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 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 (01/22) 46ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 03.30.2322, בתשפ" בתמוז' אחמישי, מיום 
         

 

 משתתפים:

 מ"מ וסגן ראש המועצה, –מר יואב קעטבי ראש המועצה,  –גב' הגר פרי יגור 

סגן ראש המועצה, מר  –מר יעקב צדקה  חבר מועצה, –יני מר אביעד ס

מר נתנאל חבר מועצה,  –סגן ראש המועצה, מר אורי פרץ  –אפרים מעודה 

חבר  –חבר מועצה, מר דוד כמוס  –מר נחום גנצרסקי  חבר מועצה, –קסטן 

מר חבר מועצה,  –מר אייל כגן חבר מועצה,  –מר נחמיה מנצור מועצה, 

יוני חכימי חבר מועצה –חבר מועצה, מר טל דנטס  – אלדד בר כוכבא  –, מר 

 6חבר מועצה

 

 נעדרו:

 חברת מועצה6 –גב' מור כהן עמר 

 

 :סגל

גזברית המועצה,  –רו"ח אורלי ירדן , המועצהמנכ"ל  –מר אבינועם ארז 

 דובר המועצה6 –מר אבי ברומברג , יועמ"ש המועצה – יניר גורעו"ד 

 

 01:11הישיבה נפתחה בשעה 

 *** 01:01*** אביעד הגיע בשעה 

 הישיבה מוקלטת, מצולמת, מתומללת ומשודרת.

 

 

  על סדר היום:
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ההקלטה עובדת, הכל עובד? שומעים יופי? ערב טוב6  גב' הגר פרי יגור:

יופי6 שלום לכולם6 נפתח בברכות לחברנו דוד כמוס 

 בשעה טובה, זה טרי6 שנולדה לו נכדה 

יוני חכימי אני אברך, אמנם הוא לא פה, את אביעד סיני, על  :מר 

 הצטרפות לאופוזיציה6 

 אל תקלקל לנו את המצב רוח6  :מר דוד כמוס

יוני חכימי 6 היינו 7זה לא מה בכך6 אנחנו הכפלנו את כוחנו פי  :מר 

6 איך שאני מדבר עם האנשים, לא ., אנחנו היום 0

 ם שיצטרפו אלינו6 ירחק היו

 6.-ל 0-לא הבנתי את המתמטיקה, מ גב' הגר פרי יגור:

חשבתי אתה רוצה לברך אותו על ההחלטה להתמודד  :מר יעקב צדקה

 לרשות המועצה6 

יוני חכימי  זה עניין שלו כבר, זה כבר עניין שלו6  :מר 

 יוני, הוא הולך נגדך, כי גם אתה מתמודד6  :מר אפרים מעודה

יוני ח  לא חשוב, לא חשוב6  :כימימר 

 הוא ייקח לך קולות, תיזהר6  :מר אפרים מעודה

יוני חכימי לא חשוב6 אנחנו מדברים על הקדנציה הזאת  :מר 

 בינתיים6 

אני מדבר על הכישורים שלך, שהם יותר טובים  :מר אפרים מעודה

 ממנו6 אז עזוב, אז אל תברך אותו, כי זה יפגע בך6 

יוני חכימי ברך אותו על ההצטרפות אלינו, ובעזרת השם אני מ :מר 

 6 7יצטרפו עוד 

 לא, לא, לא כדאי לך, תהיה בודד6 תנצח אותו6  :מר אפרים מעודה

  -אז בהמשך לברכות לדוד כמוס שנולדה לו נכדה גב' הגר פרי יגור:

 לפני שעתיים ולי לפני שבועיים6  :מר נחמיה מנצור
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רך6 מזל טוב, בשעה טובה6 איזה ישיבה לב הייתהלא  גב' הגר פרי יגור:

יופי, זה ממש משמח6 נחמיה, המון מזל טוב6 ובשעה 

טובה בימים הקרובים כנראה גם אני אבשר לכם, 

ובזמן שאני לא אהיה, כמובן יואב פה ממלא מקומי 

 יחזיק את הדברים ותודה ובהצלחה6 

יוני חכימי  מזל טוב גם לך6 :מר 

י יש לנו נושא אחד בעצם על סדר לפני שנתחיל, כ גב' הגר פרי יגור:

היום שלא מן המניין, זה אישור ועדת תמיכות ותיכף 

אבינועם ואורלי יציגו, נחמיה ביקש ממני לראות אם 

יש הסכמה, וזה חייב להיות בהסכמה של כולם, 

להעלות על סדר היום קריאת שם לסמטת קטיף6 יש 

 שם כמה בתים שמחכים6

 ת זה כבר6 אבל אישרנו א :מר אפרים מעודה

 לא, לא אישרנו את זה6  :מר נחמיה מנצור

-לא היה במליאה6 יש שם כמה בתים שמחכים מאוד גב' הגר פרי יגור:

מאוד שכבר ייקרא שם רחוב ולשים שלט ווייז וכל 

 המשמעויות של זה6 

 כבר אישרנו את זה, אני זוכר6  :מר אפרים מעודה

י דעתי, והגישה את ועדת שמות שישבה לפני שנה לפ :מר אייל כגן

הפרוטוקול שלה, והפרוטוקול שלה אושר פה 

במליאה, שום דבר לא נעשה עם זה, אין לנו שום 

 בעיה לבקשת נחמיה, לפחות לי אין בעיה לקרוא6 

 אז פה אחד6  :מר אפרים מעודה

אבל רגע, אני רוצה לדעת מה קורה עם זה לדוגמא6  :מר אייל כגן

? זה עדיין שיטת זאת אומרת, איפה הדברים האלה

דועה, שזה יש פרוטוקול מצליח ושיטת הדחייה הי
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 6  של ועדת66

נחמיה ואני ערכנו סיור בשטח בכל המקומות  גב' הגר פרי יגור:

 בהם החלטה6  הייתהש

החלטה לפני שנה, או שהוועדות  הייתהלפני הסיור6  :מר אייל כגן

האלה הן ועדות מה שנקרא קלנפאדי או ועדות 

ות קישוט6, ואנחנו לא ועדת קישוט, כי פלסטר, ועד

יושבים שם אנשים רציניים6 או שדברים יבוצעו כמו 

שצריך, כי יש שם כיכרות שצריכים להיקרא על שם 

אנשים, וזה דובר וסוכם עם מהנדס המועצה6 אז 

ן שאנחנו יודעים שהדברים כאן נעשים איך ומכיו

נאמר בצורה עאפס מאוד מאוד או שלא נעשים6 אני 

בקש שהדברים האלה יבוצעו בחודש הקרוב, גם כן מ

יש על זה פה אחד, כי כבבר יש החלטת מליאה מלפני 

 שנה6

אני יכול רק לענות לך משהו אחד בנושא הזה, כי  :מר אבינועם ארז

התעסקתי בזה6 אנחנו הזמנו אבנים מיוחדים 

יכרות האלה6 אם יגיעו, אני מקווה מאוד שנוכל לכ

 לעמוד666

יום כאילו הדברים יבוצעו?  03זאת אומרת, שתוך  :גןמר אייל כ

 כיכרות?  0אנחנו מדברים על 

  -לא, זה הרבה יותר מזה, כי גב' הגר פרי יגור:

 מהפעם האחרונה6  0בסדר, לפחות אני זוכר  :מר אייל כגן

אני אומר לך, בהמשך למה שאמרת שעוסקים בזה6  :מר אבינועם ארז

 אחד סוג השלט וסוג האבן6 

 מה שנקרא, מוטב מאוחר מאשר לעולם לא6 :ר אייל כגןמ

שמענו מה שאמרת, נחמיה ואני ערכנו סיור, וזה יצא  גב' הגר פרי יגור:



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 0363.67377ישיבת מועצה לא מן המניין  מיום 

 

 6 
 

לוועדת רכש, וכמו שאמר המנכ"ל, זה גם יבוצע6 

אתם מסכימים אבל לדון בסמטת קטיף? אפשר 

 לסכם את זה כבר עכשיו מראש? 

נג :מר אפרים מעודה  ד? בעד6 מי בעד, מי 

 ? כולם בעד גב' הגר פרי יגור:

סגרתם את זה ביניכם, זה בסדר6 למה לפחות לא  :מר טל דנטס

 הוצאתם מייל?

 זה מאתמול?  גב' הגר פרי יגור:

אתמול זה הרבה זמן6 למה לא יצא אלינו במייל לפני  :מר טל דנטס

שעתיים, שלוש, ארבע בבוקר? אני לא יודע6 אנחנו 

ורק בגללו זה לא נעים6 מאוד אוהבים את נחמיה, 

אבל זו לא פרוצדורה, ככה לא עובדים6 שימו לב 

שכמעט כל ישיבה אנחנו באים לפה, וכל פעם אתם 

 נזכרים במשהו רק ברגע האחרון6

איפה שיש חומר, הם לא מבינים6 איפה שהם חומר,  :מר אייל כגן

 הם נזכרים ברגע האחרון6 

 יא6 אה, אתה צודק, בפעם הבאה נב :מר טל דנטס

 חוסר תכנון, זה חוסר תכנון6  :מר אייל כגן

 טוב6  גב' הגר פרי יגור:

6  :מר טל דנטס  ואתמול סגרתם את זה, אז אפשר היה66

 מסכימים או לא? זו השאלה6  גב' הגר פרי יגור:

 אני לא מסכים6  :מר טל דנטס

 לא מסכים?  גב' הגר פרי יגור:

 לא רוצה לדון?  :מר אפרים מעודה

 סליחה, נחמיה6  :נטסמר טל ד

 אז לא נדון6  גב' הגר פרי יגור:
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 בישיבה הבאה נדון על זה6  :מר טל דנטס

 יחכה לישיבה6  גב' הגר פרי יגור:

זה בסדר, זה כמו בממשלה עם המטרו, זה אותו  :מר נתנאל קסטן

 דבר6 

יוני חכימי  הישיבה הבאה ביום חמישי הבא6  :מר 

ממשלה6 החכמה שלך יוצאת גאון, נתנאל6 כמו ב :מר טל דנטס

 מהאוזניים6 

יוני חכימי  זו בסך הכל דחייה בשבוע, זה לא נורא6  :מר 

 מתברר שהגיל לא עושה לך טוב6  :מר טל דנטס

יוני חכימי  יואב, אתה לא עונה6  :מר 

 מה לענות?  :מר יואב קעטבי

יוני חכימי  שבוע הבאה אמורה להיות ישיבה6  :מר 

 הצעות לסדר, כן6  אם יהיו :מר יואב קעטבי

 הנה, יש הצעה ראשונה6  :מר טל דנטס

 הצעה לסדר יש כבר6  :מר אייל כגן

 אני אבוא6 מבטיח לבוא6  :מר טל דנטס

 

 . 2122אישור המלצת ועדת תמיכות לשנת  .0

 

חברים, אישור המלצת ועדת תמיכות6 אבינועם,  גב' הגר פרי יגור:

 בבקשה, אורלי, תציגו את ההמלצה שלכם6

כולם מחזיקים את הדפים, יש מישהו שלא מחזיק  :ר אבינועם ארזמ

 הייתהואנחנו צריכים לתת לו עותק? מכיוון שזו 

ועדת תמיכות ראשונה שעסקתי, אז קראתי, הבנתי, 

בדקתי לראות שאנחנו עומדים בכל התבחינים, בכל 

ההוראות, בכל השאלות6 היינו נודניקים ברמה 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 0363.67377ישיבת מועצה לא מן המניין  מיום 

 

 8 
 

ים שבדברים שביקשו נודניקית, שאין משהו בתבחינ

שאנשים לא הגישו6 כולל זה שאני אומר עוד פעם 

שלפעמים חרגתי מתפקידי על זה שאני צריך לנדנד 

לאנשים, אבל רציתי בסוף שאנשים ייהנו בסוף 

עוד פעם, יש פה  אומרויוכלו להגיד כשורה6 אז אני 

את הפרוטוקול ויש פה את חברי הוועדה שהיו 

 ר, תמי, אוריה ואריאל6 נוכחים6 אני, אורלי, יני

 איפה תמי?  :מר אייל כגן

 למה היא צריכה להיות פה?  גב' הגר פרי יגור:

 היא ישבה בוועדה ואני רוצה לשאול אותה שאלות6  :מר אייל כגן

 יש פה מנכ"ל המועצה6  גב' הגר פרי יגור:

דרך אגב, אני אומר לך כגן, כל דבר שיש, רשום6 כל  :מר אבינועם ארז

אין פה שום קיצור דרך6 כל מילה יש פה אמרה, 

בדברים6 יושבת פה גם מזכירת הוועדה שישבה6 אם 

סעיף, אני מוכן -אתם רוצים שאני אעבור סעיף

 סעיף על כל הדברים6 -לעבור סעיף

או שקיבלתם את החומרים, אז אם יש שאלות,  גב' הגר פרי יגור:

 אפשר לשאול6 

ים בצורה מסודרת6 אתם קיבלתם גם את החומר :מר אבינועם ארז

רואים מה התקציב, למה הוא מתחלק, לדת, ספורט 

ותנועות נוער6 אם תרצו ממש גם בשקלול הכספי 

שהיה בנושא תנועות הנוער, שאורלי תוכל להרחיב 

לכם בדיוק מה שנקרא מה השיטה המתמטית6 אני 

בקשות לתמיכה,  75אומר עוד פעם, השנה הוגשו 

הופיעו או נענו בשנים  בקשות חדשות שלא 9מתוכן 

 קודמות6 יש פה את כל הדברים6 
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אבינועם, ברשותך, אנחנו רוצים להתייחס6 לא  :מר אייל כגן

לתפקיד של הוועדה שאני בטוח שהיא עשתה את זה 

בצורה רצינית, כנה ומקצועית, אלא אני רוצה לדבר 

רגע על כל נושא המדיניות מה שנקרא, זאת אומרת, 

ה של איך נעשתה החלוקה גם6 לא ירידה לרזולוצי

אבל קודם כל אני אדבר, אני אזכיר6 אנחנו בישיבת 

התקציב אמרנו, ואני חוזר על מה שאמרנו, 

שזה חלק ממנו, הוא נעדר תקווה, הוא  שהתקציב

נעדר חמלה, הוא נעדר חמלה, הוא נעדר הבנה של 

המציאות, הוא חסר בשורה והוא גם חסר בושה6 

הזה אני עובר על התקציב והנה הראיה6 משום שכש

של ועדת התמיכות, אני אומר לעצמי מה עוד צריך 

להבין, על מנת לראות שסדרי העדיפויות של 

המועצה הזאת מעוותים? כי משום מה, כשאני 

מסתכל על תיאטרון הידית, שביקש בסך הכל 

ש"ח,  05,333ש"ח, ובשנה שעברה קיבל  173,333

י רו -אה ירידה לואיך שהוא משום מה, רק פה אנ

ש"ח6 זה לא מפתיע אותי, משום שראש  70,333

 -המועצה יכולה להצטלם

6  :מר אבינועם ארז  אני יכול לענות לך גם על זה בצורה נורא66

  -בסדר, תיכף אני :מר אייל כגן

בסדר, גם אנחנו מפריע לנו כשאנחנו מדברים6 אנחנו  גב' הגר פרי יגור:

 מקשיבים6 

 לא6 נתנאל מפריע, הוא הפסיק להפריע6 לא, אני  :מר אייל כגן

 גם אתה מפריע, אז תשתוק6  :מר נתנאל קסטן

 אתה אל תגיד לי לשתוק6  :מר אייל כגן
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 אני אגיד לך כמה שאני רוצה ומה שאני רוצה6  :מר נתנאל קסטן

 בבקשה, תגיד6 סיימת? תודה6  :מר אייל כגן

 בבקשה6  גב' הגר פרי יגור:

 לשמור על תרבות הדיון6  אני מבקש :מר אייל כגן

 ו מבקשים שתשמור על תרבות הדיון6  גם אנחנ גב' הגר פרי יגור:

 תגיד את זה לעצמך דבר ראשון6  :מר נתנאל קסטן

 דקות, בבקשה6  .יש לך עוד  גב' הגר פרי יגור:

 לא, אל תגידי לי כמה דקות יש לי6 הגר, הגר6  :מר אייל כגן

 אחד6 דקות לכל 13 גב' הגר פרי יגור:

 תודה6 את מפריעה לי גם6  :מר אייל כגן

 דקות6  13יש לך  גב' הגר פרי יגור:

היישוב הזה, כמו שאנחנו יודעים, אין בו תרבות6 כל  :מר אייל כגן

פעם שיש תרבות, התרבות נעשית על ידי גורמי חוץ6 

פה אמנם רכז תרבות, אבל אין פה תרבות6 היה יש 

ת אירועים, מפני פעם איזשהו אירוע, שכביכול תח

שזה מירוץ כזה שגם שם אם אני לא טועה, זה עדיין 

בחקירה של משרד הפנים לגבי הנושא של666 אז אין 

תרבות, וכל פעם עושים איזה סיבוב על איזו חבורה 

אחרת666 על איזושהי קהילה, להתנסות על איזשהו 

צילום יח"צני, כשאנחנו יודעים טוב מאוד שהנה 

בות, אז יש תרבות6 כשצריך הראיה6 כשצריך תר

להשקיע בנוער, ואמרנו את זה, לא רק שיש ירידה 

בחינוך, יש גם ירידה בחינוך הבלתי פורמאלי6 זאת 

אומרת, התקציבים, גם בצופים, זו ירידה של כמה 

אחוזים, אבל זה משמעותי6 כי כשאתה משקיע בסך 

בתנועות נוער, ויש לנו פה כמה  033,333הכל 
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י חניכים רק בצופים,  7,333חד כמעט חניכים, הכל 

אז זאת אמירה, רבותיי6 והאמירה היא אמירה רעה6 

אני לא משקיעה בנוער, אני לא  –האמירה אומרת 

משקיעה בתרבות, אני לא משקיעה באיכות סביבה, 

אני לא משקיעה במחזור, אני כן משקיעה בצילומים, 

אני כן משקיעה ביח"צ, אני כן משקיעה בשח"צ, אני 

ן משקיעה בלנסות ולהחזיק סביבי את חברי כ

הקואליציה, וכן, גם אני מברך על חבירתו של אביעד 

סיני לספסלים שלנו, ואני מציע לכולם להסתכל 

טוב6 אני גם יודע ואני בטוח שעוד יצטרפו אלינו 

בהמשך, ואני מקווה שיצטרפו אלינו בהמשך6 ואני 

הם מציע בכלל לכל החברים פה להחליט באיזה צד 

של השולחן6 כי בסופו של יום יש צד אחד שינצח 

  -בסיבוב הזה6 ואני, כמי שלמוד פוליטיקה

זה נאום בחירות או נאום על ועדת התמיכות? כי  גב' הגר פרי יגור:

 אנחנו בדיון על ועדת התמיכות, רק למקד אותך6 

 -בטח ובטח חבריי מש"ס6 אני הייתי מציע גם להם :מר אייל כגן

 הוא לא נראה לי ממוקד כל כך6  רי יגור:גב' הגר פ

לא לשים את כל הביצים בסל אחד, שחס וחלילה לא  :מר אייל כגן

יישברו6 ושוב אני אומר, ירידה בתרבות יש ירידה6 

ש"ח6  70,333ש"ח, מקבלים  173,333מבקשים פה 

הגיע הזמן לתמוך פה בתרבות, הגיע הזמן לתמוך פה 

שצריך במה שחשוב, בנוער, הגיע הזמן לתמוך כמו 

בערכים שהם חשובים ליישוב, ולא לנסות עכשיו 

להסתתר מאחורי המנכ"ל או להסתתר מאחורי 

אורלי או להסתתר מאחורי תמי ברששת, ולבוא 
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הנה, חילקו את הכספים כמו שצריך6 אין  –ולהגיד 

לי ספק6 אבל אני אומר שוב פעם, מיליון ש"ח 

 לתמיכות זו בדיחה6 

 אתה מזלזל בדרג המקצועי6  –מה שאתה אומר  ור:גב' הגר פרי יג

יוני חכימי זה לא הדרג המקצועי, זה לא הדרג המקצועי6  :מר 

 הסכום זה לא הדרג המקצועי6 

הדרג המקצועי מזלזל בך6 יש לי חדשות בשבילך6 את  :מר אייל כגן

יכולה לפתוח את העיניים שלך, הדרג המקצועי 

 מזלזל בך, הציבור מזלזל בך6 

 וב6 .ט ' הגר פרי יגור:גב

את חושבת שאת נמצאת פה, ואת חושבת שתקני  :מר אייל כגן

אנשים ותעשי סיבוב על הגב של הקהילה6 לא 

 תתקרבי לקהילה6 הקהילה דוחה אותך6

 טוב, טוב6  גב' הגר פרי יגור:

לא תתקרבי להורים של הצופים, זה לא אוכל, את  :מר אייל כגן

להם, את יכולה ללכת יכולה להצטלם בסוף השנה ש

למחנה קיץ, הם לא סופרים אותך הם יודעים בדיוק 

מה את שווה, כמו שכל הציבור הזה6 שתוק, אל 

 תפריע לי6 

 מה שתוק? מה זה?  :מר דוד כמוס

אני יודע מה זה ועדת אל תפריע לי, דוד, תן לי6  :מר אייל כגן

 תמיכות6 

הוא כרגע דיבר על  שתוק, זו תרבות הדיון שלו6 גב' הגר פרי יגור:

 ערכים, אבל הוא אומר לך לשתוק6 

אל תנסי עכשיו לקנות את דוד כמוס6 דוד כמוס יודע  :מר אייל כגן

 את המשחק שלך6 
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 זה נחמד שאתה  מטיף לנו לערכים6  גב' הגר פרי יגור:

תודה רבה6 אני מטיף בדיוק מה שאני אומר6 הציבור  :מר אייל כגן

שלך6 הציבור לא קונה את לא קונה את המניפולציות 

כל הווסאח הזה6 הציבור מבין שיש פה מיליון ש"ח 

שהם בדיחה, משום שהיית צריכה להגדיל את זה 

 כפול, לא את התקציב של יחסי הציבור6 

 תביא הצעה לסדר6  :מר דוד כמוס

אני מביא הצעות לסדר והיא מורידה אותן, ואת  :מר אייל כגן

ה שבוע אחרי זה ההצעות לסדר הטובות היא עוש

ומנסה להגיד שזה שלה6 מכירים את שיטת הגר, הכל 

 בסדר6 אנחנו לא נצביע בעד הבדיחה הזאת6 

 יש זמן לבחירות, כגן6  :מר יעקב צדקה

אנחנו יודעים שיש זמן עד הבחירות6 התחילו  :מר אייל כגן

הבחירות ממזמן אצל גב' הגר פרי יגור6 הבחירות 

 16116-התחילו ב

 ועדת תמיכות, בוא6  :דקהמר יעקב צ

יעקב, תגן על הגר כמה שאתה צריך6 תאמין לי, זה  :מר אייל כגן

 טוב מה שאתה עושה6 

 מגן על האמת6  :מר יעקב צדקה

טוב מה שאמרתי -תגן על האמת6 אבל תזכור טוב :מר אייל כגן

בתחילת דבריי, אתה מבין פוליטיקה, תחליט באיזה 

 ל דבר6 צד אתה6 אתה יודע, יש מחיר לכ

 למה באיזה צד? כל אחד בצד שלו6  :מר אפרים מעודה

6  :מר אייל כגן  אפרים66

 לא, אני בצד שלי, אני לא באיזה צד6  :מר אפרים מעודה

אני יודע שאתה בצד שלך, ואני שמח שאתה בצד  :מר אייל כגן
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 שלך6 

אני לא צריך להחליט6 אני מחליט בליכוד, זה כן, זה  :מר אפרים מעודה

  צד6

 מעולה6  :מר אייל כגן

 טוב, יש משהו ענייני לתמיכות6  גב' הגר פרי יגור:

  -אמרתי בדיוק :מר אייל כגן

 לא שמעתי עוד שום דבר ענייני6  גב' הגר פרי יגור:

התקציב הזה ההוא תקציב שהוא חסר כל ערך,  :מר אייל כגן

משום שהוא לא עושה את התמיכה הנכונה6 אם היית 

העדיפויות, היינו מכפילים את מבינה את סדרי 

התקציב הזה6 מהרגע שלא הכפלנו את זה, אנחנו לא 

 יכולים לתמוך בתקציב כזה6 

 אוקיי6  :מר אפרים מעודה

חבריי היקרים, אני יודע שאתם מבסוטים, כל אחד  :מר אייל כגן

כאן קיבל6 אני לא אתמוך בתקציב שלא תומך 

בנוער, בתרבות6 אני לא אתמוך בתקציב שלא תומך 

 תודה רבה6 

המבנים שנבנו לאחרונה לכל תנועות הנוער  מה עם :מר יעקב צדקה

 ולחלקם6 

חיכיתי לשאלה הזאת, יעקב6 בני עקיבא התחילו  :מר אייל כגן

שנה, הכסף הוא ממפעל הפיס, חביבי6 הכסף  17לפני 

הוא לא בזכות הגר פרי יגור6 אנחנו יודעים מי הגיש 

שנה, זה  17לפני  את הבקשה, זה מנצור כבר

התקדם6 הכספים של מפעל הפיס6 אל תתהדרו במה 

 שלא מגיע לכם6 מה שמגיע לך, מגיע6 

 מגיע לנו וחצי6  :מר יעקב צדקה
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לא מגיע ולא בטיח6 יעקב, אל תקפוץ על העגלה, יש  :מר אייל כגן

 לך מספיק6 אתה מתגאה ב666 

דבר על גם מה שנחמיה עשה זה עגלה, אני לא מ :מר יעקב צדקה

 העגלה שלי6 

 לא רוצה להגיד שזו עגלה ריקה6  :מר אייל כגן

אני מדבר על עגלה של קואליציה שעושה עבודה, מה  :מר יעקב צדקה

 שלא נעשה שנים רבות, מר כגן6 

מה זה לא נעשה שנים רבות? אתה רוצה שנעבור  :מר אייל כגן

 כאילו על הדברים ונראה מה נעשה? 

 רבה6 בשמחה  :מר יעקב צדקה

 איזה תכניות פיתוח נעשו?  :מר אייל כגן

 בשמחה6  :מר יעקב צדקה

 אתה רוצה שנראה לך מה לא נעשה?  :מר אייל כגן

 בעזרת השם תהיה לנו עוד קדנציה להמשיך6  :מר יעקב צדקה

 עוד קדנציה להמשיך?  :מר אייל כגן

 אבל זה לא נושא של התמיכות, נו באמת6  :מר אפרים מעודה

אני חושב שבקדנציה הבאה, אם אתה לא תחשוב  :כגן מר אייל

 טוב, אתה תמשיך מפה6 אבל קח בחשבון666 -טוב

 טוב, זמנך תם6  גב' הגר פרי יגור:

בלי  –אני רוצה לענות לו רק משהו, שני דברים6 אחד  :מר אבינועם ארז

קשר עכשיו לכל נושא התמיכות, גם אנחנו 

נושא של סוג מתמודדים על קול קורא, במיוחד לגבי 

 התרבות של הפרינג' שיצא קול קורא6 

ראיתי את הקול קורא של הפרינג'6 גם התמיכה  :מר אייל כגן

שתתקבל, אם תתקבל מהפרינג', זה בגלל שהידית 

הם מעבדת תרבות, לא בגלל הרשות6 והרשות לא 
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עשתה כלום, מי שעשה למען הידית זה אני6 זה לא 

 ת הידית6 שלא סופרת א הגברת הנכבדה הזאת

 רגע, למה אני צריך לתת לידית?  :מר אפרים מעודה

 ככה6  :מר אייל כגן

 למה, למה?  :מר אפרים מעודה

 למה אתה נותן לו666?  :מר אייל כגן

 למה הוא לוקח כרטיסים כשהוא עושה הופעות? :מר אפרים מעודה

 מי לקח כרטיסים? :מר אייל כגן

 אה, בחינם?  :מר אפרים מעודה

 לא עושה בחינם, זה תרבות6  :כגן מר אייל

כגן, רק איפה הידית נמצאת היום? איפה המיקום  :מר אבינועם ארז

 שלה? 

הידית לא נמצאת פה בגלל שהגברת הנכבדה הזאת  :מר אייל כגן

לא דואגת להם, ואף אחד סביב השולחן הזה לא 

 דואג להם6 יודעים למה לדאוג6 

ה, למה אני צריך לתת? אני רגע, זה לא פרדס חנ :מר אפרים מעודה

מתנגד אם ככה, אם הם לא ביישוב, מה פתאום6 לא 

ידעתי6 אני מעלה הצעה להתנגד6 אם הם לא ביישוב, 

 לא לתת להם6 

 תתנגד, בוא, שראש המועצה תצביע גם כן6  :מר אייל כגן

כמוס, הם אל ביישוב, למה אני צריך לתת להם? אני  :מר אפרים מעודה

 אצביע נגד6 

הגר, שיירשם שאני לא מצביע בסעיף של העמותה  :נתנאל קסטןמר 

 הזאת6 

 גם אני6  :מר אפרים מעודה

 של הידית? :מר יואב קעטבי
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ן  :מר אייל כגן מעולה6 חבריך לסיעה, בואי תסבירי את זה, אי

 בעיה6 תאבדי קולות אחרי קולות6 

 אני מבטח אותם6  :מר נתנאל קסטן

י לא חייב לתת  לא משנה, הם :מר אפרים מעודה לא גרים פה, אנ

 למישהו מבנימינה6 לא ידעתי6 

 אתה חולק על הדרג המקצועי שלך כאילו פתאום?  :מר אייל כגן

 לא, אני מתנגד6  :מר אפרים מעודה

יוני חכימי  הם גרים פה, הם לא יכולים לפעול פה לצערנו6  :מר 

  -אפרים, אני :מר אבינועם ארז

 אתה מסביר, אנחנו מצביעים6  :מר אפרים מעודה

אין בעיה, אני רק רוצה לענות גם לך6 הם עושים  :מר אבינועם ארז

 פעילויות פה6 

 הם מפה, מה זאת אומרת?  :מר אייל כגן

אני רוצה לסייע לתושבים פה ולבתים פה, ולאנשים  :מר אפרים מעודה

פה6 אני מודיע לך, חשבתי שהם פה, פעם הם היו פה 

 זה קראו להם הידית6 בידית, בגלל 

 אבל איפה הם יושבים היום?  :מר יעקב צדקה

 הם לא גרים פה, למה אני צריך לתמוך בהם6  :מר אפרים מעודה

 חלקם גרים ביישוב6  :מר אבינועם ארז

סליחה, איפה נמצא הידית? הם לא פה, אני לא  :מר אפרים מעודה

 רוצה6 

 להם?אם הם לא מפרדס חנה, למה לתת  :מר דוד כמוס

חברים, אל תתנו בכלל, תחליטו שאין תרבות ביישוב  :מר אייל כגן

 הזה, יש גם תרבות חילונית6 

אתה גורם לזה6 אתה עכשיו במו ידיך גרמת לחוסר  גב' הגר פרי יגור:

 תמיכה בידית6 
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 אני גורם לחוסר תמיכה?  :מר אייל כגן

 אני מתנגד לידית, נקודה6 לא ידעתי6  :מר אפרים מעודה

תצביעו6 בואי נראה את הפרצוף שלך שתבואי לספר  :אייל כגן מר

 033,333-לקהילה שאת666 ברחת6 גם בהקצאה של ה

ש"ח שאלדד בר כוכבא, שהם לא הקהל שלו, נתן 

להם, לא הופעת לישיבה הזאת, ברחבת מהישיבה 

הזאת6 אנחנו יודעים את ההיסטוריה6 את פחדנית 

66 הגר פרי אל תתמכי בידית, אחרי זה6וברחנית6 

 יגור, הקהילה, לא יעזור לך כלום, שלא נדבר על666 

 מישהו עוד רוצה לשאת דברים?  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  כן, כן6  :מר 

666 מלכתחילה לא היינו מעלים את זה, אבל כשזה  :מר נחמיה מנצור

 עלה עכשיו לשולחן, אתה לא יכול להתנגד6 

 ברור שלא6  :מר אייל כגן

 למה? :פרים מעודהמר א

אם לא  –אנחנו כחברי הנהלה היינו צריכים להגיד  :מר נחמיה מנצור

 גרים, לא מעלים6 

 סליחה, סליחה6 היה חסר לי מידע6  :מר אפרים מעודה

6  :מר אייל כגן  נחמיה, אתה צדיק, היית צדיק66

 חסר לי מידע שהם לא פה, הם לא מפה6  :מר אפרים מעודה

 היית צריך להגיד לפני זה6  אז :מר נחמיה מנצור

מאיפה אני ידעתי? עכשיו אני שומע6 מצטער, עכשיו  :מר אפרים מעודה

 אני שומע6 

תפגעו בתושבי פרדס חנה, תפגעו בתרבות בפרדס  :מר אייל כגן

 חנה, תתנו רק למה שאתם רוצים6

 )מדברים ביחד( 
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 666 פרדס חנה6  :מר דוד כמוס

ה, מה יש להם666? כל הפעילות הם תושבי פרדס חנ :מר אייל כגן

שלהם בפרדס חנה6 הם עושים לך את הפעילות 

 בפרדס חנה6 

 רגע, תושבי פרדס חנה נהנים מהם? לא6  :מר אפרים מעודה

 בטח שהם נהנים6  :מר טל דנטס

תשאל את ראש המועצה שלך, היא מזמינה אותם  :מר אייל כגן

 לכל אירוע6 

 פרדס חנה, הם לא גרים פה6 הם לא666 לתושבי  :מר אפרים מעודה

 )מדברים ביחד( 

  -אני רוצה :מר אבינועם ארז

אני אעשה לך אתה עבודה6 בשביל לסבר את אוזנו  :מר אייל כגן

של מר אפרים מעודה, הידיות באים ועושים כאילו 

 את כל הפעילות שלהם ברחוב, זה תיאטרון ברחוב6 

יוני חכימי  הם תושבי פרדס חנה6  :מר 

 הם תושבי פרדס חנה6  :כגןמר אייל 

 איפה? :מר דוד כמוס

 מה זה איפה? בפורים6  :מר אייל כגן

 אני שואל איפה6  :מר דוד כמוס

לא ראיתי אותם, לא ברמב"ם, לא בדרך למרחב, לא  :מר אפרים מעודה

 ב666, לא ברמז, לא באף מקום6 

חביבי, כשהיה לך קורונה, מי עשה לך את כל  :מר אייל כגן

 ? החגיגות

 אני לא יודע6  :מר אפרים מעודה

אתה לא יודע, אז אל תדע6 תשאל את ראש המועצה  :מר אייל כגן

 שלך6 
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גם בנימיה, גם כל אלה, אני אגיד להם בואו תעשו  :מר אפרים מעודה

הופעות, ניתן להם כסף6 יש להם כסף בנימינה, ייתנו 

 להם6 

 6 תודה רבה6 תתמוך במה שאתה רוצה, אין שום בעיה :מר אייל כגן

 666 תושבי המקום6  :מר אפרים מעודה

ש"ח מה  05,333-ש"ח ולא ב 70,333—אבל למה ב :מר אייל כגן

 שהם ביקשו?

יוני חכימי  אפרים, הם תושבי המקום6  :מר 

 איפה הם עושים את ההופעות? :מר אפרים מעודה

פה, ברחוב6 תיאטרון רחוב, טקס השתנות הם עשו  :מר אייל כגן

 ן ובצפירה6 לך באלו

 איפה הם ממוקמים?  :מר אפרים מעודה

 מה זה משנה?  :מר אייל כגן

6 :מר אפרים מעודה  משנה6 יבואו מתל אביב66

 הם מפה, הם מפה6  :מר אייל כגן

 יבואו מתל אביב, הם יבקשו תקציב פה6 למה?  :מר אפרים מעודה

 אפרים, אתה התנגדת גם כשזה היה במקום פה6  :מר נחמיה מנצור

 אני לא רוצה6  :מר אפרים מעודה

אפרים, אני רוצה לעשות לך בסדר6 יש פה גם יד  :מר אבינועם ארז

 שרה, כולם בסוף הם גם666 

 סליחה, יד שרה זו עמותה ארצית6 :מר אפרים מעודה

 )מדברים ביחד( 

6  :מר נחמיה מנצור  הצוות המקצועי בדק66

 משהו ארצי זה סיפור אחר6  :מר אפרים מעודה

 יוני רוצה לדבר, אני גם רוצה לדבר6  :טל דנטס מר

יוני, כן6  גב' הגר פרי יגור:  בבקשה 
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יוני חכימי להטיל על הצוות המקצועי שהם אשמים  –א'  :מר 

 בסכומים, זה לעוות את האמת6

 מי אמר את זה?  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  ראש המועצה, את אמרת את זה6  :מר 

 , אתם אמרתם את זה6 לא גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  את אמרת את זה6  :מר 

 לא, אנחנו בירכנו את הצוות המקצועי6  :מר אייל כגן

אני רק רוצה להזכיר, שהחוק מחייב את ועדת  גב' הגר פרי יגור:

ההקצאות, קובע את הגבולות שלה, קובע את ההרכב 

  666שלה, ואף אחד מנבחרי הציבור לא

לא קובע את התקציב6 אנחנו קובעים את  בל הואא :מר אייל כגן

 התקציב6 

 המקצועית6 לא הוועדה  :מר יעקב צדקה

יוני חכימי  את קובעת אתה סכום6  :מר 

 תמשיכו להטיף לערכים ולצעוק6  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  תני לי לסיים6  :מר 

מי שקבע את התקציב זו מליאת המועצה בדיון  גב' הגר פרי יגור:

 6 התקציב

יוני חכימי  יפה6  :מר 

ואז אמרנו שצריך להגדיל את התקציב כי זו תמיכה  :מר אייל כגן

בנוער, והערכים שלנו זה בדיוק אותם ערכים 

 שדיברנו עליהם בתקציב6 

לתקציב ויש להתנגד לתמיכות6 אם אתם  יש להתנגד גב' הגר פרי יגור:

  -לא רוצים להקצות לתרבות, לנוער

התקציב של התמיכות666 סליחה רגע, אל תעוותי לא,  :מר אייל כגן

את הדברים6 התקציב של התמיכות הופיע גם 
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 בתקציב הרגיל6 

 נכון6  גב' הגר פרי יגור:

 יופי, אז אל תנסי לעוות עכשיו6  :מר אייל כגן

 ממש לא מנסה לעוות6 אתה התנגדת לתקציב6  גב' הגר פרי יגור:

 לא, לא, לא גברתי6  :מר אייל כגן

 אתה התנגדת לתקציב6  הגר פרי יגור: גב'

 התנגדתי לתקציב והתנגדתי גם לתמיכות האלה6  :מר אייל כגן

ומה שאתה עושה עכשיו, זה אחרי שמסגרת התקציב  גב' הגר פרי יגור:

אושרה, אתה אומר בתוך זה 'אני לא רוצה לתת לאף 

 אחד כלום'6 

 אמרתי אני רוצה להגדיל את התקציב6  :מר אייל כגן

6 :ו"ח אורלי ירדןר 66 

 מתי הגדלנו, באיזה קדנציה?  :מר אייל כגן

 לפני שנתיים6  :רו"ח אורלי ירדן

 חברים, אם אין הערות, אני אעבור להצבעה6  גב' הגר פרי יגור:

 אפשר לדבר? אנחנו רוצים לדבר רגע6  :מר אלדד בר כוכבא

 כן, לא נותנים6 מדברים על ערכים6  גב' הגר פרי יגור:

 איזה ערכים יש לך?  :ייל כגןמר א

 תן לאחרים לדבר, נו באמת6  :מר אפרים מעודה

יוני חכימי כשהגר אומרת 'אתם באים בטענות לצוות  :מר 

המקצועי', הצוות המקצועי לא קובע את מסגרת 

התקציב, הוא קובע את החלוקה6 אז מסגרת 

 התקציב זה הנהלת המועצה6 

 מליאת המועצה6  :מר אפרים מעודה

 נכון6  :אייל כגן מר

יוני חכימי  קודם כל הנהלת המועצה6  :מר 
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 ומליאת המועצה אישרה6  :מר אפרים מעודה

יוני חכימי  מליאת המועצה בסוף מאשרת, כי יש להנהלה רוב6  :מר 

 קואליציה, מה לעשות?  :מר אפרים מעודה

יוני חכימי  הכל בסדר6  :מר 

יוני6 :מר יעקב צדקה   התקציב לא נקבע היום, 

יוני חכימי   -נכון6 המחשבה, התכנון לתמיכה :מר 

 זה צריך להיאמר מתי שנקבע התקציב6  :מר יעקב צדקה

זה בישיבת התקציב6 יעקב, אתה לא  אמרנו את :מר אייל כגן

 תשנה666

 אני לא בא לשנות כלום6 :מר יעקב צדקה

אז זהו, אומרים לך, התנגדנו כבר אז, אנחנו  :מר אייל כגן

 ום6 מתנגדים הי

יוני חכימי  אמרנו את זה אז6  :מר 

 )מדברים ביחד( 

 אורלי, כמה היה תקציב שנה קודמת בתמיכות? :מר נתנאל קסטן

התקציב הוא כמו שנה קודמת6 לפני שנתיים או  :רו"ח אורלי ירדן

 שלוש666 

 די, אל תעני, אורלי6 נשמע את יוני6 :מר אפרים מעודה

יוני חכימי צם את האלימות ביישוב בלי אי אפשר לטפל ולצמ :מר 

השקעה בנוער, בחינוך הבלתי פורמאלי6 אנחנו 

יודעים, מתוך ניסיון אישי ארוך שנים, ששם בחינוך 

הבלתי פורמאלי צריכים תקציב, צריכים כסף6 שם 

אנחנו מחדירים את הערכים, שם אנחנו מחנכים את 

הילדים6 וכשאנחנו הולכים ומצמצמים איפה 

ילד שהולך ומצטמצם, אנחנו רבים פר שהילדים מת

פוגעים במסגרות האלה6 לא פלא שאנחנו קמים כל 
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 6 אין השקעה של בוקר ואז באים ומאשימים את66

המועצה בנושא נוער, בנושא תרבות הפנאי, בנושא 

החינוך והערכים6 וזו הבעיה שלנו, והבעיה היא לא 

חלילה בצוות המקצועי, זה בתחילת השנה, בתכנון 

מיליון ש"ח לכל  1ו נותנים בסך הכל התקציב שאנחנ

כך הרבה פעילות, זו הבעיה6 ולעצם העניין של 

הידית, זה תושבי פרדס חנה, שלצערם ולצערנו 

יצטרכו לנדוד מחוץ ליישוב6 הם היו שמחים לקבל 

פה שטח ולפעול בתוך השטח6 וכדאי שלא נפתח את 

הדיון לקבוצות אחרות6 כי יש בעיות יותר עמוקות, 

 זה נשאיר לפעם הבאה6  אבל את

 תודה, אלדד, בבקשה6  גב' הגר פרי יגור:

דקות, שאלו אותי, כי  7אני סברתי שהדיון הוא  :מר אלדד בר כוכבא

עברתי על הדברים6 מה שאני רוצה רק לומר, אין לי 

הערות מיוחדות, אבל תראו, הגישו שם עוד קבוצות 

וב שרצו תמיכה, ולא נענינו להם6 אנחנו צריכים לחש

איך בהמשך לנסות להגדיל את התקציב6 כי אני 

רואה שיש קבוצות מקופחות6 ולחשוב בהתחלת 

השנה אם יש דרך להגדיל את התקציב, אולי אפילו 

להעביר ממקום אחר וזהו6 ואני תומך בגדול6 פשוט 

 הייתי רוצה שיהיה יותר כסף, זה הכל6 

 זה6 כולנו6 אני לא חושב שמישהו חולק על  :מר יעקב צדקה

 דברים6  7אני רוצה להגיד  :מר אביעד סיני

 טל ביקש את זכות הדיבור6  גב' הגר פרי יגור:

יוני6  :מר טל דנטס  בהחלט אני רוצה להצטרף לדברים של 

 אתה התבלבלת בצד אגב, אביעד6  גב' הגר פרי יגור:
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יוני חכימי  אביעד, בוא לפה, אני בירכתי אותך6  :מר 

 לא יקבע לי באיזה צד6  אף אחד :מר אביעד סיני

 אתה קובע לעצמך6  גב' הגר פרי יגור:

אין בעיה6 הכל טוב, בואו נתקדם6 מי שמקבל שכר  :מר אביעד סיני

 שיישב איפה שהוא צריך, כל היתר נבחרי ציבור666 

6  :מר אלדד בר כוכבא  לא, גם הוא צריך להחליף, ההוא ששם66

 6 אני לא יודע איך זה עובד :מר אביעד סיני

יוני ולציין פה  :מר טל דנטס אני באמת רוצה להצטרף לדברים של 

לנוער  גם לציבור, כי בסוף הציבור מסתכל עלינו, ש

, ואם נוסיף את 13%-העובד והלומד צמצמו בערך ב

פר תלמיד, פר  17%-יוקר המחיה, אז צמצמו בערך ב

חניך6 הסתדרות השומר הצעיר נשאר פחות או יותר 

, יחד עם יוקר המחיה 8%-ים ירד באותו דבר6 והצופ

פר חניך הורדה6 לא העלאה,  10%-17%זה בערך 

הורדה6 פר חניך6 חברים, המצב של החינוך במושבה 

שלנו, מי כמו אורי מכיר ויודע ומוביל את התחום 

הזה של מניעת אלימות, ויודע כמה השקעה בכמות 

חניכים המטורפת שיש בתנועות הנוער היא חשובה 

למניעה וצמצום של אלימות, ומהצד השני וקריטית 

של המניעה, גם לייצר נוער איכותי וטוב, שתורם 

ומחזיר ליישוב6 אין מצב שאפשר לתמוך בו בקיצוץ 

, במצב של המועצה6 אין 7377בדברים האלה בשנת 

מצב שאף חבר מועצה יכול לתמוך בו בתנועות 

האלה, באנשים האלה, בילדים האלה, בהורים 

 ותם6 זה המנוע שלנו6 ששולחים א

תחזיר את זה, תגדיל את זה, תעשה עדכון תקציב6  :מר אייל כגן
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 תחזיר את זה, תעשה עדכון תקציב6 

מה שאני אומר, שאת נכשלת בתפקידך, את כישלון  :מר טל דנטס

גדול, זה מה שאני אומר6 והדרך שלך להסיט אחד 

תקציבים מהמקומות הנכונים, למקומות שטובים לך 

שנים, זה מה  0טית, זה מה שאת עושה כבר פולי

שאני אומר, גב' הגר פרי יגור, ואולי את לא מבינה, 

וזה בעברית הכי פשוטה6 ולמרות שיעקב מחייך 

ואתם ביחד חושבים שתובילו פה, אתם מדרדרים את 

היישוב, מדרדרים את הצופים, מדרדרים את תנועות 

היה הנוער, ומדרדרים את כולנו למצב שאי אפשר י

 לשקם את המקום הזה6 

 תודה על דברי החכמה6  גב' הגר פרי יגור:

 זה בהחלט דברי חכמה, גבב' הגר פרי יגור6  :מר טל דנטס

דברים, המלצות, השנה אם אפשר  0אני רוצה להגיד  :מר אביעד סיני

לל מעולה, ושנה הבאה מה טוב6 אחד, לדעתי כדי בכ

המוסדות  שנתנהל בצורה אחידה ושוויונית כלפי כל

החשובים, לדעתי נכון שנבוא ונגיד למשל לנושא בתי 

כנסת, כמו שאנחנו מסייעים למצוא את המנגנון 

שתהיה אחידות6 זאת אומרת, שנבוא ונגיד, כמו 

שבתנועות נוער לפי כמות משתתפים, לפי מה צריך 

מבחינת כמות משתתפים כזאת, או לפי פר בית 

זכאי לככה  כל בית כנסת במושבה –כנסת, להגיד 

6 כי  ג'  , וככה, או עד ככה וככה אם הוא מוכיח א', ב'

, אחד 133, אחד אומר 73ה קורה פה666 אחד אומר מ

, 5,733, ולי לא ברור למה הוא קיבל בסוף 173אומר 

, ובית כנסת נווה פרדסים 0,733וההוא  7,333ההוא 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 0363.67377ישיבת מועצה לא מן המניין  מיום 

 

 27 
 

כמו בית  7,333בשווה כסף6 למה? למה לא  0,733

 ? כנסת שערי שמיים

 הוא עוד לא קיים6 רק להגיד שהוא עדיין לא נבנה6  גב' הגר פרי יגור:

כדאי שנהיה אחידים ולא ההוא יגיד ההוא יותר, יש  :מר אביעד סיני

  -בית כנסת

 בית כנסת נווה פרדסים666 במבנה של המועצה6  :רו"ח אורלי ירדן

 אבל אם נייצר איזה מפתח, עם תנועות הנוער זה :מר אביעד סיני

 מצוין6 

אנחנו עוזרים להם כרגע לפעילות, בית הכנסת עוד  גב' הגר פרי יגור:

לא נבנה, הוא לא קיים6 אגב, אם זה היה תלוי בך, 

גם הוא לא היה קיים, כי אתה התנגדת לבית כנסת 

 אחר6 

 אני יכול לענות לו?  :מר דוד כמוס

 רגע, דוד, שנייה6  :מר אביעד סיני

סת שעושה בית תמחוי, ועושה שם יש בית כנ :מר דוד כמוס

 לנזקקים6 

 טוב מאוד6  :מר אביעד סיני

 ויש בית כנסת שלא פותח את בית הכנסת בשבת6  :מר דוד כמוס

6  :מר אביעד סיני  דוד, אז תייצר קריטריונים שמי שעושה66

אתה יודע מה? בניגוד לשנים הקודמות, אני רוצה  :מר דוד כמוס

ישרים ואור הפרדס לסבר לכולם את האוזן, אור 

 קיבלנו עוד לפני שהייתי חבר מועצה6 

 בסדר גמור6 אני לא נגד6  :מר אביעד סיני

יוני חכימי  הוא לא אמר נגדך שום דבר6  :מר 

אני עכשיו רוצה לברך את הוועדה הזאת, לא  :מר דוד כמוס

התקשרו אליי, התקשרו לגזבר של בית הכנסת, 
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 שים6 ושאלו אותו מה הפעילות, מה אתם עו

 ברור לי שעושים את העבודה6  :מר אביעד סיני

לא, אף פעם לא עשו, השנה הראשונה שעשו, אף פעם  :מר דוד כמוס

 לא עשו את זה6 העבודה נעשתה ובסדר6 

 אני בעד6  :מר אביעד סיני

ופה הם קבעו את הסכום הזה, כי הם יודעים מה  :מר דוד כמוס

 עושים שם6 

 בעד6 אני רק רוצה אחידות6 דוד, אני  :מר אביעד סיני

6  :מר דוד כמוס  הם שאלו66

 אתה יודע מי זה פרדס666 לדוגמא6 אין שם כלום6  :מר אביעד סיני

אתה לא יכול להפלות בין בית כנסת קטן לבית  :מר דוד כמוס

 גדול666 

  -זה ברור6 אבל דו :מר אביעד סיני

 אני אומר לך, פעם ראשונה שהם התקשרו6  :מר דוד כמוס

אז שאלת את הוועדה היקרה, למה סתם אני אומר,  :מר אביעד סיני

פרדס חיה קיבלו, לא לפרדס חיה, בואו נלך לבית 

כנסת ותיק מאלה שהגישו, רגע, סתם אני אתן 

, אור 7,333דוגמא, בית כנסת אמרנו שערי שמיים 

עכשיו  15,333ישרים שאני בעד, אין לי בעיה עם זה, 

 זה טוב מאוד6  73,333

באור ישרים פועלת תנועת עזרא6 אגב, זה גם סוג של  גב' הגר פרי יגור:

 תמיכה6 

אני רוצה לבוא להגיד666 אני מכיר, באור ישרים יש  :מר אביעד סיני

המון פעילות, צריך לתת להם הרבה6 אז איך אני 

 בוחר? אני אעשה כמה מבחנים אובייקטיביים6 

 אבל הוועדה עשתה את זה6  :מר דוד כמוס
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אני מפנה אותך בבקשה למה שרשום פה6 אני אומר  :מר אבינועם ארז

לך, כל מה שהיה בוועדה רשום משפט למשפט6 יש לך 

פירוט, ואני אומר לך עוד פעם, זו הוועדה הכי 

 אי פעם6  הייתהמפורטת ש

 זה נכון6  גב' הגר פרי יגור:

ל מה 666 כולל רואי החשבון, כולל מה אומר זה, כול :מר אבינועם ארז

 אמר זה, וכולל מה אמר זה6 

אבינועם, עוד דבר6 גם עם אלה שנכנסות פנימה פעם  :מר אביעד סיני

 ראשונה, גם עם זה צריך לקבוע סטנדרט6 למה? 

 אבל יש, יש6 :מר נחום גנצ'רסקי

 בסדר, אבל בוא תראה, זה לא נכון מה שאתה אומר6  :מר אביעד סיני

שנים עם  0עמותה שלא קיימת יש סטנדרטים6  :מר נחום גנצ'רסקי

 דו"חות6 

לא זה6 אני אומר כמה אתה נותן בשנה הראשונה6  :מר אביעד סיני

בא לך למשל השנה, סתם אני רואה יד שרה, עמותת 

חוות בין התלמים, כולם עושים עבודה מצוינת, כן? 

פעמונים  הבית, ליווי והצבת משפחות6 דרכי נועם,

יודע מה זה  ארגון חסד, שיעור חדש, אני לא

 שיעור666 

6  גב' הגר פרי יגור:  זה התמיכה66

 )מדברים ביחד( 

אני אומר כל החדשים, בואו נקבע איתם סטנדרט,  :מר אביעד סיני

למה? כי למשל האלה שעשו את הקולות בשדרה או 

  -איך שקוראים להם, הוא אומר לי

 ר6 'או איך שקוראים להם', כאילו אתה לא מכי גב' הגר פרי יגור:

 גדי, לא זוכר איך קוראים לזה, מה העניין בכלל? :מר אביעד סיני
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 כן6  גב' הגר פרי יגור:

 מה הבעיה בזה, מה הבעיה?  :מר אביעד סיני

 מקהלה, מקהלה6  :מר נתנאל קסטן

 מה את רוצה להגיד?  :מר אביעד סיני

 מה זה קולות בשדרה6  :מר אפרים מעודה

 יד? מה את רוצה להג :מר אביעד סיני

 היא רוצה להגיד שאתה מכיר את גדי פיכמן6  :מר אייל כגן

 נו אז מה, למה היא לא מכירה?  :מר אביעד סיני

 היא רוצה להגיד שגם היא מכירה את גדי פיכמן6  :מר אייל כגן

 נו, מה זה רוצה להגיד?  :מר אביעד סיני

 היא מנסה להסיט אותך מהנושאים6  :מר אייל כגן

 מי לא מכיר את גדי פיכמן6 :מר אפרים מעודה

 מה הבעיה? זה רע?  :מר אביעד סיני

 מה הטענה? לא הבנתי6  גב' הגר פרי יגור:

מה שאני אומר, אם בסוף העמותה, בשביל לקבל את  :מר אביעד סיני

ש"ח צריכה לשים דו"חות  7,333-או את ה 0,333-ה

, יש פה 0,333-0,333ולהוציא מרו"ח משהו שעולה 

שהוא קצת לא סביר6 ואם אני רוצה משהו לדעתי 

  -שיבואו אלינו, ורוצה לעודד את זה שנצליח ולעודד

 אביעד6  :מר אבינועם ארז

 תן לי לענות, תן לי להשלים6  :מר אביעד סיני

 אני לא עשיתי משהו בניגוד לנוהל6  :מר אבינועם ארז

אני לא אומר בניגוד לנוהל, תעזוב אותי מנהלים6  :מר אביעד סיני

 ני מדבר איך עוזרים להם6 צריך לקבוע סטנדרט6 א

 תעזוב אותו מינהלים6 נהלים זה לא חשוב6  גב' הגר פרי יגור:

 לקבוע סטנדרט שהוא מספיק סביר6 מה הבעיה?  :מר אביעד סיני
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אביעד, אני רוצה להגיד לך משהו, וזה מצולם6 אני  :מר אבינועם ארז

שביל אף עובד רק על פי נוהל, לא אזוז מטר, לא ב

אחד, רק על פי נוהל6 יש חוזר מנכ"ל, אני למדתי את 

 חוזר המנכ"ל6 

6  :מר אביעד סיני  אתה לא עונה לי, יש בנוהל כמה מקבל66

לא הייתי נותן שקל אם לא היו מביאים רואה חשבון  :מר אבינועם ארז

 וכל מה שקשור6 

 ברור6  :מר אביעד סיני

שוב אם הוא רוצה להגיש, זו אם זה עולה לו, שיח :מר אבינועם ארז

 בעיה שלו6 

ש"ח,  73,333אבל אם הוא בא ואומר 'אני אקבל  :מר אביעד סיני

ש"ח, שזה בגלל  0,333-0,333ובסוף יוצא עם 

היכולות שלנו כרגע מה שאפשר, זה פה משהו לא 

 הוגן6 

6  גב' הגר פרי יגור:  זה חוזר66

חברים, תדעו  –ר תני לי להשלים6 אני הייתי אומ :מר אביעד סיני

לכם, מי שעומד בכל התנאים, היה והוועדה 

מחליטה, אלה סדרי הגודל, ולא מתאים לך, אל 

, ומי שעובר את כל -תגיש6 אתה רוצה, זה מה ש

התנאים, מקבל סכום ברור בשנה הראשונה ולא אחד 

6 למה? מה זה הדבר ה זה? 0,333ולא אחד  5,333

סתם אני משהו פה פחות חשוב? יד שרה לעומת 

אומר עמותת חוות בין התלמים, שהילדים666 נוער 

במצוקה וגם אותם אני מכיר, וגם את יד שרה אני 

 מכיר6 מה רע בזה? עושים משהו טוב6 

 הבנו6  גב' הגר פרי יגור:
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אני בעד מה שעשו, שיהיו אחידים, זה מה שאני  :מר אביעד סיני

 רוצה להגיד6 

 טוב, תודה6  גב' הגר פרי יגור:

 זה מה שהוגן וראוי ונכון6  :ר אביעד סינימ

סבבה6 אני מבקשת להצביע על המלצת ועדת  גב' הגר פרי יגור:

 התמיכות6 ירים את ידו מי שבעד6 

 אני בעד עם ההסתייגות6  :מר אביעד סיני

 תודה6 מי נגד? מי נמנע? תודה, הישיבה נעולה6  גב' הגר פרי יגור:

 

 הצבעה:

יעקב יואב קעטבי, אביעד סיני, , אפרים מעודה, )הגר פרי יגור 02 – בעד

, דוד כמוסנחמיה מנצור,  ,צדקה, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום גנצרסקי

יוני חכימי  (אלדד בר כוכבא, 

 )אייל כגן, טל דנטס( 2 – נגד

 . 2122את המלצת ועדת תמיכות לשנת  המועצה מאשרתמליאת 
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