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 6   השתתפו:

 7 מר חיים געש, ראש המועצה

 8 כוכבא, סגן ומ"מ ראש המועצה-מר אלדד בר

 9 רו"ח רן גלר, גזבר ומזכיר המועצה

 10 מר אריה רפפורט, מהנדס המועצה

 11 82:01הגיע באיחור  – מר עמנואל מצליח, חבר מועצה

 12 יעקב צדקה, חבר מועצהמר 

 13 מר אבי כאכון, חבר מועצה

 14 מר יוסי זריהן, חבר מועצה

 15 מר אפרים מעודה, חבר מועצה

 16 גב' רינה רונן,חברת מועצה

 17 מר נחמיה מנצור, חבר מועצה

 18 מר עמוס כחלון, חבר מועצה

 19 גב' נורית השמשוני, חברת מועצה

 20 גב' חיה בן צבי, חברת מועצה

 21 גב' כוכי גדרון, חברת מועצה

 22 

 23 על סדר היום:

 24 מוגשת ע"י מר אבי כאכון4 –הצעה לסדר בעניין מימון השבת הפתוחה  84

 25 מוגשת ע"י –הצעה לסדר בעניין סגירת עסקים בשבת ואכיפת החוק  04

 26 מר אבי כאכון4 

 27 מוגשת ע"י מר אבי כאכון4 –הצעה לסדר בעניין קיר אקוסטי  14

(1181) 12יבת מועצה מן המניין  מס' פרוטוקול יש   

  0.81באפריל  81ביום ה', ח' באייר תשע"ג, 
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 1 ר אבי כאכון4מוגשת ע"י מ –הצעה לסדר בעניין סלילת מדרכה  4.

 2 אישור להעסקת גב' נגה רונן שחם, בתה של חברת המועצה גב' רינה רונן,  14

 3 משרה4 %.1בתפקיד עו"ס קהילתית בהיקף של  

 4 0.814אישור תבחינים לוועדת תמיכות לשנת  64

 5 אישור הסכם חילופי קרקע בדרך של איחוד וחלוקה בין המועצה לבין דב גראו 74

 6 4 21, 872חלקות  71..8גוש  –"מ חברה לבנין ופיתוח בע 

 7 רח' נטע4 – 701811..8אישור זיקת הנאה לציבור בעבור מעון יום בגו"ח  14

 8 לכל פרויקט .0.8-ו 0.81אישור פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בשנים  24

 9 שימומן ע"י מפעל הפיס4 יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד 

 10 בבנק דקסיה ישראל4 

 11 אישור צירופו של מר אייל שני מנהל היחידה לאיכות הסביבה לנציג המועצה 8.4

 12 באיגוד ערים וטרינרי אזור שומרון במקום מר אפרים מעודה4 

 13 אישור תב"רים4 884

 14 

 15 פרוטוקול

 16 

 17 שלום, ערב טוב.  ח4 געש, ראש המועצה:

 18עבודה ועל ה לברך את חברתנו כוכי על ההשקעה, על הערב טוב. אני רוצ ח4 בן צבי:

 19 ההצלחה ביום העצמאות. 

 20 תודה רבה. כ4 גדרון:

 21מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה. אני משוכנע שאני ערב טוב. אני  ח4 געש, ראש המועצה:

 22, ברכות לבית הספר הממלכתי כרכור על קבלת פרס חינוך מדבר גם בשמכם

 23צוות המורים, העובדים, ההנהגה מנהלת ביה"ס לאה קראוס,  ארצי.

 24זה הבית ספר היחידי  גם מערכת החינוך שבמועצה.ית, התלמידים. המוסד

 25 ברכות, יישר כוח.במחוז חיפה שזכה בפרס ארצי. אז 

 26 ברכות גם לרון קשתי שהוא קיבל חייל מצטיין. נ4 מנצור:

 27נה כרכור קיבלו אחד מצטיין ארצי, אחד מצטיין שני חיילים מפרדס ח ח4 געש, ראש המועצה:
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 1אחד  קיבל אחד והשני אני לא זוכר רס"ר בקבע,דה רמטכ"ל. הבן של יהו

 2 מצטיין רמטכ"ל ואחד מצטיין הנשיא, אז בוודאי אנחנו מברכים אותם.

 3, אני חושב שהעבודה של כוכי בהתנדבות והארגון של כל האירועים חיה פתחה  

 4ראויה להערכה. היא עושה את זה הרבה  מה שאנחנו קוראים משואה לתקומה

 5מאוד פרגון,  רות לכאלה ואחרים, בסך הכול יש הרבהשנים. יש תמיד הע

 6 הרבה מאוד יישר כוח. תודה רבה, כוכי.

 7 

 8 מוגשת ע"י מר אבי כאכון –צעה לסדר בעניין סלילת מדרכה ה

 9 לסדר היום יורד עפ"י בקשתו של המציע.  0סעיף  ח4 געש, ראש המועצה:

 10 

 11 כאכון מוגשת ע"י מר אבי –הצעה לסדר בעניין מימון השבת הפתוחה 

 12 , מר כאכון בבקשה./הצעה לסדר מס'  ח4 געש, ראש המועצה:

 13בנוגע לזה, אנחנו לפני שאני מתחיל אני רוצה לשאול מימון השבת הפתוחה.  א4 כאכון:

 14לפני שנתיים, חיים, העברנו כאן החלטה, שלוש שנים בעצם, שנתיים בעצם, 

 15 העברנו החלטה שאנחנו לא מממנים את השבת הפתוחה. נכון? 

 16 כן, את ההצעה לסדר בבקשה. ח4 געש, ראש המועצה:

 17השבת אומני הוחלט בלא מעט ישיבות מועצה כי המועצה לא תממן את  א4 כאכון:

 18 יום שבת קודש הוא. כל זמן שהם יפתחו את עסקיהם בשבת.  הפתוחה,

 19שלטי חוצות השייכים למועצה ובו הם מפרסמים גם השנה נתלו ברחבי הישוב  

 20לא לשקר שהמתנ"ס מממן, כי אני מבקש ממך, חיים, את השבת הפתוח. 

 21המתנ"ס עם זה שלטים שהם שלנו, אין קשר ישיר אנחנו המתנ"ס לא מממן. 

 22ציגו את העם האומנים. ולמשל אם היה לנו קשר ישיר כלשהו מתי הם 

 23היצירות שלהם במתנ"ס, הם עשו איזה ערב כזה של הצגת היצירות שלהם 

 24 במתנ"ס. 

 25יר של האומנים הוא איתך ומול חברי הקואליציה, עם לכאורה הקשר היש 

 26ההצעה שלי זה  רינה רונן, עם נורית השמשוני, עם כוכי גדרון, עם חיה.

 27אני האומנים. על זה שפורסמו יחויבו המועצה תחייב את כל שלטי החוצות 
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 1להציג בפנינו קבלה על ביקשתי גם לרשום פה, מנגד לחייב את האומנים 

 2 זה בהצעה לפני חודש או חודשיים. כתבתי את תשלום. 

 3 טוב. אז זאת ההצעה.  ח4 געש, ראש המועצה:

 4 כן. א4 כאכון:

 5 מסדר היום. האומנים משלמים. אני מציע להסיר את ההצעה ח4 געש, ראש המועצה:

 6 רגע, האומנים משלמים? אתה יכול להציג לנו את הקבלה? א4 כאכון: 

 7 יש חיוב. כן.   ר4 רונן:

 8 יש חיוב. ועצה:ח4 געש, ראש המ

 9 יש חיוב שהם שילמו על כל שלטי החוצות? א4 כאכון:

 10 אחרי שאתה הערתכולם. הכול שולם.   ר4 רונן:

 11 רינה, אני לא מקיים דיון.  ח4 געש, ראש המועצה:

 12 אפשר לדעת כמה כסף שולם?רינה,  דובר:

 13 אני לא זוכרת בדיוק, אבל שולם.  ר4 רונן:

 14 הסיר את ההצעה, אני מבקש ל ח4 געש, ראש המועצה:

 15 אבל יש פה הצעה, תענה. מה זה אתה מסיר? תן תשובות. דובר:

 16הצעה לסדר, אני מציע להסיר אותה מסדר . הייתה אני לא מקיים דיון ח4 געש, ראש המועצה:

 17 היום. מי בעד?

 18 מהסיבה הפשוטה שלא משלמים. תגיד.  א4 מעודה:

 19 מי בעד?  ח4 געש, ראש המועצה:

 20 שכן משלמים. הוא אומר א4 כאכון:

 21 אבל על מממנים הוא אמר לך.לא, משלמים עבור השילוט.  א4 מעודה:

 22 מי נגד ההצעה להסיר?  ח4 געש, ראש המועצה:

 23 על מה נגד? הוא אומר לך שהם משלמים.  א4 מעודה:

 24ההצעה ירדה מסדר נגד. מישהו נמנע? תודה רבה.  3מי נגד? מי נגד?  ח4 געש, ראש המועצה:

 25 4 היום

 26 

 27 מוגשת ע"י –דר בעניין סגירת עסקים בשבת ואכיפת החוק הצעה לס
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 1 מר אבי כאכון

 2 ההצעה לסדר הבאה, מר כאכון בבקשה. ח4 געש, ראש המועצה:

 3שלחתי עכשיו אני מזכיר פה לנוכחים, המקום שסגירת עסקים בשבת.  א4 כאכון:

 4שאילתה לפני חודשיים ואתה הגבת לי פה עליה בישיבת המועצה. למי שלא 

 5ליום שבת לגבי הביג, האם המועצה בנוגע כן נכח, השאילתה הייתה  נכח או

 6היא מחויבת למעשה אוכפת את החוק שהיא מחויבת בו. ואלדד תקשיב טוב, 

 7 לאכוף את החוק ולרשום דו"חות לעסקים שפתוחים בשבת. 

 8ומה שקורה חיים ענה לי שהמועצה לא עשתה את זה. עשתה את זה  

 9 אשונים ומאז ועד היום לא נרשמו שום דו"חות. בשבועיים, שלושה שבועות הר

 10קחים בטח הפ למה? מכיוון שאין לנו פקחים או שאנחנו עמוסים בפקחים, 

 11מתוכם הם לא  4-פקחים ש 0מאוד עסוקים ביום שישי בערב, כי יש לנו כולה 

 12יהודים, שהם יכולים כן להגיע לעשות את הדברים האלה, ולא עושים את זה, 

 13נראה להרחיק את המופרעים שיש בכל מיני מקומות למה הם עסוקים כ

 14שעושים ונדליזם. הם מאוד עסוקים שמה אז הם לא יכולים להגיע למקומות 

 15 שמה בביג. זה מה שנאמר, חיים על ידך, שהם לא יכולים לעשות.

 16בשתי ישיבות קודמות סיכמנו שכל עכשיו אני אתחיל את ההצעה שלי.  

 17קפה, חיים. לרבות כולל בתי קפה וזה היה  בתי העסקים ייסגרו בשבת, לרבות

 18כן בסיכום ובהחלטה וגם אני הצגתי בפניך את ההקלטה שאתה דיברת בה גם 

 19 וג'ובראן דיבר בה, לא אני. 

 20ואתה אמרת בפיך לפני כל, אתה מבחינתך אמרת שאתה רוצה לסגור את בתי  

 21י עסקים לפי כבוד האדם וחירותו ולפי הסטטוס קוו. אנהקפה ואת כל ה

 22לם, זה מה שאני רואה אמרתי שאני מבחינתי, מבחינת הדת, מבחינת בורא עו

 23 לנגד עיניי. 

 24ולצערי הרב אתה לא היית אמין ונשארת לא אמין בנושא הזה, חיים, ושיקרת  

 25בפרט חברי המועצה הדתיים כשאתה אמרת  אותי ושיקרת את חברי המועצה,

 26י לא הבינו בדיוק או שלא הפרוטוקול שנכתב אוללנו וליועץ המשפטי שפתאום 

 27 קראו נכון את הפרוטוקול  או שלא כתבו נכון את הפרוטוקול.
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 1הבינו נכון, כנראה שאתה כותב לא טוב, איזה קטע, הפרוטוקול וההקלטה לא  

 2 אתה שם בפרוטוקול, את הפרוטוקול וזה היה מזויף כנראה. 

 3י לך לאחר שחלק מהעסקים נפתחים בשבת הגשתי לך את השאילתה שאמרת 

 4ואמרת שהמייל לא מספיק. ואגב הבטחת לי שתחזור  וענית לי מה שענית לי,

 5ולא חזרת אלי בנוגע למייל לגבי מה שהבטחנו לעשות את זה. לא חזרת אלי 

 6 אלי עד היום. אני מבקש, איפה היועץ המשפטי אגב? 

 7 נבצר ממנו להגיע. ח4 געש, ראש המועצה:

 8המועצה המקומית תסגור את כל  הצעה הבאה:טוב. אני מבקש להעלות את ה א4 כאכון:

 9העסקים הפתוחים בשבת, לרבות בתי קפה ומסעדות כפי שסוכם והוחלט על 

 10בחוק העזר לרבות בתי קפה, אלא אם כן זה כבר פירוש ידנו ולפי מה שכתוב 

 11 אחר, למעט. לא יודע.

 12 יוצא נגדם כתב אישום. כמו שאתה יודע לתבועואלה בעסקים שיפתחו בשבת  

 13ככה תלמד לתבוע אנשים שהם שבים שלנו על שטויות ואתה ברובם מפסיד, תו

 14 מפרים את החוק כל שבת ושבת. גם שישי וגם שבת.

 15המועצה תפעיל נגדם פקחים ותרשום להם דו"חות בכל שבת. גם בשישי בערב  

 16אנחנו נתבע אותם בבתי וגם בשבת בבוקר. ואלה שלא עומדים ולא יעמדו 

 17 המשפט המקומיים. 

 18 אני מציע להסיר הבורר: כב'

 19בביג ושאלתי אותם אם אני הייתי בשבת בחנות חיים, אני רוצה להגיד משהו.   ר4 רונן:

 20שקל  004והם משלמים היה פקח ואם הם שילמו קנס. והם אמרו שהיה פקח 

 21 קנס.

 22 תשאלי את ראש המועצה אם נרשמים דו"חות.  א4 כאכון:

 23 בחיי, אני שאלתי בחנות.  ר4 רונן:

 24 אז בחיי שהם משקרים אותך. כון:א4 כא

 25 אני שואל אותך, חיים, הרי בזמנו היה פה אחד  א4 מעודה:

 26פרט לבתי אוכל מקבלים דו"חות. אמר היועץ המשפטי שבתי אוכל ניתן  ח4 געש, ראש המועצה:

 27 לפתוח. 
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 1 סליחה. א4 מעודה:

 2 .אני לא מקיים דיון ח4 געש, ראש המועצה:

 3היא לא זה ולהגיד שהצבענו, שבאותה הצבעה הבעיה אבל אתה צריך לבוא  א4 מעודה:

 4עכשיו, אז מחר בבוקר יבואו יפתחו כולם פה מהסיבה שלו, מחר זה הרי יום 

 5 ברגע שאתה פותחשבתון. 

 6 המועצה תמשיך לפעול עפ"י חוק העזר הקיים. ח4 געש, ראש המועצה:

 7הוא שאל אם  אותו זה כולל? והוא אמר כולל.אבל בזמנו אכן שאל כאכון  א4 מעודה:

 8 החוק עזר כולל את בתי קפה, וזה כתוב בתמליל, הוא אמר זה כולל.  

 9 טוב. ח4 געש, ראש המועצה:

 10 אז יש לך תשובה? למה אתה רוצה א4 מעודה:

 11 המועצה תמשיך לפעול עפ"י חוקי העזר.  ח4 געש, ראש המועצה:

 12וליטיקה? אני יכול אין פה פוליטיקה, נחמיה, זה כבוד של בורא עולם. איזה פ א4 כאכון:

 13שזה פוגע בי פוליטיקה המהלך הזה, אבל אני עושה כי זאת האמונה להגיד לך 

 14 שלי. 

 15אבי באמת, לא לעשות מזה, אתה יודע אתה אומר שלוש פעמים ביום אחרי  נ4 מנצור:

 16 בגלל שאנחנו נצור לשוני מרע. עכשיו אנחנו מגדלים זקן  3/תפילת 

 17 כן. א4 כאכון:

 18נחנו צריכים צינות. נפטרו צדיקים וחסידים רבים מה זה מרע לשונך, אלא, בר נ4 מנצור:

 19פה אחד לכבד את השני ולא להטיח זה שקרן, זה רמאי וכל זה. אז אני לא 

 20 שקרן ולא שקרן. אומר שאתה חלילה 

 21דיבר איתי והוא לא התקשר אלי ולא אני יש לי הסדר עם חיים וזה לא חדש,  

 22סקים בשבת. אבל אני שאלתי שאלה עכשיו, אם להצביע נגד או בעד פתיחת ע

 23באיזה תקופה הם מגיעים? הם מגיעים כל חודש, הם האם הפקחים מגיעים ו

 24 כל חצי שנה. מגיעים 

 25חודשים, כי אני בדקתי את זה.  9ה שהם היו שם זה היה לפני אחרונהפעם ב א4 כאכון:

 26לק החאבל ההצעה שלי היא לא זאת, ההצעה שלי מתחלקת לשלושה דברים. 

 27  הראשון זה לסגור את העסקים בשבת.
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 1, הועלתה הצעה לסדר, אני מציע להוריד אותה חברים, אני מבקש ח4 געש, ראש המועצה:

 2בעד הסרה מסדר היום. מי  6מסדר היום. מי בעד להוריד אותה מסדר היום? 

 3 נגד? 

 4 נגד. מה החוק אומר? 6 א4 כאכון:

 5 יות נגד חוק העזר?אני רוצה להבין, אנחנו יכולים לה כ4 גדרון:

 6 חיים, מה החוק אומר? א4 כאכון:

 7 סוכם שעולה לדיון.אני רוצה לשאול שאלה.  כ4 גדרון:

 8סוכם שעולה לדיון. עכשיו את מבקשת את רשות הדיבור, קיבלת את  ח4 געש, ראש המועצה:

 9 רשות הדיבור. דברי.

 10לא אנטי דת. כל שאלה שהיא שאלה כללית, זה לא אנטי דת ו אני רוצה לשאול כ4 גדרון:

 11להיות נגד חוק העזר? יש פה האם אנחנו יכולים  אחד, איש באמונתו יחיה.

 12 חוק עזר. בשביל מה יש חוק? 

 13 זה חוק עזר שאנחנו עשינו אותו, כוכי. א4 כאכון:

 14א' אני רוצה לשאול יש חוק עזר ויש לדעתי, לא סליחה, אני מדברת עכשיו.  כ4 גדרון:

 15זה לא רק חוק עזר לא יודעת כי המשפטן לא נמצא, אני  בדקתי, אולי רן יודע,

 16שלנו, זה לא חוק עזר פרדס חנה כרכור, אלא יש חוק שאני חושבת שזה מה 

 17 שנאמר ע"י המשפטן בפעם הקודמת, שזה גם ארצי שבתי אוכל יהיו פתוחים.

 18עכשיו יש באמת אנשים שלא מבשלים, יש אנשים שקשה להם, אני לא יודעת.  

 19חוק העזר, וכרגע לא משנה, היום יכולים להיות נגד  אז א' האם אנחנו

 20 המורכבות היא כזאת, מחר תהיה מורכבות אחרת. 

 21 כוכי, מה פה נגד חוק העזר? דובר:

 22 אני אגיד. חוק העזר אומר שמותר לפתוח בתי אוכל.  כ4 גדרון:

 23הוא לא חוק השבת.  הוא לא אומר את זה. החוק הארצי הוא חוק המנוחה, ע4 כחלון:

 24 חוק המנוחה. הוא

 25 בואו נבדוק את זה.  כ4 גדרון:

 26 כוכי, בדקתי את זה. כוכי, תאמיני לי.  א4 כאכון:

 27 כוכי, סיימת?  ח4 געש, ראש המועצה:
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 1 לא, יש לי עוד כמה משפטים. כ4 גדרון:

 2 בבקשה. ח4 געש, ראש המועצה:

 3ה אני שואלת האם, ואני לא מדברת על מורכבות הישוב שכולם יודעים מ כ4 גדרון:

 4אני רוצה לשאול בקול רם ואני רוצה שזה המורכבות שלו. אז עם כל הכבוד, 

 5 יירשם. 

 6 רוצה תשובה? את מי את שואלת, אותנו? את  א4 מעודה:

 7 לא. אני שואלת כ4 גדרון:

 8 אז אל תגידי לשאול, תגידי את דעתך. אם תשאלי אני אענה לך תשובה. א4 מעודה:

 9 מצפה לתשובה, אני  מעלה את השאלה.לא אל תגיד לי מה להגיד.  כ4 גדרון:

 10 אז תגידי לא מצפה. א4 מעודה:

 11 אפרים, תן לה לדבר. מספיק עם ההצגות. ח4 געש, ראש המועצה:

 12 אני רוצה להעלות את השאלה כ4 גדרון:

 13 זה לא הצגה. שלא תגיד שאלה. א4 מעודה:

 14ם של באופן כללי שהביג יהיה סגור וזאת החלטה של כולם, ג יש החלטה כ4 גדרון:

 15זאת הייתה החלטה שלנו. ואני זוכרת שבאותה החילונים וגם של הדתיים. 

 16 ישיבה העלינו את העניין של בתי האוכל.

 17אני לא מבינה, לא מצליחה להבין, אלא אם יש איזה שהם דברים נסתרים בגו,  

 18ת נגד אוכלוסיה מאוד גדולה בישוב, שהאחוזים שלה למה אנחנו צריכים להיו

 19, כשעדיין אנחנו שומרים על השבת ועדיין אנחנו שומרים שובמאוד גדולים בי

 20 על המנוחה. 

 21עדיין אבל בנושא של בתי אוכל זה גם פוגע באנשים שרוצים לבוא לאכול  

 22במקום אחר. עכשיו זה משהו שיש את זה גם בארץ ואנחנו לא מיוחדים, 

 23דתי אפילו בירושלים יש את זה. ירושלים שתאמין לי שהאחוזים של הציבור ה

 24הם מאוד מאוד גבוהים, אבל עדיין יש שם איזשהו סטטוס קוו. יש התחשבות 

 25 גם בחילונים.

 26ובאמת אני מעריכה את זה לא יכול להיות שניקח את זה לכזאת קיצוניות.  

 27שכולנו אמרנו שצריך להיות סגור כשיכולנו גם להתנגד. לא התנגדנו. הלכנו 
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 1 באמת עם מנוחת השבת. 

 2לצאת מהמרובעות שלנו ולהגיד אנחנו ין הזה צריך קצת אז אני חושבת שבענ 

 3 הולכים כמו שקורה בארץ ובתי האוכל יהיו פתוחים.

 4 זהו כוכי? ח4 געש, ראש המועצה:

 5 כן. כ4 גדרון:

 6 תודה רבה. אפרים בבקשה. ח4 געש, ראש המועצה:

 7ח' כוכי גדרון גרה בראומרת אין חוק, יש חוק. חברים יקרים, כוכי גדרון  י4 זריהן:

 8 הבית היחידי בכל המושב שלא הפקיעו לו אתהמושב אחוזה. 

 9 מה זה שייך? כ4 גדרון:

 10 זה הבית שלה. יש חוק.  י4 זריהן:

 11 מה זה שייך?  כ4 גדרון:

 12 אני אגיד מה אני רוצה, יש לי עשר דקות. י4 זריהן:

 13 מה זה שייך בכלל? כ4 גדרון:

 14 ברח' המושב הבית היחידי י4 זריהן:

 15 אתה משקר. הכול עפ"י חוק.  פ"י חוק.הכול ע כ4 גדרון:

 16 חיים, אני אדבר על מה אני רוצה. י4 זריהן:

 17 אתה משקר. כ4 גדרון:

 18 אתה לא תגיד לי על מה לדבר. י4 זריהן:

 19 אתה משקר. כ4 גדרון:

 20 אני משקר? י4 זריהן:

 21 אתה משקר. כ4 גדרון:

 22 אני אראה לך את המכתב י4 זריהן:

 23 . אתה משקר כ4 גדרון:

 24 (צועקים-ד)מדברים ביח

 25 אני אגיד מה נעשה. הגשת הצעה לסדר? ח4 געש, ראש המועצה:

 26 כן. א4 כאכון:

 27 יש דיון. זאת ההצעה שאתה מציע, נכון? ח4 געש, ראש המועצה:
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 1 כן. א4 כאכון:

 2 נעלה אותה להצבעה. ח4 געש, ראש המועצה:

 3 סליחה, אני רוצה לדבר, להגיד למה אני  א4 כאכון:

 4 )מדברים ביחד(

 5חיים, מה קרה? סוף סוף האנשים שלך לא הצביעו לך, אתה עכשיו בהלם?  א4 כאכון:

 6 עכשיו שב בשקט ותן לנו לדבר.

 7  לא, לא, אתה לא תדבר ככה. כ4 גדרון:

 8 אתה תשב בשקט א4 כאכון:

 9 אתה לא תדבר ככה. כ4 גדרון:

 10 צועקים(כולם )

 11 אתה לא תדבר אל ראש המועצה ככה. כ4 גדרון:

 12 אתה איש קטן. א4 כאכון:

 13 )כולם צועקים(

 14 תשב בשקט ותלך הביתה. א4 כאכון:

 15 אתה תלך הביתה. ח4 געש, ראש המועצה:

 16 תלך הביתה מיד. א4 כאכון:

 17 אני אגמור את הישיבה עד הסוף.אני לא אלך הביתה.  ח4 געש, ראש המועצה:

 18 ותן לי לדבר.אז תסתום את הפה שלך  א4 כאכון:

 19 אתה לא תדבר ככה אל ראש המועצה. כ4 גדרון:

 20  )כולם צועקים(

 21לגבי העסקים הפתוחים בשבת, יש סטטוס קוו שהיה כל הזמן לגבי השבתות,  י4 זריהן:

 22יש חוק עזר ואני חושב שמה שצריך זה לקיים את חוק העזר ככתבו וכלשונו. 

 23זה הכול. ואם רוצים לפתוח עסקים בשבת, תשנה את חוק העזר ותעשה מה 

 24וח כי אם חוק העזר אומר שאסור ולפתשאתה רוצה. אבל אתה לא יכול לבוא 

 25 לפתוח, אז לא פותחים. 

 26 כן אפרים.סיימת?  ח4 געש, ראש המועצה:

 27שפתחו בביג הועלה הנושא פה לדיון. לפני רבותי, לפני שהסתיימה העבודה  א4 מעודה:
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 1התקיימה פה ישיבה, באמת, מאוד מסודרת כאשר אתה, חיים געש, נימקת 

 2זר כי זה מה שחשוב, זה לא הנושא הדתי מרת זה לא הנושא רק של חוק העוא

 3לא יכול אמרת שואמרת שבת מנוחה ושזה מה שאתה רוצה שזה לא יפתח 

 4למצב ששמה יפתחו מסיבה אחת פשוטה, כי אז גם ואתה לא תיתן להיות מצב 

 5 בפרדס חנה כרכור יפתחו החנויות.

 6עדה, וכמו שחוק העזר חל על פרדס חנה כרכור ואף חנות, לא בית קפה, לא מס 

 7שום דבר לא פתוח, אתה תדאג להוציא מכתב עוד לפני שיפתחו את זה. 

 8 והיתה הצבעה פה אחד לפני שביג ייפתח.והבאת את זה להצבעה 

 9לג'ובראן ואמר לו ואז כאכון קם  .אני רק מדקלם מה היה כי אני זוכר בדיוק 

 10זר לו ג'ובראן כן, זה כתוב בחוק ערגע, אבל זה גם בתי קפה ומסעדות? אמר 

 11כי אם לא באותה ישיבה היינו מוסיפים גם בתי קפה בתי קפה ומסעדות. 

 12 אבל הוא אמר זה כתוב בחוק עזר, זה כולל בתי קפה ומסעדות.ומסעדות. 

 13אוניברסליים, הם לא היו בנושאי אבל הנימוקים של חיים היו נימוקים באמת  

 14פתח ומדוע דת. היו נושאים כי מחר בבוקר יבואו אנשים ויאמרו מדוע שמה י

 15גורן לא יפתח ומדוע כל המסעדות האחרות לא יפתחו? העובדה היא שפה 

 16 שנה לא נפתחו, כך הייתה הבנת חוק העזר.  69במשך 

 17אני שחוק העזר לא פותח מסעדות, היו פותחים פה. כי אם היה שיקול דעת  

 18מדבר פה לא על ההיבט הדתי. הרי ידוע שאת החוק הזה לא עשו אותו דתיים, 

 19וק יום המנוחה. חוק יום המנוחה גורם לכך שבעצם לא מאפשר ליהודים את ח

 20 לעבוד בשבת. 

 21 איך בירושלים זה אחרת? איך אתה מסביר? כ4 גדרון:

 22ירושלים היא עיר תיירות ובאזורים מסוימים השאירו והיתה הסכמה, אבל  א4 מעודה:

 23 הייתה הסכמה. 

 24 לא, אין בעיה. אתה אומר שזה חוק שהוא כ4 גדרון:

 25 כוכי, תני לאפרים לדבר. ח4 געש, ראש המועצה:

 26היו פה לא דתיים. כל עיריה עשתה חוק עזר. ובזמנו בהקמת פרדס חנה כרכור  א4 מעודה:

 27ואני אומר את החוק עזר הזה לא בהכרח דתיים עשו אותו ושלי יחימוביץ' 
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 1היא הראשונה שנלחמת בחוק הזה מכיוון שהיא אומרת זה מקפח יהודים 

 2יבואו ויפתחו בפרדס חנה פה לא עובדים בשבת. ואני לא רוצה ש , הםלעבוד

 3שנה לא פתחו  69מכיוון העובדה בתלמוד יש מה שנקרא לך תראה מה קרה. 

 4מכיוון שיש דתיים אלא כי היה חוק פה בפרדס חנה ובטוח שהם לא פתחו פה 

 5 עזר.

 6 אבל את הנושא הזה של הבית קפה והדברים האלה הועלה וג'ובראן אמר זה 

 7כולל, אני זוכר שהוא התעקש ואני צעקתי עליו עשה לי טובה, זה כלול. 

 8 וג'ובראן אמר לו ותראו את זה בתמליל שהוא אמר לו זה כלול בפנים.

 9ועוד חיים אמר  מביאים בהצעת החלטה פה אחד שזה כולל כי אם לא, היינו 

 10 אני מוציא מכתב אל הבוסים של ביג לפני שיפתחו שזאת ההתניה. 

 11ני באמת רוצה לשאול, אני יודע שהיו הרבה תביעות מנהלתיות של אז א 

 12אזרחים נגד המועצה והמועצה הפסידה. אבל המועצה מעולם לא ויתרה 

 13ל את הכסף, היא הלכה למחוזי והלכה לעליון. אם מר כשהיא צריכה לקב

 14 ג'ובראן לא יכול לבוא להגן 

 15 )דיבורים ברקע(

 16  לך אם לא תפריע לישיבת מועצה. מאוד אודה לך.אני מאוד אודה  ח4 געש, ראש המועצה:

 17סליחה, אני רוצה להמשיך, בבקשה לא להפריע לי. והמועצה הלכה וערערה  א4 מעודה:

 18 בכל דבר עד לבית המשפט העליון. ברגע שהיא הפסידה מול אזרח בארנונה או 

 19אם מר ג'ובראן חושב שבגלל שעורכי הדין של אותם אנשים שחייבו אותם  

 20א שילמו בניגוד לרינה שאומרת שאיזה מישהו שילם, יש אחרים שמה קנס ול

 21 שאמרו,

 22 מאיפה אתה יודע את זה? נ4 השמשוני:

 23 אני יודע. א4 מעודה:

 24 אז היא יודעת משהו אחר. נ4 השמשוני:

 25היא יודעת על איזה חנות, אני יודע על מקרים אחרים ואמר את זה ג'ובראן  א4 מעודה:

 26 הקנס, שהם לא רוצים לשלם וג'ובראן אמרשהם הביאו עורכי דין נגד 

 27 לא, לא, לא, אתה מערבב. ח4 געש, ראש המועצה:
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 1 שנייה. ג'ובראן אמר שהם טענו א4 מעודה:

 2על הניסיון לסגור עסק  דיברנו על מה שהיה בתל אביב,אתה מערבב.  ח4 געש, ראש המועצה:

 3 בשבת שבית המשפט דחה את זה. 

 4עסק קיים. פה אנחנו הודענו מראש שהפתיחה מותנית  ושמה רצו לסגור חנות, א4 מעודה:

 5אפילו ללכת לבעלי החנויות, היה הסכם אתה להנהלת ביג, אני לא צריך 

 6או לא תסכים לאנשים אמרת עם הנהלת ביג שהיא לא תאפשר לאותם אנשים 

 7 שיפתחו בשבת. 

 8 אמרת את זה לפרוטוקול. א4 כאכון:

 9עכשיו כשבני האדם היא נגד ביג, הנהלת ביג. עה אז התבי אל תפריע לי, כאכון. א4 מעודה:

 10 האלה מקבלים קנס ואם הם ירצו לטעון שזה לא כולל בתי קפה ומסעדות,

 11ת חוק העזר, אני צריך באמת לבדוק, אז יתכבד מר דרך אגב אני לא רואה א

 12ג'ובראן ויעמוד מולם בבית המשפט ויגיד שזה כולל את זה. ואם יש בעיה אז 

 13ועליון, כמו שפה המועצה הולכת ותובעת אזרח עד בית בית משפט מחוזי 

 14המשפט העליון לשלם עבור מדרכה, אז ג'ובראן יעשה את זה. ואם לא שיתכבד 

 15עניין דתי או עניין של שבת כיהודי. אז נביא ושלא יטפל בנושא הזה אם זה 

 16 עורך דין אחר. 

 17ח מי שיפתהוצאת מכתב לביג שמראש לא להשכיר לאבל לא יתכן שאתה  

 18בשבת, ואחר כך יש קנסות, ואז הולכים לתבוע אותם לקנסות, הם עלולים 

 19להגיד שזה לא כתוב? אני מבקש שפה אנחנו נמשיך את ההחלטה שאתה 

 20 העלית שאנחנו נקיים את החוק עזר, שזה כולל בתי קפה ומסעדות.

 21ואם הם לא ירצו לשלם ג'ובראן יתבע אותם. ואם נלך למשפט וחס ושלום  

 22נלך למחוזי, נלך לעליון. אבל בואו נקיים את ההחלטה שלנו,  פסיד,ג'ובראן י

 23שלך, שאתה אמרת אותה לא בהיבט הדתי. אתה אמרת הגיוני ואני לא צריך 

 24ועל זה אני רוצה אם פה פותחים,  שמחר מישהו ישמע פה בפרדס חנה ויגיד

 25לבין פרדס חנה? לכן אני מאוד מבקש רק ממך תשובה, מה ההבדל בין ביג 

 26 שרר את ההחלטה שנתנו אז. לא

 27אני רוצה גם תביעה נגד החנויות וגם תביעה ומאחר והחלטנו לפני שפתחו,  
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 1נגד, אם הוצאת להם מכתב כפי שאמרת לנו פה בישיבת המועצה וזו הייתה 

 2שיפתחו בשבת,  ההחלטה שאתה מוציא להנהלת ביג שלא ישכירו לאנשים

 3דו או נגד החנויות. הכוונה שלי או נגוידוע לך שביג לא תיפתח בשבת, אז יש 

 4 לא להמשיך לקבל מצב שחוק עזר מי 

 5 נגד התושבים. נ4 השמשוני:

 6זה לא שייך אם אנשים דתיים או לא דתיים. רבותי, אם יש חוק צריך לקיים  א4 מעודה:

 7או לא דתיים, אנחנו לא ישוב חילוני  אותו. לא יכול להיות שנושאים דתיים

 8הגיד לכם פעם אחת אני הייתי בבית הראשונים ולא ישוב דתי. אני רוצה ל

 9פה של אחד שהיה גר ברח' הדקלים שהוא זוכר אל יו"ר הוועד וראיתי מכתב 

 10שלא יעדר בשבת כי זה פוגע בפרדס חנה "אני מבקש ממך שתאמר לשכני 

 11 אז זה היה הפועל מזרחי, גורדוניה, הייתה הבנה.בשכן השלישי שהוא דתי". 

 12תמיד יש הבנה בין דתיים לחילוניים. אף פעם, גם אם אגב פרדס חנה מאז ומ 

 13יפתחו פה לא יבואו אנשים לאכול. זה כבר ככה התרגלנו, כל אחד איש יושב 

 14 בביתו. לא צריך.

 15ואני אומר שאני מבקש אני אומר לא יכול להיות שזה יהיה תקדים, חיים.  

 16ם שאת החלטתך ההיא פשוט לבצע, גם אם צריך להגיע לבית משפט וגם א

 17נבוא נאשר צריך לבוא, הדבר הכי פשוט לבוא, אם זה לא כתוב או כן כתוב, 

 18 שזה כולל גם זה. מה הבעיה?

 19 טוב. ח4 געש, ראש המועצה:

 20אז מה שאני אמרתי פה בעצם חזרתי על ההחלטות שהיו. כך שלבוא ולהגיד  א4 מעודה:

 21 שזה לא היו או כן היו

 22 טוב. נורית. ח4 געש, ראש המועצה:

 23הדיון הוא לא על השאלה אם אני חושבת שיש פה איזה בלבול בין שני דברים.  י:נ4 השמשונ

 24צריך לפתוח או צריך לסגור, זה לא הדיון. הדיון הוא השאלה אם חוק עזר 

 25 אומר לסגור או, אם חוק העזר אוסר לפתוח או לא, זה הדיון.

 26ם השאלה העקרונית אם צריך או לא היא לא הנושא של הדיון הזה. אם רוצי 

 27שזה הזמן הנכון כרגע לדון, לא  לדון על זה אז זה סיפור אחר. אני לא בטוחה
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 1חצי שנה לפני הבחירות לדבר על זה, כי זה  הזמן היום אלא באופן כללי כרגע,

 2 ברור לי שזה מושך את זה למקומות אחרים לגמרי.

 3אני חושבת שהדבר, ההצעה שלי היא שהדבר היחידי שצריך לעשות הוא לקבל  

 4אומר על זה לא קשור למה היה ה ברורה מה חוק העזר ומה ג'ובראן הבהר

 5ולא היה בפרוטוקול. אם אני זוכרת נכון לא הייתה החלטה  בפרוטוקול

 6שיקבלו מכתב לפני פתיחת הביג. נהפוך הוא, הטענה הייתה שאם יש חוק עזר, 

 7אין צורך לכתוב לאנשים מכתב שאומר להם זה החוק. אז אני חושבת שאתה 

 8 ה בעניין הזה.טוע

 9ולכן אני מציעה מכיוון שהדיון הוא על מה נאמר בחוק העזר ומה אפשר או  

 10רק ברמה הזאת. אם אחרי זה נקבל את את הדיון  עשותצריך להבין מזה, ל

 11 התשובה ונחליט שרוצים לשנות את חוק העזר, בסדר. אבל זה ערוץ אחר.

 12 עזר להערכתי.אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר שהוא לא עפ"י חוק ה

 13השורה התחתונה היא לקבל תשובה ברורה בכתב חוק העזר והפרשנות  ולכן 

 14 של ג'ובראן ומה זה אומר, ואחרי זה נחליט מה עושים עם זה. זה הכול.

 15 עמוס בבקשה. ח4 געש, ראש המועצה:

 16את ההבדל בין, אני לא משפטן, יש פה את אלדד, בין כב' אני רוצה לחדד  ע4 כחלון:

 17בחוק המנוחה לבין חוק העזר. אני מסכים עם נורית שהדיון רותו האדם וחי

 18 על חוק העזר. מה אומר חוק העזר.הוא 

 19המנוחה, מחר יביאו לפה גויים, ערבים כמו בגן שמואל, פותחים את זה חוק  

 20נותן את הקנסות לחוק המנוחה. חוק ואז אי אפשר לתת קנסות, כי התמ"ת 

 21 שווההמנוחה לגבי יהודים 

 22 יש כבר ערבים.  מה זה מחר יביאו? יש. בי:ח4 בן צ

 23אז אנחנו מדברים על חוק העזר, אנחנו לא מדברים על חוק המנוחה. חוק  ע4 כחלון:

 24לפתוח ולא ליהודים. חוק העזר, כמו שאומרת נורית,  המנוחה יאפשר לאחרים

 25על הפרשנות שלו, כמו שהוא כתוב מילה במילה הוא אוסר, עד כמה שאני 

 26המועצה תאכוף י אשמח שיתקנו אותי ויעירו את תשומת לבי, שזוכר, אבל אנ

 27 עכשיו אם זה לא לפי חוק העזר, נורית, למה ניתנו קנסות?  את החוק.
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 1 אני לא יודעת.  נ4 השמשוני:

 2אני לא מתווכח איתך. אז אני אומר למה ניתנו קנסות? למה הוצאו פקחים  ע4 כחלון:

 3 ונרשמו קנסות? אני לא יודע.

 4 אני גם לא יודעת. :נ4 השמשוני

 5 אז אנחנו לא בסדר, פעלנו בניגוד לחוק. ע4 כחלון:

 6 בואו נברר את העובדות האלה עכשיו.אז לכן אמרתי  נ4 השמשוני:

 7 ניתנו קנסות לעסקים שאינם בתי אוכל. ח ר4 גלר:"רו

 8 אבל גם בתי אוכל שם היה כתוב.  ע4 כחלון:

 9 אז צריך לראות את זה. נ4 השמשוני:

 10ז אני מסכים שצריך לבדוק. אז רן, אני מסכים שצריך לבדוק לגופו של עניין א ע4 כחלון:

 11מי ימנע פה את השווארמה עכשיו האם זה למעט בתי אוכל או כולל בתי אוכל.

 12 לפתוח חוץ מתעודת כשרות? אני לא יודע. 

 13חוק המנוחה, חוק העזר, הרשות תראו רבותי, זה לא משנה מאיזה כוח  :בר כוכבאאלדד 

 14כל  הדבר היחיד שהיא יכולה מכוח יכולה לסגור עסקים בשבת. המקומית לא

 15 חוק שיש אחר, חוק המנוחה, יכולה רק להטיל קנסות ואת זה היא עושה. 

 16 אתה אומר את זה כחבר מועצה את דעתך או משפטית? א4 מעודה:

 17 לא, גם משפטית אני אומר.  :בר כוכבאאלדד 

 18תדבר כחבר  א מקבל אותה.משפטית אל תגיד את הדעה הזאת כי אני ל א4 מעודה:

 19 מועצה.

 20 )כולם צועקים( 

 21אפרים, איך זה יכול להיות שמי שלא טלפן אליך אתה לא נותן לו  ח4 געש, ראש המועצה:

 22 לדבר?

 23 לא, שיביע את דעתו. א4 מעודה:

 24 הוא מביע את דעתו. ח4 געש, ראש המועצה:

 25 לא יגיד משפטית. א4 מעודה:

 26  תו.הוא מביע את דע ח4 געש, ראש המועצה:

 27 )מדברים ביחד(
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 1 תגיד את דעתך שאתה בעד לפתוח בשבת, אל תגיד משפטית. א4 מעודה:

 2כל כוח חוק אני אומר מכוח חוק העזר הקיים ומלא אמרתי, זה אתה אומר.  :בר כוכבאאלדד 

 3אחר, חוק המנוחה ניתן לעשות רק קנסות. פסק על זה בית המשפט ואין מה 

 4 לעשות

 5 דין?איפה פסק ה ח4 געש, ראש המועצה:

 6הבאנו אותו לפני חצי שנה. אני הבאתי אותו, את הפסק דין הזה הבאתי   :בר כוכבאאלדד 

 7 אותו.

 8 יעקב בבקשה. ח4 געש, ראש המועצה:

 9שהגאוה אולי של פרדס טעון ונוגע ללבנו, אני חושב אני חושב כיוון שהנושא  י4 צדקה:

 10ל ולא רק בגלשמרה על השבת,  שבמשך כל עשרות השנים האלהחנה כרכור 

 11הנושא שמנצור הזכיר בדיוק עכשיו בתקופה הזאת בגלל גם הנושא הדתי אלא 

 12 זה הכבוד ההדדי בין אחד לשני.של ימי העומר, 

 13בנושא של סגירת עסקים בשבת, גם בתי אני חושב שיש כאן פן מאוד חשוב  

 14אוכל, כדי שיישמר הכבוד או המרקם שיש בפרדס חנה כל כך הרבה שנים בין 

 15שככה ם, שזה לא מובן מאליו, ולדעתי אנחנו המקום היחיד חילוניים לדתיי

 16 נשמר המרקם הזה.

 17אמנם יש אנשים שלצערנו מנסים להרוס את המרקם הזה, גם מהדתיים וגם  

 18מהצד השני, אבל עדיין אנחנו כן חייבים לשמר את הכבוד וההדדיותה זאת. 

 19כשיו עברנו אני לא רוצה לחשוב וגם לא, אני מסתפק להזכיר את זה, אבל רק ע

 20ששם יש חוקים שאסור לפתוח בתי את יום השואה עברנו את יום הזיכרון ו

 21ואם דתי היה פותח איזה בית קפה ביום הזה כל המדינה הייתה רועשת. עסק 

 22אני לא בטוח שלדתיים כבוד השבת הוא פחות מכבוד החיילים ולא כבוד 

 23 יותר מכבוד השבת. החיילים הוא 

 24בתור אדם שאמון על שמירת התורה והמצוות,  אבל ודאי שצריך להפריד, 

 25אבל נכון שלא כולם מסכימים והתורה היא מבחינתנו ערך עליון מעל הכול, 

 26מבחינתנו זה האמונה, לכן הנושא הזה של שבת מעבר לזה שפרדס חנה יש בה 

 27בתי  94ריבוי של דתיים, אני לא יודע בדיוק מה הרוב ומה לא הרוב, יש כאן 
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 1שהוא בכל מקום נמצא, כן יש כאן נושא של הדדיות והנושא  כנסת, זה לא דבר

 2הזה כן צריך להישמר גם מבחינת הדת, אבל גם מהבחינה של כבוד הדדי 

 3 ושמירה על המרקם בין הדתיים לחילוניים.

 4 כן, מר כאכון. ח4 געש, ראש המועצה:

 5ני לא הגשתי לאפרים. א אני רוצה לענות קודם כל לעמוס, לנורית, לכוכי, ככה, א4 כאכון:

 6בת, פה את ההצעה שלי בשורה תחתונה לגבי הסטטוס קוו. אני דיברתי על הש

 7אני רואה לנגד עיניי את השבת, תבינו. סטטוס קוו מי שלמעשה עשה, יצר את 

 8שנה בערך  64הזה המועצה המקומית פרדס חנה כרכור לפני הסטטוס קוו 

 9 ואם צריך לשנות את הסטטוס קוו נשנה אותו.

 10אופן מבקש לסגור גם את הבתי קפה, את העסקים. אם כתוב מה  אני בכל 

 11, נחמיה, אתה אמר שלא כתוב כי אני שאלתי אותו פה כמה פעמיםשג'ובראן 

 12זוכר מצוין ששאלתי את השאלה הזאת וגם אלדד זוכר מצוין ששאלתי את 

 13או לרבות, ואני  השאלה הזאת את ג'ובראן, ג'ובראן, האם כתוב כאן למעט

 14אמר לי גיד לי סגורים בתי קפה או פתוחים בתי קפה, מסעדות. רוצה רק ת

 15אני ראיתי גם  אמר לי אתה מסכים איתו, הוא אמר לי כן.אבי, סגורים. חיים 

 16את הפרוטוקול לפני אולי חודשיים, אתם זוכרים את זה מצוין, הקראתי את 

 17זה לפרוטוקול. גם השארתי אתכם עם פה פעור כי הופתעתם פתאום 

 18 את הפרוטוקול.שהוצאתי 

 19אמרו לי  עכשיו יש כאלה בציבור שבאו אלי, ששמעו שאני מעלה את זה לסדר 

 20זה כפיה דתית. אני פה לא מחפש כפיה דתית, אני גם לא מחפש פה כפיה 

 21ככה מציק כמו שאני כאדם דתי מציק לי שעסקים פתוחים בשבת,  חילונית.

 22במדינה שיש הרבה לחילוני שהעסק לא פתוח בשבת. אבל ברוך השם, אנחנו 

 23מאוד מסעדות ובתי קפה מסביבנו וקרוב אלינו, אפילו כאילו בתוך כרכור שזה 

 24יעקב ואת גן שמואל שזה ויש לכם את זיכרון אלונית, יש שם בית קפה פתוח 

 25למי שלא נוסע בהליכה  קרוב אלינו, בהליכה רגלית מהפרדסים של פרדס חנה.

 26ואוי  יין של כפיה או שאין מסעדותאז אני לא חושב שיש ענ רגלית, מי שדתי.

 27 ואבוי מה יקרה. 
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 1מספר שבועות ודיברתי איתו על חוק רישוי  אני התקשרתי לג'ובראן לפני 

 2כשאני  עכשיו1א. 50עסקים. אם אני לא טועה זה נקרא חוק רישוי עסקים 

 3כתבתי את ההצעה להחלטה וכתבתי לשלול את רישיון העסקים מבתי העסק, 

 4רון ברן, וזה מוקלט, אתם יכולים  בראן והתקשרתי לעו"דאני התקשרתי לג'ו

 5דעה אחרת כי  שהוא בדק לי וגם ג'ובראן, ג'ובראן אמר לי לבדוק את זה איתי,

 6ורון ברן עו"ד שלי נתן דעה שלי הוא חייב לתת את הדעה של ראש המועצה, 

 7 1א כמדומני, אל תתפסו אותי במילה.50לפי חוק רישוי עסקים 

 8ככה "עסק שלא עומד בדרישות ובתנאים של המועצה ישלל והמחוקק רושם  

 9אחת מהדרישות של המועצה זה לא לפתוח עסקים בשבת והעברנו רישיונו". 

 10את זה פה בהחלטה. אז בוא תסביר לי עו"ד אלדד בר כוכבא אם אני טועה 

 11שאם המועצה במושג הזה שעסק שלא עומד בדרישות המועצה המקומית, 

 12 אכפת לי מה בתי משפט אמרו, אלדד, צריך להבין. המקומית, רגע, אני לא

 13 )מדברים ביחד(

 14מכיוון שאני קצת רווי בתי משפט עם הגן אירועים שלי, אני יכול להגיד לך  א4 כאכון:

 15סיפור שהיה עכשיו לא מזמן. בית המשפט המחוזי תל אביב החליט על גן 

 16שפט העליון שהוא אין לו אופק תכנוני וזה וזה, וזה הגיע לבית מ אירועים

 17הערעור של הגן אירועים, ושני שופטים מחוזיים אמרו, ברוב של שני שופטים 

 18 מול שלושה אמרו שהשופט של המחוזי טועה. 

 19שופט זה בן  אז תקשיב, אז יכול להיות שאותו שופט דעתו, הרי מה זה שופט? 

 20רשום הוא עושה צדק, במשפט לא עושים אדם כמוני, כמוך, הוא השופט לא 

 21 משפט עושים משפט. בבתי משפט צדק, 

 22 )מדברים ביחד(

 23באופן חד משמעי שעסק שלא עומד אמרתי שחוק רישוי עסקים אומר  א4 כאכון:

 24בדרישות ובתנאים של המועצה יישלל רישיונו, וזה מה שאני מבקש פה. חברי 

 25 אני מבקש לשלול רישיון עסק. מועצה,

 26הצביעה לרבות בתי אוכל. עכשיו דבר שני, בדיון הקודם של המועצה, המועצה  

 27שאני  וחיים, האם אתה זוכר שאמרתי לך את זה, חיים, או שאתה רוצה
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 1או שאתה רוצה אראה לך, אני מבקש ממך חיים שתגיד לי אם אתה זוכר 

 2לראות את זה במו עיניך שאתה אמרת כן וג'ובראן אמר כן, זה כולל בתי 

 3 אוכל.

 4 לדבר עשר דקות.אני נותן לך  ח4 געש, ראש המועצה:

 5ודאה, בסדר. עכשיו תקשיב יופי, אני שמח שאתה מסכים איתי, שתיקה כה א4 כאכון:

 6לא סתם נשלחים  רגע, לגבי כל העניין שמסביב לארץ, מה שנורית אמרה.

 7פקחים לערים אחרות חילוניות, כמו גן שמואל ותל אביב, רושמים להם 

 8 חות.אם עובדים שמה יהודים נרשמים להם דו"דו"חות. 

 9עכשיו אני אשאל אתכם שאלה אחרת. חברי מועצה יקרים, גם נורית וגם  

 10בית קפה או בית עסק, מחר בבוקר יפתח בסמוך לבית של כוכי גדרון  כוכי,

 11לא, אני  לא, סתם אני אומר כוכי, סליחה, מחילה. ליד הבית של רינה רונן.

 12דות, בתי יש אפשרות שמה לקבל עסקים למסעבאחוזה  למה? כי מדבר איתך

 13 קפה בשימוש חורג. 

 14ויתחילו שמה מכוניות וצפצופים  וליד הבית של חיים געש יתחיל לפתוח בשבת 

 15ך לבית של מצליח יפתחו שמה מסעדה ויעשה מנגל מול להיות שמה, וסמו

 16הבית שלי בשבת כשאני לא דתי, אבל מול הבית שלי יתחילו לבוא אנשים עם 

 17נה כרכור השקט והכייפי ויתחילו למנגל מכוניות ויכנסו לתוך הישוב פרדס ח

 18מנגל יום שבת, אני לא דתי, אני חילוני כמוך, אבל זה לא  לי בתוך הבית שלי.

 19  כל כך כיף. זה מה שנקרא כבוד האדם וחירותו.

 20וזה מה שנקרא הדדיות בין שכנים, שהשכן שלי לא דתי ביום שבת קוצר את  

 21שלום, אני עם הטלית הולך  ואמרתי לו שבתהדשא אני בחיים לא הערתי לו 

 22בחיים לא התווכחתי איתו  לבית הכנסת והוא היה אומר לי שלום, שבת שלום.

 23  כי זה ביתו מבצרו וביתי מבצרי.על זה ולא היה אכפת לי שהוא עושה את זה, 

 24ולפני שאנחנו היינו  המועצה, המועצה עוד לפני שהתושבים החדשים הגיעוופה  

 25ם, אנשים שהיו אמיתיים, אנשים שהיו דתיים כאן חברי מועצה, באו חכמי

 26כאחד, החליטו שהם לא רוצים עסקים בשבת כאן. וגם אם החליטו וחילוניים 

 27שכן יש כאן עסקים, העו"ד שלנו ג'ובראן ג'ובראן פתאום יוציא איזה משהו 
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 1חברי מועצה, אני מהחוק שכן זה כולל עסקים בשבת, אותי זה לא מעניין, 

 2 מבקש את זה.פה לא ייפתחו. אני כחבר מועצה מכהן רוצה שהעסקים בשבת 

 3  ימים,  36, מכיוון שג'ובראן לא ענה לי השבת לא נוגעת ללבובנוסף אם ג'ובראן  

 4 )מדברים ביחד(

 5 ץ שלחתי מכתב למנהל שלו ששואל אתלמר 4/-ב א4 כאכון:

 6 )מדברים ביחד(

 7תקשיב, אבי הגיש לי אם חיים געש היה רוצה היה אומר לג'ובראן ג'ובראן  א4 כאכון:

 8חברי להביא בפני  עכשיו אני מבקש פההצעה לסדר, אני מעביר אותה אליך. 

 9 המועצה על מה אנחנו מצביעים, על שלילת רישיון עסקים.

 10 )מדברים ביחד(

 11 , אפרים, אתה רוצה לנסח הצעת החלטה?חברים ח4 געש, ראש המועצה:

 12 כן. א4 מעודה:

 13  בבקשה. ח4 געש, ראש המועצה:

 14לפני פתיחת מתחם ביג, שבה  החלטתה הקודמתהמועצה מאשררת את  עודה:א4 מ

 15שלא יפתחו עסקים בשבת ועל כך תותנה בכך המועצה החליטה שפתיחת ביג 

 16בכל זאת יפתח, ישלל רשיונו ויקבל קנס ואם עסק  יצא מכתב להנהלת ביג.

 17ובדיון שהתקיים  זאת הצעת החלטה. בנוסף לכך ובמקרה הצורך יתבע לדין.

 18 נשאל היועץ המשפטי ישיבהב

 19 זאת הצעת החלטה? כ4 גדרון:

 20זו הצעת  אני רוצה להוסיף שהיועץ הודיע שזה כולל בתי קפה ומסעדות. א4 מעודה:

 21החלטה, אני מבקש שזה כדוגמת ההחלטה שהייתה שם שזה כולל בתי קפה 

 22 ובתי אוכל. 

 23  אני רוצה, רן, שתקרא לי בבקשה את ההחלטה. א4 כאכון:

 24המועצה מאשררת את החלטתה הקודמת לפני פתיחת מתחם ביג. החלטה  לר:ח ר4 ג"רו

 25שלא יפתחו עסקים בשבת, ויצא מכתב. ואם עסק יפתח שפתיחת ביג מותנית 

 26 ויקבל קנס ויתבע לדין.  ישלל רשיונו

 27 במקרה הצורך. א4 מעודה:
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 1 רגע, בכל העסקים בפרדס חנה כרכור. א4 כאכון:

 2 )מדברים ביחד(

 3רוצה להציע הצעת החלטה שאומרת שאנחנו נפעל עפ"י החוק ועפ"י חוות  אני נ4 השמשוני:

 4 הדעת של היועץ המשפטי. 

 5מי בעד ההצעה של אפרים מעודה? אוקי. הלאה, מי עוד יש לו הצעות?  ח4 געש, ראש המועצה:

6 . 6 

 7אם ההחלטה, אם הוא אומר לאשרר את החלטת המועצה לפני פתיחת הביג.  ע4 מצליח:

 8 קודה אנחנו במקום נקודה שמים נקודתיים ומתחילים לפרש ברגע שאחרי הנ

 9 לא, זו הייתה ההחלטה במילים האלה. א4 מעודה:

 10כתב יד, זאת אומרת הפירוש יכול להיות לא תואם למה שהיה לא, אני ראיתי  ע4 מצליח:

 11 בהחלטה.ם ש

 12לא זה לא היה פירוש, זאת הייתה ההחלטה. זאת הייתה ההחלטה, מצליח, זה  א4 מעודה:

 13 הפירוש שלי.

 14 אני מוכן לאשרר החלטה, אבל לא לאשרר מה ע4 מצליח:

 15מי היה בעד ההצעה  מי היה בעד ההצעה של אפרים?טוב, יש פה שתי הצעות.  כב' הבורר:

 16 זה תיקו, ההצעה נפלה. . מי נגד ההצעה של מעודה? 6של מעודה? 

 17 . 0העזר.  ההצעה של נורית אומרת לפעול לפי חוקמי בעד ההצעה של נורית?  

 18 אני רוצה להגיד אם אנחנו רוצים, בכיף אני סוגר את כל העסקים.  ע4 מצליח:

 19 )מדברים ביחד(

 20 ההצבעה הסתיימה.  ח4 געש, ראש המועצה:

 21 )כולם צועקים(

 22ראש המועצה נתן לי זכות דיבור. כמו שאמר מעודה אני רוצה אני רוצה לדבר.  ע4 מצליח:

 23לנו. שמישהו נתן לי פלורסנט הזה לתת הפלורסנט שהוא נותן אור לדבר על 

 24 כלאת האור לזולת, לכולם. אני לא חושב שיש מישהו פה בתוכנו ששולט על 

 25שאנחנו מקבלים. אף אחד מאיתנו כאן לא שולט. מי ששולט אנחנו האור 

 26 יודעים מי זה שולט. 

 27אבל לבוא כאן ולהגיד שהוא יש לו סמכויות, יש לו את כל הרשיונות על זה  
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 1 לנו את האור הוא שקרן, כי למה אסור להידמות לו. זה אחד. שנותן

 2מדווח ומנסה להיות האבא, המושיע שתיים, יש פה בן אדם שכבר שנים רבות  

 3של הקהילה שלי. והמושיע הזה בן אדם שמעסיק עובדים במשכורת של זבל, 

 4 ועוד אומר תתפללו, תתכופפו אלי שאני נותן לכם אוכל. מתחת לגשר, 

 5 ביחד()מדברים 

 6לא אתה קובע מה זה שבת, לא אתה קובע מי יעבוד בשבת ומי לא יעבוד  ע4 מצליח:

 7אני אסביר בשבת. יש חוק. אתה רוצה לשנות את חוק העזר? תגיש הצעה. 

 8 לאט, תגיש הצעה.

 9 נו, אז מה הצעתי עכשיו? א4 כאכון:

 10 תגיש הצעה.  ע4 מצליח:

 11 )מדברים ביחד(

 12 ור עסקים בשבת. זה מה שהצעתי.מצליח, אני הצעתי לסג א4 כאכון:

 13אתה רוצה הרבה דברים. אתה רוצה להיות קווקזי, אתה לא תוכל להיות  ע4 מצליח:

 14 קווקזי. 

 15 אני לא רוצה להיות קווקזי, מצליח.  א4 כאכון:

 16 )מדברים ביחד(

 17אתה אמרת אני מה שאתה עשית עכשיו התנגדת לסגירת עסקים בשבת. אתה  א4 כאכון:

 18 בעד עסקים בשבת. 

 19 אתה הרב שלי? ע4 מצליח:

 20 אני לא הרב שלך.  א4 כאכון:

 21 )מדברים ביחד(

 22אתה רב עם כולם. אתה לא רב, אתה לא מתאים להיות רב. אתה גם לא  ע4 מצליח:

 23 ציפורן קטנה של הרב וגם לא ציפורה קטנה של הבנים שלי. 

 24 אבל מה הקשר? א4 כאכון:

 25 זה הקשר. ע4 מצליח:

 26 בנים שלך. אני לא מכיר את ה א4 כאכון:

 27 הבנת? ע4 מצליח:
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 1 הם לא מעניינים אותי גם הבנים שלך. ואני יותר טוב מהבנים שלך. א4 כאכון:

 2 לבנים שלי עשו ברית.  ע4 מצליח:

 3 )מדברים ביחד(

 4 טוב חברים. ח4 געש, ראש המועצה:

 5 )מדברים ביחד(

 6לא תורמת מר כאכון, מר מצליח, תודה רבה. העברה לפסים אישיים  ח4 געש, ראש המועצה:

 7שום דבר לאוירה הציבורית בפרדס חנה כרכור, גם לא לאיכות ההחלטות 

 8 צר לי שלשם זה גולש, אבל כנראה שלא בכל דבר יש לנו שליטה.שלנו. 

  9 

 10 מוגשת ע"י מר אבי כאכון –צעה לסדר בעניין קיר אקוסטי ה

 11 הצעה לסדר בעניין קיר אקוסטי, מר כאכון בבקשה. ח4 געש, ראש המועצה:

 12פארק שמשלב כן. בשעה טובה הוקם מכספי תושבי נווה הפרדסים של המשפט  כאכון:א4 

 13בתוכו מתקני שעשועים לילדים, פינות ישיבה. פארק יפה, כייפי. הייתי שם 

 14  כידוע לך, חיים, בסמוך מאוד לפארק גרים תושבים רבים. מספר פעמים.

 15 אז למי עשו את זה אם לא להם? א4 מעודה:

 16 )מדברים ביחד(

 17הפארק בניגוד לבקשה של התושבים שסיירתם איתם והם מברכים על הפארק  כאכון: א4

 18אני לא הייתי  התושבים, הובטח להם שהפארק יהיה רחוק מהבתים. הזה

 19בדיונים שם, אבל ככה זה לטענת התושבים שהיו שם בפגישות עם המהנדס 

 20 של המועצה.

 21שפחות פוקדים את עכשיו האנשים מכיוון שהאנשים סובלים מרעש, ילדים ומ 

 22המקום ביום ובלילה ובכלל בימי שבת באות משפחות רבות עם הרכבים 

 23 .של הבתים, אבל זה לא האישיושלהם ומחנים בתוך הצירים 

 24בלילה סיירתי במקום ויש לי את זה פה מוסרט, את  //אתמול בסביבות   

 25ש בלילה וזה לא חופ //-הילדים פה מי שרואה, זה כמות גדולה של ילדים ב

 26גדול. אתם שומעים? ותיכף תשמעו גם את הילדים צועקים ורוכבים על 

 27אוקי? זה  בלילה. //אופניים, נכנסים לשם טרקטורונים בתוך הפארק שמה. 
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 1בלילה. ועכשיו כשאני מדבר אתכם,  //-האנשים שאתמול צילמתי והסרטתי ב

 2 שמה, מי שלא היה שמה.מי שהיה  חברי מועצה, תסתכלו

 3 אבי, אתה מוכן לעבור להצעה שלך לסדר? ועצה:ח4 געש, ראש המ

 4 חשוב לי שהם ידעו על מה הם מצביעים. חשוב לי. א4 כאכון:

 5 למה אתה חושב שאנחנו לא יודעים? נ4 השמשוני:

 6תקשיבו, גם כשאני ביקשתי מהם, תקשיבו חברים, מה שקורה שהפארק ממש  א4 כאכון:

 7ב על חניה של בן אדם. שיושזה ממש בסמוך, אפילו יש ספסל  בתוך הבתים.

 8ממש על הספסל.עכשיו תחשבו שילדים כל הזמן, כמה שהחלונות סגורים, 

 9 ילדים שכל הזמן צועקים וצועקים אנשים קשה להם לשמוע. 

 10עכשיו אפשר להתקין, הייתי שם בשטח וראיתי שאפשר להתקין קיר אקוסטי  

 11 9,/אם לא, שימנע רעש. ויש לנו ברוך השם נשאר לנו דומני, רן תקן אותי 

 12 מיליון שקל בקופה של נווה פרדסים? 

 13 כל הזמן אתה ממציא מספרים. מה פתאום. ח4 געש, ראש המועצה:

 14 רגע, שנייה. בישיבה שעברה לפני חודש א4 כאכון:

 15ות מיליון שקל פנהוחלט להאני אגיד לך, אבי, סך הכול בזמנו בבוררות  ח ר4 גלר:"רו

 16 ניים. אנחנו הוצאנו עכשיו יותר משלשצ"פ. 

 17 אין בעיה. כמה עלה הפארק? א4 כאכון:

 18 כמעט שני מיליון שקל. ח ר4 גלר:"רו

 19 מיליון שקל כמדומני. 0מיליון שקל מתוך  3זה מיליון שקל.  4 א4 כאכון:

 20 מה פתאום.  ח4 געש, ראש המועצה:

 21 למה אתה אומר מה פתאום ואתה לא עונה לי? א4 כאכון:

 22 ך כי זה לא הצעה לסדר.אני לא אענה ל ח4 געש, ראש המועצה:

 23שיש כסף. לא רוצה להוציא ממך כסף, תוציא  מה הקשר? אבל אני אומר לך א4 כאכון:

 24 את זה מהם. זה שלהם, לא שלך. הם זכו בו.

 25 אתה צריך להבין שאתה טועה פעם אחר פעם. ח4 געש, ראש המועצה:

 26 אתה אומר אני טועה ואתה לא מנמק למה אני טועה. א4 כאכון:

 27 אני אתקן אותך. ראש המועצה:ח4 געש, 
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 1 כן, תקן אותי. א4 כאכון:

 2תיקח את הפרוטוקול של הפעם הקודמת, הרי את אותו כסף שלא הגיע  ח4 געש, ראש המועצה:

 3 אני מזכיר לך שבבוררות המועצה הפסידה. אלה העובדות.בבוררות, 

 4 נכון. א4 כאכון:

 5 מיליון שקל? 0אז איך המועצה קיבלה  י4 זריהן:

 6והוא היה  כי הודענו שאנחנו מערערים על הבוררותאני אגיד לך איך.  ראש המועצה: ח4 געש,

 7הנכסים ואז הוא הבין שתהיה לו בעיה והסכים את כל במצב שהוא רצה 

 8 להתפשר. 

 9אתה העלית הצעה לסדר באחת מהישיבות האחרונות, את הכסף כבר אישרנו  

 10י ההסכם פשרה אותו בתב"ר כי ברגע שאושר הכסף אישרנו אותו פה לפ

 11 שהושג. 

 12מיליון שקל.  4מיליון שקל. אנחנו הגדלנו את זה לכמעט בפשרה לשצ"פ הוצע  

 13כדי לעשות את הפארק הזה הם לא זאת אומרת המיליון שקל הנוספים 

 14 בחשבון הזה.

 15 אין בעיה.  א4 כאכון:

 16 עוד מיליון לפחות הייתם עושים שם חניה למי שבא לשם.  י4 זריהן:

 17עושים חניה. אני עשיתי שיעורי בית. ההצעה מה שאני מבקש להתקין קיר הם  א4 כאכון:

 18אני יודע שנשאר עדיין תקציב שם, חיים, כי לפני אקוסטי שימנע את הרעש. 

 19 חודש היה התקציב כאן.

 20 זה לא שייך.  כב' הבורר:

 21מה שאני מבקש שהמועצה המקומית תקים קיר אקוסטי  יש, זה לא משנה. א4 כאכון:

 22 ש בנווה פרדסים לטובת תושבי נווה פרדסים.בפארק החד

 23אתה מתקין ליד תושבים שגרים, אתה לא מתקין חברים, הגן שעשועים  ח4 געש, ראש המועצה:

 24יש לנו כמה גני שעשועים בפרדס חנה כרכור, ולא  אחרים.אותו במקומות 

 25ורובם בתוך השכונה. לא מחוץ לשכונות כי אין מקומות מחוץ לשכונות. מעט, 

 26 איזה שטח ונוסעים לטייל בחוץ לארץ. היינו מנסים לקחת מהמדינה  אחרת

 27 )מדברים ביחד( 



 40-36663/3חברת איגמי,  (                                              31/3) 95מליאת מועצת פרדס חנה כרכור 
    3/. 3.0.44/3/מיום                                                                                                           

 
 

43 

 1המועצה תבצע בדיקות רעש ברח' התפוז ובבתים נוספים כדי לראות  ח4 געש, ראש המועצה:

 2האם כצעקתה. עכשיו זה לא הגן השעשועים היחיד בנווה פרדסים. יש שם עוד 

 3, זה שליד אפילו יותר צמודים לבתיםשני גני שעשועים בנווה פרדסים, חלקם 

 4 הספריה. 

 5 )מדברים ביחד(

 6חברים יקרים, כשהפארק יימסר רשמית יהיה שם שלט גדול. אבל  ח4 געש, ראש המועצה:

 7 השלט לא יפתור את הרעש. 

 8סליחה שאני קוטע. כשהפארק יימסר רשמית, למה יש שם ילדים אם הוא עוד  י4 זריהן:

 9 אחד לא יהיה שם עד שהוא יימסר.תשים שם שומר שאף לא נמסר? 

 10דונם לא פשוט. בינתיים אני  0,9אנחנו בדין ודברים עם הקבלן כי לגבי  ח4 געש, ראש המועצה:

 11הראשונית תרד לא אני מניח א' שההתלהבות  לא רוצה להגיד עוד כמה דברים.

 12 עם קיר אקוסטי.יהיה, אין לנו שום גן שעשועים במושבה 

 13 מטר מהבית שלך. 4ם גן במושבה שעובר אבל אין לך שו י4 זריהן:

 14 לא נכון. ח4 געש, ראש המועצה:

 15 הייתי עם המתכנן שם. מטר, ואני הייתי שם. 4 י4 זריהן:

 16 )מדברים ביחד(

 17 במדרשה היית?  ח4 געש, ראש המועצה:

 18 )מדברים ביחד(

 19 חברים, אנחנו נבצע בדיקת רעש.  ח4 געש, ראש המועצה:

 20אחרי הישיבה תעשה סיבוב  אות בדיוק מה מפריע שם.צריך לגשת לשמה, לר י4 זריהן:

 21 שם.

 22 הייתי שם, תאמין לי, גם בבוקר, גם בערב וגם בצהרים. ח4 געש, ראש המועצה:

 23 בלילה? //-ב א4 כאכון:

 24 חברים יקריםוחצי בלילה.  4/בלילה לא, הכי מאוחר שהייתי היה  //-ב ח4 געש, ראש המועצה:

 25סר, שהקבלן ישים שומר מטעמו שלא יהיו במגרש אבל אם הקבלן עוד לא מ י4 זריהן:

 26 הזה. 

 27אנחנו בהתדיינות עם הקבלן. אפשר לראות שמה שיש מקום שמיועד  ח4 געש, ראש המועצה:
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 1גם לשולחן לנכים. עכשיו התושבים לא יודעים את כל הדברים, כבר קרעו את 

 2  הגומי.

 3מה קורה בדיקת רעש כדי לראות אני בשלב הזה אומר לכם המועצה תיזום  

 4שמה. זה אחד. ואני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום. מי בעד להסיר את 

 5  ההצעה מסדר היום?

 6לא  אני שאלתי אותך ואני שואל את מהנדס המועצה יש היתר למגרש הזה? י4 זריהן:

 7צריך? תרשום בפרוטוקול בבקשה שמהנדס המועצה, חשבתי שאמרת שלא 

 8 צריך.

 9 )מדברים ביחד(

 10 רק כמו זה שיש בנווה פרדסים צריך היתר בניה?לפא י4 זריהן:

 11 תשובה חלוקה.  א4 בר כוכבא:

 12 שמה זה אומר? י4 זריהן:

 13 שאני לא מכיר פארק בישראל  א4 בר כוכבא:

 14 )מדברים ביחד(

 15אתם רוצים להקשיב? עוד עניין אחד. תראו, יש שכונות שבהם יש  ח4 געש, ראש המועצה:

 16ישובים שיש גם סיורי הורים, זה פותר ויש  משמרות שכונה, זה פותר חלקית.

 17 חלקית, זה לא פותר את הכול.

 18לגבי כיבוי האורות, אנחנו נבדוק את שעת כיבוי האורות ונראה אם אפשר  

 19 אני לא בטוח שזה יפתור את הבעיה.לכבות את זה בשעה אחרת. 

 20אני לא יכול לשבת בחצר. הדלתות והחלונות שלי  ילדים, 94-קרוב ליש שם  :מוטי

 21 גורים, אשתי בוכה בבית. ס

 22 )מדברים ביחד(

 23 אני בתוך הפארק נמצא, חדר השינה שלי בתוך הפארק. מוטי:

 24 א' אני מניח שתירגע ההתרגשות הראשונה, ח4 געש, ראש המועצה:

 25 זה לא נרגע, זה רק גדל. מוטי:

 26שבאים ילדים אני מציע, לפחות להורים, כי שמעתי  הכמות תקטן. ח4 געש, ראש המועצה:

 27 סימןקומות אחרים, אני לא יודע, כל פרדס חנה באים ממקומות אחרים ממ
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 1לא רק הפארק הזה, כי אני שומע את הטענה גם ממקומות אחרים.  שטוב פה.

 2 ולהערה הקודמת שלך 

 3 זרקו לי אבנים לתוך חדר השינה. אתה רוצה לראות תמונות? מוטי:

 4מקום הכי קשה בפרדס חנה, הוא בעיקר במקום אחד והוא לא דווקא ה ח4 געש, ראש המועצה:

 5בסך הכול רמת הונדליזם בפרדס חנה  דווקא המקום הכי טוב בפרדס חנה.

 6 כרכור ירדה.

 7אני מציע שגם ההורים יקחו קצת אחריות עכשיו לגבי הילדים של השכונה,  

 8ולא יתנו להם לצאת. לגבי האורות אנחנו נבדוק שהסידור של האורות יהיה 

 9פורט באחוזה הירוקה. הסידור באחוזה הירוקה כמו הסידור של מגרש הס

 10אנחנו נפעיל דרך אגב לא לגן השעשועים, רק למגרש פה. לפי צו של שופט, הוא 

 11 את האורות לפי אותו סידור.

 12 עד עשר בלילה? א4 כאכון:

 13אני מבקש לשאול משהו. אתה אמרת וזה מקובל יעשו בדיקות רעש כאלה  ע4 כחלון:

 14וההגיוניים ש תעבור את הדציבלים המקובלים ואחרות. בהנחה שבדיקת הרע

 15 שהם סבירים

 16 במשך הזמן, כן. ח4 געש, ראש המועצה:

 17 בסדר, אוקי. בכל הפרמטרים שנבדק רעש. ע4 כחלון:

 18 נבוא להנה ונציג עוד פעם. ח4 געש, ראש המועצה:

 19  לא, מה האלטרנטיבה? ע4 כחלון:

 20 קום אחר לפארק. האלטרנטיבה שלי עכשיו אין לי מ ח4 געש, ראש המועצה:

 21, זה בסדר. אני שואל איך מקלים לא, הפארק הוא שם, התושבים מרוצים ע4 כחלון:

 22 עליהם?

 23 באף מקום בארץ אין פרויקט כזה.  ח4 געש, ראש המועצה:

 24 )מדברים ביחד(

 25 היועצים מי משלם, המועצה או המתכנן? המועצה.  י4 זריהן:

 26 )מדברים ביחד(

 27מי  רים, ההצבעה הייתה, ההצעה נפלה, יש רוב למתנגדים.יקחברים  ח4 געש, ראש המועצה:
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 1 נגד להוריד מסדר היום? 

 2 לא הבנתי.  י4 זריהן:

 3פרקטית אמרתי מה הולכים לעשות. אחד הולכים להכין על הגן  ח4 געש, ראש המועצה:

 4 שעשועים הזה עם ההחלטה של האורות של מגרש הספורט באחוזה הירוקה.

 5 זה החלטה. י4 זריהן:

 6 כן, החלטה. ש, ראש המועצה:ח4 גע

 7 אני בעד. י4 זריהן:

 8 נשב ונדון מה עושים.תיעשה בדיקת רעש, ולאור התוצאות  ח4 געש, ראש המועצה:

 9 אני בעד. כולם בעד. י4 זריהן:

 10 תודה רבה. ח4 געש, ראש המועצה:

 11 

 12אישור להעסקת גב' נגה רונן שחם, בתה של חברת המועצה גב' רינה רונן, בתפקיד עו"ס 

 13 משרה .%1לתית בהיקף של קהי

 14, נושא העסקה של הבת של רינה רונן בתפקיד של עו"ס 9סעיף  ח4 געש, ראש המועצה:

 15 קהילתית. רינה צריכה לצאת.

 16 )גב' רינה רונן יוצאת(

 17שיהיה פה יועץ משפטי אני מבקש שג'ובראן ג'ובראן יהיה נוכח בישיבה.  א4 כאכון:

 18 שיענה לשאלות שאני רוצה לשאול אותו.

 19 אתה רוצה להוריד מסדר היום? געש, ראש המועצה: ח4

 20 כן, נוריד את זה מסדר היום. א4 כאכון:

 21 נוריד מסדר היום. ח4 געש, ראש המועצה:

 22אני רוצה שיהיה פה יועץ משפטי. למנות בת של חברת מועצה בשנת בחירות,  א4 כאכון:

 23 עם כל הכבוד.

 24 מה, היא לא בן אדם?  מה זה קשור? כ4 גדרון:

 25 אני רוצה להוריד את זה מסדר היום ואנחנו נדון בזה כשיהיה פה יועץ משפטי. ון:א4 כאכ

 26 מה זה קשור בכלל? למה להוריד כ4 גדרון:

 27 )מדברים ביחד(
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 1 הצעתך התקבלה ברוב קולות להוריד את זה מסדר היום.  ח4 געש, ראש המועצה:

 2 )רינה רונן חוזרת(

 3 

 4 0.81אישור תבחינים לוועדת תמיכות לשנת 

 5  אנחנו בדרך כלל אישרנו את התבחינים פעם אחת. עש, ראש המועצה:ח4 ג

 6 מה זה תבחינים? א4 מעודה:

 7 קריטריונים בעברית, להבדיל מתסמינים שזה סימפטומים.  ח4 געש, ראש המועצה:

 8 הבנתי. אפשר לדעת איפה התבחינים? א4 מעודה:

 9 מצורפים לך לסדר יום. ח4 געש, ראש המועצה:

 10 מועצה מינתה ועדה מקצועית. מי זאת מליאת המועצה? פה, אנחנו?מליאת ה א4 מעודה:

 11 מינינו ועדה מקצועית, זה היה מזמן מתחילת הקדנציה ח4 געש, ראש המועצה:

 12 מתחילת הקדנציה? א4 מעודה:

 13 כן. ותבחינים מסתבר שצריך לאשר כל שנה מחדש. ח4 געש, ראש המועצה:

 14 ?אז מה עשינו בארבע שנים האחרונות א4 מעודה:

 15 השתמשנו בתבחינים של  ח4 געש, ראש המועצה:

 16 אבל אתה אמרת כל שנה מחדש. א4 מעודה:

 17 הסתבר לנו שכל שנה צריך לאשר את התבחינים ואני מביא את זה לאישור. ח ר4 גלר:"רו

 18 יש שינוי בין התבחינים שעכשיו כתבו פה למה שהיה? א4 מעודה:

 19 . 0-ו 6סעיף . יש פה שינוי שני סעיפים אחרונים ח ר4 גלר:"רו

 20לתבחינים, בקשה לתמיכה רשאית להגיש  4-ו /חיים, יש לי שאלה. לגבי סעיף  א4 כאכון:

 21רק עמותה הקיימת ופועלת בתחום מועצה מקומית פרדס חנה כרכור, אף אם 

 22כתובתה הרשומה אינה בתחום המועצה ורק עבור פעילות המתקיימת 

 23 במועצה.

 24 עות הנוער.למשל תנונכון.  ח4 געש, ראש המועצה:

 25 עכשיו רגע, ואיך קוראים ללהקה הזאת הדודאים? א4 כאכון:

 26 דודאים. ח4 געש, ראש המועצה:

 27 איפה היא פועלת? א4 כאכון:
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 1 כתובתה כאן. פעילותה בפרדס חנה. כ4 גדרון:

 2 רק בפרדס חנה כרכור? א4 כאכון:

 3מופיעות בחוץ,  וגם קבוצות הכדורגלגם הורה פרדס חנה מופיעה בחוץ  ח4 געש, ראש המועצה:

 4  יד להם את התמיכות. עמוס, מקובל עליך? אז כל משחק חוץ אנחנו נור

 5 עכשיו אני שואל שאלה. א4 כאכון:

 6 אם הדודאים ירקדו בבנימינה? א4 מעודה:

 7השאלה היא פה, אם הרקדנים רובם או המשתתפים רובם לא בני הישוב,  א4 כאכון:

 8 האם המועצה  

 9 )מדברים ביחד(

 10 הרקדנים או המשתתפים בעמותה לא תושבי המקום  אם א4 כאכון:

 11 הדודאים אתה מתכוון. א4 מעודה:

 12אמרתי את זה בהתחלה. לא תושבי המקום, האם המועצה עדיין  ,בהחלט א4 כאכון:

 13 תומכת בהם? זה מה שאני שואל.

 14של דודאים לא תקבל? למה זה לא כתוב למה לא תשאל אם המנהלת  א4 מעודה:

 15 לה להיות מנהלתבקריטריונים שאסור 

 16 )מדברים ביחד(

 17 אמר לך רן מתחשבים, מקבלים מספרים. ח4 געש, ראש המועצה:

 18 כמה תושבים וכמה מחוץ לישוב, מתחשבים בנתונים האלה וההחלטה שלנו. ח ר4 גלר:"רו

 19עכשיו במקרים חריגים, זה אני לא הבנתי, אם תוכיח העמותה הקיימת  א4 כאכון:

 20לפרדס חנה כרכור גם לתושבי ותנת שירותים כי היא נופועלת מחוץ לישוב 

 21 ניתן יהיה לדון בבקשתה.

 22כאילו זה הכוונה שכאילו אם העמותה היא לא מהישוב, אזורי כאילו, אבל  

 23 שירותים לתושבי פרדס חנההיא נותנת בדרך זו או אחרת 

 24 זאת אומרת שאתה יכול לתת לעמותות שהם לא מפרדס חנה. זאת הכוונה. י4 זריהן:

 25עמותה מחדרה או בנימינה או זיכרון אם היא פועלת פה היא יכולה  אם באה

 26 לקבל. 

 27לפי מה שאתה כותב היום אם יש עמותות כאלה שקיבלו כסף,  זאת אומרת 
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 1יש עמותות  עפ"י חוק הם לא צריכים לקבל. למה אתה כותב את זה עכשיו? 

 2 ל.תראה לי את החוזר מנכ"שמקבלות מאיתנו תמיכות והן לא מפרדס חנה. 

 3 בתפקידים בניגוד לאמור בחוזר מנכ"ל.  ח ר4 גלר:"רו

 4 אתה מוכן להראות לי את החוזר מנכ"ל? י4 זריהן:

 5 אתה יכול לראות אותו באינטרנט. ח ר4 גלר:"רו

 6 אתה מגיש פה שינוי. י4 זריהן:

 7 .4440-במועצה בזה לא שינוי. התבחינים האלה אושרו  ח ר4 גלר:"רו

 8 ?אותו דבר כמו שפה י4 זריהן:

 9 בוודאי. ח ר4 גלר:"רו

 10 אז למה אתה מביא את זה עוד פעם? י4 זריהן:

 11 כי כל שנה צריך לאשר. ח ר4 גלר:"רו

 12מסתבר שאנחנו צריכים להביא כל שנה. עכשיו אין לי ועדת חברי  ח4 געש, ראש המועצה:

 13מועצה, יש רק ועדה מקצועית. חברי המועצה וההנהלה רואים את זה 

 14שצריך להביא את התבחינים לאשר אותם כל כשהועדה ממליצה. מסתבר 

 15אנחנו מביאים את זה עכשיו לאישור לפני שנה. עד עכשיו לא עשינו את זה. 

 16 .44/3-שאנחנו הולכים לתהליך של מתן תמיכות ל

 17 אבל שינית את זה. י4 זריהן:

 18מה השתנה? גם ככה אנחנו נתנו בהתאם לסעיפים האלה, אבל  0-ו 6סעיף  ח ר4 גלר:"רו

 19 את זה שיהיה כתוב גם. הוספנו

 20 ?54%גובה התמיכה  י4 זריהן:

 21 כן. ח ר4 גלר:"רו

 22 כמה היא הייתה קודם? י4 זריהן:

 23 לעמותה.  44%/לא, זה אומר שלא יהיה מצב שהמועצה נותנת  ח ר4 גלר:"רו

 24 )מדברים ביחד(

 25 הכוונה היא שהתמיכה לא תהיה רוב התקציב של העמותה. ח4 געש, ראש המועצה:

 26בלי תיאום לא מגיע  יד היה בתיאום עם מחלקת הרווחה, עמותה שמחלקתתמ י4 צדקה:

 27 לה?
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 1 מגיע לה. דרך אגב מנהלת אגף רווחה  ח4 געש, ראש המועצה:

 2מי שמחלק מזון,  לא, אני אומר מה הקשר שחייב להיות בתיאום איתם י4 צדקה:

 3 לשירותי דת חייבת להיות מתואמת עם מועצה דתית?עמותה 

 4אבל לוודא שאנחנו לא מדברים, א' אולי אנחנו לא מפספסים קהל לא,  צה:ח4 געש, ראש המוע

 5ב' לחילופין, אלף אלפי -ו שאנחנו לא יודעים עליו וזכאי לשירותים אחרים.

 6 השם ירחם, שמישהו מנסההבדלות, 

 7בוודאי, אבל מחר תחליט יו"ר אגף הרווחה שהיא לא פועלת עם העמותה  י4 צדקה:

 8 יא כבר אין לה תקציבהזאת, אז העמותה הזאת ה

 9יבוא בסוף פה, אם אתם זוכרים לא פועלת איתה, בתיאום רק. לא.  ח4 געש, ראש המועצה:

 10אנחנו אומרים מי ביקש כמה וכמה קיבל ומי לא קיבל בכלל, ועולה לדיון 

 11הסיבה שלא מינינו ועדה שאפשר למנות של חברי מועצה  ציבורי פה במליאה.

 12 טו. מקצועי נכי רציתי שזה יישאר 

 13 אבל בדרך כלל כשמגיעים לשם מה שממליצה הועדה, המועצה מאשרת. א4 כאכון:

 14 אבל זה מגיע לפה. ח4 געש, ראש המועצה:

 15 כן, והמועצה מאשרת. א4 כאכון:

 16 )מדברים ביחד(

 17אני רוצה להגיש שני שינויים. השינוי הראשון זה למחוק את הסוגריים של  א4 כאכון:

 18קת הרווחה. לא חושב שיש קשר למחלקת שבתיאום מחל /.3, /סעיף מס' 

 19 אני חושב שלא צריך להיות קשר. הרווחה.

 20 זה רק למשפחות נזקקות? דובר:

 21 מן הסתם כן. א4 כאכון:

 22 )מדברים ביחד(

 23משנה מה, אם באה עמותה אומרת אני מתעסקת בתחום הרווחה. לא  ח4 געש, ראש המועצה:

 24שהו מטעם המועצה יבדוק או מכשירים רפואיים. צריך לבדוק, מי אני יד עזר

 25 , זה הכול. שהעמותה הזאת קיימת ופועלת בתחום

 26אני חושב שגם אם אותה עמותה יכולה להראות בעצם את מה שהיא עושה עם  י4 זריהן:

 27 הכסף, יש חשבוניות מס. 
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 1 )מדברים ביחד(

 2עוד דבר אחד שאני מבקש להוסיף אם אפשר, שעמותה שאין בה רוב של  א4 כאכון:

 3 ם תושבי פרדס חנה כרכור לא תקבל תמיכה.משתתפים שה

 4 )מדברים ביחד(

 5אתה מנסה לקחת את התבחינים האלה  אתה מנסה לעשות משהו לא הגון. נ4 השמשוני:

 6ולראות איך דרכם אתה מונע מעמותה אחת מסוימת שאתה לא אוהב אותה 

 7 לקבל כסף. 

 8 לא נכון. אני לא מסכים איתך. א4 כאכון:

 9 מנו את ההצעה.רש ח4 געש, ראש המועצה:

 10אני אומר שעמותה שנתמכת ע"י מועצת פרדס הם לא הבינו למה אני מתכוון.  א4 כאכון:

 11  חנה כרכור אני רוצה שרוב התושבים יהיו תושבי המקום שיהיו ממנה.

 12נזקקיה לא גרים בפרדס חנה שרוב אם מחר האגודה למלחמה בסרטן  ח4 געש, ראש המועצה:

 13ו שווה כסף, הקצאה לחדר, למשרד, לפי כרכור תבקש מחר תמיכה בכסף א

 14 לא בפרדס חנה. מה שאתה אומר עכשיו לא ניתן לה כי רוב המטופלים שלה

 15 אני מוכן להוסיף סעיף  א4 כאכון:

 16 )מדברים ביחד(

 17אני מבקש להוסיף בתחומי הרווחה שזה בסדר, אני מבקש להוסיף סעיף  ע4 כחלון:

 18עליו אז אני מבקש לעגן אותו  שאנחנו הסכמנו עליו, אתם לא כל כך מסכימים

 19 פה בתוך התבחינים.

 20באיזה אחוזים או שכספי העמותות שנתמכות הועדה המקצועית תחליט  

 21באיזה חלקים היא עושה את זה, ישמשו לסבסוד ילדי רווחה ומיעוטי יכולת. 

 22זאת אומרת שילד שרוצה לרקוד בהורה, רוצה לשחק כדורגל ואין ביכולתו, 

 23 אנחנו נסבסד אותו. 

 24 הורה לא נתמכת בכלל ח4 געש, ראש המועצה:

 25 אני סתם אמרתי. לא משנה, דודאים. ע4 כחלון:

 26 ואיזה אחוז מהילדים, כמה, איזה אחוז.  ח4 געש, ראש המועצה:

 27לצורך מה  בדרך כלל זה עולה. בתוך הבקשה שכל עמותה מגישה היא כותבת ח ר4 גלר:"רו
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 1בסד חוגים למיעוטי יכולת היא רוצה את הכסף. אז יש עמותות שרוצות לס

 2אנחנו לא יכולים ויש כאלה שרוצות לשלם על הכרטיס שחקן כדי לשוב לליגה. 

 3 להגיד לעמותה מה לבקש. 

 4 בוודאי שכן, רן. ע4 כחלון:

 5 לא, לא להגיד להם מה לבקש.  ח ר4 גלר:"רו

 6 אני מבקש פשוט שזה יהיה חד שכל עמותהאבל אתה יודע שזה בגבול האפור.  ע4 כחלון:

 7 תסבסד חלק מהילדים

 8עמוס, אני אנסח את זה אחרת. במסמכי אני מנסח את זה אחרת.  ח4 געש, ראש המועצה:

 9הם בקשה שאנחנו נותנים לעמותה, אותן עמותות שעושות פעילות לנוער ה

 10 יציגו איזה אחוז מכלל הפעילות שלהם מופנה לסבסוד למיעוטי יכולת.

 11 .תוומה יהיה האחוז שהם יקבלו או ע4 כחלון:

 12אני חושבת שבעולם חיים, אני רוצה להגיד משהו ברמה העקרונית. מכיוון ש נ4 השמשוני: 

 13הזה של העמותות והמגזר השלישי אני מתמצאת לא רע. אני חושבת שחשוב 

 14להגיד באופן מאוד ברור התפקיד של ועדת תמיכות הוא לא לתמוך בעמותות 

 15ולנו צריכה להיות התפקיד של ועדת תמיכות, השאיפה של כ של הרווחה.

 16 לתמוך במכסימום האפשרויות של מכסימום פעילויות שונות.

 17, אבל אי העובדה שאנחנו צריכים לתמוך בנושאים של רווחה היא בלית ברירה 

 18 אפשר שהתבחינים האלה יוכתבו על סמך מה שאגף הרווחה

 19 נורית דקה, דקה. זה מחולק לפי פעילויות. ח4 געש, ראש המועצה:

 20בגלל זה אני אומרת שהתבחינים צריכים להתאים לכל הדברים והפעילות של  נ4 השמשוני:

 21 קטן יותר ויותר. הרווחה היא חלק קטן ובשאיפה שהיא תהיה 

 22אני מציע לאשר עם התוספת שהציע עמוס ואני ניסחתי אותה אחרת  ח4 געש, ראש המועצה:

 23פה י בעד? מלגבי הסבסוד של העמותות, בבקשה יגידו איזה אחוז הולך לנוער. 

 24 .אחד

 25 

 26  אישור הסכם חילופי קרקע בדרך של איחוד וחלוקה בין המועצה לבין דב גראו

 27 . 53, 05/חלקות  4409/גוש  –חברה לבנין ופיתוח בע"מ 
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 1 הסעיף הבא. ח4 געש, ראש המועצה:

 2יש פה הצעה להסכם חילופי מקרקעין בקרקע שהיא נמצאת ברח' אחוזה,   :אריה רפפורט

 3סוקה שם. אז קרקע שהיא בעצם כל כולה היעוד שלה סמוך לאזור התע

 4 המטרה זה שטח למבני ציבור, אבל הבעלות מתחלקת בין המועצה 

 5 למה היא מתחלקת? י4 זריהן:

 6למה היא מתחלקת? כי חלק מסוים, כשהמועצה בזמנו הפקיעה ממישהו   :אריה רפפורט

 7קיעה מהבעלים והוא הבעלים של החלק. לכן המועצה לא הפ שרכש את זה

 8אחוז ואם היינו מפקיעים היינו צריכים לפצות אותו.  44/ממנו כי הוא רכש 

 9 ככה זה מתחלק הבעלות על אותו שטח.  

 10 הוא לא נכנס לנעליים של זה שהוא קנה את זה ממנו? י4 זריהן:

 11  3/אני לא רוצה להיכנס לזה. בזמנו בגלל שבש1  :אריה רפפורט

 12חומים בכרכור הופכים ציבור פרטיים. הרבה שטחים יש שטחי  3/בש1 ח4 געש, ראש המועצה:

 13 לשטח ציבורי, שטח למבני ציבור פרטיים. 

 14 זה מול גני הילדים, חיים? דובר:

 15 איפה יש באחוזה גני ילדים? ברח' אחוזה.  ח4 געש, ראש המועצה:

 16 המפעל מדחסים ברח' נעורים, שם באזור.   :אריה רפפורט

 17 כן. בחורשה הזאת? דובר:

 18החלוקה היא כזאת כן, בערך. לא בדיוק, קצת יותר מערבה. עכשיו בעיקרון   :רטאריה רפפו

 19חלק של המועצה בהפקעה מבלי שהיינו צריכים לפצות, וחלק מהבעלים שמכר 

 20 כאלה.החליטה לא להפקיע מטעמים אז והמועצה  את זה לדב גראו

 21בחזית ואנחנו בחלק עכשיו באה ההצעה לעשות החלפה, שהוא יימצא  

 22פתוח ואז אני יכול לנצל את השטח. י, כי אז אני נסמך על שטח ציבורי האחור

 23היה איזשהו תהליך, דין ודברים עם הסכם מורכב וכו'. ג'ובראן שלא ניסח את 

 24אנחנו צריכים ע"י עו"ד אחר, בדק וחיווה את דעתו. ההסכם, כי ההסכם היה 

 25לאשר  לאשר את החלפת השטח הזה, זה בכל מקרה חייבת ללכת לשר הפנים

 26 את העסקה.

 27שאם הצדדים רוצים להקים ביחד מבנה בהסכם החילופין האלה יש הסכמה  
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 1 זה כלול בתוך זה. אחד שיש לו גג משותף, כדי לנצל את השטח, 

 2 גודל החלקה הוא אותו דבר? דובר:

 3הבעלות של השטח זהה הוא שונה, אבל החילופין הוא עפ"י אותו חלק יחסי.   :אריה רפפורט

 4 יש שם זיקת הנאה למעבר לחלק האחורי.ו מקבלים. אנחנלמה ש

 5 .מאשרים את ההסכם פה אחד ח4 געש, ראש המועצה:

 6 

 7 רח' נטע4 – 701811..8אישור זיקת הנאה לציבור בעבור מעון יום בגו"ח 

 8 סעיף הבא, אריה. ח4 געש, ראש המועצה:

 9. המעון יום אנחנו קיבלנו תמיכה להקמת מעון יוםהסעיף הבא זה בעצם   :אריה רפפורט

 10יש כבר בקשה להיתר, אוטוטו מוציאים ייבנה ברח' נטע סמוך לגני הילדים. 

 11 היתר בניה.

 12עכשיו אחת מהדרישות של התמ"ת, זה נשמע לי קצת הזוי אבל זו דרישה  

 13למימוש התמיכה שתירשם הערת אזהרה לגבי הנכס הזה, שכאילו הם 

 14בנה לגוף אחר שהוא מממנים את המבנה, שלמועצה חל איסור להעביר את המ

 15לא גוף שיש לו מה שנקרא הגדרה ציבורית, שהפעילות של המעון יהיה לא 

 16ציבורי, נגיד שהמועצה תחליט בעוד עשר שנים למכור את זה לאדם פרטי, לכן 

 17בשטח והשני שצריך לרשום זיקת הנאה לציבור  נרשמת הערת האזהרה הזאת.

 18 של המבנה. 

 19 שזה יהיהכדי להבטיח  ח4 געש, ראש המועצה:

 20 שכל הציבור יכול ליהנות מזה.  :אריה רפפורט

 21 .אושר פה אחד ח4 געש, ראש המועצה:

 22 

 23 לכל פרויקט .0.8-ו 0.81אישור פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בשנים 

 24 שימומן ע"י מפעל הפיס4 יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד

 25 בבנק דקסיה ישראל

 26מבקש אישור עקרוני לפתוח חשבון בנק נפרד לכל פרויקט , 5סעיף  ח4 געש, ראש המועצה:

 27 שימומן ע"י מפעל הפיס.



 40-36663/3חברת איגמי,  (                                              31/3) 95מליאת מועצת פרדס חנה כרכור 
    3/. 3.0.44/3/מיום                                                                                                           

 
 

04 

 1 כדי שכספי מפעל הפיס יועברו לאותו חשבון. ע4 כחלון:

 2 נכון. ח4 געש, ראש המועצה:

 3 שהמועצה לא תשתמש בכסף לדברים אחרים בקיצור.  י4 זריהן:

 4 .אושר פה אחד ח4 געש, ראש המועצה:

 5 

 6 ו של מר אייל שני מנהל היחידה לאיכות הסביבה לנציג המועצהאישור צירופ

 7 באיגוד ערים וטרינרי אזור שומרון במקום מר אפרים מעודה4

 8 אישור צירופו של אייל 4/סעיף  ח4 געש, ראש המועצה:

 9 למה לא חבר מועצה? י4 זריהן:

 10שיבות הם רוב הפעילות, רוב הי כי רוב הישיבות הם באמצע היום. ח4 געש, ראש המועצה:

 11 באמצע היום. 

 12 .אושר פה אחד ח4 געש, ראש המועצה:

 13 

 14 אישור תב"רים

 15 תב"רים. ח4 געש, ראש המועצה:

 16בניית אולם ספורט איפה שלא יהיה,  , חיים שאלה לי אליך. אני מברך על940 א4 כאכון:

 17 אבל אין שם אולם ספורט אחד?

 18 לא. ח4 געש, ראש המועצה:

 19 אז מה זה האולם הזה? א4 כאכון:

 20 תבוא לבקר.אולי  כ4 גדרון:

 21 היה שמה בזמנו  ע4 כחלון:

 22 אתה לא סופר את התושבים.אנחנו יותר קשובים לתושבים ולבעיות.  י4 זריהן:

 23 בזמנו היה שם מיני ביץ'.  ע4 כחלון:

 24 זה מגרש פתוח וזה אולם ספורט.  ח ר4 גלר:"רו

 25או אחר אולם סגור,  עכשיו באיזה קריטריונים אנחנו נותנים לבית ספר כזה א4 כאכון:

 26 בית ספר אחר

 27 א' לפי ההחלטות של הטוטו והפיס ח4 געש, ראש המועצה:
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 1 הם שילמו את כל הכסף? י4 זריהן:

 2 לא.  ח4 געש, ראש המועצה:

 3 הם אף פעם לא משלמים את כל הכסף. ח ר4 גלר:"רו

 4 )מדברים ביחד(

 5חצי טוטו, ועצה. במקור המימון הוא חצי חצי. חצי מפעל הפיס וחצי המ ח ר4 גלר:"רו

 6סליחה. וטוטו לא רוצה לממן את המיזוג אויר ולא את הפיתוח, אז החלק 

 7 שלנו בפועל יותר גבוה.

 8 מה זה סלילת רח' סגולה תלפיות? י4 זריהן:

 9אנחנו בעצם סוללים את שבזי. הייתה תוכנית תכנון מלא גם לתלפיות וסגולה,  א4 בר כוכבא:

 10בהתחלה, עכשיו אנחנו הולכים לממש  אבל לפי תזרים המזומנים לא יכולנו

 11יש עוד קטע לגמרי לא סלול שצריך נוסעים, שקטע הזה לא רק את תלפיות. 

 12 להשלים אותו. 

 13. תודה אושר פה אחדאני מבקש לאשר את שלושת התב"רים. מי בעד?  ח4 געש, ראש המועצה:

 14 רבה, הישיבה נעולה. 

 15 

 16 סוף הדיון

 17 


