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 8 מינוי ממלא מקום וסגנים לראש המועצה. .8

 9 קביעת ועדות המועצה. .9
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 13בוקר טוב. רוצים לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין בצורה  י. קעטבי:

 14כרכור ולאחל לראש -לנו הצלחה לטובת פרדס חנהחגיגית ולאחל לכו

 15כרכור וכולנו. -המועצה להצליח בתפקידה למען ילדינו, פרדס חנה

 16 בבקשה.

 17 )מחיאות כפיים(

 18 דבר ראש המועצה .5

 19אני מאוד מאוד, אני מנסה ממש בקול רם, בסדר? ערב טוב.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20ם. לא יודעת, חשבנו שומעים? מאוד מאוד מתרגשת לראות את כולכ

 21ככה איזה מקום קצת חגיגי שיהיה באירוע הראשון, ואתם יודעים 

 22ציבוריים, ואמרתי נעשה בבית הראשונים,  אנחנו חסרים במקומות

 23ואתם לא אמרו לי אבל כמה יבואו ולא ידעתי להעריך כמה יבואו. 

 24יודעים כמה זה מחמם לי את הלב שהאולם מלא. זה פשוט מחמם את 

 25 ה לכולכם שבאתם בגשם הזה, גשם ברכה.הלב ותוד

 26אני שמחה מאוד לפתוח את ישיבת המועצה הראשונה והחגיגית הזאת  

 27בקדנציה הזאת. אני רוצה להגיד לפני הכול תודה לכל תושבי פרדס 

 28כרכור על האמון הרחב שהם נתנו בי, על האחריות הכבדה -חנה
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 1קי להוביל שהפקדתם בידיי ועל הזכות הגדולה, הענקית, שנפלה בחל

 2 את הישוב הזה בחמש השנים הקרובות. 

 3הישיבה הזאת תתחלק לשני חלקים. החלק הראשון יהיה טקסי, חגיגי.  

 4יהיה כבר כניסה לעבודה, נציג את עיקרי מדיניות המועצה החלק השני 

 5 ונקבע את ועדות המועצה. 

 6 

 7 פרידה מראש המועצה לשעבר, מר חיים געש  .1

 8אני רוצה להתחיל בדברי ברכה ופרידה מראש המועצה    :יגור, ראש המועצה-ה. פרי

 9הוא מאוד רצה להיות פה אבל נבצר לשעבר, מר חיים געש. אני אקריא. 

 10ממנו, אז כל מה שאני אומרת יגיע אליו באופן אישי עם תשורה שהכנו 

 11 לו.

 12 18-לפתוח את מליאת המועצה הראשונה בקדנציה האני שמחה וגאה  

 13מאוחדות, מעמד משמעותי אותו בחרתי לקיים של פרדס חנה וכרכור ה

 14לאיחוד  50-פה, בבית הראשונים של הישוב, לפתחה של שנת ה

 15 של פרדס חנה.  90-המושבות ושנת יום הולדתה ה

 16, הסתכלות התחלה חגיגית זו איננה יכולה להתקיים ללא עצירה לרגע 

 17ואמירת תודה אישית וקהילתית  על הדרך אשר הובילה אותנו לכאן

 18רי המועצה ולראש המועצה אשר מסיימים את כהונתם בימים אלו לחב

 19 ואשר חלקם נוכחים כאן היום. 

 20חברי המועצה, נבחרי הציבור שלנו, ממלאים את תפקידם בהתנדבות,  

 21משקיעים מזמנם, מניסיונם, מיכולותיהם המקצועיות כדי לתרום, 

 22מעניקים נכונים יותר, ה חברה טובים יותר,ולעצב, להוביל ישוב קהילה 

 23מענה לצרכי כלל התושבים. זו היא מלאכה ושליחות מאתגרת 

 24בדרך ולהאמין בערכים אותם אנחנו המחייבת נכונות לפסוע בנחישות 

 25 מייצגים. 

 26הדרך לא תמיד קלה, רצופה מכשולים, לעיתים מחלוקות, לעיתים  

 27אך כל אלו ללא עוררין הם חלק בריא ומהותי בגיבושה של מאבקים, 

 28ת המשקפת נאמנה את חבריה ואשר איננה חוששת לבחון חברה מאוזנ



  04-8666313חברת איגמי,                                           (             10/18) 1ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2018 דצמברב 12                                                                                                                                  

     

4 

 1 את עצמה ביושר ובישירות. 

 2כניסתי לתפקיד מתבצעת כשנה לאחר פרישתו בנסיבות בריאותיות של  

 3שנה שבה נבחר למלא את תפקידו ראש המועצה לשעבר, מר חיים געש. 

 4חבר המועצה וראש המועצה בשנה זו, עו"ד ד"ר אלדד בר כוכבא. הוא 

 5 ן, נכון? לא פספסתי.לא כא

 6אני רוצה לומר מספר מילים אישיות לאדם שמילא תפקיד חשוב זה  

 7ראש המועצה לשעבר, אל"מ עבור כולנו בארבע הקדנציות האחרונות. 

 8. שני 2017עד לנובמבר  1998בדימוס, חיים געש, כיהן בתפקיד משנת 

 9עשורים אותם הקדיש למען עשייה ציבורית ולמען קידומה של פרדס 

 10 כרכור שלנו.-חנה

 11רבי המשקל בחיי הישוב ועתידו, העשור הראשון היה אחד העשורים  

 12חיים קיבל ישוב ורשות בגרעון תקציבי עמוק, על סף פשיטת רגל 

 13והצמדת חשב מלווה. במאמץ רב ובמסירות הצליח חיים לקדם תהליך 

 14 הבראה ולייצב את המועצה ולקדם את הישוב לקראת תנופה עתידית. 

 15השני המושבה הותיקה הפכה ברשות חיים ותחת שרביטו בעשור  

 16אלף  42-לישוב בעל סדר גודל עירוני בו כיום למעלה מממושבה קטנה 

 17תושבים, ישוב הנהנה מהגירה חיובית, נהירה של משפחות חדשות 

 18וצעירות, אוכלוסיה חזקה וותיקה ומתחדשת אשר התגבשה לקהילה 

 19 מעורבת ורב גונית. 

 20ראש המועצה לשעבר, מר חיים געש, במושבה שלנו זכויות רבות יש ל 

 21כרכור -וחתימתו היא זו המוטבעת על רבים מהישגיה של פרדס חנה

 22בשני העשורים הללו. עשייה רבת היקף אשר התוותה את מסלולו של 

 23 כפי שהוא היום. הישוב 

 24אני מאמינה כי גם כשתפיסות העולם שלנו היו שונות, מאוד שונות,  

 25ולות מאוד על הדרך ועל אופן הביצוע, האינטרס והיו מחלוקות גד

 26 היה תמיד טובת הישוב והוא זה שגבר על כל שיקול אחר. המשותף 

 27גדולתו של מנהיג שידע להתעלות מעל ומחוץ למסגרת המחשבתית  

 28למען השליחות הציבורית. שליחותך הציבורית, חיים, עומדת לזכותך, 
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 1ותך, טובת הישוב עמדה מחויבותך ונאמנותך לישוב הובילה את פעיל

 2אתה לי ועדיין עומדת לנגד עיניך וזה בא לידי ביטוי בין היתר באופן ש

 3לעזר רב בימים אלה, מייעץ ומסייע ונמצא שם עבורי בימים מאוד 

 4 מאתגרים, ותודה. 

 5בחרו בי במועד הפרישה של חיים הוא ציין ארבע פעמים רצופות  

 6מהחלומות התגשמו התושבים כמגשים החלומות שלהם. חלק גדול 

 7ותמיד יהיו עוד חלומות להגשים ואני מודה לתושבים מעומק לבי. על 

 8-ותושבי פרדס חנה אלו ועוד אנו, חברי המועצה היוצאת והנכנסת

 9לך, חיים, ולהוקיר את חלקך הרב, השקעתך כרכור רוצים להודות 

 10 ותרומתך רבת השנים למען הישוב ולמען תושביו. 

 11פקיד, תפקיד מורכב ומחייב ועל האמת על נאמנות ומסירות לת 

 12האישית שלך שליוותה אותך לאורך כל הדרך. קשה היא השליחות 

 13הציבורית, אך לסיפוק אותו היא מביאה אין תחליף. הישוב בו גדלת 

 14מתפתח ומתעצם, צומח ומהווה סביבת חיים, מגורים ובית עבור 

 15 אלף התושבים.  42-משפחתך, שכניך וכל אחד מ

 16ות שלנו בבניין המועצה יש ציטוט של דוד בן גוריון בחדר הישיב 

 17"האתמול מכין את היום והמחר כרוך בהיום". אני אוסיף ואצטט את 

 18רבי משה אבן עזרא שאמר "מי שמסיח דעתו מן הזמן הולך בחושך ומי 

 19 שיתחקה על שורשיו אור גדול יזרח עליו".

 20את השלם כרכור מרכיבים -ופרקי התפתחותה של פרדס חנהכל חלקיה  

 21ומנביטים את העתיד, כל חלקי הזמן ובוודאי שני העשורים בהם 

 22כיהנת, חיים, כראש המועצה הם חלק גדול ומשמעותי מדמותה היפה 

 23 של המושבה שלנו. 

 24היום אני נושאת באהבה את האחריות להוביל את הישוב ומתחילה  

 25לחרוש את הקרקע לקראת המחר העומד בפתח. בהזדמנות זו 

 26ר, הווה ועתיד מאחל לך כלל ציבור התושבים בריאות המפגישה עב

 27חיק באיתנה, הצלחה וכוחות לממש את יעדיך הבאים, הנאה 

 28 המשפחה, שגשוג, יצירה והרחבת אופקים. 
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 1 )מחיאות כפיים(

 2 

 3 דבר חברי המועצה היוצאת מאת מר אלי אטיאס. –פרידה מחברי המועצה היוצאת  .2

 4על סדר היום פרידה מחברי המועצה  2נמשיך לסעיף אנחנו    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 מאלי אטיאס.  אנחנו נפרדים היום משבעה חברי המועצה:היוצאת. 

 6 )מחיאות כפיים(

 7 משרון בן צור.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 )מחיאות כפיים(

 9 אבי כאכון.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 )מחיאות כפיים(

 11 ציק לב.אי   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 )מחיאות כפיים(

 13 רון לירם.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 )מחיאות כפיים(

 15 מיכה מגידיש.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 )מחיאות כפיים(

 17 ורינה רונן.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18 )מחיאות כפיים(

 19אז  אני אבקש מאלי לשאת דברים, וגם רינה רוצה בהמשך   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 גם ניתן לך. אלי בבקשה.

 21שלי, החבר'ה יהנו, אני לא אחזיק  נאוםחצי מהרבע, קודם כל לקחתי  א. אטיאס:

 22 אותם הרבה זמן, אז אני אקצר. 

 23עובד שנה שאני  25דבר שני, קצת קשה להתחיל לציין תקופה של  

 24 בשירות הציבורי. עשר שנים בוועד הורים, 

 25 )מחיאות כפיים(

 26קשה ובלתי  ולהתחיל בכמה מילים לסכם ,כחבר מועצה שנה 15-ו א. אטיאס:

 27אפשרי. אבל אני רק רוצה להגיד ככה כמה דברים בכל זאת לגבי 

 28שנה המצב של המועצה היה  15התקופה הזאת. אני זוכר שבאנו לפני 
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 1מיליון שקל גרעון, חשב מלווה.  70מעל מיליון שקל מאזן,  60דבר כזה 

 2הזמינו אותנו למפע"מ ו נעשה מהפיכה. אנחנו נכנסנו לעניין ואמרנו בוא

 3בצפון ללמד אותנו, להדריך אותנו איך להיות חברי מועצה חדשים. אז 

 4אתם מפרדס חנה, חבל לכם אמרו לנו?  מהאמרו לנו אתם מפרדס חנה, 

 5 על הזמן, אתם לפני פשיטת רגל, נבחרתם בזמן לא טוב.

 6-אנחנו קרוב ל שנה שאני בתפקיד, 15ואני אעבור לסיפא, והיום אחרי   

 7מיליון או קצת יותר, קצת פחות.  10מיליון מאזן, נכון רן? וגרעון  300

 8אז אני רואה תמונה ממש אני סתם הגזמתי בזה כי זה כנגד הלוואה. 

 9והיינו במושבה שלא היה בה כלום, ומאז   אחרת, ומה היה באמצע?

 10בית  נבנו כבישים חדשים, נבנו ככרות, נבנו אולמות ספורט, בתי ספר,

 11 ספר חקלאי עבר למושבה, הועדה עברה אלינו. 

 12קרו פה המון דברים והמון דברים טובים, המושבה הפכה להיות מקור  

 13לנהירה של תושבים חדשים, הוקמו פה שכונות חדשות שחלקן כבר 

 14אז זאת נמצאים פה ומייצגים את המושבה. המושבה השתנתה לגמרי. 

 15יכול להעיד על עצמי שהייתי התקופה וככה אני עוזב את המקום. אני 

 16זה באז אני מרגיש סיפוק במרכז העניינים, הייתי בפרשת ההחלטות, 

 17 ומשאיר את הדברים האלה ככה.שאני עוזב 

 18אני רוצה לציין שאותו דבר, משפט נוסף לגבי המתנ"ס. המתנ"ס היה  

 19מיליון שקל  3,5משתתפים,  3,000מיליון שקל מאזן,  6גם כן בגרעון, 

 20ואני אלף משתתפים,  14,5, 0מיליון מאזן, גרעון  16,5יום גרעון, וה

 21מבחינתי עם הצלחה לא מתווכחים ואני חושב שהיעוד של המתנ"ס 

 22 .צריך להמשיך להיות כזרוע הביצועית של המועצה. זאת ההצעה שלי

 23עכשיו אני רוצה קצת לדבר קצת גם כן על העובדים ואני כשהתחלתי  

 24רתי עליה קודם, התפקיד הראשון את הקדנציה הראשונה שלי שדיב

 25ועדת הפיטורים של המועצה. ואני שקיבלתי על עצמי זה להיות יו"ר 

 26רוצה להגיד לכם שזה הדיר שינה מעיניי ולא יכולתי להיות במצב כזה 

 27 שאני צריך להגיד למישהו ללכת הביתה.

 28כי המצב היה מאוד מאוד  400עובדים מתוך  100והיינו צריכים לפטר  
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 1ינו את העבודה הזאת ומאז המועצה גייסה כוח עזר חדש, קשה. ועש

 2 600עובדים בערך?  700יש היום כמה, מיומן, לפי הבנתי מקצוען, 

 3עובדים, חוץ מעובדי קבלן. השלימו את הדברים האלה ומבחינתי אני 

 4ראיתי את השינוי ואני רואה את השינוי אצל העובדים ואני יש לי מילה 

 5ינוך, גם ברווחה, גם בגזברות, בהנדסה. זאת טובה לגבי העובדים גם בח

 6ואני חושב שכדאי לציין את הדבר אומרת חל איזה שינוי גדול מאוד 

 7 הזה. 

 8אני לא אאריך את הדברים כי מה שאני עכשיו אני קצת אלך לברכות.  

 9 רציתי להגיד את אמרת אז אני לא אחזור עליהם עוד פעם.

 10ם געש, הוא הביא אותי אז קודם כל אני רוצה להודות באמת לחיי 

 11לפוליטיקה, אני רוצה לאחל לו מפה רפואה שלמה, החלמה מהירה, 

 12שישב קצת עם המשפחה שלו, כולנו יודעים להוקיר שיחזור למשפחתו, 

 13את הדברים, ואני אומר את זה גם עכשיו ארבע קדנציות ושינה את פני 

 14 המושבה, מגיעה לו ברכה.

 15נמצא פה, שגם היה פה ראש  אני רוצה גם להודות לאלדד שהוא לא 

 16הוא חולה ואנחנו נאחל לו מפה כולנו רפואה שלמה, מועצה שנה שלמה, 

 17 .יש משהו בתפקיד הזה קצת מפחידשגם כן יחזר לעצמו. 

 18באופן אישי לצילה, לרן גלר, לעו"ד ג'ובראן, אני להודות גם אני רוצה  

 19מיד הייתם ת, תמיד כשהייתי צריך ושואל שאלות חושב שאתם הייתם

 20ואלי. אבל אני עבדתי אתכם, ראינו איתי. ואני חושב שמגיעה תודה. 

 21 לך מאוד. את הדברים. ג'ובראן, למדתי ממך הרבה, אני מודה 

 22בשם הפורשים, אני רוצה להגיד לכם משהו, חבר'ה. כל אחד שבא  

 23ונהיה חבר מועצה מצד אחד הוא מפסיד דברים אחרים, משפחה ובית 

 24נותנים את זה כהתנדבות ללא שכר, ואני חושב והכול, ורובנו ככולנו 

 25באנשים האלה שאוהבים לתת נתינה, כל אחד שבא ונתן הוא שיש פה 

 26הוא נתן את המקסימום. מבחינתו הוא נתן את המקסימום חושב ש

 27ובאמת כולנו, אלה שגם פורשים, שיחזרו לחיים שלהם ושיהיה 

 28 בהצלחה בקדנציה הבאה. 



  04-8666313חברת איגמי,                                           (             10/18) 1ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2018 דצמברב 12                                                                                                                                  

     

9 

 1 )מחיאות כפיים(

 2ני רוצה לברך את חברי המועצה החדשים. קודם כל הותיקים א א. אטיאס:

 3, יש שימשיכו את העבודה שלהם, יש לכם כבר ניסיון. אתם יודעים

 4אומרת  סטטיקהאי אפשר להתווכח. ה סטטיסטיקה, נגד סטטיסטיקה

 5מתחלפים חברי המועצה. אחוז לפחות  40שבפרדס חנה כל בחירות מעל 

 6אחוז  40ורה, תמיד התחחלפו תבדקו אותי אחורה, חמש פעמים אח

 7  מהאנשים.

 8אבל יש  מכם )צוחקים(אחוז  40אז קודם כל אני אומר לכם חבר'ה,  

 9לכם עוד חמש שנים לעשות את העבודה. ואתם יודעים, מי שבא ואומר 

 10תוכניות ורוצה לעשות זה טוב, אבל אם הוא לא עושה זה לא שווה 

 11 ם בהצלחה. כלום. העשייה היא מה שמדברת. אז אני מאחל לכ

 12להכי חשוב ואני פונה וסך הכול אני עכשיו מגיע באמת לצורך העניין  

 13 אליך, הגר, ואומר לך העם בחר. הציבור בחר. זה מה שהציבור רצה.

 14של מאוד גדול היו בחירות מאוד קשות, מאוד ענייניות, היה שיתוף 

 15 מעולם לא היו כאלה אחוזי הצבעה כמו שהיו בפעם האחרונה. הציבור, 

 16גם פעם ראשונה וגם פעם שנייה הצלחתם גם את וגם האחרים לעורר  

 17בסופו של דבר הציבור בחר והוא רצה אותך  את הציבור לבוא ולהצביע.

 18כראש המועצה. הציבור רצה ראשת מועצה חדשה, הציבור רצה משהו 

 19עם זאת יש לכם חדש. אנחנו צריכים ללכת עם זה לאורך כל העניין. 

 20, אני אומר קצת 42, את אומרת 45אוד חשוב, זה יתרון מאוד גדול, מ

 21, נשאיר את זה במספר הזה ככה, אחריות קשה מאודיותר תושבים, 

 22מאזן מאוד גדול, זה מאוד קשה, כשאת יושבת בראש הפירמידה זה 

 23 עוד יותר קשה. 

 24מאחל לך מכל הלב בהצלחה כי ההצלחה שלך זאת ההצלחה של כולנו  

 25לראות את ההצלחה. ואני חושב שאם אני שנה  25ואני בטח רוצה אחרי 

 26יכול לתת ציון כבר עכשיו התחלת בדרך ימין, הקמת לך קואליציה 

 27 עכשיו צריך לעשות. יש לך אנשים שבאמת תומכים, שותפים, רחבה, 

 28אז מכל הלב ובאמת באהבה גדולה אומר לך בהצלחה, ולמרות שאני  
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 1ן ונכון לבוא אני מוכ לא אהיה חבר מועצה אבל אם תרצי את עזרתי

 2 לעזור.

 3 )מחיאות כפיים(

 4ואני רוצה משפט לקראת סיום להודות לבורא עולם שאני חושב, אני  א. אטיאס:

 5מרגיש שנכנסתי ויצאתי אותו אלי שאני הייתי. ככה אני מרגיש, 

 6 תרמתי, עשיתי מה שצריך לעשות.

 7 )מחיאות כפיים(

 8היא בדרך כלל לא  ומילה אחרונה חביבה לאשתי היקרה שנמצאת פה, א. אטיאס:

 9 באה לישיבות. 

 10 )מחיאות כפיים(

 11היא באה לראות שזה סופי. אבל אם היא לא הייתה לא היה יוצא  א. אטיאס:

 12לפועל ואני חושב שקצת זה בא על חשבון הבית והכול, אז באמת תודה 

 13 רבה לך ולילדים שלי היקרים ובהצלחה לפרדס חנה, רבותי.

 14 )מחיאות כפיים(

 15אני רוצה להגיד ואמרתי את זה להגר קודם שזה לא מובן  קודם כל ר. רונן:

 16מאליו האירוע הזה. זה אירוע שמתאים לנשים. ממש לא מובן מאליו 

 17בקדנציות שאני הייתי שנפרדו וכל הכבוד, זה מאוד יפה. אני לא זוכר 

 18 מחברי מועצה. לא זוכרת כזה דבר. התחילו בישיבה וזהו. 

 19עם  ת כל חברי המועצה הנבחריםואני באמת רוצה לברך פה אותך וא 

 20קדנציות בערך, טיפה פחות,  כניסתם לתפקיד. אני סיימתי כאן שתי

 21ובהן אני פעלתי הרבה למען התרבות בישוב והפעילות הייתה מאוד 

 22מעניינת ומאתגרת ועשיתי אותה מתוך אהבה רבה לישוב ומתוך 

 23הרגשת שליחות וכידוע לכם בהתנדבות מלאה, אבל השכר של חברי 

 24מועצה שמתנדבים לדעתי זה הסיפוק בעבודה וכל מה שאנחנו ה

 25 מקבלים אם אירוע מצליח אני חזרתי הביתה מאושרת. 

 26יש כאלה שאמרו פריירית, את עושה תפקיד בחינם וכו', לא הרגשתי  

 27אמנם רן לא הצליח ללמד  ככה, ממש לא. אני מאוד נהניתי מהתפקיד,

 28אני לא הצלחתי לעמוד  . הוא נכשל, הוא נכשל,אותי לשמור תקציב
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 1 בתקציב, תמיד קצת חרגתי, אבל זה היה מתוך כוונה טובה.

 2אני רוצה להאמין, אני מקווה גם שכל נבחרי הציבור שנמצאים כאן  

 3שהם יכולים ובהאהבה רבה לישוב. והגר, לפניך  יתרמו בדרך הכי טובה

 4קיים את כל ההבטחות ולנהל ישוב ול לדעתי זה האתגר הכי קשה

 5לך או כל מה שאמרת, מאוד קשה. מאוד. ואני מאחלת  שהבטחת

 6בהצלחה ואני מאמינה שכל מי שהגיע לכאן הגיע מתוך כוונה טובה 

 7כן בחרתי בו או לא, אני אישית מי שמגיע למועצה לדעתי לעשות. 

 8לתרום. בא לתרום, בא לתת, אפילו אם מקבלים שכר נותנים הרבה 

 9 מעבר, מעבר, מעבר. 

 10ודות לאלדד שלא נמצא כאן שהוא נתן לי גב ויד ואני רוצה כאן לה 

 11חופשית לניהול כל מה שעשיתי, לפניו חיים נתן לי יד חופשית לעשות 

 12כל מה שרציתי. ואתם לא יודעים כמה קל ונוח לחבר מועצה שיש לו גב 

 13מאחור של ראש מועצה שנותן יד חופשית לעשות את כל השגעונות ומה 

 14 שבא במסגרת התקציב. 

 15ה גם להודות בהזדמנות הזאת לכל עובדי המועצה, באמת כל ואני רוצ 

 16אירוע, כל דבר הם עשו את המקסימום שהם יכולים, הם נשארו אחרי 

 17שעות, בואי תעשי עוד הדפסה, עוד זה, עם כל הלב. באמת כל אחד 

 18ואחד, ואני לא אתחיל להגיד את השמות, אבל כל אחד ואחד נתן את 

 19 כל כולו להצלחת האירועים.  

 20ואותו הדבר עובדי המתנ"ס, עבדתי עם ענת במתנ"ס ועם שאר  

 21גם הם ראו  העובדים והם נתנו את כל כולם להצלחת האירועים.

 22בהצלחת האירועים זה הצלחה פרטית שלהם. ואני חושבת שזה מאוד 

 23 חשוב. 

 24אלדד מעבר לזה שהוא נתן לי גב, הוא גם עזר לי להבין מה קורה  

 25מהוראה, לא היה לי מושג מה קורה  במועצה. באתי באמת מחינוך,

 26במועצה וקיבלתי שיעור, באמת שיעור לחיים איך מתנהל הישוב, מה 

 27קורה במועצה. ואני רוצה לאחל לו מכאן החלמה מהירה, שישוב 

 28לאיתנו, שישוב לפעול. יש לו מה לתת, גם אם הוא יהיה באופוזיציה. 
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 1 הצלחת כולם. ושוב אני רוצה להגיד לכולם הצלחה. הצלחה שלכם היא 

 2 )מחיאות כפיים(

 3מיכה התקשר אלי להגיד שהוא מצטער שהוא לא נמצא פה, יש לו  א. אטיאס:

 4  אירוע בדרום. הוא מאחל לכם הצלחה.

 5 )מחיאות כפיים(

 6במסגרת איחולי החלמה מהירה נשלח מפה גם לחבר    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 7נו שולחים לו גם המועצה החדש שלנו דוד כמוס שגם נבצר ממנו ואנח

 8, יש כאן שי שהכנו לכל אחד ואחד מכם איחולי החלמה מהירה.

 9 הפורשים. 

 10 

 11 עו"ד עמית פרלה –דבר מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים  .3

 12על סדר היוום, הזמנו את עו"ד עמית פרלה, מנהל  3סעיף    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13להגיע, אבל הוא כרכור. הוא לא יכל -הבחירות המקומיות פרדס חנה

 14 שלח דברים כתובים אז אני אקריא. 

 15"גבירתי ראש המועצה הנכנסת, מכובדי ראש המועצה היוצא, חברי  

 16המועצה הנבחרים. נהניתי מאוד לשתף פעולה עם כולכם בניהול 

 17כרכור. פגשתי אנשים הרואים לנגד -בפרדס חנההבחירות מערכת 

 18י ציבור המקיימים עיניהם את טובת המועצה ותושביה, הכרתי נבחר

 19ביניהם יחסי חברות על אף מחלוקות בעניינים שונים. זכיתי לסיוע 

 20 מהמנוסים והותיקים ולעיתים למדתי יחד עם החדשים והצעירים. 

 21מבקש להודות באופן מאוד מיוחד לשלושה שבלעדיהם המלאכה  

 22 הייתה הופכת מקשה לבלתי אפשרית. הראשון הוא אלי אטיאס".

 23 )מחיאות כפיים(

 24"יו"ר ועדת הבחירות. אלי תרם לי רבות בזכות ניסיונו    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25העשיר ונועם הליכותיו, בזכות אופיו וקשריו החמים עם כלל העוסקים 

 26 במלאכה, צלחנו כולנו את החודשים המורכבים הללו ונשארנו חברים. 

 27יד השני הוא אלדד בר כוכבא שפתח לי את הדלת מיום המינוי לתפק 

 28ומאותו היום עד לתום הסיבוב של הבחירות, הסבב השני, היה לי לעזר 
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 1 רב".

 2 )מחיאות כפיים(

 3 "שלישית ואחרונה חביבה היא צילה כהן".   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4 )מחיאות כפיים(

 5נכס אמיתי למועצה ולתושביה, חריצות ויוזמה המתמזגים "   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6י ראשון במעלה. אני מאחל למנהל הבחירות הבא עם כישור ביצוע

 7 שתהיה לו עזר כנגד כפי שזכיתי אני". ככה הוא כותב. 

 8"לכולכם אאחל הצלחה רבה בשימור ושיפור הרשות המקסימה שלכם.  

 9ככל שתיטיבו לזכור שכולכם שכנים וחברים לפני שאתם תחת הכובע 

 10הישוב של חברי המועצה אתם תצליחו בשירות הציבורי וקידום 

 11הפורח. הרבה תודה על חודשים מרתקים ועמידה מוצלחת יחד עמכם 

 12 באתגר הבחירות, על שני הסיבובים. עמית פרלה". 

 13לא יודעת אם צריך לחזור על זה. הוא שלח פה את תוצאות הבחירות.  

 14אז בסיבוב הבחירות הראשון מבחינת רשימות חברי המועצה, מספר 

 15רשומים.  מצביעים 30,332רה היו המז"בים, בעלי זכות ההצבעה הבכי

 16 . 19,091, קולות כשרים 397. קולות פסולים 19,488בפועל הצביעו 

 17. המושבה 958קולות. הבית היהודי  4,011-בשבילנו, סיעה שלי, זכתה ב 

 18. הרשימה 1,918הרשימה הדתית . 95. הקשב לתושב 718שלנו 

 19. טוב 1,056. חייבים לשנות 2,427. הרשימה העצמאית 996החברתית 

 20 . 2,808 במושבה

 21 )מחיאות כפיים(

 22. 469. עתיד ביתנו 672. מרץ 1,077. מושבה אחת 226לב    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23הסיבוב  זה היה הרשימות.. 514ותנועת מטרה  1,156אזרחים ותיקים 

 24 . 2,898אייל כגן פסולים.  638. 19,500הראשון לרשות הצביעו 

 25 )מחיאות כפיים(

 26 .1,614. יואב קעטבי 1,146יצחק לב. יוני . 197איציק    גור, ראש המועצה:י-ה. פרי

 27 )מחיאות כפיים(

 28 . 6,049אני    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 )מחיאות כפיים(

 2 13.11-. בסיבוב הבחירות השני שהתקיים ב6,958אלדד    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3. 16,757ב השני . בסב19,500המצביעים בפועל, בסבב הראשון היו 

 4קולות פסולים, בסבב השני רק  638קולות פסולים בסיבוב הראשון היו 

 5 . 16,694קולות פסולים. כלומר קולות כשרים  63

 6קולות  9,011אחוז. אני קיבלתי  46.02קולות שהם  7,683אלדד קיבל  

 7 ,53שהם 

 8 )מחיאות כפיים(

 9 זה היה עמית.    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10 

 11 חברי המועצה הנבחרים –אמונים  הצהרת .4

 12עכשיו אנחנו נעבור לטקס של הצהרת האמונים. טקס שצו    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13המועצות מחייב אותנו בו והוא טקס יפה לדעתי של חברי המועצה 

 14אם מישהו רוצה מעבר להצהרת הנבחרים. אז יש לכם את הנוסח, נכון? 

 15 מטרות שלו, על כוונות, בבקשה.האמונים להגיד משהו על עצמו, על ה

 16באמונה את אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא את  כהן:-מ. עמר

 17 שליחותי במועצה. 

 18 )מחיאות כפיים(

 19אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  י. חכימי:

 20 שליחותי במועצה. 

 21 )מחיאות כפיים(

 22חתך זה הצלחת הישוב. שתהיה לנו קדנציה ומאחל הצלחה להגר. הצל י. חכימי:

 23 פוריה ועם עשייה גדולה. 

 24 )מחיאות כפיים(

 25אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  ט. דנטס:

 26אני גם אגיד משהו שכתבתי בפייסבוק. את המשפט  שליחותי במועצה.

 27אקריא לנוכחים בישיבה, אבל מבחינתי הוא פונה לכלל תושבי פרדס 

 28חנה ויתרה מזאת לכלל תושבי מדינת ישראל. אמלא באמונה את 
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 1שליחותי במועצה, אמשיך למלא את אמונתי בניקוי השחיתות 

 2בהרחקת אסדות הגז, השלטונית מהמדינה, להמשיך למלא את אמונתי 

 3במחירי הגז והפוטנציאל שבו עבור כולנו. אמשיך למלא את אמונתי 

 4יה ארץ זבת חלב ודבש. אמשיך , אמונתי שאנו באמת נהבחתירה לשלום

 5באמונתי להיות ציוני גאה ולאהוב את המדינה, אמלא באמונה את 

 6למצוא פתרונות, להקשיב לרעיונות, שליחותי במועצה להגיע לישיבות, 

 7לחתור להצלחה, להפוך פוטנציאל למששי, לתת את ידי לרעיונות 

 8 2,888ניתנה לי ע"י טובים ולעשיה, למלא באמונה את שליחותי ש

 9 כרכור. -אלף תושבים נהדרים של מועצת פרדס חנה 43תושבים ולייצג 

 10 )מחיאות כפיים(

 11אני אתחיל בכמה מילים על עצמי כי לא כולם מכירים. אז אני אורי  א. פרץ:

 12כרכור. -שנה בפרדס חנה 20, נשוי פלוס שלושה, מתגורר כבר 53פרץ, בן 

 13 30נולוגי ולאחר את רוב שנותיי העברתי בצה"ל, בעולם המבצעי והטכ

 14כיום אני סמנכ"ל בחברת הייטק שנה פרשתי, הצטרפתי לעולם העסקי. 

 15 פה בפארק קיסריה. 

 16וכיום  לפני כשלוש שנים הצטרפתי לארגון המתנדבים הבינלאומי רוטרי 

 17אני משמש נשיא מועדון זיכרון יעקב, שם יחד עם חבריי הרוטריונים 

 18 קהילה, לחברה. אנחנו עוסקים בפרויקטים שעניינם תרומה ל

 19בישיבה חגיגית זו אני מבקש לברך את חברי המועצה, לאחל לכולנו  

 20על ונתדיין שנדע לעבוד יחד בשיתוף פעולה, ברעות, בשקיפות, שנתווכח 

 21 על תרבות הדיון והשיח ועל כבוד הדדי.כלל הנושאים אך נשמור 

 22הינה טובת תושבי המושבה היקרה נזכור כל העת שמטרתנו המשותפת  

 23על כולנו לפעול יחד לנו. הבחירות הסתיימו ועכשיו מוטלת האחריות ש

 24 ללא לאות בנושאים הרבים שעל הפרק.

 25כמובן הזדמנות נוספת לברך את ראש המועצה, הגב' הגר פרי יגור, על  

 26היבחרה ולאחל לכולנו בהצלחה. עיני הציבור נשואות אלינו ומלאכה 

 27 רבה לפנינו.

 28דינת ישראל ולמלא באמונה את אני מתחייב לשמור אמונים למ 
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 1 .שליחותי במועצה

 2 )מחיאות כפיים(

 3בהלם כי אני בסך הכול ערב טוב לכולם. שמי אבי אמיתי, אני עדיין  א. אמתי:

 4רציתי לתלות רק שלט, אבל הנה אני פה ואני באמת מבטיח שאני 

 5אעשה את כל מה שאני יכול לטובת המושבה. וזו גאוה גדולה בשבילי 

 6 בהצלחה.  להיות פה. אז

 7אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  

 8 שליחותי במועצה.

 9 )מחיאות כפיים(

 10ערב טוב לכולם. למי שלא מכיר לי קוראים אביעד סיני, נשוי, עם  א. סיני:

 11ברוכים הבאים כולם. לפני שלושה ילדים מתוקים שפה עושים רעש. 

 12הצלחה, לראש המועצה, הגר, שאני אגיד את ההתחייבות אאחל לכולנו 

 13כל מי שתרם ויושב פה סביב השולחן, הפעילים שנמצאים הצלחה רבה. 

 14 כאן, לכולנו כל הכבוד. 

 15ובישוב הנפלא הזה וביום הזה נזכור אאחל לכולנו שמהמקום הזה  

 16כולנו בשביל מי ובשביל מה התכנסנו כאן ושנשים את הדבר הזה נגד 

 17ינו ובשביל הורינו ובשביל חברינו עינינו. בסופו של דבר בשביל ילד

 18ומשפחתנו וכל האנשים הנפלאים שמרכיבים את הישוב. הפסיפס 

 19המדהים שיש לנו, בשבילם, בשביל כולם אנחנו פה והדבר הזה צריך 

 20השולחן פה שנזכור להיות נר לרגלינו ואני מאחל לכל מי שיושב סביב 

 21 על המחר.  את זה גם כשנתווכח וגם כשלא נסכים וגם כשננסה לחשוב

 22אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  

 23 בהצלחה. שליחותי במועצה.

 24 )מחיאות כפיים(

 25אבל  53, האמת שאני גם בן 53שלום. אני אורי פרץ, )צוחקים( אני בן  א. כגן:

 26 נשוי פלוס ארבע. 

 27 איזה אורי פרץ?  דובר:

 28 לא, אני צוחק.  א. כגן:
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 1 מני.הוא העתיק מ א. פרץ:

 2 אני אייל כגן. א. כגן:

 3 )מחיאות כפיים(

 4הבשורה המשמחת שקיבלתי היום מעבר לזה שאני הולך להיות סגן  א. כגן:

 5 ראש מועצה, הבשורה המשמחת זה שהבת שלי עברה טסט היום.

 6 )מחיאות כפיים(

 7אני רוצה באמת לברך קודם כל מכל הלב שלי את מי שיושב כאן סביב  א. כגן:

 8חברי מועצה י מועצה נכנסים, חברת מועצה נכנסת, השולחן הזה, חבר

 9יוצאים, חברות מועצה יוצאות, אני רוצה לברך את חיים געש, ראש 

 10באמת בריאות  ,המועצה היוצא, אני רוצה לאחל בריאות לאלדד גם

 11מכל הלב שלי, אני רוצה לאחל בהצלחה להגר, ליואב, אפרים, אמיתית 

 12 יעקב, חברי בשבילנו. 

 13יד לכם שמה שאתם רואים בתמונות זה אמיתי, יש פה אני רוצה להג 

 14כבר שיתוף פעולה, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו כולנו רוצים בהצלחת 

 15 הקדנציה הזאת ובהצלחת המושבה הזאת.

 16חברי מועצה, ראש מועצה, סגנים, עובדים, כולנו ביחד רוצים את טובת  

 17וח מי המושבה הזאת ואני מתחייב במשך כל הקדנציה הזאת לא לשכ

 18יגווע לבבי, זה אני מאחל לעצמי באמת, שאני אוכל שלא שלח אותי, 

 19להישאר אותו בן אדם כמו שנכנסתי ככה אני אצא כשאני אצא, לא 

 20 יודע, בקדנציה הבאה או בעוד שתי קדנציות, לפי הסטטיסטיקות.

 21בכל מקרה אני רוצה לאחל לכולנו באמת חג מושבה שמח. זה אירוע  

 22, 12.12גר חשבה על תאריך מאוד מאוד סימבולי מאוד מאוד מכבד. ה

 23 ,18אז גם האירוע הזה הוא סימבולי. ישיבה ראשונה קדנציה 

 24-פשוט בקדנציה החולפת הישיבה הראשונה הייתה ב   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

12.12.13 . 25 

 26, גם 12.12לאיחוד, גם  50לישוב, גם  90בבקשה. יצא לנו גם שנת  א. כגן:

 27 ה חי, מפה שיהיה לנו רק טוב.שז 18קדנציה 

 28אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  
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 1 תודה רבה. שליחותי במועצה.

 2 )מחיאות כפיים(

 3ערב טוב לכולם. שמי יואב קעטבי, למי שמכיר או מי שלא מכיר. יליד  י. קעטבי:

 4כרכור. את תחילת הפעילות הציבורית שלי התחלתי בשנות -פרדס חנה

 5כשכיהנתי כיו"ר ועד הורים יישובי של כל מערכת החינוך כאן  90-ה

 6 ועשינו רבות למען מערכת החינוך.

 7נבחרתי להיות חבר מועצה. הייתי ממלא מקומו וסגנו של חיים  2003-ב 

 8געש בהתנדבות מלאה ללא שכר וסייעתי לו בהבראת המועצה, כי היינו 

 9 לפני ועדה קרואה. סייעתי לו אמיתית. 

 10י מתכוון להמשיך לסייע להגר שתצליח בתפקידה והצלחתה זו כעת אנ 

 11 הצלחתנו וכך נפעל וכך נעשה ונדאג לכך. 

 12אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את   

 13 שליחותי במועצה.

 14 )מחיאות כפיים(

 15נתתם שמי מעודה אפרים, אין לי צורך לומר לכם מי אני, אתם יודעים.  א. מעודה:

 16לי את אמונכם בגלל שאתם יודעים מי אני. אני רוצה לברך את הגר, 

 17 אשריך שזכית שיש לך את יואב שידע לעשות את הקואליציה הזאת. 

 18 )מחיאות כפיים(

 19מאחר וזו קדנציה חמישית שלי אני יודע שמעולם לא הייתה קדנציה  א. מעודה:

 20 ברוב כזה גדול.

 21 )מחיאות כפיים(

 22 לומר מה אני אעשה כי כבר עשיתי ואני אמשיך לעשות. אין צורך  א. מעודה:

 23אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את   

 24 שליחותי במועצה.

 25 )מחיאות כפיים(

 26שמי יעקב צדקה. ברשות מורי קודם כל לפני שאומר את הנוסח אני  י. צדקה:

 27 רוצה לברך את ראש המועצה, הצלחתה בעצם הצלחת הישוב כולו.

 28את הציבור, לתת לו השליחות שלנו שבעצם בשבילה נבחרנו זה לשרת 
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 1  .מענה

 2אבל אני אוסיף דבר שנוגע מאוד ללבי ואני כן חושב שבקדנציה הזאת  

 3ננסה, אני תמיד עושה אבל אני אשתדל עוד יותר לעשות, להפסיק את 

 4והמשיך את החיים המשותפים עם השיח שראינו בחודשים האחרונים 

 5 כרכור. -י בפרדס חנההכבוד ההדד

 6 )מחיאות כפיים(

 7אני חושב שנולדנו כאן, כך חונכנו, מורי נמצא כאן, ככה הוא חינך  י. צדקה:

 8אותנו, את האהבה, את האחוה, את הרעות בין כולם, בין כל הגוונים 

 9ללא שום הבדל. זה קצת נסדק בחודשים האחרונים ועל כולנו, ואני 

 10את הדבר ולהמשיך את האחוה רואה את זה כשליחות אישית, לתקן 

 11 והשלום כאן בישוב.

 12 חזק וברור.  דובר:

 13 )מחיאות כפיים(

 14אני רוצה גם בהזדמנות זו לברך, לאחל באמת החלמה מהירה לאלדד  י. צדקה:

 15בר כוכבא, ראש המועצה בשנה האחרונה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו 

 16 ויחזור לבריאותו האיתנה. רפואה שלמה

 17שהוא בעצם היה בשני העשורים  היוצאכמו כן ראש המועצה  

 18שתרם רבות לישוב וגם מאחל לו, אומר לו תודה האחרונים, חיים געש, 

 19 ומאחל לו הצלחה וברכה.

 20לכל חבריי למועצה, גם הותיקים שיוצאים, גם החדשים, גם הקיימים  

 21שנשארים, באמת מאחל לכולנו שנדע לשרת את הציבור נאמנה, איך 

 22 בחירה בנו. ולהצדיק את ה  אומרים?

 23לסיום אאחל החלמה מהירה, נבצר מידידי, בעצם חברי לסיעה דוד  

 24כמוס להיות באירוע החגיגי הזה מטעמי בריאות, גם לו אני מאחל 

 25רפואה שלמה. ואיך אומרים? שיהיה לנו כאן נציג מן המניין ונשרת את 

 26 הציבור כמו שאנחנו רוצים. 

 27שראל ולמלא באמונה את אני מתחייב לשמור אמונים למדינת י בע"ה  

 28 שליחותי במועצה.
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 1 )מחיאות כפיים(

 2 .80אני חיה בן צבי, זו קדנציה שלישית. אני בת  ח. בן צבי:

 3 )מחיאות כפיים(

 4אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את   ח. בן צבי:

 5 שליחותי במועצה.

 6 )מחיאות כפיים(

 7. שישה נכדים. קדנציה רביעית. כשאני אני נחמיה מנצור. אב לחמישה נ. מנצור:

 8. 717, ראש המועצה זה עולה במספר 717רואה את הגר פרי יגור עולה 

 9 אצלנו אומרים אין מקרה, הכול יתברך. אני מאחל לך הצלחה. 

 10 )מחיאות כפיים(

 11אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את   נ. מנצור:

 12 שליחותי במועצה.

 13 יים()מחיאות כפ

 14אז מליאת מועצה ראשונה פה בבית הראשונים אומר פרדס    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 15שנה לאיחוד המושבות, מקום של כבוד להיסטוריה ולשורשים  50חנה, 

 16  למען העתיד, ההתחדשות והאחדות.

 17אתם יודעים, יש משפט שאמרתי אותו לארך כל החמש שנים  

 18שנה  20ואני עושה את זה כבר לי, האחרונות וזה נר לרגלי וזה המוטו ש

 19עם ציבור ברשויות מקומיות ואמרתי ואני אומרת את זה כאן, 

 20התושבים אתם המצפן והמצפון הציבורי שלי. הכול, הכול ייעשה 

 21 וטובת הציבור. בשבילכם ועבורכם ומתוך ראיית טובת הכלל

 22 )מחיאות כפיים(

 23מלמטה, ממש מתוך הרשויות אני באה מהשטח, צמחתי    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24המקומיות בעיריית ירושלים כגובת מיסים ארנונה ומים וצמחתי, ויש 

 25לי הערכה רבה ואני מכירה לפני ולפנים את עבודת עובדי המועצה וזו 

 26עבודה קשה ואני, אתם יודעים כשאתה עושה משהו אתה יכול להבין 

 27ואני מבינה  ברשויות המקומיותאותו עד הסוף, והייתי בהמון תפקידים 

 28כל אחד ואחת שיושבים במועצה, דלתי פתוחה אמרתי לתושבים ודלתי 
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 1 פתוחה גם לעובדים ויש לנו משימות רבות לפנינו.

 2לגבש בימים אלה, יושב פה רן. ויש לנו  2019יש לנו תקציב לשנת  

 3לא נכנס ירושה, אני אומרת עם כל היד על הלב, ירושה לא פשוטה. 

 4ציב בנפרד, אבל ירושה לא פשוטה ואילוצים למספרים, יהיה דיון תק

 5מאוד מורכבים ואנחנו נשב כולנו לטכס עצה בעניין סדרי עדיפויות כמו 

 6שהתחייבנו. נכון רינה, אמרת הבטחת הרבה דברים. כן, אז אנחנו 

 7 נעמוד במשימה הזאת בגבורה רבה.

 8נחתם היום, התחלתי ביום שלישי שעבר, השבוע הראשון שלי בעצם  

 9לתפקיד. נכנסתי לתפקיד ביום של מאבק ארצי לאלימות כנגד נכנסתי 

 10נשים ואלימות בכלל. זה היה יום שבו גם מחלקת החינוך אצלנו 

 11 הובילה יום חיסונים יישובי למחלת החצבת. 

 12עם מנהל אגף שפ"ע, באותו יום ואני מתכוונת להמשיך בזה,  סיירתי 

 13ט חושבת לתת עשינו בעצם את מסלול איסוף הגזם. אני בהחלט בהחל

 14על הדבר הזה של ניקיון הרחובות, פינוי האשפה, פינוי הגזם, דגש 

 15 הנראות שלנו, המרחב הציבורי שלנו, שקצת נשכח בשנים האחרונות. 

 16עברנו סערה שכל חורף אנחנו  עברנו סערה, עדיין יש גשם בחוץ, נכון? 

 17בעצם נתקלים בזה מחדש, בחשיבות הטיפול בתשתיות וזאת משימה 

 18 ה וכבדה מאוד לפנינו מבחינת תקציב. גדול

 19חתמתי השבוע על היתר הבניה הראשון שלי וביקשתי שהיתר הבניה  

 20הראשון שלי יהיה על מבנה ציבור, ואני משתפת אתכם שחתמתי על 

 21 קירוי בית הספר, קירוי מגרש הספורט בבית הספר שדות.

 22 )מחיאות כפיים(

 23י כניסתי לתפקיד לתאם עבורי פגישות עם ביקשתי עוד לפנ   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 24כל ראשי הרשויות הגובלות, כי אני מאמינה גדולה בשיתופי פעולה. 

 25מבנימינה, מזיכרון,  ונפגשתי עם גיא ויסברג נשרונפגשתי היום עם זיו 

 26בנימינה גבעת עדה. נפגשתי עם יעקב אדרי באור עקיבא ואני צפויה 

 27 לן שדה וחדרה עם גנדלמן. להיפגש עם ראש מועצה אזורית מנשה אי

 28שיחות מרתקות, המון עצות ונראה שיש כר פורה וטוב לשיתופי פעולה  



  04-8666313חברת איגמי,                                           (             10/18) 1ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2018 דצמברב 12                                                                                                                                  

     

22 

 1שיצעידו לא רק את פרדס חנה קדימה, אלא את כל האזור שלנו, כל 

 2 מושבות הברון, כל הסביבה שלנו, הרבה הרבה למעלה. 

 3אני מברכת את חברי המועצה הנכנסת. אמרתם כולכם זה פסיפס של  

 4שהתכוונתי להגיד, אני לא רוצה להלאות, אבל אנחנו שליחי  כל מה

 5ציבור לפני הכול ואחרי הכול ונאמני הציבור. והציבור נושא אלינו את 

 6 עיניו. 

 7אתם יודעים, לא סתם שאחוזי ההצבעה ברבים מהמקומות בארץ הם  

 8נמוכים כי אנחנו יודעים שבסוף אמון הציבור בנבחריו הוא לא גבוה. 

 9אני מתכוונת להשקיע רבות כדי, אחוז ההצבעה בפרדס  ובעניין הזה

 10בבחירות  49-אחוז בבחירות האלה מ 62-חנה כרכור עלה, הוא עלה ל

 11הקודמות, אבל אנחנו, המטרה היא לעלות ולעלות כי זה מבחינתי אחד 

 12 המדדים לבחינה של אמון הציבור בנבחריו. 

 13נחנו נצטרך אני מקווה מאוד ואני רואה את הניצנים היפים, אבל א 

 14להחזיק את זה חמש שנים, שנתעלה כולנו מעבר לסקטוריאליות, מעבר 

 15שנראה לנגד , אבל מעבר לזה, רק אישיות או לא אישיות לאינטריגות

 16 עינינו תמיד את טובת כלל הציבור, שנדע לחבר, לאחד, לשתף. 

 17יש ערכים שהם יהיו נר לרגלי המועצה הזאת, גם של נבחרי הציבור וגם  

 18בדי המועצה, לשקיפות, מקצועיות, מצוינות, לא מילה גסה, של עו

 19התושבים שבמשך תקופה ארוכה בעיניי הפכו למעט שקופים, הובלה. 

 20 התושבים יהיו במרכז העשייה של הקדנציה הזאת.

 21אנחנו לפני הכול ואחרי הכול נותני שירות, זה התפקיד של המועצה. של  

 22ת מקומית נועדה לתת הרשות המקומית, של כל רשות מקומית. רשו

 23וכמובן שיתופי ציבור ואנחנו נבנה  שירות, אנחנו פה בשבילכם קודם כל

 24 את השולחנות העגולים עם הזמן.

 25כרכור? זה הבית. בסוף -ואולי מילה אישית, כי בסוף מה זה פרדס חנה 

 26שנה וכאן אני חיה עם בעלי עמית ועם  40ופה נולדתי לפני זה הבית. 

 27ה שלא ראיתי אותו יומיים. ובסוף אנחנו שומרים עופר הקטנצ'יק בן שנ

 28ואני  פה על הבית ואין יותר, אין דבר יותר חשוב מהבית ויושביו
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 1 מתחייבת לשמור על הבית הזה ולהיות ראש המועצה של כולם.

 2לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  תאני מתחייב  

 3 שליחותי במועצה.

 4 )מחיאות כפיים(

 5אני ביקשתי להתחיל במסורת חדשה והכנתי פה תעודות    ראש המועצה:יגור, -ה. פרי

 6אישיות לכל חברי המועצה הנכנסים. למור כהן שנבחרה כחברת 

 7בבחירות שהתקיימו ביום כרכור -של מועצת פרדס חנה 18-המועצה ה

 8 . 30.10.18שלישי, כ"א בחשון תש"עט, 

 9 )מחיאות כפיים(

 10 טל. . ליואב.לאפרים   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 11 )מחיאות כפיים(

 12 אביעד. אורי. חיה ואלדד. יעקב. אייל. אבי. נחמיה.    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13 

 14 ברכת רב הישוב .6

 15אני מתכבדת להזמין גם אם מאוד חשוב ואני ממש שמחה    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 דוד צדקה שליט"א. בבקשה. שהגעת, כב' הרב, 

 17 )מחיאות כפיים(

 18אני את חטאיי מזכיר היום. כב' ראש המועצה, כב' החברים היקרים,  י. צדקה:ד. 

 19שנה היה לי כוונה להישאר  40שאני באתי לפרדס חנה לפני מה הכוונה? 

 20משנה אחת  שנה. 40-שנה אחת. לא יותר. אבל השנה הזאת הוכפלה ב

 21 שנה. 4-ל

 22לים ואבא שלי אמר לי תחתן את הילדים שלך ותחזור לירושלים. ירוש 

 23משוש כל הארץ, תחזור. חיתנתי אותם ועכשיו אני מחתן את בניהם 

 24ואני עדיין נמצא כאן. סימן שהמקום הזה יש לו איזה יעוד מיוחד, 

 25איזה מן סגולה מיוחדת. איזה מן אוירה מיוחדת שנמשכים כולם 

 26 לפרדס חנה.

 27פרדס חנה זה מושבה מאוד מאוד אהובה לתושבים, אלה שבאים ואלה  

 28 57.51 ... פרדס זה ממנה, תמיד יש להם שמחה וששון בה. שיוצאים 
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 1בכל אשר תפנה ושיהיה לנו טוב כאן בפרדס חנה, אנחנו וכל משפחתנו. 

 2 אמן ואמן.

 3 )מחיאות כפיים(

 4 תכננו לעשות הפסקה עשר דקות.    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 רגע, בית הראשונים רצו להגיד משהו. דובר:

 6צא פה בשם כמה עשרות מתנדבים שבעצם מפעילים ערב טוב. אני נמ דובר:

 7לבנות את העניין הזה על כל התכולה ומריצים ופנו ופונים וממשיכים 

 8שהיא שבו. נמצאות פה עוד כמה מתנדבות, אני מדבר בשם עירית 

 9בין מנהלת את הפעילות שלנו, של המתנדבים שנמצאת כרגע בחו"ל. 

 10רות שנים וכל שנה, כל המנדבים יש נשים שמתנדבות פה כבר כמה עש

 11עשר שנים נכנסים חדשים ודורות חדשים וכיום בבית הראשונים 

 12שהתחיל בעצם כמקום לרכז היסטוריה ומידע על השנים הראשונות של 

 13פרדס חנה, הופך מקבל, גם מקבל אנשים חדשים שפעילים פה, אנשים 

 14שהצטרפו לפעילות ובהתאם גם התיעוד, השמירה של הזכרונות 

 15 ה מתקדמת גם הלאה. וההיסטורי

 16, כדוגמא בשנה האחרונה נערכה פעילות של 40-וה 30-לא רק שנות ה 

 17תיעוד וריאיונות מאוד מרתקים של אנשים בוגרי המעברות שקמו 

 18אחרי שנות קום המדינה, והכוונה היא להמשיך ולהעלות. יש כאן 

 19כאן תיקים משפחתיים, יש כאן דברים, אתר אינטרנט שגם כן יש 

 20משפחתית ובעצם השאיפה של הבית הזה שכל משפחה, ולא  היסטוריה

 21, בעבר, כיום או בשנים הבאות, שכאן 30-משנה אם היא גרה בשנות ה

 22יהיה בעצם תיק שיכול לתעד ואנחנו נתקלים בלא מעט מקרים 

 23שאנשים באים, חבר'ה צעירים ודור שלישי ורביעי או כאלה שגם באו 

 24 לפני כמה שנים שמתעניינים בדבר הזה.

 25ד ע"י מתנדבים וכמו שאני אומר קודם כל הבית מתחדש, הוא עוב 

 26מוזמנים להצטרף ולעבוד. במקביל לעשיה, לרעיונות ולדברים האלה, 

 27השנה אנחנו התחלנו בחידוש של הבית וחידוש של התצוגה שכמובן 

 28היא הייתה גם במימון של המועצה לשימור אתרים וגם המועצה מכספי 
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 1בתרומה הזאת. תודה רבה על הדברים  שלה, שמה את החלק המצ'ינג

 2 האלה. 

 3עירית שלא נמצאת פה ביקשה ממני כמובן להודות לכל מחלקות  

 4המועצה שעוזרים, אם זה הרווחה וכוח אדם, חינוך, כספים, וכמובן 

 5 צילה בלשכה, ואנחנו מצטרפים לזה. 

 6חשוב לנו מאוד לפני שאנחנו מסיימים את קטע הברכות, למרות שהגר  

 7ציטטה את הציטוטים של גדולים מאתנו שתלויים על קירות, כבר 

 8מאוד חשוב גם לנו פה בבית ובפעילות שהבית הזה עושה, זה לדאוג 

 9להווה ובטח ובטח לעתיד של המושבה, אבל כמובן יש מקום לזכור 

 10ולהישען על ההיסטוריה ולראות איך אנחנו שומרים אותה שנוכל 

 11 להעביר אותה הלאה.

 12 )מחיאות כפיים(

 13 )הפסקה(

 14 

 15 

 16 הסכמים קואליציוניים –אישור עיקרי מדיניות המועצה  .7

 17על סדר היום, אישור עיקרי מדיניות  7טוב, אז סעיף   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 18הסכמים קואליציוניים. מצורפים לכם ההסכמים -המועצה

 19הקואליציוניים עם כל הסיעות שהצטרפו. אני אקריא את עיקרי 

 20 מו שמופיעים בהסכם הקואליציוני של כולנו. מדיניות המועצה כ

 21הסיעות מתחייבות לפעול להגשמת מדיניות המועצה וניהול המושבה  

 22 100אשר תבוא לידי ביטוי כמפורט בנספח א'. נספח א' זה תוכנית 

 23 הימים שפרסמנו לפני הבחירות. 

 24דגשים נוספים. אלה הם עיקרי מדיניות המועצה: שמירה על צביון  

 25 מירת הסטאטוס קוו בנושא דת ושבת כנהוג במושבה. המושבה. ש

 26 )מחיאות כפיים(

 27 חיזוק האחדות במושבה וחיבור בין הקהילות השונות.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 28 )מחיאות כפיים(



  04-8666313חברת איגמי,                                           (             10/18) 1ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2018 דצמברב 12                                                                                                                                  

     

26 

 1צמצום הפערים בישוב וחיזוק השכונות. שיתוף הציבור    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2עצה והחלטות בעלות השלכה בהליכי התכנון. פרסום החלטות המו

 3אב לחינוך, תרבות, תחבורה, תקציבית לכלל הציבור. הכנת תוכניות 

 4תעסוקה, תיירות וגמלאים. הקמת מחלקת תרבות ואמנות וספורט. 

 5הקמת צוות לתכנון אסטרטגי לפיתוח כלכלי של המושבה לקידום 

 6העסקים, המסחר והתעסוקה וביסוס איתנותה הכלכלית של הרשות. 

 7הפרוגראמה לצורכי הציבור בהתאם לנהלי משרד הפנים כבסיס  עדכון

 8צורכי הציבור בפרדס חנה כרכור בראיה ארוכת טווח למתן מענה לכלל 

 9 וקצרת טווח.

 10הפרדת תפקידי גזבר מועצה ומזכיר המועצה, מינוי מנכ"ל למועצה.  

 11קידום מכרזי כוח אדם בהתאם, בכפוף לקיום ההליכים המתחייבים 

 12בטחון אישי,  ולשמיעת כל הצדדים הנוגעים בדבר. וקכמובן עפ"י ח

 13 הקמת מרכז חרום והצלה, שירותי רפואה דחופה, משטרה וכיבוי אש.

 14 )מחיאות כפיים(

 15וקידום חקיקה ועדכון של חוקי העזר העירוניים וביצוע    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16יש למישהו  פיקוח ואכיפה כנדרש. אני מבקשת לבצע על זה הצבעה.

 17 הערות? אז מי בעד? מי נגד? 

 18 על חלק. כהן:-מ. עמר

 19 את רוצה לפרט?   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20כן. הקמת מחלקת תרבות אמנות וספורט, אני מבינה שיש איזושהי  כהן:-מ. עמר

 21 השלכה כלכלית.

 22 כן.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 23כרגע למועצה. ואני ודיברנו מקודם על ירושה שאת הזכרת כבדה שיש  כהן:-מ. עמר

 24בטוחה שלדבר הזה יש השלכה כלכלית שאם נאמוד אותה בכסף זה 

 25 אלף שקל בשנה. מאיפה? 800בסביבות 

 26הרבה פחות, אבל בכל מקרה זה עיקרי מדיניות. זה לא    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27אומר שזה יקרה השנה, אבל זה יקרה במהלך הקדנציה, כמובן תוך 

 28ציב המועצה. אנחנו נגבש אותה ביחד, אנחנו לפני אחריות ציבורית לתק
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 1אבל דיון תקציב, נראה אם זה מתכנס לשנה הבאה או לשנים הבאות. 

 2 זה הצהרת כוונות להמשך הקדנציה. את מתנגדת או נמנעת? 

 3 נמנעת. כהן:-מ. עמר

 4אישור עיקרי מדיניות המועצה עברה הצהרת נמנעת. תודה.    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 5 .ב קולותברו

 6 סליחה, את עוברת על ההסכמים הקואליציוניים? י. חכימי:

 7 לא.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 כי יש שם איזשהו סעיף, י. חכימי:

 9 כשנגיע לזה תעלה את הסעיף. י. קעטבי:

 10 אבל היא אומרת שהיא לא עוברת על זה. כהן:-מ. עמר

 11 היא אומרת שהיא לא עוברת על זה.  י. חכימי:

 12 היא כבר עברה לחלק הבא. כהן:-מ. עמר

 13בגלל זה שאלתי. ויסלח לי חברי נחמיה, יש שם נציג של נחמיה בהנהלת  י. חכימי:

 14המתנ"ס, וזה לא יכול להיות כי נחמיה עובד מתנ"ס, הוא לא יכול 

 15אז אני מבקש שיורידו את זה. אנחנו למנות מישהו להנהלת המתנ"ס. 

 16 ניקיון כפיים. דיברנו על שקיפות, על פוליטיקה חדשה, 

 17 אנחנו נבחן את זה. ככל שיתברר ניגוד עניינים, גוב:

 18 נבחן את זה משפטית. י. קעטבי:

 19אני אבחן את זה משפטית, וככל שמתעורר ניגוד עניינים אז זה לא  גוב:

 20 יתבצע.

 21אנחנו מתקצבים הרי את המתנ"ס, רוב תקציב המתנ"ס מועבר ע"י  י. חכימי:

 22 המועצה. 

 23יש עכשיו שאלון שכולנו ממלאים בענייני ניגודי עניינים. יש    המועצה:יגור, ראש -ה. פרי

 24 פה יועץ משפטי, הוא יבחן את זה. היה ויש ניגוד עניינים, נעסוק בזה. 

 25 אפשר עוד שאלה?  כהן:-מ. עמר

 26 כן.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27 ,הפרדת תפקידי גזבר זה גם משהו שידונו עליו בהמשך או שזה כהן:-מ. עמר

 28 כן.    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1 

 2 המינוי ממלא מקום וסגנים לראש המועצ .8

 3אני מינוי ממלא מקום וסגנים לראש המועצה.  8סעיף    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 4מבקשת לקיים הצבעה על מינוי סגן וממלא מקום ראש המועצה לא 

 5 .אחד מאושר פהמי בעד? בשכר, מר יואב קעטבי, שימלא את מקומי. 

 6 )מחיאות כפיים(

 7והאצלת  מינוי סגן בשכר במשרה מלאה, מר אייל כגן   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 8 סמכויות, 

 9 הגר סליחה, המינוח הוא בחירה, לא מינוי. דובר:

 10 נכון. נכון, בחירה. א. מעודה:

 11בחירת סגן בשכר במשרה מלאה מר אייל כגן, והאצלת    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12ות לעניין הקמה של ועדה, פורום לתיירות ולקהילה. תיירות, סמכוי

 13כלומר בניית תשתית תיירותית. תיירות לא משהו שבכלל נדון פה 

 14 בשנים האחרונות או בכלל. 

 15 אף פעם לא. דובר:

 16אז אנחנו מתכוונים לבנות את התשתית אף פעם.    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17אייל ישא במשימה הזאת. כל  התיירותית, היישובית והכלל אזורית.

 18מה שקשור לקהילה, בניית תוכנית לקשרי קהילה, להעמקה של 

 19 החיבורים בקרב התושבים והקשר בין השכונות למועצה. 

 20טרם אושר וטרם נקבע סעיף  2019לענין השכר, היות והתקציב לשנת  

 21תקציבי מתאים לתשלום השכר הרי שההחלטה הזאת תכנס לתוקפה 

 22וקבלת אישורו של גזבר ומזכיר  2019התקציב לשנת רק לאחר אישור 

 23וצגו בישיבת יהמועצה כמתחייב על נוהל מינוי סגנים בשכר אשר 

 24המועצה מתבקשת לאשרר את  , בהלאחר קבלתםהמועצה הראשונה 

 25ההחלטה . 2מי נגד? מי נמנע? ההחלטה ולאשר כניסה לתוקף. מי בעד? 

 26 .התקבלה ברוב קולות

 27נו רואים שיש העמסה על התקציב, גם פתיחת המחלקה, מכיוון שאנח י. חכימי:

 28, גם הפרדה, בלי להיכנס לצורך, לצד המקצועי צריך לעשות, לא צריך
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 1אנחנו מעמיסים תקציבים בשלושת הדברים האלה, זה קשה לנו 

 2 להצביע בעד בלי לראות את התקציב. 

 3שני סגנים זה העמסה על התקציב, הייתי שמח שזה היה שני סגנים,  

 4כבר שני סגנים בחצאי משרה, לשמור על מסגרת התקציב, לפתוח  אם

 5עוד מחלקה, להפריד את התפקיד. אני לא רואה מאיפה אנחנו מגייסים 

 6 את הכסף או מה את מצמצמת. , מאיפה את מביאה את הכסף

 7אנחנו לפני, אם ראית אישור כפוף לאישור תקציבי. אנחנו בימים אלה  דובר:

 8, פני כל חברי המליאהבן שהתקציב יונח עמלים על התקציב. כמוב

 9תוכלו לראות איפה ההתכנסויות, איפה ההוצאות, איפה ההכנסות. לא 

 10זאת אומרת תשתתפו בו. ברגע יהיה דיון בלי שאתם תהיו חברים בו. 

 11 נבדוק את העניין.שזה יגיע לשם 

 12לת בחירת סגן בשכר בחצי משרה, אפרים מעודה, והאצ   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13. תפעול הכוונה לכל מה שקשור סמכויות לעניין הפיקוח והתפעול

 14באחזקת מבני ציבור, כבישים, מדרכות, תאורת רחוב, הפעלת קבלני 

 15משנה וכן הלאה. פיקוח כל מה שקשור לאכיפת חוקי העזר, שמירת 

 16זיהוי מפגעים וכן הלאה. כמובן אותו כנ"ל לגבי הסדר והניקיון, 

 17, אני חוזרת על הדברים, טרם 2019תקציב שנת וגם פה היות והתקציב. 

 18הרי שהחלטה אושר וטרם נקבע סעיף תקציבי מתאים לתשלום השכר, 

 19וקבלת אישורו  2019זאת תכנס לתוקפה לאחר אישור התקציב לשנת 

 20של גזבר ומזכיר המועצה כמתחייב בנוהל מינוי סגנים בשכר אשר יוצגו 

 21מועצה תתבקש לאשרר בישיבת המועצה הראשונה לאחר קבלתם, בה ה

 22 את ההחלטה ולאשר את כניסתה לתוקף. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 

 23 שוב זה אותו עניין, י. חכימי:

 24 כן, ברור.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 25וזה ברור שיהיה איזון בתקציב כי זה החוק מחייב. אבל זה יבוא על  י. חכימי:

 26שהי אחריות מבחינת חשבון משהו אחר, בגלל זה צריך לשמור על איזו

 27המינוי, לכן אני אומר היינו במשרה אחת, אנחנו צריכים להישאר 

 28 במסגרת משרה אחת. 
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 1 הגישה שלי שאם הם יעבדו הם יהיו שווים הרבה יותר מהשכר שלהם.  דובר:

 2 )מחיאות כפיים(

 3אגב אני בעד תשלום של כולם, למה כולם היו יוצאים לעבוד היו  דובר:

 4ה הרבה יותר גבוה. כרגע צריך למצוא את האיזון מרימים את הישוב הז

 5המושכל. ושוב המבחן הוא מבחן העשייה, אבל ברגע שהם עובדים ויש 

 6לו וואחד משרה ולאייל וואחד משרה והם יכולים להביא פוטנציאל 

 7 להרים את הישוב הזה עוד קדימה.גדול מאוד 

 8 )מחיאות כפיים(

 9אייל עשה קריירה בנושא התרבות  יפה אמרת. אני בטוח שהם יעבדו. י. חכימי:

 10ועשה את זה בצורה טובה. הייתי מצפה שאת מחלקת התרבות יתנו 

 11 תקציב, עוד מחלקת תרבות. ל ולא יעמיסו עוד לאיי

 12פה, יוני, אני חייבת להגיד לך משהו שאמרתי גם במפגשים    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 13זה אני אסגור וגם לקראת הקמפיין הזה ובעם הציבור במשך השנים 

 14את הנושא כי אין טעם, הייתה בלבולציה בקדנציה האחרונה במיוחד 

 15 וגם בקודמותיה שחברי מועצה מילאו תפקידים של עובדי מועצה. 

 16ואני לרגע אחד לא מפחיתה, כי הוזכר שמך, מהמקצועיות שלך אבל  

 17היות שאנחנו נבחרי ציבור הגיע הזמן שיהיו פה כמה מחלקות שחסרות 

 18גורמי מקצוע שיתעסקו גם ברישוי עסקים, גם בתרבות, גם  ,במועצה

 19באמנות, גם בספורט שזה לא יכול להיות מחזיק תיק, זו צריכה להיות 

 20 מחלקת תיאום תשתיות שאין היום וכן הלאה. מחלקה. 

 21, כמובן לא בשנת תקציב אחת. זו הצהרת ואני מתכוונת לעשות את זה 

 22ותר, אבל צריך לבנות את יואפילו יכול להיות גם כוונות לחמש 

 23כדי שנוכל באמת באמת להביא גורמי מקצוע לנהל את התקציב נכון 

 24 הצבענו על הכול. אוקי. התחומים האלה. 

 25 תודה רבה. ומינוי סגן בתואר ללא שכר מר יעקב צדקה. מי בעד?  

 26 

 27 קביעת ועדות המועצה .9

 28עדות המועצה. הועדות נעבור לסעיף האחרון של קביעת ו   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1ועדת הנהלה, למי שלא יודע אולי צריך להבהיר, רשומות לפניכם. 

 2שלטון מקומי, אנחנו אומרים קואליציה, אופוזיציה, אבל מבחינת צו 

 3המועצות המקומיות יש מי שחבר בוועדת הנהלה )קואליציה( ומי שלא 

 4 חבר בוועדת הנהלה. 

 5אבי  סיני, אורי פרץ, : אני, אביעד15-מ 12ועדת הנהלה התגבשה  

 6דוד כמוס, יואב קעטבי, אמיתי, אייל כגן, טל דנטס, יעקב צדקה, 

 7 אפרים מעודה, חיה בן צבי ונחמיה מנצור. 

 8לגבי ועדת הביקורת היא בדרך כלל מורכבת ממי שאינו חבר בוועדת  

 9 מור עמר כהן ויוני חכימי. : אלדד בר כוכבא, הנהלה

 10. ועדת המכרזים: 3, 2ל הכול, רק על ועדת המכרזים, אני לא אעבור ע 

 11אפרים מעודה, חבר. יואב קעטבי, חבר. אורי פרץ, אביעד סיני, יו"ר. 

 12אני מבקשת מאוד מהחברים שאינם כרגע בוועדת הנהלה, אתם חבר. 

 13רוצים, אפשר עכשיו לעבור ועדה ועדה. אפשר שתגישו את זה בצורה 

 14 מסודרת אחרי תיאום, 

 15 מסודר.יש לנו את זה  י. חכימי:

 16אתם רוצים לשבת על זה אחר כך? אתם רוצים להגיד    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 עכשיו?

 18 אפשר, נעבור ועדה, ועדה נגיד.  כהן:-מ. עמר

 19 אז מי בוועדת מכרזים?   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20 יוני. כהן:-מ. עמר

 21בוועדה, רן גלר, גזבר יוני. אוקי. אז נעבור אחד אחד. נציג    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 22ומזכיר המועצה. עו"ד ג'ובראן היועץ המשפטי למועצה ובוועדת 

 23 מכרזים.

 24 נציג בוועדה החקלאית, זו ועדת חובה: אורי פרץ. 

 25מל"ח, ועדת חובה. אני יו"ר, אורי פרץ חבר. יעקב צדקה, חבר. ועדת  

 26 טל דנטס, חבר. 

 27 יוני. כהן:-מ. עמר

 28יעקב סלבה, מנהל מחלקת הבטחון. נציגי רן גלר. ני. יו   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי
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 1, אני אגב אפרופו נציגי הציבורציבור: יואב קליגר, גדעון טימור. 

 2ואני  מבקשת להגיד ישיבות ועדות הרשות רובן המכריע פתוחות

 3מזמינה אתכם ואם יש מישהו שמעוניין להיות חבר בוועדה, נציג ציבור 

 4י ובחפץ רב. רק תירתמו ותעשו, בוועדה מסוימת, תגיעו ללשכה של

 5 אנחנו משוועים לעזרה של הציבור ולשיתוף.

 6היא ועדת חובה. נחמיה מנצור, ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור,  

 7 וחבר אופוזיציה מור, יוני, אלדד? יו"ר. אייל כגן, חבר. דוד כמוס, חבר. 

 8 יין.רשום נציג ציבור. לא ראיתי שרשום שם, אין לנו עד כהן:-מ. עמר

 9, מזכיר וקניןנתן אלטסטן, יהודה אז תגידו לי. נציגי ציבור:    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 10  הועדה מטעם המועצה.

 11אנחנו נקיים ועדת שמות והנצחה למקומות ציבוריים, היא ועדת רשות.  

 12דוד כמוס, חבר ועדה. אלדד, אותן כשתי ועדות ביחד. נחמיה, יו"ר. 

 13 גידו לי.חבר מטעמכם? תחבר ועדה. 

 14 נגיד בהמשך. כהן:-מ. עמר

 15נציגי ציבור: עודד ראובן, עירית אורן, נתן אלטסטן, גדעון    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 16 טימור ויהודה וקנין מזכיר הועדה מטעם המועצה.  

 17ועדה לאיכות סביבה, ועדת חובה. אייל כגן, יו"ר. אביעד סיני, חבר. טל  

 18 דנטס, חבר. 

 19 אני. כהן:-מ. עמר

 20מור. אייל שני כמובן מנהל האגף המוניציפאלי במועצה    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21שולמית אברמוב, רן  20.34 ...נורית השמשוני, נציגת ציבור. נמצא שם. 

 22 סלע ונציג מטעם ארגוני הסביבה, הם יעבירו לנו רשימות.

 23ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים, ועדת חובה. יוני, יו"ר. אפרים  

 24אילנה זגורי נציגי ציבור: דליה סיידוף, תמי בר ששת, מעודה, חבר. 

 25מנהלת חטיבת הביניים בבית הספר החקלאי ונציג הרשות הלאומית 

 26 למלחמה בסרטן.

 27 מטעמכם גם?דוד כמוס, חבר. ועדה למיגור אלימות. טל דנטס, יו"ר.  

 28 גם ניתן תשובה. כהן:-מ. עמר



  04-8666313חברת איגמי,                                           (             10/18) 1ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 2018 דצמברב 12                                                                                                                                  

     

33 

 1ועדה לשימור טוב, אני לא אקריא פה את כל השמות. תגידו.    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 2אתרים היא ועדת חובה, אני היו"ר. אייל כגן, חבר. אבי אמיתי, חבר. 

 3 נחמיה מנצור, חבר. 

 4 אני. כהן:-מ. עמר

 5יעקב צדקה, יו"ר. ועדת מור. ועדת הנחות היא ועדת חובה.    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 6רכבת אך ורק מנציגי ציבור. אנחנו ערר לענייני ארנונה היא ועדה שמו

 7נקים שני הרכבים. עו"ד לריסה רובין, נחום בן זרקסקי, עו"ד שי 

 8  שלומי. אוה גל, מרגנית קעטבי ואורלי מרדכי. 

 9 ועדת בטחון חובה. אורי פרץ, יו"ר. יעקב צדקה, חבר.  

 10 יוני. כהן:-מ. עמר

 11 עם אלדד והכול, כן?  יוני. אני מניחה שזה מקובל   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 12 זה בסדר.  כהן:-מ. עמר

 13ת רשות. אפרים מעודה, יו"ר. אוקי. ועדת רווחה היא ועד   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 14 דוד כמוס, חבר. טל דנטס, חבר. 

 15 לנו.עוד אין  כהן:-מ. עמר

 16ות: גמלאים ונגיש 22.56... נציגי ציבור  עוד אין לכם. אוקי.   יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 17 חיה בן צבי, יו"ר. אבי אמיתי, חבר. אצלכם, מור?

 18 אין לנו עדיין. כהן:-מ. עמר

 19ענת פרסמן כמובן נציגת המועצה המקומית. נציגי אוקי.    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 20ממונה  23.21... ציבור, זה לדעתי הועדה הכי מבוקשת, חיה. יוסי לוי 

 21 לאים וגם נגישות. נגישות של המועצה. הועדה הזאת היא גם גמ

 22הייתה עד היום ועדת אירועים. מהיום יש לנו ועדת תרבות, אמנות  

 23אייל כגן, אביעד סיני,  חברים:וספורט. יו"ר הועדה הוא אבי אמיתי. 

 24 חיה בן צבי, דוד כמוס.

 25 יוני. כהן:-מ. עמר

 26פניק, גל נציגי ציבור: שרון טסטלן, אבי כאכון, ירון שיוני.    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 27, שרון קנטור, צביה גורש, יוסי מלכה, שמעון מלול, רוני אבולעפיה

 28 הרפז וציפי ברנע. אלפנדרי, טל בריף, אניטה 
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 1 אנחנו נכניס, חיה, נוספים. היא אמרה לך אגב בהמשך. י. חכימי:

 2כל מה שקשור לחינוך הייתה ועדה, זה לא ועדת חובה כן.    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 3מקומית, זאת ועדת רשות, אבל אנחנו נקים פורום חינוך ברשות ה

 4יישובי. פורום חינוך יישובי יהיו חברים בו מנהלים, יו"ר הנהלת 

 5מוסדות, מורים, הורים, מועצות תלמידים, תנועות נוער. זו אופרציה 

 6אני היו"ר, אייל כגן ממלא מקום שלי. חיה שאנחנו נבנה אותה ביחד. 

 7  25.17... , חבר. מלא נציגי ציבור בן צבי, חברה. דוד כמוס

 8דירקטוריון חל"ז, אני יו"ר הדירקטוריון. אייל כגן, חבר דירקטוריון.  

 9 יואב קעטבי, חבר. רן גלר, אריה רפפורט כמובן.

 10 אני חברת דירקטוריון. רן גלר ביחד איתי ממלא מקום.  מט"ש חדרה, 

 11אותם והחלטנו להקים פה כמה תחומים חדשים. אנחנו מתחילים  

 12כמחזיקי תיקים ואנחנו נראה איך זה צומח לתוך הקדנציה. אז אנחנו 

 13. מחזיק התיק יהיה מכריזים בזאת על תיק לשיתופי פעולה אזוריים

 14אביעד סיני. תיק תיירות או פורום תיירות, קהילה, אייל כגן. תיק חדש 

 15הבאמת רבות שיש בישוב שלנו במועצה, כתובת חדשה לכל המשפחות 

 16זה, לבעלי צרכים מיוחדים, יחזיק את התיק אבי אמיתי. וזקוקות ל

 17ויעקב צדקה, לא אמרתי קודם, אחראי על כל מה שקשור לשפ"ע 

 18 מי בעד?  ותברואה.

 19 לגבי הנהלת המתנ"ס, הגר. י. חכימי:

 20מאושר פה מי בעד? מי נגד? הנהלת המתנ"ס לא עולה כרגע.    יגור, ראש המועצה:-ה. פרי

 21 דה רבה.הישיבה נעולה. תו .אחד

 22 )מחיאות כפיים(

 23 

 24 סוף הישיבה

 25 


