:

 16תשע, בית שמואל שלושה, מדעים ויהדות בחדרה, אני לא יודע מה 

 17 .1זה, 

 18 כמה מתוכם מפרדס חנה? מר נ. מנצור:

 19 ...כל אלה פרדס חנה. מר ח. געש:

 20 זה רק פרדס חנה. מר א. כאכון:

 21 י"ב הוא אומר לך.  –פרדס חנה ז'  ש. בן צור: 'גב

 22ילדים  154תושבי פרדס חנה כרכור,  דתי בנים,פרדס חנה, ממלכתי  מר ח. געש:

 23 לומדים מז' עד י"ב. 

 24 בדרור.  מר א. כאכון:

 25 לא רק בדרור. ש. בן צור: 'גב

 26 .117זה  מר ח. געש:

 27 , הבנים, בכל הדתיים, 154 ש. בן צור: 'גב

 28תחכמוני, חטיבת ביניים תחכמוני, תיכון בית שמואל, מדעים  מר ח. געש:
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 1שר, קרית יעקב הרצוג, זה שהיו ויהדות חדרה, תום חרב לאת אחד ע

 2 מתחרים שלנו.

 3וזה הורים שמסכימים לשלוח את הילדים שלהם מחוץ לישוב, יש  מר א. כאכון:

 4 כאלה הורים לתלמידים דתיים בחקלאי שלומדים...

 5 לומדים בחקלאי, נכון. ש. בן צור: 'גב

 6 אני לא, תקשיב  מר ח. געש:

 7שוב דבר כזה זה היה גדל מן הסתם אני רק אומר, שבמידה והיה בי מר א. כאכון:

 8 לדעתי בחמישים אחוז.

 9באמת, נו, בפתיחת בתי ספר, פתחנו כמה בתי ספר, יותר טוב, פחות  מר ח. געש:

 10טוב, לא חשוב. הסיכום היה שנה שעברה עם משרד החינוך שאנחנו 

 11הולכים לפתיחת חטיבת ביניים בנועם, תלמידים, כיתה, לא כיתה, 

 12פרוגרמה, בוודאי לא הרשאה, אנחנו הולכים לא משנה. לא הגיעה ה

 13למהלך הבא, כאשר אני אומר לך כבר, ההורים של נועם רוצים 

 14להיפגש איתי כי הם לחוצים עכשיו מהעומס בשתי כיתות א' שהם 

 15רוצים לפתוח כיתה שלישית, אז זה מסבך לנו את החיים. מה 

 16 150שנראה לי נכון לעכשיו לקבל החלטה זה לאשר את התב"ר של 

 17אלף שקל, ללכת לבנייה פיזית על חשבוננו, אנחנו נילחם עם משרד 

 18החינוך, הם כבר חייבים לנו כסף על ההכשרה של נועם של שנה 

 19. אנחנו נלך 150אלף שקל מתוך  80שעברה, כמה שילמו עד עכשיו? 

 20 לבנות שתי כיתות, נראה מה ההורים רוצים כי אתה מכיר את יקיר? 

 21  יקיר יו"ר הוועד. דובר:

 22נשמע גם אותם ואנחנו נמשיך להתכתש כאשר הכוונה שלי כן לשים  מר ח. געש:

 23 רגל וכן לפתוח חטיבת ביניים.

 24 השאלה אם יפתח. מר א. כאכון:

 25 אז הוא מכין אותך לזה.  מר א. אטיאס:

 26 מבחינתו הוא עושה את כל הניסיון.  ש. בן צור: 'גב

 27 ניסיון של מה? שתיפתח כיתה שלישית? מר א. כאכון:

 28 לא, שתעלה לז' כיתה אחת. ש. בן צור: 'גב
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 1אני אגיד לך מה תהיה הבעיה, נגיד שאני גומר עכשיו את השתי  מר ח. געש:

 2כיתות ולא צריך כיתה שלישית של א', ובא משרד החינוך ואומר לי, 

 3בתוך השנה, ואומר אני לא נותן לך פרוגרמה לחטיבת ביניים, לא 

 4אה, אז תהיה לי פה כיתה אחת מאשר לך פרוגרמה, לא נותן לך הרש

 5שהיא כיתה ז' שאני אצטרך בכיתה ח' להעביר אותם למקום אחר 

 6והקרב הזה לא נגמר. עכשיו כדי שאני לא אהיה המעכב בקרב, אני 

 7 הולך לבנות שתי כיתות ולנהל את המלחמה. 

 8 זה לא יקרה בפועל, אז למה לא... מר א. כאכון:

 9 בונים, מה. מר א. מעודה:

 10 אין לי במורשה מקום. :מר ח. געש

 11 הוא מחכה שמשרד הפנים יאשר לו. מר ר. לירם:

 12אין לי מקום, מורשה זה תשתיות וזה גבעה, תאמין לי אני מכיר לא  מר ח. געש:

 13 רע את חצרות בתי הספר, פה יחסית 

 14 כל החצר האחורית של מורשה, האחורית, האחורית חיים... מר א. כאכון:

 15 ימים.אז זה באחרית ה מר ח. געש:

 16 למה? מר א. כאכון:

 17 בערך. 300...  דובר:

 18 ?300מה  מר ח. געש:

 19, לא? שרון, את 300כמה תלמידים במורשה? לא יודע כמה בערך,  מר א. כאכון:

 20 יודעת להגיד לי?

 21 . 300-יותר מ ח ר. גלר:"רו

 22 .300-, יותר מ300-יותר מ ש. בן צור: 'גב

 23ו, הוא כותב בשנה הבאה יהיה יש לי נתונים ששלח לי יקיר עכשי מר נ. מנצור:

 24 4לכיתה א'. בגלל ההפרדה המינית זה  87תלמידים, מתוכם  330

 25כיתות,  4בנים, בינוי שחסר לכיתות א'  22כיתות, בחטיבה יש 

 26 כיתות.  5לחטיבה בשלב זה כיתה אחת. צורך דחוף ... 

 27 אז הוא אמר.  מר א. מעודה:

 28 בסדר, לא משנה. מר נ. מנצור:
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 1 מר אמר, עם כל הכבוד... א מר א. מעודה:

 2 חברים מר ח. געש:

 3הגדלנו את החטיבה עכשיו, בכיתה א' יש שתי כיתות, שיסתדרו,  מר א. מעודה:

 4 בכיתה א' שילמדו בנים ובנות, עם כל הכבוד. 

 5אני רוצה להסביר לכם משהו איך עובדת ה, חברים, השיטה עובדת  מר ח. געש:

 6ה וחצי הגבהה ממשרד שעד מרץ של כל שנה אתה צריך לדרוש לשנ

 7מר אמן למה שאבי כאכון החינוך, משרד החינוך לא אוטומטית או

 8או חיים געש אומרים, יש לו יחידת מיפוי ויש לו מקדמים שעל 

 9פיהם הוא בונה את הפרוגראמות שלו ועל פי זה הוא בוחן ,בין היתר 

 10הוא בודק כמה התחלות בנייה יש, מה הקצב התחלות, ולפעמים 

 11הוא גם עושה טעויות, זה לא שאני מחליט עכשיו שאני בונה ככה או 

 12ה אחרת, ומבחינת משרד החינוך לממלכתי דתי אין הצדקה בונ

 13במספרים שיש בפרדס חנה כרכור במסיימי שנים עברו ושנים 

 14קדימה. עכשיו אני לא יודע אם שולחים את הילדים לחקלאי בגלל 

 15שהם לא, דקה, בגלל שהם לא רוצים לשלוח אותם מחוץ לישוב או 

 16מסורת ישראל בגלל שמבחינתם מה שהם קיבלו הילדים מבחינת 

 17והחזקת סידור מספיק להם, אני לא יודע, לא נכנס לשיקול. מבחינת 

 18המיפוי של משרד החינוך אין פרוגרמה, לא מגיע לפרדס חנה כרכור. 

 19, אינני יודע 22עכשיו אם תיגרע כיתה, חטיבת ביניים של כיתה ז' 

 20כמה ילדים של פרדס חנה מדרור, אתה יוצר למשרד החינוך בעיה 

 21ספרי תלמידים, אבל לצורך העניין זה לא מעניין אותי, מה בדרור במ

 22שאנחנו מנסים לעשות עכשיו זה לתת מענה פיזי שלא יגידו שבגלל 

 23 שאין מענה פיזי, ובמקביל להמשיך את המלחמה עם משרד החינוך.

 24 חיים, תסכים שאנחנו נבדוק עם אריה, רק נבדוק. מר א. כאכון:

 25 ה לשנת הלימודים הזאת.לא, במורשה זה לא יהי מר ח. געש:

 26לא רוצה, עוד שנתיים, סתם, אנחנו מתעסקים, אני מבקש ממך  מר א. כאכון:

 27 בקשה

 28 מורשה זאת הוצאה שאני צריך לעשות לה מימון ביניים  מר ח. געש:
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 1 בסדר, בגלל זה אמרתי לבדוק  מר א. כאכון:

 2 שמה? מר ח. געש:

 3 רק לבדוק. מר א. כאכון:

 4שאני מסכים אתך זה שאני דורש ממשרד החינוך הדבר היחידי  מר ח. געש:

 5הקמת חטיבת ביניים ותיכון דתי, זה אני מוכן לצאת בקריאה 

 6ויצביעו כולם בעד. על המיקום, מקום אחר. זה שאתה רוצה מורשה 

 7 ואני רוצה 

 8 אבל למה לא בשני מקומות? אני לא מבין. מר א. כאכון:

 9 לא יהיה בשני מקומות...  מר ח. געש:

 10תקשיב, אם יש לך רישום, תקשיב חיים, ההיגיון אומר של כיתות ו'  אכון:מר א. כ

 X 11תלמידים, הסיבה ש, מורשה אותו דבר  Xבי"ס דתי ישורון, 

 12תלמידים שמסיימים שם, רגע, תקשיב רגע כי אין המשך, חטיבת 

 13ביניים זה מעין קונכיה שמלווה את הילד עד התיכון, בגלל זה אני 

 14 היא מאוד חשובה להלם של הילד.  אומר... חטיבת ביניים,

 15 אבי, עזוב... )מדברים ביחד, לא ברור( אבי, חברים... מה פתאום, נו. מר ח. געש:

 16 ...בוודאי שיש עלויות. ש. בן צור: 'גב

 17כל בניה, תקשיב טוב, באמת, אני לא רוצה עכשיו, חברים, יש שתי  מר ח. געש:

 18 אפשרויות, תקשיב 

 19 אחוז מהתקציב ממשרד החינוך, איך אני? 50-אני מתחייב ל מר א. כאכון:

 20 תקשיב טוב אבי. יוצא מן הכלל, כשתביא את הכסף... מר ח. געש:

 21 ... אני אעשה את זה. מר א. כאכון:

 22 את מה? מר א. מעודה:

 23 אבי .. .באמת...  מר א. כאכון:

 24 איך אתה יכול... מר א. מעודה:

 25עכשיו, נכון לעכשיו לא, לא, חברים, אבי, יש שתי אפשרויות  מר ח. געש:

 26במספרים שאני מכיר ואני מכיר את המספרים של פרדס חנה לא רע 

 27כבר כמה שנים, אין הצדקה לבנייה של יותר מחטיבת ביניים גם 

 28לתיכון, וגם זה גבולי מבחינת המספרים של משרד החינוך, נקודה. 
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 1שניים, בכלל לארג'ים, מה שאני אומר יש שתי אפשרויות, או שאני 

 2אלף שקל,  150את זה מסדר היום, מאשרים את התב"ר של מוריד 

 3יוצאים לדרך לבניית שתי כיתות, להיות מוכנים לכל מיני אופציות, 

 4או שתי אפשרויות, שאנחנו קוראים מפה למשרד החינוך לבנות 

 5חטיבת ביניים ותיכון ממלכתי דתי בפרדס חנה, להיכנס לפרוגרמה, 

 6 שטח בכל מקרה. לא משנה איפה, כי אני אצטרך להקצות

 7 מקבל את זה. מר א. כאכון:

 8 זה דבר  מר ח. געש:

 9 אני לא מקבל את זה... מר א. מעודה:

 10 דקה, היום מר ח. געש:

 11 תב"ר.  150היום אישרת  מר א. אטיאס:

 12 וגם זה וגם זה ביחד, מה רע? 150 מר א. כאכון:

 13ים, נלך אין לזה קשר, נפתח פה והוא מתכוון שנעשה את שני הדבר מר א. מעודה:

 14 ונפתח פרוגרמה לשנה הבאה. 

 15 ראש הלשכה של בנט מחפש... הוא רוצה להיפגש בנושא. מר נ. מנצור:

 16 לא חיפש אותי עמיחי אפילו פעם אחת.  מר ח. געש:

 17 אני אומר לך, עכשיו ... מר נ. מנצור:

 18 נתתי לו את הטלפון שלי בירושלים שבוע שעבר. מר ח. געש:

 19 אני אומר לך...הוא לא עונה,  מר נ. מנצור:

 20 אז יש לו טלפון לא נכון שלי. הטלפון שלי פתוח  מר ח. געש:

 21 עכשיו אתה רוצה לדבר איתו.  מר נ. מנצור:

 22 אני לא אדבר איתו עכשיו נחמיה, באמת.  מר ח. געש:

 23 אחרי הישיבה.  מר א. מעודה:

 24קח את הטלפון שלי מהחדר, תגיד לי כמה שיחות שלא נענו, אין  מר ח. געש:

 25 ם. אני מחכה לטלפון ממנכ"ל. כלו

 26 שתי הצעות... מר א. מעודה:

 27אבי, ההצעה, תקשיב טוב, כשאנחנו אומרים פה עכשיו למשרד  מר ח. געש:

 28החינוך שאנחנו דורשים חטיבת ביניים לתיכון, אנחנו לא אומרים 
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 1שום דבר לגבי המקום, לא אומרים שום דבר לגבי המקום, נשפר את 

 2ולם יסכימו שיש צורך, מתי ימומש אני ההצעה שלך ואני חושב שכ

 3משרד החינוך תאמין לי, אני מכיר כל ארון וכל תיק של  לא יודע,

 4פרדס חנה ויודע מתי הארכיבאי חולה, לא בגלל שאני כזה טוב אלא 

 5בגלל שהם חייבים לנו כל כך הרבה כסף. אז אני מציע לקבל את 

 6ד החינוך . מועצת פרדס חנה כרכור קוראת למשר1ההחלטה הבאה: 

 7להיערך להקמת חטיבת ביניים לתיכון ממלכתי דתי לבנים מוקדם 

 8ככל שאפשר, זה בסדר? או.קי., הדבר השני מופיע בתב"רים, אנחנו 

 9אלף שקל לבניית כיתות פיזיות כדי להיות מוכנים,  150מאשרים 

 10אם הקרב עם משרד החינוך יסתיים אז יש לנו כיתה ז' פה ואולי 

 11לא יודע, אמרתי לכם יקיר רוצה איתי פגישה,  מענה לכיתה א', אני

 12 היום הוא ביקש את הפגישה, נכון? 

 13 כבר הכשירו שתי כיתות ללא קשר.  מר א. מעודה:

 14 הצבענו?  מר א. אטיאס:

 15 יחזירו לכיתה א' ...  מר א. מעודה:

 16 בסדר? אז זאת ההחלטה, יש הערות בא', בע' לגבי ההחלטה?  מר ח. געש:

 17 לא ש. בן צור: 'גב

 18 או.קי., פה אחד. מר ח. געש:

 19 אני אומר כבר שתי כיתות א' כבר הכשירו.  מר א. מעודה:

 20 הלאה מר ח. געש:

  21 

 22 לעניין הארכת  28/5/15מיום  201219בפרוטוקול ועדת הקצאות מס'  4. אישור סעיף 3

 23 מימוש אופציה למעון ויצ"ו ברח' התחיה )מצ"ב(.  –תקופת הקצאה      

 24לעניין  19/2012בפרוטוקול ועדת הקצאות מס'  4יף אישור סע מר ח. געש:

 25הארכת תקופת ההקצאה למימוש אופציה למעון ויצ"ו ברחוב 

 26 התחיה, רן תסביר.

 27אנחנו, נחתם הסכם עם מעון ויצ"ו על הפעלת,  2011בבקשה. בשנת  ח ר. גלר:"רו

 28על הקצאת המעון לויצ"ו לחמש שנים ואופציה נוספת לחמש שנים 
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 1סתיים בערך בעוד שנה ובויצ"ו הגישו בקשה נוספות. ההסכם י

 2נוספת להפעיל את האופציה וועדת ההקצאות התכנסה וממליצה 

 3לאשר את האופציה בחמש פעימות שכל אחת היא בת שנה, להקצות 

 4 תקופות 4עכשיו לשנה נוספת ואחר כך עוד 

 5 עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה? מר א. מעודה:

 6 הארכה.  ח ר. גלר:"רו

 7 מה הרעיון? ה:מר א. מעוד

 8 למה החלטנו להפעיל את האופציה בצורה הזאת. ח ר. גלר:"רו

 9 להקשיב, להקשיב.  מר א. מעודה:

 10כי המועצה מכינה עכשיו פרוגרמה לצורכי ציבור בשביל להסדיר את  ח ר. גלר:"רו

 11 העבודה של ועדת הקצאות ואנחנו לא רוצים פה לקבוע מסמרות... 

 12 ון כל שנה. אבל לא נצטרך די מר א. אטיאס:

 13 מה? ח ר. גלר:"רו

 14 לא נצטרך כל שנה לאשר. מר א. אטיאס:

 15 לא, לא, ברגע שהאופציה הזאת  ח ר. גלר:"רו

 16 זה יתחדש.  ובראן:'ד ג. ג"עו

 17נוכל לחדש אוטומטית אבל יחד עם זאת, דקה רגע, יחד עם זאת  ח ר. גלר:"רו

 18 נוכל לא לחדש אם ועדת ההקצאות ואחר כך מליאת המועצה יאשרו

 19 פרוגרמה שונה מההמלצה הזאת, נוכל אחר כך להחליט אחרת. 

 20מה זה פרוגרמה שונה? מה יכול להיות בפרוגרמה שימנע מזה  מר א. מעודה:

 21 להמשיך?

 22אני אגיד לך, נחליט, נבצע הערכת מצב ונחליט שהמועצה רוצה  מר ח. געש:

 23 להפעיל את המעונות.

 24 אישית. מר א. מעודה:

 25ו פה, באו ללמוד אצלנו את הנושא של המחלקה לגיל אמרתי לך, הי מר ח. געש:

 26 הרך מכמה רשויות שהן מפעילות לבד את המעונות.

 27אתה רוצה להשאיר לך אופציה שאולי בשנה הבאה תעדיף לבצע את  מר א. מעודה:

 28 זה לבד.
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 1 נכון מר ח. געש:

 2 יתכן ח ר. גלר:"רו

 3 שנה בקשה מחדש?אז אתה רוצה שנה ועוד שנה. אבל הם יגישו כל  מר א. מעודה:

 4 לא מר א. אטיאס:

 5 אז מה? מר א. מעודה:

 6 אין צורך, אם אנחנו נחליט  ח ר. גלר:"רו

 7 האישור הוא לחמש שנים  מר א. אטיאס:

 8 להמשיך להפעיל את האופציות אז אנחנו נפעיל כל פעם ...  ח ר. גלר:"רו

 9 מי יחליט להמשיך את האופציות? מר א. מעודה:

 10 המועצה מר א. אטיאס:

 11 מי זה המועצה? יבוא למליאת המועצה? א. מעודה:מר 

 12 לא צריך. מר א. אטיאס:

 13 אז מי יחליט? אני רוצה לדעת מי מחליט. מר א. מעודה:

 14 שנים, כל שנה יתחדש. 5זה יהיה  ובראן:'ד ג. ג"עו

 15 יתחדש, מי יחדש? מר א. מעודה:

 16ובן הזה שזה לא לחדש כל שנה, אולי זה, לא חמש,  חמש פעימות במ ובראן:'ד ג. ג"עו

 17 חמש שנים, כל שנה מתחדש אוטומטית

 18 אוטומטית מר א. מעודה:

 19 אלא אם המועצה מודיעה לפני תום שנה ותקופה   ובראן:'ד ג. ג"עו

 20 מליאת המועצה. מר א. מעודה:

 21 כן מר א. אטיאס:

 22 מליאת המועצה, מי ש... מר ח. געש:

 23 הפרוגרמה החדשה. ובראן:'ד ג. ג"עו

 24 הוא הפה שאסר. הפה שהתיר  מר ח. געש:

 25זאת אומרת אם מליאת המועצה תגיד רבותי, נתנו להם ניסיון  מר א. מעודה:

 26 לשנה, עכשיו אנחנו החלטנו לא רוצים להמשיך.

 27 כי א' ב' ג', כן. ח ר. גלר:"רו

 28 אפשר לשאול מר ר. לירם:
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 1 חודשים קודם, לא? 3אבל צריכים להודיע  ח. בן צבי: 'גב

 2 כן מר ח. געש:

 3 רק כדי מה שנקרא הגילוי הנאות   מר ר. לירם:

 4 כן מר ח. געש:

 5מעון יום אני רואה בהמשך שנגיע אליו,  675אני מסתכל על התב"ר  מר ר. לירם:

 6 ברח' התחיה

 7 זה מעון אחר, ממול, חדש. מר ח. געש:

 8 חדש מר ר. לירם:

 9 ממול, כן. מר ח. געש:

 10 זאת הסיבה שאנחנו לוקחים את האופציה כדי  מר ר. לירם:

 11 לא, לא, לא, לא, בונים עוד מעון יום. געש:מר ח. 

 12 באותו מקום שני מעונות. מר ר. לירם:

 13 אחד ליד השני. ח ר. גלר:"רו

 14 נוה פרדסים. מר ח. געש:

 15 אני שואל. מר ר. לירם:

 16כן, כן, אחד מול השני. אחד משטח חום מתב"ע אחת, אם אני זוכר  מר ח. געש:

 17 נכון, והשטח החום השני מתב"ע אחרת. 

 18 ורח' התחיה מפריד ביניהם. . מעודה:מר א

 19 כן מר ח. געש:

 20 אם יש... סבבה. מר ר. לירם:

 21 כבר אישרנו לפני שנתיים. מר א. מעודה:

 22 אין התנגדות, אז פה אחד.  מר ח. געש:

 23 

 24 . אכרזה על סמטת ארז. 4

 25אכרזה על סמטת ארז. סמטת ארז זאת סמטה שיוצאת מרחוב רבי  מר ח. געש:

 26 עקיבא.

 27 יעקבוביץ. מר א. מעודה:

 28 כן, אפפל, יעקבוביץ. אז הכרזנו על הסמטה.  מר ח. געש:
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 1 

 2 . אישור מתן פטור מאגרה והיטל סלילה לניצול/ת שואה )מצ"ב(. 5

 3יש פה אישור פטור מאגרה והיטל סלילה מניצולי שואה, זה רק  מר ח. געש:

 4אחד, רן, אתה רוצה ל, כמו שאתם רואים זה בלי שמות, זה תעודת 

 5 זהות.

 6אגב, אני חושב שוועדת בניין ערים דנה בשני מקרים ופטרה אותם,  א. מעודה:מר 

 7 אולי להעביר 

 8 לא, זה שתי אגרות שונות. מר ח. געש:

 9 שתי אגרות. ש. בן צור: 'גב

 10 בניין ערים פוטרת מאגרת בנייה. מר ח. געש:

 11 לא, מהיטל השבחה. מר א. מעודה:

 12 דקה מר ח. געש:

 13 .היטל השבחה ובראן:'ד ג. ג"עו

 14 איציק מר ח. געש:

 15 אגרות בנייה...? מר א. מעודה:

 16 לא מר ח. געש:

 17 זה אגרות פיתוח. א. רפופורט: 'אדר

 18 זה אגרות סלילה, זה היטל סלילה, זה משהו אחר לגמרי. מר ח. געש:

 19 והוועדה פיתוח מר א. מעודה:

 20והוועדה אגרות בינוי והיטל השבחה, זה משהו אחר לגמרי, אם כי  מר ח. געש:

 21 השבחה אני לא יודע היטל

 22 אה, בעצם משהו כמו קנדי אתה אומר.  מר א. מעודה:

 23 נכון מר ח. געש:

 24 כמו שהמועצה אישרה על קנדי, למה שלא נאשר את זה? מר א. מעודה:

 25 בסדר מר ח. געש:

 26  150זכותנו לפי סעיף  מר א. מעודה:

 27 כות אני לא זוכר את מספר הסעיף אבל בדקנו שיש מקור סמ ובראן:'ד ג. ג"עו

 28 כן, חוקה של המועצה.  מר א. מעודה:
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 1 חוקי, זה בפקודת המועצה.  ובראן:'ד ג. ג"עו

 2 הפקידה לא נמצאת והעו"ד לא נמצא ואף אחד לא נמצא.  מר א. מעודה:

 3 הפטורים לגבי הבקשה הספציפית, הפטור הוא שמי לגברת הזאת. מר ח. געש:

 4 לצורך העניים תעודת זהות. ש. בן צור: 'גב

 5 יש לה תעודת זהות. עש:מר ח. ג

 6  -יש לי נתונים ב ובראן:'ד ג. ג"עו

 7 בסדר, לא משנה, מאשרים. מר א. מעודה:

 8 לא צריך להגיד שמות.  מר א. אטיאס:

 9 אגב, פעם ועדת הנחות  מר א. מעודה:

 10 מאשרים פטור מלא? מר ר. לירם:

 11ועדת הנחות, היינו מביאים פה למליאת המועצה, חמש דקות  מר א. מעודה:

 12מרים לאנשים לכו לשם, מקריאים פחות או יותר את השם או

 13 ומאשרים, כי ועדה... 

 14 אבל שינינו מר ח. געש:

 15 אתה שינית את זה, בסדר, זה לטובה. מר א. מעודה:

 16לא, לא אני שיניתי את זה, תקן אותי אם אני טועה, ועדת הנחות לא  מר ח. געש:

 17 ה.צריך אישור פרוטוקול של ועדת הנחות במליאת המועצ

 18 יש לה סמכות. ובראן:'ד ג. ג"עו

 19 יש לה סמכות לוועדת הנחות.  מר ח. געש:

 20אין אף ועדה, היא רק ועדה, מליאת המועצה מאשרת את הוועדות,  מר א. מעודה:

 21אז אם ככה את ועדת שמות גם אנחנו נחליט לבד. אלא מה, מכיוון 

 22 שלאו הכי נאשר אז זה לא, לכן אני אומר ...

 23מה יעקב לא כינס את הוועדה? הוא יו"ר הוועדה, למה הוא אבל ל מר ח. געש:

 24 לא מכנס אותה? 

 25מכיוון תקוה אומרת הוא לא יכול, כן יכול, עכשיו תקוה, זאת  מר א. מעודה:

 26שנכנסה עכשיו היא פרופסורית, לא מגיעה בכלל לעבודה, אני בא 

 27לחפש, אין, והיא נהייתה מנכ"לית ושבועיים יוצא לחופש, אני 

 28מבין, יעקב אני באמת צריך להגיד לו שיחליט על יום,  באמת לא
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 1יגיד לעו"ד, ביום שלישי אתה מגיע, אם לא החוק אומר שים ממלא 

 2 למקומך, רק אם הוא מגיע. 

 3 חיים, יש לי שאלה לגבי ההצעה, אנחנו הולכים לפטור פטור מלא?  מר א. אטיאס:

 4 ההצעה היא מר ח. געש:

 5 באה, זה דבר עקרוני השאלה שלי לא סתם  מר א. אטיאס:

 6 כן, כן מר א. מעודה:

 7 אנחנו נותנים לה את הפטור.  91אני חושבת שבגיל  ש. בן צור: 'גב

 8 לא סיימתי. מר א. אטיאס:

 9 טוב חברים. מר ח. געש:

 10 מקבל פטור מלא? 91מה זה אומר, שכל אחד שגיע לגיל  מר ר. לירם:

 11 יפי הזה אני לא סיימתי, לא מדבר על המקרה הספצ מר א. אטיאס:

 12 זה הולך לפי הגיל? ח. בן צבי: 'גב

 13  -אני בטוח ש מר א. אטיאס:

 14 לא לפי הגיל... מר א. מעודה:

 15 אני רוצה להגיד משהו, תן לי להגיד. מר א. אטיאס:

 16 שרון, תני לאנשים לדבר. מר ח. געש:

 17אנחנו, פה מציעים לתת פטור מלא, נכון? וזה פעם ראשונה, וברור  מר א. אטיאס:

 18 שיהיה 

 19 למה פעם ראשונה? מר א. מעודה:

 20 מאז שאני פה אני לא זוכר.  מר א. אטיאס:

 21 אפשר לעשות סידור שיצאו החוצה... מר א. מעודה:

 22 שזה יהיה סטנדרט לגבי בקשות אחרות בעתיד. מר א. אטיאס:

 23 דקות ישיבה סגורה ונפרט בינינו באמת. 5נעשה  מר א. מעודה:

 24 היא עם חצי רגל שמה. ח. בן צבי: 'גב

 25טוב, אנחנו מאחר ומדובר בצנעת הפרט, אני אבקש מהקהל לצאת  מר ח. געש:

 26 דקות כדי שאפשר יהיה  5-ל

 27 אני צריכה לכבות את ההקלטה גם. דוברת:

 28 ולכבות את ההקלטה. מר ח. געש:
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 1  -אבל אם התמלול נסגר לא צריך את ה ובראן:'ד ג. ג"עו

 2 יש צילום. מר א. מעודה:

 3 אבל אין קול. מה ישמעו?אז מה,  ובראן:'ד ג. ג"עו

 4 אני אכבה. דוברת:

 5 יש כאלה קוראי שפתיים. מר ח. געש:

 6 אז דברו כמו בכדורגל, ככה. )קטיעה( ובראן:'ד ג. ג"עו

 7אם אנחנו עושים מהלך שכזה נעשה עוד דבר אחד ולא אכפת לי שזה  מר ר. לירם:

 8יעשה באופליין ועל ידי הגורמים המוסמכים והמקצועיים, שיהיה 

 9ש, אני יודע שאנחנו בעד מסמכים, הגדרנו בחינוך ובחלוקת מסמך 

 10הקצאות, אז בוא נגדיר גם חלוקה בדבר הזה, מסמך שנביא אותו 

 11לאישור, יקל על הגורמים המקצועיים וגם לא ידרוש כל פעם 

 12 להעלות את זה לדיון.

 13לא, אתה חייב תמיד להביא את זה לפה, א', אני מקבל את מה  מר ח. געש:

 14. תראו חברים, אני מספיק שנים פה ואני אומר לכם שאתה אומר

 15האירוע מבחינתי הוא אירוע חריג, לדעתי מאז שאני ראש מועצה, 

 16וזה לא יום אחד, לא היה אירוע שהצלחתי להשתכנע שלא לעשות 

 17 .120פרישה ארוכת טווח עד לגיל 

 18 או דחיה  מר ר. לירם:

 19 או דחיה, ולכן מר ח. געש:

 20 ס שבח, כשהנכס נמכר אתה משלם את זה.כמו שיש במ מר ר. לירם:

 21 בהיטל השבחה, היטל השבחה או מס שבח?  מר ח. געש:

 22 היטל השבחה, סליחה. מר ר. לירם:

 23 קבל את הצעתו שיהיה  מר א. מעודה:

 24אז א', אני מקבל את ההצעה של רון להכין מסמך קריטריונים  מר ח. געש:

 25לאשר באופן  שיהיה ברור לכולם ושיאושר במליאה, ופה אני מבקש

 26חריג ולא תקדימי, אני אומר לכם את זה עוד פעם, עושה את זה לא 

 27 בלב קל כי יש לזה השפעות אחרות.

 28 הנושא הבא. מר א. מעודה:
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 1 אז אנחנו מסכימים? מר ח. געש:

 2 כן, כן מר א. מעודה:

 3 

 4 . אישור מחזיק תיק הצעירים למר איציק בוחבוט לוין. 6

 5 רכז צעירים, אחרי שעשינו סקר צרכים, יש הנושא הבא, הקמנו מ מר ח. געש:

 6 מה זה מרכז צעירים? מר א. מעודה:

 7, אפרים, היית בישיבת הנהלה, 18שעוסק בצרכים של אנשים מגיל  מר ח. געש:

 8 עד  18-לא? מ

 9 ההחלטה נשארת  מר א. מעודה:

 10ל מהכוונה למיצוי זכויות עם צרכים שונים, הח 35עד גיל  18מגיל  מר ח. געש:

 11ם כחיילים משוחררים, לנסות לקבל הנחות בקורסים שיש לה

 12לפסיכומטרי, נדמה לי שזה הקורס הראשון שנפתח, יריד תעסוקה 

 13ספציפי לגילאים האלה, אז יש לנו היום מרכז בחצי משרה, המרכז 

 14 קם.

 15 איפה המרכז? מר א. מעודה:

 16 הוא יושב בינתיים בבני ברית. מר ח. געש:

 17 ומשתמש בשאר הפסיליטיז שיש לנו, החדרים, האולמות.בבני ברית  מר א. בוחבוט לוין:

 18 איפה שהקליטה. מר א. מעודה:

 19 יכול להיות. מר ח. געש:

 20 איפה שהקליטה למטה יותר טוב, זה משרד עם כל השירותים.  מר א. מעודה:

 21  כרגע אין מקום שם, אנחנו בחיפוש. מר א. בוחבוט לוין:

 22נוער, הקירבה שלו למתנ"ס, הקליטה זה קליטה, הקירבה שלו ל מר ח. געש:

 23הקירבה שלו להכל, אני לא רואה בזה שום בעיה, איפה שלא תגיד 

 24 יהיה טוב. בכל אופן העסק הזה יצא לדרך.

 25 יש לנו תקציב לזה בתמיכות? ח. בן צבי: 'גב

 26 מתוקצב, מופיע בתקציב המועצה.  מר ח. געש:

 27 לא, לתת מלגות לכל הזה, לא.  ח. בן צבי: 'גב

 28מלגות אנחנו נותנים בלי שום קשר. מלגות לא שייך. איציק ליווה  מר ח. געש:
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 1איתי את העניין, אני מבקש לאשר אותו כמחזיק תיק הצעירים, אם 

 2 אין התנגדות אז פה אחד. שיהיה בהצלחה.

 3 מה המשמעות של להחזיק את תיק הצעירים? מר ר. לירם:

 4יש לי יו"ר ועדת פשוט שמבחינתי יהיה איש קשר, שמבחינתי כמו ש מר ח. געש:

 5חינוך, יו"ר ועדת מכרזים, יו"ר ועדת משנה לתכנון, אני לא מחזיק 

 6 את הכל אצלי. 

 7 , 10105בגוש  553וחלק מחלקה  557, 551. התחייבות להימנע מביצוע עסקה בחלקות 7

 8 מעון יום רחוב מורן )מצ"ב(.      

 9בות להימנע , אריה, תסביר בבקשה את העניין הזה, התחיי7סעיף  מר ח. געש:

 10 מביצוע עסקה בחלקות

 11 אני יכול להסביר את זה אם אתה רוצה.  ובראן:'ד ג. ג"עו

 12 את זה לא הבנתי. מר א. מעודה:

 13אנחנו הבאנו את זה למועצה כי יש פה למעשה, כמו שלשון הסעיף  ובראן:'ד ג. ג"עו

 14אומרת, התחייבות להימנע מביצוע עסקה. כדי שנקבל מימון ממפעל 

 15 הפיס 

 16 זה מתמ"ת.  . גלר:ח ר"רו

 17מתמ"ת, אז הם דרשו שאנחנו נתחייב שאנחנו לא נבצע עסקה  ובראן:'ד ג. ג"עו

 18שנים, עכשיו זה  10במשך במבנה נשוא המימון, שהולכים לשפץ 

 19 טעון אישור מועצה שהיא רק מבצעת עסקה.

 20 איזה עסקה, ספר לי... מר א. מעודה:

 21 אתה נמנע מלעשות עסקה. ובראן:'ד ג. ג"עו

 22 התמ"ת נותן כסף, אבי, משרד ה...  . געש:מר ח

 23 זה לא היה בישיבת ההנהלה, זה היה אחרי. ש. בן צור: 'גב

 24הלו, משרד הכלכלה מממן בנייה של מעונות יום, פעם קראו לזה  מר ח. געש:

 25תמ"ת. כנראה שבכמה מקומות בנו את הבניין ועשו איתו, והשכירו 

 26פר בעיר חרדית עשו אותו, אולי ראית תוכנית טלוויזיה שבבית ס

 27 מהחדר אוכל אולם אירועים, ראית את זה?

 28 זאת אומרת לא למה שזה היה בתוכנית.  מר א. מעודה:
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 1 מישהו נתן כסף ומישהו, כן, אז הם רוצים  מר ח. געש:

 2 להיות בטוחים  מר א. מעודה:

 3 התחייבות מר ח. געש:

 4יקט מסוים, הם רוצים להיות בטוחים שהכסף שניתן לצורך פרו מר א. מעודה:

 5 הבנתי.  שנים, לא 10אבל מה זה 

 6 שנים שאתה מתחייב לא לעשות שום  10הם דורשים  ובראן:'ד ג. ג"עו

 7 שנים אתה יכול במקום מעון לעשות ... 10בעוד  ש. בן צור: 'גב

 8שנים, כי הם אומרים אולי הזדקנה, במקרה הזה סתם אני  10למה  מר ח. געש:

 9 אומר.

 10 נרשום הערת אזהרה בטאבו. אנחנו ובראן:'ד ג. ג"עו

 11 שנים האלה זה הקצאות, לא הבנתי. 10-אבל ה מר א. מעודה:

 12 לא קשור. ובראן:'ד ג. ג"עו

 13 שנים האלה? 10-שנים שלא עושה עסקה, מה קורה ב 10-עד ה מר א. מעודה:

 14 שנים אני לא עושה עסקה. מהבנייה  10לא,  מר ח. געש:

 15 שנים? 10-ומה אני עושה ב מר א. מעודה:

 16 ... מעון... ש. בן צור: 'גב

 17 נפרסם הקצאה. ובראן:'ד ג. ג"עו

 18 או!  מר א. מעודה:

 19 יהיה, לא קשור להקצאה, הם אומרים אנחנו בונים את זה  ובראן:'ד ג. ג"עו

 20 האם יש לנו איזושהי הקצאה שעשינו איתו עסקה ... מר א. מעודה:

 21 ל הארץ.החוק הזה הוא לא לפרדס חנה, החוק הזה נועד לכ מר ח. געש:

 22בפועל בפרדס חנה לא עשינו את זה אף פעם.  אתה מספר לי את  מר א. מעודה:

 23 החוק אבל אני אומר בפועל לא עשינו את זה.

 24אבל מישהו אחר, לא אנחנו, מישהו אחר לא ידע על החוק ועשה את  מר ח. געש:

 25 זה.

 26 אנחנו ממילא צדיקים, לא עושים את זה.  מר א. מעודה:

 27שאפילו מפעל הפיס אפשר לנו, ובאו בהחלטת מועצה, עובדה  מר ח. געש:

 28 להפסיק לפתוח חשבונות יעודיים כי גילו שאנחנו אנשים ישרים. 
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 1 טוב, זה חוק. מר א. מעודה:

 2 מאשרים ח ר. גלר:"רו

 3 מאשרים, תב"רים מר ח. געש:

 4 אבל למה כתבת פה חלקות? מר א. מעודה:

 5 שיהיה ברור לאיזה נכס... א. רפופורט: 'אדר

 6 כי הכסף ח. געש:מר 

 7 זה מתייחס ספציפית לנכס. א. רפופורט: 'אדר

 8 הכסף בא ספציפית לנכס. מר ח. געש:

 9 מה ... בחלקות האלה?  מר א. מעודה:

 10 מעון יום.  מר ח. געש:

 11 שם בונים את המעון יום ברח' מורן.  ח ר. גלר:"רו

 12 איפה זה רחוב מורן? מר א. מעודה:

 13 יק"א. רחוב מורן זה ליד פ ח ר. גלר:"רו

 14 מול הצופים.  מר ח. געש:

 15 עוד מעון יום? מר א. מעודה:

 16 הרבה ילדים, ילדים זה שמחה. ש. בן צור: 'גב

 17 לא הבנתי, מתי אנחנו  מר א. מעודה:

 18 שמונה בערב, שמונה, יאללה. מר א. אטיאס:

 19סליחה, מתי אישרנו את זה? אני זוכר אישרנו ברח' התחיה קול  מר א. מעודה:

 20 קורא.

 21 אישרנו את התכנון, כסף לתכנון אישרנו לפני שלושה חודשים. גלר:ח ר. "רו

 22 וההקצאה של הקרקע? מר א. מעודה:

 23 זה לא הקצאת קרקע. א. רפופורט: 'אדר

 24 אין הקצאה עכשיו. מר ח. געש:

 25 אנחנו מקימים את הבניין. א. רפופורט: 'אדר

 26 אנחנו בונים. מר ח. געש:

 27 על איזה שטח? מר א. מעודה:

 28 שלנו מר ח. געש:
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 1 למבני ציבור. א. רפופורט: 'אדר

 2 השטח מתאים. ח ר. גלר:"רו

 3 לא ידעתי על רחוב מורן, באמת, אני...  מר א. מעודה:

 4 ישיבות מועצה. 4, 3אישרנו תכנון לפני  מר ח. געש:

 5 בקיצור עוד מעון בעזרת השם. מר א. מעודה:

 6 נכון  מר ח. געש:

 7 ואיפה זה רח' מורן? מר א. מעודה:

 8 ליד הצופים. צור: ש. בן 'גב

 9 מול הצופים. לא ככה, בדיוק על הכביש של פיק"א.  מר ח. געש:

 10 לא, אתה נכנס  מר א. מעודה:

 11אתה יכול, אין לי את התכנון מול העיניים, אפשר להיכנס מרחוב  מר ח. געש:

 12 מורן ואפשר להיכנס מפיק"א.

 13 לא יכנסו מפיק"א כי זה רחוב  א. רפופורט: 'אדר

 14י, כביש מע"צ, אז הכניסה תהיה ממורן או מהשיכונים של ראש מר ח. געש:

 15 הצפירה. טוב

 16 לא הבנתי, זאת אומרת מרחוב הדקלים... מר א. מעודה:

 17 אני אסביר לך עוד פעם. מר ח. געש:

 18 מרחוב הדקלים לרחוב מורן. מר א. מעודה:

 19 תיסע איתי אחרי זה, אני אראה לך. )מדברים ביחד, לא ברור(  ש. בן צור: 'גב

 20 אתה מדבר אחרי הכיכר פניה שמאלה הראשונה.  א. מעודה: מר

 21 כן... ח ר. גלר:"רו

 22כשאני בא מהמושבה, עובר את הכיכר הראשונה שמאלה, גרה שם  מר א. מעודה:

 23 הנכה הזאת.

 24 גם החבר שלך התימני עם השפם השחור שצובע שיערות.  מר ח. געש:

 25 לא, הוא גר על פיק"א.  מר א. מעודה:

 26 . אז ממולו : או

 27 הוא דוד של אלדד. מר א. מעודה:

 28 אז מולו.  מר א. אטיאס:
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 1 אני יודע.  מר א. מעודה:

 2 הלאה, תב"רים. מר ח. געש:

 3 אפרים, אמרת שאין לך זמן, יאללה.  ח. בן צבי: 'גב

 4 למה, יש לי. מר א. מעודה:

 5 אה, יש לך זמן? שמונה, חדשות, עניינים. ח. בן צבי: 'גב

 6 יש לי תפילה.  בשמונה ועשרה מר א. מעודה:

 7 יש תב"רים מודפסים. הוספנו עוד תב"ר.  ח ר. גלר:"רו

 8עוד דקה רן, רון, ההצעה של רון, הקריטריונים להנחות אני מבקש  מר ח. געש:

 9שהיועץ המשפטי יסיים את הניסוח של זה לישיבת המועצה הבאה, 

 10 שזה לא ימרח שנתיים.

 11 ללא  קשר את זה אישרנו.  מר א. מעודה:

 12בלי שום קשר... תמצאו את הדרך לנסח. ניסחתי הסכם עם  ש:מר ח. גע

 13 הפלסטינאים, עד היום הם לא בונים נמל, כנראה שאפשר.

 14 בגלל זה שההסכם באמת ...  מר א. מעודה:

 15 אני לא עשיתי את אוסלו, אני סידרתי את הרהיטים בתוך החדר. מר ח. געש:

 16 הבנתי מר א. מעודה:

 17 עד היום.  עובדה שאין להם נמל מר ח. געש:

 18 

 19 . אישור תב"רים )מצ"ב(. 8

 20 ?309רן, מה זה תב"ר  מר א. כאכון:

 21 , תב"ר משקי עזר, הגדלה ותכנון. 309 ח ר. גלר:"רו

 22יש תוכנית של רחוב ראשונים, הצגנו את זה בוועדה לשינוי משקי  א. רפופורט: 'אדר

 23 עזר לבנייה צמודת קרקע, צריך להגדיל את ה...

 24 התב"ע  אישרתם את מר ח. געש:

 25 לפני חודשיים. ח. בן צבי: 'גב

 26 ברחוב ראשונים. צריך להוסיף כסף להוציא.  מר ח. געש:

 27 ומאיפה הכסף הזה? הכסף הזה חוזר  מר ר. לירם:

 28 מהיטלי השבחה.  מר ח. געש:
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 1 או.קי. מר ר. לירם:

 2 עוד שאלות? ח ר. גלר:"רו

 3 מה זה הפיתוח שכונת המערב? מה עושים שם? מר א. כאכון:

 4 עושים שם את כל הפיתוח, כבישים, מדרכות. ח ר. גלר:"רו

 5אלמוג כדאי, הפרויקט של המושבה הלבנה, כל התשתיות, כבישים,  א. רפופורט: 'אדר

 6 סלילה, ביוב, מים. 

 7 יש עוד שאלות חברים? ח ר. גלר:"רו

 8 איך מסדירים את דרך הים? מה הולך להיות שם? מר א. כאכון:

 9 הקטנת תב"ר, מפחיתים כסף.דרך הים זה  ש. בן צור: 'גב

 10 זה טוב, מה עושים שם? מר א. כאכון:

 11 עושים פחות.  ש. בן צור: 'גב

 12 אפשר לדעת מה עושים שם? מר א. כאכון:

 13צמתים שנעשתה על ידי החברה  3מתכננים, יש כבר תוכנית של  ח ר. גלר:"רו

 14הלאומית לדרכים. אנחנו בישיבה עם משרד התחבורה סיכמנו 

 15ת התוכנית הזאת, נתאים אותה, התוכנית כוללת שאנחנו ניטול א

 16את הרחבת כל דרך הים, אנחנו ניטול רק את שלושת הצמתים שזה 

 17דרך  –אורנים, רבי עקיבא, דרך הים, יש שם כיכר גדולה, הדרים 

 18הים תהיה צומת מרומזרת, והצומת השלישית זה פניה לרכבת, גם 

 19האלה  שם תהיה צומת מרומזרת, לוקחים את שלושת הצמתים

 20והחיבורים ביניהם ונצא אנחנו למכרז נפרד על ידי מימון של משרד 

 21התחבורה לבצע את ההסדרים האלה. זה לא קשור לזה, זה פשוט כי 

 22 הייתה יתרה ... זה בהליכי תכנון.

 23 כמה זמן הכיכרות שאישרנו היום בוועדת מכרזים? מר א. מעודה:

 24 אישורי חפירה.  יכנס עכשיו הקבלן, יתארגן, יוציא ח ר. גלר:"רו

 25 חודשיים גג. –תוך חודש  א. רפופורט: 'אדר

 26לא, לא, חבר'ה, ראינו מה היה לנו בתדהר עם הוט ובזק, אז אני לא,  מר ח. געש:

 27יש פה כמה מונופלים, תדהר עובדים, אתם יודעים, אזור התעשיה 

 28 5עובדים, רק לקח לנו אישורי חפירה של הוט או של בזק כמעט 
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 1 חודשים. 

 2 כיתות זה מצדיק בכמות של התלמידים?  13תוספת  כאכון: מר א.

 3 זה עדכון תב"ר .  ח ר. גלר:"רו

 4אני רוצה רגע להקריא לכם משהו בקשר לתב"ר של הסדרת צומת  מר ר. לירם:

 5דרך הים, כדי שניקח את זה בפרופורציות החשובות של כמה זה 

 6ה תאונה , יום ג', זה לפני שנתיים, פחות, אירע3/9/13חשוב. ביום 

 7בצומת הרכבת ובה נפגע רוכב אופניים. על הצומת התלוננו תושבים 

 8כי היא אינה מרומזרת וכי שדה הראיה בה חסר ומסכן את 

 9הנוסעים. לוסיה רוזנר, תושב פרדס חנה, שהיה עד לתאונה מספר: 

 10 "בשעה שמונה בערב הכביש היה עמוס"

 11 רון, באמת נו. מר ח. געש:

 12עמוס, נסעתי במכונית שלי בדרך הים, ראיתי בחור "הכביש היה  מר ר. לירם:

 13שנסע על אופניים, ניסה לחצות את הכביש מכיוון הרכבת לצד 

 14 השני. מכונית שבאה מדרך הים..." 

 15 הבן של מצליח, נו באמת. מר ח. געש:

 16 10-ל 5"פגעה בו והשליכה אותו על הארץ. הוא שכב במקום בין  מר ר. לירם:

 17היה בהכרה ואמר שהוא לא מרגיש את  דקות עד שהאמבולנס הגיע.

 18רגלו. עצרתי כדי לעזור לו ואיתי עצרו עוד הולכי רגל שתוך כדי כך 

 19 ניסו לעזור לו, הביעו תסכול..."  )מדברים ביחד, לא ברור(

 20 רון, אני לא יודע מה אתה רוצה. מר ח. געש:

 21 אפשר לסיים? מר ר. לירם:

 22 .. מה אפשר לסיים? כולנו . מר א. בוחבוט לוין:

 23"... הנהג עצר בצד, יצא מהרכב...". חוות דעת של עוד תושב הישוב.  מר ר. לירם:

 24"חבר שלנו עשה שם תאונה ממש רצינית לפני כשנתיים", היא 

 25 דיברה על זה, "הוא היה זמן ארוך באשפוז ושיקום אחר כך." 

 26 רון, מה הקשר בין זה לבין הישיבה. מר א. בוחבוט לוין:

 27 מת, נו דירון, בא מר ח. געש:

 28 אתה מוכן לתת לי לדבר? מר ר. לירם:
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 1 לא, אני לא מבין מה, חבל שאתה מבזבז לנו את הזמן  מר א. בוחבוט לוין:

 2 תן לי לממש את זכותי, תודה.  מר ר. לירם:

 3 קורא מכתבות... מר א. בוחבוט לוין:

 4"אני מרגישה רולטה רוסית בכל פעם שאני יוצאת או נכנסת  מר ר. לירם:

 5 לרחוב."

 6 אז בגלל זה פותרים את הבעיה עכשיו. מר א. מעודה:

 7אני שמח שמקיימים את הנושא של תכנון הצומת מחדש. זה נושא  מר ר. לירם:

 8שכבר נעשה, למיטב ידיעתי כבר היה, התוכנית הזאת כבר קיימת, 

 9אני מחזיק עדיין את התוכנית של צומת אורנים שנעשתה על ידי 

 10 החברה לפיתוח... 

 11 אבל עכשיו לא מע"צ, אנחנו לוקחים לידיים שלנו. :מר א. מעודה

 12אני שוב אומר, למה הנושא הזה, אמרת שהוא מתוקצב, איפה,   מר ר. לירם:

 13קצת יותר פרטים על התקצוב, אנחנו מקטינים פה את התקצוב, 

 14מאיפה בא התקצוב של התכנון? מה התוכנית, קצת לשתף אותנו 

 15 בתוך הנושא.

 16 רים.או.קי. מאש מר א. מעודה:

 17 חבר יקר, הכביש תוכנן מר ח. געש:

 18 אנחנו מאשרים את מה שאמרת מכל הסיבות... בעד. מר א. מעודה:

 19...דרכים בכל הארץ. הדיון הוא עכשיו על תב"ר. מה עוד, יש עוד  מר ח. געש:

 20 איזה שאלות לאיזה תב"ר?

 21ו, יש תב"ר אחד נוסף שלא כלול בתוך הרשימה, אנחנו אישרנו בזמנ ח ר. גלר:"רו

 22אלף שקל לרכישת רכבים חשמליים ולימים, השימוש  150חברים, 

 23 ברכבים ... 

 24 בעבר אישרנו תב"ר לרכבים חשמליים. מר ח. געש:

 25 עכשיו מבטלים. מר א. מעודה:

 26 עכשיו רוצים לעשות הסבה... ח ר. גלר:"רו

 27 ביטלתי, התב"ר ישנו, הסכום מוקצה  מר ח. געש:

 28 בע מאות... אלף שקל, תב"ר ש 150 ח ר. גלר:"רו
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 1מאחר ומסתבר שאני צדקתי, אסור להסיע על רכבים חשמליים,  מר ח. געש:

 2אנחנו רוצים לקנות במקום רכבים חשמליים למים ולביוב במקום 

 3 רכבים חשמליים לקנות רכבים רגילים.

 4 במאה חמישים? מר א. מעודה:

 5 . 2, 2, 1, 1כן, מה שיצא, יצא  ח ר. גלר:"רו

 6דרך הים עוד מלה אחת, התכנון הוא מאה מיליון שקל,  לגבי תכנון מר ח. געש:

 7יום אחד כבר הייתי מבסוט שאני אוכל לצאת מהחצר כי סימנו לי 

 8 את כל העצים בשטח הציבורי. 

 9 כל דרך הים.   מר ר. לירם:

 10דקה רגע, מע"צ אמר לא בסדרי העדיפויות שלו, גם סדרי העדיפויות  מר ח. געש:

 11השתנו, בגלל זה פיק"א הדרים של הצמתים בפרדס חנה כרכור 

 12קיבל עדיפות על פני מקומות אחרים. היינו במשרד התחבורה 

 13מרנו או.קי., תנו לנו את התכנון... עשה עבור אינסוף פעמים וא

 14נתיבי ישראל, אנחנו נתחיל לקדם את זה והסיכום הוא שכשיהיה 

 15-תקציב מדינה, אריה, תקן אותי, כשיהיה תקציב מדינה בשיטת ה

MATCHING  16אנחנו נתוקצב לשלושת הצמתים האלה, ואני מקווה 

 17 שזה ירוץ, אז רוצים עכשיו להתאים את התכנון.

 18אפרים, אני ממש מתנצל, ראש המועצה מדבר, רוצה שאני אתן לו  א. רפופורט: 'אדר

 19 תשובה, אתה מפריע לי

 20 על מה ...הוא מספר את  הסיפור...)מדברים ביחד, לא ברור( מר א. מעודה:

 21 הביצוע בדיוק כמו שעשינו. געש:מר ח. 

 22 רגע, אתה עכשיו... מר א. מעודה:

 23הביצוע בדיוק כמו שעשינו בכל כבישי מע"צ בישוב, כל הכיכרות  מר ח. געש:

 24שנעשו, על דרך הנדיב, דרך הנדיב ודרך הים יש כיכר? יש, דרך 

 25הבנים, דרך הנדיב יש כיכר? יש, חקלאי יש? מגד יש? רחוב הדקלים 

 26אחוז, אנחנו  70, 80ישי מע"צ. משרד התחבורה נותן לנו יש, הכל כב

 27, אני מקווה שיהיה תקציב מדינה נקבל את 20-מממנים את ה

 28. 2016-הכסף, נכון לעכשיו אין תקציב מדינה, אולי בנובמבר יהיה ל



 כרכור -ישיבת מועצת פרדס חנה 
02/07/15 

 
 

43 

 1 אם אין הערות נוספות

 2 מאיפה מגיע התקציב של התכנון? מר ר. לירם:

 3 ה.גם משרד התחבור א. רפופורט: 'אדר

 4 תחבורה, מה זה. מר א. כאכון:

 5 הוא כבר נתן. שלא יתקע לנו התכנון. מר ר. לירם:

 6הוא נתן, מאחר והיה ברור שחברת נתיבי ישראל לא תבצע את  א. רפופורט: 'אדר

 7הפרויקט למרות שהיא תכננה אותו במלואו, פנינו, כמו שחיים 

 8הנחה אחוז, ב 20אמר, בישיבה, והסכמנו לקחת על עצמנו מימון של 

 9אחוז, ואז הסתבר שהיו פה  80-שמשרד התחבורה מממן את ה

 10תקציבים מתוכניות אחרות לצמתים שם, אני ביקשתי לאגום את 

 11התקציב הזה לצורך התכנון בהיקף של מאה אלף שקל, עדכון 

 12 התכנון, משרד התחבורה אישר ועכשיו עובדים על עדכון התכנון.

 13 ברגע שהתכנון... מר א. מעודה:

 14 אלף שקל מה, להקטין... 150-אתה מסיר את ה רם:מר ר. לי

 15 פה אחד התב"רים, שבת שלום, תודה רבה.  מר ח. געש:

 16 ישיבה נעולה

  17 

 18 


