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 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 (11/22) 65ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 07.07.2022, ב"ח' בתמוז תשפחמישי, מיום 

         
 

 משתתפים:

סגן ראש  –מר אפרים מעודה  המועצה,מ"מ וסגן ראש  –מר יואב קעטבי 

 חבר מועצה, – מר נחום גנצרסקי חבר מועצה, –מר נתנאל קסטן המועצה, 

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

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

יוני חכימי  מר אביעד  ,חברת מועצה –גב' מור כהן עמר חבר מועצה,  –מר 

 .חבר מועצה –סיני 

 

 נעדרו:

מר  סגן ראש המועצה, –מר יעקב צדקה  ראש המועצה, –גב' הגר פרי יגור 

 .חבר מועצה –אורי פרץ 

 

 :סגל

מנהל אגף שפ"ע,  –מר אהוד קוברסקי מהנדס המועצה,  –אדר' אריה רפפורט 

  המועצה.מנהלת לשכת ראש  – גב' לינוי ארבל

 

 :באמצעות היוועדות חזותית סגל

גב'  יועמ"ש המועצה, – יניר גורעו"ד  מנכ"ל המועצה, –מר אבינועם ארז 

 מנהלת אגף החינוך.  –אוריה ירדני 

 

 *** 18:07הישיבה נפתחה בשעה: *** 

 

 *** משודרתהישיבה מוקלטת, מצולמת, מתומללת ו*** 

 

 ***18:13-ב  הגיעו*** אפרים מעודה ודוד כמוס 

 *** 18:17-*** נחום גנצרסקי הגיע ב

 ***  18:20-* נתנאל קסטן הגיע ב**
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  על סדר היום:

 

יוני הצעה לסדר  .1 בנושא פינוי האנפות מהוואדי, שהוגשה על ידי 

 .03.07.2022חכימי מיום 

הצעה לסדר בנושא פתיחת כיתה א' נוספת בבית הספר מורשה כרכור,  .2

 . 03.07.2022רי מועצה מיום חב 3שהוגשה על ידי 

שהוגשה על  351-0789537הצעה לסדר בנושא התנגדות לתכנית מס'  .3

 .05.07.2022ידי אביעד סיני מיום 

4.  .  אכרזת שם 'סמטת קטיף'

 . 2022יולי  –תב"רים  .5
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ערב טוב לכולם חברי המועצה, תושבים ותושבות.  :מר יואב קעטבי

. 65המועצה מספר  אנחנו אמורים לפתוח את ישיבת

היות ואין קוורום, החוק מחייב אותי להמתין רבע 

שעה. ואם לא יהיה קוורום, אנחנו נתפזר. ברוך הבא 

 נחמיה. 

יוני חכימי  תתחיל, תתחיל מהר.  :מר 

 רק רגע, יש קוורום?  :מר יואב קעטבי

יוני חכימי  תתחיל עכשיו.  :מר 

 . 8יש לך  :מר אייל כגן

יי, אז אני חוזר בי, רבותיי. יש קוורום ואני אוק :מר יואב קעטבי

 מתחיל את הישיבה. 

יוני חכימי  אנחנו רוצים לשנות את סדר היום.  :מר 

 לא, למה?  :מר אביעד סיני

רבותיי, אני מתכבד לפתוח ישיבה מן המניין מספר  :מר יואב קעטבי

 . אני נותן ליוני. 65

רשותך. קודם כל, לפני זה, יואב, רק שנייה אחת ב :מר אייל כגן

 מזל טוב כמובן להגר. 

מזל טוב, מצטרפים לברכות ושתחזור בשלום, ונשמח  :מר יואב קעטבי

 לקבל אותה באהבה. 

יוני חכימי  . 1יופי, סעיף מספר  :מר 

יוני, רגע, בלי לחץ, הכל בסדר. נחמיה ביקש מחוץ  :מר אייל כגן

  -לסדר היום בישיבה הקודמת את סמטת

 זה הוכנס לסדר היום.  :לגב' לינוי ארב

 

יוני  .1 הצעה לסדר בנושא פינוי האנפות מהוואדי, שהוגשה על ידי 

 .03.07.2022חכימי מיום 
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יוני, פינוי אנפות,  – 1זה מופיע פה. סעיף מספר  :מר יואב קעטבי

 בבקשה. 

יוני חכימי טוב, אני אעשה את זה בקצר, כי זה הנושא הפחות  :מר 

ם אחרי שהגשתי את ההצעה, אקוטי במיוחד שיומיי

המועצה פרסמה שמתחילים לפנות, ואני מודה 

למועצה, מודה לממלא מקום ראש המועצה. אני רק 

שואל שאלה. פרסמתם שהיה הליך מכרזי. מכיוון 

שאני בוועדת מכרזים, אני לא זוכר שנרדמתי 

באיזושהי ישיבת מכרזים או שהיה מכרז על נושא 

עשיתם פעולות בצורה  אז יכול להיות שגםהאנפות. 

לא חוקית, וכדאי שתבדוק את העניין הזה. אני 

מברך על תחילת העבודה, אבל יש לנו גם חוקים 

במדינת ישראל, ואיך מתחילים לעבוד, ותקציב 

 מיועד לנושא. 

יוני שזה דרך ועדת התקשרויות, לא  :מר אביעד סיני יכול להיות 

 מכרזים. 

 אודי. אודי, תיתן תשובה בבקשה. אביעד, נמצא פה  :מר יואב קעטבי

לא בוצע הליך של מכרז, בוצע הליך של הצעות  :מר אהוד קוברסקי

 הצעות מחיר.  4מחיר. היו 

יוני חכימי  מה המחיר, מה המסגרת? :מר 

 מה המחיר? מה, שבסוף זכה?  :מר אהוד קוברסקי

יוני חכימי  כן.  :מר 

 לא, מה המסגרת, כן.  :מר אייל כגן

 ש"ח וקצת.  20,000סך הכל  :ברסקימר אהוד קו

יוני חכימי  אוקיי.  :מר 

 בסדר. זה במסגרת נוהל הצעות רכש בעצם.  :מר אייל כגן
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 מה הם עושים, אודי?  :מר אביעד סיני

מה שבגדול הם עשו, הם הגיעו לשם, פירקו את  :מר אהוד קוברסקי

הקנים, הורידו את הביצים והגוזלים שנשארו, ניקו 

 בגדול.  זהואת העץ. 

יוני חכימי  אני מאחל לכם הצלחה בביצוע.  :מר 

 סיימנו.  :מר אהוד קוברסקי

יוני חכימי אנחנו נעקוב אחרי העניין. אני מקווה שיהיה לזה  :מר 

פתרון סופי והמשכיות. אם זה יחזור על עצמו, 

שתטפלו במיידי, כי זה נזק כלכלי, בריאותי, 

 סביבתי. אז תודה רבה, אני מושך. 

רגע, מה שיוני רוצה להגיד, שבעיקרון צריך להתחיל  :אייל כגןמר 

את זה לפני שמתחיל הקינון. אנחנו יודעים שבמשך 

שנים כאילו, גם בקדנציות קודמות, היה פה נוהל של 

פינוי אנפות מסודר, לפני שמתחיל הקינון, אחרי 

שמתחיל הקינון. ראינו את הנזקים שנגרמים, ראינו 

 יות שנגרמות. פשוט להתחיל. את הבעיות הבריאות

יוני חכימי אני מושך את הצעת ההחלטה, אין צורך להחליט.  :מר 

 תודה רבה. 

 

הצעה לסדר בנושא פתיחת כיתה א' נוספת בבית הספר מורשה  .2

 . 03.07.2022חברי מועצה מיום  3כרכור, שהוגשה על ידי 

 

יוני חכימי  . 2מספר  :מר 

לסדר בנושא פתיחת כיתה א' הצעה , 2הצעה מספר  :מר יואב קעטבי

חברי  3נוספת בבית ספר מורשה, שהוגשה על ידי 

יוני, בבקשה. תקריא אותה.    מועצה. 

יוני חכימי   -שנים 3אני מעדיף לתת סקירה קצרה. לפני  :מר 
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 אבל תקריא אותה, אני רוצה שתקריא.  :מר יואב קעטבי

יוני חכימי   -שנים התחלנו 3לפני  :מר 

 אמורה...  הייתהמנהלת אגף החינוך  :מנצורמר נחמיה 

 נשמע אותה בזום.  :מר אייל כגן

 אוריה בזום.  :גב' לינוי ארבל

יוני, סליחה, מילה. גם צריך להגיד ברוך רופא  :מר אביעד סיני רגע 

חולים לנחמיה היקר, שקם חצי עם חום בא לטובת 

 העניין הזה. 

 הבריא.  :מר נחמיה מנצור

 כל הכבוד לך, שתהיה בריא.  :מר אביעד סיני

יוני חכימי שנים התחילו את בניית שכונת עומרים. מה  3לפני  :מר 

שהיה אמור להיות ברור למועצה, במיוחד שידענו 

איזה אוכלוסיה קונה את הבתים האלה, זה זוגות 

צעירים באים עם ילדים בגילאי גנים ובתי ספר 

בלת יסודיים. ככה שהיינו אמורים להיות ערוכים לק

הציור הזה. לצערי, לא לצערי, אני שמח שכבר 

בספטמבר אוקטובר מתחילים לאכלס את השכונה, 

וראו איזה פלא, אין בית ספר, משפחות באות 

פחות מהמגזר הדתי, להירשם בבית ספר מורשה, מש

 שזה בית הספר. 

  -בשכונת עומרים ואין לנו :דוברת

יוני חכימי  כן, כן, כן. על זה מדובר.  :מר 

 אני מבקש בינתיים מהחברים לא להתערב.  :מר יואב קעטבי

יוני חכימי ראה איזה פלא, לא נותנים להורים האלה להירשם  :מר 

בבית ספר מורשה בטענה שאין מקום. אז אין מקום, 

אין כיתות, אפשר להציב מבנה יביל לשנה הקרובה, 

עד שנוציא תב"ר ונבנה כיתות נוספות בבית ספר 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 07.07.2022ישיבת מועצה מן המניין מיום 

 

 8 
 

צליח, צריך לחזק אותו. ולא פר ממורשה, בית ס

לשלוח את הילדים מרחק של כמה וכמה קילומטרים 

בהסעות, ילדים בכיתה א'. הורה שיוצא ליום עבודה 

, הוא לא יכול להיות מוטרד 16:00-17:00-וחוזר ב

כל היום אם הילד הגיע או לא הגיע. זה המקום 

שלהם, שם הם צריכים להירשם. לכן, הצעת 

אבל לפני כן, אני אתן את זכות ההחלטה שלנו. 

 הדיבור לחבר שלי, לאייל. 

 דקות.  5כל אחד  :מר יואב קעטבי

סבבה, אין בעיה. יואב, תודה קודם כל על רשות  :מר אייל כגן

הדיבור. אני חושב שהמקרה של מורשה זה מקרה 

מייצג וזה מקרה מבחן. בית ספר מורשה במובנים 

אחד מבתי הספר מסוימים פועל כנגד כל הסיכויים. 

הוותיקים ביישוב, נדמה לי שהשני בוותיקותו מה 

שנקרא. כולכם מכירים אותו, חלקכם מכירים אותו 

היטב. בית הספר נמצא היום במצב, נגיד את זה 

בלשון המעטה, לא טוב מבחינה פיזית. ויחד עם 

זאת, זה בית ספר מצוין, זה בית ספר שמושך אליו 

ם מחוץ ליישוב שבאים הורים מכל רחבי היישוב, וג

במיוחד, ואני על כאן אומר שאנחנו צריכים במקום, 

אנחנו צריכים להיות גאים על בית הספר הזה, לחזק 

אותו. אין שום סיבה, שיהיה ברור. נוצר פה איזשהו 

שבון ניסיון לייצר שכביכול חיזוק מורשה יבוא על ח

ישורון. לא זה המצב. יש פה הורים שהגיעו, יש פה 

ם שאוהבים את בית הספר. בית הספר הוא בית הורי

ספר פלורליסטי, בית הספר הוא בית ספר שמושך 

אליו. אנחנו צריכים לחזק, ושיהיה ברור שאנחנו 
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צריכים להסתכל על האינטרס היישובי. אין כאן אף 

אחד מאיתנו שיושב סביב השולחן, לא לא רואה את 

ב האינטרס היישובי. נדמה לי שמי שלא יושב סבי

השולחן הזה, הוא זה שפועל מתוך אינטרסים צרים, 

ואני לא אכביר מילים על הנקודה הזאת. אני חושב 

  -שזה בדיוק הזמן

  -אייל, גם לא על חשבון בית ספר :מר נחמיה מנצור

 ברור שלא.  :מר אייל כגן

יוני חכימי  זה לא על חשבון, זה לא על חשבון.  :מר 

 ון ישורון. ברור שלא על חשב :מר אייל כגן

 א, לא ישורון, אל המעיין גם. לא, לא, ל :מר נחמיה מנצור

גם לא על חשבון מעיין. אני חושב שצריכים לחזק  :מר אייל כגן

את כל המערכת, ואנחנו נעשה את זה גם כן. יש לנו 

הרבה מאוד תכניות לגבי מערכת החינוך. אני רק 

אומר דבר אחד, כאשר תתקבל ההחלטה, אם תתקבל 

חלטה, ואני מאוד  מקווה שתתקבל ההחלטה הה

לבנות כיתה א' נוספת, אין שום סיבה שלא, אני 

 6מבקש שהדברים יבוצעו מיד. ספטמבר זה עוד 

שבועות, מבנים יבילים צריכים היתרים, צריכים 

לזוז קדימה כמה שיותר מהר, חבל שהתעכבנו עד 

עכשיו. אני מבקש שתתקבל הצעת ההחלטה שיוני 

 יקריא. 

 יש לי עוד מילה להגיד.  :ר אביעד סינימ

יוני חכימי   -מליאת המועצה מחליטה :מר 

 

 18:13-*** אפרים מעודה ודוד כמוס הגיעו ב

 

דברים. דבר ראשון,  3דוד, ברוך הבא. יש לי להגיד  :מר אביעד סיני
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אני מצטרף למה שנאמר, ואני מברך את ההורים 

יעו שממש נאבקו, חלקם יושבים פה, אנשים שהג

מרחובות. למשל לילך שהגיעה מרחובות כדי להגיע 

ליישוב שהילדים שלך יישלחו לבית הספר, ברוכים 

אתם וברוכים תהיו, זה דבר אחד. דבר שני, בעיניי 

זה באמת מקרה בוחן במובן הזה שאנחנו הולכים 

לקבל פה מגה שכונה במונחי פרדס חנה, עם למעלה 

כלי רכב,  2,000-יחידות דיור, עם למעלה מ 1,000-מ

עם בלי עין הרע מאות ילדים, כן ירבו. ואנחנו 

צריכים להיערך לדבר הזה גם ביתר המגזרים 

גני  להערכתי, ולצערי אנחנו לא ערוכים. גם ברמת 

ילדים אנחנו לא ערוכים, גם ברמת בתי ספר, שאני 

שמעתי שיש כוונה שבשנה הבאה מי שהולך 

בפועל שניהם שדות, כשלממלכתי דתי הולך לרבין ול

... עם הילדים שלי, זה לא  עולה על גדותיהם. 

נורמאלי. צריך ללכת כמה שיותר מהר לבניית בית 

ספר יסודי ולבניית בית ספר תיכון בשכונה. אין שום 

 דונם מחכים.  30-סיבה שה

יוני חכימי  תודה. הצעת החלטה.  :מר 

 רגע, אנחנו רוצים גם לדבר.  :מר דוד כמוס

חכה רגע, אני רוצה להגיד משהו. אגב, אני מברך על  :ורמר נחמיה מנצ

ההחלטה וההצעה. אנחנו גם כחברי קואליציה, אני 

לפחות, אני ויואב... החברים פה יצטרפו, אנחנו 

 בעד. זאת אומרת... 

יוני חכימי  יפה.  :מר 

 אבל אנחנו בכיוון הזה.  :מר נחמיה מנצור

יוני חכימי  אז אנחנו שמחים מאוד.  :מר 
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 בגלל זה אנחנו פה.  :ר נחמיה מנצורמ

יוני חכימי  הקרדיט שלכם.  :מר 

 לא, של כולם, של כולם, לא מחפשים קרדיט.  :מר נחמיה מנצור

 טוב, אני מבקש לדבר בעניין בית הספר.  :מר דוד כמוס

 דקות.  5 :מר יואב קעטבי

מאוד נוגע ללבנו, ואנחנו יש לנו אחריות -מאוד :מר דוד כמוס

ליבי -הסתכל על הכלל ולא על הפרט. ליביגדולה ל

עם ההורים. אני במקומם הייתי עושה אותו דבר. 

אני חושב שהם צריכים לדאוג לילדים שלהם, וזה 

בסדר. אבל אנחנו כמועצה יש לנו אחריות, אחריות 

כבדה. יש פה בית ספר ישורון, שהוא בית ספר 

מצוין, שהוא בית ספר ברמה גבוהה, בית ספר טוב, 

שוט יש לו איזו סטיגמה. והסטיגמה על בית הספר ופ

הזה היא ממש לא נעימה. יכול להיות שמי שאשם פה 

השנים  10-זה לא המועצה, זה משרד החינוך. ב

האחרונות הביאו מנהלים שלא היה להם מה לעשות 

איתם במשרד החינוך, שמו אותם בבית ספר ישורון 

ונכון , כפקק, לסגור חור, ובכדי למלא את המשבצת. 

וק מתאים לצבע שאתם יש שם ילדים שלא בדי

 רוצים, אני מבין אתכם. 

 )מדברים ביחד( 

 אני מבקש שלא להפריע. מי שיפריע, יצא.  :מר יואב קעטבי

אני שוב אומר שבית ספר ישורון הוא בית ספר  :מר דוד כמוס

מצוין. אם אנחנו נפתח כיתה במורשה, פשוט בית 

על אחריות כולנו, ולנו יש  הספר הזה ייסגר, וזה פה

את האחריות כמועצה, וגם אתם, לא בשביל עכשיו 

לעשות תרגיל להגר שהיא לא נמצאת פה, ולעשות 
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איזה תרגיל להביא לה הצעה שהיא מובילה דרך 

אחרת יחד עם החינוך. אתם פה עכשיו עושים 

  -איזשהו

 נשמח לדעת איזו דרך היא מובילה.  :מר טל דנטס

 איזה משהו פוליטי עכשיו אתם עושים פה.  :מר דוד כמוס

 אנחנו עושים משהו פוליטי.  :מר אייל כגן

 תנו לו לסיים. כיבדו אתכם, אף אחד לא הפריע.  :מר יואב קעטבי

שוב, אנחנו כמועצה אחראית, צריכים ללכת יחד עם  :מר דוד כמוס

מחלקת החינוך, ואם הם חושבים שזה עדיף שלא 

מורשה. וגם אנחנו יודעים לפתוח כיתה בבית ספר 

שנה הוא היה בית  10-15שבית ספר מורשה לפני 

אנחנו נעודד את  –ספר נכשל והמועצה באה ואמרה 

המשפחות שילכו לבית ספר מורשה, ואז נתנו להם 

 גם הסעות וגם ארוחת צהריים, וזה מה ש...

 

 *** נחום גנצ'רסקי הגיע ***

 . ברוך רופא חולים, נחום :מר יואב קעטבי

 תודה.  :מר נחום גנצ'רסקי

ש"ח שילמנו בפעם הקודמת,  3,000כל הכבוד לכם.  :מר יואב קעטבי

וכמעט גם עכשיו, ופתאום אני רואה את כולכם. 

 באמת כל הכבוד. 

אז אני אומר שוב, שהמועצה צריכה להיות אחראית.  :מר דוד כמוס

אני מבין את ההורים, וליבי אתכם, ואני גם דיברתי 

אני חושב שאין צורך  –ואני גם אמרתי לכם אתכם, 

לפתוח כיתה בבית ספר מורשה, כי האחריות שלנו 

לגבי בית ספר ישורון כמגזר הדתי שהולך להפסיד 

בית ספר. אם לא יהיה בית ספר ישורון, לא יהיה 
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כיתה א'. ושוב אני אומר, צוות מקצועי הכי טוב 

שיש. אני אומר לכם, לא פחות טוב מבית ספר 

רשה. בית ספר מקצועי וטוב, מורים טובים, אני מו

אחד שם. זו סתם סטיגמה, ואתם -מכיר אחד

מתעקשים, לטובת הילדים שלכם, אבל אני לא יודע 

מה הטובה פה, כי גם שם כל אחד ואחד יגיד לכם 

בדיוק מה הצוות שם בבית ספר ישורון, הוא מצוין. 

 ואין צורך לפתוח כיתה מסוימת בבית ספר מורשה.

אני חושב יחד עם מחלקת החינוך, שאין צורך, בית 

 ספר ישורון צריך לא להיסגר. 

 אז תצביע נגד.  :מר אייל כגן

 אבל אני רוצה להסביר למה, אולי אני אשכנע אותך?  :מר דוד כמוס

יוני חכימי  הבנו, הבנו.  :מר 

אתם הלא רוצים לעשות איזשהו תרגיל, זה הכל פה  :מר דוד כמוס

ם לא עכשיו בעד ההורים או נגד ההורים. תרגיל. את

בשביל לעשות פה איזה תרגיל פוליטי, אני מבין 

 אתכם. זו הפוליטיקה, מה לעשות. 

יוני חכימי  אנחנו, אנחנו?  :מר 

 אבל אנחנו כחברי הנהלה יש לנו אחריות.  :מר דוד כמוס

 אני יכול לשאול אותך שאלה?  :מר טל דנטס

 כן.  :מר דוד כמוס

תסביר לי איך ישוקם ישורון, אם תכריח ילדים  :נטסמר טל ד

 ללמוד שם? שומעים מה שאתה אומר... 

 זה לא שאלות ותשובות.  :מר יואב קעטבי

 אני אענה לו, אני אענה לו.  :מר דוד כמוס

תסיים. אני רוצה את מעודה, ואחר כך את אריה  :מר יואב קעטבי

 שיסביר על הבינוי, אם יש או אין. 
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 יואב, גם את העמדה של החינוך.  :סיני מר אביעד

 אני אענה לו.  :מר דוד כמוס

 דוד, זה לא שאלות ותשובות.  :מר יואב קעטבי

בסדר, אז אני גם אסביר איך אנחנו נשקם את בית  :מר דוד כמוס

ספר ישורון. באה המועצה ונתנה להורים הצעה, 

רבותיי, אנחנו ניתן הסעות, ניתן  –אמרה להם 

 יים. ארוחת צהר

יוני חכימי  מה זה, שוחד? :מר 

 מה שוחד? מה שיש פה, יקבלו שם. אין פה שוחד.  :מר דוד כמוס

 יוני, אתה מפריע. באמת שאתה מפריע.  :מר יואב קעטבי

יוני, אם מורשה מקבל את זה, אז זכות ישורון גם  :מר נחמיה מנצור

 לקבל. 

 זה לא שוחד, זה לא שוחד.  :מר דוד כמוס

יוני ח  חייבים לקבל.  :כימימר 

אנחנו ברוך השם מאזנים את התנאים, לא שוחד.  :מר דוד כמוס

בואו נשב עם ההנהלה,  –ובאנו ואמרנו גם להורים 

עם מנהל בית הספר, עם הנהלת המועצה, וכל מה 

שצריך אנחנו נסייע ונעזור וניתן תקציבים, רק בכדי 

שיהיה טוב לילדים שלכם. אנחנו לא רוצים את רעת 

ילדים שלכם, חס ושלום, אנחנו רוצים הכי טוב ה

שיש. ובית ספר ישורון, אני אומר לכם שוב, כי מי 

שנה, מי  30שמכיר את בית ספר ואשתי עבדה שם 

שמכיר את בית ספר ישורון, הוא בית ספר טוב 

מאוד. וחבל שאתם עכשיו עושים דבר לא טוב. אני 

, אומר לכם האופוזיציה, אתם עושים דבר לא טוב

ואתם עושים דבר לא למען כל התושבים. אולי אתם 

רוצים לרצות קצת את הבוחרים, אני מבין. אני לא 
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מסתכל על זה ככה, אני מסתכל על מה שצריך 

לפרדס חנה. וצריך בפרדס חנה לחזק את בית ספר 

ישורון, ובית ספר ישורון מצוין וטוב. תודה רבה 

 לכם. 

 אפרים.  :מר יואב קעטבי

 ערב טוב לכולם.  :מעודהמר אפרים 

 דקות גם.  5 :גב' מור כהן עמר

 אפשר לדעת מי זאת מעירה פה?  :מר אפרים מעודה

 אני, אני.  :גב' מור כהן עמר

עם כל הכבוד, את לא צריכה להעיר, ותשבי שם  :מר אפרים מעודה

 בשקט. 

 סליחה.  :גב' מור כהן עמר

 כן.  :מר אפרים מעודה

 רים. אפרים, אפ :מר אייל כגן

 מה זאת אומרת את לא צריכה להעיר?  :גב' מור כהן עמר

 אני לא אמרתי לך כלום.  :מר אפרים מעודה

אפרים, אם אתה לא מדבר, אני מעלה את זה  :מר יואב קעטבי

 להצבעה עכשיו. 

 )מדברים ביחד( 

 ** נתנאל קסטן הגיע ***

 

 רבותיי, מי בעד ההחלטה?  :מר יואב קעטבי

יוני חכימי  תקריא את הצעת ההחלטה.  :מר 

 תקריא את ההחלטה.  :מר יואב קעטבי

יוני חכימי מליאת המועצה מחליטה לפתוח כיתה א' נוספת  :מר 

בבית הספר מורשה כרכור על ידי הצבת מבנה יביל, 

ובהמשך בניית כיתות נוספות במבנה קבוע. עד 
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ספטמבר כמובן, כדי שנוכל לקלוט את ילדי כיתה א' 

 לשנה הקרובה. 

 . 2מי בעד? תספור. מי נגד?  :מר יואב קעטבי

אבל לא שמעת גם את הצוות המקצועי. לא שמעת  :מר דוד כמוס

 את הגר, את אריה. רציתם להעביר את זה? 

.  :מר יואב קעטבי  כל אלה שלא היו פה, היו צריכים לומר מראש..

 )מדברים ביחד( 

 רו. אני מוחה על זה. אנשי המקצוע לא דיב :מר דוד כמוס

.  :מר יואב קעטבי  אבל גם יעקב..

מה זה קשור ליעקב? אריה היה צריך לדבר, מחלקת  :מר דוד כמוס

 החינוך צריכה לדבר... 

 דוד, דוד, דוד. תתרגל להיות באופוזיציה.  :מר אייל כגן

 אני אומר לכם פה. זה לא יצא לפועל.  :מר דוד כמוס

 

 הצבעה:

יוני חכימי, יואב קעטבי, אלדד בר כוכ) 8 – בעד אייל כגן, , טל דנטסבא, 

  נחמיה מנצור, אביעד סיני, מור כהן עמר(

 נתנאל קסטן( ,נחום גנצרסקי, דוד כמוס )אפרים מעודה, 4 – נגד

כיתה א' נוספת בבית הספר מורשה כרכור  המועצה מאשרת פתיחתמליאת 

   .על ידי הצבת מבנה יביל

 

 *** 18:23-ם המליאה באת אול ועזב ודוד כמוס *** אפרים מעודה

 

שהוגשה על  351-0789537הצעה לסדר בנושא התנגדות לתכנית מס'  .3

 .05.07.2022ידי אביעד סיני מיום 

 

, 0789537-513הצעה לסדר בנושא התנגדות לתכנית  :מר יואב קעטבי
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 שהוגשה על ידי אביעד סיני. בבקשה. 

מח אם תיתן אני אגיד כמה מילים בקצרה, ואני אש :מר אביעד סיני

 דקות לנציגות התושבים להגיד כמה מילים.  5

 אביעד, תתחיל אתה.  :מר יואב קעטבי

אני בטוח שכל מי שיושב סביב השולחן בסדר גמור.  :מר אביעד סיני

הזה, תומך באנרגיה חלופית. זאת אומרת, בכל 

אותם אמצעים לקליטת אנרגיה שהם פחות מזהמים. 

כל מי שפה, גם אתם תנו לנו את הכבוד, התאמצנו 

וגם התושבים. כל מי שסביב השולחן הזה בוודאי 

תומך במקורות אנרגיה חלופית. יחד עם זאת, את 

הדבר הזה צריך לעשות בשום שכל, ובלי במידת 

האפשר לפגוע בתושבים שלנו היקרים. כפר פינס 

שכנים שלנו, אנשים טובים לכל הדעות, החליטו 

ה פרויקט. המגה לקדם על השטחים שלהם הקמת מג

דונם, הקמה של  100פרויקט הזה הוא על שטח של 

תאים פוטו וולטאיים תלויים באוויר, על גבי 

מ'. המגה פרויקט  6סככות, מתקנים בגובה של עד 

הזה, מתוך כל השטחים שיש להם, ויש לאגודה שם 

דונמים, החליטו  ברוך השם מאות אם לא אלפי 

ת לבתי כרכור. להציב אותם בחלקה האחרונה שנושק

הדבר הזה מבחינתנו הוא לא סביר בעליל. אנחנו לא 

יודעים מה יהיה שם עם כל מתקני אגירת החשמל 

ומה משתמע מהדבר הזה. אנחנו לא יודעים מה יהיה 

מבחינה נופית, אנחנו לא יודעים מה יהיה מבחינת 

קרינה עם כל העניין הזה של החשמל. אין שום סיבה 

תושבנו. באותה תכנית שהם להצמיד את זה לבתי 

הגישו יש כמה חלופות, ומשום מה, את החלופה 
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שהכי רחוקה מכפר פינס והכי קרובה לפרדס חנה 

כרכור, הם בחרו. אנחנו מוחים על הדבר הזה. 

והבנתי שהמועצה בפועל התחילה לקדם, כל הכבוד, 

כל הכבוד למי ש... בעניין הזה. נשמע את אריה, 

נה, ואני אשמח לשמוע את ותודה רבה. מילה אחרו

התושבים, וגם בזה אני מחזק את ידינו ומקווה 

שנלך לשם. אנחנו צריכים להיות קטר מוביל בנושא 

הזה של אנרגיה חלופית, ולאריה יש כמה רעיונות, 

כי... כמה שיתווספו, כמה שנעשה יותר מתקנים פה 

אצלנו למען הציבור ולא השכנים שלנו יקדמו, כן 

נצליח. אם אפשר לתת, יואב, מה ירבו ונעשה ו

 דקות לתושבים לדבר.  3שאמרנו, 

לפני שאריה מדבר, מישהו מחברי המועצה רוצה  :מר יואב קעטבי

 לומר מילה?

אני האמת היא שמח שנדחה ביום חמישי, כי לא  :מר טל דנטס

הייתי סגור על מה אני הולך להצביע, וגם העליתי 

 פוסט בשביל ללמוד את החומרים. 

 עשו לך טובה אני רואה.  :יואב קעטבי מר

נכון, לגמרי, כן. הרבה פעמים לצערי כחבר מועצה,  :מר טל דנטס

לא מביאים לנו את החומרים בשביל שניקח את 

ההחלטות שהן נכונות עבור האמונה שלנו. וזה משהו 

שצריך ללמוד ממנו. אבל בגדול, אין לי פה, באמת 

 אש המועצה. הביקורת פה היא כל כך גדולה על ר

 לא, חבר'ה, לא, לא. רק רגע, לא כשאני יושב פה. :מר יואב קעטבי

ו :מר טל דנטס צריכה מבעוד מועד להילחם על הדבר  הייתהשיכלה 

הזה, כמו מה שאילן שדה עשה ונלחם. גם פרדס 

אמורה  הייתהחנה, שזה נושק אליה בכל שלב ושלב, 
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להיות שם בכל הצמתים של ההחלטות. ואני כן 

ושב, שככל שנדע לשתף פעולה עם השכנים שלנו, ח

לא רק בהתנגדויות, גם בדברים חיוביים לגמרי, החל 

מבחינתי מבתי ספר משותפים וממגרשי כדורגל 

משותפים, גם בפעולות כאלה ייתכן מאוד שלא היינו 

בכלל מגיעים לסיטואציה הזאת והיינו יודעים לעבוד 

ומגיעים  יחד עם היזמים ויחד עם השכנים שלנו,

למקומות הכי נכונים. כרגע המתקן הזה הוא מתקן 

ניסויי. מסתבר לי שהוא לא קיים בארץ בסדר הגודל 

הזה, הוא רחוק ממנו. אני לא ידעתי את כל זה. הוא 

לא יכול להיות כל כך קרוב לתושבים. יש כל כך 

הרבה סימני שאלה במתקן הזה ואנחנו חייבים 

ין המקומות היה גם שההפסד בלהתנגד אליו. מה 

 SAYנקודה אחת, שאני בטוח שלפרדס חנה אם היה 

אז זה היה מתהפך. ואני חושב שאנחנו צריכים פה 

להיות עם התושבים. וזה קשה, כי אנחנו אנשים 

 ירוקים, וזו החלטה שהיא בעייתית. 

קודם כל, מה שחשוב זו הנקודה הזאת שיש פה  :מר אייל כגן

ני מודה לך על זה שיתוף ציבור אמיתי, יואב, א

שהסכמת גם לתת לתושבים להציג את המצגת 

שלהם. אני חושב שזה תקדים לא רע בכלל. צריך 

להמשיך איתו. אני חושב שזה דבר ראשון. דבר שני, 

אני חושב שאנחנו כמועצה חייבים להיות מובילים 

ולא מובלים. אני לא אפתח כאן את כל מה שאני 

אני חושב לגבי חושב על התפקיד שלנו ועל מה ש

תפקוד הוועדה. אני אומר את זה לא פעם ולא 

פעמיים בוועדה לתכנון ובנייה. אני חושב שפרדס 
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חנה כרכור צריכה להציג עמוד שדרה, מנהיגות, 

ואיזשהו חוסן גם כלפי הסביבה, על מנת שזה ישרת 

בסופו של דבר אותנו כיישוב. לגבי המקרה הספציפי 

לפניי, וכמו שבטח הזה, כמו שכבר אמרו חבריי 

יציגו פה. ישי במקרה הספציפי הזה, לצד הרצון 

לייצר באמת אנרגיה חלופית, שהבנתי גם מאריה 

בעניין הזה שיש תמ"א ארצית, יש חלופות, 

והחלופות הן טובות בעיניי יותר מאשר החלופה 

שנבחרה, שהיא החלופה הגבוהה בעיניי. גם בתפקיד 

ר, כמי שמובילים, שלנו כחברי מועצה, כשליחי ציבו

כמי שצריכים לדאוג לעתיד היישוב הזה, זה בסופו 

של דבר לאזן בין אינטרסים, ולמצוא את החלופה 

הכי פחות נקרא לזה טובה או יותר טובה. יש 

חלופות אחרות, אני חושב שהמועצה צריכה, במקרה 

הספציפי הזה כן להגיש את ההתנגדות. תחליט 

, אבל אנחנו הוועדה המחוזית את מה שתחליט

במקרה הספציפי הזה, צריכים ללכת כאן עם 

 התושבים. תודה. 

 עוד  מישהו?  :מר יואב קעטבי

יוני חכימי אני אעשה את זה קצר ופרקטי. כמו שאמרו  :מר 

אנרגיה מתחדשת, והכל טוב החברים, אנחנו בעד 

ויפה. זה לא יכול להיות על חשבון האזרחים שלנו. 

חלופות, ובחרו את החלופה הגרועה  3הציגו שם 

היא החלופה  1ביותר לתושבים שלנו. חלופה מספר 

שמרחיקה את כל הפרויקט הזה מהיישוב, 

מהתושבים שלנו. אנחנו צריכים להוביל את 

את החלופה מספר  ההתנגדות ולהוביל אותם לבחור



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 07.07.2022ישיבת מועצה מן המניין מיום 

 

 21 
 

 . וזהו, אבל לעשות את זה במיידי. 1

 עוד מישהו? :מר יואב קעטבי

כן, כן. אני רציתי לשאול. כל מי שטוען כאן כנגד  :מר נתנאל קסטן

החלופה הזאת, אם אפשר לקבל הסבר מפורט אמיתי 

מה הנזק שזה עלול לגרום? אני רוצה שמהנדס 

 המועצה יענה. 

יוני חכימי  שאין עליו ויכוח, הוא נזק חזותי.  נזק אחד :מר 

יוני, זה לא שאלות ותשובות.  :מר יואב קעטבי  יוני, סיימת. 

יוני חכימי  לא, הוא שאל, אני אענה לו.  :מר 

 אלדד.  :מר יואב קעטבי

אני אומר כזה דבר. תראו רבותיי, הייתי שם בשטח,  :מר אלדד בר כוכבא

נה של ראיתי את המקום. אני קורא לאזור שם טוסק

האזור שלנו. עכשיו הולכים להרוס אותו, ממש ככה. 

כי הרבה תושבים שם, גם בשבתות מגיעים הרכבים, 

חונים שם, הולכים ברגל, יש שם מקום להסתובב, 

ש שם את שביל פרדס חנה שהוא עוקף. לא יודע י

כמה לנו יש כוח במסגרת המועצה, כי זה לא בשטח 

אם מחר בבוקר  שיפוט שלנו, אבל יש לנו כוח אחר.

כל אחד ירים טלפון למישהו שיכול להשפיע בוועדה 

שנמצאת שם, כולל ראשי המועצות שכל אחד מכיר 

בקשרים שלו, ויבקש מהם חלופה אחרת, אני חושב 

שזה יועיל. לכן לך יואב יש  משקל גדול פה בקטע. 

מחר בבוקר נעשה טלפונים, נרשום לכמה אנשים 

ח שבוועדה שם זה שאנחנו מכירים, ואולי נצלי

ייפול, בהחלטות שלה נקדם את זה. ולא אומר שאי 

שאפשר, כי ברגע שיש חלופות, אפשר. כי ברגע שיש 

חלופות, אפשר. כי פשוט הם הורסים את כל שדה 
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הראייה שם, את כל היופי של המקום, זו הסיבה 

היחידה. ויש מקומות אחרים. אני מציע שכל מי שיש 

הרים טלפון ולהגיד שזה לו חבר ביישובים פה, ל

מפריע כחברי מועצה. אני חושב שזה מה שאנחנו 

 יכולים לעשות. 

 יוכלו להגיש התנגדות.  :מר אייל כגן

 בוודאי להגיש התנגדות.  :מר אלדד בר כוכבא

 תיכף תשמעו את אריה, אז תבינו את הכל. כן, נחום.  :מר יואב קעטבי

ל. בכל זאת, אני רוצה למעשה, כבר אמרו את הכ :גנצרסקימר נחום 

להוסיף את נקודת המבט שלי. הבעיה שעומדת פה, 

זו לא הבעיה אם זו תחנת כוח ירוקה או לא ירוקה, 

אם זו תחנת כוח מסוג כזה או מסוג אחר. הבעיה 

שעומדת פה זו טובת התושבים שלנו. וזה צריך 

להיות המשקל. ואם התושבים שלנו מתנגדים לעניין 

, ולנו אין פה איזה היזק הזה מכל סיבה שהיא

ליישוב, אנחנו צריכים להצטרף להתנגדות הזאת. 

 אני מבין שגם המועצה השכנה התנגדה. 

 בעבר.  :מר אלדד בר כוכבא

אז יכול להיות שיש איזו אפשרות. אנחנו וצריכים  :גנצרסקימר נחום 

לגבות את יו"ר המועצה, את המנכ"ל ואת המהנדס, 

 ניין הזה. להגיש התנגדות מנומקת לע

 אז אנחנו נשמע עכשיו את אריה.  :מר יואב קעטבי

 בסדר, מאה אחוז.  :גנצרסקימר נחום 

 )מדברים ביחד( 

יואב, זה לא היה נכון נושא הזה להביא אותו  :מר נחמיה מנצור

הבאנו למליאה ואנחנו כחברי קואליציה בהנהלה לא 

 את הנושא. 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 07.07.2022ישיבת מועצה מן המניין מיום 

 

 23 
 

 אבל יש החלטה.  :מר יואב קעטבי

 שמה?  :מנצור מר נחמיה

 תיכף תשמע את אריה.  :מר יואב קעטבי

 זה נושא מאוד מורכב.  :מר נחמיה מנצור

 תציגו את זה.  :מר יואב קעטבי

יואב, עוד מילה אם אפשר. נחמיה, סיימת? רק  :מר אביעד סיני

 מילה. 

 )מדברים ביחד( 

 אריה ייתן לנו עכשיו את הכל, אני מסביר לך.  :מר יואב קעטבי

יואב, אם אפשר רק עוד מילה, בהמשך למה שאלדד  :יעד סינימר אב

אמר. בפועל יש פה יחסי שכנות, ואני לפחות עד, 

כולל באו לוועדה לאיכות הסביבה שזוכה לעמוד 

בראשה, שזו לא התמונה הראשונה שמגיעה על 

הפרעות כאלה ואחרות, עם מטרדים שבאים מצד 

אנחנו  השכנים שלנו. ברור לנו שהם שכנים טובים,

רוצים לשתף איתם פעולה. אז חשוב שיהיה את 

 הקשר הזה ולהגיע להבנות. 

.  :מר אייל כגן  בסדר, זה גם לא בושה לפעמים להתנגד..

אין לי בעיה. יכול להיות כגן שעם תקשורת, אני  :מר אביעד סיני

 ניסיתי לייצר את זה עם אילן שדה. 

 נחום, אתה סיימת?  :מר יואב קעטבי

 לא סיימתי, מפריעים באמצע.  :גנצרסקימר נחום 

 תסיים.  :מר אביעד סיני

אני גם חושב שאם הקונצנזוס פחות או יותר כמו  :גנצרסקימר נחום 

שאני מבין פה, הוא להתנגד, חבל להוסיף על זה כל 

מיני פרטים. כי אחר כך יתחילו להיות פה ויכוחים 

על פרטים כאלה ואחרים. ולכן אני מציע שניגש 
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בעה ונסגור את העניין הזה. צריך לשמוע את להצ

 אריה. 

 בבקשה, תציגו את זה, זה קצר. כמה זמן זה?  :מר יואב קעטבי

דקות. קודם כל תודה רבה, אני רוצה להתחיל  5-4 :אלון מרחב

בתודה לכל חברי המועצה פה שעשו שיעורי בית, 

הגיעו לאתר, למדו את הנושא לעומק. זה ראוי 

 דה, באמת. להערכה והרבה תו

 תציג את עצמך.  :מר אייל כגן

אלון מרחב. אני אהיה קצר ותמציתי, בעיקר בשביל  :אלון מרחב

אלה שלא מכירים. מושב כפר פינס, יחד עם חברת 

EDF חברה צרפתית, ניגשו לפרויקט הזה. גודל ,

דונם. המרחק  100השטח שעליו הם רוצים לבנות זה 

אתם עוד מעט מ' מבתי התושבים.  35שהוא מגיע, 

יותר תראו את השרטוט היותר מדויק, יהיה לכם 

, נדחתה... 2020קל. התכנית הוגשה בהתחלה בשנת 

הגישו התנגדות, בגלל שאמרו שזה שטח חקלאי. אז 

אוקיי, אין בעיה, אני אעמיד את  –היזם בא, אמר 

מ' ואני אשים חקלאות מתחת, שזו איזושהי  6זה על 

יו בכל מיני ניסויים. המצאה חדשנית שנמצאת עכש

אף אחד עוד לא הוכיח שמתחת לפאנלים של שדה 

פוטו וולטאי אפשר לקיים גם חקלאות. אבל בואו 

ננסה ונראה מה קורה עם זה. התכנית הוגשה בשנת 

לחודש,  20-. חשוב להגיד, ההתנגדויות הן עד ה2021

ולכן, ברגע שמתקבלת החלטה, המועצה תצטרך 

מאוד -סביבתי מאוד לפעול מהר, כולל ייעוץ

אינטנסיבי. כי כשהוגשה ההצעה, הוגש נספח 

מאוד -סביבתי, שאני עוד מעט קצת אגע בו, מאוד
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מפורט. וכדי שהמועצה הזאת תוכל להגיש התנגדות 

חזקה, אז אני מבקש שבהצעת ההחלטה תבהירו 

שצריך לבוא לשם עם יועץ סביבתי טוב, חזק, כי בלי 

תהיה שווה שום דבר.  זה, זה לא ילך, ההתנגדות לא

מצאתי איזושהי הדמיה, זה לא אחד לאחד, אבל 

דונם של כאלה פאנלים, על  100תוכלו לדמיין פה 

הפרצוף של התושבים. השכונה גם נמצאת ממערב 

לדבר הזה. עכשיו תנסו לדמיין את החום, את 

הסנוור של העוצמה הזאת. זה אף אחד בכלל לא 

ליד הדבר הזה. אם יכול לדמיין מה זה אומר להיות 

אתם רוצים קצת המחשה, כולם מכירים את אתר... 

, נוסעים לשם, מקילומטרים רואים את 40על כביש 

...  35הסנוור הזה. רק תדמיינו מה זה לחיות   מ'

זה משהו אחר לגמרי שם. שם יש... מרכזית  :מר נתנאל קסטן

 שמפזרת. 

 זו טכנולוגיה שונה לחלוטין.  :גנצרסקימר נחום 

 זה בכלל לא דומה.  :מר נתנאל קסטן

  -דמיין את הסנוור שאתה תרגיש :אלון מרחב

 אבל זו לא אותה טכנולוגיה.  :גנצרסקימר נחום 

 זה ממש שונה, אלף פעם ביקרתי שם.  :מר נתנאל קסטן

 2-חלופות. איך שהוא יצא ש 3כפר פינס בחנו  :אלון מרחב

 2, מהחלופות הן על הפרצוף של פרדס חנה כרכור

על הפרצוף של פרדס חנה כרכור. אופציה  3מתוך 

... שאנחנו מדברים עליה כעת, צמודה לבתי 2

התושבים. תוכלו לראות את זה גם פה. זה פה. 

 טח המדובר. בדיוק פה זה הש

 ? 1איפה חלופה  :מר אייל כגן
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זה שם, אתה רואה בפינה הימנית למעלה  1חלופה  :אלון מרחב

גר, צמוד למאגר. אגב, גם את הדבר הזה? ליד המא

כפי שאתם רואים, הצמידו אותה לשטחים  3חלופה 

כרכור. יש הרבה זה על הפרעה נופית -של פרדס חנה

ומסדרון אקולוגי, יש הרבה מאוד דברים. ולכן חשוב 

שיהיה ייעוץ סביבתי, אי אפשר להגיש את הצעת 

 ההתנגדות בלי יועץ סביבתי. 

 יימת?. אוקיי. זהו, ס :מר יואב קעטבי

רק רגע אחד. אפרופו הנספח שהם שמו. התמונה  :אלון מרחב

הפסטורלית הזאת, זו התמונה שהם שמו בהצעה 

הזאת, רואים שדה מאוד יפה. אף אחד פה לא רואה 

מעלות ימינה,  20מהוועדה, אם תיקח את המצלמה 

שם הבתים נמצאים. זה המאגר, תשימו לב, ואם 

וכלו לראות שעל אנחנו נלך אליו יותר מקרוב, ת

המאגר יש כבר שם, על הגדות של המאגר, יש כבר 

תשתית סולארית. אז מה יותר הגיוני מלשים, אתה 

רוצה לשים שדה סולארי, מה יותר הגיוני מאשר... 

 יש שם כבר כבלים של מתח גבוה. 

 )מדברים ביחד( 

 אלון, הבנו.  :מר יואב קעטבי

מה יותר הגיוני,  מאשר ושקף אחרון, תגידו לי אתם  :אלון מרחב

 לשים את זה פה או לשים את זה פה. 

יוני חכימי  . 1חלופה מספר  :מר 

 תודה רבה.  :אלון מרחב

 אריה.  :מר יואב קעטבי

רבדים. אחד זה  2ערב טוב לכולם. אני אדבר על  :אדר' אריה רפפורט

הרובד הערכי של הנושא של אנרגיה מתחדשות... 
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ם טביעת רגל אקולוגית שאינם מזהמים ואינם יוצרי

לעתיד. ואחת החלופות זה אנרגיה מניצול של אור 

השמש, על ידי פאנלים פוטו וולטאיים. המדינה 

התחייבה להגיע לסך הפקת חשמל דרך אנרגיות 

עד שנת, אני לא זוכר  30%כאלה, להיקף מסוים של 

 את המספר. 

 . 2040 :מר אייל כגן

לעמוד בו. והשיטה הזאת, מה ואנחנו רחוקים מ :אדר' אריה רפפורט

ברוב לעשות, היא דורשת שטח. השימוש בפאנלים 

מסוים יתגברו על בעיית השטח על זה שבאזורים 

אורבאניים בעצם מקימים את זה כדו תכליתי. גג 

בניין יכול לשמש גם כגג הבניין וגם כמקום להניח 

עליו פאנלים פוטו וולטאיים, וזה יכול להיות בית 

יכול להיות מפעל, זה יכול להיות מגורים, זה 

חממות או יכול להיות רפתות או כל מה שלא יהיה... 

והחלופה הזאת היא חלופה שבא ואומרת בתפיסה, 

או על המימוש שלה, אפשר לדבר על ההיתכנות שלה, 

בואו נעשה בית גידול צמחי,  –היא באה ואומרת 

ונקרה אותו גם בפאנלים פוטו וולטאיים, ואז נשיג 

מטרות: מצד אחד נמשיך לעבד את הקרקע  2 פה

החקלאית, שזה ערך וזה חשיבות, במיוחד היום 

כשנושא של הפקת מזון בעולם בכלל נמצא במשבר. 

אבל לנצל את אותו שטח שממילא יכול לשמש 

כחממה, גם כקירוי לפאנלים פוטו וולטאיים. זה 

בהיבט הערכי האקולוגי. לצערי, יש לא מעט 

ו, חוסר ידיעה או ידיעה חלקית, מהאמירות שנאמר

פאנלים פוטו וולטאיים או אפילו סילוף נתונים. 
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מטבעים אינם מייצרים סנוור, נקודה. כל התפיסה 

קולט ולא  100% –של פאנלים פוטו וולטאיים 

מחזיר, כי אחרת היעילות של ה... מאוד נמוכה. זאת 

אומרת, כל החשש הזה שהמתקן, לא חשוב איזה 

ר, לא נכון. המערכת של הקרינה, אין מתקן, יסנוו

פה איזושהי קרינה אלקטרו מגנטית, כי זה זרם 

ישר. הם לא מייצרים... מגנטיים. ככל שיש קרינה, 

אפשר לדבר על זה שאותם מתמרים שמעבירים את 

 . המתח ממתח ישר למתח... מכניסים את זה..

 הארצית, היא זו שתייצר... 

 )מדברים ביחד( 

. :אלון מרחב  . מסוכנים. היזם בעצמו בנספח... .

אני לא הפרעתי לך. עוד נקודה אחת חשובה בנושא  :אדר' אריה רפפורט

של פרישת פאנלים פוטו וולטאיים. אחת הבעיות 

הגדולות של מתן מענה או אספקת חשמל במדינה, 

זה בין היתר קווי ההולכה. קווי ההולכה תופסים 

אוד מ-המון שטח, וגם מייצרים מערכת מאוד

בובמסטית, כי נקודות הפקת החשמל יחסית 

תחנות... יש תחנות גזיות. אבל  3מצומצמות. יש לנו 

בעיקרון, זה מאוד ריכוזי. ללכת לאלמנטים של... 

מה שנקרא, לייצר חשמל ככל שיותר קרוב למערכת, 

ם את הצורך במערכת הולכה גדולה. אז זה צתצמ

, אני מבחינת העיקרון ה... במקרה הספציפי הזה

מבין את הרגישות של התושבים, שזה לכאורה נמצא 

קרוב לבתים שלהם. אני לא רוצה כרגע להיכנס 

 למצב הסובייקטיבי. 

 זה לא לכאורה.  :דוברת
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אנחנו כבר הגשנו, הכנו חומר להתנגד. כשהתפיסה  :אדר' אריה רפפורט

להבנתי המקצועית, אבל יחליטו חברי המועצה, זה 

ל לא לזרוק את התינוק יחד שלא צריך לשלול, אב

עם המים. אלא ללכת, כן לאפשר קידום. אין הסבר 

גם למה אני חושב שזה נכון. אבל לקבוע כמה כללים 

שהם ייתנו לדבר הזה לדור בכפיפה אחת עם 

השימושים האחרים שיש בשטח החקלאי או בכלל 

זה להציב  –באזורים שיש בקרבם אזורים... אז אחד 

לא במקום הזה שהוא בקרבת את זה במקום אחר, 

השכונה. דבר שני, ללא כל קשר, צריך שיהיה 

לתכנית הזאת נספח עיצוב נופי מחייב, שממש ייתן 

מענה לאיך מטפלים באותם אלמנטים של קירוי 

, כדי שבסביבה אנחנו נתרשם  6צמחי בגובה עד  מ'

כאילו זה אולי מבנה חקלאי אחרי שנמצא, בין אם 

מתנאי ההיתר. לא ייתכן יהיה  צמחיה וכו', וזה חלק

להוציא היתר בלי הדבר זה. עיקרון נוסף, שזה לא 

אצטלה. כשהולכים לדבר כזה, שיהיה ברור גם מה 

הוא העיבוד החקלאי שנלווה לזה, שזה חלק אחד 

בלתי נפרד. כלומר, מקימים בית גידול צמחי שיש לו 

קירוי של פאנלים פוטו וולטאיים, אבל יש עיבוד 

ולא משחק. זו התפיסה. צריך שיהיה ברור חקלאי, 

ולא אחד תירוץ לשני. ודבר  שזה אחד הולך עם השני

אחרון, המיקום ייקבע מיקום אחר. לא כל כך 

 רלוונטי, אבל ככל שהמיקום הזה יישמר...

 למה זה לא רלוונטי? :דובר

 רלוונטי, תיכף נסביר למה זה רלוונטי.  :מר אייל כגן

ל שזה יישאר במיקום כזה או אחר או עם ככ :אדר' אריה רפפורט
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שינויים, מערכת הולכת החשמל של השדה הזה, 

הכי למערכת הארצית, תהיה בפינה הצפון מזרחית 

 רחוקה. כלומר, שלא יהיה חשש... 

... בתוך השדה. אז אני רוצה לקחת אותך למקום  :מר אייל כגן

 אחר, תסיים ואני אגיד לך.

הזאת תהיה בנקודה הכרי רחוקה, הכי המערכת  :אדר' אריה רפפורט

בשטח פתוח... עמודי חשמל, הולכה עד חיבור לרשת 

הארצית. והחשש, ככל שיש חשש מקו מתח שאנחנו 

רואים אותו מידי יום בכל מיני אזורים, יהיה 

אני מצומצם. אז זה לגבי ההתייחסות שלי. עכשיו 

רוצה להגיד דבר אחד. גם אנחנו כרשות מקומית, פנו 

י, היו יוזמות כאלה, ואני חושב ש... כאלה צריך אלי

לדעת איך לקדם אותם... כמובן עם כל המגבלות. גם 

אליי פנו להקים שדה... וולטאית, באזור שנמצא 

. אגב, היה שם שדה שתוכנן 65מדרום לכביש 

בתב"ע, והתנגדות של תלמי אלעזר. ביטלו את 

התב"ע ההיא, אז... אבל סתם לצורך העניין, 

רות למימוש של שטחים כאלה, שלמעשה הם אפש

שטחים פתוחים. אנחנו כרגע מקדמים תכנית של 

אזור תעשייה... באזור הזה יש בתב"ע בדרישה מגרש 

 ה. מקומות חניי 1,600חנייה שמסתכם בהיקף של 

.  :מר אייל כגן  כמו בחפ"ק, אתה הולך לקרות חלק ממנו..

 ים לקדם תכנית. אני חושב שאנחנו צריכ :אדר' אריה רפפורט

.  :מר אייל כגן  זה כבר..

לקדם תכנית שתאפשר להקים שם במגרש החנייה  :אדר' אריה רפפורט

הזה קירוי פאנלים פוטו וולטאיים... מי שיקים 

בעתיד מבנה תעסוקה או תעשייה קלה באזור 
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תעשייה... צריך להיזהר בעניין הזה. סך הכל זו 

ילים, לשימוש איזושהי מערכת, כמו שהיום אנחנו רג

בטלפונים סלולאריים ויש להם אנטנות סלולאריות. 

להשתמש בחשמל, ויש רשת הולכת  אנחנו רגילים

חשמל. צריך להכיר בזה שגם שימוש בשדות פוטו 

 וולטאיים, זה חלק מה...

 אז מה אתה מציע, אריה? :מר יואב קעטבי

 אנחנו נגיש התנגדות.  :אדר' אריה רפפורט

 .. מקום אחר, יואב. . :מר אביעד סיני

 לא מקום אחר, זה לא מה שהוא אמר.  :מר אייל כגן

 הוא אמר, הוא פתח.  :מר אביעד סיני

 הוא לא אמר, לא, לא.  :מר אייל כגן

 אתה לא שמעת, כגן.  :מר אביעד סיני

אני שמעתי היטב את אריה. הוא מציע באותו שטח  :מר אייל כגן

 לקחת את כל מה שקשור ל... כן. 

 דברים ביחד( )מ

.  :אדר' אריה רפפורט ככל שהשטח יישאר... ההצעה הראשונה זה שה..

 ינותב למקום אחר. 

 אנחנו נהנה מהחשמל של התחנה הזו?  :גנצרסקימר נחום 

 לא, לא.  :דובר

 רגע, אני שואל.  :גנצרסקימר נחום 

 היזם ייהנה.  :מר אייל כגן

באמת ניסו פה לסלף. זו עוד סוגיה אחת שאולי  :אדר' אריה רפפורט

רבותיי, ראשית, לא תחום תכנון שלנו, לא תחום 

שיפוט שלנו. לא באים לשאול אותנו מראש. בא 

 היזם, מגיש תכנית. אנחנו לא יכולים... 

 אנחנו שכנים על הגדר, בחייך.  :גנצרסקימר נחום 
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לכן צריך להבין, זה  שזה אולי מעצבן... אבל צריך  :אדר' אריה רפפורט

ן תהליכים. התכנית היא תכנית של יזם פרטי, להבי

בשטח לא בתחום השיפוט שלנו... הולך לוועדה 

 המחוזית. 

 )מדברים ביחד( 

.  :מר אביעד סיני  הוא רוצה לכפות עליך..

ברגע שהוועדה המחוזית מקבלת, מחליטה להפקיד,  :אדר' אריה רפפורט

 אז נפתח ההליך של להגיש התנגדות.

 נחנו בהליך הזה. אז א :מר אייל כגן

יפה. אז לבוא להגיד שלא נלחמתם מראש. מה זו  :אדר' אריה רפפורט

 האמירה הזאת? 

 שנייה רגע, לא אמר. עזוב רגע.  :מר אייל כגן

 זה נאמר פה שלא פעלנו מספיק.  :אדר' אריה רפפורט

אני אמרתי, ואני לא חוזר בי, אריה. אתם ועדה  :מר טל דנטס

 חלשה. 

  )מדברים ביחד(

כל אחד שיגיד פה מה שהוא רוצה, אני אגיד מה שבא  :מר טל דנטס

 לי. 

.  :אדר' אריה רפפורט  אני מוחה על זה ש..

בסדר, אני לא מוחה. הוועדה הזאת מתחילת  :מר טל דנטס

 הקדנציה שלה מקבלת בראש מכל הוועדות. 

.  :אדר' אריה רפפורט  אוי, שמעתי..

דמגוגיה, בפועל אנחנו  שמעת, בסדר. דמגוגיה, :מר טל דנטס

 רואים את היישוב. 

 טל, אנחנו מדברים על אותו דבר אבל.  :מר יואב קעטבי

אני רוצה להבין כזה דבר. מבחינתך, ואני הולך  :מר אייל כגן

לשיטתך, זאת אומרת, כולנו בעד אנרגיה פוטו 
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וולטאית ברמות כאלה ואחרות. אבל כולנו מבינים 

ן הרבה יותר סבירות, שאם יש חלופות, שהחלופות ה

אין שום סיבה שאנחנו כמועצה או כוועדה מקומית 

 לא ניגש ונלך על החלופה היותר... 

 זה מה שעשינו.  :אדר' אריה רפפורט

אבל לא היינו צריכים להגיע בכלל לשיטתי לדיון  :מר אייל כגן

הזה, היה צריך לעשות את זה הרבה קודם. אם 

בים לבין המועצה, אנחנו בזהות אינטרסים בין התוש

 אז פה אחד גמרנו. 

אני רק רוצה להגיד דבר אחד. ברגע שאתה נותן,  :גנצרסקימר נחום 

רגע אחד, אני מסכים, אבל בתנאי שזה יזוז  –אומר 

מ"ר, אני מסכים בתנאי ש... אתה מחליש את  50

 ההתנגדות. 

אז אמרנו נווה אשר גם כן, למה שם לא באת  :מר אייל כגן

נו? אני לא מזגזג, אני הולך עם אותה... והצבעת אית

..  הפוליטיקה הישנה, כשנוח לו אז זה.

 לא, הפוליטיקה שלך היא החדשה.  :גנצרסקימר נחום 

 נכון.  :מר אייל כגן

 נווה אשר זה בשטח פרדס חנה.  :גנצרסקימר נחום 

 מה זה קשור? זה אותו רעיון.  :מר אייל כגן

 לא קשור. זהו, אצלך זה  :גנצרסקימר נחום 

ברור שזה קשור. לא, הפוך, מה אתה עושה דמגוגיה  :מר אייל כגן

 עכשיו? 

 נחום, תסיים, תמשיך.  :מר יואב קעטבי

הנושא הוא שצריך להתנגד באופן מוחלט ביותר  :גנצרסקימר נחום 

לתכנית הזו. חלופות אחרות, שימצאו הם, זה 

 התפקיד שלהם. 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 07.07.2022ישיבת מועצה מן המניין מיום 

 

 34 
 

יוני חכימי  ... יש כבר חלופה אחרת :מר 

 )מדברים ביחד( 

לפני שאתה מקריא את הצעת ההחלטה, אני הייתי  :מר יואב קעטבי

דווקא הולך לכיוון מה שאריה הציע, זה כמעט אותו 

 דבר, על מנת שזה יהיה פה אחד. 

אריה אומר, ואני מקבל את זה להבנתי, אריה אומר  :מר אביעד סיני

ת, קו ההגנה הראשון שלנו, תלכו על חלופות אחרו –

לא הקרובות אלינו. שנית, אם הולכים על החלופה 

בעו את כל מה שאמרתם. זה מה אתה אומר, הזו, תק

 אריה?

 כן, אריה?  :מר אייל כגן

יוני חכימי . :מר   שייתנו לנו הסבר איך אפשר לעשות..

 )מדברים ביחד( 

 אסטרטגית אתה יכול לפתוח את זה פה.  :מר אייל כגן

י חייב להתערב... בטח יש חלופות. יש לנו פה אנ :מר אלדד בר כוכבא

כלים פוליטיים, עכשיו פה זה מעבר לעניינים. יש לך 

חלופות. אפשר להילחם על זה לפחות... תמיד אפשר 

יהיה לחזור אם לא תהיה ברירה. אב צריכים 

להתנגד לחלוטין. הם צריכים להבין שאנחנו שכנים. 

לק נתנגד להם לתכניות אחרות. אנחנו פה חמחר 

מסביבה. דיברו על שיתוף אזורי, אני לא... שיתוף 

אזורי, שהמועצה דיברה על כל כך... אזורי. אצלנו 

היה שיתוף אזורי, אבל אין מה לעשות, לפעמים 

  -עמדה של, אתה יודע

 מתנגשת.  :מר אייל כגן

אדוני, אתה הולך נגדי פה, אני  –בדיוק. ואני אומר  :מר אלדד בר כוכבא

ם. בוועדה המחוזית אני נציג של פרדס הולך נגדך ש
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כרכור, אני אתקוף אותך במקומות אחרים, או -חנה

שאתה שומע לי. אין מה לעשות, זה החיים. אתה 

מקבל, כי הם לא מפסידים פה, הם יכולים מקום 

אחר, ככה תדבר איתם. אתה לא בא איתי... פה, אני 

 אתנגד לך בוועדה המחוזית, והכל יכול לקבוע. כי זה

מאזן אינטרסים של כל הצדדים. אין פה להבין 

אותם בכלל. מי שרוצה להבין אותם, אחר כך נגיע 

 אולי לבית משפט אפילו. 

 ההצעה שלי מדברת על התנגדות, חד משמעית.  :מר אביעד סיני

 וזה מה שאריה אמר, אוקיי.  :מר יואב קעטבי

אבקש לקדם הצעת החלטה כדלהלן: המועצה  :מר אביעד סיני

כרכור תתנגד לתכנית ותפעל -המקומית פרדס חנה

בנדון. ההתנגדות תוגש בצורה מקצועית ומגובה 

 בחוות דעת יועץ סביבתי. 

 במועד.  :מר אייל כגן

 במועד, כן.  :מר אביעד סיני

 ימים?  8כמה זה, עוד  :מר נתנאל קסטן

 ימים. נבקש ארכה.  10עוד  :מר אביעד סיני

 ם, נתנאל, הכל בסדר. לא נעשה כלו :מר אייל כגן

אנחנו גם מאמצים את מה שאריה הציע. מי בעד? פה  :מר יואב קעטבי

 אחד. 

... זה מה שהוא אמר, אני לא מבין איך זה גם וגם.  :אלון מרחב

 ... את השדה הזה. 

 )מדברים ביחד( 

אני לא משחק משחק פוליטי, אני מביע את העמדה  :אדר' אריה רפפורט

 המקצועית שלי. 

 זה לא משחק פוליטי עכשיו.  :אלדד בר כוכבא מר
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 זה רק משחק פוליטי.  :אדר' אריה רפפורט

סליחה אדוני, אתה איש פוליטי עכשיו, אריה, עם כל  :מר אלדד בר כוכבא

 הכבוד לך. תתבייש לך. 

 אנחנו נגיש התנגדות וזהו.  :מר אביעד סיני

 אביעד,משהו קטן, באמת.  :מר נחמיה מנצור

יוני ח  רגע, לפני כן, לפני.  :כימימר 

 ככה מדבר אדם פוליטי, לא אדם רציני.  :מר אלדד בר כוכבא

 

 הצבעה:

 ( 11פה אחד ) –בעד 

 ,נתנאל קסטן, נחום גנצרסקייואב קעטבי, אביעד סיני, )אפרים מעודה,  

יוני חכימי, מור כהן אלדד בר כוכבא, אייל כגן, טל דנטסנחמיה מנצור,   ,

 (עמר

ומאמצת את  351-0789537לתכנית  מאשרת הגשת התנגדותה מליאת המועצ

 מהנדס המועצה.  עמדת

 

יוני חכימי אני מבקש ממך, יואב, לגבי בית ספר מורשה, לתת  :מר 

הנחיה למחלקת החינוך, לפתוח את הרשימה לכיתה 

נוספת. מצד שני, למחלקה הטכנית, מכיוון שיש לנו 

יא את זה מכרז פתוח למבנים יבילים עם קבלן, להוצ

 כבר לפועל, כדי שנהיה מוכנים בספטמבר. 

.  :מר אייל כגן  ולמחלקה ההנדסית..

יוני חכימי  כן.  :מר 

מנהלת מחלקת החינוך בחופשה, הגר תגיע, תיתן  :מר יואב קעטבי

 להם הנחיה. יש החלטת מועצה ויכבדו אותה. 

 בדיוק.  :מר אייל כגן

 נחמיה.  :מר יואב קעטבי
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  סמטת קטיף.  .4

 

זה נושא ממש קטן. הובא עכשיו לישיבה, מאחר וטל  :מר נחמיה מנצור

רצה שזה יהיה יותר בישיבה מסודר. אז הנושא הוא 

 של סמטת הקטיף. 

 הפעם זה היה מסודר, פעמיים הגיע אלינו.  :מר טל דנטס

סך הכל יש בקשה מהתושב שזה ייכנס לסמטת  :מר נתנאל קסטן

. אני מבקש את הקטיף, כי זה ליד רחוב הקטיף

 אישורכם. 

 פה אחד?  :מר יואב קעטבי

יוני חכימי  פה אחד.  :מר 

 רחוב הקטיף. :מר נחמיה מנצור

 ... רחוב הקטיף... סמטת הקטיף.  :מר אלדד בר כוכבא

 רחוב קטן, כן.  :מר נחמיה מנצור

בתים, סמטת הקטיף, רחוב הקטיף. בואו נגיד כזה  3 :מר אייל כגן

עשה, מגיע לו את סמטת  דבר, על מה שנחמיה

 . 3סמטאות הקטיף,  2הקטיף. 

 

 הצבעה:

 ( 11פה אחד ) –בעד 

 ,נתנאל קסטן, נחום גנצרסקייואב קעטבי, אביעד סיני, )אפרים מעודה,  

יוני חכימי, מור כהן אלדד בר כוכבא, אייל כגן, טל דנטסנחמיה מנצור,   ,

 (עמר

 מאשרת אכרזת שם 'סמטת קטיף'.מליאת המועצה 

 

 . 2022יולי  –תב"רים  .5
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 תב"רים, אריה, בבקשה.  :מר יואב קעטבי

  -גגות ירוקים... הפוטו וולטאית, הגגות 2105תב"ר  :אדר' אריה רפפורט

 זה היה צריך להיות מזמן כבר.  :מר אייל כגן

 זה כבר אישרנו.  :מר אביעד סיני

ת ש"ח מקרנות היישוב במסגר 530,000... זה  :אדר' אריה רפפורט

שיפוצי  – 2262העבודות של הביצוע בפועל. תב"ר 

 קיץ. 

 אני מאשר את התב"רים.  :מר אלדד בר כוכבא

ש"ח...  170,000קיבלנו סעיף ממשרד החינוך  :אדר' אריה רפפורט

מורידים, מוסיפים את התקציב של משרד החינוך. 

יבילים לבית ספר רימון לצורך  3, הזמנת 2275תב"ר 

 ים. פתיחת שנת הלימוד

אריה, מה עם הבנייה שלו? לשים אותם בשכירות את  :מר אביעד סיני

 היבילים? 

 אנחנו מדברים על התיכון, לא על היסודי.  :אדר' אריה רפפורט

 אוקיי.  :מר אביעד סיני

, זה אולם ספורט בבית ספר מעיינות, 2232תב"ר  :אדר' אריה רפפורט

 3.3-אנחנו משלימים את התקציב ממפעל הפיס ב

 . 9.670מיליון ש"ח, סך הכל 

 מתי נכנסים לביצוע שם?  :מר אייל כגן

אני רק צריך לקבל את אישור מפעל הפיס על  :אדר' אריה רפפורט

 ההרשאה התקציבית. 

 צירפת פה אריה הרשאה, לא?  :מר אביעד סיני

.  :אדר' אריה רפפורט  רק אחת של רשות הספורט, אבל לא ה..

 יואב. זהו?  תודה רבה, :מר אייל כגן

 הכל בסדר? תמה הישיבה. הישיבה נעולה.  :מר יואב קעטבי
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 הצבעה:

 ( 11פה אחד ) –בעד 

 ,נתנאל קסטן, נחום גנצרסקייואב קעטבי, אביעד סיני, )אפרים מעודה,  

יוני חכימי, מור כהן אלדד בר כוכבא, אייל כגן, טל דנטסנחמיה מנצור,   ,

 (עמר

 כדלקמן: 2022חודש יולי תב"רים להמועצה מאשרת מליאת 

 הגדלה –גגות ירוקים  – 2105

 שינוי מקור מימון – 2022שיפוצי קיץ  – 2262

 הגדלה –, ביה"ס תיכון רימון 2יבילים חדשים  – 2275

 חדש -אולם ספורט בביה"ס מעיינות  – 2230

 

 

 18:56בשעה:  נסגרההישיבה 

 

 

 

           

           

       __________________ 

 מר יואב קטעבי             

 ראש המועצהמ"מ וסגן         

 

 


