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הישיבה התקיימה ביום חמישי י"ב בתמוז תשע"ז , 6.7.17 ,בשעה  19:00בבניין המועצה
בחדר הישיבות .
משתתפים  :ד"ר אלדד בר כוכבא עו"ד ,אלי אטיאס ,חיה בן צבי (הצטרפה  , )19:40שרון בן צור,
רינה רונן ,הרב יעקב צדקה ,הגר פרי יגור ,רון לירם ,אפרים מעודה ,מיכה מגידש ,איציק לב.
נעדרים  :חיים געש ,יואב קעטבי ,נחמיה מנצור ,אבי כאכון.
נוכחים  :רו"ח רן גלר – גזבר ומזכיר המועצה ,אדר' אריה רפפורט – מהנדס המועצה  ,אייל שני
– מנהל מח' פיקוח ,אכיפה ואיכות הסביבה ,צילה כהן – מנהלת לשכה.
הישיבה מוקלטת  ,מתומללת ,מצולמת ומשודרת בשידור חי באתר האינטרנט של המועצה.
על סדר היום
 .1הצעה לסדר בנושא רישום דוחות חנייה תוך שימוש לרעה בחוק עזר לא רלוונטי –
מוגשת ע"י גב' הגר פרי יגור .
 .2אישור חוק עזר העמדת רכב וחנייתו התשע"ה ( 2015בכפוף להסכמת חברי המועצה
לדון בסעיף זה) .
 .3אישור המועצה על בקשה להיתר של גב' חדווה להב בגוש  10111חלקה .208
 .4אישור בקשתה של הגב' ליליאן סדגסי לעבודה נוספת.
 .5אכרזה וסלילת רחובות:
א .רחוב חדש ללא שם וללא מוצא – היוצא מרחוב אחוזה ומקביל לרחובות
המייסדים והמושב – ע"פ תב"ע ש .18/משויך לתב"ר .791
ב .רחוב הגלעד – ע"פ תב"ע מס'  .353-0078717משויך לתב"ר .775
 .6אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום .1.3.17
 .7אישור תברי"ם.
נושא מס'  : 1הצעה לסדר בנושא רישום דוחות חנייה תוך שימוש לרעה בחוק עזר לא רלוונטי –
מוגשת ע"י גב' הגר פרי יגור .
מיכה מגידש :לפני שתי ישיבות דנו בנושא מיחזור הפחים בפרויקט בשכונת פרחי הדר .נאמר
שתוך  30יום נקבל תשובה .לא קיבלנו.
אלדד בר כוכבא :אוקיי .אתן לך הודעה בנושא הזה .רק שלשום התקיים המפגש עם התושבים כך
שלא היה מה לעדכן קודם לכן.
מיכה מגידש :מצר על כך שההזמנה למפגש לא הייתה אישית  ,אלא כהודעה תלויה על הפחים
בשכונה ועוד קוראים לזה הזמנה אישית.
אלדד בר כוכבא :אתה כחבר מועצה אמור לדעת איך ההליכים עובדים .תביא הודעה אישית
מסודרת .זה לא על סדר היום ואמרתי שאתן הודעה בנושא זה אז בואו נעבור לסדר היום ואח"כ.
איציק לב :זה גם בניגוד לחוק לתלות על פחי האשפה  ,למה לא יצאו הזמנות לטלפונים? הועדה
לא מתכנסת ,אף אחד לא מבקר ואף אחד לא רואה מה נעשה שם.
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אלדד בר כוכבא :מבקש לעבור לסדר היום .הייתם צריכים להעביר הצעה לסדר או שאילתא.
מיכה מגידש :לא תהיה ישיבה!!



הפסקה בת  5דקות
חידוש הישיבה בתום הפסקה – סעיף  1על סדר היום הצעה לסדר בנושא רישום דוחות
חנייה תוך שימוש לרעה בחוק עזר לא רלוונטי – מוגשת ע"י גב' הגר פרי יגור .

הגר פרי יגור :עוד נושא שהמליאה לא מכבדת .רן ביקשתי ממך אישית שתביא את הדיווח בנושא
הקמת תחנת מד"א וחרום והצלה .הייתה פה החלטה בחודש מרץ .אני רוצה עדכון פה במליאה
כרגע.
אלדד בר כוכבא :תקבלי עדכון אחר כך אין בעיה .המשיכי נא בהצעה לסדר היום.
רן גלר :לא קישרת את הבקשה שלך לפרוטוקול ועדת הקצאות של מד"א ,אבל אין שום בעיה
לתת לך עדכון .וגם היו ישיבות ,אילו היית שואלת בזמן הישיבות הקודמות גם היית מקבלת
תשובה .סברנו שכולם מכירים את העדכון ,ואם לא ,נעדכן .אין שום בעיה.
הגר פרי יגור :גם בהצעה לסדר זו יש כשל שלא הובאה זה מכבר ,הגשתי אותה בחודש מאי.
אלדד בר כוכבא :הבהרתי לך כבר שזה כתוצאה מעומס וביקשתי ללמוד את הנושא שהינו נושא
רציני .למדתי אותו ואחר כך בעקבות זה גם הבאנו שינוי של חוק העזר כאן לאישורכם בסעיף
הבא.
הגר פרי יגור :מבקשת כבר בפתחה של הישיבה להוריד את סעיף  2מסדר היום.
אלדד בר כוכבא :אוקיי .זו גם הסיבה שנרשם בסדר היום "בכפוף להסכמת חברי המועצה לדון
בנושא בישיבה זו"  ,אני מכיר את החוק המצריך משלוח חוק עזר  10ימים מראש בטרם דנים בו
במליאה.
את רצית מאד לתקן  ,אז אמרתי נביא לכם את זה עכשיו .לא רוצים? אין בעיה .החוק כבר
אצלכם ונדון בו בהמשך.
הגר פרי יגור :מציגה את ההצעה לסדר.
אפרים מעודה :קודם כל  ,למה לא מממשים את החלטת ראש המועצה שאומרת שאין דוחות
אחרי השעה  ?19:00פה צריכה להיות החלטה שאחרי השעה שבע לבטל את הדוחות.
שנית ,לסעיף של הפרעות  ,למה אתה לא לוקח  100ש"ח? למה  ?₪ 470תקראו את הפסיקה של
בית המשפט העליון נגד עיריית הרצליה .גם שם כתוב  20לירות באותה תקופה ,מי החליט שזה
 475ולא  200ולא  100שקל? זה לא הובא לדיון במועצה ולא כלום .מישהו החליט על דעת עצמו.
ולתת דוחות באחת בלילה כדי להוכיח שעבדו כדי לקבל שעות נוספות! ולגבי זה לדעתי יש צורך
בבדיקה מקיפה של המבקר.
אלדד בר כוכבא :אגב ,אין דבר כזה  ₪ 100על מדרכה ,זה  ₪ 500בכל מקום לפי תקנות ארציות.
בכל מקרה ,אתה מוזמן להגיש הצעה לסדר.
אני מדבר עכשיו על ההצעה לסדר של הגר ,אבל תדבר  ,שלא תגיד שלא נתנו לך לדבר.
שרון בן צור :לכן יש לך זכות לערער אפרים ,להמתין  3חודשים ,אולי תקבל מענה ,אולי גם לא
תקבל מענה.
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מיכה מגידש :אני תומך בהצעה של הגר .אני גם מבין שניתנה הנחיה ע"י היועמ"ש להפסיק
לרשום את המספר  475וזה מעניין למה זה לא הגיע לדיון כאן.
אם ניתנה הנחיה להפסיק לרשום דוחות בקנסות של  475כי זה לא חוקי ,ככה נאמר לפקחים ,אז
אני מבקש לבטל את זה לחלוטין ,להחזיר לאנשים את הכסף.
אלדד בר כוכבא :מבקש  5דקות להראות לכם במה מדובר  ,אייל הכין כאן מצגת ובכדי שתראו
למה הכוונה ב"מכשול".
אייל שני :מציג מספר דוגמאות של העמדת רכב על מדרכה או ציר תנועה כך שמהווה מכשול ו/או
סכנה בטיחותית.
שרון בן צור :ומה עם הדוחות של  12בלילה? אני מוכנה שתוציא לנו את כל הדוחות ותראה לנו
דוח ,דוח ,שעה שעה.
אייל שני :אין בעיה  ,מוזמנת לבוא ולעיין.


 19:40חיה בן צבי מצטרפת לישיבה

שרון בן צור :אני לא חושבת שצריך לבטל באופן גורף ויש דברים שתואמים לזה .אבל כשבא בן
אדם ואומר שנתנו לו דוח באחת בלילה ויש החלטת מועצה שאומרת שנותנים דוחות עד שבע
בערב והוא פונה ואומרים לו תמתין שיתייחסו אליך ,ואנחנו לא מתייחסים  90יום והוא פונה עוד
פעם ועוד פעם ,וג'ובראן עונה לי כשאני פונה והוא עונה לי שהוא לא חייב להתייחס בתוך  90יום
ושהבן אדם יתבע אותנו.
אם כך ,יש שתי אפשרויות .לקבל באופן גורף ולהגיד אוקי ,לא עושים שום דבר כי זה לא תופס,
או לחיל ופין להוציא את כל הדוחות ,כל מה שלא בסדר לבטל אותו ומה שכן בסדר שישלם אותו
ואז לא יהיה  900אלש"ח הכנסות לקופת המועצה ,יהיו  300אלש"ח  ,אבל יהיו הכנסות חוקיות.
אייל שני :במקום לקחת מנהיגות כראשי היישוב ,מה שאתם מתעסקים פה זה עם הפסיקים.
אפרים מעודה :זה מנהיגות ,אנחנו מגנים על התושבים ולא על פקידים כמוך שמקבלים משכורת.
זה לא תפקידנו!


צעקות של חברי מועצה ושימוש בצופר אויר של חבר המועצה מר רון לירם ,המפריעים
לניהולה של הישיבה

אלדד בר כוכבא :אי אפשר להמשיך כך .אני מחליט עכשיו ,אני סוגר את ישיבת המועצה .אני
אוכל לעבוד גם בלעדי ישיבות מועצה.
אני אקבע את הזמן מתי תהיה ישיבה ואיך היא תהיה .מי שרוצה שיתלונן.
 – 19:45ישיבה נעולה

_______________
רן גלר
מזכיר וגזבר המועצה

_________________
ד"ר אלדד בר כוכבא  ,עו"ד
מ"מ וסגן ראש המועצה

