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 8          :השתתפו

 9 ראש המועצה, חיים געשמר  

 10 המועצהמ וסגן ראש "מ, מר אלדד בר כוכבא

 11 . גזבר ומזכיר המועצה, ח רן גלר"רו

 12 מנהלת הלשכה, צילה כהן' גב

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

 14 מהנדס המועצה. ס, מר יוסי ימיני

 15 

 16  :חברי המועצה 

 17 , מר יוסי זריהן, מר אבי כאכון, מר יואב קעטבי, מר עמנואל מצליח

 18 , מר עמוס כחלון, נה רונןרי' גב, מר נחמיה מנצור, מר אפרים מעודה

 19 מר אלי אטיאס, כוכי גדרון' גב, חיה בן צבי' גב, ר נורית השמשוני"ד

                          20 

 21 פ ר ו ט ו ק ו ל

 22 .מינוי חברים לוועדת ביקורת. 1

מינוי חברים לוועדת , נושא ראשון על סדר היום, ישיבת המועצה :געש. מר ח 23 

 24 .הביקורת

 25 . תודה? שקט בבקשה אפשר  :גלר. ח ר"רו

את מי אתם , מינוי חברים לוועדת הביקורת, נושא ראשון על סדר היום :געש. מר ח 26 

 27 ?מציעים

 28 .השארתי מכתב אצל צילה, יש לך מכתב :זריהן. מר י

 29 ... המכתב הגיע עכשיו :געש. מר ח

 30 .אנחנו מציעים כמו שהיה כל הזמן :כאכון. מר א

 31 מצליח :זריהן. מר י

 פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית פרדס חנה

   3.11.11ב "בחשוון תשע' ו' ביום ה
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 1 , דקה, הלו :געש. מר ח

 2 .כאכון ומצליח :זריהן. מר י

 3 ...אני מבקש  :כאכון. מר א

 4 .כאכון ומצליח חברים :זריהן. מר י

אבי כאכון ועמנואל מצליח כמו , אני ומצליח, ר נשאר"יוסי זריהן יו :כאכון. מר א 5 

 6 .שהיה כל הזמן

 7 ?מי בעד ההצעה של האופוזיציה :געש. מר ח

 8 ?קודם מי נגד :מעודה. מר א

 9 ? מי בעד :שגע. מר ח

 10 .למה לא אם אין הצעה נגדית. אני בעד :מעודה. מר א

 11 ... למה , תגיד מי אתה רוצה, אבל קודם כל אתה העלית את ההצעה :זריהן. מר י

 12 דקה :געש. מר ח

 13 ?נכון, אבל אתה העלית את ההצעה :זריהן. מר י

 14 ?ספרת מי בעד :געש. מר ח

 15 כן :גלר. ח ר"רו

 16 ? מי נגד :געש. מר ח

 17 . אין נגד :מעודה. מר א

 18 ?מי נמנע :געש. מר ח

 19 עבר :כאכון. מר א

 20 . זאת ועדת הביקורת :געש. מר ח

 21 .הגיע הזמן, בשעה טובה :כאכון. מר א

 22 .זה יפה :מעודה. מר א

 23 .הגיע הזמן באמת :כאכון. מר א

 24 .אני רוצה לשמוע הצעה נגדית :מעודה. מר א

מדוע , אחת מאוד חשובהאני מבקש לשאול את ראש המועצה שאלה  :כאכון. מר א 25 

 26 הצעות שהגשתי 

 27 .ישיבה הבאה הוא מעלה אותם, דיברנו, דיברנו, עזוב :זריהן. מר י

 28 סעיף שני על סדר היום :געש. מר ח
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 1 ... אני רוצה לשאול  :כאכון. מר א

 2 . עזוב, גמרנו, סיכמנו :זריהן. מר י

 3 . ז"מינוי מהנדס כדירקטור בחל, על סדר היום 2סעיף  :געש. מר ח

 4 ?אפשר לדעת מי זה ועדת ביקורת :מעודה. מר א

 5 .ר מצליח ואבי כאכון חברים"ועדת ביקורת יוסי זריהן יו :געש. מר ח

 6 .אלה היו :מעודה. מר א

 7 .זה מה שביקשנו, נשארו, נכון :כאכון. מר א

 8 . יואב, רגע, לא? אולי נחליף ביואב :מעודה. מר א

 9 סדר היום  הסעיף הבא על, הסעיף הזה הסתיים :געש. מר ח

 10 .אני ביקורת בלי הוועדת ביקורת. אולי נראה אותו במועצה :מעודה. מר א

 11 ( צוחק)?  על מי הוא ביקורת :זריהן. מר י

 12 כשהיה פה ברזילי , אספר לך :מעודה. מר א

 13 ?אולי נמשיך הלאה, סליחה :רונן. ר 'גב

ה בוועדת ואני הייתי האופוזיציונר היחידי הוא לא רצה שאני אהי :מעודה. מר א 14 

 15 ... לא בהנהלה, ביקורת ומינה אנשים אחרים מהקואליציה

 16 

 17 . ז"מינוי מהנדס המועצה כדירקטור בחל. 2

ז צריך למנות שלושה "דירקטוריון חל. ז"מינוי מהנדס לדירקטוריון חל :געש. מר ח 18 

המצב נכון . שלושה נבחרי ציבור ושלושה נציגי ציבור, עובדי ציבור 19 

, נבחרי ציבור ארבעה, סליחה... יש , ציגי ציבורלעכשיו זה שיש ארבעה נ 20 

זה אחד יותר ממה , זה ארבעה נבחרים, כוכי ואני, יואב, זה אבי כאכון 21 

ש "אותו ואת מנהל המט, עובדי ציבור יש שניים, יש. שצריך להיות 22 

 23 .צריך לקבוע עובד ציבור שלישי, ש"ויפים רויזבנד שהוא מנהל המט

 24 ?יוםז ה"מה קורה בחל :זריהן. מר י

 25 ?ס"מה זה מנהל מתנ, סליחה :מעודה. מר א

 26 .לא קורה כלום :געש. מר ח

 27 .ש"מט, ש"מט :גלר. ח ר"רו

התביעה של המועצה נגד המשאבי , הבוררות מתנהלת, לא קורה כלום :געש. מר ח 28 
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ש נגד משאבי מים או חברת האחות "הבוררות של המט, מים מתנהלת 1 

 2 שלהם 

 3 ?ז את משאבי מים"ו או החלאנחנ? מי תובע אותם :מעודה. מר א

 4 .משאבי מים המועצה הגישה תביעה :געש. מר ח

 5 .גם וגם :ובראן'ד ג"עו

 6 .זה גם וגם :גלר. ח ר"רו

 7 ?ז"זה אותה תביעה או שתי תביעות חל :מעודה. מר א

 8 . אחת בבוררות, אחת בבית משפט, שתי תביעות :ובראן'ד ג"עו

 9 .משני גופים :מעודה. מר א

ש בחדרה על סכומים הרבה יותר "תנהלת בוררות איתם במטומ, כן :געש. מר ח 10 

מאחר ומינינו נבחר ציבור אחד עודף על , אז מה שאני מבקש. גבוהים 11 

אני , מינינו ארבעה אנחנו צריכים למנות עוד נציגי ציבור, מה שצריך 12 

עם ראש עיריית חדרה לנסות , רוצה לבוא בדברים עם השותף שלי 13 

מה שאני מבקש זה לאשר את , כבלראות אם אפשר לשנות את ההר 14 

 15 .מהנדס המועצה כעובד ציבור נוסף בדירקטוריון

 16 ?מה הכמות, יש הגבלה על כמה :מעודה. מר א

 17 .תשעה צריכים להיות, כן :געש. מר ח

 18 ?בפועל עם המהנדסוכמה יש  :מעודה. מר א

 19 .עכשיו שמונה... עם המהנדס :געש. מר ח

 20 .של חדרה...   :מעודה. מר א

אני רוצה לבוא איתם בדברים כי אנחנו לקחנו כאילו מקום של נציג  :געש. מר ח 21 

אני רוצה לסכם איתו ואחרי זה , נבחרי ציבור שלנו 4ציבור כי לקחנו  22 

 23 . להביא את זה לשינוי תקנון

 24 .אתה משאיר לו גם אחד כבר, בקיצור :מעודה. מר א

ס המועצה מהנד? אין התנגדות? מסכימים למהנדס המועצה? מאושר :געש. מר ח 25 

 26 . ז"אושר כחבר דירקטוריון חל

  27 

 28 
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לבניית תוספת להרחבת בית כנסת שומרי  2112מגרש  10103/331ח "בקשה להיתר בגו. 3 1 

 2 . חברון כך שיגבול עם מגרש ציבורי בבעלות המועצה' אמונים ברח

לבניית תוספת  2112מגרש , 331חלקה , 10103בקשה להיתר בגוש  :געש. מר ח 3 

 4 .חברון' שומרי אמונים ברח להרחבת בית כנסת

 5 .בת כנסת שקוראים לו העגלונים :מעודה. מר א

 6 ...למה המועצה לא  :זריהן. מר י

 7 .תכף אענה :געש. מר ח

מאחר ואנחנו השכנים , כך שיגבול עם מגרש ציבורי בבעלות המועצה :זריהן. מר י 8 

 9 .שלו והם הגישו בקשה להיתר על קו אפס אנחנו צריכים להסכים

 10 ?איפה שמועדון בני ברית :כוןכא. מר א

 11 .אין בעיה :מעודה. מר א

 12 .מועדון צמרת :גלר. ח ר"רו

 13 ?מה יש במגרש הציבורי שבבעלות המועצה :רונן. ר 'גב

 14 .המבנים של הגני ילדים שיהיו :געש. מר ח

 15 .הגני ילדים :גלר. ח ר"רו

 16 שיהיו :רונן. ר 'גב

היא , ולים להכניס אותהאנחנו יכ, היועץ המשפטי העיר הערה אחת :געש. מר ח 17 

מבית הכנסת , שאנחנו רוצים לקבל מהם מכתב, תיכנס בכל מקרה 18 

 19 .שאם אנחנו נרצה לבנות במגרש שלנו על קו אפס שהם לא יתנגדו

 20 בהחלט :אטיאס. מר א

 21 מוסכם :מעודה. מר א

 22 ?מקובל :געש. מר ח

 23 . מקובל ביותר :אטיאס. מר א

 24 

 25 המצויים בתחום  10074/186ח "גוהקניית מקרקעין מסוג מתרוכה למועצה ב. 4

ר ביעוד "מ 184שטח של . רשומית על שם מדינת ישראל, המוניציפאלי של המועצה 26 

 27 (. ב"מצ)שביל להולכי רגל 

 28 . הסוגיה הבאה גם אני לא כל כך מבין אותה :געש. מר ח
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 1 .המטרוכה מאה שמונים וארבע מטר :מעודה. מר א

 2 וכההקניית מטר, זאת סוגיה אחרת :געש. מר ח

 3 . זה הסעיף הבא :מעודה. מר א

 4 . הסעיף הבא :געש. מר ח

 5 מטרוכה :מעודה. מר א

כי , גם אני לא מבין את זה, יוסי, רגע, הקניית מקרקעין מסוג מטרוכה :געש. מר ח 6 

, 10074גוש , למועצה בגוש חלקה, זה משהו אחר ממה שעשינו עד עכשיו 7 

רשומים על שם , המצויים בתחום המוניציפאלי של המועצה 186חלקה  8 

 9 .מטר ביעוד שביל להולכי רגל 184מדינת ישראל בשטח של 

 10 ... על מה  :מעודה. מר א

 11 יש דברים שעולים לסדר יום, גם אני לא מבין את זה, אמרתי לך, דקה :געש. מר ח

 12 ?אז איך כותבים את זה בלי להבין :מעודה. מר א

שיש חלקה שרשומה על , יש פה סוגיה ראשונה מסוגה שאנחנו, תקשיב :געש. מר ח 13 

, שם מדינת ישראל והיא מופיעה ביעוד דרך בשטח המוניציפאלי שלנו 14 

 15 . אנחנו רוצים לשנות את הבעלות ממדינת ישראל למועצה

 16 ?מול מי אנחנו עומדים :מעודה. מר א

 17 .מול המינהל, מול מדינת ישראל :געש. מר ח

 18 .מי זה מדינת ישראל :מעודה. מר א

 19 המינהל  :געש. מר ח

 20 .של המטרוכה :כאכון. מר א

 21 .ש מדינת ישראל"המטרוכה היום רשומה ע, כן, המטרוכה :געש. מר ח

 22 ?זה המינהל, שמה :מעודה. מר א

 23 ? איפה זה נמצא :כאכון. מר א

 24 . מדינת ישראל, לא :ובראן'ד ג"עו

 25 ?למי פונים, אז מי :מעודה. מר א

א עולה הסוגיה מי מנהל לכן זה ל, היא לא מנוהלת על ידי אף אחד :ובראן'ד ג"עו 26 

 27 . בפועל

 28 ...מדינת ישראל לא יכולה :מעודה. מר א



  04-8666313,חברת איגמי                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
 3.11.11                                                                                                               ( 42) 10/11' ישיבה מס

 
 

7 

 1 דקה, דקה :געש. מר ח

 2 .אני אסביר :ימיני. מר י

יש פה איזה ניסיון ראשון מסוגו להתחיל להעביר דרכים , אמרתי לכם :געש. מר ח 3 

עות בתוכנית בניין עיר "מופיעות בתב, ציבוריות שמשמשות כדרכים 4 

עכשיו נכון , יני סיבות לא נרשמו על שם המועצהכדרך אבל מכל מ 5 

 6 .תסביר בבקשה, יוסי ימיני, דקה... להרגע 

 7 ... אני שואל מה עם  :מעודה. מר א

 8 .בגלל זה השאלה ששאלתי איפה זה? איפה זה :כאכון. מר א

 9 ... לא איפה זה :מעודה. מר א

 10 אם מחר אני ארצה לעשות פעולות  :געש. מר ח

 11 .צים לעשות פעולות שמהאם רו :כאכון. מר א

 12 אני שומע, עזוב :מעודה. מר א

 13 אם מחר אני ארצה לעשות פעולות בתחום הדרך הציבורית  :געש. מר ח

 14 ?מי יפריע לך :מעודה. מר א

והיא רשומה על שם המדינה לכאורה אני לא יכול להתחיל עבודה על  :געש. מר ח 15 

 16 .שטח שרשום על שמם

 17 ? מי אלה הם יפריעו :מעודה. מר א

 18 . היא גובלת עם שטח של מועצה :זריהן. מר י

 19 .יפריעו לך פה :געש. מר ח

אין לך מה לעשות איתו בכלל אלא אם כן הוא גובל בשטח , מטר 184 :זריהן. מר י 20 

 21 .יותר גדול

 22 .ע כשביל להולכי רגל"מוגדר בתב :ימיני. מר י

 23 .לא רוצים לאחד אותם :ובראן'ד ג"עו

 24 ?איפה זה? איפה זה :כאכון. מר א

 25 .לא רוצים לעשות איחוד וחלוקה :געש. מר ח

 26 ... עכשיו ? איפה זה, חיים :כאכון. מר א

 27 דקה :געש. מר ח

 28 ?מישהו משתמש בזה עכשיו, יוסי :קעטבי. מר י
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 1 .זו דרך :געש. מר ח

 2 היום מי שסיפח את השביל הזה זה בית מגורים שנמצא בתחום  :ימיני. מר י

 3 הבנו :קעטבי. מר י

 4 הנקודה מבחינתי, תקשיב טוב, גם בישיבת הנהלה, דרך אגב אני :געש. מר ח

 5 . לא צריך הרבה :קעטבי. מר י

אם זה לא (לא ברור, מדברים ביחד... )ואז אתה רוצה להשתמש, רגע :מעודה. מר א 6 

 7 (לא ברור, מדברים ביחד... )מפריע אתה צריך

 8 . תן לו לדבר :כאכון. מר א

בישיבת ההנהלה העלו את הסוגיה כסוגיה , אני אומר לך בהן צדק, יואב :געש. מר ח 9 

ע "אנחנו רוצים את הדרכים שמופיעות בתב, עקרונית פעם ראשונה 10 

בין אם זה לסילוק , ורשומות על שם המדינה לקחת על שמי כדרך  11 

אני אפילו לא ראיתי מפה , באמת שאין לי מושג, פולשים שאני לא יודע 12 

... ובין זה, יבת הנהלהאתה יכול לשאול פה אנשים ביש, בישיבת הנהלה 13 

 14 .תציג על מה מדובר, יוסי, יכול להיות

 15 .השביל הזה נמצא בכרכור :ימיני. מר י

 16 ...את רוצה להיות במועצה, חיה :ר השמשוני"ד

מועדון הילדים ליד המגרשי , ת בכרכור"מי שמכיר את מועדון נעמ :ימיני. מר י 17 

, ש שביל שמובילהמועדון ההוליסטי בין רחוב המושב לרחוב ניר י, טניס 18 

זה , 18/לפי ש, ת יש שביל לפי התוכניות"מי שמגיע למועדון של נעמ 19 

אותו שביל שאנחנו מדברים עליו שנקרא מטרוכה שמוביל לבתים  20 

 21 .האחוריים

 22 ( לא ברור, מדברים ביחד)? מהמושב לניר :זריהן. מר י

 23 .שמה, כן :כאכון. מר א

 24 ?צמוד למגרש כדורסל :זריהן. מר י

 25 .המוביל מהמושב לרחוב ניר :מעודה. מר א

, ת"לפני נעמ, ת"למועדון נעמ, ו"מגיעים אליו למועדון ויצ, זו לא הדרך :ימיני. מר י 26 

הוא נמצא , ת יש שביל להולכי רגל"לפני בדיוק הגדר שגובל עם נעמ 27 

זה מוגדר  18/לפי ש, לפי התוכניות, זה נמצא בתוך שטח פרטי, כיום 28 
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מישהו , -לא רואים את זה ב, ים את זהלא רוא, אין. כשביל להולכי רגל 1 

 2 סיפח

 3 ?וזה מפריע למישהו :מעודה. מר א

 4 ?מה זה מישהו מפריע :ימיני. מר י

 5 ?מפריע לנו :מעודה. מר א

 6 ...בחלק האחורי, אנחנו לא יכולים :ימיני. מר י

 7 .מישהו לקח שטח ציבורי :ר השמשוני"ד

 8 .להגיע אליושטחים ירוקים שרק דרך השביל הזה אפשר  :ימיני. מר י

 9 ?מה זה חלק אחורי :מעודה. מר א

 10 .פ כלוא"שצ :געש. מר ח

 11 .זה השביל, פ בחלק האחורי"יש שצ? אתה רואה, הנה :ימיני. מר י

 12 ?מה זה מהצד השני :מעודה. מר א

 13 ? איזה רחוב זה :זריהן. מר י

זו הכניסה . אפשר להיכנס משמה, אפשר להיכנס משמה :כאכון. מר א 14 

 15 . סגלוביץ גראיפה ש...האחורית

 16 לא, זה הבניינים :ימיני. מר י

 17 .לא איפה שסגלוביץ גר :געש. מר ח

 18 .משמה נכנסים לשטח ההוא :כאכון. מר א

אתה מגיע לקצה של , בדיוק איפה שהכדורסל, בדיוק ממול, לא זה :געש. מר ח 19 

 20 .כאילו היה צריך להיות עוד שביל, הכדורסל

 21 ( לא ברור, מדברים ביחד). ות לכדורסלבין החנוי, זה ליד החנויות :זריהן. מר י

 22 ( לא ברור, מדברים ביחד)? א"אתה יכול להראות את זה על התצ, יוסי :געש. מר ח

 23 ?פ"אנחנו רוצים להשתמש בשצ, פ"אי אפשר להגיע לשצ :זריהן. מר י

אני רוצה היום כשמישהו משתלט על שטח שהוא לא שביל מישהו ', א :געש. מר ח 24 

ומות השביל הזה יש לנו בעיות ד. לפנות אותואחר צריך לטפל בו ו 25 

 26 ... בכרכור למרות שבהנהלה באמת לא דיברנו על הנושא 

 27 אבל איך זה צץ הרעיון פתאום לעבור דרך החלקה :מעודה. מר א

 28 . דווקא שמה :כאכון. מר א
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כי אנחנו עושים עכשיו סריקה של פלישות ובכרכור אתה מכיר את  :געש. מר ח 1 

פים אז מתחילים עכשיו לעשות "כלאה את כל השצ 18/הבעיה בגלל שש 2 

 3 . השביל רשום על שם מינהל, במקרה הזה זה עלה, סדר

 4 ?איפה הוא שם :כאכון. מר א

 5 .הוא מראה לך, הנה :געש. מר ח

 6 ?איפה הכדורסל :קעטבי. מר י

 7 .זה רחוב ניר :ימיני. מר י

 8 ? איפה שמה הכדורסל :קעטבי. מר י

 9 ת"זה נעמ :ימיני. מר י

 10 יוסי :קעטבי. ימר 

 11 .ת"צמוד לנעמ, ת"זה נעמ :ימיני. מר י

 12 ?ת צפונה"צמוד לנעמ :רונן. ר 'גב

 13 לא :ימיני. מר י

 14 . ל"זה נח :כאכון. מר א

 15 .ת"זה נעמ :ימיני. מר י

 16 ( לא ברור, מדברים ביחד.  )זה מזרח משמה :כאכון. מר א

בכיוון המעון עוברים לאורך מגרשי הכדורסל , עוברים את השביל, לא :געש. מר ח 17 

 18 . ת"זה מלפני נעמ, ת לכיוון צפון"לפני המעון של נעמ, ת"של נעמ

 19 .לי יש הצעה לפני שאנחנו מצביעים, חיים :קעטבי. מר י

 20 כן :געש. מר ח

הייתי מציע שנבחרי הציבור , אני לא הבנתי איפה זה ושל מי זה, באמת :קעטבי. מר י 21 

 22 .שצריכים להכריע יעשו סיבוב שמה

 23 ההכרעה היא  :געש. מר ח

 24 . ואז נחליט, יראו מה זה :קעטבי. מר י

 25 . ביום שישי קח אותנו גם לשם :גדרון. כ 'גב

 26 .אז ביום שישי :קעטבי. מר י

 27 ?אתה היום רוצה לקחת את זה חזרה, רגע :זריהן. מר י

 28 .חברים, לא :געש. מר ח
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 1 ...זה של המינהל, אם זה שייך :זריהן. מר י

מסתבר שיש דרך שהיא , כרכור –קעות בפרדס חנה המינהל יש לו קר :געש. מר ח 2 

קטע או חלקת אדמה שרשומה כדרך ולא רשומה על שם , רשומה 3 

 4 דקה... אז , המועצה

 5 .זה לא שלך :זריהן. מר י

 6 ... היעוד הוא דרך ממילא, זה של המינהל :געש. מר ח

 7 ?מה אתה מתכונן לעשות בזה במידה וזה יעבור למועצה :זריהן. מר י

פ כי זאת הדרך היחידה "אומרת ההנדסה שזה מפריע להיכנס לשצ :שגע. מר ח 8 

 9 .פ"להגיע לשצ

 10 ?ומה עשו חמישים שנה :מעודה. מר א

 11 ?מה אתה רוצה, לא עשו כלום :געש. מר ח

 12 .אבל הגיעו לשטח מאחורה :מעודה. מר א

 13 .פ"לא הגיעו לשצ, לא :געש. מר ח

 14 עביר את זה אם זה שלנו בוא נ, אבל למה יש ויכוח :גדרון. כ 'גב

 15 .הוא אומר שזה לא שלנו, לא :קעטבי. מר י

 16 .של המינהל :גדרון. כ 'גב

 17 ...של המדינה, לא של המינהל, לא :מעודה. מר א

על מנת , שנדע על מה אנחנו מצביעים? אבל מה זה אומר, אין בעיה :קעטבי. מר י 18 

 19 שנדע על מה אנחנו מצביעים 

 20 ...אבל למה לא לדעת מתוך  :ר השמשוני"ד

 21 . זה צפוף לי פה, אני לא מבין :קעטבי. מר י

 22 ?מה זה משנה :גדרון. כ 'גב

לראות זה הכל נפלא אבל קיבלת את זה על , תן לי לשאול אותך שאלה  :ר השמשוני"ד 23 

 24 .תבוא לישיבה אחרי שראית, תראה, תלך, סדר היום

 25 ?מאיפה אני יודע על מה מדובר :כאכון. מר א

 26 . הלא ידעתי איפה ז :קעטבי. מר י

 27 על מה? איך לדעת :כאכון. מר א

 28 ... למה , אבי :ר השמשוני"ד
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 1 יש כל כך הרבה שטחים בכרכור, זה תמוה :כאכון. מר א

 2 ...בוא ? מה מדאיג אותך, אבי :ר השמשוני"ד

 3 אני אגיד לך מה מדאיג אותי :קעטבי. מר י

 4 ?מה :ר השמשוני"ד

 5 (ברורלא , מדברים ביחד. )שחמישים שנה זה ככה :קעטבי. מר י

 6 ... חמישים שנה אנשים בנו איזשהו משהו :ר השמשוני"ד

 7 . אני רוצה לראות :קעטבי. מר י

 8 ...פתאום התעוררו :כאכון. מר א

 9 ? אבל מה זה משנה...  :ר השמשוני"ד

 10 חברים :געש. מר ח

 11 ?מה זה משנה :גדרון. כ 'גב

 12 אם יש שטח שהוא שטח ציבורי   :ר השמשוני"ד

 13 נכון :גדרון. כ 'גב

 14 .אז זה לא בסדר :קעטבי. ימר 

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

 16 אחרי חמישים שנה  :קעטבי. מר י

 17 ?למה כן :כאכון. מר א

 18 ... זה לא של האיש הזה . זה לא של הבן אדם הזה? למה לא :ר השמשוני"ד

 19 ... זה שייך ... זה גם לא שלי :כאכון. מר א

 20 אני לא מבינה , זה שטח ציבורי... אני לא מבינה? משנהאז מה זה  :ר השמשוני"ד

 21 ( לא ברור, מדברים ביחד... )זה שטח של המינהל :גדרון. כ 'גב

 22 (לא ברור, מדברים ביחד... )אנחנו יורשים את זה  :כאכון. מר א

 23 . דקה חברים, חברים, הלו, דקה, דקה, חברים, הלו :געש. מר ח

 24 .עיה למצוא את זהאני לא מבינה מה הב :ר השמשוני"ד

 25 יואב, דקה, כוכי :געש. מר ח

 26 ?זה קריטי, מה :קעטבי. מר י

יותר מאחרים , דקה, אפרים, תקשיבו רגע דקה חברים, שום דבר, דקה :געש. מר ח 27 

 28 אתה מכיר את הסוגיה 



  04-8666313,חברת איגמי                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
 3.11.11                                                                                                               ( 42) 10/11' ישיבה מס

 
 

13 

 1 ... 18/ש :מעודה. מר א

עכשיו מה שכנראה מסייע לזה להיות דפוק שכנראה חלק מהמטרוכות  :געש. מר ח 2 

כי , רשומות על שם המועצה ולכן המועצה לא נקטה אף פעם פעולהלא  3 

אם המטרוכה לא שלה או הדרך גישה לא שלה אז היא , אם זה השביל 4 

היה עצימת עין גם לגבי הפלישה וגם לגבי חלק . לא מסלקת את הפולש 5 

? עכשיו מה אומרים היועצים המשפטיים. פים"מהשתלטות על שצ 6 

צה לטפל בפלישה ואתה רוצה לטפל אם אתה רו, אומרים אדון יקר 7 

אתה צריך , פ ולא משנה אם התחלנו בזה או ממקום אחר"בכניסה לשצ 8 

הקניית הקרקע למועצה , להתחיל תהליך של הקניית הקרקע למועצה 9 

ואם זה רשום ביעוד דרך שזה ירשם על שם  18/אומרת לממש את ש 10 

 11 .ייןכי אם זה רשום על שם המינהל את המינהל זה לא מענ, המועצה

 12 ... אתה מחליט להקנות? אבל איך אתה רוצה להקנות :מעודה. מר א

 13 .מתחילה פרוצדורה, לא :געש. מר ח

ההחלטה היא , פרוצדורה שהמועצה מחליטה לפנות למשרד הפנים :ובראן'ד ג"עו 14 

 15 למעשה

 16 ? למי לפנות :מעודה. מר א

 17 .למשרד הפנים :ובראן'ד ג"עו

 18 כן :מעודה. מר א

הפנים מפרסם את דבר הבקשה או ברשומות או בעיתונים או  משרד :ובראן'ד ג"עו 19 

 20 . ואז משרד הפנים מחליט בעצם להעביר את זה לבעלות המועצה' בכו

 21 ?זה כל הסיפור? זהו :גדרון. כ 'גב

 22 ?משרד הפנים? מי הנציג של מדינת ישראל :מעודה. מר א

 23 .משרד הפנים :געש. מר ח

 24 ... שר הפנים, משרד הפנים :ובראן'ד ג"עו

אני . מול כל מי שהוא רוצה, הוא עושה את כל הטיפולים מול המינהל :געש. מר ח 25 

 26 פונה אליו 

 27 . אנחנו לא צריכים לעצור את זה :ר השמשוני"ד

 28 .ואז לא תהיה שום בעיה :געש. מר ח
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 1 ?מה הבעיה, שום בעיה :ר השמשוני"ד

ישנות ויש אני אומר גם כשנעשה את זה ומי שנמצא שם ויש התי, ראי :מעודה. מר א 2 

 3 ...זה

 4 נכון :גדרון. כ 'גב

 5 ...בסדר :ר השמשוני"ד

 6 .אז שהם יתווכחו :גדרון. כ 'גב

אז זאת אומרת שבעצם אתה מבקש לתת לנו אופציה לפנות למשרד  :מעודה. מר א 7 

 8 .הפנים

 9 בדיוק, נכון :ר השמשוני"ד

 10 .שיטפל בבעיה להעביר את זה לרשותנו :מעודה. מר א

 11 נכון :געש. מר ח

 12 זה לא שאנחנו, אז זהו :עודהמ. מר א

 13 .זה לא קורה מחר בבוקר :געש. מר ח

 14 .מה פתאום, מה פתאום :ר השמשוני"ד

דברים כאלה ( לא ברור, מדברים ביחד. )עוד שנה שנתיים יקחו את זה :כאכון. מר א 15 

 16 ?קטנים

 17 ...יש שמה , משרד הפנים, לא אלי ישי :געש. מר ח

 18 .הוועדה המחוזית חיפה :כאכון. מר א

 19 .לא הוועדה :מעודה. א מר

 20 כן :כאכון. מר א

 21 .לא שייך, לא הוועדה המחוזית, לא :געש. מר ח

 22 .זה מינהלתי :מעודה. מר א

 23 . משרד הפנים :ובראן'ד ג"עו

 24 .זה החלטה מינהלתית :מעודה. מר א

 25 .המחלקה המשפטית, משרד הפנים :געש. מר ח

 26 בירושלים :ובראן'ד ג"עו

 27 . זה קניין, נהל ולא הוועדה המחוזית לתכנון ובנייהזה לא המחוז ולא מי :געש. מר ח

זאת , ע שמה ראיתי שיש כניסה מאחורה שטח ירוק"לפי התב... אני  :מעודה. מר א 28 
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 1 ...זה לא, אומרת לשטח הזה נכנסים מהצד השני

 2 ?מה זה משנה :ר השמשוני"ד

זה לא יקרה מחר בבוקר בכל , אנחנו רוצים להתחיל את התהליך :געש. מר ח 3 

 4 . רהמק

במילים אחרות שיהיה כתוב שאנחנו נפנה למשרד הפנים כדי להקנות  :מעודה. מר א 5 

 6 .לנו את זה

 7 ...אז אני . זה ההתחלה :געש. מר ח

 8 ?המועצה רוצה להשמיש את זה בעתיד כדרך על השטח הציבורי :זריהן. מר י

 9 כן, כאופציה :געש. מר ח

 10 .אין משהו אחר לעשות בזה :זריהן. מר י

מטר שביל  184זה , אני לא יכול לעשות שם שום דבר, אין משהו אחר :געש. מר ח 11 

 12 ?מה אני אעשה איתו, צר

 13 . אנחנו פונים למשרד הפנים שהוא יטפל :מעודה. מר א

 14 ? נכון, נעשה עכשיו סקר פלישות, לא הבנתי, רגע :כחלון. מר ע

 15 מתחיל , מתחיל :געש. מר ח

תביא בקשה על כל , לסיים את הסקר, למה לא לחכות, .קי.או, מתחיל :כחלון. מר ע 16 

 17 .על כל הפלישות, הזה

 18 ... השאלה, לא :מעודה. מר א

 19 . זה בכלל לא משנה, בין היתר, לא משנה :כחלון. מר ע

 20 לא עושים עכשיו ביקורת . אם זה שלנו נעשה סקר :גלר. ח ר"רו

 21 . אבל זה עלה כתוצאה מסקר :כחלון. מר ע

 22 כן :געש. מר ח

 23 ?נכון, לה כתוצאה מסקרעזה  :כחלון. מר ע

 24 .פ"ומבחינת היכולת להגיע לשצ :געש. מר ח

. אני מדבר רק על הטכניקה איך עושים את זה, אין בעיה, זה בסדר :כחלון. מר ע 25 

 26 .מן הסתם תעלו על עוד כמה פלישות, סיימו את הסקר

 27 .תביאו את הכל ביחד :זריהן. מר י

 28 אז אנחנו  :געש. מר ח
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 1 .העניין פה זה לרשום את הזה על שמנו, פלישות פהלא עניין ה :ימיני. מר י

 2 . אבל בינתיים הגברת שם פולשת ואי אפשר להשתמש בדרך, כן, הבנתי :כחלון. מר ע

 3 אני מבקש  :געש. מר ח

 4 ... אבל למה לא ל, לא :ר השמשוני"ד

 5 ...אני מבקש :געש. מר ח

 6 ?הסקר בעיצומו :מעודה. מר א

השטחים של המועצה שרשומים על שם הוא נעשה על , יש סקר :געש. מר ח 7 

 8 . תוך כדי זה עולים כל מיני דברים, המועצה

לחתום , ללכת? נכון, זו הצעה, אני הולך על ההצעה של עמוס, רגע, רגע :קעטבי. מר י 9 

 10 את הסקר ואז להצבע

 11 ...לא על שטחים ש, השטח מדבר על שטחים שבבעלות המועצה :ר השמשוני"ד

אני רוצה שאנחנו נציע כבר עכשיו שכל , הציע הצעה אחרתאז אני בא ל :מעודה. מר א 12 

 13 .מה שימצאו בסקר עכשיו נחליט

יש פה שלוש , אפרים, יש פה שלוש, חברים, אנחנו לא יודעים, חברים :געש. מר ח 14 

 15 .הצעות

 16 ?מהן השלושה :כחלון. מר ע

 17 .יש הצעה אחת של יואב ועמוס, השלישית הייתה של אפרים :געש. מר ח

 18 .זאת אותה הצעה :כחלון. מר ע

 19 ?מי בעד ההצעה של יואב ועמוס, אמרתי זו הצעה אחת של יואב ועמוס :געש. מר ח

 20 .אני בעד עצמי :קעטבי. מר י

 21 ?מי נגד, ארבעה בעד :געש. מר ח

 22 .אתה יכול להעלות את שלושתן, ההצבעות האלה :ובראן'ד ג"עו

הצעה של אפרים יש את ה... אני לא רוצה שיגידו, לא חשוב, בסדר :געש. מר ח 23 

 24 שאומרת 

 25 אני אסביר :מעודה. מר א

 26 .שבאופן גורף תבקש על כל הפלישות :געש. מר ח

 27 אני רוצה לקחת את הצעתו שלו :מעודה. מר א

 28 .הערה אחת להערה שלך :ובראן'ד ג"עו
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 1 ההצעה שלו, רגע :מעודה. מר א

 2 .תקשיב לו, חיים :ר השמשוני"ד

אני אומר את ההצעה שלו . אחר כך, ליאני אומר קודם מה ההצעה ש :מעודה. מר א 3 

קח סקר אבל את ההחלטה שתהיה כבר היום על הסקר העתידי אני לו 4 

 5 .מה שיתגלה

אני יכול , יש לי רק הערה אחת לגבי ההצעה הזאת... יש לי רק הערה :ובראן'ד ג"עו 6 

להציע אבל לפעמים לא כל פלישה או לא כל שטח ציבורי אתה רוצה  7 

לפעמים אתה לא ... לקבל החלטה מראש... ח זה שט, לקחת אותו אליך 8 

פ שהיא מאוד חיונית "זה למשל דרך שהיא משרתת את השצ, צריך 9 

 10 פ"לשצ

 11 . לפי שיקול המועצה... אבל לפי שיקול המועצה :מעודה. מר א

 12 .לדון לגופו של עניין... עדיף כל פלישה ש :ובראן'ד ג"עו

 13 . זה יותר הגיוני, זה כן :גדרון. כ 'גב

 14 כלומר , זו ההצעה שלי :בראןו'ד ג"עו

 15 הוא אמר ההצעה שלי לא :מעודה. מר א

 16 ?מי בעד ההצעה כפי שמופיעה בסדר היום :געש. מר ח

 17 .אתה יכול להצביע גם על זה :מעודה. מר א

 18 . ההצעה עברה, אין נמנעים? מי נמנע? מי נגד :געש. מר ח

 19 

אושרה הקצאת . ר"מ 415, התחיה' ו ברח"אישור הסכם בין המועצה לבין מעון יום ויצ. 5 20 

 21 (. ב"מצ. )2/12/10קרקע בישיבת מליאת המועצה ביום 

, התחיה' ו ברח"אישור הסכם בין המועצה לבין מעון יום ויצ, 5סעיף  :געש. מר ח 22 

עכשיו צריך לאשר , אישרנו פה בקרוב לשנה את ההקצאת קרקע למעון 23 

 24 .ו"לבין ויצ, את ההסכם בין המועצה לבין המעון

 25 ?מה ההסכם :הןזרי. מר י

 26 .ההסכם צורף לכם :געש. מר ח

אנחנו הכנו הסכם ואני , זו הקצאה שכבר אושרה במליאת המועצה :ובראן'ד ג"עו 27 

הוא תואם את , למען הסדר הטוב גם את ההסכם רוצה לאשר אותו 28 
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 1 . החלטת ועדת הקצאות שאושרה במליאת המועצה

 2 ...זו החלטה  :מעודה. מר א

לא רוצה עוד חצי שנה , ם מקפיד על כל ההליכים וכל זהמשרד הפני :ובראן'ד ג"עו 3 

 4 ( לא ברור, מדברים ביחד)שיגידו לא אישרת גם את ההסכם אז אני 

 5 שנים 10 :געש. מר ח

 6 .הוא לא מחדש לנו :ובראן'ד ג"עו

 7 .טכנית לאשר את החוזה, זה טכני :מעודה. מר א

 8 .צאה אושרהההק, למעשה זה אושר אבל לא את ההסכם כהסכם :ובראן'ד ג"עו

 9 ?מי בעד לאשר את ההסכם :געש. מר ח

 10 . פה אחד :מעודה. מר א

 11 תודה :געש. מר ח

 12 

 13 ": רבין"ס "זכות חתימה למזכירת ביה. 6

 14 . 30549836. ז.הדר הניה ת' במקום הגב 308767136. ז.ועקנין אולגה ת' גב. א

 15 יצאה לגמלאות" רבין"ס "מזכירת בי :געש. מר ח

 16 ?אני יכול לקבל עדכון לגבי הצהרונים, אפרופו חינוךשאלה אחת  :כאכון. מר א

 17 .תכף תקבל :ר השמשוני"ד

 18 . כבר אמרו הכל בסדר YNET-תראה ב :מעודה. מר א

 19 . אני רוצה לשמוע מראש המועצה, YNETאני לא יודע  :כאכון. מר א

 20 הנה? 2007-מ YNET-אתה יודע מה מצאתי ב :זריהן. מר י

 21 ? מה :מעודה. מר א

 22 . תראה לי :כאכון. מר א

ס "המזכירה של בי, אולגה ועקנין' אני מבקש להקנות זכות חתימה לגב :געש. מר ח 23 

 24 . תודה רבה, פה אחד? מי בעד. במקום הגברת הדר הניה" רבין"

 25 

 26 (. ב"מצ)רים "אישור תב. 7

 27 .רים"תב, רן :געש. מר ח
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 1 שיפוצי קיץ, 549 :גלר. ח ר"רו

 2 ברשותך :זריהן. מר י

 3 .ליון שקלמי 3 :גלר. ח ר"רו

 4 רן, רגע :זריהן. מר י

 5 עבודות קבלניות :גלר. ח ר"רו

 6 כן :געש. מר ח

 7 ? מה זה שיפוצי קיץ :מעודה. מר א

 8 . מתחילים לתכנן. מתחילים שיפוצי קיץ לשנה הבאה :געש. מר ח

 9 ?זה מהתקציב :מעודה. מר א

 10 ...מתחיל להכין אותו, זה תקציב פיתוח, לא :געש. מר ח

 11 . במסגרת התקציב.. .אבל  :מעודה. מר א

 12 . שיפוצי קיץ לא :געש. מר ח

 13 .אחרי התקציב... ר"אבל התב :מעודה. מר א

 14 . אין שום בעיה, ר לשיפוצי קיץ"אני פותח תב :געש. מר ח

 15 ...למה כל דבר :ר השמשוני"ד

 16 . הוא מופיע בתוכנית עבודה :געש. מר ח

 17 .עושים את זה כל שנה אפרים :גלר. ח ר"רו

 18 .רך כלל אתה נותן תקציבבד :מעודה. מר א

 19 ? אבל מה זה משנה :ר השמשוני"ד

 20 . הוא יופיע בתוכנית עבודה :געש. מר ח

 21 ...למה מקדימים, זו השאלה שלי :מעודה. מר א

 22 .כי אנחנו מתחילים את התכנון כבר :גלר. ח ר"רו

 23 .ביצוע בקיץ, תכנון בחורף :ובראן'ד ג"עו

 24 אבל קודם אתה צריך  :מעודה. מר א

 25 צריך לאשר משרד הפנים ועד שזה יאושר  :בראןו'ד ג"עו

 26 .זה סוף סוף מסודר :ר השמשוני"ד

 27 ?זה בשביל לחסוך זמן :מעודה. מר א

 28 כן :געש. מר ח
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 1 ר הבא "התב :גלר. ח ר"רו

 2 מי שעובד עם משרד הפנים :ובראן'ד ג"עו

 3 . הכל, גנים, בתי ספר, זה הכל :זריהן. מר י

קרנות  4,200,000תקציב סך הכל , מבנה רווחהבניית , 550. כן, הכל :גלר. ח ר"רו 4 

 5 רשות כנגד 

 6 ? מה זה :מעודה. מר א

 7 מחלקת הרווחה יושבת במבנה בלתי ראוי :געש. מר ח

 8 .כבר דיברנו על זה בעבר :כאכון. מר א

 9 ר"אני פותח תב :געש. מר ח

 10 . אישרנו את התכנון :גלר. ח ר"רו

 11 ?איפה התכנון :מעודה. מר א

 12 ? נן את זהמי תכ :זריהן. מר י

 13 ?מה, הקצאנו את הכסף לתכנון :געש. מר ח

 14 ?מי מתכנן? מי תכנן את זה :זריהן. מר י

 15 ?איפה זה יהיה, חיים :כאכון. מר א

 16 ? המבנה, מה :גלר. ח ר"רו

שאני מקבל ... לכן אני חייב, סבירות גבוההיש , צמוד למבנה הקיים :געש. מר ח 17 

 18 .השתתפות של כחצי מיליון שקל ממשרד הרווחה

 19 .השטח מה הוא מוגדר היום שם, שאלה :מעודה. מר א

 20 .מבנה ציבור :געש. מר ח

 21 ?המגרש כדורגל הזה :מעודה. מר א

 22 . המגרש כדורגל כולו חום :גלר. ח ר"רו

 23 .כולו חום :געש. מר ח

 24 . מיליון 1.5לב המושבה , 1169/ע ש"פיתוח מתחם תב, 551, הלאה :גלר. ח ר"רו

 25 . א"הצפירה ופיק' רח, הדקלים' ין אבן גבירול לרחיש שטח שכלוא ב :געש. מר ח

שחוצה לבית ( לא ברור, מדברים ביחד.  )א חוצה לבית כנסת"זה מפיק :מעודה. מר א 26 

 27 (לא ברור, מדברים ביחד) 26:34א לבית כנסת "מפיק, כנסת

 28 אבן גבירול :געש. מר ח
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 1 ...א"השטח ליד פיק? אבל איפה השטח :מעודה. מר א

 2 ... זה הכיכר של הדקלים , בין רחוב מורן, א"רחוב פיקלא ב :געש. מר ח

 3 . מצד ימין יש שטח, פונה שמאלה לחקלאים... :מעודה. מר א

 4 .זה ניווטים על הקרקע, זה לא ניווטים בים :זריהן. מר י

 5 . לא יודע למה, רק איבדתי את האוריינטציה, גם בקרקע אני בסדר :געש. מר ח

 6 .לא טעית, ומת אחת אחריזה צ, א"דרך פיק :גלר. ח ר"רו

פה . זה רחוב מורן , זה אבן גבירול, זה הצפירה, לא טעיתי, זה השטח :געש. מר ח 7 

, יש שטח כלוא כאשר בעבר לפני הרבה שנים אישרו את הבתים האלה 8 

 9 ... לא יודע מי בנה אותם

 10 ? ר ענת באזור הזה"איפה שד...? איפה שבונים עכשיו, חיים, רגע, רגע :קעטבי. מר י

 11 .פה אין כלום, לא? ר ענת"מי זה ד :געש. מר ח

 12 ...הבתים שלהם, איפה הבתים של משפחת עמר :קעטבי. מר י

 13 .זה מורן :מעודה. מר א

 14 ( לא ברור, מדברים ביחד. )עמר גר פה :געש. מר ח

 15 .פונים שם שמאלה לכיוון נוה אשר :כאכון. מר א

 16 ... זאת יציאה, זה הצומת :געש. מר ח

 17 .כשיו אני יודעע :כאכון. מר א

 18 . זה התחיה... אבן גבירול פה תוחם  :געש. מר ח

 19 ?אתה מדבר על החנות שם :זריהן. מר י

 20 .ככה תגיד... איפה שהחנות :כאכון. מר א

 21 ע והגביהו "עשו תב :מעודה. מר א

, הציפוף הזה יש שמה מגרש של חלק מבעלי הקרקע, ע לציפוף"עשו תב :געש. מר ח 22 

 23 ... כולםאני לא יודע אפילו אם 

 24 ? זה הדקלים :זריהן. מר י

 25 ( לא ברור, מדברים ביחד.  )על הדקלים :געש. מר ח

 26 ?מי שקנה את זה זה אברהם אברהם...  :זריהן. מר י

 27 כן :געש. מר ח

 28 יפה :זריהן. מר י
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 1 ( לא ברור, מדברים ביחד)ארגוב שמה  :געש. מר ח

 2 ?מה הולכים לבנות שם, בפינה בדיוק :מעודה. מר א

 3 .הולכים לעשות שכונה :געש. מר ח

 4 ?אנחנו נעשה פיתוח :כאכון. מר א

לא , מדברים ביחד. )אין יותר הסכמי פיתוח, אנחנו עושים את הפיתוח :געש. מר ח 5 

 6 ( ברור

 7 . אני אומר כל מי שעשה פה הסכמי פיתוח רק סיבך את המועצה :זריהן. מר י

לומות כרכור המועצה אני מזכיר לכם ששיכון עובדים ח, הלו, חברים :געש. מר ח 8 

 9 . עשתה את הפיתוח

 10 ... פיתוח שנעשה שם ... ביובלים יש שם  :כאכון. מר א

בחלומות כרכור המועצה ? אתה רוצה להקשיב? אתה רוצה להקשיב :געש. מר ח 11 

גם נדמה , אתם זוכרים, יפה נוף. לקחה על עצמה את הפיתוח והוא יגמר 12 

יש שם עוד , הפיתוח השלמנו את, לי שבקדנציה הקודמת עוד אישרנו 13 

נכון ללפני מספר חודשים . רחוב אחד או שניים להשלים ליד גן יערה 14 

אם . קבע בית המשפט העליון שאין יותר הסכמי פיתוח במדינת ישראל 15 

כמעט כל הסכמי הפיתוח שנחתמו על ידי , אתם רוצים תמונת מצב 16 

המועצה מתחילת שנות התשעים הם כמעט כולם בבוררות כזו או  17 

ר על הכסף "אישרנו את התב, נוה פרדסים הסתיימה הבוררות. אחרת 18 

 19 .פים"שצ, מדרכות, גני ילדים, שקיבלנו אם אתם זוכרים

 20 ?פים שם"מתי עושים את המדרכות והשצ :זריהן. מר י

גני ילדים אנחנו מקווים לבנות עוד השנה , מדרכות עושים עכשיו סקר :געש. מר ח 21 

פים רציתי לשבת שם "נה ושצשתיים כדי להעביר את גן התמר עוד הש 22 

עם התושבים כי יש שם בעיה להבדיל מחלומות כרכור שהשטחים  23 

בחלומות כרכור הרמנו לגובה ועשינו שטח גדול בין הבתים כדי לעשות  24 

עות עם סגנון אחר ונעשה שם שני "שמה זה תב, פ אחד גדול"שצ 25 

ההסכם אנחנו עדיין בבוררות על , אחוזה ירוקה. פים קטנים"שצ 26 

נוה גד שעושה את הפיתוח ביובלים אנחנו , ר"מילב, עוד לא נגמר, חפיתו 27 

 28 .בבוררות
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 1 .שם זה הרבה כסף, גם שם יש בלגן :זריהן. מר י

 2 ... העניין של רחוב התוף שם, שאלה לי אליך :כאכון. מר א

 3 קודם כל יש , זה פיתוח, ענינו לך :געש. מר ח

 4 .זה חצי פיתוח של המועצה :זריהן. מר י

, ביובלים אין פיתוח של המועצה, זה לא נכון,אין פיתוח של המועצה  :שגע. מר ח 5 

אני יכול , אני לא אוהב את הסגנון, שמע. ממש לא נכון, מה פתאום 6 

 7 נוה גד יובלים בשם שלה הצבאי הלא צבאי. לחיות איתו אבל

 8 מי אחראי, עכשיו הם סיימו שם את העבודה :כאכון. מר א

יש לנו פיקוח , רינה, חנו עושים פיקוח על העבודותיש לנו פיקוח שאנ :געש. מר ח 9 

 10 .ומאחר ובונים שם בשלבים אז אנחנו גם מקבלים את השכונה בשלבים

 11 .הלך, למעשה עכשיו הקבלן עזב, אני שואל מי אחראי, הבנתי :כאכון. מר א

מפקח מטעמי , נוה גד אחראי על הפיקוח ויש פיקוח, אף אחד לא הלך :געש. מר ח 12 

 13 ל אב. עובד שם

 14 .נוה גד יש איזה בוררות :זריהן. מר י

 15 ( לא ברור, מדברים ביחד. )זה מה שאמרתי שאנחנו בבוררות עם נוה גד :געש. מר ח

 16 ...ממה שצריך להשקיע 3כי הוא אומר שהוא השקיע פי  :זריהן. מר י

 17 .אז הוא אומר, עזוב :געש. מר ח

 18 .הוא רוצה להרוויח גם את זה :זריהן. מר י

לכן אמרתי כמעט כל מקום שהיה הסכם פיתוח המועצה , בוררותה :געש. מר ח 19 

, לא יודע אם זה נכון או לא נכון, נתונה בבוררות והטבע של הבוררות 20 

הגענו לבוררות מתוך זה שבהסכמים שאושרו המנגנון לאי . היא נמשכת 21 

בחלק מהמקומות הבוררות מונתה על ידי עורכי , הסכמה היה בוררות 22 

, אז עם נוה פרדסים גמרנו, המשפט המחוזי דין וחלק על ידי בית 23 

 24 .נוה גד אני מקווה לסיים. ר לא גמרנו"מילב

 25 עקבית , נוה גד זו הבוררות היחידה שהולכת בצורה יעילה :ובראן'ד ג"עו

 26 יפה נוף :געש. מר ח

 27 .אבל גם שנתיים :כחלון. מר ע

ך לתבוע את אנחנו נצטר, יפה נוף לא תהיה ברירה, גד שנה שלישית כבר :געש. מר ח 28 
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24 

שם עוד יש לנו , המינהל כי אנחנו לא מצליחים להגיע איתם להסכמות 1 

את , במקומות אחרים כבר אין מה לתפוס, מה לתפוס את המינהל 2 

 3 . עם המגרשים...המינהל

יש לך בעיה בנוה פרדסים , זו הבעיה בפיתוח במקומות שיש לך בעיה :זריהן. מר י 4 

 5 שכל מה שעשו שם כמו הצנרת מים והכל 

 6 תשמע , אני לא רוצה להגיד, אבל המועצה :געש. מר ח

 7 המועצה אישרה :ובראן'ד ג"עו

חתימות של כל מי , זה מוקלט פה ואני לא רוצה להגיד שום דבר, הלו :געש. מר ח 8 

 9 .חתמו 4שהיה בעל סמכות במועצה לחתום על טופס 

 10 .השאלה מה עושים עכשיו :כאכון. מר א

 11 .בצנרת מים יש עובי דופן של צנרת, הצנרת אף אחד לא בדק את :זריהן. מר י

המועצה חתמה , לא המפקח, המועצה, חתמו על הצנרת, חתמו על המים :געש. מר ח 12 

 13 .על המים

 14 .המפקח אמר שזה בסדר :זריהן. מר י

 15 ...הלו, לא היה מפקח, לא :מעודה. מר א

 16 ... יש הסכם... , חיים :כאכון. מר א

 17 .דקה, הלו :געש. מר ח

 18 ?יש הסכם או הסכמה, חיים, האם יש הסכם :כאכון. מר א

 19 יש הסכמה  :געש. מר ח

 20 ?אתה קראת בפרוטוקולים מה אני הגבתי על כל ההתנהלות הזאת :מעודה. מר א

 21 . עובדה היא שזה עבר, לא חשוב, זה נגמר, אפרים :געש. מר ח

 22 וכל מה שאמרתי :מעודה. מר א

, תלך לעיר אחרת, אין נביא בעירו ,חזית את הנולד, בסדר, די נו, אפרים :געש. מר ח 23 

הוועד ישב עם ( לא ברור, מדברים ביחד. )תהיה נביא עוד יותר טוב 24 

ל השביעי "ל הקודם כי זה כבר המנכ"משאבי מים נדמה לי עם המנכ 25 

 26 .אם לא השמיני של משאבי מים

 27 ?אז הם מוכרים או מעבירים את זה מיד ליד :זריהן. מר י

 28 .. האם היא יכולה , זו השאלה, לעשות=ה יכולה איך המועצ, רגע :כאכון. מר א
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25 

מאוד מתוחה מכל , מערכת יחסים עם משאבי מים היא מאוד מתוחה :געש. מר ח 1 

... לנו מאוד קשה להגיע איתם להידברות כי זה היה . מיני סיבות 2 

הרבה , לים"הרבה מנכ, לא רוצה לשגות במספר, לא זוכר כרגע, ל"המנכ 3 

אנחנו איתם בשני , את מנהל התפעול הם החליפו... אחד , חשבים 4 

 5 ...אחד זה בתביעה שהגשנו, ם משפטייםערוצי

 6 ...החברה הכלכלית :ובראן'ד ג"עו

המליאה ... אם המועצה, אתה לא מבין אתצ השאלה שאני שואל, חיים :כאכון. מר א 7 

 8 יכולה להעביר החלטה

 9 לא :געש. מר ח

 10 ...  :כאכון. מר א

האם המליאה יכולה , ובראן'יש פה את ג, תקשיב מה שאני מציע :געש. מר ח 11 

להעביר החלטה לעשות את השיפוץ של המים שמה שאנחנו נעשה  12 

להחליף את כל , זור לוצריך לע, בגלל התושב שהוא מסכן... ואנחנו 13 

 14 ... מים על הצנרת שהחלפנו להם ו נתבע את משאבי הצנרת ואנחנ

 15 . הם חייבים לנו מיליוני שקלים גם ככה :גלר. ח ר"רו

 16 ( לא ברור, מדברים ביחד)לא משנה  :כאכון. מר א

אבל אני רוצה לומר לך שהם למדו משהו כמו שאנחנו שולחים גני  :זריהן. מר י 17 

שנה אז אני קיבלתי  15ילדים ואגרות בנייה או חיובי היטלים מלפני  18 

 19 .שקל מים 250מהם חיוב לפני עשר שנים של 

שינוי החקיקה שהרשויות אני מאוד מקווה ברמה הארצית ש :געש. מר ח 20 

המקומיות מובילות ויש להן אני מבין הסכמה אחרי דיון עם האוצר  21 

להחזיר את הבקשה על תאגידי המים לכנסת ולהחזיר את הבקרה על  22 

 23 ... עוד לא... התאגידים לרשויות המקומיות

 24 ? מי מתנגד :מעודה. מר א

 25 . האוצר :געש. מר ח

 26 ? כמה היום גובים מהם היטלים... אומר מיליון שאתה 1.5הפיתוח  :זריהן. מר י

 27 ... על ההיטל , ההיטלים, לא :געש. מר ח

 28 ? למה האוצר מתנגד :ר השמשוני"ד
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26 

 1 ...זה שזה חיצוניים, כי הוא מפסיד כסף :גלר. ח ר"רו

 2 . ההיטל נועד לכסות מקומות אחרים, דקה :געש. מר ח

 3 . זה מצוין שזה יחזור :ר השמשוני"ד

 4 .זה נותן רק רווח, עיהאין ב :זריהן. מר י

 5 ר"התב. ר על האומדן של העבודות במתחם"ר פתחנו תב"אבל פה בתב :געש. מר ח

 6 ?יש לכם אומדן לזה :זריהן. מר י

 7 בטח  :געש. מר ח

 8 ... ואנחנו נעשה משהו במיליון וחצי או רק זה פיקטיבי, רגע :מעודה. מר א

 9 .אנחנו עושים את העבודה :געש. מר ח

 10 ? זה עבודה שםאי :מעודה. מר א

 11 .את הפיתוח :געש. מר ח

 12 ?מה :מעודה. מר א

 13 .אני עושה, תאורה, ניקוז, מדרכות, כבישים :געש. מר ח

 14 . אתה עשית :מעודה. מר א

 15 .עוד אין כלום, לא :געש. מר ח

 16 .אנחנו לא נכנסים לתוך החלקה לעשות :מעודה. מר א

 17 .ע"אני נכנס לעשות את הפיתוח כי זה תב :געש. מר ח

 18 ?בתוך החלקה :מעודה. מר א

 19 .פים"זה לא שפ, הכבישים הם לא פרטיים, הכביש הוא לא פרטי :געש. מר ח

 20 אבל הם יושבים  :מעודה. מר א

אתה מפתח את , ע מחלקת שטחים ציבוריים בתוך החלקה"אבל התב :ובראן'ד ג"עו 21 

 22 ... כל השטחים הציבוריים בתוך החלקה

 23 הלאה :געש. מר ח

 24 553. עבודה לקיץ, אלף שקל 500, ס חקלאי"רת חצר ביהסד, 552 :גלר. ח ר"רו

 25 ? כמה כסף השקיעה המועצה :זריהן. מר י

 26 ס חקלאי עד עכשיו"בי :געש. מר ח

 27 .כמה מיליונים מושקעים שמה :כאכון. מר א

, ס חקלאי קיבלנו אותו במצב איום ונורא"בי, דקה חברים, דקה, נכון :געש. מר ח 28 
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אני לא יודע איך הפיקוח של , שקל מיליון 18-המדינה קנתה אותו ב 1 

אישורים ... מינהל החינוך הבית ספרי נתן לו אישורים של בטיחות 2 

כשעשו שם את הסיור בפנימיה ידעו שצריך להשקיע שם קרוב ... שמה 3 

, נתנו לך את הטבלה, אנחנו השקענו עד עכשיו מכספינו. מיליון שקל 8-ל 4 

רשום לך  1,8.. .אלף שקל 800יש שם עוד כסף של משרד החינוך  5 

 6 . חקלאי למטה? בטבלה

 7 . מדבר אתך על סך הכל, 2.2יש לך פה , לא :גלר. ח ר"רו

 8 .אלף שקל 800ועוד  2,2חקלאי  :געש. מר ח

 9 . סדנאות 700ועוד  :גלר. ח ר"רו

, עכשיו מה שקרה החצר שהושקתה במים חקלאיים. מיליון שקל 3-כ... :געש. מר ח 10 

איים אז החצר הייתה מושקית התאחדות החקלאים קנתה מים חקל 11 

ס חקלאי זה מים "אני היום מים לבי, אין מים היום, והכל היה מושקה 12 

מים למבני ציבור יותר יקרים מבית רגיל אנחנו נכנסים , למבני ציבור 13 

 14 . לתכנון כדי להסדיר את החצר

 15 ?שמה :מעודה. מר א

 16 . לעשות פיתוח של החצר, לעשות צל, לעשות רחבה :געש. מר ח

 17 ?במקום הדשאים :מעודה. מר א

, זה הכל אבנים, חלק מהדשאים אבל בין המבנים גם כן אין כלום :געש. מר ח 18 

 19 . 40על  40בלטות של 

 20 . סלילת הרחובות השופטים וגבע, הלאה :גלר. ח ר"רו

 21 ? י שאישרנו אותו"מה עם שבז, אפרופו, רק שניה :כאכון. מר א

 22 . זה נראה רע מאוד :גדרון. כ' גב

 23 ? מה זה :שגע. מר ח

 24 ? מורשה' רח, י"עם שבז :כאכון. מר א

 25 יש לנו הרבה מאוד , הוא יצא לדרך :געש. מר ח

 26 .יש צעקות שמה :כאכון. מר א

 27 .ס עובד ולהשבית את כל הרחוב"לא רצינו להתחיל לעבוד כשהבי :געש. מר ח

 28 ...עדיף להשבית אותו עכשיו ושיכנסו מהרחוב שגובל שמה  :כאכון. מר א
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אני צריך לעשות תשתיות גם לכביש , אני עובר את כל הרחוב, אי אפשר :שגע. מר ח 1 

אם אני מתחיל לעבוד שמה אי אפשר יהיה להיכנס ... וגם למדרכה וגם  2 

 3 .ס"לבי

 4 . אז יכנסו מאחורה מהכניסה האחורית :כאכון. מר א

 5 .אי אפשר :אטיאס. מר א

 6 ?נו, ס"יש שתי כניסות לבי, אי אפשר :כאכון. מר א

 7 .תאמין לי שאני רוצה לעשות יותר ממך, אני מוכן לשבת אתך :געש. מר ח

 8 ... יש , בוא נגמור עם זה :כאכון. מר א

 9 . בשכונת האלון אפשר להוסיף קטע של מאה מטר ולהיכנס משם :מעודה. מר א

 10 ? לאן :געש. מר ח

 11 ...ס "לכיוון בי :מעודה. מר א

 12 .י"אחת תלפיות ושבזבמכה , אבל אנחנו רוצים לעשות תלפיות :געש. מר ח

 13 ... י"אז תתחיל שבז, לא :כאכון. מר א

 14 .ס"זה הכניסה לבי, י אני לא יכול לעשות"שבז :געש. מר ח

 15 .אפשר מהכניסה מאחורה להיכנס, לא הבנת :כאכון. מר א

 16 .לא כלום, אז לא תהיה לי שום יציאת חירום :געש. מר ח

 17 .באמת, נו חיים, אוי :כאכון. מר א

 18 . הלאה. זה לא לדיון הזה, בעזו :געש. מר ח

 19 תכנון הסדרי תנועה, 554 :גלר. ח ר"רו

 20 ? גבע –מה זה השופטים  :מעודה. מר א

השופטים גבע זה במסגרת הסכם הפיתוח שעשינו עם המינהל ואישרנו  :געש. מר ח 21 

 22 אישרנו הסכם פיתוח עם המינהל , אותו

חורה אז הוא ילך אבל הוא אומר שאם יש אפשרות להיכנס מא, כן :זריהן. מר י 23 

 24 .לראות

הוא רוצה את לעשות , הוא אומר שהוא לא רוצה, הוא אומר שלא, לא :כאכון. מר א 25 

 26 . אין היגיון, את שניהם ביחד

 27 .הכסף ישנו והתכנון ישנו. הלאה, טוב, חברים :געש. מר ח

 28 . תגיד לי מתי...אז תעשה :כאכון. מר א
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 1 אם אתם זוכרים , גבע –השופטים , הלו, לא, לא, לא :געש. מר ח

 2 .סכנת נפשות יש שם :כאכון. מר א

 3 .תן לנו להקשיב, רגע כאכון, די :מעודה. מר א

תאמין לי שאני רוצה לעשות יותר , אבי, לא חסר לנו מה לעשות, יש לנו :געש. מר ח 4 

 5 באמת שאני , ממך

 6 .אז תעשה :מעודה. מר א

ופיע בהסכם של גבע מ –השופטים . אני רוצה להתפאר לפחות כמוך :געש. מר ח 7 

 8 .מיליון שקל ממודד 4,2המינהל שאישרנו אותו לפני שלוש שנים של 

 9 נכון :מעודה. מר א

עכשיו מסתבר שלמרות שעשינו הסכם פיתוח הגיעה עכשיו ההרשאה  :געש. מר ח 10 

אנחנו צריכים להכניס את , החשבית של המינהל והמינהל עושה את זה 11 

 12 .ושיםזה מה שאנחנו ע, זה הכל, ר שלנו"זה כתב

 13 ?זה הכסף שאתה הוצאת באוונטה מהמינהל :מעודה. מר א

 14 ... בדרכים ש, לא באוונטה, נכון :געש. מר ח

 15 . בדרכים שכבר חלק עשית :מעודה. מר א

 16 . השופטים לא עשיתי -גבע, מה פתאום, לא :געש. מר ח

 17 . גבע –אבל זה לא רק השופטים  :מעודה. מר א

 18 .צריך להגיע מהשכונה לשם, םאני עשיתי שם גני ילדי :געש. מר ח

 19 ?4,900אז הוא יתן לנו  :מעודה. מר א

במקרה יש פה קבלן שלקח את המכרז , מתי יבוצע אני לא יודע להגיד :געש. מר ח 20 

אותו קבלן שעושה לנו את צומת , של החברה המנהלת של המינהל 21 

שבוע שעבר ? מה, מונה לו נדמה לי שבוע שעבר, אחוזה –המייסדים  22 

אמן מטעם בית המשפט ואני מקווה שהדברים יתחדשו מונה לו נ 23 

 24 . במהרה

 25 .אלף שקל 200 -מרכז מסחרי תבורי  , תכנון הסדרי תנועה, 554 :גלר. ח ר"רו

 26 ? התכנון הוא עלינו :זריהן. מר י

 27 .התכנון הוא עלינו :געש. מר ח

 28 ?הביצוע :זריהן. מר י
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 1 הביצוע :געש. מר ח

 2 אני חושב שגם לפי :זריהן. מר י

 3 הם ישלמו את ההיטלים :גלר. ח ר"רו

 4 .בזמנו בקשר למתחם הזה... הייתה הצעה  :זריהן. מר י

 5 ?מה הייתה ההצעה :געש. מר ח

 6 .אלדד הגיש הצעה לסדר בקשר למתחם של תבורי :זריהן. מר י

, יש שם הסדרי תנועה שהם חלק מהעניין, ע קיבלה תוקף"התב, בסדר :געש. מר ח 7 

 8 ... אין הסדרי 

, כבר דיברנו? זה לא היה בתוכנית ההיא גם תכנון של הסדרי תנועה :המעוד. מר א 9 

 10 . יציאה, כניסה פה, פריקה

היטל , בית המשפט העליון קבע שאין יותר', א, יוסי, קרו שני דברים :געש. מר ח 11 

 12 . השבחה אין חלף כסף

 13 .חרף אגרות :כאכון. מר א

 14 השבחה, לא :געש. מר ח

 15 ?מה אין :מעודה. מר א

זאת אומרת אתה השבחה צריך , השבחה לא יכולה להתבצע יותר בכסף :געש. מר ח 16 

מה שעשו בדרך כלל זה שלקחו חלק מההשבחה ועשו . לקבל במזומן 17 

, ע והורידו את החלק של ההיטל השבחה"באותם כאילו מטלות של הת 18 

חלק מהבוררות עם נווה גד זה על , זה מה שנעשה בעבר למשל בנווה גד 19 

כמה מההשבחה הורידו למטלות של , בבקשה, כוכי, הפרשנות כמה 20 

מיליון שקל זה הורד כבר  8,4ע "האם מה שכתוב במטלות תב, ע"התב 21 

יון קבע אין יותר חלף בית המשפט העל, אז זה נגמר, או צריך לקזז אותו 22 

ע אין יותר מטלות "ולכן מה שהיה פעם מטלות תב, זה אחד, השבחה 23 

והנושא של ההסכמי , ע אתה צריך לקחת אותם"יש מטלות תב, ע"תב 24 

 25 .פיתוח נגמר גם כן

ואיך אנחנו מוציאים את , אלף 200-אז עכשיו אנחנו לוקחים עלינו את ה :מעודה. מר א 26 

 27 ... זה 

 28 .הגלעד' כל התנועה של הצומת של רח, והיטליםאגרות  :געש. מר ח
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 1 הדרור נסגר . רחוב זה נסגר, נו, שמה נסגר :זריהן. מר י

יש ... ע התוקפת עכשיו "נדמה לי או התב 1/ש  מה שמסתבר היום לפי :געש. מר ח 2 

כאילו , גם הדרור וגם היציאה משירות התעסוקה, שם שתי יציאות 3 

רחוב הגלעד בכלל צריך להיות ו, פ"איפה שהיום חונים זה בכלל שצ 4 

 5 .רחוב אחד אבל עשו שניים

 6 ?...זה נעשה בהתאמה למה ש :ר השמשוני"ד

 7 ... כן :געש. מר ח

 8 ?מה יקרה עם העצים שם :מעודה. מר א

 9 .העצים מחכה לפקיד היערות :געש. מר ח

 10 ?נעשה את זה דשאים שם סינטטיים :מעודה. מר א

 11 הלאה :געש. מר ח

 12 .אני רוצה שיהיו שם דשאים, סליחה :מעודה. מר א

 13 .הלאה, אני עכשיו הולך :געש. מר ח

 14 . אלף שקל 500, עשינו מכרז. ס חדש"בי, ס אחוזה ירוקה"תכנון בי :גלר. ח ר"רו

 15 ? מי זה זכה במכרז :קעטבי. מר י

 16 ? מי זכה :גלר. ח ר"רו

 17 שושני :ר השמשוני"ד

 18 ... שושני , א"משרד מת :גלר. ח ר"רו

 19 ? לראות את המסמכיםאפשר  :כחלון. מר ע

 20 אני מבקש לדעת חיים האם , רגע :כאכון. מר א

 21 .הייתה ועדת מכרזים :געש. מר ח

 22 בסדר :כחלון. מר ע

 23 .בוודאי, אפשר לראות הכל :געש. מר ח

 24 אני רוצה, אני מבקש :כאכון. מר א

 25 .הכל אפשר אבל לא רואים :כחלון. מר ע

 26 .אני רוצה לדעת משהו חשוב :כאכון. מר א

 27 . רשמת ולא ראיתי, אז הבטחת לי את כל הזה :כחלון. מר ע

אני מרים לך טלפון אז תרים לי טלפון תגיד לי לא , תרים לי טלפון :געש. מר ח 28 
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 1 .קיבלתי

 2 עדכון תקציב , עדכון תקציב :כחלון. מר ע

 3 כן :געש. מר ח

 4 ...בעדכון תקציב רשמת לפניך :כחלון. מר ע

- אני אבדוק עם ה :געש. מר ח 5 

אנחנו עוד , חשוב לי לציין את זה בפרוטוקול צילה, אני מבקש לדעת :וןכאכ. מר א 6 

האם בדקו את עניין , פעם חוזרים לסיפור של ממלכתי כרכור 7 

 8 . כבר פנו אלי הורים משמה, התחבורה

 9 . עכשיו עושה את התכנון :געש. מר ח

 10 .זה תכנון אבל :ר השמשוני"ד

אלף שקל סתם כי יש שם  500ם לשל, לא צריך לעשות, תקשיבי רגע :כאכון. מר א 11 

איך שלא תעברי , אין שם גישה נוספת לרחוב הזה, בעיה תחבורתית 12 

 13 אני הייתי שם עם תושבים, באחוזה ירוקה שמה, שמה, אותו

 14 ?ס"שלא יהיה שם בי? אז מה אתה מציע :ר השמשוני"ד

 15 .ס"חד משמעית שלא יהיה שם בי, חד משמעית לא :כאכון. מר א

 16 ...ים שהילדים שלהם צריכים ללכת לשםההור :ר השמשוני"ד

 17 ...אני מבטיח לך שהורים פנו אלי , תקשיבי, אני :כאכון. מר א

 18 .הלאה, זה לא הדיון, חברים, טוב :געש. מר ח

 19 סליחה חיים, רגע :כאכון. מר א

 20 .זה לא הדיון :געש. מר ח

גישה  אלף שקל מקום שאין שם 500-אתה הולך לתכנן ב? למה לא הדיון :כאכון. מר א 21 

 22 . אי אפשר. של  תחבורה

 23 . אין דבר כזה אי אפשר...  :ר השמשוני"ד

 24 ? מה לעשות, אני חושב שאתה טועה :געש. מר ח

 25 ? מאיפה אפשר להיכנס :כאכון. מר א

 26 .אני חושב שאתה טועה :געש. מר ח

 27 ?מבחינת תחבורה, מה :כאכון. מר א

 28 כן :געש. מר ח
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לא יהיה ? כמו ביובלים? כמו בממלכתי, הלא יהיה לחץ שם כמו במורש :כאכון. מר א 1 

 2 ?שם לחץ

 3 לא :געש. מר ח

 4 ( לא ברור, מדברים ביחד... )אבל ככה זה :ר השמשוני"ד

 5 .ממש לא :כאכון. מר א

 6 ? אז לא נבנה בתי ספר :גדרון. כ 'גב

 7 ...מגדילים, לא :כאכון. מר א

 8 ?כי התחבורה שלנו היא כזאת :גדרון. כ 'גב

 9 (לא ברור, מדברים ביחד)בתוך שכונה ... עושים , מגדילים :כאכון. מר א

 10 ...מה יותר נפלא  :ר השמשוני"ד

 11 .זה חלק מהתפיסה, תפיסה :גדרון. כ 'גב

 12 יבואו לשם? אבל למה את חושבת שרק תושבי השכונה הזאת ילכו לשם :כאכון. מר א

 13 ...אתה, באמת, אוי :ר השמשוני"ד

 14 .שניה אחת, רן, רן :כחלון. מר ע

 15 .אתם לא קולטים במה מדובר פה :כאכון. מר א

 16 אתה לא :ר השמשוני"ד

 17 . אני מבקש לראות את מסמכי המתכנן, שוב, זה תכנון של בית הספר :כחלון. מר ע

 18 ...מה , בדיוק :כאכון. מר א

 19 ... איך הגיעו אליו, מי זה המתכנן :כחלון. מר ע

 20 ( לא ברור, דמדברים ביח... )היא לא קשורה, הבקשה היא לגיטימית :גלר. ח ר"רו

, על הכיפאק, ס"שיהיה בי. זה בסדר, אין בעיה, בסדר, דקה, בנוסף :כחלון. מר ע 21 

 22 ? בנוסף האם לתכנון הזה מתלווה תכנון תחבורתי

 23 בדיוק :כאכון. מר א

אין שום , על הכיפאק, סבבה, גרנדיוזי, ההוא יתכנן אחלה מבנ, שאלה :כחלון. מר ע 24 

 25 ... עם כל . בעיה

 26 . כן, נספח תנועה לתכנון יהיה :געש. מר ח

 27 ?מה :כחלון. מר ע

 28 .כן, יהיה נספח תנועה לתכנון :געש. מר ח
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לא , מדברים ביחד... )אבל אתה יכול לראות את התוכנית כל היום :זריהן. מר י 1 

 2 (ברור

זה אדריכל שמתכנן את , אדריכל שמתכנן את המבנה, זה אדריכל :כחלון. מר ע 3 

 4 .המבנה

 5 ...מהתכנון בכלל אם אפשר לתקשרמישהו ...  :כאכון. מר א

 6 ( לא ברור, מדברים ביחד... )סליחה, לא נכון :ר השמשוני"ד

 7 (לא ברור, מדברים ביחד)? אבל למה צועקים :גדרון. כ 'גב

, מדברים ביחד... )ברגע שאתה רוצה להוסיף, אבי, בבתי ספר, אבי, אבי :ר השמשוני"ד 8 

ן כללי שממנו היינו זה איזשהו רעיו...הם הביאו קונספט( לא ברור 9 

זה כל מה , ס"לתכנן בי... צריכים להבין האם זה בכיוון או לא בכיוון 10 

 11 ...שיש שמה

 12 ? בקונספט הזה אין שום דבר לגבי תחבורה :זריהן. מר י

 13 ... יש , עוד אין כלום :ר השמשוני"ד

 14 .יש בעיה, ואולי יועץ התחבורה יגיד שאסור לעשות שמה :כאכון. מר א

 15 אולי :ר השמשוני"ד

 16 ?אלף לפני מסמך תחבורה 500אז למה להשקיע  :כאכון. מר א

 17 אני רוצה להגיד לך אבי  :ר השמשוני"ד

 18 .עכשיו ברצינות, ה'באמת חבר... שנעשה ? מה ההיגיון :כאכון. מר א

 19 ? למה אני צריך לקבל את דעתך ואתה לא מקבל את דעתי, תגיד :געש. מר ח

 20 !כי אתה טועה, אבל :כאכון. מר א

 21 .אני חושב שאתה טועה :געש. חמר 

 22 .אתה הולך על השלב השני לפני השלב הראשון :כאכון. מר א

 23 ! אני חושב שאתה טועה :געש. מר ח

 24 אתה יודע , חיים :כאכון. מר א

ע הזאת של אחוזה ירוקה וכל "התב, תקשיב טוב, ע הזאת תוכננה"התב :געש. מר ח 25 

עם נפח תנועה למבני , השכונות הסמוכות תוכננה בימי אנו באנו ארצה 26 

אז עכשיו יבוא אבי כאכון או חיים , ציבור שמתאימים לשכונה כזאת 27 

 28 .אז אתה טועה, געש ויגיד כל המתכנני תנועה של אז לא יודעים כלום
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 1 ?שיש שם גישהאמר ? ס"תכנן שם בימתכנן ה, יש שם, למה :כאכון. מר א

 2 .ברים יותר גרועיםהוא תכנן שם ד, הוא תכנן משהו יותר גרוע :גדרון. כ 'גב

אתה אמרת היא תוכננה מימי אנו באנו , השאלה, לא שלא יודעים כלום :כחלון. מר ע 3 

 4 ... ארצה כמו רוב

 5 . יש משהו שהוא הגיוני :כאכון. מר א

 6 לא מקשיב לאף אחד , מדבר, מדבר, מדבר...  :גדרון. כ 'גב

 7 ! הקשבתי מצוין :כאכון. מר א

 8 ...ממש :גדרון. כ 'גב

 9 .ישר עם בלוקים? איפה ההיגיון לבנות את הבית בלי יסודות :וןכאכ. מר א

 10 ...אז הוא אומר לך. אבל לא בונים עוד :דובר

עולה היועץ תחבורה , אני עכשיו שילמתי ליועץ תחבורה, יועץ תחבורה :כאכון. מר א 11 

, עכשיו עושה לי תוכנית, יועץ תחבורה עושה עכשיו, אלף שקל 35הזה  12 

יעשה , אלף 35, אלף 500במקום תחבורה  ליועץאתה יכול לשלם  13 

 14 .אולי אין אפשרות לזה, אבל שיבדוק, אני בעד הדבר הזה, בדיקה

 15 . הלאה, כן, נבדוק את זה :געש. מר ח

 16 ... אני בכל זאת רוצה :כחלון. מר ע

אני מציעה שנבדוק למה כל האנשים , אני מציעה שנבדוק משהו אחר :ר השמשוני"ד 17 

 18 . ס במקום שילכו ברגל"באוטו לבימביאים את הילדים שלהם 

 19 . עמוס בבקשה, נורית, עמוס :געש. מר ח

 20 ...שם ילכו ברגש :גדרון. כ 'גב

 21 .אז שאדון געש יעשה הסעה מיוחדת...  :כאכון. מר א

 22 . עמוס, כן :געש. מר ח

 23 ... שיקח את כולם :ר השמשוני"ד

 24 . עמוס, כן :געש. מר ח

 25 .שיעשה הסעה :כאכון. מר א

 26 .באמת, נו :ר השמשוני"ד

 27 ההורים ישמחו  :כאכון. מר א

 28 אבי, אבי :גדרון. כ 'גב
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 1 ( לא ברור, מדברים ביחד. )שהם ילכו בהסעה לבית ספר :כאכון. מר א

 2 כן, בבקשה, עמוס, כן, עמוס :געש. מר ח

 3 אני רוצה להציע :כחלון. מר ע

 4 .אז תפסיק, אתה מדבר באוויר באופן קבוע :געש. מר ח

 5 .היא שלאהאמת  :כאכון. מר א

 6 .כל הזמן :געש. מר ח

 7 ... אתה מקנא, אתה יודע שלא :כאכון. מר א

 8 ... למה אתה , תורו של עמוס לדבר כרגע, אבי :גדרון. כ 'גב

אתה טעית ואתה , בגלל שאתה טעית, בגלל שאני צודק במה שאני אומר :כאכון. מר א 9 

 10 .מקנא

 11 ?מה זה :געש. מר ח

 12 .ירדת מהסוסלא ס כמו שירדת מהצהרונים מהסולא יודע לרדת אתה  :כאכון. מר א

 13 .איזה שטויות :גדרון. כ 'גב

תשאל את הצהרונים את ההצעה שלי כי אני יודע יותר טוב ממך לעשות  :כאכון. מר א 14 

 15 .את הדברים האלה

 16 !?סליחה :גדרון. כ 'גב

 17 .מה שאתה לא יודע לעשות :כאכון. מר א

 18 !  ?סליחה :גדרון. כ 'גב

 19 ...שלי ש זו הצעה :כאכון. מר א

 20 !אתה טועה, אבי :גדרון. כ 'גב

 21 ... אתה מתבלבל קצת ( לא ברור, מדברים ביחד)  , כן, אבי :געש. מר ח

 22 קודם תתכנן אותו :כאכון. מר א

 23 ! אבי! אבי :גדרון. כ 'גב

 24 .איך לבנות... אחרי זה תעשה :כאכון. מר א

 25 ! אתה טועה! אתה טועה, אבי :גדרון. כ 'גב

 26 .בבקשה, סעמו, כן :געש. מר ח

 27 . הבחירות בעוד שנתיים אז אתה מתחיל לעשות דברים :כאכון. מר א

 28 !אתה לא יודע מנתונים, אתה טועה, אבי :גדרון. כ 'גב
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 1 פוליטיקה :כאכון. מר א

 2 ! ואתה טועה :גדרון. כ 'גב

 3 . זה מבנה פופוליסטי הבית ספר הזה...זה מה ש, פופוליסטי :כאכון. מר א

- יודע את הנתונים כי באתה לא  :גדרון. כ 'גב 4 

 5 .ס הזה הוא מבנה פופוליסטי"הבי :כאכון. מר א

 6 ! אתה תכף תשמע, אני מדברת על הצהרונים, לא :גדרון. כ 'גב

 7 .קודם כל תסתכלו, קודם כל תסתכלו :כאכון. מר א

 8 .אתה מטעה את כל הציבור :גדרון. כ 'גב

 9 .אתם מטעים, אני לא מטעה בכלל :כאכון. מר א

 10 עמוס, יאללה, נו :געש. מר ח

 11 . אתם מטעים :כאכון. מר א

 12 . אתה תכף תשמע :גדרון. כ 'גב

 13 ! אתם מטעים :כאכון. מר א

 14 ! אתה תכף תשמע :גדרון. כ 'גב

אלף שקל על  500אחרי זה תשקיעו , קודם כל תעשו בדיקה תחבורתית :כאכון. מר א 15 

 16 .תכנון

 17 בתי ספר  להעמיס על, להעמיס על :גדרון. כ 'גב

 18 .קודם כל איך יש גישה לרכבים :וןכאכ. מר א

ילדים ילכו תי ספר אחרים זה יותר נכון מאשר להעמיס על ב, זה יותר :גדרון. כ 'גב 19 

 20 ברגל 

 21 בהחלט :כאכון. מר א

 22 .ס שליד הבית שלהם"לבי :גדרון. כ 'גב

 23 .יהיו עוד ילדים אחרים? למה את חושבת שרק הילדים האלה ילכו ברגל :כאכון. מר א

 24 . מכיוון שזה עבור האזור שם :גדרון. כ 'גב

 25 באמת, אוי :כאכון. מר א

 26 . אם יבואו ממקום אחר הם יבואו עם רכב :גדרון. כ 'גב

 27 ? ס רק באותו מקום"את חושבת שבי, מה, באמת :כאכון. מר א

 28 בוודאי :גדרון. כ 'גב
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 1 כן, כן :געש. מר ח

 2 ?אתה רואה שאתה לא מבין, הנה. זאת הכוונה  :גדרון. כ 'גב

 3 .ממש לא, ממש לא :כאכון .מר א

 4 .זאת הכוונה :גדרון. כ 'גב

אם הורה ביובלים ירצה שהבן שלו ילמד שמה הוא ילמד , ם הורהא :כאכון. מר א 5 

 6 . שמה

 7 אבל הרוב , זה הבודדים :גדרון. כ 'גב

 8 ? הבודדים בממלכתי? בודדים :כאכון. מר א

 9 .אתה לא לטובת האנשים :גדרון. כ 'גב

 10 .ממש לא? ביובלים הבודדים :כאכון. מר א

 11 !אתה לא לטובת האנשים :גדרון. כ 'גב

 12  ? עם אנשים... מתי? טיילת ברחובותמתי  :כאכון. מר א

 13 . אני נוסעת עם רכב הפאר שלי ממקום למקום :גדרון. כ 'גב

 14 ? הלכת לאנשים לשבת איתם ממתי? ממתי :כאכון. מר א

 15 ...  :גדרון. כ 'גב

, שישבת איתו( לא ברור, מדברים ביחד)? נשיםמתי הלכת לשבת עם א :כאכון. מר א 16 

 17 ? את בכלל בשטח

 18 !אבי !אבי :גדרון. כ 'גב

 19 ? את בכלל בשטח :כאכון. מר א

 20  ?אני :גדרון. כ 'גב

 21 ?את בכלל בשטח, כן :כאכון. מר א

 22 ... ילדים שלךאתה בשטח שאתה מסיע את ה, לא :גדרון. כ 'גב

 23 .ם ועם תושביםמאוד בשטח עם אנשי! מאוד! מאוד :כאכון. מר א

 24 ממש, ממש, כן :גדרון. כ 'גב

 25 .נפגשת איתו, קחי אותי עכשיו לתושב שהיית :כאכון. מר א

 26 ממש, ממש :גדרון. כ 'גב

 27 .אתם בובות של חיים :כאכון. מר א

 28 . אני גם שמעתי איך מגיעים אליך הדברים :גדרון. כ 'גב
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 1 . לא לכם בכלל, הולכים לגעש :כאכון. מר א

 2 . שמענו, גיעים אלי דבריםמ :גדרון. כ 'גב

 3 .אתם כלום, אתם כלום אתם. אף אחד לא הצביע לכם :כאכון. מר א

 4 .אתה משהו, לא :גדרון. כ 'גב

 5 .אני משהו משהו, אני לא משהו! כלום !כלום :כאכון. מר א

 6 .ניפגש בבחירות :גדרון. כ 'גב

 7 .אני יותר טוב ממך :כאכון. מר א

 8 .ניפגש בבחירות :גדרון. כ 'גב

 9 .תתביישי לך, אני יותר טוב ממך :כאכון. אמר 

 10 .בחינוך ואני לא אומרת לך תתביישאתה לא מבין  :גדרון. כ 'גב

כרכור מרוסקת  –פרדס חנה , ריסקת את החינוך אתאת , מורידהאת  :כאכון. מר א 11 

 12 .בחינוך

 13 .אתה מבין, לא :גדרון. כ 'גב

 14 . והרמת החינוך הנמוכה בישראל :כאכון. מר א

 15 אתה מבין :רוןגד. כ 'גב

 16 וזה בגללך :כאכון. מר א

 17 . אתה מבין :גדרון. כ 'גב

 18 בגללך :כאכון. מר א

 19 אני, כן :גדרון. כ 'גב

 20 !את יושב ראש גרועה ביותר :כאכון. מר א

 21 בוודאי, בוודאי :גדרון. כ 'גב

 22 . למסיבות, לאירועים, יושב ראש לפוזה! גרועה ביותר :כאכון. מר א

 23 לא יודע לענות לי אתה, תקשיב :גדרון. כ 'גב

 24 . את גרועה ביותר :כאכון. מר א

 25 אתה לא יודע לענות לי  :גדרון. כ 'גב

 26 ?שמה :כאכון. מר א

 27 ולנורית  :גדרון. כ 'גב

 28 ? מה שאלת אותי, תגידי שמה? שמה :כאכון. מר א
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 1 .לא מבין :גדרון. כ 'גב

 2 ?מה שאלת :כאכון. מר א

כשאתה אומר ההורים יביאו את  ?מה התפיסה החינוכית בעסק הזה :גדרון. כ 'גב 3 

הילדים שלהם ברכב אין לך שום תפיסה חינוכית של מקום חינוכי ליד  4 

 5 .הבית

 6 ?מה הקשר ליעד חינוכי :כאכון. מר א

 7 רים"מדובר בתב :מעודה. מר א

 8 ?ר לחינוך"מה הקשר בין תב? ר"תבב...   :כאכון. מר א

את הילדים שלו מפרדס חנה אבי כאכון שמביא  לא כולם, כי לא כולם :גדרון. כ 'גב 9 

 10 . זה הכל, לכרכור

 11 הרמה בפרדס חנה כרכור מרוסקת... ? מה הקשר...נכון :כאכון. מר א

 12 .בחייך, מה :גדרון. כ 'גב

 13 ! מרוסקת  :כאכון. מר א

 14 ? שרת מרוסק :גדרון. כ 'גב

 15 ! מרוסק :כאכון. מר א

 16 !מר את זהתתבייש לך אם אתה או :גדרון. כ 'גב

 17 .ריסקת אותואת  :כאכון. מר א

 18 ? שרת מרוסק :גדרון. כ 'גב

 19 ! את ריסקת אותו :כאכון. מר א

 20 כוכי , כוכי :כחלון. מר ע

 21 .אין לך תפיסה חינוכית :מעודה. מר א

 22 . זה לא אומר שהרמה נהיית גבוהה... זה שיש :כאכון. מר א

 23 ?מי בעד, רים"אני מבקש לאשר את התב :געש. מר ח

 24 (לא ברור, מדברים ביחד!  )כיתאין לך תפיסה חינו :מעודה. מר א

 25 ! היא ריסקה את החינוך :כאכון. מר א

 26 היא יושבת ראש :מעודה. מר א

 27 . מרוסק החינוך, מה זה ריסקת :כאכון. מר א

 28 .אין לך תפיסה חינוכית :מעודה. מר א
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 1 . אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה :גדרון. כ 'גב

 2 ...עכשיוחבל שלפחות זגול הייתה עושה משהו  :כאכון. מר א

 3 . מה שאתה רוצה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה :גדרון. כ 'גב

 4 .גרועה ביותר :כאכון. מר א

 5 . מה שאתה רוצה :גדרון. כ 'גב

 6 היא לפחות  :געש. מר ח

 7 .את מדברת בכלל על משהו אחר, מדבר אתך בכלל על תחבורה :כאכון. מר א

 8 .אבל היא לפחות לא נתנה תצהיר כוזב :געש. מר ח

 9 ?איזה תצהיר כוזב :כאכון. א מר

 10 ?איזה תצהיר כוזב :זריהן. מר י

 11 איזה , אה :גדרון. כ 'גב

 12 .על מקום מגורים :געש. מר ח

 13 ...איזה תצהיר :גדרון. כ 'גב

איפה ? איפה הכתובת שלי רשומה אדון חיים געש, בוא נראה, כן :כאכון. מר א 14 

 15 ? התצהיר כוזב

 16 .בוא נראה, בוא נראה :גדרון. כ 'גב

 17 .בואי נראה :כאכון. א מר

 18 .בוא נראה :גדרון. כ 'גב

 19 ... ומתי נרשמה הכתובת :געש. מר ח

 20 בוא נבדוק, בוא נבדוק :כאכון. מר א

 21 .יאללה :געש. מר ח

 22 .מה שאתה רוצה התערבות על , בוא נבדוק, בוא נבדוק :כאכון. מר א

 23 בוא, בוא, בוא :גדרון. כ 'גב

 24 .בוא נבדוק :כאכון. מר א

 25 .בוא נבדוק :גדרון. כ 'גב

 26 ! אה! וואו! וואו :זריהן. מר י

 27 .אני אתבע אותך על זה :כאכון. מר א

 28 .בוא נבדוק :גדרון. כ 'גב
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 1 ... שוב פעם ניפגשו :כאכון. מר א

 2 ( לא ברור, מדברים ביחד)? אתה מוכן להמשיך :מעודה. מר א

 3 . הלו, די הגזמת, די, די :אטיאס. מר א

 4 ך בכללאף אחד לא רוצה אות :כאכון. מר א

 5 ! אתה חצוף :אטיאס. מר א

 6 ... אתה עושהטעויות ...  :כאכון. מר א

 7 אטיאס  :מעודה. מר א

 8 . טעויות בגדול אתה עושה :כאכון. מר א

 9 ! אבי כאכון :גדרון. כ 'גב

 10 . זכור מה אני אומר לך שהטעויות שלך הן טעויות בל בית סוהר :כאכון. מר א

 11 אבי כאכון :גדרון. כ 'גב

 12 .מה שעשית עכשיו זה טעות של בית סוהר ואני לא טעיתי :כאכון. מר א

 13 .אתה לא טעית, אה :גדרון. כ 'גב

 14 !ואת מרסקת את החינוך :כאכון. מר א

 15 .אתה יכול להגיד את זה חמשת אלפים פעם, אין בעיה :גדרון. כ 'גב

 16 ...לא סתם. וס אותומרוממשיכה ל :כאכון. מר א

 17 .חמשת אלפים פעםאתה יכול להגיד את זה  :גדרון. כ 'גב

 18 .לא סתם הוציאו אותי מוועדת החינוך כי הערתי הערות בונות :כאכון. מר א

 19 ?מי הוציא אותך, אתה יכול :גדרון. כ 'גב

 20 ! אתם :כאכון. מר א

 21 !אתה לא באת לאף ישיבה :גדרון. כ 'גב

 22 ! שקרנית, לא נכון :כאכון. מר א

 23 ! אף ישיבה :גדרון. כ 'גב

 24 .את הישיבה הראשונהלך  אזכיראני  :כאכון. מר א

 25 אחת, אחת :גדרון. כ 'גב

 26 . מה פתאום... מה פתאום... אני אומר , במריבה :כאכון. מר א

 27 אחת הגעת , אחת :גדרון. כ 'גב

 28 ? מה את מצפה, מרימים, תרימו ,בובות... :כאכון. מר א
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 1 ?באמת :גדרון. כ 'גב

 2 כן :כאכון. מר א

 3 באמת :גדרון. כ 'גב

 4 .שהצעתי מה פתאום כל מה :כאכון. מר א

 5 ...לא הצעת כלום כמו ש, אבי כאכון :גדרון. כ 'גב

 6 . לכי לרשימה עצמאית לבד, כוכי, באמת, באמת, אוי :כאכון. מר א

 7 ... מה זה מעניין אותך איך אני :גדרון. כ 'גב

 8 ...? מי יצביע עליך :כאכון. מר א

 9 ותך בוא נראה א.  בוא נראה אותך, בוא נראה אותך :גדרון. כ 'גב

 10 ...כל החיים שלי :כאכון. מר א

 11 .בוא נראה אותך :גדרון. כ 'גב

 12 בניגוד לחיים געש להבטחות שלו ולשקרים שלו ... :כאכון. מר א

 13 בוא נראה , בוא נראה :גדרון. כ 'גב

 14 שניים... שאת מכניסה מנדטים :כאכון. מר א

 15 . בוא נראה אותך :גדרון. כ 'גב

 16 .ציבור שבחר בוה, כי זה אבי כאכון :כאכון. מר א

 17 ס"אל תלך עם ש, אל תלך עם הליכוד, אותך בוא נראה, בוא נראה :גדרון. כ 'גב

 18 ס "עם ש...  :כאכון. מר א

 19 .בוא נראה, תלך לבד  :גדרון. כ 'גב

 20 אמרתי לך, גברת :כאכון. מר א

 21 . בוא נתלה אותו פה, יש לך סקר, יש לך סקר, רגע :געש. מר ח

 22 וכיכ, כוכי, כוכי :מעודה. מר א

, מדברים ביחד... )תראה לה, אתה תלית סקר שאמרת שרק מנדט אחד :כאכון. מר א 23 

 24 ( לא ברור

 25 . בוא ניקח כל אחד פה לבד נראה מה יגיע :מעודה. מר א

 26 ...אבל כשנכנסנו. אין בעיה, אין בעיה :גדרון. כ 'גב

 27 ?אני :געש. מר ח

 28 כן :כאכון. מר א
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 1 .בחיים לא אמרתי לך כלום :געש. מר ח

 2 ...אתה אמרת לי ש, חיים :כאכון. אמר 

 3 . אל תגידי :מעודה. מר א

 4 .בחיים לא אמרתי לך כלום :געש. מר ח

 5 .שאתה יש לך מנדט אחד :כאכון. מר א

 6 .בחיים לא אמרתי לך כלום :געש. מר ח

 7 .מה שאתה רוצה... אתה לא זוכר :כאכון. מר א

 8 . תוצאות של סקר בחיים לא הראיתי לאף אחד :געש. מר ח

 9 . אנחנו כעסק מביאים יותר, אנחנו לא לבד :גדרון. כ 'גב

 10 ...את אומרת לו :מעודה. מר א

 11 ...אמרתי , כי הוא אמר לי, לא :גדרון. כ 'גב

 12 ( לא ברור, מדברים ביחד) . ס"בטח לא לש :געש. מר ח

 13 ! את רשימת כוכי את כאכוןאני מציע להקים  :מעודה. מר א

 14 . אהלן וסהלן ,ארבע ארבע לסיבוב שני :געש. מר ח

 15 . אבי לחינוך...  :גדרון. כ 'גב

 16 . בערב של הבחירות... :געש. מר ח

 17 . אתה תראה מה משרד החינוך מדבר עלינו ואז תדבר :גדרון. כ 'גב

 18 ... ארבע, ארבע... :געש. מר ח

 19 היה פה לא מזמן גדעון סער, מה זה :כאכון. מר א

 20 גדעון סער :גדרון. כ 'גב

 21 .יכםלרק א... :כאכון. מר א

 22 גדעון סער לא הביא :גדרון. כ 'גב

 23 רק אליכם  :כאכון. מר א

 24 ! גדעון סער לא הביא אגורה :גדרון. כ 'גב

 25 לכם... :כאכון. מר א

 26 ...כל מה ש  :גדרון. כ 'גב

 27 ! ... הוא מזלזל, כרכור –מזלזל בכם פרדס חנה ... דמות חינוכית...  :כאכון. מר א

 28 .גורה לפרדס חנה כרכורגדעון סער לא הביא א :גדרון. כ 'גב
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 1 .לא הביא בגללך :כאכון. מר א

 2 . בגללי הוא לא הביא, בגללי הוא לא הביא, עם כל  :גדרון. כ 'גב

 3 . רק בגללך :כאכון. מר א

 4 . ..את יכולה להיות חזנית אצל, כוכי :מעודה. מר א

 5 . כרכור –את ריסקת את החינוך של פרדס חנה  :כאכון. מר א

עם כל הקשרים שלכם אצל , עם כל הקשרים שלכם, כוכי גדרון במקום :גדרון. כ 'גב 6 

 7 .גדעון סער הוא לא נתן אגורה

 8 .לעלות לעבוד...  :כאכון. מר א

 9 .חמש דקות :געש. מר ח

 10 . הוא לא נתן...אגורה , אגורה  :גדרון. כ 'גב

 11 . חמש דקות הפסקה להרגעה :געש. מר ח

 12 אגורה הוא לא נתן לצהרונים :גדרון. כ 'גב

 13 . את הבוסית הגדולה :כאכון. מר א

 14 ? אז איך הצהרונים פועלים, רק רגע :מעודה. מר א

 15 !לא נתן אגורה :גדרון. כ 'גב

 16 ! כי הוא לא מכיר בכם? למה לא נתן... פתאום :כאכון. מר א

 17 ,הוא אומר, אני מסכימה אתך ,מסכימה אתך, לא, מראש אבל זה היה :גדרון. כ 'גב

גדעון סער , גדעון סער לא מכיר אותנו, רהוא אומר שזה בגלל גדעון סע 18 

אבל אנחנו בהוראתו של חיים ישבנו , נכון, אתה צודק, לא נתן אגורה 19 

 20 ... בישיבה ואמרנו

 21 ? בחודש מאי היהלמה לא , בחודש מאילמה לא עשיתם את זה  :כאכון. מר א

 22 . כי לא היה ידוע :גדרון. כ 'גב

 23 ? לא היה ידוע, ביוני :כאכון. מר א

 24 לא :גדרון. כ 'גב

 25 יש לי מכתב , סליחה :כאכון. מר א

 26 לא :גדרון. כ 'גב

 27 .חבל שלא הבאתי אותו כאן :כאכון. מר א

 28 מכתבים 4יש  :גדרון. כ 'גב
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 1 ( קטיעה) ? יש לך את המכתב הזה במקרה :כאכון. מר א

- הפסקה- 2 

הקצבה של . מעון יום חדש בכרכור, רים"אני ממשיך את התב, הלאה :געש. מר ח  3 

עוד מעט . די, נחמיה. עמוס בבקשה, בבקשה, כן... ת"ממשרד הת 4 

 5 .כן עמוס. קריאת שמע של שחרית

 6 .ע תוכננה מימי אנו באנו ארצה"טענת קודם שהתב :כחלון. מר ע

 7 ...אני מבקש ממך, מעודה :זריהן. מר י

 8 ( לא ברור, מדברים ביחד)מכיוון שרוב בתי הספר נבנו על  :כחלון. מר ע

 9 .קשהבב, רינה :געש. מר ח

להוציא אולי את החדשים שנבנים ביובלים  מכיוון שרוב בתי הספר :כחלון. מר ע 10 

כולם נבנו בתקופת ימי אנו באנו ארצה וכולם מכירים את הבעיות  11 

יש , מה שאני מציע. התחבורתיות וכמה היה צריך להתמודד איתן 12 

שתיעשה בדיקה מחודשת לגבי כל עניין , יש נספח תחבורתי, תכנון 13 

עושים את זה , להורדת התלמידים, סובה, אם צריך מעגלהתחבורה  14 

ס "זה בי, מרפסת שנסגרה עם תריסים, זה לא משהו שצץ, חדש הרי 15 

ס אז שתהיה רק חשיבה יותר "מהבסיס שלו מוקם כבי, שמוקם מחדש 16 

 17 . רצינית ומעמיקה לגבי העניין התחבורתי

במיוחד בכרכור ... שטחים לבתי ספר... שלחנו לאתר שטח, שלחנו לאתר :געש. מר ח 18 

אחוזה ירוקה יש שם שטחים למבני . יחסית קטנים 18/השטחים בש 19 

 20 12-ס נוסף ל"וכשהלכנו לחפש בי, פ נבנה"השצ, שני גנים נבנו, ציבור

 21 ... מהנדס , דניאל מה לעשות, אמר דניאל המקום מתאים... כיתות

 22 .מהנדסים טועים מן הסתם :כחלון. מר ע

 23 תמיד :געש. מר ח

 24 בסדר :לוןכח. מר ע

נעשה בדיקה נוספת של ... אני מקבל את ההערה שלפני שנתחיל :געש. מר ח 25 

ס ישן אתה "ס חדש וגם בי"גם בי, עכשיו לגבי דרכי הגישה. התחבורה 26 

 27 . מקמות חניה 400ס ומכין אותו עם מגרש חניה של "לא עושה בי

לחנך את  אני התכוונתי שמן הסתם נורא קשה, לא זה מה שהתכוונתי :כחלון. מר ע 28 
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הרי , שתהיה איזושהי צורה בתכנון, הם יגיעו עם כלי רכב, ההורים 1 

 2 התכונן

 3 אני אומר עוד פעם , אז אני מקבל את ההערה :געש. מר ח

 4 ... 300או  400 :כחלון. מר ע

, אני משתדל... לא תמיד זה, משתדל ללמוד מלקחי העבר, אני משתדל :געש. מר ח 5 

 6 –של שילה ... דרך עכשיו לשינוי אנחנו יוצאים ל, יש דברים שאפשר

ניתן , אני מקבל את ההערה, יוצאים לדרך עם שבילי תלמיד, שרת 7 

תשומת לב להערה הזאת וברמה העקרונית כשדניאל מהנדס המועצה  8 

 9 .קומות אני מקבל 12אומר לי פה אפשר לבנות בית ספר 

ים שיש אבל כל מי שיושב פה מסביב לשולחן מבין את הקשי, בסדר :כחלון. מר ע 10 

הוא מתחיל כבית ספר , מן הסתם בית ספר הוא גם גדל, בבית ספר 11 

לאט לאט מתחילה , בשלבים הראשונים זה נראה בסדר ונחמד, צומח 12 

 13 אבל מבנה גרנדיוזי ומפואר זה קצת , אין לא שטחים, להיווצר בעיה

אתה מדבר על , אין לך שטחים בשום מקום, חברים יקרים, אבל אין לך :געש. מר ח 14 

 15 י דברים שוניםשנ

 16 אני אמרתי שבתכנון :כחלון. מר ע

 17 .אתה מדבר אחד על סובה שזה אחד, אתה מדבר על שני דברים שונים :געש. מר ח

 18 .אני לא מהנדס תנועה עדיין. אני לא יודע, אחת הצורות :כחלון. מר ע

 19 ... גם אני לא  :געש. מר ח

 20 .תו מקום יש פקקיםבאו, פקקים... ? אי אפשר להגדיל בתי ספר :כאכון. מר א

, לא בחדרה, ס בשמונה בבוקר אין פקק"אבל אין מקום בארץ שליד בי :געש. מר ח 21 

 22 . לא בבנימינה, לא בזכרון יעקב, לא בחיפה

 23 . יקח את זה בחשבון... אבל הוא אמר שזה  :גדרון. כ 'גב

הכי בטוח בעולם שיש להורים מגרש חניה " רבין"ס "מי ידע שבי :געש. מר ח 24 

 25 . ..שנוצר

 26 .אמרתי נורא קשה לחנך את ההורים :כחלון. מר ע

 27 נכון :גדרון. כ 'גב

עם ...אין שום בעיה ועדיין ההורים " רבין"ב, אפילו שם שיש מקום :געש. מר ח 28 
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 1 .האוטו לתוך החצר

 2 ... עד הכיתה הם  :גדרון. כ 'גב

אז סגור עם ברזלים אז ההורה פותח את הדלת לתוך הברזל , הלאה :געש. מר ח 3 

מעון , הדיון, חברים( לא ברור, מדברים ביחד... )רק את הילד לתוך הוזו 4 

בנייה חדשה בחלומות כרכור בצמוד לשני הבניינים שנבנו , יום בכרכור 5 

 6 .ת"הקצאה של משרד התמ, שמה

 7 ?של מי זה יהיה :מעודה. מר א

יהיה פרסום בעיתון כמו שעשינו למעונות יום אחרים שאנחנו קוראים  :געש. מר ח 8 

תעשה , יש ועדה להקצאת קרקע, ילי מעונות יום להציע הצעותלמפע 9 

 10 .את הבדיקה שלה ויביאו להנה

 11 .אתה מדבר על בניית מעון :מעודה. מר א

 12 .אני בונה מעון :געש. מר ח

 13 ו"הויצ אז אתה מציע לכל :מעודה. מר א

 14 נכון :געש. מר ח

 15 וכל אלה  :מעודה. מר א

 16 .ה שבנינו והמעון בנוגהעון ברחוב התחיכמו המ, בדיוק :געש. מר ח

 17 ? מה אתה מציע? ומה אתה מציע בעצם :מעודה. מר א

, הגופים, אנחנו מפרסמים להקצות מבנה ללא תמורה בתמורה סמלית :געש. מר ח 18 

מציעים את , אני לא יודע כמה גופים מפעילים מעונות יום, יש שם 19 

 20 יש ועדת הקצאות, עצמם

 21 ?הם צריכים להציעמה ? מה זה מציעים את עצמם :מעודה. מר א

 22 .ככה בונים את המעון, אבל זה לא זה :ר השמשוני"ד

 23 ...אבל אני רוצה מראש לדעת האם יש מישהו כבר :מעודה. מר א

 24 . גם הגופים בארץ מפעילים מעונות... אין מישהו :געש. מר ח

 25 ... מה אותו , אבל כשאני הולך ואני אומר אני רוצה שמישהו יקבל :מעודה. מר א

 26 .ועדת הקצאות יש :אכוןכ. מר א

 27 .קריטריונים...  :בן צבי. ח 'גב

 28 נניח, אבל ועדת ההקצאות היא צריכה לבחור כמו ועדת מכרזים, לא :מעודה. מר א



  04-8666313,חברת איגמי                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
 3.11.11                                                                                                               ( 42) 10/11' ישיבה מס

 
 

49 

 1 .אבל זה לא ועדת הקצאות :ר השמשוני"ד

יש שנה , נדבר, אני רוצה להתחיל לבנות, ועדת הקצאות תגיע, ידידי :געש. מר ח 2 

הייתה ועדת , העקרונית נבנה מעון בתחיה ברמה, נדבר עד אז, לבנות 3 

המעון , הייתה שיטה אחרת, אז לא הייתה ועדת הקצאות, הקצאות 4 

הוועדת הקצאות , ו"הוצע לויצ, נוגה הייתה ועדת הקצאות' ברח 5 

יש הסכם , אישרנו, הצבענו על זה, הגיעה למליאה להנה, המליצה 6 

שנים צריך  10ואחרי ? נכון, שנים נדמה לי 5שנים ועוד  5-הפעלה ל 7 

 8 .זהו, לפרסם מחדש

 9 ?מה הרווח של המועצה מזה :מעודה. מר א

 10 .אני מבטיח לך שהמועצה לא תפעיל מעון, המועצה.שירות לתושבים :געש. מר ח

 11 . נו, חינוך לילדים :בן צבי. ח 'גב

 12 . ר תכנון כללי"תב :זריהן. מר י

אז כאכון יהיה , אז תהיה בעיה... ר ועדה שלנו תחליט"היו, תראה :מעודה. מר א 13 

 14 .המנהל

לא משנה אם , ר של משימות תכנון שנופלות חדשות לבקרים"יש לנו תב :געש. מר ח 15 

, זה עכשיו בגלל שאומר לי משרד התחבורה שהולך להגיע לי פרויקט 16 

מתחיל להפעיל את , אני רוצה להקדים אותו ולא לחכות עד שהוא יעשה 17 

לא , בהנדסה, התכנוןהמודדים ואת התכנון על בסיס סעיףפ כללי של  18 

 19 . ספציפי

 20 ?אלף 700-זה הגדלה ל :זריהן. מר י

 21 .אני עכשיו ממשיך אותו הלאה, אלף 500עשינו אותו , ר הוא קבוע"התב :געש. מר ח

 22 ?מה זה תכנון כללי :מעודה. מר א

 23 .כללי זה סעיף לא ספציפיתכנון  :געש. מר ח

 24 ?על איזה רעיון, נוןמי עושה תכ, הביצוע של תכנון כללי, לא :מעודה. מר א

 25 הצפירה' ע של הבתי כנסת ברח"למשל עשינו עכשיו את ההכנסת תב :געש. מר ח

 26 כן :מעודה. מר א

 27 .ר ספציפי"לא פתחנו תב, זה תכנון כללי :געש. מר ח

 28 . זה לא תכנון פרדס חנה :מעודה. מר א
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 1 .לא תכנון פרדס חנה :געש. מר ח

 2 .פה תכנון, ןפה תכנו, הרבה דברים קטנים :זריהן. מר י

 3 התכנון שאתה רוצה עכשיו של הבתי כנסת  :געש. מר ח

 4 לא תכנון, הבנתי :מעודה. מר א

זה , ר"אנחנו מגדילים את התב, ריבוד כבישים. ע הזו אותו דבר"התב :געש. מר ח 5 

אנחנו כל פעם מגדילים אותו כדי לא לפתוח כל פעם , פשוט סעיף קבוע 6 

אנחנו רושמים עליה , ת כבישיםרשימ, שלושה מיליון שקל, סעיף חדש 7 

הכוונה שלי , אני רוצה, עכשיו כמו ברשימה הקודמת שעשה יהודה 8 

 9 . לנסות להגדיל את זה

 10 ?מיליון האלה זה לפי אומדן 3-ה :זריהן. מר י

בגדול , לקחנו כמה רחובות ונבדוק מה נכנס, מיליון זה תקציב גג 3-ה :געש. מר ח 11 

נראה , ני עוד לא יודע אם אני יכולא, אני רוצה להגדיל את זה מעבר לזה 12 

הכוונה שלנו להגדיל את זה , מיליון שקל 3אני יכול לעשות  2012-לי שב 13 

 14 בניית שתי כיתות גן. מעבר לזה

 15 .ליד הבית כנסת, זה שמה :מעודה. מר א

 16 .חברון' ברח :געש. מר ח

 17 מה זאת אומרת שזה שני :זריהן. מר י

 18 ... איפה שהיה :מעודה. מר א

איפה שהיה הגן חינוך תורני מתוכננים שם , ר במיליון וחצי"הגדלת תב :געש. מר ח 19 

 20 .שני גנים תורנים

 21 .ליד צמרת :מעודה. מר א

 22 ...איפה שהמבנה הזה  :זריהן. מר י

 23 .יש מקום לשניים :געש. מר ח

 24 ...להגדיל אותו ולהפוך :זריהן. מר י

 25 'של מין סנדוויץ הוא בנוי בשיטה, אי אפשר כלום, יד אותולהור, אל :געש. מר ח

זה נאכל , כזה' בידוד ומין סנדוויץ, חיצוני עם משהו דק, לא, כזה פנימי 26 

 27 . לגמרי

 28 . י"זה כמו הבתים בשבז :מעודה. מר א
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 1 (צוחקת) :גדרון. כ 'גב

 2 ?למה את צוחקת :מעודה. מר א

 3 .אני צוחקת על משהו אחר, לא על זה, לא :גדרון. כ 'גב

 4 ...ארבע כיתות :געש. מר ח

 5 ... יושבים שמה , עד שיבנה הזה בינתיים זה משמש שם למאורות סמים :דובר

כיתות גן בכרכור בנינו אותן . לבקשר היתר להריסה... לבקש... אז צריך :געש. מר ח 6 

 7 .קיבלנו כסף ממפעל הפיס, ר לקרנות רשות"פתחנו תב, כבר

 8 ?איפה הגנים :כאכון. מר א

מרגנית , סיתוונית, חצב, גנים שפולים כבר 4, הגנים שבנינו כבר, שבנינו :געש. מר ח 9 

 10 .בספטמבר 1-נפתחו ב, גנים עובדים 4, ונופר

 11 ?מה זה תוספת בניין בדמוקרטי עכשיו :מעודה. מר א

לבנות בגלריה כדי , להגדיל כיתות, אנחנו רוצים לבנות בתוך הדמוקרטי :געש. מר ח 12 

 13 .להגדיל כיתות

 14 ?בתוך הגלריה :מעודה. מר א

צריך , זה חדר מורים...הבטחנו להם שבמהלך השנה . ך הגלריהבתו :געש. מר ח 15 

, חדר מורים נבנה על פי הבקשה של המנהלת הקודמת, להבין גם את זה 16 

 17 . גם במיקום וגם בגודל

 18 ?ועכשיו :מעודה. מר א

, אנחנו רצינו את החדר מורים, לאה ביקשה את החדר מורים לידה...  :געש. מר ח 19 

, בבניין הישן, ינו את החדר מורים למעלהרצ, לא יודע אם אתם זוכרים 20 

 21 ... זה היה עוד לפני 

 22 .אחרי זה בנו את החדש, בהתחלה החלטנו שם :קעטבי. מר י

, ביקשה איך קוראים לה. בנו את החדש והיא ביקשה את זה? נכון :געש. מר ח 23 

 24 ?נכון, אז הם בודקים את זה אם אפשר להיכנס לקווי בניין, עליזה

 25 ?וצים לעשות שםמה ר :כחלון. מר ע

 26 .להרחיב את החדר מורים :געש. מר ח

 27 ...מאוד צר, יש יותר מדי, אי אפשר :גדרון. כ 'גב

 28 . במבנה החדש :געש. מר ח
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 1 ...אני לא יודע איך זה ניתן :כחלון. מר ע

 2 .אנחנו בודקים את זה עכשיו :גלר. ח ר"רו

נצליח למצוא את אם לא , אם זה ניתן במסגרת קווי בניין אז זה יעשה :געש. מר ח 3 

 4 .לדעתי הפתרון הנכון היה כפי שהוצע אז למעלה כחדר גדול, ה

כיתות , ההיגיון שלמעלה יהיה את החדר מורים שיש שם ילדים קטנים :כאכון. מר א 5 

 6 ...חשוב שהחדר מורים , למטה שיהיה לידם פיקוח' ג' ב' א

ה שהיא אמרה מ, לא, המורים בפיקוח נמצאים בחוץ, אבל זה לא נכון :געש. מר ח 7 

זה מה שהיא , לנו היא רוצה להגדיל את החדר מורים בגלל חשש נגיעה 8 

 9 .אמרה לי

 10 ? מה הקשקוש הזה? חשש נגיעה :קעטבי. מר י

 11 .של החדר מורים, לא :געש. מר ח

 12 למבוגרים :מעודה. מר א

 13 ... החדר צר, יש שם מספר מורים גדול, בלי שום קשר, חבריה :גדרון. כ 'גב

 14 יאב :געש. מר ח

 15 ... אפילו לא חשש נגיעה, לא משנה :גדרון. כ 'גב

 16 ?את יודעת מה זה חשש נגיעה, כוכי :מעודה. מר א

 17 .אתה לא תיגע בי, שאני לא אגע בך :גדרון. כ 'גב

אם זה , זה לא דרמטי, אם זה נכנס לקווי בנייה לא תהיה בעיה, רוצים :געש. מר ח 18 

 19 .לא נכנס לקווי בניין נצטרך למצוא פתרון

 20 ? היית שם, חייב להיות, לא :גדרון. כ 'גב

 21 ...בחצר, יש תורנות מורים בהפסקה בחוץ, בבתי הספר המורים...  :געש. מר ח

 22 . הוא מאוד קטן, אי אפשר :גדרון. כ 'גב

 23 .זה לא שייך בכלל, זה לא מורים מתוך החדר מורים :געש. מר ח

 24 ם יש מעט תלמידי, הוא לא צריך הרחבה של כיתות :גדרון. כ 'גב

 25 ...אתה ראית מה קורה...  :כאכון. מר א

 26 ... בוודאי :געש. מר ח

 27 .מאז שהבת שלי שמה אני בתמונה שמה :כאכון. מר א

 28 יש מעט תלמידים , יואב, יש מעט תלמידים, קעטבי :גדרון. כ 'גב
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 1 . מורה בחוץ, ס אחר נורמלי"אז יהיה מורה בפיקוח כמו בכל בי :געש. מר ח

אי אפשר שלמורים לא יהיה , אז אין בעיה, תלמידים בכל כיתהיש מעט  :גדרון. כ 'גב 2 

 3 .אי אפשר שהמורים לא יוכלו לזוז שם, מקום לזוז

 4 שיפוץ גג :געש. מר ח

 5 ?מה רוצים לבנות בדמוקרטי :זריהן. מר י

 6 . אפשר לבנות כיתות למעלה, יש שם גלריה מאוד גבוהה :געש. מר ח

 7 ?קונסטרוקציה לדבר הזהיש איזושהי ? מה זה הגלריה :זריהן. מר י

 8 ... יש לי גובה, נבדקה האפשרות, כן :געש. מר ח

 9 .אתה רוצה לבנות גלריה, יש גובה :זריהן. מר י

 10 נכון :געש. מר ח

 11 .אין תשתית :זריהן. מר י

 12 .שתי כיתות בתוך הגלריה, לא את הגלריה :מעודה. מר א

 13 ... יש שם חלק, תבוא איתי לשם :געש. מר ח

 14 . תראו תוכנית, צה לראות תוכנית תבוא אלירו :ימיני. מר י

 15 ס אלונים"שיפוץ גג בי :געש. מר ח

 16 ?מה אלונים, כרכור, לא אלונים :מעודה. מר א

 17 .שיפוץ גג בכרכור, סליחה :געש. מר ח

 18 ?לא, זה כבר עשו :מעודה. מר א

מפעל הפיס בגלל שלא הבנו להם היתר בנייה להחלפת גג כי , זה עשוי :געש. מר ח 19 

שינינו , לא שינינו קונסטרוקציה, אמרנו לא החלפנו גג, ו ויכוחהיה לנ 20 

אמרתי יש לי , שינוי חומר תביא היתרהם מתעקשים שגם על , רק חומר 21 

הוא , תשמור לי את הכסף לפרויקטים אחרים, אין היתר, את הכסף 22 

אז אנחנו שמים קרנות רשות ואת הכסף ממפעל הפיס , אמר בסדר 23 

 24 . להעביר לפרויקט אחר

 25 9לא ברור, מדברים ביחד)? אותו דבר גם אלונים :זריהן. ימר 

 26 .האולם שופץ, זה רק החלק אל הגג :געש. מר ח

 27 ?מה נגמר עם הבית כנסת שם, שאלה לי אליך :זריהן. מר י

 28 . האולם שופץ, רק העלות של הגג :געש. מר ח
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 1 ...שמה הסתבכו עם :זריהן. מר י

 2 .בדיוק, אני מחליף, אלף 200, םאלף שקל לאלוני 200, כתוב פה :געש. מר ח

, מלכתחילה היו צריכים להוציא מכרז, עוד לא נגמר הסיפור :זריהן. מר י 3 

 4 .מלכתחילה

 5 נכון :ובראן'ד ג"עו

 6 .פה התחילה הבעיה :זריהן. מר י

 7 . לא הבנתי :געש. מר ח

 8 .חיים שם היה באבן פינה, לא שלא שאלו :זריהן. מר י

 9 הייתי באבן פינה. יבוא ידעתי שזה, יפה מאוד :געש. מר ח

 10 ?אתה היית שם? מה ידעת שזה יבוא :זריהן. מר י

חד ? אתה מאמין לי, הייתי באבן פינה בלי לדעת שאין היתר בנייה :געש. מר ח 11 

 12 ! חד וחלק, וחלק

אבל אם המועצה הייתה צריכה להוציא מכרז לדבר הזה אז למה לא  :זריהן. מר י 13 

 14 .עשו את זה מלכתחילה

 15 .זה לא היה אמור להיות ככה :ובראן'ד ג"עו

הם , מה שהתסבר הם משכו אותנו באף והכל בדיעבד, זה לא היה אמור :געש. מר ח 16 

 17 עם כל הכבוד אני אין לי מושג . הביאו אותי לטקס מעכשיו לעכשיו

 18 ?אבל אתה לא יודע אם אין היתר או יש היתר :זריהן. מר י

 19 .לא יודע, לא :געש. מר ח

 20 ?ח של הוועדהאיפה הפק :זריהן. מר י

 21 .הפקח של הוועדה סיפור אחר :געש. מר ח

 22 .ביסודות תעצור, תעצור... עבר שם :זריהן. מר י

 23 .לא פה, סר'בגלל זה עכשיו הוא בג :מעודה. מר א

יגיד לך מעודה שכשאני יודע גם על בית כנסת שנבנה ללא היתר אני  :געש. מר ח 24 

אמרתי אני , לצל אליכי מישהו צ...אני אומר לך שלא ידעתי, עוצר אותו 25 

הרמתי טלפון בלילה , בדקתי עם הוועדה. לא יודע על מה אתם מדברים 26 

 27 .אמרו לי אין היתר, לוועדה

 28 . סר'בג? אתה יודע איפה הוא, והוא עכשיו :מעודה. מר א
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 1 . לא משנה :זריהן. מר י

 2 .הוא לא עובד פרדס חנה :מעודה. מר א

 3 . סת הזה לא קיבל את הכסףהעניין הוא שעד היום הבית כנ :זריהן. מר י

 4 .מנסים למצוא פשרה :מעודה. מר א

 5 .גם ממשרד השיכון, מנסים למצוא את ה :געש. מר ח

 6 . אני יודע :זריהן. מר י

 7 מנסים , מנסים :מעודה. מר א

 8 ?רים"מי בעד לאשר את התב, עוד פעם, ס אלונים"בי :געש. מר ח

 9 נו מה, פה אחד :מעודה. מר א

 10 .ברשותך, רק רגע :זריהן. מר י

 11 .דבר איתו אחר כך, הלו? מה רגע :אטיאס. מר א

 12 ? מי נגד :געש. מר ח

 13 . אנחנו פה חושבים משהו, אנחנו מדברים על זה רגע :זריהן. מר י

 14 .הוא שואל שאלה, שיהיה פה אחד :מעודה. מר א

 15 ? מי נגד :געש. מר ח

 16 .פה אחד, אין נגד :מעודה. מר א

 17 . געשניה רק ר, רגע, לא :כאכון. מר א

 18 השאלה אם, רק בעניין של התכנון של בית ספר אחוזה ירוקה, אין נגד :כחלון. מר ע

 19 .נצביע על תכנון של בית ספר אחוזה ירוקה בנפרד, תשאיר :געש. מר ח

רק תציינו בפרוטוקול שזה בהתייחס לנספח , לא צריך להצביע, לא :כחלון. מר ע 20 

 21 ... תחבורתי ובהתייחס 

אתם רוצים לאשר את התכנון או לא , לא יודע, התכנון ,אני אומר :געש. מר ח 22 

 23 ?רוצים לאשר

 24 .רוצים לאשר בכפוף לאישור נספח תחבורה :כאכון. מר א

 25 .אז אני רוצה להגיד גם בכפוף לשבילי אופניים? למה בכפוף :ר השמשוני"ד

 26 ?רים"מי נגד התב, הצבענו בעד, בקיצור :געש. מר ח

 27 .בנפרד 555תעשה את  :כאכון. מר א

 28 ? מי נגד? מי בעד 555ר "תב :געש. מר ח
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 1 . פה אחד, פה אחד.  אנחנו בעד הכל רק שיהיה רשום :זריהן. מר י

 2 אני רוצה שתבינו, ת"לגבי עדכון לגבי מיל, חברים :געש. מר ח

 3 .לגבי הצהרונים :גדרון. כ 'גב

 4 .צריך להבין פה, הלו, זה לא צהרונים :געש. מר ח

 5 . אז תחליט :קעטבי. מר י

 6 דקה :געש. ח מר

 7 זה , תבין :גדרון. כ 'גב

הפרוטוקול נועד לתגבור לאותן אוכלוסיות שמשרד החינוך בעבר , כוכי :געש. מר ח 8 

היה שיעור . ת"לכן זה נקרא מיל, הגדיר כזקוקות לתגבור לימודי 9 

? בסדר, בתי ספר ממלכתיים 3-ב, גני ילדים 8-השתתפות של המשרד ב 10 

, ת באותה מתכונת"מה שלנו למילאנחנו נדרשנו במאי להעביר הסכ 11 

עובדה שאף אחד לא שאל בתקציב המועצה בחמשת השנים האחרונות  12 

ברגע שיש למועצה , כי ברגע שנותנים אני לוקח, למה קורה, מה קורה 13 

ת בגלל "קיבלנו הודעה בטל מיל 91-בדקה ה. MATCHING-לעשות את ה 14 

 15 3ורון היו ביש, מסגרות בישורון 2-גנים ו 8-שמשרד החינוך החליט ש

 16 ... הם בסוציו אקונומי שלא, ת"מסגרות של מיל

 17 6 :דובר

 18 6הישוב הוא , לא :געש. מר ח

י את האוכל וזה אם אתה אומר "אז למה המשיכו לתת בקרן רש :זריהן. מר י 19 

 20 .שהפסיקו

החשבון של בתי הספר וגני , 6-הישוב עלה ל, דקה, אני מסביר, דקה :געש. מר ח 21 

, נדמה לי מדרג שושני, סף שנקרא מדרג שושניהילדים יש להם מדרג נו 22 

עובדה שחלק מהגנים בכלל לא , לא שייך לסוציו אקונומי של הישוב 23 

הודיעו לנו . שיקום שכונות אופרה אחרת, נמצאים בשיקום שכונות 24 

גני ילדים ושתי מסגרות  8-ת ו"שמבטלים את ההשתתפות במיל 25 

כל , ערערנו. רוןשרת נשאר ועוד מסגרת אחת בישו –ה "שיל. בישובים 26 

 27 הפעם הראשונה , הדבר, ההודעות האלה בטלפונים

 28 .אתה אמרת בישיבת מועצה שיש לך איזה מכתב :זריהן. מר י
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כשהגיע לישיבת מועצה כבר הייתה , תקשיב טוב, כל הדברים, דקה :געש. מר ח 1 

אני אמרתי . קיבלנו תשובה בעל פה שלא מאושר, ערערנו. הודעה בכתב 2 

ני מתחייב שהכסף שהקציבה המועצה לשנת בישיבת המועצה א 3 

 4 וזה נדמה לי מוקלט , ב"הלימודים תשע

 5 .הולך לעניין הזה :גדרון. כ 'גב

 6 ? הוא הבטיח שהולך לצורך העניין הדבר הזה :כאכון. מר א

 7 בטח :גדרון. כ 'גב

 8 (לא ברור, מדברים ביחד... )אתה אמרת אם משרד החינוך ביטל :זריהן. מר י

 9 ... שומר את הכסף... לא נכון, אל :גדרון. כ 'גב

וביקשתי מכוכי לבדוק מה , הלו, וביקשתי, דקה, דקה, שומר את הכסף :געש. מר ח 10 

בינתיים בברברת . זה היה הסיפור, ניתן לעשות עם הכסף של המועצה 11 

 12 .אילנה ורן, ישבו כוכי, כן מאושר, לא מאושר, עם משרד החינוך

 13 .אבי גם :גדרון. כ 'גב

 14 .בי אוחיוןוא :געש. מר ח

 15 האנשים שישבו , ורן ותמר שבח :גדרון. כ 'גב

 16 .ישבו, מה זה משנה :מעודה. מר א

 17 .אנשים מקצועיים, לא :גדרון. כ 'גב

אני לא מכניס את הסוגיות , בהמלצה אמרו החלק של המועצה נשאר :געש. מר ח 18 

החלק של המועצה , יעלו בוודאי, האחרות שמאושרות כתוצאה מזה 19 

ם לוקחים על עצמם את החלק של משרד החינוך אם ההורי, נשאר 20 

, יצא מכתב, הצענו להורים. וזה הסיפור, איתם MATCHING-אנחנו ב 21 

החלק של , נדמה לי כבר יצא מכתב להורים שאנחנו מציעים להם 22 

של משרד החינוך , תרימו עליכם את הנטל של המשרד, המועצה נשאר 23 

 24 . 55:45, מלהאל תתפסו אותי ב, ואנחנו פחות או יותר חצי חצי

 25 ...אבל זה מה שאנחנו אמרנו בישיבה :זריהן. מר י

 26 .ההורים לא הסכימו :געש. מר ח

 27 .ההורים לא הסכימו :גדרון. כ 'גב

 28 ? ההורים לא הסכימו, אה :זריהן. מר י
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 1 .אז לא הסכימו :געש. מר ח

 2 .אמרו שכן, בחייך, הם היו פה :כאכון. מר א

 3 .לא נכון :געש. מר ח

 4 . הם לא יודע על כמה, לא נכון :גדרון. כ 'גב

 5 התניה נוספת שישנה , דבר נוסף :געש. מר ח

 6 ... גם אמרתם שאתם עובדים עם משרד החינוך :גדרון. כ 'גב

התניה נוספת שישנה שלא הייתה קיימת שמשרד החינוך היה זה מספר  :געש. מר ח 7 

את החלק שלו פר מסגרת שמשרד החינוך נתן , מינימום של ילדים בגן 8 

אתה צריך לשלם , עכשיו אנחנו קבענו שמספר. אנחנו נתנו את שלנואז  9 

 10 14קבענו שמספר המינימום הוא , אין לך מאיפה לתת, כסף לסייעת

אבל זה , אני מקווה שתהיה היענות להורים ובא לציון הגואל, ילדים 11 

 12 . ש.לת

 13 .זה כספי ציבור אבי, אבל אי אפשר לא :גדרון. כ 'גב

 14 ... אני אומר לך, ם העבירו את הילדים שלהם כברהרבה הורי :כאכון. מר א

 15 ...אני רוצה להגיד :געש. מר ח

 16 . זה כספי ציבור שבא לציבור :כחלון. מר ע

 17 . אתה צודק, אז בגלל זה מחזירים את זה לציבור, בטח :גדרון. כ 'גב

 18 עכשיו דקה :געש. מר ח

 19 ... בגלל זה :גדרון. כ 'גב

 20 ?מה הסכום של ההורים :כחלון. מר ע

 21 .שקל בחודש 220 :געש. מר ח

 22 .לחודש 220 :גדרון. כ 'גב

 23 . בחשבון בכללי, לא :כחלון. מר ע

 24 בחשבון הכללי  :געש. מר ח

 25 ...חודשים כי חודשיים  8או  6תעשה כפול  :גדרון. כ 'גב

 26 ...אין לי פה את רן :געש. מר ח

 27 . הורים 200, ילדים 200, איש 200זה בערך  :דובר

 28 ...אני פשוט לא זוכר, ד לךאני אגי :געש. מר ח
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 1 אני חושב, יש הורים שתהיה להם בעיה :כחלון. מר ע

 2 ... מי שיהיה לו בעיה  :גדרון. כ 'גב

 3 ?שקל 220 :געש. מר ח

 4 ...שקל זה בסדר גמור 220 :כאכון. מר א

 5 ... דקה, אני רוצה :געש. מר ח

 6 ... 14נשאר לשנה הבאה ... 10לדעתי , זה המון 14... :כאכון. מר א

נדבר על תקציב ... קודם כל בשנה הבאה , שנה הבאה אני כבר אומר, לא :געש. מר ח 7 

, זה מוקלט, אני לא רוצה להעלות פה, שנה הבאה כי זה לא כזה פשוט 8 

יהיה , טוב, חברים( לא ברור, מדברים ביחד... )יש פה הרבה סוגיות 9 

 10 חברים, ישיבת

 11 . יש עוד נקודה אחת, רגע, רגע :גדרון. כ 'גב

 12 .מכוניות 40למועצה יש לה  :זריהן. ימר 

 13 .אני רוצה להגיד משהו :גדרון. כ 'גב

 14 . היא פתחה חברה להשכרת רכב המועצה :זריהן. מר י

זה לא צהרונים במובן , אני רוצה להסביר עוד פעם, דקה, חברים, טוב :געש. מר ח 15 

האימהות לא , צהרונים... ת ולכן אני חייב "זה מיל, של צהרונים 16 

המטרה הייתה לעזור להורים בהקשר של התגבור , לעבודההולכות  17 

 18 . הלימודי לילדים באותם מקומות שנקבע

 19 . החלשות... תגבור לימודי :כאכון. מר א

 20 . זה שני דברים שונים, זה לא שייך בכלל :געש. מר ח

 21 . אבל ההורים מסתכלים על זה אחרת :כאכון. מר א

 22 . התודה רב, הישיבה נעולה, חברים :געש. מר ח

- ישיבה נעולה- 23 

 24 


