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 5 

 6 ישיבת מועצת פרדס חנה 

 7 :נכחו 

 8 ראש המועצה, מר חיים געש

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

 10 מהנדס המועצה, מר דניאל ארז

 11 מנהלת הלשכה, צילה כהן' גב

 12 צההיועץ המשפטי למוע, ובראן'ד ג"עו

 13 חשב המועצה, מר שלום סגל

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

 15 ,רינה רונן' גב, מר אבי כאכון, מר נחמיה מנצור, חיה בן צבי' גב, מר יוסי זריהן

 16    מר יואב קעטבי, מר עמנואל מצליח 

 17 

- פרוטוקול- 18 

 19 

 20 תחום של הקמת ועדה לתכנון ובנייהב והאצלת סמכות מועצהמינוי סגן בשכר לראש ה. 1

 21 .ד אלדד בר כוכבא"להתחדשות עירונית לעו     

 22 . בבקשה, יוסי :געש. מר ח

אבל , אני רוצה לומר שאין ספק שראש המועצה צריך סגן על מנת לעבוד :זריהן. מר י 23 

לא יכול להיות , הסגן שבחרת לפי דעתי אינו ראוי ואפילו יותר מזה 24 

אני אקריא ממש כמה שורות כדי , מה שהוא כותב שהוא יכתוב עליך את 25 

 26 . שזה יהיה בהקלטה

 27 .באחד הדיונים הקראת משהו :געש. מר ח

 28 זה עכשיו , לא, לא, לא :זריהן. מר י

 29 .זה משהו חדש :געש. מר ח

. הגיע אלינו מלא מלא מלא, לא הגיע אליך, הוא כתב הרבה מאוד, כן :זריהן. מר י 30 

, ד בר כוכבא"אומר עו. ה יכול להתרגזאת, יש לך אפשרות, אמרתי לך 31 

כרכור -פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה  

 א"בשבט תשע' א  6/1/11תאריך ' ביום ה 
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לא "? ד"מי שכותב כזה דבר יכול להיות עו, ד בכלל"לא יודע איך הוא עו 1 

פעם הבעתי את דעתי על ראש המועצה בעל פה ובכתב מבחינת הבעת  2 

חשש לגילוי תכונות והתנהגות של אנטיפתיות גלויה וסכיזורפרניה , דעתי 3 

הציבור בעשיה בפועל תוך שאיפה פוליטית סמויה ללא שיתוף כלל נבחרי  4 

להיווצרותה עד כמה שניתן של הרמוניה חברתית היא תכונה טבועה  5 

מלה לא )ובריאה באדם נורמאלי ובוודאי לא חתירה לשלטון יחיד  6 

ד כותב על ראש "תגיד לי אתה אם עו, "מוזר ואף מנוול, שונה( ברורה 7 

וא צריך לשים ה, מועצה כזה דבר אם הוא יכול בכלל להיות נבחר ציבור 8 

עלי לא יהלכו אימים לא , יתפרו תיקים. "את המפתחות וללכת הביתה 9 

מאוד מסוכנת וחסרת ... אגיב בעתיד בהתאם , לא במישרין, בעקיפין 10 

חולניות בינונית וכרוכה בהתנהלות , אחריות שלדעתי מדובר בעבריינות 11 

, "שפלות וביזיון של אדם בתפקיד ראש מועצה, באפליה ודעה קדומה 12 

תכף אני , אם אתה לוקח אדם כזה לידך שהוא לא ראוי. ושה וחרפהב 13 

אתה , ד בר כוכבא"עו, אתה יכול לתבוע אותי אדון בר כוכבא, אגיד לך 14 

ויש לך , אני אומר לך, זה בושה שיהיה לידך אדם כזה, יכול לתבוע אותי 15 

, זהו, כן. תודה רבה, לחשוב ואולי לשנות את דעתך, לדבר... הזדמנות 16 

 17 ?ה מה יש לך להגידמעבר לז

 18 .בבקשה, כן יואב :געש. מר ח

 19 .גועל נפש :זריהן. מר י

אני חושב שהסמכויות ששמעתי כאן שמקבל בר כוכבא הן סמכויות בלי  :קעטבי. מר י 20 

הוא על אותן סמכויות שקיבל דוד פרץ לפני כמה חודשים הוא , תוכן 21 

ותן פשוט לעג גם לאיש וגם לנותן הסמכויות והיום הוא מקבל את א 22 

אני חושב שזה ביזיון לזה שנותן וביזיון לזה שמקבל כי לדעתי . סמכויות 23 

את התפקיד הזה יכול לעשות כל עובד , לתפקיד כזה סגן בשכר לא צריך 24 

מועצה ולדעתי ראש המועצה עשה את כל מה שעשה עד היום בצורה  25 

אלא אם אותו סגן יקבל באמת תפקיד כמו ניהול , אלא אם, בסדר 26 

, באמת תפקיד שיש בו יצירה, כמו ניהול מחלקת הנדסה ,מחלקת חינוך 27 

, אני אתמוך ואפילו אברך כי כמו שאמר כאכון, יש בו סיוע, יש בו עשייה 28 
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שגידף ... זה המון המון כסף ולכזה תפקיד, יוצא כסף מקופת המועצה 1 

וצחק וביזה את האיש שקיבל את זה וכולנו עדים לזה וכולנו שמענו את  2 

קבל את זה אז כנראה שהוא התכוון לצחוק על עצמו זה והיום הוא בא ל 3 

לכן אני אצביע נגד הסמכויות האלה אלא אם יהיו , לעתיד לבוא 4 

 5 תפקיד ביצועי אמיתי , סמכויות אחרות

 6 . הוא לא ראוי לקבל סמכויות? איזה סמכויות, הוא אדם לא ראוי :זריהן. מר י

 7 הקמת הוועדה בהנחה שהיא מתקיימת  :געש. מר ח

ועדה לא תהיה , מוקלט, אני חותם לך פה. הקמת ועדה לא תהיה חיים :קעטבי. מר י 8 

 9 . כאן

אם התהליך ... נכון לעכשיו הוועדה מתחילה , התעכבת, לא היית פה :געש. מר ח 10 

הקמת ועדה לפי . יכול להיות שאני צריך לעשות חושבין מחדש, יעצר 11 

נק פרויקט ע, המדריך שמשרד הפנים פרסם זה הרבה מאוד עבודה 12 

אם הדבר הזה , להקים את המערכת הזאת, להעביר את הדבר הזה להנה 13 

צערי לדעתי לרעתו של תושבי פרדס חנה כרכור כי אני ל, לא יתקיים 14 

 15 .חושב שמגיע להם שירות יותר טוב ממה שיש להם היום

זאת , שניה, שניה, רק תסתכל, אתה לא שומע את עצמך, אבל חיים :כאכון. מר א 16 

 17 ...עם הרכבים ר כי זה אותו סיפו, לך למה אני אגיד, פזיזות

 18 ... זה עניין שלו :זריהן. מר י

כל חודש המועצה משלמת ארגז של כסף , אגיד לך למה חיים, זה פזיזות :כאכון. מר א 19 

, לדני כהן שמה במגרש מכוניות שלו על שטויות שעשינו כי לא ידענו 20 

תגיע הוועדה  אולי, אלף שקל 650אותו דבר אתה נותן לאלדד בר כוכבא  21 

 22 . כרכור –לפרדס חנה 

 23 נכון לעכשיו :געש. מר ח

אתה מוכן לשים חיים התחייבות כאן שאם לא יקבל אתה תשלם מהכיס  :כאכון. מר א 24 

 25 . שום דבר לא בטוח, בחייך... הרי אתה יודע? שלך את המשכורת שלו

 26 ... חודשיים ש, אם נדע חודש לפני כן :ד בר כוכבא"עו

 27 .עכשיו היה דיון אצל הממונה על המחוזנכון ל :געש. מר ח

 28 ? מתי היה :כאכון. מר א
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 1 . אתה יודע את זה, הוא יודע את זה :ד בר כוכבא"עו

לא , ביקשו ממנו לדחות את התהליך, ראשי הרשויות פנו לשר הפנים :געש. מר ח 2 

משום שהם צריכים עוד זמן להתארגנות ומבקשים כסף , לדחות, לבטל 3 

זה המכתב , רגון הפנימי של הוועדה החדשהממשרד הפנים לסייע לא 4 

 5 .מצליח בבקשה, טוב. היחידי שיש

, לדוד פרץ, אני כאן רוצה להתייחס לא לסגן הנוכחי אלא לסגן לשעבר :מצליח. מר ע 6 

ולברך אותו קודם כל שתהיה לו רפואה שלמה וגם כנראה היכולות  7 

ינית האינטלקטואליות המקצועיות שלו היו הרבה יותר גבוהות שאתה מ 8 

נתת לו חצי משרה גם לעשות את אותה עבודה מה שעכשיו אתה , אותו 9 

כנראה , ישר כוח, כל הכבוד לדוד פרץ, נותן לאדם לעשות במשרה מלאה 10 

אנחנו צריכים עכשיו למנות כאילו שני . היכולות שלו הרבה יותר גבוהות 11 

כמו שאמר קודמי , משרה מלאה זה המון. אנשים במקום אותו אדם 12 

 13 . ה'אימאל, המון כסףזה , יואב

 14 אני מבקש להעמיד להצבעה :געש. מר ח

 15 .אני רוצה לתת הצעה נגדית, חיים? אפשר לעשות דבר כזה :כאכון. מר א

 16 ?מה ההצעה הנגדית :געש. מר ח

 17 . אחרי הוועדה הוא יקבל משרה... חצי משרה :כאכון. מר א

 18 ?אתה רצית להגיד משהו :געש. מר ח

 19 לפי ההנחיות של משרד הפנים גם אמור לחוות את דעתי אני , כן :ובראן'ג. ד ג"עו

 20 כן, קראתי :זריהן. מר י

אין , ואני מחווה את דעתי שהמינוי של אלדד בר כוכבא הוא נעשה כדין :ובראן'ג. ד ג"עו 21 

במינוי שום חריגה או סטיה מהוראות החוק או הנוהל וכי המועצה  22 

חשוב . אחרי הצבעההאצלה בפועל ... האצילה לסגן סמכויות כדין והוא  23 

, של סגן... ההצבעה של המינוי היא מינוי סגן בשכר היות, להדגיש 24 

 25 ... בר כוכבא גם מייצג... ובכפוף להאצלת סמכויות

אם בעוד חצי שנה אני אבקש , חשוב לי לדעת, אני רוצה שאלה? סיימת :כאכון. מר א 26 

 27 אם יתבצע משהו מהצד של אלדד בר כוכבא והוא, מראש המועצה, ממך

בפועל מה . לא ביצע שום דבר בפועל האם זה עילה להדחה או שמותר לו 28 
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האם , פה מפנים ובונים, הנה, בינוי-פינוי, הדבר הזה... שהתבצע בפועל 1 

 2 ?בפועל אפשר יהיה אחרי חצי שנה לבקש

מבחינת הזכאות לשכר לא בוחנים אם הסגן מבצע בפועל את העבודה או  :ובראן'ג. ד ג"עו 3 

כול להיות בעל תפקיד מסוים ולשבת במשרד ולא כמו שעובד י, לא 4 

 5 לעשות כלום ולקבל שכר 

 6 . אבל זה לא האצלת סמכויות :זריהן. מר י

 7 ...עצם , יש לו סמכות :ובראן'ג. ד ג"עו

 8 .זה מה שאתה אומר, האצלת סמכויות בלי לעבוד :זריהן. מר י

 9 .אתה לא יכול לבחון את זה :ובראן'ג. ד ג"עו

 10 ?ות עירונית אתה לא יכול לבחוןהתחדש :כאכון. מר א

 11 ...השאלה :ובראן'ג. ד ג"עו

 12 ...אני שאלתי, בגלל זה אמרתי אני מבקש... :כאכון. מר א

 13 השאלה, אבי :ובראן'ג. ד ג"עו

 14 .שאלתי שאלה מאוד ברורה :כאכון. מר א

השאלה יותר מדי תיאורטית בשביל לענות , אז התשובה היא פשוטה :ובראן'ג. ד ג"עו 15 

 16 . עליה

 17 אני שאלתי שאלה מאוד , למה :כאכון. א מר

 18 ?אתה רוצה להעמיד להצעה נגדית, שמת :געש. מר ח

 19 כן :כאכון. מר א

 20 .שים את ההצעה שלך, בבקשה :געש. מר ח

 21 הצעה נגדית כמו דוד פרץ חצי משרה :זריהן. מר י

 22 ... במידה ו :כאכון. מר א

 23 (צוחקים. )אנחנו משפחה, אותו דבר :זריהן. מר י

 24 ....קי.או( צוחקים. )לא ידוע לי...  :עשג. מר ח

. למנות את אלדד בר כוכבא בחצי משרה או באותם תנאים של דוד פרץ :כאכון. מר א 25 

תגיד לפה יוגדל למשרה , כרכור –במידה והוועדה תגיע לפרדס חנה  26 

 27 .מלאה

 28 .ההצעה נפלה? מי נגד? מי בעד ההצעה של מר כאכון :געש. מר ח
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 1 .בעיתון, ולם עם היד יואבתצלם את כ :זריהן. מר י

מינוי סגן בשכר לראש הרשות , ת ההצעה שליה אאני מביא להצבע, מי :געש. מר ח 2 

והאצלת סמכות בתחום של הקמת ועדה לתכנון ובנייה להתחדשות  3 

 4 ? מי בעד, ד אלדד בר כוכבא"עירונית לעו

 5 . 8, 6, 4, 2? 8זה  :זריהן. מר י

 6 ?מי נגד :געש. מר ח

 7 .נו נגדאנח :זריהן. מר י

 8 . ההצעה התקבלה, תודה רבה :געש. מר ח

 9 

 10 .הכרזת רחובות. 2

 11 .1070/ע ש"ושאר הרחובות בתב 18, 17, 16, 15, 14הכרזת רחובות משולבים . א     

 12 .הכרזת רחובותהסעיף השני על סדר היום  

 13 ... פשש, אלף שקל לשנה 650 :כאכון. מר א

בין , סמוכה 1070/ע ש"יש תב. אני מבקש לאשר את הכרזת רחובות :געש. מר ח 14 

אני מבקש לאשר את הכרזת הרחובות , ל לנוה פרדסים"שכונת שב 15 

ועדת השמות יושבת ביום ... מי שרוצה דני יכול להצביע, המשולבים 16 

 17 . ראשון

פה זה , אותו יזם רוצה להתחיל לשווק מגרשים, מה שקורה שיש פה יזם :ארז. מר ד 18 

 19 .נוה פרדסים

 20 ?גרו את הסיפורס? זהו... :כאכון. מר א

הישיבה הייתה צריכה להיות הרבה ( לא ברור, מדברים ביחד)זה היה  :געש. מר ח 21 

 22 ...אתה , יותר קרוב לרמז

 23 ?איפה שהבניין הגדול :זריהן. מר י

 24 כן :ארז. מר ד

 25 .אבל שם צריך להיות עוד שני בניינים? כל השטח הריק  :זריהן. מר י

 26 (ברור לא, מדברים ביחד... )יש פה :ארז. מר ד

 27 ,יש שם את כל ה( לא ברור, מדברים ביחד)? כל זה צמודי קרקע :זריהן. מר י

אז מה שאני מבקש לאשר את ... מולך יש בין נוה פרדסים ל, יוסי :געש. מר ח 28 
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זה התהליך שמתניע את התהליך הפורמלי של כל מה , ההכרזת רחובות 1 

ועדת  ביום ראשון, יש פה בינתיים מספרי רחובות. שיבוא אחר כך 2 

אז אני מבקש לאשר את הכרזת כל , השמות תקבע שמות לרחובות 3 

 4 . 1070/הרחובות הכלולים בש

 5 .1070/לא מופיע לך פה ש :זריהן. מר י

בסדר יום כתוב לך הכרזת רחובות . בסדר יום 1070/ע ש"מופיע תב :געש. מר ח 6 

 7 . 1070/ע ש"ושאר הרחובות בתב 18, 17, 16, 15, 14משולבים 

 8 ? אז כמה רחובות זה פה :זריהן. מר י

 9 .רחובות 8, 5, 4, 3, 2, 1יש לך פה  :געש. מר ח

 10 ?עד איזה רחוב :זריהן. מר י

 11 . הכרזה, רים"זה לא בתב. 18עד  11-בעצם זה מ :געש. מר ח

 12 ...אבל יש לך פה רחוב, אני הבנתי, 18 :זריהן. מר י

 13 לא זה, לא :געש. מר ח

 14 .זה משהו אחר :ארז. מר ד

 15 ... זו הכרזה שמאפשרת לנו להתחיל את התהליך. לא שייך :געש. ר חמ

 16 ... אני רואה פה :זריהן. מר י

 17 ? יש מתנגדים? לא, פה אחד, אושרה הכרזת הרחובות. קי.או? מי בעד... :געש. מר ח

 18 

 19 .ב ההדרים בין דרך הים לדרך למרחבהכרזת רחו. ב   

זה שטח שפותח , דרך למרחבהכרזת רחוב ההדרים בין דרך הים ל :געש. מר ח 20 

לא , הרחוב סלול כבר. במסגרת יפה נוף שמעולם לא נעשתה עליו הכרזה 21 

אנחנו אחרי פסק הדין של דינה עידן עושים . בוצעה עליו הכרזה אף פעם 22 

זה פגם טכני שבית המשפט העליון קבע שצריך לעשות , תיקון לכל ה 23 

 24 .ב ההדריםאנחנו הולכים להתחיל לחייב אנשים לאורך רחו. אותו

 25 ? לכל הרחובות האלה... אתה יכול להראות לי שהייתה הכרזה  :זריהן. מר י

 26 בטח :געש. מר ח

 27 ?...אתה היום שולח חיובים לאנשים, זה שתבע :זריהן. מר י

 28 .הייתה הכרזה :געש. מר ח
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 1 ?יש לך את ההכרזה :זריהן. מר י

 2 הכרזה, כן :געש. מר ח

 3 ?אתה יכול לתת לי אותה :זריהן. מר י

ר "יותר מקלה שגם פתיחת תב, יש פסיקה יותר מעניינת, ההכרזה, כן :געש. מר ח 4 

 5 ... אבל אנחנו מאחר ולא , מהווה הכרזה

 6 ?כמה הם הולכים לשלם על זה, רגע :כאכון. מר א

אלה שגרים ליד איפה שיואב גר ביפה נוף שילמו , ביצעו את ההכרזה :געש. מר ח 7 

שילמו למועצה אבל לא בוצעה ... במסגרת הסכם הפיתוח עם המינהל או  8 

בכל המקומות שאנחנו מוצאים שלא בוצעה הכרזה , מעולם הכרזה 9 

 10 .אנחנו עושים את ההכרזה הטכנית

 11 .שהם ישלמו על זה כסף עכשיו :כאכון. מר א

 12 .על זה אתה עוד לא משלם כסף, לא, לא :געש. מר ח

 13 ... זה , זה קרנות רשות :זריהן. מר י

 14 .ה זה חינםהכרז :בן צבי. ח 'גב

 15 יש :געש. מר ח

 16 ? אבל איפה זה יוצא רחוב ההדרים :זריהן. מר י

זה ממערב ... עד הכיכר של , מהאנדרטה עד דרך למרחב, מדרך הים :געש. מר ח 17 

 18 . לשמונה

 19 .הבנתי זה מלמעלה, אה :זריהן. מר י

 20 כן :געש. מר ח

 21 .ס שם"צמוד לבי :זריהן. מר י

 22 ( לא ברור, ים ביחדמדבר... )רחוב , לא, לא :געש. מר ח

 23 מה, אבל הכל סלול שמה :זריהן. מר י

זה רחוב ... בית המשפט ביקש על זה תיקונים טכניים באותם מקומות :געש. מר ח 24 

 25 זה יפה נוף... ההדרים עד לפה

 26 .איפה שמעודה גם שם :זריהן. מר י

 27 ... מעודה ממשיך :געש. מר ח

 28 .הם מעלים את המדרכההעצים ששתלנו שם , עדיין אני חוזר :מצליח. מר ע
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 1 אנחנו בודקים :געש. מר ח

אותם עצים שתלו , גם בדרך עציון אנחנו עוד מעט סוללים את המדרכה :מצליח. מר ע 2 

 3 .גם שם

 4 אבל שם :געש. מר ח

 5 .עוד שנה המדרכה תהיה למעלה, עוד חודש :מצליח. מר ע

צים מה שלא ברחוב ההדרים עשינו תיקון ושמו ערוגות לע, עשינו תיקון :געש. מר ח 6 

 7 .קודם היו בין העצים, היה לפני כן

 8 .הוא מרים את כל המדרכה, לא עוזר, לא עוזר :מצליח. מר ע

 9 . תודה רבה? מי בעד. אז אני מבקש לאשר את ההכרזה של רחוב ההדרים :געש. מר ח

 10 

 11 .הכרזת רחוב תחכמוני. ג    

 12 2בסדר יום סעיף . ..רחוב נוסף זה רחוב תחכמוני שהוא הרחוב שהולך ל :געש. מר ח

אתה רוצה להסביר משהו או , תחכמוני גם כן לא הוכרז מעולם' רח 13 

 14 ...שאתה רוצה 

 15 ?איפה זה תחכמוני :כאכון. מר א

קבלנים , אתה יורד למטה למה שנקרא, תחכמוני זה אחרי נוה מיכאל :געש. מר ח 16 

רחוב שמסתובב איפה שהבית כנסת על שמו של , קראו לזה מגד הצעירה 17 

 ... 18 

 19 ( קטע לא ברור.  )רחוב המעיין :זריהן. ר ימ

רכב מוטורי אומרים שאם תהיה שם ...כל השבילים להולכי רגל...  :ארז. מר ד 20 

 21 . נוסעים שם על השבילים להולכי רגל, תאונה מישהו ילך לבית סוהר

 22 .אבל יש בעיה שם גם להיכנס דניאל, כן :כאכון. מר א

 23 .לול כביש שהחלטנו לסלול אותואז אנחנו החלטנו לס, סליחה :ארז. מר ד

 24 כשמגיעים לבית הכנסת מתפללים בבוקר, רגע :כאכון. מר א

 25 .כרגע זה על דרך עפר :ארז. מר ד

 26 ?אבל איך הם יוצאים, לא הבנת, אני יודע :כאכון. מר א

 27 .הם יוכלו לצאת ולהיכנס כי אני סולל להם כביש :ארז. מר ד

 28 . ל בסדרסיוט אב? יעשו עיקוף כאילו :כאכון. מר א
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 1 . תודה, פה אחד? מי בעד :געש. מר ח

 2 

 3 .רים"תב. 3

רים האלה ראיתם כולם בתוכנית "את התב, רים"הנושא השלישי זה תב :געש. מר ח 4 

 5 . העבודה שאושרה פה במסגרת התקציב

 6 הסכומים זה אותם סכומים או שגם פה יש  :זריהן. מר י

 7 ום ראשון עד היוםהסכומים למיטב ידיעתי אם התחלף משהו מי :געש. מר ח

 8 הרי מגד, התחשיב למגד... כן :ארז. מר ד

 9 .רים"אבל מגד לא מופיע פה בתב :געש. מר ח

 10 מגד לא מופיע אבל אני הראיתי לו מה שטעיתם :זריהן. מר י

 11 ?לא, זה האומדן שלנו? לא, מה שהראית לי של האומדן של יהודה :געש. מר ח

 12 .500זה האומדן ובתקציב זה  :זריהן. מר י

 13 זה , אז שוב פעם :ארז. מר ד

 14 ?כמה כתוב פה :געש. מר ח

 15 .590, 500בתקציב  :זריהן. מר י

הרחובות שמופיעים , הרחובות כולם. אנחנו צריכים לעשות פה תיקון :געש. מר ח 16 

רים הופיעו כולם בתוכנית העבודה ואם אין לכם התנגדות אני "בתב 17 

גיעה היום פשוט ה, רים חדשים"אבקש את הסכמתכם לצרף שני תב 18 

לילת שביל הרשאה חשבית ממשרד התחבורה לס, הרשאה כספית 19 

 20 .כליקוי בטיחותי, בין הגני הילדים כתיקון, התלמיד בין הרווחה

 21 ?הוא עוצר שם? אבל לאן הוא יוצא :זריהן. מר י

 22 הוא סטאטוטורית, הוא עוצר שם :געש. מר ח

 23 . הוא עוצר פה :זריהן. מר י

 24 ייר שמה הוא עוצר בטוק :כאכון. מר א

 25 ו בין הגני ילדים, לא, לא טוקייר :געש. מר ח

 26 ( לא ברור, מדברים ביחד... )הוא הולך עד הפינה :כאכון. מר א

אז הגיעה היום הרשאה ביחס של , הוא לא נכנס לנדיב, עד המדרכה :געש. מר ח 27 

זה סך הכל , אנחנו 20, משרד התחבורה 80זאת אומרת , 80:20 28 
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 1 .שקל 1,200,000

 2 ?מה רוחב הכביש שם :יהןזר. מר י

 3 . מטר 12 :ארז. מר ד

 4 ?המחסן של המועצה יורד, מה? מטר 12? כמה :זריהן. מר י

 5 נכנסים, לא :ארז. מר ד

 6 .אתה נכנס בצד השני :געש. מר ח

 7 ... מועצה הדתית, החניה איפה שהחניה משני הצדדים, היום הכניסה :זריהן. מר י

 8 .של המחסן הזזנו חלק מהגדר, 12עכשיו  :געש. מר ח

 9 .לפני המחסן, לא :זריהן. מר י

 10 עם המדרכה, מטר 12זה  :געש. מר ח

 11 .קי.או, הבנתי, אה :זריהן. מר י

אז אני . 12זכות הדרך , 12זה לא הכניסה , זכות הדרך כוללת מדרכות :געש. מר ח 12 

 13 .ר הזה של שביל התלמיד"מבקש להוסיף את התב

 14 .תבקש יפה נצביע :זריהן. מר י

ר השני בסעיף "והתב, דקה... לא נסכים, תסכימו טוב, אז אמרתי :געש. מר ח 15 

מרחוב , בטיחות להסדרת הכניסה האחורית לבית ספר ממלכתי כרכור 16 

אני אומר סובה , פ שמה"ליד השצ, דגניה תהיה סובת חניה ליד הגן ה 17 

 18 . גם חניה וגם סיבוב, שמאפשרת סיבוב

 19 ?ומה תעשה עם מאבטח :כאכון. מר א

 20 ?ם מיע :געש. מר ח

 21 כי החוק לא מאפשר לך, לא, אבטחה :כאכון. מר א

אבל יכול להיות שאפשר יהיה להסדיר את העניין הזה , החוק לא מאפשר :געש. מר ח 22 

, רק כחניית מורים ואז זה אופרה אחרת, לשעות ההגעה של המורים 23 

 24 ...בינתיים כמקום חניה

 25 .יש חניה מדהימה מאחורה :כאכון. מר א

, הודיעו לנו לפני כן, היום הגיעה ההרשאה, חיל לתכנן עכשיואני את :געש. מר ח 26 

, אלף שקל לחלק של משרד התחבורה 438היא , היום הגיעה ההרשאה 27 

 28 ...אלף שקל בערך 26עוד , אחוז 20יף תוס, משרד התחבורה 438, 80:20
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כל הסוגיות של , זה להסדרת הכניסה מרחוב דגניה והסדרת חניהאז  1 

 2 יההשביל שהולך היום מהחנ

 3 ?מדגניה לאן :זריהן. מר י

 4 אני אראה לך. מרחוב דגניה לרחוב שאננים כאילו :געש. מר ח

 5 לכיוון גן :ארז. מר ד

 6 .גן זוהר :געש. מר ח

 7 .יש שם גן של ילד שנפטר שם :כאכון. מר א

 8 .גן זוהר :ארז. מר ד

 9 .הוא היה חייל, הוא לא ילד  :כהן. צ 'גב

 10 . חייל זה ילד צילה, ילד :כאכון. מר א

 11 .ס"זה הבי? אתה רואה את זה, יש פה את השביל :געש. מר ח

 12 .זה דגניה שם הפס ההוא :כאכון. מר א

 13 זה דגניה :געש. מר ח

 14 . אתה חוצה את הכיכר ישר :כאכון. מר א

 15 . כל הקטע הזה וחניה פה :געש. מר ח

 16 ...מי שקשור לזה, תעשה דיון באבטחה, אפרופו אם כבר, חיים :כאכון. מר א

אם אנחנו , ס"נצטרך לראות את הכניסה לבי, אני מקבל את ההערה :געש. מר ח 17 

 18 .עושים חניה אני צריך לעשות כניסה מסודרת אחרת אולי

 19 .יש, תראה, יש, לא :כאכון. מר א

 20 .היום יש בעיה לשים מאבטח נוסף, יש שם שער ויש שם שביל :געש. מר ח

 21 .כמו שאתה אמרת... לא צריך מאבטח נוסף :כאכון. מר א

 22 ...אז יכול להיות :געש. מר ח

עכשיו חיים אפרופו שאני רואה פה בעניין של הבתי . ר מדהים"זה תב :כאכון. מר א 23 

לפני שנתיים ביקשתי ממך בגן ערבה וגן , ספר והגני ילדים שמגדילים 24 

גם ההורים לפני , ישבתי והראיתי לכם, הדס כרכור שיש שם בעיה של 25 

וכיח שיש בעיה לילדים עם כמה חודשים הביאו מהנדס בעצמם שה 26 

 27 .יש בעיה של שמיעה, אקוסטיקה

מה הבעיה עם ...אני מקווה שבשיפוצי קיץ נוריד את הגג לעשות גג :געש. מר ח 28 
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 1 . הבעיה שאין תקנים? הבדיקת רעש

 2 סיוט, זה סיוט :כאכון. מר א

משרד החינוך , הגנים נבנו לפי התקנים של משרד החינוך בזמנו, במסגרת :געש. מר ח 3 

אף אחד לא עמד על זה עד שהתחיל האירוע לפני שנה , חותם, אשרמ 4 

, הלכו, אבל אין תקן, דקה, עד לפני שנה וחצי... בשנה הלימודים , וחצי 5 

 6 .להוריד את התקרה, אנחנו הולכים בשיפוצי קיץ לעשות, מדדו

 7 .אבל תבטיח לי שזה יקרה :כאכון. מר א

 8 . זה יקרה :געש. מר ח

 9 ...לפני שנה וחצי הבטחת לי :כאכון. מר א

זה בית ספר חדש לפי הכללים של משרד . ס מעלות יש לנו בעיה"הגג בבי :געש. מר ח 10 

גם במעיינות יש בעיה של אקוסטיקה וצריך להוריד את , החינוך 11 

אני מבקש , לא? רים"מישהו רוצה לשאול עוד משהו לגבי התב. התקרה 12 

, פה אחד ?מי בעד, רים כולל שני החדשים"לאשר את התב, להצביע 13 

 14 .הישיבה נעולה, תודה רבה

- ישיבה נעולה- 15 

  16 


