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 3 מועצה מקומית פרדס חנה

 4 

 5 

 6 מר חיים געש, ראש המועצה השתתפו:

 7 עו"ד אלדד בר כוכבא, חבר מועצה, סגן ומ"מ ראש המועצה 

 8 רו"ח רן גלר, גזבר ומזכיר המועצה

 9 עו"ד ג'ובראן ג'ובראן, יועמ"ש למועצה 

 10 מר אריה רפופורט, מהנדס המועצה 

 11 לה כהן, מנהלת לשכהגב' צי 

 12 מר אלי אטיאס, מר עמנואל מצליח, גב' כוכי גדרון,  חברי המועצה:

 13 ד"ר נורית השמשוני, מר יואב קעטבי, גב' חיה בן צבי, מר יעקב צדקה,   

 14 מר אבי כאכון, מר נחמיה מנצור, מר יוסי זריהן, גב' רינה רונן,  

 15 מר אפרים מעודה  

 16 פרוטוקול

 17 

 18 מוגשת ע"י מר אבי כאכון  –סיום בניית כיכר בצומת הנעורים . הצעה לסדר בעניין 4

 19 )מצ"ב(.    

 20שלום, ערב טוב, אני מתכוון לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין. הסעיף  מר ח. געש:

 21הראשון על סדר היום, הצעה של אבי כאכון לכיכר הנעורים, מאחר 

 22יצטרכו ובהנחה ואנחנו נאשר את ההמלצות של ועדת ההנצחה אז ממילא 

 23להיכנס לבדיקה של אופי ההנצחה ואופי הכיכר ולכן בהסכמה עם אבי 

 24 ההצעה הזאת יורדת מסדר היום. 

 25 

 26 מוגשת ע"י מר אבי  –. הצעה לסדר בעניין מסע אופניים ע"ש הילד נועם סאלח ז"ל 2

 27 כאכון )מצ"ב(.      

 28 יים. אביההצעה השניה לסדר היום היא של מר כאכון בעניין מסע אופנ מר ח. געש:

(  0/40) 30פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'   

  2740י לביו 1ביום חמישי, 
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 1 אני מבקש אם אפשר להציג אותה בישיבה הבאה. מר א. כאכון:

 2 את מה? מר ח. געש:

 3 את המסע אופניים.  מר א. כאכון:

 4תגיש אותה עוד פעם, הבנתי שאתה מוריד אותה בגלל שעמוס איננו,  מר ח. געש:

 5 בסדר, מקובל. 

 6ון הבא בעזרת אז אני מגיש את בחזרה, צילה, היא מוגשת בחזרה לדי מר א. כאכון:

 7 השם, הצעה לסדר ... חשוב לי מאוד שעמוס כחלון יהיה. 

 8 

 9 מוגשת ע"י מר אבי כאכון )מצ"ב(.  –. הצעה לסדר בעניין סגירת עסקים בשבת 0

 10סעיף שלישי לסדר היום, אבי, סעיף שלישי לסדר היום, הצעה לסדר  מר ח. געש:

 11מר אבי כאכון  בעניין סגירת עסקים בשבת מוגשת על ידי מר אבי כאכון,

 12 בבקשה. 

 13הנדון סגירת עסקים בשבת, בנוסף לשמירת הסטטוס קוו. אפשר לשמור  מר א. כאכון:

 14 על שקט?

 15 אפרים, בבקשה.  מר ח. געש:

 16בית המשפט העליון פסק בשבוע שעבר בהרכב של שלושה שופטים, אשר  מר א. כאכון:

 17העירוני לא רק  גרוניס... רובינשטיין, כי עיריית ת"א חייבת ... בחוק העזר

 18לרשום דוחות אלא לסגור את העסקים הפתוחים בשבת. ברוך השם בעלי 

 19העסקים, הקמעונים התל אביביים היה להם כסף ליצוג משפטי, בניגוד 

 20לבעלי העסקים בפרדס חנה כרכור שנפגעו קשות, וערערו על ההחלטה של 

 21ש , כשהיועמ"ש שלנו ג'ובראן ביחד עם רא2462השופטת ... בפברואר 

 22המועצה וחברי המועצה נשאלו על זה בהצעה שלי הקודמת והחליטו 

 23. פסיקה של כבוד להסיר את ההצעה שלי על סדר היום תוך כדי שהם ..

 24השופטת... כותבת המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופטת ... לאון, 

 25"התנהלותה של עיריית ת"א מאפשרת הפרתו של חוק העזר, בכך נפגע 

 26ה שאנחנו אגב עושים... בסופרים זה הינו הך, סופר זה שלטון החוק." מ

 27כמו חנות של קטסרו, ועוד מוסיפה השופטת: "קיים חשש שנוח לעירייה 

 28לאור רווחיה הכלכליים בהטלת הקנסות שלא לקיים את החוק." אגב 
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 1אנחנו לצערנו הרבה קנסות לא רושמים שזה לרמוס את שלטון החוק. 

 2מתמודדים נוספים שלאחרונה מפרסמים  לצערי אדוני ראש המועצה ועוד

 3בפייסבוק, התחילו לתקוף אותי ולרשום ש... שאני, מעין טליבן עשו אותי 

 4 ואני רוצה 

 5 מה עשו אותך? לא הבנתי  מר ח. געש:

 6טליבן, טליבן. אני רוצה לסגור את פרדס חנה ולהביא שחורים לפרדס  מר א. כאכון:

 7טרנט. אז אני רוצה להקריא חנה כרכור, ממש ככה, אמיתי, תקראו באינ

 8לכם מה כותבים השופטים שאני לא יודע אם הם טליבן, אבל מה כותבים 

 9השופטים של בית המשפט העליון ואני מצטט אותם: "העניין אינו נובע 

 10מהשקפה דתית או חילונית." אם ... של העיר ת"א יפו מחייב, הם 

 11ה חוק העזר יש מנצלים, הרי שאפשר לשנות את חוק העזר.כל עוד לא שונ

 12לקיים אותו והטלת קנסות זה לא... אלא לסגור את המקום, "על אף 

 13שדימויה של ת"א יפו הוא כעיר ללא הפסקה... והעיניים והאוזניים אינן 

 14אטומות כלפיהם", עוד מוסיף השופט רובינשטיין, שימו לב, אני מבקש 

 15... לא להפריע לי, "אין ת"א נמצאת בארץ אחרת וגם יש בה ציבורים

 16בצביון המשמעותי של השבת." ... דוד שיראל תושב ת"א שאל, נכח 

 17במשפט, חילוני, הוא מציין שהוא חילוני, הוא אומר לפתוח עסק בשבת 

 18לא הוגן כלפי דתיים, זאת אפליה על רקע דתי, אני מצטט אותו, כן? אם 

 19החליטו שהמדינה תהיה מדינה של יהודים צריך לקחת בחשבון שזה 

 20דינה וגם החילוניים צריכים להתחשב בדתיים. ואני מוסיף האופי של המ

 21אדוני ראש המועצה וכל אחד כאן מחברי המועצה, מה תגידו לילד שלכם 

 22או לבת שלכם כשמגיעה לארומה לעבוד ואומרים לה את, מקבלים אותה 

 23לעבודה ואומרים לה תקשיבי, את צריכה לעבוד גם בשבת, הם לא דתיים, 

 24ים והיא החליטה שכל השישה ימים בשבוע היא אבל הבת שלכם סטודנט

 25תעבוד, תחסוך כסף, שישה ימים, תעבוד, ותחסוך כסף וביום השביעי 

 26היא לא תנוח, היא תלמד למבחן, ואומרים לה לא, מה פתאום, אתה לא 

 27יכולה ללמוד למבחן, אתה חייבת לעבוד, אם לא תעבדי נפטר אותך. אגב, 

 28ונים אחוז מהעובדים שמה הם תראו מה קורה בגן שמואל היום, שמ
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 1ערבים שאין בעיה כלפי ערבים, אבל למה לוקחים ערבים? כי הרבה 

 2יהודים לא יכולים לעבוד שם בשבתות. זאת הסיבה, את יכולה לבדוק עם 

 3 מקדונלדס, אני יודע מצוין. 

 4 ... שלי יחימוביץ וזאתי ממר"צ.  מר א. מעודה:

 5 אז מה לא טוב? רי .:

 6 רמים בלסגור. הם תו מר א. מעודה:

 7תן לו להשלים אפרים, אני אתן לך את העשר דקות שלך, תאמין לי, אתן  מר ח. געש:

 8 לך את יומך. 

 9 חבר'ה, מה שאנחנו מבקשים פה, פרדס חנה כרכור  מר א. כאכון:

 10 מר מעודה מר ח. געש:

 11חושבים שאנחנו בסין, יום שלישי שבתון, תנוח ביום שלישי היא אומרת,  מר א. מעודה:

 12 כי לארגנטינה, שמה נחים ביום רביעי. ל

 13 אה, יש גבול. ר. רונן: 'גב

 14 לא, זה מצחיק... לחפש יום חדש שאלוהים לא נתן?  מר א. מעודה:

 15 נתן יום שבת. מר י. זריהן:

 16 אפילו מוסלמים לא ביום שלישי.  מר א. מעודה:

 17 אפרים, מה עם יום חמישי? מר ח. געש:

 18 כול לוותר על ישיבות מועצה, זה נדחה. לא, חמישי אני לא י מר א. מעודה:

 19 אבל יום שישי חנויות סגורות חצי יום, אפשר לנוח. ר השמשוני:"ד

 20גברת רונן, את פשוט רוצה לעשות את זה בשבת כי נעים לך לטפל שם  מר א. מעודה:

 21 בשבת... 

 22אבי, תסיים בבקשה את ההצעה. רינה, עוד מעט נכנסת השבת ונצטרך  מר ח. געש:

 23 י לסיים. בלאו הכ

 24באמת לשם ההגינות, אם היה לי כיפה על הראש והייתי מגיש את ההצעה  מר א. כאכון:

 25על הסדר רינה וחיה ואנשים שונים... הייתם מסתכלים על ההצעה הזאת 

 26אחרת, הייתם אומרים כמו שהשופטים האלה הסתכלו על ההצעה אחרת, 

 27 בעין אחרת, ואמרו עזבו את השבת... 

 28 סיכוי, הם לא רואים כמו...  אין מר א. מעודה:
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 1רגע, רגע, אפרים, בלי לעקוץ, זה באמת דיון שחשוב לי מאוד, אז או.קי.,  מר א. כאכון:

 2נכון, אני הפן שלי זה הפן של שבת כי אני אדם דתי שחשוב לו השבת, אבל 

 3אני נולדתי בפרדס חנה כרכור לא כאדם דתי, אני דתי מספר שנים בלבד 

 4רדס חנה כרכור סגורה ובל נשכח את הפגיעה ותמיד היה לי כיף שפ

 5הקשה, ואת זה אומר בית המשפט העליון, שלושה שופטים, ארבעה 

 6פשוט העניין הזה צריכים להבין שופטים למעשה אומרים שיש כאן ... 

 7דבר אחד שאומרים פה ארבעה שופטים נגד שופטת אחת שהיא מבית 

 8אומרים למרות  המשפט השלום ויש פה שופטים מבית המשפט העליון,

 9שזה מדינה יהודית, נחמיה ואפרים, תנו לי לסיים. למרות שזו מדינה 

 10יהודית ונכון שצריך להתחשב בה אנחנו צריכים להסתכל בעין, גם לכם 

 11אני אומר, אלדד, כשאתה אומר כבוד האדם וחירותו, כבוד האדם 

 12 וחירותו גם לבעלי העסקים שלנו, יש פה בעלי עסקים שהם פגועים קשה,

 13 רק היום שוחחתי עם אחד מבעלי העסקים, אני לא אזכיר את השם שלו.

 14 אפשר לי לדבר? תגמור את ההצעה שלך.  מר נ. מנצור:

 15 בהחלט, בהחלט, בטח מר א. כאכון:

 16 אני שומע אותה. מר נ. מנצור:

 17אני תכף... מה שחשוב פה זה גם להסתכל מעבר לשבת, זה קודם כל  מר א. כאכון:

 18בעלי העסקים שנפגעו קשות וחבר'ה, אני מדבר השבת, להסתכל על 

 19אתכם שהזיכרון הראשון שנפתח הביג ומן הסתם הלוואי ויהיו עוד כמה 

 20יש פה את כאלה בפרדס חנה ויפתח בקרוב מרכז, בהחלט אני בעד, גם ... 

 21הקניון שנפתח פה במרכז המושבה, תבורי פתח, אני בעד, מברך על כך, 

 22ן קודם כל כלפי הסוחרים שלנו לפגוע מברך על כך תמיד, אבל לא הוג

 23בהם, בפרנסה שלהם, שהם רובם מאז פתיחת הביג ירדה להם העבודה, 

 24אחד מהם עכשיו סוגר, החנות חשמל כאן במרכז המושבה, בזל סוגר, 

 25המצב הכספי שלו מאוד קשה בגלל הפגיעה הקשה של ביג, פתחו שלוש 

 26 חנויות מפלצות ששתיים יהיו פתוחות בשבת. 

 27 הקניות בשבת לא כאלה גדולות...  שמשוני:ר ה"ד

 28לא נכון, לא מסכים אתך, אני אגיד לך מה, כוח הקנייה של שבת יותר  מר א. כאכון:
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 1גדול מיום חול, אין מה לעשות, זה יום חופש ואנשים לא דתיים נוח להם 

 2לקנות בשבת, אני מבין אותם, אבל לא לרמוס את החנויות הקטנות כאן, 

 3נויות הקטנות והמועצה, אדוני ראש המועצה, חיים, זה לרמוס את הח

 4בטח שעכשיו מר ג'ובראן, יש לנו זה, בבאמת, המועצה אסור לה לתת יד 

 5גיבוי משפטי מלא מבית המשפט העליון, נכון זה סופרים אבל זה הינו הך, 

 6אם תסתכל על זה, זה הינו הך, בראייה רחבה, סליחה, זה לא משנה סופר 

 7נות חשמל, אנחנו צריכים לתת לסוחרים שלנו לא או חנות כלבו או ח

 8להיפגע בשבת, חד משמעית, אני מדבר את זה על כל העסקים שכל 

 9 העסקים נפגעים, תודה רבה. 

 10טוב, הנושא הועלה לשולחני עוד לפני ההצעה לסדר על ידי היועץ  מר ח. געש:

 11 המשפטי מיד עם פרסום פסק הדין והיועץ המשפטי עבר עליו. 

 12 זה היה על סופרמרקט. וני:ר השמש"ד

 13דקה, תנו לי לדבר, היועץ המשפטי עבר על הפסק דין, יש שם בסוף בסיפא  מר ח. געש:

 14גם שאם רוצים לעשות שינוי או לקבוע מדיניות צריך לעשות את זה, אז 

 15כולם יצטרכו לעשות את זה, לקבוע מדיניות אחרת אני לא יודע אם 

 16זר כזה או אחר. מה שאני מציע אפשר לשנות או אי אפשר לשנות חוק ע

 17זה לגבש פה צוות שיעשה את העבודה בלי שום קשר לזה שיש בחירות, 

 18מהסיבות שאמר אבי, כל מיני דברים שעלו בפסק הדין, כי עוד פעם, 

 19כשאתה קורא את הפרוטוקול של פסק הדין אתה מבין שזה לא רק 

 20צוות, אם השורה התחתונה כי יש שם הרבה אמירות. אז אני מציע לגבש 

 21תסכימו להוריד את ההצעה לסדר, לגבש צוות שבתוך עשרה ימים יגבש 

 22את המדיניות של המועצה הזאת כפי שנדרשת עיריית ת"א וזה מה 

 23 שעיריית ת"א עושה עכשיו.

 24 שישים יום נתנו לה.  ובראן:'ד ג"עו

 25 נתנו לה שישים יום אבל הם כנראה מאיצים את זה כי גם להם ברור שזה מר ח. געש:

 26נגמר, העיתוי לא טוב כמובן כי זה כאילו לפני בחירות אבל פה אני אומר 

 27 בגלוי, להקים פה צוות, סליחה? 

 28 אני ואבי כאכון. מר א. מעודה:
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 1אין לי שום, דקה, אני מציע להוריד מסדר היום, ל מנות צוות מפה עם  מר ח. געש:

 2צוות היועץ המשפטי שבתוך עשרה ימים יגבש מדיניות שיכול להיות שה

 3יגיד אין אפשרות לגבש מדיניות כי חוק העזר הוא כזה או חוק, אינני 

 4 יודע, אבל שיעשו את זה, סליחה? או.קי., אז ... א

 5 עשרה ימים לא מעשי. ובראן:'ד ג"עו

 6 לא מעשי? מר ח. געש:

 7 מבחינה שקצר מאוד.  מר ח. געש:

 8 אפשר חודש. מר א. כאכון:

 9 תראו רבותי ד בר כוכבא:"עו

 10 אתה פותח את הדיון? ודה:מר א. מע

 11 -לא, אני חשוב שד בר כוכבא:"עו

 12 לא, אני שואל, או.קי., אז הוא פותח את הדיון, אין בעיה. מר א. מעודה:

 13 אני מציע  מר ח. געש:

 14 הנושא הוא מהותי הרבה יותר.ד בר כוכבא:"עו

 15 חברים, אני מציע  מר ח. געש:

 16הביע את עמדתנו ולהסביר את ... הנושא הוא מהותי ואני רוצה לד בר כוכבא:"עו

 17הבעייתיות שיש בזה, אני מסביר מה שאני רוצה. תראו רבותי, חוק העזר 

 18פרדס חנה כרכור הוא ברור, אני גם לא רואה סתירה בפסיקה של בית 

 19המשפט לגבי חוק העזר. ישנה מחלוקת בסוגיה אחת, על עסקים אחרים 

 20גם לסגור  רגילים אם צריכים להשתמש חוץ מנושא של להטיל קנס

 21אותם. אני מקבל את הפרשנות של בית המשפט בתיקון לפסק דין ברמן 

 22שהביאו אותו לפני חצי שנה שהבאנו אותו לפה, תיקון להלכה הזאת 

 23שנפסקה, שנפסקה אחרת שחוץ מאשר לתת קנסות אסור. אין מחלוקת 

 24שבתי אוכל לפי חוק עזר של פרדס חנה כרכור יכולים להיפתח בשבת, אין 

 25, גם בית המשפט בפסק הדין צריך לפעול על פי חוק העזר, מאחר מחלוקת

 26שבת"א כנראה הסופרמרקטים לא נכנסו בתוך החוק עזר איזה משהו 

 27 נפרד לכן אמרתם תסדירו את זה בפנים על מנת לשמור על החוק. 

 28 מה אומר החוק עזר של ת"א אתה יכול להגיד לנו? מר י. זריהן:
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 1 אומר.לא, כנראה אני ד בר כוכבא:"עו

 2 אה, כנראה? מר י. זריהן:

 3 אני לא בדקתי, אני אומר מה החוק עזר שלי אומר.ד בר כוכבא:"עו

 4 בסדר, אז אתה ... )מדברים ביחד ,לא ברור( מר י. זריהן:

 5רבותי, אני רוצה לדבר, יש לי, אני לא מטעה אף אחד, אני אומר את דעתי. ד בר כוכבא:"עו

 6 תנו לי שניה לדבר. 

 7ים, חשבתי שאפשר לדבר בניחותא, אבל אם אי אפשר לדבר בניחותא חבר מר ח. געש:

 8 ואי אפשר 

 9אפשר לדבר בניחותא אבל אם מישהו מעלה דברים של חוק עזר ממקום  מר י. זריהן:

 10 אחר שיביא אותם. אתה לא יכול ... 

 11 ... אבל מישהו רוצה...  מר א. מעודה:

 12 אני רוצה ...  ד בר כוכבא:"עו

 13 פתוח את ביג אז אני רוצה להגיד שלא ויתקיים דיון.... ל מר א. מעודה:

 14 בסדר ד בר כוכבא:"עו

 15 זה לא בסדר מר א. מעודה:

 16 אני מעדיף מר א. כאכון:

 17 הוא ביקש להסיר את ההצעה  מר א. מעודה:

 18לא, אני רוצה להגיד עמדתנו היא חשובה לא פחות, בשביל זה אנחנו חברי  מר א. כאכון:

 19 . מועצה בדברים כאלו מהותיים

 20חברים, אני לא מבין למה אתם קוטעים אחד את השני, אתם לא מוכנים  מר ח. געש:

 21 להסביר לשום דבר. 

 22 לא, אני רוצה שלא יפריעו אותך. ר. רונן: 'גב

 23אמרתם שתפריעו... חבר'ה, אפשר? אני יכול, באמת )מדברים ביחד, לא  מר ח. געש:

 24 ברור( 

 25  רונן, לתת לאלדד לדבר. די... מר א. מעודה:

 26 אוי, בחייך... )מדברים ביחד, לא ברור(  ר. רונן: 'גב

 27 טוב, חברים, אפרים... חוזרים להצעה. נורית, חוזרים חזרה להצעה שלי. מר ח. געש:

 28 אני מקבל את ההצעה שלך אבל אני רוצה כמה מלים.  מר א. מעודה:



  40-3666868חברת איגמי,                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
0...68 

 
 

9 

 1 נו, אז תחליט. ד בר כוכבא:"עו

 2 ... דיברת כמה מלים.  מר א. מעודה:

 3 לא דיברתי.  בר כוכבא:ד "עו

 4 אפרים, עצרו, חבל באמת.  עצרו אותו, הצוות...  מר ח. געש:

 5 הצוות עוד חודש יתן מסקנות, כאכון ונחמיה.  מר א. מעודה:

 6 מבחינתי, תקשיבו, מבחינתי  מר ח. געש:

 7 אז מי מחליט? מר א. מעודה:

 8 כאכון  מר ח. געש:

 9 ם שלישי?לשים אותך? שתשימי לנו שבת ביו מר א. מעודה:

 10חברים, כאכון צריך להיות, הוא הציע את ההצעה, זה בסדר והוא מייצג  מר ח. געש:

 11 את הדתיים, אין לי שום בעיה שנחמיה יהיה וצריך שיהיה חילוני אחד. 

 12 שחיה תהיה. מר י. זריהן:

 13 חמישה הדיון לא יגמר שם. מר ח. געש:

 14 אם חמישה אני רוצה גם להיות. מר א. מעודה:

 15 ...בהצבעה ון:מר א. כאכ

 16רינה רונן, אז רינה, רינה רונן, נחמיה, אבי כאכון והיועץ המשפטי זה  מר ח. געש:

 17הצוות שמינינו לבחינת המדיניות של המועצה בסוגיית חוקי העזר 

 18 שנוגעים לשבת.

 19עכשיו למען הסדר הטוב והחוק הטוב, דוחות אנחנו יכולים לקבל ... נכון?  מר א. כאכון:

 20ברים על החוק אני מבקש שאדוני הגזבר, ראש המועצה עכשיו אם הם עו

 21לתת הוראה מהיום והלאה עד שלא מסיימים את העניין הזה לרשום כל 

 22 שבת דו"ח.

 23 בסדר מר ח. געש:

 24 ... כתוב בחוק, פתחתי אותו...  ר. רונן: 'גב

 25 מה שיקרה, רינה, דקה מר ח. געש:

 26 לא החוק. את קוראת פסיקה מהחוק, מה שאת רוצה זה מר י. זריהן:

 27 גם הוא קרא.  ר. רונן: 'גב

 28אבי, אם אני לוקח את מה שאתה אומר אז אני עושה, עוד פעם, מה  מר ח. געש:
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 1ללא ... אני רוצה לקבוע את שקרה בת"א שאני נותן את הקנסות 

 2המדיניות, תסיימו את העבודה מהר, בסדר... חברים, אנחנו מורידים את 

 3, מורידים את ההצעה לסדר ההצעה מסדר היום, תקשיבו, בהסכמה

 4היום, מוקם צוות לבחינת מדיניות המועצה עד לישיבה הבאה בסוגיית 

 5חוק עזר בשבת. הצוות הוא יועץ משפטי של המועצה, רינה רונן, נחמיה 

 6מנצור ואבי כאכון, תודה רבה. ההצעה לסדר הבאה, אישור הקצאת 

 7 מבנה של מעון יום לעמותת ויצ"ו

 8 לך שאני אהיה חילונית מול שני דתיים.  אבל ברור ר. רונן: 'גב

 9 אין פה הצבעה רינה. מר א. כאכון:

 10 מי יכול עליך? הייתי אתך בגנון.  :שגעמר ח. 

 11 למה מול שניים? יש עוד דתי אחד.  דובר:

 12רגע, בלי הסדר, בשביל הפרוטוקול והסדר הטוב, בשביל הדורות הבאים  מר ח. געש:

 13מה שהצעתי עכשיו שמורידים שיקראו אני מבקש להצביע עכשיו על 

 14 מסדר היום ומוקם צוות, מי בעד? פה אחד, בסדר, או.קי. 

 15 

 16  481חלקה  47702. אישור הקצאת מבנה מעון יום לעמותת ויצ"ו ברח' נטע בכרכור בגוש 1

 17 )מצ"ב(.     

 18סעיף ארבע, אישור הקצאת מבנה מעון יום לעמותת ויצ"ו ברח' נטע  מר ח. געש:

 19, הקצאה ואישור התקשרות, אדוני הגזבר המזכיר 644.2בכרכור בגוש 

 20 בבקשה. תן לו להציג את זה, אחרי זה תדברו. 

 21 כתוב הכל, אני לא צריך. מר א. מעודה:

 22 אפרים, אני צריך, אני לא מוכשר כמוך. מר ח. געש:

 23 אבל זה כבר כתוב לנו פה, כל ההצעות. מר א. מעודה:

 24 אני אסביר בשתי מלים. ח ר. גלר:"רו

 25במועצה הבאה, אין לי ספק שאתה תהיה ראש המועצה, תנהל את  געש: מר ח.

 26 הישיבות. בינתיים אני מנהל, תן לו לדבר.

 27 חיים, אתה יודע מר א. מעודה:

 28 אני אתן לך לדבר. מר ח. געש:
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 1 לא, רק רגע, אתה הוספת משפט. מר א. מעודה:

 2 אני גם אמרתי לך שאני  מר ח. געש:

 3 ועצה, סליחה חייםאתה תהיה ראש מ מר א. מעודה:

 4 אני גם הבטחתי לך  מר ח. געש:

 5 יש אנשים שנבחרים להיות ראש מועצה גם בזכות גנים מסוימים. מר א. מעודה:

 6אני הבטחתי לך לפני הצהריים שגם את העשר דקות שלי אני אתן לך  מר ח. געש:

 7 לדבר.

 8 את רוצה שאני אגיד מה הגנים? מר א. מעודה:

 9 ... ר השמשוני:"ד

 10 למה את צריכה לענות לי, אני ... עודה:מר א. מ

 11 אפרים, לא למדתי ביולוגיה אז אני לא יודע על מה אתה מדבר איתי. מר ח. געש:

 12 ...  ר השמשוני:"ד

 13 כן גזבר בבקשה. מר ח. געש:

 14המועצה מקימה מעון יום שלוש כיתות ברח' נטע בכרכור, כבר התחלנו  ח ר. גלר:"רו

 15לפיים ושלוש עשרה. אנחנו פרסמנו את לבנות, הצפי לסיום זה נובמבר א

 16ההקצאה של המעון כחוק, לפי הנוהל של משרד הפנים, של הקצאת 

 17קרקע, פרסמנו בעיתונות, הוגשו ארבע הצעות מארבעה מציעים, חוץ 

 18מהרכב של ועדת הקצאות אנחנו צירפנו עוד שני חברים, לצורך ההחלטה 

 19יל הרך. נערכו מספר בנושא הזה, זה מנהלת אגף הרווחה ומנהלת מרכז לג

 20ישיבות כולל הזמנה של כל המציעים להשמיע את הדברים לאחר הוועדה 

 21ולאחר דיון מעמיק החלטנו להקצות את המעון לעמותת ויצ"ו למשך 

 22 חמש שנים עם אופציה בידי המועצה לחמש שנים נוספות. 

 23 אפרים, בבקשה. מר ח. געש:

 24 תגיד לי בבקשה מר י. זריהן:

 25 אפרים מר ח. געש:

 26 אני ביקשתי  מר א. מעודה:

 27 ...יש פרוטוקול של הישיבות שעשיתם?  מר י. זריהן:

 28 יש פרוטוקול, בוודאי.  ח ר. גלר:"רו
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 1 יש פרוטוקול של ארבעה מציעים האלה? מר י. זריהן:

 2 יש פרוטוקול של הדיון בפני כל המציעים. ח ר. גלר:"רו

 3 או של הדיון או של המציעים. מר י. זריהן:

 4 יש פרוטוקולים של הדיונים. לר:ח ר. ג"רו

 5 שאתם החלטתם לתת לויצ"ו, אני רוצה לראות למה החלטתם. מר י. זריהן:

 6 אנחנו הבאנו את הפרוטוקול של ההחלטה. ח ר. גלר:"רו

 7 זה תמצית. מר א. מעודה:

 8 יש גם פרוטוקול ח ר. גלר:"רו

 9 אני רוצה את כל הדיון. מר י. זריהן:

 10 נכון מר א. מעודה:

 11אני רוצה את הדיון, אולי יש שם דברים שאף אחד פה לא יודע, לא  הן:מר י. זרי

 12 שמתם אותם פה, העלמתם אותם מפה.

 13 ההחלטה זה תמצית.  ח ר. גלר:"רו

 14 דקה, אני אתן לך לדבר, אפרים  מר ח. געש:

 15 החלטה זה תמצית, זה לא מהווה תמלול של כל הישיבות. ח ר. גלר:"רו

 16 ול לרשום מה שאתה רוצה ולא את מה שהיה בדיון. גם בתמצית אתה יכ מר י. זריהן:

 17 בתמצית אני כותב מה שנאמר בישיבות. ח ר. גלר:"רו

 18 אפרים בבקשה. מר ח. געש:

 19בהמשך לדבריו של החבר זריהן א' את הפרוטוקול חשוב שאנחנו נקרא  מר א. מעודה:

 20כדי לדעת בדיוק מה אמר היועץ המשפטי ג'ובראן, מה אתה אמרת ומה 

 21הנשים הנכבדות שבמקרה הם לא גרים בפרדס חנה, הגברת י אמרו שת

 22תמר שבח והגברת תמי בר ששת, אני רוצה, אל תפריעי לי, תאזיני גם אם 

 23זה לא מוצא חן בעיניך, אני אומר, אני רוצה לדעת את הנימוק של תמר 

 24שבח, למה היא סברה ככה, אז אני רוצה את הפרוטוקול ואני מבקש 

 25פרוטוקול אני רוצה לראות אותו, אם אין  שאם באמת דנתם ורשמתם

 26פרוטוקול כל זה בטל. יושב פה היועץ המשפטי, עם כל הכבוד למה 

 27שכתבתם והגעתם למסקנה, זה לא מעניין, צריך לדעת פרוטוקול איך 

 28הגעתם למסקנה הזאת. זה אחד. עכשיו כבר לפני חודשיים שלושה או 
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 1ההקצאה, אני כבר  יותר ששמעתי שוועדת ההקצאות רוצה לשבת בנושא

 2אמרתי את זה, רבותי, צריך להתייחס למציאות בשטח. יש שלושה 

 3מקומות של ויצ"ו ואם אני טועה תגידו לי, ושלושה של נעמ"ת בפרדס 

 4חנה, אחד בתחיה של נעמ"ת, בכרכור יש ויצ"ו... נסגר, זה בעיה, זה 

 5 מוכיח שויצ"ו לא רציני. 

 6 זה נעמ"ת.  ח ר. גלר:"רו

 7 לא יודע מה שמה, היא אומרת לי  מר א. מעודה:

 8 ויצ"ו שניים, לא חשוב. מר ח. געש:

 9 לא משנה.  מר א. מעודה:

 10 יש ויצ"ו שניים ונעמ"ת ...  ח ר. גלר:"רו

 11ואני באתי ואמרתי רבותי, ראוי וחשוב שהקבוצה השלישית בגודלה  מר א. מעודה:

 12ונה, בארץ, זאת אומרת יש שלוש קבוצות גדולות, זה ויצ"ו, נעמ"ת, אמ

 13מן הראוי שבפרדס חנה כרכור יהיה גם לאמונה מקום. ואז נאמר לי 

 14שבאו לפה ו... בישיבות ודנו וכו', ולפי המסקנות שאני רואה פה לאחר 

 15 קיום ראיונות, ככה אתם כותבים, יש אמונה, ויצ"ו, דובדבן 

 16 מרגלית ח ר. גלר:"רו

 17 דובדבן מרגלית זה אחד?  מר א. מעודה:

 18 שת אחת, כן.זו ר ח ר. גלר:"רו

 19דובדבן, מרגלית ונעמ"ת. אני מתייחס כמו סוגיה בתלמוד כשאני קורא  מר א. מעודה:

 20מלה במלה, אולי כשכתבת את זה לא התייחסת מלה במלה ואני קורא 

 21את זה כמו פירוש רש"י. לאחר קיום ראיונות עם נציגי העמותות הנ"ל 

 22רך וגב' תמי בהשתתפותם של תמר, גב' תמר שבח, מנהלת המרכז לגיל ה

 23בר ששת, מנהלת אגף הרווחה. אתה לפני כמה דקות אמרת החלטתם 

 24לשתף את שתי הגברות הנכבדות האלה בוועדה, אני לא יודע אם יש לך 

 25 סמכות להביא עוד שתיים אחרות עם כל הכבוד.

 26 כיועצות ח ר. גלר:"רו

 27טה ואתם יועצות, אז אני רואה בהמשך הן לא יועצות, הן הביאו החל מר א. מעודה:

 28הלכתם בהחלטה שלהם, אבל בוא נמשיך. על מנת לעמוד על איכות 
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 1הגופים המציעים והבקשות הוועדה גיבשה עמדה בבחירת עמותה בין 

 2העמותות כפי שמפורט להלן. לאחר שמיעת עמדת הממליצה של מחלקת 

 3הרווחה, אז מי בעצם המליץ פה? מחלקת הרווחה, הגב' תמי בר ששת 

 4עצם הגברת תמר שבח מטפלת בתינוקות, אני והגברת תמר שבח שב

 5 מבקש לא להפריע לי מר כאכון.

 6 סליחה מר א. כאכון:

 7אני חושב שכדאי שתאזין, הגב' שבח אחראית, קיבלה מינוי לפני כמה  מר א. מעודה:

 8 חודשים שלדעתי זה מינוי לא הוגן, זה מינוי תפור.

 9 מה זה קשור אליה עכשיו? ח ר. גלר:"רו

 10ליחה, מינוי תפור, אני אגיד מה בא לי, והגברת הזאת אחראית על הגיל ס מר א. מעודה:

 11ואמונה מטפלים שעדיין עם טיטולים, כל נעמ"ת וויצ"ו הרך של ילדים 

 12, בילדים, אתה ... מטפלים בעצם בילדים עד גיל שלוש, אין בגרויות שם

 13 אין מתמטיקה, יש החלפת טיטולים. 

 14 )לא ברור( ר השמשוני:"ד

 15תגידו את דברכם כשאני אסיים. אני אגיד, בא לי להגיד שהם עומדים על  :מר א. מעודה

 16 הראש, תגידי את דעתך אחר כך. אבל... 

 17 הוא אמר שחינוך ילדים וחינוך לבגרות זה אותו דבר.  ר השמשוני:"ד

 18לא, אני אומר פה, אין בגרויות, זה ילדים עד גיל שלוש, זה יותר החלפת  מר א. מעודה:

 19 טיטולים. 

 20 אבל צריך להשקיע בהם. השמשוני: ר"ד

 21יפה, המועצה משקיעה? לא, זה גופים זרים ולכן אני אומר שכתוב  מר א. מעודה:

 22מחלקת הרווחה, הוועדה החליטה להיענות לבקשתה של עמותת ויצ"ו ... 

 23ממספר טעמים ואני עכשיו רוצה לחלוק על כל טעם. הניסיון של המועצה 

 24י רוצה לדעת איזה ניסיון, ממתי יש עם ויצ"ו הוא מוצלח מאוד, היית

 25לכם קשר עם ויצ"ו, אתה רושם ילדים לויצ"ו? אנחנו שולחים ילדים 

 26לויצ"ו? איזה קשר יש לנו עם ויצ"ו? המועצה, ממתי למועצה יש קשר עם 

 27 ויצ"ו ונעמ"ת? זה סעיף בלוף, זיוף. 

 28 אבל בשביל זה בויצ"ו צריך  מר י. זריהן:
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 1אני כבר אומר לך אני דוחה את זה. ניסיון עם ויצ"ו מוצלח  אז סליחה, אז מר א. מעודה:

 2מאוד, מי שישמע, שולחים, נרשמים פה למועצה ילדים לויצ"ו דרך 

 3המועצה, מה הבלוף הזה. היערכות... לא להפריע לי, לא להפריע, 

 4ההיערכות שלהם בכל שנת לימוד היא טובה ביותר. ההיערכות שלהם, 

 5כת, איך ויצ"ו נערכת לשנת לימוד, מה המועצה בודקת איך נעמ"ת נער

 6שנת לימוד בגיל שנה שנתיים? לא, לא, אני ... הארגון הרשים את חברי 

 7הוועדה בהצגת תפיסת החינוך, הארגון הרשים, אני רוצה שתקשיבי חיה, 

 8את היית מנהלת ואת יודעת את האמת, הארגון הרשים את חברי הוועדה 

 9מה אני עושה תפיסת חינוך עם ילד  בהצגת תפיסת החינוך, מישהו יגיד לי

 10בגיל שנה? להגיד לו את הטיטול להחליף ככה? מה זה תפיסת החינוך? 

 11חוץ מזה זה תפיסת חינוך? צר לי, אני לא רוצה להקים פה איזשהו גוף 

 12שיבוא עם תפיסת חינוך אחרת. הכשרת הצוותים והפיקוח הצמוד, 

 13ל הארץ פזורים, אלפי רבותי, יש בארץ את אמונה, ויצ"ו ונעמ"ת, הם בכ

 14ילדים שם, לבוא להגיד שויצ"ו הכי טוב בארגון, הרשים, את מי הרשים? 

 15הרשים את ידידינו, היועץ המשפטי ג'ובראן. אני הייתי מציע לג'ובראן, 

 16היועץ המשפטי המכובד, לא לחתום על הדבר הזה, עם כל הכבוד אתה 

 17לי כאכון, אני  יועץ משפטי, אין פה היבטים משפטיים, למה אתה מפריע

 18אראה לך אם אתה תדבר בהמשך. אני אומר ליועץ המשפטי, אין פה בעיה 

 19 משפטית, מן הראוי שהיית נמנע. 

 20 אני לא יועץ משפטי בוועדה, אני חבר ועדה. ובראן:'ד ג"עו

 21 חבר ועדה אבל. ח ר. גלר:"רו

 22 אבל מותר לך לבוא ולהגיד אני נמנע. מר א. מעודה:

 23 גם להצביע. מותר לי ובראן:'ד ג"עו

 24 או, אז אני שואל באיזה זכות, באיזה הבנה יש לך פה בויצ"ו? מר א. מעודה:

 25 מכוח זה שאני חבר. ובראן:'ד ג"עו

 26 כי הם אמרו לך מחליטים הצבעת איתם. מר א. מעודה:

 27 תגיד, מה אתה  מר ח. געש:

 28 כמו הרבה דברים. מר א. מעודה:
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 1 תגיד, מה אתה מבין בכלבת?  מר ח. געש:

 2 במה? מעודה: מר א.

 3 בכלבת מר ח. געש:

 4 הייתי סגן יו"ר איגוד. מר א. מעודה:

 5 לא, אבל לפני זה ר השמשוני:"ד

 6למדתי.חיה, השכירו לך איזה כלב? לא יודע... רבותי, אני לא לוקח את  מר א. מעודה:

 7זה, אני לוקח את זה... עכשיו הוועדה מוצאת לנכון לציין כי היא מעדיפה 

 8ומוכר, מה, נעמ"ת לא מוכרים? אמונה לא ארגון הקצאה לארגון גדול 

 9גדול? הוועדה, מישהו ישמע איזו ועדת חוץ וביטחון, מי זה הוועדה? 

 10הוועדה יושב מהנדס, מה שייך מהנדס עכשיו לוועדה? ויהודה וקנין, 

 11הבחור טוב, שמע על איזה משהו, הוא תמיד בויצ"ו והגזבר כל יכול, מבין 

 12ין בהקצאות, מבין בתמיכות, יש דבר שהוא בכל העולם, מבין ברכש, מב

 13 לא מבין? ... 

 14 ... ראש המועצה ...  מר י. זריהן:

 15בים, הוועדה מוצאת כי היא מעדיפה... איזה שקר? ויצ"ו אבל מה הם כות מר א. מעודה:

 16ארגון גדול, מה, אמונה לא ארגון גדול? אבל הדבר שמקומם ביותר ואת 

 17שלשוה מסגן ראש המועצה אלדד  – זה אני שמעתי במקרה לפני חודשיים

 18בר כוכבא, הוועדה סבורה כי האוכלוסיה שתהווה עיקר הקהל יעד של 

 19המעון, תקשיבו, היא אוכלוסיה חילונית ועל כן יש לה... מבחינת ה... של 

 20הארגון אשר יפעיל את המעון. הגברת חיה וכולם, מעולם לא שמעתי 

 21 שויצ"ו מוגדר כארגון חילוני, ולא, לא, לא 

 22 בסדר, לא? ר השמשוני:"ד

 23לא הוגדר, זאת אומרת הוא לא חילוני, יש דתיים, לא דתיים, אבל פה  מר א. מעודה:

 24בסעיף הוא אומר בגלל שיש חילוניים וויצ"ו חילונית זה מתאים לו. זה 

 25דבר חמור מאוד, זה לא יעבור בית משפט ולא יעבור שום חקירה. מה זה? 

 26, בנעמ"ת בכרכור חמישה עשר ילדים מנוה יש ... לחילונים? אני מודיע לך

 27מיכאל דתיים, לוקחים את הילדים לנעמ"ת בכרכור, בנעמ"ת דתיים או 

 28לא דתיים? אין פה נושא של דתי לא דתי, אולי הדתיות יהיו עם חצאיות 
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 1ובויצ"ו עם מכנסיים, אבל הילד, מה, אני מלמד אותו את פרשת השבוע 

 2בשרי ולא חלבי? מה הדבר החמור או אני צריך להביא לו טיטול שהוא 

 3הזה לבוא ולהגיד חילוניות והתחיה שם שנתנו להם זה שם דתי? שמענו 

 4על דברים כאלה? איפה כל הדתיים היום בפרדס חנה הולכים? לנעמ"ת 

 5ולויצ"ו, הם אמרו אנחנו רוצים דתי או לא דתי? אני הולך ותובע על 

 6גוף אחד הגדולים בארץ אמונה לא בגלל דתי או לא דתי, בגלל שמגיע לי 

 7שיהיה לו את המקום ואם הוא ציבור דתי או לא דתי, מעולם, מעל 

 8 שבעים אחוז לאמונה בארץ אנשים לא דתיים שם

 9 אפרים, אין מעון לדתיים בפרדס חנה.  מר י. צדקה:

 10 לא התבקשנו כי הציבור החרדי הולך לויצ"ו  מר א. מעודה:

 11 לא ביקשנו הרבה שנים. מר י. צדקה:

 12אבל אני אומר הציבור הדתי הולך לויצ"ו ונעמ"ת, אף פעם לא יחסנו לזה  א. מעודה:מר 

 13מנוה מיכאל הולכים לכרכור שמה, וזה  65חשיבות, ואני אומר בכרכור 

 14נעמ"ת וזה לא דתי וחיים טוב, אבל הביטוי לבוא זה חמור מאוד, גם 

 15מבקר המדינה, גם היועץ המשפטי, גם לבית המשפט, קהל היעד של 

 16מעון הוא אוכלוסיה, זאת אומרת מראש שמתם את זה שם בשביל אותו ה

 17קהל יעד? מה זה אם לא מושחתות? מה זה אם לא תכנון מראש? על כן 

 18יש חשיבות מבחינת זהותו של הארגון ואני מתייחס ליועץ המשפטי איך 

 19הסכמת לסעיף חמור כזה. הוועדה סבורה כי בראייה לתכנון עתידי 

 20נות בישוב העמותה הראויה ביותר לנהל את המעון מבחינת פרישת המעו

 21הינה ויצ"ו. נציין כי בטרם ניתנה החלטתנו זו שהינה בגדר המלצה הובא 

 22לידיעת חברי הוועדה כי עמותת נעמ"ת נתקלת בקשיים, מה זה? מה זה 

 23מעניין אותי נתקלת בקשיים, אז תסגור את כל נעמ"ת, מה זה נתקלת 

 24נימוק? אבל או.קי., אז זאת אומרת בקשיים, אז היא מסתדרת. זה 

 25הסעיף הראשון אני צריך, שזה החילוניות, ופחדתם לבוא ולומר חילוניות 

 26אז תשימו נעמ"ת אז מיד הלכתם ואמרתם שנעמ"ת הם דפוקים, הם 

 27נקלעו לקשיים, במלים אחרות מצאתם סיבה להעיף את אמונה בגלל 

 28קשיים, בעצם דתי, מצאתם סיבה להגיד נעמ"ת לא מסתדרת, נתקלת ב
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 1נשאר ויצ"ו ואני טוען שמהיום הראשון לפני שנה זה היה מתוכנן וכל 

 2המערכת פה כיוונה את זה לויצ"ו ואם מישהו יגיד לא, זה דבר לא הגיוני, 

 3לא ניתן לבוא להסביר את זה בציבור, ואני מודיע שהדבר הזה חמור כי 

 4, אם אתה הייתה מגמה עם כל הכבוד לגב' תמר שבח, לגב' תמי בר ששת

 5הלכת ושאלת אותם אני הייתי מציע לך ללכת להזמין מנהלת בי"ס דתי, 

 6מאגף החינוך הדתי, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לגב' תמי בר ששת, אין 

 7להם שייכות לנושא הזה של הילדים. האם פעם היה לך קשר עם 

 8, המועצה...? או.קי., או.קי., גם היום? לא... בכל אופן אני אומר דבר אחד

 9אז את אמונה הם דוחים, נתקלו בקשיים, לא יכולים להתאים את המעון 

 10לדרישת משרד התמ"ת, נעמ"ת, נעמ"ת, אז מפילים את נעמ"ת, הם לא 

 11 עומדים בדרישה, אמונה כן יכולה לעמוד כי היא דתיה, הם דתיים.

 12 אפרים, אתה גומר גם את העשר דקות שנתתי לך, את העשר דקות שלי. מר ח. געש:

 13כן, אז יש לי עוד עשר, עוד עשר, עוד עשר. אני לא מתכוון למשוך זמן, אני  א. מעודה:מר 

 14רוצה רק להבהיר, יש פה כאלה שלא מבינות או לא מבינים וצריך לחדד, 

 15ולכן אני אומר דבר אחד, לא יעלה  י, שיבינולהסביר, סוגיית תלמוד רש"

 16מכיוון שרואים על הדעת הנימוקים האלה, הנימוקים האלה לא הגיוניים 

 17על פניו שמנסים לזרוק את אמונה זה חילוני, לא גילו את אמונה, לא 

 18אמרו אמונה לא טובה, היא עומדת בתקן, חוץ מאשר הם דתיים ושוב זה 

 19אנטי דתי הוועדה החליטה, שלא נותנים לדתיים, בושה וחרפה לאותה 

 20, איך ועדה. אני לא מבין ג'ובראן, אתה רואה פה נושא גזעני אנטי דתי

 21נתת ידך לזה?! ואתה יועץ משפטי! אני לא מדבר על אחרים שחתמו, הם 

 22לא חשובים בכלל, לא הגזבר ולא יהודה ולא אלה, הם לא, אבל בהיבט 

 23המשפטי יש פה היבט גזעני, אני לא צריך כלום, זה כבר הגיע לעתירה, פה 

 24נתת יש היבט גזעני מכיוון שאמונה דתיים לא יכלו לקבל את זה. איך לא 

 25צרף עוד דעות, דעתך לזה? אשר על כן אני מבקש ... לשקול עוד פעם, ל

 26לנסות לחשוב, אלא אם כן ויצ"ו כבר רשמה ילדים וזה כבר מתוכנן 

 27שיבואו ילדים שמה וכבר הרישומים נעשו אז בעצם אני בא פה לדבר כבר 

 28סגור מראש. אם כן אני מודיע, יש לי קשרים עם עורכי דין, אני אבקש 
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 1ת עתירה, לעשות עיכוב, לא רק אני, אני מבקש מאמונה, אגב ... לעשו

 2הבית היהודי יש להם שר יהודי, אותו אח... בנט, הוא הממונה. תגיד לאח 

 3הגדול, לא של הטלוויזיה, תגיד לאח בנט שיש פה מעשה נפשע! דבר חמור 

 4ביותר, גזענות נגד דתיים! הסעיף הזה בגלל ש... אמונה שהיה פה בפרדס 

 5תשעים אחוז היו חילוניים ואני מציע לך כמייצג אמונה, כמייצג את  חנה

 6בנט ואת האח ואת הבית היהודי ... שאתה לא תיתן ידך לזה. אני מבקש 

 7לדחות את הדיון עד לשיקול דעת נוסף. ואני אומר לך, מקרה כזה אם לא 

 8תדחה את זה לשיקול דעת נוסף אז בעוד שבועיים יתקיים פה דיון 

 9 וק שמותר להחתים ארבעים אחוז.במסגרת הח

 10 תודה רבה אפרים. מר ח. געש:

 11 אני מבקש שיקול דעת נוסף. מר א. מעודה:

 12 תודה רבה אפרים, נורית בבקשה. מר ח. געש:

 13 אני חושבת שהדרמטיזציה שלך מופרכת. ר השמשוני:"ד

 14 תדברי...  מר א. מעודה:

 15 אני אדבר ר השמשוני:"ד

 16 למה את אומרת שלך? מר א. מעודה:

 17 אפרים, לא הפרעתי לך, אני מבקשת לא להפריע לי. ר השמשוני:"ד

 18 אפרים, למה אתה לא נותן לאף אחד לדבר? מר ח. געש:

 19סליחה, כשלא נעים לא תגיד שלך, תדבר על שלך לציבור, לא תגיד שלך  מר א. מעודה:

 20 אישית.

 21 ... ר השמשוני:"ד

 22 אליך, תפני לשולחן, תפני ל...אני פניתי אליך? במה שדיברתי לא פניתי  מר א. מעודה:

 23 אני רוצה לומר שני דברים. ר השמשוני:"ד

 24 לא לי. מר א. מעודה:

 25למי שאני רוצה. אחד אני רוצה לומר שהדרמטיזציה הזאתי מחטיאה את  ר השמשוני:"ד

 26המטרה, המטרה היא שיפתח מעון יום לכמות מאוד גדול של משפחות 

 27)מלה לא ברורה( אז אתה שיש להם ילדים צעירים והשכונות החדשות 

 28במידה רבה שופך פה את התינוק עם המים, תדחה את זה ... גם לא יהיה 
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 1 מעון יום. 

 2 ומה עם ... שנה מר א. מעודה:

 3 אני לא הפרעתי לך.  ר השמשוני:"ד

 4 לפני שנה שנתיים לא היה.  מר א. מעודה:

 5 לא הפרעתי לך. ר השמשוני:"ד

 6 לי! אני אענה לך, אל תפני א מר א. מעודה:

 7 לא, אפרים, אתה מגזים, אתה מגזים. אתה מוריד את הדיון  מר ח. געש:

 8 ...גם בכנסת כשאומרים אתה מותר לענות.   מר א. מעודה:

 9, 99לא מותר שום דבר גם בכנסת, אני מציע לך לראות עוד קצת ערוץ  מר ח. געש:

 10 נורית בבקשה.

 11 , אל תפני אלי.99אני רואה  מר א. מעודה:

 12 אבל אתה לא לומד ממנו כלום. מר ח. געש:

 13 היה לפני שנה שנתיים שלא היה מעון הסתדרו...  מר א. מעודה:

 14אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, אתה אמרת פה יותר מפעם אחת  ר השמשוני:"ד

 15במהלך הדיון, הנאום הארוך הזה בנימה לא מבוטלת של זלזול לשתי 

 16הלות מחלקות אלה הנשים, שתיהן נשות מקצוע לעילא ועילא שמנ

 17מעולות ומשובחות במועצה, אין שום סיבה שהן לא תשבנה בוועדה, 

 18 החוות דעת שלהן היא חוות דעת מקצועית, הן הוזמנו כדי לתת חוות דעת 

 19 למה לא הזמינו  מר א. מעודה:

 20 אפרים, אתה מוכן לתת לה מר ח. געש:

 21 היא מדברת איתי. מר א. מעודה:

 22 היא לא מדברת אתך. מר ח. געש:

 23 אל תעצור אותי!  ר א. מעודה:מ

 24 אני אעצור אותך. מר ח. געש:

 25 כמו שאני ...אל תעצור אותי.  מר א. מעודה:

 26 מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מתפרץ עלי? מר ח. געש:

 27 תפנה אליך, לא אלי, אל תפני אלי, זו דעתי. מר א. מעודה:

 28ינימום הנדרש אני שמחה שזו דעתך אבל אני הקשבתי בסבלנות, והמ ר השמשוני:"ד
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 1 ממך הוא לשבת פה ולשתוק כשאנחנו מדברים.

 2 לא פניתי אליך, דיברתי ...  מר א. מעודה:

 3שתי הנשים האלה הן נשים מאוד מכובדות, הזלזול בהן לא נראה לי  ר השמשוני:"ד

 4ונראה לי שצריך לקבל את דעתן, חוות דעתם היא מאוד ראויה ומאוד 

 5זו בדיון בעניין הזה ולכן אני נכון שהיא באה למקום הזה בוועדה ה

 6חושבת שצריך לקבל את ההחלטה הזאת ולא לדחות את זה בשום צורה 

 7 שהיא. 

 8 את הפרוטוקול תביאי לו.  ח ר. גלר:"רו

 9 אבי כאכון בבקשה.  מר ח. געש:

 10 תראה את הפרוטוקול.  ח ר. גלר:"רו

 11 אבי כאכון בבקשה. מר ח. געש:

 12 לי זה מספיק. ר השמשוני:"ד

 13 מה היה הדיון? לר:ח ר. ג"רו

 14 נורית, אבי כאכון בבקשה. מר ח. געש:

 15 כי את בקואליציה, זה מספיק לך, מה שיש בקואליציה טוב לך.  מר י. זריהן:

 16 אבי כאכון ... אבי כאכון בבקשה.  מר ח. געש:

 17 ... ר השמשוני:"ד

 18 כל מיני חוות דעת, המועצה בדקה פעם  מר י. זריהן:

 19 ... זה הכל. ר השמשוני:"ד

 20המועצה בדקה פעם איזשהו גן של ויצ"ו איך הוא מתנהל? תראי איזה  ר י. זריהן:מ

 21 המלצות 

 22 התשובה היא כן.  ח ר. גלר:"רו

 23 הניסיון של המועצה עם ויצ"ו היה ... מר י. זריהן:

 24 התשובה היא כן.  ח ר. גלר:"רו

 25 אתה יכול להראות לי איזה פרוטוקול. מר ח. געש:

 26 ן ולא פעם אחת. התשובה היא כ ח ר. גלר:"רו

 27 מה בדקתם  מר י. זריהן:

 28תבקש את רשות הדיבור, תקבל ... אבי כאכון ביקש את רשות הדיבור,  מר ח. געש:
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 1 ישב בשקט, כן בבקשה מר כאכון. 

 2נו בשנתיים האחרונות...עניין של ניסיון מוצלח או לא מוצלח עם לצערי מר א. כאכון:

 3אנס אולי לגופים אחרים להיכנס ויצ"ו, או נעמ"ת, לא ...אמונה... לתת צ'

 4לפרדס חנה כרכור, שלא נהיה מקובעים עם שני גופיטם. אני יכול להגיד 

 5לכם שלי באופן אישי יש ניסיון מר מאוד עם הבת הבכורה שלי במעון 

 6ויצ"ו, מר מאוד מאוד, עד כדי כך, עד כדי תלונה במשטרה ותלונה בבית 

 7אז לא נכון להגיד ניסיון טוב  משפט בפרדס חנה כרכור, מר מאוד הניסיון,

 8איתם, הייתה שם הזנחה עם הבת שלי, וחלו שבעה ילדים באותו גן 

 9באותו יום בגלל ניקיון, זה לא נכון להגיד שיש ניסיון כזה או אחר, ואני 

 10בטוח, אולי רן באמת אתם בודקים את הגני ילדים, אבל אתם בודקים 

 11ות שבכללי אילנה זגול במקרו ולא במיקרו. זה לא גן שלנו, יכול להי

 12והצוות שלה הולכים ומסקרים בגני ילדים אבל לא בודקים לעומק, זה 

 13לגבי הניסיון עם ויצ"ו. תפיסת החינוך, עוד פעם, בגילאים כאלה אני לא 

 14חושב שיש תפיסת חינוך בין אחד לשלוש, קשה מאוד נורית, באמת, קשה 

 15 מאוד.

 16 נדבר על זה אחר כך. ר השמשוני:"ד

 17 אני בטוח שיש כאן  כון:מר א. כא

 18 זה לא רק החלפת חיתולים. ר. רונן: 'גב

 19 לא, אני בטוח  מר א. כאכון:

 20 רינה, תנו לו לסיים. מר ח. געש:

 21יכול להיות שיש גם... במרגלית דובדבן ואמונה שאני לא מכיר אותם, לא  מר א. כאכון:

 22שמעתי עליהם אפילו, פעם ראשונה שאני שומע עליהם... לבדוק את 

 23יסיון שלהם, את התפיסת חינוך שלהם גם. דבר נוסף של ארגון גדול, הנ

 24אני חושב שיש פה ארגון קטן, זה מעון, יש פה מעונות של אדם אחד, מעון 

 25אחד שמתפקד עשר שנים, חמש עשרה שנה בפרדס חנה כרכור, עניין של 

 26מעונות זה עניין רווחי נטו, פרופר זה כסף, רווחים גדולים מאוד, אז זה 

 27... מעון גדול או קטן, זה גם דבר ש... הדבר שהכי מקומם אותי פה,  לא

 28מציק לי, העניין של הדתי חילוני, ג'ובראן, אני אומר לך, דיברנו על זה גם 
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 1לפני הישיבה, תפסיקו עם זה עם הדתי חילוני הזה כבר, חבר'ה, באמת 

 2כיר בואו נפסיק עם זה, כבר יוצא מפרופורציות, זה לא נעים כבר, זה מז

 3את התקופה של בובליל בנוה רותם, תקופה מאוד מכוערת של פרדס חנה 

 4כרכור שעלתה לכותרות. אני כשאני ישן בדגניה ואני יוצא עם הטלית 

 5ביום שבת השכן שלי גוזם דשא, אני עושה לו שלום, הוא עושה לי שלום 

 6ואני לא ברוגז איתו, וכשאני ברמז ויוצא לבית הכנסת, והשכן שלי מניע 

 7האוטו ויוצא החוצה והולך לים אז אני מנפנף לו שלום, צוחק איתו,  את

 8מדבר איתו כמה דקות בשביל ללכת. אין דתי חילוני פה, די עם הדבר הזה 

 9חבר'ה, רק שניה, חבר'ה, זה כמו הקטע של להגיד איך הורה שולח, אני 

 10עצמי למדתי שש שנים ראשונות בבית ספר חרדי לגמרי, בית ספר בית 

 11היום זה חורב, שש שנים כילד חילוני לגמרי גדלתי שם, כשהייתי יעקב ש

 12יוצא מהבית ספר הייתי מוריד אתה כיפה ושם אותה בכיס, מעולם לא 

 13ידעתי מה זה דתי חילוני ואנחנו כחברי מועצה מעלים את זה כל פעם 

 14מחדש ועכשיו...מועצה, היועץ המשפטי, מנהלי מחלקות ושרושמים בגן 

 15ם זה בדתי או בחילוני, ר'ה, לא משנה איפה ילד לומד, אדתצי, חילוני, חב

 16במורשה ... יש שם אנשים חילוניים וגם... ומנגד יש לי אחיינית שלומדת 

 17, חבר'ה, בוא נעצור עם זה, זה SO WHATבממלכתי כרכור שהיא דתיה, 

 18 כבר מוגזם.

 19 מה אתה מציע? ד בר כוכבא:"עו

 20 מה שאני מציע  מר א. כאכון:

 21 מה זה משנה?  ר. רונן: 'גב

 22יפה, לכן הצגתי את זה אחרון, בגלל שהצגתי את זה אחרון, זה באמת  מר א. כאכון:

 23סעיף שלא, לא אכפת לי דתי חילוני, בגלל זה אמרתי שזה, בגלל זה, זה 

 24חלק מ... ומה שאני מציג את הדברים האחרים שהם כן ראויים לדון בהם 

 25דש הבא על סדר היום, מחדש, אני חושב שכדאי חיים להסיר את זה לחו

 26 להקים ועדה 

 27 אבל לא יהיה ... בראשון לספטמבר.  ר. רונן: 'גב

 28 בוא נחליט...  מר א. כאכון:
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 1 זאת הצעה ...  ד בר כוכבא:"עו

 2אפשר לבקש ישיבה שלא מן המניין ביום ראשון הקרוב, ביום חמישי הבא  מר א. כאכון:

 3 בעזרת השם.

 4 . ואנחנו גם רוצים לדבר ד בר כוכבא:"עו

 5בטח שתחליטו, זה מה שאני מציע, אחרי זה תציע מה שאתה רוצה אתה.  מר א. כאכון:

 6מה שאני מציע אדוני ראש המועצה זה לקיים אם אפשר ביום חמישי 

 7הבא דיון ולפני כן לשקול מחדש ביחד עם חברי מועצה דתיים 

 8 וחילוניים... 

 9 טוב מר ח. געש:

 10 יותר מקצועי, לשבת עם אנשי מקצוע.יותר מקצועי, לשקול את זה  מר א. כאכון:

 11 ... השם של המעון או איפה שזה יהיה זאת השאלה שלך. מר י. קעטבי:

 12 איפה זה יהיה קבוע.  ר השמשוני:"ד

 13 אנשי מקצוע.  מר א. כאכון:

 14 אלדד, זה חשוב איפה זה יהיה  מר י. קעטבי:

 15 סיימת? חיה בבקשה. מר ח. געש:

 16 מאשר... מר י. קעטבי:

 17 המיקום הוא קבוע יואב, המיקום נקבע כבר. :ח ר. גלר"רו

 18 ...  ח. בן צבי: 'גב

 19 חיה בבקשה.  מר ח. געש:

 20אני מדברת מניסיון חינוך של כמעט ארבעים שנה, אם בנעמ"ת וגם בגן  ח. בן צבי: 'גב

 21פרטי, מה שהכי חשוב, אחד הדברים זה הדרך והשיטה, היום התפתחו 

 22ות מתקדמות לאפשר לילדים המון המון שיטות לחינוך לילדים, הן מא

 23את הבסיס של החינוך של הילד... מגיל אפס עד שלוש זה היסוד של 

 24 החינוך. 

 25 מה זה משנה לך, העיקר  מר א. מעודה:

 26 תגיד, אתה מוכן לתת לאנשים לדבר אפרים? מר ח. געש:

 27אני לא דיברתי ... היסוד של החינוך זה מגיל אפס עד שלוש בכל העולם.  ח. בן צבי: 'גב

 28מהניסיון שלי גם כשהייתי בנעמ"ת וגם בגן פרטי ואני הייתי נציגה 
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 1אזורית של כל המעונות. יש לויצ"ו יתרון עצום על נעמ"ת... קודם כל לא 

 2צריכים לתת הפרשת תפקידים לפוליטי, זה נטל על הילדים, יש להם יותר 

 3שעות עבודה לפי פר ילד, בחורות יותר מקצועיות, היום יש דרישה מאוד 

 4דולה ... של המטפלות, אני מדברת מהניסיון שלי... הבישול לא ניתן ג

 5בתוך שעות העבודה של הילדים, כל מיני חלוקות, שעות עבודה שזה על 

 6חשבון הילדים, הם נותנים הכי הרבה שעות עבודה לילדים, שעות 

 7איכותיות ושיטות עבודה מתקדמות... יש פיקוח חינוך, פיקוח תברואה, 

 8 על התזונה. יש פיקוח גם 

 9 באחרים אין?  מר א. מעודה:

 10 יעקב, בבקשה. מר ח. געש:

 11אני חושב שההפרדה הזאת במעונות בין דתיים לחילוניים, לשמחתנו...או  מר י. צדקה:

 12דתי רוצה לשים את הילדים במעון מסובסד אין לנו היום כזה בפרדס 

 13 חנה... 

 14 היה ולא הפעלתם אותו. מר ח. געש:

 15 ... אולי שנים... אני לא מר י. צדקה:

 16 שנים היה. ח. בן צבי: 'גב

 17 חמש עשרה שנה שאני מכיר את פרדס חנה אין מעון דתי.  –בעשר  מר י. צדקה:

 18 היה מעון של ציון רצון של אור הפרדס שקראו לזה, תפוז. מר ח. געש:

 19 אור הפרדס מממנת מעון לילדים במגזר הדתי.  מר י. צדקה:

 20 צון זה לא אור הפרדס? היה לו מה שהיה של ציון ר מר ח. געש:

 21 זה היה מרגלית. מר א. מעודה:

 22לכן אני לא חושב ויצ"ו נעמת, אני חושב שאם נכנסה ההגדרה של דתיים  מר י. צדקה:

 23 וחילוניים, אז איפה המעונות הדתיים והגנים הדתיים וכו' וכו' וכו' ... 

 24 זה המיקום הנכון? ר השמשוני:"ד

 25על מיקום, אני אומר אם יש את ההפרדה הזאתי אז אני לא דיברתי  מר י. צדקה:

 26 בוא... 

 27 יעקב מר ח. געש:

 28למה ... )מדברים ביחד, לא ברור( הוועדה החליטה שהמעון שם מיועד  מר י. צדקה:



  40-3666868חברת איגמי,                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
0...68 

 
 

26 

 1 לציבור חילוני 

 2 ... שהמעון יופעל לתושבי השכונה ... ר השמשוני:"ד

 3ני, אחד מהצד השמאלי, דיברת כבר, יעקב, סיימת? דקה, אחד מהצד הימ מר ח. געש:

 4 אלדד בבקשה.

 5אני רואה את הדברים קצת בשאלה אחרת, הנואם הראשון, רבותי,  ד בר כוכבא:"עו

 6ויצ"ו או נעמ"ת, השאלה למה אם העלית את הדברים, השאלה פה זה לא 

 7לא אמונה... שגם אמונה תקבל את הניהול של זה. אני סבור שבמקרה 

 8וגם עדה, בלי להיכנס, לתת ציונים...ר והזה הוא היה, אני גם הייתי חב

 9... ואז יהיה... במקרה להתחשב במה שאמר יעקב, צריך גם בציבור הדתי

 10שאמרת לפני חודשיים שדיברת איתי, לו הייתי חבר ועדה הייתי  הזה מה

 11אוכלוסיה בגלל אופי המקום, בגלל שמדובר ב מקבל את אותה החלטה

 12צריכים להתחשב בזה... נחנו כן, וא, מסורתית, חילונית, רובה חילונית

 13וזה שיקול נכון לחלוטין, עכשיו לא רק  ששוקלת אותה סבירות של ועדה

 14חודשיים עוד חודש, או שבוע או זה, גם אם זה היה צריך להיפתח בעוד 

 15הצורך שם גם שם וגם בגלל האופי של השכונה והמאפיינים החברתיים 

 16דברים על נעמ"ת או ם היינו חברי ועדה היינו מחליטים, אנחנו לא מא

 17המלצת אנשים מקצועיים אבל את ויצ"ו מה יותר טוב, היינו מקבלים 

 18בוודאי לא היינו יכולים לקבל שאמונה תהיה שם ותיתן את השירות לפי 

 19מה שפירטת כי זה לא נכון לעשות ולא צודק כלפי הציבור. הדבר הזה 

 20... אתה  תן לי שניה, אבל דעתי רבותי... אומר, סליחה, אני אומר את

 21 תגיד את דבריך עוד מעט.

 22 )מדברים ביחד, לא ברור(   ...אלדד, אלדד, אלדד מר י. קעטבי:

 23... אבל מצד שני מה טוען )מדברים ביחד, לא ברור( רבותיתן לי לדבר! אני  ד בר כוכבא:"עו

 24זה גם נכון, תוך כדי שיחה, עלתה פה בעיה של ציבור דתי,  אמר יעקבש

 25לא נכנס כרגע לאיזה מגזר, ויכול להיות שבאמת זה בעיה של אמונות, אני 

 26לשמור את זה בכובד ראש לעתיד ולכן אם באמת מוצע שיהיה גם צריך ... 

 27 אוכלוסיה... 

 28 הדתיים יחכו לעתיד.  מר א. מעודה:



  40-3666868חברת איגמי,                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
0...68 

 
 

2. 

 1 יחידות של אוכלוסיה דתית, באמת 544צורך, כמו בחלומות כרכור של  ד בר כוכבא:"עו

 2ך לקבל הקצאה שם שינהלו אותה יותר גופים בוודאי שנתמויש שם יותר, 

 3 דתיים מפני שזה האופי של השכונה.

 4 ומה יעשו הדתיים היום? מר א. מעודה:

 5 הדתיים, בסדר, צריך למצוא, יש להם פתרון ד בר כוכבא:"עו

 6 וויצ"ו. תהם ילכו לנעמ" מר א. מעודה:

 7חילוניים...   מאפיינים שלה רובםהאז מה, בגלל זה שכונה שלמה ש ד בר כוכבא:"עו

 8)מדברים ביחד, לא ברור( ההחלטה של הוועדה היא סבירה בלי להיכנס 

 9 לשיקולים אחרים. 

 10 על  כשרות... )מדברים ביחד, לא ברור( ויצ"ו שומרת  מר א. מעודה:

 11נחמיה בבקשה. )מדברים ביחד, לא ברור( אבי, אני לא מקשיב לך, אני לא  מר ח. געש:

 12, תרצה עוד פעם תקבל עוד פעם, תקשיבו שומע, קיבלת את רשות הדיבור

 13 גם לאנשים אחרים, נורית גם כן, תנו לאנשים לדבר, נחמיה בבקשה. 

 14אם אני קורא את כל הנקודות האלה פה של ה... שזה בדיוק בקטע של  מר נ. מנצור:

 15אמונה, קודם כל אמונה היה סניף לפרדס חנה, זה לא דבר חדש, היה לפני 

 16 דבר חדש. דבר שני, פרס ישראל אמונה קיבלה.  שנה ... היה, זה לא 66

 17 לא ויצ"ו ולא נעמ"ת. מר א. מעודה:

 18... זה לא משנה המקום, זה לא משנה, העיקר שיהיה, לא משנה אם זה  מר נ. מנצור:

 19  באחוזה ירוקה או בנוה פרדסים או כל מקום )מדברים ביחד, לא ברור( 

 20 שהמועצה תקבל החלטה.

 21 , באמת נו. חבר'ה, רינה מר ח. געש:

 22 אני יכול? מר א. כאכון:

 23 תרשה לי רגע...זה אפילו לא פעוטון ולא מעון יום.  מר ח. געש:

 24אני כן מקבל... בקטע הזה זה נכון, אי אפשר לשלוח הורים באוטו לנסוע  מר א. כאכון:

 25למעון בגלל שאין להם ליד הבית )קטיעה( בנוה פרדסים מחלקת החינוך 

 26וחיון עשו מהלך מאוד חכם, בנוה פרדסים, בתקופה של אבי כאכון וא

 27פתחו שם שני גני ילדים, מה שהם עשו שמה, הקימו שני גנים, לא ידעו 

 28 אם הם הולכים להיות גן דתי או גן לא דתי.
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 1 לא, לא, אתה טועה. מר ח. געש:

 2 למה טועה? מר א. כאכון:

 3 אתה טועה. מר ח. געש:

 4 ה נאמר על ידי אילנה זגולעשו רישום, ולפי הרישום ... ככ מר א. כאכון:

 5 הרישום הייתה דרישה לגנים דתיים  מר ח. געש:

 6 יפה מר א. כאכון:

 7 ולכן נפתחו גנים דתיים. מר ח. געש:

 8יפה, לא אמרו ככה, אמרו, אמרו, אמרה אילנה זגול, ישבתי איתה  מר א. כאכון:

 9 בפגישה, אמרה לי אם ... יותר אנשים... 

 10נחמיה, די כבר, קיבלתי אות. )מדברים ביחד, לא ברור( נכון, אבל זה המצי מר ח. געש:

 11 את הזמן שלי, אתה לא מקשיב לאף אחד, לא נותן לאף אחד לדבר.

 12 אבל הפעם לא דיברתי, מה. מר א. מעודה:

 13 נחמיה... כוכי בבקשה. מר ח. געש:

 14 אני רוצה  כ. גדרון: 'גב

 15 נורית, זה לא )מדברים ביחד, לא ברור( מר ח. געש:

 16 מישהו בדק את הצביון של משפחה משפחה? זה קשקוש, הייתה בדיקה?  עטבי:מר י. ק

 17אני לא רוצה לחזור על כל הנימוקים של הוועדה, אני מקבל את זה אבל  כ. גדרון: 'גב

 18אני רוצה להגיד שאנחנו צריכים לשים בחשיבה שלנו את הבקשה למעון 

 19את  דתי וכאשר תהיה איזושהי הקצאת קרקע באזורים שאפשר למלא

 20החוסר שיש עכשיו אז בהחלט לקחת את הדברים האלה בחשבון כי יש 

 21 באמת חוסר. 

 22 יש עוד מישהו? אני לא דיברתי, רגע... יוסי, בבקשה. מר ח. געש:

 23אתם כותבים פה על ויצ"ו כל כך הרבה דברים ואני שאלתי אותך רן גלר  מר י. זריהן:

 24 אם מישהו פעם ניסה לבדוק מה קורה שם.

 25 כן ר:ח ר. גל"רו

 26 מי בדק שם?  מר י. זריהן:

 27מי שאחראי על הנושא של הגיל הרך שעוברת מחלקה שהיא בודקת  ח ר. גלר:"רו

 28מטיפת חלב ועד הכניסה לבית ספר יסודי, מאפס עד שש יש מנהלת 
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 1מחלקה שנכנסת למעונות ומבקרת אותם ובודקת, וצירפנו אותה לוועדה, 

 2 זו החוות דעת.

 3 מה שמה?  מר י. זריהן:

 4 תמר... היא לא מקבלת מויצ"ו, היא מקבלת מהמועצה.  א. מעודה: מר

 5 מספיק, מספיק עם הזלזול שלך באנשים, מספיק עם הזלזול הזה!  מר ח. געש:

 6 זה לא זלזול! היא לא... מר א. מעודה:

 7 מה אתה יודע? מר ח. געש:

 8 אתה לא צודק... היא לא מקבלת... מר א. מעודה:

 9 ם מקצועיים.אתה פוגע באנשי מר ח. געש:

 10 היא לא מקצועית. מר א. מעודה:

 11 לא מקצועית, זה נכון. מר ח. געש:

 12 היא חברה שלך, זה הסיבה. מר א. מעודה:

 13 חברה שלי? מר ח. געש:

 14 כן מר א. מעודה:

 15 היא עובדת פה לפני שאני הייתי פה ולפני שאתה היית. מר ח. געש:

 16 נה, בפנסיה.נכון, אבל ... נעשה לה בחצי שנה האחרו מר א. מעודה:

 17 אתה צודק, טוב, מאה אחוז.  מר ח. געש:

 18 אבל זה לא ...היא לא ...של ויצ"ו ונעמ"ת, לא, שקר.  מר א. מעודה:

 19 הבחורה ... מבקרת או שהיא עושה סיבוב בגן מר י. זריהן:

 20לא, לא, הפיקוח על מעונות היום נעשה בכמה רמות, אחד יש פיקוח של  מר ח. געש:

 21 ויש פיקוח מעונות היום בתמ"ת 

 22 לא, אני מדבר על המועצה מר י. זריהן:

 23 שניה, אני אסביר לך, אתה לא ... מר ח. געש:

 24 ...זה לא מעניין אותי מר י. זריהן:

 25ת, גם ב... של התמ"ת אז אני מסביר לך שכן, כי גם בביקורת של התמ" מר ח. געש:

 26 המועצה משתתפת, אני אישית באחת הביקורות של התמ"ת השתתפתי.

 27 אתה א. מעודה:מר 

 28 אני מר ח. געש:
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 1 לא תמר שבח מר א. מעודה:

 2תמר שבח בכל ביקורת, אני פעם אחת הלכתי לראות מה הם עושים, מה  מר ח. געש:

 3 הם בודקים ותמר שבח נמצאת בביקורות של התמ"ת וגם בבדיקות שלה. 

 4 היא מצטרפת מר א. מעודה:

 5 ... מר ח. געש:

 6 אין לה דעה.  מר א. מעודה:

 7 טוב, אין לה דעה. געש:מר ח. 

 8 אין לה דעה.  ר השמשוני:"ד

 9 תמ"ת קובע. מר א. מעודה:

 10יש לנו מערך...למעקב על ילדים, בשביל זה הקמנו את המחלקה לגיל  מר ח. געש:

 11הרך, בגלל זה אנחנו ... מקבלים מימון חיצוני למרכז הטיפולי לגיל הרך, 

 12ש בקרה, יש ביקורת מגיל אפס עד גן ילדים, אחר כך גן ילדים צפונה, י

 13יותר טובה, פחות טובה, אבל המועצה נוכחת שם. טוב, חברים, אני א' 

 14מוחה על הפגיעה בכבודם של עובדי מועצה, הם לא נמצאים כאן, חלקם 

 15פה לפני, חלקם פה אחרי, חלקם התקבלו בתקופתי, הם אנשים 

 16מקצועיים, עושים את עבודתם נאמנה ובתחום המקצועי שלהם בוודאי 

 17  אני

 18 השאלה אם יש איזשהו, הם הלכו לבדוק משהו ...  מר י. זריהן:

 19 יכול להיות שהם מקצועיים אבל לא בוועדה. מר א. מעודה:

 20 ... אתה יכול להגיד לי גם ש...  מר י. זריהן:

 21 אני לא יודע.  מר ח. געש:

 22 שיש עשרה אנשים במועצה שבודקים את הגן...  מר י. זריהן:

 23 להגיד לך אני לא יודע מר ח. געש:

 24 אתה גם יכול להגיד לי שבודקים את זה כל יום. מר י. זריהן:

 25 לא בודקים את זה כל יום. מר ח. געש:

 26 בסדר, אתה יכול להגיד. מר י. זריהן:

 27 אני מבקש להביא להצבעה  מר ח. געש:

 28 אתה תגמור לי לדבר. מר י. זריהן:



  40-3666868חברת איגמי,                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
0...68 

 
 

86 

 1 כבר סיימת. בבקשה, דבר. מר ח. געש:

 2הפרעתי לך, נכון? בדיקת המועצה, אני מבקש לקבל את התיעוד אני לא  מר י. זריהן:

 3של כל הוועדה, של כל מי ש, של כל הפרוטוקול... אחרי הישיבה אפשר 

 4 לקבל את זה?

 5 אנחנו רוצים לדחות את הדיון, לקבל פרוטוקול...  מר א. מעודה:

 6 בגלל זה אני צריך את הפרוטוקול. מר י. זריהן:

 7 ל להחליט החלטה בלי פרוטוקול. איך אתה יכו מר א. מעודה:

 8 ... אצל מזכירת הוועדה ח ר. גלר:"רו

 9 לא, אתה צריך להביא לנו לחברי המועצה את הפרוטוקול. מר א. מעודה:

 10 יש פרוטוקול  ח ר. גלר:"רו

 11 ... ישיבות הנהלה  )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. מעודה:

 12 .גם הסגנית, גם המנהלת פיקוח, גם .. ובראן:'ד ג"עו

 13תגיד לי בבקשה, הוועדה החליטה לתת את הגן לויצ"ו, נכון? הוועדה גם  מר י. זריהן:

 14יודעת שבפרדס חנה כל הגנים הם חילוניים, הוועדה לא יכלה להרשות 

 15להעביר את הגן של ויצ"ו למקום הזה ולתת את הגן ההוא לנעמ"ת או 

 16 לגוף דתי?  )מדברים ביחד, לא ברור(

 17 ל המבנה הזה, המבנה הבא שביקשנו מדברים רק ע מר ח. געש:

 18 לא עושים פה רה ארגון של כל המעונות. ח ר. גלר:"רו

 19המועצה לפני שהיא באה בנושא הזה הייתה צריכה לחשוב מה קורה עם  מר י. זריהן:

 20 ה... הם רוצים לתת להם פתרון. )מדברים ביחד, לא ברור( 

 21 ביקשנו  מר ח. געש:

 22 . לא יכול להיות ש.. מר י. זריהן:

 23ביקשנו הצעה של מעון נוסף, נכון לרגע זה אני לא יודע אם נקבל או לא,  מר ח. געש:

 24...זה יהיה אותה פרוצדורה של פרסום פומבי ולהביא את המתמודדים, 

 25מי שיהיה בוועדה זה בטח לא יהיה בקדנציה הזאת, מי שיהיה בוועדת 

 26של  ההקצאות יצטרך לקחת בחשבון גם את מה שנאמר פה לגבי חלוקה

 27 אוכלוסיות אחרות.

 28שנה?  זה מה ש... זה לא  62...למה אתה כראש מועצה לא לקחת את זה  מר י. זריהן:
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 1שנה...  62מעניין... אני לא מדבר אתך, אני מדבר עם ראש המועצה... למה 

 2 שנה אי אפשר היה לסדר אזור תעשיה.  62אין אזורי תעשיה בפרדס חנה, 

 3 נכון  מר ח. געש:

 4 שנה אי אפשר לשנות חוק עזר ולעשות ... אי אפשר. 62 מר י. זריהן:

 5 אני, סיימת יוסי? מר ח. געש:

 6 כן מר י. זריהן:

 7אני מבקש להעמיד להצבעה, אני מבקש לאשר את המלצת ועדת  מר ח. געש:

 8  ההקצאות להקצאת קרקע למעון יום והתקשרות... מי בעד?

 9 רגע, רגע מר י. זריהן:

 10 הצעה נגדית. מר א. מעודה:

 11 ... הצעה נגדית. מי בעד? ר ח. געש:מ

 12 אתה מביא שתי הצעות? מר א. מעודה:

 13אני מביא, בסדר, מביא קודם את ההצעה שאני הבאתי, מי בעד ההצעה  מר ח. געש:

 14 שהוצעה פה. )מדברים ביחד, לא ברור( מי בעד? שבעה. מי נגד?

 15 הצעה נגדית. מר א. מעודה:

 16 לך נדון בה, בבקשה. שישה. עכשיו ההצעה הנגדית ש מר ח. געש:

 17 ההצעה הנגדית... אבל אתה הבאת את ההצבעה כבר. מר א. מעודה:

 18 שמתי את ההצעה שלי. מר ח. געש:

 19אבל שמים את שתי ההצעות, מצביעים על ההצעה הזאתי ועל ההצעה  מר א. מעודה:

 20 הזאת, לא ... אתה מביא את שתי ההצעות... 

 21 ...  מר ח. געש:

 22 עה...מי בעד ההצ מר א. מעודה:

 23 שנה לא הספיק לך ללמוד? 62 מר י. זריהן:

 24 טוב מר ח. געש:

 25אני מבקש לשקול, אני אומר קודם כל, א' מכיוון שאין פרוטוקול לדעתי  מר א. מעודה:

 26 ההצבעה הזו לא חוקית.

 27 טוב מר ח. געש:

 28 מכיוון שאני רוצה לדעת מה התנהל שם, לא מסקנות. מר א. מעודה:
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 1 סדר היוםהסעיף הבא על  מר ח. געש:

 2 לא, רגע, עוד לא אמרתי מה ההצעה שלי. מר א. מעודה:

 3 תשים את ההצעה שלך. מר ח. געש:

 4קול מה אתה ממהר? אני אומר בהצעה שלי אני רוצה לדחות... אין פרוטו מר א. מעודה:

 5לדעתי זה לא חוקי שאני לא יודע מה התנהל, שתיים, אני מציע שהוועדה 

 6נתונים החדשים שנתנו, כי דחינו כמה תשב, תשקול עוד פעם לאור כל ה

 7פעמים כי אי אפשר לבוא לקבוע מבחינת דתי או לא דתי, זאת הצעתי 

 8 לדחות את זה שהוועדה תדון עוד פעם.

 9 מי בעד ההצעה של אפרים?  מר ח. געש:

 10 שישה מר א. מעודה:

 11 מי נגד ההצעה של אפרים?  מר ח. געש:

 12 כרגיל מר א. מעודה:

 13 רבה, ההצעה נפלה. הסעיף הבא על סדר היום שבעה, תודה מר ח. געש:

 14 ... ר השמשוני:"ד

 15 לא, בשבוע הבא ישיבה חדשה עוד פעם. דיון חוזר בשבוע הבא.  מר א. מעודה:

 16 עוד שבוע דיון חוזר. מר י. זריהן:

 17 דיון חוזר בשבוע הבא.  מר א. מעודה:

 18 אפרים, תן לי לנהל את הישיבה בבקשה.  מר ח. געש:

 19 . ן בעיה. יש לנו עוד סעיפיםאי מר א. מעודה:

 20 

 21  2740. אישור המלצת ועדת תמיכות בדבר מתן תמיכות במסגרת תקציב המועצה לשנת 1

 22 )מצ"ב(.      

 23הסעיף הבא על סדר היום אישור המלצת ועדת תמיכות בדבר מתן  מר ח. געש:

 24 . בבקשה הגזבר.2468תמיכות במסגרת תקציב המועצה לשנת 

 25... מתקצבים בשלושה נושאים,  2468-בה הרגיל של המועצה לכן, בתקצי ח ר. גלר:"רו

 26בתחום הספורט, בתחום תנועות הנוער ובתחום התרבות. הייתה ישיבה 

 27של ועדת תמיכות שחילקה את התקציב בין המציעים, סך הכל בתחום 

 28אלף שקל העברה ישירה,  654אלף שקל.  844הספורט התקציב עמד על 
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 1בשווה כסף, ערך מתקנים שאנחנו נותנים אלף שקל  654-העברה כספית ו

 2 אפשרות להשתמש.

 3 ...  מר י. זריהן:

 4 ... מבקרת המועצה, ככה זה אמור.  ח ר. גלר:"רו

 5 הייתה הערה של מבקרת המועצה וגם הערה של  )לא ברור(  מר ח. געש:

 6אלף שקל. הייתה  654אלף שקל, לחינוך ותרבות  624... תנועות הנוער  ח ר. גלר:"רו

 7 ה של ועדת תמיכות ורשמנו את הנושאים ש... בכל אחד...ישיב

 8 תגיד לי בבקשה, אתה מדבר על דוחות של כל מי שנתן לך פה?  מר י. זריהן:

 9 כל הצעה כוללת גם תקציב ... וגם הדו"ח הכספי של שנה שעברה. ח ר. גלר:"רו

 10 שאלה, מועדון ספורט כמה כסף גובים מהילדים שלנו? מר י. זריהן:

 11 כמה כסף  גלר: ח ר."רו

 12 גובים  מר י. זריהן:

 13 ... סך הכל...הכנסה עצמית וגם הכנסה  ח ר. גלר:"רו

 14 לא, כמה הכנסה מילדים, מזה שגובים מילדים כמה נכנס? ...  מר י. זריהן:

 15 אני לא מצליח לזכור את כל המספרים. ח ר. גלר:"רו

 16קבל תשובות. הם למה לא הבאת אותה, אם מישהו ישאל אותך שאלה שי מר י. זריהן:

 17 מקבלים כסף מעוד מקורות?

 18 הם מקבלים מקרן קיסריה קצת, אנחנו והכנסה עצמית.  ח ר. גלר:"רו

 19אלף  24 עמותת מועדון ספורט בית"ר שילוט הם מקבלים ופרסום... ? מר י. זריהן:

 20למה אתה לא מגדיל להם את התמיכה לחבר'ה האלה, כבר שנים  .שקל

 21 .על זה שאנחנו מדברים

 22 ההחלטה הייתה ר. גלר: ח"רו

 23 ומאז... 54, 654אלף שקל,  244אז דיברנו שהם  מר י. זריהן:

 24אלף שקל, לכל אחת מקבוצות  34... להקצות לתחום הילדים והנוער  ח ר. גלר:"רו

 25 אלף שקל לכל אחת מהקבוצות, זאת ההחלטה.  24הבוגרים 

 26 מה זה החלטה? ...  מר י. זריהן:

 27ר תחום הנוער ... אגב שגם הייתה החלטה יואב... )מדברים לנו חשוב יות ח ר. גלר:"רו

 28 ביחד, לא ברור( 
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 1אופניים, עזוב... )מדברים ביחד,  , עזוב... כמו שלא נתתם כסף ל...עזוב מר י. זריהן:

 2 לא ברור(

 3אני לא מצליח להבין מה אתם מדברים, נחמיה, באמת מספיק, צאו ...  מר ח. געש:

 4 דברו.

 5 ם...כמה שני מר י. זריהן:

 6 אנחנו דנים בכובד ראש... )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. מעודה:

 7 יואב, אני לא מצליח, מה הייתה השאלה יוסי? מר ח. געש:

 8 ...מבית"ר כמה שנים לא היינו תומכים בה? מר י. זריהן:

 9 גם לפני שנה...  ח ר. גלר:"רו

 10 בית"ר זה הג'ודו? מר ח. געש:

 11שקל לכל אחת מהבנות, החלטנו  5,444ישרנו תמיכה זה הג'ודו, כן, א ח ר. גלר:"רו

 12 שקל. 5,444שבתחומי ספורט יחידניים התמיכה המירבית לכל ספורטאי 

 13 מי זה אנחנו? מר א. מעודה:

 14 הוועדה החליטה. ח ר. גלר:"רו

 15 ... 5,444זאת אומרת יבוא מישהו ויתאמן כדורסל אתן לו  מר א. מעודה:

 16 לא, לא מר ח. געש:

 17 יש עמותה.  מר י. זריהן:

 18)מדברים אבל העמותה היא מת"א, היא לא מפרדס חנה, היא לא ...  מר א. מעודה:

 19 ביחד, לא ברור( אם מישהו כואב לו האוזניים שיצא.

 20 חברים, יש לך עוד? יוסי, הלאה. מר ח. געש:

 21 הנוער העובד.  מר י. זריהן:

 22 דן שפירא, לא... מר א. מעודה:

 23 ל עשר דקות, אולי גם אפרים ירגע בינתיים. אנחנו עושים הפסקה ש מר ח. געש:

 24 הפסקה עשר דקות. )קטיעה(  מר א. מעודה:

 25 יוסי, עוד שאלות או שבהפסקה קיבלת תשובות מרן? מר ח. געש:

 26 קיבלתי תשובות. מר י. זריהן:

 27 קיבלת תשובות. מישהו רוצה להתייחס לתמיכות? כן. אפרים, מר ח. געש:

 28 להסתייג. אני רוצה להסתייג כן, כן, אני רוצה מר א. מעודה:
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 1 אני לא יכול לנהל את הישיבה. מר ח. געש:

 2 א' מר א. מעודה:

 3 כן מר ח. געש:

 4יש לי הסתייגות מדבר אחד שאני אומנם בפעם שעברה התנגדתי לאור  מר א. מעודה:

 5במשך החודשים האחרונים פנו אלי אנשים שהיו במצוקה הפרדס אבל 

 6 מר זריהן, מר זריהן. והפניתי אותם לאור הפרדס, אני, 

 7 כן מר ח. געש:

 8הפניתי אותם לאור הפרדס וראיתי שהם נותנים אוכל כל יום חמישי ואני  מר א. מעודה:

 9חושב, אני חושב באמת התקציב שנתנו להם פה נמוך לאור זה שהם ממש 

 10למען הקהילה, ממש, נותנים אוכל, אני ראיתי ... ראיתי זקנים, ראיתי 

 11אוכל. לא, זה פה הסתייגות ואני לא... אני חושב  מסוממים שנותנים להם

 12שמן הראוי לבוא לתת תקציב, כי אני לא רוצה לחשוב לרגע שהם יודיעו 

 13לתמי בר ששת שהם לא יתנו אוכל וכל האנשים האלה יבואו לתמי בר 

 14ששת כי הם מתואמים עם הרווחה, הרווחה שולחת להם אנשים, לדעתי 

 15 אלף.  66מה? לפחות עוד יש צורך ל)מלה לא ברורה( להם. 

 16 2460בתקציב של שנה הבאה, בתקציב התמיכות של  מר ח. געש:

 17 מה עם האוכל של עכשיו? אני יכול להגיד לך... מר א. מעודה:

 18אני יכול להגיד לך על אוכל מעכשיו שאני מתרומות של אנשים לא  מר ח. געש:

 19 מהמושבה הבאתי כסף לראש השנה לתוך הפול המרכזי של כולם.

 20בתוך העמותה, זאת אומרת  69-והעליתם ל 5,444אגב, בשנה שעברה היה  מר א. מעודה:

 21היה בתמיכות פה, דנו בזה ובאותו זמן, באותה שנה כעבור חודש נמצא 

 22תקציב, לדעתי אם אתה רוצה, אני יכול להגיד לך, אני יכול, אבל אני לא 

 23 רוצה לפגוע.

 24 העיתוי הוא לא נכון. מר ח. געש:

 25 עוד מעט ראש השנה. ה:מר א. מעוד

 26ראש השנה, אבל התקציב, אם יהיה עדכון תקציב, תקשיבו רגע, דיברנו  מר ח. געש:

 27אין תקציב מדינה, בישיבת התקציב, אם יעודכן מענק האיזון,  עם יוסי

 28תקציב העירייה עבר על תקציב איזון מופחת לפי ההנחיות של משרד 
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 1 הפנים.

 2 כן, אבל  מר א. מעודה:

 3 דקה, אתה לא מקשיב לי מר ח. געש:

 4 נו? מר א. מעודה:

 5, זה מה שאמרו שכאילו בתקציב 2468-אם יחזור בחזרה תקציב האיזון ל מר ח. געש:

 6ליולי יעבור תקציב  84-לא נוגעים בו, אבל אני לא רואה את זה, אם ב

 7המדינה, יגדל תקציב האיזון, נבדוק עוד פעם את תקציב התמיכות ונעדכן 

 8 אותו.

 9 זאת אומרת מתי יבוא העדכון, אחרי התקציב  :מר א. מעודה

 10אחרי שנדע אם יש כסף בקופה, נכון לעכשיו זה הכסף שיש וזה מה  מר ח. געש:

 11שהחלטנו, כמו שעשינו עדכון פה באמצע השנה, יתעדכן התקציב נעדכן 

 12 גם את תקציב התמיכות.

 13 רגע, אז אנחנו לא פוגעים עכשיו במענקים.  ר השמשוני:"ד

 14 בוודאי שלא.  מר ח. געש:

 15 הוועדה תקבע. ח ר. גלר:"רו

 16הוועדה קובעת, אני לא יודע, אני רק אומר מתחשבים בזה, קיבלתי גם  מר ח. געש:

 17היום מכתב בעניין אור הפרדס, בסדר, אני חושב שזאת החלוקה הכי 

 18 טובה והכי הוגנת שאפשר לעשות בטח בתקציב הנוכחי.

 19פילו התנגדתי אבל השנה ראיתי שבאמת אני אגיד לך בשנה שעברה א מר א. מעודה:

 20 . שיש צורך להעלות באמת כל מיני חלכאים ונדכאים שמה, אני חושב

 21 רן, מה זה מדרשת נוגה.  מר י. זריהן:

 22מדרשת נוגה, הקצאנו להם כסף גם לפני שנה. הם עושים פעילות של  ח ר. גלר:"רו

 23 חילוניים ודתיים, קבלת שבת, שיעורי תורה

 24 השנה הראשונה שלהם? זו מר י. זריהן:

 25 לא, שניה.  מר ח. געש:

 26 פעילות, לפני שנה הייתה שנה ראשונה.  ח ר. גלר:"רו

 27 שנה שניה עכשיו.  מר ח. געש:

 28 קיבלתם אישור בכתב מהוועדה לניגוד עניינים בקשר לדודאים? מר י. זריהן:
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 1 ני לא.אני לא, לשאלתך כן קיבלו, הגברת קיבלה והיועץ המשפטי קיבל, א מר ח. געש:

 2 קיבלת מכתב? מר י. זריהן:

 3 הגשת תלונה. ובראן:'ד ג"עו

 4 לא... מר י. זריהן:

 5 ביקשו תגובה. ובראן:'ד ג"עו

 6 ביקשו תגובה עד השביעי לשביעי. מר ח. געש:

 7 עד השביעי לשביעי?  מר א. מעודה:

 8יש כאן תמיכות שחמישים אחוז תמיכה קיבלו אחרים, איפה  דובר:

 9 -הפורפורציות בין ה

 10... יש כאן איזה 65וקיבל  64. ביקש 24, מקבל 04הכוונה מישהו מגיש  א. מעודה:מר 

 11 סדר מסוים? איך זה עובד?

 12לא, הסדר, יש לנו את כל המסמכים ואת המטרה של התמיכה בדוחות  ח ר. גלר:"רו

 13 הכספיים והכל, אנחנו לא יוצרים מצב שכל מי שיבקש יותר יקבל יותר.

 14 בוודאי דובר:

 15 אחרת נגיע פה לערכים מאוד מאוד גבוהים. ח ר. גלר:"רו

 16 אין ספק. דובר:

 17יש לנו את כל המסמכים, יושבת ועדה, בודקת את המטרות, בודקת את  ח ר. גלר:"רו

 18 המסמכים ומגיעה למסקנות.

 19 העמותה למען הקשיש אני רוצה להבין, זה עוד גוף מעבר למה שיש לנו ...  מר א. מעודה:

 20שיש היא בעצם הגוף שעושה חלק גדול מהפעילות של העמותה למען הק מר ח. געש:

 21 -ה

 22 בתוך הקשישים? מר א. מעודה:

 23 בתוך הפעילות של הקשישים, בתוך המועדונים שלנו.  מר ח. געש:

 24 אבל יש, יש לנו בתוך התקציב  מר א. מעודה:

 25 נכון, אבל להם יש פעילות נוספת. מר ח. געש:

 26 אז למה לא הוספנו את זה? מר א. מעודה:

 27 כי ככה הנושא של הגמלאים עובד בארץ עם עמותות למען הקשיש. ח. געש:מר 

 28 לא, אני אומר הסכום הזה אפשר להוציא את זה על בסיס התקציב. מר א. מעודה:
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 1 נו אז? אז חלק מהפעילויות  מר ח. געש:

 2 תוסיף ... מר א. מעודה:

 3אש"ל חלק מהפעילויות אי אפשר יהיה לעשות כי יש להם השלמה מ מר ח. געש:

 4 וממקומות אחרים. 

 5 אני פעם אחת רוצה לדעת הווטרינרים  מר א. מעודה:

 6 ווטרנים... ר השמשוני:"ד

 7 אני מזמין אותך  מר ח. געש:

 8 מה זה? אמרו פעם שזה חדרה. מר א. מעודה:

 9 מה פתאום. מר ח. געש:

 10 מה זה ווטרנים? מר א. מעודה:

 11 של הווטרנים תבוא איתי.ברוך הבא לפרדס חנה כרכור, באירוע הבא  מר ח. געש:

 12 לא אירוע, חוץ מאירוע מה הם עושים? מר א. מעודה:

 13 פעילות חברתית של בני, יוצאי חבר העמים לשעבר.  מר ח. געש:

 14 איפה הפעילות נעשית? מר א. מעודה:

 15 הפעילות נעשית במועדון בדרך למרחב.  מר ח. געש:

 16 איפה שהיה בית"ר? מר א. מעודה:

 17 ק מהפעילות.כן, זה חל מר ח. געש:

 18 ומי הממונה לארגן את זה שם? מר א. מעודה:

 19 אלה מארגנים לעצמם את הפעילות. מר ח. געש:

 20 יש להם מזכירות. ח. בן צבי: 'גב

 21 שלהם מר ח. געש:

 22 זה עמותה אפרים, עמותה, יש ועד מנהל והכל. ח ר. גלר:"רו

 23 -יש מישהו מהמועצה ש מר א. מעודה:

 24 בגדול, יש בעקיפין אין מישהו מהמועצה, מר ח. געש:

 25 היה איזה עובד אחד שמה. מר א. מעודה:

 26 העובד הוא רכז הקליטה של הקווקזים, רפאל.  מר ח. געש:

 27 כן מר א. מעודה:

 28הוא במשרה יעודית שהשכר מגיע ממשרד הקליטה ויש שם הרבה מאוד  מר ח. געש:
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 1 פעילות והרבה פעילויות יפות.

 2 ו כדוברת רוסית שמלווה אותם.גם עובדת סוציאלית שלנ ח. בן צבי: 'גב

 3 מה עוד? מר ח. געש:

 4אז או.קי., אז לגבי טל שפירא ודן שפירא, עד מתי אנחנו צריכים לתמוך  מר א. מעודה:

 5 בהם?

 6 במי? מר ח. געש:

 7 בשפירא מר א. מעודה:

 8עד שיוכרו על ידי גופי הספורט במדינת ישראל כעתודה אולימפית של  מר ח. געש:

 9 כנסים לתחום של המחוננים.ישראל ומאותו רגע נ

 10 מה זה עמותת מיטב ת"א, זאת אומרת אם היא היום אלופת הארץ  מר א. מעודה:

 11 נכון מר ח. געש:

 12  -אין כבר גוף ש מר א. מעודה:

 13 עוד לא, לצערי לא. מר ח. געש:

 14 אין עמותה מקומית. ח ר. גלר:"רו

 15 ותאין עמותה מקומית ולכן יש שייטים שמתאמנים בעמות מר ח. געש:

 16 ומה הם נקראים, שייכים להפועל, למכבי, למי הם שייכים? מר א. מעודה:

 17 שום דבר, עמותת רחף של הגלישה  מר ח. געש:

 18 פורט או משהו הם שייכים לאיזה גוף ... ס מר א. מעודה:

 19לא, היום יש עמותות שונות ומשונות שעוסקות בהרבה דברים, למשל  מר ח. געש:

 20 ס פרטי. של בי" הג'ודו בפרדס חנה הוא בכלל

 21 הם שייכים לת"א. מר א. מעודה:

 22אבל עמותה נמצאת בת"א, היא התחילה להתאמן, גדלה בפרדס חנה,  מר ח. געש:

 23ראו שהיא כישרון, עברה לדרג הבא, אם היא תוקם כעתודה אולימפית 

 24אז באיזשהו שלב יעבירו אותה למחוננים של וינגייט, גם האגודה הזאת 

 25 , ככה היה גם עם גל פרידמן בזמנו עד שהוא לא תצטרך לתת לה כלום

 26 גל פרידמן לא נתנו  מר א. מעודה:

 27 גל פרידמן לא נתנו כי לא נתנו אז תמיכות בכלל. מר ח. געש:

 28 באותו זמן לא נתנו תמיכות. ח ר. גלר:"רו
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 1לא נתנו תמיכות, כשגל פרידמן גדל אבא שלו ודוד שלו אספו כסף  מר ח. געש:

 2 שהוא עלה על המפה הארצית. מספונסרים פרטיים עד

 3 במלים אחרות זה יכול להיות עוד שנה, שנתיים שלוש מר א. מעודה:

 4 שלוש. כן. –לא עשרים שנים, יכול להיות שנתיים  מר ח. געש:

 5 אז נא את ההסתייגות שאני מבקש להעלות לפרדס הזה. מר א. מעודה:

 6 מי בעד ההסתייגות של דקה, אז אני מבקש,  מר ח. געש:

 7 בעד להוסיף . מעודה:מר א

 8 כסף לעמותת אור הפרדס הוא מבקש להוסיף  מר ח. געש:

 9 בגלל שהם ... מר א. מעודה:

 10 בסדר מר ח. געש:

 11 זה בתיאום עם תמי בר ששת. מר א. מעודה:

 12מי בעד?  הוא לא אומר כמה, הוא אומר להוסיף, אז אני אמרתי, ההצעה  מר ח. געש:

 13 שלי הייתה לחכות כמו שעשינו שנה. 

 14 בעד להוסיף ...  מר א. מעודה:

 15 לעדכון תקציב. מר ח. געש:

 16 -אז ההחלטה כן להוסיף לאחר ש מר א. מעודה:

 17בכל מקרה בוועדה הייתי צריך לדון, אני עוד לא יודע מה גובה עדכון  מר ח. געש:

 18התקציב. )מדברים ביחד, לא ברור( חברים, כמו שעשינו שנה שעברה, 

 19קציב ועדכנו את התמיכות, זה נכון? במהלך שנה שעברה עדכנו את הת

 20 )מדברים ביחד, לא ברור( 

 21 אם וכאשר יעודכן התקציב נאשר. ר השמשוני:"ד

 22אנחנו עכשיו לא מאשרים כלום, כי אני לא יודע סכומים. אבל אני מביא  מר ח. געש:

 23אלי, אני מבקש לאשר את המלצת ועדת התמיכות, מי בעד? פה אחד, 

 24 תודה רבה. 

 25 

 26 וי של הגזבר זיוה דסקל, נציגת אגף הכספים כחברה בוועדת הקצאות קרקע . אישור מינ3

 27 ללא תמורה או בתמורה סמלית.     

 28סעיף הבא על סדר היום, האישור של המינוי של הגב' זיוה דסקל נציגת  מר ח. געש:
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 1 אגף הכספים כחברת ועדת הקצאות קרקע. 

 2 מאיפה אתה קורא?   מר א. מעודה:

 3 ש על סדר היום.סעיף ש מר ח. געש:

 4 מה זה? מר א. מעודה:

 5לצרף את זיוה לוועדת הקצאת קרקע ללא תמורה ו/או מבנים לא תמורה  מר ח. געש:

 6 או בתמורה סמלית, אתה רוצה להסביר? 

 7 על פי חוזר המנכ"ל ל ח ר. גלר:"רו

 8 מה זה תמורה סמלית?  מר י. קעטבי:

 9 זה שם הוועדה. ח ר. גלר:"רו

 10 ..  )מדברים ביחד, לא ברור(שם הוועדה. מר ח. געש:

 11מה זה? בוודאי שמגיע, בוועדה חייב להיות נציג של ועדת הכספים, היות  ח ר. גלר:"רו

 12 -ואני כנציג של ה

 13השם של הוועדה. אתה יכול לדרוש כשאתה מקצה קרקע, לדרוש תמורה  מר ח. געש:

 14סמלית, אנחנו עד היום עם כל ההקצאות קרקע שעשינו בין אם זה 

 15בין אם זה חלקה לבני עקיבא או למישהו אחר זה היה ללא  מקלטים,

 16 תמורה. 

 17חשבתי מינוי של הגב' זיוה דסקל ללא אני חשבתי בתמורה סמלית לזיוה.  מר א. מעודה:

 18 תמורה או בתמורה כספית.

 19 לא, כתוב חברה בוועדת ההקצאות. מר ח. געש:

 20 לא, אבל באמת כמה חברים בוועדה? אתם ארבעה? מר א. מעודה:

 21 ארבעה חברים וצריך להצטרף נציג של אגף הכספים לוועדה.  ח ר. גלר:"רו

 22 רן יושב שם כמזכיר. מר ח. געש:

 23אני כמזכיר המועצה, יו"ר הוועדה, צריך לצרף את נציג הכספים.  ח ר. גלר:"רו

 24 )מדברים ביחד, לא ברור(

 25פה אחד,  לפי חלוקת העומס בגזברות. אני מבקש לאשר את זיוה, מי בעד? מר ח. געש:

 26 תודה. 

 27 

 28 
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 1 )מצ"ב(.  41/1/40. אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 0

 2יש פה המלצה של ועדת השמות, אפרים, אתה רוצה להתייחס? אני  מר ח. געש:

 3 ממליץ לאשר אותה כמו שהיא. אם מישהו רוצה להתייחס.

 4 כמו שהיא להצביע. מר א. מעודה:

 5ההמלצה של ועדת ההנצחה, הכיכר יעקב, אנחנו מעלים להצבעה את כל  מר ח. געש:

 6 על שם דוד פרץ עליו השלום, גני הילדים 

 7 גני הילדים נורית ...  מר א. מעודה:

 8 חרצית ח ר. גלר:"רו

 9 נורית, יקינטון, חרצית ואני לא יודע מה עוד שמה.  מר ח. געש:

 10 דובדבן. ח ר. גלר:"רו

 11 שמעתי ששם יהיה גן לילדים  מר א. מעודה:

 12ים יצטרכו למצוא שם אחר. לא, גנים. אנחנו במהלך הקדנציה אם קי מר ח. געש:

 13 גני ילדים. 26הזאת נבנו 

 14אני הבנתי שמקצים גן לילדים אוטיסטיים והוא יהיה בשנה הראשונה  מר א. מעודה:

 15 שם. אז אני מבקש, בגן שהם יהיו זה יהיה נורית. 

 16 זה לא משנה. מר ח. געש:

 17 לא, בגלל שזה... מר א. מעודה:

 18 לא, עזוב, קבעתם שמות, נתנו להם את המקומות. עש:מר ח. ג

 19 זה כתוב. מר א. מעודה:

 20 אז נתנו את המקומות.  מר ח. געש:

 21 לא, התכוונתי שהילדים האוטיסטיים יהיו בנורית, לא בחרצית. מר א. מעודה:

 22ואתה רוצה שהשם של הגננת תהיה חסיה. אני מבקש לאשר את  מר ח. געש:

 23 מי בעד? הפרוטוקול של ועדת שמות,

 24 אני רוצה בבקשה להעיר משהו למעודה. מר י. זריהן:

 25 כן מר ח. געש:

 26 אני רק מבקש שהכיכר הזאת לא תהיה עם פח כמו ...  מר י. זריהן:

 27 לא, מה סיכמנו? מר ח. געש:

 28 תעשו את זה כבר יותר נורמלי. מר י. זריהן:
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 1 כתוב אופי שילוט ההנצחה יהיה אחיד, הולם, צנוע. מר א. מעודה:

 2עשינו, תראה, את מקלף אם ראיתם, למקלף יש רק עמוד זיכרון בצד  מר ח. געש:

 3בתוך השוליים שאומר מי האיש ומה הקשר שלו למושבה... אבל זה 

 4הסיבה שאבי הוריד את ההצעה שלו, יוסי. זו הצעה שהוא על הכיכר כי 

 5 בלאו הכי צריך לעצב אותה מחדש עכשיו.

 6 אבל הכיכר של מע"צ. מר י. זריהן:

 7 מה זה משנה? מר א. מעודה:

 8קיבלנו כסף, עזוב את הכיכר של מע"צ, לא יודע מי סיפר לכם סיפורים,  מר ח. געש:

 9אנחנו אישרנו פה תב"ר של הקמת הכיכר, התשלום הוא אני לא זוכר את 

 10 4.של משרד התחבורה.  84שלנו,  4.שלנו,  34או  MATCHING ,.4-ה

 11מחייב שגם הגינון והכל יהיה  שלנו, משרד התחבורה 84משרד התחבורה 

 12בתוך התקציב ולכן לקח הרבה זמן כי היית צריך לקחת משרד מתכננים 

 13וזה מה שיצא, עכשיו בגלל ההנצחה אני צריך לעשות תכנון מחדש של 

 14 הדבר הזה.  )ד"ר השמשוני ברקע, לא ברור( אישור תב"רים.

 15 מה ...למה לא לעשות ליד בית ספר... כיכר קטן, ל ח. בן צבי: 'גב

 16 איפה אני אעשה כיכר? איפה אני אעשה כיכר? עשינו כיכר שמה, מה מר ח. געש:

 17 ראיתי ,למה לא להביא את השם הזה ל...  ח. בן צבי: 'גב

 18 כי ככה המליצה הוועדה וככה אישרנו בהנהלה.  מר ח. געש:

 19 -... מה זה, בחיי, לתת פסל ל ח. בן צבי: 'גב

 20 אין פסל. מר ח. געש:

 21 בית קברות מול העיניים.  בי:ח. בן צ 'גב

 22בכניסה לאור עקיבא יש סלע על שמו של בן אדם, סלע קטן ויפה. יש פה  מר ח. געש:

 23 רשימה של תב"רים. 

 24 רגע, אישרנו קודם כל פה אחד.  ח ר. גלר:"רו

 25 

 26 . אישור תב"רים )מצ"ב(. 8

 27 אלף שקל, איזה רכבים? 244רן, מה זה  מר י. זריהן:

 28  קורא?איפה אתה  מר ח. געש:
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 1 אישרנו בתקציב הרגיל יוסי.  )מדברים ביחד, לא ברור(  ח ר. גלר:"רו

 2 באיזה מספר מתחילים? ח. בן צבי: 'גב

 3 688 ח ר. גלר:"רו

 4 , כמה?8רכבים,  2מה זה,  מר י. זריהן:

 5 התב"ר הראשון.  688. 8-ל 2בין  ח ר. גלר:"רו

 6 ... שישנם או אתה מחליף? מר י. זריהן:

 7ים... למי מחליפים? לעוזרי מהנדס החלפה, אין חדש. אלה רכב לא, ח ר. גלר:"רו

 8 המועצה.

 9 שמות, שמות מר י. זריהן:

 10 זה גם למהנדס  ח ר. גלר:"רו

 11 למה לא? מגיע לו. מר י. זריהן:

 12 שמות זה יוסי לאוניד.  ח ר. גלר:"רו

 13 ? 688 -מה זה ב מר א. מעודה:

 14 מי זה לאוניד?  מר י. זריהן:

 15 נדס המועצה.עוזר מה ח ר. גלר:"רו

 16 לא המפקח, יש גם אחד לאוניד שיושב פה. מר ח. געש:

 17 ? 0טופסי ... מר י. זריהן:

 18 , שיפוצי קיץ, תיקוני מדרכות.0טופסי  מר ח. געש:

 19 לאוניד ועוד מי אמרנו? והמהנדס. )מדברים ביחד, לא ברור(  מר י. זריהן:

 20 מה זה אומר, יש שניים? מר א. מעודה:

 21 שניים מר ח. געש:

 22 או שניים או שלושה. ח ר. גלר:"רו

 23 שניים או שלושה.  מר ח. געש:

 24 בוא נחליט, שניים או שלושה, מה זה שניים? צריך אנשים שינהגו בהם. מר א. מעודה:

 25 בוודאי  ח ר. גלר:"רו

 26 אז כמה אנשים צריך? מר א. מעודה:

 27 אנחנו לא קונים רכבים בנוסף אלא מחליפים את הקיימים.  ח ר. גלר:"רו

 28 זאת אומרת אתה קונה רכבים, מחפש אנשים לשם או שיש  מעודה: מר א.
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 1 לא, לא, לאנשים קיימים להחליף את הרכב. ח ר. גלר:"רו

 2 נו, באמת, נו באמת... )מדברים ביחד, לא ברור( מר א. מעודה:

 3 לאותו נהג מחליפים לו את הרכב. דובר:

 4 שניים או שלושה? אז כמה רכבים? מר א. מעודה:

 5 בין שניים לשלושה. ח ר. גלר:"רו

 6 בין שניים לשלושה רכבים, הכוונה להתחיל להחליף את ציר הרכב. מר ח. געש:

 7 הרכבים של אלה שיש להם. מר א. מעודה:

 8 כן מר ח. געש:

 9 בוודאי, את הקיימים אנחנו נמכור אם יהיה אפשר. ח ר. גלר:"רו

 10 זה הנדסה יש שם רכבים שניים או אחד, ישנים, ענתיקות... שפ"ע, מר ח. געש:

 11  איזה רכבים מחליפים פה? מר י. זריהן:

 12 זה שני רכבים, זה לשפ"ע תפעול ופיקוח. ח ר. גלר:"רו

 13 למה לא שמת את זה בסעיף רכישת רכבים? מר א. מעודה:

 14 לפי חוות דעת של היועץ בטיחות. ח ר. גלר:"רו

 15מדברים לא הבנתי, כי למה אני צריך לשפ"ע רכב בנפרד? למה לא... ) מר א. מעודה:

 16 ביחד, לא ברור(

 17 יועץ בטיחות הוא מכונאי? מר י. זריהן:

 18 יועץ הבטיחות אני חושב שגם מכונאי. ח ר. גלר:"רו

 19 אתה חושב? מר י. זריהן:

 20 לדעתי כדי להיוץ יועץ בטיחות אתה חייב להיות מכונאי.  ח ר. גלר:"רו

 21  למה לשפ"ע אני צריך סעיף מיוחד? מר א. מעודה:

 22 אין לו תעודה של יועץ בטיחות. אבל  מר י. זריהן:

 23 עוד פעם אתה מתחיל בזה? ח ר. גלר:"רו

 24 למי? מר ח. געש:

 25 ליועץ בטיחות. מר י. זריהן:

 26 זה הדיון עכשיו? ח ר. גלר:"רו

 27מי שזכה במכרז, בדקתי, מי שזכה במכרז יש לו תעודה בדיוק, כנראה,  מר ח. געש:

 28 לא יודע 
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 1 במכרז?זה שנמצא פה זה זה שזכה  מר י. זריהן:

 2 הם שניהם נמצאים פה. ח ר. גלר:"רו

 3לא יודע, אתה אומר לי שזה שזכה יש לו, זה שנמצא פה יש לו? יכול  מר י. זריהן:

 4 להיות שזה... 

 5אני רואה לפעמים שני אנשים ולפעמים אחד, אז אני לא יודע להגיד לך מי  מר ח. געש:

 6 כןנמצא מתי. 

 7 של מי הרכבים של שפ"ע? מר י. זריהן:

 8אני אומר, אנחנו נראה לפי הרכבים הישנים והבלויים ונחליף אותם  ח ר. גלר:"רו

 9 בשביל להתקדם ב... 

 10 זאת אומרת אין לך עכשיו משהו מוגדר  מר י. זריהן:

 11 כרגע לא.  ח ר. גלר:"רו

 12 אבל למה שמת את זה בסעיף נפרד?  מר א. מעודה:

 13 כי עדיף להפריד.  הנדסה באגף נפרד  ח ר. גלר:"רו

 14 הנדסה זה הנדסה געש: מר ח.

 15 ואגף שפ"ע זה ... ח ר. גלר:"רו

 16 למה אתה לא בודק קודם אם צריך ואז מוציא תב"ר. מר י. זריהן:

 17 קודם כל צריך תמיד.  ח ר. גלר:"רו

 18תבוא אלי בשש וחצי בבוקר, תראה את חלק מהרכבים שיוצאים משפ"ע  מר ח. געש:

 19 מאחורי הרבנות.

 20 ני תשע, כבר הגיע הזמן להחליף. רכבים בני עשר, ב ח ר. גלר:"רו

 21 זה רכבים שאתה קונה אותם בליסינג? מר י. זריהן:

 22 סביר להניח שכן.  ח ר. גלר:"רו

 23יש לך איזושהי הגדרה לגבי הקילומטרז' שלהם? או שאתה קונה מליסינג  מר י. זריהן:

 24 אלף קילומטר.  844

 25 הרכבים הכי טובים שאפשר למצוא בשוק. ח ר. גלר:"רו

 26 עם איזה...  ריהן:מר י. ז

 27 אלף קילומטר. 24היה רכב שקנינו לא מזמן עם  ח ר. גלר:"רו

 28 מליסינג.  מר י. זריהן:
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 1 השאלה אם כולם...  מר י. זריהן:

 2 מחפשים ח ר. גלר:"רו

 3 . 844ולא  244, לא 4., 64 דובר:

 4 איזה רכב זה היה רן? מר י. קעטבי:

 5 שקנינו? ח ר. גלר:"רו

 6 כן מר י. קעטבי:

 7 שנים.  8קורולה. זה ליסינג, זה בני  גלר:ח ר. "רו

 8 של עבד האחרון. )מדברים ביחד, לא ברור(  דובר:

 9 . 2466, 2464 ח ר. גלר:"רו

 10 פיתוח שכונת באמונה, תמחקו את השם, זה ההמשך של מוסקוביץ. מר ח. געש:

 11 אמונה אמרת. מר א. מעודה:

 12 זה השם של החברה. מר ח. געש:

 13 שם קוד.  ח ר. גלר:"רו

 14היא השלמה של התב"ע של מוסקוביץ, בפינה שם של הרכבת. אז כל פעם  ח. געש:מר 

 15 קראו אותה בשם אחר, בכל אופן צריך לעשות את החלק של המועצה. 

 16 יש חברת בנייה אמונה? מר א. מעודה:

 17 אמונה, כן, כן, שבונה לציבור הדתי. מר ח. געש:

 18 אז לכתוב חברת בנייה אמונה. מר א. מעודה:

 19במועצה זה היה ידוע כפרויקט שיכון ופיתוח, אז זה השלמה של השלושה  :מר ח. געש

 20 יח' דיור. 30בניינים, 

 21 ... בלי ידיעתך.  מר א. מעודה:

 22לא בלי ידיעתי, בלי ידיעת אף אחד, העבירו זכויות לא בדרך של תב"ע  מר ח. געש:

 23 אלא בדרך של היתר בנייה... עוד שאלות.

 24 ם בשכונה?איזה פיתוח עושי מר י. זריהן:

 25 יש דרך ללא גישה, דרך ללא מוצא באורך של  מר א. רפופורט:

 26 יש שם שלושה בניינים.  מר ח. געש:

 27קולדיסק כזה לחניה, זה המטלה הציבורית, זה דרך ציבורית, אנחנו  מר א. רפופורט:

 28 צריכים לעשות. 
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 1 היא לא סלולה היום?  מר י. זריהן:

 2 לושת הבניינים שבונים עכשיו בפינה. לא, אין כלום, זה עכשיו ש מר ח. געש:

 3 ... לוקחים מהם.44.-ה מר א. מעודה:

 4 זה אגרות. מר ח. געש:

 5 ...מוסדות חינוך... מר א. מעודה:

 6 כל הזמן מעדכנים, מחדשים, תחשוב רק שרק, כוכי בבקשה. מר ח. געש:

 7 ...תוספת על המכרז. מר א. מעודה:

 8 זה המכרז. ח ר. גלר:"רו

 9גני ילדים חדשים, יש מגרש, אולם ספורט  0אני לא יכול ככה, יש  חבר'ה, מר ח. געש:

 10 חדש ברבין, דקה.

 11 אבל עשינו מכרז, זכה.  מר א. מעודה:

 12 אז זה התב"ר.  ח ר. גלר:"רו

 13 אז זה התב"ר. מר ח. געש:

 14 אז עשית מכרז לפני תב"ר.  מר א. מעודה:

 15 חלק מהכסף...  מר ח. געש:

 16 לא מקובל. מר א. מעודה:

 17 מה לא מקובל? ש:מר ח. גע

 18 קודם תב"ר ואחר כך מכרז. מר א. מעודה:

 19 לא יוצאים לעבודה ח ר. גלר:"רו

 20אחרי פתיחת שנת הלימודים נגמור את זה, אני לא אצא לעבודה בלי זה.  מר ח. געש:

 21 כן

 22 או.קי., מה לא יוצא לעבודה, כבר קיבלו...  מר א. מעודה:

 23 עוד לא התחילו לעבוד.  מר ח. געש:

 24 קודם תב"ר ואחר כך מכרז. דה:מר א. מעו

 25 בסדר.  ח ר. גלר:"רו

 26 יש לנו מומחה בטיחות מוסדות חינוך, עבר קורס, השתלם, קיבל תעודה.  מר ח. געש:

 27 בי"ס חורב... דובר:

 28 בבי"ס חורב את הגידור אנחנו עשינו. מר ח. געש:
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 1 החלפנו בחזית. ח ר. גלר:"רו

 2, אני מוכן לבדוק לך מחר על הגדר שהחלפנו מקדימה עברה בטיחות מר ח. געש:

 3עושה עבודה נאמנה בעניין הזה של בטיחות.על הגדר הבוקר. פאבל 

 4 מקדימה אני מדבר, זו הגדר שהמועצה עשתה.

 5 רק בחזית. ח ר. גלר:"רו

 6 מערכות כיבוי אש בגני ילדים, אתה רוצה להסביר? מר ח. געש:

 7בכל גן ילדים צריך כיבוי אש, יצאה הנחיה חדשה ממשרד החינוך ש ח ר. גלר:"רו

 8שאנחנו נתקין  2460, 2468להתקין מערכת לכיבוי אש, נתנו לנו שנתיים 

 9את המערכות, חצי מהעלות על חשבון משרד החינוך. כיבוי אש רגיל, 

 10 מחובר למוקד. גלאים

 11גלאי, לא ספרינקלרים. עשו שני דברים, שנה שעברה פתחנו תב"ר בגלל  מר ח. געש:

 12דות חינוך ועכשיו מחייבים גלאים מחוברים שהכפילו את המטפים במוס

 13 למוקד. 

 14 אופק חדש. מר י. זריהן:

 15 אופק חדש זה משרד החינוך.  מר ח. געש:

 16 הכל משרד החינוך?  מר י. זריהן:

 17 הכל משרד החינוך.  מר ח. געש:

 18 למה הוחלט על ...  מר א. מעודה:

 19 כי ... כבר יש. מר ח. געש:

 20 ספר אופק חדש.יש לכולם, לכל הבתי  ח ר. גלר:"רו

 21 לכל בתי הספר היסודיים יש להם? מר א. מעודה:

 22כן. מפעל הפיס בשביל להגיש את החומר כדי לקבל את הכסף ממפעל  ח ר. גלר:"רו

 23הפיס הם ביקשו להפריד את זה לתב"ר נפרד, אז הוצאנו את הסכום 

 24משיפוצי קיץ ושמנו בסעיף חדש, סעיף נפרד. הורדנו משיפוצי קיץ שנה 

 25 פתחנו תב"ר חדש.קודמת ו

 26 משנה קודמת? מר א. מעודה:

 27 תשע"ב, שנה קודמת. ח ר. גלר:"רו

 28 משנה קודמת עכשיו אתה עושה תב"ר נפרד? מר א. מעודה:
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 1אנחנו מעדכנים את  664רק הורדנו את הסכום והוספנו, זה דבר חדש.  ח ר. גלר:"רו

 2 הסכומים לפי התקציב של הפיס. 

 3 .6,894,444מפעל הפיס שיפוץ בי"ס חקלאי,  מר א. מעודה:

 4 כן, זה מה ש...  ח ר. גלר:"רו

 5 הקבלן עובד.  מר א. מעודה:

 6 אפרים, שבת, שבת... דובר:

 7 לא, לא, אני באמת עדיין...  מר א. מעודה:

 8התב"ר הזה אפרים, התב"ר הזה שנה קודמת, לא השנה. מה שהוא עובד  ח ר. גלר:"רו

 9 השנה באפריל אנחנו כבר פתחנו תב"ר.

 10 אז זה שנה שעברה? עוד יותר גרוע.  ודה:מר א. מע

 11 , תסתכל.683-ו 509 ח ר. גלר:"רו

 12 תקשיב מר ח. געש:

 13 רק בעיה רישומית הייתה.  ח ר. גלר:"רו

 14מפעל הפיס כשהוא משתתף הוא אומר אני רוצה שתראה לי שפתחת את  מר ח. געש:

 15 התב"ר בנפרד, מה ששלך שלך, מה שלי שלי.

 16 הראשון זה במינוס. רק ... הסעיף  ח ר. גלר:"רו

 17 במינוס מר ח. געש:

 18 אז למה זה לא מינוס? מר א. מעודה:

 19 זה במינוס. ח ר. גלר:"רו

 20 הסעיף הראשון במינוס.  מר ח. געש:

 21 לא, אבל פה השלישי חקלאי, זה לא מינוס. מר א. מעודה:

 22 במינוס. 6,266,444, יש לך מינוס 509 מר ח. געש:

 23אתה אומר שזה של שנה שעברה, למה זה לא  אני רואה, 683-לא, ב מר א. מעודה:

 24 במינוס?

 25 כי עכשיו זה התב"ר החדש, זה בפלוס. ח ר. גלר:"רו

 26 בוא, בוא מר א. מעודה:

 27 זה במינוס. 509 ח ר. גלר:"רו

 28 זה משנת תשע"ב הוצאת את זה? רצו תב"ר, תעשה במינוס. מר א. מעודה:
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 1 במינוס. אז עשינו מינוס למעלה, תסתכל. למעלה זה ח ר. גלר:"רו

 2 אז זה משהו אחר. מר א. מעודה:

 3 זה אותו סכום.  ח ר. גלר:"רו

 4 זה לא אותו סכום. מר א. מעודה:

 5 זה אותה עבודה, זה אותה עבודה.  ח ר. גלר:"רו

 6 מה שהיית צריך לעשות...  מר ח. געש:

 7 אבל פה כל הכסף הולך רק לחקלאי. ח ר. גלר:"רו

 8 אלף... 644אז איפה  מר א. מעודה:

 9כי אז שקיבלנו הרשאה של הפיס הסכום הוא צמוד, היות ועוד לא קיבלנו  ר. גלר:ח "רו

 10את הסכום אז הסכום גדל, הוא הוגדל לעוד מאה אלף שקל. על חשבון 

 11 הפיס.

 12 אז למה לא עשית מינוס אותו דבר.  מר א. מעודה:

 13 כתבתי למעלה מינוס.  )מדברים ביחד, לא ברור(  ח ר. גלר:"רו

 14 ... 644למטה זה מינוס  אחד ר השמשוני:"ד

 15 , אבל מה עם פה? השיפוץ 054זה  מר א. מעודה:

 16 , למעלה אפרים.054לא  ח ר. גלר:"רו

 17 683-לא, ב מר א. מעודה:

 18 כן, זה תב"ר חדש. ח ר. גלר:"רו

 19 אה, זה תב"ר חדש. מר א. מעודה:

 20 זה ישן שהורדנו את ההקצבה של מפעל הפיס.  509-ו ח ר. גלר:"רו

 21 ... מר א. מעודה:

 22 לא, זה עובד על התקציב של השנה, לא שנה קודמת. ח ר. גלר:"רו

 23 אז זה של השנה הקודמת? מר א. מעודה:

 24 זה הוא עשה לפני שנה. ח ר. גלר:"רו

 25 ומה זה עכשיו, אתה רק מעכב? רק שניה, הראשון הבנתי.  מר א. מעודה:

 26 ?683או  664אתה מדבר על  ח ר. גלר:"רו

 27 683 מר א. מעודה:

 28 רק על ההקצבה שלו.מפעל הפיס רוצה תב"ר  683 גלר:ח ר. "רו
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 1 אז למה לא שמת קו של מינוס? מר א. מעודה:

 2 המינוס שמתי למעלה, בשביל ח ר. גלר:"רו

 3 למעלה זה למעלה. מר א. מעודה:

 4 זה הוצאתי את הכסף ופה הכנסתי את הכסף. ח ר. גלר:"רו

 5 אז איך הכנסת פתאום עוד מאה אלף נוסף? מר א. מעודה:

 6אז אני אומר לך, ההקצבה השתנתה היא היא צמודה לממ"ד, משנה  ח ר. גלר:"ור

 7 קודמת התווספו עוד מאה אלף שקל.

 8 ומי אישר לך את המאה אלף שקל, המועצה? מר א. מעודה:

 9 זה בדיוק לפי הרשאה של מפעל הפיס. הסכום גדל עם הזמן. ח ר. גלר:"רו

 10 .6,244,444זה היה , אז לפני שנה 6,244,444הורדת  מר א. מעודה:

 11 נכון, ועכשיו הוא יותר. ח ר. גלר:"רו

 12 ... מפעל הפיס שזה עלה מר א. מעודה:

 13אלף  644הם הודיעו לי, לא אני הודעתי להם, הם הודיעו לי שיש עוד  ח ר. גלר:"רו

 14 שקל. 

 15 .6,844,444אז הם נותנים לך  מר א. מעודה:

 16 . 6,866,444 ח ר. גלר:"רו

 17 ואל למה לא עשית את זה כמינוס?אז אני ש מר א. מעודה:

 18 אפרים. 509-עשיתי את זה כמינוס למעלה, ב ח ר. גלר:"רו

 19 אלף פה במינוס. 644אז יש עוד  מר א. מעודה:

 20 בסדר, זה יתווסף חדש, זה לא היה אף פעם.  ח ר. גלר:"רו

 21 טוב מר א. מעודה:

 22 בוא נמשיך הלאה. דובר:

 23 תות הפיס זה  ח ר. גלר:"רו

 24 ה זה תות הפיס?מ מר א. מעודה:

 25 תות הפיס זה הספריה. ח ר. גלר:"רו

 26 ספריה בנוה פרדסים. מר ח. געש:

 27עוד לא סיימנו התחשבנות עם מפעל הפיס וגם פה זה כל מיני הצמדות  ח ר. גלר:"רו

 28 שהיו ואני מעדכן את התקציב.
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 1 ? של השנה, של לפני שנה? 054אז מה זה  מר א. מעודה:

 2 תקציב לפי  לא משנה, עדכון ח ר. גלר:"רו

 3 איזה תקציב? של השנה או של  מר א. מעודה:

 4 היה תב"ר מר ח. געש:

 5 כותר פיס של נוה פרדסים. ח ר. גלר:"רו

 6 היה תקציב לכותר פיס, היה תב"ר. מר ח. געש:

 7 מה זה כותר פיס? מר א. מעודה:

 8 יםסה פרדנו ח ר. גלר:"רו

 9 נוה פרדסים, הספריה. מר ח. געש:

 10 או.קי.  מר א. מעודה:

 11 היה תקציב. מר ח. געש:

 12 כן מר א. מעודה:

 13הפרויקט, עוד לא גמרנו את ההתחשבנות ממפעל הפיס, בונים אותו כבר  מר ח. געש:

 14שנה מכל מיני סיבות, כי הזכיין שלהם פשט את הרגל אז אני כל הזמן  62

 15 עדכן לפי החשבונות שצריך לגמור עם מפעל הפיס.מ

 16 ? 054והם נותנים לנו  מר א. מעודה:

 17 כן, כן ר ח. געש:מ

 18 נוספים. ח ר. גלר:"רו

 19 , המינוס? 644-ומה זה ה מר א. מעודה:

 20הורדנו את הכסף של הקרנות כי אנחנו לא צריכים את זה, והוספנו לזה,  ח ר. גלר:"רו

 21 להקצבה של מפעל הפיס. 

 22 ? 683אלף של  644-מה מר א. מעודה:

 23 לא, זה כבר סעיף נפרד. מר ח. געש:

 24 אלף שקל.  644מקרה זה ב ח ר. גלר:"רו

 25 אז אתה, אז אתה מוסיף מינוס מקרנות...  מר א. מעודה:

 26 אני מקטין מר ח. געש:

 27 אתה משלם כסף? מר א. מעודה:

 28 אני מבטל, מבטל  ח ר. גלר:"רו
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 1 אלף שקל מקרנות הרשות. 644מבטל  מר ח. געש:

 2 מבטל? מר א. מעודה:

 3 מאה אלף שקל מקרנות רשות. מר ח. געש:

 4 אלף שקל מהפיס.  644כי יש לנו עוד  ח ר. גלר:"רו

 5 אלף שקל מהפיס. 644יש לי עוד  מר ח. געש:

 6 ?854אז זה יהיה  מר א. מעודה:

 7 .854סך הכל העבודות זה  ח ר. גלר:"רו

 8 כאילו לקחת למועצה.  644-אז ה מר א. מעודה:

 9 הוצאתי בחזרה.  ח ר. גלר:"רו

 10 מה זה, אולם ספורט שם מאזבסט?  מר י. זריהן:

 11 היה אזבסט, זה עדכון רק לתב"ר. גמרנו את האולם. ח. געש:מר 

 12 אלף שקל ההם? 644-ה מר י. זריהן:

 13 אלף שקל עבודה, נכון. 644היה  ח ר. גלר:"רו

 14 תאורת רחובות, זה קבלן שלנו שעושה את התאורת רחובות?  מר י. זריהן:

 15 זה מה שזכרת כאן.  מר א. מעודה:

 16החלפת פנסים, הוספת פנסים, כל מיני עבודות  זה עבודות לפי מכרז, ח ר. גלר:"רו

 17 שאנחנו עושים.

 18 בינתיים התב"ר הזה? )מלה לא ברורה( אז זה שלוש  מר א. מעודה:

 19 . 2445-הפנס, התב"ר הוא מ ח ר. גלר:"רו

 20 עמודי תאורה חדשים גם? מר י. זריהן:

 21 חלק מהמקומות כן. מר ח. געש:

 22 ה לנו תאורה.היום קבלן שזכה בכביש לא עוש מר י. זריהן:

 23לא, לא, לא, קבלן שעושה כביש יש בתכולה של המכרז את התאורה ואת  מר ח. געש:

 24, אינני יודע כמה פנסים, 5,444על  כל מה שיש מסביב, אנחנו מדברים

 25 .6954, שצריך חלקם לרענן, חלק מעמודי התאורה הם מימי 5,444כמה, 

 26 -עמודים ישנים ו מר י. זריהן:

 27 ם, פנסים, עמודים, זרועות, מרכזיות.גם וג ח ר. גלר:"רו

 28מה קורה אם יש עמודי חשמל גדולים במקום במרווח בין אחד לאחד...  מר א. מעודה:
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 1 ה תשים באמצע אותם?צהמוע

 2 המרחק היה ממש אם , את זה עשינו, יש מקומות שעשינו מר ח. געש:

 3 רחוב העמלים.  אם :

 4 או אותך יוצא. ליד הבית שלך אני לא שם אור שלא יר מר ח. געש:

 5 מה זה עדכון תב"ע בדיוק? מר י. זריהן:

 6יש את התב"ע של מרכז המושבה, תוך כדי הקידום שלה הסתבר שיש  מר א. רפופורט:

 7דרישות של הוועדה המחוזית לכל מיני השלמות של יועצים, כמו בה"ת, 

 8בדיקת היתכנות תחבורתית של יועץ תנועה והרחבת הבדיקה, יועצים של 

 9 תשתיות ניקוז, אתה צריך...  ביוב, של

 10הבעיה שאתם לא לוקחים יועצים גם בגני משחקים שאתם עושים, ברחוב  מר י. זריהן:

 11 דניאל, אתה יודע בדיוק.

 12 איזה בעיה יש בגן ילדים?  )מדברים ביחד, לא ברור( מר ח. געש:

 13 בגני משחקים אתה מתכוון.  מר א. רפופורט:

 14 כן מר י. זריהן:

 15 מרת גני ילדים. א מר א. רפופורט:

 16 סלילת רחוב דניאל, מה לא גמור שם? מר י. זריהן:

 17 עדכון ח ר. גלר:"רו

 18 עדכון התב"ר. מר ח. געש:

 19 אתם עושים אומדנים ועושים אומדנים ושוב אומדנים. מר י. זריהן:

 20תיקח לדוגמה שם, תוך כדי העבודה הסתבר שכל ההזנות מים רקובות  מר א. רפופורט:

 21 את הכל. והיה צריך להחליף 

 22 אני החלפתי ואני מחייב אותו.  מר ח. געש:

 23 שתי כיתות גן. מר י. זריהן:

 24 עדכון תב"ר. גן וייל עדכון תב"ר. פיתוח גן מדרשיה עדכון תב"ר. הסדרת  ח ר. גלר:"רו

 25אלף  0.4מה זה עדכון תב"ר, כל כך הרבה כסף עולה כל... שיקום גן וייל  מר י. זריהן:

 26 שקל? 

 27 קום זה בנייה מחדש, שיקום זו מלה יפה אבל שי ח ר. גלר:"רו

 28 פיתוח גן המדרשיה.  מר י. זריהן:



  40-3666868חברת איגמי,                                                                   כרכור-ישיבת מועצת פרדס חנה
0...68 

 
 

5. 

 1 גם, עדכון  ח ר. גלר:"רו

 2 אלף שקל השקעתם שם? .53 מר י. זריהן:

 3 השקענו, כן. מר ח. געש:

 4 יש לך חשבוניות, אני יכול לראות? מר י. זריהן:

 5 בוודאי ח ר. גלר:"רו

 6 חצר מדובר? הסדרת חצר חקלאי, באיזה מר י. זריהן:

 7 בין שני המבנים. ח ר. גלר:"רו

 8 בין האזורי לתיכון. מר ח. געש:

 9 הייתה רחבה גדולה באזורי. מר י. זריהן:

 10 כן, שהיא הייתה לא מוסדרת, כן, עם  ח ר. גלר:"רו

 11 מתחת לקפיטריה נעשה פשוט  מר ח. געש:

 12 תבקר שם. ח ר. גלר:"רו

 13 אלף שקל?  0.4 מר י. זריהן:

 14 ר שם יוסי, תעבור שם. תעבו מר ח. געש:

 15 שתי כיתות גן ברחוב הגליל, עדכון תב"ר. שצ"פ רחוב הנחל, עדכון תב"ר.  ח ר. גלר:"רו

 16 מה זה שצ"פ רחוב הנחל, ליד הבית כנסת?  מר י. זריהן:

 17 כן, ליד  ח ר. גלר:"רו

 18 אלף שקל? 524עלה  מר י. זריהן:

 19 כן, עם המדרכה ועם כל ההסדרה.  מר ח. געש:

 20 והחניה ורט:מר א. רפופ

 21 זה המכרז.  מר ח. געש:

 22... זה חרג, זה לא  6.4זה לא המכרז, אם היה לך אומדן זה היה פחות  מר י. זריהן:

 23, 524-, המכרז הוא פחות מ524המכרז, המכרז הוא פחות. המכרז הוא לא 

 24אתה מסכים איתי? אם אתה מגדיל תקציב סימן שהיו בעיות שם, לא 

 25 יודע מה.

 26 יו בעיות מפלסים, בעיות ניקוז, היה צריך לטפל.ה מר א. רפופורט:

 27  24או  64-אבל בעיקרון אתה לא יכול להוסיף יותר מ מר י. זריהן:

 28 אחוז. 25 מר ח. געש:
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 1 אלף שקל נוספים. 624מגרש טניס נוסף ליד המתנ"ס, עדכון  ח ר. גלר:"רו

 2 למה אנחנו צריכים, זה שייך לנו? מר א. מעודה:

 3 קיבלנו החלטה במועצה  2440-בכי אנחנו  מר ח. געש:

 4 זה מרכז ישובי. ח ר. גלר:"רו

 5שהמתנ"ס הוא הזרוע הביצועית לצד הלא פורמלי, המגרשים זה שטח  מר ח. געש:

 6 שלך, יש ביקוש.

 7 אבל הם לוקחים שם כסף... מר א. מעודה:

 8 מה אתה רוצה, ששם ישחקו בלי כסף? מר ח. געש:

 9 פצו, למה אני, למה אנחנו? אז הם מקבלים כסף שהם יש מר א. מעודה:

 10 גם בבריכת שחיה גובים כסף וזה לא מממן את האחזקה שלה.  דובר:

 11סליחה, אם המועצה מוציאה מהארנונה שלנו, מהתקציב שלנו, תן לכל  מר א. מעודה:

 12אחד לשחק, למה מי שרוצה לשחק צריך לשלם למתנ"ס? גם אנחנו עושים 

 13 להם, גם משלמים כסף? 

 14 זה הם? מי  ר השמשוני:"ד

 15 המתנ"ס.  מר א. מעודה:

 16 ...מי שמשלם על זה זה אתה.  ר השמשוני:"ד

 17 מי שמשלם משלם על ההדרכה. מר ח. געש:

 18 לא משלם על הקומפלקס.  ח ר. גלר:"רו

 19לא יעזור שום דבר, מה שלא עולה כסף גם לא שווה כסף. עכשיו יש צורך  מר ח. געש:

 20 ה הכל.במגרשים נוספים, אנחנו עושים מגרש נוסף, ז

 21 אין לי בעיה שיעשו, אבל המתנ"ס לוקח כסף... מר א. מעודה:

 22יוסי, למתנ"ס אין שום יכולת לממן הקמת מגרש, הם בקושי מממנים את  ח ר. גלר:"רו

 23 ההדרכה ואת המאמנים ואת ה... 

 24המתנ"ס חי מהשוטף, אין לו שום יכולת להקים קרן לחידוש ציוד ולבניה,  מר ח. געש:

 25 ואין לו מקורות הכנסה. אין לו תב"רים 

 26 זאת אומרת מה שאתה משקיע שם... כמה המועצה משקיעה שם בשנה? מר י. זריהן:

 27 איפה? מר ח. געש:

 28 אחוז, נכון? 64במתנ"ס, היא לא משקיעה  מר י. זריהן:
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 1 אחוז. 64-בתקציב השוטף לדעתי פחות מ מר ח. געש:

 2 אחוז. 9 מר י. זריהן:

 3 אחוז. 64-מבתקציב השוטף פחות  מר ח. געש:

 4 נכון, אבל מה שאתה עושה שם  מר י. זריהן:

 5 אבל אני עושה את זה לעצמי גם.  מר ח. געש:

 6 זה בשביל הישוב, לא בשביל  ח ר. גלר:"רו

 7 זה בשביל הישוב, זה לא בשביל המתנ"ס.  מר ח. געש:

 8 רכישת רכב טיאוט... רכשנו עכשיו לא מזמן, לפני מספר שבועות. ח ר. גלר:"רו

 9 הרכב השלישי, הרכב הקטן. )מר זריהן ברקע, לא ברור(  געש:מר ח. 

 10 יש שניים גדולים. מר ח. געש:

 11היית בוועדת , אלף שקל.  )מר זריהן ברקע, לא ברור( בוודאי 054הוא עלה  ח ר. גלר:"רו

 12 מכרזים. 

 13 אבל זה אחד היה. מר י. זריהן:

 14 אחד, הקטן.  מר ח. געש:

 15 זה האחרון. ח ר. גלר:"רו

 16 אתה מביא את זה להצבעה? ודה:מר א. מע

 17 ... במועצה יש שני מכונות? מר י. זריהן:

 18 שלוש, שתיים גדולות  מר ח. געש:

 19 שתי משאיות ואחת קטנה. תב"ר אחרון  ח ר. גלר:"רו

 20 סלילת אגוז?  מר י. זריהן:

 21 סלילת רחוב אגוז בנוה פרדסים. ח ר. גלר:"רו

 22אתה ב הקרן, זה פרויקט של רוני, זה המשך של הרחוב, מתחבר לרחו מר א. רפופורט:

 23 מכיר... צריך להשלים את הסלילה.

 24 טוב, אני מציע שנאשר את התב"רים, מי בעד?  מר ח. געש:

 25 פה אחד. ח ר. גלר:"רו

 26 תודה.  מר ח. געש:

 27 מה בהמשך...  מר י. זריהן:

 28זה הנספחים שמציגים לך את ההרשאה הכספית של כל ההשתתפויות של  מר ח. געש:
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 1 הישיבה נעולה, תודה רבה.  הממשלה,

 2 ישיבה נעולה

  3 

 4 


