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פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור
ביום ה' תאריך  25/03/10י' ניסן תש"ע

6

נכחו:7
חיים געש ,ראש המועצה
מר 8
דוד פרץ ,סגן ראש המועצה
מר 9
דניאל ארז ,מהנדס המועצה
מר 10
11גלר ,גזבר ומ"מ מזכיר המועצה
מר רן
'12ובראן ,היועץ המשפטי למועצה
עו"ד ג
צילה כהן ,מנהלת לשכה
גב' 13
חברי14המועצה :מר אלי אטיאס ,גב' כוכי גדרון ,גב' נורית השמשוני,
אפרים מעודה ,גב' חיה בן צבי ,מר נחמיה מנצור
מר 15
פרוטוקול-16
 17 .1הצעה לסדר בעניין עתירת המועצה המקומית כנגד החברה לפיתוח קיסריה.
 18 .2הצעה לסדר בעניין ריבוד והרחבת שולי רחובות.
 19 .3הצעה לסדר בעניין השעיית מזכיר וגזבר המועצה רו"ח רן גלר.
20געש:
מר ח.

מן המניין נדחית ,יש כאן שלוש הצעות לסדר של חבר האופוזיציה יוסי

21

זריהן שלח לי מכתב ,אני אקדים ,סליחה ,דקה ,קודם כל איפה

22

נחמיה?קודם כל ברוך רופא חולים לנחמיה ,בריאות ואריכות ימים.

23

ברוך רופא חולים לאפרים ,בריאות ואריכות ימים! כללית ,שלא תגיד

24

כמו שאתה אומר לי שזה לא על חשבונך זה בסדר.

25מעודה:
מר א.

לא ,האמת היא שכל אחד אומר לשני רפואה שלמה ,אריכות ימים,

26

למה? אם אני אגיד לו אריכות ימים אבל זה חמש שנים על חשבוני לא

27

כל אחד יסכים.

28געש:
מר ח.

אז הנה ,על חשבוני ,על חשבוני ,יאללה .בוא נרים כוסית ,אני מקווה

29

שחברי המועצה שלא הגיעו חשים בטוב ורפואה שלמה ,אנחנו נרים

30

כוסית לפסח ונברך ואחרי זה נרוץ עם סדר היום מה שיש לנו ומה
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2

חברת איגמי04-8666313,

1

שאין לנו .לפנינו חג פסח ,אני מקווה שנעבור אותו בשלום ,עברה עלינו

2

שנה מפסח הקודם ,המושבה המשיכה להתפתח ולשגשג ,יש לנו עוד

3

הרבה מה לעשות ואנחנו בעזרת השם ובעזרתכם עושים את זה.

דוברת:
4

ובלי נדר.

מר ח .5געש:

אני מקווה שיהיה לנו כוח להמשיך גם עד פסח הבא ובוא נקווה

6

שנעבור את החג הזה ללא תאונות דרכים.

דוברת:
7

אמן ,אמן

מר ח .8געש:

אפרים ,תברך בבקשה.

מר א .9מעודה:

לחיים ,ברוך אתה ה' ,אלוהינו מלך העולם ,בורא פרי הגפן .האשכנזים

10

והתימנים אומרים גָפן ,שאר העדות אומרים הגֶפן.

11גדרון:
גב' כ.

זה גפן או גופן?

12מעודה:
מר א.

למה? הויכוח האם הגפן זה סוף משפט אז אומרים גָפן או זה לא סוף

13

משפט אלא האמן זה סוף משפט.

14געש:
מר ח.

חברים יקרים ,אני מבקש להתחיל את הישיבה ,שלושת הנושאים

15

הראשונים על סדר היום שהיו הצעות לסדר של האופוזיציה ,הגיע זה

16

עתה אחשדרפן בהול ,אחשדרפן.

17
דובר:

מי זה? מי זה?

18געש:
מר ח.

אחשדרפן זה שליח ,אחד מהחתומים ,אחד בלבד מהחתומים על

19

ההצעות לסדר ביקש למשוך אותן מאחר וכבר דנו בהן בהנהלה

20

וקיבלנו את עמדתנו אנחנו מורידים אותן מסדר היום.

 21 .4עדכון תעריפי היטלי סלילה ותיקון חוק העזר לפרדס חנה כרכור התשמ"ז .1986
22געש:
מר ח.
23

סעיף  ,4עדכון תעריפי סלילה ותיקון חוק העזר סוכם גם כן שיורד
מסדר היום.

 24 .5אישור רישום חדר לתחנת טרנספורמציה "נווה הדרים . "4
25געש:
מר ח.

אישור רישום חדר לתחנת טרנספורמציה "נווה הדרים  "4גוש חלקה

26

 10071על  14במגרש  322ברח' השופטים פינת הגליל ,נווה הדרים ,יש

27

לכם רשימה מצורפת ,אתה יכול להראות?
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מר ד .1ארז:
2

3

חברת איגמי04-8666313,

במבנה הדרים השטח של המבנה עצמו זה  6על  4ועוד יש  4מטר מכל
הצדדים.

מר א .3מעודה:

בסך הכל  50מטר 40 ,מטר?

מר ד .4ארז:

השטח שלנו

מר א .5מעודה:

של המועצה?

מר ד .6ארז:

עדיין לא רשום על שמנו אבל מבחינת התב"ע זה כבר שצ"פ

מר א .7מעודה:

...

מר ד .8ארז:

לא ,זה אמור להיות שטח שיופקע על ידינו?

מר א .9מעודה:

ממי?

10ארז:
מר ד.

זה המנהל אבל צריך  ...איך קוראים לו?

11מעודה:
מר א.

סדר את הרישום ,אנחנו בעיקרון נאשר.

12ארז:
מר ד.

חלומות כרכור ,חלומות כרכור.

13מעודה:
מר א.

זה שטח פרטי ,זה לא מנהל.

14ארז:
מר ד.

לא ,אישרנו אותו ,זה מנהל .בוודאי ,חלומות כרכור זה שטח של

15

המנהל.

16געש:
מר ח.

זה היה

17ארז:
מר ד.

שיכון עובדים ,זה אופציה ,הם חוכרים באופציה מהמנהל.

18מעודה:
מר א.

על מי אתה צריך לעשות את הרישום בקיצור?

19ארז:
מר ד.

בקיצור ,הם כבר בנו את זה ,מה שקורה זה שבנו שני חדרים כאלה,

20

חדר אחד כבר אישרנו וזה דווקא הגדול ,בצד השני יש עוד חדר כדי

21

שיספק חשמל.

22מעודה:
מר א.

אין בעיה ,מה אנחנו צריכים ,לרשום את זה באיזשהו מקום ,מה?

23ארז:
מר ד.

לאשר שניתן ,הרי אתה לא יכול

24געש:
מר ח.

למכור את הקרקע.

25ארז:
מר ד.

למכור את ה ,כי זה אמור להיות של ה ,עד שנקבל את האישורים והכל

26

זה יהיה רשום על שמנו כי הם רוצים...

27מעודה:
מר א.

על שמנו ובעצם אנחנו נותנים להם.

28געש:
מר ח.

בדיוק
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חברת איגמי04-8666313,

מר א .1מעודה:

אבל אנחנו מעבירים את זה עליהם.

מר ד .2ארז:

נכון

מר ח .3געש:

מוכרים ,מוכרים

מר א .4מעודה:

מי זה עליהם?

מר ד .5ארז:

מוכרים תמורת

מר א .6מעודה:

למי ,מי זה הגוף הזה?

מר ד .7ארז:

חברת חשמל.

מר ח .8געש:

חברת חשמל ,כמו כל חדרי הטרנספורמציה .כוכי ,יש שאלות לגבי

9

אישור הרישום של חדר הטרנספורמציה? מי בעד? פה אחד ,תודה רבה

 10 .6אכרזת רחובות בתב"ע לפי ש 648/ולפי ש.1028/
11געש:
מר ח.

סעיף  ,6קצת תשומת לב ,יש שתי תוכניות ציפוף במושבה ,אחת ברמז

12

שנקראת ש ,648/נתקלנו בה בהקשרים אחרים ,וש 1028/שזה רחובות

13

הגאון – חשמונאים .בעבר ניסינו לשכנע את המנהל שהוא יתחיל

14

להניח תשתיות כדי שהאנשים יוכלו לממש את הציפוף לבנות בחצרות,

15

כן ,בין לבין ,המנהל זה לא מעניין אותו ,אנשים רוצים לבנות ולממש,

16

יש תב"ע שמאפשרת .החלטנו שאנחנו מתחילים לקדם את העניין לבד.

17מעודה:
מר א.

את הניירות או את הביצוע?

18געש:
מר ח.

לא ,מתחילים ,עכשיו כדי שאני אתחיל את התהליך אני רוצה לעשות

19

אכרזה של הרחובות החדשים בתב"עות האלה.

20מעודה:
מר א.

איפה? בין הגאון

21געש:
מר ח.

הוא יראה לך עכשיו דקה .התהליך הוא עכשיו כזה ,אנחנו עושים

22

אכרזה ,זה פותח לי אופציה להתחיל את התכנון מכספי התכנון

23

הכלליים

24מעודה:
מר א.

אני רוצה רק מלה אחת

25געש:
מר ח.

עד שנגיע לאומדן ונגיע לתב"ר אבל מוכרחים לתת לאנשים פתרונות.

26ארז:
מר ד.

אתה רואה את המטרוקה?

27געש:
מר ח.

תעמוד בצד השני.

28מעודה:
מר א.

איפה החשמונאים?
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חברת איגמי04-8666313,

מר ח .1געש:

תעמוד בצד השני דני.

מר ד .2ארז:

אבל אז אני מסתיר( .מדברים ביחד ,לא ברור) כתבנו מספרים מתוך

3

התב"ע...

מר א .4מעודה:

זה הגאון...

גב' נ .5השמשוני:

...תשב ,גם אנחנו נוכל לראות( .מדברים ביחד ,לא ברור) רגע ,דני ...אני

6

מר ד .7ארז:
8

לא יכולה ...לא ,של הקיימים.
של הקיימים ,זה רחוב הגאון ,החשמונאים ,אין רחוב ,יש מטרוקה
שלנו.

גב' נ .9השמשוני:

איפה מכבים?

10געש:
מר ח.

מרחבים?

11
דובר:

מכבים ,מכבים

12מעודה:
מר א.

לא פה.

13געש:
מר ח.

לא פה בכלל .לא ,הוא לא פה ,הוא דרומה( .מדברים ביחד ,לא ברור)

14

הדרך הצפונית היא דרך הים ,את רואה את דרך הים?

גב' נ15.השמשוני:

את דרך הים אני רואה.

16געש:
מר ח.

הדרך למטה היא דרך למרחב.

גב' נ17.השמשוני:

אה ,או.קי.

18געש:
מר ח.

הדרך התחתונה ,מזרח – מערב ,בסדר? עכשיו

19מעודה:
מר א.

המפה הפוכה.

20געש:
מר ח.

המפה לא הפוכה בכלל( .מדברים ביחד ,לא ברור)

21מעודה:
מר א.

זה נכון ,אומנם זה עומד  ...החשמונאים בפועל בצד הזה והגאון בצד

22

הזה.

23
דובר:

תלוי מאיזה כיוון

24געש:
מר ח.

תלוי מאיפה אתה בא.

25מעודה:
מר א.

בכל מקום בעולם רח' הגאון הוא מערבי.

 26בן צבי:
גב' ח.

גם פה הוא...

27געש:
מר ח.

אבל גם פה רח' הגאון מערבי.

 28בן צבי:
גב' ח.

זה הצפון ,זה הדרום ,זה המזרח וזה המערב.
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חברת איגמי04-8666313,

מר ח .1געש:

חבר'ה ,בקיצור ,מה שקורה עכשיו

מר א .2מעודה:

כי הצפון הוא שם

גב' ח .3בן צבי:

לא ,אבל ככה תולים מפות.

מר ח .4געש:

תקשיב ,מה שאני מבקש תשומת לב ,התוכנית מאפשרת ציפוף ,על מנת

5

לבצע את הציפוף חייבים לפתוח את התשתיות האחוריות.

מר א .6מעודה:

כמה הציפוף?

מר ח .7געש:

דקה ,אני לא זוכר את ה ...לא ,לא ,יחידה נוספת לכל  800או  850מטר.

מר א .8מעודה:

אה ,זה שעלו מ 750-עלה לשניים.

מר ח .9געש:

זאת לא הנקודה ,אנחנו רוצים לתת לאנשים לבנות ,כדי לעשות את זה

10

חייבים לפרוץ את הדרכים האחוריות ולהניח תשתיות.

11מעודה:
מר א.

איפה זה רח' כרמל פה?

12געש:
מר ח.

קח ימינה ,לא,

 13בן צבי:
גב' ח.

אבל זה לא יוצא שהרחוב מגיע עד דרך למרחב אם אני מבינה נכון,

14

הרחוב החדש.

15געש:
מר ח.

לא ,לא

16ארז:
מר ד.

זה מגיע עד כרמל.

17מעודה:
מר א.

רח' כרמל מגיע.

18ארז:
מר ד.

מה שקרה בפועל הגישו תוכניות ובוועדה המקומית ...אין תשתיות ,לא

19

20געש:
מר ח.
21

לאשר .כדי לאפשר לאנשים לצופף ...
כי צריך להתמודד כמו שמתמודדים בכל הארץ ,אם הבנייה היא לא
חוקית היא תצטרך לרדת.

22מעודה:
מר א.

למה רק ברחובות האלה?

23ארז:
מר ד.

בכל הרחובות...

24געש:
מר ח.

דני ,שב דקה ,שב.

מר נ25.מנצור:

חיים ,דוגמה ,למשל ברחוב (מלה לא ברורה) גם ( ...850מדברים ביחד,

26

לא ברור)

27געש:
מר ח.

חברים ,אני לא מדבר עכשיו לא על התוכנית המפורטת כי אין ,זו

28

תב"ע ,תוכנית בניין עיר ,היא אומרת מה הכוונה לעשות ,בכל דרך
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חברת איגמי04-8666313,

1

חדשה וישנה יש רוזטה שאומרת מה רוחב הדרך ,מה קווי הבניין ומה

2

המספר .לרחובות החדשים בתוכנית הזאת ש ,1028/גם בש 648/אין

3

עדיין שמות ,ועדת שמות תיקח את התב"ע ותיתן שמות ,זה אחד.

4

אנחנו מתחילים את התהליך בהכרזה ,לקחנו את שתי התב"עות האלה

5

כמאפשרות ציפוף בהיקפים גדולים .יכול להיות לשאלתך נחמיה

6

שצריך לקחת את אותו דבר על התב"ע של עציון ,אני לא זוכר אותה

7

בעל פה ,יכול להיות שגם בנוה מרחב ,כי עציון חלק ממנו בנוה מרחב,

8

חלק ממנו באשכולות

מר נ 9.מנצור:

עציון...

10געש:
מר ח.

אני לא זוכר ,יכול להיות ...אם זה ככה ואפשר לעשות את זה נעשה את

11

אותו תהליך .נבצע אכרזה ,חלק מהכניסה ממגד ,מגן עוז ,לא ממגד,

12מעודה:
מר א.

בדיוק ,בדיוק...

13געש:
מר ח.

אני לא יודע אם היא דרך סטטוטורית או לא ,נעשה את הבדיקה ואם

14

אכן יש גם שם אפשרות לצופף ומה שמגביל היום את הציפוף הוא

15

הדרך האחורית נבצע את אותו תהליך של אכרזה ,כי היום אני לא יודע

16

אפילו מה מספר הדרך בתב"ע ונלך הלאה.

מר נ17.מנצור:

לדעתי שם צריך אכרזה שיהיה כביש נוסף מעציון ל...

18געש:
מר ח.

אבל אין לי את התב"ע פה ,אני לא יודע .מה שאני מבקש לאשר את

19

האכרזה( .מדברים ביחד ,לא ברור) אלה שתי התב"עות ,אנחנו רוצים

20

עם זה ללכת קדימה ,לעשות את התכנון ,להגיע לאומדן כדי שאפשר

21

לדעת יש תב"ר אין תב"ר ...מה?

22
דובר:

זה טוב לציבור.

23געש:
מר ח.

בוודאי שזה טובת הציבור ,אנשים רוצים לבנות.

גב' נ24.השמשוני:

במסגרת ההכרזה ,חיים ,תסביר רגע ,במסגרת ההכרזה הולכים לעשות

25

26געש:
מר ח.

את התכנון על הדרך הזאת?
ההכרזה עכשיו כאן ,ההכרזה מאפשרת לי עכשיו פורמאלית להתחיל

27

לגשת לתכנון.

28ארז:
מר ד.

מדידות קודם.
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מר ח .1געש:

מדידה ,תכנון ,אומדן ואחרי זה תוכניות לביצוע.

גב' נ .2השמשוני:

אני מבינה שזה לא השלב של התכנון המפורט

מר ח .3געש:

לא ,לא

גב' נ .4השמשוני:

אבל אני מזכירה שלכשיגיע...לקחת בחשבון...

מר ח .5געש:

חיים ,דקה ,הסיכום בתוקף לגבי כל התכנונים ,מתכנן נוף ונגישות,

6

תרשמו עוד פעם בפרוטוקול ,הסיכום הזה בתוקף ,לוקח זמן אבל זה

7

עובד .יש שאלות לגבי העניין הזה? אני מבקש לאשר את האכרזה כפי

8

שסוכמה ,כפי שהוצגה לכם בסדר היום ולאפשר להנדסה להתחיל את

9

התהליך של מדידה ותכנון ולהגיע לשלב של אומדן ...מי בעד? פה אחד,

10

תודה .סעיף  ,7אני מבקש רק ,אפרים ,ועדת שמות קחו עכשיו את

11

התב"עות ,תתחילו לייצר להם

12מעודה:
מר א.

תעביר לי ,תגיד לי איזה רחובות ,טוב.

 13 .7אישור מינוי נציגים למועצה הדתית.
14געש:
מר ח.

סעיף  7יורד מסדר היום.

15מעודה:
מר א.

אחרי החגים בטח.

16געש:
מר ח.

בחול המועצה המועצה בחופש .סעיף  7יורד מסדר היום.

מר נ17.מנצור:

מה הסיבה בגדול שזה יורד?

18געש:
מר ח.

הדברים לא נסגרו עד הסוף ,אני הבנתי שהכל סגור ולא הכל סגור,

19

טעות שלי .אני הבנתי שהכל סגור ,לא הכל סגור ולכן אנחנו מורידים.

מר נ20.מנצור:

זה אחת מהקושיות של פסח.

21גדרון:
גב' כ.

(צוחקת)

22געש:
מר ח.

לא היה בהנהלה הדבר הזה ,נכון?

גב' נ23.השמשוני:

זה לא עלה בהנהלה.

24געש:
מר ח.

הייתי בטוח שהדברים נסגרו .לא דנים בזה ,ירד מסדר היום.

 25 .8אישור פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה ישראל.
26געש:
מר ח.

אני מבקש לאשר פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה בהתאם לתנאי

27

חוק יסודות התקציב ,תיקון מס'  38התש"ע –  ,2010צירפנו לכם את
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1

התיקון לחוק שמחייב פתיחת חשבון בנק נפרד לנושא הפיתוח ,אם

2

מישהו רוצה

מר א .3אטיאס:
4

העלינו שאלה בזמנו מה האחריות שלנו לגבי החשבון ...העלינו את
השאלה

מר ח .5געש:

איזה חשבון? זה חשבון שלנו .זה חשבון ...

גב' נ .6השמשוני:

לא ,אתה שאלת ,זה...

מר א .7אטיאס:

או.קי ,.בסדר.

מר ח .8געש:

בתי ספר שאלת.

מר א .9אטיאס:

בתי ספר ,כן ,בתי ספר ,עוד לא קיבלנו על זה.

10געש:
מר ח.

כי אף אחד לא ממש יודע את התשובה ,ברמה העקרונית אנחנו

11

12אטיאס:
מר א.
13

אחראים על הניהול התקין של החשבון.
לא ,זה אומר חיים שצריך אישור ,זאת אומרת פיקוח שלנו על הניהול
שמה כי יכול להיות שמישהו יעשה שם משהו לא בסדר...

14געש:
מר ח.

אנחנו לא עכשיו בדיון הזה ,אנחנו בדרך ל...

15אטיאס:
מר א.

 ...לדחות את זה ,לפחות...

16געש:
מר ח.

יש שאלות לגבי פתיחת חשבון הפיתוח? מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

 17 .9אישור להרשאת עובדת הרשות ת.ז 05875515-8 .פרנקו זהבית להפקדת כספים
 18השייכים למועצה בסניף בנק לאומי.
19געש:
מר ח.
20

סעיף  ,9אישור להרשאת עובדת הרשות ת.ז .מה שרשום פה פרנקו
זהבית להפקדת כספים השייכים למועצה בסניף בנק לאומי.

 21בן צבי:
גב' ח.

זה מהרווחה?

22געש:
מר ח.

כן ,פשוט הבנק דורש.

23מעודה:
מר א.

איך זה נעשה עד עכשיו?

24גלר:
מר ר.

היא הפקידה עד עכשיו אבל...

25
דובר:

שהיא תהיה רשאית...

26געש:
מר ח.

מי בעד? פה אחד ,תודה.

 27 .10אישור בקשה ל"עבודת חוץ" של עובד המועצה מר איזיגוייב פסח ממח' תפעול.
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חברת איגמי04-8666313,

יש פה אישור בקשה לעבודות חוץ של עובד המועצה מר איזיגוייב פסח
ממח' התפעול.

מר א .3אטיאס:

אני רוצה להגיב על זה ,אני רוצה להגיב על העניין הזה.

מר ח .4געש:

כן

מר א .5אטיאס:

אני לא מכיר את האיש ,אין לי שום  ...אבל אני רוצה להבין אם יש

6

איזה קריטריונים חיים בעניין הזה שמאשרים ,אם זה אחד ,שניים,

7

אני מבין ,גם כתוב בחוק שאומר בנסיבות מיוחדות ,בנסיבות

8

מיוחדים ,מה הסיבה שמאשרים?

מר ח .9געש:

הנסיבות הן מיוחדות ,מצבו הכלכלי הדחוק.

10אטיאס:
מר א.

באיזשהו מקום זה נראה לי...אבל מה זה מצבו? המשכורת שלו היא

11

לא זה

12געש:
מר ח.

אני מקבל את הקביעה של הדרג המקצועי ,של הגזבר ושל מנהלת

13

משאבי אנוש ואני מקווה שהפיקוח שלהם ,כי אחרי חצי שנה צריך

14

לראות שהם עומדים וזה לא מפריע לעבודה הסדירה ואם זה לא

15מעודה:
מר א.
16

האמת היא שמה שאישרנו עד היום זה בדרך כלל שעתיים או כאלה
שלא מתאמצים ,אבל פה בתפעול

גב' נ17.השמשוני:

מה זה לא מתאמצים?

18מעודה:
מר א.

הכוונה זה לא כמו בן אדם שהולך ,עובד בשטח ,עובד בכבישים ,עובד

19

בזה ,איך אתה יכול בשעה ארבע ללכת לעבוד בעבודה נוספת ,צריך

20

לשקול כי זה קשה ,זה לא כמו בן אדם פקיד ש...

גב' נ21.השמשוני:

 ...עובד קשה ולא מרוויח אז...

22מעודה:
מר א.

לא ,זה  ...חצי משרה פה (מדברים ביחד ,לא ברור) אני מדבר על

23

ההיגיון.

24געש:
מר ח.

אפרים ,אתה יודע למה אני רוצה להיות עירייה?

25מעודה:
מר א.

למה?

26געש:
מר ח.

רק בגלל זה שנושא כוח אדם לא ידונו במליאה.

גב' נ27.השמשוני:

לא ,אתה צודק.

28מעודה:
מר א.

 ...זה לא משנה.
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חברת איגמי04-8666313,

לכן אני אומר אני מקבל את הקביעה המקצועית של מנהלת משאבי
אנוש ושל גזבר מזכיר שאומרים אנחנו נעשה בקרה ,לא יהיה טוב...

מר א .3מעודה:

זה שונה משאר העובדים...

גב' נ .4השמשוני:

אני לא מסכימה אתך.

מר ר .5גלר:

אי אפשר להגיד שהרבה עובדים ביקשו וקיבלו אישור ,אישורים

מר א .6מעודה:

ארבעה ,שלושה

מר ר .7גלר:

ארבעה ,חמישה עובדים...

מר א .8מעודה:

 ...מסכן עובד קשה 15 ...שעות...

מר ר .9גלר:

מסיימים יום עבודה בשעה שלוש ,ארבע ,שלוש.

10געש:
מר ח.

שלוש

11מעודה:
מר א.

אבל הוא מתחיל מוקדם.

12גלר:
מר ר.

הוא מתחיל מוקדם ,נכון .הם צעירים ,יש להם כוח להמשיך לעבוד

13

גב' נ14.השמשוני:

בשביל לפרנס את המשפחה .אם זה יפגע בעבודה ...
אני חושבת שאנחנו לא צריכים לדון בזה בכלל ,למה? כי יש להם

15

מנהלים מקצועיים( ...מדברים ביחד ,לא ברור) תראה איזה עובד ,עובד

16

כמה שעות ,אם ...

17געש:
מר ח.
18

 ...רק תעודת זהות ,אומר היועץ המשפטי שלא צריך היה לדון בשם,
נכון?

גב' נ19.השמשוני:

...אפילו בלי היועץ המשפטי.

20געש:
מר ח.

בסדר ,יש התנגדות? מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

 21 .11אישור תב"רים.
22געש:
מר ח.

תב"רים.

23מעודה:
מר א.

את כולם בבת אחת ,אישרנו כבר.

24געש:
מר ח.

התב"רים אושרו בוועדת ההנהלה למעט אחד .אנחנו גמרנו פורמאלית

25

את הרישום לבתי הספר ,יש לנו תמונת מצב לא מלאה כי עדיין יש

26

כאלה שלא החליטו אם רוצים להישאר בגן ובטח יגיעו עד סוף החופש

27

הגדול עוד כמה .מסתבר שצריך כיתה שלישית ,כיתה נוספת לרבין,

28

אנחנו הולכים לאשר
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מר א .1מעודה:

ל-א'?

מר ח .2געש:

ל-א' ,כן .בכרכור נרשמו עד עכשיו  166ילדים ל-א' ,זה יותר מ4-

3

כיתות.

גב' נ .4השמשוני:

יותר מ 4-כיתות.

מר ח .5געש:

ולרבין ולאלונים אנחנו מסיעים ונרשמו לרבין

מר א .6מעודה:

כמה כיתות?

גב' נ .7השמשוני:

כמה נרשמו לאלונים ל-א'?

מר ח .8געש:

לאלונים  2כיתות ,לרבין גבול ה .3-גם האזור של רבין גדל כי כל השטח

9

של ה 805 ...בונים שם גם כן כמו פטריות אז אני מבקש לאשר את

10

התב"ר  470של  100אלף שקל מקרנות רשות

11מעודה:
מר א.

שמה?

12געש:
מר ח.

לרכישת מבנה יביל .אנחנו במקביל

13מעודה:
מר א.

אין כיתות?

14געש:
מר ח.

יש שם בעיה אחרת שאנחנו רוצים לבנות בעתיד אבל יש שם פולש

15

שיושב שמה ,אנחנו מנהלים נגדו משפט.

גב' נ16.השמשוני:

איפה?

17געש:
מר ח.

ברבין (מדברים ביחד ,לא ברור)

18
דובר:

יש שמה מסגריה ,לא?

19געש:
מר ח.

והמבנה היביל אנחנו כנראה ,המבנה היביל אני מעריך שבסוף מבחינת

20

מספרי תלמידים נקבל את הכסף ,חלקו לפחות ממשרד החינוך,

21

בינתיים כדי להתחיל את התהליך רשמנו קרנות רשות.

22מעודה:
מר א.

יש לכם כיתות ,ל 4-כיתות?

גב' נ23.השמשוני:

זה מה שרציתי לשאול? יש

24מעודה:
מר א.

שנה שעברה לא היה.

25געש:
מר ח.

אבל יוצאות עכשיו  4כיתות ,נכון לעכשיו נהיה בסדר.

גב' נ26.השמשוני:

לא ,השאלה היא אם זה ... 166ארבעה?

27געש:
מר ח.

יצטרכו לעבור חלק מהילדים.

28מעודה:
מר א.

אז כמה כיתות?3 ,
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מר ח .1געש:

 4כיתות.

מר א .2מעודה:

שנה שעברה לא עשינו .4

גב' נ .3השמשוני:

זה הגיע למצב שכבר  4עוזבות ו4-

מר ח .4געש:

 4עובדות.

גב' נ .5השמשוני:

ו4-

מר א .6מעודה:

כמה שנה שעברה היו כיתות?

מר ח .7געש:

3

גב' נ .8השמשוני:

 3ב-ו'.

מר ח .9געש:

 3ו 4-באו.

10מעודה:
מר א.

אתה לא אישרת כי לא היה מקום?

11געש:
מר ח.

לא היה מקום.

12מעודה:
מר א.

מתי יסתיים הבנייה?

13געש:
מר ח.

נאשר עכשיו ,אני מאוד מקווה שאחרי החגים ,לא רוצה ,תראה ,אנחנו

14

כבר באפריל ,אם אנחנו מקבלים את הכסף בדצמבר אנחנו פותחים ב-

15

 1בספטמבר בלי בעיה.

16גדרון:
גב' כ.

רגע ,יש (מלה לא ברורה) שאתה יכול אחרי החגים לעשות?...

17געש:
מר ח.

חברים ,אני לא מצליח להבין ,למה מה שאפשר ברשויות אחרות

18

במדינת ישראל בפרדס חנה כרכור אי אפשר.

19גדרון:
גב' כ.

חיים ,אתה יודע מזה? אני לא יודעת שאפשר.

20געש:
מר ח.

אז אני אומר לך שאפשר.

21גדרון:
גב' כ.

אז למה אתה מתרגז?

22געש:
מר ח.

במודיעין

23גדרון:
גב' כ.

תגיד אפשר.

24געש:
מר ח.

במודי ,אפשר .אם נגמור את בית הספר ונרצה לשחרר את הלחץ

25

מכרכור נצטרך לשבת עם ועד ההורים בממלכתי כרכור וחלק להעביר

26

כבר לבית הספר החדש.

27גדרון:
גב' כ.

הוא אומר שעד החגים בשנה הבאה יהיה בנוי ואז נשב ונראה.

28מעודה:
מר א.

עד ראש השנה אתה מתכוון? אחרי תחילת השנה.
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מר ח .1געש:
2
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נכון ,ואז נעשה הכנה מראש עם בית הספר ועם ועד ההורים איך
עוברים.

מר א .3מעודה:

בעצם כל הילדים מהאזור ההוא שקרובים

גב' כ .4גדרון:

אי אפשר...

מר ח .5געש:

או אזורי (מדברים ביחד ,לא ברור) עכשיו נגמרה ההרשמה

6

הפורמאלית ,אנחנו נשב עכשיו עם ועד ההורים של כרכור ועם בית

7

הספר הממלכתי בכרכור ונראה איך נערכים לאפשרות שבית הספר

8

יפתח אחרי החגים כדי להבטיח את רמת הבטיחות בבית הספר כדי

9

שלא תהיה צפיפות מטורפת.

10גדרון:
גב' כ.

אבל זה ,שניה מעודה ,זה יותר מזה כי אפשר ,אם כבר אפשר לדבר,

11

יכול להיות שזה יהיה ביחד ,איך באמת ,מי בעצם מאכלס את האלה,

12

זה לא מרחוב עד רחוב ,זה לא חייב להיות

13געש:
מר ח.

הרגע אמרתי ,אנחנו נשב עם ועד ההורים...

14גדרון:
גב' כ.

אני אומרת שזה לא רק לגבי השנה אלא זה בכלל לגבי השנים הבאות.

15געש:
מר ח.

אנחנו נשב עם ועד ההורים של כרכור.

16גדרון:
גב' כ.

בסדר גמור.

17געש:
מר ח.

הם יודעים יותר טוב מאיתנו מה הם רוצים ,הם  ...נשב גם עם בית

18

הספר בכרכור ,נראה גם במקומות אחרים ,במודיעין עושים את זה כל

19

הזמן ,מודיעין גדלה בקצב מטורף ,כל הזמן רק פותחים ומעבירים,

20

נתניה עושה את זה בקרית השרון עכשיו בנתניה מזרח.

21גדרון:
גב' כ.

אפשר ללמוד מזה.

 22בן צבי:
גב' ח.

סליחה ,זה יהיה קומה אחת?

23געש:
מר ח.

כן ,יש תב"ר נוסף זה חידוש מבנים בבית ספר חקלאי ,אנחנו נערכים

24

למצב שבית הספר יהיה שלנו ,עד היום לא העברנו לו כסף.

25מעודה:
מר א.

מה זה חידוש מבנים?

26געש:
מר ח.

עד היום אי אפשר היה להשקיע גרוש בחקלאי כי הוא לא היה שלנו,

27

רק באזורי ובאזורי השקענו הרבה .עשינו סקר בחקלאי ,המצב שם לא
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1

מרנין ,יכול להיות שבמסגרת ההתחשבנות של משרד החינוך ,הקניה

2

של הבית ספר הוא יהיה נחמד איתנו וגם יתן לנו כסף ל

מר א .3מעודה:

מה המצב עכשיו עם החקלאי ,הוא שלנו ,לא שלנו?

מר ח .4געש:

עדיין לא שלנו.

מר א .5מעודה:

אז איך אתה ...

גב' כ .6גדרון:

הוא בדרך.

מר ח .7געש:

אני עוד לא הולך להשקיע גרוש ,אני פותח תב"ר.

מר א .8מעודה:

הבנתי

מר ח .9געש:

הרי אני לא יכול ,אסור לי לשים ידית

10מעודה:
מר א.

על כמה התב"ר?

11געש:
מר ח.

מיליון שקל .חבר'ה ,זה בית ספר של  1,300ילדים.

12גדרון:
גב' כ.

אני הייתי שואלת רק מיליון?

13מעודה:
מר א.

מה אכפת לי  5מיליון ,משרד החינוך

14גדרון:
גב' כ.

...הוא אומר לך

15געש:
מר ח.

משרד החינוך נכון לרגע זה יש על העץ כסף לחידוש מבנים ,על העץ,

16

עוד לא ראיתי חוץ מאמירה בעל פה ,אפרופו אמירה בעל פה ,היה פה

17

שר התחבורה לפני חודש וחצי ,סיכם סיכום ,האנשים שלו אמרו

18

האוצר לא מאשר את הסיכום הזה ,יהיה סיכום אחר ,אנחנו ...

19

חברים ,אלה התב"רים ,שני התב"רים מעבר למה שאושרו בהנהלה

20

אני מבקש לאשר אותם כמו שהם ,מי בעד? תודה רבה ,חג שמח .בערב

21

חג יש פה חלק מהעובדים שבאים ,חלק לא באים ,זה יום בחירה .בחול

22

המועד המועצה סגורה ,חופשה מרוכזת ,לא יהיה פה אף אחד ,תודה

23

רבה.

24
25
26
27

-ישיבה נעולה-

