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 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 (70/22) 16ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 71.50.2522, בתשפ" ט"ז באייר, שלישימיום 
         

 משתתפים:

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

חבר מועצה, מר נחמיה  –ן ראש המועצה, מר אורי פרץ סג –אפרים מעודה 

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

חבר מועצה, מר טל  –מר אייל כגן חבר מועצה,  –חבר מועצה, מר דוד כמוס 

 חברת מועצה5 –גב' מור כהן עמר חבר מועצה,  –דנטס 

 

 נעדרו:

מר  חבר מועצה, –מר אביעד סיני  סגן ראש המועצה,מ"מ ו –מר יואב קעטבי 

יוני חכימי  –אלדד בר כוכבא   5חבר מועצה –חבר מועצה, מר 

 

 :סגל

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

  5מהנדס המועצה –יועמ"ש המועצה, אדר' אריה רפפורט  – יניר גורעו"ד 

 

  על סדר היום:

 
לאישור חוק העזר לפרדס  3752757320רור החלטת מליאה מיום אש 25

 חנה כרכור )העמדת רכב וחנייתו(5 

ון הרשות בביה"ס באישור שינוי זכויות חתימה בחשבון הורים ובחש 75

 רימון יסודי: 

 044094405א5 נועה יזדי, מנהלת ביה"ס, ת5ז5  

 3993737045ב5 עדי כהן, מנהלית ביה"ס, ת5ז5  

 057707405ברוך, גזבר ועד הורים, ת5ז5 ג5 ארז  

 5 7377מאי  –תב"רים  05

 
  61:76הישיבה נפתחה בשעה 

 .מצולמת ומשודרת ,מתומללת ,הישיבה מוקלטת

הישיבה נדחתה למועד זה בעקבות פעמיים בהן לא היה מניין חוקי 

(62.70.2722260.70.2722( 
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את ימי התכנסותה ערב טוב5 איך אמרתי, אולי נשנה  גב' הגר פרי יגור:

של המליאה, אני רואה שימי שלישי זה יותר מבוקש5 

 פעמיים כי טוב5 

לא נראה לי שזה מה שקשור, אבל בסדר5 אבל זה  מר טל דנטס:

 יפה למצוא סיבות טובות5

יש לנו קוורום ואנחנו נתחיל את הישיבה מן המניין  גב' הגר פרי יגור:

 ום5 5 יש לנו קוור25537577-הנדחית5 היום ה

 

לאישור חוק העזר לפרדס  70.62.2760אשרור החלטת מליאה מיום  .6

 חנה כרכור )העמדת רכב וחנייתו(. 

 

אשרור החלטת מליאה  –על סדר היום נושא ראשון  גב' הגר פרי יגור:

לאישור חוק העזר בפרדס חנה  3752757320מיום 

כרכור, העמדת רכב וחנייתו5 בבקשה, תן לנו יניר 

 5 סקירה קצרה

במסגרת הפרוצדורה של אישור החוק לפני משרדי  :עו"ד יניר גור

הממשלה, החוק הזה הגיע עכשיו למשרד התחבורה5 

משרד התחבורה ביקש לאור חלוף הזמן מהאישור 

הקודם, בעצם לאשרר את ההחלטה מחדש ואת 

הנוסח של החוק, ואז להעביר אליו בעצם לאישור או 

  -הערות, כדי בעצם לקבל את ה

 5 7320-בעצם כבר אישרנו את זה ב ר אפרים מעודה:מ

 נכון, אישרתם את החוק5  :עו"ד יניר גור

 כן, אבל זה חוק חדש, מהתחלה5 מה לעשות5  מר אייל כגן:

לא, לא5 זה לא מהתחלה, זה בשביל לנסות לחסוך  :עו"ד יניר גור

 , אייל5 'מהתחלה'את ה

תה רוצה תסביר, זה מה שכתוב פה, כתוב פה555 א מר אייל כגן:

אבל אני קראתי מה שכתוב פה, את ההתכתבות 
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 בינינו לבין המשרדים5 

בסדר5 בשביל להימנע, היה לנו איתם דין ודברים5  :עו"ד יניר גור

 תביאו אישור מליאה מחדש5  –הם אמרו 

לצערי, תיאלצו להתחיל את התהליך מהתחלה5 ככל  מר אייל כגן:

 ם מהר יותר5 שתקדימו לעשות כך, התהליך יושל

 בדיוק להיפך5  גב' הגר פרי יגור:

  -לא, כתוב פה בת אל שמש, כאילו מר אייל כגן:

  -בסדר, אייל, בוא, אנחנו :עו"ד יניר גור

לא, לא בוא, לא בוא5 קדימה, תגיד את דבריך  מר אייל כגן:

 ואנחנו נגיד את דברנו5 

זה כבר אושר מבחינתנו זה עניין שהוא טכני, החוק ה :עו"ד יניר גור

 על ידי המליאה, עכשיו מבקשים אשרור, זה הכל5 

 כן, מה יש לך להגיד?  גב' הגר פרי יגור:

יש לי הרבה מה להגיד5 קודם כל, אני במקומך לא  מר אייל כגן:

הייתי כל כך מחויך5 יום שלישי, כמו שאת יודעת, 

הגענו ליום שלישי כי זו הישיבה השלישית הנדחית 

 על פי חוק5 

 שאנשים  בחו"ל ולא יכולים להגיע5  ' הגר פרי יגור:גב

אותי לימדו באוניברסיטה, מילא מועד ב' כאילו זה  מר אייל כגן:

ג'5  איך שהוא לנסות לשפר משהו, אבל אנחנו במועד 

וזה רק מלמד על מה שבעיניי, כמו שאני רואה 

כאילו, מבחינתי זה פשוט התנהלות כושלת5 אני 

  -וב למה חברים שלך כאילוט-מציע לך לבדוק טוב

5  מר אפרים מעודה: 55 

 אפרים, אל תפריע5  מר אייל כגן:

 אגב, גם לאופוזיציה מותר להגיע5  גב' הגר פרי יגור:

 ישיבת מועצה זה של כולם5  מר יעקב צדקה:
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 -האופוזיציה מגיעה מר אייל כגן:

 ישיבות5  7לא הגעתם  גב' הגר פרי יגור:

 5 'ישיבות 7הגענו לא 'לא  מר אייל כגן:

 היה לכם כנראה עיסוקים חשובים יותר5  גב' הגר פרי יגור:

הצלנו את היישוב ואותך5 בואי, בואי, בואי נעשה  מר אייל כגן:

סדר5 יש עובדות, שזה משהו שקשה לך תמיד 

בשבועיים וחצי להתווכח איתו, אבל בואי נסביר5 

 ישיבות5  7האחרונים נעשו 

ר של היטל ההשבחה שלא היה ישיבה אחת על השיעו 

קוורום, שחברי הקואליציה לא הגיעו, חברי 

האופוזיציה ואני הגעתי פעמיים5 ועכשיו אנחנו 

נמצאים בישיבה השלישית שנדחית פעמיים, גם בגלל 

 שחברי קואליציה לא הגיעו5 אוקיי?

 סבבה5  דובר:

 זה לא סבבה5 זה לא סבבה5  מר אייל כגן:

באמונתו יחיה5 אנחנו יודעים בדיוק למה לא  איש גב' הגר פרי יגור:

 היו5 

 אל תפריעי לי בבקשה5  מר אייל כגן:

אבל זה לא על סדר היום5 אתה מוכן להתייחס  מר נחום גנצרסקי:

 לחוק? דבר על החוק5 

 אתה מוכן לא להפריע לי?  מר אייל כגן:

 אני כן אפריע לך, כי אתה מפריע פה לכולם5  מר נחום גנצרסקי:

 לא, זו זכות הדיבור שלי בתור חבר מועצה5  אייל כגן:מר 

אם היית משפיע על חברי הקואליציה שלך, היו  מר טל דנטס:

 באים והייתם מעבירים את זה5 

אף אחד לא יגיד לי על מה לדבר, ואני אדבר על מה  מר אייל כגן:
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שאני רוצה, כולל הנושא של החוק, מבחינה 

 פורמאלית5 

 סבבה5  גב' הגר פרי יגור:

אני רוצה שהציבור היטב שאנשי הקואליציה לא  מר אייל כגן:

מגיעים לישיבות, ויש להם סיבה טובה5 אין 

 קוורומים, בעיניי זו בושה5 

5  מר נתנאל קסטן:  555 אופוזיציה55

 זו פשוט בושה5  מר אייל כגן:

ישיבות מועצה זה גם אופוזיציה5 אתה שם לב מה  מר יעקב צדקה:

 אתה מדבר? 

5  גב' הגר פרי יגור:  תסביר אתה לציבור שלך למה אתה לא מגיע לייצג55

תסביר להם שאתם555 למי יש קוורום ולמי אין  מר יעקב צדקה:

 קוורום5 

 אתם מפריעים5 אני שמח שאתם בכושר טוב5  מר אייל כגן:

 היינו בגן לפני הרבה שנים, אייל5  מר יעקב צדקה:

בגן5 תודה רבה5 בינתיים הגעתי  אני בטוח שהייתם מר אייל כגן:

יעקב לישיבה על שיעור היטל ההשבחה, ואתה ברחת 

 כי לא רצית להצביע נגד הקהלים שלך5 הכל בסדר5 

5  מר יעקב צדקה:  ממש לא5 לך תבדוק איפה הייתי55

נגיע ליום הבחירות, ושם כל אחד יידע מה כל אחד  מר אייל כגן:

 עשה5 

  יש עוד זמן5 מר אפרים מעודה:

גם כשאנחנו כבר מגיעים לישיבות, שימו לב מה  מר אייל כגן:

5 אני שואל את עצמי, 2קורה5 על סדר היום סעיף 

האם בפרדס חנה כרכור נגמרו כל הנושאים, נגמרו 

 כל הבעיות5 

5  מר אפרים מעודה:  ברוך ה'
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 שגברת ראש המועצה מביאה כל פעם נושא אחד5 מר אייל כגן:

 ולת להעלות נושאים5 יכ גב' הגר פרי יגור:

כרזת סלילה5 אני מעלה נושאים, פעם אחת זה א מר אייל כגן:

תיכף אנחנו נעבור על הנושאים5 פעם אחת זה הכרזת 

מגיעים הצעה לסדר  סלילת כביש5 ואלמלא אנחנו

כרזת סלילת כביש, ישיבה אחרת, להקמת צהרון, א

כמובן הישיבה של נושא של שיעור היטל השבחה, 

 והיכלמו לכם5 שזה בושו 

הצלנו אתכם, כי לא היה לכם קוורום ואנחנו הגענו  

רק על מנת לבוא ולהציל את היישוב הזה מפיאסקו 

היטלי השבחה5 אז גם שם  77%שהיינו מקבלים פה 

 האופוזיציה היא עניינית5 

בישיבה5 אני לא מבין  73%-נדמה לי שהתנגדתם ל מר נתנאל קסטן:

 עכשיו5 

ה את הקואליציה, ואני מציע לכם לא להיות הציל מר אייל כגן:

מחויכים5 אז נושא אחד אתם מגיעים עם עמוד אחד, 

כשבמועצות אחרות, בכל המועצות, בכל מועצה 

שבדקתי, בכל עירייה שבדקתי, שבועות על שבועות 

 של דיונים5 צורה למועצה הכושלת הזאת5 

יותר מזה, בואו נמשיך כאילו, הנה בבקשה, עוד  

, מזל שהייתה הצעה לסדר שהוגשה 050-הישיבה מ

לבחירת הרכב חברי המועצה על ידי אייל כגן, הצעה 

הדתית ירדה, אנחנו הגשנו הצעה לגבי הנושא של 

 החלטות הוועדה המחוזית5 גם את זה לא קיבלתם5 

כל פעם אנחנו מנסים להחזיק את סדר היום של  

היישוב הזה בשל הכישלון הבלתי  נגמר של מי 

ת בראשו ושל החברים הנכבדים שמנסים שעומד
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 להגן עליה5 יש לזה גם סיבות5 

למה אנחנו עכשיו רוצים לחדש את החוק על החנייה,  

משום שכרגיל כאילו המועצה הכושלת הזאת 

 0והעומדת בראשה, כרגיל, איבדו את הזמן5 עברו 

 שנים, צריך להתחיל מהתחלה5

 לה, אייל5 זו לא המועצה, זו הממש גב' הגר פרי יגור:

 למה זה צריך להתחיל מההתחלה?  מר אייל כגן:

 לא, זה בורות מה שאתה אומר5  גב' הגר פרי יגור:

 זו לא בורות5  מר טל דנטס:

 לא הייתה ממשלה, לא הייתה ממשלה5  מר דוד כמוס:

 זו בורות5 זה קשור לממשלה שלא הייתה5  גב' הגר פרי יגור:

ו אישורים לחוקים, יש עשרות בעיריות אחרות קיבל מר טל דנטס:

חוקים שעברו5 החלפתם יועצים משפטיים, החלפתם 

 מנכ"לים5 

 נכון5  מר אייל כגן:

בזבזתם זמן5 לא, לא, לא, צדקה5 אתה עושה 'לא'  מר טל דנטס:

 עם הראש5 

 אתה יכול לעשות עד מחר5  מר אייל כגן:

 555 אתה מדבר שטויות5  מר יעקב צדקה:

מדברים שטויות, רק מקבלי השכר לא מדברים  כולם מר אייל כגן:

 שטויות5 בסדר, מקבלי השכר יודעים היטב מאיפה555 

5  מר יעקב צדקה:  האופוזיציה555 להיות יותר55

אל תגידו לנו מה להוריד5 למה המועצה הזאת  מר אייל כגן:

כשילה, משום מה משרדי הממשלה כאילו לא 

טי ולא אוכלים את התירוצים, לא של היועץ המשפ

של הזה5 למה היא כשילה? משום שאם תעברו על 

הנושא של הישיבה שבה דיברנו על החוק הראשון, 
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כבר  –אז אתם תראו מי נמצא איתנו שם5 קובי אלון 

לא נמצא איתנו, מנהלת אגף משאבי אנוש חני 

 לא נמצאת איתנו5  – שהתנגדנו לתשלום שלה וקסלר

 מה זה קשור?  גב' הגר פרי יגור:

לא נמצא איתנו5  –מנהל רשות הביטחון הקהילתי  אייל כגן:מר 

מועצה כשילה זו מועצה שלא מסוגלת לנהל את 

  -עצמה, וכשמתחלפים

 דקות5  4יש לך עוד  גב' הגר פרי יגור:

 רגע, אתה לא חבר במועצה הזאת?  מר אפרים מעודה:

 אני חבר אופוזיציה, ידידי5  מר אייל כגן:

 ופוזיציה זה גם חבר מועצה5 חבר א מר אפרים מעודה:

חבר אופוזיציה הוא חבר מועצה כשילה5 הנהלת  מר אייל כגן:

 המועצה5 

 אז תגיד הקואליציה, תגיד הקואליציה גרועה5  מר אפרים מעודה:

 אני אומר את זה5  מר אייל כגן:

 לא המועצה5  מר אפרים מעודה:

ולם נראה לי שלא צריך אפילו להגיד את זה, כ מר אייל כגן:

 יודעים את זה5 

 לא, לא, לא5 התכוונת שגם אתה כישלון5  מר אפרים מעודה:

 555 מצילים אתכם5 לא, אנחנו מגישים מר אייל כגן:

 אמרת המועצה5 מר אפרים מעודה:

אני מבקש שאת כל ההפרעות האלה תיקחי במועדי  מר אייל כגן:

 033מנהלים של משאבי אנוש,  4מנכ"לים, 4 הזמנים5

בדים, ובדיוק גם החוק הזה5 הנה, הביאו את קילו עו

החוק הזה, שאני רוצה להבין ממנו קודם כל את 

התעריפים שלו, על מנת להיכנס עוד פעם לכיס של 

 התושבים5 
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למה לא להיכנס לכיס של התושבים? השירות פה  

הוא כזה מדהים5 איפה הם יחנו בדיוק, מתחים 

ח ויש לענפות הם יחנו? בכחול לבן שם שזה מסרי

פגרים כאילו? אנחנו מכניסים את היד לכיס של 

התושבים עוד פעם5 איזה שירות, בירידה? על מה 

 אנחנו רוצים כסף? 

פה לא מדברים על הכסף5 אחר כך יהיה דיון על  מר אפרים מעודה:

 הכסף5 

את חושבת שאת תצליחי להוציא כסף מהחוק עזר  מר אייל כגן:

הנושא של הכנסות  הזה לחנייה? עוד לא סידרתי את

שמטילים ברכבת5 את חושבת שתעשי כסף מזה? כסף 

עושים מזה שמייצרים הזדמנויות, מה שלא קרה פה 

שנים5 כסף עושים מזה, לא מהכיסים של  057במשך 

האזרחים המסכנים האלה, שאת מתכוננת להכניס 

 את היד5 וגם אנחנו יודעים גם למה את עושה את זה5 

5 מר אפרים מעודה: 5  החוק הזה בקדנציה הקודמת5  5

ראינו בישיבתה תקציב האחרונה, שהפקחים לא  מר אייל כגן:

יודעים כאילו לגבות כסף5 אז עכשיו אנחנו מכינים 

עוד פעם חוק, בשביל שתהיה פה עוד עבודה לכמה 

 אנשים שלא מצליחים לגבות5 

אז גברתי הנכבדה, אנחנו מתנגדים לחוק הזה שהוא  

ת היד לכיס של התושבים5 אנחנו מכניס עוד פעם א

חושבים שיש הרבה מאוד נושאים שלא עולים פה על 

 סדר היום5 

 זכותכם לחשוב5  מר נתנאל קסטן:

אנחנו חושבים שלא מכבדים פה את הדמוקרטיה5  מר אייל כגן:

 ומה שהרבה יותר גרוע, לא מכבדים פה את החוק5
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 קרטיה5להיפך, אם לא מכבדים את הדמו גב' הגר פרי יגור:

אני מזכיר לך שאת עדיין מאפשרת לקבלן שהרישיון  מר אייל כגן:

  -שלו נשלל לעבוד

 נו, מה זה שייך עכשיו?  מר אפרים מעודה:

 מה זה, מסע בחירות עכשיו? גב' הגר פרי יגור:

 מסע בחירות את עושה מהבוקר עד הערב5  מר אייל כגן:

 לא, זה נשמע כמו מצע5   גב' הגר פרי יגור:

אני מזכיר לך שאת לא נותנת להעלות הצעות לחוק  אייל כגן: מר

של חברי הקואליציה שלך שמצביעים ברגליים, 

 בצורה בלתי חוקית ובלתי דמוקרטית5 

 טוב5  גב' הגר פרי יגור:

ג' במקרה הזה והיעדר קוורום,  מר אייל כגן: אני מזכיר לך שמועד 

מאוד מוטרד5 את מאבדת -במקומך הייתי מאוד

לאט את השליטה, את מאבדת את הניהול5 -לאט

החברים שיושבים על ידך מקבלים שכר ולכן הם 

 יגידו 'הן' על כל מה שאת אומרת5 

 מאוד קשה5 -הם עובדים מאוד גב' הגר פרי יגור:

אבל יש לך אופוזיציה שהולכת וגדלה5 ואני מבטיח  מר אייל כגן:

לך, קיבלת פיקדון בזכותנו, בזכות המצביעים של 

ב במושבה5 יש לך עוד שנה וחצי5 את יכולה לחייך טו

עד מחר, זה עובדות5 יש לך עוד שנה וחצי, אנחנו 

ניפגש בעוד שנה וחצי, את לא תהיי פה יותר ראש 

 מועצה, זה אני מבטיח לך וזה חלק מהעניין5 

 אני יכול לענות?  מר אפרים מעודה:

 אני מתנגד לחוק הזה, תודה רבה5   מר אייל כגן:

 אני רוצה את זכות הדיבור, בבקשה5  אפרים מעודה:מר 

 בבקשה, אפרים5  מר אייל כגן:
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זה בסדר, אופוזיציה, תגיד  –כל מה שאמרת מסביב  מר אפרים מעודה:

מה שאתה רוצה5 אבל אני אדבר לעצם העניין5 

 העניין הזה כבר הועלה עוד בזמן געש ז"ל5 

 כן5 שהיה ראש מועצה מצוין5  מר אייל כגן:

 אל תוסיף על מה שאני מדבר, בסדר?  ר אפרים מעודה:מ

 זו דעתי5  מר אייל כגן:

 לדעתי הוא לא היה מצוין, אוקיי?  מר אפרים מעודה:

 בעיה שלך5  מר אייל כגן:

לדעתי הוא גרוע5 מותר לי להגיד מה אני רוצה5 אבל  מר אפרים מעודה:

אני אומר, בנושא הזה, הועלה הנושא הזה, שבסופו 

  -ר, מר כגן, אם כבודושל דב

 הוא לא מקשיב5  גב' הגר פרי יגור:

 אני מקשיב, אני מקשיב5  מר אייל כגן:

אמנם אני מתבלבל עם הכובע הזה שאני לא מזהה  מר אפרים מעודה:

 אותך5 

זה בכוונה5 אני מחליף זהויות, זה בשביל לבלבל את  מר אייל כגן:

 האויב, ואתה לא אויב5 

עזוב555 מה שקרה, הרעיון הזה ארת אותו כגן5 נש מר אפרים מעודה:

שאנחנו אז בקדנציה ההיא, כשאתה, אני לא יודע 

איפה טיילת, אני הייתי בקדנציה ההיא, הייתה לנו 

בעיה של מקומות חנייה פה במושבה במיוחד, 

שמישהו יכל לשים את האוטו מהבוקר עד הערב, 

ם ובעלי החנויות היו שמים את זה5 אנשים לא555 מקו

 חנייה5 והיו לנו פה בעיות קשות מאוד5 

למה נהיה שונים  –ואז געש וכל חברי המועצה אמרו  

מכל המקומות בארץ? בואו נגיש בקשה למשרד 

הפנים וכו', אבל זו בקשה כללית, מבלי לתת פירוט, 
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מחירים וכו' וכו'5 קודם כל שיאשרו לנו משרד 

 הפנים או משרד התחבורה5 

 50 היו 7320-רנו את זה בבסופו של דבר, איש 

מערכות בחירות, אני לא יודע מה, התחלפו שרים, 

התחלפו זה5 הגיעה העת שביקשו מאיתנו לאשרר5 

כמובן, כשאנחנו נבוא נגיע לאיזה רחובות, לאיזה 

תעריף, לאיזה זה, זה יהיה טיעון נוסף, ואנחנו נשב 

ונגבש יחד איזה רחובות, מה הסכום, מה הפנגו, מה 

ובדי מועצה, מה קורה לחנויות, מה קורה קורה לע

לתושבי פרדס חנה5 זה יהיה דיון נפרד5 עכשיו אנחנו 

 סך הכל מאשררים את מה שהיה5 

ראשית אפרים, אני רוצה להצביע על משהו5 אם  אז מר אייל כגן:

תסתכל על התוספת הראשונה לחוק שאתה רוצה 

לאשרר כרגע, זה בניגוד למה שאתה אומר5 משום 

ששם רשום שהתעריף לרכב, למעט רכב כבד, יהיה 

חצי שקל פחות מהמחיר בעבור החנייה, על פי הסדר 

החנייה הארצי האחיד5 אז אני אשמח לדעת, אם 

  -יודע כאן מה מישהו

5  מר אפרים מעודה:  אתה תהיה בדיון כשנחליט55

לא, זה לא דיון5 אתה מאשר את החוק5 זה כבר  מר אייל כגן:

 כתוב, אפרים5 זה כבר כתוב5

 תגיד, איזה רחובות, אתה יודע?  מר אפרים מעודה:

רגע, שנייה אחת5 אני מדייק אותך5 אמרת שזה לא  מר אייל כגן:

 ם5 מתעסק עם תעריפי

 נכון5  מר אפרים מעודה:

 יש פה בחוק תעריפים5 יש פה תוספת ראשונה5  מר אייל כגן:

 משהו כוללני5  מר אפרים מעודה:
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 לא, זה לא כוללני5 זה בדיוק מה שאני אומר5  מר אייל כגן:

5  גב' מור כהן עמר:  לא, זה כתוב במילים55

 פחות ממה?  מר אפרים מעודה:

 המשפטי ויסביר5  יבוא היועץ מר אייל כגן:

שח,  7לא היועץ, זו לא בעיה של היועץ5 אם נחליט  מר אפרים מעודה:

 אז זה חצי שח פחות5 

  -אתה לא יכול5 לא, לא, לא, לא5 חצי שח פחות מר אייל כגן:

 ממה?  מר אפרים מעודה:

 המחיר בעבור חנייה5  מר אייל כגן:

 אין לנו מחיר אבל5 מר אפרים מעודה:

 עפ"י הסדר החנייה הארצי האחיד5  מר אייל כגן:

 אבל עוד אין מחיר5  מר אפרים מעודה:

 הנה, הוא אומר לך את המחיר5  גב' מור כהן עמר:

 אני נותן לך את המחיר5  מר אייל כגן:

 5 27-עולה אבל לכמה, ל מר טל דנטס:

 מישהו יכול בבקשה להראות לי מה זה סעיף555?  מר אייל כגן:

 א שאל555 הו :אבינועם ארזמר 

 )מדברים ביחד( 

 אוקיי, אני אמרתי את דעתי5 זהו5  מר אפרים מעודה:

 טוב5  גב' הגר פרי יגור:

אני רוצה  –טל רוצה לדבר5 ב'  –רגע, שנייה5 א'  מר אייל כגן:

לפקודת התעבורה,  ב', 53שיניר יראה לי את סעיף 

 ששם יש את תעריף החנייה, הסדר החנייה הארצי5 

5  יגור:גב' הגר פרי   אתה יכול לשאול את השאלה, ואני אגיד ליניר55

 שאלתי אותך שאלה בבקשה5  מר אייל כגן:

 מה השאלה?  גב' הגר פרי יגור:

 הסברתי לך הרבה5 מה, את לא מבינה?  מר אייל כגן:
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 מה השאלה? אתה יכול לחזור?  גב' הגר פרי יגור:

 אני אחזור ולאט5  מר אייל כגן:

 כן5  גב' הגר פרי יגור:

שימי לב, יש תעריף חנייה ארצי5 התעריף הזה מופיע  מר אייל כגן:

 53גם בתוספת הראשונה שלך לחוק, וגם בסעיף 

 לפקודת התעבורה5 

 מה השאלה?  גב' הגר פרי יגור:

השאלה היא כזאת, מהו התעריף הזה? את יכולה  מר אייל כגן:

להצביע לנו במסגרת ההכנה לחוק? היועץ המשפטי5 

ים לקחת פה חצי שקל פחות  מהתעריף והולכ

 הארצי5 

 רצית להגיד משהו? טל, יש לך משהו להגיד?  גב' הגר פרי יגור:

 כן, בהחלט5  מר טל דנטס:

 בבקשה5  גב' הגר פרי יגור:

אפשר לקבל תשובה על השאלה, מר יניר היועץ  מר אייל כגן:

 המשפטי? תודה5 

 כן, עוד מעט, שנייה5  גב' הגר פרי יגור:

 או שאתה יועץ משפטי של הזה? מר אייל כגן:

 אנחנו ננהל5 הוא יענה כשאני אתן לו לענות5  גב' הגר פרי יגור:

למה? הוא יועץ משפטי שלך או יועץ משפטי של  מר אייל כגן:

 המועצה5 

 טל, בבקשה5  גב' הגר פרי יגור:

 לא הבנתי, יועץ משפטי שלך או של המועצה?  מר אייל כגן:

 טל, בבקשה5  י יגור:גב' הגר פר

 אבל היא רשאית להגיד לו לא לענות5  מר אפרים מעודה:

 היא רשאית להגיד לו לא?  מר אייל כגן:

 אני מנהלת את הדיון, לא אתה5  גב' הגר פרי יגור:
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נהלת מה זה את מנהלת את הדיון? רואים איך את מ מר אייל כגן:

 את הדיון ואיך את מנהלת את המועצה5 

 היא המנהלת, מה לעשות5  עודה:מר אפרים מ

 בושה וכלימה, כישלון קולוסאלי5  מר אייל כגן:

 מעולה5  גב' הגר פרי יגור:

 את אפילו לא יודעת שיש לך את התוספת הזאת5  מר אייל כגן:

 תודה רבה על המחמאות5 טל5  גב' הגר פרי יגור:

 בהחלט תקבלי5 כשמגיע, אז מגיע5  מר אייל כגן:

 טל5  ור:גב' הגר פרי יג

5  מר אייל כגן: ג'  כישלון, מועד 

אני מוכן לתמוך הזה, בתנאי שמכניסים בו שעתיים  מר טל דנטס:

ראשונות חינם5 כל עוד לא יכניסו בחוק שעתיים 

ראשונות חינם, זה אומר שאנחנו הולכים לקחת כסף 

מהתושבים שלנו עצמם5 אך ורק מהתושבים שלנו 

  -עצמם, ולא עושים שום פעולה

אגב, אני מסכים לרעיון שלך באופן עקרוני, כשנדון,  אפרים מעודה: מר

 לא עכשיו5 

 מה זה כשנדון?  גב' מור כהן עמר:

5  מר טל דנטס:  אני לא סומך על אף אחד5 עכשיו55

 אז אוקיי, אז תגיד5  מר אפרים מעודה:

 לא סומך על אף אחד5 זה הזמן שלי5  מר טל דנטס:

ושב, יהיה הכל555 בדיון כשנדון פתוח כדי יהיה תו ת מר אפרים מעודה:

 לעזור, נקבל את הדעות שלכם, זה יהיה ענייני5 

 אתה קובע פה את כל עקרונות החוק5  מר טל דנטס:

 כן5  מר אפרים מעודה:

אחרי זה, אף אחד לא ישאל אותך באמת מה לעשות5  מר טל דנטס:

אני לא יכול לאשר חוק כללי, בלי לרדת עכשיו לדיון 
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 5 הזה

 אבל כבר אושר, הוא אושר5  מר אפרים מעודה:

 לא אושר, זה מחדש5  מר אייל כגן:

5  גב' הגר פרי יגור:  אישרת אותו55

 אבל לא הייתה את ההסתייגות הזאת5  מר אייל כגן:

5  מר טל דנטס:  נכון, אישרתי אותו55

 אז הוא היה בקואליציה5  מר אפרים מעודה:

 גב'תי אותו, וגם לא את השכר של אבל אני לא אישר מר אייל כגן:

 חני5

 אתה לא היית, אתה לא היית5  גב' הגר פרי יגור:

 התנגדתי בהנהלה לשכר של גב' חני5  מר אייל כגן:

כמו שגם פעם שעברה לא היית, וגם פעם שעברה  גב' הגר פרי יגור:

 שעברה לא היית5 

י אלון? , הגר פרי יגור5 איפה גב' חני? איפה קוב93% מר אייל כגן:

איפה כל האנשים האלה, ברחו ממך? איפה העוזר 

 שלך? 

 )מדברים ביחד( 

 אני מעלה להצבעה5  גב' הגר פרי יגור:

 שנייה, יש לי עוד דקה, אני לא אאריך5  מר טל דנטס:

עוד לא קיבלנו תשובה מהיועץ המשפטי5 אז כרגיל  מר אייל כגן:

 אתם מצביעים בלי לדעת על מה שאתם מצביעים5 

 תקבל אחרי זה תשובה לכל דבר5  ב' הגר פרי יגור:ג

אני לא רוצה תשובה אחרי זה5 אני רוצה תשובה  מר אייל כגן:

 עכשיו מהיועץ המשפטי5 

 בבקשה, טל5  גב' הגר פרי יגור:

יניר,  מר אייל כגן: יש לך תשובות, מר יניר? יש לך תשובות, מר 

 5 53לסעיף 
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 כבד אותו5 חבר שלך מדבר, ת גב' הגר פרי יגור:

5  מר אייל כגן:  תענה5 אני מכבד55

אישרתי אותו אז וקראתי את הפרוטוקול5 וגם אז  מר טל דנטס:

 אמרתי בדיוק את אותו דבר5 

 בסדר5 וגם אז קיבלת את אותה תשובה5  גב' הגר פרי יגור:

גם אז אתם אמרתם את אותו דבר5 מה שקרה, מאז  מר טל דנטס:

מך על שום מילה שלך, ועד היום, שהיום אני לא סו

הכל התגלה כשקרים5 ולכן, אני לא סומך ולא יכול 

 לאשר חוק שאת מעבירה5 

 מאה אחוז5   גב' הגר פרי יגור:

עובדה שמר אפרים אומר משהו אחד, מנוגד לגמרי  מר טל דנטס:

 ממה שכתוב5 

5  מר אייל כגן:  לגמרי, גם היועץ המשפטי55

יף הזה5 אם אנחנו לא אז בואו נוריד את הסע מר טל דנטס:

קובעים תעריפים, אז בואו נשאיר5 כי החוק הזה לא 

מאפשר לך בכלל לשחק עם תעריפים5 החוק הזה 

 מדויק5 

 טוב, זו דעתך5  מר אפרים מעודה:

 החוק הזה מדויק5  מר טל דנטס:

 מה זה דעתך? רגע5  מר אייל כגן:

 לא, זה כתוב5  מר טל דנטס:

 אני לוקח? כתוב כמה  מר אפרים מעודה:

 כן5  מר טל דנטס:

 כן5  גב' מור כהן עמר:

 כן5 תקרא את החוק, אפרים5  מר אייל כגן:

 סליחה, כתוב איזה רחובות?  מר אפרים מעודה:

 מה זה משנה? כתוב את התעריף5  מר אייל כגן:
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 555 תושבי פרדס חנה?  מר אפרים מעודה:

ים5 תבוא כתוב את התעריף, תקרא את החוק, אפר מר אייל כגן:

 מוכן לישיבות5 

 זה נוח לך, אפרים5 גב' מור כהן עמר:

 555 7320-אני ב מר אפרים מעודה:

תצביעו, אתם ממילא מריונטות, אתם ממילא  מר אייל כגן:

מרימים את היד כמו בובות5 אז מה זה משנה? אתם 

 מנסים לייצר איזשהו דיון5 

 555 נער חדש שהגיע למועצה5  מר אפרים מעודה:

מה זה קשור לנער חדש? נער חדש ומוכשר ויודע מה  אייל כגן: מר

 הוא מדבר5 

 לא, אתה לא יודע מה היה5  מר אפרים מעודה:

מה זה אכפת לי מה היה? מה זה משנה מה היה?  מר אייל כגן:

 אילי פאת מאת5 

חברים, מי בעד אשרור ההחלטה? ירים את ידו5  גב' הגר פרי יגור:

 ת ידו5 תודה5 נושא הבא5 תודה5 מי נגד? ירים א

לא יודעים על מה אתם מצביעים אפילו, תתביישו  מר אייל כגן:

 לכם5 פשוט תתביישו לכם5 תודה יניר על התשובות5 

 
 הצבעה:

)הגר פרי יגור, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל  1 – בעד

 (דוד כמוסנחמיה מנצור,  ,קסטן, נחום גנצרסקי

 (מור כהן עמר, ן, טל דנטס)אייל כג 3 – נגד

לאישור חוק  70.62.2760החלטת מליאה מיום  רתהמועצה מאשרמליאת 

 העזר לפרדס חנה כרכור )העמדת רכב וחנייתו(.

 

אישור שינוי זכויות חתימה בחשבון הורים ובחשבון הרשות בביה"ס  .2

 רימון יסודי: 
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 .34401410א. נועה יזדי, מנהלת ביה"ס, ת.ז.  

 .711707231ן, מנהלית ביה"ס, ת.ז. ב. עדי כה 

 .30023210ג. ארז ברוך, גזבר ועד הורים, ת.ז.  

 

אישור שינוי זכויות חתימה בחשבון הורים5 מי בעד  גב' הגר פרי יגור:

אישור שינוי זכויות חתימה? ירים את ידו5 כולם5 

 אייל, אתה בעד, נגד? נמנע? 

 בעד, בעד5  מר טל דנטס:

 עד אישור הבדיחה הזאת כל פעם מחדש5 אני ב מר אייל כגן:

על זה אמרנו שתעשו ועדה ולא תביאו את זה לישיבה  מר טל דנטס:

 חברים נכבדים5 27של 

 שכולם קוראים את תעודות הזהות האלה5  מר אייל כגן:

 אמרנו את זה בתחילת הקדנציה5  מר טל דנטס:

 סבבה5  גב' הגר פרי יגור:

יא את זה? ומה עם תעודת זה כזה מסובך להב מר טל דנטס:

עוד פעם סליחה?  הזהות, למה נוספה תעודת זהות? 

 עוד פעם טעות? 

555 סליחה, כזאת כשילה, אלוהים5 סוף סוף  מר אייל כגן:

 תתמודדי עם האופוזיציה5 

 )מדברים ביחד( 

שמישהו יתבע את המועצה בסוף? אה, סליחה,  מר טל דנטס:

 טעות, לא יקרה5 

 

 הצבעה:

 (66אחד ) פה – בעד

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

 (, מור כהן עמראייל כגן, טל דנטס ,דוד כמוסנחמיה מנצור,  ,גנצרסקי
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שינוי זכויות חתימה בחשבון הורים מאשרת מליאת המועצה פה אחד 

 רימון יסודי: ובחשבון הרשות בביה"ס 

 .34401410ה"ס, ת.ז. א. נועה יזדי, מנהלת בי 

 .711707231ב. עדי כהן, מנהלית ביה"ס, ת.ז.  

 .30023210ג. ארז ברוך, גזבר ועד הורים, ת.ז.  

 

 . 2722מאי  –תב"רים  .3

 

5 סלילת רחוב 7247תב"רים5 שיפוצי קיץ, תב"ר  גב' הגר פרי יגור:

 5 7340התנאים, הגדלה, 

 אריה, למה יש פה הגדלה?  מר אייל כגן:

  -יש עבודות נוספות :אריה רפפורט אדר'

 5 7747יביל  גב' הגר פרי יגור:

למהנדס המועצה סליחה רגע, הוא מסביר5 מותר  מר אייל כגן:

 להסביר על מה הוא מגדיל?

 לא, לא5 מותר לכם לשאול שאלה5  גב' הגר פרי יגור:

 033,333שאלנו את השאלה, והוא יענה לנו, כי זה  מר אייל כגן:

 שח5 

 תשאל שוב את השאלה5  הגר פרי יגור:גב' 

 033,333שבחיים לא הרווחת אותם בצורה רגילה5  מר אייל כגן:

שח, אני שואל  033,333שח, גב' הגר פרי יגור5 

שאלות ולא מקבל תשובות, את לא מסוגלת לתת 

 תשובות5

 שאל את השאלה5 גב' הגר פרי יגור:

 שאלתי5 מר אייל כגן:

 אם תשאל אותה יותר בנועם5 אולי  גב' הגר פרי יגור:

למה במועצה הזאת ממשיכים לעבוד עם קבלן ללא  מר אייל כגן:
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 רישיון? את יכולה לתת לי תשובה?

 אתה רוצה555?  גב' הגר פרי יגור:

 את יכולה לתת לי תשובה על זה?  מר אייל כגן:

 מי בעד התב"רים? ירים את ידו5  גב' הגר פרי יגור:

 שח5  033,333ההגדלה של התנאים, אני נגד  מר אייל כגן:

 תודה5 מי נגד התב"רים? ירים את ידו5  גב' הגר פרי יגור:

 אני נגד התב"רים5  מר אייל כגן:

 לא עברנו על התב"רים5  מר טל דנטס:

 אני בעד5  גב' מור כהן עמר:

 בעד5 טל?  גב' הגר פרי יגור:

 בואו נעבור על התב"רים, לא עברנו עליהם5  מר טל דנטס:

אי אפשר לעבור, היא לא נותנת לנהל ישיבה5 כמו  מר אייל כגן:

 שהיא לא נותנת555 הצעות חוק5 

 

 הצבעה:

)הגר פרי יגור, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל  67 – בעד

 (מור כהן עמר, טל דנטס ,דוד כמוסנחמיה מנצור,  ,קסטן, נחום גנצרסקי

 )אייל כגן( 6 – נגד

 כדלקמן: 2722מאשרת תב"רים מאי המועצה מליאת 

 שינוי מקור מימון. –שיפוצי קיץ  – 2640

 הגדלה.  –סלילת רחוב התנאים  – 2740

 חדש.  –יביל קידום נוער  – 2212

 הגדלה.  –מבואה בביה"ס מרחבים  – 2671

 

אני רק מבקשת מאריה לעדכן בנושא של הבמפרים  גב' הגר פרי יגור:

ה, והאם אתה יכול לתת בעציון, מה שדיברנו בהנהל

 רק עדכון בעניין הזה5 
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לא, זה לא על סדר היום, אנחנו לא רוצים לקבל את  מר אייל כגן:

 העדכון הזה5 

  -זה עדכון גב' הגר פרי יגור:

 זה לא על סדר היום, זה לא על סדר היום5 מר אייל כגן:

5  גב' הגר פרי יגור:  אתה לא רוצה עדכון55

 יב5 לא חי מר אפרים מעודה:

זה לא על סדר היום, ידידי5 יש הצעה לסדר של  מר אייל כגן:

אביעד סיני, שלא תנסה לגנוב לו את התהילה5 רחוב 

עציון, יש לו הצעה לסדר של במפרים, הוא מבקש 

להעלות את זה, הגברת לא נותנת לו להעלות, בניגוד 

 לחוק5 זה לא בסדר5 

 שמעתי אותך5 טוב,  גב' הגר פרי יגור:

  555כמו שהיא לא נתנה לו היא יודעת את זה היטב5 יל כגן:מר אי

 אייל, אם אתה רוצה לפתוח בסטה, לך לשוק5  גב' הגר פרי יגור:

 אני לא רוצה לפתוח5  מר אייל כגן:

 פה זה לא בסטה וזה לא שוק5  גב' הגר פרי יגור:

 בסטה? את בסטיונרית5  מר אייל כגן:

 תפסיק לצעוק5  גב' הגר פרי יגור:

לא רק שאת בסטיונרית555 את לא עונה תשובות, את  מר אייל כגן:

 לא עונה על שאלות5 

 את לא מאפשרת שום דרך דמוקרטית5  מר טל דנטס:

 את דוחה ישיבות לחינם, אין לך קוורום5 מר אייל כגן:

 את מנצלת את הכוח שלך, את היהירות שלך5  מר טל דנטס:

 בדיוק5 מר אייל כגן:

 א מאשרת5 אחרי זה את באה בתלונות לאחרים? ול מר טל דנטס:

 תודה5 אריה5  גב' הגר פרי יגור:

אני לא קיבלתי תשובה5 יניר, אתה לא יועץ משפטי,  מר אייל כגן:
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 אתה יודע את זה5 

 למה ההצעה לסדר של אביעד לא עלתה?  מר טל דנטס:

 555 יועץ משפטי לממשלה5 שאלתי שאלה5  מר אייל כגן:

מה אתה רוצה? את התעריף? אני אתן לך את  :עו"ד יניר גור

 התעריף5 

תן לי את התעריף, לא אחר כך5 אל תגיד לי 'אחר  מר אייל כגן:

 כך', אתה צריך לבוא מוכן לישיבה5 

 אגורות, בסדר?  950 :עו"ד יניר גור

 אגורות?  950 מר אייל כגן:

 ות5 נכון, כן5 ואל תתפוס אותי אם יש מדדים והצמד :עו"ד יניר גור

 שמעת, אפרים? גב' מור כהן עמר:

 כמה, עוד פעם?  מר אייל כגן:

 שח5  950 :עו"ד יניר גור

לשעה? שמעת אפרים? זה כן מופיע בחוק,  מר אייל כגן:

 התעריפים5 רק שתהיה בעניינים5 

בסדר5 ולעניין השעתיים של הפטור, אנחנו נדון  גב' הגר פרי יגור:

 בזה555 

 ור5 כמו שאתה בהצעות של אביעד סיני5 ברור, בר מר אייל כגן:

 אריה, בבקשה5  גב' הגר פרי יגור:

פרטנית, אנחנו דנו בוועדת התנועה האחרונה, ועדת  :אדר' אריה רפפורט

גבשושיות ברחוב  0תיאום תמרור, ואישרנו להציב 

עציון, במקומות שיש מדרכה5 הסיבות שבעבר לא 

ל היכן מגבלה ש אושרו, זה בין היתר בגלל שהייתה

שאין מדרכה, אז הנהגים נוטים לעקוף את הבמפר 

בשוליים5 אבל דנו בזה שוב ואיתרנו שם כמה 

 מקומות שאפשר להציב5 

ובעיקרון, אנחנו נעבוד עם יועץ התכנון של רשות  
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התמרור, כדי לעשות איזושהי תכנית לפי קטגוריות 

של צירים עיקריים שבהם התנועה צריכה לזרום, 

ן555 צמתים עם מעגלי תנועה5 צירים ואמצעי הריסו

מקומיים פנימיים ששם נקבעו עקרונות להיכן 

 ובאיזה אמצעים לפעול, לרסן מהירות נסיעה5 

 זו החלטה של ועדת התנועה או החלטה של מי?  מר אייל כגן:

  -העבודה תהיה עבודה של :אדר' אריה רפפורט

 החלטה שהתקבלה באיזה פורום?  מר אייל כגן:

 החלטה מקצועית שלי5  :ריה רפפורטאדר' א

 אוקיי5  מר אייל כגן:

כדי לעשות איזושהי עבודת הכנה5 על בסיס זה,  :אדר' אריה רפפורט

 בוועדת התנועה שנתנאל555 

 אז בוועדת התנועה או בוועדת התמרור?  מר אייל כגן:

 תן לי לסיים5  :אדר' אריה רפפורט

 גורמים החיצוניים? כאילו איזו ועדה יש, עם ה מר אייל כגן:

העבודה תיעשה על ידי יועצת תנועה, שהיא יועצת  :אדר' אריה רפפורט

התנועה של רשות התמרור5 הדיון בהמלצות שלה 

 יהיה בוועדת התנועה, ונקבע מדיניות5

 אוקיי5  מר אייל כגן:

 אריה, מה תאריך ביצוע?  מר נחמיה מנצור:

 דברים נפרדים555 7זה  :אדר' אריה רפפורט

 תודה, אריה5    )מדברים ביחד(  מר אייל כגן:

 תודה רבה וערב טוב5 תודה על העדכון, תודה לכולם5  גב' הגר פרי יגור:

 

        __________________ 

 גב' הגר פרי יגור              

 ראש המועצה                

 


