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 5 הצעה לסדר בנושא אימוץ המלצת משטרת ישראל להסדרת רחובות המייסדים .2

 6 מוגשת ע"י הגר פרי יגור. –ותלפיות  

 7 .2016אישור המלצת ועדת התמיכות לשנת  .3

 8 כבסיס 5/2001אישור פרוגראמה לצורכי ציבור לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  .4

 9 לפעילות הועדה להקצאת קרקע ללא תמורה או בתמורה סמלית. 

 10 אישור תב"רים.  .5

 11 

 12 מן המניין. אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלום לכולם, ערב טוב.  ח. געש:

 13 

 14 . שאילתה1

 15סעיף ראשון על סדר היום שאילתה של מיכה מגידיש. מיכה, תקריא את  ח. געש:

 16זרנו לכם ואחרי שהוא יקריא את השאילתה. את התשובה לשאילתה פי

 17השאילתה אני אקריא את התשובה. אם הוא ירצה עוד שאלה אחת קצרה 

 18 אחר כך נמשיך. כן. מיכה בבקשה.

 19שמש שנבנה בכיכר המרכזית טוב, השאילתה שלי עוסקת בנושא שעון  מ. מגידש:

 20 וישספרות רומיות  סביבה מת כיכר,. היום תמונת המצב שקייבמושבה

 21עכשיו אני לא אומר שעון, אני מבקש לדעת מה היה בסיס ע. ערוגה באמצ

 22, למה לא מונומנט להקים שעון. מה זה אמור לסמל? למה שעוןההחלטה 

 23האם בניית השעון הובאה ואושרה ע"י  אחר? מה זה היה אמור להביע?

 24השעון?  נאמדה בנייתמליאת המועצה, ואם כן באיזו ישיבה? באיזה סכום 

 25שעון? האם התקציב לבניית שעון אושרה ע"י מאיזה תקציב נבנה ה

 26מליאת המועצה ובאיזה ישיבה? ואם פורסם מכרז או דרישה להצעת 

 27לבניית השעון? במידה וכן, אני מבקש לעיין במכרז או בהצעות מחיר 

 28המחיר. אני רוצה לדעת מה היו שיקולי הבחירה של הקבלן הזוכה. מה 
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 1פסקה עבודת בניית השעון? העלות ששולמה עד עתה על העבודה, מדוע הו

 2לסיום בניית השעון ומה האומדן נשוא בניית האם ומתי תימשך העבודה 

 3 השעון? זהו.

 4של שעון שמש הוצג בקדנציה הקודמת טוב. עיצוב הכיכר במתכונת  ח. געש:

 5לוועדה להגנת הסביבה ואיכות הסביבה וקיבל את ברכתה. התוכנית 

 6ל איכות הסביבה וגם היא בירכה הוצגה שוב בפני הרכב הועדה הנוכחית ש

 7 על התוכנית. 

 8 676במסגרת תב"ר  3.4.14הסדרת הכיכר אושרה במליאת המועצה ביום  

 9ביצוע העבודה נעשה עפ"י המתכונת המוסדרת ₪. אלף  140על סך 

 10ניתן לתאם החוקית לפיה פועלת המועצה באמצעות פרסום מכרז כדין. 

 11כה שולמו חשבוניות עד  מול זיוה לקבל את הניירת של המכרז.

 12 ₪. אלף  126והתחייבויות בסך 

 13לעניין עמוד שעון השמש במרכז הכיכר עפ"י התכנון האדריכלי התקבלו  

 14הצעות מחיר בהיקף החורג מההיקף הכספי של התב"ר, לפיכך בשלב זה 

 15הוקפא ביצוע העמוד ונבחנת חלופה אחרת. באם נדרש להגדלת התב"ר 

 16 צה.הנושא יובא לאישור מליאת המוע

 17לא קיבלתי תשובה למה בחרו דווקא שעון שמש? למה לא משהו אחר? מה  מ. מגידש:

 18 הוא מסמל?

 19עם איזה מודל קצת אחר וישבו כי עלה הרעיון לעשות כיכר קצת אחרת,  ח. געש:

 20אני הייתי  בוועדה הציבורית פעמיים וקיבלו את ההחלטה. לצורך הענין 

 21 כמו ועדות אחרות. שקוף לחלוטין, מקבל את ההחלטה של הועדה

 22משהו, התחלנו לעשות משהו שלא תואם  אבל למה התחלתם לעשות ה. פרי יגור:

 23 תקציב וחורג מתקציב?

 24לעמוד תהיה לאובלסק הזה, הערכה בתחילת הדרך שההצעה לא הייתה  ח. געש:

 25אלף שקלים לפי אומדן שהכין המתכנן.  146כל כך יקרה. ההערכה הייתה 

 26נחנו עובדים, שזה יעמוד בזה. וכשהגיעו ההערכה הייתה ולפי זה א

 27הסתבר שזה הולך לחרוג מהתקציב ולכן הספציפיות לאובלסק ההצעות 

 28 עכשיו נבדקות חלופות אחרות ואני מקווה, הופסקה העבודה. 
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 1 בכמה היה הפער? ה. פרי יגור:

 2 אלף שקל, פער משמעותי. 70זה היה איזה  ר. גלר:

 3כי עם כאלה פערים,  הוא יפסיק לעבוד פהאני מקווה שאז המתכנן הזה  ח. געש:

 4 אחוז מהתקציב המאושר הרי. 50אלף שקל זה  70

 5במקום שעון משהו אחר? בודקים גם את בחלופות יש מצב שיהיה  מ. מגידש:

 6 האפשרות הזאת או,

 7לא הבנתי, מה זה משהו אחר במקום העמוד? מה זאת אומרת במקום,  א. רפפורט:

 8 ם משהו אחר?מה, לפרק את הכיכר ולעשות ש

 9 לא, את הכיכר לא ביקשתי לפרק.  מ. מגידש:

 10 אז אני לא מבין מה. א. רפפורט:

 11 , אולי אפשר לעשות משהו מינורי. לא חייב להיות, יש שם היום ערוגה יפה מ. מגידש:

 12 אני חושב, א. רפפורט:

 13 לילה הוא לא יעבוד למיטב ידיעתי והבנתי אם הוא שעון שמש.ב מ. מגידש:

 14ניתנה שאלה קצרה נוספת, נשאלה שאילתה, ניתנה תשובה. ב. חברים, טו ח. געש:

 15ניתנה תשובה. בכל מקרה אם חלופה אחרת תעלה יותר ממה שנשאר עוד 

 16 בפרויקט אז אנחנו בכל מקרה נביא את זה לאישור כאן.

 17 לא אמרת כמה נשאר. אפרים:

 18ברים, אני כן, אומדן המתכנן. חאלף שקל.  14ונשאר  140התב"ר היה על  ח. געש:

 19 לא יודע לריב עם המתכנן, אני לא למדתי הנדסה.

 20 

 21 . הצעה לסדר בנושא אימוץ המלצת משטרת ישראל להסדרת רחובות המייסדים2

 22 מוגשת ע"י הגר פרי יגור –ותלפיות 

 23הסעיף הבא על סדר היום, הצעה לסדר בנושא אימוץ המלצת משטרת  ח. געש:

 24מוגשת ע"י הגר. הגר  להסדרת רחובות המייסדים ותלפיות.ישראל 

 25 בבקשה.

 26השנה הוגש מכתב, אני שכחתי לצרף אותו אבל הוא פה למי  3.2בתאריך  ה. פרי יגור:

 27במשטרת ישראל איאן סטנוס, מהנדס תנועה שרוצה לעיין, מהנדס בשם 

 28זרוע מבצעית פה אל מהנדס המועצה, אל אריה, שהוא בעצם מתאר את 
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 1 תוצאות סיור הנדסי שהוא עשה,

 2 הוא הופנה לנחלה שאקר ואני מכותב גם. רט:א. רפפו

 3 לא, כתוב לכבוד אריה רפפורט, ה. פרי יגור:

 4 לא, לכבוד נחלה שאקר קודם ואחר כך, א. רפפורט:

 5 לכבוד אריה רפפורט. לכבוד אריה ולכבוד נחלה.  ה. פרי יגור:

 6 כן, אוקי. ח. געש:

 7בים ים על חניית רכשבעצם מתאר את מה שאנחנו יודעאז זה לשניכם.  ה. פרי יגור:

 8ברח' המייסדים בשוליים צרים שמכתיבים להולכי רגל הליכה מסוכנת על 

 9הכביש ושדה ראיה מוגבל לנהגים ע"י חניית רכבים בשולי הדרך הצרים, 

 10כל מיני עצמים אחרים. תחנת אוטובוס כמו גם ע"י עצים, עמודי חשמל, 

 11גם בצומת של ללא מדרכה המשכית, אספלט סדוק ומפורק. כנ"ל מיושנת 

 12וכל הכניסה מרח' תלפיות, כל תלפיות בעצם, חתכי המייסדים תלפיות, 

 13להולכי רגל, לרבות רוחב של הרחוב שאינם מוסדרים, היעדר מדרכות 

 14בעיות מפרצי חניה וכו'. היעדר ילדים, עגלות, סימוני דרך דהויים, 

 15 תנועתיות בטיחותיות אלה חוזרות לאורך כל רח' המייסדים, 

 16 לא, לא לכל אורך רח' המייסדים. :ח. געש

 17 זה מה שהוא כותב. ה. פרי יגור:

 18הקטע שמהכיכר צפונה עד דגניה מוסדר, עם מדרכות ועם חניות ועם  ח. געש:

 19 הכול.

 20 לא מדובר מעבר לבית הספר.  ה. פרי יגור:

 21 מבית ספר ודרומה.  ח. געש:

 22 נכון. ה. פרי יגור:

 23 ר בערך פחות או יותר.וגם כן רק קטע ממנו, אחרי הדוא ח. געש:

 24מלווה בהמלצות אופרטיביות, לגבי רח' המכתב והצומת הבעייתית.  ה. פרי יגור:

 25המייסדים הקמת מדרכה לאורך צד אחד של הרחוב, בצד השני בחינת 

 26מדרכה להולכי אפשרות להסדיר חניה במקביל ובחזית בתי העסק, כולל 

 27 רגל. 

 28לפי אופי הרחוב ותפקודו, רך לגבי רח' תלפיות, הסדרת חתך הרוחב של הד 
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 1לנושא המדרכה. להזכיר שקיימים בתי מגורים משני צדי כולל מתן דגש 

 2  מפרצי חניה בהתאם.הרחוב, והסדרת 

 3היבטי הסדרת הצומת לרבות ולגבי הצומת של המייסדים בתלפיות,  

 4לצומת. ההצעה לסדר שלי כמובן מרחב הראות ופתיחת שדה הראיה 

 5 ת של אותו מהנדס משטרה.לאשר ולאמץ את ההמלצו

 6 אני רוצה לספר לכם בדיחה. במלחה"ע השנייה,  ח. געש:

 7 אני רק לא חושבת שאנחנו עוסקים בנושא מצחיק, חיי אדם.  ה. פרי יגור:

 8אני מציע שתקשיבי ובואו ננסה קצת להיות באווירה יותר טובה.  ח. געש:

 9טילו מצור, ההאנגלים היו בבעיה, הצוללות הגרמניות במלחה"ע השנייה 

 10 כמעט הרעיבו את אנגליה עד שהפתרון הטכני נמצא.

 11הגיעו לצ'רצ'יל אמרו לו תשמע, איזה בכל אופן בתקופת המצוקה הגדולה  

 12הוא אמר איזה פתרון יש לך לבעיית פרופסור אמר לו יש לי פתרון. 

 13צ'רצ'יל אמר לו בסדר, הצוללות? הוא אמר תשאב את המים מהאוקיינוס. 

 14 ם את זה? הוא אומר תשמע, זה כבר בעיה שלך.אבל איך עושי

 15 אתה הולך לגלגל את זה למע"צ? ה. פרי יגור:

 16 כמה סוגיות,אני לא יכול לגלגל שום דבר.  ח. געש:

 17 פספסתי פשוט את המוסר השכל בבדיחה. ה. פרי יגור:

 18תיכף תשמעי מה אני מציע. אחד, פורמאלית קיבלנו כמה סוגיות.  ח. געש:

 19בפגישה שהייתה צ בדרך עקיפה, בכלל לא למסמך הזה התייחסות של מע"

 20אני מוכרח להגיד שיואב פה משקיע המון אנרגיה עם שר התחבורה. 

 21בשביל לשגע את משרד התחבורה ומדברים הלוך וחזור, גם על קטעי 

 22 הבטיחות. מע"צ עוד לא נתן תשובה.

 23עכשיו למה מע"צ צריך לתת תשובה? כי הדרך היא דרך שעדיין מוכרזת  

 24גם דרך המייסדים כולו היא דרך הגישה העיקרית לכפר פינס של מע"צ. 

 25 עירון, לא רק דרך הכניסה לפרדס חנה. עין ו

 26שאפשר היה לעשות, לבנות מדרכה זה במקומות באותם מקומות  עכשיו 

 27בקטע הצפוני מכיכר של בית הספר עד רח' שזכות הדרך הייתה פנויה. 

 28 מ'. 24זכות הדרך נדמה לי שזה  דגניה ששם נגמר הקטע של מע"צ, שמה
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 1 . 24 א. רפפורט:

 2בקטע הזה שזכות הדרך אז המועצה באישור מע"צ עשתה את המדרכות.  ח. געש:

 3מ' רובה לא פנויה, ואני לא יודע להגיד את המצב הסטטוטורי כי  24היא 

 4. בוודאות יש שמה לפחות 19, האם יש 7-ו 5לא בדקתי את זה האם יש 

 5 לתוך זכות הדרך. בקיצור בלי מע"צ אני לא עושה.כמה בתים שפולשים 

 6אני מסכים בהחלט שיש שם בעיה, הבעיה הוצפה וחלק מה שאני מציע  

 7עם שר התחבורה לפני מספר חודשים. אני מחברי המועצה היו בפגישה 

 8 ,מוכן

 9חלק מחברי המועצה חיים פה פשוט ומכירים את הבעיות, לא צריך  ה. פרי יגור:

 10 .התחבורהלהיפגש עם משרד 

 11אבל כשאני רוצה כסף ממשרד התחבורה ואני מציג לו את סדרי  ח. געש:

 12העדיפויות ואני מציג לו את המייסדים ואת פיק"א ועוד כמה מקומות, 

 13וסדר עדיפות ראשון, בסוף מי שמחליט לממן או לא זה שר כבישי מע"צ 

 14 התחבורה.

 15 ואיפה זה בסדר העדיפויות? ה. פרי יגור:

 16זה סדר עדיפות אחד הראשונים, המייסדים וגם דרך הים, גם אצלנו  ח. געש:

 17המשמרות שאנחנו דרך של פיק"א בחלק מהדברים ועלתה גם סוגיית 

 18 4בעיקרון, דרך משמרות היא מימנו והם לא השתתפו כי זה דרך של מע"צ 

 19 ספרות, נכון? ואנחנו מימנו.

 20אני מסכים לאמץ את ההחלטה ויהיה פה רוב לאמץ את ההחלטה, אני  

 21גם פרקטיים, כדי שלא  מציע אבל תיקון להחלטה כדי לראות שאנחנו

 22כמו עם צ'רצ'יל. אני מציע שועדת תיאום תנועה תצא לשטח יהיה 

 23פרקטית לראות באותם מקומות שזכות הדרך פנויה, ולא צריך להיכנס 

 24 חזקה. עכשיו לסיפור מפה עד הודעה חדשה של תפיסת שטח ו

 25יכר של בית הספר ודרומה לראות איפה באותם מקומות, בקטע שמהכ 

 26פרקטית ניתן עכשיו לממש את ההמלצות של המהנדס. עכשיו ברגע שיגידו 

 27מ' והקטע השני  14, כי יכול להיות שיש קטע אחד של 12לנו קטע אחד של 

 28שייך, מישהו פה מותיקי כרכור, הבית של גרדוס נמצא בתוך הדרך. נכון? 
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 1אני לא יכול לעשות כלום, אני לא יכול  ויש עוד כמה בתים כאלה, אז שמה

 2 להרוס את הבית ואני גם לא רואה מתי יהיה כסף מהמועצה לעשות.

 3 מה זה יעזור אם אתה חלק, ובראן:'ד ג"עו

 4אז לכן אמרתי אני מוכן, אני מכיר בצורך, באמת אפשר לראות את  ח. געש:

 5עליו  הפרוטוקול של הפגישות עם השר, יואב עושה בעניין הזה, הרי גם

 6 וא עושה את המוות לעוזרים של השר.לוחצים תושבי כרכור, וה

 7אני מציע כדי שנהיה פרקטים שועדת תיאום תנועה, ואפשר לצרף עוד  

 8מישהו אם רוצים, בתהליך שקוף תצא לשטח יחד עם מודד, אריה, אפילו 

 9ולראות באותם מקומות שאפשר לממש את זכות הדרך או בכולה או 

 10שאפשר לעשות רק חלק, לפני שאנחנו מתחילים  בחלקה, יש מקומות

 11 . 19-ו 7, 5להסתבך עם 

 12זאת הבעיה. ובאותם מקומות לעשות תכנון ואפשר  19נגיד לא בעיה,  7-ו 5 

 13לאמץ את ההחלטה, אני לא יודע כמה תב"ר, כי גם היום אני יכול אפילו 

 14 עולה הדבר הזה.

 15צאת למדידה. המדידה תראה אני חושבת שאפשר לפשט את זה, פשוט ל ה. פרי יגור:

 16 לך את הכול ואחרי שתהיה מדידה נחליט על,

 17אבל יכול להיות שיש מקומות שכבר עכשיו בעין  אני מקבל את ההצעה. ח. געש:

 18 רואים שאין,

 19 נכון. ה. פרי יגור:

 20אני אומר עוד פעם אני ממליץ, אין לי שום בעיה לאמץ את ההמלצה  ח. געש:

 21ידה לשטח, אריה, תצא למדידה ואז ולעשות אותה בשלבים. תצא מד

 22במקום שועדת תיאום תנועה תצא לשטח, תביאו להם את המדידה, שימו 

 23 להם על השולחן ותגיד כאן כן, כאן לא. 

 24 בדיוק. ה. פרי יגור:

 25לצאת לתכנון ואז אני יכול לבוא עם תב"ר מסודר להנה ולא להישאר ואז  ח. געש:

 26עכשיו. אני לא יודע אם, דקה עלות באוויר, כי אין לי מושג כמה זה צריך ל

 27 רון, הבנתי אותך שאתה רוצה להיות שותף לוועדה. שותפת. 

 28קווי מים או לא. עוד אין לי מושג עכשיו בהרחבה אם אני צריך להחליף  
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 1פעם ברמה של תכנון מפורט אני לא יודע מה המצב של קווי ביוב, אם אני 

 2 להגיד,צריך להעמיק אותם או לא. זה יהיה לא רציני 

 3 בסדר. בוא נתחיל, ה. פרי יגור:

 4בואו נתחיל, אריה, להוציא מדידה. המדידה יכולה להיות מהסעיף, יש לך  ח. געש:

 5 סעיף של תכנון כללי, נכון רן?

 6 כן. ר. גלר:

 7אז מהסעיף הזה בלי תב"ר מיוחד אפשר לצאת למדידה, לקבל הצעות  ח. געש:

 8עדת תיאום תנועה ומי וכבר לצאת לעבודה הכי מהר שאפשר, שו מחיר

 9שרוצה שיצטרף להגיד איפה כן, איפה לא. לתכנון, להביא להנה תב"ר 

 10 ונצא לדרך. ומה שאפשר אפשר, מה שאי אפשר אי אפשר. 

 11 מדידה סדר גודל של חודשיים, שלושה. ה. פרי יגור:

 12אני מעריך שאולי אפילו פחות ואחרי זה לשבת. במקביל אנחנו ממשיכים  ח. געש:

 13מע"צ. יואב ינסה לסדר פגישה נוספת. אני מזכיר לכם מה היה  ללחוץ על

 14 הסיפור של השר.

 15אני גמרתי לעשות לכם סדר בתוך המושבה, בעיקר הסיפור של השר היה  

 16, העוקף המזרחי. על זה 653המאמץ של משרד התחבורה זה בעוקף של 

 17כבר הייתה ישיבת התנעה אחת של ההיתכנות הכלכלית. יש צוות של 

 18 תחבורה ומע"צ שבודק את המשמעויות הכלכליות. משרד ה

 19ופה לא בגלל העיניים היפות שלנו אלא בגלל הצורך של מדינת ישראל  

 20אני מניח שזה יהיה יותר מהר. אז אם לתת מענה ליציאה צפונה לחריש, 

 21 זה מקובל אנחנו נקבל את זה, 

 22 דשיים מהיום.בוא נגיד חואפשר רק לקבוע בבקשה מסגרת לוחות זמנים?  מ. מגידש:

 23 יכולה ועדת תיאום תנועה לשבת כבר על המדידה, אריה? דקה. בסוף יולי  ח. געש:

 24המדידה תהיה מוכנה, אנחנו ננסה לתאם עם ועדת תיאום תנועה. ננסה  א. רפפורט:

 25 לשלב בין השניים.

 26לוח הזמנים שאתה מציע עכשיו פרקטית, יירשם בפרוטוקול וננסה לעמוד  ח. געש:

 27 בו. 

 28תוך חודשיים תהיה התייחסות לאחר מדידה לגבי אפשרויות למימוש  פורט:א. רפ
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 1 חלק,

 2אוקי. אחרי ההתייחסות של ועדת התיאום כמה זמן אתה מעריך ייקח  ח. געש:

 3 לתכנון כדי שנוכל לפתוח תב"ר?

 4 עוד חודשיים. א. רפפורט:

 5ים מיד אחרי, או החגים יוצאאז אנחנו היום ביוני, באוקטובר לדעתך  ח. געש:

 6 השנה באוקטובר, אפשר בנובמבר לשבת פה לפתוח תב"ר לתכנון?

 7 בהנחה שיש מה לתכנן. א. רפפורט:

 8 בהנחה שיש מה לעשות. זה כולל הצומת של תלפיות.חברים, הכול  ח. געש:

 9 כן. א. רפפורט:

 10 כולל הצומת של תלפיות, שלא יהיו אי הבנות.  ח. געש:

 11 ברור.  א. רפפורט:

 12 שתי תוספות. יש לי עוד  ר. לירם:

 13 מה? ח. געש:

 14תוספת אחת להחלטה הספציפית הזאת. לקחת בחשבון את הנושא של  ר. לירם:

 15חניה בשטח בתלפיות פינת המייסדים היה שם מים, כבר אין שם מים, יש 

 16שם שטח בנוי. זה אחד הקטעים המדוברים כהכי בעייתיים. השטח הזה 

 17 גם בבוקר.אם הוא הופך לחניה של כל האזור הזה גם בערב ו

 18 אוקי. מה עוד? אמרת שניים. ח. געש:

 19הדבר השני, אנחנו עסקנו לא מזמן בחוק החניות והוא הלך לעיבוד מחדש  ר. לירם:

 20 ע"י המחלקה המשפטית. אפשר גם לקדם אותו במקביל?

 21יכול להיות, הוא לא שייך לסוגיה הזאת. הסוגיה פה היא סוגיית בטיחות  ח. געש:

 22יכים לטפל הכי מהר שאפשר ביכולות שיש לנו. פרקסלנס ובה אנחנו צר

 23 מקובל על כולם? אז קיבלנו החלטה פה אחד. אוקי. תודה רבה. 

 24 

 25 2016אישור המלצת ועדת התמיכות לשנת  .3

 26-הסעיף הבא על סדר היום אישור המלצת ועדת התמיכות. החומר נשלח ב ח. געש:

 27 למאי וצורף בזה שנית.  26

 28 300אלף שקל שזה מתחלק בתחום הספורט  680זה היקף התמיכות השנה  ר. גלר:
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 1אלף שקל ובתחום התרבות  230אלף שקל, בתחום תנועות הנוער 

 2 אלף שקל.  150המורחבת 

 3 רן, לא שומעים אותך. נ. מנצור:

 4אלף שקל  100אלף שקל. מתוכם  680אני אומר סך הכול ההיקף השנה זה  ר. גלר:

 5 230לף שקל בתחום ספורט, א 300זה בשווה כסף ויתר הסכום זה בכסף. 

 6 בתחום התרבות.  150-נועות נוער ובתחום ת

 7עם טבלה  התכנסה ישיבת ועדת התמיכות, מצורף פרוטוקול החלטה 

 8-וגם ההמלצה ל 2015-מצורפת שמציינת גם את התמיכות שהענקנו ב

 9, עם היקף הבקשה והנימוקים. אם יש למישהו שאלות, אני אשמח 2016

 10 לענות. 

 11. הוגשו בקשות תמיכה טל וגל מסתכל בסעיף השני משפחת שפיראאני  אפרים:

 12הג'ודו וכו'. גל שפירא, יש טל ויש גל. עבור טל שפירא, ספורטאית בענף 

 13 האם התבלבלו בשם או שזה אדם נוסף?

 14 הוגשו עבור שתי אחיות גל וטל. שתי בקשות.  ר. גלר:

 15 גם עמית.  ה. פרי יגור:

 16 מה? ר. גלר:

 17 מית כתוב.וגם ע ה. פרי יגור:

 18 מספורט אחר, בנוסף. שלוש בקשות. גל, טל ועמית. עמית  ר. גלר:

 19 מה? מה? טוב, אני רוצה להבין. אפרים:

 20 מה השאלה? ר. גלר:

 21 ? 14, היא לא גדלה? כל הזמן עד גיל 14שלוש שנים אלופת ישראל עד גיל  אפרים:

 22 . 8קיבלה מגיל  ר. גלר:

 23י חושב שהתרבות זה דבר, שנה שעברה, אנ .14כבר שנתיים, שלוש עד גיל  אפרים:

 24, היא לא גדלה. זה 14, גיל 14שנתיים, אבל זה כבר נהיה משהו שקבוע גיל 

 25 אחד. שניים, למה לא תפנה למירי רגב? אני לא מבין, זה משהו ארצי? 

 26 למה היא, שהיא תפנה למירי רגב. ח. געש:

 27 אם זה משהו ארצי,  אפרים:

 28 היא פנתה אלינו. ר. גלר:
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 1 אז היא תקבל ממשרד התרבות.  :אפרים

 2 זה לא סותר. ה. פרי יגור:

 3 לא, לא, לא, לא מקובל. אם היא מקבלת תקציב שם, אפרים:

 4 למה? ה. פרי יגור:

 5 .14אבלה שאלה שלי האם היא גדלה מאז שלוש שנים, עד גיל  אפרים:

 6דקה, עכשיו ברמה העקרונית . 14אפרים שואל האם היא לנצח תישאר בת  ח. געש:

 7י לא יודע למי, כל גוף רשאי לפנות לאינספור גופים לקבלת תמיכה. אנ

 8יכול להיות שהיא פנתה למירי רגב או לא, אינני יודע. פנתה לפה, ישבה 

 9 ועדת תמיכות והחליטה להמליץ ולאשר את הבקשה שלה.

 10 היה לנו פעם אחת גל פרידמן שאף פעם לא ביקש תמיכה. אפרים:

 11 , צריך אף פעם. גל פרידמן היה ממומן מלא ע"י כי גל פרידמן לא היה ח. געש:

 12 )מדברים ביחד(

 13 איפה היא מתמודדת? בארץ, בחוץ לארץ? אפרים:

 14 גם בארץ וגם בחוץ לארץ. ח. געש:

 15 בחוץ לארץ אין לה מימון? אפרים:

 16 לחלק מהפעילויות שלה אין לה מימון. ח. געש:

 17 )מדברים ביחד(

 18 . אי אפשר ככה, חבל על הזמן. חברים, תשאלו שאלות, יענו מסודר ח. געש:

 19 עכשיו רגע, כתוב טל היא ג'ודאית, וגל שפירא מה היא? אפרים:

 20 שתיהן ג'ודאיות.  ח. געש:

 21 שתיהן ג'ודאיות. ומי זה עוד אחד, עמית? אפרים:

 22 זה ספורט אחר.  ח. געש:

 23 ?5,000או כל אחד  5,000שתי האחיות מקבלות ביחד  אפרים:

 24 , השנייה לא קיבלה. 5,000לת רק אחת מקב ובראן:'ד ג"עו

 25 אז בשביל מה הזכירו את השנייה? אפרים:

 26 השנייה הגישה בקשה ולא תמכנו. ובראן:'ד ג"עו

 27 ציינו את העובדה שהוגשו בקשות לשתי אחריות, המלצנו רק על אחת. ר. גלר:

 28 רבותי, אני ממש לא מבין. הגישו שתי בקשות, למה זה כתוב פה ככה? אפרים:
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 1הגישו בקשות לשתי האחיות, לכל אחת ו בקשות עבור שתיהן. הגיש ר. גלר:

 2 ממליצים לתת רק לאחת, לשנייה לא המלצנו.בנפרד. אנחנו 

 3 רגע, באותה עמותה? אפרים:

 4 שתיהן באותה עמותה, באותו ענף ספורט. ר. גלר:

 5למה אחת אתה מאשר או לא מאשר? הרי זו אז אני שואל שאלה באמת,  אפרים:

 6 אותה עמותה.

 7 ההתרשמות של הועדה,  ובראן:'ג ד"עו

 8 אותם מסמכים. זה זו אותה עמותה,  אפרים:

 9 אפרים, אתה שואל, ובראן:'ד ג"עו

 10 אתה רוצה לקבל תשובה או אתה רוצה לדבר?  ח. געש:

 11 נו? אבל בינתיים הוא מתחמק, אפרים:

 12 הוא לא מתחמק, תן לו לענות.  ח. געש:

 13ורטאית פעילה, משתתפת הועדה התרשמה שאחת האחיות היא ספ ר. גלר:

 14בתחרויות בארץ ובחו"ל והשנייה כרגע לא פעילה, בגלל זה גם לא המלצנו 

 15 לתת לה תמיכה. 

 16 אז מה הנימוק שלה היה כשהיא הגישה את הבקשה? אפרים:

 17 היא אומרת שהיא רוצה להיכנס שוב לתחרויות, אבל כרגע היא לא, ר. גלר:

 18 וצה?יש לפעמים שיטת המצליח. מה אתה ר ח. געש:

 19 היא הגישה. עשתה בחינות בגרות, לא הייתה פעילה, ובראן:'ד ג"עו

 20 אני יודע מה הנימוקים? מאיפה אני יודע מה הנימוקים? ח. געש:

 21 ?14, שלוש שנים גיל 14ועל השאלה של גיל  אפרים:

 22היה אלוף  60, גם כשיהיה בן 14אם בן אדם היה אלוף ישראל עד גיל  ובראן:'ד ג"עו

 23 .14 ישראל עד גיל

 24 .14לא, אבל פה כתוב עד גיל  אפרים:

 25 )מדברים ביחד(

 26 .14היא הייתה אלופה לתקופה של גיל  ר. גלר:

 27 מה זה רלוונטי להיום? אפרים:

 28 )מדברים ביחד(
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 1של אליפות והיא הייתה פעם אלופה מציינים עובדה שהיא עם פוטנציאל  ח. געש:

 2 הלאה, חברים, מה עוד?. 14עד גיל 

 3  עון הוא בנבחרת ישראל, אז יש לו תקציב ויש לו הכול.עמית בן שמ אפרים:

 4 אין לו תקציב. נ. מנצור:

 5 כתוב. אפרים:

 6 במקרה אני סייעתי לו, נ. מנצור:

 7 אני משער.אבל במסגרת נבחרת ישראל.  אפרים:

 8הם לא מקבלים את כל ההוצאות שלהם. הם לא מקבלים, מה לעשות?  ח. געש:

 9בטח אישי ובין אם הוא קבוצתי, ני יחידבאף תחום ספורט, בין אם הוא 

 10בשלבים המוקדמים לא מקבלים מימון מלא לפעילות. והדברים האלה 

 11אני שמח שלא פניתי אף פעם לבקשת תמיכה מאף אחד, אבל עולים כסף ו

 12מהניסיון שלי עם הבן שלי הנבחרות של ספורט יחידני מה שנקרא וגם 

 13 קבוצתי, התמיכה הממשלתית היא לא יוצאת דופן. 

 14א הוכרז ככזה עילוי כבר כילד קטן, גל פרידמן בגלל שהוגל פרידמן אמרת,  

 15אז לא היו תמיכות במועצה, אבל הוא נהנה בלא מעט אני כבר לא מדבר 

 16חסויות במקומות אחרים והוא החזיר את זה בריבית, שתי מדליות 

 17 אולימפיות. 

 18 אני אפסיק פה או שאני אמשיך על כל, אפרים:

 19 וצה,אם אתה ר ח. געש:

 20 אני אמשיך אחר כך. אפרים:

 21 זה תורך, תגמור לדבר.  ח. געש:

 22 טוב.  אפרים:

 23 אפרים, זה לשיקול דעת הועדה, אתה לא היית שם אז לא,  א. בר כוכבא:

 24אל תכניס  סליחה, אני לא רוצה לבוא ולהגיד מי הרכב הועדה. בסדר? אפרים:

 25משפטי שזה גם אותי לעניין. הרכב הועדה זה גזבר, זה מזכיר וזה יועץ 

 26 מי הועדה. אז אל תכניס אותי לעניין, בסדר? יש לי דעה גזבר, הכמו 

 27 אפרים בוא, ח. געש:

 28 אז אל תגיד לי הועדה החליטה, היא לא משה מסיני.  אפרים:
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 1 בבקשה אפרים. ח. געש:

 2עמותת וידיד. אני יודע שעמותת הידיד יש לה פה הרבה אוהבים ומאוד  אפרים:

 3 לה.מאוד רוצים לעזור 

 4 אין בזה דבר רע, היא עמותה טובה.  א. בר כוכבא:

 5 אלדד, בשביל מה אתה מדבר?  אפרים:

 6 תיאטרון הידיד נתמך גם ע"י מפעל הפיס. ח. געש:

 7ני כאדם דתי, הוא עושה הרבה שלו לי? אאני יודע. אז מה? מה השירות  אפרים:

 8ה למתראה מודעות בעיתון. אז בשבתות, הוא מביא תיאטרון של סקס. 

 9אני צריך לממן למי שעושה בערב שבת? דבר שני, אולי תגיד לי מה הוא 

 10 תורם לציבור? 

 11 רועים ציבוריים שעשו, למשל כשהיה,באותם אי ח. געש:

 12 עדלידא.  דוברת:

 13 כרכורידא קראו לזה. ח. געש:

 14 אמנים במושבה. ובראן:'ד ג"עו

 15עושים פעילות וכל האירועים הגדולים של המושבה האמנים שלהם באים ו ח. געש:

 16 תרבותית,

 17לשלם? אגב אני לא יודע מה זה כל? אחד, שני מקרים? בשביל זה אני צריך  אפרים:

 18 אם יש לו רישיון בכלל להשכיר את הידיד ולהשתמש בו.

 19 מה אתה רוצה להגיד, ג'ובראן? ח. געש:

 20 אני צריך לבדוק. אפרים:

 21 האירועים שהם משתתפים, אני אומר  ובראן:'ד ג"עו

 22 ביחד( )מדברים

 23וחצי השנים האחרונות ביקשה  12-שיו"ר הועדה לאירועים ב כל אירוע ח. געש:

 24מפעל הפיס מממן אותם בין מהם הם השתתפו בהיקפים גדולים ותרמו. 

 25כמה נתנו משום שהוא יודע שפרדס חנה כרכור נותנת גרוש וחצי. היתר 

 26 להם עכשיו?

 27 אלף שקלים. 25 ובראן:'ד ג"עו

 28 ם.אלף שקלי 25 ח. געש:
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 1 כמו שנה שעברה.  ובראן:'ד ג"עו

 2 נכון. אפרים:

 3אלף שקל לשנה כי הם  300ם בסדר גודל של ומפעל הפיס מממן אות ח. געש:

 4 מוגדרים כמעבדת תיאטרון או משהו כזה. מעבדת פיס לתרבות.

 5 הם מוכרים כרטיסים במשך כל השנה,אז זה דבר פרטי בעצם.  אפרים:

 6תמיכה מהמדינה בסדרי גודל של מיליונים  גם הבימה והקאמרי מקבלים ח. געש:

 7וגם לאנשים. מה לעשות? והם עמותה פרטית שמשלמת משכורות 

 8 מעיריית תל אביב.

 9 אני לא מוכן,אבל אני שואל הרי הם עושים פעילות גם בליל שבת.  אפרים:

 10הם לא עושים פעילות בליל שבת, אבל אני יכול לבדוק את זה עוד בינתיים  ח. געש:

 11 פעם. 

 12 אוקי. אז אין פעילות בליל שבת, ואם היה אז לא יהיה. רים:אפ

 13 אני לא יודע על פעילות שלהם בליל שבת.  ח. געש:

 14 מוצ"ש כן. ח. געש:

 15 אין לי בעיה. אבל אפשר להוריד את התיאטרון של הסקס? אפרים:

 16 אני יכול לבדוק.  ח. געש:

 17 )מדברים ביחד(

 18 .אפרים, אמרת את דבריך. הלאה, חברים ח. געש:

 19שאני אוהב אותה, האם הם לא  אני רוצה לדעת העמותה למען הקשיש אפרים:

 20 מקבלים מהתקציב השוטף? אני זוכר שבתקציב הם מקבלים.

 21 לא מקבלים. ר. גלר:

 22 העמותה לא מקבלת.  אפרים:

 23חברים, הגימלאים מקבלים, חלק גדול מהפעילות שהגמלאים מבצעים  ח. געש:

 24 עכשיו העמותה היא די דלה ורזה. מבוצע ע"י העמותה למען הקשיש. 

 25 למה לא ניתן את התקציב ישירות בתקציב השנתי? אפרים:

 26 אבל נכון לעכשיו, יכול להיות שזה יעלה בכלל מכיוון אחר.  ח. געש:

 27 ניתן להם בתקציב הרגיל. אפרים:

 28לא יכול לתת להם, להעביר להם כסף מתקציב הגמלאים. הדרך דקה. אני  ח. געש:
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 1העביר כסף לעמותה זה דרך תקציב התמיכות. עכשיו יש להיחידה שלי 

 2הרבה מאוד פעילויות שהעמותה צריכה להישאר כי הם הדרך היחידה 

 3 למשל לגייס תרומות, 

 4 גוף אחר? אפרים:

 5גוף אחר. הם יכולים לגייס תרומות לפעילות של גמלאים, והסכום שאנחנו  ח. געש:

 6 נותנים פה הוא די דל. 

 7 זה? מי זה הגוף ה אפרים:

 8ניהול ספרים תקין, יש שמה העמותה היא עמותה רשומה, יש לה אישור  ח. געש:

 9 ועד מנהל שנבחר.

 10 באיזה מקום הפעילות שלהם?  אפרים:

 11 בכל מועדוני הקשישים, בכל הפעילות של הגימלאים. ח. געש:

 12 הם באים, אפרים:

 13של חלק גדול מהפעילות  אמרתי עוד פעם, אתה פשוט לא מקשיב לי. ח. געש:

 14זה לא רק הגימלאים מופעל ע"י העמותה למען הקשיש, ואם יש לנו ברכה 

 15בגלל חיה שעושה עבודה יוצאת דופן, אלא גם בגלל שהמתנדבים של 

 16גם העמותה הזאת שהיא פעילה פה הרבה מאוד העמותה למען הקשיש, 

 17 שנים, עוד לפני, עושה עבודה יוצאת מן הכלל.

 18 מי? אפרים:

 19ון לקשישים ועוד אלף ואחד דברים. אין חלוקת מז קשיש.העמותה למען ה ח. געש:

 20 מה עוד, אפרים? זהו? הגר?אפשרות אחרת. 

 21אני לא מוצאת את עצמי האמת שכל שנה אנחנו נתקלים בזה, כן.  ה. פרי יגור:

 22אני רוצה להתייחס הלכתי ובדקתי, בסיטואציה שהשנה יותר טובה. 

 23 לסעיף של התנועות נוער.

 24 אלף שקל.  230-ל 180-גדל מ ח. געש:

 25 כן, נכון, זה נשמע משמעותי.  ה. פרי יגור:

 26בישיבה על הארנונה שתהיה בעוד חודש, לא אני מוכן לעשות איתך עסקה.  ח. געש:

 27יודע מה, ואנחנו נדבר פה על ההוצאות של המועצה ונדבר על הרצונות 

 28והחלומות של כל חבר מועצה, ואנחנו נסכים שאנחנו רוצים לממש את 
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 1של כל חבר מועצה ואת החלומות של כל חבר מועצה וגם נסכם  הרצון

 2מאיפה בא הכסף. בדרך כלל אנחנו עושים את זה גם, הארנונה היא מרכיב 

 3שמשרד הפנים מאשר, ברמה עכשיו אם תהיה נכונות להעלות אפילו אחד. 

 4 אני לא יודע, בסך הכול כמה ההנחיה של משרד הפנים?

 5 אחוז. 5עד  ובראן:'ד ג"עו

 6אני מעלה אחוז אני כבר אומר לתרבות  5-אחוז. אם נסכים ל 5עד  געש:ח. 

 7 תמיכות, 

 8 ממש. ממש נסכים. אפרים:

 9 רק אף אחד לא אומר מאיפה. רגע חברים, כי כולם רוצים להעלות,  ח. געש:

 10 לא, מהעודף של היטלי הכבישים.  אפרים:

 11לא מאותו  זה לא שייך, הגיע הזמן שחבר מועצה ותיק כזה ידע שזה ח. געש:

 12 מקום.

 13 התכוונתי היטלי הכבישים שנלקחים שלא כדין. אפרים:

 14 טוב. ח. געש:

 15 על אלה אני מתכוון. אפרים:

 16גם אז אי אפשר להעביר גם אז, גם אז, מה שאני לא מסכים איתך כמובן,  ח. געש:

 17 מהפיתוח לשוטף. 

 18 לא, התכוונתי שתחזיר אותם לאנשים. אפרים:

 19 אחזיר מתקציבי הפיתוח ולא מהשוטף.הבנתי. גם אז אני  ח. געש:

 20 את הכסף שנלקח לא כדין ועל זה תהיה ישיבה. לא, אתה תחזיר  אפרים:

 21אנחנו הגדלנו את תקציב בסדר. נו בסדר, אנחנו מדברים על משהו אחר.  ח. געש:

 22אנחנו במקביל החלטנו פה בישיבות הקודמות, התמיכות לתנועות הנוער. 

 23של הקמת מועדונים, חות להרים את הנטל מאחר ותנועות הנוער לא מצלי

 24החלטנו פה שאנחנו הולכים לבנות את שלושת המועדונים. זה יהיה שיפור 

 25 דרמטי באורח חייהם וביכולת שלהם לתפקד ולגייס אנשים.

 26אנחנו הולכים לבנות אני מזכיר לכם אנחנו אישרנו פה את התב"רים.  

 27הולכים לבנות לנוער לצופים מבנה, הולכים לבנות לבני עקיבא מבנה, 

 28אולי בהמשך יצטרכו לבנות גם העובד מבנה, וכמו שזה נראה עכשיו 
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 1 לשומר הצעיר כי גם הם מתחילים,

 2 אני יכולה להגיד את מה שרציתי להגיד? ה. פרי יגור:

 3 כן, בבקשה. ח. געש:

 4-, ובאמת זה גדל מאלף שקל 230-אחרי הנאום היפה הזה רק להזכיר ש ה. פרי יגור:

 5אחוז מהתקציב של המועצה.  0.12אלף שקל זה  230מעותי, אבל , מש180

 6 בראיית מקרו להבין,אז גם את זה צריך 

 7 הכללי.אני יכול להגיד לך כל סעיף בתקציב איזה אחוז הוא מהתקציב  ח. געש:

 8 זה יותר קרוב לאפס מאשר, ה. פרי יגור:

 9 כן. ח. געש:

 10קחתי את הפירוט שמופיע פה, הלכתי לעכשיו לגבי מה שרציתי להגיד. אני  ה. פרי יגור:

 11, שינוי 2016-ל 2015-ובדקתי את המספרים על שינוי במספר החניכים מ

 12והתמיכה  2016-, סך הכול התמיכה ל2016-באחוזים ל 2015-בתקציב מ

 13שקלים מהמועצה, הנוער  209הצעיר מקבלים  פר חניך. יוצא שהשומר

 14ה הכי גדולה בישוב של והצופים, שזה התנוע 264, בני עקיבא 234העובד 

 15, 209, מקבלים, אני חוזרת עוד פעם 220ילדים כשהבאה אחריה היא  780

 16שקלים מהמועצה. ואני שואלת  155, הצופים מקבלים פר חניך 264-ו 234

 17 את עצמי מדוע יש אפליה בין חניכי התנועות בחסותנו? 

 18 ,הדרך בצורהטוב. שאלה יוצאת מן הכלל, רק היא מציגה את  ח. געש:

 19אז אני רק אוסיף עוד משפט. אני ניסיתי גם להבין לבד מאיפה נובע הפער  ה. פרי יגור:

 20הועדה שישבה, והלכתי לפרוטוקול שצירפתם לסדר היום שמדבר על 

 21אחוז, חלק תקציב לפעילויות  60אחוז  40וראיתי שהועדה החליטה לחלק 

 22 שוטפות וחלק לפי מספר החניכים.

 23, להחלטת מליאת המועצה לגבי התבחינים אבל אם אני חוזרת לספטמבר 

 24לתמיכות, מליאת המועצה לא קבעה חלוקה כזאת ואני שואלת את עצמי 

 25מאין הסמכות של ועדת התמיכות לקבוע קריטריוני משנה ולחלק את 

 26 התקציב באופן שלא ניתנה לה סמכות כזאת ע"י המליאה. 

 27אנחנו ממליצים, קודם כל אין סמכות, סך הכול זאת המלצה. אוקי?  ר. גלר:

 28אפשר לשנות. זאת אומרת מליאת המועצה סוברנית לשנות. אנחנו 
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 1-לכיסוי הוצאות קבועות ואחוז  40שהחלוקה של ממליצים, חשבנו לנכון 

 2 זה חלוקה הוגנת. אחוז משתנות לפי מספר הילדים 60

 3למה? כי לכל תנועת נוער יש לה מנגנון ורכזים והכול, וזה הרבה פעמים  

 4יש  300ילדים וגם  600תנועת נוער של  לכלמספר החניכים. לא קשור ל

 5מדריכים שצריכים לכסות את עלות העסקתם, ויש מבנה ויש רכזים ויש 

 6 הוצאות של תקורה של מים, חשמל והכול.

 7דרך אגב החלוקה הזו היא לא שנה ראשונה, כל השנים הייתה חלוקה זו  

 8גם לפני שנה היו או אחרת והחלוקה הנוכחית היא כבר מספר שנים. 

 9עוד בדיוק אותם קריטריונים ולא קיבלנו הערות וגם המשכנו השנה. אבל 

 10 פעם אפשר לשנות. 

 11 אני שמתי לב לזה השנה. ה. פרי יגור:

 12 דרך אגב אפשר לשנות גם השנה וגם אפשר לשנות לשנים הבאות. אוקי?  ר. גלר:

 13 ך אותה.אבל גם אם חזרת על הטעות אתה לא צריך להמשי ה. פרי יגור:

 14 אני לא בטוח שזאת טעות. את אומרת שזאת טעות. ר. גלר:

 15 קשה מאוד באפליה בין חניכים.אני חושבת שיש בעיה  ה. פרי יגור:

 16אני לא חושבת שיש פה אפליה בין חניכים, אני חושבת שזה אפילו לטובת  ר. לירם:ש

 17 התנועות הקטנות וזה עוזר להם, כי הכי קשה להן להתמודד.

 18 אני לא מסכימה איתך.  ר:ה. פרי יגו

 19 בסדר.  ר. לירם:ש

 20 )מדברים ביחד(

 21 כן חברים. מה עוד, הגר? זהו? ח. געש:

 22 אין לי עוד דברים. ה. פרי יגור:

 23 עוד הערות לנושא התמיכות? ח. געש:

 24כשהוא אומר שהמועצה תחליט להוסיף, על חשבון, אני רוצה להבין,  אפרים:

 25 מאיפה להוסיף?

 26 לשנות אמרנו.. לשנות, אפרים  ר. גלר:

 27 להוריד ממישהו אחר? אפרים:

 28 כן, בוודאי.  ר. גלר:
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 1 לא. אז אתה תוריד את פרידמן? את שפירא? אפרים:

 2אלף שקל אפשר לשנות ולחלק  230בתוך תנועות הנוער התכוונתי.  לא, לא. ר. גלר:

 3 לכל תנועות הנוער.אחרת, אבל זה עדיין אותו סכום 

 4או על  20מרת שאם יש מדריך על ה שלך שאהפעם אני מסכים עם ההער אפרים:

 5, פר ההוצאות של הטיפול ולא משנה, טלוויזיה הולכים פר המדריך, 40

 6אנשים, לא צריך לקנות לכל  50אנשים ויכולים לראות  10יכולים לראות 

 7והגר, החלוקה פר תלמיד זה את עשית. את עשית חלוקה פר טלוויזיה.  10

 8 ל שלהם היה פר תלמיד.תלמיד, אבל אני לא בטוח שהשיקו

 9 )מדברים ביחד(

 10 יש מנת בסיס לעלויות ואחר כך לתלמידים. ובראן:'ד ג"עו

 11 )מדברים ביחד(

 12אחד, אני לא יודע אם מר מעודה מכיר את שתיים, שלוש. שתי הערות.  ר. לירם:

 13של ספורטאי שמייצג את הישוב שלו, כמה נופל הנטל על העלויות 

 14 המשפחה.

 15 אותי כמועצה?מה זה מעניין  אפרים:

 16 זה תורם לישוב, אפרים.  א. כאכון:

 17 אפרים די, אי אפשר, הוא מדבר. אפרים, תן לו לדבר. ח. געש:

 18 ברגע שהוא מזכיר את השם שלי אני רשאי להגיב. אפרים:

 19 שמענו ממך. נא לא לציין שמות.  טוב, הגבת. ח. געש:

 20 אל תזכיר את השם שלי. אפרים:

 21הוא אומר אל תישא שמי לשווא, הווה אומר שיירשם בפרוטוקול ש ר. לירם:

 22 מתחזה. 

 23 )מדברים ביחד(

 24העלות בערך שנופלת על משפחה לילד שיוצא לחו"ל, לפעם שהוא יוצא  ר. לירם:

 25 2,000פעמים ברמה כזאת, בסביבות  4-ל 3הוא יוצא בערך בין לחו"ל, 

 26 יורו.  

 27 ואם לא נממן אותו הוא לא יסע? אפרים:

 28 לא. ר. לירם:
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 1 ז לא יסע. א אפרים:

 2 אפרים, אני לא מנהל פה ויכוח. ח. געש:

 3 )מדברים ביחד(

 4 אפרים, קיבלת זמן לדבר. ח. געש:

 5 )מדברים ביחד(

 6, אני באמת, די. אתם רוצים לסגור את הישיבה, נסגור. אי אפשר אפרים, ח. געש:

 7 לא מנהל דיון. קיבלת עשר דקות לדבר. 

 8 ,אסור לך לנעול ישיבה אפרים:

 9ודק, אסור לי הכול. גם לך אסור לדבר כשלא נותנים לך את זכות אתה צ ח. געש:

 10 הדיבור. אל תדבר כשלא קיבלת את רשות הדיבור.

 11 )מדברים ביחד(

 12 אי אפשר לשמוע רק אותך. ח. געש:

 13 אפרים, אתה מפריע לי.  ר. לירם:

 14 )מדברים ביחד(

 15 אפרים, אתה מפריע לי.  ר. לירם:

 16 בא לי. אפרים:

 17 תי לך. אני לא הפרע ר. לירם:

 18 בא לי. אפרים:

 19חברים, הבנתי אתכם. נסגור נלך הביתה, חוקי, לא חוקי, לא משנה. די,  ח. געש:

 20לא מוכן לרדת ברמה. כל אחד יש לו עשר דקות, שידבר אותם, זה הכול. 

 21 אתה לא יכול להגיב לכל אחד פה.

 22 )מדברים ביחד(

 23כבר, אנחנו לא  רק אתה עושה דברים חוקיים. מספיקפעם אחת ולתמיד,  ח. געש:

 24 חוקיים, רק אתה חוקי. 

 25 לא, אתה חוקי, אפרים:

 26 לא קיבלת זכות דיבור. ח. געש:

 27 אבל אתה לא יודע. אפרים:

 28 לא קיבלת זכות דיבור, אתה לא יכול לדבר. אם אתה מדבר זה לא חוקי. ח. געש:



  04-8666313איגמי,חברת                                          (             6/16) 40ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 2016ביוני  2                                                                                                                                        

     

23 

 1 ברגע שהוא הזכיר את שמי,  אפרים:

 2 )מדברים ביחד(

 3אתה כל הזמן יותר. אל תזכיר שמות יותר פה.  גם אתה אל תזכיר שמות ח. געש:

 4 מדבר רק על שמות, אני אביא לך את התמליל. 

 5 )מדברים ביחד(

 6אף אחד לא יענה לך. כולם פה מבינים את החוק, יש להם עשר דקות  ח. געש:

 7  לדבר. לא יכולים להשתלט על הישיבה. אתה רוצה להשתלט על הישיבה,

 8 )מדברים ביחד(

 9 וק אבל.תפסיק לצע אפרים:

 10 אתה לא צועק, אתה לא שומע את עצמך. ח. געש:

 11 אני לא צועק. אפרים:

 12  אתה צועק כל הזמן. ח. געש:

 13  אני מדבר בקול הרגיל. אפרים:

 14 )מדברים ביחד(

 15אני בדקתי את הסעיף הזה, מכיוון שהוקצה סל אני חייב לומר דבר אחד,  ר. לירם:

 16ני מייחל ומאחל שנוכל מסוים עבור התקציב הזה אני חושב שהוא ראוי, א

 17 להגדיל ולהכפיל את התקציב הזה.

 18 אמן. ר. לירם:ש

 19 לתנועות נוער שמגיע להן. ואז נוכל לתת יותר ר. לירם:

 20 נכון, וגם לתרבות. ר. לירם:ש

 21 ההסתייגויות שלי. אני מתנגד לשני דברים: לידיד.  אפרים:

 22 טוב. חברים, אנחנו נעשה הצבעה, ח. געש:

 23יודע מה זה העמותה למען הקשיש, אני ליוויתי אותה בהרצליה חיים, אני  ר. לירם:

 24 כשגרתי שם. אבי ז"ל,

 25 מה שייך? מה זה רלוונטי?  אפרים:

 26 )מדברים ביחד(

 27הוא גם עכשיו הוא הזכיר את שמך?  למה אתה מתערב? תן לו לדבר. ח. געש:

 28 הזכיר את אביו עליו השלום. 
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 1 )מדברים ביחד(

 2שעוסקת במלאכת קודש לקשישים, תה מדהימה עמואני מדבר. תודה.  ר. לירם:

 3הלוואי וירבו כמוה, מכיוון שהם אלה שיוצרים את התעסוקה למאות 

 4שמבלים את הבוקר בחוסר מעש. יוצרים להם חוגים, נותנים להם אנשים 

 5 תעסוקה. 

 6 ארוחות. ח. בן צבי:

 7 ארוחות. מקום שאפשר ליהנות מהלב.  ר. לירם:

 8אני מבקש לאשר את תקציב התמיכות כפי ה רבה. טוב חברים. רון, תוד ח. געש:

 9 שהומלץ ע"י ועדת התמיכות ואושר בהנהלה. מי בעד? מי נגד? 

 10 אני בעד למעט מה שאני ביקשתי. אפרים:

 11 מי נגד? מי נמנע? חברים, מי בעד? אני רוצה לגמור את ההצבעה.  ח. געש:

 12 לא, סליחה.  אפרים:

 13 )מדברים ביחד(

 14 ד חוץ מההסתייגות של ידיד. לא, אני מצביע בע אפרים:

 15 לגבי ההסתייגות שלי לגבי תנועות נוער.  אותו כנ"ל ה. פרי יגור:

 16אותו כנ"ל הגר מצביעה בעד למעט הסעיף של תנועות הנוער ששם  חברים, ח. געש:

 17 היא מצביעה נגד. תודה רבה. 

 18ה זה מה שהתכוונת לומר שאת מצביעה נגד תנועות הנוער או שאת מצביע ר. לירם:ש

 19 נגד המשקולות בתוך החלוקה של תנועות הנוער? 

 20 שרון, ה. פרי יגור:

 21 היא אמרה מה שהיא אמרה.  ח. געש:

 22תיזהרי שאני לא אענה לך על מה שאמרת תיזהרי מלשים לי מילים בפה.  ה. פרי יגור:

 23 עכשיו. 

 24 

 25 כבסיס 5/2001אישור פרוגראמה לצורכי ציבור לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  .4

 26 עילות הועדה להקצאת קרקע ללא תמורה או בתמורה סמלית.לפ

 27לצורכי ציבור לפי חוזר אישור פרוגראמה הסעיף הבא על סדר היום  ח. געש:

 28כבסיס לפעילות הועדה להקצאת קרקע  5/2001מנכ"ל משרד הפנים מס' 
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 1 ללא תמורה או בתמורה סמלית. 

 2נחמיה נפגשתי עם  לא ת.חיים, לפני שאריה מתחיל, אני מבקש בקשה אח א. כאכון:

 3את בתי הכנסיות לשים בצד, לא  לא נמצא פה, אם אפשרעדיין וגם יעקב 

 4 אחרי שנשב,להחליט עליהם היום. 

 5 את העקרונות צריך לאשר.  ובראן:'ד ג"עו

 6 אני רוצה להסביר. דקה חברים,  ח. געש:

 7 )מדברים ביחד(

 8תאושר הפרוגראמה יש חשיבות לחיי הקהילה לאשר את הפרוגראמה. לא  ח. געש:

 9יהיה להקצות יותר שום דבר, למעט מבנה שנבנה בכספי מדינה  אי אפשר

 10מה. עכשיו צריך לאשר, אפשר  ביעוד מסודר כמו מעון יום או לא יודע

 11שייבדקו פעם לאשר את העקרונות, אפשר להסכים שיש כמה דברים 

 12  נוספת, אבל את העקרונות צריך לאשר.

 13ישבו חכמים שבעה נקיים שא בתי הכנסיות עכשיו אני מזכיר לכם שבנו 

 14 וסיכמו. 

 15אז אוקי. זה בסדר, לגיטימי שכל אחד הולך הביתה, עושה שיעורי בית  

 16ואומר רגע, טעיתי, כי כשיצאנו מהישיבה של בתי הכנסיות כולם בירכו על 

 17 המוגמר והללו ושיבחו את הסיכום.

 18 . אנחנו אבל אמרנו שנצא לשטח :נ. מנצור

 19עוד חמש כל אחד יצא לשטח ואנחנו נחזור ונברבר ויעברו נחמיה,  דקה. ח. געש:

 20לדבר עליהם, צריך לתת  צריךשנים. יש פה עקרונות של ההקצאה, 

 21 למהנדס להציג את זה. 

 22  אני לא רואה פה שום עקרונות במסמך הזה. ה. פרי יגור:

 23 שאלה מאוד חשובה, א. כאכון:

 24 נות. זה לא מסמך עקרונות.יש פה פרוגראמה, אין פה עקרו ה. פרי יגור:

 25 יש הסבר.  ובראן:'ד ג"עו

 26חברים, עוד פעם העקרונות בגדול הם חוזר מנכ"ל משרד הפנים שעוסק  ח. געש:

 27 אלה בעצם מורי הדרך שלנו.  בעניין והחוברת הכחולה של משרד השיכון.

 28 שזה כבר בעייתי.  ה. פרי יגור:
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 1תוך כדי הדיונים הפנימיים, מטה  נוצרויכול להיות, הכול בעייתי בחיים.  ח. געש:

 2שתי סוגיות שהיה צריך לחדד אותם, אחד  הנהלה לא הנהלה,או לא מטה, 

 3והסוגיה הזאת של בתי הכנסיות עלתה זה הסוגיה של בתי הכנסיות. 

 4אחד, המדריך או כל המדריכים  בכמה היבטים, אני כבר נכנס לפירוט.

 5 או יותר. על כמה בתי כנסיות לכמה בתי אב פחות  מדברים

 6 לא נכון. ה. פרי יגור:

 7 הוא מדבר על מ"ר לנפש. א. רפפורט:

 8אחת הבעיות של פרדס חנה כרכור עכשיו על מ"ר לנפש, אותו דבר. בסדר?  ח. געש:

 9שיש הרבה מאוד בתי כנסיות שהם פרטיים בכלל. האם אתה מחשבן 

 10 אותם או לא מחשבן? הם לא ציבוריים, הם כן ציבוריים. 

 11בתי הכנסיות הם מאוד מאוד קטנים, חסרי משמעות עכשיו חלק מ 

 12 שהקהילה הייתה קטנה. מבחינת השטח. זאת אומרת הם נוצרו מראש 

 13עכשיו חלק מבתי הכנסיות הישנים מרוכזים על תא שטח מאוד קטן, אז  

 14מה אתה עושה עם הדבר הזה? אתה , 4, 5רגע, פה כבר יש אתה אומר 

 15נוצרה פה איזה סוגיה וכמובן  בקיצור מוחק אותם, אתה מעלים אותם?

 16מזמן את השכונות החדשות שלהן בכלל מאחר ומדינת ישראל הפסיקה 

 17לממן מבני ציבור, בעבר הרחוק היא הייתה מה שנקרא תוכנית ברודט, על 

 18מ"ר שבנית, לא משנה אם המדינה או אתה פרטי, משרד השיכון  Xכל 

 19זה בית כזה  ףכסבית הכנסת האחרון שנבנה במטרים ואז  Xנותן היה 

 20 הכנסת ליד בית ספר אלישבע שהיה כחלק מהסדר אחר.

 21דווקא עם הריכוזים ואז השכונות החדשות בעצם מוצאות את עצמן  

 22הגדולים ללא בתי כנסיות. ואם אני הולך נטו לפי המדריכים אז לכאורה 

 23 כאילו לא צריך בכלל. 

 24 נכון. א. רפפורט:

 25סוגיה , ובחיים זה פשוט לא נכון. ותלכאורה כאילו לא צריך בתי כנסי ח. געש:

 26ד פעם היא מייצגת את הישובים הותיקים בעיקר בארץ, נוספת, עו

 27 60-וה 50-בחדשים היא כבר לא קיימת, שכשהגיעו גלי העלייה בשנות ה

 28וכל אחד רצה להתפלל לפי המסורת שלו, אז לא רק שיש ציפוף אלא העדה 
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 1 איה מציאות שזה המצהזאת רוצה בית כנסת כזה והעדה הזאת, ונוצר

 2 הקיים. 

 3עכשיו איך אני מתחשב בזה? לקחנו את המושבה וניסינו לראות האם אני  

 4פורס אותה כך או אחרת, בסוף החלטנו שהקריטריון הנכון ביותר הוא 

 5ולאפשר לנסות לתת מענה גם לשכונות החדשות ולשדרג את הותיקות, 

 6א של רדיוס הליכה, ולתת משקל לנושלחדשות כי לכאורה הם לא צריכים, 

 7 כמה בן אדם יכול ללכת לבית הכנסת. 

 8, אבל לא עלינו קשיש 1,000מ' וגם  800בחור צעיר אולי יכול ללכת גם  

 9שעוד יכול ללכת הוא כבר צריך רדיוסים קטנים. איתרנו מקומות שבהם 

 10מאשרים בתי כנסיות נוספים, זה עוד לא אומר שאנחנו אפשר לבנות 

 11ליך יהיה שיצטרכו לבקש את המקום ויצטרכו אותם כי אחר כך התה

 12 לאשר את ההקצאה וכו', ואנחנו יודעים שזה לא כזה פשוט. 

 13עוד פעם, אפשר ללכת מה שנקרא יקוב הדין את ההר, לא מעניין אותנו  

 14שום דבר ואנחנו חיים את חיי הקהילה ואנחנו צריכים להגשים את 

 15חובשי הכיפה נדמה לי החלומות של התושבים. אחרי שסיכמנו יחד עם כל 

 16את נושא בתי הכנסיות כי זאת הייתה סוגיה עדינה, עלו עוד פעם עכשיו 

 17 של מיקומים, אולי בכל זאת נזיז ימינה ושמאלה.שאלות 

 18תראו, זאת אומרת מכירים בצורך להקים בתי כנסיות לשכונות החדשות.  

 19 2,000זה סדר גודל של  1070ש/נווה פרדסים והשכונה לידו מה שנקרא 

 20יחידות דיור. אם אני הולך לפי יקוב הדין את ההר יש להם ברמז כמה בתי 

 21 ?6, 5כנסיות, אבי? 

 22 .6 א. כאכון:

 23 בתי כנסיות.  6 ח. געש:

 24 איש.  40כל בית כנסת  אפרים:

 25נותנים מענה אז אמרתי, גם בגלל שאלה נבנו חלקם פרטיים וחלקם  ח. געש:

 26מ'. אותו דבר  1,5לקהילה כזאת ולא אחרת, והגודל הפיזי שלהם הוא 

 27בכרכור דרך אגב, בכרכור בשכונת הנחל עוד פעם בגלל הדתיות שהייתה 

 28בזמן העליות, אני יכולתי לעשות עכשיו לא מעניין אותי כלום, יש לכם 
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 1 מספיק בתי כנסיות, אבל זה לא עובד ככה. 

 2נוסח של בית אביו. תקן אותי אם אני טועה, אפרים, כל אחד מתפלל לפי  

 3אשכנזיה אולי נכון? בדרך כלל מקובל, אלא אם כן מישהו מתחתן תימני ו

 4  .אחרת

 5דרך אגב המדריך של משרד השיכון לא נותן מענה למקוה, היחידי שעלה  

 6 נכון? בדיון. אפרים.על הצורך למקוה זה אני. 

 7 ביחד.כן.  אפרים:

 8 וד פעם,חברים ע ח. געש:

 9 אני אתייחס לזה כשאני אתייחס, ה. פרי יגור:

 10 דקה, אוקי. ח. געש:

 11 המדריך הזה אתה צודק. ה. פרי יגור:

 12המדריך הזה. עכשיו יכול להיות שיש דברים אחרים ולכן אני אומר לכם  ח. געש:

 13אחר כך הייתה בעיה של פרשנות בנושא לתת מענה. עם פינצטה ניסינו 

 14במוסדות החינוך הוא לא המצב הקיים עפ"י חינוך, כי המצב הקיים 

 15של הפרוגראמות על פיהם הוקמו האישור הפורמאלי של משרד הבריאות 

 16  בתי ספר, מכל מיני כיוונים.

 17יש בתי ספר שהייתה תקופה שלא היו בהם תלמידים אז הם לקחו את  

 18והפכו אותם למעבדה וספריה, עכשיו יש תלמידים ואין חדרי הלימוד 

 19מצב הקיים מבחינת הגדרת החוק זה מה הפרוגראמה אומרת אז הכיתות. 

 20 לאותו בית ספר ואז מודדים את זה מול התחזית של הגידול.

 21אני אומר לכם עברנו פה עם פינצטה לנסות לתת מענה, אני חושב שמצאנו  

 22יכול להיות שהאיתור המדויק של השטחים שאני לא בטוח פתרון. 

 23 שהפרוגרמה צריכה להגדיר אותו, 

 24 צריכה להגדיר.  פרי יגור: ה.

 25אוקי. אז יכול להיות שיש עוד שתי מקומות בנוה פרדסים שיכול להיות  ח. געש:

 26שצריך לעשות עם פינצטה איתור יותר טוב, וביובלים/חלומות כרכור יכול 

 27להיות שצריך לעשות עם פינצטה איתור יותר טוב כדי שבאמת לא יצטרכו 

 28 לרח' הפעמון. מות כרכור ללכת ברגל כל אלה מחלו
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 1 )מדברים ביחד(

 2יש פה בתי כנסת בתוך מבנים של עמידר שעמידר רבה איתם, לא אני רב  ח. געש:

 3באמת עברנו עם פינצטה. נשארו עכשיו שתי סוגיות: אחת איתם. בקיצור 

 4להזיז ביובלים שטח חום אחד מהקצה הצפוני של השכונה, לקרב אותו 

 5 מות כרכור. יותר טוב לחלויותר למרכז שייתן מענה 

 6בנוה פרדסים נבדוק עוד פעם עם פינצטה האם אפשר להזיז. לגבי נווה  

 7פרדסים אני לא יודע להגיד לכם בוודאות, ביובלים/חלומות כרכור כנראה 

 8 שזה אפשרי. 

 9 )מדברים ביחד(

 10 אוקי. אריה, תציג בבקשה את הדברים. ח. געש:

 11ני הישוב מבחינת בעיקרון הפרוגראמה באה וניתחה את מאפיי א. רפפורט:

 12וביחס לצרכים או לרבדים של השירות  האוכלוסייה, תמהיל האוכלוסייה

 13 הציבורי בארבע רבדים עיקריים. 

 14רובד אחד זה החינוך, רובד שני זה התרבות, רובד שלישי זה הספורט  

 15ורובד רביעי זה שירותי דת. הפרוגראמה בעצם הצביעה במצב הישוב 

 16הלמ"ס ומתייחסת לתאריך יעד, לשנת יעד האוכלוסייה דהיום לפי נתוני 

 17שזה תאריך יעד של תוכנית המתאר ובאה ואומרת בהינתן  2030של 

 18 . 2030-שאנחנו מתפתחים עפ"י תוכנית המתאר מה יהיה הצורך ב

 19ובעצם היא באה וקובעת את הצרכים לפי הפרמטרים של הקצאות קרקע  

 20מדריך הבין בהתאם לטבלת הקצאות הקרקע של משרד השיכון, בעצם ה

 21מה הצורך על כל אדם ואדם בארבעת משרדי. התדריך הזה בא ואומר 

 22 הרבדים האלה.

 23אז התוצרים באים ואומרים שבעצם בנושא חינוך היום יש מענה שתואם  

 24את האופי של האוכלוסייה. בהסתכלות לעתיד לפיתוח הישוב בהתאם 

 25ו יכולת לדעת אלף, כמובן שאין לנ 55, 50לגודל הצפוי של האוכלוסייה של 

 26מראש מה יהיה היקף האוכלוסייה במועד ההוא.  יש מענה עפ"י תוכנית 

 27 המתאר. 

 28 אגב אבי, לגבי מה ששאלת,  ה. פרי יגור:
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 1 אני לא סיימתי, הגר. א. רפפורט:

 2אלף תושבים ופה אנחנו  55בדיוק בסעיף הזה תוכנית המתאר מדברת על  ה. פרי יגור:

 3 אלף תושבים. 61,5מדברים על 

 4 כן, אריה. געש: ח.

 5. 2030-אף אחד לא יכול לשער בדיוק מה יהיה האוכלוסין של פרדס חנה ל א. רפפורט:

 6אנחנו מנתחים צפי גידול עפ"י הגידול שהיה בשנים האחרונות ועושים 

 7איזושהי השלכה לעתיד. הניחוש שלנו טוב באותה מידה שתוכנית המתאר 

 8 אלף תושבים. 70מכוונת וגם היא אומרת שיש פוטנציאל של גם 

 9 . 85גם  ה. פרי יגור:

 10 כן. ח. געש:

 11ובנושאים האלה בשירותי חינוך, תרבות לקהילה וספורט יש מענה עפ"י  א. רפפורט:

 12הפרמטרים שמשרד השיכון קבע. אני עובר לחלק שהיווה משהו שיותר 

 13 בעניין של שירותי דת.ייצר נקרא לזה סערה 

 14לפי כמה פרמטרים. פרמטר הפרוגראמה באה וניתחה את המצאי הקיים  

 15של בתי, שוב, אנחנו כשמקצים קרקע אנחנו ראשון זה מה השטח הנדרש 

 16לא מקצים את המטרז', אנחנו מקצים קרקע כמגרש לצורך הקמת מבנה. 

 17של שירות בית כנסת זה אומר שאני לוקח את השטח שהתדריך קובע 

 18ל סך מ"ר, סך הכול מכפיל באוכלוסיה הקיימת, מתקב 0.12לאדם שזה 

 19ומשהו מטר בתי כנסת, זה אני צריך לתרגם לכמה  4,000-כ הכול שטח של

 20-התוצר הוא שזה כהרי היחס של זכויות הבניה. מגרש צריך לבנות כי זה 

 21 מ"ר שטח מגרשים.  8,000

 22הניתוח שלנו של סך הכול בתי הכנסת שקיימים היום בפרדס חנה זה  

 23 מ'. כלומר לכאורה,  8,000הרבה מעבר לאותם 

 24 זה כשאתה מכניס את הפרטיים. ח. געש:

 25אם היום כאילו יש חוסר  לא, לא, כשאני שם בצד את הפרטיים. לכאורה א. רפפורט:

 26במטרז' לפי תדריך ההקצאות, די בזה שמי שיבקש וישיג את התרומה 

 27 ו את הקרקע הנדרשת לצורך מימוש.להגדיל בית כנסת, יש ל

 28 אוקי. ח. געש:
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 1לא היה מבחן מספק כיוון שלכאורה, כמו שאתה אומר  אבל ברור שזה א. רפפורט:

 2חיים, יש שכונות חדשות, יש אזורים שאולי אין שם מענה, לכן הלכנו 

 3 לפרמטר נוסף. 

 4הלכנו ומיפינו את כל בתי הכנסת שיש בפרדס חנה והקצבנו להם מרחק  

 5מ' סברנו שזה מרחק ההליכה  500רדיוס נגישות של מ'.  500נגישות של 

 6 שת לבית כנסת. הסביר לג

 7ואז נמצאו מספר מקומות שאין להם כיסוי ומופיעים בפרוגראמה. אחד  

 8זה באזור של נווה פרדסים ובמקביל השכונה החדשה שכונת האקליפטוס 

 9 זה בעצם אוכלוסיה שיש לה מאפיין,ש

 10 יחידות דיור. 2,000יחידות של אמונה זה  84-נווה פרדסים, אלמוג וה ח. געש:

 11. אז זה מקום שנמצא שיש בו פער במענה. באזור של שכונת רסקו יפה א. רפפורט:

 12משקי עזר, כלומר החלק הצפוני של משקי עזר מדרך הים וצפונה, גם שם 

 13 את הצורך, יש פער למרות שעד היום אף אחד לא הביע 

 14 דווקא יש מגרש, ברח' עצמון יש שטח חום, אולי תיתן לי אותו. ח. געש:

 15 באזור של צפון כרכור, שכונת יובלים,א פער נוסף נמצ א. רפפורט:

 16 יובלים חלומות כרכור. ח. געש:

 17פער רביעי נמצא באזור של שכונת חלומות כרכור, זה פער שנמצא שם. כן,  א. רפפורט:

 18בהנחה שהמקום הזה הולך ומתפתח ויבנה.  80נווה תות, הטריז מחנה 

 19 ופער חמישי זה דרום מזרח כרכור, זה שכונת,

 20 אחוזה. אפרים:

 21 קצה רחוב אחוזה, באזור הזה. א. רפפורט:

 22 האחוזה הירוקה. ח. געש:

 23עפ"י הפערים האלה ניתחנו ואיתרנו מגרשים שלכאורה נראים לנו נכון.  א. רפפורט:

 24 כמתאימים, גם לגבי המיקום שלהם, השטח שצריך להקים את בתי

 25הכנסת והנגישות והם מוצעים בתדריך. אם לצורך העניין באופן נקודתי 

 26אבל בעיקרון אנחנו אורה יש אולי סימני שאלה אפשר יהיה לתקן, לכ

 27ומה בעצם נותנים את התשובה, האם קיים פער והוא קיים כמו שציינתי, 

 28המענה, ויש מענה גם אם מה שמוצע כרגע בפרוגראמה לא תואם לפחות 
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 1את ההבנה או הרצון של כל חברי המועצה, יש עדיין חלופות נוספות 

 2 בצרכים.ה כדי לעמוד יכולות לתת מענש

 3 אוקי. לגבי העניין הזה של להזיז, ח. געש:

 4 יש מגרש חלופי. יש מגרש שנשען על דרך המייסדים, א. רפפורט:

 5 את המגרש ההוא בצפון יובלים להשאיר חום, ח. געש:

 6 להשאיר אותו חום, א. רפפורט:

 7 ושמה יש מגרש מתאים?לאזור רח' המייסדים. וללכת יותר למרכז  ח. געש:

 8 כן, יש מגרש מתאים. א. רפפורט:

 9 שעונה על הקריטריונים. ח. געש:

 10 כן. א. רפפורט:

 11נווה פרדסים ביקשו האנשים בית כנסת אשכנזי וספרדי כדי לתת מענה,  ח. געש:

 12עוד פעם אני לא יודע מה החלוקה העדתית בין נווה פרדסים למערב 

 13לפחות להזיז המושבה, אין לי מושג. אני מבין שגם שמה יש איזה בקשה 

 14 בית כנסת אחד פנימה. השאלה אם יש שמה מקום.

 15אני לא יודע למה הכוונה בדיוק. אנחנו, דווקא באזור ההוא הגמישות היא  א. רפפורט: 

 16הרבה יותר קטנה כיוון שבתב"ע של נוה פרדסים לא נתנו הקצאה הולמת 

 17לקרקעות לצורכי ציבור, ואנחנו בעצם היום בגלל הצורך להקים מבני 

 18ינוך, במיוחד גני ילדים וגם מועדון שכונתי, די מוגבלים ביכולת שלנו ח

 19 ואותר מגרש שנמצא במרחקי גישה נוחים.

 20 )מדברים ביחד(

 21אני מקווה שתקשיבו לי באותו קשב רב שאני הקשבתי לכולכם עד עכשיו.  ה. פרי יגור:

 22אני אמרתי בתחילת הדיון לג'ובראן שבסוף יהיה לנו גם תבחינים 

 23שכבר השלמנו וגם פרוגראמה ובא לציון גואל. אני מברכת על  להקצאות

 24 היום הזה שהגענו אליו. 

 25שאני נמצאת בקדנציה הזאת שצריך  day 1-אני אומרת את זה מ 

 26לכל הליך ההקצאות. היה ויכוח איתי פרוגראמה והפרוגרמה היא תנאי 

 27זה אומר שלא היה  שיש פרוגראמה והנה אנחנו היום מאשרים פרוגראמה,

 28בשנים האחרונות נעשו בצורה  וזה אומר שכל ההקצאות בעצם שנעשו פה
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 1 לא תקינה.

 2 אף אחת לא אושרה ע"י משרד הפנים אז הן לא קיימות בכלל. ח. געש:

 3הם אושרו בשולחן הזה תחת הידיעה שאין פרוגראמה ולכן זה בוצע  ה. פרי יגור:

 4זאת בכל מקרה אני חושבת שהפרוגרמה הבראייתי.  בהליך לא תקין

 5מסתם לממש רק נוהל הקצאות, ובטח יותר חשובה חשובה הרבה יותר 

 6מלהתעסק עכשיו בבית כנסת או במקוה או בכיתת לימוד. היא חשובה 

 7לטובת כלל ככלי ניהולי ממדרגה ראשונה של כלל נכסי הרשות המקומית 

 8 שירותי הציבור. 

 9למדתי שעות ואני  48הגשתם לנו מסמך לפני עכשיו לגופו של מסמך כי  

 10ראשית אני חושבת אותו ואני מתכוונת להתייחס לכל מה שכתוב בו. 

 11אני בעצמי כותבת שצריך להגיד תודה ליפעת שחתומה על המסמך, 

 12פרוגרמות ואני מניחה שהיא עסקה בזה חודשים רבים, יש פה הרבה 

 13אז באמת מגיעה עבודה. אני מניחה שגם אריה ביחד איתה הוביל את זה, 

 14 על כל עבודת המטה שנעשתה. צריך להיאמר.פה תודה גדולה 

 15 אבל, עכשיו האבל, לאור החשיבות של המסמך הזה ולאור החשיבות 

 16מבקשת והמורכבות שבהכנה שלו וההשלכות שיש לו לשנים הבאות, אני 

 17 להעיר עכשיו כמה הערות לגופם של דברים.

 18של  מופיעה מתודולוגיה, מופיע פרק המתודולוגיה. נכון שבהמשך 4בעמוד  

 19המסמך מצוינת תוכנית המתאר, אבל בעמוד שמפרט את המתודולוגיה 

 20שעליו בנוי כל המסמך ודיברת קודם, חיים, על עקרונות, אז ראוי 

 21 שתוכנית המתאר והנספח הפרוגרמטי שלה יוזכרו גם בסעיף הזה.

 22, אבל עם זאת ועדת 2005מוזכר התדריך הכחול של משרד הפנים משנת  

 23כהחלטת  החלטה שקיבלה תוקף 3.6.13-קבעה בשרים לענייני דיור 

 24, בנושא של ייעול השימוש בקרקעות המיועדות 2013ממשלה ביוני 

 25 קצת נגעתם בזה פה.לשימוש ציבורי באמצעות עירוב שימושים. 

 26נדרשים היום לבצע הערכות כמו מתכננים כמוני, רשויות, מוסדות תכנון,  

 27בעבר מגזריים באופן שונה מ שיוכים ניתוחים דמוגרפיים, גודל משק בית,

 28בעצם מה  באופן שונה ממה שמופיע בתדריך הישן,ולהקצות שטחים 



  04-8666313איגמי,חברת                                          (             6/16) 40ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 2016ביוני  2                                                                                                                                        

     

34 

 1שאנחנו עושים היום כמתכננים אנחנו מגישים תמיד שתי טבלאות, אחת 

 2 לפי התדריך הישן, אחת לפי התדריך החדש כי הפער ביניהם הוא עצום.

 3ריך החדש לפי מוסדות התכנון מנחים אותנו המתכננים להתייחס גם לתד 

 4החלטת הממשלה. וראוי להתייחס לזה, לבחון את זה, בטח כשנעשית 

 5 כזאת עבודה מעמיקה ויסודית. 

 6כל הנושא של חלוקה לשכונות אני אתייחס בהמשך, אבל לגבי החלוקה  

 7, אני אומרת את 2של השימושים לפי סוגי השירות השכונתיים זה סעיף א/

 8 בטח תעבדו עם זה.זה פשוט לפרוטוקול כי אחר כך אתם 

 9אני חושבת שרצוי היה לחלק את ההתייחסות לא לפי אוכלוסיות אלא לפי  

 10שירותי בריאות, רווחה, תרבות וקהילה, דת, , שירותי חינוך, שירותיםה

 11שירותי דת, אז אמרת  ספורט, חרום. חרום והצלה בכלל לא מופיע פה.

 12 שמוזכר מקוואות או בתי כנסת. קודם 

 13וזכרת רק תחנה לבריאות המשפחה, חסרות המרפאות משירותי בריאות  

 14השכונתיות וגם לזה צריך להתייחס. שירותי חרום אמרתי לא מוזכרים 

 15 בכלל. והספורט דווקא כתוב באופן מאוד כללי ולא מחולק נכון לטעמי.

 16כל מה שקשור לניתוח המצב הנדרש, כל מה שקשור למספר יחידות דיור  

 17, לא כתוב מהיכן הנתונים, האם זה ת ממוצעגודל משק ביקיימות, 

 18הלמ"ס, איזה שנה, האם זה שנתון של הרשות המקומית. זה דברים 

 19 שצריך להשלים אותם.

 20אני מציעה שייכתב במסמך הזה לגבי מספר יחידות הדיור המתוכננות,  

 21כרגע לפחות, עד שהוא יאושר סופית, שתוכנית המתאר מופקדת ועדיין 

 22והיא כנראה גם תעבור עדכונים ויכול ך לא מאושרת, היא עוברת תהלי

 23להיות שעדכונים משמעותיים, אי אפשר לדעת מה יילד יום בסוף הליך 

 24אז לציין שהיא מופקדת  החקירה וההמלצות של הועדה המחוזית ועררים.

 25  להתעדכן. ושהנתונים עוד יכולים

 26יודגש כי הפרוגראמה . 7לגבי הפרמטרים הדמוגרפיים והתכנוניים בעמוד  

 27יותר מתוכנית המתאר. כלומר אחוז  10-ניחה תחזית אוכלוסיה שהיא במ

 28 כמו שכתוב במסמכי התוכנית.אלף תושבים  55אלף תושבים ולא  61,5
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 1האישית גם הנתון הזה הוא בחסר, כמו שטענתי גם בהתנגדויות להערכתי  

 2וגם אנחנו יודעים שבפרדס חנה וזה גם כתוב שהגשתי לתוכנית המתאר. 

 3אלף יחידות מאושרות,  11עשתה, בתוכנית המתאר כתוב שיש בעבודה שנ

 4 אלף יחידות בנויות. 12-בנויות ואנחנו יודעים שכבר יש יותר מ

 5והמאושרות יחידות דיור  900אישרנו פה עוד  רק בשנתיים האחרונות 

 6, אנחנו כבר יודעים שזה 5,000שעדיין לא בנויות בתוכנית המתאר כתוב 

 7 שהיא מייעדת בשנים הבאות.  8,300וזה גם לא כולל  6,000

 8אני חושבת שהחלוקה לשכונות לגבי טבלת השכונות, מה שציינתי קודם.  

 9בהתאם לאזורי הרישום לבתי ספר היא שגויה ולא נכונה. היא לא ברורה. 

 10 שמעתי מה שניסית להסביר אבל זה עדיין לא ברור לי.

 11י, אבל פרדס ואם רוצים להישאר בחלוקה הזאת, מה שאני חושבת ששגו 

 12לא כלולה שם בשום חנה על הפארק למשל, התוכנית שאנחנו מקדמים, 

 13בהסטה של הכביש לא שנוספו שם  400פוליגון. ויחידות דיור נוספות בגוש 

 14 נוסף פה. 

 15 לא דרמטי, פרדס חנה על הפארק יותר דרמטי. ח. געש:

 16ל כולם, אבל בכל בכל מקרה יש פה עוד כמה אי דיוקים, אני לא אעמוד ע ה. פרי יגור:

 17 שזה חלוקה שגויה. אני חושבת שיש שמה שכונות, מקרה אני חושבת 

 18 כשבנו את פרדס חנה לא בנו אותה לפי שכונות.  ח. געש:

 19שזה תוכנית המתאר והיא חילקה את יש לך את הכלי הכי טוב היום  ה. פרי יגור:

 20 המתחמים 20יכול להיות שאפשר להסתמך על מתחמים.  20-פרדס חנה ל

 21  האלה, אני לא בטוחה מה יותר טוב.

 22 בגלל שגם אנחנו לא ידענו חשבנו, ח. געש:

 23לא, אבל אתם עשיתם חלוקה מאוד מלאכותית. אני חושבת שאפשר היה  ה. פרי יגור:

 24 מתחמים של התוכנית.  20-להישען על ה

 25מתחמים זה יותר מדי, אזורי הרישום של בתי הספר עדיין מסדרים  20 ח. געש:

 26ים וראינו שבבתי הכנסיות זה לא נותן לזה מענה, אז שינינו את את הדבר

 27 כי אם הייתי נשאר עם אזורי רישום לא הייתי,זה לרדיוס. 

 28ם בסדר, בכל מקרה גם אם אתה נשאר בחלוקה כמו שנראית לך במקו ה. פרי יגור:
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 1הזה יש עוד תיקונים לעשות כאן, אבל מה שהיה הכי חסר לי לפני 

 2לב הזה שמציגים את החלוקה לשכונות, זה התשריט לפרטים בששנכנסים 

 3שממפה את כל השטחים, הרי זו פרוגראמה לשטחי ציבור, גם שצ"פים 

 4מפה, תשריט שממפה את כל השטחים וגם מבני ציבור, וחסרה הייתה לי 

 5 הירוקים והחומים, מסמן מה פנוי ומה בנוי ומה מותר ומה בטיחות. 

 6פו הליך ההקצאות, תבוא עמותה תגיד כי ביום פקודה יבוא מישהו, אפרו 

 7השלב הבא אריה או מחלקת הנדסה, הפקיד אני רוצה גוש זה, חלקה זה, 

 8שיעסוק בזה יצטרך ללכת לתשריט ולהגיד אוקי. פה יש שטח פנוי, סבבה, 

 9הפעולה הזאת שזה בעצם התוצר של  .Xאבל אנחנו מתכננים לו 

 10 פרוגראמה אין פה, וזה היה מאוד חסר לי. 

 11אבל קודם כל אני מקווה שיש תשריט באיזשהו מקום, כי יש תשריט.  עש:ח. ג

 12עדיין גם בפרוגראמה וגם בנייר החדש שעוד לא קיבל שום תוקף של 

 13מוכרח להשאיר לך איזושהי אתה  2013-הממשלה, החלטת ממשלה מ

 14 גמישות.

 15 נכון. ה. פרי יגור:

 16 אני כותב,ולכן לא כל ריבוע חום  ח. געש:

 17נכון, ובדיוק בגלל זה החלטת הממשלה מדברת על עירוב שימושים.  ה. פרי יגור:

 18 משאירים לך את הגמישות. 

 19 דקה, זה נותן לי גמישות במקום שלא חשבו על גמישות. ח. געש:

 20 , בעצם מפה אני ממש איבדתי את הלוגיקה במסמך.6הגעתי לפרק נכון.  ה. פרי יגור:

 21ך הזה, לסדר אותו מציעה להתייחס החל מהפרק הזה והלאה במסמאני 

 22מאפייני אוכלוסיית היעד, להגדיר את בצורה הבאה: קודם כל להגדיר מה 

 23ביקושים, אין התייחסות הביקושים הפוטנציאליים, אין בכלל הגדרה של 

 24למפות את המצב הקיים בנתונים, זה בכלל לביקושים ולצפי ולתחזיות. 

 25 עשית עבודה מושלמת. 

 26ה פרוגראמה הנלווית לתשריט. מה ובשלב הרביעי לגבש בעצם את אות 

 27שאני מצאתי בכל אופן בפרקים האלה זה חלוקה לאוכלוסיות, אוכלוסיה 

 28משפחות ומה  2,285חלוקת על המספרים, דתית שאני מבינה שיש מ
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 1שהפתיע אותי זה שיש התייחסות לאוכלוסיה דמוקרטית ואוכלוסיה 

 2יעה לנו אנתרופוספטית. אני לא מכירה הגדרות מהסוג הזה ואני מצ

 3בעצם אנחנו מדברים על זרמים  להיזהר מלהגדיר הגדרות מהסוג הזה.

 4ואני חושבת שאנחנו צריכים להתייחס אל זה בהיבט החינוכי, חינוכיים 

 5הציבורי, שירותי חינוך ולא כאוכלוסיה שונה מכלל האוכלוסייה 

 6  החילונית.

 7י יכולת הזה של החינוך האנתרופוסופי אני לא בדקתי, אין לאגב בהקשר  

 8לבדוק את הנתונים שנסמכתם עליהם, אבל יש לי הרגשה שלא נלקחו 

 9אני חושבת שנסמכתם על בחשבון הילדים שרצו להירשם ולא נרשמו. 

 10 רישום בפועל ולא על עצם הביקוש.

 11ישנה התייחסות לשנתונים ולמספר תלמידים בכיתה, אבל שום  

 12אות והביקושים התייחסות או הסבר או הנחות יסוד מוסברות לשנים הב

 13 שום התייחסות גם למ"ר או דונם נדרש להקצאה.  הצפויים בהם.

 14 הדברים מוגדרים לגבי דונמים של מוסדות חינוך. ח. געש:

 15אנחנו עכשיו לגבי מה שאמרתי קודם שיש תדריך חדש והנחיות חדשות.  ה. פרי יגור:

 16ר על כיתות. התדריך החדש מדב 24ועל  12על מדברים בבית ספר על יסודי 

 17אלף מ"ר, הרבה  11כיתות. זאת אומרת סדר גודל כבר של  40או  36, 30

 18כבר מקבל מעבר לדברים שאנחנו היום מתכננים על בסיסם, אולם ספורט 

 19מ"ר. כל הדברים האלה לא באים לידי  1,450-ל 800ביטוי חדש של בין 

 20 ושלא לדבר על זה שזה גם חצר, שנה קדימה. 20-ביטוי בתכנון שלנו פה ל

 21מגרש משולב, דברים שלא נלקחו פה בחשבון בפרוגראמה של בית ספר על 

 22 יסודי. 

 23מדברים על בית ספר על יסודי לבנות. דיברנו על זה  חרדית,האוכלוסיה ה 

 24ולגבי אני לא מבינה מה קורה עם בית ספר על יסודי לבנים.  בעבר,כבר 

 25 2,000-בתי כנסת הערתי קודם, כתבתם שם, יש שם איזה הערה ש

 26תושבים זה הסף לבית כנסת, וזה פשוט לא נכון, התדריך החדש מדבר על 

 27אחוזי השתתפות של מתפללים בתדירות שלהם בשימוש בבית כנסת וגודל 

 28מ"ר למתפלל. כל הדברים האלה לא מופיעים בכל  1המבנה מחושב לפי 
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 1שום התייחסות גם ליכולת הפיזית של בתי כנסת קיימים  העבודה הזאת.

 2 להתרחבות. 

 3 סליחה, זה ציינתי. למה את אומרת שאין התייחסות?  א. רפפורט:

 4אריה, אני אתן לך להגיב. אתה רואה שאני מקשיב בסבלנות ולא חוסם  ח. געש:

 5אתה תענה אחר כך, אנחנו לא חסינים מטעויות וגם הם לא  דקות. 20כבר 

 6 אין מונופול על השכל הישר.חסינים מטעויות. לאף אחד מאיתנו 

 7בתי כנסת סך הכול בישוב, צוירה מפה עם  49מצוין בעבודה שעשיתם  יגור:ה. פרי 

 8, 500מ' ולא  750מטר. לפי התדריך החדש הרדיוס הוא  500רדיוסים של 

 9 וגם לזה צריך להתייחס. 

 10 זה רק עושה לנו את המצב יותר טוב. ח. געש:

 11 בסדר, אבל זה המצב. ה. פרי יגור:

 12א חוק מחייב. משרד החינוך לא ייתן לי כסף התדריך הוא תדריך, הוא ל ח. געש:

 13 לבניית בית ספר אם אין לי את השטח הנדרש לפרוגראמה שלו.

 14ה שהושקע רבות בניתוח בכלל מה שאמרתי גם קודם דת וחינוך, נרא ה. פרי יגור:

 15העוסק באותה עוצמה של ניתוח המצב הקיים, אבל חבל שאין פרק נפרד 

 16בכלל החרום וההצלה שלא קיבלו גם לתרבות ולספורט וגם לשירותי 

 17וכל נושא הבריאות שנדחק לאיזה עמוד אחד ולא מעבר, אז אני ביטוי, 

 18 חושבת שיש עוד עבודה לעשות. 

 19, אבל אין במסמך כל אמירה לגבי יש אמירות לגבי פערים בשירות 

 20 המיקום המוצע. וזה חוזר לתשריט שדיברתי עליו. 

 21 אין מיקום. מיקום של מה? אם יש פערים אז ח. געש:

 22 לא, אתה אומר שיש פער, איפה אתה נותן לו פתרון. ה. פרי יגור:

 23 אוקי. החלופה לפער. ח. געש:

 24 או חלופות.  ה. פרי יגור:

 25 אוקי. ח. געש:

 26צריך  בסופו של דבראני אסיים בעוד כמה אמירות קצרות. המסמך הזה  ה. פרי יגור:

 27שנעשה מה השימוש להוות כלי לועדת הקצאות, להגיד מה, איפה, מתי ו

 28בכל שטח. יש התמקדות נהדרת בניתוח המצב הקיים, אבל חסר באופן 
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 1גורף לגבי כל השירותים הציבוריים הגדרות של ביקושים פוטנציאליים 

 2, ובהיבט הזה הפרוגראמה הזאת לא יכולה להיקרא ופריסתם המרחבית

 3פרוגראמה, זה יותר כתב כמויות מפרוגרמה ואני חושבת שאי אפשר 

 4 שר אותה ככה, יש עוד עבודה לעשות עליה.לא

 5לווה בתשריט כבר אמרתי, אבל זה פשוט הכי מהותי חייב להיות מ 

 6ועוד משהו שחשבתי לנכון שצריך להיות מסומן בפרוגראמה שכזאת. 

 7בתשריט, אם הוא מוכן אז אני אשמח לראות אותו. אם הוא לא מוכן אז 

 8הקשר של טיפות חלב שהן בצריך להכין, גם הנושא של בעלויות, ולמשל 

 9 אמנם של המדינה, 

 10לא, לא, הן לא של המדינה. טעות שלך. הן של הרשות המקומית, הן  ח. געש:

 11 מופעלות ע"י המדינה.

 12 והשטח? ה. פרי יגור:

 13 הוא של הרשות המקומית. ח. געש:

 14 תמיד? בכל טיפות החלב? ה. פרי יגור:

 15 .1954-מד הבריאות של מרכז השלטון המקומי עם משרזה ההסכם  ח. געש:

 16 אוקי. זה לא בכל הישובים ככה. ה. פרי יגור:

 17זו החלטת מדינה, זה ההסכם עם מרכז השלטון המקומי ומשרד  ח. געש:

 18אני ניסיתי לפרק את ההסכם כי יש פה איזה אבסורד, הרי הבריאות. 

 19 משלמים לי ארנונה גם, אמנם לא גדולה אבל,האבסורד הוא שהם 

 20אני רק אסיים עם זה שהפרוגרמה הזאת יכולה לשמש בידינו רה בכל מק ה. פרי יגור:

 21הזדמנות לפתח חשיבה מחוץ לקופסא ולא רק להיצמד למה שתב"עות כ

 22על תוכנית מתאר או תוכנית אחרת, זה לא  כאלה ואחרות מאפשרות לנו

 23פנימה את  שזורציבוריים, עתידיים ול משנה אלא ליצור גם חזון לצרכים

 24אב לספורט וכל מיני דברים  בודה, למשל תוכניתכל תוכניות האב והע

 25 כאלה. ואיך אתה אומר? החלומות שלנו? אז פשוט,

 26 תוכנית אב לספורט יש. ח. געש:

 27 לא, אין לה ביטוי פה. ה. פרי יגור:

 28 יש לה פה ביטוי. ח. געש:
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 1הבסיס שהוכן הוא מאוד  לא, אז אני קוראת את זה אחרת. בכל מקרה ה. פרי יגור:

 2 וא לא מספק ויש עבודה נוספת. טוב, אבל ה

 3 טוב. אריה, אתה רוצה להגיב בקצרה? ח. געש:

 4 כן, בקצרה.  א. רפפורט:

 5אני חושב שצריכה להיות פרוגראמה, אני חושב שפרוגרמה צריכה להיות  מ. מגידש:

 6אנחנו לא מכירים את תוכנית המתאר, מסמך משלים לתוכנית המתאר. כ

 7ית המתאר על מנת שנלמד אותה, נבין אני מצפה שיציגו לנו כאן את תוכנ

 8אני גם אותה ונבין מה ה פרוגראמה הזו אמורה לתת, איזה פתרונות. 

 9ציפיתי שיציגו לנו כאן מפה מסוימת, תשריט כפי שאמרה הגר בסוף 

 10 דבריה. 

 11מתייחס  3אנחנו מציגים את הישוב לפי בתי ספר ולא לפי שכונות, בסעיף  

 12לא התייחסנו בפרוגראמה הזו גם למשל  לחינוך, תרבות, ספורט ודת. למה

 13לכל מה שקשור לקשישים? בתי אבות, דיור מוגן. למה לא התייחסנו כאן 

 14לחניות, חניונים, שירותי חרום. חלק מזה הזכירה הגר. לי חסר העקרונות, 

 15אם היו מכניסים לנו את זה כאן אז יכול כל מה שדיברת קודם, חיים. 

 16 .להיות שזה היה חוסך הרבה שאלות

 17שירותים הניתנים ברמה כלל ישובית, אני חושב שדיור מוגן  2.א.3סעיף  

 18ובתי אבות סיעודיים צריכים להיות, כי הדגש לפחות בתחילת המצגת 

 19 עסק פה הרבה בבתי כנסיות, אבל יש גם דברים אחרים. 

 20יש כאן אמירה כתובה שאיסוף נתוןנים על מקורות המידע.  7עמוד  

 21ואנתרופוסופי עפ"י דיווח מנהלים. זה  רטי תלמידים בבתי ספר דמוק

 22 מפתיע אותי למה זה דיווח מנהלים. 

 23אני אסביר לך למה. אני אומר עוד פעם, חברים, אני לא יכול להעביר את  ח. געש:

 24 כל המידע, המערכת לא התחילה לעבוד, 

 25 )מדברים ביחד( 

 26ון נכון אנתרופוסופי הוא מוכר שאיננו רשמי. עכשיו מאחר וכך הנת :ח. געש

 27 לעכשיו הוא רק מה שאומרת לי מנהלת בית הספר. 

 28 אני לא בא לנגח.  :מ. מגידש
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 1זה לא ניגוח. אני אומר לך ברמה העקרונית החיים לא התחילו כשאנחנו  :ח. געש

 2 נבחרנו. 

 3בהתבסס על. אין לנו .א, מספר יחידות הדיור המתוכננות 4סעיף  6בעמוד  :מ. מגידש

 4הנתונים האלה מאיפה נשאבו. אם היו דע תוכנית מתאר, אני לא יו

 5 זה היה משנה את התמונה. מציגים לנו כאן את תוכנית המתאר 

 6הטריז, לא מדובר כאן על שום כמות יחידות, שום תוכנית, שום כלום.  

 7 בהמשך כמה יחידות דיור ייבנו. 31מופיע רק בעמוד 

 8ציינים לנו לא מ ,גודל משק ממוצע של אוכלוסיות חילוניות. אין 5סעיף  

 9 את זה.

 10, חברים באמת, רשום גודל משק בית ממוצע אוכלוסיה 5רשום בסעיף  ח. געש:

 11, לפי נספח פרוגרמטי תחזית 4, הערה . הערת שוליים3.3דתית וחילונית 

 12 אוכלוסיה,

 13 איפה אתה רואה חילוניות? אה, דתיות וחילוניות. מ. מגידש:

 14סין, זה לפי הלמ"ס. כתוב הכול זה לפי מרשם אוכלו. צחה כתוב בעברית ח. געש:

 15 למטה. מה אתם רוצים? 

 16 אני חוזר בי. :מ. מגידש

 17 טוב. :ח. געש

 18שיסבירו לי את הטבלאות, הטבלאות לא ברורות לי, אני מבקש  8בעמוד  מ. מגידש:

 19אם אפשר להסביר את זה עכשיו אני אשמח מאוד. יש פירוט של בתי ספר 

 20להיות שאני טועה, אני אשמח ביחס למספר יחידות דיור. לדעתי, יכול 

 21ללמוד, זה לא צריך לפי יחידות דיור אלא לפי כמות אוכלוסיה. אני אשמח 

 22 ללמוד, תסבירו לי את זה עכשיו.

 23 סיימת את ההערות? ח. געש:

 24 לא, לא. מ. מגידש:

 25 בבקשה, בוא נלך הלאה. אריה רושם. ח. געש:

 26את הישוב לפי בתי ספר אריה, למה אנחנו חילקנו אמרתי מקודם למה,   מ. מגידש:

 27  ולא שכונות.

 28, אמרתי את זה להגר. אין שכונות בפרדס חנה עוד פעם אני חוזר ואומר ח. געש:
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 1כרכור, מעולם לא, היו שכונות שנבנו ע"י קבלנים. היה צורך לעשות 

 2 איזושהי חלוקה שמתבססת על בסיס משהו שקיים בחיים.

 3ספר. הבתי  לשרי רישום והחלוקה נכון לעכשיו הכי מסודרת שיש זה אזו 

 4 20זה לא ישנה כלום. אמרה הגר עשית בתוכנית המתאר מופיעים 

 5אבל לא סביר שאני עכשיו אחרת.  ת בינוימתחמים. כל מתחם יש לו חלוק

 6 שכונות, אני לא עיריית תל אביב. 20אשים 

 7עכשיו החלוקה הזאת, הפוליגונים האלה יכולים לזוז ימינה ושמאלה, הם  

 8חסות בלבד ואין להם כמעט שום משמעות, כי המשמעויות לצורכי התיי

 9ושל הכול זה או לפי בתי אב או לפי מספר  אחר כך של כל מבני הציבור

 10 תושבים. ולכן אין כמעט שום משמעות לשכונות.

 11. לא 1,038מופיעה טבלה עם מספר  8סעיף  12אני מבקש לחזור לעמוד  מ. מגידש:

 12 את זה. הצלחתי להבין, אם אפשר להסביר לי

 13 ב שהמספר פה טעות אבל הכוונה היא, אני לא זוכר בעל פה. אני חוש א. רפפורט:

 14 )מדברים ביחד(

 15. בשתי שורות אחרונות כדי לדעת כמות כמה 19אני רוצה לחזור לעמוד  :מ. מגידש

 16תלמידים  6,740בישוב לחלק כיתות דרושות בסך הכול בבתי ספר יסודיים 

 17כי אני בכל החישובים שלי לא הצלחתי  6,740. מאיפה המספר הזה 32-ל

 18 להגיע אליו. אני מבקש הסבר.

 19שזה בית ספר יסודי עם  6-12כשאתה נותן את השנתונים של גילאי  :ח. געש

 20הערכה של גודל הישוב שיגדל ואתה יודע שמשרד החינוך החליט שגודל 

 21 ואתה מקבל את המספר. 32-ילדים, אתה מחלק ב 32כיתה יהיה 

 22 יתי את כל החישובים, אני לא הגעתי לזה.עש :מ. מגידש

 23 יכול להיות. זה המספרים. כן. תמיד אפשר לבדוק את המספרים. :ח. געש

 24אני . 80מתעסק בשכונת הטריז פלוס מחנה  31עמוד בסדר, יכול להיות.  :מ. מגידש

 25 לא מכיר את התוכנית הזאת, אף אחד לא מכיר אותה.

 26ד שהחיים התחילו ביום שנעשית חבר מיכה, עוד פעם, אי אפשר להגי ח. געש:

 27 מועצה. הטריז זאת שכונה שאושרה,

 28 לא צריך לזלזל, ה. פרי יגור:
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 1  דקה, דקה חברים. ח. געש:

 2 האמירות האלה לא תורמות,  ה. פרי יגור:

 3 מה? ח. געש:

 4 זה לא יפה להגיד את זה ככה. ה. פרי יגור:

 5אומר לי אני רוצה לו היה מיכה אני אומר את זה ברמה העקרונית.  ח. געש:

 6 להיפגש איתך, תסביר לי מה קרה בעשר השנים שאני לא פה, 

 7 בסדר, אבל הגישה הפטרונית הזאת, ה. פרי יגור:

 8היא לא גישה פטרונית. תקשיבו, הטריז זאת תוכנית שקיבלה תוקף וגם  ח. געש:

 9. אישרנו פה את הסכם הפיתוח עם המינהל לשכונה. מתי היא 80מחנה 

 10ני לא יודע כי אני עכשיו מתכתש עם המינהל על דברים תתחיל לרוץ א

 11 אחרים, אבל תוכניות קיימות.

 12עכשיו אני לא מנעתי מאף אחד לבוא להגיד לי תשמע, בוא שב איתי מה  

 13 בעשר שנים אחרונות. אבל אני לא יכול בפרוגראמה, קרה בפרדס חנה 

 14ו. זה תוכניות וד"ליות, רק לעניין הזה שאמרת שאתה לא יודע מתי הן יקר ה. פרי יגור:

 15 לפי חוק הוד"לים זה תוך שנתיים וחצי.

 16 אני אומר עוד פעם אני לא יודע מתי זה יקרה כי, ח. געש:

 17 יש חוק. ה. פרי יגור:

 18שאם תוך חמש שנים היה חוק בול"לים שקדמו לוד"לים עזבי את החוק.  ח. געש:

 19 לא מקימים שכונה או לא גומרים שליש, 

 20 ה לא משנה, יש חוק וד"לים חדש.אבל ז ה. פרי יגור:

 21לרגע זה בגלל שהוסיפו את התנאים של אז אני מסביר לך עוד פעם שנכון  ח. געש:

 22זה לא בידיי וזה גם לא בידי משרד הפנים  38ל המחלפים, של התת"

 23שאישר את התוכנית, אבל משרד הפנים אישר את התוכניות לרוץ כדי 

 24לבצע את זה צריך להרחיב ניות. לעמוד ביעדים שהכתיבו לו של אישור תוכ

 25את המט"ש בעין עירון, אני יודע מתי יתנו להם כסף להרחיב את המט"ש 

 26צריך יהיה לבטל בעין עירון? לא יודע. לכן יכול להיות שאם זה לא יתממש 

 27 את התוכנית. יכול להיות. 

 28 הלוואי, ה. פרי יגור:
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 1לדים שלנו לא יהיה אם זה יקרה מחירי הדירות ימשיכו לעלות פה ולי ח. געש:

 2 איפה לגור. כן. 

 3 93לפי  תלמידים 3,381עוסקים בבתי ספר תיכון. היום  22, 21עמודים  מ. מגידש:

 4אני האם בפרוגראמה, בתוכנית המתאר, . 4,853 2030-כיתות. הצפי ב

 5 שואל האם יש בתוכנית כלשהי לבנות בית ספר תיכון נוסף?

 6  כן. :ח. געש

 7ואם אני לוקח את  6-ו 5, 24הוא בעצם סיכום של  32עכשיו עמוד  :מ. מגידש

 8אני . מספריםהסיכומים ואני מחשב את העמודים לא מקבל את אותם 

 9 מבקש לתקן את זה.

 10 אריה, אתה רושם? אני לא עקבתי. אנחנו נבדוק את המספרים.  ח. געש:

 11טוב, בתי כנסת אני לא אחזור כי דיברו על זה, זה הפך להיות האישיו  מ. מגידש:

 12 מגרשים מוצעים להקמת בתי כנסת, אבל 50עמוד מרכזי של הדיון הזה. ה

 13אין לנו מגרשים שמוצעים לפרויקטים למשל בתי אבות, חניונים, דברים 

 14מהסוג הזה, בתי חולים סיעודיים לא מוזכר כאן. אני חושב שאם אנחנו 

 15עושים פרוגראמה אנחנו צריכים להתייחס לא רק לארבעת הפרמטרים 

 16 גמרתי.ר בתחילת דבריו שזה חינוך, תרבות, ספורט ודת. שאריה הזכי

 17 כן רון. ח. געש:

 18 ואחת ברמת המיקרו. יש לי הערה ברמת המקרו ר. לירם:

 19 כן. ח. געש:

 20אבל אנחנו רואים  כי אני לא רוצה לחזור על מה שכבר נאמר ע"י אחרים, ר. לירם:

 21שהגה כלומר לא היינו חלק מהצוות  את המסמך הזה למעשה רק עכשיו.

 22מזדמנים ואין לי בעיה עם זה. אבל את ההערות שיש לנו אנחנו אותו, 

 23 להשיב רק עכשיו. 

 24ולכן לא ברור אם אנחנו הולכים עכשיו להצביע על המסמך הזה ולומר  

 25את דעתנו, הרי שיש בו תיקונים שחשבנו לנכון שהוא המסמך המייצג 

 26 ם לעשות. להכניס בו. אז אנחנו למעשה נאשר מסמך שיש לנו תיקוני

 27מחד אין לי בעיה עם זה, יש לנו סוף כל סוף תוכנית שמתקנת איזשהו  

 28 ואומר תודה. איך אומרים? מוחא כפיים היסטורי וכל הכבוד על כך. עיוות 
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 1מנגד שוב יש פה תיקונים לעשות ויש פה כנראה הערות שנקבל או שלא  

 2יותר,  נקבל. אפשר לקבל את המסמך הזה ולהחליט שנדון במועד מאוחר

 3נאשר מסמך בעוד שנה, בעוד חודש, לא יודע, על מנת שבעוד חצי שנה, 

 4מתוקן שבו שוב ישבו הגורמים המקצועיים ולקחו ושקללו דברים שנחליט 

 5 שכדאי לשקלל אותם, כמו למשל משהו שהזכרתי.

 6אתמול אשתי אם אני פה עובר למיקרו, כל הנושא של בטחון וחרום.  

 7אלף תושבים ואין  40מר"מ. אף כי אין פה  נאלצה לנסוע לחדרה למר"מ

 8 מר"מ.

 9 המר"מ הוא שירות פרטי, הוא לא שירות ציבורי.  ח. געש:

 10מגן דוד זה ציבורי, מכבי אש זה ציבורי. כן, יש את זה בתוך יכול להיות.  ר. לירם:

 11 התוכנית מתאר אבל אין את זה בפרוגראמה. 

 12 אוקי. ח. געש:

 13ה הייתה צריכה להיות קודמת. אמרתי עושים איך אומרים? הפרוגראמ ר. לירם:

 14תיקון היסטורי, מעולה. אז בואו ניקח החלטה לכאן או לכאן, או שאנחנו 

 15דוחים את ההחלטה על המסמך הזה ועושים תיקונים לאור ההערות, 

 16דוחים לחודש. או שאנחנו מקבלים את המסמך הזה, גם זה טוב, ואומרים 

 17 חצי שנה. אנחנו בעוד שנה מתחייבים לדון בו,

 18 כן. ח. געש:

 19עכשיו הערה במיקרו. ההערה במיקרו שלי יש היא שאני הייתי מוסיף עוד  ר. לירם:

 20 שיש לפרוגראמה תוכנית עדיפות.  דבר אחד

 21 מה הכוונה לעדיפות לא הבנתי. ח. געש:

 22כמהנדס תעשיה אני אגיד. עדיפות זה אומר שכשיש מבנה, אותי לימדו  ר. לירם:

 23אחר כך מכניסים את סים את הדברים הגדולים, וניהול שקודם מכני

 24 הדברים הבינוניים ואחר כך ממלאים את החול,

 25 אני לא מהנדס תעשיה וניהול, לא מבין מה אתה אומר. ח. געש:

 26כשיש שטח גדול ויקצו בתוכו כל מיני דברים קטנים, אז לא יהיה מקום  ר. לירם:

 27אם לאור הפרוגראמה  עכשיו אני לא יודע. בסופו של דברלדברים הגדולים 

 28לכל מיני צרכים, האם הם שעכשיו נעשתה בצורה מקצועית, טהורה, 
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 1 שובצו בתוכנית המתאר כמו שצריך. 

 2מעודה ביקש ממני שאני אעלה משהו, אז אני אעלה אותו בסגנון שלי ולא  מ. מגידש:

 3עוסק כאן בכמויות  19בסגנון של מעודה, כי אני לא רוצה לצעוק. בעמוד 

 4בבתי ספר, הוא טוען שיש כאן, שכחו, נשמט, התעלמות תלמידים 

 5 מתלמידים של נווה מיכאל. אז אני לא יודע אם זה נכון או לא. 

 6 יש הערה שלא מתייחסים לחינוך המיוחד. ר. לירם:ש

 7 החינוך המיוחד הוצאנו מכלל האוכלוסייה. את  א. רפפורט:

 8לי, אני מניח גם של הגר דבר שני, בעצם בזה אני רוצה לסכם את החלק ש מ. מגידש:

 9וגם של רון, אנחנו רוצים להצביע בעד הפרוגראמה, אבל אנחנו מבקשים 

 10לבדוק את כל ההערות שהעלינו. קחו חודשיים בדיקה, תבואו בעוד 

 11יכול להיות שתמצאו שיש שינויים נדרשים חודשיים תציגו לנו את זה, 

 12ם שטויות. הכול ותבצעו אותם, יכול להיות שתבואו ותגידו חבר'ה, דיברת

 13 יכול להיות. 

 14בואו נעשה את זה בצורה מסודרת. והיה וזה יהיה נכון אני מבטיח לכם  

 15לכולם, גם לקואליציה, גם כולנו פה אחד, הפרוגראמה הזאת חשובה 

 16לאלה שתמכו בנו ולאלה שלא תמכו בנו לאופוזיציה, לכל התושבים. 

 17בר שהוא משמעותי זה דולאלה שלא גרים כאן ויבואו לגור כאן חדשים. 

 18 וחשוב לחיים של כולם וחשוב שכולנו נצביע על הדבר הזה פה אחד. 

 19אז אני מבקש תיקחו רברס שני מטר, תגידו חבר'ה, בואו נדחה את זה  

 20לעוד חודשיים. תתקנו ויציג לנו אריה בעוד חודשיים, כולל מפה, ולהראות 

 21 מה יש ואיפה יש. 

 22ה, אני מבינה שצריך להיות תיקונים. דבר אחד אין לי התנגדות לפרוגראמ ח. בן צבי:

 23שכחת להגיד וזה חסר לי מאוד, הקצאת קרקע למגן דוד אדום, אנחנו לא 

 24 מתייחסים לזה.  

 25אני הסברתי כבר בעבר כי אבי מאוד לחץ, יש בעיה כי תיכף נתייחס לזה.  ח. געש:

 26יש כבר שניים, שלושה ארגונים של מגן דוד. מבחינת מיקום הכוונה 

 27שות מרכז בטחון שלם והוא מופיע בשטח שמיועד למבני ציבור בתב"ע לע

 28 של מלבן.
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 1כנראה שלא הסברתי טוב את המטרה של המסמך הזה ואז נתפסים למה   א. רפפורט:

 2שלא הסברתי נכון וזה יוצר הבנה מעוותת. המסמך הזה המטרה העיקרית 

 3"רים שלו הייתה לעשות תבחינים לצורך הקצאת קרקע לעמותות או מלכ

 4 ולא פרוגראמה לכל שירותי הציבור ברחבי הישוב. 

 5תכנון שירותי ציבור אני לא מזלזל לרגע בצורך של חשיבה אסטרטגית ל 

 6בכל קשת השימושים, אבל זו לא הייתה המטרה של המסמך הזה. המטרה 

 7הצרכים של המסמך הזה בעיקר היה לבוא להגיד איפה, אחרי שבחנו את 

 8להתיר שימושים עבור עמותות שמבקשות הכוללים, אנחנו יכולים 

 9שנעשית ע"י הרשות המקומית או ע"י גופים הקצאות קרקע ולא פעולה 

 10 מוכרים. 

 11לכן לא יהיו פה חניונים ציבוריים כי אין שום כוונה כזאת, לא יהיו פה  

 12שירותי חרום והצלה דיור מוגן כי זה בכלל לא הקצאת קרקע לעמותות, ו

 13 גם הם, 

 14 ל איך אתה תגיע לשטחים שאתה רוצה שלא ייתפסו ע"י גורמים,אב ה. פרי יגור:

 15 אני עכשיו משיב ולא מתווכח.  א. רפפורט:

 16דקות, אני אענה ונלך הלאה. כן  3דקות, תני לו לדבר  22הגר, הקשבתי לך  ח. געש:

 17 אריה.

 18ולכן גם האיתור הוא מאוד מצומצם. מסך הכול הבנק של שטחים  א. רפפורט:

 19וכנית המתאר ובקיים הוא איתור מצומצם, כי כל היתר ציבוריים שיש בת

 20 הם פוטנציאל הבנק שלנו לשימושים בעתיד. 

 21אני מקבל את הסוגיה של עירוב שימושים, צריך לעשות ריביזיה אולי וזה  

 22בעצם מבחינתנו אנחנו נוכל לממש יותר צרכים כי אנחנו נתנו לפי 

 23רה של המסמך הזה זו המטההקצאה המקלה יותר שטח, זה ניתן לעשות. 

 24 וצריך כך להסתכל עליו.

 25הגר, לגבי נושא של שירותי רפואה, שירותי רפואה לא מקצים קרקע כיוון  

 26שזה מוגדר כמוסד ציבורי ולא כמבנה ציבור. ממילא לא מקצים קרקע 

 27 לעמותה, אני לא מכיר עמותה שמפעילה שירותי רפואה. 

 28וק אותן, אם טעויות רות שרשמתי אותן, אני אבדכמובן שיש הערות אח 
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 1טכניות או תיקונים, נתייחס אליהן. אבל מהות העבודה הייתה כמו 

 2 שהסברתי.

 3אני רוצה ללכת הלאה. רק להסביר משהו, לצורך טוב. חברים יקרים,  ח. געש:

 4העניין נגיד שאני לא הסברתי טוב אז אני אשם. יש כמה הירארכיות של 

 5נית מתאר. תוכנית המתאר תוכניות, ההירארכיה העילית היא אותה תוכ

 6מעמדה תוכנית מופקדת ומשכך יש לה מעמד. יש לזה משמעויות. תאושר 

 7עם תיקונים כאלה ואחרים אינני יודע. באוגוסט מתוכנן שהחוקר שעפ"י 

 8הסכמתי הוארכה תקופת ההתנגדות, הוא יציג, אני בשביל להיות שקוף 

 9דת התנגדויות של יציג את ההמלצות שלו לועלגמרי לא באתי לאף ישיבה, 

 10  הועדה המחוזית ואז יחליטו אם הם מאשרים, לא מאשרים.

 11אלף דונם,  24אלף דונם,  23-זו טיבה של תוכנית כל כך גדולה שעוסקת ב 

 12קניינם ועולמם, אין לי עם זה שום בעיה. אני אלף תושבים,  40חייהם של 

 13 מקווה שתצא תוכנית טובה. 

 14כי ציבור בצורה אחרת, הרבה יותר אבל היא מנתחת את הפרוגראמה לצור 

 15מפורטת ונרחבת. אנחנו דנו פה באותם קרקעות, בצרכים שאנחנו נוכל 

 16של הקצאה. זאת הייתה להקצות אותם באופן חופשי כאילו לפי בקשה 

 17 המטרה.

 18אני לא יודע אם פה בקרקעות שלי, שנשארים שלי, אני בדקתי כן  

 19התרחבות עתידית  אני צריך לצורךחומים כמה שטחים בפרוגראמה 

 20בגלגולים כאלה ואחרים. עכשיו כל אחד יש לו חלומות, אני לא רוצה לתת 

 21פה תשובה פרטנית למה אין בית ספר, חטיבת ביניים לממלכתי דתי. 

 22 משרד החינוך פעם אומר ככה, פעם אומר ככה. 

 23גם המימון שרון אומר בשלבים, עוד פעם אפשר לממש כן או לא, אבל זה  

 24מבנים, אחד לחינוך  4המימון. נגיד שהקציתי מגרש שיש בו לפי מקורות 

 25 ויש פה הערות.  ואחד למעון יום

 26א' אני חושב שהושקעה פה עבודה רבה ע"י הנדסה, ע"י יפעת וגם ע"י  

 27אנשים אחרים, הרבה מאוד שעות, גם של רן וגם של אנשים אחרים, 

 28דיונים הכי אני חושב שזה מספיק חשוב כי זה אחד ההחינוך, ע"י כולם, 
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 1 ארוכים שהיינו פה, הוא גם ענייני ושמעתי בקשב רב.

 2אני ממליץ למליאה לאשר את התוכנית, צריך לעשות בדיקה עוד פעם,  

 3  הנתונים, לראות שאין טעויות סופר. אריה, של 

 4ההערה של הגר לגבי תשריט מחויבת, צריך להצמיד לזה את התשריט. גם  

 5לנו תשריט של כל צורכי הציבור  אם הוא לא יהיה מפורט מאוד, יש

 6 שמצורף לתוכנית המתאר. אז אפשר להעתיק אותו להנה. 

 7הסוגיה של בתי הכנסיות, גם פה לדעתי אפשר לאשר את הפרוגראמה  

 8 ולהיכנס עם פינצטה לשני המקומות. 

 9אחד זה לאזור המערבי, לנסות להפריד את האשכנזי ספרדי ואז אולי  

 10של מועדון קהילתי שאתה הולך לבנות שם  יהיה לך או עירוב שימושים

 11צפון כרכור לתת מענה יותר טוב, עוד פעם בהיבט של ו עכשיו, אינני יודע.

 12 . הרדיוסים

 13הדבר הזה של ההקצאות הוא הדבר עם רמת הבקרה הכי גבוהה כמעט  

 14שיש במועצה. למה? כי עמותה מבקשת, יש ועדת הקצאות שדנה בבקשה. 

 15אחרי הבקרה הזאת זה עולה למליאת המועצה  זה לא אוטומטי אני נותן.

 16ואפשר לשאול את השאלות האם סומן, לא סומן, לא מופיע. אני מקווה 

 17שלא נגיע לזה, ויש צורך חיוני לדבר הזה כי עומדים בתור אנשים לבקש 

 18 דברים.

 19אני אתן לכם דוגמא, לא משנה עכשיו אם בית הכנסת הוא פה או שם. נכון  

 20כים ורוצים לבנות בית כנסת ואני לא יכול לתת לעכשיו יש לאנשים צר

 21 להם כלום עכשיו, שום דבר. 

 22 אפשר לחכות חודשיים. מ. מגידש:

 23לא. אנחנו מחכים שנתיים וחצי, אתה אומר לי עוד חודשיים, אני לא יודע  ח. געש:

 24 אני חושב שאפשר לאשר,מה יקרה, לא יודע מה יילד יום. 

 25 )מדברים ביחד(

 26ניתן פעם. יש כמה הירארכיות, יש כמה רמות בקרה. לדעתי  חברים, עוד ח. געש:

 27לאשר את זה. צריך לראות את ההערות העקרוניות של הטעויות סופר, 

 28חשבונאיות, לצרף תשריט. ואם אפשר לצרף טבלה של הגושים חלקות, 
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 1 לדעתי זה לא נחוץ.

 2 אני מבקש לאשר את התוכנית כפי שהוצגה עם ההערות שהיו פה. מי בעד?  

 3 מדברים ביחד()

 4 רגע, אני חייבת להבין עוד פעם את ההצעה. ה. פרי יגור:

 5אני אומר עוד פעם, אני מאשר את הפרוגראמה. אני מבקש לצרף את  ח. געש:

 6התשריט, לעשות את התיקונים של החשבון. אני אומר עוד פעם התוכנית 

 7ברמת בקרה הכי גבוהה שיכולה להיות ובכל מקרה כל הקצאה באה הנה 

 8 שור.לאי

 9 מה לגבי ההערות שאני הערתי? ה. פרי יגור:

 10לא מתווכח עכשיו עם האסטרטגיה כי אני לא חלק מההערות יבדקו. אני  ח. געש:

 11 רוצה להעיר לך עכשיו,

 12 )מדברים ביחד(

 13 עוד פעם.מי בעד?  ח. געש:

 14 אני לא מצליחה להבין מה אתה מציע.   אם בכפוף לבדיקה אז כן. ה. פרי יגור:

 15 הוא אמר בכפוף לבדיקה. א. כאכון:

 16 )מדברים ביחד(

 17 הדברים הטכניים יטופלו. מי נגד? מי נמנע? מה הצבעת, הגר? ח. געש:

 18 אם זה בכפוף לבדיקה, ה. פרי יגור:

 19 כפוף לבדיקה. ח. געש:

 20 של הדברים שהעליתי אז אני בעד. ה. פרי יגור:

 21 חברים, תודה.  ח. געש:

 22 גשו.אני רק מבקשת שהתיקונים יו ה. פרי יגור:

 23 עם התשריט.אנחנו נביא לך חוברת מתוקנת  ח. געש:

 24 

 25 אישור תב"רים.  .5

 26 תב"רים.  ח. געש:

 27 למי יש שאלות על תב"רים, חברים? ר. גלר:

 28 גני ילדים. כמה גני ילדים? 734תב"ר  מ. מגידש:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 אם זה עונה על השאלה שלך, הגנים האלה כבר מלאים. ר. גלר:

 3הוא לא הקמה, הוא הוקם כבר, עכשיו רק הוא הגדלה.  734לה. זה הגד ר. לירם:ש

 4 השינוי הוא הגדלה תקציבית. משנים בו סעיף תקציבי.

 5 אני מתנגדת גם לתב"ר הזה. ה. פרי יגור:

 6. תסבירו לי את הסעיף הזה 652בית ספר חקלאי. תב"ר כיתות  10תוספת  מ. מגידש:

 7 בבקשה. 

 8 רד החינוך,כיתות בחקלאי מש 10הקמה של  ר. גלר:

 9 בשימוש חורג על שטח ציבורי פתוח. ה. פרי יגור:

 10, רשות מיליון 1,6על חשבון משרד החינוך, מפעל הפיס נותן  מיליון 4,9 ר. גלר:

 11 שקל. מיליון 7,5סך הכול היקף הפרויקט שקל נוספים.  מיליון 1מקומית 

 12 ת ספר יהיה,למה אנחנו צריכים לבנות את זה ולא ברנקו וייס? הרי הבי מ. מגידש:

 13לא, חברים, הבית ספר של המועצה, לא של ברנקו וייס. ברנקו וייס הוא  ח. געש:

 14 המפעיל של בית הספר. 

 15 כיתות בבית ספר על שם בגין. 13תוספת  623תב"ר  מ. מגידש:

 16 זה רק עדכון, זה כבר הוקם לפני שנתיים. זה רק עדכון, ר. גלר:

 17 פה?סלילת חניה ציבורית. איתב"ר  מ. מגידש:

 18 ברח' אחוזה. ר. גלר:

 19בעד. תודה אני מבקש לאשר את התב"רים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?  ח. געש:

 20 רבה, הישיבה נעולה. 

 21 

 22 סוף הישיבה

 23 


