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מועצה מקומית פרדס חנה

3

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' )301/( 61
ביום חמישי 6 ,ביוני 301/
השתתפו:

חברי המועצה:

4
5

מר חיים געש ,ראש המועצה

6

עו"ד אלדד בר כוכבא ,חבר מועצה ,סגן ומ"מ ראש המועצה

7

רו"ח רן גלר ,גזבר ומזכיר המועצה

8

עו"ד ג'ובראן ג'ובראן ,יועמ"ש למועצה

9

מר אריה רפופורט ,מהנדס המועצה

10

גב' צילה כהן ,מזכירת המועצה

11

מר אלי אטיאס ,מר עמנואל מצליח ,גב' כוכי גדרון,

12

ד"ר נורית השמשוני ,מר יואב קעטבי ,גב' חיה בן צבי ,מר יעקב צדקה,

13

מר עמוס כחלון ,מר אבי כאכון ,מר נחמיה מנצור ,מר יוסי זריהן,

14

גב' רינה רונן ,מר אפרים מעודה
פרוטוקול

15
16
17

 .1הצעה לסדר בעניין שימוש בהיכל התרבות של המתנ"ס – מוגשת ע"י מר אבי כאכון
(מצ"ב).
מר ח .געש:

19

אני מתכבד לפתוח ישיבה מן המניין ,על סדר היום ,מר כאכון ,בבקשה,

20

הצעה לסדר.

21

מר א .כאכון :רגע ,שאלה קטנה ,מה עם השאילתות שהגשתי?
מר ח .געש:

כשיכתבו בשפה מנומסת אני אענה לך.

מר א .כאכון :סליחה? הגשתי שאילתה
מר ח .געש:

18

כשתנסח אותה לפי צו המועצות אני אענה לך.

מר א .כאכון :היא מנוסחת לפי צו המועצות.

22
23
24
25
26

מר ח .געש:

ממש לא ,ואתה תמיד יכול לבקש

27

מר י .זריהן:

בשום מקום לא כתוב שצריך לנסח שאילתה כמו ,מאיפה אתה מביא את

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
6.6.68

2

חברת איגמי40-3666868,

זה?

1

בכל מקרה אחרי שתי ישיבות אתה יכול לבקש שזה יעלה הצעה לסדר .כן,

2

טוב .כן ,הצעה לסדר בעניין שימוש בהיכל התרבות של המתנ"ס מוגשת על

3

ידי מר אבי כאכון ,בבקשה.

4

מר י .זריהן:

רגע ,רגע ,אבל...על התקציב ,לא?

5

מר ח .געש:

לא

6

מר ח .געש:

מר א .כאכון :טוב ,עניין השימוש בהיכל התרבות של המתנ"ס ,אגב ההצעה הזאת מגיעה

7

לראש המועצה ולחברי המועצה בעקבות ישיבה קודמת שאישרנו  844אלף

8

שקל להחליף את המזגן במתנ"ס ,בהיכל התרבות של המתנ"ס ,אז שאלתי

9

את ראש המועצה ,אם זה ככה אז אני מברך על כך שמסדרים את המזגן של

10

היכל התרבות וזה טוב ,אני מברך על כך ,אבל מדוע בתי ספר לא יכולים

11

להשתמש בהיכל התרבות ,ואם משתמשים משתמשים בכסף ,אז לא הייתה

12

תשובה ובעקבות זה אני גם הגשתי את ההצעה לסדר .בשנים האחרונות

13

המועצה מתקצבת את המתנ"ס בתוכנית התקציב השנתי בכמעט מיליון

14

שקל ואגב ,זה ברור לכולנו שהמתנ"ס מקבל הרבה יותר ממיליון שקל,

15

ההוכחה לכך הייתה בחודש שעבר ,בישיבה הקודמת .בישיבת המועצה

16

האחרונה הופתעתי לגלות שהמועצה ...הרבה למעלה ממיליון שקל למתנ"ס

17

בדרכים אחרות ,כמו שהעברנו את התב"ר של  844 ,854אלף שקל להיכל

18

התרבות ,אני לא אעלה עד כמה אני מאוכזב מהתנהלות המתנ"ס בישוב

19

שהוא נכשל בכל מה שקשור בפעילות ילדים ונוער לעומת מתנ"סים אחרים

20

שאפשר לבדוק אותם ברחבי הארץ ,ואת זה נשאיר לדיון מסוג אחר ,אולי

21

אחרי הבחירות ...ההצעה שלי נובעת מכעס ,מתסכול שהמועצה מתקצבת

22

את היכל התרבות במאות אלפי שקלים ,בלמעלה ממיליון שקלים ובתמורה

23

אנחנו יכולים להשתמש בהיכל  24פעמים בלבד ללא תשלום 24 ,פעמים

24

בלבד ,מעל מיליון שקל אנחנו משלמים למתנ"ס ואנחנו מקבלים את היכל

25

התרבות .כידוע לכם חברי המועצה ,אדוני ראש המועצה ,ישנם בתי ספר

26

בישוב שלנו ללא אולמות ספורט סגורים ,ומנהלי בתי הספר מוצאים את

27

עצמם מוציאים כסף מתקציב בית הספר כדי להשתמש בהיכל התרבות,

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
6.6.68

מר ח .געש:

8

חברת איגמי40-3666868,

האירוע האחרון היה ,שהבת שלי גם השתתפה בו ,של בית ספר מורשה,

1

ששילמו שם כמה אלפי שקלים למתנ"ס בכדי שיתנו להם היכל תרבות כדי

2

שיעשו שם אירוע שלהם שזה למען הישוב למעשה ,למען ילדי הישוב יותר

3

נכון ,בנוסף ועדי שכונות שמבקשים לעשות אירועי שכונה שזה מרצונם

4

האישי וזה מצוין אגב וגם נדרשים לשלם כסף כמה אלפי שקלים כדי לקבל

5

את היכל התרבות ,זה עוד פעם אירוע ציבורי הם רוצים לעשות ,לא אירוע

6

פרטי ,אני לא מבין איך היכל התרבות שבקושי מביא אומנים ומקיים

7

מופעים ,מה שהיה גם אמור לעשות  ...תרבות קצת כמו אירועי תרבות,

8

להביא זמרים ,להביא סטנדאפיסטים ,אירועים כאלה ואחרים לא נעשים

9

פה לצערי הרב ,ועוד בא ומבקש כסף לאירועים של בתי ספר וועדי שכונות,

10

בתי ספר שרוצים להרים שם אירוע למען בית הספר ,למען בית הספר הוא

11

מבקש בלי כסף ,ועוד המועצה משלמת את זה .ההצעה שלי פה ,המועצה

12

תגדיל את כמות האירועים באולם התרבות ל 54-אירועים ללא תשלום

13

ותחלק זאת בין בתי ספר קודם כל ואחרי זה לאירועי ועדי שכונות אם יהיו,

14

במידה ויהיו ,אבל קודם כל חשוב ביותר לבתי הספר .חיים ,זה FARE

15

 ENOUGHלהסכים להצעה שלי.

16

אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום ,מי בעד הסרתה?

17

מר א .כאכון :למה?
מר ח .געש:

אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום ,מי בעד?

מר א .כאכון :אתה יכול להגיד לי למה?
מר ח .געש:

לא ,הצעת את ההצעה ,אני מעמיד אותה להצבעה.

18
19
20
21

מר א .כאכון :אבל חיים ,בוא תגיד לי מה ההיגיון שבתי ספר אין להם היכל תרבות,

22

באמת חיים ,אני שואל אותך בהיגיון פה ,זה לא הצעה קנטרנית ואתה יודע

23

טוב מאוד שאני מדבר אתך כבר חמש שנים על הנושא הזה ,מההתחלה

24

חיים ,בוא נגדיל ,בוא נעזור להם.

25

אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום ,מי בעד להסיר אותה מסדר

26

היום?

27

מר ח .געש:

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
6.6.68

מר י .זריהן:

מר ח .געש:

0

חברת איגמי40-3666868,

משה לוי ,אתה רואה איך זה עובד? זה מכונה ,מכונה עובדת פחות טוב

1

מאשר...

2

מי נגד ההצעה שלי? שלושה ,תודה רבה ,ההצעה הוסרה מסדר היום.

3
4

 .3הצעה לסדר בעניין רחוב שבזי – מוגשת ע"י מר אבי כאכון (מצ"ב).

5

מר ח .געש:

סעיף הבא לסדר היום

6

מר י .זריהן:

הציבור צריך גם כן להוריד מסדר היום את ,לשלוח אותו הביתה כמה

7

שיותר מהר ,כן ,בבקשה.

8

בבקשה מר כאכון.

9

מר ח .געש:

מר א .כאכון :ההצעה השניה ,רח' שבזי ,אתן לכם קצת רקע ,רחוב שבזי מי שלא יודע,

10

לחברי הוועדה ,זה רחוב שנמצא בבית ספר מורשה .בשבועות האחרונים

11

לאחר מלחמה ומאמצים של הרבה מאוד שנים החלה הסלילה לפני מספר

12

חודשים ברחוב שבזי ,הכל תקין ויפה ,אלא שהעבודות שמתבצעות עבור

13

הדיירים ברחוב ועבור ההורים והמורים של הילדים לא בשביל החברי

14

מועצה שלא גרים שם ,לא בשבילך ראש המועצה .כל הביצוע של העבודות

15

האלה תואם ביחד עם דניאל ,המהנדס הקודם של המועצה ,אני השתתפתי

16

בישיבה אחת אפילו בסיור עם דניאל ברחוב שבזי ,עוד לפני ש ...סוכם על

17

הגדלת כמות החניה וכל הסיפור הזה ,כל הסלילה ,כל ההתעקשות שלנו על

18

סלילה ,ההתעקשות שלי בכל אופן לפני שנתיים ושלוש שנים על הסלילה

19

הייתה ,נבעה א' מהפקקים המטורפים ,מהסכנה ,סכנה הבלתי ניתנת

20

להבנה בבטיחות של הילדים שההורים מורידים אותם בחניות כפולות

21

וילדים יורדים ומתכופפים בין המכוניות ורכבים עוברים ,הדבר השלישי

22

נבע מההצעה ,מהסלילה ,שהדיירים כמעט הולכים מכות עם ההורים ,הם

23

עומדים בפקק מטורף והדיירים כמעט הולכים מכות עם ההורים וההורים

24

לא אשמים כי אין ברירה ,איך  ...את הילדים .סוכם בדיון ,בישיבה על

25

הגדלת כמות החניות ומפרצון להורדת הילדים ,אם זה להיכנס לתוך הגדר

26

של בית ספר מורשה או להיצמד יותר למדרכה ,איך שאמור להיות לפי

27

שהמהנדס ירצה ,ומה שנעשה היום הוא בניגוד לסיכומים עם ועד השכונה,

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
6.6.68

מר ח .געש:

5

חברת איגמי40-3666868,

נמצא פה ועד השכונה וועד ההורים שאני חלק ממנו ,לא כוועד הורים אלא

1

כחבר מועצה שנמצא בתוך ועד ההורים כנציג כיתה ב' וכיתה ג' .אין לי

2

שמץ של מושג לטובת מי נעשתה הסלילה הזאת שכמעט אף תושב

3

מהשכונה לא מרוצה ממנה וגם אף אחד מההורים ,כולל ההורה אבי כאכון,

4

אף אחד לא מרוצה מהסלילה הזאת ,זאת סלילה שנעשתה לטובת לא יודע

5

מי ,חיים געש ,טובת מישהו אחר כאן ,לא לטובת התושבים ובטח שלא

6

לטובת ההורים .ולא נשכח ,אני מזכיר עוד פעם שוב ,חברי מועצה ,כשאתם

7

הולכים כנראה מן הסתם להוריד את זה מסדר היום ,שיש סכנת בטיחות

8

של ילדים .כשילד יהרג אתם תתנו את הדין שלכם אתם ,כשילד ידרס אתם

9

תיתנו את הדין שלכם ,אף אחד אחר לא .כי מה שקורה שמה ,אני עד

10

לכמעט תאונות שקורות שמה ,אני עד .ולפני חודש וחצי הודעתי לך גם על

11

הילד שכמעט נהרג שם ,נדרס שמה .הילדים שמה חוצים את הכבישים,

12

ההורים שלהם בלחץ ,מצפצפים להם עם האוטו ,יש פקקים ,וההורה לא

13

שם לב ,וילד אחד קופץ והרכב מתחיל לנסוע ,למה ,כי המועצה סללה את

14

הכביש כרצונה ,לא כרצון התושב והאזרח או המורה או ההורה ,כרצון

15

המועצה ,כי בא להם לחסוך בכסף או לא יודע מה .אי לכך אני מעלה את

16

ההצעה לסדר הזאת וזה אחרי שישבתי עם ועד ההורים ואחרי שהתייעצתי

17

עם המורים וכמובן אחרי שישבתי עם משה לוי והצוות של האנשים שם

18

ברחוב שבזי ,אחרת לא הייתי מעלה את ההצעה לסדר הזאתי.

19

טוב

20

מר א .כאכון :המועצה ,להלן ההצעה ,המועצה ,אלדד בר כוכבא ,אלדד

21

עו"ד בר כוכבא :אני שומע.

22

מר א .כאכון :אני מוכן לשנות את ההצעה בשבילך אם נעלה את זהל סדר.

23

עו"ד בר כוכבא :אי אפשר.

24

מר א .כאכון :למה? אני מוכן לשנות את ההצעה ,אני מוכן מה שאתה רוצה אם תרצה כדי

25

לעזור לסיפור הזה ,כדי לפתור את הסיפור הזה .המועצה תעצור את

26

הסלילה זמנית ותבצע שינויים כפי שסוכמו מראש לפי המפה הראשונה

27

שמוסיפה חניות רבות וכן המועצה תוסיף מסלול פנימי להעלאת והורדת

28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
6.6.68

מר ח .געש:

6

חברת איגמי40-3666868,

תלמידים בסמוך לשער הכניסה של בית ספר מורשה וזה כדי לדאוג לשלום

1

ילדינו ואני אומר לכם ,מי שמצביע נגד וילד אחד יקרה לו שם משהו ,אוי

2

ואבוי לו ,אני מבטיח לכם ,הוא יסבול כל החיים.

3

אני ,כן

4

מר א .כאכון :אני מבטיח לכם.
גב' כ .גדרון:

איזה איום.

מר א .כאכון :איזה איום ,וואו
מר ח .געש:

טוב

מר א .כאכון :תתלונני למשטרה ,גיבורים שלי.
מר ח .געש:

אני מציע

מר א .כאכון ... :ילדים קטנים.
מר ח .געש:

5
6
7
8
9
10
11

אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום ,מי בעד ההסרה של ההצעה מסדר

12

היום? מי נגד ההסרה? ההודעה נגד ,ההצעה הוסרה מסדר היום ,הסעיף

13

הבא בבקשה מר כאכון.

14

דובר:

אני תושב המקום ,יש צדק במה שהוא אומר ,עד שיקרה משהו.

15

דובר:

חיים ,חיים ,למה האדנות הזאתי אני לא מבין ,התושבים באים בטענות,

16

המורים באים בטענות ...המהנדס ...כאילו זה מדובר על הישוב שלו ואתם

17

גורמים לנזק למשפחות ,אני את ה(מלה לא ברורה) שלי סידרתי ,אין לי

18

בעיה ...יש לי בעיה עם שאר הרחוב.

19

מר ח .געש:

טוב

20

דובר:

אני חושב שזו אטימות ,זה לא יפה מה שאתה עושה.

21

מר ח .געש:

טוב ,הסעיף הבא על סדר היום ,ההצעה הבאה על סדר היום.

22

מר י .זריהן:

הוא לא צריך אתכם ,אל תבחרו בו.

23

דובר:

...

24

מר י .זריהן:

הוא לא צריך אתכם.

25
26

 ./הצעה לסדר בעניין ניקוז ברח' הנח"ל – מוגשת ע"י מר אבי כאכון (מצ"ב).
מר ח .געש:

מר כאכון בבקשה.

27
28
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מר א .כאכון:

7

חברת איגמי40-3666868,

הצעה לסדר ,ניקוז ברחוב הנח"ל ,אגב ,אני עברתי על התקציב ,ראיתי

1

שיש בתקציב ניקוז .אז אתה תענה ..בשטפונות שפקדו את המדינה בכלל

2

ואת ישובינו בחורף האחרון הוצפו הרבה שכונות בישוב ,אחד הרחובות

3

שספג לדעתי את הנזק הגדול בישוב הוא עוד פעם לדעתי בלבד ,רחוב

4

הנח"ל .לצערי הרחוב הנ"ל ,כמו ברחובות רבים בישוב ,אין ניקוז כלל,

5

יתרה מכך ,לא נדבר איך שנראה הרחוב כמו בקסבה בשכם או בעזה ,מי

6

שהיה שם ,לא יתכן שבשנת  2468לתושבים לא יהיו מדרכות ,לא כביש

7

נורמלי ,לא ניקוז בחורף ,מעט גשם ויש שם כבר הצפות .עוד שנת ,2468

8

אני מזכיר אנשים ,סיירתי במקום עם התושבים ונאמר לי שתושבים פנו

9

למהנדס המועצה ,אליך חיים ,ולא קיבלו שום תשובה ולא נעשה כלום

10

בדבר ואני מזכיר שבעוד חצי שנה אנחנו נכנסים לחורף עוד פעם ,לא חצי

11

שנה ,פחות אפילו .מיותר לציין את הנזקים הכספיים ועוגמת הנפש

12

שהתושבים ספגו ,סתם ,אני אגיד לך על דבר קטן ,מינורי אבל זה גם,

13

אפילו הפחים ש ,אפילו הפחים שנהרסו להם בשטפונות ,במקום

14

שהמועצה תיתן להם פחים ממנה ,כי זה בגלל המועצה הרי ,לא היה

15

ניקוז ,אז הם לא עשו את זה .עכשיו אני מודע לבעיה אריה ,שיש בעיה של

16

גבהים ,מכביש  65לרחוב הנח"ל ,הוא נמוך ,אפשר לעשות משאבות ,זה

17

עולה כסף ,אפשר להקים משאבות כדי לנקז .אי לכך אני חושב שהמועצה

18

צריכה להרים את הכפפה ולטפל בניקוז .עכשיו בתקציב שישבתי עליו

19

ראיתי שיש תקציב לניקוז ,אני יכול לדעת מהו ,על מה מדובר?

20

מר ח .געש:

תכף נגיע לתקציב.

21

מר א .כאכון:

כי זו ההצעה.

22

מר ח .געש:

יש לך פה הצעה למדרכות ,תוך חצי שנה לסלילה ו-

23

מר א .כאכון:

אמרתי ,הכי חשוב לי זה הניקוז ,בוא נגיד הכביש אם נדחה אותו לעוד ,8

24

 5 ,0חודשים לסלול אותו ,אין בעיה חיים ,אבל בוא נכין לפחות את

25

הניקוז ,את המתחת ,שלא נסלול ואחרי זה נשבור כבישים לשים על זה

26

ניקוז מה שקורה הרבה פעמים.

27

הבנו שאנחנו  ...בחירות

28

מר ח .געש:
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3

חברת איגמי40-3666868,

מר א .כאכון:

חיים ,חיים ,להזכיר לך...

1

מר י .זריהן:

כל התקציב שלך הוא בחירות ,על מה אתה מדבר? כל התקציב הזה זה

2

בחירות.

3

מר א .כאכון:

לא מתאים מה שאתה אומר( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

4

מר ח .געש:

אתה לא רוצה להקשיב? תודה רבה.

5

מר א .כאכון:

חיים ...אני כבר  5שנים מגיש הצעות לסדר ,אז אל תגיד שנת בחירות,

6

תעשה לי טובה.

7

מר ח .געש:

אתה רוצה לדבר? חבל על הזמן ,אתה לא רוצה לשמוע.

8

מר י .זריהן:

בחירות

9

מר ח .געש:

בדיוק כפי שאתה נפגש עם תושבים גם אני נפגש עם תושבים ...מה

10

שמוצע ברחובות שכונת מה שנקרא שכונת נח"ל ,אין שכונה כזאת בכלל,

11

הנח"ל ,אלכסנדרוני ,גולני ,סוכם על דעת התושבים שעושים רק קרצוף

12

ריבוד ובצד אחד את המדרכה ,איתם סוכם ,עם אלה שהציגו את עצמם

13

כוועד ,אנחנו יודעים היום שאין לשום שכונה ועד כחוק ,אין  ...עשינו

14

להם הדמיה כמה תעלה להם מדרכה בחוק העזר הקיים שעוד לא

15

...לקחנו שלושה בתים ,זה היה מזמן ,ישבנו עם חברי מועצה אחרים ,לא

16

אתך ,אמרו תודה רבה ,לא רוצים ,תקרצף ,תרבד ,תסדר את הכניסות

17

לבתים ובזה נגמר העניין ,זה מה שעשינו ,כי לצאת עכשיו לאסוף חתימות

18

של מאה אחוז מהתושבים שיסכימו שיסללו את המדרכה או שהם יסללו

19

זה לא מעשי ,כל ההצעה הזאת ,תוך חצי שנה זה לא יקרה ,לגבי הניקוז

20

אריה יכול לתת לך תשובה ,אני לא רוצה ניקוז? אני מזוכיסט? לגופו של

21

עניין בחורף האחרון דרך אגב לא שם הייתה הבעיה אבל לא חשוב,

22

הבעיה הגדולה הייתה במקום אחר.

23

מר י .זריהן:

אתה כבר  62שנה במועצה.

24

מר ח .געש:

נכון

25

מר י .זריהן:

במשך כל ה 62-שנה האלה יש הצפות ברחוב הנח"ל.

26

מר ח .געש:

לא

27

מר י .זריהן:

אם אתה ישבת עם תושבים ואתה מגיע איתם להסכמות לעשות כביש

28
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9

חברת איגמי40-3666868,

ומדרכה כשהרחובות האלה מוצפים וההצפות האלה מפרקים את

1

המדרכות והכבישים ,זה רק אומר מה אתם מבינים ,גם אתה וגם

2

המהנדס שלך ביחד.

3

מר ח .געש:

טוב ,או.קי ,.חברים אנחנו

4

מר א .כאכון:

 ...מרחוב הנח"ל לא שמעו שדיברת איתם ...זה ריבוד ...

5

מר י .זריהן:

לדבר עם התושבים

6

מר א .כאכון:

יש ריבוד ברחוב הנח"ל?

7

מר ח .געש:

כן ,מה לעשות ,כן ,זה ריבוד ,כן .טוב ,חברים ,אנחנו לא...

8

מר א .כאכון:

תענה על הניקוז בבקשה.

9

מר א .רפופורט :בעיית הניקוז של רחוב הנח"ל היא בעצם בעיית ניקוז של כל האגן הדרום

10

מזרחי של כרכור ,זה בעצם מתחיל כמעט מרחוב ...מתחיל מאחוזה וזה

11

בעצם התעלמות מהתשתית הזו מאז הקמת הישוב רק שככל שהשנים

12

עברו והייתה את הבנייה ויש יותר קרקע שלא סופגת אז  ...יש תוכנית

13

ראשונית שעשתה איזושהי בחינה של מה המשמעות של להסדיר את

14

הניקוז באזור הזה ,באגן הזה ,ההערכה הראשונית שלי זה בסביבות 8

15

מיליון שקל ,זה סכום לא מבוטל ואנחנו בוחנים איך אפשר לממש את זה.

16

אני רק רוצה לציין שהשנה בוצע טיפול ניקוז באזור לא רחוק משם

17

לרחוב אלחריזי ששיפר .ההצעה להציב משאבות היא לא הצעה ישימה,

18

אין שום תפיסה הנדסית שעושים שאיבה של ניקוז ,אין מערכת שיכולה

19

להתמודד עם פרץ של גשם בהיקפים שיש בימים מאוד מאוד גשומים,

20

מצד שני מערכת שתעמוד ללא שימוש לאורך תקופה ארוכה רק תפגע

21

בכשירות שלה .לא מבצעים ,בארץ ,בכלל בעולם לא מכיר מקומות

22

שעושים ניקוז על ידי שאיבה ,צריך לבחון חלופות נוספות ,יש חלופות.

23

 ...שם שאיבה.

24

מר א .כאכון:

מר א .רפופורט :אני לא מכיר.

25

מר א .כאכון:

אתה אומר שאתה לא מכיר ,אז אני במקרה מכיר.

26

מר י .זריהן:

מה הבעיה היום? למה אי אפשר לנקז היום?

27

מר א .רפופורט :הנקודה שאפשר להתנקז אליה

28
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מר י .זריהן:

64

חברת איגמי40-3666868,

זה הוואדי

1

מר א .רפופורט :מחייבת לקחת מובל בחתך מאוד מאוד רחב ומצד שני בתוואי מאוד

2

מסוים ,זה אומר שצריך לעשות חפירה של להרים את כל הרחובות

3

ולהעביר דרכה מובל

4

מר י .זריהן:

צריך להעמיק את התעלה ,למה להרים את ה...

5

מר ח .געש:

לא ,אי אפשר להרים את התעלה.

6

מר א .רפופורט :כיוון שהגובה של התחתית של הניקוז של כביש  65גבוה מהנקודה של

7

העיקול של רחוב הנח"ל ,זה אומר שכדי לחפור אני בעצם צריך לחפור את

8

המגרשים שנושקים לכביש  65ויש שם קושי ,אי אפשר לעשות את זה ,יש

9

שתי חלופות אחרות.

10

למועצה אין שצ"פים שם?

11

מר י .זריהן:

מר א .רפופורט :לא ,אין שם שצ"פ.
מר ח .געש:

12

צריך לזכור שיש שם לנו גם שכונה של גן שומרון בכלל( .מדברים ביחד,

13

לא ברור)

14

מר י .זריהן:

למה אי אפשר לנקז עם משאבות ,מה הבעיה?

15

מר ח .געש:

אין לך איפה לתפוס כמות כזאת של מים.

16

מר י .זריהן:

למה לא?

17

מר א .רפופורט :כי אתה צריך שיהיה לך אגן היקוות לכמויות גדולות שיתפוס את המים

18

ואז להפעיל משאבה שתוציא אותו .משאבה שנזונה מאיזשהו בור ניקוז

19

בהיקפים של הזרימות האלה היא לא ...

20

מר י .זריהן:

שים שתי משאבות גדולות ,אחת שתיתן גיבוי לשניה.

21

מר ח .געש:

אין לך מקום לעשות את האגן ניקוז.

22

מר י .זריהן:

 ...שההצפה תהיה פחות זמן ,כי ברגע שמגיע מים ואני מנקז אותו

23

הרחובות יהיו פחות מוצפים.

24

הרצון ,תראו ,אני לא מזוכיסט ,אני רוצה לפתור את כל הבעיות ,חלק

25

מהבעיות אפשר ,חלק מהבעיות אי אפשר.

26

מר א .כאכון:

אז אתה אומר שאי אפשר לפתור את זה.

27

מר י .זריהן:

 62שנה ולא הצלחת לפתור.

28

מר ח .געש:
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מר ח .געש:

66

חברת איגמי40-3666868,

נכון ,יש עוד כמה בעיות שלא הצלחתי לפתור .אנחנו רוצים כולם לפתור

1

את הפתרון של הניקוז ,נכון לרגע זה חשבנו שבבניית המחלף שהולך

2

להיות שם בצומת אלונית יהיה חלק מהפתרון ,הסתבר שהוא לא משנה

3

את תוואי התעלה ממזרח וכנראה שהפתרון יהיה שנצטרך ללכת לפתרון

4

המאוד יקר של מערכת ניקוז שמתחילה מרחוב הנעורים ,אלכסנדרוני וכל

5

אגן ההיקוות כדי לאפשר את ה(מלה לא ברורה) של המים ,זה לא  ...אני

6

לא מאשר את זה עכשיו כי אני לא יודע לתת אומדן ואני לא פותח תב"ר

7

עכשיו ,גם אם נפתח תב"ר עכשיו זה בטח יהיה עוד חצי שנה.

8

מר א .כאכון:

בסדר ,נפתח מעכשיו תב"ר ,נתחיל לרוץ עם זה חיים ,אתה יודע ,עדיף

9

מר ח .געש:

טוב

10

מר א .כאכון:

מאוחר מאשר אף פעם לא.

11

מר ח .געש:

זה בסדר.

12

מר א .כאכון:

בוא נתחיל עכשיו ונתקדם עם זה.

13

מר י .זריהן:

בדקת עם יועצים בקשר לזה?

14

מר ח .געש:

בדקנו מול יועצים של מע"צ ,כן.

15

מר י .זריהן:

יש לכם תשובות ,חוות דעת של יועצים לגבי הניקוז שמה או שמה שאתה

16

אומר זה על דעת עצמך?

17

מר א .רפופורט :לא ,יש חוות דעת של יועץ.
מר י .זריהן:

של יועץ בטיחות?

מר א .רפופורט :של מתכנן ניקוז.
מר א .כאכון:

של מע"צ?

מר א .רפופורט :לא של מע"צ.
מר א .כאכון:

שלנו?

מר א .רפופורט :המועצה הזמינה
מר ח .געש:

מר י .זריהן:

18
19
20
21
22
23
24

עם מע"צ דיברנו בקשר לתעלה מאחורה שהסתבר שהם לא מתכוננים

25

לשנות את המתווה של התעלה כתוצאה מהמחלף.

26

אז יש לך חוות דעת של איש פרטי?

27

מר א .רפופורט :של מתכנן שהוא התבקש עוד על ידי קודמי לתת איזושהי תוכנית

28
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62

חברת איגמי40-3666868,

ראשונית עם ניקוז של האגן הזה...

1

ומה עשיתם מאז שיש את התוכנית הזאת מלפני שנתיים ,עשיתם משהו

2

עם זה.

3

מר ח .געש:

לא

4

מר א .כאכון:

בגלל זה אני מבקש שנפתח תב"ר ונתקדם עם זה חיים.

5

מר ח .געש:

עשינו בכל זאת דיון ,אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום ,מי בעד?

6

מר י .זריהן:

אז בשביל מה אתה כותב על תקציב ניקוז רחוב הנח"ל ,אם אתה לא

7

מתכונן לעשות כלום ,להראות לאנשים...

8

מר ח .געש:

אני לא מראה שום דבר.

9

מר י .זריהן:

אתה מדבר על פוליטיקה?

10

מר ח .געש:

כן ,מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? מי נגד? שלושה נגד ,יואב ,מר

11

זריהן ומר כאכון .ההצעה הבאה לסדר.

12

מר י .זריהן:

13

 .4הצעה לסדר בעניין קיר אקוסטי ברחוב הנח"ל – מוגשת ע"י מר אבי כאכון (מצ"ב).

14

מר א .כאכון:

 ...אקוסטי אני חייב לציין ,פה אני מקווה שגם הפעם

15

מר י .זריהן:

זה ירד מסדר היום ,כן.

16

מר א .כאכון:

לא תמנעו את איכות החיים של התושבים ,תושבי רחוב הנח"ל ...

17

תאטרון בובות .הנדון קיר אקוסטי ברחוב הנח"ל בכרכור .לפני מספר

18

שבועות הלכתי ברחוב הנח"ל ו(מלה לא ברורה) מהסבל היומיומי

19

שתושבי רח' הנח"ל עוברים כל יום ,הרעש הבלתי נסבל שמגיע מכיוון

20

כביש  65שאגב מרחק של אולי  24מטר מהבית שלכם 24 ,מטר מהבתים

21

שלהם .בנוסף לפני כבר לא חודש ,כבר חודשיים ,לפני כחודשיים סיפר לי

22

אחד התושבים כי באחד הערבים ...באחד הערבים איבד רכב שליטה ועף

23

לתוך אחת החצרות ,למזל לא היו שם אנשים או ילדים ששיחקו בחצר

24

ונמנע אסון .מכונית התהפכה ועפה לתוך החצר ,וכידוע לכם כביש 65

25

פתוח ,הנסיעה המותרת בו היא  64קמ"ש ,אף אחד לא נוסע שם ב64-

26

קמ"ש .בעבר הגיעה החברה מטעם המועצה שבדקה את הרעש והגיעה

27

בשעות שהתנועה שם דלילה ותוצאות הבדיקה מן הסתם היו גבוליות,

28
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אבל הן היו גם בשעה שהתנועה דלילה ,ברור שהתוצאה תצא גבולית או

1

בכלל לא ולא צריכים להיות חכמים בשביל להבין שאם החברה הזאת

2

הייתה מגיעה בשעות העומס הכל היה תקין והיו אומרים כן ,יש רעש .אני

3

מסביר לכם זה לשבת שמה ולהקשיב למכוניות נוסעות ,אתם לא יכולים

4

לשמוע ,לא יכולים לדבר ,מדברים שומעים רעש של מכוניות ואז אתם

5

מתרחקים מהמקום יש לכם שקט ,וואו ,זה אבסורד ,תחשבו בן אדם

6

מתעורר בבוקר ,חמש ,שש בבוקר ,רוצה לשתות קפה של הבוקר ,שומע

7

את הרעש של הטריילרים כל היום .אי לכך אני מבקש שהמועצה תקים

8

קיר אקוסטי ,אולי אפשר לבקש סיוע ממע"צ שזה לא יעלה למועצה

9

חיים ,אם זה אפשרי אני לא יודע ,לעשות את זה .ההצעה שלי שהמועצה

10

תקים קיר אקוסטי לכל אורך כביש  65צמוד לרחוב הנח"ל באזור של

11

רחוב הנח"ל ולא גן השומרון מה שאתה אומר.

12

נעשו שם בדיקות רעש מספר פעמים ותוצאות לא גבוליות והבדיקות נעשו

13

גם בלילה וגם ביום .הבדיקות רעש האחרונות שנעשו ,המקום הרועש

14

ביותר לגמרי במפתיע מבחינתי מבחינת הרעש של כביש  65הוא דווקא

15

בפרחי הדר ולא בנח"ל ,אני לא יודע להסביר את זה ,והסיכום היה וזה

16

מה שבוצע על ידי מע"צ שקטע הכביש מאזור צ'צ'קס בערך נסלל

17

באספלט שקט ,וזה מה שנעשה .רוצים לעשות עוד פעם בדיקות רעש,

18

נעשה עוד פעם בדיקות רעש.

19

מר א .כאכון:

כן ,אני אשמח מאוד.

20

מר ח .געש:

אנחנו נעשה עוד פעם את הבדיקות רעש.

21

מר א .כאכון:

אבל אם אפשר חיים שהבדיקות יעשו לפי שעות שהתושבים יבקשו כי הם

22

גרים שם.

23

עושים את הבדיקות בארבע ,חמש נקודות זמן ,שמו בחדר שינה במקרה

24

בבית הכי קרוב לכביש ,דווקא בשכונה של גן השומרון כי הכי קרובה

25

לכביש ולא שכונת הנח"ל ,שמו בבית ,איפה דב מילנר גר? בבית הראשון

26

או השני של

27

ראשון שמה בסוף.

28

מר ח .געש:

מר ח .געש:

גב' כ .גדרון:
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בבית שקרוב לשכונת הנח"ל שמו אצלו את המדי רעש ולא הגיע אפילו

1

לגבול.

2

דובר:

...הרבה יותר חזק כשאתה מתקרב לצומת ,לא כשאתה רחוק מהצומת.

3

מר א .כאכון:

בדיוק

4

מר ח .געש:

אפשר לקבוע עם

5

דובר:

בתור אחד שגר שם אני יכול להגיד לך שכשאני הולך לכיוון הצומת אני

6

שומע את הרעש הרבה יותר חזק.

7

אצלי בבית אין ספק שהרעש הכי חזק בדרך הים ,כי אני גר על הכביש.

8

נעשה את הבדיקה

9

מר א .כאכון:

...קיר אקוסטי.

10

מר ח .געש:

אני יכול להציב הכל ,מה אני לא יכול? המועצה תבנה לי קיר אקוסטי,

11

מה לא?

12

מר א .כאכון:

איך קיר אקוסטי אם יש...

13

מר ח .געש:

אה ,איך אפשר ,טוב .אנחנו נעשה בדיקת רעש שוב ,לפי ה ,אומר האיש

14

קרוב לצומת קרוב לצומת ובקצה שקרוב לכביש ,כי אתה שומע ,הוא גר

15

רחוק מהכביש ואצלו הרעש הכי חזק ,זה דומה למה שאני אומר עכשיו

16

שבפרחי הדר שבכלל רחוקים ויש שם שטח חקלאי שם הרעש הכי גבוה.

17

מר א .כאכון:

יכול להיות ...אי אפשר לדעת.

18

מר ח .געש:

אנחנו נעשה בדיקת רעש ,אני בטח לא מתכונן להיכנס להוצאה ,אני בטח

19

לא מתכונן

20

דוברת:

מה עם בדיקת הרעש בנווה פרדסים?

21

מר ח .געש:

בשבוע הבא אצל קלגנוביץ' ,שהאיש הנחמד הזה יקים קשר עם צילה,

22

יתאמו אצלו את הבדיקת רעש ,אני באופו פורמלי מבקש להסיר את

23

ההצעה מסדר היום ,מי בעד ההסרה שלה? או.קי ,.מי נגד? שלושה נגד,

24

תודה רבה .ההצעה הוסרה מסדר היום.

25

ההצעה לסדר הבאה ,הוקמו ועדות לדיור לאומי מה שנקרא ,מה שבעבר

26

היו ועדות לקיצור הליכים ,יש ועדה שעוסקת בשני מתחמים בפרדס חנה

27

כרכור ,מתחם הטריז ומתחם מחנה  ,34אני מבקש לאשר את המינוי שלי

28

מר ח .געש:
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ואת המינוי של אריה כנציגי המועצה בוד"ל .סעיף .6

1

מר י .זריהן:

אבל יש פה...

2

גב' צ .כהן:

אין חומר מצורף לסעיף הזה.

3

מר ח .געש:

איזה סעיף?

4

גב' צ .כהן:

 ,5כלום ,אתה מקריא את הסעיף והוא מחפש את החומר הנלווה ואין

5

חומר נלווה.

6

מר ח .געש:

רגע ,אני

7

גב' צ .כהן:

אתה בסדר גמור ,אין פה חומר נלווה ,הוא פשוט רץ בחוברת.

8

מר ח .געש:

אז סליחה ,טעות שלי.

9
10

 .3אישור צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט – חוקי עזר לפרדס חנה כרכור תשע"ג
( )301/מצ"ב).
מר ח .געש:

11
12

אישור ,טעות שלי ,אישור צו סדר ,צו סדר הדין הפלילי ,ברירת משפט,

13

חוקי עזר לפרדס חנה כרכור ,אני מבקש שהיועץ המשפטי יסביר.

14

מדובר למעשה בשינוי השיטה שלפיה מתבררים דוחות ,עבירות קנס.

15

היום ברוב הרשויות עוברים לשיטה הזו שהיא למעשה ,התושב צריך

16

לבקש להישפט ואם לא למעשה חייב לשלם .השיטה היום שלפיה עובדים

17

בצו ברירות קנס היא שהדו"ח שניתן הוא דו"ח הזמנה לבית המשפט אלא

18

אם התושב משלם אותו ,עכשיו השיטה הזו הופכת את זה כי השיטה הזו

19

לא יעילה משום שרוב הדיונים למעשה נגמרים או שלא מגיעים או

20

שמגיעים ומשלמים ,לכן אנחנו נותנים את הברירה לבקש את השפיטה

21

באמצעות הודעה לבית משפט והקנס יהיה קנס כספי לתשלום אלא יבקש

22

התושב להישפט בבית משפט ,פשוט להפוך את זה.

23

מר י .זריהן:

מה שאתה מבקש ,באיזה רשויות יש את זה כבר?

24

ען"ד ג'ובראן:

בהרבה רשויות.

25

מר י .זריהן:

איפה? תן לי דוגמה.

26

ען"ד ג'ובראן:

יש בהרבה מאוד רשויות ,אני לא זוכר את השמות שלהם...

27

רו"ח ר .גלר:

זה כמו משטרה ,אתה משלם קנס ...זה כמו ,זה אותה שיטה.

28

ען"ד ג'ובראן:
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ען"ד ג'ובראן:

זה אותה שיטה.

1

רו"ח ר .גלר:

זה ברירת קנס מה שנקרא.

2

ען"ד ג'ובראן:

זה לא משנה כלום בחוקי העזר.

3

מר י .זריהן:

איך זה משתלב

4

מר א .כאכון:

משתלב ,משתלב.

5

ען"ד ג'ובראן:

רגע ,זה לא משתלב ולא משנה את חוקי העזר .היום חוקי העזר נאכפים

6

באמצעות צו עבירות הקנס ,צו עבירות הקנס שהוא צו ארצי כולל בתוכו

7

פרקים של כל הרשויות המקומיות והוא מאפשר להטיל קנסות שלמעשה

8

מתבררות בבית משפט .הטיפול המבוקש הוא למעשה מטיל את הקנס

9

לתשלום אלא אם מתבקש עריכת משפט ,זה ההבדל.

10

מר ח .געש:

עכשיו זה צריך לעבור למשרד הפנים לאותו תהליך של אישור חוקי עזר?

11

ען"ד ג'ובראן:

בוודאי ,זה צריך לעבור למשרד הפנים ,לאישור משרד המשפטים.

12

מר א .כאכון:

למה ,למה צריך את זה?

13

ען"ד ג'ובראן:

כי זה מסרבל ומכביד על המערכת.

14

רו"ח ר .גלר:

זה מקל על האזרח ,במקום שהוא יסע לבית המשפט שישלם קנס.

15

ען"ד ג'ובראן:

אני יכול לתת לך רשימה ארוכה מאוד של שמות.

16

מר ח .געש:

למה לא הבאת לנו רשימה?

17

ען"ד ג'ובראן:

זה מקל על התושב קודם כל ,הוא לא צריך לקבל זימון לבית משפט אם

18

הוא מתכוון לשלם.

19

מר א .כאכון:

בכל מקרה אם הוא ישלם הוא לא יקבל זימון.

20

ען"ד ג'ובראן:

לא ,הוא מקבל זימון ,אם הוא משלם את זה אחר כך זה עדיין לא פוטר

21

אותו מההופעה ,הוא צריך לשלם את זה פרק זמן.

22

מר א .כאכון:

ברור...

23

ען"ד ג'ובראן:

הדבר האוטומטי היום הוא הזמנה לבית משפט ,אז הדבר האוטומטי

24

יהיה קנס אלא אם התושב יבקש לערוך משפט.

25

עו"ד בר כוכבא :זה מקל על האזרח שהוא לא יצטרך לבוא למשפט ,הוא ישלם .אני אסביר

מר א .כאכון:

26

לך.

27

תסביר לי ,איך זה הולך היום?

28
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עו"ד בר כוכבא :תקשיב לי ,היום זה הולך...בית משפט ,מה שיקרה האזרח
מר א .כאכון:

...היום...

1
2

עו"ד בר כוכבא :יש לך דו"ח אתה הולך ישר לבית משפט ,אתה לא יכול ל ...בית משפט

3

יחייב ,עכשיו אם יש לך דו"ח וכתוב לך את הסכום אתה משלם ואתה לא

4

צריך

5

צו בית משפט?

6

מר א .כאכון:

עו"ד בר כוכבא :כן
ען"ד ג'ובראן:

צו בית משפט.

עו"ד בר כוכבא :לא ,זה מקל על האזרח ,האזרח משלם ,הוא לא הולך לבית משפט בשביל

דובר:

7
8
9

כמה מאות שקלים .רוב האזרחים ככה רוצים.

10

אז למה זה מסרבל המערכת אם

11

עו"ד בר כוכבא :זה לא ,זה מקל על האזרח ,הסבירו ההפך ...אם לא מוצא חן בעיניך יש

12

הסבר אחר.

13

ען"ד ג'ובראן:

אני אגיד לך למה זה מסרבל ,במקום להגיש את הדוחות בחדרה

14

דובר:

אבל למה זה מכביד על המערכת ,זה מה שאני רוצה להבין.

15

ען"ד ג'ובראן:

כי יש הרבה דוחות

16

עו"ד בר כוכבא :שילכו לבתי משפט ,הכי טוב.
ען"ד ג'ובראן:

יש הרבה דוחות שאין שום כוונה לתושב להגיע לבית משפט איתם והגשת

18

כתב אישום סתם מסרבלת ו...

19

עו"ד בר כוכבא :לאזרח זה מפריע.
ען"ד ג'ובראן:

17

וגם למערכת.

20
21

עו"ד בר כוכבא :זה לטובת האזרח ,לא למערכת .המערכת תחייב אותו בכל מקרה.

22

המערכת תחייב אותו בכל מקרה ,זה יותר קל לאזרח ,בשיא הרצינות ,זה

23

פגיעה באזרח.

24

אני חושב שזה לא...

25

מר י .זריהן:

עו"ד בר כוכבא ... :בית משפט

26

מר י .זריהן:

אני חושב שהשיטה הקודמת הייתה...

27

מר ח .געש:

עוד מישהו רוצה להתייחס?

28
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למה ,כיום  ...ברירת קנס ...הזמנה למשפט אלא אם החליט התושב

1

לשלם ,זה מה שקורה היום ,אלדד ,זה לא מה שאתה אומר ,אתה אומר

2

ישר בית משפט ,לא ,שורה שניה ,כלומר הם  ...הזמנה למשפט אלא אם

3

החליט התושב לשלם ,אלדד ,אני חושב שאתה התבלבלת.

4

ען"ד ג'ובראן:

התושב לא רץ לשלם ,אתה מגיש כתב אישום ,כל אחד...

5

מר א .כאכון:

זה ברירת קנס ,זה ברירת קנס למעשה.

6

מר ח .געש:

היום זה ברירת משפט ואנחנו רוצים לעשות ,היום זה ברירת משפט

7

ואנחנו רוצים לעשות את זה ברירת קנס.

8

עו"ד בר כוכבא :יותר טוב לאזרח ,מה ,אני לא מבין.

9

ען"ד ג'ובראן:

מי שרוצה להשיג על הדו"ח יכול להגיש בקשה להישפט בבית משפט.

10

דובר:

איפה זה מופיע ,בכמה עיריות...

11

ען"ד ג'ובראן:

בעשרות ,בהרצליה ,בנתניה ,בת"א.

12

מר י .זריהן:

אני רוצה לבדוק את זה ברשויות שיש את זה שם...

13

מר א .כאכון:

אם אפשר ,חיים ,לדחות את זה לדיון הבא ,אם אפשר אדוני ראש

14

המועצה לדחות את זה לדיון הבא ,אני אבדוק את זה גם...

15

מאחר ובלאו הכי זה הולך למשרד הפנים ואתה רואה כמה שנים  ...גם

16

ככה

17

חיים ,אולי  ...בנתניה אני מכיר באופן אישי את פיארברג אני מוכן לבדוק

18

את זה איתה.

19

אני יודע שאתה מכיר באופן אישי את כולם .אני מבקש ,בלאו הכי זה

20

הולך עכשיו למסלול יסורים ארוך של ה-

21

מר י .זריהן:

זה לא משנה ...בוא נבדוק את זה בעירייה אחרת ...אתה בדקת את זה?

22

ען"ד ג'ובראן:

זה לוקח עד שנה ...אם תמצאו את זה זה ממש קטסטרופלי...

23

מר י .זריהן:

למה אני צריך לאשר דבר שאני צריך ,תן לי לבדוק אותו...

24

מר ח .געש:

אני מבקש לאשר את התיקון המוצע ,מי בעד האישור?

25

מר ח .געש:

מר א .כאכון:

מר ח .געש:

ד"ר השמשוני :איזה אישור?

26

רו"ח ר .גלר:

התיקון

27

מר ח .געש:

בעד התיקון המוצע ,מי נגד? יואב ,מר זריהן ,מר כאכון ,תודה רבה,

28
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ההצעה אושרה.

1
2

 .6אישור מינוי של חיים געש ואריה רפופורט לנציג בוד"ל (הוועדה המחוזית לדיור
לאומי) של תוכנית הטריז ומחנה .00
מר ח .געש:

3
4

הסעיף הבא ,אני חוזר ,המדינה הקימה ועדות לדיור לאומי שנועדו לפתוח

5

את צווארי הבקבוק במקרה של אישור תוכניות בניין עיר שמעל ...244

6

נחמיה

7

מר נ .מנצור:

(לא ברור)

8

מר ח .געש:

נחמיה

9

מר נ .מנצור:

 ...מה אתה מבלבל את המוח...

10

מר ח .געש:

נחמיה ,המדינה ,סעיף  6בסדר היום .אני אודה לקהל אם לא ישתתף( .מר

11

נחמיה מנצור ברקע ,לא ברור) סעיף  ,6נחמיה ,המדינה הקימה במסגרת

12

הניסיון לפתוח צווארי בקבוק בתהליכי תכנון ובנייה המדינה הקימה מה

13

שנקרא וד"ל ,ועדות לדיור לאומי.

14

דובר:

איפה זה?

15

מר ח .געש:

זה במסגרת הוועדה המחוזית ,לכל ועדה מחוזית יש לידה וד"ל ,הוד"ל דן

16

בתוכניות ספציפיות שמעל  244יח' דיור .בפרדס חנה כרכור שתי תוכניות

17

שמקודמות על ידי המדינה ,הטריז ומחנה  ,34נקבעו במסגרת הוד"ל

18

ואנחנו מתבקשים לאשר את המועמדות שלי ושל אריה כנציגי המועצה

19

בוד"ל ,שאר הנציגים בוד"ל זה נציגי המדינה כמו בוועדה המחוזית.

20

אני מבקש ,אני חושב שאתה לא צריך להיות שם ,אתה ביותר מדי ועדות

21

נמצא ,אני חושב שאלדד בר כוכבא אין לו תפקיד  ...תן לאלדד (מדברים

22

ביחד ,לא ברור)

23

מר ח .געש:

תן לו לדבר ,נו

24

מר א .כאכון:

אלדד מקבל פה משכורת מאוד גבוהה ,בוא ניתן לו תפקיד ,חבר'ה ,אתם

25

מפריעים לי ,באמת .אלדד מקבל פה משכורת של  644אלף שקל בשנה,

26

שכר של סגן

27

מר א .כאכון:

עו"ד בר כוכבא :מהפה שלך למעלה.

28
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24

חברת איגמי40-3666868,

אני מבקש ,בוא ניתן לו חיים את התפקיד הזה שמה .דבר שני

עו"ד בר כוכבא :יש לי מספיק

1
2

מר א .כאכון:

לא ...מבין הוא מבין ואני חושב שחיים צריך לסדר לו תפקיד.

3

מר ח .געש:

בכמה ועדות אני ,דרך אגב ,אמרת שאני בהרבה ועדות.

4

מר א .כאכון:

אני יודע? אתה בהרבה מאוד ועדות.

5

מר ח .געש:

באמת?

6

מר א .כאכון:

כן ,אני ,אני ...חיים ,אני כל פעם רואה

7

רו"ח ר .גלר:

הוא לא יודע אפילו איזה ועדות.

8

מר ח .געש:

אתה פשוט טועה.

9

מר א .כאכון:

אני פשוט אין לי את זה פה.

10

מר ח .געש:

אתה טועה.

11

מר א .כאכון:

אני אכתוב לך מכתב.

12

מר ח .געש:

תכתוב לי.

13

מר י .זריהן:

לא משנה ,בוועדה הזו אתה לא מתאים.

14

מר ח .געש:

הבנתי ,בסדר ,זו דעתך ואתה גם תומך בה ,כן.

15

מר א .כאכון:

זה דבר ראשון ,דבר שני אני חושב שאלדד צריך להיות ,אני חושב שצריך

16

להיות נציג ,חבר מועצה.

17

עו"ד בר כוכבא :על זה אומרים לא מדובשך ולא מעוקצך.

18

מר א .כאכון:

 ...ואם תשאל אותי ,כל ה...

19

מר ח .געש:

טוב ,עוד מישהו מבקש להתייחס? אם כך אני מבקש לאשר את

20

המועמדות שלי ושל אריה כנציגי הוד"ל בטריז ומחנה שמונים ,מי בעד?

21

נורית ,רינה ,מי נגד? מי נמנע? מי נגד? מר כאכון.

22

דובר:

איך הצבעת יוסי? נגד

23

מר י .זריהן:

כל מה ש ...אני נגד .ראש מועצה יכול להוריד מהסדר את כל ההצעות של

24

האופוזיציה...

25
26

 .7אישור תב"רים (מצ"ב).
מר ח .געש:

אישור תב"רים ,גזבר בבקשה.

27
28

ישיבת מועצת פרדס חנה-כרכור
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רו"ח ר .גלר:

26
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אישור תב"רים ,יש שני תב"רים ,682 ,הצטיידות ,סדנאות במפתן 662

1

אלף שקל ,חצי חצי ,קרן עזבונות משרד הרווחה

2

מר א .כאכון:

הצטיידות של מה?

3

רו"ח ר .גלר:

והמועצה ,זה בציוד לצילום ,סדנת צילום 038 .זה הגדלת שיפוץ מועדון

4

פיס ב 544-אלף שקל 049 ,על חשבון המועצה ו 96-על חשבון מפעל הפיס.

5

מר י .זריהן:

זה לא משהו של הבחירות ,דווקא חצי שנה לפני הבחירות?

6

גב' ר .רונן:

זה כבר ארבע שנים ,רק לצערנו...

7

מר י .זריהן:

ארבע שנים לוקח( ...מדברים ביחד ,לא ברור) למה לא דחו את זה לפני

8

שלוש שנים ,לפני שנתיים?

9

אני מבקש לאשר את התב"רים ,מי בעד? פה אחד ,תודה רבה .הישיבה

10

הזאת נעולה .נעשה עשר דקות הפסקה...

11

מר א .כאכון:

לא ,אני מעדיף חיים ,בשמונה ,למה...

12

מר ח .געש:

אה ,או.קי .בסדר ,חברים ,שמונה ,שמונה ,תודה רבה .בשמונה  ...הם

13

מבקשים ללכת להתפלל.

14

מר ח .געש:

ישיבה נעולה

15

