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 3 כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

 4 

 5 

 6 ישיבת מועצה מן המניין   

  7 

 8 :נכחו

 9 ראש המועצה, מר חיים געש

 10 מ וסגן ראש המועצה"מ, ד אלדד בר כוכבא"עו

 11 ר המועצהמזכיר וגזב, מר רן גלר

 12 מהנדס המועצה, מר דניאל ארז

 13 מנהלת הלשכה, כהןצילה ' גב

 14 היועץ המשפטי למועצה, ובראן'גגובראן ד "עו

 15 ,מר עמוס כחלון,  ר נורית השמשוני"ד, כוכי גדרון' גב, מר אלי אטיאס: חברי המועצה

 16 ,רינה רונן' גב, מר אבי כאכון, מר יואב קעטבי, חיה בן צבי' גב, מר יוסי זריהן

 17 מר אפרים מעודה, מר עמנואל מצליח

 18 

- פרוטוקול- 19 

 20 

 21 .הודעות ראש המועצה

השבוע התקיימה , ברשותכם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה :געש. מר ח 22 

מי שהיה ראש המועצה בשנים , הלוויתו של איציק סלע זכרונו לברכה 23 

כפי . ואני מבקש לכבד את זכרו בדקה דומיה ברשותכם 74-78 24 

שנים , 74-78שאמרתי איציק סלע היה ראש המועצה בשנים  25 

זאת , הייתה פה קליטת עליה, כבר הייתה מאוחדת שהמושבה 26 

איש , בשכונת קנדי, התקופה שהוגשו הבניינים הציבוריים בצפירה 27 

זוכרים אותו כאיש ... בשנים האחרונות היה ... אדמה מי שהכיר אותו 28 

 29 . יהי זכרו ברוך, על הטרקטור עם הבגדים הכחולים

 30 . הודעה אישית :מעודה. מר א

 31 . בבקשה. הודעה אישית היית צריך להגיד לי לפני כן, הבבקש, כן :געש. מר ח

(35) 3/11' כרכור מס-פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה    

 א"תשע' ז באדר א"כ  3/3/11תאריך ' ביום ה 
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 1 .הוא בקואליציה :זריהן. מר י

אתמול אני נכנסתי אליך כאשר היה לי ביד כזה מכתב . לא שייך :מעודה. מר א 2 

מאחר ואני יודע שיש הסכם והסדר כמה שנים כולל , בנושא האומנים 3 

להם שזה היה סיכום שנותנים , בישיבת הנהלה שהייתי שותף אליה 4 

בישיבת המועצה כשהגיעה הנושא של השישים אלף . לא כולל שבת 5 

נעניתי על ידך שכרגע , שקל לאומנים שאלתי מה עם הנושא של שבת 6 

הבנתי שזה הולך לפי , אז מדברים על תקציב, טוב, מדברים על תקציב 7 

ואתמול דיברתי אתך וביקשתי שאתה תבהיר את , אותה מתכונת 8 

ה כמו השנים הקודמות או שאתה רוצה תגיד האם ז, הנושא הזה 9 

 10 ... לעשות בזה שינוי ואם כן אשמח מאוד 

לפי סדר הדברים תקן אותי אם אני טועה היה צריך קודם את , טוב :געש. מר ח 11 

אבל יש שתי שאילתות של , השאילתות ואחר כך את ההצעות לסדר 12 

 13 .נתתי לכם את התשובות שלי? אתה רוצה להקריא אותן יוסי, יוסי

 14 ?אתה עונה לי :מעודה. אמר 

 15 כן ... אני רוצה פשוט  :געש. מר ח

 16 

 17 (.ב"מצ)י יוסי זריהן "מוגשת ע –שאילתה בנושא סטאטוס הבוררת עם זכיין הבריכה . 2

 18  –" מ"פרדס חנה כרכור בע –משאבי מים "שאילתה בנושא סטאטוס הבוררת עם . 3

 19 (. ב"מצ)מוגשת על ידי מר יוסי זריהן      

 20 ?איזה שאילתה הראשונה :מעודה. מר א

 21 יש פה בוררות ו :זריהן. מר י

השאילתה הראשונה הייתה בעניין סטטוס הבוררות עם זכיין  :געש. מר ח 22 

 23 ? נכון, הבריכה

 24 כן :זריהן. מר י

.  והשאילתה השניה הייתה בסטאטוס הבוררות עם משאבי מים :געש. חמר  25 

ת השאילתות מצורפות לכם בסדר יום והדפסתי לכם בכתב א 26 

, לגבי הבוררות עם זכיין הבריכה הנושא נדון בבית המשפט. התשובות 27 

הועבר להליך גישור במסגרתו הגיעו הצדדים להסדר שאושר על ידי  28 
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לפיו מפעיל , ועדת ההנהלה ועל ידי בית המשפט כפסק דין מחייב 1 

וכן התחייב  2011הבריכה התחייב להפעיל את הבריכה החל משנת  2 

ולשקמה בהתאם לדוחות הקיימים בעלות  תחזוקה...מפעיל הבריכה  3 

המועצה מצידה התחייבה לפצותו בגין , אלף שקל 800-שלא תפחת מ 4 

 5 . אלף שקל 430התביעה וההפסדים וההוצאות בסך של 

 6 ? אתה לא צריך אישור שלנו :כאכון. מר א

 7 . לפי מה שאני יודע :געש. מר ח

 8 ?ועדת הנהלה אין לה סמכות להחליט :מעודה. מר א

 9 ועדת הנהלה יש לה סמכות להחליט  :זריהן .מר י

 10 .עקרונית גם לא היה צריך להביא את זה להנהלה מבחינת חובה :ובראן'ג. ד ג"עו

 11 ?למה :מעודה. מר א

בדרך , הגענו לפשרה בהליך משפטי... משום שמדובר בהליך משפטי ש :ובראן'ג. ד ג"עו 12 

כלל בהליכים המשפטיים מי שמאשר לי את הפשרות כשמדובר  13 

בפשרות כספיות או אחרות זה גזבר המועצה ובמקרים שמדובר  14 

אני כן מבקש שראש ' בבעלי משמעות יותר גדולה מבחינה כספית וכו 15 

בדרך כלל מי שאני עומד מולו זה . המועצה יהיה מודע לפחות לזה 16 

אני נותן חוות דעת משפטית לגבי הצורך להגיע , גזבר המועצה וביחד 17 

בעצם אנחנו מגיעים להחלטה משותפת  ,לפשרה כלשהי וגזבר המועצה 18 

... כי עוד לא היה מצב שהגענו לפשרה שלא על דעתי או שלא על דעתו  19 

 20 .כלל זה החלטה משותפת של שנינובדרך 

מה שאתה אומר זה בסדר גמור אבל אתה צריך לבוא אלינו , בהחלט :כאכון. מר א 21 

לדירקטוריון של המועצה להחליט אולי לא רוצים את הבוררות  22 

גם לא , אתה עובד שלנו, עם כל הכבוד, אנחנו נקבע לא אתה, אתהז 23 

הוא היה צריך להביא את זה למליאת . חיים געש יכול לקבוע לבד 24 

 25 800-אלף שקלים האלה לשלם או ה 400אולי לא מתאים , המועצה

 26 ?אלף שקלים

 27 .ניתנה תשובה, אנחנו בהליך של שאילתה :געש. מר ח

 28 .לא נכונההתשובה , לא חיים :כאכון. מר א
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על ? אתה מוכן טכנית, סליחה, אני שואל שאלה על חוות דעתו, סליחה :מעודה. מר א 1 

עם כל הכבוד אתה לא יכול לסגור על סכומים עם הגזבר , חוות דעתך 2 

עם כל הכבוד , כשמדובר על סכומים שאני צריך להוציא ולהתפשר 3 

ה לגזבר הוא פקיד שצריך לקבל את האישור שלנו במיוחד שמדובר פ 4 

ועדת הנהלה זה ועדה ככל הוועדות כמו ועדת ... על סכומים כאלה אז 5 

שמות שצריך אישור פה ולדעתי היינו מאשרים את זה אבל עם כל  6 

, בעתיד כל דבר של הוצאה כספית, אני לא אדבר על מה שעבר, הכבוד 7 

להוצאה כספית צריך לבוא , עם כל הכבוד לגזבר הוא לא בעל הבית 8 

 9  .ולאשש את זה במליאה

אם אנחנו נלך שכל פשרה , רק תרשה לי, 30זה אתה יכול להביא  :ובראן'ג. ד ג"עו 10 

 11 ... כספית נביא למועצה בכל ישיבת מועצה

 12 ?אז אני מבין מדבריך שיש כל כך הרבה :מעודה. מר א

 13 .שקל 2,500 -שקל ו 2,000-ו 5,000של  :ובראן'ג. ד ג"עו

 14 ... לא מדברים על זה :מעודה. מר א

 15 ? כמה הסכמי גישור עשית :ןזריה. מר י

 16 .אנחנו נעשה הפסקה בישיבה עד שאבי יוכל לדבר בטלפון, רגע :געש. מר ח

 17 ? האלה עולים כמה הסכם הגישור :זריהן. מר י

 18 . לא בכל מהלכים משפטיים יש גישור, כמה :ובראן'ג. ד ג"עו

 19 ... בסדר :מעודה. מר א

 20 .זה לא משנה, שקל 5,000-גישור גם יכול להיות ב :ובראן'ג. ד ג"עו

 21 מה , אם זה מחייב על פי חוק אישור מליאה אז זה יגיע למליאה :זריהן. מר י

כי אתה מדבר על סכומים כאלה , יש סמכות לראש המועצה 5,000-ב :מעודה. מר א 22 

 23 ?כי בסופו של דבר אתה צריך להביא עכשיו תקציב לזה, מן הראוי

 24 . זה מתוקצב, לא :ובראן'ג. ד ג"עו

 25 ?מאיפה מתוקצב :ודהמע. מר א

 26 .הוצאות משפטיות :ובראן'ג. ד ג"עו

 27 ?זה הוצאות משפטיות 430-ה :מעודה. מר א

בין אם הוצאות , בכל שנה יש לך צפי של תשלומים בין אם פיצויים :ובראן'ג. ד ג"עו 28 
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 1 .משפטיות בתקציב המועצה

 2 ?מה תקציב המועצה :מעודה. מר א

 3  ?זה מתוקצב? נכון, רן :ובראן'ג. ד ג"עו

כל העורכי , זה עולה כל התקציב של הפשרות 430, מצטער מאוד  :מעודה. מר א 4 

 5 . אלף 600דינים מקבלים 

 6 ...אנחנו, אדוני היועץ המשפטי, חברים :געש. מר ח

כבוד להנהלה צריך להביא אני מבקש שלהבא דברים כאלה עם כל ה :מעודה. מר א 7 

 8 .את זה 

 9 .אנחנו בהליך של שאילתות :געש. מר ח

תראה לי איפה זה כתוב שבישיבת הנהלה מספיק על מנת לאשר  :זריהן. ימר  10 

 11 . הסכם גישור

הדבר , ד ולבקש שאנחנו נפנה ונתייעץ"לעו... אני לא בטוח , ובראן'ג :קעטבי. מר י 12 

אנחנו נפנה , אני כבר מודיע פה, הזה לא יכול להיות בשום פנים ואופן 13 

נפעל , אם צריך נפעל. ד ונדע מה לעשות"יש לנו עו, נתייעץ, ד"לעו 14 

 15 . יוסי

 16 ? אתה יכול להגיד על סמך מה אתה אומר את מה שאתה אומר :זריהן. מר י

 17 אני אומר לך ש :ובראן'ג. ד ג"עו

 18 ?על סמך דעתך :זריהן. מר י

 19 דעתו, דעתו :מעודה. מר א

שלדעתי גם לא הייתה חובה להביא את זה להנהלה אבל בגלל ...  :ובראן'ג. ד ג"עו 20 

 21 ( לא ברור, מדברים ביחד... )זה פשרה גדולההמשמעות ש

 22 .אני מבקש שירשם בפרוטוקול כל מלה שהוא אומר :זריהן. מר י

 23 . זה מוקלט, בוודאי :ובראן'ג. ד ג"עו

 24 מוקלט , מוקלט, שיהיה רשום בפרוטוקול :זריהן. מר י

 25  .דברים כאלה הוא לא יודע, לא ידע, ראש המועצה הוא זך, סגרתם...  :קעטבי. מר י

 26 אני אמרתי לך את מה שאמרתי , טוב :ובראן'ג. ד ג"עו

 27 .הוא לא יודע :קעטבי. מר י

 28 זה לא מה שאני אמרתי  :ובראן'ג. ד ג"עו
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 1 יוסי , אני מקריא את השאילתה השניה, יוסי, השאילתה, טוב :געש. מר ח

אז מה הוא עושה ... הוא אמר , אני רוצה להבין מה הוא אמר, לא :קעטבי. מר י 2 

הוא ידע שהוא חתם על חוזה שהזכיין חייב ? הוא ידע או לא ידע? כאן 3 

 4 ? את זה הוא ידע, ג והוא הלך לבוררות-ב-א-ב

 5 .זה לא היה בוררות :ובראן'ג. ד ג"עו

 6 ? אלא מה זה היה :קעטבי. מר י

 7 גישור :ובראן'ג. ד ג"עו

 8 ? הוא ידע, גישור, לא משנה :קעטבי. מר י

 9 ...מה פתאום :ובראן'ג. ד ג"עו

החוזה כולו , אני לא איש מקצוע, היה חוזה כשלדעתי, אז לא משנה :קעטבי. י מר 10 

זה , .קי.או, כסף שלו, לטובתנו וראש המועצה בכל זאת הלך לגישור 11 

 12 . יבדק ועוד איך

, השאילתה השניה עוסקת לגבי הסטטאטוס בוררות עם משאבי מים :געש. מר ח 13 

מצאת בעיצומה הבוררות נ", אני מקריא את התשובה שמסרתי ליוסי 14 

הושקעו בה , ישיבות עד כה 10-התקיימו יותר מ, של שמיעת ראיות 15 

המכתב בעניין החיובים ", היה קטע נוסף, "שעות עבודה 300מעל  16 

נשלח על ידי המועצה והמועצה תשמח לקבל נתונים ממך לגבי אופי  17 

אנחנו בשלב זה , "הפעולה אחרי משלוח המכתב בצירוף אסמכתאות 18 

 19 . יקולים למשאבי מיםלא חותמים על ע

לא חותמים על עיקולים אבל מה קורה עם כל הכספים שממשיכים  :זריהן. מר י 20 

 21 ?לגבות

 22 ... אמרתי אני אשמח לראות שהם גובים מעבר למה שיצא  :געש. מר ח

 23 ...תן לו נתונים :מעודה. מר א

 24 . נביא את זה גם כן לבוררות, תביא נתון אחד :געש. מר ח

 25 ?ה זה יתןאבל מ :זריהן. מר י

 26 . שיעשו בדיקה במחשב על כל אלה :מעודה. מר א

זה שאתה לא ? איך עוצרים את זה, גובים מיליונים כבר כמה שנים :זריהן. מר י 27 

 28 ?איך עוצרים את הסיפור הזה, חותם להם על ליקויים בסדר
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 1 אם אני לא חותם על ליקויים :געש. מר ח

 2 .חוקיתאי אפשר לגבות מאנשים בצורה לא  :זריהן. מר י

ובראן שלח להם נטפל 'אם תביא עוד פעם נייר שגבו מעבר למכתב שג :געש. מר ח 3 

 4 . אולי נלך לתביעה פרטית על העניין הזה, בזה משפטית

 5 ... המכתבים האלה הם לא  :מעודה. מר א

 6 . הם מחייבים לפי המכתב שאנחנו הוצאנו להם :ובראן'ג. ד ג"עו

הם לא יכולים לחייב לשלוח מכתב , ב בכללאבל הם לא צריכים לחיי :זריהן. מר י 7 

 ... 8 

 9 .על המכתב הם לא צריכים לחייב, לא :מעודה. מר א

אנחנו פה , זה שנשלח העתק. על המכתב לא ראינו חיוב לדעתי, יש :ובראן'ג. ד ג"עו 10 

לא , קואליציה, אנחנו באותה עמדה כולנו אופוזיציה, בצד אחד 11 

א מגונן על אף אחד ואנחנו אף אחד ל, באותו צד, באותה עמדה, משנה 12 

בדקנו לפני שאנחנו ניתן את התשובה הזאת ביקשתי אני וצילה בוא  13 

הם נצמדים למכתב שאני , ננסה לראות כמה חיובים יש ובדקנו אותם 14 

מה גם , אנחנו נשמח מאוד לקבל אינפורמציה אחרת, הוצאתי להם 15 

, יתוסיפו לזה שתושבים גם יכולים לנקוט בהליך משפטי באופן עצמא 16 

 17 .גם תביעה יצוגית

 18 .דיברתי אתך על זה, אני יודע :זריהן. מר י

 19 אם תוגש תביעה יצוגית כזו, כן :ובראן'ג. ד ג"עו

אני מקווה שההסכם בוררות של משאבי מים יגיע גם להנהלה לאישור  :זריהן. מר י 20 

 21 .או שלא צריך גם

 22 . נשקול לפי גודל הפשרה :ובראן'ג. ד ג"עו

 23 . שזה נעשה, י מאוד מקווה שזה מותאםאנ, חיים :כאכון. מר א

 24 .אתם עושים מה שאתם רוצים :זריהן. מר י

אני אומר לך שאני בדקתי , אתה מחייך עכשיו, באמת, ובראן'ג, לא :כאכון. מר א 25 

ד בדקתי את זה "ד היום ואתה יודע טוב עם איזה עו"את זה עם עו 26 

 27 והוא אמר לי חד משמעית זה חייב לבוא למליאת המועצה ולמה

לא אתה ולא רן ולא , למליאת המועצה כי אנחנו צריכים לאשר את זה 28 
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 1 . חיים

 2 חברים, טוב :געש. מר ח

 3 ...זה , מה זה, יש חוק :כאכון. מר א

 4 . ההצעה לסדר :געש. מר ח

 5 . ה'אלף חבר 800זה  :כאכון. מר א

  6 

 7 חברי 5י "מוגשת ע -עצת בנימינהופרשת מכונת הטיאוט שהושאלה למ –הצעה לסדר . 1

 8 ( . ב"מצ)מועצה 

ההצעה לסדר שהוגשה על ידי חמישה חברי מועצה כהצעה לסדר  :געש. מר ח 9 

אתה רוצה , יוסי, בעניין מכונת הטיאוט שהושאלה למועצת בנימינה 10 

 11 . כן בבקשה? להקריא את ההצעה לסדר

לאחרונה פורסמה בעיתונות המקומית פרשה מביכה אודות חילוץ " :זריהן. מר י 12 

. שבויה של המועצה מידי חוטפיה מועצת בנימינהמכונת הטיאוט ה 13 

 14 "בפעולה נועזת עובדי המועצה באישון לילה

 15 .אני רוצה להבין, לאט לאט יוסי :גלר. מר ר

 16 ? למה ראש המועצה לא הלכת איתם, עובדי המועצה :זריהן. מר י

 17 .אולי הוא פיקד עליהם :דובר

לחיילים יש ? יילים לבדאתה שולח ח... למה ? למה לא הלכת איתם :זריהן. מר י 18 

ראשית ברצוננו לברך אותך על החילוץ . "אתה בעל הבית, מפקד 19 

המוצלח של בת הערובה בפעולה חלקה וזריזה וללא נפגעים שהרי  20 

ידוע לך שהמצווה הגדולה היא לפדות שבויים משביים ושבו בנים  21 

בישיבת התקציב הודעת למליאה על השאלת מכונת , ולעניין. לגבולם 22 

למועצת בנימינה לתקופה קצובה ובלבד שהם יתקנו אותה הטיאוט  23 

, הוצג גם שהיה הסכם בין המועצה בדבר ההשאלה, על חשבונם 24 

ולפיו מועצת בנימינה תתקן את הרכב ובתמורה  1/10-ההסכם נערך ב 25 

בישיבת תקציב היה בסך " לא ברור. 2011לכך תקבל לשימוש עד סוף  26 

מישיבת תקציב שאני , הכל חודשיים מאז שהם לקחו את המכונה 27 

, שאלתי אותך איפה המכונה הישנה כי ביקשתם לקנות עוד מכונה 28 
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כולה אחרי חודשיים , שאלתי איפה הישנה אמרת השאלנו לבנימינה 1 

 2 ? מה קרה? הלכנו לקחת אותה בחזרה

 3 ?מה היה, למה לקחנו אותה :קעטבי. מר י

 4 . אחרי חודשיים :זריהן. מר י

 5 ?מה הסיבה :קעטבי. מר י

 6 ?אתה רוצה להקריא :געש .מר ח

 7 ( לא ברור, מדברים ביחד. )אני גם מסביר :זריהן. מר י

 8 ? למה מי הם, שנביא להם את הטיאוט... אתה רוצה , מה, עזוב  :מעודה. מר א

 9 . ראש המועצה אמר שהוא נותן להם...  :זריהן. מר י

 10 תסביר, תסביר :מעודה. מר א

 11 ? טוב, אל תפריע לי מעודה :זריהן. מר י

 12 סליחה :מעודה. מר א

לדעתנו , לא ברור מדוע בחרת לנהוג כפי שנהגת בפרשה זו. "שב בשקט :זריהן. מר י 13 

בלתי סבירה ומבישה בכל קנה מידה ציבורי , זו התנהלות בלתי ראויה 14 

אנו מוחים על כך שלא נשקל , ולכן אנו מוצאים לנכון לגנותה בכל פה 15 

בין ראשי רשויות על ידך לפעול בדרך מכובדת כמתחייב מיחסים  16 

אנו מוצאים לנכון להביא את הנושא לדיון למליאת המועצה . שכנות 17 

המועצה המקומית תשיב לאלתר את מכונת : הצעת החלטה. הקרובה 18 

הטיאוט למועצת בנימינה בצירוף התנצלות של ראש המועצה וחברי  19 

 20 –לחילופין תפצה המועצה המקומית פרדס חנה , המועצה והחוטפים

 21 "צת בנימינהכרכור את מוע

 22 ( לא ברור, מדברים ביחד) ?זה מה שהיה :כאכון. מר א

 23 (לא ברור, מדברים ביחד)מועצת בנימינה ... זה מסמך שקיבלתי :זריהן. מר י

 24 ( קטיעה)כן , בבקשה... היות וגרמת ל :געש. מר ח

 25 תן לו  :מעודה. מר א

 26 . ון הרי אנחנוחברי דירקטורי, אנחנו פה, ואם לא שיגיד, היה כתוב :קעטבי. מר י

 27 אני רוצה להגיד  :גלר. מר ר

חודשיים אחרי מביאים ... ראש המועצה אמר, אין בעיה... אתה תגיד  :זריהן. מר י 28 



  04-8666313,כרכור                                                      חברת איגמי-ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
  א"עתש' ז באדר א"כ                                                                                                         2011במרץ  3
 
 

10 

? מה הבעיה, שנתיים –תן להם אותה לשנה , זה לא הגיוני? אותה 1 

תפצה . "אלף שקל השקיעו בה 50, מה אתה רוצה, תיקנו אותה 2 

ר את מועצת בנימינה בגובה כרכו –המועצה המקומית פרדס חנה  3 

אתם קיבלתם ". העלויות שהושקעו על ידה בתיקון מכונת הטיאוט 4 

 5 ?בכמה כסף הם תיקנו את המכונה, חשבוניות על התיקון של המכונה

 6 .לא קיבלנו :גלר. מר ר

 7 ?לא קיבלת :זריהן. מר י

 8 ?חשבוניות :גלר. מר ר

 9   .שקיבלת חשבוניות ...סגן ראש עיריית בנימינה, הוא אמר לי :זריהן. מר י

 10 . מעולם לא :גלר. מר ר

 11 . יש לי מכתב מצורף בכתב יד שלו :זריהן. מר י

 12 . הוא לא אמר שנתן לו :מעודה. מר א

אנו ראש המועצה המקומית , להלן נוסח מכתב ההתנצלות המוצע" :זריהן. מר י 13 

וחברי המועצה מצרים על האירוע שבמרכזו מכונת הטיאוט  14 

ם להתנצל בפניכם מעומק הלב על עוגמת שהושאלה לכם ומבקשי 15 

על שכנות טובה , אנו מאחלים למערכת יחסים מבוססת, הנפש 16 

אני חושב שצריך להחזיר להם ". ומקווים כי מקרה שכזה לא ישנה 17 

 18 . את המכונה

 19 ... תקרא, רגע :מעודה. מר א

 20 ?אתה רוצה לקרוא את ההסכם, הם כיבדו את ההסכם :זריהן. מר י

 21 א תקר :מעודה. מר א

 22 ?יש לך הסכם חתום :געש. מר ח

 23 ?מה :זריהן. מר י

 24 ?יש הסכם חתום :געש. מר ח

 25 .ההסכם לא חתום אבל מישהו הסכים על ההסכם :זריהן. מר י

 26 ?מי הסכים :געש. מר ח

 27 ( לא ברור, מדברים ביחד)אתה אמרת שנתת להם את המכונה   :זריהן. מר י

ר שאתה חתמת לו שתיתן לו שמישהו בא אליך עם  נייר זה אומ :ר השמשוני"ד 28 
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 1 (לא ברור, מדברים ביחד)? מיליון אתה תיתן לו מיליון

 2 חודשיים המכונה בבנימינה עובדת :זריהן. מר י

נותנים רכוש ציבורי , נורית, יש לי שאלה, נורית, סליחה, סליחה, יוסי :קעטבי. מר י 3 

 4 רגע , רגע? זה של מישהו פרטי? בלי הסכם

 5 ...  :ר השמשוני"ד

אתה נתת רכוש לא שלך בלי , חיים אתה אמרת שאין הסכם, לא, לא :קעטבי .מר י 6 

 7 ?הסכם

 8 ... אתה מדבר על אמון בין שני הרשויות :ר השמשוני"ד

 9 ...בהסכם לא כתוב כמה זמן :מעודה. מר א

 10 ? לכמה זמן נתת אותה, בישיבת תקציב אמרת שנתת את המכונה :זריהן. מר י

 11 אני שמח ', א :געש. מר ח

אני רוצה , רק תגיד פה לכולם, לא? זה שלך, תענה לי? נתת בלי הסכם :קעטבי. מר י 12 

, מספר סיפורים, לכולם... תגיד ? נתת את זה בלי הסכם... תשובה 13 

 14 ... נתת את זה ? זה שלך, תגיד לי

אני שמח , אני שמח שיש פה עיתונאים', א? אתה רוצה להקשיב :געש. מר ח 15 

 16 . קוראים את המקומונים, זה בסדר, שקוראים את המקומונים

 17 (לא ברור, מדברים ביחד.  )אתה לא קורא :קעטבי. מר י

, תגיד לי? נגמרו הבעיות בפרדס חנה. אני מעיד עליו שהוא לא קורא :אטיאס. מר א 18 

אתם רצים לגבעת ... אין לכם עניינים? נגמרו הבעיות בפרדס חנה 19 

 20 ? אתם הולכים להתמודד בגבעת עדה, מה? עדה

 21 ( לא ברור, מדברים ביחד... )אנחנו נתנו להם את המכונה :זריהן. מר י

 22 ... בגבעת עדה אתה , לאיפה הגענו :אטיאס. מר א

 23 ?למה נתתם להם את המכונה? למה נתתם להם את המכונה :זריהן. מר י

 24 . אבל תן לי להגיד לך משהו, תקבל תשובה, רגע :אטיאס. מר א

 25 כן :זריהן. מר י

חבר מועצה של פרדס חנה דואג , במליאה בפרדס חנהאתה יושב פה  :אטיאס. מר א 26 

 27 ... לגבעת עדה

 28 .אבל ראש המועצה שלך אמר שהוא נתן אותה :זריהן. מר י
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 1 .באמת אני רוצה להבין :אטיאס. מר א

 2 .הוא יסביר לך למה הוא נתן, שאל אותו :זריהן. מר י

 3 .אתה תקבל תשובה על זה :אטיאס. מר א

 4 . לא אני... הלמה הוא נתן אות :זריהן. מר י

 5 ( לא ברור, מדברים ביחד... )? אתה שומע מה שאתה אומר! באמת...  :אטיאס. מר א

 6 ...תענה ? למה אתה נותן לגבעת עדה :זריהן. מר י

 7 .הלו, אם תיתן לי לדבר אני אדבר :גלר. מר ר

 8 .אני רוצה להתקדם, אלי :געש. מר ח

 9 ... הוא אמר , חיים אמר את הכל :אטיאס. מר א

 10 דקה :געש. מר ח

 11 .לא גנבו לך את המכונה מפה :זריהן. מר י

, ותראה כמה זה אבסורד מה שאתם מעלים פה בכלל... תכף תשמע  :אטיאס. מר א 12 

 13 .כבוד שיהיה לכם

 14 . מה שאתה אומר זה אבסורד :זריהן. מר י

 15 .תפסיקו רגע :מעודה. מר א

... פור הוא הסי, אתה בהצעה לסדר מדבר על יחסים של שכנות טובה :געש. מר ח 16 

א הגיע להנה סגן ראש מועצת בנימינה ונדמה לי מנהל "ערב חגי תשע 17 

מחלקת התפעול וביקשו עזרה לחגים כי הם במצב קשה ואמרתי מה  18 

שכנות , אמרתי לחגים, רוצים את המכונת טיאוט השניה? הבקשה 19 

אני , אבל תדעו לכם שהמכונה במצב לא טוב, בבקשה, לחגים, טובה 20 

הם אמרו אנחנו נסתדר ובזה הפרשיה . לה אחתיודע שיש להם תק 21 

 22 נפתח המכרז למכונה, כשהיה. הסתיימה, דקה, מבחינתי

אם אתה נתת להם לחגים למה לא הלכת לבקש , באותו נושא, סליחה :זריהן. מר י 23 

 24 ? אותה בחזרה ולמה הלכת בלילה כמו גנב

 25 ( לא ברור) :אטיאס. מר א

אני מבקש להוריד את , צה להקשיבאתה לא רו? אתה רוצה להקשיב :געש. מר ח 26 

 27 .ההצעה מסדר היום

 28 רגע, רגע, רגע :מעודה. מר א
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 1 זה דיון, אין רגע :געש. מר ח

 2 .אני רוצה להגיד גם לזריהן משהו :מעודה. מר א

 3 ?מה יש לך להגיד :זריהן. מר י

 4 אני הייתי נוכח :מעודה. מר א

 5 כן :זריהן. מר י

 6 ?גם אתה אישרת אפרים :קעטבי. מר י

ועוד אחד ושאלתי אותו מי אתה ... כאשר הגיע, הייתי נוכחאני  :מעודה. מר א 7 

, אנחנו צריכים לחגים את המכונה, תראה, אומר לשמוליק,  במקרה 8 

, אי אפשר לתת לך אותה, היא אוכלת שמן, אומר לו שמוליק אדוני 9 

 10 . אנחנו נתקן אותה, אומר אל תדאג

 11 . הנה, מי אמר שהוא לא ידע :געש. מר ח

 12 ... למה ? מה הוא לא ידע, אחר כך דיברו איתו :קעטבי .מר י

, ככה ענה לו שמוליק, אני צריך לברר עם הגזבר... הוא אמר לו , שניה :מעודה. מר א 13 

אני צריך לברר עם הגזבר אם אתה רוצה לתקן ולקחת אותה  14 

פנו לראש המועצה ומה , בירר עם הגזבר. שלוש אין בעיה –לשבועיים  15 

וא נתן להם הכל אבל באוזניי שמעתי שהוא שהתרחש אחר כך שה 16 

 17 מעבר לכך . זה מה ששמעתי, אני צריך את זה לחגים, אמר התיקון עלי

 18 .כל מה שאתה אומר זה על הכיפאק :זריהן. מר י

 19 הסכם :מעודה. מר א

 20 ... אבל למה לבוא בלילה ולקחת  :זריהן. מר י

 21 ...למה בהסכם הוא שכח לכתוב :מעודה. מר א

!  הוא לא חתום, אין הסכם! הוא לא חתום, לא היה הסכם בכלל :אטיאס. מר א 22 

 23 ... לא פרסמו את זה ( לא ברור, מדברים ביחד)

 24 ( לא ברור, מדברים ביחד)אלי  :געש. מר ח

 25 נותנים משהו בלי הסכם :קעטבי. מר י

 26 ? אתה לא מבין שהוא לא חתום, אתה לא חתום, אין הסכם בכלל :אטיאס. מר א

 27 ( לא ברור, מדברים ביחד)חברים . כן, ה לקחתי על אחריותיז, כן :געש. מר ח

הוא אמר את זה ? מה אתם רוצים, הוא אמר את זה במליאה פה :אטיאס. מר א 28 
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, תשאל את יוסי, הוא אמר את זה במליאה, דיבר עם יוסי, במליאה 1 

 2 . יוסי פה, הנה

 3 די , חברים :געש. מר ח

 4 ... שלא תחשוב שאתה  :קעטבי. מר י

אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר , אפרים, אני, טוב, טוב, חברים :שגע. מר ח 5 

 6 ?הצבעת, עמוס? מי נמנע? מי נגד? מי בעד הסרתה מסדר היום, היום

 7 .אני קורא פשוט :כחלון. מר ע

 8 ? מי נגד? מי בעד להסיר מסדר היום, רגע, אה :געש. מר ח

להסיר תצביע בעד ? עלא שומ, אתה לא רואה, להסיר, שניכם בעד...  :מעודה. מר א 9 

 10 ... העיקר שזה, גמרנו, להסיר

ההצעה לסדר השניה שאפרים דיבר עליה עוסקת בעניין , חברים, טוב :געש. מר ח 11 

 12 ? אתם רוצים להעלות אותה, הבית הפתוח

בפעם הבאה אם אתה רוצה להעלות אותה תעלה אותה כמו שמעלים  :זריהן. מר י 13 

 14 .כל הצעה

אני רוצה שחיים יגיד שכמו שהיה מתכונת עד היום לא , אני לא רוצה :מעודה. מר א 15 

 16 . שזה אותו הסדר, שלוש שנים היה ככה, דנו בזה, צריך לדון עוד פעם

אתם רוצים להעלות אותה נעלה אותה על , הנושא לא על סדר היום :געש. מר ח 17 

 18 .סדר היום

 19 ?שבוע הבא? למתי אתה רוצה להעלות אם לא להיום :מעודה. מר א

 20 .אין בשבוע הבא :געש. מר ח

 21 .אם אתה מזמן היום ישיבה לשבוע הבא אין לי בעיה :מעודה. מר א

אני רק מבקש שירשם בפרוטוקול שהמועצה לא תעביר את הכסף עד  :זריהן. מר י 22 

יש החלטה שאם זה לא , שזה יעבור כי יש החלטה מלפני שנתיים 23 

יש פה החלטת הנהלה שלכם , פתוח בשבת אפשר להעביר את הכסף 24 

דרך האומן ונציגיהם יתחייבו על : "עמוס כחלון דיבר ואמר, עמוסשל  25 

 26 ". שמירת השבת תמורת סיוע המועצה בפרסום ושיווק

 27 .הוא יודע, הוא יודע :מעודה. מר א

זה כספי ציבור , במידה ויועבר הכסף זה לא כסף פרטי שלא אף אחד :זריהן. מר י 28 
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 1 .אני מודיע לכם תקבלו תביעה

 2 ... זה לא , ביעהעזוב ת :מעודה. מר א

 3 ...אם הם לא מפעילים בשבת, לגבי השבת...  :זריהן. מר י

 4 ... היום זה לא יעלה לסדר, לא :כחלון. מר ע

 5 ?זה הולך להיות בשבת, רינה, בשבת וגם רינה יודעת שזה בשבת... :זריהן. מר י

 6 ...  :רונן. ר 'גב

 7 .לא שומע :זריהן. מר י

 8 ...  :רונן. ר 'גב

 9 . פי מה שאמרת לי זה הולך להיות בשבתל :זריהן. מר י

 10 ?אתם רוצים להעלות את זה לסדר :אטיאס. מר א

 11 לא, לא, לא, לא :זריהן. מר י

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

 13 חברים :געש. מר ח

 14 ...אתה רוצה העלות את זה לסדר :אטיאס. מר א

מדברים ... )ילמדו את החומראני אשלח את זה מסודר שאנשים  :זריהן. מר י 15 

 16 ( לא ברור, ביחד

עד , אטיאס... ההחלטה עד היום זה לא פתוח בשבת, סליחה, סליחה :מעודה. מר א 17 

 18 ( לא ברור, מדברים ביחד)אני לא רוצה , היום זו ההחלטה

 19 חברים יקרים :געש. מר ח

לא , אל, לא, לא, רק הבהרה, זו ההחלטה הקיימת היום... אני רוצה  :מעודה. מר א 20 

זה שלוש שנים , אמרתי הבהרה, אמרתי זו הודעה אישית, מעלה לסדר 21 

נאמר לי שעכשיו מדברים , בתקציב רציתי לברר את העניין, היה ככה 22 

, אני רוצה פה אשרור מראש המועצה כמו שהיה עד היום, על תקציב 23 

 24 בהתאם להצעה 

 25 ?מה אישרו? מה אישרו :אטיאס. מר א

 26 (לא ברור, מדברים ביחד.  )ההחלטות שהיו עד היום הכוונה לכל, לא :מעודה. מר א

 27 ...יש החלטת מועצה ויש החלטה כמו שאמרת , אני חוזר ואומר :זריהן. מר י

 28 ? זה נושא לסדר, רגע :געש. מר ח
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 1 ... שיענה לי חיים... אני רוצה שחיים, אני ביקשתי הודעה אישית :מעודה. מר א

 2 ? אתה מעלה את זה עכשיו :אטיאס. מר א

 3 .זה הודעה אישית שלי, לא מעלה את זה :מעודה. ר אמ

אתה זוכר שהייתה ישיבת ועדת , בוא אני אגיד לך משהו נחמד, תשמע :זריהן. מר י 4 

בישיבת ועדת ביקורת היה אסור לכם להוסיף שום סעיף גם ? ביקורת 5 

 6 בהסכמה של כולם

 7 .קי.או :אטיאס. מר א

 8 ( לא ברור, מדברים ביחד)ו  מעכשי, מעכשיו? בסדר.... קי.או :זריהן. מר י

 9 .אתה רוצה להעלות את זה אין בעיה? אתה רוצה להעלות :אטיאס. מר א

 10 ...אני מודיע לך מעכשיו עוד שנתיים וחצי שום הצעה...  :זריהן. מר י

 11 !תעלה? אתה רוצה להעלות? אתה רוצה להעלות, יוסי :אטיאס. מר א

מדברים .  )ילמדו את ההצעה שאנשים( לא ברור, מדברים ביחד)  :זריהן. מר י 12 

 13 ( לא ברור, ביחד

 14 .אין בעיה, אתם רוצים להעלות את זה :אטיאס. מר א

 15 ( לא ברור, מדברים ביחד)חברים  , טוב, ההצעה :געש. מר ח

 16 .אני רוצה לראות, תתן כסף, אם זה החלטת מליאה :זריהן. מר י

 17 אנחנו , אנחנו מבקשים :געש. מר ח

 18 . הוא העלה את זה, ו את זה והוא חושב שהוא קדאפיהגשנ, נורית :קעטבי. מר י

 19 ? למה? למה :אטיאס. מר א

מה הדבר הזה ? הוא לא דמוקרטי, הגשנו הצעה לסדר, כי הגשנו, ככה :קעטבי. מר י 20 

כי הוא לא העלה את ( לא ברור, מדברים ביחד)? זה שלו, למה? בכלל 21 

 22 .זה

 23 .תמשיך הלאה :גדרון. כ 'גב

 24 .ל סדר היוםהנושא הבא ע :געש. מר ח

 25 . אני רק מה שחשוב לי להבהיר, רק דבר אחד אני רוצה משהו פה :אטיאס. מר א

 26 .הנושא לא על סדר היום ואני לא אדבר עליו, אין לי תשובה :געש. מר ח

 27 ?אם לא העלית אותו זה יהיה כמו שהיו ההחלטות עד היום... סליחה :מעודה. מר א

 28 .ום ואני לא דן בו ולא מדבר עליואמרתי שהנושא לא על סדר הי :געש. מר ח
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רק אני אומר מאחר ולא דנו בו במשהו , אני לא מבקש הצעה לסדר :מעודה. מר א 1 

אחר ההחלטות שהיו עד היום שבשת זה לא פתוח ההחלטות  2 

 3 ]ץ.יתקיימו

 4 תעבור בבקשה לנושא , הנושא לא על סדר היום, סליחה :גדרון. כ 'גב

 5 ... לא, לא, כוכי :מעודה. מר א

 6 הנושא הבא . אני לא דן בו ולא עוסק בו... אמרתי  :געש. ח מר

לא בנושא ... זה לא בסדר היום, אתה מוכן לחזור לסדר היום, חיים :גדרון. כ 'גב 7 

 8 . הזה

זה נושא , לא מדובר פה באיזה תקציב או באיזה זה, הי הי, כוכי, כוכי :מעודה. מר א 9 

 10 .יםאנחנו לא פה עכשיו דודא, מהותי ואני מבקש ממך

 11 .לא על סדר היום :גדרון. כ 'גב

 12 . יום העצמאות בדודאים... אנחנו לא מביאים :מעודה. מר א

 13 אתה רוצה בסדר יום :גדרון. כ 'גב

 14 !אל תכניסי פה נושאים, אל תעלי :מעודה. מר א

 15 .אל תאיים עלי :גדרון. כ 'גב

 16 אל תפריעי! סליחה :מעודה. מר א

 17 .עלי אתה לא תאיים... תוריד :גדרון. כ 'גב

 18 !  אני העליתי נושא שזה בדמי :מעודה. מר א

 19 ואני אומרת :גדרון. כ 'גב

 20 ! ואני רוצה לדעת מראש :מעודה. מר א

 21 ?מה אתה צועק, אל תצעק, אין בעיה :גדרון. כ 'גב

 22 אם אתה לא מעלה את זה  :מעודה. מר א

 23 ?מה אתה צועק :גדרון. כ 'גב

 24 .לא מדבר אליך, את שתקי :מעודה. מר א

 25 . לא רוצה לשתוק :גדרון. כ 'גב

 26 (לא ברור, צועק) :געש. מר ח

 27 !! כן, שהיא תשתוק, אני מדבר( צועק) :מעודה. מר א

 28 .אני לא אשתוק :גדרון. כ 'גב
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 1 ...!!היא תשתוק ( צועק) :מעודה. מר א

 2 . תצעק עוד יותר :גדרון. כ 'גב

 3 !! שבי בשקט! אני מדבר אתך :מעודה. מר א

 4 .ב בשקטאני לא אש :גדרון. כ 'גב

 5 ! את לא ראויה! אני לא מדבר אתך :מעודה. מר א

 6 .אני לא שואלת אותך :גדרון. כ 'גב

 7 .קי.או :מעודה. מר א

 8 . אתה רוצה לדון תשמע את דעתי :גדרון. כ 'גב

 9 אני מדבר עם ראש המועצה , לא עניינך :מעודה. מר א

 10 .תשמע את דעתי, אתה רוצה לדון :גדרון. כ 'גב

 11 לאאני  :מעודה. מר א

 12 דעתי...  :גדרון. כ 'גב

 13 .דקות הפסקה 5 :געש. מר ח

 14 דעתי...  :גדרון. כ 'גב

 15 ? מה את חושבת ככה :מעודה. מר א

 16 . אני חושבת מה שאני רוצה :גדרון. כ 'גב

 17 ! הכל אני יודע, אני יודע מה את חושבת, לא :מעודה. מר א

 18 אתה יכול להגיד מה שאתה  :גדרון. כ 'גב

 19 .אני מדבר עם ראש המועצה, אל תתעסקי איתי, יודע הכל אני :מעודה. מר א

 20 .אני אתעסק עם מי שאני רוצה :גדרון. כ 'גב

 21 !לא :מעודה. מר א

 22 .עם מי שאני רוצה :גדרון. כ 'גב

 23 !לא אתן לך :מעודה. מר א

 24 ...לא :גדרון. כ 'גב

 25 ...אני מדבר עם חיים ... :מעודה. מר א

אתה יכול להגיד מה ( לא ברור, ביחדמדברים ...  )מה שאתה רוצה :גדרון. כ 'גב 26 

 27 . שאתה רוצה

 28 ... לא יהיה פה , לא :מעודה. מר א
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 1 ...מה שאתה רוצה :גדרון. כ 'גב

 2 !! אבל אני מדבר איתו :מעודה. מר א

 3 . איתו בארבע עיניים, לא :גדרון. כ 'גב

 4 .אני לא חבר שלו, אני בשביל המועצה, לא :מעודה. מר א

 5 ...אז תעלה :גדרון. כ 'גב

קטנטונת , את לא תפסיקי. אני לא מתחתן איתו ולא בארבע עיניים :מעודה. מר א 6 

 7 ! שתפסיקי אותי

 8 ...אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה  :גדרון. כ 'גב

 9 ! אל תפריעי לי לדבר :מעודה. מר א

 10 .אני אעשה מה שאני רוצה :גדרון. כ 'גב

 11 .עזבי את החברות והחברים שלך :מעודה. מר א

 12 .לא רוצה, לא :גדרון. כ 'גב

 13 ? פה בכוח, מה, לכי :מעודה. מר א

 14 .מה שאני רוצה הוא יעשה...  :גדרון. כ 'גב

 15 ? את יודעת, אם בכוח לא תהיה פה ישיבה :מעודה. מר א

 16 ?כן :גדרון. כ 'גב

 17 .לא תהיה פה ישיבה, כן :מעודה. מר א

 18 ? אתה מאיים גם על אשתך :גדרון. כ 'גב

 19 !ה פה ישיבה בכוחלא תהי, מודיע לך :מעודה. מר א

 20 . אתה עושה בכוח...  :גדרון. כ 'גב

 21 .שום דבר :מעודה. מר א

 22 אתה רוצה לדון :גדרון. כ 'גב

 23 !תתפוצץ הישיבה :מעודה. מר א

 24 . בבקשה, אתה רוצה לדון :גדרון. כ 'גב

 25 .אז הוא אמר הוא לא רוצה לדון :מעודה. מר א

 26 .אתם לא רוצים לעזוב את זה, לא :גדרון. כ 'גב

רציתי לדעת אם בשבוע , הוא אמר שהוא לא מעלה, סליחה, אנחנו :מעודה. מר א 27 

 28 . אם בשבוע הבא הוא יעלה מקובל עלי, הבא
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 1 .ידון אבל לא ככה בכוח שאתה רוצה תשובה, ידון :גדרון. כ 'גב

 2 מאחר וזה מדובר בהצעה לסדר  :מעודה. מר א

 3 . אבל הוא לא רוצה להעלות את זה לסדר :גדרון. כ 'גב

 4 .הוא לא העלה אותה :מעודה. מר א

 5 .הם אמרו שהם לא רוצים, העלה, לא :גדרון. כ 'גב

 6 .הוא לא העלה אותה פה בדף!! הוא לא העלה אותה על סדר היום, לא :מעודה. מר א

תבקש להעלות ( צליל חבטה. )יש לך הזדמנות אבל להעלות אותה :גדרון. כ 'גב 7 

 8 . אותה

 9 . אין תקציב לרהיטים :רונן. ר 'גב

 10 . תירגע, מעודה, מעודה :זריהן. ר ימ

 11 !... לא יכול להירגע :מעודה. מר א

 12 . אל תירגע :גדרון. כ 'גב

 13 ... אני דואג :אטיאס. מר א

 14 . אל תירגע :גדרון. כ 'גב

 15 .צופה מן הצד זה הלווין. שב בשקט אתה, אל תדאג לי, אל תדאג לי :מעודה. מר א

אם הוא עושה בכוח אז , צודק יותרהוא חושב שאם הוא צועק הוא  :גדרון. כ 'גב 16 

מה אפשר , גם אנחנו יודעים לצעוק? נגמר, זהו, הוא צודק יותר 17 

 18 ?לעשות

 19 . אין בעיה, אין בעיה :מעודה. מר א

 20 . אנחנו יודעים לצעוק :גדרון. כ 'גב

 21 ?מה אכפת לי שידון, לדון אין בעיה, לא :ר השמשוני"ד

 22 ...אני מבקש , תשובה חיים ענה לי, אני ביקשתי תשובה :מעודה. מר א

 23 .אבל זה לא בסדר היום :גדרון. כ 'גב

שבוע הבא אני , יגיד לי לא בסדר, שאלתי שאלה, לא ביקשתי על סדר :מעודה. מר א 24 

 25 . הוא לא עונה. נקודה, מעלה

 26 . אין בעיה, אם אתה רוצה את זה בסדר היום תעלה את זה :ר השמשוני"ד

הוא השמיט את זה והורה לנחמיה לא , העלה את זה זריהן, סליחה :מעודה. מר א 27 

 28 ( קטיעה. )בושה וחרפה, גם הוא. אני יודע, להגיע
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 1 אלי, אנחנו :געש. מר ח

 2 ? אם תהיה פה הצבעה שיצביעו בעד, בסדר, שבוע הבא :מעודה. מר א

 3 אנחנו ממשיכים בסדר היום :געש. מר ח

 4 ?אתה אומר לי אם אתה מעלה את זה בשבוע הבא לישיבה :מעודה. מר א

אני רוצה להמשיך עם סדר , אני לא מתייחס לנושא שלא בסדר היום :געש. מר ח 5 

 6 .היום

 7 .הודעה אישית אני שאלתי אותך, לא :מעודה. מר א

 8 .זה לא שאילתה, הודעה אישית זו הודעה :געש. מר ח

 9 .אני שואל, אני שואל :מעודה. מר א

נתת הודעה , בסדר, נתתי לך לתת הודעה אישית שלא לפי הנוהל :געש. מר ח 10 

 11 .הלאה, אישית

זה אומר שזה ... עד עכשיו ההחלטות היו שזה , אבל עד עכשיו, לא :מעודה. מר א 12 

 13 . כי אין החלטה אחרת? נשאר

 14 .הלאה, אני לא מתייחס לנושאים שלא בסדר היום, אפרים :געש. מר ח

 15 ?אני חבר מועצה, רגע :מעודה. מר א

 16 כן :געש. מר ח

ההחלטות , אם אתה לא מתייחס ולא מביא את זה אני שואל האם :מעודה. מר א 17 

 18 ... זה החלטות שיש ? שהיו עד היום קיימות

 19 .אני עובר לסעיף הבא בסדר היום, טוב :געש. מר ח

 20 ?נכון, זה החלטות, רגע :מעודה. מר א

 21 . הלאה, על סדר היוםאני לא מתייחס לנושא כי הוא לא  :געש. מר ח

  22 

 23 .זיםמינוי חבר נוסף לוועדת מכר.   4

את מר מצליח , אנחנו מציעים לצרף חבר נוסף לוועדת המכרזים :געש. מר ח 24 

 25 .עמנואל

 26 בוא, בוא, בוא :זריהן. מר י

 27 .הוא אמר שהוא לא רוצה :מעודה. מר א

 28 .אז שיגיד שהוא לא רוצה :געש. מר ח
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הוא אמר ? מה הבעיה, אבל הוא אמר בישיבה ההיא שהוא לא רוצה :מעודה. מר א 1 

, ענה לך שהוא לא רוצה, מצליח אמר, היה זריהן, שהוא לא רוצה 2 

מה . אבל הוא אמר כבר אז שהוא לא מגיע... אתה רוצה שנצביע 3 

 4 ?המשחק הזה עוד פעם

 5 .נביא לישיבת המועצה הבאה שם אחר, לא מעוניין :געש. מר ח

!! בושה וחרפה, באמת, אבל את זה אמרת בישיבה ההיא( צועק) :מעודה. מר א 6 

אני לא יכול , אמרת תביא לישיבה הבאה... א לאמצליח אמר לך הו 7 

 8 !!לשבת בוועדת מכרזים שאין איש אופוזיציה אחד

 9 . אל תצעק עלי :געש. מר ח

 10 בוועדה, אבל זה לא פייר, לא :מעודה. מר א

 11 ! אל תצעק עלי :געש. מר ח

אבל בישיבה ההיא של הוועדות מצליח הודיע ... אבל זה היה ! לא :מעודה. מר א 12 

 13 אמרנו , מעונייןשהוא לא 

 14 ? מצליח בישיבה הקודמת אמר שהוא לא מעוניין בוועדת מכרזים :געש. מר ח

 15 . ואתה אמרת שלהיום תביא מועמד אחר... :מעודה. מר א

 16 . לא ועדת מכרזים, זה היה ועדה אחרת :געש. מר ח

 17 ...אמרת , סליחה( לא ברור, מדברים ביחד... )לא :מעודה. מר א

 18 . אתה מופיע בישיבת הנהלה, ובככה כת :זריהן. מר י

 19 .לא היה על זה דיון :געש. מר ח

 20 ? לא היה דיון :זריהן. מר י

 21 ...הוא , מצליח לא רצה :מעודה. מר א

 22 ? מי? מי :געש. מר ח

 23 ... מצליח הודיע? אתה זוכר אטיאס במועדון :מעודה. מר א

 24 ?נכון, דוד פרץ ועדת מכרזים, סליחה, .קי.או? במכרזים :געש. מר ח

 25 . האופוזיציה צריכה לקבוע, אתה לא יכול לקבוע :זריהן. מר י

 26 ...  :געש. מר ח

 27 .אבל הוצאת אותו, שניה :מעודה. מר א

 28 .אתם שלוש סיעות, זה לא סיעה אחת שלא בהנהלה :געש. מר ח
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 1 ?אז מה :זריהן. מר י

שימי את כל , אז תגדילי ועדת מכרזים, סליחה...שלוש סיעות :מעודה. מר א 2 

כתב לך , פרץ הודיע שהוא לא מעוניין, אבל אתה לא יכול, יההקואליצ 3 

 4 .פה

 5 .ר ועדת המכרזים"דוד פרץ דיבר על תפקיד יו :געש. מר ח

 6 .הוא הוציא מכתב, לא, לא, לא :מעודה. מר א

 7 .ר ועדת ביקורת"על יו, סליחה :געש. מר ח

ברים מד.  )אחרי שהוצאת אותו הסכים לזה... אבל הוא קיבל, כו :מעודה. מר א 8 

 9 .הוא לא התנגד( לא ברור, ביחד

יש תביעה בבית המשפט נגד , הנושא הזה נמצא בבית המשפט :זריהן. מר י 10 

 11 . המועצה בקשר לוועדות

 12 ... החלטה של בית משפט...  :ובראן'ג. ד ג"עו

 13 .אבל אתה לא יכול למנות אדם שלא ענה לך כן והשארת אותו מראש :מעודה. מר א

 14 .לי לאהוא לא אמר  :גלר. מר ר

 15 .אבל הוא לא אמר לך כן :מעודה. מר א

 16 .הוא לא אמר לא :גלר. מר ר

 17 ?אתה רוצה חוות דעת? בית משפט... אתה  :געש. מר ח

 18 ( לא ברור, מדברים ביחד...)אני שאלתי, לא :זריהן. מר י

אתה לא , לא! כי יש פה תרגילים מסריחים... באמת... פרץ הוא לא ...  :מעודה. מר א 19 

 20 ! ?מה הטינופת הזאת... את פרץ  יכול להביא

 21 !אפרים! הלו :געש. מר ח

אתה רוצה להיות ישר ולשים מישהו מהאופוזיציה , אני לא מבין חיים :מעודה. מר א 22 

 23 ( לא ברור, מדברים ביחד! )אז אל תביא אף אחד... 

 24 

 25 .מינוי ועדת שימור.  5

 26 ועדת שימור, ועדת שימור :געש. מר ח

 27 ?שימורמה זה ועדת  :מעודה. מר א

 28 .לא כל דבר אתה יודע, תקשיב טוב :געש. מר ח
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 1 .אז אני רוצה לדעת :מעודה. מר א

 2 !אז תקשיב :געש. מר ח

 3 ?זה על סדר יום :מעודה. מר א

 4 כן :געש. מר ח

 5 ...שמה  :מעודה. מר א

? יש מכרזים, מה קורה עכשיו, אני רוצה לדעת, שניה רגע, שניה רגע :כאכון. מר א 6 

 7 ?מתקיימים מכרזים

 8 ... יש מכרז :געש. ר חמ

 9 ?מי נוכח בהם :כאכון. מר א

 10 .חברי ועדת מכרזים :געש. מר ח

 11 ?אני יכול להצביע :כאכון. מר א

 12 מעודה...  :געש. מר ח

 13 .האופוזיציה תביא לכם מכתב :זריהן. מר י

 14 ( לא ברור, מדברים ביחד... )יש, אין אופוזיציה :גדרון. כ 'גב

 15 . עכשיו הוא אמר...  :אטיאס. מר א

 16 ...סליחה :מעודה. מר א

 17 הוא גם לא בקואליציה :זריהן. מר י

 18 אני שאלתי אותו אם יש ועדת שימור  :כאכון. מר א

 19 ( לא ברור, מדברים ביחד)ועדת שימור ! אבי :געש. מר ח

לא השתנה הסטאטוס שלי אז , אני חבר ועדת מכרזים מאז הוקמה :מעודה. מר א 20 

אתה רוצה להחליף ... אני ... הנהלה ולא  אל תעשה אותי לא 21 

 22 .מהקואליציה תחליף

מינוי ועדת שימור ועדת שימור היא ועדת חובה על פי חוק תכנון  :געש. מר ח 23 

ההרכב של ועדת השימור מוכתב בחוק . לא על פי צו המועצות, ובנייה 24 

 25 ההרכב שלה , התכנון והבנייה

 26 ?מה תפקידה :כאכון. מר א

ועדת חובה שלא הייתה בפרדס חנה . שימור אזורים, תריםשימור א :געש. מר ח 27 

הנושא עלה דרך השיתוף ציבור בנושא תוכנית , כרכור עד היום 28 
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יש לנו פרק אחד שעוסק בשימור והסתבר שבחוק התכנון , המתאר 1 

, החובה בנושא שימורועדת . והבנייה יש ועדת חובה בנושא השימור 2 

ושלושה חברים של ר "ראש הרשות המקומית או אחד מסגניו יו 3 

אנחנו מציעים לוועדת השימור אותי . מועצת הרשות שתבחר הרשות 4 

 5 . את נורית השמשוני ואת יוסי זריהן, את רינה רונן, ר"כיו

 6 . תודה רבה :זריהן. מר י

 7 .ועדה חשובה :קעטבי. מר י

. זה שמלכלך עליך תן לו שיהיה שמה, ד"אני חושב תן לבר כוכבא העו  :זריהן. מר י 8 

 9 טוב טוב ... ד "צריך פה עו, ד"העו. רוצה שתהיה שמה אתהאני 

 10 זה לא אנטי, חיים :גדרון. כ 'גב

יש תביעה בבית משפט על כך שהוציאו , אולי אתם לא מעודכנים :כאכון. מר א 11 

זה לא ... אותנו בשרירותיות רבה מהחברים שלא מיוצגים בהנהלה 12 

 13 . הלכנו לבית משפט שיכריע לפה או לשם, פייר

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

 15 .אבל בלאו הכי הם פעלו על ידכם בלבד :כאכון. מר א

אני , אני מבקש להעמיד להצבעה את ההרכב של הוועדת שימור, טוב :געש. מר ח 16 

, ר הוועדה"אני יו, מבקש להעמיד להצבעה את הרכב ועדת השימור 17 

אנחנו הצענו את יוסי זריהן , נורית השמשוני, חברות בוועדה רינה רונן 18 

 19 יוסי זריהן סירב, נציג בהנהלה... כנציג סיעה

הוא אמר שהוא רוצה , הוא לא סירב, אני מבקש, הוא לא סירב :כאכון. מר א 20 

ד שלו בנוגע לדבר הזה מכיוון שזה נמצא בערכאות "להתייעץ עם העו 21 

אתה לא שם , אתה הבאת אותו לבית המשפט, חיים געש, משפטיות 22 

 23 . לב

 24 (לא ברור, מדברים ביחד)? מי בעד :געש. מר ח

 25 ?ועדת שימור...  :גדרון. כ 'גב

 26 .כל הוועדות כוכי, לא :כאכון. מר א

 27 ... העתירה לא נוגעת לוועדת השימור בכלל אבל  :גדרון. כ 'גב

 28 ...לא קשור :כאכון. מר א
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 1 ?מי בעד ההיתר שהצעתי :געש. מר ח

 2 ? נמצאים שם בוועדה, שופוני יא נאש, פטבית מש... אתה מנסה , מה :כאכון. מר א

 3 ? מה הצבעת, אפרים? מי נמנע? מי נגד :געש. מר ח

 4 .הוא לא רוצה לדבר אתך בכלל :זריהן. מר י

 5 ?מה הצבעת, עמוס. הלאה :געש. מר ח

 6 בעד :כחלון. מר ע

 7 

לבין המועצה המקומית  47679774. ז.אישור הסכם חילופי שטחים בין מר סבח יוסף ת.  6 8 

החסידה /צומת הרחובות שלדג, 10119/50ח "ס חנה כרכור בגופרד 9 

 10 (. ב"מצ)

מספר , אישור הסכם חילופי שטחים בין מר סבח יוסף, הסעיף הבא :געש. מר ח 11 

בצומת , 50חלקה  10119מועצה המקומית בגוש תעודת זהות לבין ה 12 

קודם כל תודה שהגעת , דניאל בבקשה, הרחובות שלדג החסידה 13 

 14 . בחופשת המחלה

 15 ...זה צמוד לגן מקום טוב או שזה, דניאל :זריהן. ר ימ

 16 מה שקורה, זה על יד, נכון :ארז. מר ד

 17 ... לא נתת לי תשובות שביקשתי :זריהן. מר י

 18 ... משפחת סבח ביקשה :ארז. מר ד

 19 וגם במזכירות :זריהן. מר י

תשימו אותם , תהרסו את הגדר, הוועדה המקומית אמרו להם רבותי :ארז. מר ד 20 

, זה בעצם מכסה את המדרכה ויוצר מצב... המקום , בדקנו, וםבמק 21 

צוואר בקבוק צר וזה לא טוב לנו וזה סתם הוצאה למשפחה הזאת  22 

, אתם יכולים לראות שהשטחים, ואם אתם שמים לב צירפנו סקיצה 23 

זה לא שאנחנו עושים חילופים שאנחנו מוכרים להם , מצב השטחים 24 

 25 .והם מוכרים לנו את השטח

 26 .זאת אומרת הגדר תישאר במקום לפי מה שאתה אומר :יהןזר. מר י

זה זכות , הכל נשאר, הגדר תישאר במקום והמדרכה נשארת במקום :ארז. מר ד 27 

 28 ובראן הכין איזה הסכם 'ג. שימוש בעצם
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 1 הבנתי :זריהן. מר י

 2 .למבקשים לאשר :ארז. מר ד

אמרתי , האלה למועצה את השטחיםהם ביקשו שהוא יקנה וימכור  :ובראן'ג. ד ג"עו 3 

', מס שבח וכו, מכירה, רכישה, זה יטרטר את התושב על שטח קטן 4 

 5 .עשינו את ההסכם הזה במקום, נעשה הסדרת שימוש לצמיתות

 6 ?מי בעד :געש. מר ח

 7 .יש שם גם הפקעה לצורכי ציבור, גם מקום טוב :זריהן. מר י

 8 . אני מפקיע, לא :ארז. מר ד

 9 .שמה זה הפקעה :זריהן. מר י

 10 ... שמה בגן מקום טוב נתנו לו, שמה זה סיפור אחר :געש. מר ח

 11 ?אתה יודע... גם החזית, אני מדבר על החזית, אתה מדבר על השביל :זריהן. מר י

 12 .אני יודע על הכלוב ארנבות :געש. מר ח

 13 . ארנבים כתוב...אתה יודע על הכלוב של הארנבים :זריהן. מר י

 14 .קי.או :געש. מר ח

גם בחזית יש בעיה , השטח שאני דיברתי אתך זה בחזית הבית, דניאל :זריהן. מר י 15 

 16 ?שמה אתה מפקיע... שמה

 17 .לשביל נתנו הוראה להפקיע :ארז. מר ד

 18 . השביל הוא מאחור :געש. מר ח

 19 . הוא מקדימה, לא :ארז. מר ד

 20 ?הוא מקדימה :געש. מר ח

 21 .הוא גם לקח את השטח הציבורי של השביל וגם את החזית :זריהן. מר י

גם המכתב של אורי , אני כל הזמן חשבתי שאתה מדבר על האחורה :געש. מר ח 22 

 23 . מנשה מתייחס לאחורה

 24 ...אז אתה לא מבין :זריהן. מר י

 25 .זה השביל, חיים :ארז. מר ד

 26 ... אני לא יודע :געש. מר ח

 27 . זה השביל, כאן :ארז. מר ד

 28 יש המלצה של ועדת שמות :געש. מר ח
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 1 .זה בסדר, יתקרבוהכלבים לא  :זריהן. מר י

 2 

 3 (. ב"מצ) 9/1/11אישור המלצות ועדת שמות מיום . 7 

ועדת שמות התכנסה , בסדר היום 7סעיף , יש המלצה של ועדת שמות :געש. מר ח 4 

שנמצאת בין  1070ע של "בינואר והמליצה על שמות לרחובות בתב 9-ב 5 

 6 . ל לנוה פרדסים"שב

 7 ר המושב ל לשנות במקום כיכ"אני מבקש שב :מעודה. מר א

 8 . אני רוצה להגיב, זהו, דקה :געש. מר ח

 9 .כיכר המושב כרכור :מעודה. מר א

 10 ,יש, דקה, דקה :געש. מר ח

 11 . כיכר המושב כרכור, יש כיכר המושב...  :מעודה. מר א

 12 ?איפה במושב, מושב למה :זריהן. מר י

 13 ...כי במילא קוראים לה כיכר :מעודה. מר א

 14 ?איזה כיכר :זריהן. מר י

 15 הכיכר בצומת של דרך המושב  :געש. חמר 

 16 קוראים לה כיכר המושב אז שיהיה כתוב  :מעודה. מר א

 17 ? מושב מה? מושב מה :זריהן. מר י

 18 . המושב דרך הבנים אני מבין, אפרים :געש. מר ח

 19 . דרך הבנים אחרי הבית ספר :מעודה. מר א

 20 ...המושב אחוזה לא צריך להיות :זריהן. מר י

 21 .ממשיכיםכש :מעודה. מר א

 22 . המייסדים-אנחנו רוצים עכשיו לאחוזה... המושב אחוזה לא  :געש. מר ח

 23 ?אתה יודע שהייתה תאונה שם לפני יומיים :זריהן. מר י

 24 . לצערי נהרג, גם ליד הבית שלי הייתה תאונה :געש. מר ח

 25 . אבל על יד הבית שלך לא יושב אף בית על שטח ציבורי ופה כן :זריהן. מר י

 26 ?האם יש התנגדות :עשג. מר ח

 27 ?למה אתה לא מתייחס :זריהן. מר י

 28 .שאני לא רוצה להיות בהם אתה לא תגרור אותי למקומות, באמת :געש. מר ח
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 1 .טוב, הלאה, לא אגרור :זריהן. מר י

הוועדה לשמות כולל השם , אני ממליץ לאמץ את ההמלצות של ועדת  :געש. מר ח 2 

 3 שבהמו -של הכיכר בצומת הרחובות הבנים 

 4 . כיכר מושב כרכור :מעודה. מר א

 5 . כיכר מושב כרכור :געש. מר ח

 6 .א לא מושבואבל כרכור ה :אטיאס. מר א

 7 ? למה מושב כרכור :ר השמשוני"ד

 8 . כיכר המושב? למה מושב :כאכון. מר א

 9 ... מושב כרכור זה לא ( לא ברור, מדברים ביחד). זה לא מושב :ר השמשוני"ד

 10  המושב כיכר, לא :מעודה. מר א

 11 בדיוק :כאכון. מר א

 12 . כרכור :מעודה. מר א

 13 . מושבה זה לא מושב... אז כיכר המושב :ר השמשוני"ד

 14 .של עשרה אנשים, זו הייתה ההמלצה שלהם :מעודה. מר א

 15 ... אבל זה  :רונן. ר 'גב

 16 .זה לא נכון :ר השמשוני"ד

 17 . שכרכור יושבת על המושבזה יוצא  :רונן. ר 'גב

 18 (לא ברור, מדברים ביחד)? לא דיברו על ותיקי כרכור, אפרים, פריםא :אטיאס. מר א

 19 .מבקשים לקרוא כיכר מושב כרכורבמכתב שהם כתבו לי הם אמרו  :מעודה. מר א

 20 .אבל זה לא נכון בעברית :רונן. ר 'גב

 21 .ההחלטה הייתה כיכר המושב, אני פה  :מעודה. מר א

 22 ? יש לך את המכתב במקרה :גדרון. כ 'גב

 23 . בהחלט, כן :מעודה. מר א

 24 ?להוציא אותו אתה יכול :גדרון. כ 'גב

 25 ( לא ברור, מדברים ביחד)? ...את ה לקרוא אתה יכול :ר השמשוני"ד

 26 ותכפי שהציעה ועדת השמ 1070/יתר הרחובות בש, דקה :געש. מר ח

 27 ...נורית :גדרון. כ 'גב

, מנדרינה סמטת, סמטת מנגו, אגס' רח, פומלית' רח, אפרסק' רח  :געש. מר ח 28 
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נראה מה הם , כיכרה... סמטת עינב, סמטת דובדבן, ינהסמטת קלמנט 1 

כיכר , אני מקבל את העמדה של המורות.. .אני אפילו לא, ביקשו 2 

 3 ... המושב בלי 

 4 ...זה לא :רונן. ר 'גב

אני אפילו לא ידעתי על , את יודעת שזה אפילו לא הגיע להנהלההרי  :געש. מר ח 5 

 6 הזה רק כדי הדבר

 7  . זה לא נידון בהנהלה :אטיאס .מר א

 8 .ועדת שמותלא דנו בוגם , לא :רונן. ר 'גב

 9 ?זה לא עלה ועדת שמותבוגם , אה :געש. מר ח

 10 . זה לא עלה בכלל, לא :רונן. ר 'גב

 11 ?במה :ר השמשוני"ד

 12 . בוועדת שמות לא עלה :געש. מר ח

 13 ...איך זה יכול לעלות  :ר השמשוני"ד

 14 ... ת זה כי הוא קיבל את זה לפניר העלה א"היו :גדרון. כ 'גב

 15 ... ? הזה היה בוועד :אטיאס. מר א

 16 .זה לא היה בוועדת שמות :רונן. ר 'גב

 17 . הוא לא יכול להעלות את זה לפה, זה לא יכול להיות...  :ר השמשוני"ד

 18 .יה בוועדת שמותזה לא ה :רונן. ר 'גב

 19 . יש גבול :ר השמשוני"ד

 20 .זה לא היה :רונן. ר 'גב

 21 ...חברים :געש. מר ח

 22 . זה לא היה, בגלל זה זה בעיה :רונן. ר 'גב

 23 ?לא עלה בוועדת שמות :געש. מר ח

 24 לא :רונן. ר 'גב

 25 ...זה עלה, חיים, לא :אטיאס. מר א

 26 ( לא ברור, מדברים ביחד. )לא דנו בזה בכלל :רונן. ר 'גב

 27 . אתה לא יכול להעלות את זה, זה לא היה בוועדת שמות :אטיאס. מר א

 28 חברים, טוב :געש. חמר 
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 1  . בואי שניה! רינה :גדרון. כ 'גב

אם זה לא עלה , נפתור את הסוגיה הזאת של כיכר המושבתכף  :געש. מר ח 2 

 3 ?הכיכר הזאת הייתה בוועדת השמות, בוועדת שמות אז בטח לא

 4 ?כיכר מה :מעודה. מר א

 5 ?הכיכר של המושב עלה בוועדת השמות :זריהן. מר י

 6 .המושב לא עלה בוועדת השמות אבל דיווחתי לאורי ולעודד כיכרה :מעודה. מר א

 7 . היא לא יודעת, רינה בוועדת שמות גם כן, אבל הנה :געש. מר ח

 8 .היא מתנגדת, היא קראה את זה :מעודה. מר א

 9 . זה לא עלה בהנהלה :געש. מר ח

 10 ?אז מה אתה מביא את זה לפה :רונן. ר 'גב

 11 .שכחתיכי , לא :מעודה. מר א

 12 אבל זה לא עלה בהנהלה , בסדר :עשג. מר ח

 13 ... אז צלצלתי אליהם  :מעודה. מר א

 14 . זה לא עלה בכלל, זה לא עלה לא בהנהלה ולא בוועדת שמות :אטיאס. מר א

 15 .זה עלה, לא :מעודה. מר א

 16 לא :אטיאס. מר א

 17 ...צילה הוסיפה את זה :געש. מר ח

 18 .זה לא עלה :ר השמשוני"ד

 19 .אני הוספתי :מעודה. מר א

. אבל בהנהלה זה לא עלה כי לא היה להמלצה של ועדת שמות :געש. ר חמ 20 

 21 ...אבל אף אחד לא ידע , כן דיברו, לא דיברו, בהנהלה כוכי אמרה מה

 22 .היא אמרה לי שיש הנהלה שאני אבוא לפה, רגע :מעודה. מר א

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

 24 ...מה, זכותה של המליאה לדון ,אני לא רואה בזה בעיה אגב :מעודה. מר א

 25 ?אז כיכר המושב בסדר? מה? כיכר המושב... אני לא , ה'חבר :געש. מר ח

 26 ( לא ברור, מדברים ביחד... )אל תגידי  :ר השמשוני"ד

לא , מדברים ביחד... )באיזה שפה, ן"בנושא נדל... ? ל"אתה היית בחו :זריהן. מר י 27 

 28 ( ברור
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 1 ?כיכר המושב, כוכי :געש. מר ח

 2 .כיכר המושב ואם זה לא מוצא חן בעיניהם אז זה בעיה שלהם :גדרון. כ 'גב

 3 .מה שהיה פה זה המושב כרכור שזה לא מסתדר בעברית :געש. מר ח

 4 .שזה לא עברית :גדרון. כ 'גב

 5 .השם הוא כיכר המושב :געש. מר ח

אחר כך , בכתב יד שאני כתבתי זה הכיכר המושב שאני ביקשתי :מעודה. מר א 6 

אז אמרתי לה , י לה שצלצלו אלי וביקשו כיכר מושב כרכוראמרת 7 

 8 ...אם זה משנה כיכר המושב שיהיה, להוסיף כרכור

 9 .זה לא עברית :גדרון. כ 'גב

 10 . קי.או, אז כיכר המושב :געש. מר ח

 11 

 12 57368417. ז.הדס שוורץ ת' הגב –ש בגין "ס ע"אישור מורשית חתימה למזכירת ביה. 8

 13 (. החינוך' מזכירה במח 025417106. ז.תמיכל עמר ' במקום הגב)

, אה. הגזבר בבקשה, הסעיף הבא על סדר היום, רים"תב, הסעיף הבא :געש. מר ח 14 

 15 ... ס "אישור מורשית חתימה למזכירת בי, סליחה? מה, סליחה רגע

 16 ?זה על סדר היום :זריהן. מר י

 17 כן :רונן. ר 'גב

 18 ?למה מחליפים אותה :כאכון. מר א

 19 . צריך לתת לה את הזכות לחתום, יאו מכרזהוצ :גלר. מר ר

 20 .אבל הייתה אחת :קעטבי. מר י

 21 .הייתה מורשית חתימה המזכירה של החינוך :דובר 

 22 ...מי שהייתה הייתה :גלר. מר ר

 23 . גברת בשם הדס שוורץ... הייתה מיכל :געש. מר ח

ות בגלל זה צריך לשנ ? החליפו אנשים? החלפתם אנשים פה, מה זה :זריהן. מר י 24 

 25 ?חתימות

 26 ...מה אני, אבל היא מתנגדת כוכי, אמרתי :מעודה. מר א

הפקידה של , זה מיכל עמר, יוסי, מי שהייתה מורשית חתימה, .קי.או :געש. מר ח 27 

 28 . צריך לתת לה זכות חתימה, ס בגין"נבחרה למזכירה לבי, אילנה
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 1 ?נוה פרדסים אושר, רגע :כחלון. מר ע

 2 . בשמות :געש. מר ח

 3 ?אין יותר פרי הדר, אבל לא הבנתי, כן :ןכחלו. מר ע

הקראתי את השמות ( לא ברור, מדברים ביחד. )נגמרו להם השמות :געש. מר ח 4 

 5 . זה מה שנשאר להם, קלמנטינה, מנדרינה, יש פומלית, עמוס

 6 . זה סמטאות של חמישים מטר? לא, זה הסמטאות :מעודה. מר א

 7 

 8 (. ב"מצ) 9/1/11ם אישור המלצות ועדת שמות מיו. 7חזרה לסעיף 

 9 . רים בבקשה"תב :געש. מר ח

 10 ? אתה מוכן לשבת אדון אטיאס, רגע :זריהן. מר י

 11 .יש פה טעות חיים :אטיאס. מר א

 12 ( לא ברור, מדברים ביחד... )הם ביקשו :גדרון. כ 'גב

ניניו ותושביו , נכדיו, אנו בני ומייסדי המושב", תראה מה הם כותבים :אטיאס. מר א 13 

 14 " מבקשים

 15 ? זה על סדר היום :זריהן. ר ימ

 16 ... ? מה :אטיאס. מר א

 17 ! זה על השמות :מעודה. מר א

לא , לא המושב, "מבקשים לקרוא לכיכר בשם כיכר מושב כרכור" :אטיאס. מר א 18 

 19 לוותיקים, הם רצו שתהיה לכרכור, רחוב המושב

 20 אין לי בעיה :מעודה. מר א

 21 רגע , ולמה  :אטיאס. מר א

 22 ... ו לזה כיכרשיקרא :מעודה. מר א

 23 .תן לו להקריא :רונן. ר 'גב

 24 . תן לגמור, רגע :אטיאס. מר א

 25 '? ה-להוריד את ה :מעודה. מר א

 26 . תקשיבי לבקשה שלהם, רינה :גדרון. כ 'גב

תן לי , רגע..." והחלוצים שבאו לכרכור( מלה לא ברורה)לכבוד ה" :אטיאס. מר א 27 

מבין את החשיבות מי כמוך . והיו מנוף לפיתוח 1935בשנת ", לדבר 28 
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פתחו משקים , שיש לעשר משפחות חקלאים שבאו במאורגן לכרכור 1 

..." נשמח אם תואילו בטוב לבכם . והגנה על המושבה... ללא מים 2 

 3 . הבקשה שלהם היא שזה יקרא כיכר מושב כרכור

 4 .עכשיו אני מבינה את הבקשה שלהם :גדרון. כ 'גב

 5 .כור לוותיקיםהבקשה שלהם להנציח את השם כר :אטיאס. מר א

 6 .אז יקראו לזה כיכר כרכור :זריהן. מר י

 7 .אז אמרו מושב כרכור :אטיאס. מר א

 8 .כי זה גם רחוב המושב :גדרון. כ 'גב

 9 ( לא ברור, מדברים ביחד)מאחר והנושא , חברים :געש. מר ח

 10 .כיכר מושב כרכור :גדרון. כ 'גב

 11 ?את רוצה שיקראו לזה כרכור, רינה :זריהן. מר י

 12 ... ככה זה היה בהתחלה לפני מאה שנה, רינה... מושב כרכור, לא נכון :משוניר הש"ד

 13 .יקראו לזה כיכר כרכור :זריהן. מר י

 14 . זה היה מושב :ר השמשוני"ד

 15 ה'חבר :געש. מר ח

 16 .או כיכר המושב או כיכר כרכור :זריהן. מר י

 17 זוכר  אני כבר לא, מאחר ואנחנו מתווכחים ואני לא לשונאי מומחה :געש. מר ח

 18 .רינה מומחית, רינה :זריהן. מר י

 19 ... דקה :געש. מר ח

 20 ? כיכר המושב פסיק :מעודה. מר א

 21 .חולם מלא, חולם חסר, שורוק, לא יודע פסיקים :געש. מר ח

 22 . אז כיכר המושב פסיק כרכור, אז אני לא מסכים :מעודה. מר א

 23 אני מבקש  :געש. מר ח

 24 . לשוני זה בסדר :מעודה. מר א

 25 . ככה זה נכון, באמת :רונן .ר 'גב

לא קרה שום , חברים, זה קרוב לחצי שנה, זה לא חצי שנה, מנובמבר :געש. מר ח 26 

 27 . איך קוראים לצורות האלהאני לא יודע , ןן וי  י  , הכיכר שם, דבר

 28 ?לדון עוד פעם :מעודה. מר א
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היא לא דנה בכלל ... שלא, אני מבקש ועדת השמות תשבו תתחבטו :געש. מר ח 1 

תבדקו את . אני לא רוצה שתהיה בעיה. אישרו את זה, דת השמותוע 2 

 3 ( לא ברור, מדברים ביחד. )זה

 4 

 5 (. ב"מצ)רים "אישור תב. 9

 6 . בבקשה, רים"תב :געש. מר ח

הגנת ( לא ברור, מדברים ביחד... )זה , תוכניות אב למחזור, 513 :גלר. מר ר 7 

 8 איגוד ערים, הסביבה

 9 .ורמה זה תוכניות מחז :זריהן. מר י

שתי . אחת מפורטת ואחת כללית, שתי תוכניות, הפרדה במקור :גלר. מר ר 10 

 11 תוכניות זכינו

 12 ?איפה התוכניות האלה :זריהן. מר י

 13 .בקול קורא :גלר. מר ר

הכסף שיש פה בשביל הזה זה ? מי משלם? אנחנו עושים את התוכניות :זריהן. מר י 14 

 15 ?בשביל התוכניות

שיפוץ  – 514? .קי.או... 42, להגנת הסביבהאלף שקל שאני שם  241 :גלר. מר ר 16 

 17 .אלף שקל 298, הרשאה של מפעל הפיס, ס חקלאי"בי

 18 .ובראן'לפחות שפה יהיה היתר בנייה ג ?מה הולכים לשפץ :זריהן. מר י

 19 ... אתמול הבאתי את המשטרה  :געש. מר ח

 20 .בלית ברירה? אתה הבאת :זריהן. מר י

 21  .נמאס לי, לא בלית ברירה :געש. מר ח

 22 .שטח של מועצה, איך אתה נותן לו... ליזם לעבוד ב איך אתה נותן :זריהן. מר י

 23 .איו בינינו ויכוח :געש. מר ח

 24 הפקרות :זריהן. מר י

 25 ... יכול להגיד לך אפרים כמה אני מתעסק עם  :געש. מר ח

להביא , יכלת להוציא תוכניות, היה לך שנתיים, לא הבנת אותי :זריהן. מר י 26 

להוציא תוכניות ברמה ולעבוד לאט , שות קנטרי ברמהלע, מומחים 27 

 28 ?למה הכל בשלוף, לאט
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 1 ...והקמתם ועדה , וזה היה בישיבות הנהלה חיים :כאכון. מר א

 2 ( לא ברור, מדברים ביחד)? מה זה :מעודה. מר א

 3 .מערכת שמע ללקויי שמיעה, סידור נגישות באולם תרבות :געש. מר ח

 4 . אלף שקל 68סך הכל , ביטוח לאומיהרשאה של המוסד ל :גלר. מר ר

 5 . אישרנו את זה בתקציב :מעודה. מר א

 6 ? מה זה :גלר. מר ר

 7 ? ר"בתקציב אישרנו את זה את התב :מעודה. מר א

אלף  55, ס"זה מערכת שמע לליקויי שמיעה באולם תרבות של המתנ :געש. מר ח 8 

 9 . אלף שקלים מהמועצה 13, שקלים מהביטוח לאומי

 10 ?ס"לבי? נכון, מה שאישרנו פעם :מעודה. מר א

 11 . ס"המערכת תהיה שלנו ותהיה במתנ :גלר. מר ר

 12 להקציב לליקויי שמיעה או , השאלה מה אתה רוצה :רונן. ר 'גב

 13 ? מה הקשר, ס יקציבו אותם"שיקציבו המתנ? למה שאני אקציב :כאכון. מר א

 14 .רבאופן כזה או אח... ס הוא גם "המתנ? ס"מה זה המתנ :ר השמשוני"ד

 15 ?מה :כאכון. מר א

 16 השירות שאתה נותן  :ר השמשוני"ד

 17 ?כן :כאכון. מר א

 18 ...מה שאתה :ר השמשוני"ד

 19 לתת את זה לבתי ספר את כל התקציבים האלה...  :גלר. מר ר

 20 . אתה לא יכול לתת את זה  :ר השמשוני"ד

 21 ?למה, אני רוצה לדעת :כאכון. מר א

 22 .זה מיועד למערכת שמע באולם :געש. מר ח

 23 ?אבל למה אתה מתעצבן :זריהן. ר ימ

בבתי ספר מבצעים עכשיו כיתות נגישות מכסף של , זה לבתי ספר :געש. מר ח 24 

 25 ...משרד החינוך

ס שלא נותן "אנחנו יותר מדי מתקצבים את המתנ, שאלתי משהו אחר :כאכון. מר א 26 

 27 .לנו כלום בחזרה

 28 .יש תרבות? למה :רונן. ר 'גב
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 1 .משלמת על התרבות כסף את? איזה תרבות :כאכון. מר א

 2 .אל תדאגי, יש להם כסף :מעודה. מר א

 3 ?ס"השאלה למה הוא לא מוציא את הכסף המתנ, חיים, מתפלא עליך :כאכון. מר א

 4 .כי הוא נותן שירותים לתושבים ולא לעצמו :געש. מר ח

 5 ס"גם היום עשינו אירוע במתנ :גלר. מר ר

 6 .עלה לנו כסף, כן :כאכון. מר א

 7 ?מה זה :גלר. מר ר

 8 .עלה לנו כסף :כאכון. מר א

 9 לא משנה :גלר. מר ר

. זה הויכוח שיש עם חיים, ס במתנה"זה לא מהמתנ, שילמנו לו כסף :כאכון. מר א 10 

 11 ... עלה לך, בהחלט( לא ברור, מדברים ביחד)

 12 .יש לנו עשרה אירועים בשנה :געש. מר ח

 13 .סףשאתה מקבל בחינם וכל השאר אתה משלם עליהם כ :כאכון. מר א

 14 ?ס שלך"זה מתנ? למה לא :גדרון. כ 'גב

מיליוני שקלים , שימי לב, את מתקצבת אותו כל יום בכסף, סליחה :כאכון. מר א 15 

 16 . ס"את נותנת למתנ

 17 ?במה :גדרון. כ 'גב

מיליוני שקלים אנחנו מוציעים ? מה הם עושים לנו? מה זה במה :כאכון. מר א 18 

 19 . עליהם

 20 .הלאה, הלאה :געש. מר ח

 21 .השתתפות בפיקוח על מכון טיהור :רגל. מר ר

 22 ? לא... למה איכות הסביבה כן ו, למה איפה ואיפה, ס"המתנ... הנה :כאכון. מר א

מדברים ... )זה לא אירועים, כולם משלמים, איכות הסביבה שילמו :ר השמשוני"ד 23 

 24 ( לא ברור, ביחד

... אל תנסי , נשמה, כוכי, כוכי, המועצה שילמה, המועצה שילמה... :כאכון. מר א 25 

 26 ( לא ברור, מדברים ביחד)

 27 המשרד להגנת הסביבה  :גלר. מר ר

 28 ?וכמה המועצה שילמה :כאכון. מר א
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 1 . אלף שקל 50זה  :גלר. מר ר

 2 . לא בשביל האירוע של היום :זריהן. מר י

 3 (לא ברור, מדברים ביחד)האירועי של היום   :רונן. ר 'גב

 4 ?של הכנס הארצי כמה העירייה שילמה על האירוע :געש. מר ח

 5 .על הכנס היום :כאכון. מר א

 6 .הוא יגיד לך, הנה :גדרון. כ 'גב

 7 ? על מה אתה מדבר... :ר השמשוני"ד

 8 ?שמעתם חברים, אלף שקל המועצה שילמה 20, תודה רבה :כאכון. מר א

 9 .ס"לא למתנ :געש. מר ח

 10 ...לא :ר השמשוני"ד

 11 ( לא ברור, רים ביחדמדב... )לכל , לגורן, לאוכל, כללית :כאכון. מר א

 12 .באולם... לכיבוד זה נורמאלי, בוא הנה, הי, הי, הי :מעודה. מר א

 13 ?גם אתה נותן בחינם ? גם אתה נותן בחינם :גדרון. כ 'גב

 14 בוא תגיד לי מה( לא ברור, מדברים ביחד)... מה, מה :כאכון. מר א

 15 .ןשוויו... ס"ש... אחרי זה , מבזבז כספי ציבור :בר כוכבא. ד א"עו

 16 ? על מה אתה מדבר? איזה שוויון, איזה שוויון :כאכון. מר א

 17 ... עכשיו אתה מקבל כסף.. :זריהן. מר י

 18 .כל שנה, גונב למועצה כל חודש אלף שקל אתה 50... :כאכון. מר א

 19 .אתה עולה פי שתיים :זריהן. מר י

 20 ! יא חתיכת כלב :כאכון. מר א

 21  296ר "תב :געש. מר ח

 22 אלף 690 : כאכון. מר א

 23 ... :בר כוכבא. ד א"עו

 24 (לא ברור, מדברים ביחד)... אתה , אתה לא עושה כלום...  :כאכון. מר א

 25 ! שנה לא תדע 20, מה שאני יודע...  :זריהן. מר י

בוא תצדיק את ! ?מה אתה עושה במועצה? מה אתה עושה אתה :כאכון. מר א 26 

 27 !  העבודה שלך

 28 !עאנחנו נראה אותך עוד שבו... :זריהן. מר י
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 1 !?מה עשית היום? כאן מה אתה עושה!! תצדיק את העבודה שלך :כאכון. מר א

 2 ! לא חייב לך דין וחשבון :בר כוכבא. ד א"עו

! אוהו עוד מעט מה אתה תהיה חייב לי, אתה חייב לי? מה עשית היום :כאכון. מר א 3 

 4 ! אתה לא תשב שם, אני מבטיח לך, םעוד מעט אתה לא תשב ש

 5 .ונראה נחיה :זריהן. מר י

 6  !!אתה תעוף מפה !אתה לא תשב שם!  אל תדאג :כאכון. מר א

 7 !כוכי הגעת בזמן, ל"באת מחו :זריהן. מר י

 8 ! אתה תסולק מפה :כאכון. מר א

 9 ! הלכת בזמן :זריהן. מר י

 10 ! אל תדאג :כאכון. מר א

 11 ...  :זריהן. מר י

 12 ( ברורלא , מדברים ביחד... )תראהאתה ! משמים! חכה! חכה :כאכון. מר א

 13 296ר "תב :געש. מר ח

 14 .ויפתח השם את פי האתון :זריהן. מר י

 15 ! שתוק! שתוק! שתוק :כאכון. מר א

 16  296ר "תב :געש. מר ח

 17 ...  :גדרון. כ 'גב

 18 ! שתוק, שתקת עד עכשיו :כאכון. מר א

 19 296ר "תב :געש. מר ח

 20 .כותבים להם, אפילו מכתבים הם לא יודעים לכתוב :גדרון. כ 'גב

מיליון  5-ר ל"הגדלת התב, עבודות קבלניות, הגדלת השתתפות בעלים :עשג. מר ח 21 

 22 .שקל

זה , מה? לאן אתה הולך, מה, רגע, רגע, רוצה פירוט, רגע, רגע, רגע :זריהן. מר י 23 

 24 ?עסק פרטי שלך פה

 25 .אני בענייני סדר היום, אתה בענייניך :געש. מר ח

 26 .י רוצה פירוט לכל דברפה אנ, לא פה, בבית שלך תעשה ככה, לא :זריהן. מר י

 27 . לך אחד, יש לו שש מנדטים, מותק :בן צבי. ח 'גב

 28 ? מה זה, פיתוח מכון טיהור :זריהן. מר י
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 1 . משער מנשה 5יש לו שש מנדטים גם אם היה מביא , חיה :מעודה. מר א

 2 אני מבקש  אפרים :געש. מר ח

 3 . זה לא בגלל כישוריך :מעודה. מר א

 4 ...מה אתה רוצה :זריהן. מר י

 5 . בטעות 10-כש 20את היית מביאה  :בן צבי. ח 'גב

 6 הפיתוח  :געש. מר ח

 7 .מה שהיא עושה עכשיו שנים לא נעשה :גדרון. כ 'גב

 8 . היא יש לה תעודה, היא יש לה תעודה :זריהן. מר י

 9 .שנים לא נעשה מה שהיא עושה עכשיו :גדרון. כ 'גב

 10 אבל כחברת מועצה, נכון :מעודה. מר א

 11 ! שנים לא נעשה :וןגדר. כ 'גב

 12 ! כל הכבוד :מעודה. מר א

 13 אז לפחות תגיד, יפה :גדרון. כ 'גב

 14 ...אבל היא יכולה  :מעודה. מר א

 15 .גם את הדברים הטובים :גדרון. כ 'גב

 16 זה נכון :מעודה. מר א

 17 על הכיפאק :גדרון. כ 'גב

 18 ...בגלל זה היא :מעודה. מר א

 19 . את זה בלי תעודה עשית, קודם כל חיה :גדרון. כ 'גב

אבל מבחינת , בגלל זה נתתי לה לעשות הכל, סליחה... בגלל זה היא  :מעודה. מר א 20 

 ... 21 

 22 .תודה רבה, אפרים :געש. מר ח

 23 .יש לה יותר ניסיון :גדרון. כ 'גב

 24 .תודה רבה, אפרים :געש. מר ח

 25 בבקשה :מעודה. מר א

 26 .אני מאוד מודה לך :געש. מר ח

 27 .היו נכנסים... כי גם אם הוא הביא שישה , אני מפרגן לך, לא :מעודה. מר א

 28 ... מכון הטיהור  :געש. מר ח
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 1 ...כל אחד, נכנסו כולם בגללך והם עכשיו התמערבו :מעודה. מר א

בגלל עבודה שאנחנו , נכנסנו בגללו והוא גם ימשיך בגללו ובגללנו :גדרון. כ 'גב 2 

 3 .עושים ולא אתם

 4 ... ל אתםהוא יכול להיות שהוא ימשיך אב :מעודה. מר א

 5 (לא ברור, מדברים ביחד)? איזה עבודה? איזה עבודה את עושה :זריהן. מר י

אני . שלוש אולי –שתיים ' היא תהיה מס, אבל כוכי, הוא ימשיך :מעודה. מר א 6 

 7 ... מבטיח לך 

 8 ! אפרים( לא ברור, מדברים ביחד)אפרים ? אתה רוצה לשמוע :געש. מר ח

 9 כן :מעודה. מר א

 10 . נו באמת ,די :געש. מר ח

 11 אני מפרגן לך , אדוני :מעודה. מר א

 12 ! די, עוד פעם תודה רבה, עוד פעם תודה רבה, עוד פעם תודה רבה...  :געש. מר ח

אני התכוונתי תגיד לכוכי שאמרתי חיים , סליחה שקראתי לך חיה :מעודה. מר א 13 

נכון שאתה כבר עוד מעט תצטרף לגמלאים שלה , מגיע יצא לי חיה 14 

, אבל אתה אומר אפרים, אני מדבר, ול להגיד כוכי שקטאבל אתה יכ 15 

 16 אבל אני אשמח מאוד שתגיד , נכון שאפרים שם נעים וכוכי לא בדיוק

 17 ! די, כוכי... מכון הטיהור :געש. מר ח

עם כוכי שהכלבה שלי קראתי לה כוכי ואני ( מלה לא ברורה)מרוב  :מעודה. מר א 18 

 19 ?נכון כוכי, אמרתי לה

 20 ...תעשה טובה לעצמך, אפרים? י דיאול :גדרון. כ 'גב

 21 .ואני קראתי לחתול שלי גם כוכי :זריהן. מר י

הכלבה אשתי קראה ...אני ( צוחקים. )כי אתה לא אוהב את החתולה :מעודה. מר א 22 

 23 ... ? למה, לה גולדה

פרדס חנה , מכון הטיהור ביוב הוא מכון משותף לעיריית חדרה :געש. מר ח 24 

גבעת עדה ואור עקיבא וקיסריה והוא , ינהבנימ, זרקא-סר א'ג, כרכור 25 

 26 .1993-1994הוקם בשנת 

 27 ?מה זה :מעודה. מר א

הוא  החלק שלנו בהון, הוא עובר קטעים של שדרוג, מכון טיהור ביוב  :געש. מר ח 28 
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 1  . אחוז 18על כן חלקנו בעבודות הפיתוח שם הוא , אחוז 18

 2 ? 4.5שילמנו כבר  500תוספת  :מעודה. מר א

 3 .אלף שקל 500רים ועכשיו אנחנו מגדילים בעוד "ואישרנו פה תב, נכון :געש. מר ח

 4 ? כמה אחוז זה :זריהן. מר י

 5 .אחוז 18בסך הכל החלק שלנו  :געש. מר ח

 6 ?בתוך זה 500-כמה אחוז זה ה :זריהן. מר י

 7 –מבנה יביל . אחוז בתוכנית הפיתוח של המכון 18-מיליון זה ה 5-ה :געש. מר ח

אלף  150ר בעוד "אנחנו מגדילים את התב, ת למידהכיתות לימוד ערכ 8 

 9 .אישרנו את המבנה היביל', ורג'המרכז למידה של ג, שקל

 10 אבל יש לך את הכיתות ממלכתי שאז קנינו וקנינו  :זריהן. מר י

 11 ... אבל אישרנו לו את המבנה היביל :מעודה. מר א

ם כל מה עושים ע? ןבכל הכיתות שהיו שם הילדים הלכו למעיינות נכו :זריהן. מר י 12 

 13 ?הכיתות של ממלכתי כרכור

הם עברו ... חלק מהקרוואנים שנמצאים בכרכור לדעתי הם  :געש. מר ח 14 

אם יגעו בהם אני לא יודע מה יקרה , 97מהשיפוץ של , ממרחבים 15 

 16 אבל , להם

 17 ... יכול להיות ש? למה :זריהן. מר י

ה כשאני אשלים את אני מקווה ששנה הבא, נכון להרגע הם פנויים :געש. מר ח 18 

 19 ...החצי השני של מעיינות יתפנו חלק מה

 20 ?למעיינות לקחתם גם קרוואנים :זריהן. מר י

אז ישתחרר הלחץ אני ... לא למעיינות אנחנו בונים עכשיו, לא, לא :געש. מר ח 21 

 22 .מקווה

 23 ...מה עם כל הילדים שהיו צריכים להיות בממלכתי, עכשיו ישתחרר :זריהן. מר י

 24 . ס"לפי הרישום בכרכור בשנה הבאה נצטרך לבנות עוד בי :געש. מר ח

 25 נכון :גדרון. כ 'גב

 26 ? מה זה 150-ה, אני שואל :מעודה. מר א

 27 .לתשתיות סביב הקרוואן :געש. מר ח

 28 ?אלף שקל 90 :מעודה. מר א
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 1 כן :זריהן. מר י

 2 ?אפשר לדעת? מה זה? א"זה כביש מגד לת? מה? איזה תשתיות :מעודה. מר א

 3 .אלף שקל 200ר המקורי היה "התב, ר היה"התב :גלר. מר ר

 4 .לקרוואן :מעודה. מר א

חוץ מזה , אלף שקל 250-כשפתחנו את המכרז עלות הקרוואן הייתה כ :גלר. מר ר 5 

 6 .ופיתוח השטח, לתשתיות וביסוסיש נושא של התחברויות 

 7 ?ר כזה"אז למה מראש לא הבאת תב :מעודה. מר א

 8 . 200כי חשבנו שהעלות תהיה  200כי מראש פתחנו  :גלר. מר ר

 9 ...לא חשבת על ה :מעודה. מר א

 10 . כשיצאנו למכרז לא ידענו מה תהיה התוצאה :גלר. מר ר

 11 ?אלף תשתיות 100 :מעודה. מר א

 12 .אלף שקל רק המבנה 250 :גלר. מר ר

 13 נים יבילים כאלה בכל מיני מקומותמבהעמדתם אבל  :זריהן. מר י

 14 המבנה האחרון :גלר. מר ר

 15 עלהץ כשאתם לא יודעים כמה זה  :זריהן. מר י

 16 עכשיו עברו מאז מספר שנים, אלף שקל 200-התכנסנו ל :גלר. מר ר

 17 למה הוא לא עושה לך אומדן, יש פה מהנדס :זריהן. מר י

 18 . זה האומדן היה :גלר. מר ר

 19 .כמה עולה תשתיות :זריהן. מר י

 20 ?ההצעה של מי הייתה, מכרז... אטיאס :מעודה. מר א

 21 ?לביסוס, אלף שקל תוספת למה 150אתה רוצה עכשיו  :זריהן. מר י

 22 לא ? מה זה :גלר. מר ר

 23 250באומדן היה  200את המחיר שבמקום , כדי להשלים את הקניה :געש. מר ח

 24 (לא ברור, מדברים ביחד.  )מיזוג אוויר ותשתיות אחרות 100ועוד 

 25 ?זה מזגנים :מעודה. מר א

בסך הכל זה התוספת של , ר לתשתיות קיימותגם חיבו, זה מיזוג :געש. מר ח 26 

 27 .המחיר שעלה הקרוואן

עכשיו התוספת הזאת מצריכה מכרז בשביל , אני שואל שאלה :מעודה. מר א 28 
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 1 ... עכשיו אתה מוסיף , .קי.או, 240-כי הוא זכה ב? תשתיות אחרות

 2 .הוא לא העלה :אטיאס. מר א

 3 ...יש פה :זריהן. מר י

עכשיו המועצה צריכה להוציא , על המבנה זהו... אבל הוא לא העלה :אטיאס. מר א 4 

 5 . הוצאות כדי להכין את המקום

 6 ... יש מזגנים, מיזוג :גלר. מר ר

 7 ?יש לכם מכרז, המבנה :זריהן. מר י

 8 ... אלף 60, 50שלא יהיה אחד שזה  :מעודה. מר א

 9 ?של מבנים :זריהן. מר י

 10 כן :געש. מר ח

 11 .רזמכ, זה לא הצעות מחיר :זריהן. מר י

 12 .אז על זה יהיה מכרז :מעודה. מר א

 13 . מעיינות' בניית שלב ב, מבנה :געש. מר ח

 14 ...היה מכרז  :גלר. מר ר

 15 .150אבל עכשיו על , לא :מעודה. מר א

האלה זה כדי להגדיל את  150-חלק מה, 100זה רק על , 150-לא על ה :געש. מר ח 16 

על קרנות ר "אנחנו פתחנו תב, ס מעיינות"בבי' בניית שלב ב...ה 17 

הגיעה הרשאה תקציבית ממפעל הפיס ואנחנו פשוט , הרשות 18 

 19 מחליפים 

 20 ?למה מפעל הפיס ולא משרד החינוך  :מעודה. מר א

כי משרד החינוך עושה פריש מיש עם מפעל הפיס על בניית כיתות  :געש. מר ח 21 

את שלב ', חינוך בארץ ומשרד החינוך החליט את המימון של שלב ב 22 

מפעל הפיס יממן וקיבלנו את ' ט ששלב בהחלי, הוא מימן' א 23 

ההרשאה ממשרד הפיס ואנחנו פשוט מחליפים את מקור המימון  24 

 25 .ר"בתב

 26 ? איזה סכום זה :קעטבי. מר י

 27 מיליון  3 :מעודה. מר א

 28 . 3,400,000 :גלר. מר ר
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 1 ? איזה סכום, הרשאה :קעטבי. מר י

 2 3464 :געש. מר ח

 3 . 464 :גלר. מר ר

 4 . תוח חצר ומגרשזה כולל פי :ארז. מר ד

 5 ?אלף שקל בשביל אופניים 700 :מעודה. מר א

 6 ?אבל מתי גמרנו את הכביש הזה דניאל :זריהן. מר י

 7 .מאגד עד בנק הפועלים, לא הכביש, לא, לא :געש. מר ח

 8 ?זה היה בתקציב, אבל איפה... להרוס את החומה...  :זריהן. מר י

 9 .בתוכנית פיתוח :געש. מר ח

 10 ?נית פיתוח של התקציבבתוכ :זריהן. מר י

ולא פתחנו  2011-בתוכנית פיתוח שאמרנו אנחנו רוצים לעשות ב :געש. מר ח 11 

אבל לא . ר בסכום שלא מספיק"היה תב, אנחנו פותחים עכשיו, ר"תב 12 

 13 .הוצאנו עוד גרוש פה

 14 ... למה אין מישהו שיעשה? אבל למה אין אומדנים, לא משנה :זריהן. מר י

אלף שקל להעתיק כבל ראשי שלא  180זק ידרוש ממני לא ידעתי שב :געש. מר ח 15 

 16 .ידענו שהוא שם

 17 ?לא ידעת :זריהן. מר י

 18 לא :געש. מר ח

דקות היה אומר  10תאמין לי שאם היה פונה לבזק תוך ? יש מהנדס :זריהן. מר י 19 

הגזבר מועצה עושה את העבודה של . תנו לו לעבוד, לך יש קו של בזק 20 

 21 .צה הוא לא מהנדסגזבר המוע. זו הבעיה, המהנדס

 22 . לא חשוב, הוא לא עושה את זה, אלף שקל 180זה  :געש. מר ח

 23 . אל תגיד לי הוא לא עושה :זריהן. מר י

ברחוב השלום בכרכור יש לנו בעיה של , החרובים' רח. הלאה, טוב :געש. מר ח 24 

 25 פיקוסים ש

 26 אמרת  :זריהן. מר י

לשניהם יש בעיה עם , זה רחוב השלום בכרכור, רחוב החרובים :געש. מר ח 27 

 28 .הם עץ מוגן, פיקוסים שנטעו בתחילת שנות החמישים
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 1 ?פיקוס מוגן :מעודה. מר א

 2 .מתוך חמישה סוגי פיקוסים שלושה מוגנים, כן :געש. מר ח

 3 ?להגן עליהם באיזה מחסן, אפשר להוריד אותם :מצליח. מר ע

 4 יש תוכנית, הפיקוסים האלה :געש. מר ח

 5 ?לאלף שק 700 :מעודה. מר א

 6 כן :געש. מר ח

 7 ?זה הזמן לבזבז על פיקוסים :מעודה. מר א

גם ברחוב השלום וגם בחרובים אם לא , להערכתי גם בדרך השלום :געש. מר ח 8 

נתחיל לטפל בזה מיד המועצה תיתבע כי הם נטועים בשטח ציבורי  9 

 10 ולא בחצרות על הרס בתים והרס תשתיות 

 11 .זה מעלה את הזה :ר השמשוני"ד

 12 תבוא לשם תראה, זה מעלה את הבתים :געש. מר ח

 13 השורשים :גדרון. כ 'גב

יש לנו בעיה של חרובים שאותם אי אפשר , החרובים' ברח, השורשים :געש. מר ח 14 

להעתיק שגם הם יוצרים בעיה על המדרכה והפיקוסים לאורך כל  15 

 16 .הרחוב

 17 ?זה מפריע למדרכה, מה :זריהן. מר י

 18 .לתשתיותלדרכים כבר ו, הפיקוסים לא :געש. מר ח

 19 .אחוזה' אז תזיזו את הכביש כמו ברח :זריהן. מר י

 20 .אי אפשר כבר :געש. מר ח

 21 ?אי אפשר :זריהן. מר י

 22 .כי שמה כבר סללו את הכביש :געש. מר ח

 23 אותה בעיה יש עם השורשים של עצי אקליפטוס בשכונות של, חיים :מצליח. מר ע

 24 . פה לא, כשהאקליפטוס בחצר הפרטית :געש. מר ח

 25 .זה לא בחצר פרטית :מצליח. עמר 

 26 . הייתי אתך שמה. אקליפטוס שמה בחצר הפרטית, הייתי אתך שמה :געש. מר ח

 27 ?באיזה שכונות זה :ארז. מר ד

 28 .במוסקוביץ :מצליח. מר ע
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זה משהו אחר , האקליפטוס בתוך החצר, הייתי אתך שמה, מצליח :געש. מר ח 1 

 2 .פה זה בתוך הדרך, לגמרי

 3 ?וא בתוך החצר האנשים יכולים להוריד אותוואם ה :מצליח. מר ע

 4 .צריכים להביא את קרן קיימת :געש. מר ח

 5 . צריכים להגיש בקשה :רונן. ר 'גב

זה מה שאמרתי להם אז כשהייתי אתך , להגיש בקשה לקרן קיימת :געש. מר ח 6 

 7 .שנתיים –לפני שנה וחצי 

אתה רוצה עכשיו  ,אז אמרת שאתה לא מוכן לעזור לי להוריד אותם :מצליח. מר ע 8 

 9 ?שקרן קיימת שיוריד אותם

 10 .זה מה שאמרתי, בטח :געש. מר ח

 11 .אין בעיה :מצליח. מר ע

 12 . ן קיימת תיתן להם אישור שיורידואם קר :געש. מר ח

 13 . אבל קרן קיימת עדיין צריכה לאשר את זה, זה לא שייך :רונן. ר 'גב

 14 . רים כפי שהם"אני מבקש לאשר את התב :געש. מר ח

 15 ?להעביר אותם...  :זריהן. מר י

 16 כן :געש. מר ח

 17 ?מי מעביר אותם? מי לוקח אותם :זריהן. מר י

יש לי מפרט , אין לי פה את המפרט, אנחנו עובדים לפי הקרן הקיימת :געש. מר ח 18 

יכול להיות שלא נוציא גרוש , של קרן קיימת איך לעקור ואיך לעשות 19 

ביבה ואולי נצטרך כי נעשה סקר כדי לראות מה הנזקים שיגרמו לס 20 

 21 .ר לפני שיוצאים לדרך על המדרכה והכביש"לעדכן את התב

 22 ?כמה זה עולה, כמה לוקח לעקור עץ :זריהן. מר י

 23 . יש שם הרבה מאוד כסף :געש. מר ח

 24 ? יש הצעות מחיר :קעטבי. מר י

 25 ? 6, 5, כמה :זריהן. מר י

 26 ... צריך לתקןאבל אחר כך , רגע... אבל אחרי זה צריך לתקן, כן :ארז. מר ד

 27 ?כולל הכל, זה כולל התיקונים :זריהן. מר י

 28 כן :ארז. מר ד
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 1 . ר כולל הכל"התב :זריהן. מר י

אחרי זה ראיתי את הבית , צריכים לבחון את זה עוד פעם, אמרתי לך :געש. מר ח 2 

 3 . אני לא יודע להגיד, מתרומם מהעצים

 4 .יש הצעות מחיר? מה זה אומדן :קעטבי. מר י

 5 .זה לא בחצר שלהם, זה בתוך הרחוב :געש. מר ח

 6 ?המועצה שתלה את זה :זריהן. מר י

המועצה נטעה את העצים בתחילת שנות החמישים כשהיה פה כפור  :געש. מר ח 7 

 8 .כנראה שבכל הארץ באותו הזמן שתלו את הפיקוסים, נטעו עצים

 9 ?אבל כמה כסף זה עולה :קעטבי. מר י

 10 ?למה הסכום הזה :מעודה. מר א

 11 .מהנדס המועצה... של העצים... עשינו הערכת מצב לפי ה :עשג. מר ח

 12 ?עם מי עשית :קעטבי. מר י

 13 .יש לי פירוט על כל עץ :ארז. מר ד

 14 ?על פי עצים כמה עצים :מעודה. מר א

( לא ברור, מדברים ביחד. )אלף שקל רק אגרונום 40זה ...עד , רבותי :ארז. מר ד 15 

 16 ( לא ברור, ביחד מדברים... )אגרונום שילווה את זה ויתן

 17 ... אם יש החלטה אין לי בעיה :זריהן. מר י

. אני לא יכול לבקש מהם. זה בתוך השטח הציבורי, זה בכביש יואב :געש. מר ח 18 

 19 ?מי בעד, רים"אני מבקש לאשר את התב

 20 ?זהו, מה, רגע :מעודה. מר א

 21 . תודה רבה, פה אחד :געש. מר ח

- ישיבה נעולה- 22 

 23 

 24 

  25 


