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 2011        אימ      23                                                                                                                           
א"תשע אייר ט "י                                                                                                                          

   
 (37) 11/5'   מסמן המנין ישיבת  מועצה 

 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל
 

באולם   ,   צהבבנין  המוע 19:00בשעה       5.5.11  -א  "תשע  בניסן 'א'  הישיבה  התקיימה   ביום ה
 .המליאה

 
 

,  כוכי גדרון ,חיה בן צבי , אלי אטיאס ,   אלדד בר כוכבא  , חיים געש:   נוכחים בתחילת הישיבה
,  יוסי זריהן  ,יואב קעטבי , אבי כאכון ,עמוס כחלון , אפרים מעודה , נחמיה מנצור  ,רינה רונן 

 .מצליח עמנואל
 
 

 .דוד פרץ ,נינורית השמשו: נעדרים בתחילת  הישיבה
 
 

 – אילנה זגול,   ש"יועמ –ובראן'גובראן 'ד ג"עו, מזכיר וגזבר המועצה  –רן גלר   :  מ ש ת ת פ י ם
 .מנהלת הלשכה –צילה כהן ,  חינוך' מנהלת מח

 
 ישיבה מוקלטת על ידי גורם חיצוניה. 

 
 :  על סדר היום

 
מר אבי ,מר יואב קעטביי "מוגשת ע –? לאן-בכרכור" מעיינות"בית ספר  –הצעה לסדר  .1

  .מר מצליח עמנואל,מר יוסי זריהן,כאכון
מוגשת  -' שיפוי ריאלי בגין הפעלת צהרון ובניית שלב ב" מעיינות"ס "ביה –הצעה לסדר  .2

 . מר מצליח עמנואל,מר יוסי זריהן,מר אבי כאכון,י מר יואב קעטבי"ע
י מר יואב "וגשת עמ -מימוש התחייבויות המועצה " מעיינות"ס "ביה –הצעה לסדר  .3

 . מר מצליח עמנואל,מר יוסי זריהן,מר אבי כאכון,קעטבי
י מר אבי "מוגשת ע –" נאות יובלים"גני ילדים בתוך שכונת  2הקמת  –הצעה לסדר  .4

 .כאכון
 –כפי שמתבצע היום " שבילים"ולא " בגין"ש "ס הדמוקרטי ע"קריאת ביה –הצעה לסדר  .5

 .י מר אפרים מעודה"מוגשת ע
ל לפטור מתשלומי היטלים בגין הרחבת אתר "מותה להנצחת חללי הנחבקשת הע .6

 .ההנצחה והקמת מוזיאון מורשת
 .ם"תבריאישור  .7
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                                 5.5.11מיום ( 37) 5/11' מפרוטוקול ישיבת מועצה מס 2' דף מס                

 
י מר יואב "מוגשת ע –? לאן-בכרכור" ותמעיינ"בית ספר  –הצעה לסדר   - 1' נושא מס

 . מר מצליח עמנואל,מר יוסי זריהן,מר אבי כאכון,קעטבי
 

 לפעמים ההתקדמות לפעמים בידינו  קצב, כרכור מתפתחת ומיועדת להמשיך להתפתח: חיים געש
זה לא שהמועצה בונה , לא בידינו ואנחנו מדי פעם עושים בדיקה לעצמנו כי יש לנו גם שותפים

היא מקבלת מקור חיצוני ואנחנו עושים בדיקת מיפוי ביחד עם משרד , מרימה בתי ספר, ספר בתי
לפעמים הצפי , מה צריך ומה פחות צריך ולנסות להעריך את הצפי, החינוך איפה אנחנו עומדים

או סוף  2006הוא נעשה בתחילת , המיפוי הזה נעשה בכמה שלבים. לפעמים פחות מדויק, מדויק
כיתות  6בהמשך הוחלט לבנות , כיתות 6... בשני שלבים" מעיינות"ו הוחלט לבנות את על פי 2005

בעקבות האצת קצב הבנייה בכרכור נעשה . נוספות כשההערכה לקצב הבנייה בכרכור היה מסוים
תהליך של עדכון החזון החינוכי  מתבצעבמקביל , לבחינת הצרכיםמיפוי נוסף עם משרד החינוך 

מה גודל בית ספר , ו ועדת החינוך וגם שם עולה הסוגיה של גודל בית ספרהיישובי ששותפה ל
 .הנכון

המיפוי שנעשה פעם נוספת לפני מספר חודשים עם משרד החינוך מצביע על צורך בכרכור של 
ולבית ספר של עשרים וארבע כיתות למשל המשמעות שלו . 18-ו 12, 12 ,ארבעים ושתיים כיתות

לפי משרד החינוך כי מי שקובע את יחס תלמידים מורה בכיתה זה  בהנחה של קיבולת מירבית
המועצה המקומית יכולה לפעמים לסייע בהקטנת , משרד החינוך ולא המועצה המקומית

ילד  40כשאתה בודק . ילד 40-אבל ברמה העקרונית כיתה נבנית ל, יכולה לסייע, המספרים האלה
הוא בלתי מקובל עלי , זה מספר בלתי נתפס ,ילדים בחצר 960כיתות אתה מדבר על  24כפול 
 .הוא גם לא מקובל בשום מערכת פדגוגית שאני מכיר, בעליל

 
כיתות  3אז שיהיו ,כיתות בכל שכבה ברור שאי אפשר 4אם אתה נותן נתונים של  :יואב קעטבי

 .בכל שכבה
 

ת של "התבעו עד שתתממשנה כל,כיתות 42המיפוי מצביע על צורך עתידי בכרכור של  :חיים געש
 18המיפוי החדש מצביע על  .ד בשנה"יח 280-נכון לעכשיו הן מתממשות בקצב של כ,צפון כרכור

כשיהיה בית ספר .כיתות 12ובית ספר נוסף של " מעיינות"כיתות ב 12,כיתות בממלכתי כרכור
ורי כיתות יצטרכו לעשות מיפוי מחדש של אז 30או שיהיה רק כרכור ומעיינות שזה  12נוסף של 

ס שלישי בכרכור יצטרכו "כשיהיה ביה,הרישום ולראות מי הולך לממלכתי כרכור ומי למעיינות
 .לעשות את המיפוי מחדש

 
 

 אחרי שהצגנו בפני משרד החינוך את, אני רוצה להדגיש ולומר לעניין מספרי הכיתות: אילנה זגול
אני עוזבת רגע את , שיש צורךכרכור לשנים הקרובות הוברר  –נתוני הבנייה העתידית בפרדס חנה 

כיתות כדי לתת מענה לישוב  24יש צורך בעוד , כיתות 18-שמיועד ל" כרכור"ממלכתי , "כרכור"
 .ס חדש"בביה כיתות 12-כיתות במעיינות ו 12כיתות ולכן הוחלט  24עוד , ההולך וגדל

אתם דיברתם , וםכיתות אני רוצה לומר לכם שהי 24-לעניין ה.משרד החינוךזו הייתה הצעה של 
אחד המשפטים היה , אני מצטטת, אלה פה בשאילתווע, כאן על טרדה וחוסר נוחות להורים

כיתות תיגרם טרדה וחוסר נוחות  12-כיתות ו 12כשיבנו שני בתי הספר של ", תיגרם טרדה
  !?סליחה, פדגוגיים ערכיים חינוכייםטרדה וחוסר נוחות להורים עומדים מול שיקולים , "להורים

מול השיקולים של טרדה וחוסר ונוחות להורים אני בטוחה ומאמינה שיש שיקולים חזקים יותר 
היום בכל המחקרים הוכח . שהם שיקולים פדגוגיים חינוכיים ערכיים שחשובים לכל ההורים
ב "רוב המחקרים נערכו בארה, שבתי ספר קטנים יש להם יתרונות רבים על פני בתי ספר גדולים

מאשר  30%-פר קטנים אחוז ההישגים גבוה בהמחקרים מלמדים על כך שבבתי ס. ץאבל גם באר
 .ספר גדוליםבבתי 

 על מנהיגות פדגוגית של ,אחוז בבתי ספר קטנים 40-מוכים באחוזי אלימות נ, דובר על אלימות
 על תחושת שייכות לבית , על מעורבות הורים, על מעורבות קהילתית חברתית, מנהלים מול מורים

 אני לא אלאה אתכם בעוד גורמים כאלה רבים ואחרים ועל תחושת מעורבות והזדהות ועוד , פרס
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 5.5.11מיום ( 37) 5/11' מפרוטוקול ישיבת מועצה מס 3' דף מס
 

 
 . 800-ל 700בתי ספר תיכוניים בין , ילדים 500-ל 400שמדברים היום על בתי ספר יסודיים של בין 

 הקמפוסים הגדולים של בתי הספר התיכוניים ולחלק אותם  יה בארץ לקחת אתיהיום יש נט
 .לשניים

 
 

 אבל מה שהבטחתם לתושבים זה משהו , אין לנו בעיה, כל מה שהסברת פה הוא בסדר: יוסי זריהן
 ?ם דברים שאתם לא יכולים לעמוד בהםהלמה אתם מבטיחים ל, אחר ממה שאת אומרת

 
 

בכל מקרה אנחנו לא .כיתות 4ואני לא הבטחתי להם .כיתות לא יתנו מענה 18אבל : אילנה זגול
  .אנחנו מדברים על גודל בית הספר,מדברים כאן על מספרים

 
שיש לו את כל התשתיות מאשר ,אני טוען שכדאי להגדיל בית ספר שקיים: אפרים מעודה

באמת לא צריך את הטרדה של ההורים ,להתחיל לבנות וליצור והתוצאה היא שזה נמצא בגבול
אפשר שראש המועצה יגיד למשרד החינוך אני רוצה להמשיך לבנות ,ם לא להגזים אם זה בידינווג

-מעל ה 6לא נראה לי שמשרד החינוך יתנגד ואז אני מבקש לשקול לפחות להוסיף ".מעיינות"פה ב
6.  
 

 שמשקיעים " מעיינות"אני קודם כל רוצה להתחיל בלהודות להורים של בית ספר  :כוכי גדרון
 ועדת ר "כיו, ה מאוד מזמנם ומפתחים ותורמים את מה שהם יכולים לבית הספרהרב

 . כל פעם במסגרת אחרת ושמעתי ונהניתי ממה ששמעתי, פעמים 3הייתי שם החינוך 
 ואני זוכרת את המאבקים הגדולים שלנו במסגרת של " מעיינות"כשאנחנו מדברים על בית ספר 

 י זוכרת את המאבק של הורים להתעקש להישאר בבית אנ, "כרכור"כמות תלמידים בבית ספר 
 היום אנחנו הגענו בעצם , לא רצו להיות שפני ניסיון, לא הכירו, לא ידעו, בצדק" כרכור"ספר 

 כשהגענו, ועדיין אני לא פוסלת שום דבר, כיתות במעיינות 3למצב שאם חשבנו בהתחלה על 
 לא אנחנו יזמנו אלא , זה לא נכון מה שנכתב פה, לא אנחנו, משרד החינוך מבחינתו,למשרד החינוך
 אתם רוצים להגדיל את בית הספר בעצם ולהגיע לאותו מצב ? אתם השתגעתם, הם באו ואמרו

 הם לא עובדים לפי מה , והם עובדים לפי צפי, לפי הצפי שלכם. שהייתם לפני שנה או שנתיים
 .נים בכל הארץוככה הם בו, פי שלהםהם יודעים לפי הצ, שאנחנו חושבים

 מכיוון שאנחנו נלחמנו בשנה שעברה וכבר כמה שנים שלא יהיה מספר גדול של ילדים בחצר בית 
 .שמעתם את המחקרים,אני חושבת שאתם אנשים אינטליגנטיים,הספר

 אני כרגע מדברת על מה שקורה בשטח ולכן ברגע שהציעו לנו דבר,בעניין הבטחות ולא הבטחות
 הבינוני והארוך כאשר מה ,ה שיקרה זה שאנחנו נעשה תוכנית לטווח הקצרנוסף קרוב לוודאי שמ

 .שהגיעו פיזיתשקובע בסופו של דבר זה המצב בשטח ומספרי הילדים 
  
 

 .כל מה שהיא אומרת לא נכון: יואב קעטבי
 

 .התושבים לא תהיו כלים פוליטיים,אני רק רוצה שאתם הקהל: כוכי גדרון
 

 : מצליח עמנואל
 רוצה לראות אתכם  אני הייתי, כל שמח לראות פה באודיטוריום כל כך הרבה אנשים אני קודם

 גם בנושא של , גם בנושא של ביוב, לא רק בנושא של בית הספר שזה קרוב ללבכם, כאן בכל ישיבה
 בהמון דברים הייתי רוצה לראות , גם בנושא של הארנונה, גם בנושא של זבל, פקקים בכבישים

 בנושא משהו שמקובל אצלנו במועצה זה שפעם אנחנו מדברים, תי רוצה לצייןהיי. אתכם כאן
 כיתות זו לא  18אני חושב שההחלטה להקים בית ספר עם , קובעים משהו אחר, בנושא אחר

 אף אחד לא עשה, ים על הרקהאף אחד לא ישב עם אקדח למתכננ, הייתה החלטה מוטעית
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 5.5.11מיום ( 37) 5/11 'מפרוטוקול ישיבת מועצה מס 4' דף מס

 
 אנחנו רוצים שאתם תבואו , אנחנו חלמנו להביא אתכם לפרדס חנה כרכור, כולם ידעו,כלום

 , תביאו לנו עוד הרבה ילדים, תשלמו הרבה ארנונה, תשלמו ארנונה, יש לכם משכורות, ותשלמו
 ה אלא ראש לא יהיה ראש מועצ חיים, כרכור תהיה עיר ואנחנו נהיה –תגדילו שפרדס חנה 

 ברגע שאנחנו מחליטים לשנות את התוכניות הקודמות עקב זה שאנחנו אין ,  אבל ישנה מגמה,עיר
 תקציבים כמו למשל בהסעות החלטנו לא לעשות הסעות גם בתי על לנו תקציב או שאנחנו החלטנו 

 בתי מנהלי , לא טוב שאין הסעות וכל הדברים פתאום החליטו אומרים שזה, ספר היו מוכנים
 את , הילדים יותר ממושמעים, זה טוב שאין הסעות והחינוך יותר טוב, באו עם מכתביםספר 

 הכסף שאנחנו נחסוך בהסעות נשפר את התחנות אוטובוסים שילדים יוכלו לחכות מתחת לתחנות 
  .כאילו תחנות אוטובוסים לא צריך לבנות

 כי מחר ? למה, בתי הספר הוא לחץ כבד על דרג ההנהלה של, היום הלחץ שמופעל על הדרג החינוכי
 !לוחצים ומשנים דברים, נו אמוריםבגלל זה אנח, מחרתיים יקבלו מה שרוצים לקבל

 
 , אנחנו כעת באמת הולכים לדון בנושא חינוך, חברי המועצה, רבותי, אני רוצה לומר: יואב קעטבי

 ה לא קל ולא פשוט ולאהרי אתה יודע מהניסיון שלי ושלך עד שמקבלים סמל מוסד ז, חיים
 ויש סמל מוסד וניתן להרחיב " מעיינות"קוראים לו , היום קיבלנו בית ספר שממוקם, מהר נקבל

 אם אנחנו נתחיל להתחכם עם משרד החינוך וננסה ליצור עוד בית ספר ולשחק איתם אחר . אותו
 גם את זה וגם את אני חושש שנפסיד , אני בספק, כך על הגדלה של שני בתי ספר אני אומר לכם

 מי שמכיר אותי פה יודע מה .יש לנו היום בית ספר קיים עם סמל מוסד וניתן להרחיב אותו. זה
 .הניסיון שלי בתחום

 
 אני מזכיר , במרץ על הכמות כיתות 3-אני מזכיר את מה שאילנה הבטיחה לאנשים ב:כאכוןאבי 

 ות שלכם איתם על הכמויות של לך חיים מה אתה הבטחת להם בכל מיני ישיבות ובכל הפגיש
 , במיוחד לרינה רונן ולכוכי גדרון שאתן נשות חינוך, אני עכשיו פונה לחברי המועצה, התלמידים

 אני יודע שיש משמעת קואליציונית , אני פונה אליכם, כולנו פה קטונו מלהיות אנשי חינוך, באמת
 צריכים , יש פקקים, ל הורים ושל קושי רבעדיין יש פה עניין ש, ואני מבין את זה אבל יש פה עדיין

 ברגע שמעבירים את הילדים , לא משנה, תקשיבי כוכי. לחשוב גם על הנוחות של האנשים האלה
 .אז מתחילות הבעיות,מניידים אותם, ממקום למקום

 באמת לחשוב בהיגיון הרי מה , מה שאני מבקש מחברי המועצה, מה שאני רוצה להגיד, חברים
 הם לא באו ושינו לכם , ם פה מההורים בשורה התחתונה זה מה שהם אומרים בפועלשהם שומעי

 שיעור כזה או תחליפו את , לא אמרו למנהלת תעשי ככה, את הסטנדרטים של החינוך עצמם
  .הם באים ומבקשים את הנוחות שלהם, המורה הזאת

 
 6-כיתות נוספות מעבר ל 6תמשיך לפעול לבניית המועצה  –יש לי הצעת החלטה :אפרים מעודה

  .ס נוסף"ותמשיך לפעול לאופציה לביה 2013האלה בשנת 
 
   המון ס קטן יש"לביה.אני רוצה להזכיר לכם ששלחו ילדים לאלונה בגלל שהוא היה קטן:רינה רונן  
 ד תוסיפו כיתות זה נורא נחמד להגי.יותר קשר עין בין המורה לתלמידים,יש יותר שליטה.יתרונות 
 .אבל התוצאה היא המון המון ילדים בחצר אחת 

 
 ?מי בעד הצעת ההחלטה של מעודה,אנחנו הולכים להצבעה: חיים געש
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 5.5.11מיום ( 37) 5/11' מפרוטוקול ישיבת מועצה מס 5' דף מס
 
 

 הצבעה

 (מצליח עמנואל,יוסי זריהן,יואב קעטבי,אבי כאכון,עמוס כחלון,אפרים מעודה) 6 – בעד

 (נחמיה מנצור,רינה רונן,כוכי גדרון,חיה בן צבי,אלי אטיאס,אלדד בר כוכבא,חיים געש) 7 –נגד

 החלטה
 ההצעה נפלה      

  

 
 

 ?מה ההצעה שלך,אז היא נפלה,רגע,רגע: אפרים מעודה
 

 .ממשיכים במצב הקיים,מאחר והצעה זו נפלה: חיים געש
 

  דקות 10הפסקה בת 
 

 -' שיפוי ריאלי בגין הפעלת צהרון ובניית שלב ב" מעיינות"ס "ביה –הצעה לסדר  - 2' נושא מס
 . מר מצליח עמנואל,מר יוסי זריהן,מר אבי כאכון,י מר יואב קעטבי"מוגשת ע

 
 

 :וזו הצעתי,מרכיבים 2יש פה : חיים געש
 .נושא השיפוי של הקבלן אנחנו נבדוק .1
 .כרזל הבאה יתקיים מ"בשנה –לגבי הקייטנה  .2

 :הצעתיאופרטיבית .המועצה אינה מחויבת בקיום צהרונים
 .(כיום יש מונים)נבדוק יחסית את המונים  .א
 .החינוך במסגרת סקר' תעשה בדיקה של מנהלת מח .ב
 החינוך תרכז פגישה עם הגורמים ' בתוך שבועיים יעבור המשוב ומנהלת מח .ג

 .הרלוונטיים              
 
 

 הצבעה

 פ ה    א ח ד  – בעד                                                

 

 
י מר "מוגשת ע -מימוש התחייבויות המועצה " מעיינות"ס "ביה –הצעה לסדר  - 3' נושא מס

 . מר מצליח עמנואל,מר יוסי זריהן,מר אבי כאכון,יואב קעטבי
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 5.5.11יום מ( 37) 5/11' מפרוטוקול ישיבת מועצה מס 6' דף מס

 
                          

מאחר וחלק מהדיונים נעשו אצלי וחלק אצל ,מה שאני מציע כדי להיות פרקטיים: חיים געש
שיהיה אצלי דיון מסודר עם נציגות מצומצמת בשביל לעמוד על הבעיות האמיתיות ויהיה ,דניאל

  .הדברים שם לא קרו מעצמם,שהרבה דברים נעשו בבית הספר,ואני מזכיר.מעקב החלטות מסודר
 

כפי " שבילים"ולא " בגין"ש "ס הדמוקרטי ע"קריאת ביה –הצעה לסדר  - 5' נושא מס
 .י מר אפרים מעודה"מוגשת ע –שמתבצע היום 

  (4' לפני נושא מס 5' לבקשת אפרים מעודה הוקדם נושא מס)
 

 
 , רבותי, אני מבקש. פותשמו של בית הספר הוא בגין ללא שום תוס,לתשומת לבך: אפרים מעודה

 ועדת שמות , בקדנציות הקודמות גם הייתי חבר פה ושם, ר ועדת שמות"אני היום יו, תראו
 אחר כך גם מליאת המועצה מאשרת, כשיושבת ומחליטה על שמות היא לוקחת את כל השיקולים

 בית ספר, ןס על שם רבין בעיתו"אני רואה בי, ס ואני מאוד שמח"באמת אם אני רואה בי, את זה
 אבל למה הבית ספר , "אלונים", "מעיינות", "כרכור", בית ספר זה, "ישורון"בית ספר , "שילה" 

 קיבלו , לא שיקולים של הקמת בית ספר רגיל, הזה שאנחנו יודעים שכל הורתו זה מתוך שיקולים
 ל קוראים אב, צורת חינוך אחרת שלא משנה מה דעתי אם זה טוב או לא טוב, את הבית ספר הזה

 כתב להם מכתב אבל הם , ראש המועצה מסכים איתי, אני ביקשתי, ס על שם בגין"לו בי
 מנחם בגין היה ראש ממשלה כמו , אני לא רוצה לבוא ולהגיד דמגוגיה, ממשיכים בתופעה הזאת

 איך , פגיעה במנחם בגין, יש פה לא רק שמשנים חוקים, "אשכול"שהיה רבין וכמו שיש בית הספר 
 אני מקווה , אז אני ביקשתי? אולי בגלל שזה בגין מפלגה זאת או אחרת אותו דווקא לא? ה נשמעז

 המועצה מוסיפה , הצעת ההחלטה שלי היא כזאת, שראש המועצה כתב להם
 להשאיר רק בית הספר על שם מנחם , ומודיעה להנהלת בית הספר כי עליה להוריד את השילוט

 ואם הנהלת בית , אז פה יהיה על שם בגין, ככה כתוב רבין, שם רביןכפי שרשום בית ספר על , בגין
 הספר למרות מכתבו של ראש המועצה הם עושים מה מתחשק להם אז ראש המועצה יתן הוראה 

 אני מקווה שההצעה , "בגין"של בית ספר ... לעובדי המועצה כדי לפרק את כל הכיתוב שהוא מעבר
 .שלי תזכה פה לפה אחד

 
 

 לא יקרה, דמוקרטימהותו של בית הספר הוא , אני בעד להתחשב בדעת ההורים :כוכבא אלדד בר
 בית, ס שבילים דמוקרטי על שם מנחם בגין"שום דבר לכבודו של מנחם בגין אם זה יהיה בי 
 , המועצה סוברנית להחליט על שם... אני רואה בזה אפילו קטנוניות כביכול, כמו שזה רשום, חינוך 
  כמו שאנחנו מתחשבים בדעת ההורים כמו שהבאתם אותם היום צריך , לא נפגע מנחם בגין 
 להתחשב בדעת ההורים לגבי שם בית הספר שהשם שלו מאפיין את מהות הפעילות של בית הספר  
 . ולכן אני מבקש מהחברים להוריד את זה מסדר היום 

 
 

טת ועדת שמות שרירה החלטת מליאת מועצה והחל' א, אני רוצה להבהיר: אפרים מעודה
עם כל הכבוד יקראו לזה בית הספר על שם " מעיינות"לא יתכן שבית ספר , זה אחד, וקיימת

יש מליאת , יש ועדת שמות, מצטער, טרומפלדור עם כל הכבוד לבית הספר ולהנהלת בית הספר
אם רוצים .אני לא מביא את זה לדיון, מועצה שאישרה את זה וזה צריך להיות ככה

צריך לבצע מה שהחליטה המועצה ומה שהחליט ראש המועצה .מביאים לועדת שמות,לשנות
 .במכתבו להנהלת בית הספר

 
 

תודה רבה אפרים על , בוא נשמע מה שאומר כל אחד מאיתנו, אפרים, רבותי: מצליח עמנואל
י לא עובר לאוזנ" בגין"ס "לפני כמה וכמה ישיבות אני ציינתי את הנושא הזה שבי. ההצעה שלך

 , יש לי דאגה מאוד גדולה שהישוב שלנו הופך להיות חד צדדי, אנשים מסוימים בישוב שלנו
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 5.5.11מיום ( 37) 5/11' מפרוטוקול ישיבת מועצה מס 7' דף מס

 
 

אנחנו מפסיקים להיות סובלניים להתנהגויות , שאנחנו מפסיקים להיות סובלניים אחד לשני
אנחנו לא נהיה , נחנו לא נהיה סובלניים לאנשים מסוימיםאנחנו יכולים להגיע לזה שא, שונות

, אנחנו לא נהיה סובלניים לאנשים בצבע מסוים בישוב שלנו, סובלניים לאנשים נכים בישוב שלנו
 מנחם "ס "הוא בי" מנחם בגין"ס "התרעתי על זה לפני כמה שבועות באחת הישיבות כאן שבי

 קרואס הדמוקרטי אם הם רוצים ל"אני חושב שהבי, שתיים. עם כל הכבוד של כל השמות" בגין
 לעצמם שהם דמוקרטיים אסור להם להחליט לבד על החלטה דמוקרטית שעברה על ידי חברי 

אין שום סיבה לקרוא לבית , זה ממש הכי לא דמוקרטי, מועצה בוועדת שמות ועל ידי אנשי ציבור
אני אגיד עוד מלים , זה אנטי דמוקרטיאני יכול להגיד שהבית ספר ה, ספר הזה בית ספר דמוקרטי

, לפי דעתי חיים היית צריך לעצור את זה מזמן. אחרות אבל לא רוצה שמפי יצאו המלים האלו
שמחליטים משהו צריכים ללכת ברגע , אתה הריבון כאן בישוב, הריבון כאן בישוב זה המועצה

מנחם בגין עשה את מה , רוצחלא היה , אני חושב שמנחם בגין חס וחלילה לא היה פשיסט, אחריו
 .אסור לנו למחוק את השם שלו.אם היה פשיסט היו מכניסים אותו לכלא, שעשה

 
בית הספר היה .השם בגין מופיע,אף אחד לא מזלזל בו ואף אחד לא מוחק את השם: חיים געש

בשלב מסוים הוא הפך למוכר ".שבילים"מוכר שאינו רשמי לחינוך הדמוקרטי והם קראו לו 
השם מנחם .ש מנחם בגין"ע" שבילים"בית החינוך הדמוקרטי ,אז עכשיו יש לו שם ארוך,מי ורש

 .בגין מופיע בגדול
 ?מי בעד ההצעה של מעודה

  
 

 הצבעה

 (אפרים מעודה, מצליח עמנואל,יוסי זריהן,יואב קעטבי,אבי כאכון,עמוס כחלון) 6 – בעד

 (רינה רונן,כוכי גדרון,צביחיה בן ,אלי אטיאס,אלדד בר כוכבא,חיים געש) 6 –נגד

 (נחמיה מנצור) 1 –נמנע 

 ההצעה נפלה

 

 אפרים מעודה עוזב את אולם המליאה              

י מר "מוגשת ע –"נאות יובלים"גני ילדים בתוך שכונת  2הקמת  –הצעה לסדר  - 4' נושא מס
 אבי כאכון

 
 

כ אם נשאר מקום אז "קודם כל ואחבתהליך של מיפוי גנים הדגש הוא על גני חובה : חיים געש
מריץ ניירת למשרד החינוך שהמקום ,גני ילדים בונים במקום שצבוע חום.לכל היתר
אחרי זה עושים ריכוז של המספרים כדי לא להיתקע .כלומר שבוצע כל הליך ההפקעה,בבעלותך

גם להם  חלומות כרכור מתאכלסת בקצב וצריך לתת.בעתיד עם גן בודד או זוג גנים במקום אחר
חוץ מהארבעה שבונים ,גנים ברחבי הישוב 8 2012-אנחנו מתכננים לפי משרד החינוך ב.מענה

 .עכשיו
של ,ז של ההיתר בניה"שנעמוד בלו,הגליל מבחינת כל התנאים' אם זה אפשרי להעביר לרח

 .המדידות 
 

 .תקבל את מלוא העזרה מול משרד החינוך,יש לך פה את יואב: אבי כאכון
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 5.5.11מיום ( 37) 5/11' מפרוטוקול ישיבת מועצה מס 8' דף מס

 
 

יש לי . אני לא בטוח שזה אפשרי,אם זה אפשרי נעשה את זה,הרצון קיים,אומר שוב: חיים געש
 "מעיינות"עניין שיהיו גני ילדים קרובים ל

 
 בהסכמה ההצעה ירדה מסדר היום 

 
 
 
 
 
 

ר מתשלומי היטלים בגין הרחבת אתר ל לפטו"בקשת העמותה להנצחת חללי הנח – 6' נושא מס
 ההנצחה והקמת מוזיאון מורשת

 
נותן הסבר לבקשה ומדגיש שמדובר בבקשה לפטור מאגרות בנייה של המועצה ולא : חיים געש

  .הכוונה להיטלי פיתוח של המועצה,אגרות אחרות
 

 .כל שבת אני שומע מוזיקה משם,אני נגד: מצליח עמנואל
 

אפנה לדני ,שמעתי את ההערה של מצליח .אני אבדוק את זה.ל להיותלא יכו?בשבת: חיים געש
כבר היתה ,שטרנפלד בלי קשר להחלטה ואוודא שבימי שישי לא תהיה שום פעילות עם רמקולים
 .תקופה ארוכה של שקט ואני שומע עכשיו לראשונה אחרי הרבה זמן שיש תלונה שוב

ל בגין הרחבת אתר "חת חללי הנחאני מבקש לאשר פטור מתשלומי היטלים לעמותה להנצ
 ?מי בעד,ההנצחה והקמת מוזיאון מורשת

 
 הצבעה

נחמיה ,רינה רונן,כוכי גדרון,חיה בן צבי,אלי אטיאס,אלדד בר כוכבא,חיים געש) 11 –בעד
 (יוסי זריהן,יואב קעטבי,אבי כאכון,עמוס כחלון,מנצור

 (מצליח עמנואל) 1 –נמנע 

 

ל לפטור מתשלומי "תה של העמותה להנצחת חללי הנחמליאת המועצה מאשרת בקש –החלטה 
 היטלי פיתוח בגין הרחבת אתר ההנצחה והקמת מוזיאון מורשת

 
 יואב קעטבי ואבי כאכון עזבו את אולם המליאה,מצליח עמנואל,עמוס כחלון 
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 5.5.11מיום ( 37) 5/11' מפרוטוקול ישיבת מועצה מס 9' דף מס

 
 

  ם"אישור תברי  - 7' נושא מס
  
 

 הצבעה

 פה אחד – בעד                                                      

 החלטה                                                                  
 :ם הבאים"את התברימליאת המועצה מאשרת 

 (חדש) החלוצים' סלילת רח – 519
 (חדש) 2011לקויי שמיעה כיתות לימוד ל 3הנגשת  – 520

 (חדש)' חלק א 2011פעולות לבטיחות בדרכים  – 521
 (הגדלה) כיתות גן בכרכור 4בניית  – 498

 (הגדלה) ריהוט רחובות – 375
 (הגדלה) א"שיפוצי קיץ תשע – 505
 (הגדלה) הקמת גני שעשועים – 424

 
 
 

                      
 21:30 ישיבה נעולה  

       

                                     

      _______________                                                    _________________ 
                                                                        חיים געש   רן גלר                                                                                            

 ראש המועצהמזכיר וגזבר המועצה                                                                  
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