
 

 

 
 1   1/11/12תאריך                                                                     

 2 תשע"בט"ז בחשון                                            

 3 מועצה מקומית פרדס חנה

 4 

 5 

 6 מר חיים געש, ראש המועצה השתתפו:

 7 רו"ח רן גלר, גזבר ומזכיר המועצה    

 8 הלת לשכהגב' צילה כהן, מנ    

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

 10 מר אפרים מעודה,  מר יוסי זריהן, גב' רינה רונן, מר נחמיה מנצור, רי המועצה:חב

 11 מר אבי כאכון, מר יעקב צדקה, גב' חיה בן צבי, מר יועב קעטבי,   

 12 יאסד"ר נורית השמשוני, מר עמנואל מצליח, גב' כוכי גדרון,  מר אלי אט  

 13 פרוטוקול

 14 

 15אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה. אני מקדם בברכה את חבר   מר ח. געש:

 16המועצה החדש על אף הנסיבות המצערות שבו נכנס לתפקידו, יעקב 

 17צדקה. חברים, אלי, הישיבה נפתחה. אין ברשותך, אתה לא בסדר היום 

 18אתן  ידידי, בבחירות הבאות... אני לא אתן לאף אחד להתבטא, אני לא

 19לאף אחד להתבטא. )צעקות( אני לא אתן לאף אחד להתבטא )צעקות, 

 20 לא קליט(  אני מבקש מהפיקוח ל... 

 21 ... את יודעת את זה?!!  דובר:

 22 אבל אל תצעק, אני שומעת. כ. גדרון: 'גב

 23 מה זה אל תצעק?! זה לא מעניין אתכם!!  דובר:

 24 אני מבקש מהפיקוח להוציא אותו החוצה. מר ח. געש:

 25 לא מעניין. כ. גדרון: 'גב

 26 לא מעניין אתכם, כן, לא מעניין אתכם. דובר:

 27 אתה לא צודק ותצא החוצה. )צעקות, לא קליט(  מר ח. געש:

 28 שהמועצה תיקח הלוואה ו... מה לא? תתביישו לכם.  דובר:

(2/12    ) 35 פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  

 1/11/12ביום ה' ט"ז בחשון תשע"ב  
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 1אני אבקש שהפיקוח יוציא אותו החוצה עם כל הכבוד לכם.  )מדברים  מר ח. געש:

 2 ז חברים יקרים.ביחד, לא ברור( א

 3 אל תוציא אותו, מה פתאום.  מר א. כאכון:

 4אני מבקש מהפיקוח להוציא אותו החוצה ואם לא אני ... זה הכל. לפני  מר ח. געש:

 5שאני מזמין משטרה אני מבקש בנימוס לצאת החוצה. עברתם את כל 

 6 הגבולות. )מדברים ביחד, לא ברור( ...אין לי פה פרמדיק. 

 7ראש המועצה, מהיום ועד שיהיה מים, אני אתכם, כל ערב נהיה ...  מר י. זריהן:

 8 בבית של ראש המועצה, אני אתכם עד שלא יהיה מים לא מפסיקים. 

 9 באיזה שכונה זה?  דובר:

 10 בושה וחרפה. )מדברים ביחד, לא ברור, קטיעה(  מר י. זריהן:

 11 כשחיים רוצה להיפטר...  מר א. כאכון:

 12 תן לו לדבר.  ר השמשוני:"ד

 13 בוא נשמע...  א. כאכון: מר

 14 חברים, אני לא רוצה כלום, אני רוצה לנהל את ישיבת המועצה.  מר ח. געש:

 15 את לא מבינה כלום במים. מר א. כאכון:

 16 אני לא מבינה. ר השמשוני:"ד

 17אין לך שמץ... )מדברים ביחד, לא ברור( למה הוא לא עונה לי? הוא יודע  מר א. כאכון:

 18 פני שנה... )מדברים ביחד, לא ברור( שאני צודק, הוא יודע של

 19 חברים, אפרים מר ח. געש:

 20 כן, כן מר א. מעודה:

 21אני רוצה להתחיל את הישיבה. נושא המים בקצרה, משק המים של  מר ח. געש:

 22פרדס חנה כרכור הועבר מהמועצה לחברה עירונית באלף תשע מאות 

 23ת תשעים ושש שנקראת חל"ז, החל"ז פרסמה מכרז בינלאומי ובשנ

 24תשעים ותשע נכנסה חברה שנקראה ריז, לנעליה  –תשעים ושמונה 

 25 נכנסה חברה שנקראה כלל, מעליה נכנסה שיכון ובינוי 

 26 שרי אריסון. מר א. מעודה:

 27חברת בת בשם אחר שנקראת משאבי מים, החברה הזאת הפעילה גם  מר ח. געש:

 28את המט"ש בחדרה, במט"ש בחדרה הם יצאו החוצה בהסכמה ונערכה 
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 1ררות, הם תבעו את המט"ש שפרדס חנה שותפה בו בסכום של בו

 2ארבעים ושישה מיליון שקל, המט"ש תבע אותם על עשרים ושישה 

 3מיליון שקל, לאחרונה פסק הבורר שהמט"ש ישלם, זה גופים ציבוריים, 

 4הם לא יכולים ללכת באלימות, הם יכולים ללכת רק בדרכי חוק. 

 5כנראה יוגש ערעור, המט"ש  המט"ש הפסיק בבורות, נכון לרגע זה

 6 הפסיד שמונה מיליון שקל.

 7 ... זה לא מעניין. ליאור:

 8דקה, ליאור, אני אוציא אותך החוצה, אני אומר לך, בכוח, מספיק.  מר ח. געש:

 9אנחנו בתהליך, אנחנו לא, ההסכם שנחתם עם משאבי מים, לא חשוב 

 10ינם מרוצים הגופים שהיו חתומים עליו אמי שהיה בנעליה לפני כן, שני 

 11מההסכם. ההסכם לא מקוים, אנחנו בתהליך בוררות מזה קרוב לארבע 

 12שנים, הבקשה העיקרית שלנו היא סילוק ידם. במהלך השנים התחלפו 

 13פה הרבה מנכ"לים, הרבה מנהלי תפעול ובכל מקרה גם אם תסולק היד 

 14במקביל אנחנו מנהלים ערוץ נוסף, חל"ז תבעה אותם לבוררות, במקביל 

 15ה תבעה אותם בסכום של למעלה משמונה מיליון שקל שאנחנו המועצ

 16סבורים שהחברה חייבת לנו וצריך לזכור עוד דבר, גם אם יהיה סילוק 

 17יד המים לא חוזרים למועצה לעולם, חוק תאגידי המים שחוקק 

 18 במדינת ישראל, אבי כאכון, לא הפרעתי לך.

 19 לא נכון חיים. מר א. כאכון:

 20 לא הפרעתי לך ואל תגיד לי לא נכון. אבי כאכון,  מר ח. געש:

 21 תן לו לדבר. מר א. מעודה:

 22אבי, אתה מושך אותי בלשון, אני לא רוצה ללכת אתך יותר מדי  מר ח. געש:

 23קדימה. רק לאחרונה קיבלנו הודעה שאם לא נחליט על תאגוד מים 

 24אנחנו בגמר ההסכם עם משאבי מים ... העדכון הגיע וחברי ההנהלה 

 25ן מרשות המים הגיע בשבוע שעבר. חוק תאגידי המים עודכנו, העדכו

 26, חלק גדול מתושבי מדינת 1442-, נכנס לתוקף ב1446חוקק בשנת 

 27ישראל מקבלים מים, שירותי ביוב וניקוז מתאגידים מי אביב, מי 

 28 נתניה, מי חדרה, מי כרמל, יש ... 
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 1 יש גם שלא מקבלים. מר א. כאכון:

 2לא, הם גם הם צריכים להתחיל להיכנס  יש מעט ישובים שעדיין מר ח. געש:

 3בהדרגה, משרד הפנים מתחיל להפעיל סנקציות על אלה שלא נכנסו, אז 

 4לא נכון להוליך שולל את האנשים ולהגיד להם אנחנו נחזיר את המים 

 5למועצה, הם לא יחזרו למועצה, כך או אחרת, היה דיון, התחיל דיון 

 6ם לעשות, להתאגד כתאגיד בהנהלה ויתחיל דיון גם פה מה אנחנו רוצי

 7עצמאי בהנחה שיאשרו לנו, גם זה בסוף התקופה או מתי שנצליח 

 8להוציא מפה את משאבי מים או יצרפו אותנו לתאגיד אחר, מה שנראה 

 9עכשיו הם הולכים לתאגד אותנו למי חדרה. )מדברים ביחד, לא ברור( 

 10 דקה

 11 ... בנווה פרדסים שתוך כמה חודשים...  דובר:

 12 חברים, אני לא הייתי שותף למו"מ שלכם או ...  :מר ח. געש

 13 ... ללכת ולהתנער ולהגיד...  דוברת:

 14אני לא מתנער, אני אסביר לכם עוד פעם, אני מנהל מאבק משפטי, זה  מר ח. געש:

 15הדרך הציבורית שאני יכול לעשות את זה, נפגשתי עם מנכ"ל שיכון 

 16דרך אחרת, העניין ובינוי לנסות לראות אם אפשר לגמור את הפרשיה ב

 17לא הסתייע וזה לא נגמר אתמול. אני אומר שוב, תהליך הבוררות נמשך 

 18ארבע שנים, תקנות המים או רמת השירות שהחברה נותנת אינני שבע 

 19רצון ממנה, לא רק באזור מערב, באותו ערב, או באותו יום שהיו פיצוצי 

 20נווה יה אף פיצוץ במים ותקלות למפחית הלחץ למערב המושבה לא ה

 21פרדסים, הפיצוץ היה ברח' המסילה, נפילת מפחית לחץ, תקשיבו טוב, 

 22גם ברח' המלאכה ובאזור אגד לא היה מים וגם באזורים נוספים, רח' 

 23 הדקלים )מדברים ביחד, לא ברור( 

 24 אנחנ ואוכלים אוהת כל הזמן. דובר:

 25. הדרך היחידה להתמודד היא דרך משפטית וזה מה שאנחנו עושים מר ח. געש:

 26חברים יקרים, את הקו שהתפוצץ אתמול )מדברים ביחד, לא ברור( 

 27 במסילה... הדרך היחידה היא התמודדות משפטית וציבורית, זה הכל. 

 28 ... כמה זמן?  )מדברים ביחד, לא ברור( דובר:
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 1התהליך יקח זמן, הקו שהתפוצץ אתמול הוא לא מנוה פרדסים בכלל,  מר ח. געש:

 2 או.קי., חברים יקרים.

 3 אתה חייב לדאוג לנו, אתה ...  ברת:דו

 4 זה מה שאני רוצה.  מר ח. געש:

 5 ...לא קיימת כלום. דוברת:

 6 ...תגיד להם את האמת שהם שותים אזבסט. מר א. כאכון:

 7אתה תגיד להם את האמת, אתה מודע למאבק המשפטי, אל תספר להם  מר ח. געש:

 8 סיפורים.

 9 אני אוכיח לך את זה. מר א. כאכון:

 10 מה תוכיח לי? שמה? מה? ש:מר ח. גע

 11 ...אזבסט מר א. כאכון:

 12 נו, אז מה? מר ח. געש:

 13 מאזבסט?  מר א. מעודה:

 14... שתיה, הלו, יש קווי אזבסט בפרדס חנה כרכור, כן. הונחו בתקופתך,  מר ח. געש:

 15אפרים מעודה, הם הונחו בתקופתך, כל שכונת מוסקוביץ זה אזבסט, 

 16 . )מדברים ביחד, לא ברור( מה אתה רוצה? ... שהתפוצץ אתמול

 17 

 18 מוגשת ע"י מר  –. הצעה לסדר בעניין מיקום תחנת אוטובוס לתלמידי ביה"ס חקלאי 1

 19 אבי כאכון )מצ"ב(      

 20, אבי 6חברים, לסדר היום אבי כאכון הצעה לסדר. ההצעה לסדר מס'  מר ח. געש:

 21 כאכון בבקשה. 

 22 וד הרבה זמן.חברים יקרים, המים שלכם ישאר ככה ע מר י. זריהן:

 23 לא בטוח, אנחנו לא מתכוונים לשתות...  )מדברים ביחד, לא ברור(  דובר:

 24חיים, אתה תשמע אותו טוב טוב, ליאור טאסי, ליאור טאסי יוריד  דובר:

 25 אותך מפה בגלל המים, תזכור מה אני אומר לך.

 26 שמעתי, רשמתי לפני, כן.  מר ח. געש:

 27 ... אין תשובה. מר א. כאכון:

 28חברים  )מדברים ביחד, לא ברור( חברים יקרים, חברים )מדברים ביחד,  עש:מר ח. ג
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 1אבי כאכון, בבקשה. )מדברים ביחד, לא ברור( חברים יקרים, לא ברור( 

 2אני הקשבתי לכם שלא על סדר היום, אתם צודקים בכל הטענות, לוח 

 3 הזמנים יקבע רק בדרך חוקית, זה הכל. )מדברים ביחד, לא ברור(

 4 לי הצעה יש ליאור:

 5 אין לך שום הצעה. ליאור מר ח. געש:

 6 מיליון שקל ולהחליף את המים...  6 ליאור:

 7 טוב, מאה אחוז, שמעתי את ההצעה שלך. )מדברים ביחד, לא ברור( מר ח. געש:

 8 ... לא מעניין אותנו! ...  ליאור:

 9 טוב, חברים, אבי כאכון  מר ח. געש:

 10 ... איפה אתם חיים?!  ליאור:

 11 אבי כאכון, אתה רוצה להתחיל את הסדר היום? בבקשה.  :מר ח. געש

 12 אם אנחנו צודקים אז מה אתה עושה עם זה? דובר:

 13כן, מטפל בכם בדרך החוקית היחידה שעומדת לרשותי. )מדברים ביחד,  מר ח. געש:

 14לא ברור( חברים, תודה רבה, שמעתי אתכם בסבלנות, כפי שעיינתם אין 

 15יט מה שאתם רוצים, הבחירות בדיוק שום בעיה, באמת, זכותכם להחל

 16בעוד שנה... חברים, אני בטוח שניפגש. מר כאכון, אתה רוצה להתחיל 

 17 את סדר היום? )מדברים ביחד, לא ברור( 

 18 ...חכו עוד שנה...  דוברת:

 19 אבי, הצעה לסדר.  מר ח. געש:

 20 הצעה לסדר, הנדון  מר א. כאכון:

 21 רדסים.הצעה לסדר, החלפת צנרת המים בנווה פ דובר:

 22אנחנו נעשה את זה, נגיש את זה, אבל היא לא תעבור, אני מבטיח לכם.  מר א. כאכון:

 23 אני... ארבעה אנשים... )מדברים ביחד, לא ברור( 

 24 אבי כאכון, אתה מוכן?  מר ח. געש:

 25 ... מים בצנרת, אנחנו רוצים איכות חיים סבירה ונורמלית.  דובר:

 26 זה המינימום. מר י. זריהן:

 27 אנחנו רוצים לגור... )מדברים ביחד, לא ברור(  דוברת:

 28 גם בפעם שעברה אמרתי לכם שזה לא יקרה. )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. כאכון:
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 1 דקות.  )קטיעה(  64אנחנו יוצאים להפסקה של  מר ח. געש:

 2 -הפסקה-

 3 הנדון מיקום תחנת מר א. כאכון:

 4 יש לך כזה, כאכון?  מר א. מעודה:

 5 כן מר א. כאכון:

 6 כן, אבי מר ח. געש:

 7כן, יש לי. הנדון מיקום התחנת אוטובוס ... בית ספר חקלאי, בשעה  מר א. כאכון:

 8טובה, אנחנו מדברים על ספטמבר, נובמבר לצערי ככה שזה, אני אדלג 

 9על כל ההתחלה היפה למרות שאני אודה לאילנה זגול, שבוע שעבר, גם 

 10 זה אני חייב להודות.  לשמוליק ג'לח על הטיפול שעשה עבודה נהדרת,

 11 רגע, סתם, הם עשו את זה בלי תקציב, בלי אישור? מר א. מעודה:

 12 אפרים מר ח. געש:

 13 אני מודה לאפרים מעודה. מר א. כאכון:

 14 לא לי, לראש המועצה. מר א. מעודה:

 15נו באמת, תן לגמור וללכת, מה אתה   אפרים, אפרים!  אפרים, אפרים! מר ח. געש:

 16 להקריא. רוצה? תן לו לגמור

 17 למה משטרה הגיעה? מר א. כאכון:

 18 . אני הזמנתי את המשטרה מר ח. געש:

 19 כשיש קריוקי אתם לא באים, לעזור ל... אתם לא באים.  דובר:

 20 לא יהיה יותר קריוקי אגב, טיפלתי בזה באופן אישי.  מר א. כאכון:

 21 אבי, אתה מקליט את הישיבה? ח ר. גלר:"רו

 22 לה... לא, אני מסביר מר א. כאכון:

 23אתה מוכן להמשיך? )מדברים ביחד, לא ברור(  כן, אבי, אבי... אני חוזר  מר ח. געש:

 24ואומר, הישיבה עם חברי המועצה, אני אשמח אם התושבים יקשיבו 

 25ולא ישתתפו בישיבה, הם יכולים להשתתף בישיבה מהמועצה הבאה 

 26כחברי מועצה מן המניין. אני רוצה לחזור לסדר היום, אבי כאכון 

 27בבקשה, הצעה לסדר מס' אחת, אם לא יהיה שקט בקהל אני אבקש 

 28 מהשוטרים לפנות אתכם, זה הכל.
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 1חיים, לצערי תלמידי בי"ס חקלאי ואלישבע שבאים מהשיכונים התחנה  מר א. כאכון:

 2האחרונה שלהם היא סמוך לדואר אבל בימים האחרונים אמר לי רן 

 3 גלר שהיא הועברה כאן ליד 

 4 לא הועברה. היא כ. גדרון: 'גב

 5 לפני שנתיים. עברה ח ר. גלר:"רו

 6 לא נכון, בשיפוצים פה היא לא הייתה שם בהתחלה. מר א. כאכון:

 7 שנתיים היא שם. דוברת:

 8סיגל, הבן שלך עומד שמה, למה את מדברת שטויות? ... )מדברים ביחד,  מר א. כאכון:

 9 לא ברור(

 10 אני עברתי שם...  כ. גדרון: 'גב

 11 את משקרת עכשיו... משקרת לי עכשיו.)מדברים ביחד, לא ברור( ...  מר א. כאכון:

 12 טוב מר ח. געש:

 13לאחרונה חיים היא הועברה ליד הפלאפל שעדיין זה לא עונה על  מר א. כאכון:

 14הדרישות, ילדים צריכים לרדת מהאוטובוס, אם זה היה קילומטר אז 

 15נחנו זה פה לפחות חצי קילומטר עד לבי"ס שעד הבי"ס שלהם, עכשיו א

 16לפני החורף ואני שואל אותך שאלה מה יעשו התלמידים כשירד גשם? 

 17ההצעה שלי שאני מבקש זו למעשה הצעה משולבת לפני ההצעה השניה, 

 18ההצעה הראשונה אם המועצה לא תהיה נאותה )מלה לא ברורה( את 

 19ההצעה השניה שלי זה להקים תחנת אוטובוס בתוך בי"ס חקלאי, שמה 

 20ה תהיה תחנת אוטובוס שלילדים יהיה שמה, לבקש... אקספרס ששמ

 21זה דבר ראשון. דבר שני, הלוח זמנים זה לא מספיק, נראה לך שאם 

 22בצהריים והלך  61תלמיד פספס את האוטובוס שהשתחרר בשעה 

 23הביתה אין לו אוטובוס שיקח אותו הביתה, ואם הוא חס ושלום עבר 

 24 ך להמתין.וחצי צרי 8, השתחרר מהבי"ס אז הוא עד 6383את השעה 

 25 לפי הצלצולים. כ. גדרון: 'גב

 26 ואם יצאו לפני הצלצול או באמצע? מר א. כאכון:

 27 טוב, חברים...  מר ח. געש:

 28אני מבקש, ההצעה שלי, ההצעה לסדר שלי, זו הצעה שניה. הצעה  מר א. כאכון:
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 1ראשונה שלי, הראשונה שלי זה להקים תחנת אוטובוס בשטח בית 

 2יב אקספרס או כל חברת הסעות שעוברת הספר החקלאי ששם יועבר נת

 3משמה, ששם תוריד את הילדים, זה דבר ראשון ודבר נוסף שהם יגדילו 

 4את הנתיבים שלהם וזה על פי דרישה של המועצה ויש לנו זכות לדרוש 

 5מהם להגדיל את הנתיבים שלהם, כלכלי או לא כלכלי זה אותנו לא 

 6 של התלמידים האלה. מעניין, הם צריכים מאוד את ה)מלה לא ברורה( 

 7 טוב, זו ההצעה לסדר? מר ח. געש:

 8 בהחלט, הראשונה. מר א. כאכון:

 9אבי, קודם כל כשאיגוד ערים לחינוך התפרק הייתה ועדה בראשות אלי  ח ר. גלר:"רו

 10אטיאס שהוקמה על ידי מליאת המועצה ואנחנו ישבנו על הנושא כחלק 

 11 מהמענה קודם כל הקמנו את התחנה.

 12 יש פה מחלוקת, כוכי אומרת שזה ...  מר י. קעטבי:

 13 מה זה משנה?  )מדברים ביחד, לא ברור( כ. גדרון: 'גב

 14 כוכי מר ח. געש:

 15 כוכי, עזבי אותך, תני להם... מה את צוחקת? מר א. מעודה:

 16הקמנו את התחנה, ניהלנו מו"מ עם אגד בשביל שהתחנה הסופית  ח ר. גלר:"רו

 17היום היא נמצאת ליד בית ספר תועבר מהדואר ליד הבית ספר והתחנה 

 18אלישבע, יש מספר קווי אוטובוס גם בבוקר וגם בצהריים שעונים על 

 19 הדרישה.

 20סיגל, אני אוציא אותך, את לא חברת מועצה, באמת, אל תביאי אותי  מר ח. געש:

 21 לזה.

 22 רק שניה, חיים  מר א. כאכון:

 23 .את לא משתתפת בדיון ואני לא אתן לך להשתתף בדיון מר ח. געש:

 24 )לא ברור(  מר א. כאכון:

 25 אתה כנראה לא מבין. מר ח. געש:

 26 יש בן אדם אחד שאומר לך... )מדברים ביחד, לא ברור(  כ. גדרון: 'גב

 27 טוב, חברים )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ח. געש:

 28ליד אלישבע, ליד ה)מלה לא ברורה( של אלישבע יש תחנת אוטובוס  ח ר. גלר:"רו
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 1ם, מסתובבים בכיכר, מורידים את הילדים שהקווים מהשיכון באי

 2 ואוספים את הילדים.

 3 בכיכר  מר א. כאכון:

 4אחרי הכיכר והמרחק בין התחנה לשער בית הספר גם אלישבע וגם  ח ר. גלר:"רו

 5 חקלאי יחסית מינורי, לא מרחק גדול.

 6 כמה? מר א. כאכון:

 7 הוא לא מרחק גדול. ח ר. גלר:"רו

 8 מטר 544 מר א. כאכון:

 9 מה פתאום, לא, אבי גלר: ח ר."רו

 10חברים, אני )מדברים ביחד, לא ברור( הכיכר של אלישבע, הכיכר של  מר ח. געש:

 11אלישבע. )מדברים ביחד, לא ברור( חברים, רינה, רינה, המטרה היא, 

 12 חברים, הבנתי, נפתחה שנת בחירות, בסדר, המטרה לנגח. 

 13 אוי, חיים, באמת, חיים מר א. כאכון:

 14 יב טוב עכשיו, הצעת הצעה לסדר תקש מר ח. געש:

 15 ...שאני מתנגח אתך?  מר א. כאכון:

 16 הצעת הצעה לסדר? הצעת הצעה לסדר? מר ח. געש:

 17 ... הולכים למועצה בשנת בחירות...  מר י. זריהן:

 18 הצעת לסדר? אני, חברים, אני מציע להוריד את ההצעה לסדר.  מר ח. געש:

 19 ם... מאה עובדים, מאתיים עובדי מר י. זריהן:

 20אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום. אני, חברים, אני מבקש  מר ח. געש:

 21 להסיר את ההצעה מסדר היום, מי בעד? 

 22 בבקשה, אתם רואים? ...  מר י. זריהן:

 23אפרים, מה הצבעת? )מדברים ביחד, לא ברור( בעד. מי נגד? מי נגד?  מר ח. געש:

 24 ארבעה נגד, תודה רבה. 

  25 

 26 מוגשת ע"י מר אבי כאכון )מצ"ב(.  –יין הסעות לביה"ס חקלאי . הצעה לסדר בענ2

 27 הצעה לסדר שניה של מר כאכון, בבקשה. מר ח. געש:

 28 בחירות!  מר י. זריהן:
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 1אדוני ראש המועצה, הצעה לסדר בנוגע להסעות לבית ספר חקלאי,  מר א. כאכון:

 2 הצעה שניה מקווה שגם היא לא תרד מסדר היום.

 3 כן מר ח. געש:

 4רבה מאז שהמועצה לקחה לידיה את בית הספר החקלאי תי הלשמח כאכון: מר א.

 5ואת ניהולו היא משקיעה בו כספים רבים לשיפוץ ושדרוג בית הספר. 

 6 לא איכנס לנושא הלימודים כוכי גדרון ותוכנם

 7 כי אתה לא מבין שום דבר. כ. גדרון: 'גב

 8 רק את מבינה, את גאון, גאון. מר א. כאכון:

 9 לא, כי אתה לא מבין...  כ. גדרון: 'גב

 10)לא ברור( חברת מועצה )מחיאת כפיים( שני מטר מהבית הזיז לך ראש  מר י. זריהן:

 11המועצה את הכביש, למה הוא הזיז שני מטר מהבית? כי את חברת 

 12 מועצה, תתביישי לך, בשביל זה באת למועצה, לשמור על הבית, נכון?

 13 תעמוד על השולחן...  כ. גדרון: 'גב

 14 ליחידה נוספת בחלקה... מהבית, הגיעה  630הגישו תב"ע על  ריהן:מר י. ז

 15 אבי, תמשיך בבקשה...  מר ח. געש:

 16 ... הזיזו את הכביש מהבית.  מר י. זריהן:

 17 יש משטרה, יש משטרה. כ. גדרון: 'גב

 18 תתבעי אותי, תתבעי אותי. מר י. זריהן:

 19 לא, אתה תתבע.  כ. גדרון: 'גב

 20 ה, זה ביאח"ה.הלכתי ליאח" מר י. זריהן:

 21 בסדר כ. גדרון: 'גב

 22 אני לא צריך לתבוע לאף אחד. מר י. זריהן:

 23 אנחנו עוד מחכים.  כ. גדרון: 'גב

 24 כן אבי. מר ח. געש:

 25 זה בסדר. כ. גדרון: 'גב

 26 זה בסדר גמור. מר י. זריהן:

 27 תשקר, תמשיך לשקר. כ. גדרון: 'גב

 28 משקר תתבעי אותי.אני, תתבעי אותי, הנה, על ידם, אם אני  מר י. זריהן:
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 1 אני לא רוצה לתבוע אותך. כ. גדרון: 'גב

 2 יש פה עורך דין, תיקחי ניירת, הכל. מר י. זריהן:

 3 אבי  מר ח. געש:

 4 אני אבוא אתך לבית משפט כמה שאת רוצה.  מר י. זריהן:

 5 תמשיך לשקר.  כ. גדרון: 'גב

 6 מה הבעיה? מר י. זריהן:

 7 תמשיך לעבוד על כולם. כ. גדרון: 'גב

 8 כן, הכל יפורסם, אל תדאגי... ומה את עושה פה. י. זריהן: מר

 9 לא פוחדת ממך ולא מאלף כמוך. כ. גדרון: 'גב

 10 ...חשבון בכלל. מר י. זריהן:

 11 אני יודעת בדיוק מה...  כ. גדרון: 'גב

 12 ואני יודע בדיוק מי את.  מר י. זריהן:

 13 כן, אבי. מר ח. געש:

 14 תסתכל על עצמך.  כ. גדרון: 'גב

 15 .. זה לא דוגמה לחינוך.... דובר:

 16 אתה צודק מאה אחוז... )מדברים ביחד, לא ברור( כ. גדרון: 'גב

 17 כוכי, טוב, אבי, תמשיך עם ההצעה בבקשה.  מר ח. געש:

 18 הורים רבים פנו אלי  מר א. כאכון:

 19 ... היא אשת חינוך, היא אשת חינוך... או, איזה מחנכת. מר י. זריהן:

 20 שה.אבי, תמשיך בבק מר ח. געש:

 21הורים רבים פנו אלי כולל חברים בוועד ההורים שלטענתם הילדים  מר א. כאכון:

 22סובלים מכל מה שקשור בהגעה לבית הספר. פניתי אליך במכתב 

 23וצירפתי לך אותו, התשובה שקיבלתי מצילה, מנהלת הלשכה כמובן, 

 24שהיא רשמה שאין בעיות עם התחנות וההגעה לבית הספר, לגבי 

 25צה אין שליטה וככה... זה צילה כתבה לי בתשובה האוטובוסים למוע

 26וזה ... לצערי הרב חיים התשובה חלקית, לא נכונה... ובנוסף היא גם 

 27לא פותרת את כלל הבעיה הקשה הזו. אני מזכיר לכם, אנחנו בפתחו של 

 28חורף ולילדים יהיה קשה להגיע לבית הספר. כיום למועצה יש תקציבים 
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 1נייה המואצת והפשרות הקרקעות שגם מיותרים וחסכונות בזכות הב

 2סיבכו אותנו עם פקקים שלדעתי צריכים להשתמש בחלקם מהכספים 

 3האלה להסעות התלמידים ולבטל את עניין הכרטיסיות, לתת להם 

 4הסעות, מבחינתנו החינוך זה הדבר הראשון, זה מה ש... המועצה, חינוך 

 5ו באוטובוס קודם כל, שהילדים יהיו מלכים, יגיעו באוטובוס ויחזר

 6שלנו, שאנחנו מסיעים אותם. )מחיאות כפיים(... ההצעה שלי היא כזו 

 7חיים, המועצה המקומית תחזיר את ההסעות לבית הספר החקלאי 

 8באופן מלא לכל מוקדי המגורים מפרדס חנה ועד כרכור כולל הכל לפי 

 9 רישום התלמידים בשעות הלימודים.

 10עובדות ונתונים שכן נכונים, לא נכונים, אני לא רוצה להיכנס עכשיו ל מר ח. געש:

 11 ?לא אתווכח, אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום, מי בעד

 12 לא רוצה לדון בזה? מר א. כאכון:

 13לא, מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ח. געש:

 14 מי נגד? אפרים, אפרים, אפרים! 

 15 תך...אני לא מקבל את הצע מר א. מעודה:

 16 יש פחדן!  מר א. כאכון:

 17 ממי? מר א. מעודה:

 18 יש פחדן. מר א. כאכון:

 19 ממך? מר א. מעודה:

 20 מחיים געש? ממני...  מר א. כאכון:

 21 יא פחדן, אתה פחדן! ...הסעות... מר א. כאכון:

 22 לא קם אחד... )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. מעודה:

 23ות מהקהל, מחיאות כפיים, קטע לא תתבייש לך! )מדברים ביחד, הפרע מר א. כאכון:

 24 ברור( תתבייש לך.

 25 

 26 . הצעה לסדר בעניין החזר היטלים שנגבו מתושבים עבור סלילת מדרכה בדרך הבנים. 5

 27 מוגשת ע"י מר יוסי זריהן )מצ"ב(.      

 28 . 8יוסי זריהן, הצעה לסדר מס'  מר ח. געש:
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 1 אדוני, כשאתה היית בקואליציה...  מר א. מעודה:

 2 כן? ... )מדברים ביחד, הפרעות מהקהל לא ברור(  אכון:מר א. כ

 3 אם אתה חושב שאחד מהם יצביע לך, אני בקואליציה. מר א. מעודה:

 4אה, אתה בקואליציה? )מדברים ביחד, לא ברור( שקרן שקרן, אתה...  מר א. כאכון:

 5 תתבייש לך.

 6 תתבייש לך מר א. מעודה:

 7 הפרעות מהקהל, לא ברור( אתה מפחד... )מדברים ביחד,  מר א. כאכון:

 8 אפרים, אפרים!  מר ח. געש:

 9ראש העיר שיחליט. אני לא יודע אם אתה יכול להיבחר לוועד של גם  מר א. מעודה:

 10 בית ספר.

 11 ברוך השם.  מר א. כאכון:

 12ציון, אני אבקש שלא תשב ליד השולחן, באמת, לא אתה ולא התושב,  מר ח. געש:

 13 את השולחן.מר סיסו, אני אודה לך אם תעזוב 

 14 הוא הזמין אותי לשבת על ידו. דובר:

 15אני לא יודע מי הזמין אותך לשבת, אתה לא חבר מועצה, אמרתי לך  מר ח. געש:

 16בקדנציה הבאה אהלן וסהלן, אולי אפילו ברשימה שלי, מי יודע.  ציון, 

 17ציון, תפוס מרחק מהשולחן, באמת, עם כל הכבוד לתקשורת. מר 

 18 .זריהן, בבקשה הצעה לסדר

 19 חבר'ה, קצת בשקט...  מר י. זריהן:

 20 אפרים, תן לו, כן, בבקשה. מר ח. געש:

 21...נחמיה, אתה לא יכול להפריע, יש לך בעל בית פה... לאחרונה נפסקו  מר י. זריהן:

 22בשתי ערכאות פסקי דין כנגד המועצה בנוגע לתביעתה של עו"ד דינה 

 23 קי העזר.עידן להשבת היטלים שנגבו ממנה שלא כדין בניגוד לחו

 24 אין לנו מים בבית, זה לא... דוברת:

 25 והידועה, חבר'ה בהתנצחותה המוכרת  מותר לציין שהמועצה מר י. זריהן:

 26 יוסי, תמשיך. בוא נשמע את ההצעה לסדר.  ח ר. גלר:"רו

 27 ... אין להם מים בבית. דוברת:

 28ם אני חוזר ואומר לתושבים, באמת, אל תכריחו אותי לנקוט באמצעי מר ח. געש:
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 1אלימים, תנו לישיבה להתנהל, אתם אוהבים את מה שקורה פה, זה 

 2בסדר, לא אוהבים גם כן בסדר, אמרתי, מבין אתכם לחלוטין, בשום 

 3מקום אחר בארץ לא הייתם עושים את זה, לא בכנסת, בשום מקום 

 4אחר, ואני מזמין אתכם לרשויות אחרות. )דוברים ברקע, לא ברור( את 

 5ץ אין פיצוצי מים הגב' רוזוליו, את מרבה צודקת, בשום מקום באר

 6לצטט אותי עכשיו תוכלי לצטט אותי, נכון, כשהפיצוץ בכלל לא בשכונה 

 7 שלכם. )מדברים ביחד, לא ברור( כן, מר זריהן בבקשה.

 8 יש פיצוץ ברחוב... אין מים.  דובר:

 9 אזלו המים.  דוברת:

 10דועה ערערה על פסק מותר לציין שהמועצה בהתנצחותה המוכרת והי מר י. זריהן:

 11הדין בערכאה ראשונה, פסק הדין שחייב אותה להחזיר את הכספים 

 12לתובעת, גם ערעור זה לא צלח והמועצה חויבה בהוצאות נוספות על 

 13אלה שכבר נפסקו לחובתה בדיונים קודמים. נראה שהמועצה לא 

 14הפנימה עד כה את תוצאות ההליכים המשפטיים וכי אינה נערכת כראוי 

 15אפשרות שתחויב להשיב את כל ההיטלים לכל התושבים לקראת ה

 16ששילמנו. יתכן שהמשך להתנהלות המתנשאת כלפי התושבים המועצה 

 17מעדיפה להמתין עד בוא תביעות נוספות ואולי אף תביעה יצוגית 

 18בתקווה שהליכים כאלה לא ינקטו כנגדה. אין זו אלא עצימת עיניים 

 19בעו את המועצה גדולה וטמינת הראש בחול, סבירות שהתושבים ית

 20יותר מאשר שלא יעשו כן, לכן מובאת ההצעה לסדר לדיון במליאת 

 21המועצה במטרה לקדם את האפשרות לנקיטת צעדים משפטיים אצל 

 22התושבים ובכל לחסוך הוצאות משפט ניכרות הבאות בסופו של דבר 

 23מכיסם של התושבים. מליאת המועצה תדון בהצעה לסדר בישיבתה 

 24לבחון את האפשרות להקדים ולהחזיר את ההיטלים הקרובה במטרה 

 25ששולמו על ידי התושבים עקב סלילת מדרכות בדרך הבנים ואת 

 26המשמעויות הנובעות מכך. הצעת החלטה3 המועצה מחליטה להשיב 

 27את ההיטלים ששולמו בגין סלילת מדרכות בדרך הבנים וזאת על מנת 

 28זרו יוחים ההיטללהימנע מדיונים משפטיים והוצאות מיותרות. 
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 1במלואם לכל מי שזכאי להם ויכללו ריבית והצמדה מיום התשלום ועד 

 2יום ההחזר בפועל למשלם. החזרת ההיטלים למשלמים יבוצע עד לא 

 3 . 6/61/1461יאוחר מיום 

 4 רק עדכון קצר לגבי...  מר ח. געש:

 5 יודע מה אתה רוצה להגיד, בבקשה.  מר י. זריהן:

 6חנו... חברים, אם אתם יודעים הכל אז אנחנו נעשה אם אתה יודע אז אנ מר ח. געש:

 7 את זה בפרוצדורה.

 8 תדבר מר י. זריהן:

 9 העובדות הן שונות ואחרות, יש משפטים שזכינו, יש משפטים שהפסדנו. מר ח. געש:

 10 אני מדבר על דרך הבנים. מר י. זריהן:

 11 דרך הבנים זכינו גם. ובראן:'ד ג. ג"עו

 12 נים? במה זכית בדרך הב מר י. זריהן:

 13 הסוגיה, זה לא משנה איזה רחוב. ובראן:'ד ג. ג"עו

 14 במחוזי...  מר י. זריהן:

 15 טוב, נכון לעכשיו מתנהלים הליך בעליון, שני הליכים אפילו  מר ח. געש:

 16 שניים ובראן:'ד ג. ג"עו

 17 שני הליכים בעליון. מר ח. געש:

 18 לא יכולות להתנהל בעליון...  מר י. זריהן:

 19 לדבר...  תקשיב, תן לו דובר:

 20 לא יכולות להתנהל בעליון, יש בקשת רשות ערעור... מר י. זריהן:

 21 יוסי, דיברת...  דובר:

 22אני, תקשיב טוב, אתה פשוט לא יודע, תשתוק עכשיו, אתה פשוט מדבר  מר ח. געש:

 23 שטויות! 

 24 אתה מדבר שטויות. מר י. זריהן:

 25 תקשיב טוב! אתה אמרת שאתה... מר ח. געש:

 26 לא ברור() מר י. זריהן:

 27 אני לא אמרתי שהגשתי ... לא, אתה רוצה להקשיב? תקשיב להקלטה. מר ח. געש:

 28 אמרת שהגשת לעליון!  מר י. זריהן:
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 1 לא!  מר ח. געש:

 2 אתה לא יכול להגיש.  מר י. זריהן:

 3 זה לא מה שאמרתי ידידי.  מר ח. געש:

 4 ... בקשת רשות ערעור.  מר י. זריהן:

 5שיב, תקשיב, מאחר ואני משקר חברים יקרים, אתה פשוט לא מק מר ח. געש:

 6הסיפור הוא כזה, אתה תפתח את ההקלטה ותקשיב עוד פעם מה 

 7 שאמרתי, מתנהל עכשיו הליך בעליון על רחובות אחרים.

 8 אני אמרתי לך ... מר י. זריהן:

 9 רגע! )מדברים ביחד, לא ברור( דובר:

 10לא, הוא לא רוצה  אתה לא רוצה להקשיב, אני מבקש, חברים ... מר ח. געש:

 11 להקשיב, הוא בא טעון, הבטן מלאה, האוזניים סגורות. 

 12 תסביר, תסביר  מר א. מעודה:

 13 הוא לא רוצה להקשיב. מר ח. געש:

 14 אתה באת טעון, לא אני. מר י. זריהן:

 15 אני? מר ח. געש:

 16 כן מר י. זריהן:

 17 תראה איך אני יושב רגוע. מר ח. געש:

 18כה לתושבים אתה טעון, לא אני. תתייחס אליהם איך אתה מתייחס כ מר י. זריהן:

 19 כמו בני אדם! 

 20 הבנתי... מר א. מעודה:

 21 הם לא בגיל שלך?  מר י. זריהן:

 22 אל תחלק לי ציונים!  מר ח. געש:

 23 בטח שאני אחלק, מה אתה חושב?  מר י. זריהן:

 24 ... אין ערעור, יש על מקומות אחרים ופה ... וזה... מר א. מעודה:

 25 רים יקרים, אני חושב ש... חב מר ח. געש:

 26 איפה ג'ובראן?  מר א. מעודה:

 27 לא נראה לי שיש טעם, אני מבקש להסיר את ההצעה. מר ח. געש:

 28 מה?! מר א. כאכון:
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 1 למה? למה? מר א. מעודה:

 2תקשיב טוב, ברגע שתהיה הכרעה בעליון )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ח. געש:

 3 כשתהיה הכרעה )מדברים ביחד, לא ברור(

 4 אתה אל תגיד לי מה לעשות!  דובר:

 5 למה אתה אומר? מר א. מעודה:

 6 לא אומר לך, אני רק אומר... דובר:

 7הדיון, חברים, אתם לא רוצים להקשיב, הדיון בעליון בשתי, הדיון  מר ח. געש:

 8בעליון נכון לעכשיו בערכאות שונות נפסקו פסיקות שונות, חלקן בעד, 

 9בסוגיית סלילת כביש וסלילת  חלקן נגד, יש שני הליכים בעליון

 10מדרכות. ההלכה של העליון ממילא אם תינתן הכרעה שבה המועצה 

 11 תפסיד היא תקבע ההלכה, תתקן אותי אם אני טועה, לגבי 

 12 סוגיית המדרכות.  ח ר. גלר:"רו

 13 סוגיית המדרכות ולכן אני מאחר וההליך נמצא בעליון לגבי ... נכון?  מר ח. געש:

 14אתה חיכית במחוזי, אמרת לי שאתה לא רוצה לערער על המחוזי אבל  מר י. זריהן:

 15 עד שתהיה פסיקה 

 16 זה לא משנה. ובראן:'ד ג. ג"עו

 17 למה הלכת למחוזי? מר י. זריהן:

 18 זה לא משנה.  ובראן:'ד ג. ג"עו

 19 ...  מר י. זריהן:

 20קודם כל למה אתה רץ רק על דרך הבנים אם אתה רוצה להחזיר  ובראן:'ד ג. ג"עו

 21 ...לתושבים

 22 אני אעשה תביעה יצוגית על כל פרדס חנה.  מר י. זריהן:

 23 דבר שני... ובראן:'ד ג. ג"עו

 24 ... להחזיר את הכסף. מר י. זריהן:

 25 אותו בית משפט מחוזי החליט בשני תיקים בסוגיית המדרכות. ובראן:'ד ג. ג"עו

 26 יד לבנים זה היה של מע"צ...  מר א. מעודה:

 27 לא הייתה הסוגיה בכלל.לא, לא, לא, זאת  מר ח. געש:

 28 הסוגיה של המדרכות... לכל הרחובות. ובראן:'ד ג. ג"עו
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 1אני אומר לך שאם תהיה פה תביעה יצוגית זה יהיה תקדים בארץ  מר י. זריהן:

 2 שראש מועצה בפרדס חנה יביא פשיטת רגל למועצה... מה אתה אומר? 

 3 אני מתנגד ...  מר א. מעודה:

 4נגד, אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום, מי בסדר, אז תצביע  מר ח. געש:

 5בעד? מי נגד? מי נמנע? אתה נגד? ידעתי, בסדר, ההצעה ירדה מסדר 

 6 היום, הלאה. ההצעה הבאה על סדר היום, אפרים נגד. 

 7 למה אתה לא רוצה לדון בזה?  מר א. מעודה:

 8 

 9 איגוד ערים . מינויו של מר אייל שני, מנהל היח' לאיכות הסביבה כנציג המועצה ב4

 10 לאיכות הסביבה במקום ראש המועצה.      

 11ההצעה לסדר הבאה אני אבקש במליאה לאשר את החלפתי כנציג ארגון  מר ח. געש:

 12ערים לאיכות סביבה. מינינו מנהל יחידה לאיכות הסביבה, אדם 

 13 מקצועי שזה המקצוע שלו וזה נכון שהוא ישב באיגוד. אייל שני. 

 14 לדעת מי האיש הזה, איך הוא נבחר...  אני רוצה מר י. זריהן:

 15 היה ... דיברנו עליו בישיבה הקודמת. מר ח. געש:

 16 הוא לא היה בישיבה הקודמת. מר א. כאכון:

 17 -מה אתה רוצה שאני אעשה... טוב, מאחר ו מר ח. געש:

 18 זה לא צריך להיות חבר מועצה? מר א. מעודה:

 19כרמל הם לא חברי  –שרון  לא, רוב הנציגים באיגוד ערים הסביבה מר ח. געש:

 20 מועצה. 

 21 כי היה נחמיה והייתה היא... מר א. מעודה:

 22 ושניהם לא יכלו להיות כי באמצע היום והם חברי מועצה...  מר ח. געש:

 23 ...עכשיו אתה מביא אנשים בשביל הבחירות?  מר י. זריהן:

 24 נכון, נכון...  מר ח. געש:

 25כלום. הייתה אחראית על  אבל הייתה בחורה שלא עשתה פה מר י. זריהן:

 26 הבקבוקים.

 27 הוא מדבר על שביט. מר א. מעודה:

 28... הוא רוצה להגביר את האסיפה, לאסוף את הבקבוקים, תשמע טוב,  מר י. זריהן:
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 1והוא בודק את כמויות המים שהולכים בשטחים ציבוריים. הביא אדוני 

 2זה גזבר המועצה את לאוניד שהיה, לא יודע איך קוראים לו שהיה באי

 3גן, הוא מסתובב עם האוטו, מכוון את השעוני מים של השטחים 

 4 הציבוריים.

 5 זה לא זה! )מדברים ביחד, לא ברור( הרגע אמרת שדיברת איתו. מר ח. געש:

 6 שניה, שניה, דיברתי איתו. מר י. זריהן:

 7 עם מי? עם זה, עם אייל שני? מר ח. געש:

 8 כן, אני אמרתי לו  מר י. זריהן:

 9 ה דיברת עם אייל שני?את מר ח. געש:

 10 אני דיברתי עם הבן אדם הזה. מר י. זריהן:

 11 הרגע אמרת שאתה לא יודע מי זה. מר ח. געש:

 12 אני לא יודע מי זה, אני יודע מה הוא עושה.  מר י. זריהן:

 13 הבן אדם היה מנהל היחידה הסביבתית בעיר מודיעין.  מר ח. געש:

 14 .אז אני ... ממנו מה הוא עושה מר י. זריהן:

 15 עבר דירה להנה.  מר ח. געש:

 16אתם הצגתם אותו כאילו איזה מנהל גדול, אבל מה הוא עושה? אחר כך  מר י. זריהן:

 17תגיד לאבי כאכון שזה בחירות שהוא מביא אנשים פה... יש איזה בחור 

 18 אחד עם אוטו שמכוון את השעוני מים

 19 זה לא זה. מר ח. געש:

 20 זה הבן אדם?זה לא הוא, אני יודע, מי  מר י. זריהן:

 21 עובד ... מר ח. געש:

 22ון שאחראי על השטחים נייש אחראי ג מי הבן אדם? מי? רגע, מר י. זריהן:

 23 אז מה אתה מביא עוד בן אדם... הציבוריים, נכון? 

 24 לא, מה פתאום... הייתה ישיבת מועצה. מר ח. געש:

 25 הוא אמר בעצמו. מר י. זריהן:

 26 ? איפה הוא... זה מה שהוא אמר מר ח. געש:

 27 ...הוא אמר לי שהוא אחראי על המים בשטחים הציבוריים.  מר י. זריהן:

 28 טוב, אני מר ח. געש:
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 1 ...תתביישו לכם... אתה לא יודע?  מר י. זריהן:

 2לא ... הצגנו את הנושא בישיבת המועצה הקודמת... אם מישהו רוצה  מר ח. געש:

 3ייל שני להתייחס, בבקשה. אם לא, אני מבקש לאשר את הנציגות של א

 4כנציג המועצה באיגוד ערים לאיכות הסביבה. מי בעד? מי נגד? מי נגד? 

 5 מי נגד? מי נמנע? מה אתה? בעד... 

 6 

 7 . אישור תב"רים )מצ"ב(. 3

 8 תב"רים )מדברים ביחד, לא ברור( פה אחד.  ח ר. גלר:"רו

 9 תב"רים פה אחד?  מר ח. געש:

 10 כן ח ר. גלר:"רו

 11 אושרו. אפרים, הבנת את דרך הבנים? או.קי., אז התב"רים  מר ח. געש:

 12 ישיבה נעולה

 13 
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