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. לא בנושא עצמו אלא בהצעה לסדר מבחינת סוג הדיון, בהצעה לסדר 1 

ההבדל הוא שבהצעה לסדר מי שמגיש את ההצעה מציג , תן להסביר 2 

אם יש מישהו שמתנגד לדון בזה אז מעלה , דקות 10אותה במשך עד  3 

את ההתנגדות שלו והמועצה מצביעה אם להכניס את זה כסדר יום  4 

. כדיון בפני עצמו ואז בעצם בשלב השני דנים בזה כנושא מן המניין 5 

 6 .עכשיו ההצעה להכניס את זה לסדר היום כנושא

 7 ?את המכתב האחרון :מעודה. מר א

 8 הצעה לסדר בעניין אחד, יםהיו שלושה נושא :ובראן'ג. ד ג"עו

יש פה את ההצעה לסדר , אני אגיד לך למה, אתה טועה, לא, לא :כאכון. מר א 9 

לפני חצי שנה בנוגע  2010בספטמבר , 2010בספטמבר  21-שהוגשה ב 10 

 11 30-שימוש במקלטים שהוגשה ב, ליום העצמאות ואחת על המקלטים

 12 ... איך אתה אומר , בדצמבר

 13 . סע. הלאה, יהיה דיון, חברים, טוב :געש. מר ח

, מדברים ביחד. )על השלוש האלה יש דיון, אתה לא הבנת מה הוא אומר :גדרון. כ 'גב 14 

 15 (לא ברור

 16 . זה דיון חד משמעית :כאכון. מר א

 17 ( לא ברור, מדברים ביחד. )בבקשה, אבי :געש. מר ח

שנת  עד, הצעה לסדר, קיום אירועי יום העצמאות במרכז המושבה, טוב :כאכון. מר א 18 

מצב שאפשר , התקיימו אירועי יום העצמאות במרכז המושבה 2001 19 

ליהנות מהמופעים ומשפע הדוכנים , לחגוג, לכל התושבים להגיע בקלות 20 

מתקיים האירוע המרכזי של יום העצמאות  2002מאז שנת . במקום 21 

האירוע הועבר לשם עקב מצב בטחוני שחייב , ל"במתחם אנדרטת הנח 22 

כיום חלק . זוכרים את התקופה הקשה ההיא זאת באותה עת אם אתם 23 

מהציבור אינו יכול ליהנות מערב זה מסיבות שונות ובעיקר בשל  24 

כזכור הוגשה בשלהי . הריחוק ובהעדר סידורי הגעה וחזרה למקום 25 

הצעה לסדר בעניין זה על ידי חבר המועצה ידידי יוסי זריהן  2009 26 

כך החליטה ובעקבות  2010והנושא נדון במליאת המועצה במרץ  27 

להסעת החוגגים אל האנדרטה וממנה המועצה להקצות תקציב  28 
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והתברר בדיעבד כי פתרון זה אינו עונה על הצורך וחיים יודע טוב מאוד  1 

שהיו הרבה תלונות שאנשים לא הגיעו בלופים והיו בעיות עם הלופים  2 

את , לפיכך ומן הראוי להחזיר את אירועי המרכז, של האוטובוסים 3 

זי למרכז המושבה כדי לאפשר למקסימום תושבים האירוע המרכ 4 

ליהנות ממנו ולסוחרי המושבה שנמצאים פה היום לשרת את הציבור  5 

אין , הטענות. זה הפרנסה שלהם, כן, הרחב ולהרוויח כסף באירוע הזה 6 

טענות נשמעו בעבר בדבר המצב , נכון, נכון, ספק ששותפים שלהם 7 

, חיים, רוע במרכז המושבההבטחוני או הצעות בלתי סבירות לקיום אי 8 

, אתה אמרת לי את זה גם באופן אישי שיש בעיה כלכלית לעשות את זה 9 

אין להם מקום כיום כאשר מדובר במצב שונה מבחינה בטחונית ושונה  10 

מהותית מבחינת מצבה הכלכלי של המועצה וברוך השם שהמצב  11 

שוב לא מותר לציין כי מדובר בשירות ח. הכלכלי של המועצה הוא מצוין 12 

וערכי למען תושבי פרדס חנה כרכור ובמיוחד למה שהיה בעבר להחזיר  13 

ההצעה . לתת לתושבים ולסוחרים ליהנות, את זה למה שהיה כל הזמן 14 

מליאת המועצה תקיים דיון בנושא העברת האירוע , לסדר שאני מציע 15 

, הצעת החלטה. המרכזי של ערב יום העצמאות למרכז המושבה כבעבר 16 

 17 2011א "ליטה כי החל מערב יום העצמאות תשעמליאת המועצה מח

האירוע יתקיים המרכזי במרכז המושבה כפי שהיה נהוג בעבר ואני  18 

אני יודע , מדובר פה בתושבים שהתלוננו, אוסיף עוד משפט אחד חיים 19 

ששנה שעברה אני ביקשתי גם שזה יעבור למרכז המושבה והייתי אז  20 

, כוכי אמרה לי אבילקחתי אז את כוכי ו, חבר בוועדת האירועים 21 

נעשה את הלופים ואנשים יהנו והסוחרים נוכל לתת להם , תקשיב 22 

כמובן שלסוחרים היה קשה מאוד להפעיל את , להקים שם דוכנים 23 

הדוכנים שמה וחלקם גם הפסידו כסף כי היה שם בלגן אחד גדול  24 

וראינו את הבלגן שהיה שמה מכיוון שהמשטרה לא הסכימה  25 

המופעים אלא הרחיקה אותם למקום מאוד שהסוחרים יהיו ליד כל  26 

מרוחק כך שזה גרם לריחוק מאוד לא טוב וחוץ מזה הסוחרים פה  27 

, המון כסף למועצה כל חודש הם שותפים למעשה, שמשלמים מיסים 28 
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הם רוצים ליהנות פעם בשנה , רובם זכו במכרזים של החנויות כאן 1 

כור שהם יהיו פה הרבה תושבים של כר, חלק מזה ההפך, מקופה טובה 2 

חדרים שלא מכירים שיש כאן חנויות כמו סיני או בגט או פלאפל או  3 

יהיו ויגיעו לכאן מן הסתם הרבה אנשים , שווארמה כאלה ואחרות 4 

שילכו וילמדו שיש כאן סוחרים ויש כאן אירוע עצמאי ואני מבקש  5 

שהמועצה חייבת להגדיל פה את הראש הפעם כי אם חדרה עושה את  6 

יעים לשמה עשרות אלפי אנשים אין שום סיבה הנשיא שמג' זה ברח 7 

עם כל , ודיברתי על זה עם כל השוטרים שבעולם, מבחינה בטחונית 8 

אין שום סיבה בטחונית כזו או אחרת שזה יתקיים , הקצינים שבעולם 9 

אז אנחנו נשלם עוד חמישים אלף שקל לקיום האירוע כאן ונביא , פה 10 

 11 . לפה עוד שוטרים ועוד אנשי משמר האזרחי

 12 .זה לא יעלה יותר יקר :דובר

 13 ...זה אולי יעלה במעט יותר יקר אבל  :כאכון. מר א

 14 ? סיימת להציג את ההצעה :געש. מר ח

 15 בהחלט :כאכון. מר א

 16 .כוכי בבקשה? מי מעוניין :געש. מר ח

קודם כל נכון שזה התחיל כל הסיפור הזה מבחינה בטחונית , טוב :גדרון. כ 'גב 17 

, מוגן, זה מתחם סגור, ה יותר טוב וככהכשאנחנו היום במצב הרב 18 

, נותן הרגשה של בטחון ובטיחות וזה נכון, מאפשר את חלוקת האירוע 19 

החלוקה היא שלנו כי איפה שיש אזור , החלוקה היא לא של המשטרה 20 

האירוע אנחנו לא רצינו שיהיו שם הסתובבויות ואז חילקנו את זה  21 

ואנחנו מזמינים את בצורה כזאת שהמשפחות והילדים שרוצים לאכול  22 

אנחנו אפילו לא לוקחים , כל סוחרי המושבה וכולם יכולים להגיע לשם 23 

מהם כסף כאשר כל הזמן אנחנו נשאלים על ידי אנשים למה אתם לא  24 

 25 הם מרוויחים כל כך הרבה, לוקחים כסף

 26 .זה חלק מההסכם שלנו :כאכון. מר א

 27 אבי  :געש. מר ח

 28 ...אני , סליחה, לא :כאכון. מר א
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 1 לא הפריעו לך, אבי :געש. ח מר

 2 אני מזכיר לך :כאכון. מר א

 3 ... אל תזכיר :השמשוני 'ר גב"ד

 4 ...זה חלק מההסכם שלנו :כאכון. מר א

 5 .תן לה לסיים, אבי :השמשוני 'ר גב"ד

 6 ...שלא ישלמו על זה כסף...  :כאכון. מר א

 7 .תן לה להמשיך, אבי :בן צבי. ח 'גב

 8 . תן לשמוע אותה עכשיו ,שמעו אותך בסבלנות :געש. מר ח

הסוחרים בהחלט ואני , כל מי שרצה וכל מי שרוצה להגיע לשם :גדרון. כ 'גב 9 

מסכימה אתך שהסוחרים צריכים להרוויח ולכן נתנו להם מקום שהוא  10 

לא בגלל שאתה אמרת את , רק שלהם ואנחנו לא לוקחים מהם אגורה 11 

ד כי אנחנו אנחנו כבר עשינו את זה בקדנציה הקודמת בלי שתגי, זה 12 

אנחנו חושבים שביום העצמאות , מתחשבים בדיוק כמו שאתה מתחשב 13 

 14 .באמת מגיע להם גם להרוויח

 15 ?דיברת איתם? ישבת איתם? ישבת איתם :קעטבי. מר י

 16 .בחיים לא :כאכון. מר א

 17 ?שאלת את דעתם :קעטבי. מר י

 18 .בחיים לא :כאכון. מר א

 19 אני אודה לחבר המועצה  :געש. מר ח

 20 כוכי? איזה מין דיבור זה :ביקעט. מר י

 21 אני אודה לחברי המועצה :געש. מר ח

לא ? דנת איתם אם זה מתאים להם? ישבת איתם, אשת חינוך, כוכי :קעטבי. מר י 22 

 23 ?מתאים

 24 יואב  :געש. מר ח

 25 ... גם אני הייתי אז  :קעטבי. מר י

 26 תקבל עשר , יואב :געש. מר ח

 27 תקבל עשר דקות  :מעודה. מר א

 28 .קבל עשר דקות להתבטאת :געש. מר ח



  04-8666313,כרכור                                                      חברת איגמי-מועצה מקומית פרדס חנהישיבת 
  א"תשע' ח באדר ב"י                                                                                                    2011במרץ  24

 
 

6 

 1 אבל אבל :קעטבי. מר י

 2 .תן לה לדבר :געש. מר ח

 3 החליטה :קעטבי. מר י

 4 . תן לה לדבר, תן לה לדבר :געש. מר ח

אחד רק  דבר שני אנחנו בעצם במתחם ואני יודעת שאתה היית באירוע :גדרון. כ 'גב 5 

. אתה בעצם אף פעם לא ראית אירוע מההתחלה ועד הסוף, בתחילתו 6 

 7 ?לקבל שקט אפשר

 8 ? אפרים :געש. מר ח

, לא היו שם זמרים, לא הייתי בתחילתו וסופו כי הוא היה משעמם :כאכון. מר א 9 

 10 יום העצמאות , ליהנות, רוצים לשמוע חאפלה, אנשים רוצים זמרים

 11 ?אתה יכול לרשום לעצמך :גדרון. כ 'גב

 12 לא :כאכון. מר א

 13 ... אני הייתי שם חמש שנים , אבי :דובר

 14 .אתה לא משתתף בדיון, אדון יקר :געש. מר ח

 15 ?מה קרה, תן לו לדבר חיים :כאכון. מר א

 16 לא :געש. מר ח

 17 ( לא ברור, מדברים ביחד)זכותו  :כאכון. מר א

 18 . אנחנו משכירים ממך חנויות ?מה זה למה לא, משלמים לך כסף :דובר

 19 . צריך לסתום את הפה, אסור לך לדבר, לא :כאכון. מר א

 20 ... תגיד לי אדוניאל ...  :דובר

 21 . אם לא תאפשר לישיבה להימשך אני אוציא אותך החוצה :געש. מר ח

הישיבה הפרונטלית מאפשרת לצפות במופע בצורה . אני רוצה להמשיך :גדרון. כ 'גב 22 

שמעולם לא השתתפו ... מכובדת וגם מאפשרת השתתפות של קשישים  23 

 24 אנחנו דואגים , בתוך האירועים האלה

 25 חניות ...  :בן צבי. ח 'גב

אנחנו דואגים להביא אותם וזה הדבר , חניות, להסעות מסודרות :גדרון. כ 'גב 26 

עושים קצת , נכון, אנחנו בשנים האחרונות, הדבר הרביעי. השלישי 27 

אנחנו עושים מופעי איכות של להקות מקומיות ואנחנו , מופעים אחרים 28 
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, השנהאני מזמינה אותך , משלבים אותם עם אנשים מקצועיים מבחוץ 1 

חבל מאוד שאתה לא מקשיב ואני מאוד אשמח שאתה תהיה  2 

, הרוח היא רוח מזרחית בדיוק כמו שביקשתם, מההתחלה ועד הסוף 3 

אני מדברת עכשיו , טענתם כל הזמן שזה בסגנון מסוים, כמו שרציתם 4 

. כדאי שתגיע כי זה יהיה באמת מאוד מאוד לא משעמם, עם אבי 5 

איכות של להקות מקומיות שגם  המופעים מופעי כמו שאמרתם מופעי 6 

יש תחושה שצופים , שהעבודה שלהם לאורך השנה באה לידי ביטוי 7 

 8 . בהם

 9 ?עשית סקר? עשית בדיקה :קעטבי. מר י

 10 ולא רק  :גדרון. כ 'גב

ראית אם זה ? עשית סקר? עשית בדיקה? עשית סקר, לא, לא, רגע, רגע :קעטבי. מר י 11 

, ושבים רוצים שזה יהיה שםאם הת, רגע, אם התושבים רוצים? מתאים 12 

 13 ?בדקת

 14 לא :השמשוני 'ר גב"ד

 15 ? לפי מה החליטו? לפי מה החלטת :קעטבי. מר י

 16 אם תיתן לי לסיים עד הסוף  :גדרון. כ 'גב

 17 ... אתם רוצים את זה ? עשית בדיקה בישוב? אבל עשית סקר :קעטבי. מר י

 18 .בל תשובהתחכה בסבלנות תק, יש לי גם לזה תשובה... ששש :גדרון. כ 'גב

 19 . אין לך תשובה :קעטבי. מר י

יש תחושה שבאמת צופים בהם ולא עוברים ושבים ותוקעים אחד לשני  :גדרון. כ 'גב 20 

יש שם שירותים ויש . בפטישים אלא ממש מכבדים את המופע שלהם 21 

, הרחבה שלפני הבמה היא מגודרת, יש להם במה, שם אמצעים נוספים 22 

יש . של מופע יחודי, גשה של הצגהאף אחד לא מתנפל על הבמה ויש הר 23 

התשובה , ישיבה משותפת של תושבים ולא הלוך ושוב והתשובה היא 24 

לשאלה שנשאלה מקודם שהשנים האחרונות מעידות על מספר הולך  25 

במיוחד משפחות וחבל שאנחנו לא , וגדל של תושבים שמגיעים למקום 26 

 27 . יכולים להרחיב את המקום

 28 .החזרה הכללית :בן צבי. ח 'גב
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שנה שעברה כפתרון הציעה חיה שאולי למבוגרים אנחנו נזמין , נכון, אה :גדרון. כ 'גב 1 

זאת אומרת שכאילו , הדשא והזה היו מלאים. אותם לחזרה הכללית 2 

עשינו שני מופעים כי המבוגרים ביקשו גם לבוא יותר מוקדם אז ככה  3 

. נוסף לזה דבר אחרון סידורי ההגעה. שמספר האנשים הולך וגדל 4 

ת הנושא של סידורי ההגעה בשנה שעברה לקה בחסר אבל לפני באמ 5 

לפני שנתיים הסידור היה מצוין ואני רוצה להגיד לך שדווקא , שנתיים 6 

שנה שעברה הייתה בעיה , זה לא שלא יכלו להגיע, לא כל כך ניצלו אותו 7 

השנה כמובן שאנחנו נקפיד , של איזשהו משהו שנפל בין הכיסאות 8 

ק מכניסה ולא מדברת על העניין הבטחוני ואם אני לא ר, ששוב יהיו 9 

אלף שקל זה דבר של מה בכך אתה יודע מה זה תקציב של  50בשבילך  10 

חדרה ואתה יודע מה זה תקציב של להביא זמר ואנחנו החלטנו ואני  11 

אנחנו , חושבת שאתה היית גם לא שותף אבל לפחות שמעת את הוועדה 12 

זמר שיגיע לפה לרבע שעה אלף שקל ל 70-ל 50לא מוכנים להוציא בין  13 

, ינחת או לא ינחת כי בשנה שעברה בזכרון הוא איחר, דקות 20-או ל 14 

 15 אני לא מדברת על זה , אבל אני לא מדברת על זה, היו המון בעיות

 16 .אלף שקל 100אבל לישראל כסיף ולריקודי עם כן נתת  :קעטבי. מר י

כאשר אנחנו מדברים פה . תילא סיימ, לא סיימתי, אני עוד לא סיימתי :גדרון. כ 'גב 17 

מה שכן השנה . דקות ופה אנחנו מדברים על מופע של שעתיים 20על  18 

 19 . אתה יודע את זה, חשבנו שוב אבל מפאת קיצוץ בתקציב

 20 .לא קוצץ התקציב :כאכון. מר א

 21 .אז טעית? באמת :גדרון. כ 'גב

 22 מאיפה זה תוקצב , חיים :כאכון. מר א

 23 טעית :גדרון. כ 'גב

 24 סליחה, רגע :ןכאכו. מר א

, רגע. במאה אלף שקל פחות יש לנו לתקציבי האירועים משנה שעברה :גדרון. כ 'גב 25 

 26 ?.קי.או, אבל תן לי לסיים, תן לי לסיים ואחר כך תענה לי

 27 .אבל לא בחלוקה :קעטבי. מר י

 28 מעדיפיםאנחנו  :גדרון. כ 'גב
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 1 ... מבחינה בטחונית אף פעם לא :כאכון. מר א

 2 ,וציא את הסכום שיש לנו בעניין הבטיחותילה  :גדרון. כ 'גב

 3 .להבדיל מחדרה :כאכון. מר א

כל מי שרוצה לראות ולשמוע , אנחנו רוצים קודם כל להיות אולי שונים  :גדרון. כ 'גב 4 

דבר אבל נוסף שכן עלה שאנחנו נדון . דברים אחרים יש לו גם פה באזור 5 

כן נחשוב על , והאני מקו, בו בשנה הבאה כשיהיה לנו תקציב יותר גדול 6 

זה משהו שכן אנחנו מבטיחים לחשוב כי , איזשהו אירוע לנוער אחר כך 7 

 8 אני חושבת שפה אנחנו 

מדברים על להעביר את חגיגות יום העצמאות למרכז , עכשיו מדברים :קעטבי. מר י 9 

 10 .לא מדברים על זמרים ולא מדברים על הופעות, המושבה

 11 ?אתה רוצה לדבר, יואב :געש. מר ח

 12 ( לא ברור, מדברים ביחד)אני רוצה  , כן :קעטבי. מר י

 13 .דקות 10-אני אתן לך את ה :געש. מר ח

הוא לא הזכיר , לא מדברים עכשיו לא על אומנים, מה שפה מדובר :קעטבי. מר י 14 

ההצעה היא להעביר את אירועי יום , אומנים ולא הזכיר להקות 15 

י זוכר שכל אני יליד המקום ואנ, העצמאות כמו שהיה משחר ילדותי 16 

 17 מה גם , אחד מהם זה היה במרכז המושבה

 18 .לא תורם שום דבר לדיון... תני לו לדבר חיה :געש. מר ח

אני , היו פיגועים ואז הוחלט בישיבה 2001-זה שזה עבר לאותו מקום ב :קעטבי. מר י 19 

, חושב שאז אתה היית ראש הרשות או שאז זה היה בתקופה שברחת 20 

, מה? מה את צוחקת, זה מבחינה בטחוניתהעבירו את , העבירו את זה 21 

, אל תפריעו לי רגע, אל תפריעו לי, סליחה, תקשיבו? הוא לא ברח 22 

ובאותו זמן הוחלט לזמן קצוב עד שהמצב הבטחוני יתאזן וכך היה  23 

דובר על הצבעה , אף אחד לא דיבר כעת על זמרים, ומאז זה שם ישב 24 

ם אנשי עסקים שמליאת המועצה תחליט להעביר את זה לכאן כדי שג 25 

האנשים האלה משלמי מיסים ולנו נוח , הם משלמים מיסים, יהנו 26 

לא עשינו שום בדיקה ושום סקר אם התושבים רוצים את , להיות כאן 27 

אם יש סקר ועשו בדיקה והתושבים רוצים את זה , זה באנדרטה או כאן 28 
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מחליטים ? מה זה החלטנו, שם אני אצדיע אבל לבוא ולהגיד החלטנו 1 

 2 .סיימתי, פה זה לשירות הציבור, פה לא, בבית

 3 ? עוד מישהו רוצה, תודה רבה :געש. מר ח

 4 כן :כאכון. מר א

 5 .בבקשה, יוסי :געש. מר ח

אני חושב שמספר האנשים שהולך וגדל באנדרטה במושבה זה יהיה פי  :זריהן. מר י 6 

אני אישית לא הולך , כי הרבה אנשים לא הולכים לאנדרטה 3או פי  2 7 

חושב שמה שהיה פה במושבה זה היה הרבה יותר יפה לשם כי אני  8 

והרבה יותר נחמד לכל התושבים ולפי דעתי יבואו גם הרבה יותר  9 

 10 .צריך לתת פרנסה לסוחרים שנמצאים ברחובות ', ב', א, תושבים

 11 .לאנשי עסקים :כאכון. מר א

אלף שקל ולפי מה שהבנתי להקת  70יש לנו כסף לתת לבית הפתוח  :זריהן. מר י 12 

אני לא , אלף 70דרך ההפקה איזה , ס"דרך המתנ, דודאים דרך בורמהה 13 

 14 ?זה נכון, רן גלר, יודע אם זה נכון אבל

 15 .זה נכון :גלר. מר ר

 16 ? אלף שקל 70ההפקה קיבלה  :זריהן. מר י

 17 בהחלט, כן, כן :כאכון. מר א

 18 .ס"לא יודע מה עושים במתנ :זריהן. מר י

 19 . כתוב את זה, בהחלט :כאכון. מר א

 20 . הגזבר מודיע שלא, סליחה :מעודה. א מר

 21 . הוא אמר לא יודע, לא אמר לא. לא יודע, הוא לא אמר שלא, לא :כאכון. מר א

 22 ? הגזבר לא יודע :מעודה. מר א

 23 .לא יודע :כאכון. מר א

 24 .אני יכולה לענות לכם :גדרון. כ 'גב

 25 . אני מבקש לתת לגמור לדבר :געש. מר ח

אני לא יודע איזה מופעי חוץ יהיו שם חוץ מלהקת , ץלגבי מופעי חו :זריהן. מר י 26 

 27 הדודאים שהיא להקה מבנימינה בכלל ולא מפרדס חנה אז אני לא יודע 

 28 .כל הלהקות המקומיות מופיעות שם :געש. מר ח
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הם גם , יוסי( לא ברור, מדברים ביחד. )אבל הם גם יכולים להופיע פה :קעטבי. מר י 1 

, לא מדברים על ההופעות( לא ברור, חדמדברים בי. )יכולים להופיע פה 2 

, ל לכאן"מדברים אם להעביר את זה מאנדרטת הנח, אל תסטו מהנושא 3 

 4 .הופעות אחר כך, זה הכל

 5 כן, יוסי :געש. מר ח

להעביר את זה למרכז המושבה ולצערי  2009-אני הגשתי הצעה ב :זריהן. מר י 6 

מים המועצה הזאת מתנהלת כשיש רוב למועצה ומה שמחליטים מרי 7 

אם היו חושבים קצת בהיגיון האנשים , לצערנו הרב, את היד והכל עובר 8 

. אי אפשר לדבר פה עם אף אחד, הם כולם פה יד אחת... שיושבים פה  9 

אני לא יודע למה יום העצמאות מפריע להם שלא יהיה במרכז  10 

בגלל שראש המועצה לא רוצה אז כולם פה לא רוצים לצערנו , המושבה 11 

 12 . הרב

 13 .כן, אפרים, כן :געש. מר ח

 14 . אני הייתי ולא מתאים לי( לא ברור) :קעטבי. מר י

 15 ...אז , בסדר :השמשוני 'ר גב"ד

 16 ? איזה בדיקה עשינו שמתאים או לא :קעטבי. מר י

 17 נורית, נורית, כן? לא סיימת, אפרים :געש. מר ח

אלף שקל בשנה  800משהו כמו , הקצה הרבה כסף לתרבות( לא ברור) :זריהן. מר י 18 

הזו ואני חושב שלא צריכה להיות שום בעיה להעביר את זה למרכז  19 

כל העניין הוא זה אם חברי המועצה שלך יסכימו לתמוך ואז , המושבה 20 

 21 . לא תהיה בעיה

 22 .נחמיה מנצור יתמוך ויש לנו רוב וזה עובר :כאכון. מר א

 23 ?מה עשית שנה שעברה ידידי :מנצור. מר נ

, מדברים ביחד. )דאגתי לאוטובוסים( לא ברור, יחדמדברים ב... )סליחה :כאכון. מר א 24 

 25 (לא ברור

. כן אפרים. בבקשה, אפרים( לא ברור, מדברים ביחד. )אפרים, כן :געש. מר ח 26 

 27 ( לא ברור, מדברים ביחד)

 28 ? מה? זה סגירת חשבון על חשבוננו, מה :אטיאס. מר א
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 1 . בבקשה, אפרים :געש. מר ח

תב שפנו אליך בקשר להעברת האירועים בצד המכ, חיים, רבותי :מעודה. מר א 2 

לא , מדברים ביחד. )ל למרכז אני כתבתי לך מכתב אישי"מאנדרטת הנח 3 

כוכי ' הגב. ל"ואני מצטרף לטענה שיש בעיה באנדרטת הנח( ברור 4 

לא מדברים על . תן לי בבקשה... אם אפשר, התחילה לדבר על התוכן 5 

ללכת או עם  אני יודע שמאז שאני מכיר את עצמי יכולנו, התוכן 6 

לצערי אני לא , ההורים שלנו או עם הילדים שלנו או עם הנכדים שלנו 7 

ל פרט לפעמיים האחרונות שאני חבר מועצה "הייתי באנדרטת הנח 8 

 9 והייתי קורא לזה נאלצתי ללכת לשם

 10 .ונתת מחמאות :גדרון. כ 'גב

 11 אני לא אלך לשם, מה שבוודאי השנה הזאת אני לא אעשה, נכון :מעודה. מר א

, ס"אני מגיע לשם זה כאילו אני הולך לאולם המתנ, מהסיבה הפשוטה 12 

בסדר , לראות הופעות כמו הקמארי בשקט, כולנו צריכים לשבת בשקט 13 

אני רוצה להסתובב , אני לא באתי לבוא ולשבת באיזה הופעה, מופתי 14 

זה , לדבר, לראות אנשים, מהקצה של הרחוב עד הקצה של הרחוב 15 

אתה , סלח לי! אני לא אפריע לך, מבקש אני, הזדמנות פעם בשנה 16 

אני רוצה להסתובב , אתה מוריד אותי מה, יש גבול, די, מפריע לי עכשיו 17 

, עם הנכדים שלי לבוא ולצחוק, לראות, ברחוב כדי לראות אנשים 18 

בקושי רואים , חושך, אבל מה שיש לי שם, לקנות להם איזה ממתק 19 

יקודים ולכל הדברים אחד את השני וכולם צריכים להיות מרוכזים לר 20 

שאני מודיע שלפחות משבעים אחוז מהתושבים זאת , האלה שאני טוען 21 

זאת לא התרבות של שבעים אחוז מהישובים פה , לא תרבותם 22 

יכולים , שירים, הציבור רוצה במה, הריקודים וכל הדברים האלה 23 

אני לא ראיתי שמה באנדרטת , לרקוד באמצע הרחובות כמו בכל מקום 24 

אנחנו צריכים רק להקות דודאים ועוד , צופה קם לרקודל איזה "הנח 25 

אבל זה פעם אחת , זה נחמד, זה יפה, זה, קופצים, כל מיני להקות, זה 26 

זה תקציב , אלף שקל 800קטן אבל זה לא צריך להיות כל הערב   27 

, דרך אגב, האירועים שאינני יודע כמה מתוכו יוצא לערב יום העצמאות 28 
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אני מקווה שיש אחרים , אני לא, ההוצאותאני מבקר את , אני לא יודע 1 

ריבונו של עולם אם ערב הזיכרון שבאים מאות אם לא , ואני טוען 2 

 3 ? ל"אלפים באמצע אולי להעביר את יום הזיכרון גם לאנדרטת הנח

- בוא לא נעשה זילות של כל ה :השמשוני 'ר גב"ד 4 

 5 ( לא ברור, מדברים ביחד)? למה לא? למה :קעטבי. מר י

אני מבקש מהקהל לא להשתתף ( לא ברור, מדברים ביחד)נורית , נורית :געש. מר ח 6 

 7 .אם לא תהיה לי ברירה אני אוציא אתכם, בדיון

 8 ( לא ברור, מדברים ביחד)זהו  :בן צבי. ח 'גב

 9 (לא ברור, מדברים ביחד)ישיבת מועצה , אתה כנראה לא מבין :געש. מר ח

 10 .כואב להם חיים :כאכון. מר א

 11 !א מדבריםל :מעודה. מר א

 12 !מדברים גם :כאכון. מר א

 13 ! לא :מעודה. מר א

 14 !כן :כאכון. מר א

 15 !?בקלקיליה, איפה :מעודה. מר א

 16 ! גם בקלקיליה, כן :כאכון. מר א

 17 סליחה :מעודה. מר א

 18 ...  :כאכון. מר א

 19 ... אני ! באמת אתה מפריע! במועצה מדברים חברי מועצה, סליחה :מעודה. מר א

 20 .דבר, קדימה, קדימה :כאכון. מר א

. אתה מוציא אותי מהריכוז. לא הפרעתי לך שאתה מדבר! שתוק, די :מעודה. מר א 21 

בכל אופן אני אומר אם הבעיה היא בעיה בטחונית אז כמו שפותרים  22 

אני זוכר עשרות שנים , יום הזיכרון גם פה אפשר לפתור, את הבעיה 23 

ם המכוניות חוני, הייתה עומדת בכניסה, שהמשטרה הייתה שמה 24 

זה היה כיף להיות , בלי כלום, בצדדים ואנשים היו נכנסים בלי מכוניות 25 

איפה הילדים שלי והנכדים שלי כשאני הולך לקן . עם אחים, עם ילדים 26 

אשתי לא , אני יושב כמו אני לא יודע מה, ל"הקוקיה שם באנדרטת הנח 27 

כולנו יושבים בחושך ורשעים בחושך יתמו ויושבים , מגיעה בוודאי 28 
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 1 סטנדאפ, הופעות, ריקודיםלראות 

 2 ?כמה פעמים, שמענו :בן צבי. ח 'גב

לא באתי לראות קמארי ולא באתי לראות , אני לא רואה בזה תוכן :מעודה. מר א 3 

 4 פעם אחת, תן עוד פעם אחת, אני לא אומר שלא, תאטרון אבל זה צריך

אבל הציבור שילך ויסתובב ברחוב ולכן הצעתי הייתה לראש המועצה  5 

ל אבל אפשר לעשות במה "אותה פה שיהיה באנדרטת הנח ואני מציע 6 

 7 .לא להפריע לי, נוספת פה כדי שהציבור יוכל לבחור גם פה

 8 .מה פתאום :דובר

 9 ? אני מבקש את רשותכם :מעודה. מר א

 10 . הציבור יחליט. הוא מחליט, נראה מה יצביע הציבור ברגליים :קעטבי. מר י

, פחות, פחות, תהיה פה פחות תפאורה אפילו אם, אני מבטיח לכם :מעודה. מר א 11 

הציבור אוהב לתפוס את הילד ואת הנכד ואת הילדים ולטייל  12 

מי שלא מצביע עבור זה כנראה שלא היה פה מימי . ולהסתובב 13 

העצמאות או שכשהיה פה הוא השתעמם או שההורים שלו לא הביאו  14 

 15 אותו 

 16 גם חיה בן צבי  :דובר

 17 אל תפריע לי בחור :מעודה. מר א

 18 .שתוק כבר עם הדרמות שלך :רדוב

הפסקתי , נגמרה השיחה, טוב. אני לא הפרעתי לך לדבר, אתה מפריע לי :מעודה. מר א 19 

 20 . לדבר

לא תהיה , מבקש מהקהל לא להתערב בדיון, אני חוזר פעם אחרונה :געש. מר ח 21 

, בפורום הזה רק חברי מועצה מדברים. ברירה אני פשוט אוציא אתכם 22 

שרוצה לדבר בפורום הזה עוד שנתיים ושמונה מי . אלה כללי המשחק 23 

 24 .כן אפרים, אהלן וסהלן, חודשים נדמה לי בחירות

בכל אופן אני שמחתי מאוד מאוד לשמוע שכוכי מדברת שיהיה פן  :מעודה. מר א 25 

חשוב , זה לא הפן המזרחי והפן הזה, בזה לא קונים את הציבור, מזרחי 26 

לא בודדים בודדים , תלהסתובב משפחות משפחו, שהציבור יוכל לזוז 27 

אין לי , רוצה ללכת, לא רוצה לשבת על הדשא, ולשבת שמה על הדשא 28 
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לא , זה לא נראה לי? ללכת בתוך המעבר הזה בחושך, לאיפה ללכת 1 

... היו חשים את ה, איפה התאורה שהיה בכל פרדס חנה. מקובל 2 

, בכל אופן אני לא הולך לפנימיה פה, בכל אופן, טוב( הפרעות מהקהל) 3 

י לא צריך הסעות ואני לא צריך זה אנשים הסעות ויורידו אותם אנ 4 

את מי זה , מטר ברגל 500מטר שמה או  300ברחוב האורנים וילכו  5 

האם ידוע לך , והפעם אני שואל אותך הגזבר שאלה ישירה? מעניין 6 

אלף שקל בשביל  70שבאמת מועבר באיזושהי דרך מה שהוא שאל  7 

 8 . לא או לא יודע, ה תשובה כןאני רוצ, שהדודאים ישמחו אותנו

 9 .עונה לך עוד פעם, כמו גם ליוסי לא ידוע לי :גלר. מר ר

תקבל תשובה , אבי שלח לי מכתב. זה לא נושא הדיון אבל תקבל תשובה :געש. מר ח 10 

 11 . בכתב

על כן אני נשאר בהצעתי ואני מקווה שכולם יתמכו שישאר שם אבל  :מעודה. מר א 12 

עתכם לא יהיו הרבה אנשים אז יהיו רק שיעשו במה נוספת פה ואם לד 13 

אם יהיו הרבה הרבה אנשים אז זה הוכחה שהציבור , כמה שוטרים 14 

מה שיקבע , בנוסף לזה אני מציע לשנה הבאה נעשה סקר. רוצה פה 15 

 16 . אז הצעתי לעשות במה נוספת. הסקר נלך איתו

 17 .כן אבי :געש. מר ח

', א, אני רוצה להגיד ככה, רינהנורית ו, אני רוצה לענות לכמה אנשים :כאכון. מר א 18 

אני נתקלתי בבעיה הזאת , קשה מאוד, יש בעיית חניה קשה מאוד כוכי 19 

למטה ... אנשים חנו ביפה נוף וחנו, יש בעיה קשה מאוד, שנה שעברה 20 

 21 .למטה לכיוון הבית של חיים

 22 .לא יודעת :גדרון. כ 'גב

רבה הגיעו ברגל גם אנשים פה ה, פה חונים בסמטאות, היה עומס :כאכון. מר א 23 

עד קופת חולים יגיעו ברגל כי הכל יהיה , ואנחנו מרכז המושבה פה 24 

, חניה לא תהיה בעיה, בתאורה ולמושבה יגיעו ברגל( מלה לא ברורה) 25 

, חייבים כולם להגיע עם רכבים, לשמה כולם חייבים להגיע עם רכבים 26 

ם אנשים רוצי, צודקת, את אמרת לגבי הכיסאות, דבר שני חיה בן צבי 27 

, במות שהיינו עושים פה 2-3לשבת אבל בהחלט אם אתם זוכרים היו  28 
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הייתה אחת בכיכר של , הייתה במה אחת כאן מתחת לבניין המועצה 1 

לא , מדברים ביחד... )איפה פלאפל אולי והייתה במה אחת ווארמה שש 2 

 3 ( ברור

 4 . פונג-מספיק עם הפינג, נו, די, דקות 10-תנו לו לדבר את ה :געש. מר ח

אפשר כאן לעשות את מופעי , פה יש רחבה ענקית לשים כיסאות חיה :כאכון. אמר  5 

, מופעים 3יכולים לשלב פה אנחנו , להפך, התרבות שיבואו המבוגרים 6 

שלהם וישבו כאן בכיף ויהיה להם ... ם שיבואו וישבו במופע למבוגרי 7 

ובמרכז יהיה שמה מופע של ...הצעירים לא יפריעו להם, את הכיסאות 8 

שבת ויבואו לשם צעירים ויעשו חפלה עם ריקודים ובלילה אפשר  שלומי 9 

ה 'י וריקודים לחבר'ג.אפשר לעשות שם די, לעשות ליד אולמי פאר שמה 10 

ככה עושים בעיריית חדרה וככה אני הפקתי עד לפני שנה את , הצעירים 11 

כל האירועים האלה והגיעו לשמה אלפי אנשים ויגיעו לכאן אלפי  12 

חולק ויהיה כיף והרבה יגיעו גם ברגל וזה מה אנשים כי זה יהיה מ 13 

אין לי שום כוונה אחרת בלבד שאנשים יגיעו , שחשוב וזו הכוונה שלי 14 

יש מופע אחד מרכזי , באנדרטה אי אפשר לחלק, ויהנו וזה יהיה מחולק 15 

שאם אין מקום בדשא אין להם איפה לשבת ויש בעיה , אחד שאנשים 16 

יהיה מופע אחד ... ועכשיו ,קשה מאוד וזה הבעיה, קשה מאוד שנה 17 

פה במרכז , אבל פה אנחנו יכולים לעשות מופע וירטואוזי, שמה 18 

ה 'המושבה מתחת למועצה להקים מופע למבוגרים ושמה לחבר 19 

ה הצעירים ואז כולם 'הצעירים לריקודים ולחפלות ומופע אחד לחבר 20 

 21 40עכשיו לגבי הבטחון נשאר לי בתקציב , את אומרת. נורית, יהנו מזה

אלף שקל  40ף שקלים משנה שעברה מהמימונה שלא קוימה יש עוד אל 22 

אני בטוח שאיפה שהם מגולגלים שמה אפשר להוציא אותם , שלנו 23 

מדברים )זה , חיים, החוצה ולהוסיף את זה לאבטחה של מרכז המושבה 24 

אני רוצה להגיד מה , אמר משפט בן אדם, אמר משהו( לא ברור, ביחד 25 

בשם התושבים ואומר שהוא מוכן ... את זהלא ידעתי , הנה, שהוא אומר 26 

, הנה. תבין כמה זה חשוב להם חיים האירוע שיתקיים כאן, לתת כסף 27 

זה , לא צריך חזרה פה, את אמרת חזרה, דבר אחד, עוד דבר מאוד חשוב 28 
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לא צריך חזרות כי יהיה מופע אחד גדול ויפה , מה שאני מסביר פה 1 

אין בעיה של נכות , ם ניידיםומכיוון שהמבוגרים יגיעו לכאן וכאן גם ה 2 

 3 .כאן

 4 ? איך יגיעו אנשים לפה :השמשוני 'ר גב"ד

 5 . איך שמגיעים לשם, איך שמגיעים לשם :קעטבי. מר י

 6 אבי ( לא ברור, מדברים ביחד)אבי  :געש. מר ח

אני מבקש חיים בכל לשון של ... מרכז חניה, יש לכם אגד פה ענק :כאכון. מר א 7 

ש לרשום את כל השמות של אלה שלא מצילה אני מבק', א, בקשה 8 

 9 .הצביעו בעד

 10 .הצבעה שמית :זריהן. מר י

אני מבקש . אני רוצה הצבעה שמית, סליחה. אני רוצה הצבעה שמית :כאכון. מר א 11 

 12 .הצבעה שמית

 13 .בכל הפרוטוקולים רשום השמות אם תשים לב :געש. מר ח

יום העצמאות לפה אני מבקש שצילה תציין פה מי הצביע להביא את  :כאכון. מר א 14 

, ה'מאוד חשוב לי הדבר הזה ואני מבקש שוב פעם חבר, ומי התנגד לכך 15 

 16 ...יש פה אנשים, תחשבו בהיגיון, ה'חבר... נחמיה, אלדד

 17 . נו באמת, אוי :השמשוני 'ר גב"ד

 18 .להחזיר למרכז המושבה... ולהצביע  :כאכון. מר א

בבקשה ? רוצה להתבטאמישהו עוד , נורית, נורית, חברים יקרים :געש. מר ח 19 

 20 .מצליח

אנחנו כשהגענו לפני שנים בזמנים הקשים של עם , גבירותי ורבותי :מצליח. מר ע 21 

אנחנו רצינו , אחת התקופות שחס וחלילה לא יתחילו גם עכשיו, ישראל 22 

, אומרים דברים טעימים, זה נמשך. כאילו העברנו את זה לאנדרטה...  23 

ת האנדרטה קיבלה אפשרות יכול להיו, משתמשים, מתקבלים, טובים 24 

מדי פעם אנחנו שומעים את , מאיתנו להפעיל הופעות גם בשבת 25 

אם אנחנו כבר מגיעיל , השמועות אבל אני רציתי לדבר על סטריליות 26 

במקום לשבת כמו , נהייתי ציני יותר, לסטריליות אני הייתי מקצין 27 

להסתכל על יום , לראות, ס ולשמוע את"שאפרים אמרת לשבת במתנ 28 
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חלק מהתקציב . מאות לחגוג בתוך הבונקר אנחנו נשב בטלוויזיההעצ 1 

לא , שיצלמו את ההופעות מדי פעם ואחר כך לא צריך הופעה גלובאלית 2 

יכול לארגן פה טלוויזיה מקומית עירונית וכולנו , צריך לבזבז פה כסף 3 

עם , נחגוג מול הטלוויזיה עם פופקורן עם הנכדים, נשב ערב העצמאות 4 

נגיע גם , נלך לחדר שינה ונחזור וכל הדברים אבל נחגוג אפילו, הילדים 5 

אנחנו לא נמצאים לא יודע , אנחנו לא נמצאים בסטריליות, רבותי. לזה 6 

אנחנו רוצים , אנחנו נמצאים במזרח התיכון, באיזה מדינה אירופית 7 

אנחנו , אנחנו רוצים לטייל, אנחנו רוצים לראות אחד את השני, לחגוג 8 

לא , להראות את החופש שלנו, לצאת, להיסגרלא , רוצים לא לשבת 9 

לא חושב . חופש בתוך המסגרת אלא חופש באמת חופש בלי מגבלות 10 

שזה המון כסף וכמו שאבי כבר בזמנו אמר שזה קצת יותר כסף אבל  11 

היה פה , היה כבר, אתה חלמת על כמה במות, אני רוצה לציין לך, אבי 12 

 13 שם משהו אחר, משהו אחר

 14 הבנתי :כאכון. מר א

, אין שום סיבה לא לחזור אל זה, כל אחד רקד במקום שלו ונהנה מזה :מצליח. מר ע 15 

להפוך אותנו ללא , להבימה, אין שום סיבה לעזוב אותנו לא יודע לאיזה 16 

מי שרוצה להיות בהבימה הולך , אני לא פוגע בהבימה, יודע מה 17 

מי שרוצה , מי שרוצה ללכת לאמפי קיסריה הולך לקיסריה, להבימה 18 

את הזמר ששר וכולם שרים ורוקדים הוא הולך  לרחוב ולראות ללכת 19 

למה כולנו צריכים לצבוע את עצמנו את ? למה לא לעשות את זה, לשם 20 

רק בצבע , רק צבע אחד, שרק צבע אחד יחיה פה? כל הישוב בצבע אחד 21 

אוי , רק אוי ואבוי אם מישהו יחשוב אחרת, מסוים נחשוב כולנו כאן 22 

הוא זר ,  הוא לא מתאים, או מקשיב אחרת, ואבוי מישהו שומע אחרת 23 

וזה מה שמוזר וזה מה שמפחיד אותי שאנחנו הולכים להיות ישוב , כאן 24 

כל האחרים , כל הילדים אולי. ממש ישוב אחר לגמרי, אחר לגמרי 25 

יסעו למקומות , יסעו לחדרה, שהתרגלו לחיים אז הם יסעו לאור עקיבא 26 

, אנשים שאין להם מכוניות, אחרים אז מה נעשה אם לאנשים אין להם 27 

 28 (מחיאות כפיים)? אז מה הם יעשו, אין להם להגיע לאנשהו
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על סדר היום בעצם יש הצעה של אבי כאכון וההצעה , הלאה, חברים :געש. מר ח 1 

 2 .החלופית של אפרים

 3 .אני מקווה שאבי תוריד את הצעתך :מעודה. מר א

 4 מי בעד ההצעה  :געש. מר ח

 5 .ולי אבי יוריד את ההצעה שלוא, רגע, רגע :קעטבי. מר י

 6 ?אם אין רוב מה זה משנה, סליחה, אם יש פה רוב אני אוריד :כאכון. מר א

 7 מה אתה , הצעה אחת... מורידים , לא :מעודה. מר א

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

מדברים . )או בך או בי, אז אני צריך להחליט מה אני הולך להצביע :מעודה. מר א 9 

 10 ( לא ברור, ביחד

 11 אני מעמיד , חברים :געש. מר ח

 12 ?אני רוצה שתבהיר לי מה ההצעה של אפרים מעודה :כאכון. מר א

ההצעה של אפרים מעודה לעשות באנדרטה ובמקביל במה נוספת  :געש. מר ח 13 

 14 חברים( לא ברור, מדברים ביחד)? הבנתי אותך נכון, במרכז המושבה

ברגע שתהיה במה פה זה יהיה חלק מתקציב שילך , אני רוצה להבהיר :מעודה. מר א 15 

 16 .משם לפה

 17 ( לא ברור, מדברים ביחד. )עם כל המשתמע :קעטבי. מר י

 18 ?מי בעד ההצעה של אבי כאכון, חברים :געש. מר ח

 19 .אתה בעדנו, כולנו :זריהן. מר י

 20 . אני אצביע בו ואחר כך בי, לא :מעודה. מר א

 21 ?מי נגד? מי נגד :געש. מר ח

 22 ... נחמיה. לרשום צילה אני מבקש, בבקשה לרשום :כוןכא. מר א

 23 ? מה מצב ההצבעה, בעד ההצעה של אבי, אה. אפרים נמנע? מי נמנע :געש. מר ח

 24 .שישה בעד :גלר. מר ר

 25 . שישה בעד :געש. מר ח

 26 אחד נמנע  :גלר. מר ר

מי , ההצעה של אפרים. ההצעה לא התקבלה, שמונה נגד? אחד נמנע ו :געש. מר ח 27 

, נורית, נורית? מי נגד? מי נגד, סליחה, שישה? ההצעה של אפרים בעד 28 
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, הסעיף השני. ההצעה לא התקבלה, תודה רבה, שמונה? מי נגד! נורית 1 

הנושא , אבי. הנושא השני על סדר היום, אבי. הסעיף השני, אבי כאכון 2 

 3 ( לא ברור, מדברים ביחד. )השני על סדר היום

 4 .עוד שמונה שיצביעויש פה , אבל לא הוא יצביע :דובר

אתה , הוא סיעה עצמאית, אבל הוא לא מהסיעה של ראש המועצה, כן :זריהן. מר י 5 

, יש כסף אז מצביעים עם הכסף, הוא יכול להצביע מה הוא רוצה? מבין 6 

לפני כן לא , אין לו מה לאכול לבן אדם. צריך להביא לבנק? מה לעשות 7 

 8 . היה לו מה לאכול

... הוא עושה מה ש... למה ש? למה שלא יצביע, אלף 30הוא מקבל  :דובר 9 

 10 (קטיעה)

 11 

 12 (. ב"מצ)י מר אבי כאכון "מוגשת ע –הצעה לסדר בעניין שימוש במקלטים . 4

ידוע כי . שימוש במקלטים כבתי תפילה ולימוד תורה, הצעה לסדר :כאכון. מר א 13 

, תנועות נוער, מספר המקלטים המשמשים בפעילויות שונות כגון חוגים 14 

ישנם מקלטים המשמשים גם כבתי תפילה וחדרי . 'יצירה וכו סדנאות 15 

מקלט הפעיל ביום יום הוא . לימוד תורה לאוכלוסיות כאלה ואחרות 16 

. מקלט שכשירותו ומוכנותו גבוהה יותר יחסית למקלט שאינו בשימוש 17 

המועצה רשאית למסור מקלטים לשימוש הציבור בתנאי שבעת הצורך  18 

לאחרונה , הנושא לדיון. בשעת חירום הם יפונו לטובת יעודם המקורי 19 

כי , זה למעשה מאז דצמבר זה כבר נעשה, התברר לי כי בכוונת המועצה 20 

את המקלטים שנעשה בהם שימוש ( מלה לא ברורה)בכוונת המועצה ל 21 

חשמל , לצרכי תפילה ללימוד תורה או לדרוש בעבורם דמי שימוש 22 

כמו אצל הרב יש כבר כאלה שמשלמים כסף לצערי הרב , כאלה ואחרים 23 

 24 ָלהווה ידוע . עציון' אסולין או אצל הרב יאפו ברח

 25 ? ְלהווה מה זה ָלהווה :מעודה. מר א

כרכור לצורך –להווה ידוע כי הנהנים כיום הם תושבי פרדס חנה  :כאכון. מר א 26 

אני לא רואה הבדל בין מקלט . פעילויות ציבוריות כאלה ואחרות 27 

שמשמש לאוכלוסיה לחוגים אני לא רואה מקלט , אוכלוסיהשמשמש ל 28 
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או סדנאות או לאוכלוסיה שמשמש ללימוד תורה ולדעתי הודעת  1 

אם המועצה תרצה לסגור את . המועצה מפלה בין אזרח לאזרח 2 

המקלטים בהחלט ניאלץ להיענות לדרישה הזו אך לא נסכים לאפליה  3 

על רקע סוגי חוגים שתושב חפץ בהם כי כולם פה בעלי זכות שווה ודין  4 

חוג פיסול שעושים , לימוד תורה זה חוג כמו חוג יצירה, ין אלהאלה כד 5 

אם המועצה זקוקה למקלטים לצורך בטחוני , החלטה. במקלטים 6 

המועצה תחזור בה מכוונת . עליהם לפנות את המקלטים כולם כאחד 7 

חוגים כאלה ואחרים , ומהדרישה של פינוי מקלטים כאלה ואחרים 8 

 9 .זה מה שביקשתי, ום של חשמלותיתן להם ללמוד שמה תורה לא בתשל

 10 ?ממי ביקשו חשמל :זריהן. מר י

 11 .סגרו להם את המקום, מהרב אסולין והרב מאיר :כאכון. מר א

 12 אנשים אחרים גם ... ומקומות אחרים  :זריהן. מר י

אם אתם לא רוצים , אם אתם רוצים להקשיב בסדר, ה'חבר, דקה :געש. מר ח 13 

 14 להקשיב אז 

 15 .השאלתי שאל :זריהן. מר י

 16 המקלטים  :געש. מר ח

 17 ?שוברים משהו שמה, איפה האיש ביטחון :בן צבי. ח 'גב

 18 . הלך האיש ביטחון :דוברת

 19 ? אביב היה שמה :בן צבי. ח 'גב

 20 ?הפרעתי לך לדבר, אפרים, המקלטים :געש. מר ח

 21 לא :מעודה. מר א

מה שאמרת בהתחלה שהשימוש ביומיום משמר , המקלטים משמשים :געש. מר ח 22 

המקלטים משמשים חלק הוצאנו להשכרה על פי , לחירום זה נכוןאותם  23 

הושכרו מעט , הנחיות של פיקוד העורף אחרי מלחמת לבנון השניה 24 

, י"חלק נמצאים בידי הרווחה למועדוניות ומלב, לא יודע כמה, מאוד 25 

, לבוש יד שניה של אימא של ענת בחשמונאים ואסתר מלכין בכרכור 26 

נקודה העקרונית עכשיו זה לא שיש ה, חלק משמשים לתפילה מזמן 27 

ועדת , אפליה והנוער העובד קיבל בהקצאה מסודרת של המועצה 28 
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אני לא יודע , חלק מהצופים, הצופים, הנוער העובד קיבל, הקצאות 1 

, המועצה לא יכולה לתמוך בכסף, הנקודה העקרונית היא ככה, מתי 2 

, מיכותכמו ועדת ת, בשווה כסף באף אחד וצריך לעשות השוואה לכולם 3 

ולהקצות גם כן הקצאה רק לפי ועדת הקצאות לכולם אותו דבר  4 

וההקצאה והתמיכה יכולות להתבצע רק למי שהוא ישות משפטית עם  5 

אין פה , מאחר ואני אומר חד וחלק, מה שאני מציע. אישור מינהל תקין 6 

זה המקלט , אני אפילו לא יודע מתי נמסר המקלט, כוונה לעשות אפליה 7 

 8 ?עציון' ברח

 9 יש, יש בעציון :כאכון. ר אמ

רוב , ברוב המקלטים משלמים, דקה, הרב אסולין משלם מזמן, דקה :געש. מר ח 10 

מאחר ויש לנו . המקלטים משלמים או בהשכרה או שהם של המועצה 11 

אחד התמיכות ואחד ההקצאות אני מציע לתת ליועץ , שני חוקים 12 

להפלות אף  המשפטי לתת חוות דעת ואנחנו נפעל על פי אבל אין כוונה 13 

 14 . אחד

 15 .הם מופלים כיום :כאכון. מר א

 16 .היום אין אפליה :געש. מר ח

 17 .יש את המקלט שמול משפחת רובין :כאכון. מר א

 18 ?איפה זה :געש. מר ח

 19 ...מנגנים, שמה פועלים בלילה, ברחוב מצדה :כאכון. מר א

 20 ?אולי הוא מאחד המקלטים המושכרים, דקה :געש. מר ח

 21 הרבה מקלטים מושכריםיש , אבי :גלר. מר ר

 22 .יש מקלטים מושכרים :געש. מר ח

. משלמים גם ארנונה מים וחשמל, שאנשים משלמים גם דמי שכירות :גלר. מר ר 23 

 24 ?אין רשימה לראות

 25 .יש רשימה :געש. מר ח

 26 ?איפה היא :גלר. מר ר

 27 . לא הייתי אומר להפלות אף אחד, בקיצור :געש. מר ח

לא , מדברים ביחד)? החשמל הזה בחודש, ה כסףכמה כבר עול, חיים :כאכון. מר א 28 
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 1 ( ברור

 2 . שהוא יגיש בקשה כמו שצריך :גלר. מר ר

 3 . הוא לא עמותה :געש. מר ח

 4 .בית הכנסת חיים :כאכון. מר א

לא להקצות קרקעות ... אתה לא יכול ל, אבי. כל בתי הכנסת משלמים :געש. מר ח 5 

 6 . לזה ולא מים וחשמל

 7 סליחה :מעודה. מר א

 8 .זה מוקלט, לא יודע, החשש הוא שאני :ובראן'ג. גד "עו

 9 ...אם יש משהו להגיד.  אז תעצרי את ההקלטה :כאכון. מר א

חוות דעת גם על ההקצאות וגם על התמיכות זה יעורר עניין נוסף של ...  :ובראן'ג. ד ג"עו 10 

עכשיו . היום אני רואה שהעניין שעולה זה עניין החשמל והמים. הקצאה 11 

 12 . על ההקצאות והתמיכות זה יציף בעיה נוספת( ברורלא )אם אני 

 13 אין פה שום בעיה  :כאכון. מר א

 14 .אני לא יכול לעשות את זה אבל :געש. מר ח

, עציון עד לא מזמן' המועצה גם עשתה את זה עם המקלט הזה של רח :כאכון. מר א 15 

אל תפתח את , רן גלר יודע את זה טוב מאוד שבאתי אליו כמה פעמים 16 

 17 ... זה

 18 .הוא כבר היה פה :געש. מר ח

 19 . אנחנו מטפלים בו כבר מספר שנים :גלר. מר ר

 20 ?כמה שנים :כאכון. מר א

 21 . כל פעם נתנו להם אורכה ועוד אורכה עד שזה נגמר, כבר כמה שנים...  :גלר. מר ר

 22 .כן אפרים :געש. מר ח

, דיאני אדם מאוד יסו, אחרי שאני קיבלתי את המכתב הזה, חיים :מעודה. מר א 23 

 24 ירדתי למר סלבין

 25 ?ראית את הרשימה :געש. מר ח

אמרתי לו , 61אמר לי , שאלתי אותו כמה מקלטים יש, בעל פה... לא :מעודה. מר א 26 

אלה אנשים . אמר לי עשרות בודדות? כמה מתוכם משלמים למועצה 27 

, הם קיימים, ותיקים שהם כבר כל כך הרבה זמן שבעצם אין מה לעשות 28 
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, סליחהאמרתי לו . נות להם את הסטאטוסאני לא יכול לבוא לש 1 

 2 , אמרתי לו מה קורה עם המקלטים שאנשים עושים של הרווחה יענו

אתה לא רואה , אתה רואה אותי, אני מקשיב, אפרים. מקשיב לך, כן :געש. מר ח 3 

 4 .אני עוד לא הפכתי להיות דני דין? אותי

 5 .אני כבר מזמן שכחתי, האמת היא שאני לא יודע מה זה להיות דני דין :מעודה. מר א

 6 כן :געש. מר ח

 7 .אם יואיל כבודו להאזין לי :מעודה. מר א

 8 .אני מאזין לך :געש. מר ח

 9 באמת זה זה, לא ככה להאזין :מעודה. מר א

 10 .אפילו לא הסתרתי את פני :געש. מר ח

אם היית מוריד את המשקפיים אני בטוח שאתה . זה החוכמולוג, בסדר :מעודה. מר א 11 

 12 .לא קורא

 13 . אתה יודע, אז אני ישר עוצם את עין שמאל, לא יעזור שום דבר :געש. מר ח

אפילו מועדון ? אתה יודע מה, בכל אופן ההרגשה שיש הרבה מקלטים :מעודה. מר א 14 

 15 .ס"ס שהמתנ"הרי מועדון צמרת אנחנו נותנים את זה למתנ, צמרת

 16 . לילדים בסיכון :בן צבי. ח 'גב

לשמור על המקלט ואין יותר ' אומר המועצה נותנת א אבל אני, הבנתי :מעודה. מר א 17 

, בגדים פה, יש כל מיני סיפורים', ב, טוב מאשר שהמקלט יהיה פעיל 18 

? מישהו בדק מה עושה בזה הרווחה או האם יש בזה צורך, רווחה פה 19 

אם הרווחה תבקש מהמועצה עשרה מקלטים אפילו לא . מה עושה, לא 20 

אבל , לא, אולי לא צריך? לבדוק מישהו יבוא, מה תעשה שם הרווחה... 21 

, הרווחה יכולה לתת את זה לכל מיני מטרות חשובות שנראות בעיניה 22 

אז נפנה לרווחה ונבקש מהרווחה את המקלט כדי שאני אשב , .קי.אז או 23 

אבל אם פתאום ביום בהיר אחד באים אל , עם הילד שלי ללמוד תורה 24 

שבים ולומדים מקלט מסוים או שני מקלטים ובמקרה זה מקלטים שיו 25 

אסור , מה, במקרה לומדים תורה וגם שמסיימים מתפללים, גם תורה 26 

נסגור לך את המקלט ושמו כמה , אתה לא תשלם, מתפללים? להתפלל 27 

, זה מסוכן, הרי מבחינה חוקית אי אפשר לסגור, פעמים שערים לסגור 28 
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הם לא יכולים , שיהיה ברור לך, גם אי אפשר לנתק חשמל במקלט 1 

מכיוון , חיים געש, מכיוון שמדובר, אז לצערי, תוק חשמללאיים על ני 2 

 3 שמדובר במקלט 

 4 .אנחנו דנים במקלט שאנשים של מצליח נמצאים בו :געש. מר ח

מכיוון שמדובר בדיוק בדיוק בדיוק במקלט לא של מחול ולא יודע של  :מעודה. מר א 5 

, אז דבר ראשון לעצור, של לימוד תורה ודווקא שם קרה אירוע, מה 6 

אבל לא לעצור ולהגיד להם אני סוגר , לבדוק, אין בעיה? צים לבדוקרו 7 

אז ? מישהו מהמועצה זכאי, לכם את זה באיום או מנתק את החשמל 8 

 9 אני מבקש 

 10 .המועצה קודם כל כן זכאית :געש. מר ח

 11 ! אסור לה, אבל המועצה לא תנתק חשמל :מעודה. מר א

 12 .מותר לה :געש. מר ח

אז , אז אני אומר. מה פתאום מותר לך לנתק חשמל, רא לא תאש"הג :מעודה. מר א 13 

אני מבקש , אני אומר לא לעשות את העונש ואחר כך לבדוק למה 14 

להחזיר את המצב לקדמותו ואם רוצים לבדוק או להקצות או כל דבר  15 

 16 . זה טעם לפגם...אבל אי אפשר רק , לעשות את זה

 17 יש פה את הרשימה, מאחר ואמרת, חכה דקה :געש. מר ח

- זה רשימה ש :כאכון. א מר 18 

למרות שאני אומר לכם שזה לא , מה שאני מציע לפי שעה, הבנתי, דקה :געש. מר ח 19 

לא לגעת , געת במקלט תכף אני אגיד לפי שעהלפי שעה לא ל, חוקי 20 

 21 במקלט

 22 .הם משלמים :זריהן. מר י

 23 ?הם משלמים כבר :געש. מר ח

 24 כן :כאכון. מר א

. יגררו למקומות שאתם לא רוצים להיות בהםאל ת, דקה חברים, דקה :געש. מר ח 25 

מה שאני מציע להקים ועדה של , יש פה את הרשימה של המקלטים 26 

 27 .לעבור מקלט מקלט ולהציע פתרון, אלדד ונחמיה

 28 לא, לא, לא :כאכון. מר א
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 1 .לא מוכן את הוועדה הזאת :מעודה. מר א

 2 ... מה זה, מה זה הוועדה :כאכון. מר א

 3 .להיות נחמיה אני רוצה :מעודה. מר א

 4 .אפרים מעודה ונחמיה :זריהן. מר י

 5 .זה כן, בדיוק :כאכון. מר א

 6 . אתם תציעו ועדה אחרת, אני מציע ועדה משלי, חברים :געש. מר ח

 7 .מה, אחד מפה ואחד מפה :קעטבי. מר י

 8 דקה :געש. מר ח

 9 .מספיק בוועדות עשית מה שאתה רוצה :זריהן. מר י

 10 כאכון , סליחה :מעודה. מר א

הצופים לא , נוער עובד לא משלם כסף, תקשיב, רשום לך גם חיים :כאכון. מר א 11 

 12 . משלמים כסף

 13 . הוספנו את מעודה לוועדה :געש. מר ח

 14 ? מי יהיה בהרכב הוועדה :מעודה. מר א

 15 .נחמיה ואתה, אלדד :געש. מר ח

 16 .לא רוצה :מעודה. מר א

 17 .אי אפשר כל הזמן לא רוצה, ה'חבר :געש. מר ח

, אחד מהאופוזיציה, תן אחד מהקואליציה, סליחה, אני לא רוצה עם :מעודה. מר א 18 

 19 .שיהיה כאכון

 20 .אני ומצליח :דובר

 21 . תהיה אתה ומצליח :מעודה. מר א

 22 מה, אבי שיהיה אפרים, רגע :קעטבי. מר י

 23 .הוא קואליציה, שיהיה אפרים :כאכון. מר א

 24 אבי , אבי :קעטבי. מר י

 25 אנחנו אופוזיציה, נחמיה קואליציה :כאכון. מר א

 26 . עזוב אותך, עוד לא נגמר הדיון בבית המשפט, אבי :געש. מר ח

 27 ( לא ברור, מדברים ביחד. )שיהיה כאכון :מעודה. מר א

 28 .רשום כאן שחור על גבי לבן מי מקבל חינם ומי לא מקבל חינם, חיים :כאכון. מר א
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ידו מה המצב כפי יג, יביאו להנה...אז אמרתי עכשיו שתהיה הוועדה :געש. מר ח 1 

במה אתה רוצה לעשות , שאומר לנו היועץ המשפטי לגבי כל המקלטים 2 

לא , מה, זה ישב עם זה ולא ישב עם זה? מה זה תוכנית כבקשתך? סדר 3 

 4 ?  תשב איתו

 5 ... היועץ המשפטי, לא צריך פה חבר מועצה, היועץ המשפטי :כאכון. מר א

 6 . פטי ישב פהאני לא רוצה שבשלב הזה היועץ המש :געש. מר ח

 7 ...יש לך  :כאכון. מר א

מה זה לא רוצים לשבת ( לא ברור, מדברים ביחד)אבי ... אני לא רוצה :געש. מר ח 8 

 9 ?איתו

 10 לא רוצים לשבת איתו :זריהן. מר י

אם אתה תרצה ... אם אתה רוצה לפתור את הבעיה נחמיה ואני, חיים :מעודה. מר א 11 

 12 ? מה אתה רוצה, הוועדהנגד ( מלה לא ברורה)שהוועדה תשב אנחנו 

 13 ...יש פה שני חברי מועצה :כאכון. מר א

 14 . חברים יקרים( לא ברור, מדברים ביחד)חברים  :געש. מר ח

 15 סליחה, סליחה :מעודה. מר א

תפסיקו להתעסק עם , זה לא תוכנית כבקשתך ואני אומר לכם פה :געש. מר ח 16 

 17 העניין האישי הזה

 18 ...  נושא דתי ולא! לא אישי :מעודה. מר א

מדברים ( לא ברור, מדברים ביחד. )זה כל המקלטים, זה לא נושא דתי :געש. מר ח 19 

 20 (לא ברור, מדברים ביחד...)אני רוצה . על כל המקלטים

 21 . אתה אומר לו לא... נחמיה , במקום להרגיע אתה אומר לי נחמיה לא :מעודה. מר א

 22 . אני לא הפרעתי לך, אל תגיד לי מה להגיד :כאכון. מר א

 23 אבל אני , לא :מעודה. מר א

 24 .אני אגיד מה שאני רוצה, אל תגיד לי מה להגיד :כאכון. מר א

 25 אבל מותר לי :מעודה. מר א

 26 בבקשה ממך, מותר לי להגיד מה שאני רוצה :כאכון. מר א

 27 ! ?אתה רוצה( לא ברור, מדברים ביחד. )נחמיה הציע משהו אחר! תגיד :מעודה. מר א

 28 ( לא ברור, מדברים ביחד.. ).מה לעשות :כאכון. מר א
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 1 . לא, זה לא עסק פרטי, לא, אין כזה דבר :געש. מר ח

 2 ...עם כל הכבוד פה יש דמוקרטיה ואישה תהיה גם בוועדה, חיים :בן צבי. ח 'גב

 3 .אז שחיה ונחמיה, אני מסכים :מעודה. מר א

 4 ?מה קרה, למה אתם פוסלים :גדרון. כ 'גב

 5 . אמרתי אני מסכים! א חירשתאמרתי אני מסכים י :מעודה. מר א

 6 ? למה אתה פוסל את אלדד. אבל אתה מסכים למה שאתה רוצה :גדרון. כ 'גב

 7 ...אמרתי ... אני לא רוצה לשבת איתו אבל היא הציעה, סליחה :מעודה. מר א

 8 ... חברים, טוב :געש. מר ח

 9 ? זה לא ועדה...  :מעודה. מר א

 10 ?ה ועדהאיז, הם הולכים לבדוק, לא :גדרון. כ 'גב

 11 . צריך אחד אופוזיציה, לא. אבל שלושה קואליציה :מעודה. מר א

 12 חברים :געש. מר ח

 13 זה לא איזה משהו :גדרון. כ 'גב

 14 (לא ברור, מדברים ביחד)' א, חברים, אני מבקש :געש. מר ח

 15 תביאו אחד מהאופוזיציה, קואליציה :מעודה. מר א

 16 ה, חברים :געש. מר ח

 17 . י אפשר לעבוד איתםיש אנשים שא :זריהן. מר י

אני מתנגד , אנחנו כולנו נבחרי ציבור, אני מוחה על הפסילה האישית', א :געש. מר ח 18 

הציבור בחר כל , מה לעשות, לא לאהוב, אפשר לאהוב, לפסילה האישית 19 

אנשים  Xמאחורי כל אחד מאיתנו עומדים , אחד מאיתנו במידה שווה 20 

שוט לא במקום ולא שבחרו בו ואני חושב שהפסילה האישית היא פ 21 

הייתי שמח אם הייתי , לעניין אבל כנראה אני לא יכול לעזור לצערי הרב 22 

 23 . יכול לעזור

אבל היו כאלו שכן אמרו שהפסילה היא אישית שנבחר הוא בן אדם לא  :מצליח. מר ע 24 

 25 .אני לא יכול להגיד את כל המלים, טוב

 26 .אני לא אמרתי :געש. מר ח

 27 אמרו :מצליח. מר ע

 28 .הוא אמר עליך את זה חיים :וןכאכ. מר א
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, לשבת איתו, איך אפשר לשבת עם אחד כזה... שאתה נבל ואתה בזוי :זריהן. מר י 1 

 2 .לא יכול לשבת, אני לא מסוגל לשבת עם אחד כזה

 3 ...על מה שהוא אמר לך, חיים :כאכון. מר א

 4 ... הוא לא מגיע לנעליים, אני לא מוכן :זריהן. מר י

 5 .זה לא נושא הדיון, םחברים יקרי :געש. מר ח

 6 . אל תגזימו, ה'חבר, לא לפסול בן אדם, די, די, די :אטיאס. מר א

 7 ?זה בן אדם בכלל :זריהן. מר י

 8 .לא לפסול :אטיאס. מר א

 9 ?בן אדם :זריהן. מר י

 10 חברים :געש. מר ח

 11 .אף אחד לא יפסול אותך :אטיאס. מר א

 12 (לא ברור, ביחד מדברים... )קואליציה ... אין לו ברירה :זריהן. מר י

 13 . בכל מקרה לא נשאר לו הרבה זמן להיות במועצה, אבל חיים :כאכון. מר א

 14 ...אני לא , חברים :געש. מר ח

 15 הלאה, חיים :גדרון. כ 'גב

יש , יש שתי אופציות, אם אני רואה ש, אם כך, לא ניתן לי כושר הנבואה :געש. מר ח 16 

שב בה או שאתם שאנחנו ממנים ועדה ואתם קובעים מי מביניכם יו 17 

... ואז אני אומר, לא יודע למה, אתם לא משתתפים בוועדה, אומרים 18 

מעמיד להצבעה להעביר את הכל לחוות דעת של היועץ המשפטי שיעבור  19 

 20 .ומה שיגיד היועץ המשפטי זה מה שיקרה... 

 21 . ליועץ המשפטי, מקובל :זריהן. מר י

 22 . אין לי בעיה :כאכון. מר א

 23 ... רוצה או שאתה :זריהן. מר י

 24 לא, חברים, אם ככה :געש. מר ח

 25 .נחמיה עם היועץ המשפטי. נחמיה יחד עם היועץ המשפטי :מעודה. מר א

 26 ...אני חושב שנחמיה , חיים :כאכון. מר א

 27 .נחמיה יהיה יחד :מעודה. מר א

 28 . כל פעם מחדש...  :כאכון. מר א
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, חברים. קי.או, ריםקי חב.או( לא ברור, מדברים ביחד), חברים יקרים :געש. מר ח 1 

 2 , דקה? מי בעד, אני

 3 . לגבות מהם את החשמל שלהם, זה שני מקלטים להפסיק לקחת מהם :כאכון. מר א

 4 לא :געש. מר ח

 5 .בוא נעצור את זה :כאכון. מר א

אם אני ( לא ברור, מדברים ביחד. )זה לא ככה, אתה דיברת על אפליה :געש. מר ח 6 

 7 . לא לוקח מאחד אני לא לוקח מאף אחד

 8 אם אתה רוצה לבדוק תבדוק הכל, אבי, אבי :אטיאס. מר א

 9 .אני מוכן :כאכון. מר א

 10 . אתה לא יכול אחד כן אחד לא :אטיאס. מר א

 11 .אני מוכן לשבת אתך בוועדה, אז בוא אני ואתה :כאכון. מר א

 12 חברים :געש. מר ח

 13 (לא ברור, מדברים ביחד... )אבל הוא כבר :אטיאס. מר א

אני מעריך שבכל , נו מה, בסדר, עזוב, יש שתי הצעות, ים יקריםחבר :געש. מר ח 14 

 15 . להצעה, מקרה יהיה רוב להחלטה שלי

 16 ?איזה החלטה :כאכון. מר א

 17 . אז אני אומר לך יש שתי הצעות, להצעה :געש. מר ח

 18 . אתה רוצה לפתור עניין או אתה רוצה כוח... :מעודה. מר א

 19 .צים לפתוראתם לא רו, אני רוצה לפתור :געש. מר ח

 20 ...אבל אתה מתנהג :השמשוני 'ר גב"ד

 21 . אני אומר לכם שזה לא יהיה נכון :געש. מר ח

 22 . לבוא להפעיל רוב להחליט על ועדה שהוא רוצה :מעודה. מר א

 23 . זה כן, אתה אומר זה לא, אבל אתה מתנהג בכוח :השמשוני 'ר גב"ד

 24 . אז הוא נתן הצעה יותר יצירתית, סליחה :מעודה. מר א

 25 .כן מצליח :געש. מר ח

ועדה כך , אתה בעצמך אמרת פה שני אנשים ישבו לפתור בעיה, חיים :מצליח. מר ע 26 

 27 .וכך יחליטו

 28 .תציע פתרון, לא לפתור :געש. מר ח
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, אם אתה רוצה להעביר בתוך זה, אתה אומר גם ככה יש לי רוב, חיים :מצליח. מר ע 1 

בים וןמסכימים אפילו דבר כזה פשוט שאפשר לשבת שני אנשים שיוש 2 

 3 .... יש קבוצת אנשים לא יכולים לעבוד עם בן אדם מסוים, לשבת

, זה נבחרי ציבור כולם באותו מעמד, זה לא מקום עבודה פה, חברים :געש. מר ח 4 

 5 ?זה תוכנית כבקשתך? מה זה לא יכול לעבוד

 6 .באמת, הגזמתם, מה :גלר. מר ר

לא רוצה לשבת עם , ם מישהומישהו שואל אותי אם אני רוצה לשבת ע :געש. מר ח 7 

 8 ?מישהו

 9 . ה'עד כאן חבר :גלר. מר ר

 10 ?מה זה התמימות הזאת? אתה מיתמם, מה :מעודה. מר א

 11 .אני לא מיתמם :געש. מר ח

 12 ...!שים אותו , אם אתה רוצה אותו :מעודה. מר א

 13 !?שמעת אותי אומר מלה פעם על מישהו :געש. מר ח

 14 ...אתה עכשיו , לא :מעודה. מר א

 15 ? שמעת אותי אומר מלה על מישהו :געש. מר ח

 16 ? למה הצנחת אותו בכוונה :מעודה. מר א

מלה לא )אבל הוא לא יכול ל... אחוז 70, 60הציבור בחר בך , אתה נבחר :זריהן. מר י 17 

 18 ? מי הוא בכלל, עליך(ברורה

, חברים יקרים( לא ברור, מדברים ביחד. )זה לא נושא הדיון עכשיו :געש. מר ח 19 

 20 . שהעמוס בבק

 21 ?מה המנדט של הוועדה הזאת, אני רוצה לשאול משהו :כחלון. מר ע

 22 למצוא פתרון שלא תהיה  :געש. מר ח

 23 קח, ט"קח קב? אז למה שזה לא יהיה מקצועי :כחלון. מר ע

חלק , ט נתן רשימה איך ניגשים למקלטים"הקב? ט"איזה קב? ט"הקב :געש. מר ח 24 

מהמקלטים המועצה חלק , מהמקלטים המועצה החליטה לחלק אותם 25 

... יש פה רשימה, לא, דקה, בדרכים אחרות לפני שנים רבות  החליטו 26 

הוא אומר , יש פה דרישה רק לפתוח מוסדות דת, עכשיו עלתה פה טענה 27 

 28 .לפתוח רק מוסדות דת
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 1 .לא אמר :מעודה. מר א

 2 !לא חיים :כאכון. מר א

 3 .תשמע את ההקלטה :געש. מר ח

 4 ! לט הזה שבמקרה זה דתהוא דיבר על המק :מעודה. מר א

 5 (צוחק) :זריהן. מר י

 6 ... תקשיב, חיים, זה הכל :כאכון. מר א

 7 ... כי במקרה( לא ברור, מדברים ביחד. )במקרה דת :מעודה. מר א

 8 . אפליה כזאתיכתוב בהצעה שלא היה ... :כאכון. מר א

 9 .... אם היה גם את זה  :מעודה. מר א

 10  ?אתה לא מבין שאין אפליה :געש. מר ח

 11 ( לא ברור, מדברים ביחד...  )אין אפליה :גלר. מר ר

 12 ? משלמים חשמל...  :כאכון. מר א

 13 אבל אמרתי לך :געש. מר ח

 14 בדוק מהיום בצהריים :כאכון. מר א

 15 תירגע, אבי, אבי :אטיאס. מר א

 16 .לאחסן כיסאות של האתיופים :כאכון. מר א

מה שהמועצה לא ... עושהפעילות שהמועצה , מה שהמועצה עושה, אבי :אטיאס. מר א 17 

 18 עושה זה משהו אחר

 19 חברים, טוב :געש. מר ח

 20 ... אתה יודע טוב מאוד שאנחנו פה יכולים ל, אלי :כאכון. מר א

 21 ... אבל בלחיצת ידיים, אבל אין בעיה :אטיאס. מר א

 22 .אף אחד לא רוצה לשבת איתו חיים :כאכון. מר א

 23 .אני לא אתן יד לפסילה אישית :געש. מר ח

הוא בגד באנשים , עזבי את כל האנשים מסביב, חיים, כוכי, כוכי :כאכון .מר א 24 

 25 .לא רוצים לשבת לידו, נפגעו, מסוימים

 26 . הוא בגד בראש המועצה :זריהן. מר י

 27 ? אז אני לא אדבר אתך, עוד מעט אתה תבגוד בי אז מה :גדרון. כ 'גב

 28 ... אתה גם :השמשוני 'ר גב"ד
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 1 בגדתי אבל לא, נו נכון :כאכון. מר א

 2 ?למה :גדרון. כ 'גב

עדן יושב איתי , אני מראש לא הלכתי יום לפני כן, כי אני ביקשתי :כאכון. מר א 3 

מלכלך עליך ולמחרת חותם , הבן זונה, הבן של הנגר, ואומר הכלב הזה 4 

 5 . לא אעשה את זה בחיים לחיים געש, אלף שקל 600-איתו על חוזה ב

 6 . ה תקבל סגןשנה הבא, תלכלך על חיים :זריהן. מר י

 7 אני לא , בדיוק :כאכון. מר א

 8 ( צוחק) :זריהן. מר י

 9 חברים, טוב :געש. מר ח

 10 ! לא! הנבל, החרא, שקיללתי את חיים געש הכלב... אני לא :כאכון. מר א

 11 . אבל יש לידך כאלה שכן עשו :גדרון. כ 'גב

היחידי ? שמי קילל את חיים גע? מי אמר, תביאי ציטוט שלהם, לא, לא :כאכון. מר א 12 

 13 . שקילל אותו זה הוא

 14 על סדר היום , אבי, טוב :געש. מר ח

 15 .לא רוצה לשבת לידו :כאכון. מר א

 16 על סדר היום חברים יקרים :געש. מר ח

 17 ! הבן של המן הרשע :כאכון. מר א

לא זכור לי שדיברתי על אף אחד , חברים( קטיעה)חברים , על סדר היום :געש. מר ח 18 

אני מעמיד את ההצעה של אבי . אף אחד ובטח לא על ההורים של 19 

 20 ? מי בעד ההצעה של אבי, להצבעה

 21 ? מה ההצעה :דובר

 22 . ההצעה שלו לפטור את המקלט הזה :געש. מר ח

 23 ! לא נכון חיים :כאכון. מר א

 24 . תקריא עוד פעם את ההצעה :געש. מר ח

 25 .אני מקריא עוד פעם את ההחלטה :כאכון. מר א

 26 .בסבלנותלאט לאט ו, אבי  :גלר. מר ר

אם המועצה זקוקה למקלטים לצורך בטחוני עליהם , החלטה, שימו לב :כאכון. מר א 27 

המועצה תחזור מכוונתה לדרוש את פינוי המקלטים , לפנות את המקלט 28 



  04-8666313,כרכור                                                      חברת איגמי-מועצה מקומית פרדס חנהישיבת 
  א"תשע' ח באדר ב"י                                                                                                    2011במרץ  24

 
 

34 

לכל , זה לא קשור למקלט, ולא משנה איזה סוג חוגים נעשים שמה 1 

 2 חשמל , מי שגובה מהם כסף. המקלטים חיים

 3 . אתה מבלבל, אף אחד לא דרש פינוי, תה מבלבל אביאבל א, לא :גלר. מר ר

לא , מדברים ביחד.)אבל אתה מדבר על פטור מחשמל ומים, לא, רגע  4 

 5 ( ברור

 6 ... תגיד , רן, אתה גם נועל דלת עם מנעול, רן :כאכון. מר א

 7 . ..אז מה אתה רוצה, הם לא משלמים, אבל אני לא מבינה :גדרון. כ 'גב

האתיופי , מועדון צמרת... ? למה, ת אחרים שגם לא משלמיםיש מקומו :כאכון. מר א 8 

שולחנות וכיסאות הם לא ... ס הם "האתיופים פה במתנ, לא משלם 9 

 10 ...משלמים

, על זה אנחנו מצביעים, כתוב פה המועצה תחזור בה מדרישתה לפינוי :געש. מר ח 11 

 12 ... חברים יקרים

 13 . מדבר אתך על רחוב התמר :כאכון. מר א

 14 .זה מה שרוצים לבדוק :ןגדרו. כ 'גב

הצעת ההחלטה של אבי כאכון אני אומר לכם מה כתוב בה , חברים :געש. מר ח 15 

 16 .בעברית

 17 ( לא ברור, מדברים ביחד...)אבל מאז קרה משהו :מעודה. מר א

 18 ההחלטה אושרה, בוא הנה חיים :כאכון. מר א

 19 !כי ההוא משלם חשמל :מעודה. מר א

 20 ... תסתכל, בדיוק חיים :כאכון. מר א

 21 ( לא ברור, מדברים ביחד. )כי ההוא משלם חשמל...  :מעודה. מר א

 22 ?מה הצעת ההחלטה שאתה רוצה להציע :געש. מר ח

 23 ...כמו לפני הפינוי עד לבדיקה להחזיר את המצב  :מעודה. מר א

 24 בדיוק  :כאכון. מר א

 25 ?אתם מציעים אפרים מה. שתהיה מוקראת, דקה, זאת ההצעה שלכם :געש. מר ח

 26 לעצור :מעודה. אמר 

 27 להחזיר מצב לקדמותו :געש. מר ח

 28 עד לבדיקה :מעודה. מר א
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 1 עד לבדיקה :געש. מר ח

 2 .אם יוחלט שהוא צריך לשלם חשמל שישלם, של כל המקלטים :מעודה. מר א

 3 ?מי בעד ההצעה שלהם, עזוב רגע עכשיו, זאת ההצעה שלהם :געש. מר ח

 4 ?מה זה שלהם :מנצור. מר נ

 5 .בי כאכוןשל א :געש. מר ח

 6 ... זה, נחמיה :מעודה. מר א

 7 ?מה זה הלחץ הזה :גדרון. כ 'גב

 8 ?מי נגד :געש. מר ח

 9 ?מה ההצעה שלך רגע, רגע :מעודה. מר א

לא , מדברים ביחד. )זה הכל חברים יקרים. אני לא נתתי שום הצעה :געש. מר ח 10 

 11 ( ברור

 12 .ממש הקמת ועדה, כן, הקמת ועדה :גדרון. כ 'גב

 13 ?מה ההצעה :מעודה. מר א

 14 .הם לא רוצים ועדה :געש. מר ח

 15 .אז הם לא רוצים :גדרון. כ 'גב

 16 . הם רוצים להחליט מי ישב בה :געש. מר ח

 17 .אבל אנחנו רוצים :גדרון. כ 'גב

 18 . מי נגד ההצעה :געש. מר ח

 19 ?אבל מה ההצעה הנגדית :מעודה. מר א

נחמיה ונציג , לדדאני בעד הקמת הוועדה עם א... תכף אני אשמיע אותה :געש. מר ח 20 

 21 (לא ברור, מדברים ביחד. )של הצד הימני של השולחן

 22 ?אבל עד לסיום ההחלטה של הוועדה מה יהיה :כאכון. מר א

 23 ? מה אתה רוצה, משלמים מים... :געש. מר ח

 24 .תעצרו את זה אני מבקש :כאכון. מר א

מדברים . )וראני לא יכול לעצ, אני לא יכול לעצור, אני לא אעצור את זה :געש. מר ח 25 

 26 ! ?מה תעשה, יש חוק(לא ברור, ביחד

אל תגרום לנחמיה לעבור על ! אל תגרום לנחמיה לעבור על החוק, אבי :גדרון. כ 'גב 27 

 28 ! החוק
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 1 ... לא מדבר על חוקים :כאכון. מר א

 2 .תכף, תכף נדבר על חוק :זריהן. מר י

 3 . אין שום בעיה :גדרון. כ 'גב

 4 ? אבי כאכון מי בעד ההצעה של, שוב :געש. מר ח

 5 . מחכה לך :גדרון. כ 'גב

ההצעה , תודה רבה? מי נגד ההצעה של אבי כאכון. שבעה בעד, .קי.או :געש. מר ח 6 

 7 ?הסעיף הבא על סדר היום, הלאה. נפלה

 8 ?ומה בסוף :מעודה. מר א

 9 .הסעיף הבא על סדר היום :געש. מר ח

 10 .להשאיר אותו דבר כמו שזה היה :זריהן. מר י

 11 . לא הבנתי :מעודה. מר א

 12 ? הסעיף הבא על סדר היום מי הציע אותו. לא הצעתי הצעה נגדית :געש. מר ח

 13 ?אתה בעד זה, אז נחמיה :מעודה. מר א

 14 . עכשיו, כן? אתה העלית את ההצעה לסדר היום, יוסי :געש. מר ח

 15 נחמיה :גדרון. כ 'גב

 16 רגע ? אבל למה מקומות אחרים לא משלמים :כאכון. מר א

 17 ? למה שלושים מקלטים אחרים לא :מעודה. מר א

 18 ( לא ברור, מדברים ביחד. )כתוב לך, נחמיה :כאכון. מר א

 19 

חברי מועצה  5י "מוגשת ע –" הבית הפתוח"הצעה לסדר בעניין תקציב לאירוע . 3 20 

 21 (. ב"מצ)

אני מבקש מהקהל לא , יוסי. ההצעה הבאה על סדר היום, בבקשה, יוסי :געש. מר ח 22 

 23 . להפריע

, הצעה לסדר של כולנו למעשה, "הבית הפתוח"שמירת השבת באירוע  :כאכון. מר א 24 

, סיוע במימון אירוע 2011המועצה המקומית אישרה תקציב לשנת  25 

כמתחייב מאופי הפעילות המתוכננת כפי שפורסמה ברבים האירוע  26 

לא . אמור להתקיים בסוף השבוע או בימים בהם חלים חגי ישראל 27 

יתרה מזאת , ת ברגשי ציבור שומרי שבתמותר לציין כי פעילות זו פוגע 28 
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שכן שמירת השבת במועדי ישראל מהווה ביהדות חיוב שרק פיקוח נפש  1 

כיהודים שומרי מצוות וכמי שמייצגים ציבור רחב . מאפשר הפרתו 2 

ומגוון אנו סבורים כי המועצה המקומית אינה צריכה לסייע לגופים  3 

ת עסקית על אף המחללים שבת וחג במודע ובפרהסיה בפעילות מסחרי 4 

ולמרות שהדבר מנוגד לחוק ולחוקי העזר ומאידך פוגע בסטאטוס קוו  5 

הבית "יש לחייב את מארגני , הצעה לסדר. שקיים בישוב שנים רבות 6 

או כל התאגדות דומה או אחרת לחתום על התחייבות בלתי " הפתוח 7 

חוזרת כלפי המועצה האומרת שבמידה ויתברר שנגרם חילול שבת או  8 

מסמך . הסיוע לאירוע ישלל מהמארגנים ללא כל עוררין חג תקציב 9 

התחייבות זה יופץ טרם קיום האירוע לכל חברי מליאת המועצה  10 

כשהוא חתום על ידי המארגנים שמתחייבים לנו שלא לפתוח את  11 

כבר , אני אוסיף פה משהו שלא כתוב, לצערי הרב, אגב. האירוע בשבת 12 

 13 . נדבר על זה, יש פרסום בשלטי חוצות

 14 ... אבל האנשים עם הכיפות  :כחלון. מר ע

מליאת המועצה המקומית , נוסח ההחלטה, ברור, נוסח ההחלטה :כאכון. מר א 15 

מחליטה כי התקציב לאירוע הבית הפתוח יהיה תקציב מותנה שיחייב  16 

תחיבות בפני המועצה שבה נאמר כי את המארגנים לחתום על ה 17 

הפרת התחייבות זו . וחגהפעילות המתוכננת אינה גורמת לחילול שבת  18 

על ידי המארגנים תשלול את זכותם לתקציב סיוע ובמידה ויתברר  19 

שנגרם חילול שבת או חג ישיבו המארגנים את התקציב שקיבלו לקופת  20 

 21 . כל מה שקיבלו ישלמו אותו בחזרה, המועצה במלואו

לי יש הצעה נגדית שאומרת המועצה מחליטה שתקציב הבית , דקה :געש. מר ח 22 

ח שאושר במליאת המועצה יועבר רק במידה והאירוע לא יתקיים הפתו 23 

 24 . בשבת

 25 .מתאים לנו, בסדר :כאכון. מר א

 26 ( לא ברור, מדברים ביחד)סליחה , סליחה. רק רגע, שניה :מעודה. מר א

 27 ? מה אתה צועק? מה זה הדבר הזה :גדרון. כ 'גב

 28 (ברור לא, מדברים ביחד... )אני שומע אבל תגיד בבקשה :מעודה. מר א
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 1 שחיתות, שחיתות :השמשוני 'ר גב"ד

 2 ! תן לה לדבר :מעודה. מר א

 3 ...מה הקטע של ה. האיש הדתי הזה שולח את הילדה שלו לגן חילוני :גדרון. כ 'גב

 4 גם יש עוד חברי מועצה , רגע :מעודה. מר א

 5 שמירת הדת, חתום על תצהיר שאתה גר במקום אחר :גדרון. כ 'גב

 6 ... תי אני אמר :כאכון. מר א

 7 ?אתה וגיסתך גרים באותו בית( לא ברור, מדברים ביחד. )יש לי תמונות :גדרון. כ 'גב

 8 ? את רוצה להרגיע את הדיון כוכי :מעודה. מר א

 9 .יש תצהיר שלכם :גדרון. כ 'גב

 10 .זו חמותי טיפשה :כאכון. מר א

 11 . אני יותר חכמה ממך...  :גדרון. כ 'גב

 12 ( לא ברור, רים ביחדמדב... )הבת שלך :בן צבי. ח 'גב

 13 היא בגן ערבה והוא חתום על תצהיר :גדרון. כ 'גב

 14 ? מה לעשות, שאחותה נפטרה :כאכון. מר א

 15 ... אבל אתה לא יכול  :מעודה. מר א

 16 .הוא איש דתי, לא :גדרון. כ 'גב

 17 !מה זה מעניין אותי עכשיו( צועק) :מעודה. מר א

 18 . שלא יעניין אותך :גדרון. כ 'גב

 19 ?אתה יכול להגיד לה שקט, חיים :המעוד. מר א

 20 חברים יקרים, טוב :געש. מר ח

 21 אני אעשה את כל הבלגן הזה בשביל , מה :כאכון. מר א

 22 כן :גדרון. כ 'גב

 23 אני רוצה להגיד כמה מלים  :מעודה. מר א

 24 .גם זה יבדק :גדרון. כ 'גב

 25 ברשותך, כוכי :מעודה. מר א

 26 כן אפרים :געש. מר ח

ראש , דיברנו ראש המועצה ואנוכי, הבוקר ראש המועצה ,ברשותך :מעודה. מר א 27 

אני באופן עקרוני זה , המועצה נתן לי פחות או יותר את ההצעה הזאת 28 
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שלטי , לצערי נסעתי היום ליד המגרש כדורגל. נשמע לי הצעה הגיונית 1 

ביום , תשיעי, שמיני, מטר שמזמינים שביעי 4מטר על  4פרסוםשל  2 

לכן אני מציע לבטל , הזמינו את הציבורהם כבר , שבת, שישי, חמישי 3 

חמישה שקלים שלי כאזרח אני לא מוכן ש, לאלתר את הכסף המגיע 4 

 5 . יהיה לחילול

 6 . המועצה לא תעביר אגורה על פעילות בשבת :געש. מר ח

 7 ?מה נשאר, מוהם פרסאבל  :מעודה. מר א

 8 . תוריד את השלטים :זריהן. מר י

, מדברים ביחד. )לא שילמתי גרוש?אתה רוצה מה , אני לא העברתי כסף :געש. מר ח 9 

 10 ( לא ברור

 11 ( לא ברור, מדברים ביחד. )הם כתבו שזה בשבת, נחמיה :מעודה. מר א

 12 ( לא ברור, מדברים ביחד. )אז אל תיתן כסף :כאכון. מר א

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

 14 . אני רוצה לומר משהו :מנצור. מר נ

צעה שלי מכיוון שיש שילוט אז זה תוצאה שהם כן עושים אבל הה :מעודה. מר א 15 

 16 .זו ההצעה שלי, אז בוא נדבר על הכסף, בשבת

 17 ( לא ברור, מדברים ביחד. )אבל זה מה שאני אמרתי :געש. מר ח

אין לי , אין לי התנגדות. אין לי התנגדות שהם יעשו בשבת, סליחה :מעודה. מר א 18 

לא , בחג רמדן, בכיפורים, בראש השנה, התנגדות שהם יפעלו בשבת 19 

מי שימכור , כמו שמי שימכור בגדים, רק אל תשתף אותי, אכפת לי 20 

יש להם , יעשו בשבת, שיעשו מה שהם רוצים, ים לא מעניין אותידגב 21 

( לא ברור, מדברים ביחד. )אני מבקש לא להביא להם כסף, כבר מודעות 22 

לא , מדברים ביחד. )שיעשו מה שהם רוצים, אז המועצה לא מתערבת 23 

 24 ( ברור

 25 ?מי בעד ההצעה של אפרים :געש. מר ח

 26 .תרגיע אותו! אפרים, ה'חבר, ה'חבר :מצליח. מר ע

 27 . מ"אנחנו נביא גם מס הכנסה ואת המע, אדוני :מעודה. מר א

 28 ה'חבר, הלו :מצליח. מר ע
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 1 .מ"מע, אני אביא את מס הכנסה :מעודה. מר א

 2  אפרים, ה'חבר, יש לי, רבותי, הלו :מצליח. מר ע

 3 רגע :מעודה. מר א

אנחנו מנסים להסתכל על העולם דרך האצבעות ככה וככה כי , רבותי :מצליח. מר ע 4 

המועצה לא רק . ליפול אני מסתכלאבל על מנת לא , אני לא רואה כלום 5 

עד לאילת עד לרבת , שלא מעבירה כסף להם כי המודעות כבר יצאו 6 

ו שקשור ס או משה"המועצה אפילו אם מישהו עובד המתנ, עמון 7 

ס טיפל בזה על מנת להוציא את החוברת לא להעביר אפילו שקל "למתנ 8 

ס "כי אנשים שעובדים במתנ, ס לא להעביר"גם למתנ, ס"גם למתנ 9 

מזמינים את החוברות שם ומדפיסים את זה בפתח תקווה או במקום  10 

 11  . שידאגו לעצמם, ס כסף"למה אנחנו צריכים להעביר למתנ, אחר

 12 ...הלםאני ב :מעודה. מר א

אם הוא יודיע , היות ואני חושב שאם ראש המועצה אומר שהוא לא :קעטבי. מר י 13 

שהוא לא מעביר כסף אם הסטטוס קוו שקיים פה המון שנים יופר עלי  14 

היות ויש כבר שילוט , אבל מה שאני רוצה להוסיף עוד דבר. זה מקובל 15 

זה והשילוט נעשה על שטחי שילוט של המועצה שזה עולה כסף והיות ו 16 

זה לא אירוע שהמועצה מרימה אותו אני מבקש לחייב , אירוע פרטי 17 

וזה דבר , שטחי שילוט של המועצה. אותם לשלם את שטחי השילוט 18 

 19 ... שהוא 

 20 . לא להעביר להם כסף...  :מעודה. מר א

 21 .שטחי שילוט זה גם כסף, אבל רגע :קעטבי. מר י

 22 .שבשבת הם כן פותחים הם החליטו, מה אכפת לי מהשילוט עכשיו :מעודה. מר א

 23 .אבל לא הבנתם חיים :כאכון. מר א

 24 .לא להעביר להם כסף :מעודה. מר א

הם , הם קיבלו את זה בחינם, כל השלטים חלקם של המועצה, אפרים :קעטבי. מר י 25 

 26 ...אם תבקש , קיבלו שירות בחינם

 27 . לא להעביר להם כסף :מעודה. מר א

 28 . בבקשה, דוד :געש. מר ח
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 1 ... אם הם לא עושים בשבת אני :קעטבי. מר י

 2 . קודם כל ברוך הבא :געש. מר ח

 3 . אני לא רוצה להפר הסטטוס קוו, כי אני לא איש דתי :קעטבי. מר י

שתיים או אחת יכולות להיום גם לאנשים , שבתות בשנה 52יש  :דוברת 4 

 5 .החילוניים

 6 אפרים , אפרים. אני מבקש מהקהל לא להשתתף בדיון :געש. מר ח

 7 בירושלים , תגיד לי :גדרון .כ 'גב

 8 ...!אל תצפי ממני לבוא ולתת כסף מהמועצה ולהיות שותף :מעודה. מר א

 9 תגיד לי :גדרון. כ 'גב

 10 .לא עם הקהל, אני מבקש לדבר עם המועצה, אפרים :געש. מר ח

 11 .מצא חן בעיני מישהו פה אז אני מגיב לה, אבל היא דיברה, לא, לא, לא :מעודה. מר א

 12 .להתערבאני אמרתי שאני מבקש מהקהל לא , לא :געש. מר ח

 13 ! אל תבקשי ממני כסף :מעודה. מר א

 14 ?בירושלים אין דתיים, תגיד לי :גדרון. כ 'גב

 15 .גם לקחת כסף וגם חילול שבת, הרצחת וגם ירשת... :מעודה. מר א

 16 ( לא ברור, מדברים ביחד)בירושלים , אפרים :גדרון. כ 'גב

 17 ...יקשתי לא לבקש ב, לא ביקשתי :מעודה. מר א

חברים , אני מבקש מהקהל לא להשתתף בדיון, אני מבקש מהקהל :געש. מר ח 18 

 19 ( לא ברור, מדברים ביחד)יקרים 

 20 .מצידי שכל שבת ילכו, נחמיה, סליחה. שיסתובבו כל שבת :מעודה. מר א

 21 . דקות הפסקה 10 :געש. מר ח

 22 ( קטיעה)אבל לא אני אתן להם כס :מעודה. מר א

- הפסקה- 23 

מכיוון שאני לא יכול להרים את הקול אז בבקשה אם אפשר לשמור על  :פרץ. ר דמ 24 

מאיפה נולד " הבית הפתוח"השקט ואני רוצה להסביר לכם לגבי  25 

היו שיחות לא מעטות יחד עם ראש . התקציב הזה שהם מקבלים אותו 26 

ודיברנו איתם ודיברנו אל ... אצל ה אומניםהמועצה עם הוועד של ה 27 

ינו מוכנים לתקצב אותם על מנת לעשות פרסום בתנאי ליבם ובסוף הי 28 
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הכסף הזה בא על מנת שלא יתקיים בשבת . שזה לא יתקיים בשבת 1 

ובאמת במאמצים של ראש המועצה וכל מי שהיה קשור לזה זה מה  2 

 3 אומניםשקרה ולכן זה לא התקיים בשבת ולא בחג וברוך השם אמרנו 

א יסתובבו כל המכוניות בוא ניתן הכסף וככה נשמור של, זה דבר חשוב 4 

לא  אומניםה, הם לא בעלי בתים, האלה סביב הבית כנסת כשמתפללים 5 

כל אחד יחליט שהוא עושה איזושהי פעילות ולוקח מה , בעלי בתים פה 6 

 7 ?סליחה? אתה בעל בית על הישוב, מה, לא הוגן? שלוקח ומוציא פרסום

 8 נו, תנו לבן אדם לדבר, חברים :געש. מר ח

 9 . חנו כנציגים בעלי הישובאנ :פרץ. מר ד

 10 .גם אני :רונן. ר 'גב

 11 .מאוד נכון מה שאת אומרת, בוודאי :פרץ. מר ד

 12 . אז אנחנו שווים :רונן. ר 'גב

 13 ? וכי אני אמרתי שלא :פרץ. מר ד

 14 .תני לו לדבר :מעודה. מר א

 15 . אתן לך לדבר אחר כך, תני לו לדבר, רינה :געש. מר ח

 16 ?מה קרה :מעודה. מר א

 17 .תאמיני לי, תקבלי זכות דיבור, רינה :שגע. מר ח

, וזה שנים רבות בפרדס חנה כרכור כיבדו את כל אלה שומרי המסורת :פרץ. מר ד 18 

. פה בדרך הבנים היה סגורהיו מצבים אפילו שהכביש , שומרי השבת 19 

 20 .פה בשביל השלום לא מדברים, פתחו

 21 . חוץ מפתיחת הבריכה :גדרון. כ 'גב

 22 .תפריעי לואל , כוכי :מעודה. מר א

 23 !די כבר, ברצינות, אי אפשר לנהל דיון? למה אתם מתערבים :געש. מר ח

בכל אופן הוכחנו לכל מורי הדרך שפנינו לא . תגיע הבריכה נדון גם עליה :פרץ. מר ד 24 

ממלחמות לא יוצא טוב וזה מה שעשינו ובאנו בהידברות עם , למלחמות 25 

כשיו תראי מה זה ע. אותם נציגים והגענו באמת להסדר שיקבלו כסף 26 

אחרי שכבר הגענו להסדר לדבר כזה עכשיו רוצים גם , רעים וחטאים 27 

, מה? על סמך מה, על פי מה, תראה מה זה, תקציב וגם לפתוח בשבת 28 
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מי נתן ? מאיפה הכוחות האלה? אתם הולכים להביא לנו את הגאולה 1 

קיבלתם כסף מכיוון שביקשנו וכך כן היה שלא יפתח ? לכם את זה 2 

 3 .כשיו אדוני אתה גם תיתן כסף וגם תפתח בשבתע, בשבת

 4 ? ראש המועצה הסכים לזה :קעטבי. מר י

 5 ! אל תפריע לו, יואב :מעודה. מר א

 6 ?ראש המועצה הסכים :קעטבי. מר י

 7 תן לו, יואב :מעודה. מר א

 8 .תשאלי אותו, הנה, ראש המועצה הסכים :קעטבי. מר י

 9 .המונולוג שלותן לו את ? אתה יודע מה, יואב :מעודה. מר א

ואני אמרתי שזה היה גם בעזרתו של ראש המועצה , אני אענה לכם :פרץ. מר ד 10 

אז על , מזה התקציב הזה בכלל, שבהחלט הבין את הדברים וכך היה 11 

אני חושב שחשוב מאוד , מה שאני מציע ואני לא רוצה להאריך 12 

אני לא הולך , לא לרמוס את השבת, להתחשב בציבור הדתי המסורתי 13 

לא , החזיר אנשים לתשובה אבל אני מציע לכולנו לא לגעת בשבתפה ל 14 

לפחות לא להביא המונים מכל הארץ וכל אחד בא עם הילדים , לגעת 15 

, צריך לעשות על זה קריאה, זה שומו שמיים, זה עם אופניים, שלו 16 

קריאה כל יהודי שמבין מהי השבת ובזכות מה אנחנו קיימים חייב  17 

לא להיות , אסור לנו לתת פתח לדבר הזהקריאה לעשות על הדבר הזה ו 18 

שאני יכול לבוא ולומר כל , קחו לבריאות, לכן אני מציע כסף, שותפים 19 

איזה ... אלף שקל 300היה ...אני רוצה לעשות, לדוגמה, גוף אחר שיבוא 20 

למה דוד הצביע מה שהצביע אבל יש ציבור שעומד , אלף שקל 50 21 

הוא לא ? ציבור הזה נעלםה, מה, הפעילות היא לא לדוד פרץ, מאחורי 22 

 23 ,דוד... ? כי אני רוצה להעניש אתכם? הוא לא צריך פעילות? קיים

איך אתה מגיע , שעות 11נמצא בניתוח ממש של פיטרת אותו כשהוא  24 

 25 10, שנים הייתי 10שפוט שלו , שומו שמיים מה אני עשיתי, הביתה

, נשמעמה אתה כל דבר , ובאו אלי בטענות, כל דבר כן כן, שנים שפוט 26 

, מה שנוכל להציל נציל, הכל בטוב טעם ואנחנו נעשה בהידברות, רבותי 27 

איך , אני לא אאריך בדיבורים ככה, רק צריך להבין את הדברים 28 
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כי הציבור אומרים אני יותר ראשי פרקים ופתאום הכסף הזה נעלם  1 

אל , תעניש אותו דוד, לא סופרים אותו בכלל, הזה הוא כבר לא קיים 2 

כל החיים שלי לא . אני לא רואה בזה עונש, ת מה שעשיתעשי, תיתן לו 3 

לא החזקתי מעצמי ולא חיפשתי , התנהלתי לא ביוהרה ולא בכבוד 4 

, תפקידים ולא חיפשתי כבוד וגם אם פגע אמרתי תעביר מה שנקרא 5 

חייתם איתי וראיתם את ? איך אומרים, אני לא צריך, מכירים אותי 6 

למרות שגם זה לא כל כך , ולכן מה שאני מציע כסף שיקבל, הדברים 7 

 8 אומניםכדי לאפשר ל, אבל בשביל לשמור על השבת? איך אומרים קח

, זה המקצוע שלך, כת הסעדאנחנו אומרים אנחנו לא לש, שאנחנו גם כן 9 

כמו שכל אחד , תוציא את השבתות, יום בשנה 365יש , אתה אומן 10 

ומרים אז אנחנו א. מאיתנו הולך ומתפרנס שישה ימים גם הם יתפרנסו 11 

, אני ברגליי הלכתי כדי להזדהות איתם, אנחנו רוצים לראות, אומנים 12 

הסתובבנו וקנינו ומתכוון על מנת לראות , לקחתי את אשתו של הרב 13 

חברים ראו אותי איך , חשוב לנו הנושאולהראות שותפות ש 14 

ובאתי למרות שזה לא מדבר אלי אבל אני מכבד אותם שהסתובבתי שם  15 

לכן אני אומר , נתנו אפשרות, באומנות שלו, כל אחד בתחביבים שלו 16 

–להתעלות זה רק רווח והצלה לכל פרדס חנה , צריכים להתעלות 17 

אמרתי אתה חיים והצטרפתי לקואליציה וכשאני דיברתי עם , כרכור 18 

איפה שנמצאת , תורהאתה מצרף נציג שמייצג , מצרף לא את דוד פרץ 19 

, לכל אורך הדרךתורה שמה נמצאת ברכה ובזה הייתה ברכה והצלחה  20 

פה אתה מכבד כי , לא כי דוד פרץ, הכל נעשה, ברגע שנכנסנו ככה היה 21 

תורה וככה שמרנו וככה קיבלנו תקציב וככה לא עשינו פעילות וככה  22 

הוא נותן והוא , בכל פעילות ופעילות קמתי ועליתי כדי להודות לחיים 23 

לא היו דברים ש, אני אומר את הדברים בקול רם, עוזר ודברים שלא היו 24 

התברר , לפניו והוא נתן אותם אבל פה מתברר שהוא נתן את זה לאצבע 25 

... כי אם כן היה מכבד אז היה אומר , שהוא לא ספר את האנשים האלה 26 

לדוד פרץ נתתי את העונש שלו אבל הציבור הזה ימשיך לקבל את מה  27 

לכן אני אומר למרות כל זאת , ימשיך לקבל את מה שמגיע לו, שמגיע 28 
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לדעתי אפשר עוד להוסיף להם , כסף... חושב שלכולכם מגיעאני לא  1 

והמליאה היא בעלת , בשביל לשמור על השבת ושבשבת לא יפתחו 2 

אנחנו , היא יכולה להחליט אדוני, היא בעלת הבית על הישוב, הבית 3 

יש לנו בהחלט לא מעט , יש פה נציגים, פעילות כזאת בשבת לא נותנים 4 

... בוא היום הזה, נכבד אותם בואו, תושבים שחשובה להם השבת 5 

תקבלו איזה וילה בשבת , מה, מה אתם הולכים ל, הולכים לעשות בו 6 

מצד שני אתם מראים שאכפת ? כמה אתה מסוגל להרוויח שמה? הזאת 7 

, לא לפתוח בשבת, אנחנו מוכנים להקריב בשבילכם, לכם מהתושבים 8 

, סףלא מחפשים מלחמות ואמרנו כ, לא מחפשים מלחמה, גדול השלום 9 

זו הייתה ההחלטה ובסוף אתם ? אבל איך אומרים, בבקשה קח כסף 10 

אני מאוד מבקש ? גם את זה וגם את זה, רוצים גם את זה וגם את זה 11 

וכמו שאתה , תתעלה, ואני פונה לראש המועצה, מאוד מאוד, מהציבור 12 

דאגת והיית שותף ושמרת על השבת מזה יצא לך רק רווח לך ולישוב  13 

. ו ואנחנו שומרים עליהינהיא שמרה על, על השבת בוא נשמור, ולכולם 14 

, תפסלו, יש להם עוד שנה שלמה, תי לרווחיםיום הזה הוא לא משמעוה 15 

כל אחד , כמו שאנחנו מתקיימים כל אחד מאיתנו, תציירו, תמכרו 16 

למה הוא לא יכול , מתפרנס בכבוד ברוך השם, מאיתנו עובד שישה ימים 17 

אני מאוד מבקש בקשה ? למה כן, וםגם כן לעבוד בשבת אני רוצה עוד י 18 

על כל המלחמות ? נתעלה על איך אומרים, בואו תעשו מאמצים, אישית 19 

ואני חושב שחיים יש לך . למיניהן לשמור על השבת שלא יפתח בשבת 20 

אתה יכול לבקש מהם ותגיד , אתה יכול לפנות אליהם, דיבור איתם 21 

פשר לעזור אבל נעזור לכם איפה שא, אנחנו לכל אורך הדרך נתמוך בכם 22 

 23 .זה מה שיש לי להגיד, בשבת אל תיגעו

 24 ?עוד מישהו מבקש את זכות הדיבור :געש. מר ח

 25 כן :רונן. ר 'גב

 26 .כן רינה :געש. מר ח

קודם כל אנחנו לפחות בישוב , אני רוצה לענות לך ואולי לענות לכולם :רונן. ר 'גב 27 

ר אני בטוחה שיש יות, אחוז למרות שזה לא מדויק 50אחוז  50 28 



  04-8666313,כרכור                                                      חברת איגמי-מועצה מקומית פרדס חנהישיבת 
  א"תשע' ח באדר ב"י                                                                                                    2011במרץ  24

 
 

46 

אבל גם אני כחילונית ואני חושבת שכולנו פה שומרי מסורת , חילוניים 1 

אנחנו לא נגד היהדות ואנחנו לא . ושומרי חגי ישראל וכל מה שמסביב 2 

נגד התורה ואנחנו לא נגד זה שבמקלטים ילמדו ואנחנו לא נגד זה  3 

אנחנו , שיעשו עוד בית כנסת על אדמת פרדס חנה שהיא אדמה של כולנו 4 

, האנשים האלה שהם אמנים הם מביאים לנו קודם כל כבוד. לא נגד 5 

אני חושבת שזה כבוד מאוד גדול שבפרדס חנה יש לנו מעל מאה  6 

אני לא יודעת כמה מקומות ארץ , אומנים ויוצרים שזה דבר מאוד יפה 7 

, תכל שם בחוברתהסיכולים להתהדר בכל כך הרבה אומנים ואם אבי  8 

הם באמת , מנים כאילו סתםהם לא א, מנים ברמההוא ראה שהם או 9 

 10 .אומנים טובים

 11 ... עובדה שהוא , אני שמח בהם :פרץ. מר ד

עכשיו אני חושבת שהם , הם מביאים לנו כבוד, אני לא הפרעתי לך :רונן. ר 'גב 12 

מביאים לנו ערך מוסף בפרדס חנה ואני בהחלט אשמח אם ניקרא פרדס  13 

ה לנו כבוד גדול יהי, אני חושבת שזה יהיה מאוד, חנה מושבת האומנים 14 

 15 אני לא מבינה , אם אתה היית מבין באומנות קצת, ויחד עם זה

 16 .גם אני לא מבין :פרץ. מר ד

אתה יכול לעבוד על פסל , קשה מאוד מאוד מאוד להתפרנס מאומנים :רונן. ר 'גב 17 

אתה יכול לעבוד על פסל חצי שנה שעולה לך המון כסף , ואני מפסלת 18 

כשאתה בא למכור אותו , לך פסל אחד החומרים ובסוף חצי שנה יוצא 19 

עכשיו הם ניסו , זה מאוד קשה כי אתה רוצה נגיד לא יודעת כמה וקשה 20 

הם לא הצליחו להוציא , במהלך שנתיים לא לעשות את האירוע בשבת 21 

הם לא , את השש מאות שקל שכל אומן משלם להשתתפות באירוע 22 

ם השנה היו אנשים שחלק מהאומנים שילמו עבורם ג. הצליחו לשלם 23 

כשהם , לא קנו זה, כי הם עשו אומנות, אגב כי הם לא הצליחו לשלם 24 

ם יוצרים כי קשה עשו בשבת הם הצליחו איכשהו להוציא את מה שה 25 

 26 . תשאל כל אומן, להתפרנס מאומנות

איזה ? שלא יכול לפרנס את המשפחה שלו אז את גם מממנת אותוומי  :קעטבי. מר י 27 

 28 ?מין שטויות
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 1 שניה, השני :רונן. ר 'גב

 2 ! איזה מין שטויות...  :קעטבי. מר י

 3 .אני לא מפריעה לך, אני לא מפריעה לך לדבר :רונן. ר 'גב

 4 !איזה מין שטויות :קעטבי. מר י

 5 ?אני מפריעה לך, רגע :רונן. ר 'גב

 6 ואם מישהו לא יכול לפרנס את המשפחה שלו :קעטבי. מר י

 7 .אני לא רוצה לשמוע אותך :רונן. ר 'גב

 8 .איזה שטויות! איזה שטויות, בחייכם? אז את מממנת אותו :טביקע. מר י

 9 אבל אני לא רוצה לשמוע :רונן. ר 'גב

 10 !אלוהים ישמור :קעטבי. מר י

 11 .אני לא הפרעתי לך :רונן. ר 'גב

- במורה  :קעטבי. מר י 12 

 13 ? אני הפרעתי לך :רונן. ר 'גב

 14 ?את שומעת מה שאת אומרת :קעטבי. מר י

 15 .לא הפרעתי לך אני, לא :רונן. ר 'גב

 16 ? למה אתה צועק :השמשוני 'ר גב"ד

 17 ... שאת אומרת :קעטבי. מר י

 18 זה שטויות... :מעודה. מר א

 19 .בסדר, זה שטויות בעיניך :גדרון. כ 'גב

 20 לממן, מה :מעודה. מר א

 21 ...יש המון שלא יכולים :קעטבי. מר י

 22 שניה אחת, שניה :רונן. ר 'גב

 23 ?נממן אותם :קעטבי. מר י

 24 ... אני רוצה ל :נןרו. ר 'גב

 25 .שלחי אותם לרווחה :קעטבי. מר י

 26 ?למה אתה לא שולח את הסוחרים שהיו פה לרווחה, סליחה, רגע :רונן. ר 'גב

 27 ?את הסוחרים שהיו פה :קעטבי. מר י

 28 .את הסוחרים שהיו פה :רונן. ר 'גב



  04-8666313,כרכור                                                      חברת איגמי-מועצה מקומית פרדס חנהישיבת 
  א"תשע' ח באדר ב"י                                                                                                    2011במרץ  24

 
 

48 

 1 .הם משלמים מיסים, הם משלמים, הם לא באו לחיות :קעטבי. מר י

 2 ?אומנים לא משלמים מיסיםה :רונן. ר 'גב

אני רוצה , אני אומר לתת להם יותר, אני לא אומר שהם לא יעבדו :קעטבי. מר י 3 

אז אל ? להציע לתת להם יותר אבל למה לא לשמור על הסטאטוס קוו 4 

לא בעיה , זה לא בעיה שלי, תבואי להגיד לי שהם לא יכולים להתממן 5 

 6 !?את עובדת סוציאלית שלהם, מה, שלי

 7 לא, לא :ונןר. ר 'גב

 8 ?למה אתה צועק עליה? למה אתה צועק עליה :גדרון. כ 'גב

 9 !כי זה שטויות :קעטבי. מר י

 10 ? אתה חושב שאם תצעק עליה תצדק יותר :גדרון. כ 'גב

 11 !זה שטויות, לא :קעטבי. מר י

ואתה דיברת לעניין כשאמרת שהסוחרים צריכים , סליחה, רגע :רונן. ר 'גב 12 

 13 ? להתפרנס פה

 14 .בדיוק אותו דבר, נכון :רוןגד. כ 'גב

 15 ! אותו דבר :רונן. ר 'גב

 16 ! בדיוק אותו דבר :גדרון. כ 'גב

 17 אני אמרתי להחזיר :קעטבי. מר י

 18 ... אני לא רוצה לשמוע :רונן. ר 'גב

... עכשיו אני לא אומר ש, אני אמרתי להעביר את יום העצמאות לכאן :קעטבי. מר י 19 

 20 ...הם ביקשו לשמור על הסטאטוס קוו

 21 ... איזה מין דברים אלה :רונן. ר 'גב

לבריאות שיהיה , אני לא נכנס להם לכיס מה הם מרוויחים או לא...  :קעטבי. מר י 22 

 23 .להם

ואתה נותן מקומות להתפלל שלא ישלמו חשמל ומים ואני צריכה לתת  :רונן. ר 'גב 24 

 25 ! ?אני צריכה לתת להם, אני לא בעד זה? להם

 26 זה לא רלוונטי ? הצבענו, הגענו לזה :קעטבי. מר י

 27 ?זה לא שטויות, היא נותנת לך דוגמאות :גדרון. כ 'גב

 28 .זה לא דוגמה :קעטבי. מר י
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 1 ? אתה יודע מה :רונן. ר 'גב

 2 ? זה לא דוגמה, למה :גדרון. כ 'גב

 3 . בתי כנסת משלמים כי זה לא נכון :קעטבי. מר י

 4 . זה לא נכון :מעודה. מר א

 5 . בתי כנסת משלמים :קעטבי. מר י

 6 . אבל מה שהיא אומרת זה לא דוגמה, לא קשור :גדרון. כ 'בג

 7 מחול, יש מקלטים... מוזיקה שהם מקבלים ... :מעודה. מר א

 8 . מה פתאום :רונן. ר 'גב

לא מצליח להבין את , לא הבנתי, מצביעים בעדכם בניסוח אחר, חברים :געש. מר ח 9 

 10 .ההתלהמות

 11 .גם אני לא :גדרון. כ 'גב

, ההצעה שאתם הצעתם היא אחת. חתי להבין את ההתלהמותלא הצל :געש. מר ח 12 

כך , קצר יותר ואני לא מצליח להבין מה הבעיה, אני הצעתי ניסוח אחר 13 

אני ניסחתי , כך וכך הם הולכים בשבת לא יקבלו כסף מהמועצה, וכך 14 

בינתיים רק צועקים ( לא ברור, מדברים ביחד. )אתם אחרת, את זה ככה 15 

 16 .אחד על השני פה

 17 ! שהם לא יסעו בשבת...  :רונן .ר 'גב

 18 ? הדעה שלו יותר טובה מהדעה שלו או הדעה שלה יותר טוב משלו, למה :געש. מר ח

 19 ... אבל היא אומרת שכן :מעודה. מר א

יש , מה השאלה בכלל! אתה לא חייב להסכים, אבל תקשיב לדעות שלה :געש. מר ח 20 

 21 .תן לה לדבר? לה זכות דיבור

 22 .דבר צריך להסכים אתךכשאתה מ :גדרון. כ 'גב

 23 . דקות 10אתה לא נותן לה לדבר  :געש. מר ח

 24 . לא הפרעתי לרינה בכלל :כאכון. מר א

 25 . אני אומר לך שהיא אמרה והוא דעתו אחרת :מעודה. מר א

 26 רינה , רינה, רינה :זריהן. מר י

ן אני רוצה להגיד לך שכשאני הייתי באופוזיציה וזה לא היה כל כך מזמ :רונן. ר 'גב 27 

 28 .אני שאלתי אחד אחד, אתם הסכמתם
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אם הם לא מבקשים תקציב ממני אני כל אחד , לךגם עכשיו אני אומר  :קעטבי. מר י 1 

 2 .לזה אני מתנגד, שלא יבוא לפה לקופה לקחת שקל

 3 .אבל אתה הסכמת איתה :גדרון. כ 'גב

 4 .לזה אני מתנגד :קעטבי. מר י

לא , מדברים ביחד)כשאתה , אבל אתה הסכמת איתה היא אומרת :גדרון. כ 'גב 5 

 6 (ברור

 7 אני נותן כי כל אחד ...אם הם מכבדים, עכשיו אני אומר, אל  :קעטבי. מר י

 8 .זה לא מה שהיא אמרה, זה לא מה שהיא אמרה :גדרון. כ 'גב

 9 ! זה שוחד!  זה שוחד שנתנו לאומנים שלא יעשו בשבת :מעודה. מר א

 10 .מה פתאום :גדרון. כ 'גב

 11 …פתאום רוצים גם שוחד וגם . אותם שלא יהיה בשבתלשכנע  :מעודה. מר א

ס היה עושה את "המתנ, הם כבר שנים פה, האומנים היו גם לפניך, דוד :גדרון. כ 'גב 12 

אבל , זה גם בשבת ואז אתם הגעתם ואתם הפכתם את הקערה על פיה 13 

 14 רק מה שאתם נוגעים, האומנים לא נולדו כשאתם הגעתם, סליחה

 15 ...לפניך ולפניאנחנו פה  :מעודה. מר א

 16 .זה היה נקרא בשם אחר, אני מדברת על הבית הפתוח :גדרון. כ 'גב

 17 .אני לא יודע שם אחר :מעודה. מר א

 18 .עם שם אחר זה היה, שבזכותכם הבית הפתוח לא פתוח בשבת שנים :גדרון. כ 'גב

 19 .יכול להיות אבל לא קיבלו כסף :מעודה. מר א

 20 ! קיבלו כסף :גדרון. כ 'גב

 21 ?ממי :דהמעו. מר א

 22 .ס"זה היה דרך המתנ :גדרון. כ 'גב

 23 חברים , טוב :געש. מר ח

 24 שנים :גדרון. כ 'גב

 25 ...ס לא קיבל"אבל אז המתנ :מעודה. מר א

 26 . כן יוסי? סיימת, רינה :געש. מר ח

 27 אני רוצה להעיר לך , תשמע דוד :זריהן. מר י

 28 .נס הדתיות :גדרון. כ 'גב
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שנים הוא עשה הרבה  10דוד אמר , ד אמרלהעיד על משהו מה שדו :זריהן. מר י 1 

אני רוצה להגיד לך מבר , אבל דוד, אתך על הכלבשביל המועצה והצביע  2 

 3 ותסלח לי אני לא רוצה לפגוע בך, כוכבא שאמר שהבן של הנגר

 4 . זה לא נושא הדיון, אני גאה שאני בן של נגר, אני גאה :געש. מר ח

 5 ...מה זה :רונן. ר 'גב

 6 .לנושא הדיוןתחזור  :געש. מר ח

, שנים 10והיום הוא זרק אותך אחרי , שראש המועצה משתמש וזורק... :זריהן. מר י 7 

 8 . אני מקווה שמהר יזרוק גם את ההוא

 9 .מי שזרק אותנו זה כאכון ודוד :גדרון. כ 'גב

 10 ?מי בעד ההצעה של כאכון :געש. מר ח

 11 ! אני רוצה לדבר :מצליח. מר ע

 12 ?מה אתם מדברים, יםאתם לא מדבר, חברים :געש. מר ח

? מה קרה, נו, אני מחזיק חצי שעה את האצבע שלי, אני רוצה לדבר :מצליח. מר ע 13 

 14 ( לא ברור, מדברים ביחד)

כשהיה האח הגדול וביקשו ממך להשתמש בשמות של המועצה כמו  :זריהן. מר י 15 

 16 . לא הסכמת... שהשתמשו 

 17 . זה לא אותו דבר :רונן. ר 'גב

 18 ?ן האח הגדולמה הקשר בי :געש. מר ח

 19 ?זה לא אותו דבר :זריהן. מר י

 20 .ממש לא, לא :רונן. ר 'גב

 21 ? מה זה :בן צבי. ח 'גב

 22 ?מה זה האח הגדול, האח הגדול :געש. מר ח

 23 ? מה לעשות, בשבילו זה רמה :קעטבי. מר י

 24 ?זה תושב פרדס חנה ביקש את זה :געש. מר ח

 25 ...אבל בחדרה ידעו לעשות  :זריהן. מר י

 26 הוא נולד בפרדס חנה :צביבן . ח 'גב

 27 .כשאני אהיה חדרה אני אהיה אחר, אני לא חדרה :געש. מר ח

הסוחרים יותר , יום העצמאות יותר טוב, אני מציעה שתגורו בחדרה :גדרון. כ 'גב 28 
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 1 בואו ? אתם יודעים מה( לא ברור, מדברים ביחד. )מרוויחים

לא . ועצה חברים יקריםאני בסך הכל במ, ס"אני לא מנהל פה את המתנ :געש. מר ח 2 

 3 . לא אולגה... לא , ס חדרה"לא מתנ, שום דבר

 4 ... שמה יתנו לכם , האומנים תעברו לחדרה :גדרון. כ 'גב

 5 ( לא ברור, מדברים ביחד... )ס ולא המועצה"לא המתנ :זריהן. מר י

 6 . אני מסכים להצעה... אני בצד של ראש המועצה... סליחה רבותי :מעודה. מר א

 7 בית כנסת זה ציבורי אבל הם משלמים  :טביקע. מר י

... אתם אמרתם , הסוחרים זה לא ציבורי, והסוחרים זה לא ציבורי :גדרון. כ 'גב 8 

 9 (לא ברור, מדברים ביחד)

, מצליח רוצה לדבר, תחכה רגע( לא ברור, מדברים ביחד. )טוב חברים :געש. מר ח 10 

 11 . כן מצליח, מרים את היד כבר שעה

 12 .ו אתה מפריעעכשי :מעודה. מר א

 13 .כן מצליח :געש. מר ח

הפסיקו , אני התחלתי לדבר לפני ההפסקה, יש לי, יוסי, אבי, ה'חבר :מצליח. מר ע 14 

אני לא סיימתי את , התחילה כבר הישיבה, אותי וההפסקה החלה 15 

עכשיו אני שומע מחברי , טוב שלא סיימתי, יכול להיות, המשפט 16 

, ס"עשה זה עשו דרך המתנמי ש, ס שכל הזמן עשו"הדירקטוריון במתנ 17 

ס זה "המתנ, ס"אנחנו האבא של המתנ, ס כסף"אנחנו משלמים למתנ 18 

מאיפה יש לי , זה הבן שלי, זאת אומרת אני לא עושה עבירה, הבן שלנו 19 

 20 ס כן עושה את הדברים האלו "אז אני אומר אם מתנ? כסף

 21 עשה  :גדרון. כ 'גב

 22 .ס שקל"לפי דעתי לא לתרום למתנ :מצליח. מר ע

 23 .עשה אמרנו, עשה :גדרון. כ 'בג

אני אותו איש דתי מכובד הוא משלם , זו עבירה כי אנחנו, שקל, שקל :מצליח. מר ע 24 

 25 . ס עושה את העבירה"המתנ, ס"המועצה משלמת למתנ, כסף למועצה

 26 .גם האמן החילוני משלם :השמשוני 'ר גב"ד

 27 ?החילוני לא משלם :גדרון. כ 'גב

 28 ( לא ברור, מדברים ביחד. )אבל נותנים לו :מצליח. מר ע



  04-8666313,כרכור                                                      חברת איגמי-מועצה מקומית פרדס חנהישיבת 
  א"תשע' ח באדר ב"י                                                                                                    2011במרץ  24

 
 

53 

 1 ( לא ברור, מדברים ביחד)? שותפים אז למה רק לצד אחד...  :גדרון. כ 'גב

אתה , תסביר לי משהו, אני רוצה שראש המועצה, שניה, רגע, מצליח :כאכון. מר א 2 

מה ההצעה שלך , תסביר את ההצעה שלך, לא מבין אותה, הצעת הצעה 3 

 4 ?אומרת

 5 ?רהם סיימו לדב :מצליח. מר ע

 6 .יש פה שקט :כאכון. מר א

 7 ? כולם גמרו לדבר :געש. מר ח

 8 ?אני עכשיו שואל את ראש המועצה מה ההצעה שלך :כאכון. מר א

המועצה מחליטה שתקציב הבית הפתוח שאושר , בעברית פשוטה :געש. מר ח 9 

אני . במליאת המועצה יועבר רק במידה והאירוע לא יתקיים בשבת 10 

 11 . מדבר על המועצה

 12 אתה תעביר להם, ס"לא כולל המתנ, אה, ס"לא כולל המתנ :כוןכא. מר א

 13 אלף שקל האלה  70-מה, אני לא אעביר להם תקציב :געש. מר ח

 14 אז שיגיד :כאכון. מר א

 15 !! הוא אומר :מעודה. מר א

אלף שקל שאושרו במליאת המועצה לא יעבור לשום גורם כסף  60-מה :כאכון. מר א 16 

 17 ". הבית הפתוח"לטובת 

 18 .סליחה שניה :אכוןכ. מר א

 19  (לא ברור, מדברים ביחד). אני בעד :מעודה. מר א

 20 . הבנת הנקרא, הבנת הנקרא, כאכון :גדרון. כ 'גב

 21 ? מי נגד ההצעה של כאכון? מי בעד ההצעה של כאכון, חברים :געש. מר ח

 22 ... סליחה :כאכון. מר א

 23 .אתה דיברת כל הזמן :געש. מר ח

היות ויצאו כבר ( לא ברור, מדברים ביחד)... מראני או, תשמע לי :קעטבי. מר י 24 

שזה נופל  9-ו 7, 10יכים מדברים על יצאו הזמנות כשהתאר, הזמנות 25 

 26 .היות וכבר יצאו הזמנות ואכן זה יעשה לא יועבר כסף, בשבת

 27 (לא ברור, מדברים ביחד). זה הבנת הנקרא, זה מה שהוא אומר :גדרון. כ 'גב

 28 ? ת השבתואם יחליטו לבטל א :געש. מר ח
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 1 (לא ברור, מדברים ביחד). יצאו הזמנות חיים :קעטבי. מר י

 2 ? שאנחנו נלך וניקח את החוברות, מה אתה רוצה :גדרון. כ 'גב

 3 היות והם בחרו בדרך הזו, אז גמרנו :קעטבי. מר י

 4 ?אולי הם יגידו שהם לא רוצים בשבת. אז נעניש אותם :גדרון. כ 'גב

 5 ! הם ויתרו על זה ,הם ויתרו על זה :מצליח. מר ע

אני אומר לך הם כבר יצאו עם זה . זה להתחכם שיתחשבו? אתה רואה :קעטבי. מר י 6 

 7 (לא ברור, מדברים ביחד). וזהו

מי בעד ההצעה של  (לא ברור, מדברים ביחד)אני מעלה , חברים, טוב :געש. מר ח 8 

 9 ? נחמיה

 10 .תחזור עליה :מעודה. מר א

, אקרא אותה עוד פעם, פעמים 8אותה הקראתי , המועצה מחליטה :געש. מר ח 11 

תקציב הבית הפתוח שאושר , המועצה מחליטה שתקציב האומנים 12 

במליאת המועצה יועבר לאומנים רק במידה והאירוע לא יתקיים  13 

 14 . בשבת

 15 באמת, נו, די :גדרון. כ 'גב

 16 (לא ברור, מדברים ביחד)?  נורית? מי בעד ההצעה :געש. מר ח

 17 קדימה , נו! נחמיה :גדרון. כ 'גב

אנחנו מדברים על  (לא ברור, מדברים ביחד)? מי בעד ההצעה של נחמיה :געש. מר ח 18 

אני לא מעביר , אני לא מעביר כסף, ס"לא מדבר על המתנ, המועצה 19 

? מי בעד ההצעה של יוסי. הסעיף עבר (לא ברור, מדברים ביחד). כסף 20 

הסעיף , טוב? מה אתה רוצה, שקל אני לא מעביר. ס לא שלי"המתנ 21 

לא , מדברים ביחד). הסעיף הבא, יוסי (לא ברור, מדברים ביחד). הבא 22 

 23 יוסי, הסעיף הבא על סדר היום (ברור

לא , מדברים ביחד).  ס יעביר"המתנ, הוא אומר המועצה לא תעביר :כאכון. מר א 24 

תשאל ! תשאל אותו? למה אתה מפחד לשאול אותו, תשאל אותו (ברור 25 

 26 . אותו נחמיה

 27 

י מר יוסי "מוגשת ע, המושב בכרכור –דר היום בעניין צומת האחוזה הצעה בהולה לס.  2 28 
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 1 (. ב"מצ)זריהן 

היא במעמד קצת , הכנסתי על פי בקשתך את ההצעה הבאה לסדר, יוסי :געש. מר ח 2 

 3 .שונה כי הצעה לסדר צריך לדון אם לדון בה בכלל או לא

 4 ? להוריד אותה אתה רוצה, תוריד אותה, אתה לא רוצה לדון אל תדון :זריהן. מר י

 5 .אני לא רוצה, חיים, לא :גדרון. כ 'גב

 6 ?את לא רוצה להוריד :געש. מר ח

 7 . לא רוצה להוריד אותה :גדרון. כ 'גב

 8 .שתצא החוצה, טוב לי, טוב לי :זריהן. מר י

אין דבר . לא שואלת אותך, לא רוצה לצאת, אני לא רוצה לצאת, לא :גדרון. כ 'גב 9 

לא , מדברים ביחד)בגלל שאתה מחבר ! שטויות. אין דבר כזה, כזה 10 

 11  (ברור

 12 חברים  :געש. מר ח

הבית של , הבית לא שלי (לא ברור, מדברים ביחד)יוסי , בגלל שאתה :גדרון. כ 'גב 13 

 14  (לא ברור, מדברים ביחד). הבית לא שלי, חמתי

היא צריכה להיות  (לא ברור, מדברים ביחד)... היא לא יכולה, ובראן'ג :כאכון. מר א 15 

 16 ?או לאפה 

 17 .שניה, רק רגע :גדרון. כ 'גב

 18 . אתה בוגר האקדמיה למשפטים, אנחנו לא יודעים :דובר

 19 (לא ברור, מדברים ביחד). הוא לא שלי, הבית לא שלי :גדרון. כ 'גב

 20 .היא לא חייבת לצאת אבל היא לא יכולה להצביע בהצבעה :ובראן'ג. ד ג"עו

 21 אבל אני מציע :מעודה. מר א

 22 ... מי ש. י יומו'כלב ביג כל :גדרון. כ 'גב

 23 נו, די :געש. מר ח

 24 המשפחה שלו :גדרון. כ 'גב

 25 ...התביעות, כוכי :זריהן. מר י

 26 .אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה :גדרון. כ 'גב

 27 ועדה , ועדה מחוזית, מהנדס המועצה :זריהן. מר י

כבר  זה. זה כבר היה במשרד הפנים והחזירו לך מכתבים, אין בעיה :גדרון. כ 'גב 28 
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 1  (לא ברור, מדברים ביחד). אני לא שואלת אף אחד, היה

 2 .בכפר ערבי לא נעשים דברים כאלה... החוות דעת :קעטבי. מר י

 3 ! משרד הפנים :גדרון. כ 'גב

 4 אז את לא יודעת :קעטבי. מר י

 5 .נתן לו תשובה משרד הפנים :גדרון. כ 'גב

 6 .ובראן מבין מה אני אומר'ג :קעטבי. מר י

 7 .משרד הפנים נתן לו תשובה :ןגדרו. כ 'גב

את לא , כוכי, אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום, חברים :געש. מר ח 8 

 9 ?מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום, משתתפת בהצבעה

 10 . אתה לא שמעת את ההצעה בכלל :זריהן. מר י

? לא, אמרת לי, אתה אמרת לי שאתה רוצה להסיר אותה תסיר אותה :געש. מר ח 11 

 12 . מרת ליהרגע א

 13 . אין לו רוב :כאכון. מר א

 14 ?מה אתה רוצה, נפלה ההצעה, אז יהיה שבע מול שבע :געש. מר ח

 15 .נפלה לך ההצעה, לא :כאכון. מר א

 16 . הוא הגיש את ההצעה :געש. מר ח

 17  (לא ברור, מדברים ביחד)אתה מבקש להסיר אותה  :מעודה. מר א

 18 . אין בעיה, ביעאני רוצה לראות מי מצ, אין בעיה :גדרון. כ 'גב

 19 ?מה ההצעה שלך בכלל :מעודה. מר א

 20 .את לא יכולה להיות פה בהצבעה :זריהן. מר י

 21 ? מה ההצעה שלך :מעודה. מר א

 22 ? מי נתן לך את החוות דעת הזאת :גדרון. כ 'גב

 23 ובראן'ג :זריהן. מר י

 24 ?חגי :גדרון. כ 'גב

 25 .תני לו להגיד מה שהוא רוצה, סליחה :מעודה. מר א

 26 . אני יכולה להיות הוא אמר לי, לא :גדרון. כ 'גב

הם לא יכולים ? למה את מדברת על אנשים שלא יכולים לדבר, רגע, רגע :מצליח. מר ע 27 

אם לא בא לה היא לא יכולה להגיד על אנשים כמו כלב , חיים, לדבר 28 
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הם תושבי פרדס , אנשים זה חיים, לאנשים כשאנשים לא יכולים לדבר 1 

לא לדבר והחברים שלך מתחילים את , לשמוע הם באו פה, כרכור–חנה  2 

 3 .הבעיה

 4 ?נכון, כשצעקו הסוחרים זה לא היה אכפת לך :גדרון. כ 'גב

 5 .הוא לא יכול לדבר :מצליח. מר ע

 6 .כשצעקו הסוחרים זה לא היה אכפת לך :גדרון. כ 'גב

 7 .הוא לא מדבר, הוא לא יכול :מצליח. מר ע

 8 כשהסוחרים אז צעקו :גדרון. כ 'גב

 9 ! הוא לא מדבר, הוא לא מדבר :מצליח. מר ע

 10 יוסי  :געש. מר ח

 11 שקט :מעודה. מר א

 12 ?אתה רוצה להציע את ההצעה :געש. מר ח

אני רוצה להציע את ההצעה ויש פה יועץ משפטי ואם היועץ המשפטי  :זריהן. מר י 13 

 14 .יגיד שהיא צריכה להיות בחוץ היא תהיה בחוץ

 15 .הוא אמר לא :מעודה. מר א

 16 .היא לא יכולה להשתתף בהצבעה :אןובר'ג. ד ג"עו

 17 .בסדר גמור :זריהן. מר י

 18 .הוא אמר את זה כבר :געש. מר ח

היא , בישיבה פומבית גם אם לא תשב פה או תשב שם זה אותו דבר :ובראן'ג. ד ג"עו 19 

 20 . יכולה לשבת

 21 ?אפשר לקבל דף, מה ההצעה :מעודה. מר א

 22 יש לך :זריהן. מר י

את לא יכולה להשתתף בדיון ולא יכולה להשתתף  אמר היועץ המשפטי :געש. מר ח 23 

 24 . בהצבעה

 25 . הכל רשום, בסדר גמור :גדרון. כ 'גב

לצערי הרב . ההצעה מועלה לסדר היום בעניין צומת אחוזה המושב :זריהן. מר י 26 

, חששותיי בעניין הצומת המסוכן מתממשים לנגד עיניי יום אחרי יום 27 

על הסכנות שהצומת מציבה אני חוזר ומתריע  2010מאז חודש אוגוסט  28 



  04-8666313,כרכור                                                      חברת איגמי-מועצה מקומית פרדס חנהישיבת 
  א"תשע' ח באדר ב"י                                                                                                    2011במרץ  24

 
 

58 

הן בשל אי מימוש זכויות הציבור במקרקעין , בפני העוברים בה 1 

הסמוכים והן בשל תכנון לקוי והיעדר מחשבה תעבורתית נכונה לנוכח  2 

מאז פתיחת הצומת לתנועה לפני מספר שבועות אירעו . אילוצי השטח 3 

הקשה שבהם אירעה היום שזה היה , בה לפחות שבעה תאונות דרכים 4 

כל , לי ברור מיהם האחראים למחדל ומי היה אמור למנוע אותו. 15/3-ב 5 

יום שחולף מקרב אותנו לרגע שבו הצומת תגבה לא רק נזקים ברכוש  6 

 7 .אלא גם אובדן חיי אדם

 8 (צוחקת) :דוברת

לפיכך על המועצה לפעול מיידית לתיקון המעוות בטרם מאן דהוא  :זריהן. מר י 9 

שא יובא לדיון בישיבת המועצה שלא מן הנו, ההצעה לסדר. ישלם בחייו 10 

מליאת המועצה תידון , 17/3המניין האמורה להיות מוזמנת ביום  11 

בנושא הפקעת המקרקעין הסמוכים וארגון הצומת מחדש כולל הסדרי  12 

מליאת המועצה , הצעת החלטה. תנועה מקדימים כפי שהשטח מכתיב 13 

בעלותה מחליטה לממש את זכויות המועצה במקרקעין שלא הועברו ל 14 

בכלל , לקראת ובעת תכנון והסדרת רחוב אחוזה וצומת אחוזה המושב 15 

כמו כן תתוכנן , זה סילוק חלק מהמבנה החורג במקרקעין הסמוכים 16 

הצומת מחדש לאחר מימוש ההפקעה והסרת ההפרעה שיוצר המבנה  17 

יוסדר הצומת ויהיו בו הסדרי תנועה התואמים את האילוצים . החורג 18 

ות המתחייבים עד להסדרת האמור לעיל יחסם ולפי כל כללי הבטיח 19 

התנועה תתאפשר בקטע זה רק , קטע הכביש אחוזה בצומת המסוכן 20 

ה היציאה והכניסה בכל מקר, לדיירי הרחוב ודיירי הרחובות הסמוכים 21 

יש פה , חיים געש תשמע. הנעורים' לרחוב יתאפשר רק מכיוון רח 22 

ר הבנים ועד הבית המושב מכיכ' רח, של כל הכביש, תמונות של הרחוב 23 

הבית היחידי שיושב על , של משפחת גדרון הכל מופקע לכל האורך 24 

לא יכול להיות ששכונה שלמה תמומש , הצומת זה הבית שלהם 25 

, הוא מפריע את שדה הראיה, ההפקעה והבית הזה ישב על הצומת 26 

אתה יכול לראות את , לא רואים כלום והבית יושב, ריבונו של עולם 27 

' או שאתה מחזיר לכל רח, אין פה אפשרות אחרת. מתעל הצו, התמונות 28 
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, אין בעיה, תחזיר חזרה את הדרך כמו אצלה, המושב את כל המקרקעין 1 

כל ההפקעה תהיה בפנים ואצלה הבית , אבל לא יכול להיות שכל הרחוב 2 

ברחוב אחוזה אמרתם העץ ברוש ? זה נראה לך הגיוני, ישב על הכביש 3 

יש , שיבשתם את כל הצומת, ר הצידההזזתם את הכביש שני מט, הפריע 4 

קיבלו יחידה , ע נקודתית ליחידה נוספת"ביקשו פה שינוי תב, פה 5 

 6 2004עד ... שימוש במבנה חורג עד  2004אנשים התחייבו עד , נוספת

הקרקע שייכת , עד היום כסף למועצה 2004-והיא צריכה לשלם מ 7 

 8 . למועצה

- זה היעוד ש :קעטבי. מר י 9 

אני צודק או , ובראן'ג, 80קע בטאבו מופיעה על שם המועצה משנת הקר :זריהן. מר י 10 

היא הייתה צריכה  2004-על שם המועצה וב 80אם הקרקע משנת ? לא 11 

 12 ?היא צריכה לשלם שכירות למועצה על הקרקע, לעבור

, זה הפקעה שהמועצה צריכה לממש כדי לתפוס אותה, המועצה, לא :ובראן'ג. ד ג"עו 13 

- זה לא שה. עםההפקעה לא מומשה אף פ 14 

 15 אבל היא התחייבה  :זריהן. מר י

 16 ... המועצה צריכה :מעודה. מר א

ע לא "בתקנון של התב... עניינים עובדתיים כל כך כי אני לא מכיר ...  :ובראן'ג. ד ג"עו 17 

 18 .'כתוב למשל את כל העניין שצריך להרוס וכו

 19 כתוב :זריהן. מר י

אני לא . ריט כתוב יש הערה לגבי הריסהעל גבי תש, בתקנון לא, לא :ובראן'ג. ד ג"עו 20 

 21 ...בתקנון, יוסי, בתקנון. רוצה להתווכח על מה שאני לא בקיא

לא שילמו אגורה אחת על , הרסו בית שלם... שנה 20מבנה חורג  :זריהן. מר י 22 

 23 .ההריסה של הבית

 24 ?למי :געש. מר ח

אמרו להם , בנייההגישו תוכניות , ו יש בית חדש"צמוד לויצ, לרוני לוי :זריהן. מר י 25 

לא , הרסו את הבית, הבית הזה להריסה, אתם רוצים בית נוסף בחלקה 26 

? אם הוא יתבע את המועצה אתה תשלם לו כסף. שילמו שקל המועצה 27 

 28 ?אתה תשלם לו פיצוי על ההריסה
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 1 .לא יודע מה להגיד לך, לא מכיר את המקרה :געש. מר ח

 2 .האז אני אגיד להם שיתבעו את המועצ :זריהן. מר י

 3 . משה לוי זה שאשתו זכתה בטוטו :מעודה. מר א

 4 . הם בנו על זה את הבית החדש :גדרון. כ 'גב

 5 .את אסור לך להתערב בדיון בבקשה :זריהן. מר י

 6 .לא מדברת אתך :גדרון. כ 'גב

 7 .אל תדברי איתי :זריהן. מר י

אתה אמרת , כבוד היועץ המשפטי, אבל לך באמת אסור לדבר, לא :מצליח. מר ע 8 

 9 .שהיא לא יכולה להשתתף בדיון

 10 .הוא שאל מה זה אז עניתי לו :גדרון. כ 'גב

היועץ המשפטי אמר שהיא אסור לה , אמרו, חיים, ראש המועצה :מצליח. מר ע 11 

 12 .להשתתף

 13 ? מה אתה רוצה, היא לא משתתפת בדיון :געש. מר ח

 14 .בדיון, לא בהצבעה, בדיון, אסור להשתתף בדיון :מצליח. מר ע

אני חייב להגיד לך שזה לא , העניין שהייתי מעורב בו אישית, יוסי :ובראן'ג. ד ג"עו 15 

פשוט שמתי את , אני חושב, והוא קופי של המקרה שלה... המקרה 16 

 17 ?איזה רחוב, בצומת של, המפה כי אני לא מכיר את הרחובות

 18 ? הדרים, איפה הכיכר החדשה :זריהן. מר י

 19 יש שם בית , הדרים :ובראן'ג. ד ג"עו

 20 . בצד ימין, נכון :דובר

 21 . שהיה צריך להרוס :ובראן'ג. ד ג"עו

 22 סליחה שאני קוטע , אבל כל מה שאתה אומר :זריהן. מר י

 23 רגע, רגע :מעודה. מר א

מישהו עובד במועצה או , וזה לא בית של קרוב משפחה של מישהו, רגע :ובראן'ג. ד ג"עו 24 

מטר או וזה בית שבסופו של דבר המדרכה צרה מאוד של חצי , משהו 25 

נדמה לי יצגה את התושב שמה ... עורכת דין , הגענו לפשרה שם, מטר 26 

 27 . 'בשביל למנוע מלהרוס ולהיכנס וכו

היה להם מכתב , היה להם מכתב ביד, ובראן'הם היה להם מכתב ג :כחלון. מר ע 28 
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 1 .דווקא היה להם מכתב התחייבות, שהובטח להם

 2 . סדווקא היה להם התחייבות להרו :ובראן'ג. ד ג"עו

לא , מדברים ביחד). ע נקודתית"לא הגישו תב, שמה לא ביקשו, ובראן'ג :זריהן. מר י 3 

 4 ...הם ביקשו יחידה נוספת... ע נקודתית"אבל פה ביקשו תב (ברור

 5 ? זה הדואר הישן ... :געש. מר ח

 6 כן :רונן. ר 'גב

 7 כן :זריהן. מר י

 8 אז שמה דרך אגב :געש. מר ח

 9 ... ה עם השמה הוא עשה עסק :זריהן. מר י

 10 . שמה דרך אגב היו צריכים להרוס את הבית, דקה :געש. מר ח

 11 ?אבל שם ביקשו יחידה נוספת על החלקה, כן :זריהן. מר י

 12 כן :געש. מר ח

 13 .לא ביקשו :זריהן. מר י

אני לא הייתי , לא יודע, אצל עמוס שוהם בדואר אתה טועה, אתה טועה :געש. מר ח 14 

 15 . הבית ובנו את הכבישאבל כבר בנו את , בראש הוועדה

ע לא אומרת כמה "פה התב, לדונם' יח 4ע שמה אומרת "אבל התב :זריהן. מר י 16 

 17 .זה הבעיה, יחידות לדונם

 18 .זה היה במשרד הפנים :גדרון. כ 'גב

 19 .ע נקודתית לחלקה אחת"ביקשו תב, לא :זריהן. מר י

 20 ...אנחנו יכולים לדבר , תקשיב :געש. מר ח

 21 .זה המסר, לא משנה :זריהן. מר י

 22 ?מי בעד, הבנתי... ההצעה שלך, זאת ה :געש. מר ח

 23 אני רוצה לשאול שאלה , רגע :מעודה. מר א

 24 !! באמת מספיק עם הקהל! נחמיה, נחמיה :געש. מר ח

אני רואה פה הצעת ההחלטה האם יש , יש לי שאלה היועץ המשפטי :מעודה. מר א 25 

 26 החלטהכי להצעת ה? תוקף להצעת ההחלטה פה במליאת המועצה

 27 ספק :ובראן'ג. ד ג"עו

איפה , כשאני אומר המועצה מחליטה. כי זה נושא תכנוני קנייני, זהו :מעודה. מר א 28 
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 1 המועצה מחליטה ? מה, זה

 2 .הוא לא בא מוכן :רונן. ר 'גב

המועצה מחליטה לממש את זכויות המועצה ", אין לי את הניירות :מעודה. מר א 3 

יש מחלקת ? אום זה מועצהמה פת', וכו, "במקרקעין שלא הועברו 4 

המועצה לא צריכה על כל הפקעה , יש מחלקות שזה תפקידן, הנדסה 5 

לי יש איזה נושא , לשבת ולדון ולהחליט לכן אני בנושא הזה לא יודע 6 

אני , אני מדבר, אני לא יודע, אבל, לא יודע בדיוק מה קורה פה, אחר 7 

 8 אולי משהו, לדעתי יש צורך לעשות אולי כיכר... באמת נסעתי שם וזה 

 9 הצומת :געש. מר ח

 10 .כי העצור הוא הפוך :מעודה. מר א

 11 תקשיב, עשינו :געש. מר ח

- גם מול ה, העצור מצד שמאל לא רואים :מעודה. מר א 12 

 13 !די כבר נו, כוכי, אני לא נכנס, דקה :געש. מר ח

 14 ... העצור בדרך כלל יבוא :ובראן'ג. ד ג"עו

הייתה שמה צומת שנסעו בה , ים יקריםחבר, דקה רגע, חברים יקרים :געש. מר ח 15 

אחוזה הלא סלול כמעט ולא היה ' רח, בדרך כלל לשלושה כיוונים 16 

מי שתכנן את הדרך זה . בשימוש ולכן הרחוב הראשי היה רחוב המושב 17 

לא מהנדס תנועה , אני לא מהנדס תחבורה, לא דני ארז ולא חיים געש 18 

 19 ולא 

 20 ? מי עשה תוכנית :זריהן. מר י

דני ואלי , אל תתפוס אותי במלה, את התוכנית עשה נדמה לי, דקה :געש. מר ח 21 

 22 .נדמה לי

 23 ? וגם את השניה עשה דני ואלי :זריהן. מר י

, לא משנה (לא ברור, מדברים ביחד)! דקה... אני לא יודע . אני לא זוכר :געש. מר ח 24 

 25 מי שעשה את התוכניות

 26 ? הו מאחריותאז זה פוטר מיש? זה פוטר מישהו מאחריות :קעטבי. מר י

 27 !! תקשיב למלים? מה פתאום פוטר מאחריות :געש. מר ח

 28 .אל תצעק :קעטבי. מר י
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 1 ! תפסיק לצעוק עלי :געש. מר ח

 2 ואתה אל :קעטבי. מר י

 3 חברים יקרים :געש. מר ח

 4 .אני יכול לצעוק יותר חזק ממך :קעטבי. מר י

 5 .אני יודע :געש. מר ח

 6 .הוא אומראני רוצה להקשיב רגע מה  :מעודה. מר א

הנקודה היא שאת , זה לא שייך לאחריות או לא, אתם לא רוצים לשמוע :געש. מר ח 7 

. לא דני ארז ולא חיים געש, מהנדס, הכביש תכנן מתכנן תנועה 8 

אתה עושה תכנון ', א, כשעושים תכנון כביש יש שמה כמה בעיות 9 

בטח פרדס חנה , במקום שקיים אתה כמעט צריך להתאים עם פינצטה 10 

ע מאושרת יגיד "וגם בתב, זה לא כביש חדש בין דימונה לאילת, כרכור 11 

ע מאושרת הייתה תקלה שלא "שפתאום מסתבר בתב, לך מי שיושב פה 12 

יושב מהנדס תנועה . ע נקודתית"היה צריך לתקן אותה בתב, ראו אותה 13 

במסגרת הסדרי התנועה , והוא מחליט בין היתר גם על הסדרי התנועה 14 

ומר עכשיו אני סולל כביש במקום שלא היה הוא עושה הערכת מצב וא 15 

לגבי הסדרי התנועה , עזוב רגע עכשיו את הרוחב ואת האורך, אף פעם 16 

ניצני , והתמרורים הוא אומר אני מעריך עכשיו שמהאחוזה הירוקה 17 

כל מזרח כרכור יעדיפו לנסוע דרך הדרך החדשה במיוחד שיש , השרון 18 

' הדרך הראשית תהיה רחאז הוא העריך ש, שם גם מדרכות להולכי רגל 19 

אני לא מתווכח עם , עזוב רגע, אחוזה והדרך המשנית תהיה דרך המושב 20 

כל אחד על פי , לא עושה שכל, עושה שכל, אני לא מהנדס תנועה, זה 21 

התמרורים הוצבו תן זכות קדימה . וככה הוצבו התמרורים, הבנתו 22 

 23 . אחוזה' בדרך המושב ולא כמו שהיה קודם ברח

 24 זה לאבמציאות  :דובר

 25 אירעו שם מספר תאונות גם בגלל חוסר , מה שקרה, דקה :געש. מר ח

 26 ראיה :קעטבי. מר י

 27 גם בגלל חוסר , לא :געש. מר ח

 28 ציות :גדרון. כ 'גב
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 1 הרגל, הרגל :אטיאס. מר א

הרגל של האנשים שלא רגילים שיש תמרור בכלל במקום שהם רגילים  :געש. מר ח 2 

. של המתכנן הייתה לא נכונהשיש ויכול להיות שגם הערכת המצב  3 

אחרי שהתחילו לראות שיש שם בעיה , אחרי כמה זמן החליפו את ה 4 

במקביל כדי לראות האם , החליפו את התמרורים לתמרורי עצור 5 

סידורי התנועה האלה נכונים או לא נכונים יוצאים עכשיו לספירת  6 

מטרת הספירת תנועה היא לראות באמת מה הכביש הראשי , תנועה 7 

אם התוצאות , יהיו התוצאות של הספירת תנועה. ביש המשנהומה כ 8 

המושב נשאר ראשי כמו שהיה קודם יצטרכו לשנות את ' יראו שרח 9 

נכון לעכשיו מרגע שהוצבו . הסדרי התנועה ולהודיע להם בשילוט 10 

 11 השלטי עצור 

 12 .יש פחות בעיות :גדרון. כ 'גב

 13 ע "בי התבלג. לפחות אני לא מדווח, אני לא יודע שיש :געש. מר ח

 14 .יש פחות בעיה אבל יש בעיה :קעטבי. מר י

 15 דקה :געש. מר ח

 16 .פחות אבל יש בעיה :קעטבי. מר י

שש או שבע , שבע תאונות, אני דווחתי על שש תאונות, אני לא מדווח :געש. מר ח 17 

 18 . תאונות

 19 .שמונה תאונות :דובר

צערי בפרדס יש לנו צמתים לא פחות בעייתיים ל, יכול להיות חברים :געש. מר ח 20 

ואנחנו משתדלים לפתור את הבעיות בדרך כזו או דרך , כרכור –חנה  21 

' אם היא תוכיח שהכיוון הראשי הוא רח, תהיה הספירת תנועה. אחרת 22 

לגבי . המושב יצטרכו לשנות את התמרורים ולהציב תמרורים בהתאם 23 

זה לא המקום היחידי בפרדס , ע"ע או לא תב"הסלילה עצמה ואם תב 24 

יש , שלא מממשים את זכות הדרך במלואה מכל מיני סיבות חנה כרכור 25 

אני לא . כל אחד עם הסיבות שלו, מקומות כאלה ומקומות אחרים 26 

לא מבין , בתכנון הזה ולא בתכנון אחר לא מעורב כי אני לא מבין בזה 27 

אני גם לא יודע להיכנס לשורש הבעיה של כל מגרש , ברמה של התכנון 28 
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האם מימוש , או לא מומשה הפקעהבפני עצמו אם מומשה הפקעה  1 

, האם זה בניין שנבנה בהיתר והוא מופקע כתוצאה מזה ש, ההפקעה 2 

, אני קודם כל חייב ללמוד כי חוק התכנון והבנייה הוא מורכב ומסובך 3 

האם בניין שנבנה בהיתר ועכשיו נועד להריסה כי ניתנו זכויות האם  4 

 5 .לא יודע, לא בפיצוי, הוא בפיצוי

 6 ? ואתה חושב שזה לא המקום לדון בזה :זריהן. מר י

הייתה לי , הייתה לי בעיה אחת כזאת. אני לא חושב שזה המקום, לא :געש. מר ח 7 

הייתה בעיה עם , עם חבר מועצה, בעיה עם כביש ואני אומר בכנות 8 

למה ? נכון, בכלל שמה הייתה בעיה הפוכה, ע שמשהו לא הסתדר"תב 9 

 10 ? ע נקודתית אצלך"עשינו תב

 11 .נכנסו לי לשטח, אני ויתרתי על שטח :ביקעט. מר י

 12 .הייתה שם בעיה, בקיצור :געש. מר ח

 13 אבל אני ויתרתי על השטח תמורת :קעטבי. מר י

בקיצור אני לא , לא זוכר, בגלל זכויות בנייה ובגלל משהו אחר, דקה :געש. מר ח 14 

בכל כיכר אנחנו , בכל כביש, מי שמעורב זה המהנדס. מעורב בזה בכלל 15 

 16 אני נכנס עכשיו, בוחרים מתכננים, הצעות מחירלוקחים 

 17 ?עות"המתכננים בדקו את התב :מעודה. מר א

, במדידה יש גבול חלקה, תקשיב, יש לו גבול חלקה, בוודאי, המתכנן :געש. מר ח 18 

מקבלים ', אומר לו ב', אומר לו א, הוא בא למהנדס המועצה? נכון 19 

אני לא מעורב ', או עושים ג' ת האם הם עושים אהחלטה מקצועי 20 

 21 .לחלוטין

זו , אז השאלה היא האם בהחלטה שלהם היה מעורב גורם כלשהו :מעודה. מר א 22 

 23 .השאלה

 24 , אני אומר לך, לא היה מעורב :געש. מר ח

 25 .אני מאמין לך :מעודה. מר א

, ע"אני מעורב בסלילה לא ברמה של תב, תקשיב, אני עכשיו מעורב :געש. מר ח 26 

י יש קונספציות שונות לגבי שימור הרחוב הראשונים אני מעורב כ' ברח 27 

ועכשיו קיבלנו את ', קונספט ב', היה את קונספט א, המיוחד הזה 28 
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הראשונים ההפקעה מומשה או לא ' אבל לא נכנסתי גם ברח', קונספט ג 1 

לא , 19פורסם סעיף , 7-ו 5לא פורסם , 7-ו 5האם פורסם , מומשה 2 

 3 כן. נכנסתי לזה

לפני ההצעת ההחלטה כשבעצם התוקף ? ו לפני ההצעהומה המצב עכשי :מעודה. מר א 4 

 5 של מה שנחליט פה , שלה

 6 .אין לה נפקות, אין לה תוקף :געש. מר ח

 7 ?אין לה תוקף :זריהן. מר י

 8 תקשיב , דקה, אין לה נפקות :געש. מר ח

 9 אני רוצה לשאול משהו  :דובר

 10 אני שואל את היועץ המשפטי :מעודה. מר א

 11 תקשיב רגע , תקשיבו החלטה :געש. מר ח

 12 .כל מה שאמר ראש המועצה אני רוצה במלל מלא ותרשום שאין תוקף :זריהן. מר י

, ההחלטה של המועצה עכשיו צריכה להיבדק מה המשמעויות, דקה :געש. מר ח 13 

מאחר , לא יודע, יכול להיות שיבוא היועץ המשפטי, תקשיב, יכול להיות 14 

אני אומר לך עוד , פטיולא הייתי מעורב יכול להיות שיבוא היועץ המש 15 

יכול להיות אחרי שיתגלגל המכתב שלך , פעם בכנות אני לא יודע 16 

יכול להיות מצב שבו כן המועצה צריכה לשפות על בית , ששלחתי אותו 17 

נצטרך לחזור להנה ולהגיד המשמעות של ההחלטה , שנבנה בהיתר 18 

ני א, יכול להיות שהיא נכונה ויכול להיות שהיא לא נכונה, אופציה אחת 19 

 20 יכול להיות . פשוט לא יודע

 21 . אם אתה טוען שזה לא  המקום לדון בזה אז חבל על הזמן :זריהן. מר י

 22 סליחה, רק רגע :מעודה. מר א

 23 במקרה שהורסים בית שבנוי בלי היתר :ובראן'ג. ד ג"עו

 24 עזוב הורסים בית :זריהן. מר י

 25 .תן לשמוע אותו :מעודה. מר א

 26 ? תגיד לי כן או לא? קום לדון בה פהההצעה הזאת יש מ :זריהן. מר י

 27 .לדעתי ספק אם היא תעמוד מבחינה משפטית :ובראן'ג. ד ג"עו

 28 .ספק אם היא תעמוד :זריהן. מר י
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 1 .אגיד לך גם למה :ובראן'ג. ד ג"עו

 2 כן :זריהן. מר י

יבוא הצד הנפגע , יבוא ואני, לדעתי ברגע שהדרג המקצועי יביא החלטה :ובראן'ג. ד ג"עו 3 

קבלה החלטה בלי לשמוע את העמדה שלו והתקבלה החלטה שגם הת 4 

בעצם כן לשנות את ההחלטה של הדרג המקצועי ומי שהעלה את  5 

ההצעה זה יוסי זריהן שהוא חבר שלה בהנהלה והיא בהנהלה אז זה  6 

אז ספק , יראה כעניין שנגוע בשיקולים לא ענייניים בהחלטת המועצה 7 

 8 .אם זה יעמוד בבית משפט

 9 ...עזוב שניה, עזוב בית משפט, עזוב רגע :כאכון. מר א

 10 אבל אני רק מבקש , לבית משפט... :זריהן. מר י

 11  (לא ברור, מדברים ביחד)אני לא יודע להגיד לך  :געש. מר ח

 12 .זה הכל, רחוב המושב תחזיר לאנשים את כל החצרות... :זריהן. מר י

, מדברים ביחד), קהד, דקה, תקשיב, אתה נכנס לסוגיה, עוד פעם, יוסי :געש. מר ח 13 

 14  (לא ברור

 15 .לא אמרתי, ני לא אמרתי לך שהמועצה היא לא מוסמכת לדוןא :ובראן'ג. ד ג"עו

 16 .השאלה איזה תוקף יהיה להחלטה, היא יכולה לדון :געש. מר ח

 17 נקים צוות של שלושה , יש לי הצעה חיים :מעודה. מר א

 18 ( צוחקת) :גדרון. כ 'גב

 19 . מה פתאום :געש. מר ח

 20 . אני רוצה לשאול משהו :כחלון. מר ע

 21 כן, כן עמוס :געש. מר ח

 22 . הצעת החלטה, הצעה, שמואל נגר :כחלון. מר ע

 23 .זה בינינו אנחנו מדברים :שמואל נגר

 24 . אתה מפריע לי עכשיו :כחלון. מר ע

 25 .כן, עמוס ביקש זכות דיבור, כן :געש. מר ח

, תקשיב, ת תיאום תנועהר ועד"יושב פה נחמיה יו, אני רוצה לשאול :כחלון. מר ע 26 

כל תוכנית תחבורתית שמוצעת למועצה ויוצאת לפועל עוברת , תקשיב 27 

מכיר את אנה , אני לא יודע מיהי עכשיו, אישור של מהנדסת המחוז 28 
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 1 .אוסטרובסקי

 2 . אנה אוסטרובסקי :געש. מר ח

האם התוכניות ושינוי התוכניות קיבלו אישור . יכול להיות שעד עכשיו :כחלון. מר ע 3 

 4 ? של מליאת המועצה

- אני יודע ש, עמוס... אני יודע ש. לא יודע :געש. מר ח 5 

הצומת היא מסוכנת והגיאומטריה של הצומת היא לא גיאומטריה מי  :כחלון. מר ע 6 

 7  (לא ברור, מדברים ביחד). יודע מה

 8 .הפסקה חמש דקות, חברים, טוב :געש. מר ח

 9  -הפסקה-

 10 ?להגיד, להוסיף :געש. מר ח

 11 ?איפה נורית :דרוןג. כ 'גב

מי בעד ההצעה של ? מישהו עוד רוצה להתבטא, שמענו, טוב. נורית פה :געש. מר ח 12 

 13 ? יוסי

 14 . לא הבנתי? להרוס :כחלון. מר ע

 15 .קי.או, כן. לממש את ההפקעה, להפקיע, כן :געש. מר ח

 16 5 :זריהן. מר י

 17 . ההצעה לא התקבלה, תודה רבה? מי נגד, חמישה :געש. מר ח

 18 .לא משנה אפרים, טוב, אפרים :וןכחל. מר ע

את כל מה שחיים אמר , את הכל, תרשום לי בבקשה את כל השמות :זריהן. מר י 19 

 20 .במלל מלא

 21 .אני רוצה להגיד מלה אם אפשר, חיים :בן צבי. ח 'גב

 22 .בבקשה, כן :געש. מר ח

כל הזמנה , כל פגישה, ר של ועדת ביקורת"היו, יש לי בקשה לזריהן :בן צבי. ח 'גב 23 

 24 . ימים מראש 10פגישה אני מבקשת להודיע לי ל

 25 את לא תהיי (לא ברור, מדברים ביחד). בוועדת ביקורתתהיי את לא  :כאכון. מר א

 26 . אבל לא זימנתי אף אחד :זריהן. מר י

 27 .אבל לא תהיה :כאכון. מר א

 28 . אחד לפחות יהיה.  אולי היא כן תהיה :געש. מר ח
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 1 .אם נסכים :קעטבי. מר י

 2 .לא אם תסכים :געש. מר ח

 3 .השופט אמר, לא :כאכון. מר א

 4 . אם אני אסכים :קעטבי. מר י

 5 . אומרים לא נגמר עד שלא נגמר :געש. מר ח

 6 .אם אני אסכים :קעטבי. מר י

 7 ? נכון, אומרים זה לא נגמר עד שזה לא נגמר :געש. מר ח

חברי הנהלה ( צוחקים. )אני יכול להיות, חברי הנהלה לא יכולים, אדוני :מעודה. מר א 8 

 9  (לא ברור, מדברים ביחד)... לא יכולים להיות בוועדת ביקורת אבל אני

 10 

 11 (. ב"מצ)רים "אישור תב. 5

 12 .הגזבר בבקשה. רים"תב, אפרים. רים"תב, חברים, טוב :געש. מר ח

אלף  200, אלף שקל 400סך הכל , חדר אבטחה, שדרוג יד לבנים – 518 :גלר. מר ר 13 

אלף שקל מהארגון יד  40, ת פה הרשאהמצורפ, שקל משרד הביטחון 14 

 15 284. אלף שקל מכספי המועצה 160-לבנים ו

 16 .אנחנו רוצים בזה ספציפית, רגע, רגע :כאכון. מר א

אבל אני רוצה לתת הצעה , לגבי יד לבנים אני חושב שזה דבר מבורך  :קעטבי. מר י 17 

 18 ... היות ו, באמת, נגדית היות ושם מונצחים מטובי בנינו

זה היה ... איפה, תקן אותי אם אני טועה, זה על פי הצעה שלהם, יואב :געש. מר ח 19 

 20 .אלף שקל 400? לא, הסכום של ההצעה

 21 400אבל , כן :זריהן. מר י

 22 .400זה לא , לא :כאכון. מר א

 23 .200והם  200שהמועצה תיתן  :זריהן. מר י

ההצעה היא יותר גם על החלק שהמועצה צריכה לשפץ יש עוד איזה  :דובר 24 

- את כל ה, את הגג, 150 25 

 26 ?צריך חוץ מזה :מעודה. מר א

 27 .זה חדר הנצחה :כחלון. מר ע

 28  (לא ברור, מדברים ביחד). זה לא יד לבנים, זה רק ההנצחה :געש. מר ח
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 1 ...אתה נכנס לי , יוסי :גלר. מר ר

 2 ? אלף שקל 400הנצחה זה  :געש. מר ח

 3 . ויש עוד את המינטננס לבית, כן :דובר

 4 .אבל זה משהו אחר :גדרון. כ 'גב

ההרשאה קיבלנו ממשרד , מה שקיבלנו עכשיו, עזוב את המיינטננס :געש. מר ח 5 

 6 מעבר להנצחה יש את התחזוקה של הבניין שאני . הביטחון רק להנצחה

 7 .זה המועצה :דובר

ע עכשיו הוא רק על ההנצחה לפי "התב, לא שייך לעסק, זה המועצה :געש. מר ח 8 

 9 . ההשתתפות של משרד הביטחון

 10 ?יש תוכנית, בשתי מלים :דובר

 11 .עשינו תוכנית, כן :גדרון. כ 'גב

 12 . כמו משרד הביטחון 200אנחנו רוצים שגם המועצה תיתן , חיים :זריהן. מר י

שנים הם אספו  5הקונצרט שהיה לפני . הם אספו כסף בשביל ההנצחה :געש. מר ח 13 

, יתםזה לפי סיכום א, עד היום הכסף בקופה, את הכסף של ההנצחה 14 

 15 .תקנו אותי אם אני טועה

 16 .הוא אמר אם יחסר הכסף הוא מוסיף :זריהן. מר י

 17 .תביא את זה להחלטה אמרתי :גלר. מר ר

 18 . הוא לא יכול להחליט :גדרון. כ 'גב

 19 את הגן , לסדר את הרחבה :קעטבי. מר י

 20 . זה רק ההנצחה, לא שייך :געש. מר ח

 21 .ושבת שהתוכנית יפההם עשו תוכנית ואני ח, תקשיב :גדרון. כ 'גב

ואני אני מבין , אל תסבירי לי... אני מבין, ס יסודי"אני לא בבי, כוכי :קעטבי. מר י 22 

אני לא , מה, תקשיב, זה הכל... צריך לסדר ולהשקיע יותר... חושב ש 23 

 24 אני צריך להקשיב  ?מבין

 25 הוא ענה לך מקודםאבל , לא :גדרון. כ 'גב

 26 .ליאני מבין מה שהוא ענה  :קעטבי. מר י

 27 הוא ענה שלגבי הבניין והסביבה, לא :גדרון. כ 'גב

 28 ...אני כל כך מבין שתאמיני לי, אני מבין :קעטבי. מר י
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 1 הלאה :געש. מר ח

 2 .מיליון 7.5בסך הכל , אלף שקל נוספים 500ריבוד כבישים  – 284 :גלר. מר ר

 3 .הבטחתם ברמז? חיים הריבוד כבישיםאיפה , אני מבקש :כאכון. מר א

 4 .רמז לא נכנס השנה, הריבוד :געש. מר ח

 5 (לא ברור, מדברים ביחד)... הבטחת לי  :כאכון. מר א

 6 .התוכנית של יהודה וקנין שהראיתי לך בתוכנית עבודה :געש. מר ח

 7 ?אבל גמרתם את הכל וחסר כסף :ובראן'ג. ד ג"עו

 8 .זה בשביל להתאים את זה לתוכנית :גלר. מר ר

 9 .כניתבשביל להתאים את התו :געש. מר ח

 10 .  היה אומדן והיה תוכנית, אבל היה לכם אומדן :זריהן. מר י

 11 .הבאנו את התוכנית להנה לתוכנית עבודה :געש. מר ח

 12 .אתה התחייבת לי, אבל חיים :כאכון. מר א

 13 .לא רק רחוב יונה, תאמין לי, יונה שם' ני אעשה לך גם את רחאז א :געש. מר ח

 14 ... השכנים, יש שם הרבה חולות, נה תגמור אותויו' את רח, לא אכפת לי :כאכון. מר א

יצאנו לדרך עם המכרז  (לא ברור, מדברים ביחד). 2011-יונה יהיה ב' רח :געש. מר ח 15 

מה , מיליון שקל נדמה לי 1.5ר "הקצאנו בתב, לפי החוברת, לפי הדרך 16 

 17 .שאישרנו בתוכנית

 18 .מיליון שקל 2 :גלר. מר ר

התוכנית . מאז שהתחלנו את הקרצוף ריבודהסכום שפה זה בסך הכל  :געש. מר ח 19 

החוברת של יהודה וקנין שהבאתי לך , שהראינו לך בישיבת תקציב 20 

 21 .מיליון שקל 1.5-היקף העבודות יותר גדול מ, אותה ביד

 22 ?איך זה יותר, אבל היה לכם אומדנים  :זריהן. מר י

ותיקון כי עכשיו אתה עובר רחוב רחוב ואתה רואה שהנמכת מדרכות  :געש. מר ח 23 

 24 ...מדרכות במקום שהנמכת אתה מגיע 

 25 .היה אומדנים וזה הבעיה שכל פעם מגדילים ומגדילים ומגדילים :זריהן. מר י

מביאים את זה לפני ביצוע העבודה שיש צורך בהגדלה , אין עם זה בעיה :גלר. מר ר 26 

 27 .וזהו

 28 במגד? נכון, במגד עושים שם את הכביש, שאלה :מעודה. מר א
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 1 ןכ :געש. מר ח

 2 עכשיו מכיכר מגד לשם :מעודה. מר א

בדקתי את , עשינו הכרזה, פתחנו, החלוצים לא יודע איך נפל לנו בדרך :געש. מר ח 3 

 4 .ר על החלוצים"לא פתחנו תב, עשינו הכרזה, זה

 5 .אני מדבר רק קרצוף :מעודה. מר א

 6 צריך לעשות שם את הכל כי הגובה של הכביש הוא כבר , לא, לא :געש. מר ח

 7 ?מעל :מעודה .מר א

החלוצים כל המשך ' עשינו הכרזה על סלילת רח, לא יודע איך, הוא מעל :געש. מר ח 8 

 9 .ר לא בוצע וצריך להשלים את זה"התהליך תכנון ותב

 10 ? ומה :מעודה. מר א

 11 ...נכון לעכשיו זה לא , נצטרך לעשות את זה :געש. מר ח

 12 ...יש כזה לכבישאבל השנה לא יהיה כי זה מצחיק להגיע מכב :מעודה. מר א

 13 .כשהלכנו לבדוק וישבה צילה לראות את ההחלטות, אני מסכים אתך :געש. מר ח

 14 .זאת אומרת שאי אפשר לעשות קרצוף סתם :מעודה. מר א

כי בונים שם הרי תוספת  805/צריך להשלים אותו לסלילה של ש...  :געש. מר ח 15 

הכוונה הייתה , גורדוניה או אבוקה, ועשינו שם כביש חדש, יחידות כולן 16 

נראה לי לא , ביקשתי מצילה שתבדוק את זה, ללכת על כל הכביש 17 

 18 . הגיוני

 19 ?2011-השאלה אם יש סיכוי ל :מעודה. מר א

 20 .אני לא רואה 2011 :געש. מר ח

 21 .יעשה גם את זה, כי אני אומר הקבלן עושה ממילא :מעודה. מר א

 22 . אני מסכים אתך אבל לא נראה לי :געש. מר ח

, 465. אלף שקל רכישת סככת המתנה 100, אלף שקל 400-הגדלה ל, 338 :גלר. מר ר 23 

 24 .'שלב א, ס חדש בכרכור"הקמת בי

 25 ?ס חדש"מה זה בי :מעודה. מר א

 26 .המעיינות :געש. מר ח

 27 .המעיינות :גלר. מר ר

 28 ?  ס חדש"אז למה כותבים את זה בי :מעודה. מר א
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היה לפני שקראו לזה  465אבל , היה לפני 465ר המקורי "כי התב :געש. מר ח 1 

 2 . מעיינות

, מדברים ביחד)נדמה לי , תקן את זה מעיינות, זה בשבילנו, שאנחנו נדע :מעודה. מר א 3 

 4 . אז תקן למעיינות (לא ברור

 5 500-הגדלה ל, אלף שקל נוספים 100 –הצללות בגני משחקים , 482 :גלר. מר ר

 6 .אלף

 7 ?הצל הזאת עם העמודים? מה זה הצללות :זריהן. מר י

 8 כן, כן :גלר. מר ר

 9 התתחייבת לי, חיים,רגע  :כאכון. מר א

 10 .כל כך יקר :זריהן. מר י

 11 ? זה הצללות שיעשו בפסח אובחופש הגדול, זה עכשיו :כאכון. מר א

 12 . נעשה לפני החופש, הצללות עשינו במכרז :גלר. מר ר

 13 ...לא לפני פסח :השמשוני 'ר גב"ד

 14 .  סליחה, בציבוריים, אה :כאכון. מר א

 15 .גנים ציבוריים :גלר. מר ר

 16 טוב :געש. מר ח

 17 ... מתי אתה עושה את האספה הזאת של , חיים :כאכון. מר א

 18 קיבלנו את התכנון האקוסטי של גן ערבה והגן בכרכור, עוד אין לי פה :געש. מר ח

 19 .הדס וערבה :כאכון. מר א

קה ולא הבאנו שם איש אקוסטי, לא קיבלנו, הדס וערבה לא קיבלנו :געש. מר ח 20 

, דניאל פורש מפאת גילו. אבל זה מופיע בשיפוצי קיץ, קיבלנו את הזה 21 

 22 ?מי בעד, רים"אני מבקש לאשר את התב. ויוצא לפנסיה 68הגיע לגיל 

 23 ?רים"זה כל התב :זריהן. מר י

 24 . הישיבה נעולה, תודה רבה, כן :געש. מר ח

- ישיבה נעולה- 25 

  26 


