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   18.12.12מתאריך ( 18/10)  1מס'  מן המניין חגיגית לא ישיבת  מועצה

 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל  
 
 

בבית הראשונים בפרדס  18:00, בשעה  12.12.18  ,ט"תשע טבת ב ד'  רביעי הישיבה  התקיימה   ביום 
   חנה כרכור.

 
הגר פרי יגור, יואב קעטבי, אייל כגן, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אביעד סיני, אורי פרץ,  : משתתפים

 אבי אמתי, טל דנטס, מור עמר כהן, נחמיה מנצור, חיה בן צבי, יוני חכימי.
 

 דוד כמוס. , אלדד בר כוכבא  :  נעדרים
 

 איציק לב.אלי אטיאס, שרון בן צור, רינה רונן, חברי המועצה היוצאת: 
 

מבקר – רו"ח אלי יוספיןיועמ"ש ,  – ג'ובראן עו"ד ג'ובראן גזבר ומזכיר , –רו"ח רן גלר  :  נוכחים
 מנהלת לשכה. –, צילה כהן  המועצה וממונה תלונות הציבור

 
 של המועצה. בדף הפייסבוקבשידור חי  משודרתומצולמת מתומללת, מוקלטת , הישיבה 

 
 : על סדר היום

 
 חלק א': 

 המועצה לשעבר , מר חיים געש.פרידה מראש  .1
 דבר חברי המועצה היוצאת מאת מר אלי אטיאס.   -פרידה מחברי המועצה היוצאת  .2
 עו"ד עמית פרלה. –דבר מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים  .3
 חברי המועצה הנבחרים. –הצהרת אמונים  .4
 דבר ראש המועצה. .5
 ברכת רב היישוב. .6

 

  דקות 10הפסקה בת 
 

 ': בחלק 
 הסכמים קואליציוניים. –אישור עיקרי מדיניות המועצה  .7
 מינוי ממלא מקום וסגנים לראש המועצה. .8
 קביעת ועדות המועצה. .9
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 : חלק א'

 
 פותחת בחגיגיות את ישיבת המועצה הראשונה. – הגר פרי יגור

 
 פרידה מראש המועצה לשעבר , מר חיים געש -1 סעיף

 
של פרדס חנה וכרכור  18-אני שמחה וגאה  לפתוח את מליאת המועצה הראשונה בקדנציה ה

 50-המאוחדות, מעמד משמעותי אותו בחרתי לקיים פה בבית הראשונים של הישוב, בפתחה של שנת ה
 שנה  לפרדס חנה . 90-לאיחוד המושבות  ו

זו אינה  יכולה להתקיים  ללא עצירה  לרגע, הסתכלות  על הדרך אשר הובילה אותנו  התחלה חגיגית 
וקהילתית לחברי המועצה ולראש המועצה אשר מסיימים את כהונתם  לכאן ובאמירת תודה אישית 

 בימים אלו, ואשר חלקם נוכחים כאן היום.
שקיעים  מזמנם, מניסיונם חברי המועצה, נבחרי הציבור שלנו ממלאים  את תפקידם בהתנדבות, מ

ישוב  קהילה  וחברה טובים יותר, נכונים יותר, מיכולותיהם המקצועיות כדי לתרום, לעצב ולהוביל 
המעניקים מענה לצרכי  כלל התושבים. זוהי מלאכה ושליחות מאתגרים המחייבים נכונות לפסוע 

 בנחישות בדרכך ולהאמין  בערכים  אותם אתה מייצג.
קלה, רצופה מכשולים, לעיתים מחלוקות  ואף מאבקים. אך כל אלו ללא עוררין, הם הדרך לא תמיד 

ואשר אינה  חוששת  חלק בריא ומהותי בגיבושה  של חברה מאוזנת המשקפת נאמנה את חבריה,
 לבחון עצמה  ביושר ובישירות .

לתפקיד מתבצעת  כשנה  לאחר פרישתו מסיבות בריאותיות  של ראש המועצה  לשעבר, מר כניסתי 
חיים געש. שנה בה נבחר למלא את תפקידו חבר המועצה  וראש המועצה בשנה זו, עו"ד ד"ר אלד בר 

שמילא תפקיד חשוב זה עבור כולנו  בארבע כוכבא.  אני רוצה  לומר מספר מילים  אישיות  לאדם 
 האחרונות . הקדנציות

שני  – 2017ועד לנובמבר    1998ראש המועצה  לשעבר, אל"מ  בדימוס חיים געש כיהן  בתפקיד משנת 
 עשורים אותם הקדיש למען עשייה ציבורית ולמען קידומה  של פרדס חנה כרכור שלנו.

 העשור הראשון היה אחד העשורים רבי  המשקל  בחיי הישוב ובעתידו.
 ות  בגרעון תקציבי עמוק, על סף פשיטת רגל והצמדת חשב מלווה .חיים קיבל ישוב  ורש

במאמץ רב ובמסירות  הצליח חיים לקדם תהליך  הבראה  ולייצב  את המועצה ולהוביל את הישוב  
 לקראת תנופה עתידית .

בעשור השני, המושבה הוותיקה  הפכה בראשות חיים ותחת שרביטו ממושבה קטנה לישוב בעל סדר 
תושבים. ישוב הנהנה מהגירה חיובית, נהירה  של משפחות  42,000-מגודל עירוני  בו כיום למעלה 

חדשות וצעירות,  אוכלוסייה חזקה וותיקה ומתחדשת אשר התגבשה לקהילה פעילה, מעורבת ורב 
 גונית.

בעת  על זכויות רבות  יש לראש המועצה  לשעבר, מר חיים געש במושבה שלנו  וחתימתו היא זו המוט
רבים  מהישגיה של פרדס חנה כרכור בשני העשורים הללו. עשייה רבת היקף אשר התוותה את 

 מסלולו של הישוב  כפי שהוא היום .
אני מאמינה כי גם כשתפיסות העולם שלנו היו שונות, והיו חלוקות על הדרך ועל אופן הביצוע, 

שידע  -ל כל שיקול אחר. גדולתו של מנהיגהאינטרס המשותף היה תמיד טובת הישוב והוא זה  שגבר ע
למען השליחות הציבורית. שליחותך הציבורית עומדת עלות מעל ומחוץ למסגרת המחשבתית להת

לזכותך . מחויבותך ונאמנותך לישוב הובילה את פעילותך, טובת הישוב עמדה, ועדיין עומדת לנגד 
נמצא שם י לעזר בימים אלה, מייעץ ומסייע ווזה באל ידי ביטוי בין היתר באופן שבו  אתה ל –עיניך 

 תודה . עבורי בימים מאתגרים אלה
שלהם . חלק  חלומות"המגשים במועד פרישתך ציינת: " ארבע פעמים  רצופות בחרו בי  התושבים  כ

 גדול מהחלומות התגשמו  ותמיד יהיו  עוד חלומות להגשים ואני מודה לתושבים מעומק ליבי" .
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על אלו  ועוד אני, חברי המועצה היוצאת והנכנסת ותושבי פרדס חנה  כרכור רוצים להודות לך 
ולהוקיר את חלקך הרב , השקעתך  ותרומתך רבת השנים  למעם הישוב  ולמן תושביו. על נאמנות 

 ועל האמת  האישית  שלך  שליוותה אותך לאורך הדרך.  ומסירות לתפקיד מורכב  ומחייב,
קשה היא השליחות הציבורית אך לסיפוק אותו  היא מביאה אין תחליף. הישוב בו נולדת וגדלת 
מתפתח ומתעצב  לנגד עינך, צומח ומהווה  סביבת חיים, מגורים ובית עבור משפחתך , שכניך וכל אחד 

 אלף תושביו . 42-מ
נו בבניין המועצה  ישנו ציטוט של דוד בן גוריון: "האתמול מכין את היום והמחר בחשר הישיבות של

 כרוך בהיום".
הולך בחושך, ומי  -אני אוסיף ואצטט את רבי  משה אבן עזרא שאמר : "מי שמסיח דעתו  מן הזמן

 אור גדול יזרח עליו" .–שיתחקה על שורשיו 
מרכיבים  את השלם  ומנביטים את העתיד. כל כל חלקיה  ופרקי התפתחותה של פרדס חנה  כרכור 

חלקי הזמן בוודאי שני עשורים  בהם כיהנת כראש מועצה, הם חלק גדול ומשמעותי מתמונתה היפה 
 של המושבה ומאורה.

היום אני נושאת באהבה את האחריות להוביל את הישוב  ומתחילה לחרוש את הקרקע לקראת המחר 
 –וננות  המפגישה עבר, הווה ועתיד נאחל לך, כלל ציבור התושבים העומד בפתח. בהזדמנות זו  ובהתב

בריאות איתנה  הצלחה  וכוחות לממש את יעדיך הבאים, הנאה בחיק המשפחה, שגשוג יצירה  
 .והרחבת אופקים 

 
 דבר חברי המועצה היוצאת מאת מר אלי אטיאס -פרידה מחברי המועצה  היוצאת – 2סעיף מס' 
 עו"ד עמית פרלה  -הל  הבחירות מטעם משרד הפניםדבר מנ -3סעיף מס' 
 חברי המועצה הנבחרים. –הצהרת אמונים  -4סעיף מס' 
 דבר ראש המועצה  -5סעיף מס' 

 ישוב הברכת רב  -6סעיף  מס' 
 

 בלינק המצורף תמליל 
karkur.muni.il/uploads/n/1545721211.5308.pdf-hanna-https://www.pardes. 

 
 

 :  חלק ב'
 

 .הסכמים קואליציוניים –אישור עיקרי מדיניות המועצה  - על סדר היום 7סעיף מס' 
 

אקריא את עיקרי מדיניות  .מצורפים לכם ההסכמים הקואליציוניים עם כל הסיעות:  הגר פרי יגור
 המועצה כפי שמופיעים בהסכמים הקואליציוניים:

 
הסיעות מתחייבות לפעול להגשמת מדיניות המועצה וניהול המושבה אשר תבוא לידי ביטוי  .1

 הימים שפרסמנו לפני הבחירות . 100כמפורט בנספח א'. נספח א' זה תוכנית 

 .א.1

 דגשים נוספים . .2

 שמירה על צביון המושבה .א

 שמירת הסטאטוס קוו בנושא דת ושבת  כנהוג במושבה.  .ב

 במושבה וחיבור בין הקהילות השונות . האחדותחיזוק  .ג

 וחיזוק השכונות .צמצום הפערים ביישוב  .ד

 בהליכי התכנון .שיתוף הציבור  .ה
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 פרסום החלטות המועצה  והחלטות בעלות השלכה  תקציבית  לכלל הציבור . .ו

 לחינוך, תרבות, תחבורה  ותעסוקה   ת אבותכניהכנת  .ז

 הקמת  מחלקת תרבות אומנות וספורט . .ח

של המושבה, לקידום העסקים, המסחר  הקמת  צוות לתכנון  אסטרטגי לפיתוח כלכלי .ט

 והתעסוקה וביסוס איתנותה הכלכלית של הרשות .

כלל בהתאם  לנוהלי משרד הפנים  כבסיס למתן מענה  ל עדכון הפרוגרמה  לצרכי ציבור  .י

 צרכי  הציבור בפרדס חנה כרכור בראייה ארוכת וקצרת טווח .

 וקידום מכרזי  כ"א בהתאם . הפרדת תפקידי גזבר ומזכיר המועצה  .יא

 )שירות רפואה דחופה, משטרה  וכיבוי אש(. הקמת  מרכז חירום והצלה –בטחון אישי  .יב

 וביצוע ואכיפה כנדרש.חוקי עזר עירוניים קידום חקיקה  ועדכון של  .יג

 
 

  הצבעה
הגר פרי יגור, יואב קעטבי, אייל כגן, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אביעד סיני, אורי פרץ, אבי אמתי, ) 12  –בעד 

 טל דנטס, נחמיה מנצור, חיה בן צבי, יוני חכימי(
 (מור עמר כהן) 1  – נמנע

 
 חלטה ה

 אישור עיקרי מדיניות המועצה עברה ברוב קולות
 

 
 
 

 מינוי ממלא מקום וסגנים לראש המועצה. - על סדר היום 8סעיף מס' 
 

סגן וממלא מקום ראש בחירת מר יואב קעטבי לאני מבקשת לקיים הצבעה על :  הגר פרי יגור
 מי בעד? (שכר ללא)המועצה 

 
 

  הצבעה
 פה  אחד  –בעד 

 
 חלטה ה

  תמאושר (ללא שכר) של מר יואב קעטבי סגן וממלא מקום ראש המועצה בחירתו
 

 
 

צלת סמכויות לעניין והא לסגן ראש המועצה  בשכר )משרה מלאה( מר אייל כגן בחירת הגר פרי יגור :
פורום לתיירות וקהילה. הכוונה היא לבניית תשתית תיירותית , יישובית , קהילתית  הקמה של ועדה/

כלל אזורית, העמקה של החיבורים בקרב התושבים והקשר בין השכונות למועצה. לעניין השכר, היות 
טרם אושר וטרם נקבע סעיף תקציבי מתאים לתשלום השכר , הרי שההחלטה  2019והתקציב לשנת 

וקבלת אישורו של גזבר ומזכיר המועצה  2019תוקפה רק לאחר אישור התקציב לשנת הזאת תיכנס ל
כמתחייב בנוהל מינוי סגנים בשכר אשר יוצגו בישיבת המועצה הראשונה לאחר קבלתם, בה המועצה 

 החלטה לאשר כניסה לתוקף. מי בעד? מתבקשת לאשרר את ה
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  הצבעה

הגר פרי יגור, יואב קעטבי, אייל כגן, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אביעד סיני, אורי פרץ, אבי אמתי, ) 11  –בעד 
 טל דנטס, נחמיה מנצור, חיה בן צבי(

 (מור עמר כהן, יוני חכימי) 2  – נמנע
 

 חלטה ה
  מאושרת  (במשרה מלאה)בשכר סגן ל אייל כגןשל מר  בחירתו

 
 
 

, והאצלת סמכויות לסגן לראש המועצה  בשכר )חצי משרה(  מר אפרים מעודהבחירת הגר פרי יגור : 
לעניין הפיקוח והתפעול. הכוונה לכל מה שקשור באחזקת מבני ציבור, כבישים, מדרכות, תאורת 

הסדר והניקיון,  רחוב, הפעלת קבלני משנה וכו'. פיקוח כל מה שקשור לאכיפת חוקי העזר, שמירת
זיהוי מפגעים וכן הלאה. כמובן אותו כנ"ל לגבי התקציב. חוזרת על הדברים לעניין השכר, היות 

טרם אושר וטרם נקבע סעיף תקציבי מתאים לתשלום השכר , הרי שההחלטה  2019והתקציב לשנת 
כיר המועצה וקבלת אישורו של גזבר ומז 2019הזאת תיכנס לתוקפה רק לאחר אישור התקציב לשנת 

כמתחייב בנוהל מינוי סגנים בשכר אשר יוצגו בישיבת המועצה הראשונה לאחר קבלתם, בה המועצה 
 מתבקשת לאשרר את ההחלטה לאשר כניסה לתוקף. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

 
זה ברור שיהיה איזון בתקציב כי את זה החוק מחייב. אבל זה יבוא על חשבון משהו אחר,  –יוני חכימי

לל זה צריך לשמור על איזושהי אחריות. לכן אני אומר, היינו במשרה אחת , אנחנו צריכים להישאר בג
 במסגרת משרה אחת.

 
 הגישה שלי שאם הם יעבדו , הם יהיו שווים הרבה יותר מהשכר שלהם. טל דנטס : 

 
 

 
  הצבעה

צדקה, אביעד סיני, אורי פרץ, אבי אמתי, הגר פרי יגור, יואב קעטבי, אייל כגן, אפרים מעודה, יעקב ) 11  –בעד 
 טל דנטס, נחמיה מנצור, חיה בן צבי(

 (מור עמר כהן, יוני חכימי) 2  – נמנע
 

 חלטה ה
  מאושרת  (בחצי משרה)בשכר סגן ל אפרים מעודהשל מר  בחירתו

 
 
 

תפקידו יהיה לסגן ראש המועצה  בתואר )ללא שכר(, במסגרת  מר יעקב צדקה –בחירתהגר פרי יגור : 
 מי בעד?    .שפ"ע ותברואה אאחראי לנוש
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  הצבעה

 פה אחד  –בעד 
 

 חלטה ה
 מאושרת  (ללא שכר)בתואר סגן ל יעקב צדקהשל מר  בחירתו

 



 

 

 
  .קביעת וועדות המועצה – על סדר היום 9סעיף מס' 

 
 מבקשת לאשר את הרכבי הוועדות כפי שיובאו  להלן)חברי מועצה(.  הגר פרי יגור : 

 . פירוט נציגי הציבור בתמליל הישיבה , הציבור מוזמן לקחת חלק בדיוני הוועדה  
 

  ועדת הנהלה
 יו"ר – הגר פרי יגור
 אביעד סיני

 אורי פרץ
 אבי אמתי

 אייל כגן
 טל דנטס

 יעקב צדקה
 דוד כמוס

 קעטבייואב 
 אפרים מעודה

 חיה בן צבי
 נחמיה מנצור

 
 ועדת מכרזים

 יו"ר –אביעד סיני 
 אפרים מעודה

 יואב קעטבי
 אורי פרץ

 יוני חכימי
 

 נציג בוועדה החקלאית
 אורי פרץ

 
 ועדת ביקורת

 יו"ר –אלדד בר כוכבא 
 מור עמר כהן

 יוני חכימי
 
 

        
 

 ועדת מל"ח פס"ח
 יו"ר –הגר פרי יגור 

 אורי פרץ
 יעקב צדקה

 טל דנטס
 יוני חכימי
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 ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור 
 יו"ר –נחמיה מנצור 

 דוד כמוס 
 אייל כגן 



 

 

                                
 

 ועדת שמות והנצחה למקומות ציבוריים 
 יו"ר –נחמיה מנצור 

 דוד כמוס 
 אייל כגן 

 
 ועדה לאיכות הסביבה 

 יו"ר   -אייל כגן 
 אביעד סיני 

 טל דנטס 
 מור עמר כהן 

 
 ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים 

 יו"ר –יוני חכימי 
 אפרים מעודה 

 חבר/ת ועדה –? 
 

 ועדה למיגור אלימות 
 יו"ר –טל דנטס 

 דוד כמוס  
 יוני חכימי 

 
 ועדה לשימור אתרים 

 יו"ר –הגר פרי יגור 
 אייל כגן 

 אבי אמתי 
 נחמיה מנצור 
 מור כהן עמר 

 
 ועדת הנחות 

 יו"ר –יעקב צדקה
 מור כהן עמר
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 הרכבים( 2ועדת ערר לעניין ארנונה )
 יו"ר נציג ציבור –עו"ד לריסה רובין 

 נציג ציבור   -נחום גנצרסקי 
 נציג ציבור   -עו"ד שי שלומי 

 נציגת ציבור –אווה גל 



 

 

 נציגת ציבור –מרגנית כתבי אזולאי 
 נציגת ציבור –אורלי מרדכי 

 
 

 ועדת בטחון 
 יו"ר –אורי פרץ 

 יעקב צדקה 
 יוני חכימי 

 
 ועדת רווחה )רשות( 

 יו"ר –אפרים מעודה  
 דוד כמוס 
 טל דנטס 

 
                                        

 גמלאים ונגישות
 יו"ר –חיה בן צבי 
 אבי אמתי 

 חבר/ת ועדה מטעם האופוזיציה –? 
 

 תרבות , אמנות וספורט
 יו"ר –אבי אמתי 

 אייל כגן 
 אביעד סיני 

 דוד כמוס 
 חיה בן צבי 
 יוני חכימי 

 
 פורום חינוך יישובי

 יו"ר –הגר פרי יגור 
 ממלא מקום יו"ר –אייל כגן 

 דוד כמוס 
 חיה בן צבי 
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 דירקטוריונים 
 

 דירקטוריון חל"ז 
 ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון –הגר פרי יגור 

 חבר דירקטוריון –אייל כגן 
 חבר דירקטוריון –יואב קעטבי 

 גזבר ומזכיר המועצה –רן גלר 



 

 

 מהנדס המועצה –ה רפפורט ארי
 

 דירקטור במט"ש חדרה 
 ראש המועצה וחברת דירקטוריון -הגר פרי יגור 

 ממלא מקום  -גזבר ומזכיר המועצה  –רן גלר 
 

  תיקים מחזיקי
 

 שת"פ אזורי –אביעד סיני 
 בעלי צרכים מיוחדים  -אבי אמתי 

 שפ"ע ותברואה –יעקב צדקה 
 

 
  הצבעה

 פה אחד  –בעד 
 

 חלטה ה
 הרכב ועדות המועצה כמוצג כאן מאושר פה אחד

 
 

 ישיבה נעולה 19:45
 
      

 
 

                                                                                                 _________________ 
                                                                        הגר פרי יגור                                                                                                              

 ראש המועצה                                                                                                             
 

 


