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  על סדר היום:

 

 סקירת מנהלת אגף החינוך.  – 01.09.2022פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג 

 

יוני חכימי בנושא פתיחת שער נוסף הצעה לסדר  .1 שהוגשה על ידי 

 לביה"ס אורט חקלאי. 

ברח' שביל  215ח"ח  10102אישור הסכם הקצאת מקרקעין בגוש  .2

 להסתדרות הנוער העובד והלומד.  –התלמיד 

 שינוי מורשה חתימה: .3

 בית הספר מעיינות 

 גב' נורית בנולול –מנהלת יוצאת  

 גב' ימית טל אמיתי – מנהלת נכנסת 

 בית הספר מרחבים

 גב' רוית רשף –מנהלת יוצאת  

 גב' רונית כתב ממן –מנהלת נכנסת  

 בית הספר מורשה

 גב' עליזה בטש –מנהלת יוצאת  

 מר דוד מלכה –מנהל נכנס  

 בית הספר החקלאי

 ד"ר נטע קוסובסקי –מנהלת יוצאת  

 גב' ריקי ברק –מנהלת נכנסת  

 י צומחבית הספר חקלא

 גב' יעל מטצקי קגנובסקי –מנהלת נכנסת  

 תב"רים.  .4
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לכולם. שלום לכולם, שלום לכל הקהל  ערב טוב גב' הגר פרי יגור:

שהגיע. למען הסדר הטוב, ניהול הדיון הזה בצורה 

אופטימאלית, אני מבקשת קודם כל להחליש 

טלפונים בבקשה. אני מזכירה, בדיון הזה, מי שיש 

ור זה לחברי המליאה. אז לשמור על לו זכות דיב

הסדר ולתת לנו לנהל את הדיון. אני מאוד שמחה 

שבאתם, זה יום מרגש לכולנו. כולנו גם קצת עייפים 

מאוד -מהיום הזה, אבל זה באמת יום שהיה מאוד

מרגש עבור כולנו, ואני מניחה שהרבה מחשבות אצל 

כולם. ומי שרוצה, אני אומרת כבר עכשיו, מי שרוצה 

 –בסוף הדיון להיכנס אליי מההורים, מהקהל 

בשמחה. לפני סדר היום אני אבקש ממנהלת אגף 

 . לפני סדר היום, יוניאנחנו  .החינוך אוריה ירדני

יוני חכימי  כן, לפני סדר היום, אני רוצה לאחל לך מזל טוב.  :מר 

 תודה רבה.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי ע, אני גם ליוויתי את על הולדת הבן. כפי שידו :מר 

, זו היה פעם בדבורג הלהקה שלנו לעיר התאומה

ראשונה שמשלחת מפרדס חנה הגיעה. ראש העיר 

ביקש שניתן לך מתנה צנועה להולדת הבן. אז איפה 

הדובר? זו הזדמנות להצטלם. אתה כל הזמן מצלם, 

 ואולי גם אני אהיה... 

סבוק שקיבלתי. ותודה תודה. אני אשלח לסשה בפיי גב' הגר פרי יגור:

 שהיית שם, ועשית את שליחותך. 

יוני חכימי היה חשוב מאוד לחבר את הלהקה שלנו. יוסי מאירי  :מר 

ביקש ממני לעשות את החיבור, ושמחתי לעשות את 

 זה. 
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 יוסי מקסים. איפה יוסי?  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי גש הייתי שמח שיוסי יגיד כמה מילים על הערב המר :מר 

 הזה. 

אז ממש בקצרה, כי זה לא תואם איתי. ממש  גב' הגר פרי יגור:

 בקצרה, אני רוצה להידבק לפרוטוקול. 

קודם כל, אני רוצה לדבר בשם המשפחה שלי,  :מר יוסי מאירי

, 65והבת שלה בת  95שהיינו שם, בת דודה שלי בת 

ואני... המשפחה שלנו, מי שלא יודע, אחראית על... 

נו הפרטי שהיה. הוא לא הספיק הבית שלזה 

לעירייה, הם בנו חדש. ובית העירייה זה עכשיו בתוך 

... שאלו אותנו שם מה אנחנו רוצים שם ציבורימבנה 

 בעתיד שיהיה בשבילנו. 

 למשפחה.  גב' הגר פרי יגור:

למשפחה, מה אנחנו רוצים. אז יש שם את החדר הכי  :מר יוסי מאירי

 גדול... 

יוני חכימי  כדאי שישמעו, תרים את הקול.  :מר 

אנחנו ביקשנו שייתנו אותו לפרדס חנה כרכור  :מר יוסי מאירי

לרווחת התושבים, שהכוונה בסוף ששם... פרדס חנה 

 כרכור, להציג את התוצרת שלהם. 

 יוסי, תודה על כל מה שעשית.  גב' הגר פרי יגור:

 ורציתי עוד דבר אם אפשר.   :מר יוסי מאירי

 כן, אבל לא עכשיו. אני יודעת מה ההמשך.  י יגור:גב' הגר פר

לא, לא, של סשה. להקריא רק את ההתחלה של מה  :מר יוסי מאירי

 שהוא כתב ואת הסוף של מה שהוא כתב. 

בסוף. יוסי, באמת בסוף. תודה רבה, בהחלט היה לא  גב' הגר פרי יגור:

 צפוי. 

יוני חכימי  אבל חשוב.  :מר 
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גם מרגש, תודה. אוריה, אני עוברת אליך, סקירה  זה גב' הגר פרי יגור:

 תמציתית. תעזרי לנו בבקשה. 

 רגע, הגר. לנחמיה מגיע מזל טוב.  :מר אביעד סיני

 לנחמיה, לדוד, לכולם מגיע מזל טוב.  גב' הגר פרי יגור:

 אה, לא ידעתי. גם לדוד, וואי וואי.  :מר אביעד סיני

סוף נפתח פעוטון של חברי מועצה. לכולם מזל טוב, ב גב' הגר פרי יגור:

אני מבקשת מהקהל הרב שהגיע, לשמור על השקט, 

 כי זה נורא קשה לנהל ככה דיון.  

 

 סקירת מנהלת אגף החינוך.  – 01.09.2022פתיחת שנת הלימודים התשפ"ג 

 

אוריה, סקירה תמציתית של איך פתחנו את היום  גב' הגר פרי יגור:

יר, על כל למי שלא מכהמרגש הזה. פבל נמצא כאן, 

 נושא הבטיחות במוסדות החינוך. אז בבקשה אוריה. 

לפני שאני אדבר על תחילת השנה, אני מבקשת  :גב' אוריה ירדני

שאנחנו לוקחים כמובן מאליו את בנר להודות לג'ודי 

החודשיים האלה שהיו כאן עכשיו, והחודשיים 

 מאוד יפה, מעשירה. -האלה עברו בצורה מאוד

 מנהלת מחלקת הנוער שלנו.  ר פרי יגור:גב' הג

אני רק מקווה שאת לא ראית איך זה נראה שם  :מר נתנאל קסטן

 עכשיו. 

אנחנו נסדר את הכל, זה באחריותנו, אתמול רק  :גב' אוריה ירדני

 פירקו. 

.  :מר נתנאל קסטן  הרסו שם ושיפצו שם את כל ה..

 זה רק אבנים.  :רו"ח אורלי ירדן

באמת עבר בשלום ובשלווה וכולם בריאים ושלמים,  :ניגב' אוריה ירד
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אחרי חודשיים שלמים שהם היו בחופש ותודה לאל 

שכולם חזרו בריאים ושלמים למערכת החינוך, 

ואנחנו באמת רוצים להודות על כך, כי זה נורא מובן 

מאליו שהקיץ עבר בשקט ובשלווה. אבל אנחנו עדים 

ונה, ועל כך לקיץ קודם שלא היה פשוט אחרי הקור

 תודה גדולה. 

אז פתחנו את השנה באמת באפס תקלות. השנה 

נפתחה לעילא ולעילא, בכל בתי הספר בצורה מאוד 

 11,115חגיגית, עם מינוי לכל המנהלים בבתי הספר. 

תלמידים,  10,865תלמידים, שנה שעברה היו לנו 

 אנחנו גדלנו. 

פתחנו תיכון חדש, אורט צומח, אחרי השקעה של 

ה גם בהיבט של המשאבים, גם בהיבט של שנ

התקציבים, גם בהיבט של מפגשים... הורים, מינוי 

הנהלות חדשות הצגנו את הכל בסיכום סטטוס 

האחרון שהיה לנו עם הנהגות ההורים ביום שני 

 האחרון. 

שבט חדש לצופים, שבט אלון התפצל ובעצם יש את 

שבט אלה, הוא שבט חדש שמתחיל את פעילותו 

 ם הצומח, החל מיום שישי הקרוב. במתח

 אגב, גם בני עקיבא פיצלו.  גב' הגר פרי יגור:

ובני עקיבא, עוד סעיף שמתחיל בבית ספר מורשה.  :גב' אוריה ירדני

בכל בתי הספר הצלחנו לייצר מענים לכל הצרכים 

שעלו מהמנהלים בשטח. ביקשנו מהם באמת, עשינו 

סט, קיבלנו לי-סיורים מקדימים, ביקשנו מהם וויש

ליסט, והצלחנו לעמוד באמת בכל -את הוויש

 מאוד מחזק את המנהלים שלנו. -הבקשות וזה מאוד
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זאת הזדמנות עבורי להגיד תודה לך הגר ראש 

המועצה, שבאמת היית נוכחת בכל רגע מאז שהגעת 

בכל הכוח, והמנכ"ל שהיה זמין בכל שעה. וכמובן 

ה. למנהלי המחלקות, האגפים, להנהלת המועצ

הדברים האלה לא יכולים לקרות אם המנוע הגדול 

הזה פה במועצה לא עובד. זה נראה נורא טריוויאלי 

ופשוט מבחוץ. אני יכולה להגיד את זה בתור 

תושבת. פתאום כשאתה נכנס פנימה ורואה את 

העשייה, את המסירות ואת המחויבות של כולם 

לפתיחת שנה, בעיניי מראה מפעים. אז תודה רבה 

 ולם. לכ

תודה. מבחינה בטיחותית, פבל, אתה רוצה להגיד  גב' הגר פרי יגור:

 איך פתחנו?

אני אתמול סיימתי את הסיורים בכל בתי הספר,  :מר פבל שטיין

של מחוז חיפה,  נציגים ימים רצוף 3והיה לי 

בעקבות כל מיני תלונות מהציבור. היה גם מנהל 

ום. הבטיחות של המחוז היה הקב"ט של המחוז הי

פתחנו... לכל בתי ראו מה נעשה במשך שבוע. אנחנו 

 הספר. 

בלילה קיבלנו אישור לאכלוס של  22:00-אתמול ב

האגף החדש בבית ספר ממלכתי כרכור. אחרי 

שקיבלנו את האישור של האכלוס בבדיקות, אנחנו 

 נתנו אישור לאכלוס של בית הספר. 

 , קיבלתי תלונהאני כמעט לא קיבלתי שום תלונה

אחת מבית ספר רימון על נושא מינורי כזה. לא 

 קיבלנו משהו... 

יוני חכימי שאני אראה לך את כל התמונות שקיבלתי? זה  :מר 
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 מנותק מהמציאות, אבל אתה לא הכתובת. 

אני מקבל תמונות מהמוקד, אני אומר עובדות, מה  :מר פבל שטיין

שאני קיבלתי מהמוקד משהו מינורי. כל התלונות 

זה משהו מינורי. לא קיבלתי שום תלונה  שקיבלנו

 חריגה. 

 פבל, תישאר בבקשה, בסדר?  :מר אייל כגן

אני רק אוסיף ואגיד שהשנה, וזו השנה הרביעית  גב' הגר פרי יגור:

שאני פותחת שנת לימודים, הייתה לא דומה לאף 

אחת מקודמתה. המועצה הזאת ניהלה סדר גודל של 

ו לנו באמת היקפי בינוי מיליון ש"ח בבינוי, אז הי 66

 5.5מוסדות, ושיפוצי קיץ בהיקף של  5-אדירים ב

מיליון ש"ח. ועמדנו בהכל, וזו הזדמנות מבחינתי 

המון תודה, קודם כל למי -להגיד באמת המון

 שאישרו את התקציבים. 

שנייה, יש לנו זכות תגובה לכל נאום הבחירות הזה?  :מר אייל כגן

אום הבחירות הזה? מה מותר לאופוזיציה להגיב לנ

 זה עמדנו בהכל? 

 קודם כל, אני רוצה להגיד תודה.  גב' הגר פרי יגור:

.  :מר אייל כגן  סליחה רגע, סליחה. מספיק עם ה..

 תן לה לדבר, ואחר כך סליחה.  :מר אפרים מעודה

 אני מבקש בתור יו"ר האופוזיציה את זכות הדיבור.  :מר אייל כגן

יא עוד לא סיימה את מה שהיא אומרת. אחר אבל ה :מר אפרים מעודה

 כך תגיד. 

נו  :מר אייל כגן אני לא חייב לשמוע את נאום הבחירות הזה, 

 באמת. 

 הישיבה לא הסתיימה.  :מר אורי פרץ

 רק התחילה.  :מר אייל כגן
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 אתה לא נותן נאום בחירות פה? :מר נתנאל קסטן

 לא, אני לא נותן נאום בחירות.  :מר אייל כגן

כיתות חדשות בשבילים,  18רק להגיד את הדברים,  ' הגר פרי יגור:גב

כיתות בנועם ואגף  6כיתות חדשות בחקלאי,  12

באמת -כיתות חדש בממלכתי כרכור. ואני באמת

רוצה להגיד תודה קודם כל לשולחן הזה שאישר את 

התקציבים. דבר שני, למי שאחראי על הביצוע, 

נהלי המחלקות, למנכ"ל ועד מנהלי האגפים ועד מ

ולהגיד לכולם תודה, כי באמת היום הייתי ממש גאה 

 על איך שמערכת החינוך שלנו נפתחה. 

.  :מר אייל כגן  מסתבר שההורים לא..

רגע, חברים. אני מבינה היטב, לא חפה מטעויות ולא  גב' הגר פרי יגור:

 חפה מביקורת. נתייחס להכל. 

 

יוני חכי .1 מי בנושא פתיחת שער נוסף הצעה לסדר שהוגשה על ידי 

 לביה"ס אורט חקלאי. 

 

כרגע אני עוברת לסדר היום. יש לנו הצעה לסדר  גב' הגר פרי יגור:

יוני.  יוני, בבקשה   שהוגשה על ידי 

יוני חכימי ערב טוב לכולם, יש פער בין מה שהציבור חש ומה  :מר 

שהציבור מקבל, למה שאתם מציגים, פער עצום. אני 

תי עם התמונות ועם כל התגובות כל היום התעסק

והדרישות והבקשות שקיבלתי. אז יש איזשהו נתק 

 במציאות שלכם כנראה. 

אבל לעצם העניין, זה שוויתרתם על החינוך של 

הילדים שלנו, עם כל מיני החלטות הזויות, כבר הבנו 

את זה, ואפשר אולי להתווכח על העניין, כן פיצול, 
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 ית ספר נוסף.לא פיצול, ולהגדיר את זה כב

שנים הכרזת שהפרוגראמה  4ולהזכיר לך שאת לפני 

של בית הספר החקלאי לא מאפשרת לבנות כיתה 

אחת נוספת בבית הספר. ולא צריך לציין, זה מבורך 

שבונים, אבל לא באותו תא שטח להגדיר שהרחבנו 

או יש יותר רווחה לילדים מבחינה פיזית. אז זה 

 רחוק מזה. 

ביטחון ילדנו, זה כבר עובר כל  אבל לוותר גם על

ב' בעשייה -גבול. החינוך הוא חשוב, וזה א'

הציבורית שלי. אבל להיתקל באטימות ובטיפשות, 

זו החלטה שלא מובנת. הפתרון הוא מתחת לפנס, 

יש  –ללא עלות כלכלית וללא שום צורך, ושלא יגידו 

תקן של משרד החינוך, או המשטרה כן אישרה או 

 לא אישרה. 

נחנו צריכים, וקודם כל אנחנו, לשמור על ביטחון א

ילדינו, על ידי פתיחת שער, שדורש יום עבודה, לא 

יותר. השביל הוא קיים, צריך לשפץ אותו, צריך 

להכין אותו. ואם החליטו על הפרדה, אין בעיה גם 

 להפרדה. זה ויכוח אחר, כן הפרדה או לא הפרדה. 

אופציה אבל אני הולך אתכם, הפרדה, אז יש 

פשוטה, לעשות את ההפרדה הזאת, שלא יהיה שום 

דקות בצורה  20מגע בין, לא לתת לילדים ללכת עוד 

מסוכנת. נגיד שאנחנו בעולם וירטואלי שאין 

מכוניות ואין שום דבר. למה לאלץ ילדים ללכת עוד 

דקות כל יום בחום או בגשם כשיהיו שלוליות  20

 שות. ויהיו ריצות, ואין מדרכה וסכנת נפ

בנוסף לזה, מה שנקרא הילדים לא פראיירים, אתם 
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מאלצים אותם לקחת את החוק לידיים, לקפוץ מעל 

הגדר. ואז לא לדבר על תאונות, ילד יכול ליפול שם. 

אני קיבלתי תמונות גם של בנות וגם של בנים. ואני 

יכול להבין אותם, גם אנחנו היינו ילדים. אני גם 

   הייתי פועל באותה צורה.

 יש להם אישור  מאיתנו.  :קהל

גם מה איתנו ההורים? עלה לנו עוד נקודה, הוא בית  :קהל

  -ספר חדש

 שלום שרון. ערב טוב.  גב' הגר פרי יגור:

 שלום הגר, מה שלומך. באמת, היום זה היה סיוט.  :קהל

שרון, אתה כנראה פספסת את ההקדמה. מי שמדבר  גב' הגר פרי יגור:

 רק חברי המליאה. בדיון הזה, זה 

מותר לנו גם לדבר. אנחנו משלמים לכם משכורת.  :קהל

 אנחנו משלמים לכם. 

 )מדברים ביחד( 

 יוני, בבקשה.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי   -חבר'ה, זה מפריע לי, זה מוציא אותי :מר 

 רגע, למה לנו אין זכות דיבור?  :קהל

יוני חכימי עצה יש להם זכות ככה החוק פה, רק חברי המו :מר 

דיבור. ראש המועצה יכולה לתת זכות דיבור לאיזה 

נציג או שניים, אבל זו החלטה שלה, לא שלי, ולא 

של חברי המועצה. זו אך ורק החלטה של ראש 

 המועצה.  

אז אנחנו מבקשים שגם תינתן אפשרות שההורים  :קהל

 ידברו.

 )מדברים ביחד( 

יוני חכימי רון פשוט, אנחנו יכולים אז כמו שאמרתי, בפת :מר 
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לפתוח שער נוסף ביום ראשון, לא ביום שני, ביום 

ראשו, שהילדים חוזרים לבית הספר, עם שער נוסף. 

עכשיו אני לא אוהב לשמוע את חברי הקואליציה 

אתה לא יודע מה עשינו  –שבאים אליי ואומרים 

אבל בסוף אנחנו  בישיבת הנהלה, הפכנו את הישיבה.

 מצביעים. 

יואב, זה לא רק מכתב לראש המועצה, זו ה, חבר

החלטה פה. מכתב לראש המועצה זה יפה. לכתוב 

בפייסבוק זה יפה. אבל להחליט את ההחלטה 

האחרונה ולבצע אותה, זו החלטה פה. אותו דבר 

 אורי, אתה אחראי על ביטחון. 

 יוני, פנית אליי.  :מר יואב קעטבי

יוני חכימי  פניתי. תן לי לסיים.  :מר 

 מי אמר לך שבהנהלה אמרתי משהו אחר?  :מר אורי פרץ

יוני חכימי לא, אני לא אומר בהנהלה. אני אומר אורי, אתה  :מר 

 אחראי ביטחון במועצה. יו"ר ועדת הביטחון. 

 יו"ר ועדת הביטחון, אכן כן.  :מר אורי פרץ

 קחו בחשבון שיום ראשון לא יהיה בית ספר.  :קהל

יוני חכימי ה ממך, עם כל האחריות, לגלות את כל אני מצפ :מר 

 האחריות והתחשבות בילדי פרדס חנה. 

 ואתה חושב שבעלי המקצוע, אין להם אחריות?  :מר אורי פרץ

 איזה בעלי מקצוע? איזה בעלי מקצוע? :מר אייל כגן

 תשמע אותם תיכף.  :מר אורי פרץ

יוני חכימי  אין פה כן או לא, יש סכנה לילדים שלנו.  :מר 

 יוני, אני יכול? פנית אליי.  :יואב קעטבימר 

 סיימת לדבר?  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  לא, עוד לא סיימתי.  :מר 
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 דקות. 10יש לך  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  הסגנים בכלל.  :מר 

רגע, למען הסדר הטוב של הדיון, מישהו מחברי  גב' הגר פרי יגור:

 את דברים? האופוזיציה מבקש עוד לדבר, לש

 כן.  :מר אייל כגן

 בבקשה, אייל.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  רגע, אני לא סיימתי.  :מר 

 יוני, אתה צריך להקריא את ההצעה.  :מר יואב קעטבי

יוני חכימי  אני אציג את ההצעה שלי איך שאני רוצה.  :מר 

 לא, איך שכתבת.  :מר אפרים מעודה

יוני חכימי י רוצה. אני אציג את ההצעה שלי איך לא, איך שאנ :מר 

 שאני רוצה. 

 זו סתם סמנטיקה.  :מר אייל כגן

יוני חכימי אותו דבר הסגנים, זה אמנם הפרנסה שלכם, מקום  :מר 

העבודה שלכם, אבל אין לכם מה לחשוש על המקום 

 שלכם. 

 יוני, תדייק. שאתה אומר פרנסה, תדייק.  :מר יואב קעטבי

יוני חכימי י לסגנים. אתה לא מקבל משכורת במועצה. אמרת :מר 

אם מישהו הבין אותי ככה, זה לא. יואב בהתנדבות 

כמו שאר חברי המועצה. לכן, אין לכם מה לחשוש. 

וגם דוד, אל תדאג ליעקב. היא לא יכולה לפטר 

 אותו, אין לה אופציה. 

 מי חשב על זה?  :מר דוד כמוס

יוני חכימי  אין לה אופציה.  :מר 

 היא גם לא רוצה.  :כגן מר אייל

יוני חכימי  תגלו אחריות ציבורית כלפי הילדים שלנו.  :מר 

 הוא עושה את העבודה שלו מעולה.  גב' הגר פרי יגור:
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יוני חכימי  -תהיו אחראים כלפי הילדים שלנו. ואתה נחום :מר 

ואתה מגלה אחריות? אני שואל אותך, אתה מגלה  :מר נחום גנצ'רסקי

 ה פרובוקטיבית שאין לה ערך. אחריות? זו הצע

אני לא ראיתי במורשה שאין לנו אחריות על... זו  :מר דוד כמוס

 הפוליטיקה הכי גדולה בעולם... 

זו הייתה דרישה של ההורים, וטוב שהיא עברה,  :מר אייל כגן

  בזה. וטוב שיש שליטה במורשה... לתמוך

.  :מר דוד כמוס  הגברת שגרה בבנימינה..

יוני חכי  לא, לא, לא. היא גרה בפרדס חנה.  :מימר 

 היא גרה פה, שמתעללים בה כאן.  :מר אייל כגן

חברים, אפשר למקד את הדיון על מה שבאנו פה  :קהל

 היום? 

 אבל מה את צועקת?  :מר אפרים מעודה

.  :קהל ..  מה זה? 

 מה זה, מה את עושה סדר, את סדרנית? שקט את.  :מר אפרים מעודה

 א שקט. לא, אני ל :קהל

 אז תצאי החוצה.  :מר אפרים מעודה

 מה זה 'שקט את', אפרים?  :גב' מור כהן עמר

 לא מדברים. זה ויכוח ביניהם, תשאירי להם.  :מר אפרים מעודה

אני מודיעה לכם שאני קיבלתי עם עצמי החלטה, אם  גב' הגר פרי יגור:

יהיו הפרעות בדיון הזה, לא יהיה דיון. אז אם אתם 

 היה דיון תאפשרו לנו לקיים אותו. רוצים שי

.  :קהל  לא יהיה בית ספר חקלאי..

 *** קריאות מהקהל *** 

דקות הפסקה. תחשבו. אני לא מקיימת  10חברים,  גב' הגר פרי יגור:

 דיון ככה. 

 *** 18:27עד  18:19-*** הפסקה מ
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אני מבקשת שבדיון הזה לכבד אחד את השני,  גב' הגר פרי יגור:

ח מכבד ולא מתלהם ולא משסבה. כולנו ושנקיים שי

פה באותה סירה, כולכם יקרים לכולנו. אבל אני 

אומרת, הפעם הבאה שתהיה לי הפרעה, הקהל ייצא. 

יוני, בבקשה תמשיך.   אז 

יוני חכימי  הקהל לא יכול לצאת, הוא יכול לשבת פה.  :מר 

 יוני, תמשיך.  :מר יואב קעטבי

יוני חכימי בור שלא איתנו פה, מי שמתלהם חשוב לציין שהצי :מר 

זה לא חברי האופוזיציה, לצערי זה חברי 

הקואליציה. והגעתי לנחום, נחום, להגיד שזה 

פופוליסטי, אני חושב שאם הייתה לי את האפשרות 

להקרין לכם את הסרטים שקיבלתי היום ואת 

ההליכה של הילדים, ואת הקפיצות של הילדים, 

 ה לא פופוליסטי. היית מבין שיש לנו אחריות וז

 יוני, לא הלכו בדרך הזאת הרבה שנים?  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  לא הלכו.  :מר 

 *** קריאות מהקהל ***

חברים, תנו לנהל דיון או שאני עושה עוד פעם  גב' הגר פרי יגור:

 הפסקה. די. 

יוני חכימי  את שאלת שאלה, אני מודה לך על השאלה הזו.  :מר 

אני לא סתם שואלת גם, אל תענו לי. תאמינו לי, אני  יגור: גב' הגר פרי

שנה, ואני נמצאת פה ביישוב הזה  44נולדתי פה לפני 

שנה. ובית הספר הזה, אני נלחמתי עליו יותר  44

מכל מי שיושב פה בדיון הזה, על תכניות הבנייה 

שלהם ועל הכרסום בשטחים ועל הניהול החדש. תנו 

פה אתכם יותר ממה שאתם  ת הדיון. אנילי לנהל א

 חושבים. 
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יוני חכימי הגר, גם המלחמה שניהלת, אני יש לי ויכוח גדול על  :מר 

  -ה

ל. פעם אחרונה וזו פעם אחרונה שהרמתי את הקו גב' הגר פרי יגור:

 שמישהו יעצור אותי, הדיון הזה ייסגר. 

די, די. די לאיים כל הזמן. כל היום את עסוקה  :מר טל דנטס

. את רוצה שיהיה דיון, אז תנהלי את הדיון, בלאיים

 בלי לאיים כל הזמן. כל היום. 

 יוני, בבקשה.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי שאלת שאלה, ואני אענה לך, ואני מודה לך על  :מר 

, הילדים שהגיעו 20.6.22-השאלה הזאת. עד ה

מכרכור, ואלה שבאו מפרדס חנה עם התחבורה 

בכרכור ונכנסו דרך השער,  הציבורית הגיעו לשער

מ'. היום אלה שמגיעים בתחבורה  200והלכו 

הציבורית ושגרים בכרכור ולומדים בחקלאי, הם 

 דקות, מה שמסכן אותם.  20נאלצים ללכת עוד 

 קצת פחות, אני הלכתי את זה.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  דקות.  10רבע שעה,  :מר 

 קילומטר, קילומטר.   :קהל

 דקות.  12 הגר פרי יגור:גב' 

 קילומטר לצורך דיון.  :קהל

 אל תנסו אותי.  גב' הגר פרי יגור:

 קילומטר.  :קהל

 אל תנסה אותי, אתה תהיה בחוץ.  גב' הגר פרי יגור:

תפסיקי לאיים על הציבור. תפסיקי לאיים על  :מר אייל כגן

 הציבור. את רוצה לנהל דיון דמוקרטי... 

 ייל, לך... א גב' הגר פרי יגור:

הגר, הגר. חזרת טעונה, תרגיעי. תרגיעי, גברת.  :מר אייל כגן
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הטמטום של ההחלטה שלך ושל מבצעי ההחלטות 

איש שמסבירים לך  700פה, זועק לשמיים. יש פה 

את זה, ואת בסופו של דבר מחר בבוקר, תקשיבי 

שנייה, מחר בבוקר את תיכנעי ואת תפתחי את 

א, ישביתו לך את בית השערים כמו שצריך. ואם ל

 הספר. 

 אייל היקר, תפסיק להתבריין.  גב' הגר פרי יגור:

שנייה רגע, אל תגיד לי. אני לא מתבריין, את  :מר אייל כגן

 מאיימת. אל תגידי להתבריין. 

 אתה מפריע ליוני לדבר.  גב' הגר פרי יגור:

 אל תכניסי נרטיב.  :מר אייל כגן

 באנשי הציבור ובאנשי המקצוע. אתה מזלזל  גב' הגר פרי יגור:

 אני לא מזלזל באנשי הציבור, אני מזלזל בך.  :מר אייל כגן

מבחינתך אף אחד לא מקצועי, לא אגף החינוך, לא  גב' הגר פרי יגור:

 הביטחון. 

את מזלזלת בכל הציבור הזה שעומד פה ומסביר לך  :מר אייל כגן

 שאת מקבלת החלטה מוטעית, מטופשת, חלם. 

 אני עוד לא קיבלתי החלטה.  גר פרי יגור:גב' ה

א קיבלת החלטה? קיבלת החלטה. מה זה היה עוד ל :מר אייל כגן

 היום? 

 יוני, בבקשה.  גב' הגר פרי יגור:

כמה אפשר להיות טיפש? זה מה שאני שואל. כמה  :מר אייל כגן

 אפשר להיות טיפש? 

 תירגע ותכבד אותי.  גב' הגר פרי יגור:

 אם תסתכל במראה, אתה תבין.  :ןמר נתנאל קסט

 מה אתה אומר? :מר אייל כגן

 בדיוק.  :מר נתנאל קסטן
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 אני מסתכל במראה ואני רואה בן אדם חכם. :מר אייל כגן

 )מדברים ביחד( 

 דקות.  2יש לך עוד  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  אייל, אני מבטיח לך שההחלטה תשתנה היום.  :מר 

 , אז ביום ראשון . ואם לא :מר אייל כגן

יוני חכימי אני אמשיך את התשובה שלי, ולא נתווכח על הזמן,  :מר 

דקות, רבע שעה. אנחנו גורמים להם לסיכון  10

מיותר. גם אם היו מדרכות, אבל אין לנו מדרכות, 

ותתפלאי, אני לא מאשים אותך בזה שאין לנו 

 מדרכות. 

 תודה.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי וד מעט בל זו עובדה. וזה מסכן את הילדים שלנו. עא :מר 

הגשם מגיע, מה יעשו בגשם? למה הם צריכים 

להתרטב ולרוץ ולהסתכן? או לחילופין לקפוץ מעל 

 הגדר? זה מה שאת רוצה שמישהו ייפול? 

יוני? אתה  גב' הגר פרי יגור: רוצה להקריא את הצעת סיימת, 

 ההחלטה? 

יוני חכימי  אביעד רוצה להגיד ואחר כך אני.  כן, אבל אולי :מר 

  -אחרי קריאת ה :מר אפרים מעודה

 די כבר, נו באמת.  :גב' מור כהן עמר

 אני גם חתום עליה, מעודה.  :מר אביעד סיני

 יוני, תשאיר לי לנהל את הדיון.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  יואב רצה להגיב.  :מר 

 בדיון הזה.  סליחה, אנחנו רוצים לדבר :מר אייל כגן

אני הרי יודע שיש ישיבת מועצה, וצריך להחליט על  :מר יואב קעטבי

ההצעה שלך. הייתי, ביקרתי בבית הספר, שעה וחצי 

מיוזמתי, לראות ולהבין את הבעיה מקרוב. ראיתי 
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אותה והסקתי מסקנות. ולא בושה, מי שטועה, 

 אפשר גם לחזור בו, זו לא בושה לחזור מטעות. 

 ולה, זו לא בושה. זו גד :קהל

 נכון, עוד לא אמרתי מהי הטעות.  :מר יואב קעטבי

 כן, אני רוצה ברשותכם.  :מר אייל כגן

ברשותכם, אני גם אעמוד, ואני מודה לכל מי שהגיע  :מר אביעד סיני

ולדיון המכובד, וכמובן לחברים שלנו, ובעיניי 

צודקים פה, לא קואליציה, לא אופוזיציה. יש פה 

וא בעצם, לפחות להבנתי, דרמטי משמעותי, עניין שה

חיי אדם, והדרך שלנו לשמור על הילדים של כולנו. 

 כי הילדים של כולנו בבית הספר. 

לי יש היום תודה לאל בן שהלך לצומח ובת שהלכה 

לחקלאי הוותיק. אז ככה אני פתחתי את הבוקר. וגם 

היום סיירתי, כולל עם חלק מהחברים, כולל עם הגר 

ויוני על הבוקר. ואני מסכים עם ועם י עקב ועם יואב 

מה שנאמר תוך כדי, שאם היינו כמליאה, כמועצה, 

כנבחרי ציבור, עושים את מה שנדרש מאיתנו, לא 

כנציגים מקצועיים, כי אנחנו לא אנשי מקצוע, אלא 

כמי שמבקר ושואל את הגורמים המקצועיים, הדיון 

חצי שנה, הזה היה חשוב והיה צריך להתקיים לפני 

 בזמן הדיונים על הפיצול. 

ריך אולי אם היינו עושים את הדיון הזה כמו שצ

והערתי על זה אגב, אז היינו מגיעים למצב שהיינו 

עומדים בכל הבנייה היפה הזאת בזמן, והיינו 

עומדים על זה שאולי היה סיכוי, אי אפשר לדעת, 

אבל שאולי חלק מהתאונות הקשות שהיו שם היו 

כולי חלק מההפנמה של הציבור של המהלך  נמנעות.
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הזה, שכולנו למדנו כהורים לפני שבוע ומשהו על 

איך ייראה הפיצול הזה, לאיפה הבן שלי יגיע בבוקר. 

אני הבנתי לפני שבוע ומשהו. אם היינו עושים את 

זה לפני כמועצה ודורשים את הדרישות מהגורמים 

יודעים  נוהמקצועיים, ואולי  מחזקים אותם, כי אנח

שהגורמים המקצועיים פה הם טובים, הם רוצים 

 בטוב. אז היינו אומרים אחרת. 

אני אגיד יותר מזה, הגר, אני אמרתי את זה הרבה 

 בהנהלה וחושב שזה נכון. 

יוני חכימי  אתה לא בהנהלה יותר.  :מר 

תן לי רגע. אני עדיין במקום... לבוא לבקר יום אחד,  :מר אביעד סיני

ישיבת המועצה בחקלאי, וישיבת מועצה לעשות את 

אחרת בבית הספר היפה שנבנה עכשיו ומורחב 

בפתיחה של המרחבים או מחר בנועם או מחר בבית 

ספר כרכור. לא צריך לפחד, כולל סיורים, כולל 

 ביקורי פתע. דברים שאנחנו צריכים לעשות. 

ובגלל שלא... על הדיון המקצועי הזה, ולהזכירכם, 

ו דיון על הפיצול, ואני חייב להגיד, היו אנחנו ניהלנ

פה בהנהלה אז המון דעות לגבי הפיצול הזה. אף 

פעם הן לא מוצו, הדעות, כמו למה החלוקה הזאת 

ולמה לא לתת להוא דגש, ואיפה הבנייה של בית 

דונם  30הספר החקלאי, בית ספר תיון נוסף. יש לנו 

 בעומרים שאפשר לקדם את זה. והיום, כל המערכת

מוסטת לפיצול ולא לבנייה. אם היינו עושים את 

הדיונים האלה כהלכה, אולי היום לא היינו מגיעים 

לנקודה הזאת שאחד מהשברים שחבל שקיימים. כי 

השנה נפתחה בצורה מכובדת, חבל שהגענו לפה לדבר 
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 הזה. 

 לא נפתחה בצורה מכובדת.  :מר אייל כגן

י :מר אביעד סיני כול. אני היום הלכתי, אני עושה את מה שאני 

הדפסתי את המפה שנתנו לבן שלי לגבי ה... למה 

נתנו את זה לילדים? כי בעצם, אם רוצים להראות 

. כי יש פה רגע  לילדים איך להגיע ל... אני לא..

פואנטה שמי שלא ביקר, מי שלא סייר, יסתכל על זה 

רקע ויבין שזה קצת הזוי. לא צריך להיות דוקטור, 

 לגורמים המקצועיים.  עם כל הכבוד

.  :מר אייל כגן  ... הגורמים המקצועיים..

 בוא, בוא, אנחנו אוהבים את הגורמים המקצועיים.  :מר אביעד סיני

חבל שאף אחד לא התייעץ עם אנשי התנועה במסגרת  :מר אייל כגן

 הדברים האלה. 

בואו רק שנבין כולנו, פה יודעים את זה, אבל רק  :מר אביעד סיני

ן כולנו, בית הספר הצומח הוא זה, בגדול פה. שנבי

  -מתוך כל מתחם החקלאי

 אביעד, דאגת שמישהו יצלם? למדת מהטובה ביותר.  גב' הגר פרי יגור:

טוב, טוב, תני לי לדבר. די עם הדאווין הזה. אני  :מר אביעד סיני

 עשיתי את זה היום, חצי יום עבודה. 

 אני הרבה יותר.  גב' הגר פרי יגור:

 ואני לא אכלתי שם גלידות.  :מר אביעד סיני

 אבל את מקבלת משכורת.  :קהל

אני אכנס במי שייכנס בי אישית. אל תעשו עליי את  :מר אביעד סיני

האבו עלי הזה. זה בית הספר הצומח, זאת הכניסה 

הישנה שהייתה מהשער, זאת הכניסה של שער 

ה שהמסה של יכרכור. אנחנו בעצם את כל האוכלוסי

כיתות הן בבית הספר הוותיק, לא בצומח, זה נכון ה
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 להיום. 

אנחנו אומרים לכל המסה הזאת שאני מניח חצי 

ממנה לפחות מגיע מהאזור הזה. אנחנו אומרים לה 

את לא יכולה להיכנס דרך אותו שער או דרך מה  –

יוני הציע ליד השער הזה, אם רוצים  שיוני הציע. 

יריץ את הילדים לייצר הפרדה, לייצר עוד שער, ש

 מ' לבית הספר החדש.  100

יוני חכימי  מ', לא יותר.  100 :מר 

בואו, הורים,  –אנחנו אומרים לכל החברים פה  :מר אביעד סיני

ילדים, תלכו. עכשיו אני אומר בכנות, אמרתי זה 

לאוריה, אני בעד שהילדים שלי ילכו, אני בעד 

ינוק שהילדים שלי ילכו, שילכו ברגל, מספיק עם הפ

-הזה כל אחד עם הג'יפ שלו מסתובב פה עושה אבו

עלי. יחד עם זאת, אין לנו את התשתיות, מכל מיני 

 סיבות, אבל אין תשתיות. 

כשהילדים הולכים ליד מה שהם עושים, הם הרי 

הולכים בדרך הקיצור, זה טבעי, גם אני כילד הלכתי 

שם. כשאתה הולך בדרך הקיצור, אז אתה הולך דרך 

זאת. אם אתה בא דרך שער החקלאי, אתה הדרך ה

הולך דרך הדרך הזאת שהיא הדרך, לא ביוגב, 

 ברחוב, ליד תחנת ההיסעים.

 ההגנה.  :דוברת

אתה הולך בדרך הזו, שהיא דרך מסוכנת, בלי  :מר אביעד סיני

מדרכות, אין שם מדרכות. ויש תנועה. ולמרות 

. כל ב ית החשיבות הפדגוגית, וכולנו מבינים את זה..

ספר, ושהמנהלת, והם אמרו את זה, לזכותן של 

המנהלות, שכל אחת בכניסה תקבל את פני הילדים. 
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עד שנסדר מדרכות או עד לחילופין שנסיים פה את 

הבנייה ונסדר איזה מערך שבילים נורמאלי בתוך 

המוסד המפואר הזה, צריך לייצר את אותם 

 אלתורים שיאפשרו לילדים לצאת ולהיכנס. 

כמה וכמה לאור מה שהנושא הזה... של  על אחת

תחבורה ציבורית שמגיעה רק לצד של שער כרכור. 

והדברים פשוטים. ובשביל שיהיה לנו ברור, וזהו, 

ובזה אני אפסיק עם הפלברה של התמונות, הכל 

 בסדר. תאשימו אותי בפלברה הזאת. 

 לא,  הייתה לך מורה טובה.  גב' הגר פרי יגור:

 אהבה, באהבה. למדתי לעשות פלברה, זה טוב. ב :מר אביעד סיני

 ש"ח.   850,000אתה לא משתמש בתקציב של  :מר אייל כגן

לא, לא, יש פה תמונות מהיום בבוקר. אגב, אנחנו  :מר אביעד סיני

היינו שם ביחד, אז לא צריך. אפשר למצוא פתרונות. 

אם היינו עושים את זה בנוי וטוב, לא היינו בכלל 

היום וזה פשוט. אז בואו נקבל את  בסרטים האלה

ההחלטה הנכונה, זה לא קשור לקואליציה או 

אופוזיציה. גם חברי הקואליציה היקרים, אין להם 

 רצון לסכן את הילדים. 

 סיימת, אביעד?  :מר אייל כגן

אנחנו יכולים לקבל החלטה סבירה, לקבוע את  :מר אביעד סיני

ם, לסמן הפתרון הפשוט הזה. אפשר ללכת לשם היו

את זה, יש שם סכנת חשמל שהצגת בצדק, יש שם 

חשמל חשוף. אז תסדר את זה שהילדים לא יעברו 

, ובזה אסיים, כשאני הייתי עם ליד החשמל. כי היום

 –יואב היום, נכנסנו והשומר תפס אותנו, ואומר 

תקשיבו מה קורה, הילדים באים מספרים לי 
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צומח, כדי סיפורים, אומרים לי אנחנו מבית הספר ה

להיכנס דרך הצומח, ואז לעבור דרך הגדר בדיוק 

מאיפה שהחשמל. אז אנחנו צריכים להציע איזה 

פתרון סביר כדי לשחרר את הפקק הזה, לא לטפס על 

עצים ולמצוא פתרון, וקדימה הפועל. שתהיה שנת 

 לימודים טובים לכולם. 

 *** קריאות מהקהל *** 

סליחה, ממש לא. אני לא מאפשרת לך לדבר, אתה  גב' הגר פרי יגור:

תדבר ברשות דיבור ולא במקביל אליי או שתצא. 

חברי האופוזיציה, מישהו נוסף רוצה להגיד דברים? 

 בבקשה. הכנת גם פלקט?

אני לא הכנתי. הגר, תקשיבי, אל תנסי למשוך את  :מר אייל כגן

זה לאופוזיציה וקואליציה, הכל בסדר. אבל אני 

רק דבר אחד. קודם כל, אני פונה אליכם יודע 

ההורים, רבותיי. כאילו אתם יש לכם את האחריות, 

לכם יש את הכוח. מחר בבוקר, אם לא יתקבלו 

ההחלטות הנכונות, אני אומר לכם, תעשו את מה 

שאתם צריכים לעשות ותשביתו את הלימודים. זה 

 מה שאתם צריכים לעשות בלי פחד. 

ו לא פעם אחת החלטה על בתור אקטיביסטים לקחנ

מאבקים. אני לא מתבייש בזה, זה מה שצריך 

לעשות, כי פה יש נתק בין המועצה, בין מקבלי 

ההחלטות לבין ההחלטות בשטח. זה שמספרים 

סיפורים שמערכת החינוך נפתחה היום ללא תקלות, 

זה פשוט שאנחנו נלחמנו על הדברים האלה, זה 

שאתה מספר  נקרא עיוורון, זה להתאהב בנרטיב

 לעצמך. 
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אני אומר לכם דבר נורא פשוט. החטא הקדמון 

 -במועצה הזאת נובע 

 כגן, תתקן שהבעיה גם של כרכור וגם פרדס חנה.  :מר אביעד סיני

הכל בסדר. אני אומר עוד פעם, החטא הקדמון נובע  :מר אייל כגן

מהעובדה שבמועצת פרדס חנה אין תכנון בשנים 

רפות. את מפריעה לי, גב' האחרונות, יש כיבוי ש

 ראש המועצה. 

 אתה גם מפריע לי קצת.  גב' הגר פרי יגור:

-גם ההחלטה על הפיצול, זו החלטה שהתקבלה אד :מר אייל כגן

הוק, זה היה לנגד עיניה של מנהלת אגף החינוך 

הוק. אם תסתכלו על -הקודמת. זו החלטה אד

בתי  2הפיצול, באופן עקרוני היה צריך לפצל את 

הספר, לאחד טכנולוגי מדעי ולאחד עיוני אומנות. 

זה לא נעשה משום שהיה את כל הנושא של 

האלימות, ואז קיבלו החלטה לפצל. ההחלטה הזאת 

נעשתה בלי שכל, בלי תכנון, ועכשיו אתם רואים רק 

החלטה פשוטה. אבל בואו נחפש את החטא הקדמון. 

איזה מערכת חינוך בדיוק פתחת את השנה? חצי 

תי הספר הם אתרי בנייה שנמרחים כבר שנתיים מב

בגלל שאנחנו עם המשכ"ל, את זה האנשים פה לא 

 יודעים. 

אגב, כשהיית סגן בשכר החלטת על הפיצול. אני רק  גב' הגר פרי יגור:

 מזכירה לך. 

שנים לא  3סליחה שנייה, אל תפריעי לי. אני כבר  :מר אייל כגן

 סגן, ואני שמח שאני לא סגן. 

אבל אז כבר קיבלת את ההחלטה. המועצה הזאת זו  הגר פרי יגור: גב'

 מועצה שהיא כושלת. 
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 הוא לא נגד הפיצול, איך שעשית את זה.  :מר טל דנטס

.  גב' הגר פרי יגור:  לא, הוא פשוט לא זוכר..

 הוא לא נגד הפיצול. הוא לא אמר שהוא נגד הפיצול.  :מר טל דנטס

 חירות. זה לא נאום ב :מר נתנאל קסטן

 דקות שלו, הכל בסדר.  10-יש לו את ה גב' הגר פרי יגור:

 הדקות.  7תודה רבה, אני אנצל את כל  :מר אייל כגן

 .6כן,  גב' הגר פרי יגור:

דקות, תודה רבה. אותי אי אפשר להוציא, ואותי  6 :מר אייל כגן

אי אפשר להגיד לי לשתוק או לא לשתוק. את רק 

עד כמה  רבותיי, תשימו לב –מפריעה. אני בא ואומר 

אין פה תכנון. אתם רואים היום את קצה הקרחון 

שנים, לא  4של היעדר התכנון, כי בעומרים בעוד 

שנים יהיה רק בית  5יהיה בית ספר יסודי, ובעוד 

 ספר תיכון. 

עכשיו אתם באים ומתעקשים על החלטה מטופשת 

שהתקבלה למיטב ידיעתי, גם מבחינת תנועה, לא 

צו עם חלק מהגורמים המקצועיים. אם התייע

 –עומדים פה הרבה מאוד אנשים ובאים ואומרים 

רבאק, יש פה טעות, אז הגיע הזמן שמישהו יישב 

בצד של השולחן ומקבל את ההחלטות, יבין שיש פה 

טעות. וכמו שיואב אמר, זו לא בושה להבין שיש פה 

 טעות. 

. המערכת הזאת היא מערכת שעוסקת בכיבוי שרפות

זו לא מערכת שיש לה איזשהו תכנון, ולכן אתם 

פשות, מהחלם של ההחלטה יסובלים עכשיו מהט

 הזאת. 

אני אגיד לכם משהו נורא פשוט, במועצה הזאת יש 
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נתק בין המועצה לבין הציבור, ואנחנו רואים את 

זה. אם אתם רוצים להפעיל את הכוח שלכם, אל 

תם תתביישו להפעיל את הכוח שלכם, זה מה שא

 צריכים לעשות.  

 אייל, זה לא חוק בית, זה דיון מקצועי.  גב' הגר פרי יגור:

  -סליחה רגע, הגר פרי יגור, זה דיון מקצועי :מר אייל כגן

לא, אתה עושה את זה חוג בית. עוד מעט, יש עוד  גב' הגר פרי יגור:

 שנה. 

שקיבלתם את כל ההחלטות המטופשות. זה נורא נוח  :מר אייל כגן

הראות ביח"צ שהכל פה עובד. זו מערכת חינוך ל

 שאין בה שום בשורה. 

 איפה משהו לעניין? דבר לעניין. על מה אתה מדבר?  :מר נתנאל קסטן

 אין בה שום בשורה במערכת הזאת.   :מר אייל כגן

 נאום פוליטי.  גב' הגר פרי יגור:

 המערכת הזאת מסתמכת על הישגי העבר.   :מר אייל כגן

ה נראה מה זה אינטרסנט? אני בטוח שהגר מתה את :קהל

 לפתור את הבעיה. 

 שרון, די.  גב' הגר פרי יגור:

 עם כל המתח. אתה פשוט רק זורק הערות להפריע.  :קהל

 הבנתי.  :מר נתנאל קסטן

 די, גם אתה, גם אתה שרון, די.  גב' הגר פרי יגור:

 אתה... בשביל הציבור, או שאתה פה בשביל עצמך?  :קהל

חברים, אתם מבזבזים את הזמן היקר שלי. חברים,  :קהל

תקשיבו טוב. לא מעניין אותי אופוזיציה 

קואליציה... יום ראשון אתם תדאגו לביטחון 

שלהם... ענבים, אבל אני אקח אבטיח, ואל תבזבזו 

לי יותר את הזמן. רק תדאגו שהילדים שלי יגיעו 
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יכה לבית הספר כמו שצריך. הוא לא עושה יותר הל

בדרכים האלה. או שתסללו מדרכות עד יום ראשון, 

או שתפתחו שער. זהו, אלה האפשרויות. או שיחזור 

הביתה, לא נורא, כיתה ח' לא לומדים יותר מידיי 

גם ככה. האופוזיציה מבזבזת, הקואליציה מבזבזת, 

 חבל על הזמן. יש לי ילדים בבית, ויש לי חיים. 

ההחלטה הזאת שהגישו חבריי  ולכן, או שתתקבל :מר אייל כגן

יוני ואביעד, או שבסופו של דבר אם היא לא 

תתקבל, יש לכם את הזכות, ואני חושב שיש לכם גם 

את החובה ביום ראשון בבוקר להשבית את בית 

הספר, ואני אומר את זה כאן, ואני מוכן לעזור לכם. 

 תודה רבה. 

ת רוצה להגיד עוד די עם ההסתה הזאת כבר. מור, א גב' הגר פרי יגור:

 משהו? אלדד, טל? 

 לא.  :מר טל דנטס

יופי. אני עכשיו מבקשת להתייחס, ואני מבקשת  גב' הגר פרי יגור:

שתהיו כולכם בשקט עד סוף דבריי. לא לקטוע אותי. 

הליך הפיצול הזה אני מבקשת באמת שלא תפריעו. 

מתחיל בערך מהיום הראשון שהגעתי לפה. היו כל 

 יך לפצל, מה לפצל. מיני דיונים א

 לפני זה.  :קהל

נכון, קצת לפני. אני זוכרת אפילו שאלדד עסק בזה  גב' הגר פרי יגור:

בקדנציה הקודמת והחלטנו לפצל. אני לא חוזרת 

אחורה, אני מתקדמת הלאה. אני לא מתארת לכם 

את התהליך, אבל התהליך, אבל התהליך הזה היה 

פה תסכים מאוד גדוש, ואני בטוחה שמאיה -מאוד

איתי כמה שהוא היה רווי מפגשים עם הורים, עם 
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מורים, עם אנשי פדגוגיה, עם אנשי מקצוע, והוחלט 

 מה שהוחלט לפצל. 

בהתחלה אגב חשבנו לפצל, אמרנו כמה שפחות 

גדרות שיהיה פתוח. אחרי זה אמרנו צריך לפצל, לא 

אמרנו, משטרה אמרה ומשרד החינוך. גם צריך 

חריות שלהם, זו אחריות להגיד שבסוף זו א

משותפת. אמרנו יהיה חיץ פיזי. נמנענו ככל יכולתנו 

פבל ואבינועם, נכון? עם סלטות באוויר, כדי שזה לא 

יהיה ברזלים ולא ייראה כמו איזה מכלאות, אלא 

כמה שפחות לברזל את בית הספר, כמה שפחות 

לכלוא ולהצר את המרחב היפה הזה שיש שם 

זה בעצם באמצעות בינוי של  לתלמידים. ועשינו את

כיתות, ויש הפרדה פיזית היום מאוד יפה ללא 

 גדרות. 

יוני חכימי   -הוספת הכיתות זה בגלל הפשלה :מר 

 אני מבקשת לא לקטוע אותי.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  לא, את מטעה את הציבור.  :מר 

 תשלים אותי, תגיד אחר כך.  גב' הגר פרי יגור:

 תן לה לדבר מה היא רוצה.  :עודהמר אפרים מ

יוני חכימי  טוב, סליחה.  :מר 

כשאתה דיברת, אני אגיד לך אתה מטעה? נו באמת.  :מר אפרים מעודה

 תן לה. 

יוני חכימי  מה לעשות? אני לא מטעה.  :מר 

 תן לה אבל לדבר, תן כבוד.  :מר אפרים מעודה

שערים  2. אותם שערים 2במקור יש לבית הספר הזה  גב' הגר פרי יגור:

 שנתקלתם בהם בבוקר.

 *** קהל ***
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אני מבקשת לא לקטוע אותי. אני יודעת מה אני  גב' הגר פרי יגור:

אומרת, חכו בבקשה, קצת סבלנות וקצת לכבד את 

מי שמדבר כרגע. די. קצת כבוד. אני מכבדת אתכם, 

תכבדו אותי, תקשיבו לי עד הסוף. תאמינו לי, אם 

 פה מספיק שיתקנו אותי. משהו אני אטעה, יש 

שערים. אחד משער  2לבית הספר הזה ברסמי יש  

הקשתות, אחד מדרך הבנים. אנחנו לקחנו על עצמנו 

במשך השנים להשמיש שער נוסף, שהוא בעצם דרך 

השטח של התאחדות האיכרים, צמוד למגרש 

המבוזבז הזה שאני מתה כבגר שהתאחדות האיכרים 

ד עם שומר איך שהוא ישמישו לנו אותו. והוא תפק

 שארגנו את זה. 

הכניסה הזאת היום מרח' ההגנה, היא כניסה לא  

בטיחותית. יש היום את הבינוי של מבנה 

האודיטוריום. נכון, אריה? כל המשאיות, הכל עובר  

נשמיש אותה כדי  –משם, בצורה שאנחנו אמרנו 

שלא יהיה מעבר של משאיות מהחקלאי או מהצומח 

 שיהווה איום בטיחותי לתלמידים. באיזושהי דרך 

אז אמרנו, הכניסה הזאת תשמש למעבר משאיות  

יא נסגרה ללא מפגש עם תלמידים חוצים, ולכן ה

 למעבר. זה לגבי השער הזה. 

הלכנו לשטח, בדקנו גם אפשרות של מעבר דרך  

השער של דרך הבנים, היוגב או איך שקוראים לזה, 

כזה ואמרנו כל אחד עם השמות שלו יש שם שער 

 אולי ניצור שביל דרך המאחורה של המבנים. 

יש שם היום, ואני לא יודעת כמה מכם ראיתם, חפיר  

עצום של חברת חשמל, לא יודעת מה הבעיה שגילו 
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, אבל כרגע זה בור עצום, עצום. אין דרך לעקוף שם

את זה, גם לא בגשר. עצום, לא בטיחותי. אני לא 

גם המעבר דרך אאפשר להעביר שם תלמידים. 

איזשהו מסדרון כזה או אחר שאנחנו ניסינו ככל 

יכולנו להימנע מברזול של בית הספר הזה, זה לא 

 ריאלי. 

 למה זה לא ריאלי?  :מר אביעד סיני

יוני חכימי  זה סיפורי סבתא.  :מר 

רגע. יש כמה דברים שאנחנו צריכים לעשות אותם  גב' הגר פרי יגור:

וח הזמן הבינוני ובטווח בטווח הזמן המיידי, בטו

הזמן הארוך. בטווח הזמן המיידי, קודם כל פנינו 

קווי אוטובוס, יש פה מצגת שלמה  3לאגד. יש היום 

של פנייה שלנו לאגד, ואנחנו עמלים עליה, להתאים 

, ולייצר עוד 55ואת קו  33, קו 4את הקווים, את קו 

 תחנת אוטובוס על... הנדיב. 

, וגם לבאים 4מכרכור בקו זאת אומרת, שגם לבאים 

, תהיה עוד תחנה שלישית. 55, 33מפרדס חנה בקו 

אני מחכה לתשובה. בסדר? זה מול אגד וזה בטווח 

זמן מיידי יכול להוות מענה רציני למי שבא 

 בתחבורה ציבורית. זה בטווח הזמן המיידי. 

 מה זה מיידי?  :קהל

 לי איזשהו...  אני מניחה שבתחילת שבוע יהיה גב' הגר פרי יגור:

.  :מר אייל כגן  4כמו שיש אוטובוסים לרכבת בתדירות גבוהה..

 שנים, משהו כזה. 

בפועל יש שם תחנה, לא צריך להקים אותה, רק  גב' הגר פרי יגור:

צריך להשמיש אותה ולשנות את הקו. אני בקשר מול 

מהנדס התנועה הראשי של אגד, ואני מקווה שתוך 
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ה לי תשובה. זה בטווח הזמן שעות, תהי 72שעות,  48

המיידי. וכמובן נושאים של גיזום והשמשה של כמה 

שיותר לפנות את רוחב זכות הדרך שאפשר יהיה 

ללכת שם כמה שיותר בטוח. אני בטוחה שהסגן שלי, 

מחזיק תיק תשתיות ידאג לזה, והסגן שלי מחזיק 

 תיק שפ"ע ידאג לגיזום והכל יהיה בסדר. 

צריך לדעת שהחלק שליד בטווח הזמן הארוך, 

המחתרת התאילנדית הוא לא כביש סטטוטורי. צריך 

להכיר בזה, צריך להבין את זה, צריך לדעת את זה. 

המעבר שם הוא לא חוקי, הוא לא סדיר. צריך 

להסדיר אותו סטטוטורית, צריך להחליט ואנחנו 

נשב אריה ואני לראות אם אפשר לקדם שם תב"ע 

סטטוטורית, ואולי נקודתית, להסדיר את זה 

להעביר שם גם מדרכה ראויה וכביש ראוי ולהסדיר 

 את כל המערך התנועתי שם. זה בטווח הזמן הארוך. 

 נראה לי... בקדנציה הבאה.  :מר אייל כגן 

 . 2023אוקטובר  :מר טל דנטס

 . 2033אוקטובר  :מר אייל כגן

 )מדברים ביחד( 

רגע, כי יש שם עבודות. לגבי השער שעצרנו בו כ גב' הגר פרי יגור:

הסתיימו העבודות באודיטוריום, וזה גם בטווח 

הזמן הבינוני. אנחנו נשקול. ואז גם משם אפשר 

 יהיה אולי לצאת אל תחנות האוטובוס יותר בקלות. 

 שהפיצול יתחיל כשכל זה ייגמר.  :קהל

 בדיוק. לזה קוראים תכנון.  :מר אייל כגן

מאוד נדרש בבית -. הפיצול הזה מאודעוד דבר אחד גב' הגר פרי יגור:

 הספר, מאוד נדרש. 
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 לא בצורה שהוא נעשה.  :מר אייל כגן

זה אוריה תדע להסביר פי אלף יותר טוב ממני. אבל  גב' הגר פרי יגור:

כשאנחנו אמרנו שאנחנו רוצים לפצל ולהקטין את 

מספר התלמידים פר הנהלה, שרואים את התלמיד 

שהן רוצות לראות את  בבוקר ותדברו עם המנהלות

 התלמיד והתלמידה נכנסים, ולראות...

יוני חכימי מה זה, הם יישבו שם כל השנה? מה זו האמירה  :מר 

 הזאת? 

 *** קריאות מהקהל ***

 )מדברים ביחד( 

חברים, אני לא רוצה להיות עכשיו, אני יכולה  גב' הגר פרי יגור:

שוך את לחתוך את זאת אומרת, ולהגיד ליוני למ

הצעה, ואני יכולה להוריד אותה מסדר היום, ה

 ויהיה פה רוב והכל בסדר. 

.  :מר אייל כגן  תורידי מסדר היום, נראה את ה..

 אני לא שם. אני לא בפוליטיקה.  גב' הגר פרי יגור:

 )מדברים ביחד( 

 תצאו בבקשה. תעצרו את הצילום בבקשה. גב' הגר פרי יגור:

 *** הפסקה ***

 די עם הפרובוקציות האלה, טל די.  :גב' הגר פרי יגור

 אה, די? את הזמנת משטרה?  :מר טל דנטס

 אני לא אתפלא אם אתה הזמנת.  גב' הגר פרי יגור:

 אני, ברור. ברור. וואו, אני.  :מר אורי פרץ

יוני חכימי  את  מעזה להאשים? :מר 

 אתם נהנים לצלם את זה ככה. בסדר.  גב' הגר פרי יגור:

 א הזמנו את משטרת ישראל. ל :מר אייל כגן

 –אני מצלם. ב'  –אם את תפסיקי את הצילום, א'  :מר טל דנטס
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 את היחידה שיכולה להזמין פה משטרה. מה את?

אני עוברת לנושא הבא. הדיון התקיים מבחינתי,  גב' הגר פרי יגור:

והדיון הזה נמשך. אני אקבל את התשובה  מאגד 

. יתר הדיונים ואני אפרסם אותה כמובן לכם שתדעו

יימשכו בוועדה שאנחנו נקיים. מן הסתם מהנדס 

המועצה, שם זה ייחתך. הדיון הזה מבחינתי 

ו... לקבל בו החלטה.   הסתיים 

יוני חכימי  לא, זה לא הסתיים.  :מר 

 *** קריאות מהקהל ***

 )מדברים ביחד( 

חברים, נשאלתי פה שאלה ואני רוצה להדגיש.  גב' הגר פרי יגור:

 לא הבנתי בהתחלה. מה שמך?  כנראה

 ענבל.  :קהל

ענבל שאלה אותי למה אי אפשר שייכנסו מכל צד  גב' הגר פרי יגור:

 בעצם ולעבור.

יוני חכימי  זה לא הפתרון המוצע.  :מר 

אני שאלתי שאלה, זו זכותי. תן לה לענות על  :קהל

 התשובה. תודה. 

יוני, יש מי שמשתיק אותך.  :מר אפרים מעודה  איזה כיף.  יופי, 

 די עם הפוליטיקה הזאת.  :קהל

יוני חכימי  את מסיטה את הדיון, את נותנת לה פתרון לא נכון.  :מר 

.  :קהל  אני אומרת לה, עד שיהיה..

יוני, היא לא נותנת פתרון, היא שאלה שאלה והיא  :קהל

 תקבל תשובה, שנייה. 

  מספיק, תן לה.  :מר אפרים מעודה

 שר כניסות... למה אי אפשר לאפ :קהל

 )מדברים ביחד( 
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 שאת לא נכנסת לבית שלך דרך השכן... כמו  :גב' אוריה ירדני

נו  באמת, זו אותה מסגרת.  :קהל  אבל 

 ... ילד להיכנס בשער בית הספר שלו.  :גב' אוריה ירדני

 אבל זה פיצול פיקטיבי, הוא לא באמת.  :קהל

 למה פיקטיבי?  :מר נתנאל קסטן

ענבל, אני נפגשתי בשטח כנראה אתמול עם מנהל ה ור:גב' הגר פרי יג

. חד משמעית איסור מוחלט למעבר של תלמיד  

 אחד לבית ספר אחר מבחינתו. 

 )מדברים ביחד( 

יוני חכימי  רק רגע, זה לא הפתרון.  :מר 

.  גב' הגר פרי יגור:  עוד משהו שעלה בפניות של הורים אליי לגבי ה..

 ספר? בתי  2היו מכרזים על  :קהל

כן. די, שרון. עוד עניין אחד שפנו אליי הורים, לגבי  גב' הגר פרי יגור:

 1,000-התקינה. התקינה אומרת שער אחד ל

תלמידים. אז יש שער אחד לזה ושער אחד לזה, זה 

 מבחינת התקינה. אני עכשיו שוב חוזרת... 

יוני חכימי  התקינה לא מחייבת אותנו.  :מר 

 את מה שאני אומרת.  לסכם גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי   -לא, לא, לא, אני רוצה :מר 

יוני.  :מר אפרים מעודה  היא עונה לה, תן לה להמשיך לענות לה, 

יוני חכימי  לא, אני אגיד למה שהיא אמרה.  :מר 

 רגע, אבל היא צריכה להגיב. זה לא אתה.  :מר אפרים מעודה

יוני חכימי  זו הצעה לסדר שלי.  :מר 

 לא, הי אשאלה שאלה אחרת.  :ם מעודהמר אפרי

יוני חכימי  היא ענתה לה.  :מר 

 לא ענתה.  :מר אפרים מעודה

יוני חכימי  היא ענתה לה, ואתה תשתוק עכשיו.  :מר 
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אני רק רוצה לסכם את הדברים שלי, לפני שאתה,  גב' הגר פרי יגור:

אני יודעת שיש לך עוד הרבה מה להגיד, אני בטוחה 

ע לעמק השווה, זה גם בסדר. לא צריך שאנחנו לא נגי

להסכים. בסוף באמת אני חייבת להגיד לכם, עם כל 

היד על הלב, ואולי מכל מיני עניינים ששמורים 

אצלכם בלב פנימה, אתם אולי קצת לא מתרשמים 

מזה. אבל אני אומרת לכם, עם כל היד על הלב, 

 האחריות היא שלי. 

יוני חכימי ילדים שלנו. מה נעשה עם אבל הילדים שלנו, ה :מר 

 האחריות הזאת? 

 אם הבן שלי יידרס, זה לא יעזור לי שהאחריות שלך.  :קהל

אתם נורא לא מכבדים. אני כיבדתי אתכם בזה  גב' הגר פרי יגור:

 שאתם נכנסים, ואני אוהבת אתכם... 

יוני חכימי  לא, יש להם זכות להיכנס.  :מר 

פסיקי כבר, את לא עושה זו זכות שלהם להיכנס. ת :מר טל דנטס

טובה לאף אחד. זו זכות שלהם להיכנס, זה ישיבות 

פתוחות. תפסיקי כבר, זה לא בית שלך. בבית שלך 

 את עושה כבוד. 

 יש זכות להיכנס, אבל לא להפריע.  :מר נתנאל קסטן

 נכון. זה נכון.  :מר טל דנטס

.  :קהל  אבל די עם זה. אנחנו פה על משהו אחר, די עם ה..

 אנחנו מנסים לקבל החלטה לטובת העניין.  :אייל כגן מר

.  :קהל  תפסיקו לרדת על הדברים האלה..

 אנחנו מנסים לקבל החלטה לטובת העניין.  :מר אייל כגן

.  :קהל  אני רוצה לקבל החלטה, אתם..

יוני חכימי  אבל היא עושה לך פוליטיקה ואת לא מבינה את זה.  :מר 

י אפשר. אני שאלתי שאלה, אני רוצה להבין למה א :קהל
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קיבלתי תשובה. למה אי אפשר להמשיך להיכנס עד 

היא אמרה שמשרד החינוך אסר.  –שיהיו פתרונות? 

השאלה הבאה שבאתי... האם משרד החינוך יודע 

שהאלטרנטיבה היא גרועה יותר? זה מה שאני 

 שואלת. 

מבחינת משרד החינוך, מה שיש כרגע זה  גב' הגר פרי יגור:

 טימטיבי. האול

יוני חכימי זו לא אחריות של משרד החינוך. תעצרי את זה, את  :מר 

 מקלקלת. תני לי לנהל את זה, כי את מקלקלת. 

 )מדברים ביחד( 

חבר'ה, בואו נדע למי אנחנו צריכים להפנות את  :קהל

 הבעיה שלנו. 

יוני חכימי  רק אלינו, רק למועצה. זה המועצה.  :מר 

פתרון שלך יותר טוב, אני לא אני לא אומרת שה :קהל

יודעת את זה. השאלה שלי היא כזאת, האם הבעיה 

כיום מול משרד החינוך להשאיר את השער פתוח? כי 

אם הבעיה היא מול משרד החינוך, אז אנחנו נוציא 

 תושבים להיאבק מול משרד החינוך. 

יוני חכימי  זה לא משרד החינוך. זה לא משרד החינוך. :מר 

אמרה שזה משרד החינוך, הגר תמכה שזה אוריה  :קהל

 משרד החינוך. 

יוני חכימי  לא, לא.   :מר 

 )מדברים ביחד( 

את... את הבעיה, את מעבירה את הבעיה למישהו  :קהל

 אחר. 

 חברים, אני מודה, אבל אני רוצה לשמוע.  :קהל

יוני חכימי  מאיה, כמה שערים היו שנה שעברה?  :מר 
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 ושר שהוא לא שער חוקי. השער של שנה שעברה א :קהל

יוני חכימי  מי אמר לך לא חוקי? מה זה לא חוקי? :מר 

 אני יודעת שהוא לא חוקי.  :קהל

יוני חכימי  מי מחליט לך כמה שערים יעשו בבית ספר.  :מר 

 השטח לא שייך למועצה.  :קהל

 נכון.  גב' הגר פרי יגור:

יוני, תאמין ל :קהל י נתנו לנו טובה להשתמש בשטח הזה. 

שגם אני יודעת. ונסעתי שם גם אני... חבר'ה, הבעיה 

היא ההליכה, אבל הבעיה היא לא רק ההליכה. אני 

אמרתי לכם קודם ואני עכשיו אוריד את הטון, כי 

אני לא רוצה לצעוק. הילדים שלי היום יש להם דרך 

לקפוץ דרך החלונות, והיום זה נעשה. הילדים זרקו 

להם פיוזטי, וזרקו  כסף מקומה שנייה כדי שייקנו

את הפיוזטי למעלה וזה פגע לילדים בראש. הילדים 

זה תמיד יקרה, הכל טוב ויפה.  מעל זה, קפצו

טראק -טוסטים, אין קפיטריה בצד השני, אמרו פוד

 טראק. -עוד אין פוד

 יום ראשון.  :מר אבינועם ארז

 נג. יש ביום ראשון. לא עשו היום, כי היה שם הפני גב' הגר פרי יגור:

 הגר, האם הבעיה היא משרד החינוך?  :קהל

 לא, לא, רגע.  גב' הגר פרי יגור:

 כי משרד החינוך ישמע מאיתנו.  :קהל

 זה לא רק, זה גם.  גב' הגר פרי יגור:

הגר, ואני אוסיף רגע. ואם זה משרד החינוך, אנחנו  :מר אביעד סיני

 רוצים את זה... יש פה אחריות...

 תם...  היא ס :מר אייל כגן

 )מדברים ביחד( 
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יוני חכימי  אני רוצה להמשיך.  :מר 

 מה הבעיה לעבוד מול ההתאחדות ולקבל הרשאה?  :מר אייל כגן

יוני חכימי  לא צריך לפתוח שעה.  :מר 

 חברים, אני עוברת לנושא הבא.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  לא, לא,לא, לא.  :מר 

ן לשבת עם אריה, לחשוב על יוני, אתה מוזמ גב' הגר פרי יגור:

 פתרונות. חברים. 

יוני חכימי  לא, לא. עוד לא סיימנו. :מר 

 אני סיימתי.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  אני עוד לא סיימתי.   :מר 

 אבל אני מנהלת את הדיון.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי אני אסיים ואז נעבור לשלב הבא. אנחנו צריכים  :מר 

 ת הצעת ההחלטה. להעלות א

 אי אפשר להחליט.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי אנחנו יכולים להחליט. זה לא דיקטטורה פה. אחר  :מר 

כך נתווכח אם ההחלטה נכונה או לא נכונה. את 

מדברת על פוליטיקה, את אומרת לחבר שלי שהוא 

אין לו מה לעשות, הוא לא איש הביצוע, כן, הוא 

את באה לספר סיפורים על  עושה פוליטיקה. אבל

בניית חדרים נוספים. בנית את החדרים הנוספים כי 

 לא עמדת בזמן של הבנייה הנוספת. 

 זה לא נכון, זה לא נכון.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי אם לא היית בונה את החדרים האלה היה לך מספיק  :מר 

 כיתות? 

.  :קהל  זה ממש לא נכון, זה היה..

יוני חכימ  בסדר. אני לא מדבר אליך.  :ימר 

 זה ממש לא נכון.  :קהל
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יוני חכימי  אני לא מדבר אליך.  :מר 

 חדרים נבנו...  2יוני,  :מר אבינועם ארז

.  :קהל  ... שקר וכזב..

יוני חכימי  אל תגידי לי שקר, חוצפנית.  :מר 

.  :קהל  אבל אני הייתי..

יוני חכימי  אל תגידי לי שקר.  :מר 

 ון. זה לא נכ :קהל

יוני חכימי זו פעם שנייה שאת אומרת. את לא תדברי אליי ככה.  :מר 

 חוצפנית.  

 ואתה לא תדבר ככה לאיש מקצוע. די כבר.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  היא לא תגיד לי שקרנית.  :מר 

אתם תכבדו את אנשי המקצוע ואת העובדים של  גב' הגר פרי יגור:

 המועצה. תכבדו את העובדים. 

יוני חכימי  תכבדי את. שבי, שבי.  :מר 

תכבדו את עובדי המועצה שקורעים את התחת פה  גב' הגר פרי יגור:

 ימים ולילות. די כבר. 

יוני חכימי  שבי. שבי. שבי בשקט.  :מר 

יוני.  :מר אבינועם ארז  יוני, 

יוני חכימי  עזוב.  :מר 

 דקה, תקשיב.  :מר אבינועם ארז

א מקצועי, זה לא מקצועי. לא, אתה ממש זה ל גב' הגר פרי יגור:

 מקצועי. 

החדרים שנבנו הם תוספת כדי שלא יהיו  2יוני,  :מר אבינועם ארז

 גדרות. זה הכל. 

יוני חכימי  בסדר, אז תגיד את זה.  :מר 

תוספות של כיתות. מתי שיהיה את הפיצול  2זה  :מר אבינועם ארז

 המלא, כשיקבלו את הבניין השני, זה יהיה עוד
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מקום שבו אפשר יהיה ללמוד פרטני וחדרי ספח, כדי 

 שלא יהיו גדרות בין הכיתות, זה הכל. 

יוני חכימי לגבי שער ההגנה, אני חייב להגיד שאני מסכים  :מר 

 אתכם, יש משאיות ולא צריכים להיכנס משם. 

אני לא צריכה את ההסכמה שלך. וואלה תאמין לי,  גב' הגר פרי יגור:

 ההסכמה שלך.  אני מסתדרת בלי

יוני חכימי הפתרון הוא שער נוסף בצד של כרכור, ושם הפתרון,  :מר 

 ועל זה אנחנו צריכים להחליט. הצעת ההחלטה שלי. 

 לא, לא תהיה החלטה.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  תהיה פה הצבעה.  :מר 

 לא תהיה החלטה.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  תהיה פה הצבעה.  :מר 

 בסדר, אני יכולה גם להוריד את זה מסדר היום.  ב' הגר פרי יגור:ג

יוני חכימי אז תורידי את זה מסדר היום. או שתהיה החלטה,  :מר 

או שתורידי את זה מסדר היום. יואב, אחר כך 

תסיים את זה, זה לא עכשיו, תשב. שב תצביע גם. או 

להוריד את זה, או להצביע על הצעת ההחלטה. 

 ל תפחדי. תחליטי. א

 אני לא מפחדת, בטח לא ממך.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  תהיי אמיצה מול הציבור, זו פעם ראשונה.  :מר 

 לא מפחדת ממך.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי את לא צריכה לפחד ממני. פעם ראשונה שיש כל כך  :מר 

 הרבה ציבור כי כואב להם. 

 דבר שחשוב לכולנו. כי חינוך זה  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  זה לא חינוך בכלל.  :מר 

 זה ביטחון.  :קהל

יוני חכימי זה בטיחות של הילדים שלנו. זה לא חינוך. על  :מר 
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 החינוך אני מוכן לעשות דיון נוסף. 

 אנחנו נעשה דיון נוסף.  :מר אייל כגן

 אני מציעה לך. הצעתי לך, אתה לא רוצה לקבל. גב' הגר פרי יגור:

 אפשר לעבור להצבעה אחרת. אבל אני מציעה לך. 

 אני יכול לשאול שאלה לגבי...?  :קהל

לא, הדיון הזה נגמר מבחינתי. אתם יכולים לחכות  גב' הגר פרי יגור:

 לי לסוף הדיון. אני כרגע עוברת הלאה לסדר היום. 

יוני חכימי  צריך להצביע.  :מר 

.  :קהל  את לא מכבדת אותנו..

חברים, מי שרוצה, מוזמן לקיים איתי פגישה, אני  יגור: גב' הגר פרי

אכבד את כולם. אני אומרת עוד פעם כדי לסיים את 

 שלא...  –שיקשיב, מי שלא  –הדיון הזה. מי שרוצה 

יוני חכימי צריך להצביע על ההחלטה או שתורידי את זה. אז כן  :מר 

  -תהיה הצעת החלטה. מליאת המועצה מחליטה

 ( )מדברים ביחד

יוני הגיש  :מר אייל כגן יוני, שנייה רגע. שקט רגע.  רק שנייה, 

הצעה לסדר יחד עם אביעד, הוא מקריא את ההצעה 

 לסדר. 

 אנחנו לא צריכים הסברים בגוף הסרט.  גב' הגר פרי יגור:

 שנייה רגע, הגר, אל תפריעי לי.  :מר אייל כגן

 סליחה רגע, אייל.  גב' הגר פרי יגור:

תזמיני שוטרים. מבחינת ההצעה לסדר, ככה זה  :מר אייל כגן

עובד במועצה, מגישים הצעה לסדר, או שתתקבל 

החלטה לקבל את ההצעה לסדר, וזאת ההחלטה 

הנכונה במקרה הזה, כי זה פתיחת שערים, או 

שתתכבד הקואליציה ותסיר את ההצעה לסדר ואתם 

 תישארו עם הבעיה. 
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 ר הזה, זה פשוט לא נכון. אל תקבלו את ההסב גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי מליאת המועצה מחליטה לפתוח  –הצעת ההחלטה  :מר 

 -שער נוסף ברח' הבנים, בהפרדת השביל

 זה בכלל לא בסמכות. :מר נתנאל קסטן

 לא בסמכות בכלל, אבל לא משנה.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  בסמכות שלנו. זה אך ורק בסמכות שלנו.  :מר 

 אני אפילו לא שואלת אותו, כי אני יודעת שזה לא.  פרי יגור: גב' הגר

 תפסיקי להפריע ליוני.  :מר אייל כגן

יוני חכימי בהפרדת השביל בלי מגע בין תלמידים מבית הספר  :מר 

 הזה לבית הספר השני. זו הצעת ההחלטה. מי בעד? 

 לא, לא, לא. אתה לא מנהל את ההצבעה פה.  גב' הגר פרי יגור:

 מי בעד?  :יוני חכימימר 

 ההצבעה הזאת לא חוקית עד שאני לא מעלה אותה.  גב' הגר פרי יגור:

 יואב, מה? אנחנו מצביעים.  :מר אייל כגן

 מה ההצעה?  :מר יואב קעטבי

 לפתוח שער שלישי.  :מר אייל כגן

יוני חכימי .  :מר   עם הפרדה..

אפשר לקבל  רגע, עכשיו היועץ המשפטי יגיד שאי :גב' מור כהן עמר

 החלטה ושאין סמכות. רגע, בואו נשמע את זה. 

 )מדברים ביחד( 

 חברים, אני עוד שנייה עוברת לנושא הבא.  גב' הגר פרי יגור:

 וואו, איזה פחד.  :מר אייל כגן

אני חותמת את הדיון הזה בהסבר שלי להורים  גב' הגר פרי יגור:

פנייה לאגד  –שנמצאים פה, ותודה שאתם פה. א' 

 תבוצע. 

יוני חכימי זו לא הצעת ההחלטה. את תעשי מה שאת רוצה אחר  :מר 

כך. היית יכולה לעשות את זה עד היום, זה לא הצעת 
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ההחלטה. אנחנו דנו בהצעת החלטה, ותהיה פה 

 הצבעה. מי בעד הצעת ההחלטה? 

 אתה לא מעלה להצבעה אבל. זו הצבעה לא חוקית.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי כי צריך להצביע.  :מר  זו הצבעה חוקית. זו הצעת החלטה 

 את רוצה להסיר? תסירי את ההצעה. 

אתה תפסיק לצעוק. אני מבקשת מחברי ההנהלה,  גב' הגר פרי יגור:

כמו שדנו בישיבת ההנהלה, ותחת ההסבר הזה, 

אנחנו נמשיך לדון להוריד את ההצעה מסדר היום. 

 בה בצינורות המקובלים. 

נ :קהל  עשה כלום והילדים לא יהיו בטוחים. ולא 

מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? ירים את  גב' הגר פרי יגור:

ידו. תודה. מי נגד? ירים את ידו. תודה. תודה 

 לכולם. אני עוברת לנושא הבא. 

יוני חכימי  זו ראש המועצה שמוותרת על ביטחון הילדים שלנו.  :מר 

 

 הצבעה:

אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל  )הגר פרי יגור, 8 – בעד

 (דוד כמוסנחמיה מנצור,  ,קסטן, נחום גנצרסקי

יוני חכימי, מור כהן עמר, )אייל כגן, טל דנטס 7 – נגד , אלדד בר כוכבא, 

 (אביעד סיני, יואב קעטבי

 המועצה מורידה את ההצעה מסדר היום.  מליאת 

 

 –ומור כהן עמר אביעד סיני, , אייל כגן, טל דנטס, אלדד בר כוכבא *** 

 *** 19:11עזבו את אולם המליאה בשעה 

 

 *** הפסקה ***
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ברח' שביל  215ח"ח  10102אישור הסכם הקצאת מקרקעין בגוש  .2

 להסתדרות הנוער העובד והלומד.  –התלמיד 

 

על סדר היום אישור הסכם הקצאת מקרקעין לנוער  גב' הגר פרי יגור:

ו אישרנו את ההקצאה, אבל העובד והלומד. בזמנ

עדיין לא הבאנו את ההסכם. לקח גם זמן, הבינוי, 

עכשיו הבינוי הושלם. הסכם הקצאה לנוער העובד 

 והלומד. מישהו מתנגד? 

 לא, אנחנו כבר דנו.  :מר אפרים מעודה

 פה אחד? תודה.  גב' הגר פרי יגור:

 

 הצבעה:

 ( 10פה אחד ) –בעד 

יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל יואב קעטבי, ה, )הגר פרי יגור, אפרים מעוד 

יוני חכימידוד כמוסנחמיה מנצור,  ,קסטן, נחום גנצרסקי  ,) 

 215ח"ח  10102הסכם הקצאת מקרקעין בגוש המועצה מאשרת מליאת 

 להסתדרות הנוער העובד והלומד.  –ברח' שביל התלמיד 

 

 שינוי מורשה חתימה: .3

 בית הספר מעיינות 

 גב' נורית בנולול – מנהלת יוצאת 

 גב' ימית טל אמיתי –מנהלת נכנסת  

 בית הספר מרחבים

 גב' רוית רשף –מנהלת יוצאת  

 גב' רונית כתב ממן –מנהלת נכנסת  
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 בית הספר מורשה

 גב' עליזה בטש –מנהלת יוצאת  

 מר דוד מלכה –מנהל נכנס  

 החקלאיאורט בית הספר 

 ד"ר נטע קוסובסקי –מנהלת יוצאת  

 גב' ריקי ברק –לת נכנסת מנה 

 בית הספר חקלאי צומח

 גב' יעל מטצקי קגנובסקי –מנהלת נכנסת  

 

. יש לנו בבית ספר 3שינוי מורשה חתימה, סעיף  גב' הגר פרי יגור:

מעיינות, מרחבים, מורשה והחקלאי, מנהלים 

 חדשים. מישהו מתנגד? 

 אין בעיה. לא.  :מר אפרים מעודה

 ה. תוד גב' הגר פרי יגור:

 

 הצבעה:

 ( 10פה אחד ) –בעד 

יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל יואב קעטבי, )הגר פרי יגור, אפרים מעודה,  

יוני חכימידוד כמוסנחמיה מנצור,  ,קסטן, נחום גנצרסקי  ,) 

 :כדלקמן שינוי מורשה חתימההמועצה מאשרת מליאת 

 בית הספר מעיינות

 024680027ת.ז.  גב' נורית בנולול –מנהלת יוצאת 

 032144859ת.ז.  גב' ימית טל אמיתי –מנהלת נכנסת 

 בית הספר מרחבים

 032361552ת.ז.  גב' רוית רשף –מנהלת יוצאת 

 022419972ת.ז.  גב' רונית כתב ממן –מנהלת נכנסת 
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 בית הספר מורשה

 026956581ת.ז.  גב' עליזה בטש –מנהלת יוצאת 

 200668317ת.ז.  מר דוד מלכה –מנהל נכנס 

 החקלאיאורט ית הספר ב

 028874279ת.ז.  ד"ר נטע קוסובסקי –מנהלת יוצאת 

 33237538ת.ז.  גב' ריקי ברק –מנהלת נכנסת 

 בית הספר חקלאי צומח

 23735350ת.ז.  גב' יעל מטצקי קגנובסקי –מנהלת נכנסת 

 

 תב"רים.  .4

 

תב"רים. עברתם על התב"רים, יש לכם שאלות על  גב' הגר פרי יגור:

 רים? התב"

 מאשרים.  :מר אפרים מעודה

 תודה רבה, הישיבה נעולה.  גב' הגר פרי יגור:

 

 הצבעה:

 ( 10פה אחד ) –בעד 

יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל יואב קעטבי, )הגר פרי יגור, אפרים מעודה,  

יוני חכימידוד כמוסנחמיה מנצור,  ,קסטן, נחום גנצרסקי  ,) 

 כדלקמן: 2022אוגוסט תב"רים לחודש המועצה מאשרת מליאת 

 הגדלה –בינוי גנ"י אתרוג  – 779

 הגדלה – 2022שיפוצי קיץ  – 2262

 הגדלה –בית הכנסת נווה פרדסים  – 2115

 חדש –תאורה עבור אירועים  – 2290

 הגדלה –עבודות להתאמת מקלטים  – 1003



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 01.09.2022ישיבת מועצה מן המניין מיום 

 

 49 
 

 חדש –קו ביוב במקום קו שקרס )ליד אנדרטת הנחל(  – 2291

 הגדלה –ב התנאים סלילת רחו – 2049

 

 

 .19:26בשעה:  נסגרההישיבה 

           

       __________________ 

 גב' הגר פרי יגור             

 ראש המועצה               

 

 

 

 

 

 


