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  על סדר היום:

 

הצעה לסדר בנושא דיווח בוועדה המקומית לתכנון ובנייה לגבי החלטות  .1

ביישוב, שהוגשה  ובנייה בכל הקשור לתכנון ובנייה הוועדה המחוזית לתכנון 

 .01.03.2022על ידי אייל כגן מיום 

 הצעה לבחירת הרכב חברי המועצה הדתית פרדס חנה כרכור.  .2

 ועדת הקצאות: המלצותאישור  .3

 "משכן  : הקצאת קרקע לעמותת19.01.2022מיום  202201מספר  3.1 

 . 100חלקה  10071לשם בגוש -דןברחובות להקמת בית כנסת יובלים"   

: הקצאת מבנה ברחוב חברון 10.02.2022מיום  202202מספר  3.2 

 , לתנועת נוער בני   331חלקה  10103, וגוש 687חלקה  10104בגוש  

 עקיבא לתקופה של שנה.                    

אישור הסכם  משולש בין הרשות המקומית, חברת חשמל לישראל ודב גראו  .4

, בגוש 310בחלקה חדרי השנאה  2ברה לבניין ופיתוח בע"מ, לצורך הקמת ח

 .19לפי תכנית מספר ש/ , בצמוד לדרך הנוטר בתחום מחסני המועצה 10102

ועמרם את  אישור הסכם משולש בין הרשות המקומית, חברת חשמל לישראל  .5

ה , מגרש166ביטון יזמות ובנייה בע"מ, לצורך הקמת חדר השנאה בחלקה 

 .353-0121889, לפי תכנית 10106, בגוש 401

 לביצוע סקר עבירות בנייה.  31-2021החלטה בדבר ביטול מכרז מס'  .6

 . 2022מרץ  –תב"רים  .7



 

 מתנדבת בית ראשונים –אירית אורן  –הענקת אות הוקרה 

 
פל, כולל שנים בבית ראשונים. בשנים אלו הצוות הוכ 7אירית אורן מתנדבת מזה  הגר פרי יגור:

תושבים, הוקם דף אינטרנט,  1000-מתנדבות ומתנדבים, נערכו סיורים לכ 40

 פייסבוק, תערוכות, ניהול ארכיון הישוב. 

אנחנו אירית הביעה רצונה להפסיק את פעילותה, אנחנו מעריכים מאוד את פועלך,  

יזם. מבקשים שתמשיכי להיות הרוח החיה מאחורי המלא מוותרים עלייך, 

פה למען יתודה והערכה רבה על הפעילות הענים לך את אות הקהילה. מעניק

 .תושבי המושבה, המביאה לחיזוק והעצמת החוסן הקהילתי ביישוב

לא תסולא בפז. המתנדבות והמתנדבים הצעידו  םהעבודה שנעשית בבית ראשוני אייל כגן:

מך על כל נעשה בהתנדבות, אני סוהיטציה. גאותו קדימה בנושא הסיורים והדי

 אביטל ומאחל לאירית הצלחה.

עבדתי עם אירית, היה לי עונג צרוף, צוות המתנדבים עושה עבודה עמוקה  אורי פרץ:

 ומיוחדת, מאחל לך הצלחה ונשמח אם תשארי באזור.

 לפועל. תצאנההשארת מורשת ונדאג לכך שהתוכניות שלך  נחום גנצרסקי:

דף משפחה לכל אחת ממשפחות הישוב, כל באתר של בית ראשונים יש מקום ל אירית אורן:

אחד יכול להוסיף את הסיפור המשפחתי. מחר יצא סיור נוסף בסדרת סיורים, 

אתם מוזמנים להצטרף, לבקר בתערוכות. כשנכנסים לבית ראשונים הלב מתרחב, 

 אני אוהבת את המקום, תודה רבה לכולם.

 . אישור להעלות נושא נוסף על סדר היום1

 

ימה בבית ספר רבין. המזכירה לסדר היום: שינוי זכות חת מבקשת להוסיף נושא ר:הגר פרי יגו

נו מבקשים שבמקום אחר ועדיין אין לה מחליפה. אנח הועברה בהסכמה לתפקיד

אוריה, מנהלת אגף החינוך, תהיה בעלת זכות חתימה באופן זמני, תהיה המזכירה, 

 לצד מנהלת בי"ס.

 .היחידה שחותמתבגלל שהמזכירה עזבה. היא לא  מדובר בנושא טכני אבינועם ארז:

 הצבעה:

 ( 11פה אחד ) -בעד 

)הגר פרי יגור, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום  

 (אלדד בר כוכבא, אייל כגן, טל דנטס ,דוד כמוסנחמיה מנצור,  ,גנצרסקי

 המועצה מאשרת לעלות נושא נוסף מחוץ לסדר היום. מליאת 



 

החלטות  הצעה לסדר בנושא דיווח בוועדה המקומית לתכנון ובנייה לגבי  .2

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בכל הקשור לתכנון ובנייה ביישוב, 

 .01.03.2022שהוגשה על ידי אייל כגן מיום 

 

 הצעה לסדר בנושא דיווח. כגן בבקשה. הגר פרי יגור:

 (14-18חלטה כפי שהוגשה )תמליל עמ' מקריא את ההצעה לסדר ואת הצעת הה אייל כגן:

וועדה. דברים שקשורים לועדת אנחנו בישיבת מליאת המועצה ולא מליאת ה הגר פרי יגור:

לנושא זה בישיבת  הצריכים לידון במליאת הוועדה. קיבלת תשוב התכנון והבניה

 ואני מבקשת להסיר את הנושא מסדר היום. הוועדה

 

 הצבעה:

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

 (דוד כמוסנחמיה מנצור,  ,גנצרסקי

 (אלדד בר כוכבא, )אייל כגן, טל דנטס 3 – נגד

עדה בנושא דיווח בוומסדר היום את ההצעה לסדר  מורידההמועצה מליאת 

 החלטות הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בכלהמקומית לתכנון ובנייה לגבי 

 .01.03.2022הקשור לתכנון ובנייה ביישוב, שהוגשה על ידי אייל כגן מיום 

 

 הצעה לבחירת הרכב חברי המועצה הדתית פרדס חנה כרכור.  .3

 

מתנגדים לדיון בסעיף. אין חומר רקע לגבי הדרישות של שר הדתות לפי חוק  אייל כגן:

ם מהשמות שרותי הדת. האם יצאו מכתבים למועצה הדתית. אנחנו מופתעי

שהוצעו בשם סיעת טוב במושבה. ככל שידוע לי איש מהיושבים פה לא הצטרף 

 לסיעת טוב במושבה ויכול לדבר בשמה.

בשנה הראשונה לכהונה זו היה צריך לבחור הרכב למועצה הדתית וזה לא נעשה.  הגר פרי יגור:

גיות, דא עמידה במבחן הייצווהל המשרד לשרותי דת קובע שכדי לוולנ 9.2סעיף 

ן, התכלול רשימת המועמדים פירוט השתייכותם הסיעתית של המועמדים לכ

 כשבצד רשימה זו פירוט התפלגות הסיעות במועצת הרשות המקומית. 



 

כן תידרש כל סיעה להצהיר במסמך נפרד, כי המועמד המוצע מטעמה אכן מייצג 

 אותה. 

בתפקידו.  לא הגענו להסכמות, למעט התמיכה בהוד תנעמי שימשיך לכהן 

בשבועיים האחרונים מספר פעמים והיום שוחחתי עם לשכתו. עם השר שוחחתי 

 שנים נוספות כחוק. 3.5-אני מקווה שנקבל מכתב מהשר על מינוי הוד תנעמי ל

 ?מי חברי המועצה הדתית המכהנים היום אייל כגן:

בכל מקרה, . 15.3.22ג בתאריך ופהמינוי ייום אין הרכב, יש מינוי של השר. כ הגר פרי יגור:

 אין טעם בדיון בנושא. יעדר הסכמה כאמור,בה

 השר וראוי היה שנקבל אותה. עםלא קיבלנו את התכתובת  אייל כגן:

 התכתובת היחידה שיש זה בין השר למועצה הדתית.  הגר פרי יגור:

 ראוי היה שנקבל מכתב זה כחומר רקע. אייל כגן:

 סדר היום.הנושא בכל מקרה יורד מ אפרים מעודה:

 

 הצבעה:

 ( 11פה אחד ) –בעד 

)הגר פרי יגור, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום  

 (אלדד בר כוכבא, אייל כגן, טל דנטס ,דוד כמוסנחמיה מנצור,  ,גנצרסקי

ומסכימה פה אחד לבחור את נושא הרכב המועצה הדתית  מורידההמועצה מליאת 

 כיו"ר המועצה הדתית פרדס חנה כרכור. הן במר הוד תנעמי לכ

 

 ועדת הקצאות: המלצותאישור  .4

: הקצאת קרקע לעמותת "משכן 19.01.2022מיום  202201מספר  4.1         

חלקה  10071לשם בגוש -ברחובות דןלהקמת בית כנסת יובלים" 

100 . 

: הקצאת מבנה ברחוב חברון 10.02.2022מיום  202202מספר  4.2 

 , לתנועת נוער בני 331חלקה  10103, וגוש 687חלקה  10104בגוש  

 עקיבא לתקופה של שנה.                    

 

 



 

 תומכים בהצעה להקצאת המבנה לבני עקיבא.  אייל כגן:

למדתי משפט מינהלי. לגבי ההקצאה המבוקשת לבית הכנסת בשכונת יובלים, 

עד שיהיה בינוי של בית אנחנו בהחלטת ועדת ההקצאות לוקה בחוסר מידתיות. 

רור שאנחנו תומכים. ההחלטה ב כנסת בשכונת צפון מזרח כרכור, שיהיה

 היא החלטה שגויה ולוקה בחוסר סבירות קיצוני. 100שהתקבלה לגבי החלקה 

קוו. -הישוב התברך בריבוי קולות וקהילות. אנחנו מבקשים לשמור על הסטטוס 

 ת משנה שתורכב מחברי מליאהועד מבקשים להקיםעל פי חוזר מנכ"ל , אנחנו 

שתשב ותגיש המלצותיה תוך חודש. תפקידנו כחברי מליאה לראות את התמונה 

 הכוללת של הישוב ואף אחד לא ייפגע.

ציבור שונה וצריך לקבל אותו. יש מקומות לישוב קוו לא קיים. נכנס -הסטטוס אלדד בר כוכבא:

נה בפרדס חנה כרכור, ואני היום יש ציבור שו קוו,-שלא צריך לקיים סטטוס

אומר את זה מהפן הדתי, אני בוגר ישיבה, אנחנו צריכים להבין את הציבור 

לתת מענה לציבור כל עוד שלא פוגעים באף  החדש שנכנס לפרדס חנה כרכור.

אני בוודאי שאני מתנגד שיוקם בית הכנסת.  אחד. זו מהותה של דמוקרטיה.

בית כנסת שמקורו בפילוג, אין לו בה. רוצה שבית הכנסת יוקם בהסכמה ובאה

 שמעתי את הציבור, ראיתי את החלופות ואין סיבה לשים שם בית כנסת.. מקום

 תסביר את הרציונל שעמד מאחורי תמיכתך בבית הכנסת של רב הישוב. הגר פרי יגור:

 שם היתה הסכמה מלכתילה להקמת בית הכנסת. אלדד בר כוכבא:

 גדים שאני ראיתי את החתימות שלהם להתנגדות.מתנ 120היו  הגר פרי יגור:

המקרים לא דומים. הסכמתי ניתנה לבית הכנסת כי קיבלנו בירושה את  אלדד בר כוכבא:

 מקרה שיש לגביו חילוקי דעות.על סדר היום ההסכמה. בפנינו 

 לטענתך אין להקים בית כנסת בחילוק. עיקרון זה לא עמד לנגד עיניך בהצבעתך הגר פרי יגור:

 על בית הכנסת של רב הישוב.

 במקום שאין בית כנסת ויש ציבור, צריך לבנות. אפריים מעודה: 

 יש את בית הכנסת הגדול בכרכור. אייל כגן:

 קילומטר מהשכונה הצבאית. 2.5זה  אורי פרץ: 

לא כולם צריכים בית כנסת באותה רמה. ואם יש ציבור מסויים שמתנגד בכל  אלדד בר כוכבא:

צריכים להתחשב בו, לא צריך להיות עקשניים, למה ללכת נגד נחנו השכונה א

יש חלופות. כדי לעשות להם דווקא ואחר כך זה יגרום לבית כנסת של מריבה. 

בתוכנית המתאר המקורית לא היה בית כנסת. אם נקים ועדת לבחינת הנושא 

כדי מבחינה מקצועית, זה עדיף.  ציבור מבקש לא להקים בסמוך לו בית כנסת 

לא להפריע לבית הכנסת. ציבור זה יכול לנסוע בשבת, או לעשות על האש. זו 

 מתנגד להקמת בית הכנסת.לפיכך  תחושה לא נעימה.



 

כמו שהציבור הזה לא רוצה, יש ציבור שרוצה. כבר אמרנו בישיבת ההנהלה, הם  דוד כמוס: 

 יתנגדו לכל מיקום שנשים בית כנסת. 

דיברתי עם מטרים ממני,  100בית הכנסת המיועד יוקם , אני תושב השכונה אורי פרץ:

נפגשתי עם יוסי,  שנים לבית הכנסת. 7נציגי העמותה, העמותה ממתינה 

מתפללים הולכים ברגל והמתנגדים. תאמינו לי אני בקיא בכל הפרטים. כיום ה

 2.5, מעל מרחק רב מאודמהשכונה הצבאית ומהשכונה הצפונית של יובלים 

, בקיץ, בחורף, זה לא הכי בית הכנסת הגדול ליד ממלכתי כרכורקילומטר אל 

זה לא מקובל. לתושבים יש צורך אמיתי. ביום כיפור לוקחים את מגרש  כיף.

הכדורסל של בית ספר שדות ובחגים בונים אוהלים. יש בשכונה ציבור וזכותם 

להתפלל בבית כנסת. בכל שכונה בישוב יקומו מתנגדים להקמת בית כנסת. 

היום נתמוך בהצעה מתנגדים מי שגובלים בבית הכנסת וניתן להבין אותם. 

וניתן פרק זמן לבחינת חלופות. במידה ולא יהיו חלופות, אז בית הכנסת יוקם 

 בשטח כמבוקש.

 כל שכונה באזור כרכור יהיו מתנגדים. דוד כמוס: 

דנים בנושא הקמת בית ששנים  6 מדובר באנשים מהסוג של אנטי דת. אחרי אפרים מעודה:

הכנסת, ועדת ההקצאות קיבלה החלטתה והנהלת המועצה קיבלה החלטתה. 

 לפיכך יש לאשר את ההחלטה במועצה.

אני אומר לך ברמה האישית, כואב לי שבית הכנסת, ואני לא אדם דתי, הופך  אורי פרץ: 

רי ובטח צילהיות אישיו כזה מעורר שנאה. וזה בית כנסת ריבון העולמים. זה ש

 זה יכול להיות כל דבר, מגן ילדים ועד הוסטל של נרקומנים, זה יותר טוב? 

הזכות להקמת בית כנסת היא זכות של כל התושבים. אנחנו צריכים לדאוג גם 

 חתימות של אנשים שכן רוצים. 200לאלו שלא נמצאים פה. לעמותה יש מעל ל 

שבית הכנסת יוצר. בשבת הם לא מה ההפרעה שנים.  72אני גר כאן בישוב  נתנאל קסטן:

עושים על האש ולא נוסעים ברחובות. יש להניח שבאמצע השבוע בקושי יהיה 

מישהו מבין איזה תנועה תהיה שם כל יום אם יחליטו להקים שם גן  מנין.

 ילדים?

למדתי את נושא בית הכנסת, הוא לא יפריע לאף אחד. למעט שכונת רמבם אין  

 ן יש בתי כנסת בשכונות. שכונה דתית בישוב ועדיי

 זו שנאה לדת. בית כנסת לא באמת מפריע. דוד כמוס: 

אכן הוא צודק, ואני לא אדם דתי. זה לא ירעיש ולא מפריע. איפה שלא תזיז שם  נתנאל קסטן: 

 בית כנסת זה יפריע למישהו, לא תהיה הסכמה בחיים. 

 

 

 



 

אשונה שאנחנו רואים קבוצת אנשים זו פעם רכמי שנולד וגדל כאן בפרדס חנה,  יעקב צדקה:

היה  שלנו שבאים עם שלטים ומתריסה כנגד בניית בית כנסת. במקורות, הישוב

גם בכרכור ידעו לכבד. כואב מאוד שאחרי כל כך הרבה  עם סובלנות וכבוד.

רוצים להתפלל ולשפוך את שנים ואחרי כל מה שעם ישראל עבר והגיע, אנשים 

. בית הכנסת אינו הפרעה וכל מבנה ציבורי אחר שיחם בפני הקדוש ברוך הוא

היה גורם מפריע כמה מונים. בית הכנסת הוא המבנה הכי שקט ולא מפריע, הן 

ולא עדיין לא סוגרים כבישים בישוב בסמוך לבית כנסת  בשבתות והן בימי חול.

 נכון להגיד שבית הכנסת מהווה הפרעה.

. ועדת הקצאות דנה ארוכות שאלו למה לא מובאות חלופות לאישור המועצה 

בחלופות וקיבלה החלטה שזו החלופה הנכונה ביותר. כל חלופה שהיתה באה 

שים שוכחים מה העיקר ומה אנ לישיבת המועצה היתה זוכה להתנגדויות רבות. 

דברים ויש עקרונות ויש יסודות שאנחנו חיים עליהם, שאף בוחר או  הטפל. יש

הרמת יש נגד הקמת בית כנסת, נגד דבר כל אף קול לא שווים את ההתנגדות ל

אני כך בסיסי, בפרט בעם ישראל שעבר כל כך הרבה והגיע למקומו למדינתו. 

היד שלכם צריכה לרעוד  מתבייש שיש מי שמרים יד נגד הקמת בית הכנסת.

 שאתם מצביעים נגד בית כנסת.

 ממליץ להביא את הנושא לדיון בוועדת המשנה.  אייל כגן:

 ועדת הקצאות צריכה לדון והיא קיבלה החלטה. ודה:אפרים מע

שפל המדרגה שהגענו הדיון הזה מעציב אותי ומכאיב לי באופן אישי. זה  הגר פרי יגור:

ועדיף היה שחלק מהדברים לא היו נאמרים. במערכת  אלה דבריםחילופי ל

פעמים תלונות על איומים, ספגתי קמפיין הסטה  3הבחירות האחרונה הגשתי 

 הל נגדי, נאמר שאני אעקור מזוזות, אנתץ בתי כנסת ואהיה אנטי דתשנו

 ונגד הברית הם אמרו. אנחנו לא דיברנו מילה עליה והיא הוכיחה את עצמה. דוד כמוס: 

אני מזועזעת שיש אנשים שמסוגלים לכתוב ולומר דברים כאלו. זה כמו לתקוע  הגר פרי יגור: 

ירות והגעתי לאן שהגעתי. האמת נר נאמר מה שנאמר בתקופת הבחסכין בלב. 

ערכים עליהם גדלתי. בדיון זה אמשיך ואלך עם האמת הלרגלי, אני פועלת על פי 

שלי, כדי שאשן טוב בלילה. מי שצריך לא לישון בלילה זה מי שאיים עלי וכולם 

 יודעים במי מדובר.

. זה בכרכור בית הכנסתאישור ההקצאה של מבקשת להביא להצבעה את אני  

הדבר הנכון לעשות, כך נקבע בפרוגרמה של מבני הציבור בישוב. נאמר 

כרכור ואחד שהקצנו בנווה  בתי כנסת אחד בצפון 2בפרוגרמה שחסרים 

 פרדסים.

הפרוגרמה נכתבה בתקופת קודמי, סימנה רדיוסים ואמרה איפה האזור שחסר  

א , ל2015שנת מקור בב הכשהוגש כנסת. אני זו שהתנגדתי להקצאה בית



 

מהטעם שהתנגדתי להקמת בית כנסת, אלא מהטעם שלא היתה פרוגרמה למבני 

העמותה שהגישה את בנוסף, ציבור שאמרה איפה צריך להיות בית הכנסת. 

בכללים שקבע משרד הפנים ולא הציגה נתונים  אז הבקשה להקצאה לא עמדה

 שהיו חסרים כתנאי לאישור ההקצאה.

כי ציבור בישוב, העמותה צמחה, גדלה מאז ועד היום אושרה פרוגרמה לצר 

 והציגה את כל המסמכים שצריכים ומהוים תנאי להגשת בקשה להקצאה.

פעמים  3 שנים, בדקה חלופות, שמעה התנגדויות 6ועדת הקצאות ישבה במשך  

היה מי שניסה להשפיע על החלטת הוועדה, היא ה. וקיבלה החלט בנפש חפצה

יבור, ומביאה המלצתה בפני ישיבת ועדה מקצועית, מנוטרלת מנבחרי צ

המליאה. אני סומכת על הועדה שעשתה עבודתה נאמנה. אני מבקשת לאשר את 

חלופות, המשמעות היא פרסום ונחליט לבחון ההצעה ולהוסיף לה. במידה 

צד אחד של  אנחנו שומעים כאןמחדש, התנגדויות מחדש ועוד שנתיים או שלוש. 

וב הדומם לא השמיע קולו ומתפקידנו לייצג המתנגדים. הצד השני לא פה. הר

 גם את הרוב הדומם.

העמותה מגישת הבקשה הציגה את כל המסמכים ורוצה לצאת לדרך. הם  

ממנכ"ל המועצה לזמן את נציגי העמותה ולהציג להם  תתושבי הישוב. מבקש

את העימות שהיה בישיבה. היה והעמותה תרצה לשקול חלופה מחדש, נדון בה. 

 נשארים בדעתם, מבחינתי ההליך הושלם. היה והם

 ***  19:34בשעה  יוצא מהישיבה*** אלדד בר כוכבא 

 תומכים בהצעתו של אייל להקים ועדה שישבו בה אורי פרץ ודוד כמוס. טל דנטס:

הקצאת קרקע לעמותת "משכן יובלים" להקמת בית ר ואיש מבקשת להביא את הגר פרי יגור:

 . 100חלקה  10071לשם בגוש -כנסת ברחובות דן

 

 הצבעה:

)הגר פרי יגור, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל קסטן,  8 – בעד( 4.1

 (דוד כמוסנחמיה מנצור,  ,נחום גנצרסקי

 )אייל כגן, טל דנטס( 2 – נגד

: 19.01.2022מיום  202201מספר  ועדת הקצאותמלצת המועצה מאשרת המליאת 

לשם בגוש -ברחובות דן להקמת בית כנסת  בלים""משכן יוהקצאת קרקע לעמותת 

 . 100חלקה  10071

 



 

 ***  19:39בשעה  לישיבה חזר*** אלדד בר כוכבא 

 הצבעה:

 11 פה אחד – ( בעד4.2

)הגר פרי יגור, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום  

 (בר כוכבא, אלדד אייל כגן, טל דנטס ,דוד כמוסנחמיה מנצור,  ,גנצרסקי

מיום  202201מספר  ועדת הקצאות את המלצתהמועצה מאשרת מליאת 

 10103, וגוש 687חלקה  10104הקצאת מבנה ברחוב חברון בגוש : 19.01.2022

 , לתנועת נוער בני עקיבא לתקופה של שנה. 331חלקה 

 *** 19:39*** נחמיה מנצור עזב את אולם המליאה 

ת המקומית, חברת חשמל לישראל ודב גראו אישור הסכם  משולש בין הרשו .5

, בגוש 310 חדרי השנאה בחלקה 2חברה לבניין ופיתוח בע"מ, לצורך הקמת 

 .19, בצמוד לדרך הנוטר בתחום מחסני המועצה לפי תכנית  מספר ש/10102

 

 למה המועצה היא לא הגוף שעומד מול חברת חשמל. טל דנטס:

היא בעלת קע, במקרה זה הרשות המקומית חברת חשמל משלמת על הקר אריה רפפורט:

ועל ההקמה לפי תעריף קבוע. מבחינת יעילות ביצוע ונוחות, פשוט יותר הקרקע, 

אשר המועצה תתחיל לחפש קבלני שיזם יקים את התחנה בהסכם משותף מ

 אנחנו ממילא לא מרוויחים ולא מפסידים.ביצוע. 

 הצבעה:

 ( 11פה אחד ) –בעד 

ים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום )הגר פרי יגור, אפר 

 (אלדד בר כוכבא, אייל כגן, טל דנטס ,דוד כמוסנחמיה מנצור,  ,גנצרסקי

הסכם  משולש בין הרשות המקומית, חברת חשמל המועצה מאשרת מליאת 

חדרי השנאה  2ודב גראו חברה לבניין ופיתוח בע"מ, לצורך הקמת  לישראל

, בצמוד לדרך הנוטר בתחום מחסני המועצה לפי 10102, בגוש 310בחלקה  

 .19תכנית  מספר ש/



 

אישור הסכם משולש בין הרשות המקומית, חברת חשמל לישראל ועמרם  .6

, 166 את ביטון יזמות ובנייה בע"מ, לצורך הקמת חדר השנאה בחלקה

 .353-0121889, לפי תכנית 10106, בגוש 401מגרש 

 

סכם המשולש לצורך הקמת חדר השנאה יא להצבעה את ההבקשת להבמ הגר פרי יגור:

 .353-0121889, לפי תכנית 10106, בגוש 401, מגרש 166בחלקה 

 הצבעה:

 ( 10פה אחד ) –בעד 

)הגר פרי יגור, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום  

 (אלדד בר כוכבא, אייל כגן, טל דנטס ,דוד כמוס ,גנצרסקי

הסכם משולש בין הרשות המקומית, חברת חשמל  מועצה מאשרתהמליאת 

לישראל ועמרם את ביטון יזמות ובנייה בע"מ, לצורך הקמת חדר השנאה 

 .353-0121889, לפי תכנית 10106, בגוש 401, מגרשה 166בחלקה  

 

 לביצוע סקר עבירות בנייה.  31-2021החלטה בדבר ביטול מכרז מס'  .7

 
 

כיפה על המקרקעין, היא זו שאמונה לפקח על זה שהמועצות מבצעות הרשות לא :אייל נבו

הרשות הודיעה למועצה שלא  24.1.22-לחוק. ב 116את הסקר, בהתאם לתיקון 

ביצענו את זה עד עכשיו, הם יבצעו את זה, אנחנו נישא בעלות כפולה, קרי 

 .₪ 40,000שח במקום  80,000

 .₪ 199,000הכשרה עומדת על . ההצעה ₪ 136,000אומדן המועצה עמד על  

 הצבעה:

 ( 10פה אחד ) –בעד 

)הגר פרי יגור, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום  

 (אלדד בר כוכבא, אייל כגן, טל דנטס ,דוד כמוס ,גנצרסקי

 לביצוע סקר עבירות בנייה. 31-2021ביטול מכרז מס' המועצה מאשרת מליאת 

 



 

 . 2022מרץ  –תב"רים  .8

 

מאחר וזו כלכלת בחירות. מתנגד לתב"ר  2248מתנגדים לתב"ר שילוט ציבורי  אייל כגן:

 ריהוט רחוב.  – 2249

 זה לא כלכלת בחירות זה שילוט רחובות. הגר פרי יגור: 

לגבי תכנון בית ספר יסודי בשכונת עומרים ותכנון והקמת בית ספר על יסודי,  

 שואל מתי יקומו בתי ספר אלה.

 שנים. 5-5.5שנים והתיכון  4אני משער שבית ספר יסודי יקום תוך  ריה רפפורט:א

 אנחנו תומכים בהקמת בתי הספר. אייל כגן:

 

 הצבעה:

 בהסתייגות:( 10פה אחד ) –בעד 

)הגר פרי יגור, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום 

 (בר כוכבא אלדד, אייל כגן, טל דנטס ,דוד כמוס ,גנצרסקי

 שילוט ציבורי. 2248כגן התנגד לתב"ר ** 

 ריהוט רחוב. 2249כגן ודנטס התנגדו לתב"ר ** 

 כדלקמן: 2022תב"רים לחודש מרץ המועצה מאשרת מליאת 

 חדש –בטיחות בדרכים בקרבת מוס"ח  – 2245

 חדש – 2022פעולות לבטיחות בדרכים  – 2247

 חדש –"ב הנגשות טכנולוגיות פרטניות תשפ – 2246

 חדש – 2022שילוט ציבורי  – 2248

נוי  – 2251  חדש –סלילת רחוב 

 חדש –ביצוע מדרך השדה עד רחוב יזרעאל  –רחוב המלאכה  – 2252

 חדש –בית אל )מכבים(  34ביצוע כביש מס'  – 2253

 חדש –צביעה וחידוש חזיתות ותאורה במרכז המושבה  – 2254

 חדש –נת עומרים תכנון בית ספר יסודי בשכו – 2255

 חדש –תכנון והקמת בית ספר על יסודי בשכונת עומרים  – 2256



 

 חדש –ריהוט רחוב  – 2249

 חדש –הצללות  – 2257

 חדש -תכנון גני ילדים בשכונת עומרים  – 2258

 

זכויות חתימה בחשבון הורים ובחשבון הרשות בבית מורשה אישור שינוי  .8

 ע"ש יצחק רבין. הספר 

 ת בית הספר היוצאת. ני, מנהל308767136ה ועקנין, ת.ז. אולג א.  

 . במועצה , מנהלת אגף החינוך038006680אוריה ירדני קופרברג, ת.ז.  ב.  

ובחשבון מי בעד אישור שינוי זכויות חתימה בחשבון הורים  גב' הגר פרי יגור:

 .הרשות בבית הספר רבין

 הצבעה:

 ( 10פה אחד ) –בעד 

פרים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום )הגר פרי יגור, א 

 (אלדד בר כוכבא, אייל כגן, טל דנטס ,דוד כמוס ,גנצרסקי

מליאת המועצה מאשרת שינוי זכויות חתימה בחשבון הורים ובחשבון הרשות 

 הספר רבין כדלקמן:בבית 

 ית בית הספר היוצאת. נ, מנהל308767136אולגה ועקנין, ת.ז.  א.  

 .במועצה , מנהלת אגף החינוך038006680אוריה ירדני קופרברג, ת.ז.  ב.  

 

 19:58* הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 

        __________________ 

 גב' הגר פרי יגור              

 ראש המועצה                


