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 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 (15/22) 69ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 03.11.2022, גתשפ" חמישי, ט"ז בחשווןמיום 
         

 

 משתתפים:

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

מר נתנאל חבר מועצה,  –ראש המועצה, מר אורי פרץ  סגן –אפרים מעודה 

חבר  –חבר מועצה, מר דוד כמוס  –מר נחום גנצרסקי  חבר מועצה, –קסטן 

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

 חבר מועצה. –מר אביעד סיני חבר מועצה,  –יוני חכימי 

 

 נעדרו:

מ"מ וסגן ראש המועצה,  –מר יואב קעטבי מועצה, חבר  –מר נחמיה מנצור 

 חבר מועצה. –חברת מועצה, מר אייל כגן  –גב' מור כהן עמר 

 

 :סגל

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

גב'  דובר המועצה, –מר אבי ברומברג  ,מהנדס המועצה –אדר' אריה רפפורט 

מנהל אגף שפ"ע,  –אגף החינוך, מר אהוד קוברסקי מנהלת  –אוריה ירדני 

 נציגת חברת זוויות.   – אתי רוזנטלגב' 

 

 

 *** 18:25*** הישיבה נפתחה בשעה: 

 

 *** 20:14*** יעקב צדקה עזב את אולם המליאה בשעה 

 *** 20:46*** דוד כמוס עזב את אולם המליאה בשעה 

 *** 20:15*** אלדד בר כוכבא עזב את אולם המליאה בשעה 

 

 *** מוקלטת, מצולמת, מתומללת ומשודרתהישיבה *** 
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  :הצעות לסדר

 

בנושא ממתני מהירות ברחובות שונים ברחבי פרדס חנה  הצעה לסדר .א

 .30.08.2022כרכור, שהוגשה על ידי אביעד סיני מיום 

ה לסדר בנושא בדיקת הנסיבות לעזיבה המונית של עובדי הצע .ב

ה ולקידום וחיזוק מעמד עובדי המועצה, שהוגשה המועצה את המועצ

 .14.09.2022ע"י אביעד סיני מיום 

הצעה לסדר בנושא הגשת התנגדות בשם מועצת פח"כ לתכנית החפ"ק  ג.

יוני חכימי מיום  למתחם בפארק התעשייה קיסריה, שהוגשה ע"י 

30.10.2022. 

ת הצעה לסדר בנושא קביעת מדיניות תכנון לאור החלטות ועד ד.

הדרים והחלטה לערור לוועדה -ההתנגדויות המחוזית בתכנית עמל

יוני חכימי מיום   . 30.10.2022הארצית להתנגדויות, שהוגשה ע"י 

  
  על סדר היום:

 עבודות הפיתוח ואכלוס השכונה.  –שכונת עומרים  .1

משכר מנכ"ל, וחוזה העסקה  40%-30%אישור שכר בכירים בגובה  .2

המועצה, לגב' עדי יהלומי, החל מיום  אישי לעוזרת מנכ"ל

 , בכפוף לאישור משרד הפנים. 23.10.2022

 אישור זכויות חתימה לפתיחת חשבונות בנק לגבי הילדים. .3

 .2022נובמבר  –תב"רים  .4
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לכולם, תודה לכל הקהל שהגיע, שלום לכל  ערב טוב גב' הגר פרי יגור:

הילדים, הילדים. בגלל וביתר שאת, נגיד זאת בגלל 

מאוד מבקשת שנשמור על שיח מכבד ועל -אני מאוד

דיון שנשמע אחד את השני ולא להתלהם, כי אם יש 

משהו באמת, ואני אומרת את זה כאמא, זה שיעור 

באזרחות. אז בואו נלמד אותם שגם אפשר לעשות 

 את זה יפה. גם מחאה אפשר לעשות יפה. 

ין. אז ערב טוב. אני פותחת את הישיבה שמן המני

נושאים, אני רק אומרת לקהל  4לפני עומרים יש לנו 

נושאים ראשונים. אם  4שהגיע, לפני עומרים יש לנו 

אתם רוצים לצאת, אתם רוצים לחזור אחר כך, זה 

 בסדר. אבל תנו לנו לאפשר את הדיון בשקט. 

 

הצעה לסדר בנושא ממתני מהירות ברחובות שונים ברחבי פרדס חנה  א.

 .30.08.2022על ידי אביעד סיני מיום  כרכור, שהוגשה

 

הצעה לסדר של אביעד על ממתני  –נושא ראשון  גב' הגר פרי יגור:

 תנועה, בבקשה. 

דבר ראשון, ברוכים הבאים כולם. חשוב שבאתם  :מר אביעד סיני

ושיהיו רק בשורות טובו לכולנו. הנושא הזה בעיניי 

, גם הוא נושא שאין בו קואליציה ואופוזיציה. באמת

כשישבתי בקואליציה, גם כשישבתי באופוזיציה, 

ניסיתי לקדם את העניין הזה, כי להבנתי הוא 

קריטי, להבנתי הוא קריטי ברמה, אני מקווה שלא, 

 של חיי אדם. 

אבל שמתקשר אליי גברא, מי שמכיר בדרך למרחב, 
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תקשיב, זאת האמת, יש פה סכנת חיים  –ואומר לי 

רויות מטורפות ביישוב. היום שאנשים נוסעים במהי

ואנחנו, והייתי  ומה אתם עושים עם התופעה הזאת?

בוועדת תיאום תנועה, ואני מכבד את הגורמים 

המקצועיים, אבל אני מעל הגורמים המקצועיים 

בעניין הזה, כי אני חושב שאנחנו כמועצה צריכים 

להנחות אותם. ואנחנו כמועצה שותקים, אז יש לנו 

 בעיה. 

לאל, מדינת ישראל המציאה פתרונות,  עכשיו תודה

לא צריך להיות פה מומחה לתחבורה כדי להבין איך 

מאטים תנועה, חוץ מאכיפה באמצעות משטרת 

ניידות כל רגע נתון  200ישראל, ומצידי שיהיו פה 

ביישוב, אבל זה לא המצב. המציא המחוקק, משרד 

התחבורה כולם, תמרורים ומעברי חצייה כדי 

ו לחצות רחוב בבטחה, ובמפרים, שאנשים יוכל

 שהיום יש אלתורים חדשים. 

והעירו לי, לא במפרים, ממתני תנועה כאלה ששמים 

פלסטיקים על הרצפה, או מעבר חצייה שהוא מוגבה 

קצת, ואז יש סוג של האטה, ואין את כל הג'עגוע 

 שעוברים דברים גבוהים. 

ולהבנתי, בהתחשב בעובדה שהיום כולם טרודים, 

את הפלאפונים האלה שיש בהם הרבה יתרונות, ויש 

אבל הרבה חסרונות, וכולם ממהרים לרכבת, ולשים 

את הילדים, שיהיו בריאים הילדים, צריך לשים 

ג'יפים והם פחות רגישים,  אותם וכו'. ולכולם יש 

ורכבים חשמליים. וכל הסלט הזה שנהיה על הכביש, 

 . מתבקש שניתן תשובה הולמת לדבר הזה במציאות
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זה גם לא תורה מסיני בחלק מהדברים, זה לא איזה 

 –דרמה גדולה בחלק מהדברים. זה פשוט להגיד 

סדורה, אנחנו מייצרים פתרונות, עם איזושהי תכנית 

לפחות שהם דחופים בעיניי  דבריםובינתיים 

 להיעצר. 

עכשיו אני אסביר לכולם פה כדי שיבינו, חלק 

יינו ביחד אפילו יודעים. אגב, הגר ודאי יודעת, וה

בוועדת תיאום תנועה פעם, וכל הכבוד. בחלק 

מהדברים התשובה של הגורמים המקצועיים, אי 

 2אפשר לשים עכשיו במפר או מעבר חצייה, כי אין 

טוב, אבל  –הצדדים. ואז אני אומר  2-מדרכות ב

ריבונו של עולם, אז בואו נייצר את המדרכות איפה 

 ה. שצריך לייצר את מעברי החציי

מה גם, והנה זה מהיום, מרח' אחוזה, מה גם שיש 

מקומות שאנחנו לא עומדים בתקן, ויש במפרים. אז 

למה ברחוב אחוזה? שואלים אותי, לי אין תשובה. 

למה ברח' אחוזה יש במפרים, וכשאתה אומר לי 

שברח' שדרות  הציונות אין מדרכות, אז אין 

.. אמרו במפרים, אם באחוזה יש. מה זה, בגלל שהם.

לי את זה. אז אני לא רוצה להיכנס. זה מה שאמרו 

 לי, נחום, אלוהים עדי. 

אז אני לא רוצה להיכנס לסרט הזה. בואו נקבע, 

לפחות באותם מקומות שאנחנו, אני לפחות יודע 

שהם צועקים, עציון, ודרך למרחב, ורחוב הדרור, 

ורחוב הדרים, בעיקר ליד הבית של ממלא מקום 

 . ראש המועצה

 בדרור כבר יש.  :מר אפרים מעודה
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 בדרור יש, נכון.  :מר אביעד סיני

יוני חכימי  בחלק העליון.  :מר 

 נכון, כל הכבוד, מעודה.  :מר אביעד סיני

 )מדברים ביחד( 

וחבצלת, ורח' החשמונאים, בקטע בין דרך למרחב...  :מר אביעד סיני

מלאכי ובדרך הבנים, בין המייסדים לדרך קדמה, 

' סיני מוריה, ששם עשינו רחובות חדשים וכל ברח

הכבוד, יישר כוח, אבל בלי במפרים. פסי האטה, או 

גורמים ממתנים. וברח' המושב, שעתיד להישרף, 

 שבכל המקומות האלה נקבע סטנדרט. 

עכשיו עוד דבר שהוא איזו המצאה פרדס חנאית, 

לפחות מהבדיקות שאני עשיתי, ואני מכבד, כולם 

י מאוד אוהב גם את הגורמים יודעים שאנ

המקצועיים הרלוונטיים ומעריך אותם. אבל 

כשאומרים שזה כביש מהיר, כמו למשל בקטע של 

רחוב ההדרים ליד הבית של ממלא מקום ראש 

המועצה, חברי יואב קעטבי שם, לפני הצומת עם 

 דרך הים. 

 גם אני גר ברח' ההדרים, תזכיר גם אותי.  :מר אפרים מעודה

 אתה גר לפני כן. אין במפרים גם אצלך, מחילה.  :עד סינימר אבי

 לך יש כיכר בלי תמרור.  :קהל

,  :מר אביעד סיני אחרי זה אין במפר, אין במפרים. אז גם אצלו

 כמוס. אני מסכים איתך, אני בעד. 

 אביעד, מה ההצעה הקונקרטית? גב' הגר פרי יגור:

מדרך למרחב ועד  רגע, החליטו שהחלק הזה אגב, :מר אביעד סיני

דרך הים, בקטע של רחוב ההדרים, הוא דרך מהירה. 

מה זה, ריבונו של  –ואמרתי לוועדת תיאום תנועה 
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עולם? למה שתהיה דרך מהירה בלב יישוב עם בתים, 

עם ילדים שחוצים. אני מידי פעם רץ שם בבקרים, זו 

 סכנת נפשות בבוקר.

ע למה שייסעו פה בדרך מהירה? מי שבא לו לנסו

. פה ביישוב צריך לנסוע 6בדרך מהירה, שילך לכביש 

קמ"ש, ואנחנו צריכים  50במהירות המותרת, עד 

לאפשר שהדבר הזה יישמר ככל הניתן. אני לא מבין 

יש תקנים כאלה  את ההתעקשות בדבר הזה. גם אם 

 ואחרים, אז בואו ניצמד לתקנים. אני אסביר. 

מהירה, אני רוצה לראות את התקן שזה נהיה דרך 

או את התקן שקבע שאי אפשר לייצר. אגב, בחלק 

מהמקומות יש מדרכה בצד אחד. האם זה מאפשר 

במפר או לא? אלוהים יודע. אני רוצה גם להוסיף 

עוד דבר, ואין לי חלילה טענה. אבל יש פה, סביב כל 

הסוגיה של היישוב, סוג של ניגוד עניינים. אני 

א באופן כללי, אסביר, לא חס ושלום קונקרטית, אל

באיך שהעסק עובד, יש סוג של ניגוד עניינים שצריך 

גם עליו לתת את הדעת, ובגלל זה גם חשוב לדעתי 

 שנלחץ. 

ניגוד העניינים הוא כזה שמי שמרשה ונותן בסוף 

לראש הרשות את המקום לחתום על הרישיון הזה 

של להקים במפר, תמרור, כל דבר כזה, זו רשות 

אותו... שאמור לבצע. אז אני לא  רישוי, בפועל, זה

חס ושלום מטיל ספקות. אבל אני אומר שיש פה 

 איזה ניגוד עניינים מובנה. 

 זה לא בדיוק.  גב' הגר פרי יגור:

  -כן, הגר. רשות רישוי היא מורכבת ממהנדס :מר אביעד סיני



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 03.11.2022מיום  69ישיבת מועצה מן המניין 

 

 9 
 

 ועדת תמרור, מה?  :מר אפרים מעודה

שירלי היקרה שלצערי ועדת תמרור, זה מהנדס,  :מר אביעד סיני

עזבה וחבל, זה אובדן גדול. אני לא ידוע על איזה 

טייטל היא הייתה שם, מהנדס ממשרד התחבורה, 

מומחה בתחבורה שהוא לא חלק מהמועצה אני 

 מסכים, וקצין משטרה. 

 נכון.  גב' הגר פרי יגור:

אבל עקרוני, מי שמרשה, נותן את הרישיון, הוא גם  :מר אביעד סיני

 חר כך מסונג'ר במירכאות לבצע. מי שא

 לא נכון. אנחנו מבצעים, אנחנו הגורם המבצע.  גב' הגר פרי יגור:

בסדר, הגורם המבצע, זאת ההנדסה שגם מאשרת  :מר אביעד סיני

וגם מבצעת. אז יש פה איזה פרדוקס, שאני לא חס 

ושלום אומר, זה פרדוקס שקיים בכל הארץ. אבל 

קונקרטית. אני לא יכול אנחנו צריכים לפתור אותו 

לראות את זה יותר, בעיניי זו באמת הכתובת על 

 הקיר, ומתבקש לסיים עם העניין הזה. 

 טוב.  גב' הגר פרי יגור:

שהבמפרים יהיו תקניים ושיהיו תמרורים כמו  :קהל

 שצריך, שלא יהיו רק כיכרות בלי תמרורים. 

 ה. תודה. אורה, הדיון הזה של חברי המועצ גב' הגר פרי יגור:

 בסדר, גם זכותי לדבר.  :קהל

 תודה, אורה.  גב' הגר פרי יגור:

אני אדבר מה שאני רוצה. את לא עונה, גם ככה את  :קהל

 לא עונה, מנפנפת. 

 אני מבקש, אני מדבר, אני מבקש שקט.  :מר נחום גנצרסקי

 בסדר, גם אני רוצה לענות לה. היא מנפנפת.  :קהל

א יודע אם אתם שמתם לב, בלילות האחרונים, אני ל :מר נחום גנצרסקי
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, טסים פה טרקטורונים 01:00-ל 23:00בסביבות בין 

ואופנועים, ולא רק שהם עושים רעש ומפריעים את 

 מנוחת השכנים, זה פשוט מסוכן. 

 נון.  גב' הגר פרי יגור:

באיזשהו מקום באמת, אני לא יודע באיזה רחובות  :מר נחום גנצרסקי

 רחובות לא, אבל צריך לטפל בזה.  צריך ובאיזה

בעיקר ברחוב התחייה יש לנו בעיה קשה מאוד של  גב' הגר פרי יגור:

טרקטורונים. ביום שישי האחרון, ייאמר לזכות 

תושב שפשוט גם במקרה הייתי זמינה, והעביר לי 

 סרטון בלייב. 

 אני לא שומע, הגר, לא שומעים.  :מר אביעד סיני

ני לא יכולה לצעוק כמוך, אני מצטערת. א גב' הגר פרי יגור:

טרקטורונים ברח' התחייה, שתושב העביר לי סרטון 

בלייב. יצרתי קשר עם המפקד של השיטור העירוני, 

ניידות ברחוב ועשינו תפיסות. אבל צריך  2סגרנו 

לייצר עוד מבצעים ועוד אכיפה, ויכול להיות שגם 

 זה. ממתני תנועה, בהרבה מובנים מסייעים לדבר ה

אצלנו זה קורה בערב שבת, הדר, ואנחנו לא יכולים  :מר דוד כמוס

 , זו בעיה. SMSלשלוח לך 

 נכון. אבל יש אחרים.  גב' הגר פרי יגור:

בדרך למרחב זו סכנת נפשות, כי באמת ילדים  :מר אביעד סיני

 הולכים ברגל. 

 אביעד, הנקודה ברורה. גב' הגר פרי יגור:

 פיקוח נפש דוחה שבת.  דוד, :מר נחום גנצרסקי

 אנחנו לא באים עם פלאפונים לבית הכנסת.   :מר דוד כמוס

 תקרא לי.  :מר נחום גנצרסקי

 איך נקרא לך אם אין טלפון?  :מר אפרים מעודה
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לא סיפרתי לך מה קרה ביום כיפור? ערב יום כיפור,  גב' הגר פרי יגור:

בבית כנסת באחוזה, התמוטט אחד המתפללים, ואף 

בלי טלפון. אני במקרה הייתי עם טלפון והצלנו  אחד

 אותו. 

 צריך לשים טלפון בבית הכנסת.  :רו"ח אורלי ירדן

 ברוך השם, המועצה שמו בבתי כנסת את המכשיר.  :מר דוד כמוס

אביעד, הכל נכון. עדיין, יש סדר נכון לדברים, ואי  גב' הגר פרי יגור:

יאום אפשר לדלג מעל רשות תמרור ומעל ועדה לת

 תנועה. אי אפשר לעשות את זה. 

 למה?  :מר אביעד סיני

 ככה, כי אפשר. אני לא מעל החוק.  גב' הגר פרי יגור:

תראי מה אני מציע, אני לא אומר לדלג. אני אומר  :מר אביעד סיני

תאשרו שם,  –שאנחנו כמועצה אומרים להם 

 ושימצאו פתרונות. 

 לקיים על זה דיון ולאשר. בסדר, ועדיין צריך  גב' הגר פרי יגור:

אני הייתי שם בדיונים, אסור לנו להיכנס. אני לא  :מר אביעד סיני

יודע אגב אם על פי דין, חבל שהיועץ המשפטי לא 

פה, אם מותר לי או לא להיכנס, אני אשמח בכל 

 ועדה להיות. 

 אסור. זה אני אגיד לך מהקדנציה הקודמת.  גב' הגר פרי יגור:

זה לא מחובר  –אני הייתי פעם אחת, אמרתי להם  :מר אביעד סיני

למציאות. המדיניות של הוועדה להבנתי, היא אי שם 

רכבים נוסעים על  2.5בשנות השמונים, שהיו 

הכביש, זה לא המציאות היום. אי אפשר להישאר 

 ככה. 

 אביעד בסדר. אנחנו הבנו.  גב' הגר פרי יגור:

 ליף... הגר, אני לא אומר להח :מר אביעד סיני
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בסדר, אבל עדיין אתה צריך את הסטמפה של רשות  גב' הגר פרי יגור:

הרישוי, אין מה לעשות, כי זה מה שהחוק אומר, 

 ואנחנו לא מעל החוק. 

 נעביר את זה לוועדת תמרור.  :מר דוד כמוס

.  :מר אביעד סיני  זה מה שאני אומר, שהמועצה מאשרת ואומרת..

 א יכולה להחליט. המועצה ל גב' הגר פרי יגור:

 אין לנו סמכות.  :מר אפרים מעודה

ותפעל לקבלת כלל האישורים וההתאמות הנדרשות  :מר אביעד סיני

 על מנת להציב. למה לא? 

 אביעד, אביעד.  גב' הגר פרי יגור:

אז אנחנו כמועצה מחליטים שזה מה שאנחנו עושים.  :מר אביעד סיני

שלמה  אחת מהתחנות זו ועדת התמרור, שמועצה

 אומרת ש... 

אביעד, אף אחד מאיתנו לא מעל החוק, ואני לא  גב' הגר פרי יגור:

 מתכוונת לעבור על כללי מינהל תקין. 

יוני חכימי .  :מר   אל תיתן לה לדבר. תעלה..

 מינהל תקין, כל עוד אני פה, זה נר לרגליי.  גב' הגר פרי יגור:

הגר. זה סתם  אבל זה לא קשור למינהל תקין, :מר אביעד סיני

 מניפולציה. 

למהנדס משטרה, אי אפשר י לא יכולה להכתיב אנ גב' הגר פרי יגור:

 כתיב. לה

יש לך סמכות כמועצה. איך היום מגישים בקשות  :מר אביעד סיני

 לוועדת תיאום תנועה. חברים, איך זה עובד? 

 פונים.  גב' הגר פרי יגור:

ים, לפחות בחוויה שלי, איך פונים? מתקשרים תושב :מר אביעד סיני

מתקשרים אליי תושבים, אני מניח שגם חלק ממי 

תכינו מייל, עם תמונה  –שפה, ואז אני אומר להם 
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עדיף, תשלחו לוועדת תיאום תנועה. כשאני הייתי 

תגידו, למה  –בפני ועדת תיאום תנועה, אמרתי להם 

הפרדוקס הזה? למה בכלל תושב אמור לפנות? אם 

חצייה, המועצה בכלל אמורה  אמור להיות מעבר

לקדם את הפרוצדורה מול הגורמים שאמורים לתת 

 את הרישיונות. אני לא מתווכח. 

בזה אתה צודק, אתה צודק. המועצה גם הייתה  גב' הגר פרי יגור:

מיליון ש"ח כבישים חדשים, אבל  400צריכה לסלול 

 לא עשתה את זה כל השנים, והיום אנחנו... 

 אז בואי נעשה עכשיו, למה לחכות?  :מר אביעד סיני

 מיליון ש"ח.  400כי אין לך  גב' הגר פרי יגור:

אנחנו  –זה חיי אדם. למה שאנחנו כמועצה לא נגיד  :מר אביעד סיני

ג'.   ,  רוצים להגיש בקשות א', ב'

 אביעד, אתה צועק משהו שיש עליו הסכמה.  גב' הגר פרי יגור:

 ו נכון ואין פה שום... אבל אני צועק משה :מר אביעד סיני

 אתה צודק, אבל יש ועדה שהיא קובעת, לא אנחנו.  :מר אפרים מעודה

  -לא, אבל מעודה, אם אני עכשיו קובע :מר אביעד סיני

 אתה לא מקשיב. גב' הגר פרי יגור:

 אתה רוצה לאשר איתי את זה?  :מר אביעד סיני

 מה פתאום.  :מר אפרים מעודה

 למה?  :מר אביעד סיני

 מה שווה האישור הזה? אבל אתה לא מחליט.   :מר אפרים מעודה

אנחנו כמליאה מגישים  –כי אנחנו עם זה אומרים  :מר אביעד סיני

את הוועדה לוועדת תיאום תנועה... שהגורמים 

 במועצה... 

 אסור.  –והם יגידו לך  :מר אפרים מעודה

עצה אסור, שיהיה כתוב שאחרי שהמו –שיגידו  :מר אביעד סיני
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 ביקשה, ועדת תיאום תנועה החליטה שלא. 

 ויגיד לך אריה, שהוא יכול פחות לא לחתום.  גב' הגר פרי יגור:

 אז נתמודד, אז אני אלך עם זה.  :מר אביעד סיני

 אתה תגיד עד מחרתיים והוא לא יחתום.  גב' הגר פרי יגור:

 אני אגיש את העתירה. מה זה? למה? :מר אביעד סיני

 טוב, מעולה. אז תגיש עתירה.  י יגור:גב' הגר פר

אנחנו הריבון, אנחנו מייצגים את הציבור. נציגי  :מר אביעד סיני

הציבור החליטו שזה מה שהם רוצים, שהוועדה 

 תקבל החלטה לפי השיקולים המקצועיים. 

מבחינה חוקית, זה דברים כאלה. ועדה שהיא  :מר אפרים מעודה

 מבינה. 

מומחה... מול דוד  הבית מסוכן, זה להמציא  אני לא :מר אביעד סיני

את הירח. אני מגיש את זה אחרי עשרות בקשות 

שהגשתי... הכל כתוב. אז מה הבעיה לאשר? למה 

 לא? למה כל הדבר הזה?

 )מדברים ביחד( 

סליחה אביעד, אם היה רוצה המחוקק, בכלל לא  גב' הגר פרי יגור:

אתה  הייתה ועדה, היו משאירים לי את הסמכות.

 לא סתם. יודע שאני אפילו לא יושבת שם?

 בסדר גמור, אבל זה לא קשור.  :מר אביעד סיני

 לא סתם קבע המחוקק שזה אפילו לא בידיים שלי.  גב' הגר פרי יגור:

את יכולה כראש מועצה כל יום להגיש בקשה לוועדת  :מר אביעד סיני

 תיאום תנועה. זה מה שאני אומר. 

 נכון, נכון.  גב' הגר פרי יגור:

 מקומות, כל המלצה...  9בואו נגיש  :מר אביעד סיני

 אז זה מה שאמרנו.  גב' הגר פרי יגור:

 מה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה?  :מר אביעד סיני
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 הבעיה שאתה לא מקשיב.  גב' הגר פרי יגור:

 -אביעד, זה עניין מקצועי. אתה מבין שיש במפר :מר נחום גנצרסקי

 זה לא נכון.  :מר אביעד סיני

 תן לי לגמור. ונוסעת משאית, והיא קופצת שם :מר נחום גנצרסקי

 ומעירה את האנשים. בחייך... 

 )מדברים ביחד( 

.  :מר אביעד סיני  אם המועצה תגיד, אז זה יעלה..

... שיורדים להדרים, זה קטסטרופה ואפרים יודע  :קהל

איזו מדרכה מזעזעת ומסוכנת יש שם, ולא אכפת 

 לך. 

 את לא יכולה להגיד ככה.  :מר דוד כמוס

 ועוד לא אכפת לה.  :קהל

 היא עשתה הרבה דברים טובים. לא יפה.  :מר דוד כמוס

יש מכתבים, ויש התראות, ויש הכל, ולא מתייחסים,  :קהל

 זו סכנת חיים. 

 לאט. -שנים. לאט 4-אי אפשר לגמור הכל ב :מר דוד כמוס

יודעת אם שמעת, כשפתחתי את  אורה, אני לא גב' הגר פרי יגור:

הדיון, ביקשתי לא לצעוק, יש פה ילדים, ואני רוצה 

 ללמד אותם שאפשר גם לקיים דיון יפה. 

 אולי אפשר לקדם את הדיון שלנו.  :קהל

 איתך זה לא פשוט.  :קהל

אביעד, ההצעה שלי היא לקבל את ההצעה שלך  גב' הגר פרי יגור:

עה, ולקבל משם ולהעביר אותה לוועדה לתיאום תנו

 עדכונים בסיום הדיון. 

 מעולה. :מר אביעד סיני

 פשוט אתה צועק, אתה לא מקשיב.  גב' הגר פרי יגור:

 אוקיי. מעולה, תודה.  :מר אביעד סיני
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אז אם אפשר, לסכם את זה פה אחד, ואפשר  גב' הגר פרי יגור:

 להתקדם. 

יוני חכימי  מה הייתה?  :מר 

 ת ההצעה. תודה, יופי, כל הכבוד. שמקבלים א :מר אביעד סיני

 

 הצבעה:

 ( 11פה אחד ) –בעד 

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

 (אביעד סיני מי,יוני חכי, אלדד בר כוכבא, טל דנטס, דוד כמוס ,גנצרסקי

 המועצה מעבירה את הנושא לדיון בוועדה לתיאום תנועה.  מליאת 

 

אני מציע לחרוג מסדר היום, מכיוון שיש איתנו  :וני חכימימר י

הרבה ילדים פה והם צריכים מחר ללכת לבית ספר, 

נעביר את ההצעה על עומרים עכשיו ושאר סדר היום 

 יימשך אחר כך. 

 תודה רבה.  :קהל

 יחידות דיור.  80-גם ברח' ההדרים, הגר, עם ה :קהל

בל ככל שאנחנו נקדים לדון לצערי אי אפשר. א גב' הגר פרי יגור:

ולדייק בדיון המקדים, אז אנחנו נגיע לזה יותר 

 מהר. 

יוני חכימי  יש פה ילדים.  :מר 

 ... משפחות.  :קהל

 אני יודעת, אבל זה היה ידוע מראש בסדר היום.  גב' הגר פרי יגור:

מה מביאים ילדים לישיבות כאלה? אני לא מבין את  :מר נחום גנצרסקי

 ם בילדים בשביל להשפיע, זו לא חכמה. זה. משתמשי

הגר, אבל עשינו לא מעט פעמים שינוי. אז אי אפשר  :מר טל דנטס

 להגיד. 
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 מתי עשינו שינוי?  :מר יעקב צדקה

 עשינו, עשינו, גם בוועדה.  :מר טל דנטס

 לא עשינו שינוי.  :מר יעקב צדקה

יון, ואי צו המועצות קובע את הסדר הנכון של הד גב' הגר פרי יגור:

אפשר לשנות. סדר היום הזה הוא ציבורי והוא 

 הופץ, ואי אפשר לעשות בו שינויים. 

 אפשר, אפשר. בהצבעה אפשר.  :מר אלדד בר כוכבא

יוני חכימי לדיוק, מכיוון שההצעה הזאת הוגשה ראשונה, עוד  :מר 

 לפני חודש, זה היה צריך להיות. 

לפני חודשיים, באוקטובר גם יכולת להגיש אותה  גב' הגר פרי יגור:

 פעמים.  3אין דיונים. יכולת להגיש גם 

 סליחה, אפשר לשנות בהצבעה.  :מר אלדד בר כוכבא

יוני חכימי  שנה שעברה היה דיון באוקטובר.  :מר 

 שנים לא היה.  10אבל  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי אבל שנה שעברה הייתה, וגם הגשנו... ישיבה לא מן  :מר 

 . המניין

נו, מה  :מר אלדד בר כוכבא יוני, אפשר לשנות בהצבעה את סדר היום. 

 הבעיה? אפשר לשנות. תצביעו, בואו נצביע על זה. 

 אלדד, גם אתה יודע שזה היה צריך לעלות בהתחלה.  גב' הגר פרי יגור:

 אפשר לשנות בהצבעה את סדר היום.  :מר אלדד בר כוכבא

, אין סיבה למה... אם כולם יש דיון מקצועי וטוב :מר טל דנטס

 מסכימים. 

 כלפי התושבים זה לא מכובד.  :מר אלדד בר כוכבא

אם כולם מסכימים, אז אין בעיה עם זה. הרי אנחנו  :מר טל דנטס

נעשה את הדיון, אז מה זה חשוב עכשיו או זה? למה 

 להעמיס? 

לא, לא, אפשר לשנות בהצבעה, אין שום בעיה.  :מר אלדד בר כוכבא
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כים כולם מסכימים פה אחד. מי שאומר משהו להס

 אחר הוא פשוט לא מבין, לא יודע. 

  -אם יש פה הסכמה פה אחד גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  הסכמה פה אחד.  :מר 

 יש אני מוכנה באופן חריג לעשות את זה, רק שאם  גב' הגר פרי יגור:

אחד מתנגד, אני לא עושה את הסכמה פה אחד. אם 

 ם מסכימים, אביעד?זה. כול

 תסתכלו על הילדים ותחליטו.  :קהל

אני לא רואה את כולם. יוסי, אתה קצת התבלבלת  גב' הגר פרי יגור:

 בכסא. 

 לא, לא התבלבלתי.  :קהל

 יש הסכמה פה אחד.  :דובר

 דוד, מי יושב אחריך, נחום? יש התנגדות, בסדר?  גב' הגר פרי יגור:

 כן.  :מר נחום גנצרסקי

ביעד, צילמת... ההדרים, וראית איזה מסוכן... אז א :קהל

 גם תדבר על זה בבקשה. 

 עכשיו עברנו נושא.  :מר אביעד סיני

 הצבעה:

 ( 11פה אחד ) –בעד 

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

 (סיניאביעד  מי,יוני חכי, אלדד בר כוכבא, טל דנטס, דוד כמוס ,גנצרסקי

 המועצה מחליטה לשנות את סדר היום.  מליאת 

 

 עבודות הפיתוח ואכלוס השכונה.  –שכונת עומרים  .1

 

אני עוברת לשכונת עומרים, ואנחנו אחר כך נמשיך,  גב' הגר פרי יגור:

ואני ממשיכה את הדיון הזה עד אחרון הנושאים. 
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אם מישהו יתעייף בדרך, זה השלכות שלכם, חברי 

ני מבקשת מהמנכ"ל לפתוח בכמה אהמליאה. 

 מילים. 

יוני חכימי  זו הצעה לסדר שלי, אני אמור לפתוח.  :מר 

 לא, זה נושא, זה נושא לדיון.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי   -זה נושא שאני העליתי, ואני אמור :מר 

 אתה לא היחיד שהעלית.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  אני העליתי אותו.  :מר 

 ביחד, בסדר.  :טל דנטס מר

 אז אני רק אזכיר את התוכן.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי   -אנחנו העלינו, נכון. ולפני כן, אבל לפני הדיון :מר 

יוני. רק להסביר לך את מסגרת הדיון.  גב' הגר פרי יגור: שנייה רגע, 

ברגע שאתה מגיש בקשה לכינוס בישיבה שהיא לא 

ה, היא הופכת לנושא. זה לא מן המניין שלא התקיימ

בקשה לכינוס, זה נושא על סדר היום. אנחנו 

 מקיימים דיון. 

יוני חכימי אז אני רוצה לפתוח את הנושא הזה, ואני אפתח את  :מר 

  -הנושא הזה. אבל לפני הנושא, אני רוצה

 לא, אז אתה טועה.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  אני לא טועה.  :מר 

יוני, סליחה, אני אנהל את הדיון הזה.  יגור:גב' הגר פרי   לא, 

יוני חכימי  לפני הנושא, אני רוצה לאחל מזל טוב למור כהן.  :מר 

 נכון, מגיע לה מזל טוב.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  שהיא לא איתנו בגלל שהיא ילדה, מזל טוב.  :מר 

 היא ילדה בת, ושיהיה בשעה טובה.  גב' הגר פרי יגור:

וחברי אייל כגן לא יכל להגיע היום כי הוא ביום  :יוני חכימי מר

 הורים של היום שלו במכינה. 
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 בסדר גמור.  גב' הגר פרי יגור:

 ויואב באירוע עם העובדים שלו בטבריה.  :מר אביעד סיני

יוני, אנחנו נשמע את כולם, אני לא אחסוך מאף אחד  גב' הגר פרי יגור:

שמנכ"ל המועצה יפתח,  את זמן הדיבור. אני מבקשת

אריה ייתן סקירה, אחרי זה תשאלו את כל השאלות, 

תקבלו את כל התשובות. לא נצא מפה עד שאחרונת 

 השאלות תישאל ותקבל מענה. 

יוני חכימי תראי, זה לא פלא שזכית את הישיבה שלא מן  :מר 

 המניין ולא קיימת. זה שאת מפרת חוק, זה ידוע. 

 ה אסור לעשות ישיבות. מה? אבל הי :מר אפרים מעודה

יוני חכימי  תן לי לסיים לדבר.  :מר 

 אבל אסור.  :מר אפרים מעודה

יוני חכימי  תן לי לסיים לדבר. בשנה שעברה קיימת ישיבה?  :מר 

 לא, בתשרי לא מקיימים.  :מר אפרים מעודה

יוני חכימי  קיימת, קיימת ישיבה.  :מר 

יוני.  :מר אפרים מעודה  יוני, 

יוני אבל אני הגשתי את הישיבה לא מן המניין אחרי  :חכימי מר 

 תשרי. 

 אנחנו פה עכשיו. אנחנו רוצים להתקדם.  גב' הגר פרי יגור:

 זה לפני שבוע.  :מר אפרים מעודה

יוני חכימי  זה שאת מפרה חוק.  :מר 

 אנחנו פה עכשיו.  גב' הגר פרי יגור:

 יל. ביקשתם לקדם את הדיון, בואו נתח :מר נתנאל קסטן

אם הייתי מפרת חוק, הממונה על המחוז היה אומר  גב' הגר פרי יגור:

 לי, אבל הוא לא אמר לי את זה. 

יוני חכימי  וזה בדיוק העניין, שלצערי משרד הפנים לא מתפקד.  :מר 

 הם עוברים על החוק? סבבה.  גב' הגר פרי יגור:



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 03.11.2022מיום  69ישיבת מועצה מן המניין 

 

 21 
 

יוני חכימי  הם גם עוברים.  :מר 

יוני חכימי  ו נטפל בצורה אחרת. בהם אנחנ :מר 

 בסדר גמור.  גב' הגר פרי יגור:

 תפטר את שר הפנים.  :מר אפרים מעודה

יוני חכימי  הגיבו ולא אכפו את החוק הזה.  זה שהם לא :מר 

 בסדר גמור.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  זו עובדה, זו עובדה. זה תרגיל פוליטי.  :מר 

חוק. יש פה תושבים יקרים כולם עוברים על ה גב' הגר פרי יגור:

 שהגיעו ותפסיק לצעוק, בואו נתקדם. 

 יוני, ביקשת לקדם את הדיון, יאללה.  :מר נתנאל קסטן

יוני חכימי  תרגיל פוליטי קטן מאוד.  :מר 

 יאללה, תתחיל.  גב' הגר פרי יגור:

יוני? ערב טוב. יוסי, אני אשמח אם תיקח  :מר אבינועם ארז אפשר, 

אמת לא חבר מועצה, וזה פה אחורה קצת, אתה ב

דיון שמוקלט. קח בבקשה אחורה. יש חברי מועצה, 

עוד יחשבו שאתה חבר מועצה. תהיה חבר מועצה, 

 תשב בכסא. 

 תכבד גם את הנבחרים.  גב' הגר פרי יגור:

חברים, ערב טוב. מי שלא מכיר אותי, אבינועם ארז,  :מר אבינועם ארז

ות הקרובות, מנכ"ל המועצה. מה שאנחנו נעשה בדק

אנחנו נציג לכם את כל ההיערכות של המועצה 

לקראת הקליטה של שכונת עומרים. אנחנו נציג את 

זה. אנחנו קיימנו מספר דיונים, אנחנו עשינו הכנות, 

יש לנו מנהלת שעובדת בכל הנושא הזה, יש לנו 

חברה שעובדת בנושא הזה. התחילו. אנחנו גם 

 4של התושבים, של  קיימנו שיחה ביום א' עם נציגים

 המגדלים שמתאכלסים. 
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 יש כאן מהם?  גב' הגר פרי יגור:

יש פה נציגים. גם תומר... אותו בניין, נכח גם  :מר אבינועם ארז

בישיבה. ואנחנו נראה לכם בסקירה מסודרת מה 

הולך להיות. יש פה את מהנדס המועצה אריה, יש 

 פה את מנהלת אגף החינוך אוריה, מנהל אגף שפ"ע

אודי, ואנשים שיענו לכם על השאלות המקצועיות. 

יש פה את מיטל, היא חברת צוות שלנו שהגיעה 

 למועצה, והיא תהיה גם הנציגה והרפרנטית שלנו. 

 היא צוערת.  גב' הגר פרי יגור:

היא צוערת בשלטון המקומי שהגיעה. צוערת זה כמו  :מר אבינועם ארז

 קורס קצינים. 

 ירת של משרד הפנים. סי גב' הגר פרי יגור:

 מנהלת המינהלת.  :מר דוד כמוס

כן. יש לנו את אתי פה מהחברה שתהיה איתנו  :מר אבינועם ארז

בנושאים האלה. כל האנשים האלה עובדים למען 

הנושא הזה. אנחנו באים לתת לכם שירות בנושא. 

כדי שתקבלו סקירה מסודרת, אני מבקש רק דבר 

, תרשמו את אחד פשוט, תתנו לאנשים לדבר

 השאלות, אנחנו נענה לשאלות שלכם. 

 50-אנחנו גם קיבלנו, אני אומר עוד פעם, סט של כ

שאלות שנוגעות לכל התחומים, אם זה בנושא 

החינוך ואם זה בנושא שפ"ע, ואם זה בנושא ארנונה, 

ואם בכל נושא אחר איכות הסביבה, וגם גינות 

 כלבים וגם הכל. 

 מקוואות? בתי כנסת,  :מר דוד כמוס

 אין בית כנסת.  :קהל

 בית כנסת ומקוואות גם קיבלנו שאלות.  :מר אבינועם ארז
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יוני חכימי  לשאלתך, אין בית כנסת.  :מר 

 אני רוצה לראות שלא יהיה בית כנסת.  :מר דוד כמוס

יוני חכימי  אין בית כנסת.  :מר 

ו מה שיפה, דוד, שכל אלה שמצביעים נגד, עכשי גב' הגר פרי יגור:

 פתאום מאוד רוצים. 

 תודה, אריה.  :מר אבינועם ארז

במתחם, צילום ערב טוב לכולם. אני התמקדתי  :אדר' אריה רפפורט

אוויר של מתחם עומרים. הצילום אגב מעודכן 

לחודשיים האחרונים. ניתן לראות פה בעצם את 

יזמים של בנייה רוויה. היזמים... חלק  2הבינוי של 

מסגרת של מחיר למשתכן. נכבד מהדירות שלהם ב

המגדלים האלה של היזם ש.  4יש לנו את המקבץ של 

 יחידות דיור.  130-ברוך, כ

יש לנו את המקבץ של יתר המתחמים של היזם 

יחידות דיור ביחד.  700ו... לסביבות  אברהםעמרם 

מלבד המתחם הזה, יש לנו עדיין רצועה של בנייה 

ם לא שווקו צמודת קרקע, בחלקים היות צפוניים שה

במסגרת מחיר למשתכן, זה שיווק של רמ"י בקצב 

 אחר. 

והנתונים שלנו למעשה, המתחם של ש. ברוך, 

ההתחייבות שלו כלפי התושבים זה למסור את 

 אברהם, והמתחם של עמרם 2022הדירות בדצמבר 

 . 2023זה באפריל 

 . 2022לא למחיר למשתכן. דצמבר  :קהל

 )מדברים ביחד( 

הנתונים שאני מוסר אותם, זה נתונים שנמסרו על  :פפורטאדר' אריה ר

 ידי היזם. 
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.  :קהל  אז הם לא נכונים. יושבים פה בעלי הדירות..

.  :אדר' אריה רפפורט  אני לא מנהל ויכוח..

 זה לא ויכוח.  :מר נחום גנצרסקי

 להמתין עד הסוף, אחר כך אפשר לדבר.  :אדר' אריה רפפורט

 ם, תנו לאריה להשלים. תרשמו לכם. חברי גב' הגר פרי יגור:

להיות שמה שאריה אני רוצה להגיד לכם משהו. יכול  :מר אבינועם ארז

 אומר, זה הדברים שנמסרו לאריה על ידי היזם. 

 נכון.  גב' הגר פרי יגור:

יכול להיות שאנחנו משקפים לכם משהו שלא נאמר  :מר אבינועם ארז

 על ידי היזם. 

 פה פער.  יש גב' הגר פרי יגור:

 ויש פה פער.  :מר אבינועם ארז

 אנחנו גם מדברים עם היזם מהצד השני, אל תשכח.  :קהל

ך לזכור פה, אין פה ויכוח בינו אנחנו רק, וזה צרי :מר אבינועם ארז

ובינך. מה שנאמר לאריה, זה על ידי היזם. אם היזם 

אומר לך את מה שהוא אומר, והוא אומר לאריה 

 בעיה, וצריך לפתור אותה. משהו אחר, יש פה 

 קשה לי מאוד להאמין... :קהל

 *** כולם צורחים ביחד ***

 שנייה, אבל תנו לאריה להשלים.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי אבינועם, העניין הוא אחר. זה לא מה שהיזם אמר  :מר 

לכם או לתושבים, אלא מה ההסכם של המועצה 

  -שלנו מול היזם, מתי אנחנו

 אנחנו עומדים בהסכם.  :ריה רפפורטאדר' א

יוני חכימי  אריה.  :מר 

יוני, אתה  :אדר' אריה רפפורט אנחנו עומדים בהסכם. תן לי לסיים. 

רוצה לראות את ההסכם? אני אציג לך אותו. אנחנו 
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 עומדים בהסכם. 

יוני חכימי  שמה הוא אומר?  :מר 

 בלוח הזמנים אנחנו עומדים.  :אדר' אריה רפפורט

 ים ביחד( )מדבר

אחרי מה רותי, בואו נשמע מה יש לאריה לומר, ואם  :מר אבינועם ארז

 שאריה יאמר יהיו שאלות או הבהרות... 

יוני חכימי  מה ההסכם אומר, אריה?  :מר 

נתייחס לזה אחר כך כשנגיע. אז אלה הנתונים  :אדר' אריה רפפורט

שנמסרו לנו, ועכשיו אני אתחיל להרחיב לגבי מה 

ינת פיתוח תשתיות בשכונה ובכלל. קורה מבח

הפרויקט התחיל לפני למעלה משנתיים. בתקופה 

הזאת, מה שהמועצה במסגרת ההסכם שלה... 

 את הפיתוח.  תמקרקעי ישראל, שהיא זו שמבצע

ביצעה את כל פריסת התשתיות התת קרקעיות, 

פריסת כבישים, מפלסים של כל מה שנמצא בתוך 

חנו נמצאים במצב המתחם הזה. ולמעשה, היום אנ

של מערכות המים, חשמל, ביוב, ניקוז, כולם ישנם 

בתוך המתחם הזה. אני יודע שחברת החשמל סיימה 

 חדרי הטרפו שהם מספקים.  5לזווד את 

 תקשורת?  :קהל

אני אתן תשובה על הכל. אם אני אשכח משהו, יהיה  :אדר' אריה רפפורט

ות, לא קשורלך זמן. צריך להבין שישנן תשתיות ש

אחריות המועצה אינה יכולה לבצע אותם, זה גופים 

פרטיים שהם נכנסים לבצע אותם בהתאם לתכנית 

העסקית שלהם. במצב כיום חברת בזק מכינה תכנית 

 לפרוס תשתיות. 

אני מניח שתיכנס במהלך החושה הגרוב, זה לא 
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ברור. וגם חברת הוט בונה את אותה תכנית כדי 

נה לאחד ביניהן. שתי לעבוד. הייתה איזושהי כוו

, לכן כל אחת תבצע חברות עסקיות לא הגיעו להבנה

 בעצמה את התשתיות שלה. 

 יש הכנה?  :מר טל דנטס

לא, הן צריכות לפרוס לעצמן. אתה צודק, בעניין  :אדר' אריה רפפורט

הזה אנחנו לא אחראים מבחינת העבודות. מבחינת 

 הנושא של הקמת הפיתוח לצורך האכלוס. ראשית,

אני חייב לציין שהיום, השבוע... באו בבקשה לקבל 

להרמת... כל הטענה שהמבנים מוכנים  4טופס 

לאכלוס, פיזית זה לא נכון, כי רק עכשיו מתחילים 

 תהליך של הכשרת המבנים לצורך אכלוס. 

... הוא רחוק מלהיות יש גם פנייה של היזם השני, 

 קרוב ללהיות מוכן לטופס הרצת מערכות. ולכן,

הסוגיה שאם הבתים מוכנים לאכלוס או לא, אני עוד 

 לא רואה את זה מבחינת המצב הפיזי בשטח. 

ברוך סיים את הבנייה, אפילו את העצים הוא נטע  :מר אביעד סיני

... את הפרוצדורה של לקבל אישורים, הג"א  שם. 

 וזה. 

יש דברים שהוא סיים, ואולי, אני לא רוצה להיכנס  :מר אייל נבו

יו לציניות, היה מניע לשתול את העצים. אבל עכש

כשאתה נכנס לתוך הבניין, נכנס לחדר מדרגות, נכנס 

לשביל הגישה, אתה רואה ששביל הגישה הוא מן 

מפגעים בטיחותיים, והוא לא מוכן לאכלוס. אז היה 

 לפני שבוע... מתקדם. 

אנחנו בעצם אמורים להיכנס עכשיו לבצע שלב ב' של 

מה כולל שלב ב'? שלב ב' כולל את  פיתוח התשתיות.
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ביצוע תאורת רחובות, פריסת המדרכות, כמובן 

אספלט בשכבה שנייה, אחרי שכל התשתיות יבואו 

ויניחו אותן, ואז בעצם נתקן את הסוגיה של 

החציות, ופיתוח הגינות הציבוריות. המכרז הזה 

פורסם, היה סיור קבלנים, אנחנו הקדמנו את מועד 

  -שר הכוונה היאלחודש, כא 14-מסירת המכרז ל

 שבועות.  3-צמצמנו אותו ב גב' הגר פרי יגור:

צמצמנו. הכוונה היא שיהיה לנו קבלן שנכריז עליו  :אדר' אריה רפפורט

לכל המאוחר בדצמבר, ואז הוא ייערך להיכנס 

לביצוע עבודות הפיתוח. אנחנו הגדרנו מראש במכרז 

. כלומר, ראשי חץ לביצוע עבודות 4מתחמים, או 

שיבצע בחזית רחבה ולא... את העבודות, כדי 

שאנחנו נכסה את הפיתוח בקיצור הזמנים ביחס 

לכלל המתחם, למרות שהחוזה בהסכם אומר שצריך 

 חודשים.  18לגמור את כל העבודות תוך 

כאשר החלוקה לראשי החץ לביצוע, לוקחת בחשבון 

את צפי האכלוס של המתחמים הללו. מובן מאליו 

, שכרגע הוא 80לק המערבי לכיוון מחנה שהח

הראשון שצפוי להתאכלס, שם יבוצעו עיקר העבודות 

בהתחלה. לעומת זאת, החלק המזרחי, שזו בנייה 

צמודת קרקע, הצפי לאכלוס הוא כנראה עוד שנה 

, וזה שונה מבחינת יספוראדומשהו... זה משתנה, זה 

 הלחץ להשלים את התשתית. 

דה מאוד מהותית שאולי לא אני רוצה לחדד פה נקו

ברורה למי שלא חי את התחום הזה. אנחנו, ולא רק 

אנחנו, כל פרויקט, לא נכנסים לבצע את עבודות 

הגמר לפני שמרבית עבודות הבינוי של היזמים לא 
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 הושלמו. 

גופים שמבצעים תוך  2מהטעם הפשוט, כל עוד יש 

כדי, אחד הורס לשני, מתחילות בעיות של ליקויים 

יך בסופו של דבר לממן אותם לתיקון חוזר יותר שצר

מפעם אחת. וכבר היום, במהלך הביצוע לתשתיות 

של שלב א', היו תביעות הולכות וחוזרות במערת של 

שוחות הביוב, ובכלל במערות מים. לכן, אנחנו תמיד 

ניכנס לביצוע שלב ב' של התשתיות, כאשר עיקר 

ים לאכלס המבנים מוכנים לאכלוס. נכון שכאשר רוצ

אותם מיד עם מסירת המפתח, ייווצר מצב שחלק 

 מהפיתוח איננו שלם. 

זה חלק מחבלי הלידה של הפיתוח השכונה, כיוון 

שהשיקול הוא לא ליצור מצב שיש עבודת פיתוח 

במקביל, עבודות בינוי, שאחת הורסת לשנייה. לכן, 

ינואר -השאיפה היא להיכנס לכל המאוחר בדצמבר

וח, לפי אותם ראשי חץ שהסברתי עם עבודות הפית

 עליהם ואנחנו מבצעים אותם... 

 ... מינואר בערך?  :קהל

זה סך הכל הפרויקט, אבל חלקם יבוצעו תוך חצי  :אדר' אריה רפפורט

שנה, פרק הזמן הזה, לאיפה שנדרש. למרות שאנחנו 

חודש, אנחנו  18פורשים את הפיתוח לתקופה של 

תאורה שמניות. הכנסנו למכרז תקציב לעבודות 

ברור לנו שלפחות החלק הזה של למנוע מפגעי תנועה 

בתקופת החורף שזה חשוך, אנחנו נציב תאורה 

זמנית באזורים שיאוכלסו, כדי לתת מענה לפחות 

לנושא הזה של להגיע הביתה, להגיע בבטחה, וכל מה 

 שכרוך בכך. 
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ברגע שייכנס הקבלן, תבוצע הפרדה מתחמית בין 

יעבדו אותם יזמים עם תנועת כלי רכב האזור שעדיין 

כבדים, עם משאיות, עם מיקסרים, כל מה שכרוך 

בכך. והחלק שהוא זמין לאכלוס, למעט הקבלן 

שעושה את הפיתוח, לא תהיה תנועה של כלי רכב 

כבדים לצורך העניין הזה. התווינו לעצמנו מסלול 

הליכה מופרד, בטוח. אנחנו נעמוד על כך ועם פיקוח 

מוגבר, כדי שזה יישמר. מתוך הבנה שיש פה כמובן 

סוג של חיכוך, ואנחנו רוצים לצמצם את החיכוך 

זה לגבי כניסה לעבודות פיתוח הזה כמה שניתן. 

 ולוח הזמנים לעשות את העבודה הזאת. 

לגבי פיתוח תשתיות, פיתוח ציבורי בתחום המתחם 

של עומרים, אני אתחיל עם מבני חינוך, בעצם 

 3-ה הכרה בצורך, ופרוגראמות להמועצה קיבל

 חטיבות גיל: 

גני ילדים  גני ילדים, בית ספר יסודי ותיכון.  יש לנו 

גני ילדים. התכנון קיבל היתר,  3-קיבלנו הרשאה ל

וקיבל גם אישור משרד החינוך לתכנון, ואנחנו 

ממתינים לתקצוב, כי ככה זה הולך, לא ניתן לבנות 

חנו ממתינים לפני שיש תקצוב משרד החינוך. אנ

 לתקצוב. 

הייתה פגישה עם מנהל המחוז, אוריה יכולה 

להרחיב אחר כך כדי לבקש לתקצב מוקדם יותר. 

משרד החינוך מתקצב בדרך כלל אחת לשנה 

אנחנו נערכים שניכנס לביצוע כמה שיותר בפברואר. 

גני הילדים  מוקדם, אבל ייתכן ולא נגמור עם 

ולי נציב שם , ויש החלטה שאנחנו א2023בספטמבר 
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 כיתות יבילות לתת מענה. 

אני לא רוצה להיכנס כרגע, אבל עלפי הניתוחים של 

החברה שאנחנו עובדים אתה, החברה המנהלת, 

יה שצפויה להתאכלס, היקף הילדים הוא יהאוכלוס

 יחסית נמוך. 

 ילדים זה נמוך? 3,000 :קהל

 אני מבקש, אל תפריע לי.  :אדר' אריה רפפורט

 ילדים?  3,000איזה  יגור: גב' הגר פרי

 ילדים זה נמוך?  3,000אוקיי, מחילה.  :קהל

 . 3,000אין  :אדר' אריה רפפורט

 ילדים בשכונה.  3,000אין  גב' הגר פרי יגור:

 1,000ילדים למשפחה. אין  3משפחות,  1,000 :קהל

 משפחות? אתה עשית את החשבון מקודם. 

שפחות, ולא לכולם יש מ 1,000בתים, איך  600 :מר נתנאל קסטן

 ילדים בגנים. 

אל תדבר ככה בזריקת דברים באוויר. יש חברה  :אדר' אריה רפפורט

 שמנתחת. 

אנחנו הקדמנו אתכם, אנחנו הצגנו לכם את  :קהל

 הנתונים. 

 איך קוראים לך?  גב' הגר פרי יגור:

 )מדברים ביחד( 

.  :אדר' אריה רפפורט  ... כל יזם..

 לפני אכלוס.  עכשיו, חודשיים :קהל

. קיבל  :קהל הילדים לא קיבלו את הלינק הזה. רק מי ש..

 את הלינק. אף אחד לא קיבל. 

 )מדברים ביחד( 

אתם יכולים לתת לאריה להמשיך ולרשום את  :מר אבינועם ארז
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 השאלות, כולל זה שאחרי תסביר את החישוב?

 אבל זה לא מונולוג. :קהל

 זה דיון.   :קהל

 לא, אבל זה גם לא דיאלוג.  :מר אבינועם ארז

אבל אתה גם לא מנהל את הדיון, חן, עם כל הכבוד.  גב' הגר פרי יגור:

והנתונים שלך הם לא הנתונים שאנחנו מחזיקים 

 הרשמיים. 

 אנחנו לא פתחנו עכשיו את הדיון כמה ילדים יש.  :מר אבינועם ארז

 )מדברים ביחד( 

יוני חכימי  זה הבן אדם. זה חדש לך? זה הבן אדם,  :מר 

 אני באמת... בשביל כולם.  :קהל

יוני חכימי  לא להתרגש, יש נכות רגשית.  :מר 

 )מדברים ביחד( 

יש לנו פה את תכנית המתאר של השכונה, ואני  :אדר' אריה רפפורט

הגנים כמו  3אפרט את המיקום של מבני הציבור. 

שציינתי כבר, יש היתר בנייה, נמצאים בלב השכונה. 

 ה הזאת שנמצאת כאן. זו הגזר

יוני חכימי  אריה, איך יש היתר בנייה?  :מר 

 מה זאת אומרת?  גב' הגר פרי יגור:

 הגישו בקשה להיתר, נדון ברשות רישוי.  :אדר' אריה רפפורט

יוני חכימי  ? -זה היה בוועדת :מר 

 לא צריך רשות רישוי, למה ועדה?  :אדר' אריה רפפורט

 ואני חתומים על ההיתר. זה אריה  גב' הגר פרי יגור:

.  :אדר' אריה רפפורט  אין שימוש חורג, אין הקלה. מסלול..

אז למה חיכינו עד עכשיו אם זה רק אתם? למה היה  :קהל

צריך לחכות עד עכשיו ששני אנשים מפה צריכים 

 לחתום? 
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 ההיתר חתום, ההיתר קיים.  גב' הגר פרי יגור:

חוצה בסך הכל למה אנחנו לא עומדים בזמנים אם נ :קהל

 חתימה שלך ושלו?

יוני חכימי  כל זה הצגה.  :מר 

אני אסביר. אתה תעשה פוליטיקה, ואני אסביר את  גב' הגר פרי יגור:

 העובדות. 

יוני חכימי את תעשי פוליטיקה, עצם ביטול הישיבה זה  :מר 

 פוליטיקה. 

הקמה של מבני חינוך, מבחינת מדינת ישראל משרד  גב' הגר פרי יגור:

שלבים. קודם כל, אתה מגיש בקשה  3חינוך, יש ה

להכרה בצורך. ברגע שיש הכרה בצורך, משרד 

ך נותן לרשות המקומית פרוגראמה, שהוא החינו

בעצם לפי הצרכים שבדקנו, אתם, אנחנו,  –אומר לה 

זה לכיתות שאתם צריכים, נותנים עקרונות תכנון 

  לביצוע. ואז הרשות המתכננת לפי הפרוגראמה... 

 )מדברים ביחד( 

 אתם לא מקשיבים, חבל, אביעד, אתה מפריע לכולם. גב' הגר פרי יגור:

 מקשיבים.  :קהל

 היא מקשיבה, הכי חשוב.  :מר אפרים מעודה

 אבל זה מעניין את כולם.  גב' הגר פרי יגור:

 אבל אם היא מדברת, אז אני גם אדבר.  :מר אביעד סיני

סיימים לתכנן, אנחנו חוזרים אחרי שאנחנו מ גב' הגר פרי יגור:

למשרד החינוך שמאשר את התכנון בהתאם 

לפרוגראמה שהוא נתן לנו, והיה והוא מאשר, הוא 

מתקצב. רק אחרי שיש הרשאה לתקציב, אני יכולה 

 להתחיל לבנות. 

 מתי ניתנה הפרוגראמה?  :קהל
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.  גב' הגר פרי יגור:  אנחנו עומדים בלוחות זמנים. הבעיה של התקצוב..

 )מדברים ביחד( 

אני מסבירה לך, הפרוגראמה והתכנון וכבר  גב' הגר פרי יגור:

 הסתיימו. 

 מתי? :קהל

 הסתיימו לפני כמה חודשים.  גב' הגר פרי יגור:

אבל לפני שנתיים... תיכון, מה קרה לתיכון, איפה  :קהל

 הוא? 

 התקצוב של משרד החינוך, זה פעם בשנה.  גב' הגר פרי יגור:

.  :ם ארזמר אבינוע  עוד מעט מנהלת אגף החינוך..

 צריך לחכות משנה לשנה.  גב' הגר פרי יגור:

. :קהל  זה נשמע כאילו השכונה הזו... זו שכונה של ילדים..

שנים  3שנים שאנחנו פה,  4יותר מזה אני אגיד לך,  גב' הגר פרי יגור:

מתוכן אין ממשלה, אין תקציב מדינה ואין עם מי 

 לדבר. 

.  :קהל  להישען על זה, על הממשלה. ..

אחרי המשטרה שאשמה? עכשיו זה מינהל התכנון  :מר טל דנטס

 אשם. אולי המשטרה שלא אישרה לך. 

 שום דבר לא אושר בתקופה הזאת?  :קהל

 לא.  גב' הגר פרי יגור:

 ... רק פה לא היה... רק פה לא היה.  :מר טל דנטס

.  :קהל  בית ספר שלם מוקם בחדרה..

 קרה לתיכון ששמתם...? מה  :קהל

 ... בזמן קורונה במקרה.  גב' הגר פרי יגור:

 ילדים?  3אז מה אני עושה בספטמבר עם  :קהל

גן.  גב' הגר פרי יגור:  יהיה 

 ... בית ספר? :קהל
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 איך הילד יגיע לבית ספר?  :קהל

תקבלו מענה לכל מה שאת שואלת ממנהלת אגף  :מר אבינועם ארז

 החינוך. 

 ד( )מדברים ביח

, 13:30-או ב 12:50-כולל שאם ילד מסיים ב :קהל

 כולם...? מרבין לפה?

 הסעות זה אני. הסעות זה אני.  גב' הגר פרי יגור:

 וכמו שאומרים, הישיבה מוקלטת.  :מר אבינועם ארז

 בואו ניתן לאריה לסיים.  :מר אביעד סיני

 אתם מעודדים את הקהל וזה מה שקורה.  :מר נתנאל קסטן

 ם ביחד( )מדברי

 אנחנו נשמח אם תתנו לאריה לדבר.  :מר אבינועם ארז

לגבי בית הספר היסודי, יש לנו הרשאה והכרה  :אדר' אריה רפפורט

כיתות, אופציה  12מה לבית ספר של אבצורה לפרוגר

כיתות. אנחנו כרגע בשלב התכנון  18-להגדלה ל

 המפורט, עוד לא הגענו לסיום התכנון. 

חר כך להרחיב על הצורך של בית אוריה אולי תוכל א

הספר הזה, על פריסת סך הכל מוסדות החינוך בתוך 

המרחב הזה בפרדס חנה. המקום הזה מיועד לבית 

ספר יסודי, בסמוך לרחוב הגבורה. כמו כן, יש לנו 

 כיתות.  48הרשאה על צורך לבית ספר תיכון של 

 מה הצפי אבל?  :קהל

 שנים מהיום.  3 :אדר' אריה רפפורט

 שנים בית ספר יסודי? 3 :קהל

 כן.  :אדר' אריה רפפורט

 שנים?  3גם התיכון  :קהל

 לא.  :אדר' אריה רפפורט
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 שנים, זה...  3כשאומרים לכם  :מר אלדד בר כוכבא

  -אני מבקש, חברים, כל השאלות :מר אבינועם ארז

 ומה בינתיים עושים עם ילדים?  :קהל

י :מר אבינועם ארז לכו הילדים, לאיזה בית ספר, כל השאלות לאיפה 

תקבלו מענה  –לכו ואיך יגיעו יסודי, תיכון, ואיך י

לכל השאלות פה, ומי שתיתן לכם את כל התשובות, 

 זו אוריה. 

אני רק יכול לציין שגם אם יהיה בית ספר מוכן, לא  :אדר' אריה רפפורט

תלמידים. כרגע  5פותחים בית ספר כשיש בכל כיתה 

א אומר שיש תפוסה  מלאה, אבל הצפי של הרישום ל

 נמשיך אחר כך. 

 ילדים?  5אריה, יש פה אלפי, איך  :מר טל דנטס

 ילדים?  5 :קהל

 עשיתי עכשיו חישוב מהיר.  :מר טל דנטס

 תשאיר לאוריה להסביר.  :מר אפרים מעודה

יחידות, כפול  800יחידות דיור, ויש שם  800רק  :מר טל דנטס

2.5 ... 

טל, אנחנו נענה לך על כל שאלה. אתה יכול לעשות  :מר אבינועם ארז

 חישוב מתמטי. 

ילדים בשכבת גיל, זה הצפי. אז גם  160מדובר על  :מר טל דנטס

כשאתה בונה מראש בית ספר ל... כיתות, אתה כבר 

 מראש מתחיל בחסך. 

 אתה... עם איזה חישוב אמפירי.  :מר אבינועם ארז

ם אף פעם... אנחנו רואים בכל ברור, ברור. החישובי :מר טל דנטס

היישוב איך החישובים עובדים, אריה. זה שאתה 

 לוקח על עצמך את ה...

 אריה, השאלות על בתי הספר, תענה אוריה.  :מר אבינועם ארז
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כרגע לקראת בחירת מתכנן.  לגבי התיכון, התיכון :אדר' אריה רפפורט

התיכון הוא לא תיכון שכונתי. מישהו מצפה שזה 

שכונתי? התיכון הוא תיכון יישובי, הוא  תיכון

ממוקם פה בגלל זמינות של שטח למוסד חינוכי 

תיכונים, תיכון  4בהיקף גדול. לפרדס חנה יש 

החקלאי, תיכון דמוקרטי ותיכון אנתרופוסופי 

  ואלישבע. 

התיכון הזה ייבנה במסגרת עבודה קהילתית עם 

המשתכנים, אבל ישרת את כלל פרדס חנה. איננו 

מכוון להיות מיועד ספציפית לאוכלוסייה... ממילא 

כרגע בפרדס חנה יש מענה לאוכלוסיה העתידית 

מבחינת בתי ספר. זה לגבי התיכון. בנוסף לכך, כרגע 

 הקבלן/יזם בונה מרכז מסחרי בצמוד לחלק הזה. 

 מרכז מסחרי הוקם.  :קהל

 הוא יהיה לפני אכלוס.  :קהל

 ה? לפני שהתחיל פיתוח השכונ :קהל

 לפני בית הספר.  :קהל

 זה נשמע פה הגיוני? באמת? :קהל

 מה היה דחוף כל כך להקים את המרכז המסחרי?  :קהל

 זה פרטי של הקבלן, לא של הרשות.  :מר נתנאל קסטן

 אבל מישהו פה היה צריך לאשר לו, לא?  :קהל

 לזה יש אישורים, זה הממשלה לא קשורה.  :קהל

 תקצוב של משרד החינוך. זה מחכה ל :מר נתנאל קסטן

הלוואי שמשרד החינוך יעביר לי את הסמכויות  גב' הגר פרי יגור:

 האלה, אמן. 

אני לא מצליח להבין, יש פה פעולה עסקית, רשות  :אדר' אריה רפפורט

מקרקעי ישראל שיווקה מגרש לשימוש מסחרי, היזם 
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פעל, הגיש את הבקשות להיתר, הגיש בקשה להיתר, 

בדקה את זה, זה הגיע לשלב של קבלת  הגיע לוועדה,

 היתר ונבנה המבנה הזה. אני לא מבין מה. 

מדהים שכשהיזם רוצה משהו, הכל עובד, יש  :קהל

 ממשלה, הכל בסדר. 

 מה זה קשור לממשלה?    :מר נתנאל קסטן

 מה הקשר לממשלה פה?  :מר אבינועם ארז

סחרי אני רק אזכיר שאישרתם רחבה של המבנה המ :מר טל דנטס

 הזה, הרחבה משמעותית. 

אגב, יכול להיות שאם כל תחומי משרד החינוך...  גב' הגר פרי יגור:

 החינוך שלנו היה נראה אחרת גם. 

  )מדברים ביחד( 

 התיכון יימצא בחלק הזה.  :אדר' אריה רפפורט

 צמוד לעין שמר.  :מר אביעד סיני

 של... בין האלונים לבין המתחם  :אדר' אריה רפפורט

שם יש את המרכז המסחרי שבונים, וצמוד לו אמור  :מר אביעד סיני

 לקום התיכון. 

 אתם יכולים להיות רגועים, מסחר יהיה לכם.  :קהל

בנוסף לזה, נשאר לנו לדבר על הגנים הציבוריים  :אדר' אריה רפפורט

שמפותחים בשכונה. בעצם יש לנו שצ"פ אחד מרכזי 

ערבית בגב של גדול שמלווה את השכונה בדופן המ

, זה השצ"פ הגדול הזה. השצ"פ הזה מונע 80מחנה 

 בעצם מגוון של שימושים. 

 מה הגודל שלו?  :קהל

דונם, סדר גודל. הוא גם חצי, חלקו  7בסביבות  :אדר' אריה רפפורט

 . 80האחר יתווסף שיעשו את מחנה 

.  6 :קהל ו'  שנים היא תדאג להסעות, כי זה א' עד 
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יוני חכימי  א לא תצטרך לדאוג, היא לא תהיה פה בעוד שנה. הי :מר 

יש גם גן שעשועים, יש מתקן לכושר, ומתקן  :אדר' אריה רפפורט

שצ"פים נקודתיים קטנים, זה  2לפעוטות. יש לנו 

אחד כאן נמצא באזור של הבנייה צמודת קרקע. 

בשכונה בנוסף האזור הזה שהוא אזור כרגע לא 

הוא יאפשר פעילות מופיע בצביעה, יהיה... מגונן, 

 של התכנסות של השכונה. 

 מזה  זה התכנסות? בית הכנסת? אני לא צוחק.  :מר דוד כמוס

יוני חכימי  כמוס, תודיעו לתושבים שלא יהיה בית כנסת.  :מר 

 כמוס, יש שטח מוקצה.  :מר אפרים מעודה

 זו התכנסות לבית כנסת.  :מר דוד כמוס

, והם יהיו פתוחים לציבור, כמו כל יהיה בבתי הספר גב' הגר פרי יגור:

 בתי הספר ביישוב. 

 ? 3מה זה הירוק ליד מתחם  :קהל

 איפה אריה, באיזה אזור?  :מר טל דנטס

.  :מר דוד כמוס  אני רואה פה דווקא דתיים..

.  :קהל  אין ירוק..

 יש המון ירוק.  :מר אבינועם ארז

 כון, שם יהיה...... חלק מהפיתוח של בית הספר התי :אדר' אריה רפפורט

ראש המועצה הבטיחה לנו בית כנסת, ויהיה בית  :מר דוד כמוס

 הכנסת, בעזרת השם. 

אבל בית כנסת זה לא כרגע רלוונטי על מה מדברים,  :קהל

מדברים על השכונה... אתה ממשיך להכניס את בית 

הכנסת, וזה פחות רלוונטי לאנשים שחיים פה, ויש 

   להם ילדים שצריכים להתאכלס.

גם הבית שלי הולכת לגור שם, גם אני דואג לה. אני  :מר דוד כמוס

 דואג לאנשים האלה ש... 
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 זה לא רלוונטי ואתה ממשיך להתעקש.  :קהל

 אני אמשיך להתעקש, בשביל זה אני פה.  :מר דוד כמוס

 אוקיי, אין בעיה. זה פחות רלוונטי.  :קהל

 ם. גם וגם, הכל בסדר. בואו נתקד :מר אביעד סיני

 אני אתעקש.  :מר דוד כמוס

 מישהי מתנגדת עכשיו לבית כנסת.  :מר אפרים מעודה

 אני אמשיך להתעקש ויהיה שם בית כנסת.  :מר דוד כמוס

 זהבה, עפתם מהכנסת, אל תדברי על בית כנס.  :מר אפרים מעודה

 די, די.  גב' הגר פרי יגור:

 . אני רוצה לשמוע את הדברים הריאלים והחשובים :קהל

 לדעתך, לדעתך. דעתך לא חשובה.  :מר אפרים מעודה

 מה זה דעתך לא חשובה? מה זה דעתך לא חשובה?  :קהל

 היא ממרץ, זו הבעיה.  :מר אפרים מעודה

 די, די.  גב' הגר פרי יגור:

.  :קהל  מה זה אומר 'עפתם מהכנסת'

אני לא ממרץ, אני הכי ימני שיש בארץ ולא מעניין  :קהל

 סת הזה. אותי בית הכנ

 חברים, לעצור את הדיון. חברים, תעצרו את הדיון.  גב' הגר פרי יגור:

 אז אתה ממרץ.  :מר אפרים מעודה

 דקות הפסקה.  5 גב' הגר פרי יגור:

 

 *** הפסקה *** 

 

 כשבונים גן ילדים, קומה שנייה מועדון לגמלאים.  :מר נחום גנצרסקי

י גב' הגר פרי יגור: ש לנו ערב ארוך ויש לנו אני רק מבקשת לשמור, 

עוד נושאים. אנחנו רוצים לענות לכל שאלה, אנחנו 

רוצים שאתם תצאו מפה עם כל התשובות. בבקשה 
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מ נהלי אגפים  2תאפשרו לאריה להמשיך. יש לנו פה 

שיש להם דרך להתייחס לשאלות שלכם, בבקשה 

 אריה תמשיך. 

ם, אני מקווה אני אשתדל, יש לי עוד מעט נושאי :אדר' אריה רפפורט

שאני לא אפספס אותם, קצת התלהטו הרוחות. אני 

רוצה להשלים את סוגיית מבני הציבור. יש מבנים 

שהרשות המקומית תמיד היא האחראית להקמתם, 

 שזה ראשית מבני חינוך. 

מקורות כספיים,  2כשאני אומר חינוך, זה בעצם 

משרד החינוך ומשרד העבודה והרווחה, שזה 

יום. כאשר מעון יום כרגע אין קול  מתייחס למעון

קורא, וכשיהיה,  אנחנו ניגש ואם נזכה אז נקים גם 

 מעון יום. אז זו ההתייחסות למבני חינוך. 

כל הנושא של מבני דת, המתכונת היא שונה.כי 

למעשה המועצה לא מתקצבת מבני דת. מבני הדת 

מוקמים על ידי תקציב משרד הדתות, או לחילופין 

ייסות כספים. במקום הזה יש מקום לא עמותות שמג

אם צריך. יש שטח מיועד  2רק לבית כנסת אחד, גם 

 למבני ציבור. אנחנו כרגע לא מקדמים את התכנית. 

 צריך לסמן אותו.  :מר דוד כמוס

הוא מסומן. אנחנו לא מקדמים כרגע שום דבר  :אדר' אריה רפפורט

 מהסוג הזה, כמו שהסברתי. 

 החלטה לא לקדם. זו  :מר אביעד סיני

 לא, זה תהליך.  גב' הגר פרי יגור:

.  :מר אביעד סיני  אם אתה לקדם בית כנסת או לקדם..

 -יכול להיות שאנחנו נקבל החלטה שאנחנו מקדמים גב' הגר פרי יגור:

 ברור שאת יכולה. נו מה?  :מר אביעד סיני
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 מה לגבי התנועה?  גב' הגר פרי יגור:

דם אבל. בסדר, בית כנסת זה חשוב, אבל בואו נתק :מר אביעד סיני

 בואו נתקדם. 

 אריה, צריך מועדון לגמלאים.  :מר נחום גנצרסקי

 אין גמלאים שם, זה צעירים רק.  :מר אפרים מעודה

 עד שהם יתאכלסו, הם יהיו גמלאים.  :מר אביעד סיני

 בבוקר זה יהיה גמלאים, בערב זה יהיה בית כנסת.  :מר דוד כמוס

 זה אחלה עירוב שימושים.  רי יגור:גב' הגר פ

כמו שאמרתי, מבני ציבור הם כאלה. במרכז מקבץ  :אדר' אריה רפפורט

גני ילדים עם מיקום גם למעון יום ככל שיגיע  3של 

תקציב. לגני הילדים האלה אנחנו בונים עוד חדר 

מ"ר שישמש למרכז הכשרה והתמקצעות  60אחד של 

 של הגננות והסייעות. 

דול הזה, ולמעט המגרש המסחרי שנמצא המתחם הג

פה, זה אמור להיות לא רק בית ספר תיכון, גם אם 

יהיה פה מתנ"ס או שלוחה של המתנ"ס או מועדון 

ומשטחי ספורט. מן הסתם בעתיד יהיה גם אולם 

 ספורט. 

 זה לא בשכונה בכלל.  :קהל

 זה חלק מהשכונה.  :אדר' אריה רפפורט

קני ספורט, עד שלא יהיה סליחה אריה, מגרשי מת :קהל

 תיכון, הם לא יתקיימו?

 לא, לא עכשיו.  :אדר' אריה רפפורט

 זאת אומרת, אין בשכונה מתקני ספורט?  :קהל

 יהיו מתקני משחקים. לא יהיה מתקן ספורט.  :אדר' אריה רפפורט

 לא גן שעשועים לילדים.  :קהל

 את מדברת על מגרש.  גב' הגר פרי יגור:
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 גרש כדורגל וכדורסל? אין להם מ :קהל

 התשובה היא לא.  :קהל

 המקום היחידי שיוכלו לגשת, זה בית ספר מורשה.  :אדר' אריה רפפורט

 בית ספר מורשה ובית ספר רבין.  :מר אבינועם ארז

 )מדברים ביחד( 

יוני חכימי  השידור לא עובד. מי קשור?  :מר 

י הספורט זה כרגע אין תקציב, והתקציב של מגרש :אדר' אריה רפפורט

חלק מפעילות של מבני חינוך גדולים. יהיה מגרש 

ספורט בתוך בית הספר היסודי, ויהיה מגרש ספורט 

שנים  3כמובן משמעותי בתיכון. בית ספר יסודי תוך 

 יהיה, תיכון כנראה יהיה... 

איך? אבל לפני שנתיים שמתם אבן פינה לתיכון. מה  :קהל

 קרה? 

 שמנו אבן פינה. הלוואי שהייתי שמה.  לא, לא גב' הגר פרי יגור:

.  :קהל  לפני שנתיים הייתה... ומאז לא שלחו..

אני רוצה לעבור לנושא של התחבורה של השכונה.  :אדר' אריה רפפורט

יש מקום למגרשים נוספים, או שגם שם אפשר לשים 

 גנים...    3עוד 

.  :קהל  גנים זה מעט...  3במידה ויצטרכו..

אז בוא תחליף אותי. לא, לא, תחליף אותי אם אני  :טאדר' אריה רפפור

 אומר לך מה שאתה רוצה לשמוע. באמת, יש גבול. 

חברים, אם אתם לא רוצים, אפשר לקצר את הדיון.  גב' הגר פרי יגור:

 אבל אני חושבת שהדברים חשובים. 

מבחינת התנועה בשכונה, בעצם השכונה מחוברת,  :אדר' אריה רפפורט

צירים מרכזיים שמוציאים  2-חובר להמתחם הזה מ

אותנו מתוך היישוב או אל תוך היישוב. אחד זה דרך 

עירון, שמתחברת אחר כך במעגל תנועה גדול שיבוצע 
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, והציר 65מיד עם כניסת הקבלן ליציאה לכביש 

השני, הציר של רחוב תמר שמתחבר לדרך הנדיב. 

... אתמול בישיבה Tהיום רחוב תמר מחובר בצומת 

מנכ"ל נתיבי ישראל, סוכם שבפברואר כנראה עם 

הסיבה היחידה כבר נכנסים לבצע שם מעגל תנועה. 

שהמעגל הזה לא התקדם, זה לא בגלל שכשלנו 

בלקדם, היה פה מאבק ארוך מול משרד הביטחון 

 לסלק את מי שפלש לתוך השטח הזה. 

 צפי לסיום?  :קהל

ה בערך סדר גודל. זה מעגל תנועה כזה לוקח חצי שנ :אדר' אריה רפפורט

לגבי מערך התנועה. תהיה עוד כיכר אחת בחיבור עם 

רחוב השופטים, במקום הזה. וכמובן החיבור לרח' 

 הגבורה והחלוץ. לגבי תחבורה ציבורית. 

ויהיה שינוי כלשהו ברמזורים, ביציאה לכביש  :קהל

 הראשי? 

, להוסיף אנחנו כרגע מנסה לעבוד מול נתיבי ישראל :אדר' אריה רפפורט

נתיב אחד שיוצאים לכיוון האלונית, כדי לשחרר 

 היתר תנועה. 

אי אפשר להוציא את האלונית לכביש הראשי? זה  :קהל

 יחסוך את כל הפקק. 

צריך לזכור שאנחנו מדברים פה על כבישים שלא  :אדר' אריה רפפורט

באחריות המועצה. אלה כבישים באחריות נתיבי 

 ישראל. 

יוני חכימי  ריך להוריד את הרמזור עם נתיב נוסף. צ :מר 

חברים, אתמול אריה ואני ואבינועם היינו אצל  גב' הגר פרי יגור:

בשורות  2מנכ"ל נתיבי ישראל, יצאנו משם עם 

משמעותיות מאוד. האחת, זה באמת כמו שאריה 
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התחיל להגיד, תיאום של נתיב שני נוסף ביציאה 

 2שיהיו  מכרכור, זה טוב לכל כרכור וגם לשכונה,

נתיבים ימינה ביציאה, כאילו מכיוון רח' המייסדים 

. זה נכנס לתיאום תכנון וזו בשורה 65על כביש 

 מאוד גדולה לכל כרכור. -מאוד

מרץ נתיבי -הבשורה השנייה היא, שסביב פברואר

ישראל לקחו על עצמם לקדם ביצוע של מעגל תנועה 

ב ביציאה עם רחוב... מי שמכיר, הכביש שחוצה רוח

, איפה 80את עומרים, מהמייסדים אל מחנה 

 שהבוטקה כאילו של השומר. 

ברגע שתהיה שם כיכר, בעצם זה שינוי תנועתי 

מאוד משמעותי, שמאפשר לצאת ישר אל -מאוד

בשורות טריות, חם  2. אז אלה 80המחלף של 

מהתנור, מפרסמת לכם אותן כאן פעם ראשונה. 

 ואתמול זה אושר, תוקצב ויוצא לדרך.

 כמה זמן?  :קהל

 מרץ. -מדברים על פברואר גב' הגר פרי יגור:

אני רוצה להוסיף, יש עוד בשורה, שזה עלה גם  :אדר' אריה רפפורט

בפגישה עם התושבים, נכנסים לבצע גם מדרכות 

 מרחוב המייסדים. 

 נכון.  גב' הגר פרי יגור:

 ופניים. זה מייצר את הקשר לרחוב כרכור עם שביל א :אדר' אריה רפפורט

אבל זה אמרתי לעצמי, אני לא אגיד עד שאני לא  גב' הגר פרי יגור:

 רואה את זה כתוב. 

יש לנו גם תכנית של תחבורה ציבורית למתחם.  :אדר' אריה רפפורט

למעשה, אנחנו עבדנו עם משרד התחבורה לשדרוג 

מערך התחבורה הציבורית בפרדס חנה. היום 
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קווים שהם  5התחבורה הציבורית מבוססת על 

מעגליים, השירות הוא יחסית איטי, כלומר 

התדירות נמוכה. התכנית החדשה מדברת על כך 

קווים בשדרוג של דו כיווני, כלומר  5שיהיו אותם 

 זה מכפיל. 

 גם זו בעצם בשורה.  גב' הגר פרי יגור:

קווים, המסוף שלהם התחיל מתוך השכונה.  3כאשר  :אדר' אריה רפפורט

כולם . 1,2,5קווים:  3ת תנועה של יש מסוף תחיל

בסופו של דבר תופרים את פרדס חנה, מגיעים 

לתחנת הרכבת. כלומר, יצרנו קישוריות בין השכונה 

 לתחנת הרכבת.

 גם אל הביג וגם אל חדרה.  גב' הגר פרי יגור:

כן. אני יכול להציג את המצגת, אבל נראה לי שקצת  :אדר' אריה רפפורט

 עמוסים. 

 זמן זה בערך מהשכונה לרכבת?כמה  :קהל

 תלוי באיזו שעה.  גב' הגר פרי יגור:

.  :אדר' אריה רפפורט  דקות או משהו כזה.  20זה תלוי לפי..

 דקות.  40היום ייקח לך  :קהל

 היום אני יודעת.  :קהל

 זה פעם בשעה.  :קהל

אבל כל הרעיון בשינוי שאנחנו עושים בתחבורה  גב' הגר פרי יגור:

  -זה בעצם הכפלההציבורית, 

 זה יותר ממשלש את התדירות.  :אדר' אריה רפפורט

 נכון, בדיוק.  גב' הגר פרי יגור:

 איפה המסוף בשכונה?  :קהל

המסוף נמצא סמוך למרכז המסחרי על הציר, שדרות  :אדר' אריה רפפורט

 רוטשילד, על הציר המרכזי. 
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הכיוונים, כל האנשים  2-הולכים להיות פקקים ל :קהל

. הולך 65יסעו לרכבת וכל האנשים שייצאו לכביש שי

 להיות שם אללה יסטר. 

אז מה אתה מציע לעשות? לבטל את האכלוס של  :מר נחום גנצרסקי

 השכונה? אני לא מבין אתכם. 

 להוסיף כביש.  :מר אלדד בר כוכבא

 כביש מאיפה לאיפה? :מר נתנאל קסטן

 המקום  :אדר' אריה רפפורט

 יציאה רק. -צריך כביש לדרוש עוד אחד, עם כניסה :מר אלדד בר כוכבא

 מאיפה תיקח כבישים?  :מר נחום גנצרסקי

 )מדברים ביחד( 

מה לעשות, זה לא חשבנו, זה המצב היום. צריך מפה  :מר נחום גנצרסקי

 לראות מה עושים, לא להתחיל למה זה ולמה זה. 

ת, מרביתן הן אני בחצי שנה האחרונה עד להמון פניו :אדר' אריה רפפורט

סילוף מידע או חוסר ידיעה או חוסר הבנה של 

אני מתחייב בזה שאני מוסר ואמסור תמיד המטריה. 

את המידע הכי אמין, גם אם אולי לא נשמע טוב ולא 

 נוח לי. 

אבל את המידע תקבלו הכי אמין ואת הנתונים. לא 

רק זאת, אלא שאנחנו פה כדי לשמוע כל דבר שעולה 

או אכלוס,  4נתייחס לנושא של טופס תוך כדי, מיד 

כדי לתת מענה, מתוך הבנה שיש פה צרכים של 

אנשים, קודם כל להיכנס לביתם כדי שיוכלו לאכלס 

ולהיפטר משכירויות או כל מיני. אבל זאת 

התחייבות שלי, המידע תמיד יהיה אמין, גם אם הוא 

לא מוצא חן בעיניי או קשה לומר אותו, זה מה 

 שיהיה. 
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 נכון.  הגר פרי יגור:גב' 

וככה אני הצגתי את זה, ואני אציג את זה. איך  :אדר' אריה רפפורט

 אומרים, קחו את זה... 

 תודה, אריה.  :מר אביעד סיני

וגם להגיד שהתפקיד שלנו זה לבדוק שהכל תקין  גב' הגר פרי יגור:

 לפני שהם נכנסים לשם. 

ה את החומרים איך אריה, בהמשך לירוק, יש לך פ :מר אבינועם ארז

 השכונה תיראה בסוף?

 לא אמרנו... זה מאוד קריטי.  :קהל

רגע, תיכף יהיה לנו זמן לשאלות, כתבנו הכל כמו  :קהל

 שהוא ביקש. תומר היה בשקט כל הדיון. 

 כן, התאפקתי.  :קהל

 מי שרוצה לראות איך תיראה השכונה בסוף.  :מר אבינועם ארז

... בפנסיה :קהל  ? מה זה בסוף? 

נופר, נראה לי שייקח עוד כמה שנים טובות עד  :מר אבינועם ארז

 שתצאי לפנסיה. 

... אדריכל הנוף של המתחם. המצגת מציגה את  :אדר' אריה רפפורט

 השפה הצורנית ואת האופי של העיצוב... 

אריה, אנחנו מכבדים ומעריכים את זה, אבל באנו  :מר אביעד סיני

 ון... לשמוע ולנהל דיון על מה נכ

בסדר, אפשר רק לראות, להריץ את זה שנייה, לא  :דוברת

 חייבים להיכנס לפרטים.

 אתה יכול רק להראות את התמונות.  :מר אבינועם ארז

זה השטחים הירוקים השונה שדיברתי עליהם... זה  :אדר' אריה רפפורט

מבני הציבור, שגם הם יהיו כמובן חלק מהשטחים 

המבנים הציבוריים. הפתוחים ש... את השכונה מ

ברים פה על מתחם שלקח בחשבון תיכון בר אנחנו מד
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קיימא, שיש פה נושא של מי נגר, של חלחול, של עצי 

שדרה, של הליכתיות ונוחות, ללכת... שביל אופניים 

כמעט בכל הרחובות בשכונה הזאת, של ריסון 

מהירות נסיעה על ידי כך שיש או כיכרות או 

ם את הריצוף, עם ריצוף בצמתים, אנחנו מגביהי

משתלב של מרסן מהירות נסיעה כדי שהתנועה תהיה 

איטית. יש לנו צירים של שבילי אופניים שאפשר 

לראות אותם כאן. האופי של הבינוי זה בעצם אותו 

תכנון של מתקני משחקים, שדרות עצים, חומרים 

 נעימים. 

 זה על שדרות רוטשילד?  :קהל

יוק. זה האמפי המתוכנן יחד עם בריכה ענקית כן, בד :אדר' אריה רפפורט

שבעצם היא משמשת גם כאלמנט של מחלחל מים 

מבחינת הניקוז, וגם בנוי בטרסות שאפשר לשבת 

 ולקיים אירועים. 

.  :קהל  זה גם בתוך ה..

. :אדר' אריה רפפורט מתקני הכושר פעיל שיהיו  כן. זה הגינות הקטנות..

צוף משתלב. כל בשכונה. ריצופים גם מאבן, גם רי

הדברים האלה שנותנים תחושה של משהו מאוד... 

רבותיי, רק שנייה אחת, יש את המייל שלי באתר 

 המועצה, תפנו, תקבלו תשובה. 

 יש גם מייל שפתחנו לשאלות ותשובות. גב' הגר פרי יגור:

 60ויש לו  29.12יש חוזה של המחיר למשתכן, יש לו  :קהל

באפריל, אבל אנחנו, מי לאחר, זהו. השוק הפרטי זה 

  -שזכה במחיר למשתכן

 למה אפריל? פברואר.  :קהל

חייבים להיכנס  28.2לא, אנחנו, מחיר למשתכן,  :קהל



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 03.11.2022מיום  69ישיבת מועצה מן המניין 

 

 49 
 

 לבתים, זה תאריך המדויק. 

 . 30.12לא, תאריך האכלוס שלנו הוא  :קהל

 )מדברים ביחד( 

יודע עליו, כי זה  :קהל אין בעיה, אבל החוזה שלנו, שהוא 

 . 30.12מיילים מאיתנו זה כתוב לו ב

 שזה לא אפריל. בדיוק.  :קהל

, לזה הייתם אמורים להיות ערוכים. אי 30.12 :קהל

אפשר... הזאת, כי אנחנו שלחנו בעצמנו מיילים 

לאריה ולמזכירה שלך, עם התאריך אכלוס שלנו. אז 

אם הקבלן אמר לכם משהו, זה יופי, אנחנו הודענו 

 ת זה. לכם מה התאריך. אז תבדקו א

לא צריך להתעלם מזה. אם רואים פערים, צריך  :קהל

 לבדוק. 

.  :קהל  וזה המחדל שלכם, ולא סתם..

.  גב' הגר פרי יגור:  הייתי נזהרת במילה 'מחדל'

 )מדברים ביחד( 

 סליחה, על מה מחדל?  :אדר' אריה רפפורט

... שאתם יודעים עליה למעלה מעשור, שהיא הולכת  :קהל

, 30.12-שון שלה, שיש פה אכלוס בלכלול בשלב הרא

, שמתוך 14בניינים כמו שאתם מציגים, של  4לא של 

ממנו זה מחיר למשתכן, אם לא  50%בניינים  10

בחלק מהבניינים, ואתם לא יודעים את זה.  60%

 והסדר שלכם של הצרכים, לא כולל את זה. 

לא הבנתי מה המחדל כרגע. את רוצה להיכנס  :אדר' אריה רפפורט

 בדצמבר? 

 אני מאוד אשמח להיכנס בדצמבר.  :קהל

.  :אדר' אריה רפפורט  את תיכנסי בדצמבר. יש לך חשמל, יש לך מים..
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 אין לי מדרכות... :קהל

סליחה, סליחה. הסברתי לך מראש, את רוצה  :אדר' אריה רפפורט

 מדרכה, תחכי שנה. אין דבר כזה. 

 אין שום בעיה.  :קהל

 נה למדרכות? למה צריך לחכות ש :קהל

.  :קהל  מקורות, למה נכנסו באיחור כזה גדול, וזה בשיחה..

 גם עם ש. ברוך וגם עם עמרם.  :קהל

.  :אדר' אריה רפפורט  לא יודע, ש. ברוך מאכיל אתכם..

 ועמרם אברהם גם לא יודע שום דבר.  :קהל

סליחה, סליחה. את לא יודעת מה הסיבות שמקורות  :אדר' אריה רפפורט

 סו. לא נכנ

 3אנחנו יודעים, אתה אמרת לנו בפגישה, תוך  :קהל

 חודשים מקורות... 

 *** כולם צורחים ביחד ***

 מקורות נכנסו לעבודה אחרי שהם גמרו לתכנן.  :אדר' אריה רפפורט

אתה אמרת לנו את זה, במילים שלך... לא אבל  :קהל

 משרד הביטחון ולא כלום. 

ם, לא הפניאמרתם שתוגש פרוגראמה למשרד  :קהל

 הוגשה. 

 תפסיקו לצעוק. למה אתם צועקים?  גב' הגר פרי יגור:

 זה רשום לי, אני יכול להראות לך את זה.  :קהל

 למה אתם צועקים? גב' הגר פרי יגור:

 תפסיק, תפסיק.  :אדר' אריה רפפורט

אחרי זה אמרת משרד הביטחון. אתה לא דייקת  :קהל

 בזמנים.

י גב' הגר פרי יגור:  היה שנה. זה לא 

אני הייתי בפגישה הזאת... ואתה אמרת לנו את זה  :קהל
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 וזה רשום לי.   

 אתה פרובוקטור.  :אדר' אריה רפפורט

 תומר, די.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  תומר, רגע.  :מר 

יוני, שנייה, בסדר? דקה. תקשיב לי. אפשר לתקוף,  :מר אבינועם ארז

  -אבל אפשר

יוני חכימי י לא תוקף, סליחה. אני דורש זכות דיבור, אני לא אנ :מר 

 תוקף. 

 אתה רוצה להקשיב לי?  :מר אבינועם ארז

יוני חכימי אתה תוקף. אני רוצה להתייחס  –לא, אז אל תגיד  :מר 

למה שאריה אמר, יש לי זכות להתייחס למה שאריה 

 אמר, לפני שאוריה מדברת. זו זכותי. 

 תתייחס.  :מר אבינועם ארז

 גם אני רוצה לדבר.  :אביעד סינימר 

יוני חכימי תודה. אריה, אני בטוח. כשהגשתי את ההצעה לסדר,  :מר 

לא היה לי ספק שהכנת את התכנית הטובה ביותר 

שאתה יכול, עם ההתייחסות של הפרוגראמה. זו לא 

הבעיה. אני חושב שהתכנית היא יפה, אני בטוח 

ל שהתכנית טובה. הבעיה זה ההתנהלות וניהו

הפרויקט הזה. ואני שמח שאני  מניע אתכם לעשייה, 

כי אם לא הייתי מגיש את ההצעה לסדר, גם המכרז 

 לא היה... 

 כל מה ש... זה בזכותך, ברור.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  בסדר, בסדר.  :מר 

גם לא היו מוכרים בתים אם לא היית מתערב.  :מר אפרים מעודה

 אתה מגזים. המינהל לא היה... באמת 

יוני חכימי  תודה, תודה.  :מר 
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 מה שבטוח, שכל מה שלא קרה פה, זה בזכותכם.  :קהל

 נכון.  :מר אפרים מעודה

 זה תמיד ככה, זו חלוקת העבודה.  גב' הגר פרי יגור:

אין מה לעשות. תתמודד למועצה, נראה מה ייתנו  :מר אפרים מעודה

 לך. 

. :קהל   עם אנשים כמוך אני לא מוכן..

 אתה לא מוכן? לא יבחרו בך, מי אתה בכלל?  :מר אפרים מעודה

 מי אתה? מי אתה?  :קהל

 נבחרתי.  :מר אפרים מעודה

.  :קהל  'נבחרתי'

.  :מר אפרים מעודה  כן. יש עוד אנשים. זה לא רק מרץ..

 זו בושה שנבחרת.  :קהל

 *** כולם צורחים ביחד ***

 , אז מה? יש לך כמה קומבינות ונבחרת :מר טל דנטס

 קומבינות?  :מר אפרים מעודה

 כן.  :מר טל דנטס

נראה אותך בקדנציה הבאה. אפילו אם גידלת זקן,  :מר אפרים מעודה

 אתה לא משתנה.

 *** צורחים ודופקים על השולחנות *** 

 דנטס, דנטס.  :מר אפרים מעודה

 ... נתת פתקים לאנשים?800קיבלת  :מר טל דנטס

אפשרויות, אני יכולה לחתוך את הדיון הזה  2 יש גב' הגר פרי יגור:

 פה...

 אני לא כמוך.  :מר אפרים מעודה

יוני חכימי .  :מר  ..  מעודה, מה זה? 

והדבר השני, זה להמשיך את הדיון הזה בכבוד. ככה  גב' הגר פרי יגור:

 אני לא ממשיכה. 
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 זה הפנים שלך, אגב.  :קהל

 לא, זה לא הפנים שלי.  גב' הגר פרי יגור:

 זה הפנים שלך, זה הפנים שלך.  :קהל

 זה הפנים שלי, זה הפנים שלי.  גב' הגר פרי יגור:

 ככה הוא מדבר.  :קהל

 זה הפנים שלי, אדוני היקר.  גב' הגר פרי יגור:

 תת רמה, זה מה שיש.  :קהל

 )מדברים ביחד( 

 אתה סגן כזה קטן, כזה קטן.  :קהל

 אחרת. דעתך כלומניקית.  מה לעשות? הציבור חושב :מר אפרים מעודה

 די, די.  גב' הגר פרי יגור:

 לא רוצה. התושב פותח פה את הפה.  :מר אפרים מעודה

 די, מספיק.  גב' הגר פרי יגור:

 אבל אתה נבחר ציבור שלנו.  :קהל

 דרך ארץ.  :מר אפרים מעודה

 מעודה, הם מביעים את המורכבות... :מר אביעד סיני

 )מדברים ביחד( 

נו די. לא  :קהל  נבחר בו, 

 אל תבחר, תבחר בטל דנטס.  :מר אפרים מעודה

 צריך לבחור, נבחר מה שצריך.  :קהל

 תושבים.  50,000אני אסתדר בלי הקול שלך. עוד  :מר אפרים מעודה

 מעודה.  :דובר

לא, לא, הוא לא ידבר אליי ככה. לא רוצה... ישלח  :מר אפרים מעודה

 אנשים הביתה.

 אפס מאופס.  :קהל

 יוני, בבקשה.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  אני רואה פה את התושבים לחוצים לא לחינם.  :מר 
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 סופר לחוצים.  :קהל

יוני חכימי יש לחץ כלכלי שיכול, אנשים יכולים לאבד את הבית  :מר 

 שלהם, אם נכבד להם את הכניסה לבית. 

 חתיכת אפס.  :קהל

יוני חכימי א לא התכנון, הבעיה זה כמו שאמרתי, הבעיה הי :מר 

הביצוע. ולא יכול להיות שפרויקט הזה גדול שאנחנו 

יודעים עליו כמה וכמה שנים, בטח מתחילת 

זה כמעט  30.1או  30.12הקדנציה הזאת, בתאריך 

 אותו דבר. אבל אין פרויקטור, אין מינהלת. 

 יש.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  אין מינהלת.  :מר 

 יש.  ור:גב' הגר פרי יג

 איזה מינהלת יש?  :קהל

יוני חכימי אני מצפה שאם יש מינהלת, שיהיה איזשהו נציג גם  :מר 

 מהאופוזיציה. 

 למה? זה מקצועי לגמרי, זה לא קשור לנציג ציבור.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי . :מר   זה לא רק מקצועי. צריך שיהיה גם..

  איפה המינהלת יושבת? איזה מינהלת? :קהל

יוני חכימי  אין מינהלת.  :מר 

 אבל היא אמרה שיש.  :קהל

יוני חכימי  בסדר.  :מר 

 מי המינהלת? איפה המינהלת?  :קהל

יוני חכימי והבעיה שלנו, שקבלן היה צריך להיבחר, נכון, אי  :מר 

אפשר להתחיל לפני שנה את העבודה, אבל לפני 

חודשיים היינו יכולים להתחיל לעבוד, לפני חודש 

 ח...בט

 לא, גם עכשיו הוא לא יכול להתחיל.  :אדר' אריה רפפורט
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יוני חכימי   -אני הייתי שם, ואתה יכול, בטח באזור של ה :מר 

לא, זה לא פנוי, הוא לא פינה את השטח. תפסיק,  :אדר' אריה רפפורט

 בחייך. 

יוני חכימי זה יום עובדה לפנות. אריה, אתה רוצה להיות שם  :מר 

את זה ביום עבודה? זה יום עבודה.  שמחר הוא יפנה

אריה, זה לא אתה אשם, למה אתה לוקח את זה 

אישית? זה לא אתה אשם שאין קבלן, אן קבלן, זה 

לא בגלל שאתה לא תפקדת. אתה מסכים איתי שהיה 

 צריך להיות כבר קבלן? 

 גם אם הוא היה, לא היה נכנס.  :אדר' אריה רפפורט

יוני חכימי  להיכנס.  הוא היה יכול :מר 

 לא, הוא לא היה נכנס.  :אדר' אריה רפפורט

יוני חכימי  מחר הוא לא יכול להיכנס?  :מר 

 לא, לא.  :אדר' אריה רפפורט

יוני חכימי  אתה סתם אומר, אתה סתם מגן.  :מר 

 למה שהוא יעשה את זה?  :קהל

יוני חכימי  אני מוכן ללכת איתך מחר לשטח.  :מר 

כח גם עם המהנדס? נו באמת. נגיד איתי אתה מתוו :מר אפרים מעודה

 תתווכח, אבל עם המהנדס? 

יוני חכימי  אני לא מתווכח.  :מר 

 תאמין לו, הוא מקצועי.  :מר אפרים מעודה

יוני חכימי הוא נאלץ, כמו היועץ המשפטי וכמו כל איש מקצוע  :מר 

פה לצערי... אני לא אמרתי... אבל היה צריך 

 אחריותו. להיבחר כבר קבלן, שזה לא ב

אני רוצה להגיד לכם משהו. אפשר להמשיך, בואו,  גב' הגר פרי יגור:

גם אני ישבתי בכסא הזה פעם שיוני ישב, אני יודעת 

 לעשות אופוזיציה פי אלף יותר טוב והכל בסדר. 
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יוני חכימי  אני לא עושה אופוזיציה.  :מר 

 זה לא נכון.  :מר אביעד סיני

יוני חכימי  ודה למען הציבור. אני עושה עב :מר 

כולנו עושים. כל מי שיושב פה, לא רק אתה. גם  גב' הגר פרי יגור:

 כמוס עושה עבודה למען הציבור. 

יוני חכימי  כולם.  :מר 

גם אפרים עושה עבודה ועובד בזה כל יום למען  גב' הגר פרי יגור:

 הציבור, וגם אביעד וגם נחום וגם נתנאל וגם אורי. 

יוני חכימי  אמרתי.  לא :מר 

שיושב פה יום יום בוועדת מכרזים, אתה בעצם חלק  גב' הגר פרי יגור:

 מוועדת מכרזים, יושבים פה וכולנו נבחרי ציבור. 

יוני חכימי  להבדיל, אני לא אמרתי שהם לא עושים.  :מר 

.  גב' הגר פרי יגור:  אבל אני בניגוד אליך, בסוף..

יוני חכימי וד אליי. לא עושה כלום את לא עושה כלום, זה בניג :מר 

חוץ מלהצטלם ולכתוב בפייסבוק לא עושה כלום, 

 אפס. אפס, זה מה שאת עושה. 

טוב. בניגוד אליך, אתה צועק ואני יש לי אחריות  גב' הגר פרי יגור:

 וגם תפקיד על הכתפיים. 

יוני חכימי  כן, אחריות, בטח.  :מר 

א חף מטעויות. אז אפשר להמשיך. הארגון הזה ל גב' הגר פרי יגור:

אפשר להמשיך להתבוסס במה היה ואיך הגענו עד 

הלום, ואפשר להסתכל קדימה. אז עכשיו אני 

מעוניינת לשמוע את התושבים, לשמוע שאלות 

 ענייניות ולא צעקות, מה חשוב לכם. 

רגע, רגע, אבל לפני, הגר, סליחה. היה אפשר לקיים  :מר אביעד סיני

וצים פה לבוא לדון ערב הסברה לתושבים. אנחנו ר

בדברים אופרטיביים. אני מכבד את התושבים ואני 
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 רוצה לשמוע אותם. תני לאנשים להגיד כמה מילים. 

עשינו אחד, נעשה עוד אחד ויהיה עוד אחד ויהיה  גב' הגר פרי יגור:

 עוד אחד, כמה שצריך. 

הגר, הכל בסדר, אני לא מתווכח עם זה. אבל בואו  :מר אביעד סיני

בגלל שבסוף צריך להצביע וצריך לצאת מכאן רגע. 

הלאה, בואו לפחות נדבר על איך מתקדמים מכאן 

 הלאה, עם הצעה קונקרטית. 

 זה בדיוק מה שאמרתי, אתה מסכם אותי?  גב' הגר פרי יגור:

 לענות לתושבים זה חשוב, אבל הביצוע.  :מר אביעד סיני

תי פעם שנייה זה אבל גם להגיד את מה שאני אמר גב' הגר פרי יגור:

 חשוב. 

 כמו שיוני תיאר, את הביצוע.  :מר אביעד סיני

 בסדר, בסדר.  גב' הגר פרי יגור:

 את הביצוע כמו שיוני תיאר.  :מר אביעד סיני

 מה הצעת ההחלטה שלך? גב' הגר פרי יגור:

 אני רגע רוצה להגיד.  :מר אביעד סיני

 יש לך הצעת החלטה? גב' הגר פרי יגור:

כן, כן, כן. משהו שחשוב שהציבור יידע שנאמר פה  :ד סינימר אביע

על השולחן, לא יום יומיים. כל הניסיון להסית את 

  -הדיון הזה למה אריה תכנן

 תן להם לשאול שאלות.  :מר אפרים מעודה

תן לי לדבר עכשיו, מעודה. כל הניסיון להסית את  :מר אביעד סיני

יכים את הדיון הזה למה אריה תכנן ואנחנו מער

אריה, והוא עובד במציאות בלתי אפשרית בעיניי, כל 

 הניסיון הזה, הוא ניסיון לא נכון. 

ים פה, מרחק של כמה -בואו לא נלך רחוק, נלך לאור

ים? כדי לעמוד בזמנים, -קילומטרים. מה עשו באור
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חודש פחות, חודש יותר. ואגב, לא רק שהתושבים 

... גם צפויים למפח נפש ומורכבות וכל מה ש

 המועצה חשופה. 

 ים? -יש לך בכלל מושג מה קורה באור גב' הגר פרי יגור:

 ים, הייתי שמח שנשווה את עצמנו. -אור :מר אביעד סיני

מיליון ש"ח, שפה לא ראו  800שהמדינה שפכה  גב' הגר פרי יגור:

 אותנו ממטר. 

 אבל תני לי רגע לדבר, הגר. תני לי רגע.  :מר אביעד סיני

 אביעד, אתה בן אדם חכם.  ר פרי יגור:גב' הג

 אז רגע, אז רגע,  הגר.  :מר אביעד סיני

... הסכם גג, שהחברה לפיתוח... והיא משקיעה את  :מר נתנאל קסטן

 הכסף. אל תשווה בכלל. 

תנו לי רגע, חברים. נתנאל, אולי אין בינינו מחלוקת  :מר אביעד סיני

 על מה אפשר לעשות. 

 , אבל זה חמור עם סוס. לא :מר נתנאל קסטן

  -ים? לקחו קרוואן גדול-בסדר. מה עשו באור :מר אביעד סיני

  -800לא, לקחו  גב' הגר פרי יגור:

 תני לי לדבר.  :מר אביעד סיני

 מיליון ש"ח.  800לקחו  :מר נתנאל קסטן

תני לי לדבר. לקחו קרוואן גדול, הציבו אותו בלב  :מר אביעד סיני

דסים, אחד מהם חבר שלי, אני מהנ 3השטח, הביאו 

מוכן להביא אותו לפה, מהנדס עיריית אור עקיבא 

לשעבר, בחור משכמו ומעלה. הביאו אותו, אמרו לו 

'אדוני, אתה כבר בשוק הפרטי, מה אתה רוצה? קח 

 חשבונית  לפי ריטיינר, תשב פה, אתה אחראי'. 

 מי הביא אותו? :מר נתנאל קסטן

 . תן לי רגע :מר אביעד סיני
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 מי הביא אותות? :מר נתנאל קסטן

.  :מר אביעד סיני  הביאו אותו ראש..

 לא, חפ"ק הביאה אותו.  :מר נתנאל קסטן

נתנאל, אני מכיר את העובדות. אז חפ"ק שיביאו  :מר אביעד סיני

אותו. אני מוכן לקחת... מה הבעיה להביא את הבן 

 אדם? 

 מיליון.  800שם יש  :מר אפרים מעודה

 אני מכיר את זה הרבה יותר טוב ממך.  :קסטן מר נתנאל

 תן לאנשים לשאול שאלות.  :מר אפרים מעודה

 שישאלו. אני רוצה להגיד את ההצעה.  :מר אביעד סיני

 תן להם, יש להם שאלות.  :מר אפרים מעודה

 מה ההצעה? מה ההצעה?  :קהל

היו שם את שלושת המהנדסים, שצריך לשים אותם  :מר אביעד סיני

בבוקר, שחיים את השטח, לא מגלים דברים  מחר

בדיעבד. ואני חי את השכונה, אני גר צמוד לשכונה, 

שיש פה, לא צריך אני יכול לכתוב ספר על המחדלים 

 להיות מהנדס בשביל לדעת. 

בוא תראה, אתה יודע כמה משאיות גנבו לך מפה 

אדמה, כשאין פיקוח, אין דין ואין דיין, ואין אפילו 

דע לזה. תושבים פנו אליי אמרו לי מישהו שמו

 100,000-'גונבים משטח ציבורי משאיות אדמה במ

 .  ש"ח'

.  :מר אפרים מעודה  למה פנו אליך ולא למועצה? היו פונים..

 אתה יודע מה התשובה של המועצה.  :מר אביעד סיני

אתה הולך אליהם להגיד להם... תגידו... תן לאנשים  :מר אפרים מעודה

 יק. לשאול, מספ

  -חברים, יש בחור, אני לא רוצה לדבר על שמו :מר אביעד סיני
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 תן להם לשאול. יאללה.  :מר אפרים מעודה

ד'. תקשיב, מי המפקח של המועצה, -שמו מתחיל ב :מר אביעד סיני

ד' שמו, הוא בא -כי אין לך מושג. יש בחור, מתחיל ב

לפה פעם בשבוע אולי שעתיים, והוא מי שמפקח על 

בעשרות מיליוני ש"ח. זה רמת הפיקוח שיש  פרויקט

לנו. את זה צריך לשנות, צריך להתחיל בלשבת 

יום, להריץ את המכרזים -בטוח, לחיות אותו יום

ולפקח על הקבלנים במציאות, בפועל, לא בסיפורים 

 4ובסיסמאות. את זה היינו צריכים, הגר, לפני 

ע ני דיברתי על זה, את אומרת לי 'בואי נשמשנים. א

 את התושבים'. 

 קו אוויר.  גב' הגר פרי יגור:

 מה את הרוצה מהמהנדס, מסכן?   :מר אפרים מעודה

אבל לפחות שתהיה הצעה אופרטיבית אמיתית  :מר אביעד סיני

לפתרון המצב. הפתרון הזה, גם אגב, ופה אני קצת 

ברמה מקצועית, ואני לא מבין יותר מאריה, זה 

ר לבצע את כל ברור. אבל אם בשכונה אי אפש

התשתיות פיניש, ברור שבמעטפת שלה בהחלט היה 

אפשר לבצע, כמו למשל הכביש שאמור להוביל 

מהשכונה אל הקניון שם, עין שמר, שהוא כולו עם 

 מחלוטה. 

 לפני הבנייה? מה כרצית, יעשו כביש  :מר אפרים מעודה

אבל זה לא הבנייה, מעודה, אתה לא מכיר את  :מר אביעד סיני

כנראה. או למשל דוגמא נוספת שאני חייתי  השטח

פה, שאת היציאה לרחוב המייסדים, שהייתה מאוד 

דומיננטית מבחינת משאיות, שצעקתי חודשים רק 

לשים תאורה ומהבהב בלילה שחס ושלום, ונהרג שם 
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אדם שרכב על אופניים. אם היינו מנהלים את העסק 

בשטח, ביום יום, לא מי שפה, וברור שלא אריה 

 כורע בנטל. ש

 מי ינהל?  :מר אפרים מעודה

עם מינהלת אמיתית, לא עכשיו לייצר לי בדיעבד,  :מר אביעד סיני

יוני איזה נהלת. צריך ימ בעקבות ההצעה לסדר של 

 לבנות את זה בשטח. 

.  :מר אפרים מעודה יוני..  יש מינהלת, לפני ההצעה של 

 )מדברים ביחד( 

.  :קהל  מי המינהלת? תגיד..

 תבואי ביום ראשון למהנדס, ייתן לך.  :רים מעודהמר אפ

 אין אף אחד. זה רק דן, והוא בקושי נמצא שם.  :קהל

 אני הצבעתי ש"ס, אתה יכול לתת לי?  :קהל

יוני חכימי מעודה, אם אתה שואל מאיפה הכסף, ההסכם עם  :מר 

מעלות הפרויקט, זה  15%רמ"י, שאנחנו מקבלים 

ח. עם זה היינו יכולים מיליון ש" 6-7משהו בסביבות 

 לקחת פרויקטור לחצי שנה. 

 מיליון.  800ים זה -אתה מבין מה אתה אומר? באור גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי אני מדבר על משכורת לפרויקטור למשך חצי שנה.  :מר 

 . מה את מבינה? 800מה את מדברת 

תומים אתה מבין גדול, הכל בסדר. אתה האורים וה גב' הגר פרי יגור:

 כל בסדר. אתה בטוב ואני ברע. של הפרויקט, ה

יוני חכימי   -לכן, לקחת פרויקטור :מר 

לצעוק זה מאוד עוזר, זה משחרר אגרסיות לכולם.  גב' הגר פרי יגור:

אתה תלך הביתה ואנחנו נמשיך לעבוד. אתה תמשיך 

 לדבר ואנחנו נמשיך לעשות. 

יוני חכימי  את הנעליים.  אם היית עושה, היינו תולים :מר 
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 ממי שקדם לי.  2בינתיים אני עושה פי  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  אפס את עושה.  :מר 

 בסדר, זה מה שאתה חושב, זה לא מפתיע אותי.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  שום דבר.  :מר 

 יוני, אני רוצה לשאול שאלות.  :קהל

ש חבר מועצה שרוכב מה שהתושבים לא מבינים, שי :מר נתנאל קסטן

לכם על הגב ועושה פוליטיקה, זה הכל. זה מה שהוא 

 עושה. 

 בינתיים, אבל בינתיים הוא היחיד שנותן מענה.  :קהל

 לא. איזה מענה הוא נתן לך? חוץ מ... איזה מענה? גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  אתה עושה משהו, אתה עושה משהו?  :מר 

האחרונה שעשרות תושבים זו הייתה הפעם  22.9-ב :קהל

שחלקם נוכחים כאן, שלחו מייל, גם לאבינועם, גם 

ללשכה שלך וגם לאריה. אף אחד מאיתנו, לא קיבל 

תשובה. למעלה מחודש וחצי, אף אחד מאיתנו לא 

  -קיבל תשובה. אז מענה כרגע מכם

 אני לא יודעת את זה, אגב. מענה למה?  גב' הגר פרי יגור:

לנו על השכונה הזאת. לא סתם מענה לשאלות ש :קהל

הגענו היום. אנחנו מנסים אין ספור פעמים. 

 בפייסבוק עונים לך... 

 )מדברים ביחד( 

 את אוהבת לצעוק... בסדר.  גב' הגר פרי יגור:

 ... אני הזמנתי אותך לבקר בשכונה.  :קהל

 אני מבקרת שם כל שבוע, את יכולה לבוא איתי.  גב' הגר פרי יגור:

בעיה, אבל אנחנו הזמנו אותך, כי אנחנו לא אין  :קהל

 הצלחנו לקבל מענה מהמועצה שלך. 

 חודש וחצי. אבינועם, קיבלת את המייל הזה?  :קהל
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 מי כבודו?  :מר אבינועם ארז

 יונתן.  :קהל

 זה לא אחד, סליחה, זה עשרות.  :קהל

 אני אבדוק איזה מייל וגם מה היה כתוב במייל.  :מר אבינועם ארז

 אני יודעת שיצאה תשובה מסודרת.  גר פרי יגור:גב' ה

 . 22.9אז לא. אז התאריך הוא  :קהל

אני יכול לענות לה, כי יש גם דרך שכותבים את  :מר אבינועם ארז

המייל ומה כתוב במייל ואיך מתלהמים במייל, כמו 

שאמרתי פעם אחת, שמישהו כותב משהו במייל, 

וא שהוא מראש לא רוצה לקבל תשובה, אלא ה

מתנגח מראש. אז אם זה המייל היה או משהו אחר, 

 אז אני.. 

 כל עשרות המיילים היו מתלהמים?  :קהל

 קודם כל, לא קיבלתי עשרות מיילים.  :מר אבינועם ארז

 אז היו עשרות.  :קהל

 זה סטנסל כזה שחוזר על עצמו.  גב' הגר פרי יגור:

 בדוק את זה. לא קיבלתי עשרות מיילים ואפשר ל :מר אבינועם ארז

... אכן חוזר על עצמו. את של אריה קיבלנו, וזה היה  :קהל

 פייסט, גם כששאלנו שאלות שונות. בסדר? -קופי

 כרגע אמרת שלא קיבלת, אז איך זה חוזר על עצמו?  :קהל

 אני לא יודעת אם זה בתאריך שהיא אומרת.  גב' הגר פרי יגור:

אכלס את ... את הישיבה הזאת, בנושא של מי מ :קהל

השכונה ומתי. ויש פה, בואו, צריך להגיד למי שלא 

, יש את 3-ו 2בניינים, מתחם  10יודע, יש פה בעצם 

 7או  6שזה  4ש. ברוך מתחם אחד, ויש מתחם 

-בניינים, יפה. מתחם אחד,שזה ש. ברוך, מתאכלס ב

מחיר למשתכן, שזה למעלה  3-ו 2, מתחם 30.12
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 4אז הנתון של  . אוקיי?30.12-ממחצית, מתאכלס 

 בניינים, הוא שגוי ביסוד שלו. 

ואם לפי זה הערכתם, אז יש לנו בעיה רצינית. 

ולמרות שאנחנו פנינו אליכם, גם באמצעות הנציגים 

וגם באופן אישי במייל אני חזרתי על תאריך 

האכלוס שלי, אני יודעת, כי אני זוכרת שפירטתי, 

ואני  שנים ואני בשכירות, 8שאני אישית גרה פה 

צריכה לומר לבעל הדירה שלי מתי אני נכנסת 

לדירה, ולכן פירטתי את התאריך שבו אני נכנסת 

לדירה ולא קיבלתי מענה. אוקיי? אז עכשיו יש לנו 

פה בעיה רצינית, כי אם הסקרים שעשיתם עבור 

בניינים  4המנהלת בעצם תומכים בנתון של 

ה בדצמבר, אז כל הנתונים שאנחנו בעצם מקבלים פ

 לא נכונים. 

יוני חכימי  היא מוציאה פוסט עכשיו.  :מר 

ויש דבר שני, אריה אמר שהפיתוח הוא על פי שלבים  :קהל

ו 4 ראשי חץ... שיעבדו לפי בעצם מי  4-צוותים 

שמתאכלס. אז עכשיו אתם מבינים שהאכלוס הוא 

 14ש. ברוך בדצמבר, אלא בכל -לא יהיה רק ב

הוצאתם להתאים הבניינים. אז צריך את המכרז ש

למצב שאתם כרגע מודעים אליו ואת תכנית הפיתוח 

בניינים מתאכלסים, אלה  4להתאים גם כן, כי לא 

ן לכם מענה, ואתם לא שיניתם, 14 , אוקיי? ולזה אי

 אתם לא ידעתם, והמכרז שלכם יצא כמו שהוא. 

 מה...?  :אדר' אריה רפפורט

דקות  20-כי אתה לא ידעת. אתה רוצה להגיד לי שב :קהל

 האלה הצלחת לטפל בזה, לשנות את זה? 
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אני... הרבה דברים, כי אין שום קשר בין מה שאת  :אדר' אריה רפפורט

בנייני אכלוס... בשטח  10אומרת.. גם הטענה שיש 

אין שום ממצא שמראה שהם מוכנים לאכלוס. בלי 

שום קשר, זו בדיוק הנקודה שניסיתי להסביר, אבל 

 4לקלוט ולהבין. ברגע שיש קצת התלהמות מקשה 

ראשי חץ, ואגב, לא ארבעתם עוסקות באכלוס, יש 

ראשי חץ, אז יש  4משימות אחרות במתחם הזה, ויש 

גמישות רבה לי ולמנהל הפרויקט איך להפעיל אותם 

כדי לתת מענה לאכלוס. אבל אמרתי, אני אחזור, 

אולי לא ימצא חן בעיניכם, לא תהיה לך מדרכה 

תשמע, בלתי  –תה יכול להגיד לי בסוף דצמבר. א

נסבל, לא מוכן לשמוע, חייבים לעשות את זה... 

 פגעתם בי. 

אוקיי, הבנו, יש פה מצב מסובך,  –או לבוא להגיד 

רור שאי אפשר שתהיה הלימה. כיוון שמלכתחילה ב

מדרכה לא עושים ביום אחד, היא לא קמה בן לילה, 

שום לוקח זמן. אז תהיה תקופה שצריך... שאין 

מפגע בטיחותי, שיודעים להפריד בין התנועה. אבל 

תתבצעי העבודה, וכשיסיימו אותה, יהיה להם 

מדרכה ראשונים. זה עכשיו חברת חשמל נכנסה 

לרחוב החלוץ וביצעה קו חשמל, פירקה את 

 המדרכה. 

 ... יהיה קו בזק.  :קהל

-פירקה את המדרכה, והאנשים שם... לסבול יום :אדר' אריה רפפורט

יומיים כיוון שיש מפגע. אבל זה חלק מהדינאמיות. 

... אני  כל הדיון הזה בא... אתם נעולים בתפיסתכם. 

 רוצה שכונה למופת. זה לא יקרה. 
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 לא אמרנו, סליחה, אל תכניס לנו מילים לפה.  :קהל

הוא אמר לי שהיה אפשר לעשות הרבה דברים מבעוד  :קהל

 מועד. 

ת שאת צודקת, אבל אנחנו צריכים יכול להיו גב' הגר פרי יגור:

 להסתכל קדימה. 

ליישר את הדברים, יש הבדל בין תאריך האכלוס  :קהל

שלנו למתי שנתאכלס. אני לא טענתי שאנחנו 

נתאכלס, אלא שזה תאריך האכלוס שאתם לא 

מודיעים לו. והפרוגראמות שלכם, והמכרז שיצא 

לקבלן, תואם את תאריך האכלוס הלא נכון, ולכן 

 ך לעדכן אותו. צרי

בסדר. ועדיין, זה לא אומר שאי אפשר להתמודד עם  :אדר' אריה רפפורט

 ה... 

ל 4אין הבדל בין  :קהל  ? 14-בניינים שמתאכלסים... 

בניינים של ש. ברוך אכן יותר  4יש הבדל פיזי, כי  :אדר' אריה רפפורט

מתקדמים. אבל הבניינים האחרים הם לא מתקדמים 

 באותו קצב. 

שאתה הולך  4בניינים לעומת  10יש פה מסה של  :קהל

 להפנות אליה את ה... שלך. 

 לא, זה את אומרת.  :אדר' אריה רפפורט

 רותי, אנחנו לא הופכים את זה לדיון שלך עם אריה. גב' הגר פרי יגור:

.  :קהל  הוא בא לענות פה..

 אני יודעת... נופר רוצה לשאול משהו.  גב' הגר פרי יגור:

וק הסברתי לך, הגמישות, שניתנת לי אפשרות בדי :יה רפפורטאדר' אר

 לפרוש את הביצוע לעוד... 

אין בעיה. אבל לפני שיש לך את הגמישות, אתה  :קהל

צריך לתקן את הפרוגראמה שלך. בהתאם למצב 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 03.11.2022מיום  69ישיבת מועצה מן המניין 

 

 67 
 

 הנתון.

 בסדר.  :אדר' אריה רפפורט

 אוקיי, סבבה.  :קהל

 יש פרוטוקול? מישהו רושם את זה?  :קהל

 מוקלט ומתומלל.  הגר פרי יגור: גב'

 )מדברים ביחד( 

 אני ואתה דיברנו בטלפון לפני כמה חודשים.  :קהל

 אני מתנצל אם אני לא זוכר בדיוק את השם.  :אדר' אריה רפפורט

לא, אתה לא צריך לזכור אותי, אני לא מצפה  :קהל

שתזכור אותי, הכל טוב, הכל יפה. אנחנו דיברנו 

טלפון, אני רוכשת משמואל לפני כמה חודשים ב

ברוך, בבניינים המתקדמים יותר. והיתה לנו שיחה, 

 לא תלוי...  4וידוע שטופס 

 נכון.  :אדר' אריה רפפורט

ו שלצערנו הגדול, בגלל נאני חושבת שכולנו הסכמ :קהל

התעכבות, לא היה, כן היה, תיקחו אחריות, זה לא 

 לא קשור לתיק 4רלוונטי, יש פה אנשים. טופס 

פיתוח סביבתי. אני חושבת שכולנו הסכמנו שאנחנו 

נגור בחצי שנה הראשונה במינימום באתר בנייה. אני 

מוכן לזה, כי אני רוצה לגור בדירה שלי. כשאנחנו 

דיברנו, אגב, אמרת לי ששמואל ברוך, ואני מדברת 

כרגע על שמואל ברוך כי זה שלי, שלא תעכבו לנו 

 ה בעצם תתאפשר. מעבר לדצמבר, אם הסביב 4טופס 

 אני עומד באמירה.  :אדר' אריה רפפורט

 זה אחד.  :קהל

נופר שנייה, סליחה שאני מתפרץ, אני אומר שוב.  :אדר' אריה רפפורט

, יש לי אחריות. 4בסופו של דבר, אני חותם על טופס 
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 אבל אני אומר, אנחנו פה בשיתוף פעולה. 

 נכון.  :קהל

נה להבין שיש מצב שבחצי שנה כי אם את מוכ :אדר' אריה רפפורט

ש. ברוך אין מניע היום -הקרובה לא תהיה מדרכה, ל

, אחרי שהוא עובר את בדיקות 4לקבל טופס 

הבטיחות שלו וכל המערכות עובדות. הוא היום, 

הרצת מערכות. יש חשמל  4השבוע יקבל טופס 

 בשכונה, כבר חודשיים יש מים בלחץ. 

הנה, יש לי  –ומר כלומר, אם ש. ברוך מגיע למצב שא

את כל אישורי הבטיחות, תבדקו שלא חרגתי, תבדקו 

שהכל בסדר. ואני בא לשטח, אני לא המפקח, ואנחנו 

רואים שאכן זה המצב, בשיתוף פעולה והבנה שלכם, 

. אני מניח שראש המועצה 4אני אחתור לטופס 

תחתום איתי. אבל פה שיתוף הפעולה. לא שאני 

... הדב  רים המהותיים. שומע 'הכל מוכן'

אני חושבת... תבינו טיפה שיש פה בני אדם, תיקחו  :קהל

 אחריות. 

 אנחנו מאוד מבינים.  גב' הגר פרי יגור:

 צודקים, התעכבנו.  –ותגידו  :קהל

 הוא אמר לך.  :מר אפרים מעודה

שנים, גם אני  10-עובדים על השכונה הזאת למעלה מ :קהל

רוצים שתיקחו שנים.  10-גרה בפרדס חנה למעלה מ

 אחריות, שתבינו שיש פה בני אדם, זה הכל. 

 לוקחים אחריות. מאה אחוז.  גב' הגר פרי יגור:

 לוקחים אחריות, אבל אי אפשר לשפוט אותנו.  :אדר' אריה רפפורט

יש לי שאלה אחרת. לי יש בנות שמתחנכות ברבין,  :קהל

היא  80באזור של רבין. ידוע שהכניסה ממחנה 
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 י חודש הייתה תאונה, חבל על הזמן. זוועה, לפנ

 התהפך הרכב.  :מר אביעד סיני

 הבנות שלי ראו את זה, חטפו חום על הבוקר.  :קהל

 צריך גשר להולכי רגל לקדם שם.  :מר אביעד סיני

 מה השאלה?  גב' הגר פרי יגור:

 אני רק לא הבנתי, איזו כניסה.  :אדר' אריה רפפורט

יב הייתה תאונה, כי אנשים באים מהר, מהנדיב. בנד :מר אביעד סיני

 אריה. היא מספרת לך את החוויה של הילדים. 

החוויה שלי הייתה מזעזעת. אני נכנסת יום יום, אני  :קהל

מתגוררת היום בחריש, אני עוברת את הפקקים פה 

יום יום, אני מפזרת ילדות יום יום פה. זה לא קל, 

לדבר  תבינו שיש פה אנשים. מלבד זה, אני רוצה

  -איתך על בית ספר רבין. בית ספר רבין בשכונה

 יש פה את אוריה מנהלת אגף החינוך, היא תתייחס.  גב' הגר פרי יגור:

לא, זה לא קשור אליך, כי זה קשור לבנייה. אני  :קהל

רוצה לדעת אם אתם מתכננים לעשות מעבר בטוח 

 שם להולכי רגל? 

 על דרך הנדיב?  גב' הגר פרי יגור:

כן, משהו. תקשיבי, ילדים לא יכולים לעבור... אם  :קהל

גם את תלכי לשם עם הילדים שלך, אני לא אתן 

לבנות שלי, לילדה בכיתה א' וילדה בכיתה ה' לחצות 

 שם את הכביש. 

אם תמתיני, אני אשמח לתת לך מענה. יש לי את כל  :גב' אוריה ירדני

 התשובות בשבילך. 

 1.9-ת שאני נכנסת לפני הבבקשה. אני רוצה גם לדע :קהל

 .  1.9-כמו שהבטחתם שיהיו הסעות לפני ה

 אני אשמח לתת סקירת חינוך.  :גב' אוריה ירדני
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הצרה שלי היא לא הצרה של כולם, אבל אני יוצאת  :קהל

 יום יום היום בצהריים לקחת ילדות מהמסגרות. 

ברת. אני אמא בדיוק כמוך, אני יודעת על מה את מד :גב' אוריה ירדני

 ילדיי פה דור רביעי. 

חזור חריש כבר כמה -אני עושה את זה הלוך :קהל

 חודשים. 

 אתם שוכרים שם, מחכים כאילו?  גב' הגר פרי יגור:

כן, כי פרדס חנה, בואי, אם כבר נעלה את זה על  :קהל

השולחן, יקרה ברמות. עלתה בטירוף. אי אפשר 

 לחיות פה וגם לשלם משכנתא, זו המציאות. 

 תני לה לענות לך.  :מר אפרים מעודה

עוד דגש בהמשך למה שהיא אמרה. עם כל הכבוד  :מר אביעד סיני

  -לך

תן לה לענות לה, נו באמת. אבל אתה לא יכול כל  :מר אפרים מעודה

 הזמן להתפרץ. 

 מעודה, די.  :מר אביעד סיני

 תך. לא, לא די. תן לה לענות. אני רוצה לשמוע לא או :מר אפרים מעודה

 אתה לא תצעק. מעודה, אל תצעק.  :מר אביעד סיני

אבל אתה לא יכול כל הזמן לדבר. אתה רוצה שגם  :מר אפרים מעודה

 אני אדבר, אני אתחיל לדבר ולצעוק. 

 אל תצעק, אני מכבד אותך, אתה בן אדם מבוגר.  :מר אביעד סיני

 לא, אל תכבד, תיתן לה לענות.  :מר אפרים מעודה

 אתה לא מנהל פה ואתה לא שוטר.  :ינימר אביעד ס

.  :מר אפרים מעודה  אבל אתה לא..

לא מתאים לך, תצא מפה. תפסיק עם הדאווין הזה,  :מר אביעד סיני

  -תצא מפה. לא מתאים לך לשמוע

 למי אתה אומר?  :מר אפרים מעודה



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 03.11.2022מיום  69ישיבת מועצה מן המניין 

 

 71 
 

 לך. אם לא מתאים לך לשמוע אותי, תצא.  :מר אביעד סיני

 עד, אביעד, לא רוצה להגיד לך שאתה מיותר.  אבי :מר אפרים מעודה

 איך אנחנו נראים? די.  גב' הגר פרי יגור:

 אתה מיותר.  :מר אפרים מעודה

חברים, אני רק מעלה נקודה. בהמשך למה שנאמר  :מר אביעד סיני

אנחנו מבינים שבספטמבר לגבי בתי הספר, בפועל 

לכך לא יהיו לנו לצערנו בית ספר יסודי וכו'. הסיכוי 

 שנים.  3-4אפס, 

 אם הייתם נותנים לה, הייתם שומעים את התשובה.  :מר אבינועם ארז

 אתם מטעים את הציבור.  :גב' אוריה ירדני

בסדר גמור. מכיוון שאנחנו יודעים שבפועל אי  :מר אביעד סיני

אפשר, תודה לאל, סיכה עוד מבחינת כמות ילדים 

  -להכניס לבתי הספר בסביבה, שזה גם

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

 זה לא נכון... להמציא פה דברים אבל.  :גב' אוריה ירדני

 מאיפה הנתונים האלה? :מר אבינועם ארז

 אני אומר את זה באחריות.  :מר אביעד סיני

 היא הגורם המקצועי פה בנושא הזה.  :מר אבינועם ארז

 נחיה ונראה מה יהיה.  :מר אביעד סיני

 היא הגורם המקצועי.  :נועם ארזמר אבי

שלום לכולם, ערב טוב. הורים יקרים, לכל הילדים  :גב' אוריה ירדני

. מערכת החינוך, מועצה מקומית 1.9-יהיו מסגרות ב

פרדס חנה כרכור ערוכה לקלוט את כל הילדים 

באשר הם. קחו נשימה, אנחנו ערוכים ואנחנו 

ף וגם מוכנים, וכבר קיימנו ישיבות גם בתוך האג

ברמה של המועצה, לאיך אנחנו נערכים. לכולם יהיה 

מקום. קחו נשימה רגע, אני אשמח לפרט מגיל לידה 
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גיל  . על זה אני אמונה כמנהלת אגף, להסביר 18עד 

על כל המערכות, על כל המסגרות, על כל מתן 

 המענים, מכאן לתת לכם את כל התשובות. 

ית לפני אז ככה, ראשית, נכתבה תכנית אב אסטרטג

שנתיים בדיוק, שלוש? כאשר תכנית אב אסטרטגית 

מאוד מהיר בעומרים, אבל -מצביעה על אכלוס מאוד

בעצם על איזושהי התרוקנות. המגמה הזאת שאנחנו 

מדברים עליה בתכנית אב אסטרטגית, לא מצביעה, 

ואני אומרת את זה רגע לא להיבהל, לא מצביע העל 

 ונת עומרים. צורך בהכרח בבית ספר יסודי בשכ

וזה כי בשכונות שליד יש הזדקנות, ואנחנו רואים 

את המגמות האלה היום, גם בית ספר שדות וגם 

בשכונת רבין, אנחנו רואים איזושהי בלימה, כאשר 

-, אנחנו כבר רואים ממש6בגילאים הצעירים, גילאי 

ממש עצירה. זאת אומרת, אין לנו גידול בכלל, יש 

 ו.  לנו עצירה בגילאים האל

יוני חכימי  אז בונים בית ספר בעומרים או לא בונים?  :מר 

דקה, אני אשמח לסיים. יתרה מכך, סטטיסטיקה של  :גב' אוריה ירדני

יחידות  1,000משרד החינוך, מבחינת אכלוס, על כל 

כיתות גיל בכל שכבה, זאת  2-3דיור, זה בין 

 3-ל 2הסטטיסטיקה. יש איזו נוסחה כזאת, זה בין 

 ת גיל בכל שכבה. כיתו

ויתרה מכך, חברת זוויות שאנחנו עובדים איתה 

, 6כרגע, מצביעה על אכלוס באמת בגילאי לידה עד 

ששם יהי הלנו אכלוס גדול, פחות בגילאים צעירים, 

 ופחות בגילאי העל יסודי. אני אשמח לסיים.

 ילדים בערך?  1,000אז שי שם רק  :מר אביעד סיני
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 לא מתבססת רק על הסקר.  אני :גב' אוריה ירדני

וזה לא עניין של הסקר, זה גם שיחות טלפון אישיות  גב' הגר פרי יגור:

 שיגיעו לכולם.  

  )מדברים ביחד( 

 אני אשמח להמשיך.  :גב' אוריה ירדני

יוני חכימי אם לא צריך בית ספר, אז למה הם אמרו שבונים  :מר 

 בית ספר? 

מבחינת שיוך לטיפות חלב  אני אשמח להמשיך. :גב' אוריה ירדני

בגילאי לידה, זה לא שיוך של המועצה, זה שיוך של 

טיפות חלב, האחת בכרכור  2משרד הבריאות. יש לנו 

ואחת בפרדס חנה. לגבי מעונות יום, יש לנו מעונות 

יום שיועברו אליכם, יש לנו מעונות יום גם בכרכור 

וגם בפרדס חנה. כרגע, בשל הרפורמה של הגיל הרך, 

כמו שאריה ציין, אנחנו ממתינים לקולות קוראים 

ולהכשרה של מעונות יום נוספים בהתאם לרפורמה, 

שכל גן  –שבאה ואומרת, אגב, זה שתדעו בלי קשר 

ילדים, חייב להצהיר עליו כגן ולהיות מפוקח.  7מעל 

זאת כבר הרפורמה, שתדעו, למי שרושם ילדים 

, ולא עובר למעונות פרטיים. גן שלא מצהיר על עצמו

להיות תחת חוק הפיקוח, הוא גן שעובר עבירה 

 פלילית. 

מעונות יום בכרכור, ממה שאני יודעת, הם רשימת  :מר טל דנטס

 המתנה מפה ועד הודעה חדשה. 

 כמו גם בפרדס חנה.  :גב' אוריה ירדני

וזה הולך להחמיר, אוריה. הגנים הפרטיים חלקם  :מר אביעד סיני

האכיפה, הם לא רוצים להחזיק ייסגרו בקרוב בגלל 

 אותם. יהיה לנו קושי, צריך להיערך לזה היום. 
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אבל אנחנו כבר... וכבר מתחילים לקבל הכשרות,  :גב' אוריה ירדני

ואנחנו שמחים ומברכים על המהלך הזה. לגבי גילאי 

, אז כפי שאריה ציין, עשינו תכנון משגע לגני 3-6

שנים במגזר  12ילדים בשכונת עומרים. באמת אני 

 3הציבורי, תכנון כזה עוד לא ראיתי של גנים, בעצם 

גנים אחד על השני, אבל אפשר להיכנס לגן העליון 

ברגל, זאת אומרת, לא בהכרח במדרגות. כאשר 

 המבנה הרביעי יהיה בית לגננות ולסייעות. 

זאת אומרת, שהשכונה שלכם גם תקלוט הרבה 

ו בזה, גם מאוד רצ-מקהילת החינוך ביישוב. מאוד

ראש המועצה וגם המהנדס הבינו את הצורך ואישרו 

מאוד שמחה ומברכת על זה. -וזרמו ובאמת אני מאוד

עכשיו אין לנו מקום להתכנס ביישוב ולכנס את 

 צוותי החינוך שלנו. 

אז אנחנו באמת קיימנו פגישה עם מנהל המחוז יחד 

עם מנכ"ל המועצה עוד השבוע, ביקשנו מהם להאיץ 

תקציבית, הוא אמר שהוא השבוע עולה בהשאה 

לירושלים והוא ינסה לקדם את זה, ואנחנו מחזיקים 

אצבעות שבאמת הוא יצליח לסייע לנו בזה. הוא 

 מבין את הצורך. 

אבל בכל אופן, אנחנו נערכים, גני ילדים יהיו 

מהסיבה הפשוטה שאנחנו לא רוצים לאפשר לכם. 

א רוצים אגב, אני יכולה לפזר ביישוב. אנחנו ל

שההורים יצאו מהיישוב עם ילדים כל כך צעירים, 

זה לא נכון. אנחנו רוצים שהילדים יהיו בשכונה, 

שיגדלו ביחד, שתהיה להם את הקהילה שלהם, זה 

 לא נכון לפזר אותם. 
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עכשיו לגבי יסודיים, בעצם אני שנייה אעשה הפרדה 

 בין ממלכתי לממלכתי דתי. 

לפני היסודיים? מה התכנית  אפשר שנייה אחת :מר טל דנטס

 בספטמבר? כי אמרתם שהגנים לא יהיו מוכנים. 

גנים יהיו. אם זה יהיה כיתות יבילות או גנים  :גב' אוריה ירדני

פיזיים, גנים יהיו ותהיה גננת, והפיקוח יודע, 

ואנחנו נערכים לקלוט את הילדים. תקופת הרישום 

יותר מוקדם-מתחילה ב , זה א' בשבט, השנה זה קצת 

שבועות היא אורכת. אנחנו ערוכים  3סוף דצמבר, 

-לרישום תושבי עומרים. אגב, עד עכשיו נרשמו ממש

ממש בודדים לשנה הנוכחית. לא קיבלנו פניות 

בעניין רישום לתשפ"ד, אבל אנחנו ערוכים ומחכים 

 לכם. 

אגב, חשוב להגיד זה, רישום של תושב שהוא תושב 

תושב שאינו מוגדר  המקום, יכול להיעשות מקוון.

כתושב המקום בכתובת של תעודת הזהות, לא יכול 

לבצע רישום מקוון, ולכן אתם תתבקשו להגיע לכאן 

 בשעות הקבלה. 

 אוריה, את זה צריך להגיד לקבלנים, שיודיעו להם.  :מר אביעד סיני

.  גב' הגר פרי יגור:  היא לא צריכה את הקבלנים..

 או ביוני. שלא פתאום יבו :מר אביעד סיני

 אני לא מודיעה לתושבים דרך קבלנים.  גב' הגר פרי יגור:

 אנחנו נודיע דרך האנשים שלנו.  :מר אבינועם ארז

 חלק את לא מודעת למי מכרו.  :מר אביעד סיני

 אני יודעת בדיוק למי מכרו.  גב' הגר פרי יגור:

אביעד, יש לי את הרשימה של כל התושבים שקנו  :מר אבינועם ארז

 ירות בפרויקט. ד
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 ממי?  :מר אביעד סיני

 , יש לי את הכל. מהקבלנים :מר אבינועם ארז

 זה מה שאני אומר, אבינועם, דרך הקבלנים.  :מר אביעד סיני

לא, אבל אתה אומר אני אודיע. אני לא צריך להודיע  :מר אבינועם ארז

 לקבלנים. 

 כרו? ... את הנתונים. מאיפה אתה יודע למי מ :מר אביעד סיני

באתר המועצה... תושבי עומרים, אגף שלנו, ותוכלו  :גב' אוריה ירדני

לקבל את כל המידע. עוד דבר שמאוד חשוב לתושבי 

עומרים, תושבים שלא שינו כתובת, מחויבים להגיע 

עם חוזה מכר ועם הצהרת עו"ד, היות ואתם עדיין 

  -לא גרים כאן. מי שכבר גר כאן, מי שכבר התאכלס

יוני  למה צריך להכביד עליהם עם הצהרת עו"ד עוד  :חכימימר 

 הוצאה. 

זה מה שתקנות החינוך דורשות, ואנחנו עובדים על  :גב' אוריה ירדני

 פי חוק. 

כל עירייה נורמאלית וכל מועצה, מאפשרים למי  :קהל

 שקונה נכס... בית ספר. 

בהצהרת עורך דין אני לא צריכה להביא לו כתובת  :קהל

 מדויקת. 

יש בלשכת עורכי הדין עורכי דין מתנדבים. מי  :לקה

 שרוצה, יכול ללכת לחתום שם. 

אני ממשיכה. לגבי יסודי, לפני שאני מתחילה בעצם  :גב' אוריה ירדני

על היסודי, חשוב לי להגיד לכם הורים, ובבקשה 

תעבירו את הבשורה הזאת הלאה, הורים לילדים עם 

מתחילות  צרכים מיוחדים, ועדות אפיון וזכאות

 בנובמבר. 

זאת אומרת, שהורה שצריך להעלות את הילד שלו 
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לוועדת אפיון וזכאות, חייב ליצור איתנו קשר 

עכשיו, שלא יפספס את הרכבת, ולא יינתן מענה 

ממש מבקשת -לילד עם צרכים מיוחדים. אני ממש

להעביר את זה הלאה לכל תושב שאתם מדברים 

ביר את איתו. ביקשתי את זה גם מתומר להע

 הבשורה הזאת. 

 העברתי, העברתי.  :קהל

מעולה. ליצור קשר עם מחלקת החינוך המיוחד. לגבי  :גב' אוריה ירדני

היסודיים, אם אנחנו עוסקים בממלכתי, ממלכתי יש 

בתי ספר שמשויכים לעומרים, בית ספר רבין  2לנו 

ובית ספר שדות. כאשר בשנה הראשונה או עד שיהיה 

, הילדים יהיו זכאים להסעות. בית הספר היסודי

מדובר כרגע בילדים בודדים. אם אני מדברת על בין 

יחידות  1,000כיתות בשכבה, בסוף אכלוס על  3-ל 2

שגם את זה אין להבנתי, אריה. נכון? אז כרגע משרד 

 החינוך לא יאפשר לנו בכלל. 

 לא מכיר בצורך.  גב' הגר פרי יגור:

 ו מבחינת תקינה, מבחינת תקצוב. לא יאפשר לנ :גב' אוריה ירדני

אני לא כל כך מבין את החישוב הזה של מספר  :מר טל דנטס

 הילדים פר שכבת גיל. 

 זו אותה נוסחה של משרד החינוך.  :גב' אוריה ירדני

 איזו נוסחה זאת?  :מר טל דנטס

 אני אעביר לך אותה.  :גב' אוריה ירדני

אני מכיר בי רגע. באמת. לא, בואי נחשוב בהיגיון, עז :מר טל דנטס

את הנוסחאות האלה ממאבקים שלי בכרכור, שבאו 

 נוסחאות, נוסחאות.   –ואמרו לי 

משרד החינוך לא יאפשר לך. אין לך כיתה, אין לך  :גב' אוריה ירדני
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 כיתה. 

אני לא יודע, צריך להוכיח שיש כיתה, אז צריך  :מר טל דנטס

זה התפקיד  להגיע ל... צריך להוכיח שיש כיתה. אבל

 שלכם, מה לעשות? 

 אין לך מספרים אבל כמה יהיו?  :קהל

... זה מספר הילדים שיהיה בפועל, וקל מאוד לדעת  :מר טל דנטס

 כמה ילדים. 

 ק"מ. 2רגע, עצור. אני מחויבת לעד  :גב' אוריה ירדני

 את מחויבת לאנשים האלה. זה מה שאת מחויבת.   :מר טל דנטס

 יש גם כספי ציבור... ק"מ.  2ון, עד נכ :גב' אוריה ירדני

 הבנתי. זה לגבי בית ספר שלא מוכן.  :מר טל דנטס

 )מדברים ביחד( 

 תנו לה להמשיך, אל תפריעו לה.  :מר נתנאל קסטן

יש את רבין ויש את שדות, הילדים יהיו זכאים  :גב' אוריה ירדני

 להסעות ואנחנו נעשה... 

 ? 2021בפברואר אבל הכרה בצורך לא הייתה כבר  :קהל

 הייתה, זה צריך להגיע לתקצוב.  גב' הגר פרי יגור:

... בשכונה, כמות כזאת של ילדים, זה בלתי אפשרי  :קהל

לשלוח אותם לכל מיני מקומות. תוך שנה אפשר 

להקים בית ספר, זו לא בעיה. זה הכל עניין של 

 החלטה שלכם. 

דתי. יש לנו את -ילגבי יסודי, יש לנו את הממלכת :גב' אוריה ירדני

בית ספר מורשה, יש לנו את בית ספר ישורון ויש לנו 

את בית ספר נועם. כרגע זה בתי ספר בלי אזורי 

 רישום. אז אנחנו נצטרך באמת לתאים את זה. 

 אוריה, רע, לגבי היסודי.  :מר אביעד סיני

בבקשה, תנו לי לסיים. כתבתי הכל, זה ממש יעזור  :גב' אוריה ירדני
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רשמו הכל, אני אתן מענה על הכל, בבקשה. יש לי. ת

לנו את בתי הספר שהם מוכשרים. פרדס חנה מאוד 

צבעונית במגוון הזרמים ובתי הספר שיש לה. יש שם 

בתי ספר  2גם את הפרדס וגם את הבית העגול, זה 

 אינם רשמיים. שהם מוכרים ש

גם כאן נעשות הגרלות לבתי הספר, בשל רישום. 

חים ביום הפתוח. וגם לייחודיים צריך להיות נוכ

זה האנתרופוסופי והדמוקרטי, גם הכניסה שלנו, ש

אליהם נעשית על ידי הגרלה, בשל הביקוש. 

ממלכתיים, מי שכבר לומד ביישוב ורוצה להמשיך 

 ללמוד במקום שהוא נמצא בו, אנחנו נאפשר לכם. 

 ואם בית הספר רחוק, תהיה אליו הסעה?  :קהל

 ק"מ.  2... שלכם, אני מחויבת לבית ספר עד  :גב' אוריה ירדני

מה קורה עם אלה שכבר לומדים ואמרתם שייתנו  :קהל

הסעות ויהיו כבר בשכונה לפני ספטמבר ולא יהיו 

הסעות, כי לא בטיחותי ללכת מהשכונה הזו כרגע 

 לשום מקום? 

 בדיוק ברבין.  :קהל

  -בלי שום קשר לשכונה, המדרכה הקצרה שיש :קהל

כמו שעכשיו את לוקחת אותם, גם עכשיו את לוקחת  :ריה ירדניגב' או

 אותם. 

ובחזור, מה אני אעשה בחזור? בבוקר יאללה עליי,  :קהל

 פיזורים עליי. מה אני עושה בחזור? 

הילד הולך ברגל... יש שם פועלים, יש שם מדרכה  :קהל

שבפנימייה מסתיימת, שגם בן אדם אחד יכול 

 ללכת... 

 הגיע לשם אי אפשר. אבל גם ל :קהל
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 12נופר, אני אגלה לך סוד בפורום כזה. אני גרתי  :גב' אוריה ירדני

שנה בדרך עירון, זה ממש לירך, ואחיינים שלי למדו 

 בבית ספר רבין. בסדר? 

זה עדיין לא אומר שזה בסדר אבל לשלוח ככה  :קהל

ילדים. אנחנו רוצים שהילדים שלנו ילדו בדרך 

 ם. בטוחה ולא על כבישי

.  :קהל  זה שיש ילדים שעושים..

 יש גם ילדים שחיים באוהלים, אז מה?  :קהל

 )מדברים ביחד( 

נופר, אני אתן לך את התשובה כמו שאמרתי, וזה  :מר אבינועם ארז

אנחנו ניקח את כל  –מוקלט. אמרתי לך מקודם 

הרשימות של מי שיתאכלס, ואנחנו נעשה ונבדוק 

 מערך הסעות מסודר. לאיזה בתי ספר. אנחנו נכין 

.  :קהל  , מה עם דצמבר. 1.9..

מי שבוחר ללמוד בשבילים ולהתקבל לשבילים, בכל  גב' הגר פרי יגור:

 מקרה יצטרך להסיע את הילדים. 

יוני חכימי אבל אתם אומרים כל פעם דבר אחר. אתה אומר  :מר 

 משהו... 

 יוני, אני אומר את מה שאני אומר עכשיו.  :מר אבינועם ארז

יוני חכימי  לפני שנייה אוריה אמרה משהו אחר.  :מר 

 למה אמרתי משהו אחר?  :גב' אוריה ירדני

יוני חכימי  אמרת משהו אחר.  :מר 

 אתה אולי הבנת אחרת.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי לא, כי היא אמרה משהו אחר. היא לא אחראית על  :מר 

 ההסעות. 

ובה. אנחנו, בעזרת חברת זוויות אני אענה וזו התש :מר אבינועם ארז

שעושה את כל הסקרים... את כל הנתונים, כמה 
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דקות  2הולכים למורשה. מורשה הולכים בדיוק 

ברגל, כמה יהיו ברבין, כמה יהיו בכרכור וכל 

 הדברים האלה, ואנחנו ניערך במערך הסעות השנה. 

 תודה.  :קהל

 ל יסודיים. בתי ספר ע 5על יסודי, יש לנו  :גב' אוריה ירדני

  -כן, אבל את עברת לעל יסודי בזמן ש :קהל

 אז תשאלי אחרי זה ונחזור אחורה.  גב' הגר פרי יגור:

 היא ביקשה שבסוף ישאלו את השאלות.  :מר אבינועם ארז

בתי ספר על יסודיים  5את מפריעה. על יסודי יש לנו  :גב' אוריה ירדני

הם ממלכתיים, חקלאי מהם  2ברשות, כאשר 

צומח, אחד של בנות אלישבע, תיכון רימון ותיכון וה

שבילים. אנחנו כרגע בימים אלו מקדמים בהרצה 

מאוד חזקה את הישיבה התיכונית העתידית -מאוד

שאנחנו שואפים שתהיה כאן ביישוב, והבנים שלנו 

 יישארו כאן ולא יצאו החוצה. 

לגבי אורט חקלאי ואורט צומח, כרגע בשל העובדה 

ם לבתי הספר הוא לפי אשכולות שבעצם הרישו

הזנה, זאת אומרת, מבית הספר היסודי שהם 

לומדים, הם משויכים לבית הספר העל יסודי. 

תלמידי עומרים החדשים, אם יהיו כאלה שלא גרים 

שרוצה... במושבה, אנחנו נתחשב בבקשות שלכם. מי 

ח' עד -אם יש חברים שמכירים ורוצים להתחיל ז'

חשוב להבין שגם יש איזושהי י"ב כמובן. אבל כן 

תקינה מסוימת בכל הכיתות, אנחנו לא רוצים לפוצץ 

בית ספר אחד ובית ספר אחד לרוקן, אנחנו כן 

 חייבים לשמור על איזון. אז גם חשוב לשים לב לזה. 

חינוך מיוחד על יסודי דיברנו. בלתי פורמאלי, נוער, 
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גם דיברנו על זה שבאמת יש לנו מחלקת בלתי 

י, שאחראית גם על חוגים וגם על תנועות פורמאל

הנוער, וגם על פעילויות אחר הצהריים. אפשר 

להיכנס גם לאתר שלהם, ולראות את כל מה שיש. 

שאלו על חוגים פשוט בשאלות, אז אני חייבת 

להתייחס. החוגים יש לנו את המתנ"ס, יש לו 

 3שלוחות, המתנ"ס ייתן לכם את התשובות. ויש לנו 

ספריות  3גם תחת אגף החינוך, יש לנו  ספריות שהן

 נפלאות. 

 מאוד פעילות.  גב' הגר פרי יגור:

ונווה  :גב' אוריה ירדני אחת בכרכור, המרכזית שלנו ליד המתנ"ס 

 פרדסים. 

עלתה שאלה בקבוצה, שאלו אנשים וזה מאוד חשוב  :קהל

לאנשים לדעת, מה קורה אם הם רוצים לרשום את 

ס חנה כרכור, לבתי ספר הילדים שלהם מחוץ לפרד

כאלה ואחרים, מה הפרוצדורה, שנוכל להעביר להם 

 את המידע הזה. 

כתוב את זה באתר הרישום שלנו, כשאנחנו פותחים  :גב' אוריה ירדני

את הרישום. ליסודי אנחנו לא נותנים לימודי חוץ 

בדרך כלל, למעט מקרים חריגים. בעל יסודי אנחנו 

לא נוכל  31.5-אחר ה .31.5-מאפשרים את זה עד ה

לאפשר לימודי חוץ למי שרוצה בעל יסודי, בשל 

העובדה שזה פוגע בתקינה של היישוב, שזה פוגע 

 בילדים של היישוב שלנו. 

חברים, בכל הנושא של החינוך, אנחנו כנראה  גב' הגר פרי יגור:

 מתכוונים לעשות כנס רק על חינוך. 

 וודאי. כן, יהיה עוד כנס, ב :גב' אוריה ירדני
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אנחנו נפרסם תאריך, ונייחד מפגש שלם רק לעולם  גב' הגר פרי יגור:

 החינוך. 

 הגר, אם אפשר.  :מר אביעד סיני

 אלות, זה כנס לתושבים.  תן לתושבים קצת לשאול ש :מר אורי פרץ

 אני רוצה לשאול שאלה.  :מר אביעד סיני

 אבל יש תושבים.  :מר אורי פרץ

 נס תושבים, זו ישיבת מועצה. זה לא כ :מר אביעד סיני

 לא משנה, אבל הם באו לפה בשביל לדבר.  :מר אורי פרץ

 1,000מותר לי לשאול. אם עשינו חישוב שיש  :מר אביעד סיני

ילדים בלי עין  2,500ילדים ממוצע, יש  2.5משפחות, 

 הרע שיגיעו. 

 לא, זה כבר לא הממוצע.  גב' הגר פרי יגור:

 א' עד י"ב.-מ 12חלקי  ני שואל שאלה.רגע, א :מר אביעד סיני

 אבל אתה מניח הנחות לא נכונות.  גב' הגר פרי יגור:

 ילדים בשכבה.  200-150יהיה לנו בלי עין הרע בעריך  :מר אביעד סיני

 אבל אתה מדבר על סטטיסטיקה.  :גב' אוריה ירדני

 אבל שנייה שאלה, אוריה.  :מר אביעד סיני

 עובד בשטח. זה לא  גב' הגר פרי יגור:

, זה אומר אנחנו 30ילדים, חלקי  200-150חלקי  :מר אביעד סיני

 כיתות.  4כיתות בשכבה,  5צריכים סדר גודל של 

 אביעד, לא עומד במבחן המציאות.  גב' הגר פרי יגור:

.  :רו"ח אורלי ירדן  יש את הנציגה של..

 מה, אני ממציא מספר?  :מר אביעד סיני

 כן.  :מר אורי פרץ

 אנחנו נדבר על זה בכנס.  ' הגר פרי יגור:גב

אנחנו צריכים להיערך. הרי אין עוד מקומות, תקני  :מר אביעד סיני

 אותי אם אני טועה לא ברבין ולא בשדות. 
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 בטח שיש.  :גב' אוריה ירדני

 מבחינת כיתות.  :מר אביעד סיני

 לי כבר יש צפי... לשנה הבאה.  :גב' אוריה ירדני

.  :ימר נחום גנצרסק  היא אומרת לך שיש. אתה כל הזמן..

.  :מר אביעד סיני  איך יכול להיות? אבל יש פה..

 )מדברים ביחד( 

יש נתונים, אני לא מבין אותך. אתם בונים  :מר נחום גנצרסקי

 תיאוריות על נתונים לא נכונים. 

יוני חכימי למה לא מציגים את הנתונים? אם יש נתונים, אז  :מר 

 למה... 

היא אומרת שיש, היא לא מדייקת. בוא איתי מחר  :דנטסמר טל 

 בבוקר. 

 אבל מדברים על שנה הבאה.  :מר נחום גנצרסקי

.  :מר אביעד סיני  נחום, לא הגיוני שיש..

טל, אתה מדבר על השנה, ומדברים איתך גם על שנה  :מר אבינועם ארז

 הבאה. 

 אומרים לך ששכונות מזדקנות.  :מר נחום גנצרסקי

חברים יקרים, אני רוצה רגע לשים את הדיון  גר פרי יגור:גב' ה

 במסגרת. 

שדות לא יהיה אחרת ורבין לא יהיה אחרת, עשה לי  :מר טל דנטס

 טובה. 

 למה לא יהיה אחרת?  :מר אבינועם ארז

 כי לא יהיה אחרת, כי יש שם... :מר טל דנטס

 יש שם כל הזמן יילודה, נכון.  :מר אבינועם ארז

 שכונות מזדקנות, אתה לא שומע?  :נצרסקימר נחום ג

 חברים, אני שמה רגע את הדיון הזה במסגרת. גב' הגר פרי יגור:

אני חי את רבין. תביא את מנהלת בית הספר, היא  :מר אביעד סיני
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תגיד לך שאין מקום לסיכה בבית הספר. זאת 

 המציאות. 

 אתם ביקשתם ואנחנו עשינו דיון. גב' הגר פרי יגור:

 אז מה היא אומרת שיש?  :חום גנצרסקימר נ

 6יבילים,  5אני לא יודע, זה מה שאני מנסה להבין.  :מר אביעד סיני

יבילים, יביל אחד. מה יהיה ברבין פיזית  2יבילים, 

אני חי את בית אם אין עוד כיתות? זאת המציאות. 

ילדים,  3יום שם, הילדים שלי שם, -הספר, אני יום

 נושם אותו כל יום.  הקטנה עכשיו שם. אני

.  גב' הגר פרי יגור:  אנחנו לא..

 הגר, תסבירי לי.  :מר אביעד סיני

ילדים ואני לא נושמת,  2בסדר, אתה נושם. לי יש  גב' הגר פרי יגור:

בסדר. רק אתה נושם ורק אתה מרגיש ורק אתה 

 אחראי ורק אתה מבין. 

כיתות  2, 2אנחנו צריכים להיערך לבערך יביל או  :מר אביעד סיני

 בשכבה. 

אתה יודע מה ההבדל בינך לביני? שאתה אומר  גב' הגר פרי יגור:

 'צריך', ואני צריכה לעשות. 

 הנתונים שלך יותר מדויקים ממנהלת אגף החינוך? :מר אבינועם ארז

 אני לא ידוע, אז אני מנסה להבין.  :מר אביעד סיני

יוני חכימי  . את הבדיחה הזאת סיפרת כבר קודם :מר 

אבל לא... את הבעיה. היא אומרת ככה, אתה אומר  :מר נחום גנצרסקי

נו, מה אתה רוצה?   ככה. 

 כי לא הביאו נתונים.  :מר אביעד סיני

.  :קהל  היא לא הביאה נתונים, היא רק אמרה יש..

הדיון הזה הולך להסתיים. תקשיבו/לא תקשיבו,  גב' הגר פרי יגור:

קשנו לשנות את אבל הדיון הזה לקראת תומו. בי
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סדר היום, הקדשנו לזה שעה, ויש לנו עוד סדר יום. 

דקות, הדיון הזה נגמר. יש פה  2ולכן, מעבר לעוד 

 שאלה אחת. 

אבל אמרת לנו לחכות לשאלות, חיכינו בסבלנות,  :קהל

 אני עדיין מחכה לשאול שאלה את אריה. 

ג גב' הגר פרי יגור: ם שאלה, יש פה שאלה אחת, ואם את רוצה, תשאלי 

 ובזה נגמר. בבקשה. 

האם יהיו קופות  –שאלות קטנות. אחת  2יש לי  :קהל

 חולים בעומרים? 

כן. זאת אומרת, זה באמת לא בסטופ אוף וורק שלנו  גב' הגר פרי יגור:

של המועצה. אבל אני יכולה להגיד לך, לא רוצה 

להגיד איזו קופה, אבל הגיעו לפה והתעניינו 

י החדשה, זה כבר עניין של בלהקים המרכז המסחר

משא ומתן בשוק הפרטי, אבל אני יודעת שיש כוונה 

 כזאת. 

אני יכול לתת לך עוד משהו רק לסיפור הזה, כאחד  :מר אבינועם ארז

שאשתו קצת מנהלת, היום היא מנהלת את אחת 

מקופות החולים פה. הם מסתכלים על כל המרחב, 

חנו לא ואז הם מחליטים. פשוט בסופו של דבר, אנ

מייצגים אותם, אנחנו גם לא יכולים להגיד להם מה 

לעשות, זה אינטרס כלכלי שלהם אם יפתחו או לא 

 יפתחו. התשובה נורא פשוטה. 

 ואז כשתיפתח אחת, אז למה לא אחרת.  גב' הגר פרי יגור:

 לא, זה טוב שהגר פנתה, צריך לפנות.  :מר אביעד סיני

בדרך כלל, אם לא שמים רופא בדברים מסוימים  :מר אבינועם ארז

משפחה, אז שמים רופאים מומחים, מה שנקרא 

רופאים מומחים שבאים לקבל לשעות מסוימות. 
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אזלא חייב דווקא שיהיה תמיד רופא משפחה. זו 

החלטה בפירוש של הקופות שאנחנו לא מתערבים. 

 זה החלטות כלכליות שלהם. הם לוקחים ועושים. 

 כוונה כזאת.  אבל יש גב' הגר פרי יגור:

 אבל אני יכול להגיד שהם באו והתעניינו פה.  :מר אבינועם ארז

 אבל אין דרך באמת לקדם מכרז?  :מר טל דנטס

 זה לא מכרז.  :מר אבינועם ארז

 אנחנו לא יכולים כרשות? :מר טל דנטס

 אתה לא יכול לעשות כלום, הם לא שואלים אותך.  :מר אבינועם ארז

 ך שם שטח להשכיר?יש ל :מר נתנאל קסטן

 אתה יכול להגיד להם לפתוח?  :מר אבינועם ארז

 טל, תתחיל עם דואר ישראל.  :מר נחום גנצרסקי

.  :קהל ..  מה יהיה אופי המסחר? 

 אריה יענה לך.  גב' הגר פרי יגור:

  -זה עניין עסקי של הקבלן. המבנה יכול להכיל :אדר' אריה רפפורט

המסחרי שאמרת שיוקם, אני לא מדברת על המרכזון  :קהל

זה היה לי חדש, לא ידעתי שהוא יוקם. אני מדברת 

 על שדרת רוטשילד הזאת שיהיה שם מסחר. 

אין לנו שליטה על זה. זה שוב היזם. הגודל של  :אדר' אריה רפפורט

החנויות, מה שיש שם מאפשר משהו מאוד שכונתי, 

מקומי, במסחר רחוב לצורך העניין. זה לא שזה 

משהו בסגנון הזה. יכול להיות בית קפה, סופר או 

 יכול להיות שירות. 

 כן, החלוקה שם היא לתאים קטנים, ספר.  גב' הגר פרי יגור:

לא יודע מה, אבל זה עניין עסקי גרידא של היזם,  :אדר' אריה רפפורט

 שהוא... את זה לשכירות. 

יש לי שאלה, אני רוכבת בהמשך לשאלה שלך  :קהל
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 דים?לאריה. יש לך יל

 . 2 :קהל

, 30.12או  29.12כל מה שדיברנו פה, אצלי החוזה גם  :קהל

אני אמורה להיכנס, לא יודעת, לא מעניין, כן מוכן, 

לא מוכן. אז אני רוכבת על השאלה שלה. אתה אמרת 

ש. ברוך מוכנים, היא -לה שלא משנה מה, במידה ו

 תקבל את המפתח בזמן. 

 לא קשור, כן.  4הטופס  :קהל

רגע, שאלת המשך, אני בונה את זה. הם יקבלו טופס  :קהל

 היא נכנסת בזמן, נכון? תיאורטית.  4

 כן.  גב' הגר פרי יגור:

היא נכנסת לדירה. היא רוצה לרדת עם הילדים  :קהל

 ? 1.1-למטה, מה יהיה ב

 זה מה שהיא אמרה.  גב' הגר פרי יגור:

 זה מה שהוא אמר.  :קהל

אני יודעת שאני נכנסת  –ק מה שהיא אמרה זה בדיו גב' הגר פרי יגור:

 למקום שהוא אתר בנייה. 

לא, לא, לא, זה ברור, שנייה. אני מדברת ברמת,  :קהל

 תהיה לי תאורה למטה? 

 תהיה תאורה זמנית.  גב' הגר פרי יגור:

 . 1.1-אני מדברת על ה :קהל

וזו :אדר' אריה רפפורט  יש היום... קיים סלול, בגלל שייכנסו אנשים 

תקופת חורף ועדיין מחשיך מוקדם, נציף תאורה 

 זמנית. 

 תהיה?  1.1-ב :קהל

אני לא יודע. אנחנו עושים כל מאמץ שזה יהיה  :אדר' אריה רפפורט

בהקדם האפשרי. צריך שיהיה לי קבלן ביד, עוד אין 
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 לי קבלן. 

לי כל המהות :קהל   -ואת זה יש אפשרות לזרז? זה נראה 

 יהיה דבר ראשון... זה  :אדר' אריה רפפורט

אין לי לאן  –ילדים, להגיד להם  3... זה הלחץ שלי,  :קהל

 לרדת, אין תאורה. 

 לאל ספק, בסדר גמור.  גב' הגר פרי יגור:

גם אפשר להמשיך את השיח הזה אחרי זה, יש  :מר אבי ברומברג

 כתובת מייל ויענו להם שם לכל התשובות. 

יוני חכימי   כמו שענו עד עכשיו. :מר 

יוני, לא כמו שענו עד עכשיו.  :מר אבי ברומברג  לא, לא, 

 למי לפנות?  :קהל

 רגע, אני לא יודעת מי אתה.  :קהל

 הוא אבי, הוא דובר המועצה.  :מר אבינועם ארז

 ואתי מהחברה יכולה להגיד לאיזה מייל.  גב' הגר פרי יגור:

 בר המועצה. זה נקודתי, עונים, הכל טוב. אני אבי, דו :מר אבי ברומברג

נעים מאוד, אני אתי מחברת זוויות. מה שחשוב  :אתיגב' 

שתדעו, שהמועצה פה הקימה מערך לקליטה של 

, SMS-, ובעצם יישלחו לכל האנשים כאן בתושבים

ש. ברוך, לכל התושבים של עומרים. -לאו דווקא מ

יהיה גם כנס בנושא החינוך. המועצה הקימה 

פה, ניצור עם  עבורכם מערך קליטה. כמו שאמרו

אחד, נקיים מפגשים ונענה על כל -כולם קשר אחד

 שאלה שתעלה. 

 יש לך את הכתובת של...?   גב' הגר פרי יגור:

כמובן, יש גם את הכתובת של המייל. אנחנו נעביר  :אתיגב' 

 את זה. רותי, את לוקחת צד בעניין?

 אין בעיה, אין בעיה.  :קהל
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הבנתי שאת חברה לקחתי את הטלפון שלך,  :אתיגב' 

בקבוצות, וכמובן שאנחנו נפיץ, וכל מי שיהיה לו 

 שאלה, אנחנו נשמח לענות. אנחנו נשמח. 

.  :קהל  הכל, מתאורה ועד פיתוח..

הכל, כל נושא תהיה לכם פה תשובה ויהיה לכם  :אתיגב' 

 מענה. 

כל שאלה שתהיה בתיבת הדואר הזאת, החברה  :מר אבינועם ארז

י המקצועי ייתנו את התשובות תעביר אלינו, ואנש

 מסודרות. אתם תקבלו תשובה מסודרת לכל שאלה. 

אני רוצה רגע לסכם שנייה. תבינו, יש פה מאות  :קהל

תושבים שעברו עם הילדים הקטנים האלה שנתיים 

וחצי של קורונה, אתם יודעים שהילדים האלה זה 

ג'ימבורי, שהיו סגורים בבתים, הם  דור שלא ידעו 

 ם כלום. לא יודעי

הם היו שנתיים וחצי בסגר. ואנחנו מתחננים אליכם, 

חודשים עם הילדים האלה  18אל תתנו לנו לעבור 

בשכונה, שהם שוב בסגר, ואני לא יכולה לרדת 

לגינה, אין לי מדרכה. אני סוגרת את הילדים. יש לי 

ו 4  בתיכון.   2-ילדים בבית בכל הגילאים, בגן... 

 בואו נזרז את זה. :קהל

 אל תתנו לנו להיות שנה וחצי בסגר נוסף.  :קהל

אז תודה שאת אומרת את זה. לא ניתן לעשות את  גב' הגר פרי יגור:

זה. רק לעניין הגינה, יש גינה חדשה במרחק של כמה 

צעדים מהשכונה ברח' שבזי. חדשה, דנדשה 

 מהניילון. 

הגר, זה בידיים שלכם לקצר את לוחות הזמנים. אני  :קהל

חודשים, אבל זה המון זמן,  18דעת מי הגדיר לא יו
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 המון. 

אנחנו נעשה כל מה שצריך, זה אינטרס שלי יותר  גב' הגר פרי יגור:

משל כולם, כדי שהשכונה הזאת תוקם כמה שיותר 

 מהר וטוב. 

 אנחנו רוצים מכם מענה, שנדע שיש לנו כתובת.  :קהל

ייל שתהיה בו יש לכם כתובת ויש לכם עכשיו מ גב' הגר פרי יגור:

כתובת אחת אחודה, עם מישהו שעונה, ומינהלת 

שלמה. לא יודעת אם מינהלת זו המילה הנכונה, אבל 

צוות עבודה שלם שבחודש הקרוב יישב דלת ליד 

אריה באגף ההנדסה. ובחודש הבא, כשיהיה לנו כבר 

 קבלן בשטח, יישב בקרוואן בשטח. 

 מעולה.  :מר אביעד סיני

ששלחתם זה וולקאם פרדס חנה. זה הנה, המייל  :קהל

 המייל ששלחתם. 

ם. אני רוצה להגיד המון תודה לכל אאז באמת וולק גב' הגר פרי יגור:

התושבים שהגעתם ושאלתם. ורק להגיד עוד משהו 

וטעון אחד באמת, כי הדיון הזה היה יצרי מאוד 

 וסוער, ואני יכולה גם להבין למה. 

קודם, פרדס  אני אומרת עוד פעם את מה שאמרתי

חנה כרכור זה היישוב הכי טוב בארץ, אני לא 

אומרת את זה... אני באמת מאמינה בזה. עובדה 

 שנשארתי פה, עובדה שאני גם ביקשתי להיבחר פה. 

 במיוחד להורים שלכם, תביאו אותם.  :מר נחום גנצרסקי

 עד אז יהיו מדרכות.  :מר אביעד סיני

חריות של כולנו שהיא זו תהיה שכונה נהדרת, וזו א :קהל

תהיה נהדרת. ובאמת כמו שאמרת עם המייל של 

הוולקאם, זה באמת וולקאם. אנחנו רוצים שיהיה 
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לכם טוב, אנחנו רוצים שיהיה פה מארג קהילתי 

טוב, ויש פה פסיפס אנושי מדהים, ואנחנו ניתן מענה 

 לכולם ונמצא את האיזונים. 

שאה או ואני לא אומרת את זה מהפה אל החוץ כקלי

כאיזו סיסמא רק כדי שתצאו מפה עם טעם טוב, לא 

יודעת עם איזה טעם אתם יוצאים, אני מקווה 

שטוב. זו אחריות שלנו, זו אחריות שלי בראש 

ובראשונה, ושל כל מי שיושב פה בשולחן הזה, לספק 

את המענים. אנחנו מגויסים לזה וככה יהיה, ותודה 

 זרים לדיון.דקות ואנחנו חו 5רבה לכולם. ניקח 

 

 *** הפסקה *** 

 

משכר מנכ"ל, וחוזה העסקה  40%-30%אישור שכר בכירים בגובה  .2

אישי לעוזרת מנכ"ל המועצה, לגב' עדי יהלומי, החל מיום 

 , בכפוף לאישור משרד הפנים. 23.10.2022

 

אני ממשיכה, תודה. אני ממשיכה בסדר היום. אם  גב' הגר פרי יגור:

היום, אז נמשיך ואחרי זה נחזור כבר קפצנו על סדר 

אישור שכר בכירים לעוזרת  2אחורה. יש לנו בסעיף 

 מנכ"ל ששני עזבה ונכנסה עדי, איפה היא? 

 היא הלכה לטפל בתושבים.  :מר אבינועם ארז

 אז אם אין התנגדות, אני מבקשת לאשר.  גב' הגר פרי יגור:

 לא, לי יש התנגדות. כן.  :מר טל דנטס

 יש לך התנגדות?  יגור: גב' הגר פרי

 כן.  :מר טל דנטס

 אז היא תירשם. יש עוד שמתנגד?  גב' הגר פרי יגור:
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כן, אני לא חושב שצריך לשלם שכר בכירים לכל מי  :מר טל דנטס

 שמגיע. 

.  :אדר' אריה רפפורט  לפני שנייה אמרתם שצריך להביא עובדים..

 ו אנשים. לפני רגע אמרתם תשלמו כסף, תביא :מר נתנאל קסטן

 איזה צחוקים. אתה מעליב את עצמך.  :מר טל דנטס

 הוא מתנגד.  :מר אפרים מעודה

 בסדר, טל מתנגד, תודה.  גב' הגר פרי יגור:

יש הבדל בין להביא מהנדס לבין להביא מישהי טובה  :מר טל דנטס

ככל שתהיה, אני לא מכיר אותה, טובה ככל 

 שתהיה... 

 . 3מתנגד? לא, יופי. סעיף  יוני אתה גב' הגר פרי יגור:

רגע, רגע, הגר, אני גם רוצה להגיד. אני רוצה להגיד  :מר אביעד סיני

למען הסדר הטוב, אני חושב, וזה מתחבר למה שאני 

הגעתי, את כל שכר הבכירים, וזה חשוב שיהיה שכר 

בכירים וכמה שיותר, אנחנו צריכים להכין תכנית 

ויה ונכונה וזו הסתכלות ראלאן לוקחים אותו. 

 לטובת העניין הזה. 

 אז אתה בעד?  גב' הגר פרי יגור:

אז אני אומר, אני מסתייג, כי אני רוצה שתהיה  :מר אביעד סיני

 תכנית. 

 אתה מסתייג? מה זה אומר, נמנע?  גב' הגר פרי יגור:

 כן, נמנע.  :מר אביעד סיני

  אביעד נמנע, תודה רבה. אפשר לקרוא לה. גב' הגר פרי יגור:

 

 

 הצבעה:

)הגר פרי יגור, אפרים מעודה, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום  7 – בעד
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 (מייוני חכי, דוד כמוס ,גנצרסקי

 )טל דנטס( 1 – נגד

 (אביעד סיני) 1 – נמנע

משכר מנכ"ל,  40%-30%שכר בכירים בגובה מליאת המועצה מאשרת 

החל מיום , לגב' עדי יהלומי, וחוזה העסקה אישי לעוזרת מנכ"ל המועצה

 , בכפוף לאישור משרד הפנים. 23.10.2022

 

 אישור זכויות חתימה לפתיחת חשבונות בנק לגבי הילדים. .3

 

אישור זכויות חתימה, אני מניחה שלא  – 3סעיף  גב' הגר פרי יגור:

תהיה שום התנגדות לפתיחת חשבונות לגני הילדים. 

 אפשר לאשר? 

 זכויות חתימה למי?  :מר אפרים מעודה

 מה זאת אומרת למי?  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  לגננות לזה.  :מר 

גן וזכויות חתימה שלו, של הורים. יש פה  גב' הגר פרי יגור: כל 

 רשימה. יש רשימה מצורפת. 

 

 הצבעה:

 (10פה אחד ) –בעד 

יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל אביעד סיני, )הגר פרי יגור, אפרים מעודה,  

 (מייוני חכי, טל דנטס ,דוד כמוס ,צרסקיקסטן, נחום גנ

 חשבונות בנק  זכויות חתימה לפתיחתמליאת המועצה מאשרת 

 י הילדים כדלקמן:נלג

 2543022  מטרי מירב 301581633 ממן לרדו אור אדמונית 1

 58110719  ששון זהבה 62857206  נסימי מירית אלה 2

 59587840 חסון אסתר 23065105  זילמברמן נינה רויטל אלומות 3

 20416159  תורגמן לינוי 318769379 אחדות אורפז אננס 4

 323649384  שטארק דבורה 205760846 מדמוני עדי גומא 5
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 309295632 איסטכרוב יוליה 56188477 נויפלד שולי גפן 6

 33517178 טל רויטל 206214231 חזזאז עדן דובדבן 7

 20391237 קייסאלמ רחלי 318700648 שמש נוי חיננית 8

 314147315  חייפץ ילנה 29682044  גרדה מיכל יקינטון 9

 309740702 סיבהט גביה 40820474 פאר רויטל ליצי 10

 306777731   אבנעים רעיה 201079944 חזות ליהי משמש 11

 301913570 אליזירוב שירן 34833418  פרץ טלי נורית 12

 30229882  סויסה רהשי 27980143 ליפקין דבורה סיגלית 13

 307227876 ה'טבג אמרו 301504767 ראובן קארין פטל 14

 24828006  תירם גלית 34368241  לושי שרית שושן 15

 58309899 אוחיון אבי 300642998 חברוני לוי מירי תאנה 16

 2283348  שטרית בן אתי 31949225 בלעיש דגנית תדהר 17

 21577531 אלעזרא יאתל 305032864  זיו נטלי תלתן 18

 23828338  עפרוני ורד 22357644  פז יעקב  יסמין 19

 

 *** יעקב צדקה עזב את אולם המליאה ***

 

 .2022נובמבר  –תב"רים  .4

 

תב"רים, אני רוצה רגע שנעבור עליהם, ואני אחרי  גב' הגר פרי יגור:

תכנון  – 2058זה חוזרת להצעות לסדר. סעיף 

מבנה  – 753ה אילנות. סעיף תשתיות אזור תעשיי

ש"ח.  150,000לתנועת העובד והלומד, זו תוספת של 

מבואה בבית הספר מרחבים, זה עדכון לפי ביצוע. 

. 3-ל 2.5-סלילת רח' סגולה ותלפיות, הגדלה מ

סלילת רחוב המושב בין הגליל לדרך הבנים, יש כאן 

 מיליון.  6-הגדלה ל

יוני חכימי צה לתת תזכורת על העניין של בעניין הזה, אני רו :מר 

 העצים, אריה. 

 יתקיים כמו שסוכם.  :אדר' אריה רפפורט

יוני חכימי  להקפיד כמה שיותר, ויותר ממה שסוכם אם תצליח.  :מר 

 ככל שנצליח.  גב' הגר פרי יגור:

... המשמעותית הזאת. איזושהי הערכה ראשונים  :מר טל דנטס
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 ? -ואחרי זה

 כי עדכנו את התכנון.  כן, גב' הגר פרי יגור:

... תשתיות של מים וביוב... ויש שביל אופניים  :אדר' אריה רפפורט

 שהתווסף, שמירה על העצים, יש כל מיני. 

בהתחלה לא תכננת לעשות את זה, ואתה עכשיו  :מר טל דנטס

 רוצה לעשות את התוספות האלה? 

 . 2295, 2294, 2293, 2292 גב' הגר פרי יגור:

 מה זה הגר מבנה יביל? למה זה, לבית הכנסת שם?  :ינימר אביעד ס

  כן, לשכונת האקליפטוס? גב' הגר פרי יגור:

 במקום שיהיו באוהל הזה?  :מר אביעד סיני

 בוודאי.  גב' הגר פרי יגור:

 במקום לרשום בית כנסת, רושמים מועדון קהילתי.  :מר נחום גנצרסקי

 כן, לא, זה בית כנסת.  :מר אביעד סיני

אפרופו מה שאתם דיברתם קודם, יכול להיות שזה  גב' הגר פרי יגור:

 יעבוד. 

אגב, אני יכול להגיד לך שהמקום שאתה אומר עליו  :קהל

בית כנסת בשכונת האקליפטוס, הוא גם מועדון 

קהילתי. גם האוהל משמש סוג של מועדון קהילתי 

לכל הילדים שנמצאים שם, והאירועים השכונתיים 

 ים, הכל אנחנו עושים... שאנחנו עוש

 בעזרת השם הם יעברו למקום החדש בקרוב.  :מר דוד כמוס

אני באתי לשם, נכנסתי בצהריים, כמעט התאדיתי.  :מר אביעד סיני

 אמרתי איך יושבים ומתפללים בבניין. לא נורמאלי. 

 מתפללים חצי בפנים, חצי בחוץ.  :קהל

 חצי בחוץ, אני יודע.  :מר אביעד סיני

אנחנו צריכים להודות לראש המועצה שהביאה לנו  :וד כמוסמר ד

 את זה ממש... תודה רבה לראש המועצה. 
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רק להזכיר שבתחילת הקדנציה אישרנו שם תב"ע  גב' הגר פרי יגור:

לבינוי. אז אנחנו מחכים גם שהעמותה, עם כל 

 הניהול הכספי התקין, תגיש... 

 כן, העמותה צריכה.  :מר דוד כמוס

תעשו גם למבוגרים שם. פעילות למבוגרים, לא רק  :גנצרסקי מר נחום

 לילדים. לא כמוך, אלא להורים שלך. 

 . יש למישהו התנגדות?2177-ו 2295 גב' הגר פרי יגור:

כן, רק שאלה. עמדת גזם שלב ב', שנייה. מה עושים  :מר אביעד סיני

 בעמדות גזם? לא צריך את כל המבנה הזה. 

 א, חלק זה גם תיקונים. ל גב' הגר פרי יגור:

 עם מי אני אדבר, עם אודי?  :מר אביעד סיני

 חלק זה תיקונים, חלק זה משטחים.  גב' הגר פרי יגור:

רק משטחים, לא צריך את כל הבלגן הזה. משטחים,  :מר אביעד סיני

 אז עשינו טעות עם ה... 

 למה? אני חושב שזה בסדר גמור.  :מר נחום גנצרסקי

 יש מקומות שזה עובד יופי. לא, לא עשינו טעות.  גור:גב' הגר פרי י

 . 3הלוואי שיגדילו את זה פי  :מר נחום גנצרסקי

 

 הצבעה:

 (9פה אחד ) –בעד 

אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום אביעד סיני, )הגר פרי יגור, אפרים מעודה,  

 (מייוני חכי,  טל דנטס ,דוד כמוס ,גנצרסקי

 כדלקמן: 2020חודש נובמבר מליאת המועצה מאשרת תב"רים ל

 הגדלה –תשתיות אזור תעשייה אילנות  תכנון – 2058

 הגדלה –מבנה לתנועת הנוער העובד והלומד  – 753

 שינוי מקור מימון –מבואה בביה"ס מרחבים  – 2108

 הגדלה –סלילת רח' סגולה ותלפיות  – 625
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 הגדלה –סלילת רח' המושב בין הגליל לדרך הבנים  – 533

 חדש –רכישת מחפרון  – 2292

 חדש –יביל למועדון קהילתי בשכונת האקליפטוס  – 2293

 חדש –שיפוץ טיפת חלב נווה פרדסים  – 2294

 חדש –גדרות  – 2295

 הגדלה -עמדות גזם שלב ב'  – 2177

 

הצעה לסדר בנושא בדיקת הנסיבות לעזיבה המונית של עובדי  ב.

עובדי המועצה, שהוגשה  המועצה את המועצה ולקידום וחיזוק מעמד

 .14.09.2022ע"י אביעד סיני מיום 

 

הצעה לסדר  –אני חוזרת להצעות לסדר. סעיף ב'  גב' הגר פרי יגור:

בנושא בדיקת הנסיבות, מה שאביעד הגיש. אני 

מבקשת להוריד את זה מסדר היום ולא לדון. מי 

 בעד?

 למה? למה?  :מר אביעד סיני

 ה. ככה. תוד גב' הגר פרי יגור:

 היא לא צריכה נימוקים.  :מר אפרים מעודה

 כי מה, כי מה?  :מר אביעד סיני

 אתה נגד? למה? כי אני לא חושבת שזה ראוי לדיון.  גב' הגר פרי יגור:

 כי  מה?  :מר אביעד סיני

לא ראוי לדיון. קיבלת תשובה מהמנכ"ל וזאת  גב' הגר פרי יגור:

 התשובה. 

למה עוזבים עובדים את המועצה זאת התשובה ל :מר אביעד סיני

 ואיך משפרים את העניין הזה?

 כן.  :מר נחום גנצרסקי

בסוף הגר תישארי לבד, יקירתי. אין כוח שיוביל פה  :מר אביעד סיני
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 את העסק, אמיתי. 

 טוב, זה ירד מסדר היום.  :מר אפרים מעודה

 אני מבינה שאתה מאוד דואג לי. בסדר.  גב' הגר פרי יגור:

אני דואג ליישוב, יקירתי. אני מכיר את זה, חוויתי  :עד סינימר אבי

את זה, עבדתי בעירייה, אני יודע בדיוק מה צריך 

 לעשות ולשפר את זה. 

 מאה אחוז.  גב' הגר פרי יגור:

 אתה יכול להקריא, זכותך.  :מר אורי פרץ

 אז רגע, אני רוצה להקריא, שיוקרא.  :מר אביעד סיני

 לא, זה לא דיון.  גב' הגר פרי יגור:

 הוא יכול להקריא את זה, מה זה?  :מר טל דנטס

 לא, אי אפשר.  גב' הגר פרי יגור:

למה לא? את לא יכולה להוריד את זה לפני שהוא  :מר טל דנטס

 מציג את זה. 

.  גב' הגר פרי יגור: ג'  לא, תקרא את צו המועצות. סעיף 

ותר לי להקריא. אני אקריא את זה. אז רגע, אם מ :מר אביעד סיני

 ם על מהלכים כוחניים, הכל סבבה. אם הולכי

 איפה היועצים המשפטיים? זכותו להקריא את זה.  :מר טל דנטס

 לא.  גב' הגר פרי יגור:

 ... יש פה אנשים שהגיעו.  :מר אביעד סיני

אם היינו מחליטים שזה נושא לדיון, הוא היה  גב' הגר פרי יגור:

 מקריא והיינו דנים. 

 מי זה מחליטים?  :טל דנטסמר 

 מה פתאום.  :מר אביעד סיני

 זו הצעה לסדר, זכותו להקריא.  :מר טל דנטס

 ההצעה מורידים אותה.  :מר אפרים מעודה

 ירד.  גב' הגר פרי יגור:
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 מורידים אחרי שהוא מקריא את ההצעה. אין דיון. :מר טל דנטס

 לא, ממש לא.  :מר נתנאל קסטן

 ן, אבל זכותו להקריא את ההצעה. אין דיו :מר טל דנטס

 איפה היועץ המשפטי, אגב עובדי המועצה?  :מר אביעד סיני

 הוא בחו"ל.  גב' הגר פרי יגור:

אז הוא יכול לעלות, בואו נעלה אותו לטלפון. מה  :מר אביעד סיני

הטלפון שלו? אני אתקשר אליו. כי לדעתי זה לא 

  -חוקי. אז אם אנחנו רוצים

.  גור:גב' הגר פרי י ג'  סעיף 

 למה, מה?  :מר אביעד סיני

 תבדוק בינתיים.  גב' הגר פרי יגור:

הוא צודק לגמרי, הגר. הנה, מעודה גם אומר  :מר אביעד סיני

 להקריא. בואו נקריא את זה ונתקדם. 

 יאללה, תקריא.  גב' הגר פרי יגור:

 תקריא את ההצעה.  :מר אפרים מעודה

 ע את זה. חשוב לי שנשמ :מר אביעד סיני

יוני חכימי  נהיית יועץ בכיר, מעודה, התקדמת.  :מר 

 אני חולה עליו.  :מר אביעד סיני

 הניסיון.  :מר אפרים מעודה

בצו המועצות זה מעודה. הכי בקיא  1אגב, מספר  גב' הגר פרי יגור:

 מכולם. 

הצעה לסדר בנושא בדיקת הסיבות לעזיבה המונית  :מר אביעד סיני

אני מבקש לא … צהאת המוע של עובדי מועצה

 להפריע לי, תנו לי לקרוא. 

 למה? אתה מפריע לנו חדשות לבקרים, אביעד.  גב' הגר פרי יגור:

הצעה לסדר בנושא בדיקת, אני מבין את החשש  :מר אביעד סיני

 שאני מעלה הצעות, הכל בסדר. 
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 איזה חשש?  גב' הגר פרי יגור:

 איזה חשש?  :מר אפרים מעודה

 אז למה אתה מוריד אותה, מעודה? בוא.  :סיני מר אביעד

 אני אוריד אותה, ודאי.  :מר אפרים מעודה

 בסדר, אני מבין את החשש.  :מר אביעד סיני

 זו הצעה בשביל שתנאם.  :מר אפרים מעודה

 זו הצעה בשביל לדאוג ליישוב.  :מר אביעד סיני

נו, דבר. רק אתה דואג גב' הגר פרי יגור:  ליישוב.  יאללה, יאללה, 

מי שלא מבין מוניציפאלי, מוחק אותה. מי שמבין  :מר אביעד סיני

מוניציפאלי ומבין שהדרך לקדם את היישוב זה 

 לחזק את העובדים, משאיר אותה. 

במוניציפאלי, ורק אתה מבין. אתה מבין גדול  גב' הגר פרי יגור:

 רשמתי בפניי שרק אתה מבין. 

בדיקות הסיבות לעזיבה המונית  הצעה לסדר בנושא :מר אביעד סיני

ולקידום וחיזוק  של עובדי המועצה את המועצה 

. כידוע לכולנו, עובדי 1מעמד עובדי המועצה. 

המועצה הם המפתח להצלחת היישוב ועמידתו 

. בידי העובדים הניסיון, 2באתגרים השונים. 

. מרבית 3ההיכרות הרבה עם השטח ועם הנושאים. 

נאמנים, משרתי ציבור,  העובדים עובדים מסורים,

ומוטלת חובה על הנהלת היישוב לתמוך בעובדים 

. לצערי הרב, בקדנציה הנוכחית עשרות 4ולקדמם. 

רבות של עובדים בכירים עזבו את המערכת, חלקם 

 בכירים ביותר. 

 שאלה, אנחנו פיטרנו או שהם עזבו לבד? :מר אפרים מעודה

 למה אתה מפריע?  גב' הגר פרי יגור:

. משיחות עם רבים מהם, הנ"ל עזבו ובשל יחסים 5 :ביעד סינימר א
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רעועים עם הנהלת המועצה ותחושה כי אין 

 מאחוריהם את התמיכה הנדרשת. 

 אתה משקר.  :מר אפרים מעודה

.  גב' הגר פרי יגור:  תיזהר רק שלא..

 מה זה אתה אומר רעוע? הם עזבו על דעת עצמם.  :מר אפרים מעודה

מעודה, תרשום שאמרת שאני משקר. אני מתעקש  :מר אביעד סיני

 שיירשם בפרוטוקול שאני משקר. 

זה רשום בפרוטוקול. אתה אומר שאנחנו בגלל היחס  :מר אפרים מעודה

 שלנו הרע? 

אמרה לי מנהלת בכירה שעבדה תחתיי שניהלתי  :מר אביעד סיני

ועדה, שהיא עזבה רק כי סימנו אותה ברשימה 

מתומכי חיים געש ובגלל זה  אדומה של עובדים שהיו

היא לא פה. אני יכול להביא את זה. אני יכול להביא 

, אני 20את זה. אתם רוצים אחת כזאת? יש לי עוד 

 מדבר עם כולם, כולם יודעים. 

 תביא לי עוד אחד, תביא.  :מר אפרים מעודה

 המון, רבים.  :מר אביעד סיני

 תביא אחד.  :מר אפרים מעודה

 יש לי מהעת האחרונה דוגמא.  :מר אביעד סיני

 מהעת האחרונה?  :מר אפרים מעודה

 אני לא רוצה, לא נעים לי מהם.  :מר אביעד סיני

 לא פיטרנו אף אחד.  :מר אפרים מעודה

אביר השלטון המקומי ואביר העובדים. יאללה,  גב' הגר פרי יגור:

 תתקדם. 

 אבל הם לא פוטרו, הם עזבו לבד.  :רו"ח אורלי ירדן

 נכון.  :אפרים מעודה מר

  -עזבו לבד, הרי מה קורה? אורלי גב' הגר פרי יגור:
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 לא, אל תפתחי דיון. לא, לא, לא.  :מר אפרים מעודה

אורלי, מי עוזב? החזקים עם תואר שני... מוצלחת  :מר אביעד סיני

 ומוכשרת... 

 אתה מוכן להמשיך להקריא?  :מר אפרים מעודה

משרה הרבה יותר בכירה, כי היא אמרה היום היא ב :מר אביעד סיני

 גוועלד. 

 תמשיך להקריא בבקשה.  :מר אפרים מעודה

 כאלה.  10אם רוצים לדבר, אני יכול לתת  :מר אביעד סיני

 בבקשה, תמשיך.  גב' הגר פרי יגור:

ותחושה כי אין מאחוריהם את התמיכה הנדרשת  :מר אביעד סיני

האתגרים ולא ניתן הגיבוי המתאים לעמידה בפני 

במועצה. להלן רשימה חלקית של העובדים בקדנציה 

עד היום, חודש  28.9-הזו. חשוב לי לציין שמאז ה

מנכ"לים, גזבר, יועץ משפטי,  2: 4ויומיים, עזבו עוד 

מנהלות  3מנהל אגף שפ"ע, מנהל אגף מוניציפאלי, 

 2מנהלי מחלקת מכרזים,  2כוח אדם, מנהל מתנ"ס, 

חלקת איכות סביבה, מנהלת חשבי מועצה, מנהלת מ

נכסים, מנהל עיר ללא אלימות, מנהל מחלקת פיקוח 

עירוני, מנהלת חינוך גיל רך במועצה, מנהלת תרבות 

 במתנ"ס שעזבה. אגב, תלכו לדבר איתה. 

 מה הקשר דרך אגב ל...? :מר אבינועם ארז

 די, די, לא קשור.  גב' הגר פרי יגור:

"ס, מידען, פסיכולוגים מהשירות מנהל ספורט במתנ :מר אביעד סיני

 הפסיכולוגי, מנהל מרכז צעירים. 

 עזוב, הוא עשה בליל של שטויות.  גב' הגר פרי יגור:

 תני לי אבל לדבר.  :מר אביעד סיני

 הוא רוצה לדבר שטויות.  גב' הגר פרי יגור:
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 לחיץ אותך. תני לי, הגר, אני מבין שזה מ :מר אביעד סיני

זה לא מלחיץ בכלל. אתה יודע שעובדי מתנ"ס זה לא  גב' הגר פרי יגור:

עובדי רשות. אתה מונה עובדי מתנ"ס שהם לא 

 עובדי רשות. 

הם מבחינתי אני אדאג להם. ויש לנו פה אנשים  :מר אביעד סיני

רציניים מאוד בהנהלת המתנ"ס שיודעים לדאוג 

 לעובדים. 

 אביעד, אתה לא מטומטם.  גב' הגר פרי יגור:

 זה לא נכון.  :סיני מר אביעד

 אתה... לא... עובדי מועצה ולהגיד מתנ"ס.  גב' הגר פרי יגור:

 מי מנהל אותו, אנחנו? סבתא שלי.  :מר אביעד סיני

 יא אלוהים.  גב' הגר פרי יגור:

.  :מר נתנאל קסטן  ממש לא..

בסדר, נתנאל. אתה יודע לדאוג להם אם תרצה.  :מר אביעד סיני

 מנהל מרכז צעירים. 

 ... כוח אדם שם.  :מר נתנאל קסטן

לא יודע מי זה. אם אתה רוצה לרדת איתי לזלזולים  :מר אביעד סיני

 אישיים, נתנאל, אני גם יודע לעשות. 

 שמענו אותך, יאללה.  גב' הגר פרי יגור:

 אני מכבד אותך, נתנאל. בוא נכבד אחד את השני.  :מר אביעד סיני

 ולהתנהל...  אי אפשר לכבד גב' הגר פרי יגור:

סגנית מנהל מחלקת גבייה, מנהלת מחלקת מים  :מר אביעד סיני

וביוב מוצלחת ביותר, מנהל פרויקטים בהנדסה 

 מוצלח ביותר. 

 ממש לא קשור, זה עובדים חיצוניים, עובדי קבלן.  גב' הגר פרי יגור:

אגב, גם הסגן של מנהלת מחלקת מים וביוב עזב.  :מר אביעד סיני

שבזה נסיים את מחלקת מים וביוב, כי ואני מקווה 
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 הלוואי שאני אטעה ולא נחווה עוד. 

 בינתיים ציינת עובדי קבלן.  גב' הגר פרי יגור:

יועץ משפטי מחלקת גבייה ועוזר ראש המועצה.  :מר אביעד סיני

מעבר לכל אלה, עזבו עשרות רבות של עובדים מן 

 השורה שהעניקו שירות טוב לתושבים. 

 יופי.  יגור: גב' הגר פרי

. כמו כן, בחלק מהמשרות לצערי הרב, מתקשה 7 :מר אביעד סיני

המועצה לגייס עובדים. והמנכ"ל ענה על זה, כמו 

למשל פסיכולוגים, מנהלי מועדון קשישים, עכשיו 

מרכז באבן גבירול או מנהל פרויקטים בהנדסה. 

ההצעה היא פרקטית, היא לא מחפשת להתנגח. 

עה לסדר לחיזוק מעמד אבקש כי תאושר ההצ

העובדים, שתכלו בית היתר: א. הקמת ועדה בה כל 

מי שיכול להיות רלוונטי, נבחרי ציבור, ונציג 

הסתדרות, נציג  מרכז שלטון מקומי, נציגי ועד 

עובדים, שתפעל לקבל החלטות שיחזקו ויקדמו את 

העובדים. כך למשל, הוועדה תחליטו באילו 

משרות חדשות במה ים, קריטריונים יינתן שכר בכיר

פותחים, וכיצד ניתן לפתור מחלוקות קיימות חס 

ושלום אם יש, בין הוועד לבין ההנהלה לבין 

 העובדים. 

 אין מחלוקות.  גב' הגר פרי יגור:

ב. בניית תכניות לעידוד, חיזוק ותגמול עובדים.  :מר אביעד סיני

ומשהו שנים שאמרתי אני עוזב את  5אני, אחרי 

רה, בא אליי המנכ"ל, אמר לי 'בוא נבנה עיריית חד

איתך תכנית, תהיה מנהל אגף, בוא נחשוב אולי תצא 

ללימודים ונעזור לך שביום הזה אתה'. את אלה 
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 צריך להחזיק את האנשים. 

 ברור.  גב' הגר פרי יגור:

בסדר, הגר, ויכול להיות אגב, אני לא חושש גם לנהל  :מר אביעד סיני

 את הדיון הזה פה. 

טוב, תמשיך להקריא, אני לא מעוניינת לשמוע  ב' הגר פרי יגור:ג

 אותך. תקריא עד הסוף. 

  -לחשוב אולי שהגיע הזמן לדבר ברמת עירייה :מר אביעד סיני

 לא מעניינים אותי הנאומים שלך.  גב' הגר פרי יגור:

.  :מר אביעד סיני  כי יש בזה יתרון שאפשר אולי להקים..

א מעניינים אותי הנאומים שלך והצעקות שלך ל גב' הגר פרי יגור:

 שאתה כבר נהיה צרוד. 

 מותר לי לדבר.  :מר אביעד סיני

 תמשיך לקרוא את ההצעה.  :מר אפרים מעודה

 אני  מבין את הלחץ, הגר.  :מר אביעד סיני

 אין שום לחץ, אתה מדבר שטויות, יאללה. כן.  גב' הגר פרי יגור:

 הדרך הנכונה לנהל פה את העסק. שטויות, זו  :מר אביעד סיני

 אתה מדבר שטויות.  גב' הגר פרי יגור:

ג. תוכן תכנית הכוללת לשיפור תנאי ההעסקה של  :מר אביעד סיני

העובדים, לרבות בנושא בינוי. כך נדאג לעובד, אך 

גם נשפר את השירות. כולנו יודעים למשל את המצב 

צה באגף החינוך. לצערנו, האגף שוכן במבנה המוע

בחדר קטן ולא ראוי. כתוצאה מכך, גם תעלה רמת 

 השירות לתושבים בנושא חשוב זה. 

 כן, תודה.  גב' הגר פרי יגור:

זהו, זאת ההצעה. אני חושב שהיא הכי  :מר אביעד סיני

 קואופרטיבית בעולם. 

.  גב' הגר פרי יגור: ג' יוני, בבקשה, סעיף   יופי. 
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יוני חכימי קשיב גם לשטויות. אפשר אני רק מציע, כדי לה :מר 

 ללמוד גם מהשטויות וגם מהחכם. 

 תודה על העצמה. בבקשה.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  לא לזלזל.  :מר 

 בוא, בוא, שלא ילמדו אותנו.  :מר אביעד סיני

 

 הצבעה:

)הגר פרי יגור, אפרים מעודה, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום  6 – בעד

 דוד כמוס( ,גנצרסקי

יוני חכימי)טל דנטס 2 – נגד  ,) 

 )אביעד סיני( 1 –נמנע 

 מסדר היום.  את ההצעה מליאת המועצה מחליטה להוריד

 

 *** דוד כמוס עזב את אולם המליאה ***

 *** אלדד בר כוכבא עזב את אולם המליאה ***

 

הצעה לסדר בנושא הגשת התנגדות בשם מועצת פח"כ לתכנית  ג.

יוני חכימי החפ"ק למתחם בפארק התעשייה ק יסריה, שהוגשה ע"י 

 .30.10.2022מיום 

 

יוני חכימי טוב, החוסן הכלכלי של המועצה המקומית פרדס  :מר 

חנה כרכור, תלוי רבות בפיתוח, זירוז הפיתוח של 

אזור התעשייה תדהר ואזור התעשייה אילנות. אבל 

לא רק. אנחנו חייבים להתמודד מול החברה לפיתוח 

במילה יותר גסה, להילחם ד. קיסריה, לדעת להתמוד

בהם. אין שום ספק שהם גוף חזק מאוד, עשיר, עם 

כל האמצעים להילחם בנו, לגרום לנו נזקים, ואם 
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לא נדע לתכנן את מעשינו, אנחנו נאבד את הרכבת, 

 ונאבד את הרלוונטיות של האזורים שלנו. 

לכן אני הגשתי את ההצעה לסדר הזאת, ואני 

הופקדה להתנגדות  19.9.22בתאריך . 1אקריא. 

, שמספרה 2תכנית פארק תעשייה קיסריה מתחם 

, העוסקת בבנייה בשטח שרובו לא 399-0785774

, הגדלה  משמעותית 200%-בנוי, הגדלת זכויות לכ

של שטחי תעשייה עתירת ידע ומשרדים, על חשבון 

מרלו"גים ותעשייה קלה. ופה אני רוצה להזכיר, 

ר, אני אז נלחמתי שהיה לנו את הדיון על תדה

, 200%-שאנחנו צריכים להעלות את אחוזי הבנייה ל

זה אינטרס שלנו. אנחנו עלולים לאחר את הרכבת 

הזאת. ושלא יספרו סיפורים בפארק תעשייה שאין 

 צורך, שהם עשו בדיקה. 

רק לדייק בעובדות, זו הייתה החלטת הוועדה  גב' הגר פרי יגור:

 המקומית כולה. 

יוני חכימי  נכון, זה מוקלט.  :מר 

 להגדיל או לא? :מר אביעד סיני

 להגדיל.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  נכון.  :מר 

 הוועדה המחוזית לא רצתה, נלחמנו על זה שם.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי הגר, להזכיר לך, וסליחה שאני לא צנוע, אתם  :מר 

  -150%הגשתם הצעה על 

 א אנחנו זה המינהל, זו תכנית של המינהל. זה ל גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי ואני שמח שזה  %200-אני ביקשתי בישיבה שנעלה ל :מר 

 התקבל, ואני מקווה שלשם נשאף. 

.  :מר אביעד סיני  יוני, רק שאלה, המתחם..
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 תן לו להקריא את ההצעה, בלי שאלות עכשיו.  :מר אפרים מעודה

  יש שם חלק שלנו. :מר אביעד סיני

יוני חכימי . כיוון שלפני כשנה 2לא, זה מתחם אחד. תיכף נגיע.  :מר 

 3המועצה התנגדות לתכנית הגדלת זכויות מתחם 

בפארק התעשייה קיסריה, ואז משכה אותה, כשראש 

המועצה טוענת שהחפ"ק באופן אישי הבטיחו לתכנן 

העוקף המערבי על חשבונם  652ולסלול כביש 

חלטות הוועדה המחוזית. ובהקדם, וכך גם מופיע בה

וכיוון שבפועל, לאחר יותר משנה, ולמרות שלכאורה 

התכנון היה כבר אז בדרכו, שום דבר משמעותי לא 

קרה, והכביש עדיין לא תוכנן, שלא לדבר יצא 

לסלילה. כיוון שהתכנית החדשה תעמיס עוד אלפי 

מכוניות כולל משאיות כבדות של המרלו"גים על 

להתנגד לתכנית המתחם  פרדס חנה. הרי נדרש

הנוכחים ולדרוש כי ההבטחות שניתנו יקוימו, וזאת 

על ידי דרישת שלביות, שלא הייתה בהחלטות 

המתחם הקודם, כך שלא ייבנה ולא יאוכלס המתחם 

. יודגש, כי העובדה 3לפני סלילת הכביש העוקף. 

המצערת שראש המועצה משכה את התנגדותה 

תמורה( נוצלה עד  )ובפועל לא קיבלה כל 3למתחם 

תומה על ידי הוועדה המחוזית שראתה בכך עמדה 

של כל המועצה, כאילו אין בעיית חלוקת האושר 

המרחבי וצדק חלוקתי, וזאת בניגוד מוחלט, הן 

עמדות חברי מועצה רבים, ביניהם למציאות והן ל

. מאחר ואין ספק כי אי הגשת 4החתומים מטה. 

וחלוקת העושר התנגדות על סמך אי צדק חלוקתי 

המרחבי בתכנית הנוכחית תתפרש אף היא בצורה 
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זהה על ידי הוועדה המחוזית, נדרש וחובה על 

המועצה להגיש התנגדות על סמך נקודות אלה, כך 

שתשקף את המציאות והן את עמדות התושבים 

 וחברי המועצה. 

 התנגדות למה? אני לא מבין.  :מר נחום גנצרסקי

יוני חכימי  הגיש תכנית, בקשה להתנגדות. החפ"ק  :מר 

 מה זה בקשה להתנגדות?  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  הגיש תכנית, ויש לנו זמן להתנגד.  :מר 

 אבל איזו תכנית?  :מר נחום גנצרסקי

יוני חכימי  , זה מחולק למתחמים.  3תכנית לפיתוח מתחם  :מר 

 ? 2או  3מתחם  :מר נחום גנצרסקי

יוני חכימי . 5משכנו את ההתנגדות.  3, סליחה. מתחם 2 מתחם :מר 

זאת ועוד, כיוון שפרדס חנה מתכוונת להגיש תכנית 

לפיתוח שטח תעסוקה אילנות הצמוד לפארק 

, וצפויה התנגדות רבתי 2קיסריה, ובפרט למתחם 

של החפ"ק, כולל טענה שאין צורך ויש עודף שטחי 

משרדים ומסחר, יש להגיש התנגדות להגדלת זכויות 

בכלל, ובפרט נגד העברת שטחים  2בנייה במתחם ה

ולמסחר במקום מרלו"גים ותעשייה קלה,  הייטקל

כמופיע במסמך המדיניות, וכולל על סמך טיעוני צד 

לתת לפרדס חנה כרכור אפשרות להצמיח  –חלוקתי 

שטחים מניבים משלה. ועכשיו שימו לב לחוצפה 

. 6. 1שלהם, שעוברת כל גבול, מה שקרה במתחם 

כיוון שהחפ"ק התנגד רק לאחרונה להגדלת הזכויות 

של פרדס חנה כרכור, וזה ברור למה הם  1במתחם 

התנגדות, כי ההכנסות היו צריכות להיות לנו. זו 

 עובדה. מה?
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 זו לא הסיבה.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  אז מה הסיבה?  :מר 

לזה. בפארק  לא משנה, תמשיך, אנחנו תיכף נתייחס גב' הגר פרי יגור:

התעשייה, בטענות של אין צורך וכדומה לזה. הרי 

ניתן וצריך להתנגד לתכנית של החפ"ק לחות באותה 

. מאחר והתכנית 7צורה ובשימוש באותם הטיעונים. 

, מקצה שטחים נרחבים ביותר 2הנוכחים, מתחם 

לתעשיות עתירות ידע ומשרדים, וזאת בניגוד 

באופן שיתחרה למסמך המדיניות ולמהות הארק, ו

חזיתית באזור התעשייה אילנות, נדרש להתנגד לכך, 

  -לדרוש הקטנת שטחי

 אבל זה ניסוחים שמאוד מתאימים לברוך אלטמן.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי אני נעזר באנשים חכמים. אני לא מתבייש. להבדיל  :מר 

 ממך. 

 ג. לא, אני רואה פשוט שאתה מתקשר להצי גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי אני לא מתקשר להציג, אני לא מתקשה להציג, ואני  :מר 

 לא מתבייש גם להיעזר באנשים, באנשי מקצוע. 

 מעולה, יופי. נכון.  גב' הגר פרי יגור:

 למה לא?  :מר טל דנטס

יוני חכימי  לא, היא מזלזלת.  :מר 

במקום  הייטקלמפעלי תגיד, למה התנגדות  :מר נחום גנצרסקי

גים, אני לא הבנתי. הם רוצים להקים שם מרלו"

 הייטק במקום מרלו"גים. 

יוני חכימי זה מתחרה, כי אתה עושה באילנות. הם הולכים  :מר 

להתחרות בך, ויש להם יותר כוח ממך. אז אתה 

צריך לשמור על האינטרס שלנו. אתה רוצה 

 שהמתחם שתבנה... 
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או כמו פלאפל, אתה אני חושב שזה כמו חנות מכולת  :מר נחום גנצרסקי

. לכולם תהיה פרנסה. 3שם פלאפל אחד, תשים עוד 

הייטק זה היום הקטר של המדינה. אני לא מבין את 

 זה, מה פתאום מרלו"ג? 

 שיהיה אצלנו, שיהיה לנו ארנונה.  :מר אביעד סיני

 בסדר, יהיה גם. יהיה גם אצלך.  :מר נחום גנצרסקי

יוני חכימי ו :מר  הם מיועדים למרלו"גים, יש אבל להם יש שטחים 

 דרישה למרלו"גים. 

 אבל זה עניין שלהם, למה אתה מתערב בזה בכלל?  :מר נחום גנצרסקי

יוני חכימי  אני דואג לאינטרסים שלנו.  :מר 

נחום, הם מקדמים את מה שממקסם להם את  :מר אביעד סיני

 השטח. 

תוח שנים את הפי 10-אני אסביר לך, צריך לדחות ב :מר טל דנטס

 10-שלהם, אין בעיה, צריך לדחות את זה אבל ב

שנים עד שאנחנו נצליח לבסס את האזור שלנו. אם 

  -יהיה... שייבנו אז. אם הם ייבנו היום

 תן להם לבנות והם יתרחבו ויהיה גם אצלנו.  :מר נחום גנצרסקי

יוני חכימי מה שאני מציע, שכל עוד הם לא מפתחים, כי הם  :מר 

ו במפורש בוועדה המחוזית שכביכול איימו, הם אמר

אין צורך. אבל אני מודיע לך שיש צורך למרלו"גים. 

אני אישית, ואני מכיר עוד הרבה אנשים שפונים 

מ"ר, ויש מחסור עצום  1,000אליי, אני אישית צריך 

במרלו"גים, אז שלא יספרו סיפורים. אז כל עוד 

, להתנגד להתחיל את מתחם 1שלא יפתחו את מתחם 

 . 1, שיפתחו את מתחם 2

 טוב.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי נאכלס אותו, נהנה, שאנחנו נוכל ליהנות מההכנסות  :מר 
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האלה, שאנחנו גם נספיק בינתיים לפתח את אילנות 

ואת תדהר, יש להם כוח, יש להם את כל התנאים. 

 אנחנו נאחר בסוף את הרכבת. 

תייחס, כי יש פה כמה אי אני אבקש מאריה לה גב' הגר פרי יגור:

 דיוקים שצריך לעמוד עליהם. 

, תכנית 3ההחלטה למשוך את ההתנגדות למתחם  :אדר' אריה רפפורט

 . 26.5.21התקבלה בישיבה  399-0785675מספר 

 למשוך? אנחנו לא החלטנו על זה.  :מר אביעד סיני

 אנחנו החלטנו את זה, זו הייתה ההחלטה.  :אדר' אריה רפפורט

 אנחנו?  :יעד סינימר אב

 אפשר למצוא פרוטוקול ותמצאו את זה.  :אדר' אריה רפפורט

לא, זה לא נכון. איפה הפרוטוקול, הגר? מי אישר  :מר אביעד סיני

  את זה?

 כולם.  גב' הגר פרי יגור:

.  :מר אביעד סיני  כולם? אני בחיים לא..

ח זאת לאור הסכמה והתחייבות החברה לפיתו :אדר' אריה רפפורט

. ההתנגדות אמנם נמשכה 652קיסריה לביצוע כביש 

באופן פורמאלי, אך הוצגה במהלך הדיון 

בהתנגדויות והתקבלה על ידי יו"ר הוועדה המחוזית. 

בהתאם לכך, הוועדה המחוזית קבעה באשר לתכנית 

כי יש לקבוע שלביות ביצוע בהתניה נוספת  652

. 652לתוספת זכויות בנייה בביצוע כביש עוקף מספר 

 לכן, כך נקבע בסעיף. 

 שזה מה שרצית מלכתחילה.  גב' הגר פרי יגור:

תנאי להיתר בנייה, אפרופו גם שימושים אחרים,  :אדר' אריה רפפורט

השימוש למשרדים ומסחר לא יוקמו ללא הקמת 

השימושים... אז לא קודם כל מסחר ואחר כך 
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מרלו"ג. תנאי למימוש שטח מעבר לשטח המאושר 

ג'/בתכנית כ מ"ר יהיה  230,000/א, בסך 332יום לפי 

. כלומר, קודם כל 652הרחבת שדרוג המט"ש, וביצוע 

 כדי ליהנות מ הזכויות...  652צריך לבצע את 

אגב, הם מתקצבים אותו, הם לקחו ריזיקה  גב' הגר פרי יגור:

מטורפת. בנוסף לעניין הזה, אנחנו נמצאים כרגע 

מאחר והם עשו . 1במו"מ עם החפ"ק למימוש מתחם 

את הפיתוח או רוצים לעשות את הפיתוח, אנחנו 

צריכים להגיע לסיכום קיזוז היטלי פיתוח במסגרת 

ה... שלהם. אני מניח שאנחנו נסגור את ההסכם הזה 

תוך מספר חודשים, ואז הם יכולים להיכנס לבצע 

 את העבודות, לממש... 

ל :מר אביעד סיני את השטח שלנו,  ? שהם יפתחו את שלנו,2-זה תנאי 

 זה תנאי לפני שהם מפתחים את שלהם? 

יוני חכימי   -אריה, ואם אתה :מר 

 תן לי רק לסיים.  :אדר' אריה רפפורט

יוני חכימי  סליחה, סליחה.  :מר 

זה לא קשור, זו תכנית מאושרת, וזו הכוונה,  :אדר' אריה רפפורט

והסיבה היחידה שבעצם לא מתממש, כי אנחנו טרם 

 ההסכם. סגרנו את 

 נכון.  גב' הגר פרי יגור:

לגבי הטענה שלכאורה הם יפריעו לנו לרשת אילנות,  :אדר' אריה רפפורט

אני לא יודע מאיפה עלתה הטענה כרגע, התכנית 

מאושרת אילנות. אנחנו כרגע בשלב מאוד מתקדם 

של תכנון מפורט אם נצא למכרז. אין פה שום 

גדות השלכה, חפ"ק לא יכולים להגיש שום התנ

להיתרי בנייה, זה סטנדרטי. לכן, אני לא רואה 
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איזשהו הליך שהם יסכלו את ביצוע מתחם אילנות 

 בכל דרך שהיא. 

 נכון.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי אריה, אבל הם יכולים למשוך אותך באף עם ההסכם  :מר 

, בינתיים הם יקבלו את האישורים 1של מתחם 

 . , ולא יהיה לך שום..2למתחם 

.  :מר טל דנטס  אנחנו מכירים את החפ"ק, אתם מכירים..

יוני חכימי  הרי בערעור בוועדה המחוזית הוא אמר.  :מר 

 יש החלטה של תכנית, זה התנאי של התכנית.  :אדר' אריה רפפורט

 שמה?  :מר אביעד סיני

שקודם צריך לעשות את הכביש העוקף, כל ההשלכה  :אדר' אריה רפפורט

  -לך להעמיס את פרדס חנהשהציר הזה הו

 זה בדיוק כמו שרצינו בהתחלה.  גב' הגר פרי יגור:

אז קודם כל צריך לבצע את הציר העוקף כדי לקבל  :אדר' אריה רפפורט

 היתר בנייה. 

 ? 2צריך לעשות לפני מתחם  1לא, אבל את מתחם  :מר אביעד סיני

שאני  הוא בתוקף, אבל הסיבה היחידה 1מתחם  :אדר' אריה רפפורט

מבין שהוא לא מתקדם, יש להם רצון, זה בגלל 

שאנחנו טרם הגענו להסכמה בנושא מה היקף 

ההשקעות שהיו להם ויהיו להם בפיתוח התשתיות, 

 כדי לקזז את הסכום. 

... על איך הוא מרדים אותנו, אריה. הוא יכול  :מר אביעד סיני

שנה על מי צריך  200עוד  1להילחם איתנו על מתחם 

, למה לתת לו 2מה, ובינתיים הוא יפתח את  לשלם

 את זה. 

אתם צריכים לקחת בחשבון גם, שכל השיח הזה  גב' הגר פרי יגור:

שמתקדם גם בוועדה המקומית וגם בשולחן הזה של 
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מליאת המועצה, של כל הזמן להתנגד, להתנגד, בסוף 

הם מביאים את היזמים לבנות שם, וכשאנחנו כל 

 אלה למה לעשות לכם?הזמן מתנגדים, אז וו

אבל הגר, הם גם הולכים לנו על הראש. אם  :מר אביעד סיני

המתקן... שהם בעצימת עין נותנים לו להקים שם 

 תחנת כוח, אני צריך להילחם בו. 

  נכון, אנחנו מגישים עתירה, אבל זה לא קשור.  גב' הגר פרי יגור:

תך כשהוא הוא הרי לא בא אליך, הוא לא ספר או :מר אביעד סיני

 הגיש את זה.

כל האינטריגות האלה של המלחמות, בסוף אנחנו  גב' הגר פרי יגור:

נשארים עם מתחם לא מפותח. אני לא אומרת, כי 

 אני החלטתי להגיש עתירה. 

אילנות לפתח כל הכבוד, אבל מולו לנהל מאבק כל  :מר אביעד סיני

 עוד הוא לא בא אלינו מסודר. 

 מה שאנחנו עושים. זה  גב' הגר פרי יגור:

 הוא בשיטת הסלאמי אוכל אותנו, זה המצב.   :מר אביעד סיני

אני לא מבין מה הקשר למתקן, זה בגלל לא  החפ"ק,  :אדר' אריה רפפורט

 זו חברה פרטית שיש להם שם מתחם. 

וזה לא על דעתו? אין פה שום דבר שזה לא על דעת  :מר אביעד סיני

 קיסריה. בוא תהיה הוגן. 

  -לא קשור בכלל. יש לו זכות :' אריה רפפורטאדר

 זה לא על דעתו?  :מר אביעד סיני

 לא, לא קשור.  :אדר' אריה רפפורט

אין מצב שזה לא. שהוא יכתוב לי, הוא יצטרף  :מר אביעד סיני

להתנגדות שלנו שלם, בסדר? מה הבעיה? אם זה לא 

על דעתו, שיצטרף  להתנגדות, שהחפ"ק יתנגד 

 נת כוח. להקים שם תח
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 אביעד, כבר שלחתי אותך למו"מ עם יואב קעטבי.  גב' הגר פרי יגור:

 אנחנו עושים אותו, את לא מודעת.  :מר אביעד סיני

 לא שמעתי שאתם חוזרים עם משהו.  גב' הגר פרי יגור:

 את רוצה את הסיכום? תקבלי אותו.  :מר אביעד סיני

יוני חכימי ההתנגדות שלא , חלק מ2מה שכן אפשר, במתחם  :מר 

יהיה להם אפשרות לתת אישורים לפיתוח תחנות 

כוח כאלה וייצור חשמל. זה מה שאנחנו צריכים 

 להגיש. 

יש חוק מדינה, שנושא של ניצול אנרגיה מגז, אבל  :אדר' אריה רפפורט

אין שום קשר, אתה לא יכול להכניס את האישורים 

 האלה, כל עוד יש התאמה למשק הגז.  

יוני חכי . :מימר   בסדר, אבל שיהיה לפי תקן..

אין היתר שלא יוצא בהתאם להחלטה של המשרד  :אדר' אריה רפפורט

 להגנת הסביבה. 

יוני חכימי ... תפקידו את הכל, תתנו להם לעשות מה שהם  :מר 

 רוצים. 

 לא עניין של הפקרות.  :אדר' אריה רפפורט

באס, והיה אם לא נבוא עם מנופים, וזה מעצבן וזה מ :מר טל דנטס

עדיף שלום עולמי, אבל זה לא יקרה, אנחנו לא 

 עכשיו חיים... 

 אז צריך לבוא עם מנופים... אני מסכים איתך.  :מר נחום גנצרסקי

המנוף הוא הגיוני מאוד, להתנות את זה, לעצור את  :מר טל דנטס

 זה בהתנגדות עכשיו, כי ההתנגדות היא עכשיו. 

 ? התנגדות למה :מר נחום גנצרסקי

 הדיון כבר הסתיים במאי, הוא אומר לך.  גב' הגר פרי יגור:

לא הסתיימה. יש עוד  2לא, התנגדות למתחם  :מר טל דנטס

 . 2חודשיים למתחם 
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מה? למה לשים הייטק  2אבל התנגדות למתחם  :מר נחום גנצרסקי

 במקום מרלו"גים? בחייך. 

לא  1לא, מה פתאום, לעצירת בנייה עד שמתחם  :מר טל דנטס

 מפותח. 

אתה  –למה? אין קשר. מה זה הקשר? כמו שיגידו לך  :מר נחום גנצרסקי

 לא יכול לפתח את אילנות עד שתדהר לא... 

 )מדברים ביחד( 

 בוודאי, על בסיס צדק חלוקתי.  :מר טל דנטס

 לא סופרים אותך.  :מר נחום גנצרסקי

.  :מר אפרים מעודה  הם לא רוצים לפתח..

לא,  –צריך לבוא אליהם בהיגיון, לא סתם להגיד  :מר נחום גנצרסקי

 לא, לא. 

 יש לך אינטרס.  2על  :מר אפרים מעודה

 שיפתחו.  1לא... את  :מר טל דנטס

 . 1לא מפתחים  –אז אוקיי, הם יגידו לך  :מר אפרים מעודה

 אז פה המנוף שלנו, אז פה בדיוק מה שאני מבקש.  :מר טל דנטס

 ? 2זה קייס יש לך על אבל אי :מר אפרים מעודה

יש לך. מה זאת אומרת? אתה צריך להגיש פה  :מר טל דנטס

 התנגדות בשלב הזה של עכשיו ש... 

 צדק חלוקתי זה לא דבר שעומד בבית משפט.  :מר נתנאל קסטן

אריה, לא היה בחודש מאי אמרת? בחודש מאי  גב' הגר פרי יגור:

 אמרת. 

ן ארכה, יידחו לך אפשר להגיש בקשה למת :מר אביעד סיני

מקסימום... אפשר להגיד שרק עכשיו המועצה 

 קיבלה החלטה. 

כל עוד יהיו להם שטחים, לא יהיה להם אינטרס  :מר טל דנטס

, אלא אם אנחנו באים אליהם עם מנוף. 1לפתח את 
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כל עוד יש להם שטחים יותר כלכליים, למה שיפתחו 

 יאושר, אז אין להם אינטרס.  2. אם 1את 

הם לא יכולים  2טל, אומר לך המהנדס, שאת מתחם  :ום גנצרסקימר נח

לבנות שם לפני שהם סוללים את הכביש. הכביש זה 

 באינטרס שלנו? 

. קודם כל, את הכביש קיבלנו על 3הכביש זה על  :מר טל דנטס

הסכמה של מתחם נוסף, למתחם אחר נוסף. על 

עכשיו אתם רוצים מתחם אותה מתנה שקיבלנו 

 אחר? 

לא חשוב, אבל עכשיו הכביש, קודם הוא צריך לסלול  :נחום גנצרסקי מר

 ? 2את הכביש ואחר כך את מתחם 

, פה יש מתחם חדש 3-. הכביש מותנה ב3לא, את  :מר טל דנטס

 שהם מקדמים עכשיו, זה לא אותו מתחם. 

אני רוצה להגיד שכל השיטה והניסיון הזה להעביר  :מר נחום גנצרסקי

ליאת ועדה ממליאת מועצה, זה גם דברים מדיון ממ

לא כל כך, אבל בסדר. זה לא לא ראוי, אבל בעיניי 

היה עדיף לקיים את הדיון הזה במליאת ועדה 

מקומית ולא במליאת מועצה. בכל מקרה, אני  

מבקשת לקבל את התייחסות מהנדס המועצה 

ההצעה מסדר היום או את הצעת  ולהסיר את

 ההחלטה. מי בעד? 

אני באמת מציע, זה באמת אינטרס של כולם, לקחת  :מר טל דנטס

את זה ולדחות את זה, ללמוד את זה. יש לנו עוד 

חודשיים להגיש. לא יקרה כלום... אני מציע שוב 

פעם לשקול ברצינות את הדבר הזה. זה אינטרס 

קודם כל, ולקדם ולעזור  1שלנו שיפתחו את מתחם 

ה כסף , ז1להם להבין שכדאי להם לפתח את מתחם 
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של היישוב והרבה כסף. כל עוד יהיה להם דברים 

  -יותר כלכליים

 

 הצבעה:

)הגר פרי יגור, אפרים מעודה, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום  5 – בעד

 גנצרסקי(

 )יוני חכימי, טל דנטס( 2 –נגד 

 (אביעד סיני) 1 – נמנע

ה מליאת המועצה מנחה את הוועדה המקומית להכנת מסמך מדיניות למועצ

 הארצית ולוועדה המחוזית

 

הצעה לסדר בנושא קביעת מדיניות תכנון לאור החלטות ועדת  ד.

הדרים והחלטה לערור לוועדה -ההתנגדויות המחוזית בתכנית עמל

 . 30.10.2022הארצית להתנגדויות, שהוגשה ע"י יוני חכימי מיום 

 

נווה יוני הגיש הצעה נוספת על מתחם עמל הדרים ב גב' הגר פרי יגור:

 אשר. 

יוני חכימי  טל יציג את זה.  :מר 

 טל, בבקשה.  גב' הגר פרי יגור:

בגדול שוב פעם עוד מאבק. לצערנו אנחנו מרובים  :מר טל דנטס

 מאבקים. 

 נכון. איך אריה אומר? אנחנו במלחמת מאסף.  גב' הגר פרי יגור:

מה זה  כל מאבק הוא משמעותי ביותר. לא כיף, אבל :מר טל דנטס

  יש.

 מה לעשות? זו העבודה.  גב' הגר פרי יגור:

לא אנחנו קובעים, ולפעמים על הראש שלנו באים  :מר טל דנטס

 דברים. 
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גם המועצה הארצית וגם הוועדה המחוזית שיונקת  גב' הגר פרי יגור:

 ממנה את המדיניות, היום זה די קטסטרופה. 

ה ממש אני תיכף אקריא את זה, אבל באמת בגדול ז :מר טל דנטס

משהו שצריך לקחת אותו עד הסוף, עד הקצרה, 

פריצה של תכנית מתאר, שהיא חדשה לגמרי, בצורה 

מאוד בעייתית, -כזאת משמעותית, היא מאוד

ובמרכז המושבה, וניצול זכויות הבה מעבר לתכנית. 

ושוב פעם, אז למה משרד הפנים קידם תכנית מתאר 

להילחם אם הוא לא מכבד אותה? ופה אנחנו חייבים 

 בזה בצורה משמעותית. 

 בזה אני מסכימה איתך.  גב' הגר פרי יגור:

 זו תכנית מתאר חדשה.  :מר טל דנטס

 לא כל כך חדשה, אבל יחסית.  גב' הגר פרי יגור:

 זה נחשב חדש בתכניות מתאר.  :מר טל דנטס

 יחסית.  גב' הגר פרי יגור:

אור החלטות מוגשת הצעה, קביעת מדיניות תכנון ל :מר טל דנטס

ועדת ההתנגדויות המחוזית בתכנית עמל הדרים 

. 1והחלטה לערור לוועדה הארצית להתנגדויות. 

רמ"י הגישה לוועדה המחוזית את  8.8.21 1בתאריך

להקמת מתחם דיור  3774-התכנית שמסתיימת ב

חדש של בנייה רוויה מאסיבית, על השטח הפתוח 

צמודת הדרים בלב שכונה היסטורית -ברחובות עמל

. בשילוב פעולה של המועצה והתושבים, 2קרקע. 

שונתה התכנית כך ששטח האלונים לא יבונה מלבד 

מבנה ציבור, אולם הבנייה הרוויה הועתקה כולה 

 לצד המזרחי, בצמוד לנווה מיכאל. 

 לא כולה. טוב, תיכף נתייחס.  גב' הגר פרי יגור:
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ד לעמדת . התנגדויות שהגישה המועצה בניגו3 :מר טל דנטס

החתומים מטה, ובחריגה מסמכות בשל פריצת 

. נדחותכנית המתאר, כמו גם התנגדויות התושבים 

קומות )האם  5יחידות דיור בגובה של  80. אושרו 4

... צפוי, אבל זה מה שאושר. 4-המתכנן ירצה ירד ל

. 5יחידות לדונם.  14-יחידות לדונם, ל 6צפיות בין 

המאושר לפי תכנית בגובה  66%מדובר בפריצה של 

פריצה בצפיפות  180%-ל 25%המתאר, ובין 

. באופן מעשי, 6המאושרת, תלוי בשיטת החישוב. 

וגם על פי הצהרת הוועדה המחוזית עצמה, הוועדה 

המחוזית החליטה גם באופן תקדימי, מהותי ובחוסר 

סבירות קיצוני, לפרוץ את תכנית המתאר הדשה של 

את אופי היישוב, דרך פרדס חנה כרכור, וגם לשנות 

. כמו כן, 7תכנית המתאר המקומית הקטנה הזו. 

התוצאה מהחלטות תקדימיות אלו, לא ברור מה 

זכויות הבנייה החדשות שהוועדה המחוזית קבעה 

. 8הגדול בפרדס חנה ולשאר היישוב.  16למתחם 

מצב זה הוא בלתי סביר ומעמיד את המועצה 

פה לטענות והוועדה המקומית בבעיה קשה עם חשי

. ייתכן גם והמועצה 9אפליה של יזמים עתידיים. 

. 10. 197תהיה חשופה לתביעות פיצויים לפי סעיף 

כך החלטות הוועדה המחוזית הללו, גם להלכה 

למעשה וגם למעשה וגם במוצהר על ידי הוועדה 

המחוזית, משפיעות הרבה מעבר לתכנית המקומית 

תאר הדרים, ומעמידות את כל תכנית המ-עמל

החדשה של פרדס חנה ואת כל תכניות הבנייה 

והתכנון העירוני על כרעי תרנגולת, ומסכנים את 
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. התכנית 11הקיום הפיננסי והתכנוני של היישוב. 

כפי שאושרה, מייצרת פגיעה מהותית בתושבי נווה 

התושבים פנו למועצה בבקשה  2.10-. ב12אשר. 

נים להגשת בקשה לערור לוועדה הארצית בשל עניי

תקדימיים והשפעתם על כלל היישוב והתכנון 

. לא ניתן 13הארצי, ועד כה טרם קיבלו תשובה. 

 להתעלם מהחלטות מהותיות כאלה.  

למי פנו? מי פנה למי? אריה, פנו אליך? אני גם לא  גב' הגר פרי יגור:

 קיבלתי פנייה. 

 ... לוועדה המחוזית, לא אלינו.  :אדר' אריה רפפורט

 אה, לוועדה המחוזית פנו? י יגור:גב' הגר פר

 מי שרוצה להתנגד לזה, צריך לקבל אישור.  :אדר' אריה רפפורט

מי שפנה, לא בדקו את זה עם כלל התושבים, לפחות  :מר נתנאל קסטן

 לא איתי. 

אני אציין לפרוטוקול שלא תיאמו עם נתנאל את  :מר טל דנטס

 הפנייה. חשוב, גם למצלמה, נתנאל לא פנו אליו,

 גר שם.  1933הוא משנת 

 הצעת החלטה.  :מר טל דנטס

יוני חכימי א נתבשם כביכול רגע, לפני הצעת ההחלטה. של :מר 

בהצלחה, ושיסלחו לי כל מי שנלחם, גם אני הייתי 

 בין אלה שנלחמו. 

 כל הוועדה.  :מר אפרים מעודה

יוני חכימי זה לא עניין של ועדה, זה לא הצלחה שהעברנו את  :מר 

וי מהאזור של... לצד השני. זה נשאר אותו הבינ

פרונקל, אותה בעיה. ומעבר לזה, אנחנו יוצרים לנו 

תקדים שאנחנו לא נוכל להתמודד בעתיד והיישוב 

הזה יפרוץ כל גבול, לא יהיו כבר בתי קרקע. לכן פה 
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אנחנו חייבים, ואמרתי את זה בוועדה לתכנון 

שא ומתן ובנייה, אין מה לעשות, זה פה עניין של מ

עם רמ"י. יש להם שטח עם אפשרות לבנייה, צריך 

למצוא להם שטח חלופי. אני לא יודע מה, אני לא 

בקיא, אבל להוציא אותם מהבנייה או לתת להם 

 , לא להרוס... 3פי  80בעתיד במחנה 

 הם רוצים שם בלי שום קשר.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי  לא, אני מגזים.  :מר 

 יח"ד.  80ממש יזיז להם עוד  יגור: גב' הגר פרי

יוני חכימי  אפשר לעשות את המשא ומתן? לנסות?  :מר 

 לא, אי אפשר. אין עם מי לדבר.  גב' הגר פרי יגור:

 למה?  :מר אביעד סיני

 רמ"י? הגזמת. אריה יספר לך.  גב' הגר פרי יגור:

 אדמה שלהם, זה שלהם, אושר להם.  :מר נחום גנצרסקי

 אז בואו נתנגד.  :נימר אביעד סי

יוני חכימי  בסדר, לכן צריך לתת להם מקום אחר.  :מר 

אולי עכשיו כשמשרדים קצת ישתנו, אולי אפשר  גב' הגר פרי יגור:

 יהיה. אבל עד עכשיו, לא היה עם מי לדבר. 

יוני חכימי אז בואו נוביל מהלך כזה, וזה חשוב לעתיד היישוב  :מר 

ושבים רוצים מעבר לשכונה הנהדרת הזו, שהת

לשמור על הצביון. אנחנו צריכים גם לשמור, יש לנו 

 מחויבות לכל היישוב. 

אני גם רוצה רגע להגיד. התזה שאין עם מי לדבר,  :מר אביעד סיני

יכול להיות. אבל לפני כן צריך למצות אותה. אני 

יודע שיש שם במחלקת תכנון של מרחב חיפה, הייתי 

 ר... שבילי אופניים. שם. אגב הזמינה את אריה היק

 היקר והאלוף והגיבור.  גב' הגר פרי יגור:
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לנסרית, את -נכון. אז הזמינו אותו. היא מתכננת פרי :מר אביעד סיני

מכירה את העולם הזה, שגרה פה בבנימינה... תכנון. 

הרי מה הם עושים? הם, בשביל למלא את הטבלאות 

 יחידות, מאתרים שטחים...  2,000-3,000של 

 נכון.  ' הגר פרי יגור:גב

אין להם מודעות למה הולך מסביב. אז אולי לשבת  :מר אביעד סיני

 עם אחת כזאת. 

 מעניין.  אותם זה לא גב' הגר פרי יגור:

מתכנן המחוז שם, הייתי במחלקה, באמת, לא  :מר אביעד סיני

אדוני  –משנה, במסגרת עיסוקים אחרים, תגיד לו 

כונה מיוחדת הנכבד, בוא תראה, פה יש ש

והיסטורית וכל הסיפור של נווה אשר. תמצא את 

האלטרנטיבות במקומות יותר במעטפת... ואם אין 

 ברירה, אז להגיש התנגדות, למה לא?

 טוב.  גב' הגר פרי יגור:

בלי שום קשר, הגר, רק אנקדוטה. מישהו סיפר לי  :מר נחום גנצרסקי

  -שבזיכרון יעקב המועצה

 נכון, ראש המועצה.  גב' הגר פרי יגור:

 יצא למלחמה.  :מר אביעד סיני

 לא, הוא לא יצא למלחמה, הוא פרסם.  גב' הגר פרי יגור:

.  :מר אביעד סיני  'אל תקנו דירות'

תן לי. פרסם מודעה בעיתון אזהרה לקבלנים לא  :מר נחום גנצרסקי

 לבנות. 

.  גב' הגר פרי יגור:  זה טוב לציבור, אבל זה..

 ת. לא לקנו :מר נתנאל קסטן

.  :מר אביעד סיני  הוא אמר 'אל תקנו'

 לא לקנות מגרשים. קנו את כולם.  :אדר' אריה רפפורט
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.  :מר נחום גנצרסקי  אבל הקבלנים..

נחום, יש חברות בנייה, וזה קורה לנו גם בפרדס  גב' הגר פרי יגור:

חנה, חדשות לבקרים, חברות בנייה שמפרסמות 

ייעוד. אז אצלו גם זה שטחים, עוד שנייה ישתנה ה

אינאף איז אינאף, רק שתדעו  –היה, והוא אמר 

ציבור יקר, שהשטח הזה לא ישונה ייעודו, ואתם 

 קונים חתול בשק. 

  -הרעיון הזה לכתוב מודעה בשום המועצה לכולם :מר נחום גנצרסקי

נכון, נכון. וזה לא מזיז להם. בדיוק השבוע דיברתי  גב' הגר פרי יגור:

 זה.  איתם על

 מה אפשר לעשות כדי לעצור את הדבר הזה?  :קהל

 אין מה לעשות.  גב' הגר פרי יגור:

 אין כזה דבר. אותי לא לימדו שאין מה לעשות.  :קהל

 המינהל הוא בעל הבית.  :מר אפרים מעודה

 אני יודע שהמינהל הוא בעל הבית.  :קהל

 תייחס ונראה. שנייה רגע. בואו ניתן רגע לאריה לה גב' הגר פרי יגור:

היה מכרז של רמ"י לשווק מגרש, ולא הגיעה הרשות  :אדר' אריה רפפורט

להסכמה עם רמ"י לגבי השקעה בתשתיות פיתוח 

מעבר לדברים אולי שמקובל. והוא אמר להם 'אל 

תקנו', אבל כולם קנו. כי היום ברור שפני המדינה, 

לא חשוב כרגע מה הטענה, אבל אני גם לא חותם 

ח, אבל היום הכל ברור, שפני המדינה שזה מצלי

לצופף, לצופף, לצופף. ולכן, דיברתם לפני כן על 

צר לי להגיד שאין לוועדה המקומית מנופי לחץ. 

מנופי לחץ כמו רשויות התכנון. זה שנלך למועצה 

הארצי, המתודה, התפיסה היא והיא... לידי ביטוי 

 –, ובאה ואמרה 35לתמ"א  4הרבה מעלינו, בתיקון 
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כל יישוב, אם פרדס חנה בתכנית המתאר הוגדרה  

יחידות לדונם,  7ציפוף ממוצע של  35בתמ"א 

יחידות לדונם, ולא דיברתי על  14-הציפוף גדל ל

ציפוף לצורך התחדשות עירונית שזה כבר משהו אחר 

 לגמרי. 

 נכון.  גב' הגר פרי יגור:

  ולכן, אין לנו מנופים לדברים האלה. :אדר' אריה רפפורט

זה לא רק שאין מנופים. אנחנו נלך לערר, יש מצב  גב' הגר פרי יגור:

 יחידות דיור.  2שאנחנו נצא עם פי 

לא הגעתי לשם. לכן, אני צריך להסתכל על מה שכן  :אדר' אריה רפפורט

השגנו מהתכנית הזאת, שהוא לטעמי הישג, אולי לא 

יצאנו עם כל תאוותנו בידינו, אבל מהבחינה הזאת, 

ת אותו שטח של האלונים היקר... שהוא היום ראשי

בתכנית הנוכחית, אפשר לבקש היתר בנייה, אף אחד 

 לא יכול למנוע את זה. 

 יחידות.  120 גב' הגר פרי יגור:

.  :אדר' אריה רפפורט  . 53לא, היום התכנית המאושרת..

 בתכנית החדשה זה יהיה שצ"פ.  :מר אביעד סיני

וא שצ"פ. כל המתחם הזה, מתחם מאוד נכון, ה :אדר' אריה רפפורט

משמעותי. לא נבנה עליו, חוץ מאם נחליט להקים 

שם מבנה ציבורי כי יש שם מגרש אחד, אבל אף אחד 

 לא מחייב אותנו, לא ייבנה שום דבר. 

 וזה תלוי בנו.  :מר נחום גנצרסקי

 נכון. :אדר' אריה רפפורט

 זה מאושר.  גב' הגר פרי יגור:

 %80-ל %50-יחידות דיור, ירדנו ב 120מציפוף של  :טאדר' אריה רפפור

מתוך הדבר הזה, שזה סוג מסוים של צמצום 
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קומות,  5ההפחתה. ובנוסף לזה, התכנית שדיברה על 

  -4.5שבאמת אמנם זה 

 קומות.  6-5.5הם הראו  גב' הגר פרי יגור:

למעשה השתכנענו  –באה הוועדה המחוזית אמרה  :אדר' אריה רפפורט

בבינוי אחר למצות את יחידות הדיור בפחות  שניתן

 גובה. התכבד היזם שיגיש בקשה להכין תכנית בינוי. 

אבל אל תגיד את זה ככה, זו החלטה תקדימית בקנה  גב' הגר פרי יגור:

 מידה, שהם משאירים לנו לקבוע איך ייראה הבינוי. 

 למה לא לקבוע שיהיו חניונים...?  :מר אביעד סיני

 בתכנית הזאת יש מגרשים בבעלות פרטית.  :טןמר נתנאל קס

 לא שאני יודעת.  גב' הגר פרי יגור:

הבינוי יבוא לדיון בוועדה המקומית, ואנחנו נבוא  :אדר' אריה רפפורט

ונראה איך שהיזם אכן מממש את הבינוי לפי 

קומות שסמכותנו בהתאם  3.5-אותם... בתוך ה

יה היא להחלטה. ולסוגיית החנייה, נקבע שכל החני

 תת קרקעית. 

יוני חכימי  הצעת החלטה.  :מר 

כי  –סיבות לטעמי להילחם בדבר הזה. אחת  2יש פה  :מר טל דנטס

את ה'לא' כבר קיבלנו. יש לנו 'לא' ביד, יש לנו בנייה 

 ביד. 

לא, הנקודה היא אחרת, שיכול להיות מאוד שנגיע  :אדר' אריה רפפורט

שר לממש סליחה, אפ –ת, יגידו למועצה הארצי

 , וההפחתה לא הייתה במקומה. יותר

 ואז אנחנו נימצא בנקודת האל חזור ואכלנו אותה.  גב' הגר פרי יגור:

הם קיבלו הרה מעבר למה שהם  –והדבר השני  :מר טל דנטס

 דמיינו. 

אני אגיד לך מה יותר חכם לעשות, לא לגשת לערר.  גב' הגר פרי יגור:
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נ יצחנו חלקית, לא מה שיותר חכם לעשות, זה רגע, 

משנה, קיבלנו הישג משמעותי לקחת אותו, ועכשיו 

לנסות לראות מול רמ"י, נראה באיזה משרד 

ממשלתי זה יישב, ומי ינהל את זה ואיך ומה, 

 ולנסות לנייד זכויות למקום אחר. 

 ברגע שיזם מקבל, יהיה קשה מאוד.  :מר טל דנטס

 חר. לא נכון. לא נכון. הצלחנו במקום א גב' הגר פרי יגור:

 אין שם מכרזים, אין שם כלום.  :מר נתנאל קסטן

הסיבה השנייה ללכת להילחם בדבר הזה, זה בשביל  :מר טל דנטס

למנוע דברים נוספים במקומות אחרים. כשרמ"י 

והוועדה המחוזית וכולם יראו שיש פה ועדה לתכנון 

ובנייה לוחמנית, ויידעו שזה לא עובר פה בקלות, 

  -גים, אני לא מדבר על דבריםדברים שחרי

מאוד לוחמניות הייתה. כל כך לוחמנית, שהם לא  גב' הגר פרי יגור:

 רוצים לראות אותנו אפילו. 

כולנו בעד בנייה במקומות הנכונים. אבל יש פה  :מר טל דנטס

חוסר סבירות במקום הזה, יש פה חוסר סבירות. יש 

, לא פה פגיעה משמעותית ביותר ביישוב כולו, כולו

 רק שם, כל היישוב כולו. 

אבל אם אנחנו נלך למועצה הארצית, אנחנו נאבד  גב' הגר פרי יגור:

 את כל ההישג. 

 אני לא חושב שאנחנו אבד.  :מר טל דנטס

 אלף אחוז.  גב' הגר פרי יגור:

 הגר, למה הם יגדילו בערר?  :מר אביעד סיני

הארצית? יו"ר מי הרי היום מנהל את המועצה  גב' הגר פרי יגור:

המינהל לשעבר, הם סופרים יחידות, לא סופרים 

 אותך ולא אותי ולא אף אחד. 
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מדינת ישראל היום עם הגידול הטבעי הכי גדול  :מר נתנאל קסטן

 בעולם. 

 היא גם המדינה הצפופה ביותר בעולם.  :מר נחום גנצרסקי

יוני חכימי  צריך ליישב את הגליל, את הנגב.  :מר 

 ורי ביקוש בונים. הם רוצים בין חדרה לגדרה, אז :רסקימר נחום גנצ

יש מדיניות מוצהרת, משרד הפנים מינהל התכנון,  :מר נתנאל קסטן

דרך אגב, אם תרצו, היה מאמר יפה וענק של חוה 

ארליך, מי שמכיר אותה, שהית המהנדסת הוועדה 

בזיכרון. היא מסבירה למה צריך את כל הארץ 

ות בתוך השכונות, ולא לצופף כמה שיותר, ולבנ

לפרוץ לשכונות חדשות, בכדי להיכנס לפיתוחו 

תשתיות חדשות וכו'. מציע לכם לקרוא פעם בשבוע 

את מדור הנדל"ן של גלובס שהוא מדהים, 

בפרשנויות שהוא נותן שם, לא רק מי קונה ומה 

מוכרים. הסיפור של הבנייה, אני לצערי כבר אומר 

שארו הרבה בתי לכם, אתם אומרים שבסוף לא יי

קרקע, אני מסכים אתכם, זה מה שיהיה כאן בעוד 

 שנה. אבל אין הרבה מה לעשות נגד זה.  20-30

נתנאל, בכל דבר, וזה נכון מה שכתוב בעיתון, הכל  :מר טל דנטס

 נכון בעיתון בדרך כלל. 

 לא, לא הכל. זה מאמרים.  :מר נתנאל קסטן

ו :מר טל דנטס של מועצה מקומית, יש שאיפה של ועדה מקומית 

וכל מועצה עושה את המאבק שלה, לבנייה תוך 

 תכנון נכון. וזה הדגש העיקרי, שכל הארץ. 

איפה אתה רוצה ל... שטחי השלמה בפרדס חנה? אין  :מר נתנאל קסטן

 מטר שטח השלמה. 

קחו את תכנית  –אמר בעצם  35לתמ"א  4תיקון  גב' הגר פרי יגור:
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 זה מה שזה אמר. המתאר שלכם ותדחפו אותה. 

אני אזכיר לך, שבוויכוח הגדול שהיה לנו בצפירה  :מר נתנאל קסטן

לא לעלות עוד קומה. מה הייתה לנו הבעיה שם? לא 

היו לו שטחים שאפשר היה לתת לו במקום, אז נתנו 

 לו קומה בעומרים. אז חטפנו אותה בעומרים. 

יוני חכימי  הצעת החלטה.  :מר 

י :מר אביעד סיני  שאלות לפני כן. 2ש לי רגע, 

אפשר ללכת ליו"ר המינהל עם השר הממונה שנראה  גב' הגר פרי יגור:

 מי זה יהיה ולדפוק על השולחן. 

 ולמה שהוא ישמע אותך?  :קהל

אבל למה  –בדיוק מאותה סיבה שאתה אומר לי  גב' הגר פרי יגור:

 שיקשיבו לי ב... אותו דבר. 

 )מדברים ביחד( 

 . 50-כבישים שתוכננו בשנות היש שם  :אורי-קהל

 לא, זה אחריות שלנו לשפץ אותם.  גב' הגר פרי יגור:

 אבל גם אין מקום. תראי את הרוחב של הכביש.  :אורי-קהל

יוני חכימי  בואו נעבור להחלטה.  :מר 

הרוחב של הכביש זה היה בשביל עגלות עם סוסים,  :מר אפרים מעודה

 שנה.  80-90לפני 

 לא סוסים, רק חמורים.  :מר נתנאל קסטן

זה היה מאבק יוצא דופן. אחד האפיונים שלו היה,  :אורי-קהל

שזה אחד המקרים הבודדים שגם הקואליציה וגם 

האופוזיציה עבדו ביחד, היה קונצנזוס יישובי על 

הפרויקט הזה. הצלחנו להשיג הישג אדיר לקבל את 

החורשה. הבעיה הייתה שהחורשה מותנית בהסכמה 

יה פה, הבנייה בהדרים. ולכן, היינו מאוד על הבני

אתם  –זהירים לא להתנגד לחלוטין כדי שהם יגידו 
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יודעים מה? אנחנו מבטלים את התכנית, לא רוצים. 

והם ימכרו את השטח למישהו חיצוני ואז אין לנו גם 

את החורשה בעצם. כל מה שאמרתם, אתם צודקים 

 במאה אחוז בקטע הזה, שיש פה חריגה מתכנית

האב. שנית, שזו שכונה ותיקה. והמועצה והגר 

-ואריה, בפגישה הזאת, העלו את זה בצורה מאוד

מאוד יפה, שזה משהו יוצא דופן. אנחנו עכשיו יש 

לנו בעיה, כי יש לינקג', יש חיבור בין החורשה לבין 

הפרויקט הזה. אז תודה לאל, סגרו והחורשה היא 

 שצ"פ. 

יוני חכימי  ע?אז מה אתה מצי :מר 

ל :אורי-קהל  64-רק שנייה, המועצה דרשה להוריד את זה 

קומות. ולעשות  5.5קומות במקום  3.5יחידות דיור, 

חנייה תת קרקעי. חנייה תת קרקעית היא טריק 

שנים, כי אם  10שמאפשר לדחות את הפרויקט לעוד 

דבר לא יגיעו להסכמה וכו' וכו', לא יהיה שם וכו'. ו

י בעיניי, שהעבירו את נוסף, שהוא גם היה דרמט

ההחלטה למועצה, לא למחוזי. עכשיו אנחנו צריכים 

לקבוע אם זה בסדר או לא בסדר. בעצם פעם 

 ראשונה רמ"י נכנעו... 

אורי, אתה יודע אבל למה אתה קצת תמים? הם  :מר אביעד סיני

יחידות בנווה אשר, באו לך עם העז  80תכננו מראש 

 הזאת... 

פעמיים. אחד, הם ויתרו על השטח.  רמ"י נכנעו :אורי-קהל

-שנית, הם קיבלו בעצם את התנאים של המועצה ל

במקום  –קומות, ואז ההתחכמות שלהם הייתה  3.5

יחידות דיור.  80, אנחנו נעשה דירות יותר קטנות, 64
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עכשיו המועצה צריכה לראות איך אפשר לעשות 

דירות יותר קטנות, שיכול להיות שזה טוב לזוגות 

 ם.צעירי

 נכון, נכון. גב' הגר פרי יגור:

קומות, תת קרקעית וכו' וכו'. אז  3.5על אותו שטח,  :אורי-קהל

 אני חושב שצריך להסכים לזה, אבל... 

.  :מר נתנאל קסטן  יש שם שטח של רמ"י ויש שם עוד..

.  :מר טל דנטס  טוב, בסדר, אורי..

 אסור לשבור, שזה מקרה חריג.  :אורי-קהל

.  :מר טל דנטס  אני חושב שאורי טועה בגדול..

 יש מישהו שחושב אחרת ממך, טל.  גב' הגר פרי יגור:

אני אומר ככה, אתם צודקים שיש פה שבירה. אבל  :אורי-קהל

 יש פה תנאים מקלים אחרים. 

 . 6אורי, מחר זה יהיה במקום אחר שייבנו  :מר טל דנטס

ריך ללכת אתה צודק, ולכן על זה צריך להילחם. זה צ :אורי-קהל

ולהגיד איפה כן מותר לשבור ואיפה לא, ועל זה 

 להילחם ולעשות רעש וצעקות. 

 אז צריך להילחם.  :מר טל דנטס

 אני רוצה לשאול שאלה את אריה.  :קהל

אנחנו רוצים אבל לסיים. דווקא יש שם חלק בהצעת  גב' הגר פרי יגור:

 ההחלטה שכן... 

יים מדיניות תכנון . המועצה תקבע תוך חודש1 :מר טל דנטס

יישובית על סמך הכנת חוות דעת מפורטת, הן 

משפטית והן תכנונית על השלכות החלטות הוועדה 

המחוזית, כולל הנחיות אפשריות לוועדת התכנון 

המקומי ו/או דרכי פעולה אפשריות. המדיניות 

ישיבות מליאה בדיון מיוחד, וזאת  2תיקבע בעוד 
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חברי מליאת המועצה לאחר שחוות הדעת יוצגו בפני 

 על ידי מהנדס המועצה.  

 ועדה.  גב' הגר פרי יגור:

. מליאת המועצה מחליטה על הגשת בקשה לערור 2 :מר טל דנטס

לוועדה הארצית להתנגדויות בהקדם, להודיע 

 מיידית לוועדה המחוזית על הכוונה לעשות כן. 

ם הם הסבירו לך שבוועדה ארצית אנחנו עלולי :מר אפרים מעודה

 להסתבך. 

 ... הם לא נותנים יותר.  :מר אביעד סיני

 אתה מוכן לקחת את הסיכון?  :קהל

 אבל איך אתה יודע?  :מר אביעד סיני

 . 50;50אני לא יודע,  :קהל

 )מדברים ביחד( 

שנה בשכונה הזאת,  72... במקום שאני גר בו,  :מר נתנאל קסטן

 ולצערי אני מסכים... אני כל החיים שלי בשכונה

 הזאת. 

.  :מר אביעד סיני  אבל כשמגישים תכניות מעל הראש..

אני אגיד לך, טל, יש חלק בהצעת ההחלטה שמאוד  גב' הגר פרי יגור:

הגיוני, לא בלוחות הזמנים. קודם כל, אני מאמצת 

כל מילה שהמהנדס אמר. דבר שני, לגופה של 

 -החלטה

 )מדברים ביחד( 

יוני חכימי  אני חייב לסיים.  :מר 

 אתה צריך ללכת? אז תלך.  ב' הגר פרי יגור:ג

יוני חכימי  אני רוצה להצביע, זאת הצעת החלטה שלי.  :מר 

אני חושבת שזה סיכון גדול מידיי לערור כרגע. אני  גב' הגר פרי יגור:

כן חושבת שצריך לדפוק על השולחן של יו"ר המינהל 
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עם השר, שנראה לאיזה משרד זה ילך. אני כן חושבת 

בהחלטה שאתה מציע, טל, לעשות מסמך  שהחלק

מדיניות, אני לא יודעת באיזו רמה, באיזו היררכיה, 

באיזה גוף זה יאושר ואיך נעשה את זה, חודשיים זה 

לא סביר, זו עבודה מטורפת שצריך לעשות פה, 

וצריך לקחת גם מתכנן חיצוני, זה לא משהו 

אז אני שהמועצה יכולה לערוך לבד, בטח לא אריה. 

רוצה לאמץ את החלק הזה של הצעת ההחלטה,  כן

שאנחנו נגיש מסמך מדיניות, ונעשה את זה כמה 

 שיותר מהר. 

 למי נגיש?  :מר אפרים מעודה

 קודם כל נערוך אותו, ואחרי זה נראה.  גב' הגר פרי יגור:

 קודם שיהיה לך.  :קהל

או שנלך עם זה למועצה הארצית, או שנלך עם זה  גב' הגר פרי יגור:

לוועדה המחוזית. אבל מסמך מדיניות לקומה 

השנייה של תכנית המתאר ששומטים לנו את הקרקע 

מתחת לרגלינו, צריך לעשות. אז בעניין הזה אני 

מאוד מסכימה איתך. בעניין של הגשת ערעור, קודם 

כל, אני חושבת שכבר איבדנו את הזמנים וזה גם לא 

הזמנים, רלוונטי, אבל זה טכני. גם אם היה לנו את 

אני חושבת שזה סיכון גדול מידיי. אבל כן צריך 

לדפוק על השולחן של יו"ר המינהל והשר המחזיק. 

 זה מה שאני חושבת. מי בעד? 

 אבל את אומרת שזה לא תקף אלינו כבר, נכון?   :קהל

 מי בעד הצעת ההחלטה שלי? תיכף אני אסביר.  גב' הגר פרי יגור:

 נקודות.  3רגע  הדר, תני לי :מר אביעד סיני

 נקודות. יש הצעת החלטה שלו.  3לא, לא, אין  גב' הגר פרי יגור:
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 לא, אבל אם הצעת הצעת החלטה.  :מר אביעד סיני

די, אביעד, אתה לא יודע לגמור דיונים. מי בעד  גב' הגר פרי יגור:

 הצעת ההחלטה שלי? ירים את ידו. 

 למה שב...?  :מר אביעד סיני

 הרמנו את היד.  :מר אפרים מעודה

 תודה רבה. מי נגד?  גב' הגר פרי יגור:

 הישיבה נסגרה.  :מר אפרים מעודה

 אני רוצה להעלות את שלי, ואני בעד שלי.  :מר טל דנטס

 מעולה.  גב' הגר פרי יגור:

 , בעד. 3, הגשת בג"ץ. אביעד גם, 3כולל סעיף  :מר טל דנטס

 הצבעה:

יוני חכימי  בעד הצעתו של 

יוני חכימי, אביעד סיניל דנטס)ט 3 – בעד  ,) 

)הגר פרי יגור, אפרים מעודה, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום  5 – נגד

 גנצרסקי(

 הצבעה:

 המועצה, הגב' הגר פרי יגורבעד הצעתה של ראש 

)הגר פרי יגור, אפרים מעודה, אורי פרץ, נתנאל קסטן, נחום  5 – בעד

 גנצרסקי(

יוני חכימי, )טל דנטס 3 – נגד  (אביעד סיני, 

 מחליטה להגיש מסמך מדיניות.מליאת המועצה 

 

 21:36הישיבה נסגרה בשעה: 

           

       __________________ 

 גב' הגר פרי יגור             

 ראש המועצה               

 


