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 1 על סדר היום:

 2 פרידה מחבר המועצה מר עמנואל מצליח. .1

 3 לעניין הקצאת מעון יום ברח' 27.1.16אישור פרוטוקול הקצאת קרקע מיום  .2

 4 תחיה לתנועת אמונה.ה 

 5 יה.אישור הסכם בין המועצה לתנועת אמונה לעניין הקצאת מעון יום ברח' התח .3

 6 אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים וכספי הרשות המקומית: .4

 7 גב' חן אסרף 036710234ביה"ס ממלכתי כרכור למזכירה הנכנסת, ת.ז.  א. 

 8 )במקום גב' לימור לוי(  

 9 גב' סיון סבאג 302998737ביה"ס מורשה למזכירה הנכנסת, ת.ז.  ב. 

 10 )במקום גב' נורית צדוק(  

 11  025142431ה"ס תיכון שבילים ע"ש מ. בגין למזכירה הנכנסת, ת.ז. בי ג. 

 12 גב' לירון קסטר.   

 13 

 14מכובדיי, ערב טוב. אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין. יש   ר:"ח. געש, יו

 15שלושה חברים שנוסעים רחוק לחתונה ואני מקווה שהם יגיעו בזמן 

 16 לחתונה. 

 17 

 18 ל מצליח.פרידה מחבר המועצה מר עמנוא .1

 19סעיף ראשון על סדר היום פרידה מחבר המועצה מר מצליח עמנואל. אני   ר:"ח. געש, יו

 20אפתח ואחר כך תהיה הזדמנות לכל מי שירצה להגיד משהו, ובסוף ניתן 

 21 למצליח להגיד. 

 22-, נכנס לתפקידו יחד איתי ב98מצליח נבחר פעם ראשונה בנובמבר  

 23יח היה יחד איתו, הם היו באותה שמחליף את מצל. מיכה מגידיש 3.12.98

 24לא פשוטים חייו של נבחר ציבור ברשויות המקומיות, כולם סיעה. 

 25מכירים את הניסיון שנמשך כבר כמה שנים לתגמל כספית ראשי רשויות, 

 26 חברי מועצה על ישיבתם בישיבות מועצה, בישיבתם בועדות.

 27מודה , ההיכרות שלי עם מצליח היא צ98מצליח מכהן רצוף מדצמבר  

 28ואינטנסיבית, גם בקואליציה וגם באופוזיציה. אם הייתי יכול לקחת 
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 1לאיש ציבור עם תרבות דיון ונועם הליכות ובלי לוותר על מה שהוא דוגמא 

 2בא איתו, אני חושב שמצליח הוא הדוגמא הטובה. גם כשהוא היה 

 3באופוזיציה הוא ידע לקדם את ענייני הקהילה שהוא ראה את עצמו 

 4תספרו את הקולות בקלפיות של הפעמים שהוא נבחר, אתם  כנציגה, אם

 5תראו שהוא נבחר לא רק ע"י יוצאי חבר העמים, פרדס חנה כרכור כבר 

 6 כישוב קולט עליה. מזמן לא נחשבת 

 7במאמר מוסגר, אם מישהו ראה בשבוע שעבר תוכניות טלוויזיה לארנונה,  

 8 ,קיש שמה כמה ישובים שנחשבים כקולטי עליה ומקבלים מענ

 9 מיליון. 4משפחות  20 א. מעודה:

 10 עליה. שום על קליטת עליה כשאין להם כבר   ר:"ח. געש, יו

 11אבל מצליח הצליח למרות זאת לטפל באותה אוכלוסיה נקודתית, גם  

 12בקהילה האתיופית וגם בקהילה של יוצאי חבר העמים, ובמיוחד 

 13לשה באוכלוסיה שלו. בשנים האחרונות ריכז מאמץ באוכלוסיה הכי ח

 14, היה להם לפה, שיתף פעולה שמה בקרב אלה שכבר לא עולים, הותיקים

 15כיו"ר העמותה המקומית. ולדעתי עשה את זה בצורה עם מי שנבחר 

 16 מעוררת כבוד.

 17לא שלא היו לנו ויכוחים, היו לנו ויכוחים, אבל באמת, כולל נסיעה  

 18למשרדי ממשלה וקשר, היו פעמים שמשרד הקליטה היה במפלגה שהוא 

 19 שייך אליה ברמה הארצית של ישראל ביתנו. 

 20נועם  ,בעברית יפה אני מסיר את הכובע על פעילותך, על תרומתך לציבור 

 21שלך וההדר נקרא לזה, לא הבן שלך. באמת תודה רבה על שירות ההליכות 

 22ארוך ומסור לקהילה. אני יודע שאתה פעיל גם בהתאחדות עולי קווקז 

 23בורית. אני לא בטוח ששרה תאהב את כנראה פעילות ציותמשיך לעשות 

 24באמת מפה חיבוק, אבל  זה, אבל כנראה יש לך איזה חיידק בתחום הזה.

 25אז אני גם אתחבק איתך וגם יש לנו איזה שי צנוע.  שיגמרו לדברכתיכף 

 26מישהו מחברי המועצה מעוניין להגיד חיבוק שלא ייחשב להטרדה בימינו. 

 27 אלדד בבקשה.משהו? 

 28שלא תמיד היה פה, ועשית רוצה לומר תודה, תודה בשם ציבור גדול  אני א. בר כוכבא:
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 1למענו. כמי שמכיר אותך מאז שהתחלתי גם את הפעילות הפוליטית שלי 

 2אם אני לא טועה, אני זוכר אותך כל הזמן עם כל הקשיים שהיו, וזה לא 

 3אגב אני גם מאוד חושב שאתה תחזור בהמשך. אתה יוצא מובן מאליו. 

 4ופה קצרה של פגרה והתאוששות וחידוש כוחות, כי איך לאיזושהי תק

 5מישהו שיחליף אותך, אומרים לכל שאני מכיר אותך ואני גם לא רואה 

 6 אדם יש מחליף, השאלה איזה מחליף. 

 7לכן אני רוצה להגיד לך תודה רבה על תקופה שגם היו עליות וירידות, אבל  

 8מישהו שיעשה ה שעשית למען הציבור שלך, מה שלא, אני לא רואה מ

 9, אבל למענו. ואשריך שזכית וחבל שאנחנו מפסידיםוהציבור יודע שעשית 

 10שוב אני אומר אני רואה אותך בעתיד עוד חוזר, כי החיידק הציבורי הוא 

 11מאמין שאני אראה נמצא בך. זה רק לתקופה מסוימת של מנוחה, אני 

 12ורי זה אותך עוד בהמשך במקום הציבורי, לאו דווקא הפוליטי אבל הציב

 13 בטוח. תודה רבה לך. זה מה שרציתי לומר.

 14 כן נחמיה.  ר:"ח. געש, יו

 15לידידי ורעי חבר המועצה עמנואל מצליח, פסוק מפרקי אבות משנה ה':  נ. מנצור:

 16"כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו". אומרים על אמרה זו שפועל 

 17ם שחטא אם לזיכוי הרבים אין מעלה חשובה מפעולה זו, ויותר מזה אד

 18 רק זוכה ומזכה את הרבים, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו.

 19עוסק לצורכי הציבור בזמנך הפנוי שכרך לא יסולא בפז  אתה שהנך 

 20ממטמונים רבים. המעט שביכולתנו לעשות הוא להוקיר ולנצור את 

 21מעשיך החשובים עבור פרדס חנה כרכור בפרט, ולכלל עם ישראל בזמן 

 22ייתן ומעשיך יזכו את כלל עם ישראל ונזכה לגאולה שלמה, גאולת  הזה. מי

 23 הגוף והנפש בארץ ובמדינה בקרוב. אמן. 

 24 אמן. מ. עמנואל:

 25 תודה לנחמיה. אבי בבקשה.  ר:"ח. געש, יו

 26אני מה שאני צריך לעמנואל קודם כל לבקש ממנו סליחה, כי אני בקדנציה  א. כאכון:

 27 ות הרבה.הקודמת הייתי מופרע, עשיתי שטוי

 28 גם בקדנציה הזאת. א. מעודה:
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 1ותקפתי לא פעם את מצליח ולא  אבל הייתי מופרע, היה לי פה גדול. א. כאכון:

 2אתה אחד מחברי המועצה בצדק, אבל הייתי טיפש, עוד פעם. סליחה. 

 3 הטובים שהיו שאני הכרתי בכל אופן בשבע שנים שאני כאן.

 4אנשים שהם לא קווקזים לא רק לציבור הקווקזי, אני יודע על אתה  

 5שעזרת להם, שמעתי את זה רק אחרי שהתחלתי להיות בשטח וללמוד 

 6כמה שעשית. ועצוב לי שאתה עוזב אותנו. וכמו שאמר אלדד אני בטוח 

 7 שבקדנציה הבאה תחזור. בבחירות הבאות. בהצלחה מצליח.

 8 תודה רבה. מ. עמנואל:

 9מאז שאני ושנים הלאה.  קודם כל אני רוצה לאחל לך אריכות ימים א. אטיאס:

 10בפוליטיקה אני מכיר אותך ואתה לא פוליטיקאי, אתה איש עשייה. אתה 

 11לא פוליטיקאי כשאומרים פוליטיקאי שמדברים, אתה איש עשייה שדאגת 

 12לאוכלוסיה שלך, פעלת רבות, בכל הארץ הסתובבת. התמזל מזלך שיצאת 

 13יית עם לפנסיה מוקדמת ובמקום להיות עם המשפחה והילדים, אז ה

 14 האנשים שדאגת להם ולא תמיד מקבלים תמורה.

 15באופן אישי היית חבר טוב שלי, אתה תהיה חסר פה במליאה שלנו. אני  

 16גם חושב כמו אלדד, הוא לקח לי את המילים, שאני לא בטוח שהמילה 

 17האחרונה שלך פה בפוליטיקה, אבל עשית את ההחלטות שלך עם 

 18שבמה שאתה הולך לעשות המשפחה, ואני מכבד את זה ומאחל לך 

 19 שתצליח. 

 20אין לי ספק פה השארת חותמת. אתה בין אלה שאני יודע שיזכירו אותך  

 21 וידברו עליך. השארת פה חותמת. ושיהיה לך באמת בהצלחה בחיים.

 22 תודה. מ. עמנואל:

 23 חיים, אני מבקשת להגיד מילה.  ה. פרי יגור:

 24 הגר בבקשה. אנחנו נקריא מה כתבנו. כן, בבקשה. אנחנו נראה לו את זה,  ר:"ח. געש, יו

 25אני חושבת שאתה כן פוליטיקאי, אני חושבת שאתה רק מילה קצרה.  ה. פרי יגור: 

 26פוליטיקאי מהסוג הטוב. ורק דבר אחד רציתי לציין על השולחן הזה, 

 27אפרופו שאני אומרת שאתה פוליטיקאי מהסוג הטוב, כי מהניסיון הקצר 

 28יכולה להגיד שאתה הבודד, הבודדים שיש הפוליטי שלי פה שנתיים, אני 
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 1זה שמילה שלו היא מילה, ותמיד תמיד ידעתי שכשאתה אומר משהו 

 2 בסלע, אתה לא תזוז. מילה שלך היא מילה. 

 3ואני חושבת שזה פשוט מאפיין אותך. לאורך כל השנים שאני מכירה  

 4אני מודה לך על זה. אני למדתי אותך, עוד הרבה מצעירותי דרך הבת, 

 5ך המון דרך ארץ. מאחלת לך המון בריאות והצלחה בהמשך במה ממ

 6 שאתה מאחל לעצמך.

 7, אתה נכנס לנעליים גדולות, עם ואני רוצה גם להגיד בהצלחה למיכה 

 8הרבה היסטוריה. אמנם גם לך יש היסטוריה, אבל אתה נכנס לנעליים 

 9 גדולות. ומה שקשור בי אני אעזור לך לאורך הדרך.

 10 מעודה בבקשה. מר  ר:"ח. געש, יו

 11לידידי ורעי מצליח עמנואל, אני בשנים האחרונות אני זוכה להתפלל איתו  א. מעודה:

 12מדי שבת בשבת, גם סעודה שלישית. לא הפוליטיקה קירבה בינינו, 

 13בשנתיים האחרונות האישיות שלו בתחום אחר. אצל עמנואל, אני צריך 

 14 לא חושש,  להוסיף, שמילה שלו זו מילה. זה נכון. אבל אני קצת

 15אבל למה אתה קורא לו בשם המשפחה? השם שלו זה מצליח, עמנואל זה   ר:"ח. געש, יו

 16 שם משפחה.

 17 תגיד לי, איך קוראים לך? געש או בשם שלך הפרטי? א. מעודה:

 18 אבל הוא מקפיד שיקראו לו בשמו הפרטי. גם וגם.  ר:"ח. געש, יו

 19 90ב שכולם הם פרס, שגם בני בכל אופן אני לא חוש אז הוא ימחל לי. א. מעודה:

 20חוזרים לפוליטיקה. לי נראה שמצליח, שיהיה בריא, יעשה לביתו. יש לו 

 21ילדים, יש לו אישה שהוא צריך לסייע לה והוא צריך לשמור על בריאותו. 

 22 אנחנו נאחל למצליח ולרעייתו בריאות ואריכות ימים בעזרת השם. 

 23 אמן. מצטרפים אליך. ש. בן צור:

 24את הפעילות הציבורית שלו הוא יכול לעשות שלא במסגרת חבר מועצה, ו א. מעודה:

 25 איש ציבור הוא איש ציבור עד הסוף. 

 26 כן רון. ר:"ח. געש, יו

 27רציתי לתת לכל המכובדים להגיד את מילותיהם קודם ולומר רק מילת  ר. לירם:

 28פרידה קטנה. אני זכיתי להכיר את מצליח באירוע פחות מכונן שהיה לו, 
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 1 תי להכיר בן אדם משכמו ומעלה. שם זכי

 2בהמשך זכיתי להכיר אותו קצת יותר ואני יכול להגיד שאני יודע שלא קל  

 3לו, לא קל לו המהלך ואני יודע להגיד שהחיידק לא עזב אותו. החיידק לא 

 4הוא יעשה את  עזב אותו והוא ימשיך בפעילות ציבורית, זה לא יעזור לו.

 5 דה לך.זה מהמקום שהוא יראה לנכון. תו

 6 שנים. 18מצליח תורך לסכם   ר:"ח. געש, יו

 7תודה רבה לכם, קודם כל תודה רבה. אני הייתי רוצה להודות לכל  מ. עמנואל:

 8המחלקות, אני בטח אעבור מחלקה מחלקה ואפרד מהם גם כך, כי היה לי 

 9 כיף לעשות משהו. 

 10י נכה . אני אז היית85-מאז שאני התחלתי פעילות ציבורית שלי, זה היה ב 

 11שבאתי על קביים, כבר לא צעקתי כל כך מכאבים, אבל לא  צה"ל צעיר

 12וחיפשתי לעצמי עשייה, מה לעשות עם  3, 4יכולתי גם לרוץ, אז הלכתי על 

 13 עצמי. 

 14בצורה כזו הגעתי לפעילות ציבורית, ככה ירדתי לשכונות, חיפשתי בעיות.  

 15ועצה פעם הגיעה להרכבה של איזשהי רשימה ריצה למ 88-ועם הזמן ב

 16עוד  93-ראשונה ברשימת קו, זאת אומרת מהמילה קווקז. בעתיד גם ב

 17פעם וכבר הייתי אז בראש הרשימה וכך וכך עם הזמן, עם ידידי, חברי 

 18 בכוחות משולבים. 98-מיכה, הצלחנו להגיע רק ב

 19האמת, אני לא אוהב את המילה פוליטיקה, כי פוליטיקאי על אף  

 20יטיקה אי אפשר לעשות שום דבר בחיים. גם שאומרים, אני אומר בלי פול

 21ההתנהגות שלנו בין בני זוג במשפחה גם יש פוליטיקה, יש תן וקח, אבל 

 22בהבנה טובה והכול, ואני מאמין בפוליטיקאי מסוג טוב ואני מאמין 

 23 בעשייה ציבורית. 

 24כפעיל ציבור אני גאה להיות פעיל ציבור. זה לפי דעתי הרבה יותר טוב  

 25וליטיקאי כי סך הכול אני מנסה לעשות, כל החיים שלי מאשר להיות פ

 26עוד בהיותי  14אני פעיל, מגיל  14ניסיתי לעשות. אני אמרתי עכשיו מגיל 

 27ואני חושב לעכשיו, מאחר שמה שקרה עם  66ואני היום בן שם אני פעיל 

 28הבריאות ועם הבריאות של אשתי ויציאה לפנסיה מוקדמת לאשתי, 



  04-8666313חברת איגמי,                                         (                       2/16) 36מועצה מן המניין מס' 
 2016בפברואר  4                                                                                                                                 

     

8 

 1הייתה תומכת בי גם פיננסית על מנת שאני  שאשתי יצאה גם כן, היא

 2את הפעילות הציבורית שלי, היום היא לא יכולה לתמוך בי, אני אעשה 

 3שנה של פעילות  31חייב לתמוך בה כבר ולצאת לעבוד סוף סוף אחרי 

 4 ציבורית, אני רוצה לצאת לעבוד. 

 5אני מתחיל כבר לעבוד ממחר, מחרתיים ותודה למיכה שהוא כאן, נעליים  

 6של רגליים של מיכה הן גדולות, הוא יכול להיכנס לכל נעל ולא יהיה לו 

 7 גדול שם לפי דעתי, הוא ירגיש טוב.

 8פה הרחוב שאני עוזב אותו למעשה, כביכול, אני לא עוזב את הרחוב, אבל  

 9אני לא עוזב את התומכים שלי לעולם כי אני נמצא איתם עוד לפני 

 10אחרי זה. אני זוכר מקרה אחד שנבחרתי למועצה ואני אהיה איתם גם 

 11בלילה במוצאי שבת הביוב עולה, יש פה מזרקה,  12שהתקשרו אלי בשעה 

 12 פה ושם. 

 13וחצי הייתי בגבעת זאב אצל ילדה, באחת וחצי כבר הייתי פה עם באחת  

 14עיתונאים, עם אנשי ריסק והכול, זימנתי, עד שהתחלנו לטפל ולחפש איפה 

 15 הייתה הסתימה וכל הדברים. 

 16נמצא עם התושבים, ברוך השם, זה כיף שלי. אבל לפעמים על מנת  אני 

 17לעשות אפילו כיף שלך אתה צריך גב חזק, גב פיננסי. בעזרת השם נעבוד, 

 18אבל אני הבנתי שעל מנת לעשות עבודה ציבורית לא מספיק שאתה בא 

 19ונבחר, משכנע את האנשים, אנשים הולכים ותומכים בך, אתה צריך 

 20 נסי מאוד חזק, בוודאי כשיש לך ילדים, נכדים והכול. באמת את הגב הפינ

 21אבל אני לא עוזב את הפעילות הציבורית. אני עדיין בארגונים שונים של  

 22יוצאי בריה"מ ושל קווקז וגם בכלל בארגונים של נכי צה"ל ונכים של 

 23ביטוח לאומי. אני נמצא כמעט בכל מקום איפה שאני יכול לעזור ולתמוך. 

 24 תמיד. 

 25חבר מועצה זה היה בשבילי כלי לעזור. זה הדבר היחידי בלבד שאני  להיות 

 26רואה בזה בכל הפוליטיקה זה כלי, כי בלי הכלי הזה אנחנו לפעמים גם לא 

 27 יכולים לנשום. 

 28שנאמרו כאן, על כל הפרידה כביכול לכל מילות אני מודה לכולם  
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 1ני מכל מקום א ,הטרדה מינית כאןיהיה החיבוקים. אני מקווה שלא 

 2הודעה מתחבק, מתנשק עם כל העולם ויכולים לתבוע אותי מפה עד 

 3אני אין לי כסף, יכולים לתבוע אותי כמה שרוצים, לא יקבלו חדשה. 

 4 כלום. 

 5אני לא רוצה להפריע לכם להמשך הפעילות שלכם. חיים, תודה לך. אני  

 6שמח מאוד. מאוד שמח שפתחתי, הפכתי כמה מקלטים למועדונים, 

 7שיפתחו גם את מועדון ביתר בזמנו שהיה נעול וגם תמכתי  שתמכתי בזה

 8הייתי בשכונת נווה אשר ששיפצו אותו, בנו אותו ונבנה מועדון מסוים ש

 9עם חיים על מנת שיהרסו את המועדון הישן וגם הוא עזר לי בעתיד גם 

 10לבנות את המועדון החדש, שנקרא היום אור. אני שמח מאוד שאני 

 11ים יכולים ללכת מהשכונה לגן אירועים השארתי משהו בשטח שאנש

 12בפרדס חנה ולא מחזיקים את הנעליים בתוך השקית, כי אי אפשר ללכת 

 13 היה. היום יכולים ללכת מתוך הבית. תודה רבה לכם. 

 14אני אחראי לשבר, אנחנו נתקן. אבל אני אקריא מה שכתבנו. למר מצליח  ר:"ח. געש, יו

 15-רות הציבורי כחבר מועצה מבשיעמנואל, בהוקרה על שירותך ותרומך 

 16. חיים געש, ראש המועצה, חברי המועצה ועובדיה. ואנחנו נביא 3.12.1998

 17 תודה. המון המון אחד חדש כזה. 

 18 )מחיאות כפיים(

 19 תודה רבה.  מ. עמנואל:

 20בחירתו מפני שאין במעמד זה אני רוצה לברך את מיכה מגידיש על  א. בר כוכבא:

 21כה להיות שלו. אני מאחל לך בהצלחה, מערבים, הפרידה של מצליח צרי

 22אני מאמין ובטוח שתוסיף למועצה המקומית, גם ניסיון, גם הבנה וגם ידע 

 23 רבה גם לך שאתה איתנו. ומקווים לשיתוף פעולה. תודה 

 24לכניסתו המחודשת . אני מברך את מיכה אני מצטרף לברכות של אלדד  ר:"ח. געש, יו

 25ידי בהנהלת המתנ"ס במשך שתי למועצה. מי שלא יודע, מיכה היה לצ

 26קדנציות. אני מאמין וגם מקווה שנמצא דרך לשיתוף פעולה לטובת 

 27 התושבים. 

 28תודה רבה על חברים, באמת מצליח איננו, אז אני אומר לו מאחורי גבו  
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 1בפתיחת דבריי של, העשייה הציבורית. לא סתם הזכרתי את העניין 

 2י לא יודע מה יעלה אמרתי הפעילות הציבורית היא לא פשוטה, אנ

 3עצה על הניסיון, אני מבין שעולה ניסיון נוסף בכנסת של תגמול חברי מו

 4 השתתפות בישיבות, לא ברמה, 

 5 מבחינה כלכלית זה כבד. לא נראה לי שראשי המועצות יסכימו לזה. א. כאכון:

 6קודם כל ברור שזה יבוא בסוף מקופת הרשויות, אבל אני מוכרח להגיד   ר:"ח. געש, יו

 7שבכל השנים שאני במרכז השלטון המקומי אני לא זוכר שהנושא עלה 

 8 לדיון במרכז השלטון המקומי. 

 9יכול להיות שהוא עלה באיזה פורומים שאני לא משתתף בהם, אני לא  

 10אז יש יודע. אבל אני מסכים מתוך היכרות שיש עם העניין הזה בעיה. 

 11הרשויות הגדולות סגנים בשכר,  5רשויות גדולות שבהן אתה יכול לתת 

 12חברי  31-חברי מועצה ו 27עושות את זה, אבל גם אז ברשויות הגדולות יש 

 13 מועצת עיר. אז הדבר הזה אני לא יודע איך הוא יבוא על פתרונו.

 14בכל אופן הזכרתי את זה כי באמת מצליח אולי היה לו יחסית יותר קל כי  

 15אחרים זה קצת הוא היה פנסיונר לרוץ ברחובות ולשוטט, לחברי מועצה 

 16 יותר מסובך ויותר מורכב. 

 17 טוב. מיכה, אתה רוצה להגיד ברכתו של הנכנס? 

 18ב' אני מאחל הצלחה לכולנו. אני אדם מאוד -קודם כל תודה למצליח. ו מ. מגידיש:

 19הייתה לי שיחה עם חיים ואמרתי אני לוקח לי פרק זמן של חודש,  ענייני,

 20 נגד מי.חודשיים ללמוד את העניינים, להבין מי 

 21 מי בעד מי. ר:"ח. געש, יו

 22חלק מהאנשים אני אפילו לא הכרתי, אפילו שאלתי את חיים מי בעד מי.  מ. מגידיש:

 23 תגיד, שרון זה גבר או אישה? זה שם,

 24 אז אני אמרתי לך גבר. ש. בן צור:

 25זו הערה מאוד נכונה. יש פה עוד מישהו שאתה לא מכיר חוץ  רגע מיכה, ר:"ח. געש, יו

 26 את רון לירם אתה מכיר?  משרון?

 27 עכשיו הכרתי את רון.  מ. מגידיש:

 28 איציק בוחבוט לוין אתה מכיר אותו? את אבי כאכון אתה מכיר? ר:"ח. געש, יו
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 1 מכיר. מ. מגידיש:

 2 טוב. לא, אם לא אנחנו נעשה היכרות.  ר:"ח. געש, יו

 3 ושיהיה בהצלחה לכולם. זהו, אז תודה רבה מ. מגידיש:

 4 יכה בהצלחה.מ ר:"ח. געש, יו

 5אני רוצה רק משפט אחד למיכה, ברוך הבא. אני מכיר את העשייה שלך  א. אטיאס:

 6ויצירה עם הרבה  במתנ"ס תקופה ארוכה מאוד, הייתה עבודה ברוכה,

 7דברים טובים. ואני מקווה שהבאת את זה גם לפה, אני לא מכיר אותך 

 8יות איתך להכחבר הנהלת המועצה כי אני אז עוד לא הייתי, לא זכיתי 

 9ביחד, אבל איך שאני מכיר אותך אתה יודע לעשות הרבה דברים. אז 

 10 שיהיה לך באמת בהצלחה. תפשיל שרוולים, תכנס לעניינים.

 11 תודה. מ. מגידיש:

 12 

 13 לעניין הקצאת מעון יום ברח' 27.1.16אישור פרוטוקול הקצאת קרקע מיום  .2

 14 התחיה לתנועת אמונה.

 15 27.1.16דר היום אישור פרוטוקול הקצאת קרקע מיום הסעיף הבא על ס  ר:"ח. געש, יו

 16לעניין הקצאת מעון יום ברח' התחיה לתנועת אמונה. מישהו רוצה 

 17 להתייחס, לדבר?

 18 אנחנו מאשרים את הפרוטוקול או מאשרים הקצאה? ה. פרי יגור:

 19את ההקצאה וההסכם. המלצת הועדה היא  מאשרים את ההקצאה.  ר:"ח. געש, יו

 20 אמונה. להקצות למעון 

 21 מה קורה עם זה. אז אני רוצה רק לשאול לגבי הפרוגראמה  ה. פרי יגור:

 22 לישיבה הבאה היא תובא לדיון.  ובראן:'ד ג"עו

 23 יש אפשרות לדחות את הסעיף לאחר אישור הפרוגראמה? ה. פרי יגור:

 24זה לא רלוונטי לפרוגראמה משום שהמבנה הוא מבנה ייעודי. כלומר  ובראן:'ד ג"עו

 25שמש כמו מקלטים שדיברנו אז, שזה לא מקבע ולא מסכל את המבנה מ

 26כלומר תהיה כאן זה מבנה שמיועד להיות מעון יום.  הפרוגראמה.

 27 פרוגראמה, לא תהיה פרוגראמה, הייעוד לא ישתנה.

 28 מעון יום, אבל לאו דווקא של גוף כזה או אחר. ה. פרי יגור:
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 1 מעון יום.  זה לא משנה לפרוגראמה. מעון יום זה ובראן:'ד ג"עו

 2 הבנתי. ה. פרי יגור:

 3 אנחנו לא מקדמים בהקצאות, ובראן:'ד ג"עו

 4 בישיבה הבאה אתם מביאים את הפרוגראמה? ה. פרי יגור:

 5 צפוי מאוד שזה יהיה בישיבה הבאה. ובראן:'ד ג"עו

 6 כמה משפחות המעון הזה אמור לשרת?  מ. מגידיש:

 7 ילדים. 85ילדים,  80משהו כמו המעון הוא לשלוש כיתות גן, לדעתי  ח ר. גלר:"רו

 8 שגרות כולן בפרויקט שמה שנקרא, מ. מגידיש:

 9, הגר, מעונות יום נבנים בשנים האחרונות עפ"י לא, לא. אנחנו בונים ר:"ח. געש, יו

 10קולות קוראים והקצאה של משרד התמ"ת, היום זה חלק ממשרד 

 11זה חלק ממאמץ ארצי לאפשר לנשים לצאת מהבית ולצאת הכלכלה. 

 12 עבוד.ל

 13שנמצא המעון הזה נמצא מול מעון  בשנים האחרונות נבנו מספר מעונות. 

 14. יש מעון של נעמ"ת במרכזון, יש מעון של 2000-מולו מעון ויצ"ו שנחנך ב

 15נעמ"ת בכרכור, יש עוד שני מעונות חדשים שנבנו בשנים האחרונות בויצ"ו 

 16 וזה מעון שקיבלנו מהתמ"ת.

 17הייתה עון הקודם לאוכלוסיה החילונית עלתה פה סוגיה, שהצבנו את המ 

 18טענה שהאוכלוסיה, הציבור הדתי אין לו מעון ייעודי. והייתה החלטה 

 19עקרונית שהמעון יימסר לאוכלוסיה הדתית. עכשיו האכלוסיה הדתית גם 

 20 היא איננה הומוגנית ועלתה שאלה מי מקבל. 

 21עכשיו וועדת ההקצאות היא ועדה סטטוטורית, זאת אומרת מליאת  

 22המועצה יכולה רק לקבל או לא לקבל. היא לא יכולה להקצות משהו אחר, 

 23לפחות עפ"י חוזר המנכ"ל. זה עלה לדיון בפורום של ההנהלה ונקבע 

 24 שועדת הקצאות תבדוק עוד פעם לפי מספרים.

 25עכשיו אם ההמלצה של ועדת ההקצאות שעולה פה תאושר וזה הולך  

 26ציבור דתי לאומי או אני לא למוסדות אמונה, ומוסדות אמונה נתפסים כ

 27שהמעון יום יודע בדיוק, עוד פעם אני לא נכנס לדקויות, אז ברור לחלוטין 

 28 הבא יצטרך להוות איזון, לתת מענה לצד המשלים של האוכלוסייה. 
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 1 מרגלית.  א. מעודה:

 2אני לא יודע למי, כי מסתבר שגם שם בפעילות באוכלוסיה שהיא לא דתית  ר:"ח. געש, יו

 3אלא יותר חרדית, גם שם יש כמה מפעילים. זאת אומרת זה לא  לאומית

 4אבל מבחינתנו כמועצה אני חושב שברור לחלוטין שהקול רק מפעיל אחד. 

 5הקורא הבא שהתמ"ת מפרסם אותו נצטרך לעשות את האיזון ואז המעגל 

 6סגור. האוכלוסייה החילונית שהיא לכאורה כולה הומוגנית, הציבור, לא 

 7 מי והמעון הבא יצטרך ללכת לאוכלוסיה היותר חרדית.יודע, הדתי לאו

 8אני מציע לקבל החלטה עכשיו שאנחנו מחליטים על קול קורא לבניית  א. מעודה:

 9 מעון חדש בזריזות כמה שיותר,

 10 אבל הקול קורא לא אני מפרסם. ר:"ח. געש, יו

 11את  לא, אבל אנחנו כהחלטה שלנו שאנחנו בעד לעשות קול קורא, להריץ א. מעודה:

 12המעון הבא. אם זה היה עכשיו של מרגלית אז הייתי אומר של אמונה, 

 13 ואם היום של אמונה אז, 

 14 הם צריכים לפנות אליך. אבל הקצאה זה בדיוק ההיפך,  ה. פרי יגור:

 15 לא, לא. א. מעודה:

 16 מאחר ומעון היום הוא מבנה ייעודי, המועצה מפרסמת קריאה לגופים, ר:"ח. געש, יו

 17 אוקי. אז יש מניעה במה שהוא אומר? ה. פרי יגור:

 18 בלי, אנחנו לא יכולים להחליט,לא. המניעה היא  ר:"ח. געש, יו

 19 כי זה אסור. בלי לציין למי א. מעודה:

 20מה שאנחנו אומרים עכשיו זה שהקול קורא הבא צריך להיות ברור  ר:"ח. געש, יו

 21זאת אומרת יש לציבור שתמונת העולם של כל האוכלוסייה מתאזנת. 

 22 החילוני, יש לציבור הדתי לאומי ויש לציבור, 

 23 זאת אומרת שלועדת הקצאות לא יהיה מנדט לעשות משהו אחר חוץ מזה. ש. בן צור:

 24 נכון. א. מעודה:

 25 של,במגבלות  ר:"ח. געש, יו

 26 זו בדיוק השאלה. ש. בן צור:

 27 כן, זה השלמה. ועדת ההקצאות תצטרך להבין שזאת השלמה. א. מעודה:

 28ועדת ההקצאות כמו שהיא גם כאן דנה למי להקצות, אז היא מוסמכת  ן:וברא'ד ג"עו
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 1 בסופו של דבר מבחינת שיקול הדעת על מי להמליץ. 

 2המועצה, וכל הכבוד למועצה ולא ממני הדברים אלא מבחינה חוקית, לא  

 3היא זו שמחליטה על ההקצאה. היא יכולה כמובן לא לאשר את ההמלצה 

 4 לא יכולה להחליט למי להקצות. של ועדת ההקצאות, אבל היא 

 5 נכון. א. מעודה:

 6כמובן שועדת ההקצאות לא מנותקת ממדיניות המועצה, מרצון שנרקם  ובראן:'ד ג"עו

 7בישוב וכו', אז אנחנו מטבע הדברים שוקלים את זה ביתר שאת ברגע שיש 

 8למגזר מסוים, אז זה יהווה משקל מועצה להקצות המדיניות או רצון של 

 9 טה.במסגרת ההחל

 10בגלל שהאוכלוסיה החרדית ברוב הארץ אני רוצה להרחיב את זה. תראו,  ר:"ח. געש, יו

 11איננה משתייכת לזרם שנקרא המוכר והרשמי, אז בעצם בחלק 

 12מהמקומות, לא בישובים החרדים, לא במודיעין עילית ולא בביתר עילית, 

 13גם יש קושי לממש מבנה ציבורי לאוכלוסיה הזאת, מכל מיני סיבות. 

 14 מתחרות פנימית שלהם וגם מבעיות אחרות. 

 15אני חושב שגם במסגרת המגבלות המועצה יכולה להנחות את ועדת  

 16ההקצאות שהשיקול הציבורי בקול קורא הבא לתת מענה כדי ליצור איזון 

 17עכשיו בגלל שהאוכלוסיה החרדית, גם הדתית לאוכלוסיה החרדית. 

 18לכל  זרת וממילאלאומית לא נמצאת רק במקום אחד במושבה, ומפו

 19המעונות, גם הורים חילוניים מסיעים, אבל האוכלוסייה החרדית שהיא 

 20עוד יותר קטנה בהיקף, מפוזרת על פני כל הישוב. אז יצטרכו לתת את 

 21 נראה לי שזה נכון לעשות.גם על איזשהו מיקום אופטימלי. הדעת 

 22ם, לגני ילדים, הפרוגראמה סופרת בסוף ילדי אבל בעבר הקצינו מקום 

 23הזאת מגיעים גנים, אבל בגלל שהוא מוכר ואינו בסוף גם לאוכלוסיה 

 24אז זה פתרון במקום רשמי המדינה לא מממנת, ולנו אין מבנים לתת. 

 25 אחר.

 26אני הייתי רוצה להימנע מכזו החלטה. לא שאני חלילה וחס לא תומך, אני  א. בר כוכבא:

 27שאמר היועץ  חושב שזה לא נכון לעשות כי החלטה מעכשיו ובעקבות מה

 28בעתיד על המשפטי, אסור להיכנס לתחום הזה א' משום שאם מדובר 
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 1של תושבות אז ברור שהאוכלוסיה הדתית היא במיעוט לעומת החסינות 

 2 החילונית. האוכלוסייה 

 3היא לתת אני מצטער מאוד, הצעתי היא להגיד קול קורא ומהיום, הכוונה  א. מעודה:

 4 לפה.

 5 ה אובייקטיבית, חלילה וחס, אתה יודע שאני בעד,אני אומר את ז א. בר כוכבא:

 6 לא, לא צריך. אני רוצה קול קורא, א. מעודה:

 7 אבל מצד שני,  א. בר כוכבא:

 8 לא לכתוב זה להם, אבל זו הכוונה. א. מעודה:

 9תקשיב לי, אפרים. אני לא יכול להצביע על החלטות שלא מסתדרות לי  א. בר כוכבא:

 10 בראש.

 11 אל תצביע. א. מעודה:

 12 גם עם כל הרצון שלי. א. בר כוכבא:

 13 אל תצביע. א. מעודה:

 14 תיתן לי לדבר, אני לא הולך נגד.  א. בר כוכבא:

 15 , לא, אתה כבר אומר א. מעודה:

 16 תבינו את המשמעויות. משמעויות של החלטה כזאת,  א. בר כוכבא:

 17 .3וויצ"ו  3. נעמ"ת 3ולזה יש  3לזה יש  א. מעודה:

 18ן לזה משמעות אמיתית להחלטה כמו שאתה אומר, א' משום לא, אבל אי א. בר כוכבא:

 19שאתה מדבר כבר על החסינות של התושבים איך זה יהיה שזה ביחס 

 20 אוכלוסיה דתית לעומת אוכלוסיה חילונית. 

 21 לא מעניין,  א. מעודה:

 22דבר שני, אתה כבר מאיין את ועדת הקצאות שצריכה לשקול בפרמטרים  א. בר כוכבא:

 23 אחרים לגמרי. 

 24 אבל זה מה שהוגדר גם קודם שהיא תשקול בפרמטרים אחרים לגמרי.  . בן צור:ש

 25כן, אבל פעם שעברה היה הבדל שאנחנו אמרנו ציבור דתי, בלי לעשות  א. בר כוכבא:

 26אמרנו ציבור חילוני, קיבל הציבור שזקוק לזה. עכשיו  עכשיו את ההפרדה.

 27ה מצב שונה שיש פה אם תגיד הציבור רק החרדי. באופן יחסי, רבותי, יהי

 28יבוא מישהו ויגיד, יגש לבית משפט ויגיד הרבה יותר חילוניים, אז מה? 
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 1 רבותי, החליטה המועצה,

 2 המליצה.  ש. בן צור:

 3 רשאית או לא.  א. בר כוכבא:

 4 .1לעומת  2סליחה, לויצ"ו ונעמ"ת יש  א. מעודה:

 5 אני יכול לומר לך דבר אחד, תקשיב לי. א. בר כוכבא:

 6 תפסיק. אני לוקח את שניהם כחילוניים.  א. מעודה:

 7 אני אומר כזה דבר, א. בר כוכבא:

 8 די, זה כבשת הרש. נו באמת. א. מעודה:

 9אני אומר שאני חושב שצריך לתת לציבור החרדי באיזושהי דרך. חיים,  א. בר כוכבא:

 10אני חושב שצריך לתת לו גם גן ילדים או מעון או משהו אחר, אבל אני 

 11 אותנו בהחלטה שאין לה שום משמעות.  אומר בלי לכבול

 12 המגמה היא להשלים את הפאזל. ההחלטה היא כרגע קול קורא.  א. מעודה:

 13 טוב חברים, היועץ המשפטי, כן. ר:"ח. געש, יו

 14בהחלטה לגבי בחירת הגוף רק רציתי לחדד אנחנו לא כבולים כמובן  ובראן:'ד ג"עו

 15ו כן מושפעים ואנחנו שיפעיל. כמובן שאנחנו כפי שציין חיים, אנחנ

 16 אמורים למעשה לממש את מדיניות המועצה במתן מענה לצורכי הישוב. 

 17רק אני אחדד, אנחנו לא כבולים ולא יכולים להחליט מראש איזה גוף,  

 18 אבל כן אנחנו מחויבים לממש מדיניות לגבי מענה של הישוב.

 19שאי אפשר לקבוע אני רוצה להבין משהו. אני גם מסכים עם העניין הזה  א. אטיאס:

 20לאן נותנים את הדבר הזה. אבל אני רוצה להעביר היום בהחלטה להחליט 

 21 פה מדבר שאנחנו יודעים ומרגישים,פה את המסר שהמועצה 

 22 בדיוק. בדיוק. א. מעודה:

 23וזה בא וחידד לנו שהציבור החרדי חסר נושא של מעון. מכירים בעובדה  א. אטיאס:

 24הוא לא נתן פתרון. אם חשבנו ה עכשיו את העניין הזה יותר והפתרון שהי

 25מהרבה שנתנו מעון לציבור הדתי, זה לא נתן את המענה לציבור החרדי 

 26 סיבות כאלה ואחרות. 

 27אז יש היום את המעון הזה שהועדה המליצה להצביע עליה, אנחנו  

 28צריכים לדעת שזאת מכירים בצורך שהציבור החרדי צריך לקבל מעון. 
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 1בהזדמנות הראשון  למלא את הצורך הזהדאוג ולהמדיניות שלנו לדאוג 

 2 שזה קיים.

 3 זו הצעת החלטתי. א. מעודה:

 4 יצא בע"ה,  2016-אם מדובר בקול קורא בעוד שנה, שב א. אטיאס:

 5 קול קורא אפשר בשבוע הבא כבר. א. מעודה:

 6שנוציא קול קורא אנחנו פה אומרים, המליאה אומרת שאנחנו מכירים  א. אטיאס:

 7 ך,ויודעים שהצור

 8 מבלי לפרט. הצעתי היא לעשות קול קורא כבר בשבוע הבא א. מעודה:

 9 אי אפשר, אין לך קול קורא.   א. אטיאס:

 10עוד לא פורסם קול קורא לשנה. אני רוצה שיהיה ברור, אנחנו לא יכולים  ר:"ח. געש, יו

 11לקבל החלטה כועדת הקצאות. אנחנו כן יכולים להגיד לועדת הקצאות 

 12ולראות שבהחלטה שלהם הבאה, שאני לא יודע רי רחב לשקול שיקול ציבו

 13 מתי היא תהיה,

 14 אבל זה חלק מהתבחינים, ניסחנו את זה בזמנו.  ה. פרי יגור:

 15 נכון. ר:"ח. געש, יו

 16 זה לנגד עיניהם. ה. פרי יגור:

 17 הלכו ובדקו את המספרים. לפי מספר הילדים בגני ילדים ולפי נכון. בסדר. ר:"ח. געש, יו

 18 ם, דברים אחרי

 19 ,בישיבת הנהלה ביקשתי מרן לדעת מה היו הפרמטרים א. כאכון:

 20 כתוב. א. מעודה:

 21רגע. שעל פיהם החלטתם לא לתת למרגלית ולתת דווקא לאמונה את  א. כאכון:

 22המעון. ואחד הפרמטרים שאמרת אמרת שתלמידים של החרדים יכולים 

 23 ללמוד באמונה וילדי אמונה לא יכולים ללמוד במרגלית.

 24 הפוך. צור: ש. בן

 25 הפוך. אנחנו לא אמרנו. ח ר. גלר:"רו

 26 יעקב אמר. ש. בן צור:

 27 נתבקשנו לבדוק את זה. ח ר. גלר:"רו

 28 כן. אז רגע, יעקב אומר לי שזה לא נכון. א. כאכון:
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 1 יעקב אמר את זה. ש. בן צור:

 2יעקב אמר שהציבור שלו לא ילך למעון של אמונה וציבור של אמונה,  ר:"ח. געש, יו

 3 ר הדתי הלאומי ילך למעון של חרדים.הציבו

 4 יופי, אז הפרמטר הזה נלקח בחשבון?  א. כאכון:

 5 תקרא, כתוב לך.  א. מעודה:

 6 לא כתוב. זה  א. כאכון:

 7 נכון, לא כתוב. ה. פרי יגור:

 8 באמת?  א. מעודה:

 9חיים, אגב לא כתוב, מופיע לנו בסדר יום הדיון החוזר, הפרוטוקול של  ה. פרי יגור:

 10 חוזר. אין לי את הדיון הקודם, אין לי את הרצף. הדיון ה

 11זה לא מה שסיכמנו בהנהלה. קצת מציק לי, לא נעים לי מיעקב. קצת לא  א. כאכון:

 12 פייר.

 13 הפרוטוקול הקודם לא אושר, אז הוא לא רלוונטי. יעקב בבקשה. ר:"ח. געש, יו

 14אני מדבר קודם כל לפני שטוב, כמה נקודות שאני ככה רוצה להדגיש.  י. צדקה:

 15ספציפית על הנושא, אני מתפלא על חבריי בהנהלה שהסכימו בכלל לדון 

 16 בזה, למרות שאני העליתי את הדיון ואני, 

 17 שיקרו אותנו, יעקב. אני אומר לך את האמת, שיקרו.  א. כאכון:

 18 תן לו לדבר. א. מעודה:

 19 אז אני רוצה לדבר.  י. צדקה:

 20אני לא אוהב לא, שיקרו. אני לא אוהב שקרים. אני אומר לך את האמת,  א. כאכון:

 21 שקרים.

 22 תן לו לדבר. א. מעודה:

 23 מה היה השקר? ר:"ח. געש, יו

 24נחמיה ואני האמנתי לשיקרו שאמרו שיעקב מודע לזה שהנושא הזה עולה  א. כאכון:

 25 .שהנושא הזה עולה

 26 לא, לא. ר:"ח. געש, יו

 27 לה אותו.אחרת לא הייתי מע א. כאכון:

 28 לא. ממש לא נכון. ר:"ח. געש, יו
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 1אני הגעתי במיוחד כדי לבדוק, בגלל שאני רציתי, אחיין שלי ברוך השם  י. צדקה:

 2הוא אמר לי התחתן, בשעה טובה. ניגשתי לרן ידידי, אמרתי לו זה עולה? 

 3זה לא יעלה. מכיוון שכך נסעתי לירושלים לשמחה. אני חושב שאני 

 4 ור לשמוע אותו.העליתי דיון, אני אמ

 5 אני מסכים איתך. א. כאכון:

 6 אני אמור להגיב עליו,  י. צדקה:

 7 אתה מדבר על ההנהלה? ה. פרי יגור:

 8ראיתי פתאום את סדר היום שהמעון הזה עלה בלי  אני אמור לדון בו.כן.  י. צדקה:

 9שאני מדבר, בלי שזה. אז אני כמובן שלא חייב לחכות לאף חבר מועצה 

 10 אש המועצה יכול להעלות, ואפשר להעלות, ר

 11 תאר לך שאת התחושה הזאת אני חשה נושא אחר נושא.  ה. פרי יגור:

 12 ראש המועצה יכול להעלות מה שהוא רוצה ומה שהוא מחליט. י. צדקה:

 13 מדהים.  ה. פרי יגור:

 14אף אחד לא מחויב לי. אבל עדיין יש כאן איזה אנושיות מסוימת שאם  י. צדקה:

 15לדון, ובפרט שאמרו לי שזה לא יעלה וזה כן עלה, דיון וביקשתי העליתי 

 16אז אני חושב שזה לא היה ראוי להעלות את זה היום והיה ראוי לדחות 

 17את זה לישיבת ההנהלה הבאה כדי שנוכל לדבר יותר בחופשיות ויותר 

 18לא מול מצלמות ולא מול כל העולם נביע את דעתנו מה שאנחנו פתוח, 

 19 שזה עלה זה, אז אני חושב שעצם זה  צריכים.

 20 למה, יש מה להסתיר? ה. פרי יגור:

 21הוגן שזה עולה כרגע. אז לכן אני אני לא יכול להגיד מחטף, אבל זה לא  י. צדקה:

 22בינינו. בכלל לרדת מסדר היום ולחזור להנהלה חושב קודם כל שזה אמור 

 23העליתי את הדיון, אני רוצה לדבר בפני ההנהלה ולא בפני ישיבת המועצה. 

 24 ראשון.זה דבר 

 25אני חושב שזה ראוי לרדת מסדר היום, קודם כל. אם זה לא ירד מסדר  

 26 היום, אז אני גם אדבר את מה שיש לי להגיד. 

 27 תראו חברים, ר:"ח. געש, יו

 28זה ראוי לרדת מסדר היום ולו רק בגלל שעדיין אין פרוגראמה והם  ה. פרי יגור:



  04-8666313חברת איגמי,                                         (                       2/16) 36מועצה מן המניין מס' 
 2016בפברואר  4                                                                                                                                 

     

20 

 1 אומרים שבחודש הבא בכל מקרה יהיה.

 2חברים, המעון יום יישאר מעון יום, הוא מבנה ייעודי ולכן זה לא שייך.  ר:"ח. געש, יו

 3כי בסוף אתה כיתות מעון יום אז הן ייבנו  20ואם אפשר לבנות פה עוד 

 4רוצה שכל האוכלוסייה שמגיעה לכיתה א', לגני טרום חובה, בשאיפה שכל 

 5 ילד יהיה לו מקום במעון. 

 6וצפי לחמש שנים קרובות או עשר הילדים  יש לך נתונים של פילוח של ה. פרי יגור:

 7 שנים קרובות? יש לך נתונים כאלה?

 8 . 0אנחנו יודעים את כמות הילדים להיום, מגיל  ר:"ח. געש, יו

 9שנים, אני מניחה שבמסגרת תוכנית המתאר  10, 5אפשר להעריך הערכות  ה. פרי יגור:

 10 בין היתר בחנו את זה.

 11מעון יום בהגדרה כמה שלא תבנה כנראה עדיין ה. זה לא שייך לפרוגראמ ר:"ח. געש, יו

 12עכשיו מה שקרה בישיבת ההנהלה יהיו חסרים. זה לא שייך לפרוגראמה. 

 13 האחרונה זה בכלל לא היה על סדר היום של ישיבת ההנהלה. 

 14, הייתה בקשה אני אומר את זה פרוצדוראלית, אני מרגיש לא נוח אישית 

 15הזאת. ברור לחלוטין שצריך להעלות את הנושא לסדר היום בישיבה 

 16 להקצות את זה כי גם הזמן, חלוף הזמן, המעון כמעט גמור כבר. 

 17 גמור לגמרי. ח ר. גלר:"רו

 18יש לי הרגשה לא נוחה מול יעקב בעניין הזה. במקרה הזה אני  גמור לגמרי. ר:"ח. געש, יו

 19לא חושב שאם נדחה את ההחלטה יהיה אחרת או לא אחרת, אז אני 

 20ם ברמה האישית שלי עם יעקב אין לי בעיה להוריד מסדר אומר עוד פע

 21היום ולקיים דיון נוסף, למרות שאני לא יודע מה יעלה או יוריד, אנחנו רק 

 22 חודש. נאבד 

 23אני מוכן לשמוע את החברים. אני באמת מרגיש, פשוט אישית אני מרגיש  

 24יך לא נוח מול יעקב, לא ברמה העקרונית. ברמה העקרונית אני חושב שצר

 25 לאשר את זה. 

 26להגיד. אני מצטרפת לתחושתך, אני ראיתי עכשיו שזה לא היה אני רוצה  ש. בן צור:

 27על סדר היום ביום שני, ואני שאלתי ביום שני אם יודעים את המספרים, 

 28אם נבחנו המספרים כשזה עלה כי לא החזקתי את זה. ורן ענה לנו בישיבת 
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 1יבלה את המידע שהיה הנהלה שנבחנו המספרים ושועדת ההקצאות ק

 2חסר שאותו העלינו בישיבת ההנהלה הקודמת ולכן זה עלה על סדר היום. 

 3 אני לא ידעתי שיעקב ביקש שזה לא יעלה ואני לא, 

 4 לא ביקש, שאל. י. צדקה:

 5 לא, שאל אם זה יעלה. וזו פעם ראשונה שאני שומעת שזה נאמר פה. ש. בן צור:

 6 שאל את רן. הוא לא שאל אותי, הוא  ר:"ח. געש, יו

 7שזה לא יפה לא כלפי עמית ולא, לא משנה אם ההחלטה ואני חושבת  ש. בן צור:

 8 תישאר אותה החלטה. 

 9 חברים, אני לא רוצה באמת, ר:"ח. געש, יו

 10על סדר היום זה לא עלה, אבל כשישבנו כאן אני רוצה להגיד משהו.  י. קעטבי:

 11ו את זה לועדת שהחזרנבישיבת ההנהלה הקודמת, לפני האחרונה, סוכם 

 12 הקצאות. וסוכם על דעת כולם מה שהיא תחליט, 

 13 אם היא מקבלת את המספרים.  ש. בן צור:

 14 כך יהיה.  י. קעטבי:

 15 אם נקבל את המספרים, יואב. א. כאכון:

 16 אם נקבל את המספרים, וזה מה ששאלנו ביום שני.  ש. בן צור:

 17 ההחלטה אותה החלטה הייתה ותהיה. י. קעטבי:

 18 ין לנו זכות לדון בזה, יואב?א י. צדקה:

 19 חברים,  ר:"ח. געש, יו

 20 את זה לחודש. זה רק יעכב  ההחלטה היא אותה החלטה. י. קעטבי:

 21 ההחלטה בהנהלה הייתה שועדת הקצאות אמורה לקבל, ש. בן צור:

 22 כשאין בפניה את המספרים?  האיך ועדת הקצאות מקבלת החלט ה. פרי יגור:

 23 יש.  א. מעודה:

 24 אבל זה מה שהוא ענה לנו, היא קיבלה את המספרים.  ש. בן צור:

 25 תביא.  ה. פרי יגור:

 26 אתה יכול להגיד את המספרים? ר:"ח. געש, יו

 27יודעים את כבר התקדמנו כבר עם הפרוגראמה, אנחנו היות ואנחנו כן.  ח ר. גלר:"רו

 28זרם שמשתייכות כביכול למשפחות  1,500-אנחנו מדברים על כהמספרים, 
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 1 משפחות של חרדים.  100-ומת כשל אמונה לע

 2 לפי מה קבעתם את מספר המשפחות? ר:"ח. געש, יו

 3 לפי התפוסה בגני הילדים. א. רפפורט:

 4 לפי התפוסה בגני הילדים? ר:"ח. געש, יו

 5 כן.  א. רפפורט:

 6 אין היגיון. סליחה, אין היגיון. אין היגיון בכלל. א. כאכון:

 7 החינוך?הייתה פה המלצה של מחלקת  ה. פרי יגור:

 8 חיים, צריך להחזיר את זה להנהלה, עם כל הכבוד.  א. כאכון:

 9של הרווחה ומחלקת הגיל הרך שזו תמר שבח אפרים, הייתה המלצה  ר:"ח. געש, יו

 10האנשים שמכירה את האוכלוסייה מגיל אפס, מטיפות חלב וגני ילדים. 

 11 המקצועיים היו מעורבים בתהליך. אפרים, רצית להגיד משהו, בבקשה.

 12אני עוד פעם אומר רבותי, מאחר וועדת הקצאות גם כשהיא מקצה דברים  א. מעודה:

 13שלא נראה לי, אבל אני לא יכול רק לבוא להצביע פה לא או כן. אנחנו נלך 

 14ועוד פעם, התוצאה של ועדת הקצאות נדון בהנהלה עוד פעם ועוד פעם 

 15 היא אותה תוצאה. נכון? 

 16לבוא ולאזן, היום הילדים הדתיים, אני לא יודע, אני רק לפחות רוצה  

 17 הנכדים שלי לומדים בנעמ"ת והרבה דתיים, כי אין להם מעון דתי. 

 18 אז היה ברמז. ח. בן צבי:

 19כשאין מעון דתי, נסגר, מה אני אעשה? אז אני היום, במציאות של היום  א. מעודה:

 20ילדים למשל, ואז יש  15של אז הם הולכים לנעמ"ת, הם הולכים קבוצה 

 21 זה צביון דתי.  בתוך

 22 רן, כמה מעונות יש היום, ה. פרי יגור:

 23 אפס. ש. בן צור:

 24פעם שעברה היה מעון באזור הלא דתי בכרכור, ואני זוכר שביקשתי  א. מעודה:

 25ואלדד בר כוכבא שהוא אדם מהציבור הדתי אמר מכיוון שהאזור הזה 

 26א. ואז ולאמונה ל 3ניתן לויצ"ו למרות שזה היה כולו הוא בעצם לא דתי, 

 27 הוצאנו קול קורא. 

 28עכשיו אני בעד להוציא קול קורא כי גם לו מגיע, אבל אי אפשר לבוא  
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 1ם, שנתיים ומה שועדת ולהגיד אני אמחק את מה שהחליטו לפני שלוש שני

 2 הקצאות ולתת, 

 3 צריך לעשות משפט שלמה. ה. פרי יגור:

 4ם של נחמיה וגם של תראו חברים, אני מבין ללבם של כולם, באמת, ג ר:"ח. געש, יו

 5יעקב, אמרתי אי הנוחות שלי היא רק תוצאה אולי מאי הבנה או לא אי 

 6החלטה של ועדת ההקצאות תשתנה, היא אני לא חושב שהוהבנה, ומאחר 

 7כבר קיבלה המלצה, ומליאת המועצה יכולה או לקבל או לא לקבל ואז אין 

 8 זה המצב. כלום לעומת בנין ריק. 

 9אפשר עוד דיון. מה שאני מציע זה לקיים את ון ואז אפשר לעשות עוד די 

 10ההצבעה עכשיו, לאשר את ההמלצות ולהנחות את ועדת ההקצאות 

 11של האוכלוסיות השונות בקול כמדיניות מועצה לפעול לאיזון הצרכים 

 12 קורא הבא. בהחלטה. 

 13עשינו את זה גם לגבי המעון הזה. לא נתנו שם ואמרנו שיש חוסר איזון.  

 14היות שאלדד צודק, תהיה אוכלוסיה כזאת. אבל צריך לאזן, עכשיו יכול ל

 15אין מה לעשות, כי לאוכלוסיה הזאת אין כלום. הסברתי לכם 

 16הם שלאוכלוסיה הזאת יש יותר בעיה, בגלל שמוסדות החינוך שלהם 

 17 מוכר שאינו רשמי בכלל יש להם בעיה.

 18עכשיו, וגם כשאני מקבל הקצאה לגן ממשרד החינוך לבניית גנים, קיבלנו  

 19 .10גנים, אולי אפילו  7, 6כמה גנים, לא יודע, 

 20 לדעתי. 6, הגיעו 10עוד לא הגיעו  ש. בן צור:

 21לו הייתי חושב גם זה הולך למוכר ורשמי ולא למוכר, עכשיו . בקיצור 6 ר:"ח. געש, יו

 22שאפשר יהיה לשנות את ועדת ההקצאות ימינה ושמאלה, אבל האופציה 

 go, no go . 23היא רק 

 24 נכון. ודה:א. מע

 25אם מחליטים לא לאשר, המבנה עומד ריק וצריך להוציא אחד או אפס.  ר:"ח. געש, יו

 26הבניין כבר גמור, רובו נבנה בכספי מדינה. נדמה לי קול קורא נוסף בעצם. 

 27 שרוב הכסף בא ממשרד התמ"ת. 

 28אני עם כל הרגשת אי הנוחות, אבל הרגשת אי הנוחות שלי היא גם כלפי  
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 1יט לא לדון וגם כלפי יעקב אם כן נחליט לדון, אז בעברית נחמיה אם נחל

 2אני מקווה שאני אשתמש בתקשורת  אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי.

 3 כדי למנוע מצבים כאלה בעתיד.הבינאישית 

 4אז אני רוצה כמה נקודות. קודם כל צר לי, כי אם אני לוקח לדוגמא את  י. צדקה:

 5שקצת לא מוצא חן בעיניו  ועדת המשנה או את הזה, כל חבר מועצה

 6 ההחלטה הוא מביא את זה למליאה בגלל אי אילו דברים וסיבות. 

 7אז אני חושב שזה לא הוגן שהחברים כאן פתאום מיתממים ומשחקים  

 8אותה ולא מוכנים להחזיר את זה להנהלה. אבל בסדר, לא משנה. מאוד 

 9אני וחלק חבל שכך אתם לא הוגנים כלפי הצדק, גם אפרים, גם יואב, חד 

 10 אומר את זה. אבל לא משנה, אם זה מה שהחלטתם אז אנחנו נגיע לעניין.

 11אני דיברתי אמנם בישיבת הנהלה קודמת, אבל אני ארצה שעוד כמה  

 12 דקות? 10יש לי כמה, ואני אתחיל מהתחלה. ישמעו את הנושא. 

 13 לך אין הגבלה. ה. פרי יגור:

 14 ות,המעונהנושא של לי אין הגבלה. טוב,  י. צדקה:

 15 ההגבלה דרך אגב היא לכולם, היא מוגדרת בצו המועצות, ר:"ח. געש, יו

 16 אני אשתדל שזה יהיה, י. צדקה:

 17 דקות שלי. 10-אבל אני נותן לך את ה ר:"ח. געש, יו

 18 אני אשתדל שזה יהיה פחות.  י. צדקה:

 19 כולם נותנים לך את העשר דקות. א. מעודה:

 20הוגנות. אני לא מבקש כאן כלום, אני  תיתן לי דברים אחרים, תיתן לי י. צדקה:

 21מבקש שנהיה הוגנים. הוגנים צריך להיות דיון בישיבת הנהלה כמו 

 22שצריך, ולא לעשות מחטפים ולהביא את זה לכאן כי ידעו שאני לא 

 23 בישיבת הנהלה. 

 24 ואם היית בישיבת הנהלה,  א. מעודה:

 25 בסדר, ושמעתי דיבורים מחברי מועצה,  י. צדקה:

 26 החלטת ההקצאה הייתה,ו א. מעודה:

 27להיות דיון. צריך להיות ישר, והנושא הזה שהוא נמצא לא יודע, אבל צריך  י. צדקה:

 28כאן בישיבה זה לא יושרות. זהו, זה מה שאני חושב. אי אפשר להיות ישר 
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 1 עם אחד כן ועם אחד לא. 

 2אנחנו רואים, ואמרתי לך בישיבת תכנון כל אחד שלא נוח לו מעלה  

 3אז בואו תהיו הוגנים גם כלפי, זה מה מאיתנו גם תמיכה.  למליאה ומבקש

 4 שאני חושב, אבל לא משנה. 

 5שנים, ישבתי עם חיים  7או  6או  5הנושא של המעונות עלה כבר לפני  

 6של המעונות. נושא של והסברתי לו את המצוקה של הציבור החרדי 

 7ליו מעונות מרגלית הגיע לישיבת מועצה בקדנציה לפני הקודמת, היה ע

 8 השלום דוד פרץ. 

 9לישיבת מועצה, אני מעון לנאות מרגלית. זה הגיע המועצה החליטה לאשר  

 10נכנסתי, עדיין לא הייתי חבר מועצה, בגלל שקיבלתי טלפון מהסיעה 

 11למעלה, פרוצדורה טכנית, הגעתי באמצע ישיבת מועצה והנושא ירד באופן 

 12 זמני מסדר היום. 

 13ן והובטח לי אישית מעון הרבה הרבה כך שנאות מרגלית הובטח להם מעו 

 14הרבה לפני שדנו על זה לפני שנה וחצי כשדיברנו על אמונה. אני חייב 

 15להדגיש שאין לי שום דבר לא נגד אמונה ולא נגד אף ציבור, אני כרגע בא 

 16 לייצג את הציבור שאני מייצג מבלי לגרוע מאף ציבור אחר. זה קודם כל. 

 17אני חושב שנאות נה וחצי על אמונה, אז בנוגע למה שדיברנו לפני ש 

 18 מרגלית הובטח להם הרבה הרבה קודם, 

 19 הובטח ע"י מי, ע"י חיים? ה. פרי יגור:

 20 זה עלה לישיבת מועצה כבר עם אישור לתת מעון.  י. צדקה:

 21 אוקי. ה. פרי יגור:

 22בזמנו התבטא, גם אלי, לא משמועות, שהציבור הזה מגיע לו מעון. חיים  י. צדקה:

 23 שנים,  8או  7, אולי 6או  5ר על אני מדב

 24 לציבור אז היה מעון. ר:"ח. געש, יו

 25לא היה מעון, היה מעון פרטי של עמותת הפרדס, של ציון רצון, ממש לא  י. צדקה:

 26 קשור לתמ"ת. אתה יכול לבדוק את זה. 

 27אז אני אומר בנושא של ההבטחות, אני חושב שיש לנו זכות קדימה. זה  

 28אני מסתכל על המכלול של הישוב, ברוך השם,  דבר שני,דבר ראשון. 
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 1הציבור חושב שכל הגוונים גדלו בפרדס חנה, גם הלא דתי וגם הדתי וגם 

 2החרדי, ואם אני מסתכל מה יש לזה ומה יש לזה, אז אני רואה שתהום 

 3 פעורה בין הציבור הזה לציבור הזה. 

 4יבור שלנו לציבור הזה יש בית ספר שרק לפני חצי שנה נכנס למבנה, כשהצ 

 5של המועצה, לציבור  . לציבור הזה יש גניםםשנה בצריפי 50נמצא כבר 

 6הזה יש מוסד אלישע, יש מוסד נווה מיכאל, יש כאן הרבה מוסדות לציבור 

 7 הדתי לאומי, כשלציבור החרדי יש אפס מוסדות. 

 8ולכן גם בנושא הקיפוח אני חושב שאם מגיעה ההחלטה לתת מעון לציבור  

 9כלל בציבור הדתי, אני חושב שלציבור החרדי יש זכות מסוים שהוא נ

 10קדימה מובהקת לקבל סוף סוף משהו אחרי עשרות שנים, שנקבל משהו 

 11במועצה הזאת, שלא נעים לי להגיד, אבל כנראה לדורותיה התעלמה 

 12 מהציבור החרדי כאילו הוא לא קיים כאן.

 13לנו, אני הסברתי מספיק שכל אחד יבוא ויראה איפה הילדים של כו 

 14באיזה גנים ובאיזה צפיפות ובאיזה מבנים ישנים, היום החרדים, לומדים 

 15באים הורים או אולי סבים לנכדים בגן ואומרים לנו במתקנים האלה 

 16זה המצב של הגנים שאנחנו נמצאים. אני לא  ובמבנים האלה הייתי בגן.

 17 מדבר, 

 18הזה, איך זה שזה לא איך זה, חיים, אתה כל כך הרבה שנים על הכיסא  ה. פרי יגור:

 19 מתקדם?

 20 אני לא מדבר על בית ספר לבנים שהשבוע הגיעו אולי, י. צדקה:

 21 אני אשיב לו. ר:"ח. געש, יו

 22אוקי. אני לא מדבר על בית ספר לבנים שהשבוע ישבו איתי הורים,  י. צדקה:

 23מתחננים לבית ספר, אומרים לי למה צריך לשלוח ילדים בכיתה א' 

 24ין לנו כאן. אני אומר להם אין מבנה, תביאו לי לחדרה ולזכרון, למה א

 25אבל כמובן שמי יקצה לנו מבנה? אני  מבנה, נעשה גם בית ספר לבנים.

 26 חייב בסוגריים לומר,

 27 הסדנאות מתפנה.  ה. פרי יגור:

 28הגשתי הקצאה  2005אני חייב בסוגריים לומר כל התחושה הזאת, בשנת  י. צדקה:
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 1ועד היום לא קיבלתי. כחבר  2016 עבור בית הכנסת, אנחנו היום בשנת

 2מועצה, כחברי קואליציה, כחברי זה, כואב לי להגיד את זה, אני לא רציתי 

 3שנים אני  11, 10להגיד את זה בפורום הזה, אבל אם צריך אז נאמר, 

 4שנים. זה תקין באיזשהו  10או  11מחכה להקצאת קרקע לבית הכנסת. 

 5 מקום שהוא? תגידו לי אתם.

 6 לא דנו בזה? ה. פרי יגור:

 7לא דנו בזה אף פעם, זה לא הגיע. זה נושא תקין או שזה נושא, אני לא  י. צדקה:

 8 רוצה חס ושלום להגיד מכוון ואני לא מכוון עכשיו שום טענה כלפי איש. 

 9אבל אני אומר יש כאן קיפוח שצריך לשים עליו את הדעת. אז עד עכשיו  

 10את העוול שנגרם כאן כשהגיעה איזה סוכריה למועצה סוף סוף לתקן 

 11לציבור כל כך הרבה שנים, ושוב העוול הזה ממשיך ונותנים את זה, לא 

 12 אני חושב שלנו יש זכות קדימה.בשביל שיש לנו משהו נגד, 

 13עכשיו אתם אומרים קול קורא, שקול קורא ילך לציבור שלהם, כי ואם  

 14. אז לציבור שלהם יש בית ספר ולציבור שלהם יש מוסדות ולנו אין כלום

 15 אולי הגיע הזמן שלציבור שלנו יהיה משהו אחד. זה דבר ראשון. 

 16דבר שני, העלינו את הנושא של ההורים שילכו לכאן או לא ילכו לכאן. יש  

 17הורים חתומים בציבור החרדי שלא יכולים לשים את  50לי בידי כמעט 

 18ילדיהם במעון אם הוא לא חרדי. אין אף הורה דתי לאומי שלא יכול לשים 

 19את ילדיו במעון חרדי. האם הועדה דנה בנושא הזה או סתם דנה יש כאן 

 20משפחות ציבור דתי לאומי. האם זה נקרא דיון? זה לא נקרא דיון.  1,500

 21 דבר ראשון. 

 22דבר שני, כתוב כאן בהחלטה שהיא שאלה את רשת אמונה האם לומדים  

 23נה אני מאוד מופתע שבאים לדון בין אמואצלם גם משפחות חרדיות. 

 24לנאות מרגלית, שואלים את אמונה. אתם דנים עליהם, אתם שואלים 

 25אותם? כאילו זה המדד? מה אתה רוצה שהם יענו לך, שלא? הרי הם 

 26רוצים את המעון. אז האם זה נקרא דיון? כתוב כאן שאלתם את אמונה. 

 27 אתה שם לב מה כתוב? אז אתה שואל את אמונה? תסביר לי איך זה עובד. 

 28 יעקב, השאלה הייתה האם במוסדות אמונה יש משפחות חרדיות. :ח ר. גלר"רו
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 1אחוז ממעונות מרגלית, אל תשאלו אותם ולא  90אז גם בנאות מרגלית  י. צדקה:

 2 אותם, בואו נבדוק בישוב, בואו נלך להורים ונשאל.

 3שאלנו גם משפחות ובחלק מהמקרים אמרו לנו שמשפחות, לא רוצה לתת  ח ר. גלר:"רו

 4 להם שום בעיה לשים ילדים, שמות, שאין

 5אחוז  90דבר שני, אני אומר גם בנאות מרגלית, נכון, נכון, אני מודע לזה.  י. צדקה:

 6מנאות מרגלית זה לציבור גם הדתי לאומי והציבור הכללי והכול. אז למה 

 7זה על זה? עדיין אם אין ויכוח, אני לא רואה כאן שום איזו סיבה 

 8 מקום ב'.משמעותית כשאתה בוחר את א' ב

 9לכן אני חושב לסיכום שההחלטה של הועדה היא החלטה שגויה. הגיעה  

 10הזדמנות לוועדה לתקן את העוול שקיים כאן עשרות שנים לציבור שלנו. 

 11צר לי שהוא לא מתוקן. אני חושב שהקיפוח הזה משתמע בכל דבר שהוא, 

 12 גם בנושא של הקצאות, גם בנושא של מוסדות חינוך, גם בהרבה נושאים

 13ביום יום שאנחנו נתקלים בהם ולכן אני חושב שההחלטה היא לא ראויה 

 14ואני כמובן לא בשביל, מדגיש שוב וזה חשוב לי להדגיש, אני לא נגד 

 15אמונה ולא אף ציבור, אני כן חושב שההחלטה קודם כל הייתה צריכה 

 16 למעונות אחרים. למעון לציבור החרדי ואחר כך לפנות 

 17עד תראו, ה רבה, יעקב. אני רוצה רגע להתייחס לכמה דברים. טוב. תוד ר:"ח. געש, יו

 18המועצה הייתה סוברנית להחליט שהיא מקצה מה שהיא רוצה למי  2004

 19פורסם נוהל הקצאות קרקע ומבנים  2004-שהיא רוצה, פחות או יותר. מ

 20 ללא תמורה או בתמורה סמלית. 

 21נשים את  המועצה הקצתה שטח לבנין בית ספר חורג חדש, 2004לפני  

 22 בית ספר ונעצר בהליך משפטי ע"י גורם חרדי.והוקם הדברים על דיוקם. 

 23עכשיו מה שקרה בהמשך, העובדות הן שבית הספר פורק לחלוטין, קילפו 

 24את הטיח, קילפו את הכול, ולא התחדשה הבקשה להקצאה ע"י מוסדות 

 25 חורב/בית יעקב. אלה העובדות.

 26 שה והודיעו לי שאי אפשר.לפני שלוש שנים התחדשה הבק י. צדקה:

 27 דקה. עכשיו העובדה היא שבית הספר נבנה עבור, ר:"ח. געש, יו

 28 אני מכירה את הבקשה. ה. פרי יגור:



  04-8666313חברת איגמי,                                         (                       2/16) 36מועצה מן המניין מס' 
 2016בפברואר  4                                                                                                                                 

     

29 

 1דקה. עובדה היא שבית הספר, הקצינו שטח עבור חורב ועומד שמה פיל  ר:"ח. געש, יו

 2אני לא רוצה להיכנס עכשיו למה, אבל הקצינו שטח. הקצאת שטח לבן. 

 3נסת לצערי היא נתקלת, הרי חברי ההנהלה, בטח אלה שיושבים לבתי כ

 4איתי הרבה זמן יודעים שאני לא מצליח להבין את ההתנגדות להקמת בית 

 5 כנסת.

 6גם סוגיית הפרוגראמה היא לא פשוטה כי הפרוגראמה לא לוקחת בחשבון  

 7הבדיחה שרב חובל באמצע האוקיינוס, שאתם מכירים את  את העובדה

 8אז הוא שולח מלחים והם  SOSעולה מאיזה אי בצורת  הוא רואה עשן

 9פוגשים יהודי עומד בין שתי בקתות תמרים. אומרים לו מה זה? הוא 

 10 אומר זה בית כנסת. מה זה? זה בית כנסת שאני לא נכנס אליו. 

 11עכשיו הפרוגראמה לא נותנת מענה לעניין הזה שיש קהילות, לדוגמא יש  

 12ות, לא רוצות להתערבב, כל אחד רוצה לנו פה כמה קהילות שלא מתערבב

 13להתפלל עפ"י נוסחו, עפ"י מסורתו. הפרוגראמה לא נותנת, לא החוברת 

 14הכחולה של משרד השיכון ולא חוברת אחרת. הבעיה ידועה בעיקר 

 15 במוסדות חרדים. 

 16עכשיו התחילו להעלות פה עניינים של הקצאת קרקע, התחילו התנגדויות.  

 17חרות, וגם אין פרוגראמה, יש פרוגראמה. גם התנגדויות כאלה וגם א

 18 והייתה כוונה לעשות את זה, 

 19אנחנו מסכימים על זה שנוהל משרד הפנים מחייב על פרוגראמה, זה  ה. פרי יגור:

 20 אנחנו מסכימים. נכון?

 21נוהל משרד הפנים מחייב על פרוגראמה, אבל הפרוגראמה היא לא  ר:"ח. געש, יו

 22 קשוחה, היא לא סגורה,

 23אבל לצד הפרוגראמה יש נהלים של משרד הבינוי והשיכון שאריה בסדר,  גור:ה. פרי י

 24בוודאי מכיר אותם ושל משרד הפנים ואיך מקימים מבנים ורב 

 25 תכליתיים, ואיך משרתים קהילות שונות. 

 26את הפרוגראמה וגם אני יודע הכול ועדיין אני אומר לך שאני מכיר היטב  ר:"ח. געש, יו

 27אני והוא לא נותן מענה הספר, תראי, רד השיכון, את הספר הכחול של מש

 28אתן לך דוגמא, בסדר? במערב המושבה הוקמו מאות יחידות דיור חדשות, 
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 1אפילו יותר. בסוף יהיו שמה כמעט, עם נווה פרדסים וכל מה שמסביב, 

 2 יחידות דיור.  2,000כמעט 

 3 ,5מה יש ש עכשיו ברוח הזמן, לאורך שנים, נבנו בתי כנסות קטנים ברמז. 

 4 נכון?

 5 . 4ברמז  א. מעודה:

 6 .5 א. כאכון:

 7לא חשוב. בקיצור כשאתה מסתכל על הפרוגראמה כאילו כמה בתי אב  ר:"ח. געש, יו

 8זה לא צריך להוסיף בית כנסת.  צריך לשרת בית כנסת, אז כאילו לכאורה

 9כל בית כנסת מייצג איזשהו זרם ופתאום אתה מוצא את עצמך לא הגיוני. 

 10 פרדסים לא מגיע בית כנסת. שכאילו בנוה 

 11 יש פריסה נאותה לכאורה. א. רפפורט:

 12 כאילו לכאורה יש פריסה נאותה.  ר:"ח. געש, יו

 13 בתי הכנסת האלה הם בהיתר? ה. פרי יגור:

 14כשהיו העליות לפרדס ארוכת שנים וארוכת היסטוריה. את נכנסת לסוגיה  ר:"ח. געש, יו

 15ומהמעברה העבירו אותם חנה כרכור, כשיצאו מבית העולים למעברה 

 16רמז או שיכון עממי  כמולשיכוני קבע, לא משנה אם זה שיכון ממשלתי 

 17 לאנשים לא היה בית כנסת, אסור בתי כנסת. שזה כרכור, 

 18זה פחות כמות של האוכלוסייה אלא יותר אבל חיים, בתי הכנסיות  א. כאכון:

 19קשה  למשל הגיע הזרם של הציבור הדתי לאומי יש להם בעיהזרמים. 

 20 ברמז, הם לא מוצאים את עצמם בבתי כנסיות. 

 21דקה. עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה, הפרוגראמה לא תפתור את  ר:"ח. געש, יו

 22 כל הבעיות ולא תשנה את כל הדברים. ולכן היו בתי כנסיות, 

 23 ברור שהיא לא תשנה, זה מערך שלם של התייחסויות. ה. פרי יגור:

 24בתי כנסיות שנבנו לאורך שנים בייעוד של מגורים. גם בפרדס חנה והיו  ר:"ח. געש, יו

 25 וגם בכרכור. זה תהליך ארוך לשנות את העניין.

 26מבחינת בתי הכנסת אני לא מצליח להבין למה הם מתנגדים עכשיו  

 27להקמת בית כנסת. זה עלה גם בחלומות כרכור ויובלים שאין להם שום 

 28 ש או אין. ועוד פעם מתחילים להתחשבן י בית כנסת



  04-8666313חברת איגמי,                                         (                       2/16) 36מועצה מן המניין מס' 
 2016בפברואר  4                                                                                                                                 

     

31 

 1אבל לגבי המוכר שאינו רשמי, המוכר שאינו רשמי מדינת ישראל צריכה  

 2למצוא לזה פתרון, לא הרשויות המקומיות. לופליאנסקי בירושלים שילם 

 3 מכיסו בבית המשפט העליון, 

 4 מכיסו? ה. פרי יגור:

 5ה כן. הוא עשה איסוף כספים בבתי כנסיות בירושלים בגין הקצאת מבנ ר:"ח. געש, יו

 6אלף  70שלא בהתאם לנוהל, לא יודע מה, שילם נדמה לי איזה סכום של 

 7 שקל בגין ההקצאה הזאת.

 8עכשיו אני מבין שמשרד החינוך הולך להקים עכשיו אגף חרדי במשרד  

 9. לטעמי התהליך הזה הוא לא תקין, אבל עוד פעם זה לא ברמה החינוך

 10חרדי וזרם זרם שלי לעשות את המוכר ואינו רשמי שיהיו כולם, שיהיה 

 11כזה וזרם כזה, זה לא בהחלטתי. עכשיו כל מה שמוכר ואינו רשמי הוא 

 12יכול להקצות לו קרקע לגני ילדים. אם אין לו כסף לבנות הוא לא יבנה 

 13 והמדינה לא נותנת לו במקומות אחרים.

 14 9חודשים,  8מתי היו הבחירות?  עכשיו הייתי עם יעקב לפני הבחירות, 

 15 חודשים? 

 16 כן, שנתיים, שלוש. ר:ש. בן צו

 17 הרבה יותר. ה. פרי יגור:

 18 לא, לכנסת.  ר:"ח. געש, יו

 19 כן, משהו כזה. ה. פרי יגור:

 20 עוד מעט שנה. במרץ זה שנה. נסעתי עם יעקב לאריה דרעי לנסות לראות,  ר:"ח. געש, יו

 21אגב גם הקרקע היחידה לגני ילדים שכביכול אור הפרדס קיבלה עבור  י. צדקה:

 22די עד לרגע זה לא אושר במשרד הפנים, ככה שבעצם לא הציבור החר

 23 קיבלנו אותו.

 24 נכון. למה לא אושר אגב? ה. פרי יגור:

 25בג"צ כתב שהמועצה, אני יש לי בר פלוגתה שקוראים לו הרב בובליל, אבל  י. צדקה:

 26של המאה הקודמת  90-יכול כמעט להקריא לך, עוד משלהי שנות ה

 27מתייחסת אליו, ולכן בג"צ רוצה  בובליל ביקש קרקעות והמועצה לא

 28 30להבין איך לנו פתאום הוא אחרי שנתיים, שלוש נותן ובובליל מחכה 
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 1זאת אומרת שהמועצה כאן מודעת שיש לנו בעיה לקבל, רק אולי זה שנה. 

 2 נוח באיזה דבר מסוים. 

 3לפני שהוא בודק למה אחרים ולכן בג"צ ביקש משרד הפנים לא לחתום  

 4 לא מקבלים.

 5 זאת הייתה ההחלטה, ג'ובראן? ששר הפנים לא,  ר:", יוח. געש

 6 וק. הוא כתב חזקה על שר הפנים שיבד י. צדקה:

 7 אבל עוד פעם, אתה מעיד לבד שלך נתנו ובובליל אמר אל תתנו לו.  ר:"ח. געש, יו

 8 זה בגלל הפרוגראמה מעוכב. ובראן:'ד ג"עו

 9הייתה לך הזדמנות אז אתה יודע שדרך הקצאות אי אפשר לקבל, אז  י. צדקה:

 10 עכשיו לתת כמו שצריך.

 11 עכשיו אמרת הכול, ג'ובראן, עכשיו אמרת הכול.  ה. פרי יגור:

 12 הגר, כמו שאת מציינת כל פעם את הניסיון שלך בתכנון ערים, ר:"ח. געש, יו

 13 כן. ה. פרי יגור:

 14 אני מציין את הניסיון שלי במינהל החינוך. ר:"ח. געש, יו

 15מציינת את זה במקומך. המעשים שאתה עושה לא תואמים או,  לא הייתי ה. פרי יגור:

 16 אני לא יודעת,  

 17 בסדר. את לא חייבת להסכים איתי בכל דבר, ר:"ח. געש, יו

 18 נכון. ה. פרי יגור:

 19 ואני לא חייב להסכים איתך בכל דבר. ר:"ח. געש, יו

 20 נכון. ה. פרי יגור:

 21 מה,אבל בואי נסכים שאפשר גם את האי הסכ ר:"ח. געש, יו

 22 שלא להסכים. בואי נסכים שלא להסכים.  א. מעודה:

 23 אפשר להתבטא ברוח סבירה. ר:"ח. געש, יו

 24 נכון. ה. פרי יגור:

 25לאף אחד אין מאיתנו מונופול על השכל הישר, ההיגיון הבריא או הצדק  ר:"ח. געש, יו

 26 המוחלט.

 27 נכון. ה. פרי יגור:

 28יון המקצועי שלך בתחום אחד, אני בסדר. אז כמו שאת מציינת את הניס ר:"ח. געש, יו
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 1מציין את הניסיון המקצועי שלי בתחום אחר. עכשיו לא נפתור פה את כל 

 2שחוקק  1953-בעיות מדינת ישראל, לא נפתור פה את חוק חינוך חובה מ

 3חברי כנסת, רצו לעשות ממלכתיות אז יצרו  16כחזית דתית מאוחדת עם 

 4ד החינוך הוא מעמד עצמאי שני זרמים והמעמד של הממלכתי הדתי במשר

 5והחינוך החרדי לצערי לחלוטין בלי שום יכולת של השר כמעט להתערב. 

 6  הולך אחורה, גם האשכנזי וגם הספרדי בחר להישאר כזה מסיבות שונות.

 7אני מציע לעשות שני דברים; לאשר את הפרוטוקול, באותה נשימה  

 8את צורכי כל  להנחות את ועדת ההקצאות בקול קורא הבא לקחת בחשבון

 9הציבור, לראות שהצרכים של כל הציבור הם מאוזנים, בלי לקרוא 

 10 בשמות. 

 11 זה הסעיף השני בתבחינים. ה. פרי יגור:

 12 בסדר.  ר:"ח. געש, יו

 13אגב עו"ד ג'ובראן, אנחנו אמורים במועצה לקבל החלטה מי יהיה בועדת  י. צדקה:

 14 הקצאות?

 15 קודם כל זה התקבל במועצה.  ובראן:'ד ג"עו

 16 ועדת הקצאות? י. צדקה:

 17 כן. ובראן:'ד ג"עו

 18 בדקת? ראית את זה? י. צדקה:

 19 חברים, ר:"ח. געש, יו

 20 אני שואל. סתם שאלה. י. צדקה:

 21שפטי אני אסביר לך. רוב חברי הועדה הם סטטוטוריים, היועץ המ ר:"ח. געש, יו

 22 במועצה, מהנדס המועצה, גזבר, 

 23 .2004כתוב באותו נוהל של זה  ה. פרי יגור:

 24 אני שואל אם המליאה אמורה לאשר את זה. י. צדקה:

 25 לא. ר:"ח. געש, יו

 26 לא, יש נוהל של משרד הפנים. ה. פרי יגור:

 27חברים, אני מבקש להעלות להצבעה, קודם כל אני שמח על הדיון הענייני  ר:"ח. געש, יו

 28הטונים הנמוכים, אפשר לקיים דיון גם ככה. אז אני מבקש לאשר את ו
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 1לעניין הקצאת מעון יום ברח'  27.1.16מיום ל הקצאת קרקע הפרוטוקול ש

 2 מי נגד? מי נמנע? שני נמנעים. התחיה לתנועת אמונה. מי בעד? 

 3 פרוגראמה ואני מבקשת שזה יירשם. ה. פרי יגור:

 4 הכול נרשם. ר:"ח. געש, יו

 5 כן, זה נרשם בתמליל, לא בפרוטוקול.  ה. פרי יגור:

 6לא אני ה מילים בנושא הספציפי הזה לפני הצבעה. חיים, רציתי לומר כמ ר. לירם:

 7 בא בטענה, אני בא בהערה.

 8 כן. ר:"ח. געש, יו

 9 מתנגד להקצאה הזאת. אני רוצה לומר שאני לא  ר. לירם:

 10הוא לאשר את ההסכם. במסגרת הסעיף  3דקה, אני אתן לך לדבר. סעיף  ר:"ח. געש, יו

 11 דקות שלך לדבר. 10-הזה קח את ה

 12לא מתנגד להקצאה הזאת, אני חושב שהיא פשוט מקדימה את זמנה. אני  ר. לירם:

 13אני אסביר. אני מבין את כל מה שאתה אומר, אבל כרגע אין לי תמונה 

 14כוללת של כל ההקצאות הנדרשות באישור. באמת, אין לי תמונה, אני 

 15, יש כאן טענות אפילו שמביאות, סליחה, כואב לי, קשה לי לקחת החלטה

 16אני לא יודע מה השטחים של ההקצאה שקיימים הריב כואב לי. 

 17 אני נדרש להצביע על מידע שלא קיים ברשותי.להקצאה, אני לא יודע, 

 18להצביע על מידע שלא קיים ברשותי. אז אני אומר אני  עכשיו אני לא יכול 

 19ש וחצי אדע ואז אני אוכל אני בעוד חודש, חוד לא נגד, אני לא בעד,

 20 להצביע הכול בעד. 

 21 טוב.  ר:"יו ח. געש,

 22 

 23 אישור הסכם בין המועצה לתנועת אמונה לעניין הקצאת מעון יום ברח' התחיה. .3

 24, בעקבות אישור ההקצאה אני מבקש לאשר את ההסכם בין 3סעיף  ר:"ח. געש, יו

 25בעניין הקצאת מעון יום ברח' התחיה. מי בעד? מי המועצה לתנועת אמונה 

 26 . ההסכם אושר.נגד? מי נמנע? שניים נמנעים. תודה רבה

 27 

 28 
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 1 אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים וכספי הרשות המקומית: .4

 2 גב' חן אסרף 036710234ביה"ס ממלכתי כרכור למזכירה הנכנסת, ת.ז.  א.

 3 )במקום גב' לימור לוי(

 4 גב' סיון סבאג 302998737ביה"ס מורשה למזכירה הנכנסת, ת.ז.  ב.

 5 )במקום גב' נורית צדוק(

 6  025142431ביה"ס תיכון שבילים ע"ש מ. בגין למזכירה הנכנסת, ת.ז.  ג.

 7 גב' לירון קסטר. 

 8יש פה עוד פעם משהו היסטורי, הגר, גם זה דיון כי המועצה כאילו  ר:"ח. געש, יו

 9 .אחראית לחשבונות של בתי הספר

 10 אנחנו יודעים את זה, חיים. א. כאכון:

 11 ה נציגי הורים?רק שאלה אחת, האם יש פ ה. פרי יגור:

 12 או נציג הורים אנחנו צריכים לאשר. כל פעם שמתחלפת מזכירה  ר:"ח. געש, יו

 13לא, לא, רגע. יש החלטה מלפני כמה שנים שיש לבתי ספר שני חשבונות  ש. בן צור:

 14בנק. יש חשבון בנק שהוא חשבון של מזכירה ומנהלת ויש חשבון בנק 

 15כולים להחליט שהם , בחשבון אחד הורים, ההורים ישהוא הורים

 16 מסמיכים את המזכירה לחתום. 

 17, כי התחלפו מזכירות אנחנו מדברים פה על החלפת בעלי זכות חתימה ר:"ח. געש, יו

 18בממלכתי כרכור נכנסה הגב' חן אסרף במקום לימור לוי. בבי"ס מורשה 

 19נכנסה סיון סבאג במקום נורית צדוק שיוצאת לפנסיה. בית ספר תיכון 

 20גב' לירון קסטר. אני מבקש את אישור זכות החתימה. מי  ע"ש בגין נכנסה

 21 בעד? פה אחד. תודה רבה. הישיבה נעולה. אני מודה לכם.

 22 

 23 סוף הישיבה


