
 

 

 
 1   11/08/11תאריך                                                                     

 2 א"תשע אבב א"י           

 3 ישיבת מועצת פרדס חנה

 4 

 5 

 6 

 7 מ ו ז מ נ י ם

 8 ראש המועצה, מר חיים געש

 9 מזכיר וגזבר המועצה, מר רן גלר

 10 מ וסגן ראש המועצה"מ, מר אלדד בר כוכבא

 11 יועץ המשפטי למועצהה, ובראן'ד ג"עו

מר , מר יוסי זריהן, מר נחמיה מנצור, רינה רונן' גב, מר אפרים מעודה: חברי המועצה 12 

מר , חיה בן צבי' גב, ר נורית השמשוני"ד, מר עמוס כחלון, אבי כאכון 13 

 14     מר עמנואל מצליח, אלי אטיאס

  15 

  16 

 17 פ ר ו ט ו ק ו ל

מתכבד לפתוח את , ערב טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה :געש. מר ח 18 

 19 . בבקשה, יוסי. ישיבת המועצה

 20 . שלום עליכם :זריהן. מר י

, הרכב ועדת ביקורת, שלחתי לכם עדכון לסדר היום, על סדר היום :געש. מר ח 21 

 22 .שני מועמדים מסיעות שאינן בהנהלה, הרכב ועדת ביקורת, יוסי

לגבי ועדת מכרזים  ,שלחתי לך מייל ואמרתי שאם, אני אמרתי לך :זריהן. מר י 23 

 24 ?אתה מוכן שיהיו שניים

 25 לא :געש. מר ח

 26 .אם אתה לא מוכן שניים בוועדת מכרזים. אז אל תעלה פה :זריהן. מר י

יש פסיקה של בית משפט , אני רוצה את דבריך, ובראן'ג, בית משפט :כאכון. מר א 27 

הסביר , שאומר חד משמעית וגם הסביר לך השופטהמחוזי בנושא הזה  28 

במלים , ככה השופט אמר, ובראן אל תנסה לתחמן אותי'השופט ג 29 

פעם יש , פעם אין קואליציה, אל תגיד לי פעם יש קואלציה, האלה 30 

אפרים מעודה נמנה על חברי הקואליציה . פעם אין הנהלה, הנהלה 31 

 32 .יבוא לאופוזיציה, ואינשאללה ישאר באופוזיציה

 פרוטוקול ישיבת מועצת פרדס חנה

 א  "א באב תשע"י 11/08/11' ביום  ה( 40) 8/11ישיבה מספר 
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 1 ?למה אתה מזכיר את השם שלי :מעודה. מר א

 2 . כי זה מה שהשופט אמר :ןכאכו. מר א

 3 . אל תזכיר :מעודה. מר א

, נשמח מאוד להיות שבעה חברים באופוזיציה, שיעבור לאופוזיציה :כאכון. מר א 4 

 5 .נשמח מאוד להיות

 6 . אני בקואליציה ואל תבלבל את המוח,סליחה :מעודה. מר א

 7 ?אולי נחזור לעניין :בן צבי 'גב

השופט אמר ? הרי מה אמר השופט, שאם, רזה כל הסיפו, זה העניין :כאכון. מר א 8 

 9 . אפרים מעודה אינו מיוצג בהנהלה אבל הוא בקואליציה

 10 . את זה הוא לא אמר :געש. מר ח

 11 ... כן אמר את זה :כאכון. מר א

אני מציע , אני רוצה לפחות קודם כל אין מחלוקת שצריך למנות אחד :ובראן'ד ג"עו 12 

 13 .שנמנה אותו

לא יכול להיות שאין יצוג של אחד , יחה שאני קוטע אותךסל, ובראן'ג :זריהן. מר י 14 

 15 . זה לא הגיוני, מחברי האופוזיציה בוועדת מכרזים

 16 .יש שניים :ובראן'ד ג"עו

 17 .הוא לא אופוזיציה :זריהן. מר י

 18 .והשופט כתב :ובראן'ד ג"עו

 19 ...אם יש החלטה ? אולי אל תכניס אותי לעסק :מעודה. מר א

 20 .ספק דין יש, השופט :ובראן'ד ג"עו

אתה , אז בוא, הפסק דין זה מה שאתה מבין ומישהו אחר מבין אחרת :מעודה. מר א 21 

 22 ?מה הבעיה... תוסיף עוד שניים, אתה רוצה, לא רוצה שיהיו שלא יהיו

 23 חברים יקרים :געש. מר ח

אם אתה לא מוכן שיהיו שניים בוועדת המכרזים אני מבקש אל , חיים :זריהן. מר י 24 

 25 .האלה על סדר היום תעלה את הנושאים

 26 .אבל זה נושא שצריך להעלות אותו :כאכון. מר א

אתה לא ( לא ברור, מדברים ביחד. )יש לך את הישיבה הבאה, צריך :זריהן. מר י 27 

 28 ... יכול להעלות
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אני אבקש להוסיף לסדר היום את הרכב ... אני מבקש, אני מבקש :געש. מר ח 1 

 2 ? מי בעד, ועדת הביקורת

 3 (לא ברור, מדברים ביחד... )חיים, רגע, רגע :מצליח. מר ע

 4 .הוא רוצה להוסיף סעיף על סדר היום :ר השמשוני"ד

אני מבקש להכניס , חברים, אני מבקש להוסיף את זה על סדר היום :געש. מר ח 5 

 6 . את זה לסדר היום

 7 . אני אסביר, אני נמנע :זריהן. מר י

 8 . אני לא מבין? למה להכניס, לא רשום :מצליח. מר ע

 9 . כי אולי הגיע הזמן להתקדם עם זה :ר השמשוני"ד

 10 .אז תתקדמו גברתי הנכבדה :מצליח. מר ע

 11 .אני מתקדמת אדוני הנכבד :ר השמשוני"ד

תשבי שם עם ההיגיון , עכשיו התקדמת לפה, ישבת שם, אני ראיתי :מצליח. מר ע 12 

תדברי , שלך תעשי את זה לא כמו שאלוף משנה אלא כמו דוקטורית 13 

לא צריך לעבור כמו בריון עם הגרזן כאן , המתורבתיםים עם האנש 14 

לא הספקתי לעשות לפני שלושים ושש שעות אז , ולהגיד אני החלטתי 15 

 16 ?ר"ככה זה ד? מי בעד, יאללה, מה אכפת לי, דקות 2אני אעשה לפני 

 17 אני מבקש  :געש. מר ח

 18 שתשבי שם :מצליח. מר ע

מי , הרכב ועדת הביקורתאני מבקש להכניס לסדר היום את נושא  :געש. מר ח 19 

 20 ? עמוס, רינה בעד, נחמיה בעד. נא לרשום שמית מי בעד? בעד

 21 .אני נמנע :כחלון. מר ע

, אבי כאכון בעד, אני בעד, אלדד בעד, אלי בעד, רינה בעד, חיה בעד :געש. מר ח 22 

 23 .אפרים בעד, לא רואה אותך, אפרים

 24 .  זריהן מסתיר בכוונה :מעודה. מר א

 25 ? מי נגד, בעד :געש. מר ח

 26 . אני רוצה להסביר למה, אנחנו נמנעים :זריהן. מר י

- מאחר ו :געש. מר ח 27 

 28 ? למה שאתה תימנע,הוא לא נותן לך להסביר  :מצליח. מר ע
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מאחר ולא כל חברי המועצה מאשרים להכניס את זה , מאחר ואין רוב :געש. מר ח 1 

 2 .לסדר היום הנושא לא עולה לסדר היום

, כמו בביזיון בית המשפט, אין בעיה, את זה לבית המשפט קח, נכון :זריהן. מר י 3 

 4 . בסדר

 5 .זה החוק :מעודה. מר א

מי ? מי בעד, אני מבקש להוסיף לסדר היום את הרכב ועדת המכרזים :געש. מר ח 6 

מאחר ולא כל חברי המועצה מסכימים . שלושה נמנעים? מי נמנע? נגד 7 

 8 .וםלהכניס את הנושא לסדר היום הוא לא נכנס לסדר הי

שאני אומר , אני מבקש שתרשום שזה לא לפי פסק הדין של השופט :זריהן. מר י 9 

 10 ( לא ברור, מדברים ביחד. )שזה לא לפי פסק הדין

 11 אז מה אתה צריך, לא דנים :מעודה. מר א

אני מבקש להכניס לסדר , אני מבקש להכניס. אין דיון, הלאה, אין דיון :געש. מר ח  12 

ס "לושת המנהלות החדשות של ביהיום את האישור חתימה של ש 13 

, אני מבקש להעלות לסדר היום. ס אלונים"בית ספר רבין ובי, מרחבים 14 

 15 נורית

 16 . כשאני רציתי להעלות משהו כוכי גדרון אמרה שהיא לא מסכימה :זריהן. מר י

 17 בסדר :בן צבי 'גב

אז זה לא יכול להיות שמתי שאתם תרצו להעלות דברים אז כן תעלו  :זריהן. מר י 18 

 19 .מתי שאני רוצה אתם לא תעלוו

 20 ...למה לא יכול להיות :ר השמשוני"ד

גם אני , זה לא משנה מה זה, אז אם אתם לא מסכימים להעלות :זריהן. מר י 21 

? מה את עשית לטובת הישוב יותר ממה שאני עשיתי. לטובת הישוב 22 

 23 (לא ברור, מדברים ביחד)

, ה שאתה מציעה זה טוב לישובמי נותן לך זכות שמ, מה נותן לך זכות :מצליח. מר ע 24 

 25 ( לא ברור, מדברים ביחד.  )ומה שהוא מציע לא טוב לישוב

אני מבקש להעלות לסדר היום את אישור החתימה של שלושת  :געש. מר ח 26 

מרחבים ואלונים ואני מבקש , המנהלות החדשות של בתי הספר רבין 27 

 28 ? מי בעד להכניס את זה לסדר היום, להעלות את זה בסדר היום
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 1 ס"בי :אטיאס. מר א

 2 .לא מעניין אותי :זריהן. מר י

 3 ? מי נגד :געש. מר ח

 4 .אני נגד :זריהן. מר י

 5 מאחר ואין :געש. מר ח

 6 .תרשמו שיוסי זריהן נגד :זריהן. מר י

ולא כל חברי המועצה מסכימים להעלות את הנושא לסדר , מאחר ואין :געש. מר ח 7 

 8 . הלאה. היום הוא לא עולה לסדר היום

כל פעם מחתימים , חודשיים אין ישיבות? מה לעשות, שלא יעבדו :זריהן .מר י 9 

לא , מדברים ביחד)?  לא, זה בסדר, חמישה אנשים טובים בחודש 10 

 11 ( ברור

הקואליציה ביטלה את , בשנה האחרונה הקואליציה, בוא נעשה בדיקה :מצליח. מר ע 12 

 13 ? הישיבות או שהאופוזיציה

 14 ?ה הקודמתמה היה בישיב, סליחה :ר השמשוני"ד

 15 .אז בוא נספור את הכל על השולחן, עזבי את הקודמת :מצליח. מר ע

אני ידעתי שכוכי לא פה ואני יכלתי להגיד לכולם לא לבוא , שמשוני :זריהן. מר י 16 

 17 .אבל באתי בסוף... ולא הייתה ישיבה 

 18 הנושא הבא על סדר היום  :געש. מר ח

 19 .עבדואז בשביל זה שלושה בתי ספר לא י :ר השמשוני"ד

 20 .גם אנחנו הולכים, אתם הולכים עם כוח, אחלה רעיון שבעולם :זריהן. מר י

 21 

 22 (.  ב"מצ)י מר אבי כאכון "מוגשת ע, בעניין פסי האטההצעה לסדר . 1

בקשה להכנסה להצעה לסדר של אבי כאכון בנושא פסי , ההצעה לסדר :געש. מר ח 23 

 24 . בבקשה? אתה רוצה להקריא את ההצעה שלך, האטה

חייב להגיד שאני שמח שראש המועצה וחבריו , קודם כל אני שמח :כאכון .מר א 25 

החליטו להוריד מסדר היום את הסיפור של היטל סלילת כבישים ואני  26 

מקווה שזה לא יחזור שוב פעם לשולחן המועצה כי עכשיו אנחנו  27 

נמצאים בתקופה מאוד קשה וגם בעוד שנה עדיין אנשים לא יתעשרו  28 
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 1 . בואו נעצור עם זה, סףכדי לבקש מהם עוד כ

 2 .זה לא יכול להיות על התושבים :בן צבי 'גב

כרכור ישנם כבישים  –בפרדס חנה . אני מודה מאוד לכך שירדו מזה :כאכון. מר א 3 

המייסדים , דגניה, ברחובות כגון דרך למרחב, רבים ללא פסי האטה 4 

משום מה , המועצה לפני שנתיים הניחה פסי האטה. וכדומה בזה 5 

דבר שמסכן את ילדי הישוב מכיוון שמכוניות , ה הפסקנו לשיםלאחרונ 6 

 7 –המועצה המקומית פרדס חנה , ההצעה שלי לסדר. חולפות מהר

כרכור תקציב כחצי מיליון שקלים להתקנת פסי האטה ברחבי הישוב  8 

המועצה מאשרת תקציב של חצי מיליון שקל , החלטה, באופן מיידי 9 

סיף עוד דבר אחד שלפי מה רק או, להתקנת פסי האטה בכל הישוב 10 

שהבנתי מידידי עמוס שהוא היה אחראי לזה בזמנו שכל דבר כזה עולה  11 

 12 . יכול להיות שזה עלה, ארבע... כארבעת אלפים שקל

 13 טוב :געש. מר ח

עוד , זה מאוד חשוב, והייתי רוצה מאוד שהמועצה זו שתעשה את זה :כאכון. מר א 14 

ת במיוחד עם בפרדס חנה כרכור ויש בתקופה הזא... פעם 15 

 16 .הטרקטורונים וכל האנשים שמתפרעים על הכבישים

 17 ישימו... :ר השמשוני"ד

 18 נורית , זה לא, לא :כאכון. מר א

 19 .הם קופצים על זה, זה לא מאט אותם, זה לא מאט אותם :ר השמשוני"ד

הפסים לא עושים טוב , אני יש לי טרקטורון, הפסים מאוד מאוד :כאכון. מר א 20 

 21 .לטרקטורון בכלל

 22 . זו ההצעה, טוב :געש. מר ח

 23 .הם קופצים מעל :ר השמשוני"ד

 24 .הפסים הזוהרים האלה :כאכון. מר א

 25 ?זה מפריע להם :ר השמשוני"ד

עם כל הכבוד , הוא אומר לעשות? תוכל להסביר את המדיניות, חיים :מעודה. מר א 26 

לא , יש מדיניות, אני בזמנו גם הייתי שותף, יש מדיניות של במפרים 27 

 28 . ה אתה יכול לשים במפרבכל פינ
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, האמירה שלך שבשנתיים האחרונות הפסיקו לעשות מרסני תנועה', א :געש. מר ח 1 

 2 .לא מחוברת למציאות, במפרים

 3 ?איפה אתה עשית :כאכון. מר א

 4 רק למשל עכשיו  :געש. מר ח

 5 . ס"ליד המתנ :מעודה. מר א

עכשיו , הדקלים רחוב, למשל רחוב האורנים...רחוב הדקלים...למשל  :געש. מר ח 6 

 7 .הכבישים החדשים עם במפרים חדשים

 8 .אתה יודע מתי זה נכתב :כאכון. מר א

 9 ?אתה רוצה להקשיב לי :געש. מר ח

 10 .אני אומר לך, אתה לא הבנת חיים, אני רק אומר :כאכון. מר א

 11 .אתה לא יודע להקשיב בכלל :געש. מר ח

 12 ...כבר שלושה חודשים המכתב הזה :כאכון. מר א

 13 –במהלך השנים האחרונות הותקנו בפרדס חנה , המכתב הזה מהשנה :עשג. מר ח

, התהליך מאוד פשוט, במפרים כדי לעשות סדר 200-כרכור קרוב ל 14 

, לא משנה אם ביוזמת המועצה או ביוזמת תושב, מגיש בקשה מישהו 15 

, יושב בה נציג משטרה, יושב בה חבר מועצה אחד, יש ועדת תנועה 16 

מכניסים את , לפעמים, ב לפעמים כן או לאיוש, יושב מהנדס המועצה 17 

יש צירים שאי אפשר לעשות . משרד התחבורה ומחליטים על איזה ציר 18 

עמוס יכול להבהיר לך , זה היררכיה של כבישים, עליהם פסי האטה 19 

דרך , דרך למרחב היא דרך שאי אפשר לעשות בה כלום, יותר ממני 20 

ציון אי אפשר רחוב ע, הים שאני גר בה אי אפשר לעשות בה כלום 21 

 22 .לעשות בו כלום

 23 ?דגניה :כאכון. מר א

יש היררכיה של , צ"כביש של מע, נדמה לי 6503זה כביש , דגניה גם לא :געש. מר ח 24 

כל בקשה לגופה מגיעה לוועדה לתיאום , דנים ב... כבישים שבהם 25 

 26 ...מחליטים אם כן או לא וזה הולך למימוש לפי , דנים, תנועה

 27 ? הציבור מי נציג :כאכון. מר א

, חלק ממה שאתה אומר, לפני חודש וחצי ישבנו, אני רוצה להתייחס :מנצור. מר נ 28 
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אני , נסעתי אישית למהנדסת בחיפה, חלק לא, דגניה וכל ה אושר 1 

היא , עציון' והמהנדס יהודה וקנין ואני אישית כאחד שגר ברח 2 

עמוס לפני היה בתפקיד והוא הלך , היא לא נותנת אישור, מתנגדת 3 

היא טוענת הפוך , היא מתנגדת, עציון' יא אותה אישית מחיפה לרחוהב 4 

אחת הסיבות שבמקומות ששמו במפרים מצאו שיש , מכל מיני סיבות 5 

היא אומרת לי תיכנס , אגב נכנסתי לאינטרנט. תאונות דרכים 6 

אני אומר לה גברת  ... שהערך , כן, לאינטרנט ותראה שהנושא הזה 7 

 8 ( לא ברור, מדברים ביחד)

אנחנו עכשיו עושים דיון אם להכניס את זה לסדר היום , אנחנו חברים :געש. חמר  9 

 10 .או לא

 11 ?למה לא להכניס לסדר היום :כחלון. מר ע

 12 אני מסביר לך עוד פעם :געש. מר ח

 13 למה לא מקיימים דיון שהוא יתייחס, חיים :כחלון. מר ע

, יש ועדת תנועה המדיניות, אני אמרתי מה המדיניות...הוא נתן תשובה :געש. מר ח 14 

, אני מקווה שהיא עבדה טוב ותמשיך לעבוד טוב, היא ועדה מסודרת 15 

אם היא מחליטה להניח ויש אישור , היא מחליטה, פונים אליה 16 

 17 . לא חושב שאני טועה בהרבה, לביצוע לבמפרים זה עובר

קצת אתה טועה כי המדיניות היא מדיניות שנקבעת על ידי מהנדס  :כחלון. מר ע 18 

 19 .זו מדיניות שנקבעת על ידי מהנדס המועצה, נכון ,המועצה

 20 ?מי צריך לאשר :געש. מר ח

 21 . מהנדס המועצה :כחלון. מר ע

 22 ?בהמלצת מי עמוס :כאכון. מר א

עובדה שעשינו איפה שרצינו . אנה אוסטרובסקי לא קובעת בבמפרים :כחלון. מר ע 23 

עשות צ אנחנו לא רשאים ל"זה נכון שבכבישי מע. ואיפה שמצאנו לנכון 24 

 25 . צ"שום שינוי ללא אישור הוועדה הבינמשרדית של מע

 26 עציון ואמרת שהמהנדסת' אני פניתי אליך ברח, אתה בעצמך :מנצור. מר נ

 27 .כדי לא להאט את התנועה :כחלון. מר ע

 28 אתה בעצמך אמרת לי שהיא לא  :מנצור. מר נ
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 1 .זה עורק ראשי, כדי לא להאט את התנועה :כחלון. מר ע

ורדת מסדר ההצעה י? מי נגד? י בעד להשאיר את הנושא בסדר היוםמ :געש. מר ח 2 

 3 . היום

 4 . חמש מול חמש, למה :כאכון. מר א

 5 ...  :געש. מר ח

 6 .לא ספרת בפינה :ר השמשוני"ד

 7 .ספרתי :כאכון. מר א

 8 . לא ספרת :ר השמשוני"ד

 9 .בבקשה אבי, הצעה נוספת לסדר היום  :געש. מר ח

 10 ?ה להעלות לסדרלמה אתה לא רוצ :כאכון. מר א

אני יכול . מי שרוצה פונה, כי אני חושב שהמתכונת הקיימת היא נכונה :געש. מר ח 11 

כמה במפרים , את הוועדת תיאום תנועה, לא בדיון, להראות לך 12 

אנחנו , לפעמים פחות זמן, לפעמים לוקח להם יותר זמן, אושרו 13 

 14 ...מקבלים כספים גם ממשרד התחבורה וגם 

אישרנו בהתאם לצורך ורצון , שרנו דרך ועדת תיאום תנועהלא אי :כחלון. מר ע 15 

 16 .התושבים

 17 ...זה עדיין לא אומר :ר השמשוני"ד

 18 .אותו דבר עבר, אבל אותו תהליך :געש. מר ח

 19 ?מה :כחלון. מר ע

 20 ... אנחנו ... אותו תהליך הגיע אלינו :געש. מר ח

 21 .אבל הוא מבקש להקציב לזה תקציב :כחלון. מר ע

לבמפרים , אין בעיה של כסף אבי? מה אתה רוצה, ל יש לזה כסףאב :געש. מר ח 22 

 23 .שים במפריםהם יחליטו ל

 24 .זה לא עולה הרבה כסף, אין בעיה של כסף :כחלון. מר ע

 25 . הלאה, מה שוועדת תיאום מחליטה זה מה שהיא מחליטה :געש. מר ח

 26 ... מה שוועדת תנועה תחליט , יש תקציב... :מעודה. מר א

 27 ון נכ :געש. מר ח

 28 ( לא ברור, מדברים ביחד. )איפה שאתה מוצא צורך לעשות :כחלון. מר ע
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אדון . באמת, בבקשה, לא לקיים את השיחות האלה עכשיו, נחמיה :געש. מר ח 1 

 2 . שב בבקשה, נורא אוהבים אותך, יקר

 3 ? אתה יודע מי זה :זריהן. מר י

 4 הלאה :געש. מר ח

 5 ?כמה שנים אתה מחכה לוועדת זה :זריהן. מר י

 6 . ועדת תחבורה :מהנוכחים

שנתיים ... קומת עמודים. תחכה עוד שנתיים מסכן, ועדת תחבורה :זריהן. מר י 7 

 8 . בינתיים הם גובים מכולם, שש שנים, מחכה עם תשובה

 9 

י מר אבי כאכון "מוגשת ע –הצעה לסדר בעניין השארת הצהרונים המסובסדים . 2 10 

 11 (. ב"מצ)

 12 . קשההצעת הסדר הבא בב, אבי :געש. מר ח

חלקם נמצאים , הורים רבים פנו אלי. השארת הצהרונים המסובסדים :כאכון. מר א 13 

אלא דרך עיתונים שהמועצה , פה שנודע להם וזה לא ממקור רשמי 14 

מה גם והגרוע מכאן . המקומית מתכוונת להפסיק את הצהרונים 15 

, שבמקום שחלק מהצהרונים ממוקמים באזורים של שיקום שכונות 16 

, שכונת רמז, אזור נוה פרדסים, ל פרדס חנהבאזור המערבי ש 17 

יתרה מכך ההורים קיבלו הודעה על מקום שיבוץ . מוסקוביץ והסביבה 18 

ילדיהם בכך שהם הסתמכו על עניין הצהרונים כמו בשנים עברו  19 

נא לפנות לאתי , ו"צהרוני ויצ, ולתדהמתם בשולי המכתב הייתה הערה 20 

עקיצה בשביל לעקוץ זה לא , והעקיצה שרשמתי כאן נורית, בטלפון 21 

לטלפון שלה ... אותה אתי לא ענתה להורים בכלל, אלא אמיתית 22 

אני . ו"אני לא יודע מה הקטע הזה של ויצ, ו"להתקשר אלי לאתי מויצ 23 

ואנחנו רואים את זה גם , מזכיר לך אדוני ראש המועצה שבימים האלה 24 

למטה באוהלים כאן יש זעקה של אלפי הורים ומשפחות עם עגלות  25 

חושב שאנחנו צריכים לעזור להם במיוחד בתקופה הזאת ואגב  שאני 26 

אפרופו מדברים על אוהלים אז הייתי שמח שראש המועצה גם יבקר  27 

גם אצלנו אתה יכול , באוהלים בפרדס חנה במקום באוהלים אחרים 28 
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הייתי שמח . לתת להם הרגשה טובה, לשבת, לדבר איתם, לבוא לשמה 1 

מאור עקיבא שאצלו ילדים מגילאי שגם תפנה לידידנו שמחה יוסיפוב  2 

ואני יודע שהסוציואקונומי שלו יותר נמוך מאצלנו אבל לא , שלוש 3 

הילדים נהנים , לא עולה הרבה כסף, כי זה לא עולה הרבה כסף, משנה 4 

. מגיל שלוש מחוק חינוך חינם ולא משנה באיזה אזור הם מתגוררים 5 

את  המועצה המקומית מחליטה להשאיר, ההצעה שלי, ההחלטה 6 

הצהרונים מסובסדים כפי שהיו עד היום ובנוסף אם זה אפשרי או  7 

, חוקי להכניס את חוק חינוך חובה לגילאי שלוש ללא אזורי רישום 8 

 9 .למעשה זה שתי הצעות כאן שאני מבקש

 10 . חוק חינוך חינם הוא לא שלנו :געש. מר ח

 11 ?מה פתאום המועצה, מהמדינה :ר השמשוני"ד

זה חלק , המדינה צריכה להחליט, כים לבקש שום דבראנחנו לא צרי :געש. מר ח 12 

 13 .מהתביעות של ההורים עכשיו

 14 .במאהל שם מבקשים :מעודה. מר א

עכשיו יצאו להפגנה , הנה, זה לא שייך לנו, עכשיו יש הפגנה על זה, הנה :ר השמשוני"ד 15 

 16 .על זה בחיפה

ש להציע אל מול ההצעה של מר כאכון אני מבק, אל מול ההצעה הזאת :געש. מר ח 17 

 18 מאחר והגשנו ערעור למשרד החינוך על ההחלטה, את ההצעה הבאה

 19 ?מי ביטל את הצהרונים, בוא נשאל :מעודה. מר א

 20 . לא צהרונים...  :געש. מר ח

 21 ?מה זה מי ביטל, ראש המועצה :כאכון. מר א

 22 .מה פתאום :געש. מר ח

 23 . בחייך, חיים, אוי :כאכון. מר א

אני מקווה שאתה עושה גם אותו דבר , היא ידועה היצמדותך לעובדות :געש. מר ח 24 

 25 .לגבי הרישיון עסק וההיתר בנייה

 26 בהחלט :כאכון. מר א

יש שמונה גני ילדים שמשרד החינוך קבע שהם יכולים להיכנס  :געש. מר ח 27 

 28 .שילה ושרת, ישורון, ת ועוד שלושה בתי ספר"לתוכנית שנקראת מיל
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 1 שנתיים, שנה שעברה :מעודה. מר א

לפני תקופה ומשרד החינוך משתתף בחמישים וחמישה אחוז והמועצה  :געש. מר ח 2 

 3 . וההורים בארבעים וחמישה אחוז

 4 .אנחנו עם ההורים, חמישים חמישים :גלר. מר ר

 5 .עשרים וחמישה אחוז :זריהן. מר י

, דקה, לא חשוב, מההורים אנחנו לא מגיעים ליותר מעשרים אחוז :געש. מר ח 6 

. א כתשע מאות אלף שקל לשנה בשמונה גניםהעלות של הדבר הזה הי 7 

, מדד שנקרא מדד שטראוס, משרד החינוך על פי הפרמטרים שלו 8 

, שרת, שילה, בתי הספר נשארים, החליט שהגנים יוצאים מהתוכנית 9 

ישורון נשארים ומתקיים יום לימודים ארוך עם ארוחת צהריים  10 

- ו 500המשמעות של החלק של המשרד זה כמעט . והגנים יוצאים 11 

 12 .450אז  900אם זה , אלף 450 :זריהן. מר י

 13 . אני אגיד לך בלירות... אחוז 55אני יודע על מספרים של  :געש. מר ח

 14 ?בלירות :מעודה. מר א

אפשר לראות מסמך של משרד החינוך שאומר שהוא סוגר ולא מעביר  :זריהן. מר י 15 

 16 ?כסף

 17 כן :געש. מר ח

 18 ?יאתה יכול להראות ל? יש לך :זריהן. מר י

 19 .בוודאי שיש, אין לי פה :געש. מר ח

 20 ...אתה נותן צהרונים ואתה :זריהן. מר י

 21 חברים...  :געש. מר ח

 22 ?לא ראית מסמך כזה, מה :זריהן. מר י

אנחנו מצידנו . אני אעביר לך עכשיו מסמך אבל אין לי פה את המסמך :געש. מר ח 23 

וגעת המועצה לא נ, אני אומר עוד פעם, הכסף של ה, הגשנו ערעור 24 

אם משרד החינוך יחזיר את הכסף אנחנו . בסכום שהיא הקציבה 25 

הוא לא יחזיר את הכסף אין ביכולת המועצה , ממשיכים להשתתף 26 

 27 . לעמוד בזה

 28 .אחוז 25אחוז והמועצה  75לפי מה שאתה אומר התושבים ישלמו  :זריהן. מר י
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 1 .40מתוך ... הוא אמר  :ר השמשוני"ד

 2 .יה נוספתעכשיו זה עושה בע :געש. מר ח

אחוז  50חוז והמועצה והתושבים א 50אם אתה אומר שמשרד החינוך  :זריהן. מר י 3 

 4 . אחוז 75זה אומר שהתושבים ישלמו 

 5 ( לא ברור, מדברים ביחד.  )הוא ביטל את זה, הוא לא רוצה שזה יהיה :כאכון. מר א

 6 460 מתוך זה, אלף שקל 920הפרויקט כולו הוא , אני אומר עוד פעם :געש. מר ח

, משרד החינוך הודיע שהוא לא משלם. אלף שקל משלם משרד החינוך 7 

אני יודע , אני מבקש מהקהל לא להפריע, מה שאתה מודיע לי עכשיו 8 

מה שאתה אומר עכשיו זה שאתה רוצה שהמועצה . להתבטא נהדר 9 

 10 20, 20אלף שקל כי מההורים אנחנו גובים בערך  900-תיתן את רוב ה

עכשיו המשמעות של הדבר הזה , ך מההוריםאחוז אנחנו גובים בער 11 

הרבה יותר חריפה כי בעצם אתה מבקש שהמועצה תסבסד רק שמונה  12 

כשהיה כסף ממשרד החינוך . כרכור –גני ילדים ולא את כל פרדס חנה  13 

זה סביר והלכנו על זה ואנחנו עושים את זה  MATCHING 50:50-ב 14 

ם כשכל הסבסוד גני 8-לתת עכשיו סבסוד ל, גם בבתי ספר וממשיכים 15 

 16 לכן , הוא מועצה והגנים האחרים לא זה לא שוויוני

 17 ?8-בכמה גנים יש צהרונים חוץ מה :זריהן. מר י

המורים ... זה, לא יודע, אני יכול לבדוק, אני לא יודע 8-חוץ מה :געש. מר ח 18 

ילדים בגן את הצהרונים  12אם יש , ילדים 12אם יש , משלמים 19 

במובן הזה שהיא היא מסבסדת  ,הפרטיים המועצה לא מסבסדת 20 

למיטב זכרוני בגן שיש בו , נותנת את המתקנים אבל היא לא מסבסדת 21 

בכל , אני לא זוכר את המספר.הורים שרוצים צהרון עושים צהרון 12 22 

אופן ההצעה שלי מול ההצעה של אבי שהמועצה לא נוגעת בסכום  23 

הערעור אם , ת"שהיו עד עכשיו מילגני הילדים  8-ת ב"שמתוכנן למיל 24 

 25 .שלנו למשרד החינוך יתקבל אנחנו ממשיכים בפרויקט

 26 ?יש סיכוי :מעודה. מר א

 27 דיברתי אתך על דברים , יש, לא יודע להגיד לך :געש. מר ח

 28 ?אבל יש סיכוי :מעודה. מר א
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דיברנו , אנחנו כתבנו ערעור מסודר, אני לא יודע לתת לך תשובה :געש. מר ח 1 

כמו שבעבר אישרו לנו את זה אני , אני מקווה שנקבל תשובה, בטלפון 2 

 3 .מקווה שימשיכו לאשר

המועצה , אני חושב שהמועצה צריכה לספוג את זה ואני אגיד לך למה :זריהן. מר י 4 

 5 .2גובה מאז שנבחרת בפעם הראשונה ועד היום הארנונה עלתה פי 

 6 ?כמה :געש. מר ח

 7 .2פי  :זריהן. מר י

 8 .אתה טועה :געש. מר ח

 9 ?יא עלתהכמה ה :זריהן. מר י

 10 .אתה טועה :געש. מר ח

 11 ?מהקדנציה שלך הראשונה עד היום כמה עלתה הארנונה :זריהן. מר י

 12 ?התעריף למטר :געש. מר ח

 13 שנים 10? כמה, כן :זריהן. מר י

 14 .לא נעים לי להביך אותך :געש. מר ח

 15 . אולי אני טועה, תגיד לי...כשאני , אולי אני טועה, תגיד לי :זריהן. מר י

, תוך דקה... אין שום בעיה תוך , היית אומר לי להביא לך את הנתונים :עשג. מר ח 16 

 17 ...התעריף עלה 

 18 ...  :גלר. מר ר

 19 ...? אתה לא מכין את עצמך... :זריהן. מר י

 20 ... ? הדיון עכשיו על ארנונה :געש. מר ח

 21 .חיים יענה לו :מעודה. מר א

- אנחנו דנו ב :געש. מר ח 22 

 23 ? לא זוכרים? אתה יכול להגיד? שנים 10לפני  מה היה התעריף :זריהן. מר י

 24 תקשיב :געש. מר ח

אנחנו גובים פה כל כך הרבה כסף , אני רוצה להגיע למשהו אחר :זריהן. מר י 25 

 26 מהתושבים

 27 נחנו גם נותנים יותר שירותא :געש. מר ח

אשפה ... ? מה אנחנו נותנים להם. תגיד לי? ומה אנחנו נותנים להם :זריהן. מר י 28 
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 1 ותאורה

 2 . לא היית מוכן לקיים דיון ענייני :געש. מר ח

 3 ? על מה אתה מדבר, החינוך היה במקום אחרון בארץ אני חושב :זריהן. מר י

 4 הבנתי את הפופוליזם... הבנתי את ה, חברים :געש. מר ח

 5 פופוליזם ... :זריהן. מר י

 6 ... תקשיב  :געש. מר ח

 7 ...אתה נבחרת בפוליטיקה :כאכון. מר א

 8 מי בעד ההצעה, פופוליזם, אני לא מדבר על פוליטיקה :שגע. מר ח

 9 . חכה שניה רק רגע, רגע :כאכון. מר א

 10 ? מי בעד ההצעה של אבי כאכון :געש. מר ח

 11 . אתה לא מצביע, נחמיה :כאכון. מר א

 12 ( לא ברור, מדברים ביחד...)אני לא מצביע :מעודה. מר א

מי ( לא ברור, מדברים ביחד)ים אפר( לא ברור, מדברים ביחד)אפרים  :געש. מר ח 13 

 14 חיה? נגד ההצעה של אבי כאכון

 15 ? מאיפה, מכוניות יש במועצה 50, המועצה פתחה חברת ליסינג :זריהן. מר י

 16 ? מי בעד ההצעה שלי :געש. מר ח

מאה עובדים מתוך ? כמה פיטרתם, כמה היום בתוכנית ההבראה :זריהן. מר י 17 

 18 .מאתיים

תאמין לי שזה יותר ( לא ברור, מדברים ביחד.  )תודה רבה? מי נגד :געש. מר ח 19 

 20 .אני רוצה לדעת שאני פותח את שנת הלימודים, דחוף לי מאשר לך

 21 ... ראש המועצה ידע שההורים הולכים לבטל את הרישום  :מהקהל

 22 גם אל תלמדו, תבטלו ואל תלמדו גם :כאכון. מר א

 23 ...שקל לשלם 800להורים עולה  :מהקהל

היו , חבל מאוד. היו הופכים לו את המקום שלא באו עוד הוריםחבל  :כאכון. מר א 24 

 25 . זה מועצת הומואים. צריכים לשבור לו את המקום

 26 . זאת המשמעות, שאין להם את ארוחת הצהריים החמה...  :מהקהל

 27 

 28 
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 1 (. ב"מצ)אישור המלצת ועדת תמיכות . 3

 2 .תאני מבקש לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכו, הסעיף הבא  :געש. מר ח

 3 לא, לא :זריהן. מר י

 4 .סדר היום, בבקשה :געש. מר ח

 5 .סעיף סעיף אני רוצה דיון :זריהן. מר י

 6 בבקשה :געש. מר ח

 7 רגע, רגע, לא :זריהן. מר י

 8 אבי, אתם לא מקשיבים בכלל :געש. מר ח

 9 . לא יאשרו לא יקבלו, יאשרו יקבלו :כאכון. מר א

 10 .הורים לא מכניסים את הילדים :מהקהל

 11 .צא איתה החוצה, רוזוליו' אתה רוצה לדבר עם גב, אבי :עשג. מר ח

 12 .אני מדבר פה שזה יוקלט, לא :כאכון. מר א

 13 .אתה תדבר כשתקבל רשות דיבור, אתה לא יכול לדבר פה :געש. מר ח

 14 .אני אגיד מה אני רוצה :כאכון. מר א

 15 .אתה לא תגיד מה שאתה רוצה :געש. מר ח

 16 ...אני חבר מועצה  :כאכון. מר א

אישור , הסדר יום, כן, אתה לא קובע כלום. אתה לא קובע כלום :געש. מר ח 17 

 18 ?מי בעד, פרוטוקול ועדת תמיכות

 19 מה, דיון :מעודה. מר א

 20 .אפרים בבקשה? מי רוצה לדבר, דיון :געש. מר ח

 21 אני כבר אמרתי לך ואני אומר שוב  :מעודה. מר א

 22 .תתבייש לך, הצביע נגד הילדים :כאכון. מר א

 23 7' אני מתייחס לסעיף מס :מעודה .מר א

 24 .זה לא נכון מה שאתה אומר :בן צבי 'גב

 25 . עזבי אותך :כאכון. מר א

 26 ...7' סעיף מס :מעודה. מר א

תן , אתם רוצים הפסקה להתייעצות תעשה הפסקה, אלי, אני מבקש :געש. מר ח 27 

 28 .לדבר
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 1 .תעשה הפסקה :זריהן. מר י

 2 . אלף שקל 13שלוש כל הזמן היה  ,שנתיים, לפני שנה, 7סעיף  :מעודה. מר א

 3 ?7מה זה סעיף  :ר השמשוני"ד

 4 .ריםישאור ... תרבות מרכז תורני :מעודה. מר א

 5 כן :געש. מר ח

משום מה השנה הורידו את זה , לפני שנתיים כפי שאמרתי, לפני שנה :מעודה. מר א 6 

 7 שקל 5,000-ב

 8 ?מה... שנה שעברה , למה :געש. מר ח

 9 .אלף 13 :מעודה. מר א

 10 ... תטעה אותיאל ? מה :געש. מר ח

 11 .אני יודע, 13אני אומר לך , הוא יטעה אותך :מעודה. מר א

 12 כן :געש. מר ח

? אני לא מבין האם חלו שינויים שם, עשר, לפני שלוש, גם לפני שנתיים :מעודה. מר א 13 

למה דווקא מכל אלה שאני . גדלה? האם גדלה התרבות שמה, לא חלו 14 

שני אנשים , העבירו עוד כמה, ת לספורט האלואני לא בא בטענו, מכיר 15 

 16 –עם כל הכבוד לוועדת גזבר , דרך אגב, 5,000נתנו להם , ספורטאים

 17 מזכיר והגזבר והיועץ המשפטי 

 18 .זה לא חוקי :זריהן. מר י

אני כבר אמרתי לך פעם שצריך חברי מועצה וצריך להיות , שזה אחד :מעודה. מר א 19 

תמיכות של חברי המועצה אבל  חברי מועצה ואין נספחים לוועדת 20 

זה התוצאה כשיושב הגזבר שהוא גם מזכיר , בינתיים זה עוד לא יצא 21 

אני אומר אם . והיועץ שבעצם שלושה אנשים שהם שניים ומחליטים 22 

אופוזיציה יחד איתם , היה לוועדת תמיכות חברי מועצה מהקואליציה 23 

ני לא בא א, סתם להוריד, אני פה לוקח את זה כנקודה, היו שיקולים 24 

אבל אני , מברוק, לא, 10,000, 5,000אור הפרדס לא היה לו , בטענות 25 

אני יכול , צם לקחו מאור ישרים ונתנו לאור הפרדסבמו עיני רואה שבע 26 

רוצים לתת סכום , אני מכבד, להגיד לך מהרבה מקומות אפשר להוריד 27 

שקל שילך לאולימפיאדה או לא יודע מה  5,000-לאדם אינדיבידואלי ב 28 
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אבל לא על חשבון דווקא המרכז התורני אור ישרים , לבריאות, ו נכהא 1 

שמה יש כל מיני , שכולנו יודעים ששמה גם כן נותנים ארוחות צהריים 2 

אני , אדוני... עכשיו נתת לאור הפרדס בגלל שהוא נותן. פעילויות כאלה 3 

 4 רוצה

 5 מאחר ואני הגשתי את זה, אפרים :מנצור. מר נ

 6 ?מה הגשת :מעודה. מר א

 7 , כבר לפני שנה שנתיים, בקשר למרכז התורני ארוחת צהריים :מנצור. מר נ

 8 .זה אפילו לא, זה לא שנה :מעודה. מר א

 9 ... אבל בני עקיבא ראית, שנתיים הפסיקו עם הארוחת צהריים, לדייק :מנצור. מר נ

 10 ? כמה קיבלת לפני בני עקיבא :זריהן. מר י

אבל , סליחה( לא ברור, מדברים ביחד.  )אלף קיבלת לאור ישרים 13 :מעודה. מר א 11 

 12 ... הצופים

 13 נחמיה :געש. מר ח

 14 .תן לי לדבר :מעודה. מר א

 15 . תן לו לדבר... תפסיקו את :געש. מר ח

הם לא העלו לבני , אז תעזוב, גם לצופים והנוער העובד העבירו, נחמיה :מעודה. מר א 16 

, ה אתהמ, העלו לכולם וזה הולך פר תלמיד, עקיבא רק לבני עקיבא 17 

לא חל שום שינוי ואני לא רוצה , אני רוצה שישאר, היה 13... אני  18 

... אני יכול פה לזרוק הרבה , עכשיו לבוא ולהציע מאיפה להוריד 19 

 20 13-אני מבקש לקבל את בקשתי להחזיר את זה ל. ממקומות אחרים

אם . ואני אהיה מוכן להסתפק בזה מבלי לתת גם הצעה מאיפה להוריד 21 

אם לא אני ארצה את זכות הדיבור כדי להגיד , סדרתתקבל הצעתי ב 22 

 23 .אלף 13-להחזיר להם את ה, מאיפה אני מציע להוריד

צריך לזכור קודם כל שהשנה בוועדת תמיכות היו יותר בקשות מאשר  :געש. מר ח 24 

 25 .שנים קודמות

 26 .דווקא לא :מעודה. מר א

 27 . פיםיותר גו, היו מבחינת בקשות לוועדה היו יותר בקשות :געש. מר ח

חוץ מאור הפרדס והספורטאים , אני לא רואה פה איזושהי, מה למשל :מעודה. מר א 28 
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 1 . לא נכנס פה, אני לא רואה מה נכנס פה

 2 .סם זה חדש-עמותת אל, מדרשת נגה זה חדש... :גלר. מר ר

 3 ? סם-אפשר לדעת מה זה עמותת אל :מעודה. מר א

 4 .מאבק בנגע הסמים, למלחמה בסמים :גלר. מר ר

אתם רוצים . היא עמותה ארצית, סם-יש עמותה שנקראת עמותת אל :געש. מר ח 5 

 6 ?לשמוע או לא רוצים

 7 .אני שומע :מעודה. מר א

 8 .אני שומע את יוסי, לא :געש. מר ח

 9 תן, יוסי :מעודה. מר א

 10 .הוא מדבר עם עמוס :געש. מר ח

 11 אחר כך  :מעודה. מר א

, שם כולכם וזה היה בסדר בפעם שעברה שאני דיברתי אתם דיברתם :זריהן. מר י 12 

 13 .גם אתה דיברת? נכון

 14 אבל אתה מפריע :מעודה. מר א

 15 . זה לא בסדר...  :זריהן. מר י

 16 . אני לא מדבר בכלל :געש. מר ח

 17 . בכלל לא דיברת, לא :זריהן. מר י

 18 שאלת אפרים, סם-עמותת אל :געש. מר ח

 19 כן :מעודה. מר א

ני מכיר אותה מהפעילות שלי א, סם היא עמותה ארצית-עמותת אל :געש. מר ח 20 

היא פנתה לוועדת , ר ועדת הרווחה של המרכז לשלטון המקומי"כיו 21 

לא , יש מדרשת נגה. 5,000קיבלה , אלף שקל 25ביקשה , התמיכות 22 

 23 . יודע מה זה

 24 . ראש המועצה לא יודע :מעודה. מר א

 25 .הוא לא ועדת תמיכות :ר השמשוני"ד

 26 יש קריטריונים, בתקשי, אני לא ועדת תמיכות :געש. מר ח

 27 .יש ועדת תמיכות :ר השמשוני"ד

 28 .אני לא רואה אותן, הבקשות לא עוברות דרכי בכלל, הלו :געש. מר ח
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 1 כן :מעודה. מר א

 2 .ואני חושב שזה נכון שזה נעשה ככה, תקשיב טוב :געש. מר ח

 3 ?למה זה נכון :מעודה. מר א

 4 ככה :געש. מר ח

 5 .כי זה בניגוד למה שכתוב :מעודה. מר א

 6 זה לא בניגוד לשום דבר, אני אגיד לך, לא :געש. מר ח

 7 סעיף :מעודה. מר א

 8 .שאף אחד לא ימשוך לא ימינה ולא שמאלה :געש. מר ח

או  3את ועדת התמיכות תמנה מועצת הרשות והיא תמנה ", 5.2סעיף  :מעודה. מר א 9 

 10 . 'וכו" חברים מבין חברי המועצה פלוס הגזבר 5

 11 ועדת התמיכות, אתה קורא את מה שנוח לך, לא, לא, לא :געש. מר ח

 12 ?יש לך ספר אחר, מה... אני מדבר עכשיו? מה זה מה שנוח לי :מעודה. מר א

 13 .הראיתי לך אותו לפני שנתיים, יש לי ספר אחר, כן :געש. מר ח

 14 .אתה אמרת לי שיש, לא הראית לי ספר :מעודה. מר א

, גזבר, יש ועדת תמיכות שהיא גוף מקצועי של מזכיר, אפשרויות 2יש  :געש. מר ח 15 

ועדת תמיכה של חברי מועצה ואז זה , יועץ משפטי ויכול כן או לא 16 

 17 .ועדת משנה ואנחנו השארנו בינתיים רק את הוועדה המקצועית

 18 ?מאיפה אתה ממציא את זה? מה זה ועדת משנה, היועץ המשפטי :מעודה. מר א

 19 .זה הנוהל של משרד הפנים :ובראן'ד ג"עו

 20 . נוהג לא משנה חוק. יש לי פה חוקים? מאיפה אתה ממציא :מעודה. מר א

 21 עוד עמותה שביקשה , שאלת, אפרים :געש. מר ח

 22 אז אני רוצה :מעודה. מר א

אותה עמותה , ט"עמותת אלו, עוד עמותה שלא ביקשה שנים קודמות :געש. מר ח 23 

יוסי מכיר אותה , א לא ביקשהשנה שעברה הי, שמטפלת באוטיסטים 24 

. 5,000קיבלו , אלף שקל 50ביקשו , היא עמותה בפריסה ארצית, היטב 25 

- יש פה את כל ה 26 

 27 ספיישלגם  :מנצור. מר נ

 28 ?מה :געש. מר ח
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 1 .זה חדש, מתן חתן גם זה לא היהגם  :מנצור. מר נ

תקציב התמיכות מוגדר כמסגרת בתקציב המועצה בחלוקה , בקיצור :געש. מר ח 2 

האם זה , ושאים והם פורשים בוועדת התמיכות האם זה תרבותלנ 3 

אני שמח שאני לא מעורב כי אין גבול ', האם זה ב', האם זה א, ספורט 4 

 5 .ללחצים

 6 אז אני רוצה לציין שמכולם לקחו  :מעודה. מר א

 7 ...בשנה שעברה זה לא היה :ובראן'ד ג"עו

 8 .דווקא מפה לקחו :מעודה. מר א

 9 .נו את הודעתךרשמנו לפני :געש. מר ח

 10 .אני מבקש להתייחס :כחלון. מר ע

 11 נו, דיברת :געש. מר ח

 12 .אני רוצה לבקש להחזיר את הסכום הזה :מעודה. מר א

 13 . נרשמה הבקשה שלך :געש. מר ח

 14 אני מבקש להתייחס :כחלון. מר ע

 15 כן :געש. מר ח

אם אני לא טועה כבר בקדנציה הקודמת היה מדובר שהתמיכות  :כחלון. מר ע 16 

כדי לסבסד את , ולא משנה כרגע מהם, נות כסבסוד לכל מיני גופיםנית 17 

ואם , אם זה הגמלאים אז גמלאי פרדס חנה, ילדי ותושבי פרדס חנה 18 

 19 זה ילדים זה ילדי פרדס חנה שיוכלו 

 20 ?יש לא מפרדס חנה :מעודה. מר א

 21 בוודאי :כחלון. מר ע

 22 .תן לו לגמור לדבר :זריהן. מר י

 23 בוודאי :כחלון. מר ע

 24 ?מה :מעודה. אמר 

סם -כולל עמותת אל, אם אני מסתכל פה על כל הגופים, תכף, תכף :כחלון. מר ע 25 

שהיא בפרישה ארצית אבל היא עושה פה פעילות להגיד השתיקה יפה  26 

במקום שהילדים יסעו , פותרת, לה זה יותר מדי גדול אבל היא עושה 27 

. לשק 5,000לאור עקיבא היא פה פותרת את הדברים וחבל שזה רק  28 
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ואני קורא פה את ? איפה היא מייצגת, אני מסתכל על הדודאים 1 

טיפוח המחול ואומנויות הבמה ? איפה הדודאים, החלטת הוועדה 2 

... מימון רכישת, הישוב, יצוג הישוב במופעים, בקרב הנוער והציבור 3 

אני מאוד מאוד מבקש , ה'חבר. יצוג הישוב בתחרות בארץ, בפרדס חנה 4 

של הדודאים ששם מופיע לוגו פרדס חנה להראות לי פרסום אחד  5 

, עתיד ורוד או כל לוגו אחר שהדודאים וכמה ילדים, ומושבה ירוקה 6 

משתתפים בפעילות הדודאים , ילדים נזקקים, כמה ילדים אתיופים 7 

רק פרסום אחד אני מאוד מבקש לראות , ומסובסדים על ידי המועצה 8 

 9 . ואם יש פרסום כזה להגדיל להם בבקשה את התקציב

אני , רשמתי בפני להביא לו את הפרסומים, שמענו את ההערה, כן :געש. מר ח 10 

הופעתי על במה כראש מועצת פרדס חנה כרכור בפרמריה של  11 

כראש מועצת פרדס חנה ורבים מילדי פרדס חנה כרכור , הדודאים 12 

 13 . עובדים שמה

 14 ? איזה ילדים? איזה ילדים חיים :כחלון. מר ע

 15 דקה :געש. מר ח

 16 ?איזה ילדים :ןכחלו. מר ע

 17 .הילדים לא מעניינים אתכם :מהקהל

 18 ? מה זה הילדים :געש. מר ח

 19 רגע, רגע, רגע :כחלון. מר ע

 20 ?ילדים פרדס חנה... הדודאים :געש. מר ח

יש ? מה לעשות, לצערנו, לצערנו, לצערנו יש ילדים ויש ילדים, רגע, רגע :כחלון. מר ע 21 

, מבוסס ועל הכיפאק להםילדים מעוטי יכולת ויש ילדים שבאים מבית  22 

היה מדובר , הרי היה מדובר ואני זוכר את זה מהכדורגל? איזה ילדים 23 

שהגישו רשימות של אותם ילדים שמשתתפים בפעילות של אותן  24 

הם יקבלו , של אותן עמותות ופר הילדים האלה נקבל תקצוב, עמותות 25 

 26 . אתה לא מבין את זה? מבנימינה? מקיסריה, איזה ילדים, תקצוב

 27 .לא זוכר :געש. ר חמ

זה מצוין לא , זה בסדר, זה בסדר, זכותך לא לזכור, מה המשמעות :כחלון. מר ע 28 
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כי הכדורגל ? למה אנחנו מסבסדים את הכדורגל, לא לזכור.  לזכור 1 

כי הכדורגל דיברנו שהוא משמש , סליחה, אפרים, סליחה, דיברנו 2 

ם בפעילות כמועדון נוער ואתה אמרת וזה מלים שלך כמה שפחות ילדי 3 

 4 . פחות ילדים ברחוב

 5 ...אמרתי כמה שפחות ילדים ברחוב :געש. מר ח

? אתה שם לב, הזיכרון פה לא בוגד בך, אתה מדייק, אז אני לא מדייק :כחלון. מר ע 6 

 7 .הוא לא בוגד בך, על הכיפאק

 8 .כי זה משפט שאני חוזר עליו פעמיים ביום :געש. מר ח

 9 .ואמרת אותו, נכון :כחלון. מר ע

 10 .ובטח במה שקשור לילדים של העדה האתיופית :געש. ח מר

אנחנו מדברים על גופים שמסבסדים את ילדי . מסכים אתך גם כן :כחלון. מר ע 11 

הם גם חברת הפקה דרך , הדודאים לא מסבסדת, כרכור –פרדס חנה  12 

 13 .אגב אם אתם לא יודעים

 14 .כן נורית :געש. מר ח

אני רוצה לברך על זה , נועות הנועראני רוצה להתייחס לתקציב ת :ר השמשוני"ד 15 

אלף  100-אלף שקל בשנה שעברה ל 80-שהצלחנו לעמוד בהעלאה מ 16 

מראה ... אני רוצה לציין את העובדה שהתקרה של ה, שקל השנה 17 

שלפחות בתנועת הצופים שהיא הגדולה מבין השלוש אם כי אני  18 

חושבת שצריך להמשיך לתמוך בשלושתן יש נכון להיום בסיום השנה  19 

חניכים הרשומים לפעילות שוטפת במהלך השנה שזה  500חולפת ה 20 

, אומר שבאופן יחסי אומנם העלינו את הסכום אבל באופן יחסי פר ילד 21 

הוא ירד ואני רוצה לקוות שבשנה הבאה , הסכום לא עלה, משתתף 22 

 23 . נעלה את הסעיף הזה גם לתנועות הנוער

 24 .כן יוסי :געש. מר ח

, גזבר המועצה? נכון, כל הגופים הם גופים נתמכים, ועדת התמיכות :זריהן. מר י 25 

מה , מישהו בדק איזה גוף, אתה נותן כסף? אתה בדקת פה איזה גוף 26 

 27 ?לאן הולך הכסף, מו, מה, עושים עם הכסף

 28 ... הוא לא במנדט :געש. מר ח
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 1 ...יש מנגנון פיקוח :ובראן'ד ג"עו

 2 ?ביקורתיש למישהו איזושהי ? מי זה המנגנון פיקוח :זריהן. מר י

- מכירים את ה, מכירים את הפעילות... יוסי, הגופים...  :גלר. מר ר 3 

 4 ?כדורגל אתה גם מכיר :זריהן. מר י

 5 .בכדורגל גם :גלר. מר ר

כמה השחקנים משלמים כסף שמה על כל ? כמה אנשים מקבלים :זריהן. מר י 6 

השילוט שנמצא בחוץ מי מקבל את הכסף של ? אתה יודע, שחקן 7 

אבל אתה ? נכון, אתה לא עונה לי? צה או שהכדורגלהמוע, הפרסום 8 

, אתה לא רוצה לדעת אני אגיד לך למה? למה אתה לא יודע, יודע 9 

ר פרדס חנה שהיא קבוצה עוד לפני "יש לנו את קבוצת בית, ה'חבר 10 

שקם המועדון ספורט ואנחנו דיברנו כבר בישיבה לפני שלוש שנים או  11 

שקל תקציב והגדלנו אותו משהו כזה דיברנו שהוא ביקש מאה אלף  12 

ר ולצערנו הרב "למאה חמישים ואמרנו שהוא יעביר חלק לקבוצת בית 13 

בפעם האחרונה בוועדת תמיכות הם . ר לא קיבלו אפילו שקל"בית 14 

המסמכים היו בסדר גמור אבל אתה אמרת , הגישו את כל המסמכים 15 

 16 שהם הגישו מאוחר אבל היה איזשהו 

 17 .המסמכים לא היו :געש. מר ח

 18 .המסמכים היו בסדר, זמן להגיש :זריהן. ימר 

 19 אני , תקשיב, יוסי :געש. מר ח

 20 .רן גלר אמר שהגישו את זה מאוחר, הנה :זריהן. מר י

 21 .המסמכים הוגשו מאוחר :געש. מר ח

 22 .המסמכים בסדר :זריהן. מר י

 23 .לא בדקנו את המסמכים :גלר. מר ר

ר כמו שדיברנו "לקבוצת בית אני רוצה שמועדון ספורט יעביר כסף גם :זריהן. מר י 24 

 25 .אז

מי ... ? למה שלא יגישו בזמן את המסמכים כמו כל הגופים האחרים :ר השמשוני"ד 26 

 27 ...שלא עומד בכללים

 28 .כל פעם מוצאים משהו אחר כדי לא להעביר להם את הכסף :זריהן. מר י
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 1 ,ניהול תקין? איך זה נקרא, עד שנה שעברה לא היה להם אישור, יוסי :געש. מר ח

עד שנה שעברה לא , אלה העובדות, לא היה להם אישור שנה שעברה 2 

השנה הם הגישו את , הם בכלל לא יכלו להגיש, היה להם אישור כזה 3 

אף , אני אומר לך עוד פעם, הניירת לפי מה שאומרת ועדת התמיכות 4 

היא הולכת ישירות למזכירות של ועדת , בקשת תמיכה לא מגיעה אלי 5 

 6 . התמיכות

 7 ...אני לא אמרתי ש :זריהן. מר י

 8 דקה :געש. מר ח

לא יכול להיות שיש פה קבוצה שלא ... אני רק רוצה שכל אחד יקבל :זריהן. מר י 9 

 10 . מקבלת שקל אחד

על , אני מוכן לעשות לך גם כן דיון על זה אבל לא בפורום הזה, הגישו :געש. מר ח 11 

הרמה העקרונית האם בכלל זה נכון לתמוך בגוף שמשלם משכורות  12 

 13 .ן יותר גבוהות מהמשכורות של חלק מעובדי המועצהשה

, אתה לא יודע? אתה יודע כמה משלמת הקבוצה משכורות לשחקנים :זריהן. מר י 14 

 15 ?נכון

 16 ?איזה :געש. מר ח

אתה יודע מה ? שחקנים או לא... אתה יודע אם, מועדון ספורט, זאת :זריהן. מר י 17 

 18 ?הוא משלם

 19 עוד פעם :געש. מר ח

 20 הפינתי, ט על הצד הדרום מזרחי במגרשהשל :זריהן. מר י

 21 כן :געש. מר ח

 22 ?אתה יודע, לא למועצה, כמה כסף הוא משלם לכדורגל :זריהן. מר י

 23 כן :געש. מר ח

 24 ?כמה :זריהן. מר י

 25 .אלף שקל 25נדמה לי  :געש. מר ח

 26 ?אלף שקל בשנה 25 :זריהן. מר י

 27 .חד פעמי, פעם אחת, לא :געש. מר ח

 28 ?של קבוצת הכדורגל או של המועצה? גרששל מי המ :זריהן. מר י
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 1 . של המועצה :געש. מר ח

כשאתה רוצה לעגל , אז עזוב? אתה מבין? מה פתאום הוא משלם להם :זריהן. מר י 2 

כשאתה לא רוצה אז , פינות אתה יודע לעגל ואתה ידוע איך לעשות 3 

 4 . אתה לא רוצה

 5 אני מוכן :געש. מר ח

, אני לא יודע, עדון ספורט ושאחד יעזור לשניאפשר לצרף אותם גם למו :זריהן. מר י 6 

 7 ...צריך להיות פה איזה משהו

אני אנסה , למרות שזה לא חלק מהדיון, אני מוכן להתחייב פה לידך :געש. מר ח 8 

לעזור למועדון ספורט פרדס חנה ובלבד שלא יתקפו אותי עוד פעם  9 

אנחנו , לא למועדון ספורט, עוד פעם, ר פרדס חנה"לבית, מהמגרש 10 

 11 .ננסה לעזור להם ואני חושב שנמצא את הדרכים לעזור להם

 12 אין לי בעיה  :זריהן. מר י

 13 .לא במסגרת הזאת :געש. מר ח

, לא יכול להיות שמועדון ספורט יהיה להם שם חדר להתלבש והכל :זריהן. מר י 14 

 15 .יחליפו להם את המנעולים, ינעלו את החדר

 16 .כוןאתה פשוט לא בקיא וזה לא נ, יוסי :געש. מר ח

 17 ... סליחה, חיים :כחלון. מר ע

 18 כן :געש. מר ח

יש שני , אם כבר זה עלה, יש שני מועדונים, אף אחד לא נעל כלום, יוסי :כחלון. מר ע 19 

, אני באופן אישי נסעתי כל שבת בבוקר, קי לא פה'מועדונים וחבל שג 20 

אלף שקל הועברו דרך  50הבאתי ובזכות המועצה גם , רצתי, הלכתי 21 

זאת , רט כי להם היה כל הניירת והאישורים אליהםמועדון ספו 22 

 23 .האמת

 24 .אז אפשר לעזור :זריהן. מר י

המגרש שופץ במימון של קרן המתקנים של , יוסי, רגע, לא חייבים, רגע :כחלון. מר ע 25 

יש שמה הכל , גם וגם, יש שמה חדר הלבשה גם וגם, הטוטו והמועצה 26 

בשווה כסף ושימוש רק הבעיה היא שהמועצה עוזרת בכסף או , משותף 27 

עכשיו גוף שלא מגיש ניירת מסודרת לא יכול . במגרש הוא שווה כסף 28 
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, לעומת זאת הם מתאמנים במגרש, לזכות לא בכסף ולא בשווה כסף 1 

, בוא נגיד את האמת? ואתה יודע מה, בכל, במים, משתמשים בתאורה 2 

הם יגידו , אצבע הם לא נוקפים, הם לא נוקפים אצבע לטובת המגרש 3 

אז הוא אומר שצריך לעזור , בוא, יוסי, רגע, י מטרטר להם במוחלך מ 4 

זה , הם מקבלים את הכל, יוסי, שיעזור להם, להם לפנים משורת הדין 5 

 6 מתנהל 

 7 ...להסיע אנשים באוטובוסים :זריהן. מר י

 8 לא יכול להיות להם כסף , יוסי :כחלון. מר ע

 9 אין להם :זריהן. מר י

 10 .ם ומסודריםכשהם לא מאורגני :כחלון. מר ע

אני מוכן לשבת אתך על כוס קפה , אני לא רוצה להיכנס לכל הדיון :געש. מר ח 11 

זה , ולדון אתך ועמוס מכיר את התמונה לפחות כמוני אם לא יותר טוב 12 

הגיעו לשבירת , שמה הגיעו לקטטות, שמע. לא כמו שאתה מתאר 13 

 14 .התחילו מכות ביניהם, אני ברחתי מהמגרש, מנעולים

 15 ... מרדכי   אבל המכות היו לפי העיתון עם :זריהן. מר י

 16 ? אתה היית שם, אני הייתי שם? מה אתה אומר :געש. מר ח

 17 .ככה כתוב בעיתון, לא :זריהן. מר י

 18 . אני הייתי שמה, אולי התאריך נכון בעיתון, כתוב בעיתון :געש. מר ח

 19 ?למה אתה קורא את העיתון :כאכון. מר א

אני , אני ברחתי כל עוד רוחי, לא קורא את העיתוןאני , אני ברחתי :געש. מר ח 20 

 21 ?אתה יודע, ברחתי מהמגרש כל עוד רוחי בי

 22 . אני הולך ביום שבת לראות כדורגל, לא יודע :זריהן. מר י

 23 .זה היה מוצאי שבת בבוקר :געש. מר ח

יש פה גם את אור הפרדס של ( דובר צוחק ברקע)?  מוצאי שבת בבוקר :זריהן. מר י 24 

 25 .שקל 5,000-אני לא יודע למה הורדתם את זה ל, הרב צדקה

 26 מה, כולם הורידו :געש. מר ח

 27 .אלף שקל 8-מ :זריהן. מר י

 28 . אלף שקל לתמיכות 300אנחנו שמנו . כי ביקשו יותר עמותות :געש. מר ח
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 1 ... ?אחוז 40אתה הורדת לכולם ...  8אבל אם אמרתם  :זריהן. מר י

 2 5אבל ... הם קיבלו , זאת אומרת החלטנו, שעברה שנה...אלף  5, אלף 5 :מעודה. מר א

 3 .אלף זה היה

 4 אני רוצה לומר משהו לגבי :זריהן. מר י

 5 ?אצל הרב צדקה כולם אנשי פרדס חנה :ר השמשוני"ד

 6 ?מה, עמותת :זריהן. מר י

 7 (לא ברור, מדברים ביחד)הרב צדקה  :ר השמשוני"ד

 8 .אוכל למסכנים...  :זריהן. מר י

 9 . אוכל למסכנים ... :כאכון. מר א

 10 כן, הרב צדקה סידר למסכנים לפי רוח הזמן, בסדר, הלאה, כן, כן :געש. מר ח

 11 ... היה, אז הכל היה טובקואליציה ...ואתה :זריהן. מר י

 12 ( לא ברור, מדברים ביחד... )ואם הם לא בקואליציה :געש. מר ח

 13 יש פה בעיה עם עמותה אחת שהם  :זריהן. מר י

 14 כן, רינה :געש. מר ח

 15 יש את עמותת הידיד :זריהן. מר י

 16 כן :געש. מר ח

רעש על הבית כנסת שם ואין ... ביום שבת בשעה שתיים עושים שם :זריהן. מר י 17 

 18 .אנחנו סיכמנו שהם לא יעשו את זה, להם אלוהים

 19 . אני אומר לך שהם לא יעשו את זה, הם לא יעשו את זה :געש. מר ח

 20 .רהאבל אמרת גם בפעם שעב :זריהן. מר י

 21 יכול להיות ש, הם לא עושים את זה :געש. מר ח

 22 .קיבלתי מכתב מהמתפללים :זריהן. מר י

מי , דיברו איתי, יכול להיות שהמקום משכיר, אבל זה לא התאטרון :געש. מר ח 23 

 24 ? דיבר איתי

 25 .אני דיברתי אתך בישיבה :מהנוכחים

 26 .אני פניתי אליו :זריהן. מר י

אני אומר לך שזה לא , וע הלכתי לבדוק את זההשב, הוא דיבר איתי :געש. מר ח 27 

 28 לתאטרון דרך אגב הבאנו כסף, התאטרון
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 1 אנחנו נתמוך אבל אם הם יעשו את זה בשבת, אין בעיה :זריהן. מר י

, כדאי שתדעו, חברים, מועצת התרבות. לתאטרון הבאנו גם כסף :געש. מר ח 2 

צית מועצת התרבות של מפעל הפיס הכירה בידיד כסדנת תאטרון אר 3 

 4 השנים הבאות 3-אלף שקל ב 900והולכת להשקיע בהם 

 5 .ואנחנו צריכים להתגאות בזה :ר השמשוני"ד

 6 ? מי עוד רוצה להתבטא. אנחנו צריכים להתגאות בזה וזה גרוש וחצי :געש. מר ח

 7 אני :כאכון. מר א

 8 כן :געש. מר ח

תם בעמותת אפרופו שזלזל, אני רוצה להגיד משהו אדוני ראש המועצה :כאכון. מר א 9 

 10 אור הפרדס

 11 הלאה, לא זלזלנו :געש. מר ח

 12 115 -ל 150-הורדת מ, אמרת שלכולם הורדת אבל תראה איך הורדת :כאכון. מר א

 13 .24-אלף ל 41-הורדת מ, 5,000-אלף ל 6.5-הורדת מ, אלף

 14 .אני לא הורדתי כלום :געש. מר ח

 15 5,000-אלף ל 50-ואור הפרדס מ, אלף 46-אלף ל 100-מ, האנשים שלך :כאכון. מר א

 16 .שקל

 17 (לא ברור, מדברים ביחד)? אלף 50איזה  :געש. מר ח

 18 רוב בקשות התמיכה, אני מבקש :כאכון. מר א

 19 ?כמה הם ביקשו :געש. מר ח

 20 כן, נתת :כאכון. מר א

 21 אבל, בסדר :ר השמשוני"ד

ם שנתנו אני מקריא לכ, תקשיבו, אני מקריא לכם, אז אני אומר לכם :כאכון. מר א 22 

עם שישה וחצי אנשים . אלף שקלים 105נשים ביקשו קיבלו שא 150 23 

 24 (לא ברור, מדברים ביחד)אלף 

 25 .בבקשה, כן, תנו לו לדבר, חברים :געש. מר ח

אני רק רוצה להגיד לך אדוני ראש המועצה שאולי יש לך פנסיה   :כאכון. מר א 26 

ומשכורת מאוד גבוהה ולחבריך פה בקואליציה שהם לא יודעים מה זה  27 

 28 .בילד רע
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 1 אה, אה, אה, אה :ר השמשוני"ד

 2 כן, כן :כאכון. מר א

 3 .תירגע, הלו, הלו :אטיאס. מר א

, תקשיבו עד הסוף, תשתקו עד הסוף, אני עכשיו אגיד לכם למה כן, כן :כאכון. מר א 4 

 5 אם אתם תלכו עכשיו בשעה זו

 6 ?מהכיס שלי אתה רוצה :ר השמשוני"ד

, אל תפריעו לי בקהל, סליחה, אתה זאם תלכי בשע, כן, כן, אם תלכו :כאכון. מר א 7 

גאולה שם מאחורי הרב אסולין שם איפה ' אם תלכו בשעה זו לרח 8 

העמותה הזאת מאה מאכילים  שלעמותה יש שם דירה ותראו שם איך 9 

ילדים בפרדס חנה אוכל לשבת כשאני אחד התומכים שמה חמישים  10 

אז מה המועצה , ואנשים שמה מביאים אנשים מבחוץ שיעזרו להם 11 

אף אחד לא מקבל זה לא קצבה , ה נטוז, ילדים רעבים, כולה לעשותי 12 

, כי הם משויכיםזה לא , תלמידי ישיבה ואני מתחייב בדברים האלהל 13 

, לא קשור בכלל, בכלל לא תלמידי ישיבה, קשור לישיבהבכלל לא  14 

, בשעה זאת, עכשיו, עכשיו, העמותה הזאת היא נטו לילדים רעבים 15 

יש , בחי אלוהים, ועד עשר בלילה, בלילהבשעה שבע בערב ועד עשר  16 

גאולה פינת כורש  ובברח, עכשיו תלכו לשמה, ילדים קטנים שמה 17 

, גם אתיופים, ילדים 150, שאוכלים ,חיים ,ילדים שמה קטנים, שמה 18 

 19 הם מקבלים אוכל , גווניםמכל ה, מכל ה, גם מרוקאים, גם קווקזים

קחו בחשבון את הילדים , אופק חדש עד שתיים, צהריים היה גם...  :מהקהל 20 

 21 ... האלה

 22 .לסייםלי תני , רגע, מקבליםגם הילדים האלה  :כאכון. מר א

 23 ?מה אתה רוצה, מה זה קשור עכשיו לוועדת תמיכות :געש. מר ח

ים 'במהלך השבוע מקבלים סנדוויצגם אותם ילדים , תכף אני אגיד :כאכון. מר א 24 

יש רכב , ם בבוקרנותנים לה, ים'מכינים להם סנדוויצ, לבית ספר 25 

אחת לשבוע את הרכב שלי , לפעמים אני תורם, שנוסע לבתים שלהם 26 

, אפרים, הילדים האלה? כן, אני מתרים אותו שיעשה את הסיבוב הזה 27 

 28 ! תשתוק כבר
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 1 .זה זריהן מדבר, אתה התבלבלת :מעודה. מר א

ה אני מבקש מראש המועצה והגזבר להעלות את ז. זה אתה דיברת, לא :כאכון. מר א 2 

אלף שקלים כי זה באמת  50-ל 5,000-את הבקשה שהם ביקשו מ 3 

 4 .ילדים רעבים

 5 .נעשה הצבעה :זריהן. מר י

 6 אתם תראו שאני מתחייב לכם שזה הולך, אני אומר לכם :כאכון. מר א

 7 ?ממי להוריד :מהנוכחים

, תורידו מהחרטא של התאטרון וזה ותנו לילדים לאכול? מה זה ממי :כאכון. מר א 8 

... יש לכם ילדים ( מחיאות כפיים)? ירקדו אנשים או יאכלומה אתם ש 9 

תפתח את . תתביישו לכם, לא ילדים מסכנים, כי אתם עשירים כולכם 10 

 11 .תראה את הילדים העניים, העיניים חיים

 12 ר שמשוני "ד :מצליח. מר ע

 13 אני אשמח  :געש. מר ח

 14 ( לא ברור, מדברים ביחד... )יש שם בית תמחוי... תמשיך לרדת :כאכון. מר א

 15 !?השינוי מקום משפיע עליך, תגידי לי :מצליח. מר ע

נפגשת עם ראשי רשויות ( לא ברור, מדברים ביחד... )לא מתאים לך  :געש. מר ח 16 

 17 ?ערבים בזמן האחרון

 18 ?עם מה :כאכון. מר א

 19 ?עם ראשי רשויות ערבים :געש. מר ח

 20 .עם ראש מועצת כפר קרע, בטח :כאכון. מר א

 21 ?מרת בשיחהמה א :געש. מר ח

 22 .אמרתי שאתה לא ראש מועצה טוב :כאכון. מר א

 23 לא, לא :געש. מר ח

 24 ? מה אמר, לא :כאכון. מר א

אבי כאכון מבקש ( לא ברור, מדברים ביחד... )יש . הלאה, לא חשוב :געש. מר ח 25 

 26 לתקן

 27 להגדיל, להגדיל :זריהן. מר י

 28 ?להגדיל לאור הפרדס לכמה :געש. מר ח
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 1 .אלף 50-הנזקקים ללילדים  :כאכון. מר א

 2 לאור הפרדס :געש. מר ח

על חם , הנה, תפוס אותי על חם, על חם, בוא עכשיו. לילדים הנזקקים :כאכון. מר א 3 

 4 .תפוס אותי

 5 .אל תגרור אותי במלים כי על חם אני אגיד לך עוד כמה דברים :געש. מר ח

 6 .בוא תגיד לי מה שאתה רוצה :כאכון. מר א

 7 . הגיד לךאני לא רוצה ל :געש. מר ח

 8 .מה שאתה רוצה תגיד לי :כאכון. מר א

לא , לא היה על חם, אם הם היו בקואליציה הכל היה טוב, חיים, חיים :זריהן. מר י 9 

 10 . היה כלום

 11 ?קיבל יותר כסף מעכשיו, גם אור הפרדס היה בקואליציה :געש. מר ח

 12 .קיבל יותר :זריהן. מר י

 13 ( ברורלא , מדברים ביחד. )אולי 8,000 :געש. מר ח

 14 ... אור הפרדס לא היה בעמותות  :מעודה. מר א

 15 אבי מבקש ... לא נכון :געש. מר ח

 16 ...עכשיו לא, אז היה אתך בקואליציה :זריהן. מר י

 17 ... :געש. מר ח

 18 אולי הגלגל יסתובב, זה יסתובב :זריהן. מר י

 19 .אני מת שאתה תהיה איתי בקואליציה :געש. מר ח

 20 ( קיםצוח, לא ברור) :זריהן. מר י

 21 .לפחות אתה מודה :געש. מר ח

 22 .אני שומע הרבה :זריהן. מר י

 23 תתביישו לכם  :כאכון. מר א

אני לא רוצה כלום ואתה , אני אתך תעבוד על פי חוק, תעבוד על פי חוק :זריהן. מר י 24 

 25 . יודע את זה

 26 .תצחקו והילדים בחוץ :כאכון. מר א

 27 . הצחקת אותי :ר השמשוני"ד

 28 .ותיהצחקת א :זריהן. מר י



  04-8666313,חברת איגמי                                          כרכור                 -המועצה המקומית פרדס חנה 
 2011באוגוסט  11ישיבה מיום 

 

33 

 1 אני מבקש לאשר :געש. מר ח

כמה אנשים מקבלים עבודה בפרדס חנה כשהם מקורבים לראש  :זריהן. מר י 2 

הצחקתי אותך  ?נכון, את לא יודעת? המועצה בלי מכרזים את יודעת 3 

 4 אבל

 5 .בוא תספר לי :געש. מר ח

 6 ?אני אגיד לך שמות :זריהן. מר י

 7 . על השולחןבוא תשים את זה פה ? אתה יודע מה :ר השמשוני"ד

 8 . אלף שקל 150 :זריהן. מר י

 9 .בלי שמות :מעודה. מר א

 10 .אחד פהאני לא סופר אף , של כל אחדשמות , 150 :זריהן. מר י

 11 .מאה אחוז :געש. מר ח

אני יודע שאתה כל יום שישי יושב אצלו לשתות כוס , אלף שקל 150 :זריהן. מר י 12 

 13 ?נכון, קפה

 14 ...אני מציע ש :געש. מר ח

 15 .תתבייש לך :יהןזר. מר י

 16 .גם אצלך ישבתי לשתות כוס קפה :געש. מר ח

 17 .48-ב, כן :זריהן. מר י

 18 ?מתי :געש. מר ח

 19 .48-ב :זריהן. מר י

 20 . הוא לא נולד :ר השמשוני"ד

 21 ?בוא נדבר קצת :געש. מר ח

 22 בחייך, עזוב, עזוב :זריהן. מר י

 23 .48בשנת  :מעודה. מר א

 24 .תתבייש לך :זריהן. מר י

 25 . תגיש תלונה, תלך למשטרה, אתה חושב שזה לא חוקי, ל לדוןחב :געש. מר ח

מתי שאני רוצה אני אלך לחיוב , מתי שאני צריך אני אלך למשטרה :זריהן. מר י 26 

 27 . אלף שקל כבר נמצא שם 100... אישי והחיוב אישי 

 28 .מאה אחוז :געש. מר ח
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 1 .הכל אני רוצה מה צריך על פי חוק :זריהן. מר י

 2 .וחאני בט :געש. מר ח

 3 .הכל בסדר, תהיה לכם תשובה, בית משפט...  :זריהן. מר י

 4 .אני בטוח שאתה עושה מה שצריך :געש. מר ח

 5 . אתה תעבוד בסוף על פי חוק, מה שצריך :זריהן. מר י

 6 . תמיד אני עובד על פי חוק :געש. מר ח

 7 .אתה אומר :זריהן. מר י

 8 .אני מבקש לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות :געש. מר ח

 9 ביקשת, רגע :כאכון. מר א

אם לא אני לא , אני מבקש, אני רוצה על כל נושא שאני העליתי, רגע :מעודה. מר א 10 

 11 . מצביע

 12 .אל תצביע :געש. מר ח

מכיוון שזה היה בשנה שעברה והיה לפני שנתיים ואם אתה לא רוצה  :מעודה. מר א 13 

ה מהדודאים כדי להחזיר את ז 5,000-אז אני מצטרף להוריד את ה 14 

 15 .לאור ישרים ואני רוצה נימוק מצדך מדוע אתה לא מסכים

לא , אני מקבל את המלצות ועדת התמיכות המקצועית כמו שהיא :געש. מר ח 16 

אני חושב שמעורבות פוליטית , לא רוצה מעורבות פול, התערבתי בה 17 

 18 .היא לא נכונה

 19 ?אתה לא רוצה מעורבות מה :מעודה. מר א

 20 .שכל אחד לצד שלו... ותאני לא רוצה מעורב :געש. מר ח

 21 .גועל נפש... אין נזקקים :כאכון. מר א

 22 ? אין מעורבות של הגזבר :מעודה. מר א

 23 .הגזבר הוא שומר סף והיועץ המשפטי הוא שומר סף :געש. מר ח

 24 סליחה :מעודה. מר א

 25 הוא לא רוצה לאבד את הרישיון שלו  :געש. מר ח

 26 .זה שניים מול אחד, שני קולות, הגזבר הוא שניים :מעודה. מר א

מזל שהוא גם לא גר בפרדס חנה אז אי אפשר להאשים אותו גם שהוא  :געש. מר ח 27 

 28 . מוטה גם
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 1 .בגלל זה יש את הבעיות :מעודה. מר א

 2 טוב :געש. מר ח

 3 .אין לו רגישות בכלל :מעודה. מר א

 4 .אתה צודק :געש. מר ח

 5 .יש לי רעיון :מצליח. מר ע

? מי נמנע? מי נגד? מי בעד, טוקול ועדת תמיכותאני מבקש לאשר פרו :געש. מר ח 6 

 7 . תודה רבה, שלושה נמנעים

 8 

 9  (.ב"מצ)אישור עסקת מקרקעין עם חברת גרופית יסודות . 4

אישור , הנושא הבא על סדר היום על דעת יוסי זריהן יורד מסדר היום :געש. מר ח 10 

ח של "יוסי ביקש לראות את הדו. העסקת מקרקעין יורד מסדר היום 11 

 12 ?מאי ומה עוד ביקשת יוסיהש

 13 . אין פרוטוקול... פרוטוקול של הישיבה :זריהן. מר י

 14 הנושא הועלה לסדר היום על ידי היועץ  :געש. מר ח

אני מזמין אותך לשאול את תמי בן ששת כמה ילדים אוכלים , אגב :כאכון. מר א 15 

 16 .את הזה שלך( לא ברור, מדברים ביחד) שהיא שולחת

 17 ... ה אבל את :זריהן. מר י

 18 . אני ארים עליך מאה אצבעות, כן :כאכון. מר א

 19 .אל תאיים עלי :געש. מר ח

 20 . תתבייש לך, תתבייש לך! ?מי מאיים עליך בכלל :כאכון. מר א

אז אני רוצה גם לבקש לקבל הערכה של מס שבח והיטל , אז שניה :מעודה. מר א 21 

 22 .השבחה

ח של השמאי "הדוביקש יוסי לראות את , אתה לא מקשיב לי :געש. מר ח 23 

 24 .ח של השמאי מתייחס להכל"כשהדו

 25 .מס שבח לא, היטל השבחה :מעודה. מר א

 26 .אין מס שבח :ובראן'ד ג"עו

 27 . המועצה לא משלמת מס שבח, אין מס שבח :געש. מר ח

 28 לחוק המועצה פטורה  72לפי סעיף  :ובראן'ד ג"עו
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 1 ?אז למה אתה כותב בחוזה :מעודה. מר א

 2 .ח סטנדרטיכי זה נוס :געש. מר ח

 3 . זה סטנדרטי, אנחנו כותבים :ובראן'ד ג"עו

אתם רוצים להצביע על ההורדה מסדר , זה ירד מסדר היום, אפרים :געש. מר ח 4 

 5 ?היום

 6 .שיביא מסמכים, אני רוצה להוריד מסדר היום :זריהן. מר י

 7 הלאה :געש. מר ח

 8 ...  אם אין מס שבח אז תוריד את זה. אבל הוא מסביר למה :מעודה. מר א

 9 .ביקש יוסי זריהן, אני לא דן, עזוב, ביקש יוסי זריהן :געש. מר ח

 10 .אין דיון בכלל? מה אתה רוצה, הוא הוריד את זה :זריהן. מר י

, לא על ידי, הנושא עלה לסדר היום על ידי היועץ המשפטי, חברים :געש. מר ח 11 

, אמר היועץ המשפטי אפשר לדחות, ביקש יוסי מסמכים נוספים 12 

 13 . הלאה, ם מסדר היוםמורידי

 14 

 15 (. ב"מצ)רים "אישור תב. 5

 16 . בבקשה, רים"הסעיף הבא על סדר היום תב  :געש. מר ח

 17 ?ברחוב הדקלים? אנחנו חייבנו חיובי גובלים ברחוב זה, רים"תב...  :זריהן. מר י

 18 .אין לי מושג :געש. מר ח

 19 חייבנו חיוב גובלים, רן גלר :זריהן. מר י

 20 ?בלמה לחיי :מעודה. מר א

 21 ? לא, עשינו ריבוד :גלר. מר ר

 22 . עשית הרחבת כביש :זריהן. מר י

 23 ... חיובזה הגיע לכדי צריך לבדוק אם  :גלר. מר ר

 24 (לא ברור, מדברים ביחד... )למה אתה לא יכול  :זריהן. מר י

 25 ... אני לא יודע להגיד לך... כי חלק מהדברים  :געש. מר ח

 26 .לא הרחיבו :מעודה. מר א

 27 ... ? מה קרה לכם, הרחיבו :זריהן. מר י

 28 (לא ברור, מדברים ביחד)זה היה  , מה פתאום :מעודה. מר א
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 1 ... הנגשה :גלר. מר ר

 2 ...הנגשת כיתות גן. רק רגע, תן לשמוע :זריהן. מר י

 3 .הנגשת כיתת גן לליקויי שמיעה :גלר. מר ר

 4 ?זה הכל משרד החינוך :זריהן. מר י

 5 .משרד החינוך :געש. מר ח

רכישת מבנה יביל לבית ספר על שם , 508. אחוז 100משרד החינוך  :רגל. מר ר 6 

 7 .שקל לרכישת המבנה 200,000מנחם בגין 

בעיתונות בכל , אני על זה שאלתי את חיים ואני שואל שוב פה, רגע :מעודה. מר א 8 

 9 .הויכוחים וההפגנות אתה אמרת שבנייה זה משרד החינוך

 10 בגין בגלל הרישום ובגלל האישור שלהםהמצוקה בבית ספר , זה נכון :געש. מר ח

 11 ?אז המועצה תורמת :מעודה. מר א

 12 אני בודק גם , אנחנו יכולים... אני לא תורם אבל  :געש. מר ח

 13 ( קטיעה)אם החוק אומר משרד החינוך בונה  :מעודה. מר א

 14 .אתה רוצה לשפר את מצבם של הלומדים שהם ילדי פרדס חנה :ר השמשוני"ד

תקציב זה גם יכול , כשאת אומרת לשפר את מוציאה תקציב, חהסלי :מעודה. מר א 15 

 16 ...תלוי, להיות הזנה

 17 .זה לא שייך אחד לשני, תקציבי הפיתוח זה לא תקציב שוטף, לא :געש. מר ח

 18 .מה זה משנה מאיפה התקציב :מעודה. מר א

 19 תקשיב :געש. מר ח

 20 החינוך  הזנה אתה אומר משרד,  כואב לך, לא בא לך לתת להם :מעודה. מר א

 21 .יש כיתות, ס"לתת להם ללמוד במתנ... יכול להיות שגם ככה  :געש. מר ח

 22 ( לא ברור, מדברים ביחד... )אמרת, משרד החינוך בעיתונות...אמרת  :מעודה. מר א

 23 . בושה וחרפה... :זריהן. מר י

 24 ?מה זה גן וייס :מעודה. מר א

 25 הגן בנווה אשרגן וייס זה  :געש. מר ח

 26 .החבצלת' ברח :ר השמשוני"ד

 27 . החבצלת מול הגני ילדים' ברח, הגן בנווה אשר :געש. מר ח

 28 ?יש היתר בנייה לדבר הזה... בית ספרל, רגע, רגע :זריהן. מר י
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 1 .עוד לא :גלר. מר ר

 2 .ויש תהליך ר"אני מאשר את התב, עוד אין מכרז. עוד אין היתר בנייה :געש. מר ח

 3 ס"אבל אתה רוצה להעמיד את המבנה בבי :יו

 4 .אני עוד לא רוצה :געש. מר ח

 5 ... כשהמבנה תוציא לפחות היתר בנייה  :זריהן. מר י

אני פותח רק במקביל להיתרי , ר"יהיה אישור לתב, אני לא עושה כלום :געש. מר ח 6 

 7 .בנייה

 8 אתה רוצה בחודש ימים להוציא :זריהן. מר י

 9 ?קשיבאתה לא מ, ס"הם ילמדו במתנ, לא יהיה בחודש ימים :געש. מר ח

 10 ?מה אתה רוצה ממני, לא שומעים פה :זריהן. מר י

 11 . סע, יאללה, משמיץ, כי אתה מדבר :געש. מר ח

 12 .אני אומר מה שאני רוצה כמו שאתה אומר מה שאתה רוצה :זריהן. מר י

 13 .אני לא אומר מה שאני רוצה אפילו :געש. מר ח

 14 .תגיד מה שאתה רוצה ואני אגיד :זריהן. מר י

 15 כן :געש. מר ח

 16 גן וייס, אני רוצה להבין :מעודה. מר א

 17 הגן , הגן שעשועים של נווה אשר העתיקגן וייס זה  :געש. מר ח

 18 ?אני מנסה לזכור איזה רחוב זה :מעודה. מר א

 19 . ת"מול המעון של נעמ, מול הגני ילדים, רחוב חבצלת :געש. מר ח

 20 . מצד ימין, אה :מעודה. מר א

חלק מהמתקנים שנעשו , להחליף את המתקניםצריך , 350. מצד ימין :געש. מר ח 21 

 22 האזור , על ידי ההורים של פרדס חנה לא עומדים בתקן

 23 .זה שטח קטן מאוד :מעודה. מר א

ואני מזכיר לך שכל השטח , הוא שטח גדול מאוד, הוא לא שטח קטן :געש. מר ח 24 

מרחוב החלוצים עד הדקלים שאושר לא השאירו שם מקום  805/של ש 25 

 26 .פ שנשאר הוא ככה"השצלמבני ציבור ו

 27 ?איפה היינו? מה זה לא אישרו :מעודה. מר א

 28 .אחר כך אני אגיד לך :געש. מר ח
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 1 ?מפעל הפיס זה חדש, הקמת טיפת חלב :זריהן. מר י

בנוה ... הסברתי את זה... שיקום ( לא ברור, מדברים ביחד. )זה חדש :געש. מר ח 2 

, עמוס, רהמה שק, מאחורי המדרשיה, פ חדש למדרשיה"שצ. אשר 3 

, פ"אני מסביר על השצ, בחייכם, אפרים, נחמיה, עמוס, שאלה מצוינת 4 

אנחנו שמה עם , הפכו להיות מגורי זוגות צעירים... מה שקרה שמגורי 5 

 6 .ילדים 180-קרוב ל

 7 ? מי הזוגות הצעירים :כחלון. מר ע

השכירו את , הבעלים של המדרשיה השכירו את הבתים, המדרשיה :געש. מר ח 8 

 9 . פתאום מצאתי את עצמי עם שכונה ,הדירות

 10 .משלמים ארנונה עכשיו :מעודה. מר א

 11 ?מה :געש. מר ח

 12 . משלמים ארנונה :מעודה. מר א

 13 ?משפחות או ילדים :זריהן. מר י

 14 .יגיד לך אפרים, משפחות :געש. מר ח

 15 ...אפילו הבן של בוארון היה שמה, נכון :מעודה. מר א

 16 ?עושה שםפ שאתה "אז איפה השצ :זריהן. מר י

לא , מדברים ביחד.  )איפה שהדקלים מאחורה, מאחורי הבית כנסת :מעודה. מר א 17 

 18 ( ברור

 19 ?בתוך המדרשיה או מחוץ למדרשיה :זריהן. מר י

פ שלנו שבעבר מישהו שתל שם שדירת "זה שצ, מחוץ למדרשיה, לא :געש. מר ח 20 

 21 לא יודע, דקלים

 22 המועצה :מעודה. מר א

בקיצור יש שם ... ? רצו שיהיה שם כביש, את השדירהאבל למה סידרו  :געש. מר ח 23 

 24 פתאום שכונה של 

 25 ?ם וחברון"וגם זה ישרת את רמב :מעודה. מר א

 26 ...זה מן הסתם ישרת, זו שאלה נאיבית, מן הסתם, בטח :כחלון. מר ע

 27 כיתה נוספת לליקויי שמיעה :געש. מר ח

איזה , מי ישרת( ברור לא, מדברים ביחד. )ם יש רק זקנים"אבל ברמב :מעודה. מר א 28 
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 1 ?ילד יש שם

 2 .אלף שקל 70ר בעוד "הגדלת התב, מבנה יביל לרבין :געש. מר ח

 3 ... רציתי לשאול :מעודה. מר א

 4 .אלף שקל 170-ר ל"זה הגדלת התב, ר הקודם"זה הגדלה של התב :געש. מר ח

 5 ?200במקום  170אז למה זה  170גם הגדלה שמגיע  :מעודה. מר א

 6 .70הוסיפו עוד , 100ה הי :זריהן. מר י

כל , זה כיתת שמע. דמוקרטי שתי כיתות... פה, 70הוספנו , 100היה  :געש. מר ח 7 

. באלישבע, לא...פעם אנחנו מקבלים עבור ילד אחר ממשרד החינוך 8 

 9 . לא למבנים, אלף שקל לחצר 150יש ( לא ברור, מדברים ביחד)

 10 המבנה של טיפת חלב שאתה עושה :כאכון. מר א

 11 .חדש... לא, לא :עשג. מר ח

 12 ?בנוסף :כאכון. מר א

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

 14 .פה אחד :כאכון. מר א

 15 .הישיבה נעולה, תודה רבה, פה אחד :געש. מר ח

- ישיבה נעולה- 16 
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