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ת את ישיבת ה הזאהמוזרו אז אני שמחה לפתוח  בעצם זה לא חגיגית, :יגור-ה. פרי ,מועצהראש 

שאנחנו  שת לפניקאני מב. 6/20ישיבה  4.6.20המועצה עשרים וארבע, היום 

 להסתכל על התקופה של הקורונה.  הולכים לסדר היום

ם הבאים ילה, אלדד פה. צריך שיצהיר אמונים. אז ברוכיאת מתחלפני ש מר יוני חכימי:

 לאלדד. 
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 תחילת סדר היום. בתחילת סדר היום. ב ראש מועצה, ה. פרי יגור:

 סליחה. תחילת הישיבה.  מר יוני חכימי:

בתחילת סדר היום. או קי. אז בעצם מי שאולי לא זוכר זה נראה כאילו  ראש מועצה, ה. פרי יגור:

. נה במדינת ישראל התחילה לקראת סוף פברוארגפת הקורויובלות, מ

ע של חולה קורונה התגלה במדינה שלנו בעשרים ושבהמקרה הראשון 

צו חתם שר הבריאות על  בפברואר. חודש לפני כן. בעשרים ושבע בינואר

וסיף בעצם את הקורונה לרשימת המחלות בעלות ת בריאות והדלפי פקו

אר משרד הבריאות ושלטון מקומי הפיצו חשיבות. בעשרים ושבע בפברו

ידע להתמודדות ברשויות המקומיות. מך שנגיף הקורונה מפעם ראשונה מס

בעצם בשני  אזכור לכם את התאריכים ונעבור לצוות שלנו.מאז אני 

י לשלישי בחירות  לכנסת העשרים יים אבל בשנמנו גופים שלשלישי ניהל

ר את ההנחיות ויום אחר כך , ברביעי במרץ משרד הבריאות החמיושלוש

שי לשלישי, זה בדיוק דס חנה כרכור בחמיבמועצה המקומית פראנחנו 

עם משבר צוות  המקצועי, הערכות והתמודדות שלושה חודשים, הקמנו ב

חרונה מאז, היו בדרך . המועצה האושגם נפגשנ הקורונה. היה באותו ערב

שלושה חודשים,  הצבעות ..אבל מליאת המועצה ככה התכנסה בעצם לפני

ת, אחרי זה יערך להחמרה בהנחיומאז חגגנו פורים. המועצה התחילה לה

להפסיק את מספר המשתתפים פסח. בעשירי למרץ הייתה הנחיה 

מוסדות ובתי חולים איש להימנע מביקורים ב לאירועים לאלפיים

שים, או ...במושבה שהתחילו לשאול על לדחות את האירוע בסופו של לקשי

עשר במרץ  בלו את היכולת לאירוע, נפתח קו פתוח לתושבים. באחדדבר קי

בקורונה במועצה, שאנחנו הקמנו את צוות הטיפול ה ימים אחרי שזה שמונ

ל איסור ץ יצאו ההנחיות המחמירות הראשונות שבאחד עשר במר

ממאה איש. ואז נכנסו לסחרור של הגדרת רשימת הלות למעלה קהת

חירום של מועצה, תחילת ..וכך החלטנו  עובדים חיוניים, משק לשעת

תים עשרה במרץ התחלנו כבר להיערך עוד עבדו כרגיל. בשבתקופה הזאת 

אלפים  דות החינוך אלפיים ארבע מאות תלמידים, ששתבעצם מוס

ם. בערב בשתים עשרה לשלישי, ות בתיכונייאים שמונה מביסודיים, ואלפי

ת מערכת החינוך, למעט הייתה בעצם החלטה דרמטית ראשונה להשאיר א
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גרו בתי הספר ולמחרת לוש עשרה לשלישי נסמעונות היום, גני הילדים. בש

לוי יוחד בעצם כל מערכת החינוך וכל מקומות הביגני הילדים וחינוך המ

אנחנו את ועדות המועצה,  חר כך סגרנואלושה ימים והפנאי והמסעדות. ש

ע רגשי, לתת סיוע נוער. מוקדי החירום שלנו עמדו על הרגליים, לתת סיו

ו מתנדבים ותיכף תשמעו ימנו מתקנים, גייסנסגרנו את גינות המשחקים. ס

בעצם ראשוני לעסקים המקומיים, בפנייה טלפונית שמספרים, וגיבשנו ..

דירה, הכנסות, בעצם רק רנונה, שכר את תשלומי הבא החלטנו לדחות א

רו. במתכונת חירום בחמש עשרה למאי כדי לסייע לעסקים מקומיים שנסג

ים ושתיים במרץ, יוס המתנדבים, בעשרהתחלנו לגבש צהרונים, המשכנו בג

ום לצמצום שהיית עובדים במקום העבודה. פורסמו התקנות של שעת חיר

הל שירות חירום, , התחלנו לנםבת כוח האדבלנו עד שלושים אחוז מצוהג

לילדי עובדי  ותוך כדי זה גם נערכנו ליום העצמאות. פתחנו שמרטפיות

ילדי החינוך . בין לבין הגענו למערכת הבריאות, והתחלנו בארוחות חמות

נו עם סוגיה כבדה מאוד נוספת וזה מה המיוחד בבית ובין לבין התמודד

בסימן שאלה מאה רונה ועמדו ותוח חולי קנו בשוהם שהייתה עוד לפשחווי

למוסדות עשרים קשישים סיעודיים ומרותקי מיטה להעתיק את מקומם 

טה פו של דבר, את ההחלאחרים ונלחמנו הגשנו עתירה שנדחתה אבל בסו

להגיד תודה גם לנשיא המדינה לפנות את הקשישים מנענו. וזה גם המקום 

 להשאיר אותם ל. והצלחנוובאמת הוא השמיע את הקושהצטרף למאבק 

 תחילה לגנים, נערכנו לתרחישים, זה היהבמקומם. יצאנו במבצע הפעלת ...

הערכנו את יש סגר מלא, בעשרים ותשע במרץ שהתחלנו להעלות תרח

מרץ התחלנו .ונתנו מענה מרחבית, תודות  להם. בשלושים ואחד ב..

 לתנו לסיועלהיערך להגדיל תשלומי משכורות לעובדים. עשינו ככל יכו

ים, כמובן גם משאבי אנוש כדי להקל על העובדים שנמצאים הוועד העובד

 גם חמישה עשר אחוז. גיבשנו נהלי עבודה לקראת יציאהבבית. ונערכנו 

דיונים ם שהוטל סגר על העיר בני ברק. אז התחילו הלפסח. אנחנו יודעי

ליישובים  נהגות דיפרנציאלית ביחסהשונים לגבי חשיבה דיפרנציאלית, הת

אמרנו שאם המדינה יודעת לסגור עיר אחת, היא יודעת גם ונים בעיר, ש

. בעיר אחרת. לא צריך שכל ההנחיות באופן גורף לכולם לתת את ההנחיות 
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רביעי נפטר זיכרון, אמנם היה דרמה בפני עצמה. בשישי לנערכנו גם ליום ה

לנו שטר היחידי שבעים וחמש. זה היה הנפתושב הישוב, דוד אהרון ז"ל בן 

זה שלמעשה לאורך כל תקופת המשבר  היו עשרה חולים בישוב, במשבר ה

פסח עשינו בזום, חברי המועצה ובאחת עשרה לרביעי, הרמת כוסית ל

חיל איפה שהוא נקודת מפנה שהתחלנו לדבר על הערכות ליציאה תה

משבר. נכנס לתוקף אז האוצר אמר, לחייב את המסכה במרחב מה

עוד כל מיני אזורים מוגבלים  ששמענו גר. ראשון וסכנסנו גם ל. נהציבורי

רה לרביעי, התחילו ההקלות, מוצרי עליהם בארץ נסגרים ובעצם בתשע עש

וקיבלנו הנחיה אי התו הסגול. ם, כמובן עמידה בתנחשמל לבית, רהיטי

ה תפילה בשטח פתוח עד ונים מעל שמונה אנשים. נותרשלא לקיים די

עשרים באפריל הנחיות פורטיבית, בסם, פעילות תשעה עשר מתפללי

הל. נערכנו וביצענו לניצולי השואה, עם כל השינויים של הטקסים ואין ק

ים ושתיים לרביעי שואה ולגבורה. בעשרטקס מקוון, בערב יום הזיכרון ל

עצם התקנון שהפיצה שים אפריל,  מאי ויוני בהודענו פה בארנונה, לחוד

הימה שלושים מש"ח נו בשורה מדלבאפריל קיבהממשלה, בעשרים ושלוש 

ו, שבילים, ממשרד החינוך ארבע הרשאות למינוי מוסדות החינוך שלנ

ראה החינוך והשתחררו ונחקלאים, בשעות שישבו לא מעט זמן במשרד 

ובים שקיבלנו ארבע הרשאות, שממש בישוב כמו שלנו וגם בצורה כל היש

הקלות  בן ... שורתוהחינוך, כמתודה למשרד ועל זה נה. שלושים מש"ח בש

 עסקים התחילו לחזור לפעילותנוספת הגיעה בעשרים ושישי באפריל, 

שלנו, זה כל שנה  שי באותה תקופה לחייליםמדורגת. התחלנו חילקנו גם 

, קיימנו טקס מקוון של א ויתרנו גם השנה. בעשרים ושבע באפרילאבל ל

ו ערב איבה. קיימנהעי פעולות ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ונפג

אפריל, שירי לוחמים. מקוון מבית יד לבנים. הבית הזה. ובעשרים ושמונה ל

ות שתכננו אותם ום העצמאאירועי יערב יום העצמאות שוב נכנסנו לסגר. 

מתכונת שונה ברחובות בצורה לעילא ולעילא, השנה כמו שנה שעברה, ב

 דות החינוך,סלפתיחת מו ממש ... בשלושים לאפריל התחלנו להיערך

התחלנו לנקות את מוסדות החינוך ולסייעות, להערכות לפתיחת גני 

תלמידי א'  , ולהפעיל ... בערך שלושה ימים אחר כך בשלישי למאיהילדים
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ושתיים אחוזי תפוסה  זרו לבית הספר. ביום הראשון היו לנו שישיםעד ג' ח

ם אחוז גם ישישים ושתיליום. כל השבוע. לדעתי וזה עלה בהדרגה מיום 

ראשון זה הצבעת אימון גדולה מאוד במערכת. בשישי במאי, שלושה ב

נו, החלטה יב' ללימודים, זו החלטה של-כך, חזרו תלמידי יא' ו ימים אחר

ול. ועלינו התחלנו להיערך לעמידת מבנה המועצה בקו הסגמשפטית ו

ת. בעשירי רכת החינוך נתנה לה זהובחמישים אחוז מצבת כוח אדם ומע

הילדים  נפתחו בהצלחה. נפתח המרכז הקהילתי לנוער, מאי כל גני ל

ד חמישים איש במרחבים הפתוחים. יומיים אחר כך והותרו התקהלויות ע

יות ומתקני המשחקים, עוד יומיים אחר כך ו את הגינות הציבורפתחנ

לוקה לקבוצות. בעצם כל מידי בתי הספר והגנים על פי הנחיות מבלי חתל

ז' עד י' חזרו ללימודים בשמונה עשר -א' עד ו' וות. תלמידי לנושא הקפסו

נו את הצהרונים כולם. למרות ההנחיה הייתה במאי. יום אחר כך החזר

נו הנחיה נחמדה שלא חייבים לשים מסיכה חר מכן. למחרת קיבללשבוע לא

הדת. בעשרים ותשע  ל גל החום שפקד אותנו. התפילות חזרו למבניבגל

חרונים, פרסומים שונים על מספר החולים יע לימים האגשזה כבר מ במאי

ומים של משרד הבריאות. היינו בקשר בכרכור, היו טעויות שונות בפרס

מאושפזים בתוך התחום ו מספר חולים שהיו איתם, בעצם סוכמ

י חולים נתונים שפורסמו נכון להיום לשעה זו יש שנ המוניציפאלי שלנו. זה

בודדים שבימים האחרונים זה ותשעה עשר מ חנה כרכור,שאובחנו בפרדס 

ועכשיו זה ירד לתשע נע היה ארבע עשרה, שבע עשרה עשרים ושלוש, 

מנו תקופה יזה סדר. אנחנו סייעשרה. ממש ככה תאריכים לעשות א

זה הזמן לעצור ולסכם פעילות של מורכבת מאוד, אני חושבת שעכשיו 

מים ו מצגת בתחונר דיוק. הכאחד עשר שבועות ליתים. שלושה חודש

 ואזכרה לאח שליש היום ש לאבי גרוברמכאן מרכזיים. אני רוצה להודות 

ונים נאספו נותחו. כמובן כל מנהלי האגפים שפה. נתו וכל השבוע וזה, 

הזאת על בסיס ממש ה של יום, יום שקיימנו בתקופה וחלק של שגר

 ס קבלת..בהתחלה זה היה ואחר כך כל יום, והם עמדו על בסי

 ת מצגת(צגה)
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. לא היו. כי היו ישיבות מועצה. אה לא ראו שם את ישיבות המועצה חבל. מר טל דנטס:

זה. באמת מוזר. וכל הכבוד י לב, תודה שאתה מציין את סליחה. לא שמת

וד באמת. זה אחד התפקידים גם לדובר יש לו הרבה עבודה. כל הכב

 המצטיינים. 

ם של יושב ראש המועצה יציג של סיכום בעצם ו את הנתונייו נציג עכשאנחנ :מר קובי אלון ,מנכ"ל

ת שעברה המדינה הזאת. וחלק מראש של עבודת מטה בתקופה המורכב

שבועות של אירוע, זה כמו שראש ו בעצם עברנו עשרה שאנחנו עברנו אנחנ

הניצוצות הראשונים, בחמישה במרץ אנחנו ה שמיד התחילה המועצה הציג

רים הראשונות בארץ, מהמועצות יינו בין העהיל, אנחנו צריכים להתח

שותי, בראשות צועי בראבצוות מקשבעצם הכנו מטה והמטה היה בעצם 

ל העבודה באמת תודה, ת על כל הסיוע וכשהכנו באמת להודוראש המועצה 

שינו בעצם מיד אנחנו פתחנו בעצם את הספרים היו דבר ראשון שאנחנו ע

המדינה לא יודעת ל אירועים שעהספר בעצם של בעצם ספר והסתכלנו 

דבר על זה בעצם להתמודד איתו, ויושב איתי פה ...שתיכף ידבר על זה, ל

מהסוג לא מתייחסת לאירוע הבנו שההערכות לחירום במדינה בעצם 

בעצם החלטנו, מכינים פקודת מבצע  שאנחנו חווים. ומיד באותו יום אנחנו

ו כל מיני ת הישיבות אאמהר מאוד שלאירוע הקורונה. הבנו  שמתייחסת

יום, זה  וחלק ממנהלי המחלקות הרלוונטיים, אנחנו צריכים להתכנס מידי

בעצם לעשות שערוך יום. היה בחלק מהימים אפילו יותר, יותר מפעם ב

רת רציפות ולתת שירות מצב לראות מה צריך כדי להמשיך איזה שג

לכל מנהלי  תזאת ולהודוהזדמנות הלתושבים שלנו. אני מבקש לנצל את ה

האגפים וכל העובדים שכולם נרתמו וסייעו לאירוע הזה וזה המקום 

ואני  להודות להם, כל אחד ואחת מכם. הייתה עבודה מאומצת ברשותכם

ים ואירועים , זאת אומרת היו ימים מסוימ24/7היא הייתה יכול להגיד ש

יישם לנו צריכים שעות מאוד מאוחרות, היימסוימים גם בסופי שבוע, וגם ב

לטות של הדרג המדיני בחלקם שהתקבלו בשעות מאוד מאוחרות את ההח

צריכים להמשיך את הרצף התפקודי. משרדי הממשלה, בלילה והיינו 

 ממחיש כמה יש פער בעצם בין ההנחיות שבאות נו האירוע הזה בעצםאנח

י ויורדות למטה היה בעייתבעצם מהדרג המדיני ועד שהם מחלחלות למטה 
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ההחלטות, היו לא מעט מצבים שהיה בעצם  המהלך של כל בעצם, כל

לטות ממשלה, לא עברו שרשרת של הנחיות אבל בשטח לא עברו על הח

ריכים לתרגם. אני חושב מעט פעמים היינו צ התהליכים בממשלה ולא

ה ין הזה מאוד ואחד הדברים שאפיינו את התקופשהיינו חלוצים בעני

רצף התפקודי, אנחנו לשמור על ה יקפסולות כדהזאת זה בעצם עבודה ב

די לשמור על רצף בעצם עברנו עם הדרג המקצועי לעבוד בשתי קפסולות כ

כל להמשיך את ק ממה..אנחנו לא נותפקודי, כדי להגיד למצב שבמצב שחל

ין של המחשוב תראו, התקופה הזאת השירות לתושבים, מחשוב, העני

שעבדנו  כתוצאה מזה בירות ומחשותקופה שהתאפיינה במתן שבעצם היא 

גע זה משמרות ועבדנו בשתי קבוצות, זה היה מבצע לא פשוט בעצם מהר

 מרחוק, עשינו מאפס,שהם צריכים לעובדים מערכות מחשוב שיוכלו לעבוד 

ת, עשינו מיפוי מהיר, ופה המקום באמת להודות למחשוב, כל המערכו

שר לנו פד וכך זה אצריך, איזה מערכת לעבו עשרים וארבע שעות מה

יך לעבוד. במקביל, היו פה, אני יכול לציין מספר אירועים שהם להמש

גיסטי, נחנו כל תקופת הקורונה גם הערכות לפסח שזה מבצע לוהגיעו וא

של הערכות  רי תקופה של אירוע שאנחנו במצב של סגירות,מצב שוטף אח

פתיחה  הזיכרון, יום העצמאות, מאוד משמעותית ביום השואה ויום

ון בספטמבר, פתיחה של מערכת החינוך זה ראשון שת ממש בראשדמחו

אלה שאני ציינתי גם עבודה בשטח, של כל בספטמבר,  כל האירועים ה

. דבר שחשוב לי לציין פה סביב שולחן לאפשר המשך פעילות המנהלים כדי

שיתוף הפעולה בין מנהלי האגפים, אני ה באמת בתקופה הזאת המועצ

שיתוף פעולה בין האנשים, את  ולומר תודה השר לציין פחושב שאפ

מאיליו, ובאמת להמשיך את התמיכה בין אחד לשני, ובאמת זה לא מובן 

שנכנסנו לאירוע הזה  לישיבת קורונה, כמוהפעילות הנושא של הערכות 

מטה שאנחנו מבינים שהתקופה הזאת הקורונה  אנחנו בעצם הכנו נייר

ר הכי מסודר שבעצם היציאה בניי ואנחנו את תחזור לנו למספר חודשים

ני יכול לציין זה המטה של המועצה יעבוד על פיו. ואחד הדברים באמת שא

בין כולם ם את שיתוף הפעולה את העבודה של הצוות שהוא פתח בעצ

 מציע. כן. התאפיין מאוד יפה. עד אתמול אני 
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אחד אחוז וות ושבעים בעצם תקופת הקורונה במשך אחד עשר שבוע :גב' חני וקסלר

ובדי המועצה יצאו לחופשה מימי חופשה, מה שמדובר זה בעצם הרוב מע

בריו של ת חינוך בעצם ששונה לחלוטין אני כן אחזור שוב על דזה מערכ

 י אגפים.המועצה. שיתוף הפעולה בין כל המנהלים וראשהמנכ"ל של 

ה במשך כל השנ יתוף פעולהזה ממש מטריד. כי אני חושב שאם לא היה ש מר יוני חכימי:

אז היינו צריכים להיות מודאגים. תעריכו אותם קצת יותר. הם תמיד 

 דים בסדר גמור. עוב

עבודה,  24/7היה כאן באמת עזרו, פעולה כולם פרגנו, לכן עניין שיתוף ה :גב' חני וקסלר

מדהימה מבחינת ההערכות הייתה באמת שאפו לכולם. ות, חגים, שבת

אמצעי נערכנו יחד עם מחלקת מחשוב, לת. יעבודה מהבלמחלקת מחשוב 

משיך ולתת למועצה מחשוב לעובדים, מענה שוטף על מנת שנוכל לה

קבוצות בעצם על ועצה נחלקו לשתי שנערכו, עובדי המלתפקד. הקפסולות 

כן להורים שתת מענה לסייע לעובדים, שנוכל לשמר את העבודה, למנת 

 זה ככה  וטף,היה בעצם ש ההבית, המענ, עבודה מעם ילדיםהיה בעיות 

 הנתונים שלנו. תודה רבה. פחות או יותר 

עובדים היפה של ה םערב טוב. אני חייבת לומר שזאת הייתה שעת :רששתגב' תמי ב

  והעמוסה. תודה רבה.  ציאליים, שעתם היפההסו

דברים הלעשות את  באמת מגיע לך שאפו על עשרים שנה שאת פה. שיודעת ן:ל כגאיי ד"עו

צריך. פעילה כולל המתנדבים כולל ההערכות. מזל שאת עדיין איתנו. כמו ש

 תודה. 

יחד עם כל באמת לבד, אי אפשר קודם,  פה תודה רבה. אבל כמו שאמרו :רששתגב' תמי ב

ים כשהמישור מישור בארבעהבעצם  , הרווחה עבדהרווחההאגפים ב

שהוגדרה מייד סיה הותיקה ויפול באוכלזה הטהראשון שמיד זוהה, 

י טיפול ומענה לאוכלוסיה של מטופלסיכון. הדבר השני זה בכאוכלוסיית 

. ילדים מות במשפחה. ילדים ונוער בסיכוןהאגף. כל הנושא של טיפול באלי

ו והבעיות רק ברור שאנשים היו צריכים אותנ והורים בעלי מוגבלויות.

נו אליו שלישי שנחשפהי, במישור התעצמו בתקופה הזאת. דבר שליש

והנתון שיש לי נכון להיום, זה שקרוב למאה משפחות חדשות נוספו במהלך 

ות ורונה ואחריה לרווחה. פה כתוב לא זה משהו אחר. שנוספו לנו משפחהק
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ן נענינו י, משפחות שלא הכרנו ונכנסו לבקשת סיוע, כמובעקב מצב כלכל

ודה קהילתי, ועבהזה החוסן  ונתנו להם. המישור הרביעי והעיקרי

קהילתית בהתנדבות. הדבר הראשון שעשינו זה היה מיפוי של האוכלוסייה 

הגר אמרה את כל התהליכים אבל בשבת הראשונה כשהתחילה  הוותיקה

. כל 65בר במוצאי שבת למפות את כל האוכלוסייה מעל גיל הקורונה כ

קשרנו תלאומי, וה ת הסוציאליות קיבלנו רשימות שקיבלנו מביטוחהעובדו

אוכלוסייה, השתדלנו, לא הצלחנו, אבל באמת אני יכולה לומר לכל ה

א של חוסן קהילתי והמתנדבים, הוא עבודה של בסיפוק שבעצם כל הנוש

ירות. במהלך הקורונה אנחנו חנו קטפנו את הפשנים שבאירוע הזה אנ

ולחלק בשבוע, את ..שמיד הבנו שאנחנו נצטרך לחלק  חילקנו שלוש פעמים

מיטיבית של ללכת לחפש כתובות, זה מסובך אז ובשיטה הפרי הרבה

ציה אז ישבו החבר'ה אצלי יחד בהזדמנות הראשונה שגיליתי שיש אפליק

חלוקת מזון כאשר עם אפליקציה של עם המחשוב, לילה שלם ומיד התחלנו 

שימה הזו עם כתובת עם ווז שמביאה אותו הרעיון היה להתנדב, רשימה הר

וא מתקשר לאזרח הוותיק. האזרח הוותיק ר הטלפון והפבית, עם מסעד ה

וא לקח את החבילה, ואז עונה לו. הוא שם את החבילה, הוא מוודא שה

במקביל חילקנו ול מי לא קיבל. אנחנו און ליין רואים כל הזמן מי קיבל מ

ה, היינו בתקופה של פסח, גם ככה בלי קשר סלי מזון, מזון יבש, תווי קניי

לאזרחים. זה התעצם עוד יותר, חילקנו כאלף  תווי קנייה תרכנו לחלוקנע

והחשוב אני חושבת שעשינו זה ממש  תווי קנייה. ובסך הכול הדוור הראשון

ד שבו פתחנו אותו י סיוע, מוקד אחבמקביל פתחנו שני מוקדים מוקד

עוד לא עשינו. נווה פרדסים, זה מוקד שבו במועדון החדש שאפילו פתיחה 

גם להתנדב וגם לבקשת סיוע. במוקד הזה  פונים, יכלולסמנו את הטפר

שזה ישר עשו את הסנכרון בין ישבו גם עובדים סוציאליים וגם מתנדבים ו

המתנדב כשהרעיון היה שאותו מתנדב היו אנשים מבוגרים בדרך כלל, ובין 

הקורונה ולא כל פעם לחפש מישהו אחר שיך איתו את כל תקופת גם ימ

מוקד ברווחה, מוקד פסיכו סוציאלי  פתחנו אצלנו דם. במקביללאותו א

פסיכולוגים ועובדים שעבד כל יום משמונה בבוקר עד עשר בלילה, של 

יה לנו קהילתית אמרתי הסוציאליים שטיפלו בכל פנייה שקיבלו. ברמה ה
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כמו לאמץ שכן. הבנו  קרוב לאלף מתנדבים, עשינו פרויקטים של

תר מכל פרסום בך, חשוב יויי למי שמסבשהמשמעות של להיות ערנ

והערנות של השכנים היא החשובה, במשך אז כמו שאמרתי היה לנו את 

עיל יפוי, היה לנו מוקדי חירום, היו מענים, קשר טלפוני, המשכנו להפהמ

יות פעלו של הרווחה, באמצעות המדיה בשלט רחוק. המועדונאת המסגרות 

דים, מרכז ה ערכות לילתשלחנו הבי כאשר היה קשר עם ילדי המועדוניות,

משפחות לילדים מוגבלים, כנ"ל, הצוות הלך ויצר קשר עם המשפחות. כן 

 יל.אי

מגה אירוע לא עלינו. יש  המסקנות שלך מהדבר הזה. מחר בבוקר יש אירוע אייל כגן: "דעו

 הפעולה. מגיע לזה.  ש לך את כל תשתיתלך את כל התשתית. י

חסר, אני יגיד. אחד הדברים שלמדנו, וכן בטח עשינו גם היחידי ש רכן. הדב  :רששתגב' תמי ב

אבל בהחלט אנחנו נצטרך לעשות היום יש  היום שאחרי, עם הגר וניתחנו

אנחנו נצטרך להשקיע בזה מושלם כי לנו את המיפויים, אבל המיפוי לא 

 אנחנו השקענו של המבוגרים.

ינת אם את ערוכה מחר ר בכלל. מבחבלא, אני מדהמיפוי של המבוגרים.  אייל כגן: עו"ד

 בבוקר כתוצאה מהדבר הזה .

 חזקה יותר ממה שהיינו. רוכה אני ע :רששתגב' תמי ב

 אבל עדיין יש מקום לשיפור.  אייל כגן: "דעו

ילקנו כל כן. עצרת אותי כן. כמו שהגר אמרה היום השואה היה, ח :רששתי בגב' תמ

היה ממש מרגש, למשל מרכזי קשר, אני מסגרות שזה  עבדו, היו המסגרות

ר זה המפגש שמפגיש לא יודעת אם אתם יודעים מה זה. אבל מרכז קש

 אבא שהוא לא משמורן עם הילד שלו, ובדרך כלל מקרים שמאוד קשה

האימא לאותו ילד, והיה מאוד קשה לעצור את  האבא או אתלהביא את 

רים לילדים, המשרד ום. בין ההוזשים האלה בנו עשינו את המפגזה. אנח

אנחנו  אפילו נתן לנו שני לפטופ לעניין הזה כן. לקצר. אחרי הקורונה

בחזרה הפעלנו את כל המסגרות שלנו לפי תו הסגול, גם מועדוני הקשישים, 

ים, ואחר כך התחילו השבוע חוגים ואנחנו בחוץ, בפארק התחילו לפעול

 וני הקשישים. רות של מועדגרות את המסיחה בשיטה של משמלקראת פת
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שר כוח, אני יאגף, באמת יטוב. תודה רבה תמי על העבודה לכל עובדות ה :מר קובי אלון ,מנכ"ל

 מבקש מאילנה להציג כמה דברים. 

לחיינו ומערכת החינוך נאלצה להתמודד הקורונה פרצה ערב טוב לכולם.  :גב' אילנה זגול

, מערכת רכות האחרותעבת שמכל הממורכבת, חדשה אני חושעם מציאות 

החינוך עברה טלטלה כזאת שהשפיעה יותר מכל מערכת אחרת על המשק 

בין השאר גם עסקים אבל בהחלט השפיעה על המשבר הלאומי כולו. כולו. 

ה במקביל בשני נושאים עיקריים. אחד, זה הפעילות של אגף החינוך טיפל

השעה, ואני רוצה פה לציין את צורך  יעל פ לנדרשכמובן ההירתמות 

התמודדה מערכת החינוך שהתמודדה עם מצבים לפעמים בלתי אפשריים ו

איתם יפה. זאת אומרת לפעמים חדשות לבקרים נאלצו המנהלים, 

ה כזה או אחר, ואני רוצה נות תוך יום איזה שהוא מתווהמורים, הגננות לש

לגננות, ם, למורים, ילמנהללנו, באמת מכאן להודות לצוותים ש פה

לסייעות שנרתמו והפעילו כאן את המערכת שתמיד יש מתח בין הצורך 

, לשמירה על הבריאות, ושמירה על השגרה. המערכת הצוותים למוגנות

ן המיטבי. אז ים שלנו, שהפעילו את המערכת באופשלנו, אנחנו גאים בצוות

תוך בכבת, המור צורך להתנהל בתוך השגרהאמרתי מצד אחד היה 

המורכבת ומאידך להכין ולהיערך לפתיחת שנת הלימודים  המציאות

העביר כאן את השקף בבקשה, לעבור לחינוך הבאה. הפעילויות רק צריך ל

 בבקשה. יש לי כאן את המצגת.

 יש לכם תוכנית מגירה? :כהן עמר עו"ד מור

 גת, המערכתי את המצכן, אני אתייחס אליה בסוף. אז כפי שאמרתי יש ל :זגול אילנה' גב

על שני המישורים. היה כאן מגוון של פעילויות שחלקם ענו  במקביל עבדה

ים לשנת הלימודים הבאה. אני לא יחזור, חלק על צו השעה וחלקם נערכ

מצגת. אז אני לא פיעות כאן לפניכם במהפעילויות הגר ציינה והפעילויות מו

 אומרת מעז חוק, אניזור עליהם. אני כן אתייחס למעבר ללמידה מראח

נחנו כולנו יכולנו להיבלע לתוך מערבולת של קיטורים, אבל יצא מתוק. א

יתה לה כאן הזדמנות נפלאה להיחשף לכל מה בהחלט אנחנו המערכת הי

דיגיטלי, כנולוגיים, למרחב השקשור ללמידה מרחוק. לחשיפה למרחבים ט

תדע  ה המערכתאה למידה, אחרות ואין לי ספק שאם תום הסערלדרכי הור



 4.6.2020 -חנה כרכור המועצה המקומית פרדס

 13 

ם האלה גם בשגרה רגילה. כל הנושא של הלמידה חלק מהנושאי ליישם

והיה מי שעשה פחות, אבל בסך הכול מרחוק, אז נכון היה מי שעשה יותר, 

ים שאר הנושאים מופיע המערכת כאן עבדה יפה. זה לעניין למידה מרחוק.

ה. שתמי אמרור עליהם. אני כן רוצה לציין ולהתחבר למה כאן. אני לא אחז

לנו שעבד יחד עם אגף הרווחה, כדי לתת מענים פסיכולוגי שההשירות 

להורים וגם לתלמידים, גם למורים, רגשיים כאלו ואחרים, לאוכלוסיה גם 

 הפעילות של השירות גם לצוותים. אני כן מבקשת טיפה לפרט יותר, את

חה היו ומרת בנוסף למענים שניתנו יחד עם אגף הרווהפסיכולוגי, זאת א

סיכון, היה מענה למשפחות שפנו באמצעות , למשפחות בתניות יזומופ

ל פסיכולוג עם המסגרת מסגרות החינוך, היו פגישות וירטואליות כ

טוני מידע, החינוכית שבה הוא עובד. השירות הפסיכולוגי הכין שישה  סר

ודדות במצבי לחץ. אלף צפיות היו לכל סרטון. השירות היה התמשעיקרם 

לבני נוער, הגיבו לשאלונים שלוש ים להורים ונהפיץ שאלו סיכולוגיהפ

ם, סך הכול כתוצאה מאות שלושים ושבעה הורים. שבעים ושמונה מתבגרי

 מהשאלונים האלו, עשרות משפחות ביקשו שיחזרו אליהם. תשע מאות

ורים, שמונים ישיבות זום עם בתי רים גננות, צוותי משיחות עם ילדים הו

. היו נושאים שונים 24/7י ת הפסיכולוגוה נתן השירשירות הזספר, את ה

שנבעו בעיקר  שעלו. אני לא אפרט כמו חרדות, בעיות הסתגלות וכדומה.

מהמשבר והשירות הפסיכולוגי נתן לכך מענה. אני כן רוצה להתייחס 

השקה רבות של מחלקת  וב, היו כאן נקודותחלקת הנוער שעבדה שלמ

גם אפשרה  מחלקת הנוער שיושב כאן,עם אבי  הנוער עם אגף הרווחה,

, חוגים, הכול כמובן בזום, חוגי אמנות, סייבר, חוגים שהיא קיימה בשגרה

טקסי יום הזיכרון ויום השואה יחד זה כמובן אבי שהוביל את הטקסים 

של חלוקת מזון.  ר היו שותפים. נושאה שלנו ממחלקת הנועהאלו. החבר'

שפחות יבלנו את המקת הצופים, יכי תנועהם היו שותפים, משצ"ים חנ

השכולות בבית יד לבנים ועוד ועוד. ועוד שירות אחד שנתן האגף, זה 

שנתנו הספריות, ברגע שנסגרו הספריות יצאנו במיזם ספר עד השירות 

ת ש מאות פניות להשאלנה. נתקבלו אלף שלוהבית לכל תושבי פרדס ח
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ר איטליים והשריאה דיגספרים כשמתוכם אלף חמישים בקשות לספרי ק

 . ספרים מוקלטים להאזנה. לילדים סליחה. לספרי שמע

 כמה ספרי שירה היו שם? אייל כגן: עו"ד

 ספרי שירה? לא עשיתי את הפילוח. אבל או קי.  :זגול ' אילנהבג

  ספרים פיזית.כמה  אביעד סיני: עו"ד

 לא. ספרים פיזית אי אפשר היה לחלק. הכול היה דיגיטלי.  :זגול ' אילנהבג

  ,בקשהספר, אפילו  שרוצים אולי הותיקים אביעד סיני: עו"ד

ותם נכון. הבעיה של הספרים  שצריך היה אחר כך כשמחזירים להשאיר א :זגול ' אילנהבג

לא ם, את הספרים להשאיר בבידוד. ההנחיה שקיבלנו לא לחלק ספרי

ההנחיה שקיבלנו. שקלנו את זה. וזו  יזית ספרים. זאתלחלק באופן פ

בימי קורונה, ר. גם ושנקרא הומ יבלנו. לילדים גם הצענו מיזםההנחיה שק

ילדים כותבים ומאיירים, סדנאות קומית וכדומה. אני רק אסכם בשני 

ואני חושבת שאנחנו, מערכת החינוך מהמשבר הזה יוצאת  משפטים

אסיים ואומר שבעיני אין תחליף לקשר ני כן , לומדת, צומחת, ואמחוזקת

שם  הרבה. היית פתח לתהליך החינוכי. אז תודההבין אישי, שהוא המ

 ן. שאלה. כ

 שאלתי אם יש תוכנית מגירה אם מחר, מחרתיים יש איזה שהוא התפרצות :כהן עמר עו"ד מור

לזה? זאת אומרת של הנגיף בבתי ספר, לא משנה במה. איך אתם ערוכים 

 תתמודדי עם זה או שזה רשת אנשים. את רק 

ייר מטה י, יש לנו נתשאני ציינ ת המקרו, כמו שאני ציינתי, בנקודותרמב מר קובי אלון: ,מנכ"ל

שבו אנחנו בעצם ערוכים לשגרת קורונה וזה מתייחס לכלל האגפים. ובו 

אבל במידה וכן חושב שאנחנו מספיק ערוכים כדי נקווה שלא נגיע לגל אני 

 נו ערוכים בצורה נאותה. חושב שאנחאני 

ית נה שאין תוכלי את התשובה ולא היא נתנה לי. כנרא שאתה נתתעצם זה  :כהן עמר עו"ד מור

 כזאת. 

 אני לא הייתי נוגע בנקודה הזאת. תודה רבה.  מר קובי אלון: ,מנכ"ל

שווה להפיק  הכבוד למילה שלדעתיאני רק רוצה להגיד כל הכבוד בכלל. כל  :אביעד סיני עו"ד

מורים, כדי להפיק  ים,לבאות. לסיפור הלמידה מרחוק, הייתי מכנס מנהל

 ן. הזה לא באופ נות בפורמטלקחים,  יכול להיות שאפשר לש
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ך המגיפה הזאת שהיא אין ספק היא הזדמנות להפעלת מערכת החינוך בדר :זגול גב' אילנה

ם ערכים לימימדרגה. אנחנו גם נ אחרת. בהחלט, הפקת לקחים, ועליית

פר אנחנו כמובן שאחרי אם תפרוץ שוב המגיפה. גם מול מנהלי בתי הס

מעים כפי שאתם שו יכולה לומרי צמודים להנחיות כאלו ואחרות אבל אנ

בימים האלה האוטונומיה ניתנה לרשויות, אם אנחנו כבר מדברים על 

ו ל המדוכה. בימים אל, למנהלי בתי הספר ואנחנו יושבים עהימים האלה

ים ד עם הצוותים, כדי באמת להתכונן לימממש יחד עם המנהלים, יח

א ימתוך מה שהערכות של המערכת שאנחנו מקווים שלא יגיעו. אבל הה

א באופן כמעט מוחלט כבר ערוכה ונקווה שלא יגיע למשבר הבא חוותה, הי

 ווים שלא יגיע המשבר הזה. או לגל הבא, אנחנו מק

 ין להם מחשבים בבית? ילדים שאמה עשו  :כהן עמר רעו"ד מו

ה באמת בעיה ארצית. אני כן רוצה לומר ל המחשבים הייתנכון. הבעיה ש :זגול גב' אילנה

אני לא הדגשתי את ע כאן במצגת. ים, זה הופיבעל מאה מחששגייסנו כאן מ

ים מחשבים גייסנו זה. יש כאן עוד הרבה נושאים שהופיעו. כמאה שלוש

בעיקר לתלמידים לתלמידים מחשבים שחולקו  חנו ממשיכים לגייס.ואנ

אחוז,  כרים ברווחה. זה לא נתן מענה של מאהשמוכרים, לילדים שמו

עקבנו ובדקנו, עשו את זה  י רוצה לומרננחנו כן, אאנחנו ממשיכים בגיוס. א

ביחד. או שיש  המנהלים בצורה מופלאה, ילד, ילד או שצירפו שני ילדים

ז בתי הספר וחולקו, לא היה מענה למאה אחו, היו מחשבים בתוך מחשבים

 שלא היה להם מחשב.  ו מענה ראוי גם לילדיםאבל אנחנו בהחלט נתנ

 וראה. אני מבקש מסלבי. כל צוותי ההוודה אילנה ת מר קובי אלון: ,מנכ"ל

זה  תם רוצים לנהל את זה,אבל אני לא מבין למה זה לא. סליחה סלבי. א מר טל דנטס:

סדר היום. הזמן שלנו יקר לא פחות משלכם. זה לא א בבסדר. אבל זה ל

מתחיל באחד. אל תעשה את זה. זה לא שיקול. זה לא נקרא  בסדר היום.

 רוצה. הוא איש יקר. מה הקשר סבי.  מסבי אני לא עדכן אותי.ול. אל תשיק

 להגיד.  רונה. אני מבקש מסלבייש בסדר יום סיכום קו מר קובי אלון: ,מנכ"ל

ה תעשה את אם זה בשביל הפרוטוקול שישתתף, סימנו וי. אני יודע שאת כגן: אייל עו"ד

מועצות ם הם ביטלו בזה קצר. אנחנו יודעים שהיו הישיבות. עזוב אות

 ת. ושונ
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ערב טוב לכולם אני יעשה את זה ממש קצר. אנחנו התחלנו את התהליך  :יעקב סלוויםמר 

. אף אחד עוד לא העריך הוזמנו למשטרת חדרהפברואר תחילת מרץ.  בסוף

רה, ואחר כך הוזמנו למשרד האירוע הזה. הוזמנו למשטרת חד את גודל

הרופאה  י שזוכר עםאות בחיפה. אפילו קבענו איזה הרצאה מהברי

סקר לנו מה זה קורונה בכלל העסק לא התממש. אני חושב ית, שתהנפת

ים אליה. מתכונת שאנחנו רגילפעמיים ישיבת מל"ח בשעשינו איזה פעם או 

ם ועברנו למשהו מתכונת. מה שקובי הזכיר קודומהר מאוד הבנו שזה לא ה

יתי יולמה אני הכת. אני יעבור עכשיו בנקודות ממש קצרות שהתאים למער

רומתי הקטנה. קשר יום יומי עם כוחות הביטחון, פיקוד העורף, קשור ות

ת ה במחוז חיפה, העבררציף עם משרדי הממשלמשטרה כמובן, וקשר 

ד אמר את אחר ישיבת זום שכל אחלדיווח יומי למשרד הכלכלה, יום, יומי 

ובן ריכזתי חלק מהדברים והעברנו למשרד הכלכלה, כמ מה שהוא אמר

רד הבריאות. היה לנו שיחת זום שבועית עם משרד חינוך, ולמשהלמשרד 

בשבוע  ך פעםכל מחוז. אז זה בער ארצי, הם עשו שיחת זום עםהפנים. 

למי שמכיר אותו. עשינו בדיקה יום יומית ממש כל ום עם חזי רז שיחת ז

יום, כל בוקר לפני שיחת הזום טלפונים לכל הסופרים, מרפאות, בנקים, 

למכולות בשכונות. המכולות הקטנות. כמו  ים גם הגענומדואר, ולפע

ובה גם אבל הסתדרו. חמאת תנשכולם יודעים ביצים היה חסר גם פה קצת 

שישי, לי יש.  ז אני לא. אני אוהב את זה עם החלה ביוםעכשיו חסר א

עיה לא רק במועצה, איזה בעיה ארצית הוא שלב הייתה איזה בבאיזה ש

ם, כן מכינים, כל אחד נתן איזה ם, לא מכיניימעבר, מכינעם תעודות 

הגר ומי שהיה  פרשנות אחרת, באיזה שהוא שלב לקחנו החלטה קובי,

עבר שיהיו לנו בקנה לכל הקבלנים של והכנו את תעודות המקשור 

פיקוד העורף באולם  קלטנו פלוגת חילוץ שלסה, מים, שפ"ע, בדרך דההנ

מישהו אחר היה אוד. כנראה מאותנו מהר בית הספר שבילים. הם עזבו 

זקוק להם יותר. כן עברו. אילנה לא הזכירה אבל היה לנו פתיחה של 

ם מערכת הבריאות הלל יפה, אילנה, זה התחיל ע שמרטפיות, בשיתוף עם

ת גדולה חולים. לא הייתה הענופה למרפאות של קופות  אחר כך עברנו

חסנים אחרי מק התבצע מהמידי אבל כמובן עזרנו בחלוקת מזון. חל
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המועצה. חלק הגיע בלילה, ועשינו שמירה עד הבוקר על הציוד. שלא יגיעו 

יהיה לנו כמו בארצות  שמירה כל הלילה שלאכן. עשינו שם אפילו לנו איך. 

בודק בכניסה למועצה. זה  לה. באיזה שהוא שלב עםהברית. ארוחות לי

היום וח, גבייה, קספריה, פי חייב. אחר כך עברנו לוועדה לתכנון ובנייה,

הכול עובד. שותפות בארגון יום הזיכרון בבית העלמין, אנחנו נערכנו בבית 

ם חובש, לאט, לאט ירדנו היה. עם אמבולנס, עלמין לכל מקרה שלא יהע

ישוי כמו מאות. עשינו את כל הררכנו. אירועי יום העצעמהכמויות אבל נ

נערכנו נכון אבי.  ,ל האירועיםשצריך, עם אבי, ללכת איתי למשטרה, לכ

הכול כמו שצריך בעזרת הפיקוח כמובן. ליווינו את כל האירועים ואני 

ואיפה שלא הגענו, אז אני אותנו חבל על הזמן שאיפה שהגענו קיבלו חושב 

ה את זה כל מסלול, המשטרה לא אהבינו בדרך איזה שינוי שקיבל טלפון וע

רה ותר, זה החזימצריך קצת כך אבל זרמו איתנו. הקטע קצת שהיה 

ללימודים. לא היינו במוסדות החינוך די הרבה זמן, התחלנו עם סיורים 

יתי את זה עם פבל ון ובטיחות, אני עשהחינוך ומרכיבי ביטחבמוסדות 

 ני המצוקה, הפעלנו אתכל מערכת האזעקה, לחצ ביחד, מרכיבי ביטחון,

 בד פיקס.והעסק ע יוםלה וואן. נכוןהכול מחדש, עשינו איזה סיור עם 

אבטחת מוסדות חינוך, פה הייתה לנו ממש בעיה, כל האבטחה כמו שכולם 

אותם. מערכת  היו צריכים להחזיר ל"ת. באיזה שהוא שלביודעים יצאו לח

ארבע שעות, ולא דה חמש שעות, חלק . עבהחינוך לא עבדה באופן מלא

לינו אלהגיע  כיםצריופן רציף עכשיו הם קיבלו שם משכורת מלאה. היו בא

ד להם חצי מהשעות,  אחר כך היה קטע עם הגבלת גיל, שישים וחמש, יור

ו בגיל. כמו בכל הארץ לא הישליש מהמאבטחים, זה שישים ושבע, אצלנו 

בע עם משרד את הגיל לשישים ושיזו המשטרה ראתה שאין לה ברירה, הז

ילים. י משנ ת ביחד. זה הנקודות העיקריות. עכשיו יש לי עודהבריאו

דעתי הרשות תפקדה לא וועדת ביקורת אבל זה לא הפידבקים  ראות לפיהל

דנו כל מיני גורמים שעבגם מפיקוד העורף ומ שלי, זה הפידבקים שקיבלנו,

ושב שזה ת יום יומית אני חחלקואיתם, והעברת מצב בזום בין מנהלי מ

לא ם שן מובנן. בשיתוף פעולה, זה גם תרם למערך החירותפקד באופ

, עבדנו על מספר אחד ושתיים. אפילו מזכירות עבדו תו ברגילונצטרך א
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שהעברת  ל"ח הרגיל. אני חושבאחד ושתיים אז העסק נכנס למערך מ

העברת מידע יתה בים זה עסק שתרם לחוסן של כל הישוב. היהמידע לתוש

ת מזון הזכירו. עבודה בקפסולות הזכירו, אז הציפו את כל חלוק רצופה.

 לכולם. בה ה רתוד

 תודה רבה סלבי. נועם מנהל מחלקת הפיקוח.  מר קובי אלון: ,מנכ"ל

הפיקוח, אנחנו  האכיפה,. אני מנהל שיעקב המשיךם את מה אני ישלי :נעם בן יהודהמר 

במרץ, אפריל לא  זה באירוע הזה וביטלנו את האכיפה.בעצם שינינו פא

במצב  םף אזרחיאכור לעשינו אכיפה בכלל ואנחנו הבנו, ברור שאי אפש

ו הם נמצאים, אני מניח שבכל הארץ גם ככה פעלו. והפסקנו בעצם את שב

ל אחד ע את הפעולות שפה כות כוח מסייע גם לבצהאכיפה והפכנו להי

רים וארבע אזרחים להיות נוכח עשיע להעביר וגם לסייע לאזרחים. גם לסי

ים שושה חודשל פנימה שלא קורה ביום יום. עד ל 24/7לעבוד  שעות עברנו

דנו בכלל בלילה ולא עבדנו בשישי שבת, היום אנחנו עובדים גם לא עב

ש ניידות יש בין שתיים לשלו היום בלילה וכל לילהבלילה, וגם שישי שבת. 

שינינו את ם. כל פעם זה תלוי. ושתיישנוסעות, בשישי שבת בין אחד ל

ם ים. צריכשביהתוו שצריכים להיות בחוץ, צריכים לפגוש את הפאזה. הבנ

לתושבים. עסקנו המון בהסברה. אפשר להגיד גם בהרתעה אבל  להסביר

ות יות קורונה. זה תקני לא יכול לאכוף הנחלא באכיפה. הפיקוח העירונ

ולכן לא וקי אולי נוכל לאכוף ה לחלשעת חירום. זה לא חוקי. יהפכו את ז

 ,באכיפה קנועס ואים גם דיברו על זה בטלוויזיה המון, לאעסקנו, אתם ר

הרתעה, עסקנו בנוכחות, עסקנו בהסברה וזה מאוד הוכיח את עסקנו ב

חת בלילה, תתפלאו 'ה גם בשתים עשרה, אעצמו, אנשים רואים את החבר

עצמאות או לא יום ום התים עשרה אחת בלילה, הנוער בשיא הסגר יש

 ים ויושב, ושותה אלכוהול לא בכמויות אבלמאות יורד למטה לפארקהעצ

. ולכן הנוכחות הייתה מאוד חשובה לבוא לבני עה הייתהפים. התוקי זה

ב. זה גם יכול להוביל אותם.  הנוער, להסביר להם לחזור הביתה. א. זה

יום, יום, אבל מעט יל אותם לדברים אחרים. והדבר הזה היה כיכול להוב

ם לסגר בסך הכול הייתה טובה. הייתה ם לא הרבה. גם התושביעוד פע

היו קשובים, היו חריגים, אבל בכל הארץ  התושבים ,ים נענוושבהת טובה
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, או ם חריגים של ויכוחיםחריגים שהתמודדנו איתם. אבל לא היו אירועי

אלה. דרך ים כל קולות אחד על השני בגלל אכיפה או דברהגעה להרמות ש

כל התושבים נמצאים בסגר, והכל סגור חדש. אנחנו הבנו שאם אגב זה דבר 

לי בלילה ויכנסו לעסקים שנמצאים בעיקר יבואו אושחבר'ה  רבהש האז י

יותר ולכן הפעלנו סיירת  במרכז ואם אנשים שמסתובבים אולי ינסו לפרוץ

כמובן, וגם  טבעיהמסחר וזה הוכיח את עצמו. יש ירידה זה בעתיד. אזורי 

ויוצאים פחות. אבל זה נותן כי יש פחות  ם הגנבים נמצאים בסגרלשמחתי ג

יות משמעותית ירידה, אבל ההערכות  הייתה ל התפרצושבפארק  רותעבי

קת באופן עקרוני את חלומאוד חשובה ופעלה לטובתנו. אנחנו סיימנו 

ע מסייכל דבר שביקשו מאיתנו כפי שאמרתי. כוח המזון, סיימנו ב

זה לא דבר מובן מאליו באמת מודה למפקחים,  ובהזדמנות הזאת אני

ם ילדים קטנים בבית, ת רובם עילדים בבו יש לשאתה פונה לפקח שי

. והם ואומרים לו עכשיו תעבוד בלילה. תעבוד עשרים וארבע שעות ובשבת

בלילה. וזה מה שכולם הרגישו. גם והם ממשיכים לעבוד באו והם עבדו 

ה שהיה חשוב התושבים. הרגישו זה מלים פה והעובדים וגם המנהאנחנו 

 תודה רבה. 

 רלי גזברית המועצה. נועם. או התודה רב ן:אלומר קובי  ,מנכ"ל

אנחנו ספים הבנו שהקורונה באגף הכ אנחנו ככה בתקופתערב טוב לכולם.   :רו"ח אורלי ירדן

לייצר איזה שהוא אישו ד כבשגרה. הבנו שאנחנו צריכים ים לעבוממשיכ

וך חוסר הוודאות. והמחלקה עבדה ביתר שאת. באמצע, של שפיות בת

המועצה יצאו לחופשה אצלנו כולם המשיכו  וב עובדירע מרץ, אמצאת לקר

חלק מהעובדים עבדו לעבוד כרגיל. עבדנו בשיטת הקפסולות, כאשר 

כדי לשמור כל זה וככה התחלפנו בימים. לק השני עבדו מהביתבמשרד, וח

ההמשכיות של העבודה. בין היתר הבנו ל ועעל הבריאות של העובדים, 

בנו שאנחנו צריכים להקל גם ת כתף והתתחשב וללה ככהשאנחנו צריכים 

ות של חודש על עובדים וגם על ספקים, אז אנחנו הקדמנו תשלומי משכור

מרת הקדמה של משהו כמו שמונה לפני הפסח, זאת או מרץ, שילמנו אותם

ירה , דחינו תשלומי ארנונה, שכר דאנחנו הקדמנו תשלומים לספקים ימים.

ים על מנת לגייס כמה טים גדולקשל פרויים ווחלעסקים, המשכנו בדי
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הבנו  שיותר כספים לקופת המועצה. מחלקת הגבייה כמובן נסגרה מיידית.

מוקד הטלפוני, שימשיך והתחלנו לעבוד עם השההתקהלות שם מסוכנת. 

,, בתקופה הזאת טופלו בפלטפורמה הדיגיטלית של מערכתלעבוד רגיל ו

ודמת, ה לשנה קזוים את משונו ונה מאות פניות, אם אנחכאלף שמ

עוד בתקופה המקבילה אז בשנה שעברה היו רק שבע מאות פניות כאלה. 

רות גם שימשיכו לתת שיקה. עובדות המחל נים ניידים לשתיחילקנו טלפו

באמת  ם הניידים לאנשים שיותר קשה להם בדיגיטל. והעבודהבטלפוני

 יכולות.הן ה שהוכיחה את עצמה והם המשיכו לעבוד, עשו את כל מ

תקופה הזאת ראינו את החשיבות הרבה לשמירה של העסקים בתחילת ה

ות לעסקים, ו, גיבשנו צוות שגיבש סל הטבהקטנים, על החוסן שלהם, ניסינ

רת שילוט ומשכר דירה ר הועלתה הצעה לפטור את העסקים מאגבין הית

 יה סגור לגמרי. , בחודשים מאי ואפריל שבעצם הלחודשיים

יבלנו אני מבין. מאה עשרים אלף איך התחשיב? מאה ק₪ ליון ישבעה מ גן:ל כאיי עו"ד

פי כמה יים אגרת שילוט לפי איזה ללחודשיים, פטור לחודש₪ עשרים אלף 

 איזה פטור. עסקים כפול 

לקחנו  .2020-א חייבנו את אגרת השילוט לכן. נתנו ככה. אנחנו עדיין עוד ל  :לי ירדןרו"ח אור

נה קודמת. שנה קודמת היה לנו שבע זה לפי ש ה עשריםמא מרתאני או

לשתים עשרה  אגרת שילוט, אם אני מחשבת את זה לחלק₪ מאות אלף 

 רוחבי. או קי. שלוש מאות אלףלנו. זה כל העסקים כפול חודשיים זה נותן 

י מש"ח לחלק בשתים עשרה כפול שכר דירה לעסקים אז אותו דבר. שנ₪ 

 פה יינתנו קריטריונים. כאשר ₪  ףמשהו אלת ומאום זה שלוש חודשיי

 ? תיכף אנחנו נגיע לזה אבל כמה עסקים מדובר פה אייל כגן: עו"ד

 קים. חמישים עסיש שם, כ כמה עסקים   :לי ירדןרו"ח אור

ת פילוח לפי שבעה מליון יש לך מספר של כמה עסקים מקבלים את רק עשי אייל כגן: עו"ד

 . לוטלחלק לשש. לגבי השי

 לא, לא שבעה מיליון זה חישוב אחר.    :לי ירדןרו"ח אור

אבל יש לך את מספר  שבע מאות אלף לחלק לשש.שבע מאות אלף, סליחה.  אייל כגן: עו"ד

 רים. העסקים בתוך מאה עש

 בתוך השילוט?  :לי ירדןרו"ח אור
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 כן.  אייל כגן: עו"ד

 ם. כל העסקי  :לי ירדןאור רו"ח

 כמה? ד אייל כגן:"עו

לנו שלוש  אני לא זוכרת לספור אותם, לא ספרתי. בוא נחשוב רגע. יש ח אורלי ירדן:"רו

 רור. תר מאלף. בגיד לך שיועשרה אלף בתי אב. אני לא זוכרת אני יכולה לה

 עסקים.  אלף, אלפיים, שלושת אלפים. אוקי אלף עסקים וחמישים ד אייל כגן:"עו

כן. כמובן שנתנו פטור מארנונה על פי תקנות הסדרים במשק המדינה.  ח אורלי ירדן:"רו

ערך הכספי של הפטור הזה הניב כשבעה מש"ח, . ה2020הנחות מארנונה 

ר של ש פעח. יארבע וחצי מש"כ כאשר המועצה מקבלת שיפוי רק של

ה אני מקוושתיים פסיק שלוש. שאנחנו הגשנו עכשיו ערעור כדי לקבל, 

 כי המועצה אמורה להיות משופה במאה אחוז. יתקבל,  רשהערעו אודמ

נה מיליון קה אמרת לי ששתים נקודה שמוזאת החלטת ממשלה. יעקב. צד ד אייל כגן:"עו

 על כל הרוחב. זה החלטת ממשלה לא. שאמורה  שקל

  ושבעה מיליון זה החלטת ממשלה. זה קיבלו כל העסקים שעמד ירדן:רלי ח או"רו

זאת אומרת שנכון לעכשיו אם אני מבין נכון, אנחנו בדיפיציט של ארבע  ד אייל כגן:"עו

 יים וחצי. אמרת ארבע וחצי, של שת

 שתיים פסיק שלוש מיליון. כן.  ח אורלי ירדן:"רו

 ו תשובה בעניין הזה. מתי אמורה להיות כאיל ד אייל כגן:"עו

, הגשנו ערעור 31.5.20-היות עד הה צריך ליזה זה הת הו אאנחנו הגשנ ח אורלי ירדן:"רו

 י. מסודר, מנומק ואנחנו מקווים לתשובה. לא הודיעו מת

נכנסנו רגע, סוף סוף הגענו לעניינים המעניינים. יש לנו צפי של ירידה  ד אייל כגן:"עו

ות עדכון תקציב. יש לנו צפי של ירידת לעש הרי בייה? אנחנו נצטרךבג

 גבייה. 

תראה נכון, אנחנו נעשה כנראה. אני לא יודעת להיות נביאה מה יקרה   ח אורלי ירדן:"רו

נקבל את שבעה מיליון, אם אנחנו נקבל את שבעה באמת. אם פה אנחנו 

דר. אבל אנחנו בסחודשים  מיליון אז זאת אומרת על התקופה של שלושה

 זרויח אנשים לא חרי הקורונה, אם הקורונה תחזור, אםמה קורה א

  לפיטורים. שיהיה לנו צפיאי בווד .לעבודה
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יא תמונת מצב. זה בסדר. מתי תוכלי לקבל איזה שהכלכלה זה לא נבואה.  ד אייל כגן:"עו

 ביוני.  אנחנו נמצאים כרגע

נכון ואנחנו ת התמונה יותר יוני, יולי אני אראה אאני מצפה שלקראת סוף  ח אורלי ירדן:"רו

 נעשה עדכון תקציבי. 

לגבי מה הצפי של הירידה בגבייה. אין ספק שתהיה  תשובהלתת  תוכלי ואז ד אייל כגן:"עו

 ירידה. 

 כן. אה ירידה בגבייה כולה, זה רק עד סוף שנה. נביאה אני עדיין לא.  ח אורלי ירדן:"רו

 מדברים על נבואות. ו לא אנחנ ד אייל כגן:"עו

 מה?  קי עסקים, מגוריםרים? או וו לך מגשלמך יאיך אתה יודע אי   ירדן:ח אורלי "רו

ששנה רגילה ארבעים  אני אגיד נורא פשוט. אני ראיתי שמדברים על זה ד אייל כגן:"עו

צפי לעוד חמישים אחוז, קחי עוד עשרים  אלף עסקים סוגרים והשנה יש

נסה להבין אם זה אותו דבר כמו שעשית חיתוכים אני מוחמישה אלף. אז 

  עסקים נסגרים. ה ירידה בגביה.לנו שיהי כי ברורי, צפ יש איזה שהוא

 ה למגורים. אבל הארנונה תיגבה. הבעיה זה ארנונ ד אביעד סיני:"עו

 לא למגורים.  ד אייל כגן:"עו

 אם משפחות יכנסו למעגל זה מכה.  :ד אביעד סיני"עו

 אם הוא סוגר.  כגן: יילד א"עו

  .את הפטור של החצי שנה בעל הבית אלא אם כן הוא רוצה יני:ד אביעד ס"עו

 . שנה חצי ה. יש לונו חצי שש לי ד אביעד סיני:"עו

 לקראת.  לקבל תשובה מתי יהיה זאת אומרת ד אייל כגן:"עו

ונה כי גם מבחינת אני מאוד מקווה שלקראת סוף יולי אנחנו נדע את התמ ח אורלי ירדן:"רו

יב תקצון היא תחזור. אני לעשות עכשיו עדכהקורונה אנחנו לא יודעים אם 

 אה לי. רזה נ

 לא אמרתי עכשיו. שאלתי מתי.  כגן: ד אייל"עו

 סוף שנה.  לקראת ח אורלי ירדן:"רו

 לא. סוף שנה זה מאוחר. אנחנו כבר יודעים שיהיה פה  כגן: ד אייל"עו

 אז. אוקטובר בתקציב  כוןעד נה היינו עושיםלא מאוחר. כל ש דבר שום ח אורלי ירדן:"רו

 שנה זה לא כל שנה וברור שיהיה פה. אבל ה ברור. ד אייל כגן:"עו
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או קי. זהו כולי תקווה שאנחנו נקבל את שתיים פסיק שלוש. אנחנו נהיה   ח אורלי ירדן:"רו

 במצב טוב. ונקווה שבאמת אחוז הגביה לא ירד. תודה. 

 אותו.  ו צריכיםנור שאנחשברסף כיכוח, זה זה אין ו אייל כגן: ד"עו

ה ים שיצאו לחל"ת? סליחה. עוד שאלה אחת. כמנחסך מעובדרגע, כמה  מר טל דנטס:

 נחסך מעובדים שיצאו לחל"ת?

מעט מאוד עובדים. המשיכו לקבל משכורת כרגיל. לא יצאו עובדים לחל"ת   ח אורלי ירדן:"רו

 צאו רק לחופשה. יצאו רק לחופשה. י

 החופש.  בגלל ימי אה. זה טס:דנ טלמר 

 אודי מנהל אגף שפ"ע.  ה אורלי.תודה רב ל, מר קובי אלון:"מנכ

ערב טוב לכולם. טוב גם אותנו באגף שפ"ע הקורונה תפסה בהתמודדות עם  מר אהוד קוברסקי:

בעיות שלא ידענו להתמודד איתם לפני. הבעיה הכי גדולה שהתמודדנו 

היו חסרים בין עשרים שבממוצע כוח אדם בכ סורזה היה למעשה מח איתה

מה  דרך אגב, אם תשאלו את עובדי אגף שפ"ע לשלושים אנשים בכל יום.

עשו תושבי המושבה בזמן הקורונה, אז התשובות שתקבלו הם או שהם 

ו את הגינה. אני רוצה רגע לסבר לכם את האוזן, קצת אכלו או שהם ניק

ת חמישים שלוש מאו ת אלפיםלושכש ן הקורונה הוצאנובמספרים אז בזמ

נה הקודמת בתקופה המקבילה, ושמונה טון של גזם. לשם ההשוואה בש

יים מאתיים. בסדר. אלפיים מאתיים טון. כמעט שלושה הוצאנו אלפ

רונה. מבחינת אשפה ביתית שזה האוכל חודשים, אני מדבר רק על זמן הקו

לוש שאלפים  בעתכארהקורונה הוצאנו  שאנחנו אוכלים למעשה, אז בזמן

דיברנו על  2019-חמישים ואחת טון כמובן, ובתקופה המקבילה ב מאות

ן. אז נראה שאכלנו הרבה ועבדנו הרבה בגינה. שלוש אלפים שש מאות טו

וסר כוח האדם במבצע ניקיונות מעבר לזה באגף שפ"ע היינו עסוקים עם ח

ו מבצע ברנהע כל נושא הקורונה.לקראת פסח, עסקנו בכל הרכש המרוכז ל

פסולת בניין  ד גדול במושבה לפינוי כמאתיים שלושים טון שלאוד, מאומ

ו בפינוי אשפה גם כרגיל וגם של מוסדות עם שאין לה אבא ואימא. עסקנ

זהו תודה רבה, אבל בעיקר  חולי קורונה. אפילו לחתולי הרחוב דאגנו.

, לאהקחים להתמודדות ההדבר הכי חשוב זה שלמדנו והפקנו המון ל

 תודה.  כאשר יגיעו. אז אנחנו נהיה קצת יותר מוכנים.אלה אם וכמשברים ל
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 מהנדס המועצה. ה אריה. תודה רב ל, מר קובי אלון:"מנכ

ערב טוב. אגף ההנדסה פעל כאילו אין את המשבר מהבחינה הזאת שאנחנו   אריה רפפורט: 'אדר

כל ב המעששעמדו לפתחנו. להמשכנו לנסות ולממש את כל הפרויקטים 

על חיוני. יכה העבודה. כי זה היה היתרון כי זה נחשב למפקטים המשיהפרו

ם שעמדו על השולחן, שזה בד בבד עם קבלת במקביל פעלנו לקדם פרויקטי

צריכים הרחבה, הגדלה, תקציב משרד החינוך של ארבע מוסדות חינוך ש

 רעור נה תיכון, בית ספשזה בית ספר חקלאי, השלמה בית ספר שבילים, ז

ותי מנגד הפעילות בוועדה ירדה באופן משמעכרכור.  ר ממלכתיפובית ס

ומצם לבודדים בלבד, לא כל כך הייתה כיוון שצוות העובדים של הוועדה צ

הסגר אבל הטיפול בוועדה ירד  פעילות כי לא הייתה פנייה לוועדה בגלל

נו להתקדם וגם התחלבתחום הזה. אז הפרויקטים כמו שאמרתי, המשיכו 

רחב לצורך העניין, יצא מכרז של חברה מפעילה שים זה מדיקטים חורפ

נות. ואנחנו חזרנו עם כוח ברה מנהלת לפרויקט מתחם התעסוקה באילח

אנחנו מלא לאחרונה עם קבלת קהל בוועדה המקומית אז אני מקווה ש

 נשלים את כל הפערים בהקדם. 

חושב שהם  רים שאניבלארבע ד סחתייצה להאני רק רו תודה רבה, ל, מר קובי אלון:"מנכ

אחורה. בתקופה הזאת גם אנחנו  חשובים. צחי אם אתה יכול רגע לחזור

בנושא של המכרז בעלות לבית הספר החקלאי שלאחרונה נסגר, גם  טיפלנו

מנהלת של אזור התעשייה אילנות לחברה המכרז כמו שאריה ציין 

פיתוח ל יעותה כמשב מאוד משמשלאחרונה בעצם אנחנו רואים בז

גר. צחי רז לאיסוף גזם. ומכרז לעמדות גזם שלאחרונה נסושבה. מכמה

פר דברים קטנים. לגבי הנושא של התו תעביר. אני מבקש בעצם עוד מס

מבנה המועצה לקבלת הסגול בעצם זה הייתה חזרה של העובדים להיערך ב

 עויות גם מבחינתשירות של האזרחים של התושבים שלנו, היו לזה משמ

 ור של החדרים, חזרה למוסדות חינוך שציינתי אתחינת סידבן, גם מוגיהמ

הציבורי שזה חשוב והנושא  זה, כל נושא של האכיפה ושמירה למרחב

לנו כי זה  האחרון סל הטבות לעסקים שגזברית המועצה ציינה. שזה חשוב

ואני מבקש  המנוע העיקרי וזה התושבים והתושבות שלנו. אני מודה לכם

  .םכלס מהגר
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ף באמת בישיבות לפני שראש המועצה ממשיכה סדר היום כמי שהשתת הרב יעקב צדקה:

אחת ויאמר באמת שמגיע תודה רבה  מעבר הללו, אני אגזול עוד דקה 

לעומדת בראש, למנהלי האגפים והעובדים ולמנכ"ל, בראש ובראשונה 

ה יוצאת מן הכלל, לראש המועצה שבאמת ניהלה את המשבר הזה, בצור

תפקדה  באמת בצורה מעוררת התפעלות. אני  והמועצה  ל וקשה,גדובר מש

תושבים, בעובדים, במנהלים חושב שאנחנו צריכים להיות גאים במועצה, ב

ה שהיא בכולם וגם תודה מיוחדת, תודה אולי מיותרת אחרונה תודה ל

 שמעה להוראות ולא קיימה ישיבות עד היום. 

זה, אני מעדכנת בימים האלה אנחנו את הפרק ה םכדי לחתו קרז טוב. א ה. פרי יגור:ראש המועצה, 

תחת הנחת עבודה , ם קובי נגע בזה בהתאם לאסטרטגיה מגובשתנערכי

שהתפרצות הנגיף תלווה אותנו עוד חודשים ארוכים. המועצה הזאת 

תמשיך ותפעל בכל האמצעים, בכל האמצעים שעומדים לרשותנו על מנת 

ציבור לבין חיי בריאות ה מירה עלן שבי ר חזרה לשגרה, ולאזןלאפש

ה, תרבות ופנאי. המשבר הזה אם לסכם ככה כלכלה, מסחר, חינוך, רווח

ת כל מה ששמענו עד עכשיו נגע בשלושה אפיקים מרכזיים. הוא פגע הוא א

ן החברתי, שזה נגעה תמי בקהילת האזרחים הוותיקים איים לפגוע בחוס

מהלומה  ים שספגהקילת העסקה לי,ת החינוך, חוסן הכלכואילנה בקהיל

הספורט והפנאי הם חלק מבריאות  קשה והחוסן הבריאותי שגם התרבות,

תופי הפעולה שצמחו סביב המשבר הזה ויש את האמרה הזאת ישהציבור. 

שכל משבר הוא גם הזדמנות, אז בהחלט הייתה לנו פה הזדמנות אדירה 

תוכניות בזה גם  את מיעשתי ידיים ואנחנו נטואני חושבת שלקחנו אותה ב

האפיקים האלה, כאמור  העבודה שלנו בפורומים משותפים שנבנו סביב

וך, עסקים, תרבות ספורט ופנאי. אנחנו ביצענו גם אזרחים ותיקים, חינ

פה וגם הדיון הזה כבר נמשך די זמן תהליך של הפקת לקחים אני לא מלאה 

ו תהביא איזה ר הואציה האחרונה, המשבאבל כן חשוב לי להגיד שהסיט

שמנו לב לממש מהיום  ם וצרכים חדשים בדפוסי החיים שלנו, אנחנושינויי

היום, מלווה אותנו על חשיבות הקשר בין הרשות הראשון וזה קורה גם 

פיין בהעדר נגישות לידע המקומית למשרד הבריאות, המשבר הזה או

 בול, בדיקות שבוצעו, בלולנתונים זה היה מאוד קשה לאורך המשבר
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אני מת חתיכת אירוע להתמודד איתו בפני עצמו וה היה באזנחיות, בה

מסמכים שמגיעים ממשרדי חושבת שגם היום אנחנו רואים כל מיני 

לרשת הממשלה, הפנימו את זה אז כבר מדברים על הצטרפות של רשויות 

ני יוזמות ערים בריאות, ויש כל מיני פרויקטים של אפשרי בריא וכל מי

מובן נצטרף בהתאם לאפשרויות אנחנו כ .ד הפניםמשרשל כאלה, גם 

י כאילו ישמע ו. וגם משהו שאני רוצה לעמוד עליו זה אולשיעמדו בפנינ

מופרך אבל נגע בזה ממש בקצרה קובי כשהוא אמר כשהתחילה גם יעקב 

כשהתחיל המשבר הזה וניגשנו לתיק הרשותי, תיק מל"ח רשותי,  סלבי,

שם, כל הנהלים כל  מה שכתוב בעצם כלם, כלולינו שהוא לא קשור לוגי

ידים שבנו לי מפה בבל חליל, כל מיני בעלי תפק התרחישים, כל התרחישים

כאלה ואחרים לא קשור לכלום. תרחיש כזה לא נערכו אליו במדינת 

רגע היא וראינו את זה לאורך כל המשבר הזה זה ישראל. וההבנה כ

להגיד לכם י יכולה נלהיום און ונכד ושל כתיבת נהלים. החשיבות של התיעו

הזה, אנחנו נאגד אותם למה שנקרא  שגם כתבנו נהלים תוך כדי המשבר

ש, הלוואי שלא נצטרך אבל לכל השאלות שעלו פה יש ואנחנו קלסר חד

את הדבר הזה להגיד תודה מעומק הלב ערוכים. אני רוצה רק לסכם 

 לכולכם זאתה הבאש ובמים, כל התקופלהנהלת המועצה שהייתה איתי 

, ממלא מקומי, כולם, שהיה יום, יום איתי בקורונה, יואב כמובן פה. יעקב

צה, למנכ"ל המועצה, למנהלי האגפים, למערך לעובדי ועובדות המוע

ט לא יאומן. לתורמים, היו המתנדבים, אלף מתנדבים ומתנדבות, זה פשו

מובן וכ ורףם וההצלה, לפיקוד העלנו הרבה תורמים בדרך. לגורמי החירו

פעולה אז  רת, לתושבים שנשמעו להנחיות ושיתפו איתנושאתה אמ וכמ

היה צריך להיות פה. אנחנו אני  היקל"רר פזנאייל תודה רבה. אני חושבת ש

 לא יודעת הוא ביקש נכון. בבקשה. 

יקל"ר פרדס שלום לחברי מועצת פרדס חנה כרכור. שמי אייל פזנר, מפקד  :מר אייל פזנר

ויות. יחידת מילואים. הגעתי בחמש עשרה ישור לרשקיחידת  ,רוכרכחנה 

רוח חדש שלא הכרנו. לא על מנת לסייע לרשות  להתמודד עם  2020רץ למ

ירום פנדמיה, לא משהו של פיקוד עורף הכין את הרשויות, לא רשות ח

ת, אנחנו עד עכשיו תמיד דיברנו על מצבי חירום כמו מלחמו הכינה, 
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אין לנו פטור מוכן, אני מקווה פנדמיה,  ברנו עלדי לא רעידות אדמה,

 ע קורונה אם שאחרי אירו

. אז תודה גם לאייל, באמת הוא ליווה אותנו תקופה ארוכה. טוב, אני ובט ראש המועצה, ה. פרי יגור:

עוברת לסדר היום, לפני שמתחילים תודה רבה. תודה ערב טוב. לפני 

רת אימו ן על פטיגאייל כ של ערוה שוב להשתתף בצשמתחילים אני רוצ

וצים לברך גם את נחמיה. על הולדת רות, משתתפים מעומק הלב בצערך. ר

שעה טובה. ומקבלים את אלדד לשולחן. אלדד כדי שנתחיל את הנכד, ב

 ונים. הישיבה אתה צריך להצהיר אמ

תי ולמלא באמונה שליחו אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ד אלדד בר כוכבא:"עו

  במועצה.

יופי. טוב. שאילתות. יוני בבקשה.  ג'וברן בסדר?כן בבקשה. תודה איפה  צה, ה. פרי יגור:ראש המוע

 יא את השאילתא אני יענה. אין בעיה. יוני תקר

 רגע. מר יוני חכימי:

 יש? הגענו לשולחן עורך לא?  ראש המועצה, ה. פרי יגור:

תוכנית  ת. כידועולא אלימר לעי אש התוכניתמונה לעמוד בר קרב. אליהו מר יוני חכימי:

אה לדרך עד כה. וקפאה ובוטלה בוודאי לא יצבפרדס חנה כרכור ה

במספר מקומות שאליהו משמש כעוזר למנכ"ל מבקש לדעת לאחרונה הוצע 

משולמת משכורתו של אליהו, האם  מספר דברים בעניין. מאיזה תקציב

ל, איש נכ"ץ ממנכ"ל, יועחיצוני לתפקיד עוזר הוצא מכרז פנימי או 

ו רה אחרת. מה הפעולות שבוצעמשימות מיוחדות או כל הגד סטרטגיה,א

ההערכות לחופש הגדול, עומד בפתחנו. במסגרת עיר ללא אלימות. מה 

 וה ומעריך שהוא ראוי. וכמובן ששום דבר לא נגד אליהו. אני מאמין ומקו

בה שלי מונחת קרב התשו ר אליהוד מעובלך יוני. הרור. אז אני יענה ב כן ראש המועצה, ה. פרי יגור:

לא אלימות. כידוע התוכנית לעמוד בראש התוכנית עיר ל בפניכם, מונה

 דס חנה כרכור בפר

 את קוראת את השאילתא, תעני את התשובה.  ד אייל כגן:"עו

חון קהילתי . תוכנית הרשות לביטמה. אה. נכון, נכון, אתם צודקים, הנה ראש המועצה, ה. פרי יגור:

ורונה קודם יתרה מכך, בעת תקופת הק לא בוטלה אה ובטחוקפא הל

ה ובוצעו מערכי ות היישובי שיוצא לביצוע בימים אלפרויקט המצלמ
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אכיפה שונים. משכורתו של מר אליהו קרב משולמת מתקציב הרשות 

במטלות  ן קהילתי, בתקופת הקורונה הוא סייע להנהלת המועצהלביטחו

יש לי כאן את המסמך קהילתי,  לביטחוןות הרשאושר על ידי שונות כפי ש

באלימות בסמים ובאלכוהול. שבעצם ם עליו ראש הרשות למאבק שחתו

 אשר את מה שאמרתי כרגע. הסיוע להנהגת הרשות. וכן הלאה. אז תודה. מ

 חודש?האם הוא  אבל הפרויקט הוקפא. בוודאות הפרויקט הוקפא. מר טל דנטס:

 וני יכול לשאול כן. יון. אז לשאילתא הבאה. יזה לא ד .שאילתא זה אבל . פרי יגור:ראש המועצה, ה

קפא. אולי הוא חודש א. לפי ידיעתנו הוא הולשאול שאלה על השאילת מר יוני חכימי:

 אנחנו רוצים רק לדעת. 

 הוא לא הוקפא ולא חודש.  ראש המועצה, ה. פרי יגור:

 רייה עי לנו. אורלי. קיבו את התשלום עליובלנקי מר טל דנטס:

  ל בסדר.היה. הכו הוא תמיד ראש המועצה, ה. פרי יגור:

שהנלוות, ת בעצם הגדיר מנהל תוכני . המסמך שלהפרויקט לא הוקפא ל, מר קובי אלון:"מנכ

וביקשו מאיתנו להפסיק מנהל התוכנית ממשיך התקציב, הם למה שנקבע. 

 תקופת הקורונה. אותו במשימות אחרות ב

ה או לא. מהרשות ל אם שונה הגיעו למועצה הוא שאתטל היי של אלההש ד אייל כגן:"עו

 יתה לא הי

מנהל התוכנית בכל הארץ. הוא עומד ופעולות א הוקפא זה מה שבעצם ל ל, מר קובי אלון:"מנכ

הנוספות זה דבר שהם ביקשו לתקופת הקורונה כי אי אפשר לסגור. במרחב 

 חשב. ההזאת ו ופהבתקעם החשב הכללי אז הם ביקשו בתיאום הציבורי 

לא הגיע ממשרדי הממשלה. זאת ₪ ונה מאות אלף שהכסף שמ אז כלומר ד אייל כגן:"עו

 שוטה. אפשר לקבל תשובה. השאלה הפ

 הפרויקט לא הוקפא והכסף יגיע. יאללה. שאילתא מספר אחת טל. ל, מר קובי אלון:"מנכ

בל נכון אנכון.  וריהמקבעצם חזר לתפקידו  שון ליוני הואון לראאז נכ אייל כגן: ד"עו

תרון שלכם לענות מה הבעיה, נכון חזר לתפקידו? זה ילראשון ליוני הוא 

הוא חזר לתפקידו המקורי? הוא מקדם את עיר ללא לראשון ליוני 

 אלימות? איפה הבעיה לענות? 
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 לך,תגיש את השאילתא ש די. טל, שאילתא שלך חברים זה לא דיון וקובי  ראש המועצה, ה. פרי יגור:

אקריא  טל. אתה רוצה שאניך. הסתיים הדיון. אילתא שלשרא את התק

 ת.  את השאילתא שלך. יאללה. שאילתא מספר אח

אני יכול להקריא תודה. במהלך ביקשנו לקבל מידע במהלך השנה  מר טל דנטס:

יתר לשעות נוספות האחרונה על מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות, שקיבלו ה

פשר האלה, זהו. ואם א של השעות הכספית רכהההעשעות כוננות. ומה  או

 , זה לא ביקשתי אבל 2018-גם בהשוואה ל

או קי. אז על פי יעוץ משפטי גם שקיבלתי, התשובה שלי אליך טל החומר  ראש המועצה, ה. פרי יגור:

ועצה, אנא תתאם שניתן להעמיד על פי דין לעיונך יוצג לך אצל מנכ"ל המ

 . איתו

  ציבורית. לתא שלישאי. הלמה מר טל דנטס:

 לא. היא לא.  פרי יגור:ראש המועצה, ה. 

רית מה ם דבר שקשור לצנעת הפרט. מספאין פה שום צנעת הפרט או שו מר טל דנטס:

 הבעיה לתת מספרים 

 תוכל לקבל את המידע.  ובראן:'ובראן ג'ד ג"עו

צה מועתקבל ממנכ"ל הכל המספרים שביקשת  אז בבקשה. מעולה אז ראש המועצה, ה. פרי יגור:

 ודרת. סבצורה מ

ומה לפרסם אותו? איפה אין פה את צנעת הפרט עם כל הכבוד. אין פה. לא  טס:ל דנמר ט

קשתי שמית. ביקשתי מידע מספרי. שלנו של חברי מועצה יש זכות לדעת בי

היא שאילתא פומבית  די סודות ולא בחדרי חדרים. השאילתא שלילא בסו

נה לא כוו, ב, אין פהםן פה שוואית. והתשובה פה היא צריכה להיות פומבי

ביקשתי שמית. כי זה לא מעניין אותי שמית. אותי מעניין ואני חושב שכל 

חבר מועצה צריך לדעת פה כמה זה במספרים, כמה זה בכסף, כמה זה 

ה. אני מבין את אם יש לכם מה להסתיר אז סבב הותר, מה יש להסתיר.

 לית. לשאלה כ זה יה.ה אבל אם אין מה להסתיר אז מה הבעהגיש

קבל את כל אין לנו מה להסתיר וזכותך לעיין בכל חומר תתאם עם קובי, ת , ה. פרי יגור:מועצהראש ה

 הפירוט. בסדר. שאילתא מספר שתיים. כן. 

 אבל שוב. זה לא חוכמה. ככה זה לא  מר טל דנטס:
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 רר שמדובזכיל נה רגע הגר. קודם כבקש להסתייג. סליחלפרוטוקול שאני מ ן:ד אייל כג"עו

רי. אז אין מה להסתיר. דבר שני אני מבקש שיירשם בפרוטוקול ובבכסף צי

ומממש את זכותי לראות את החומר שנמצא אצל שאני מצטרף למר דנטס 

 מנכ"ל. 

 א שתיים. ים. בבקשה טל. שאילתכל חבר מועצה זכותו לעיין בחומר ראש המועצה, ה. פרי יגור:

עכשיו כי הוא מטרטר יש לי מסוים  יום. כברותאריך  יתוע אצריך לקבו מר יוני חכימי:

 איתו. אז צריך לסגור את זה עכשיו. 

 טוב שאילתא מספר.  ראש המועצה, ה. פרי יגור:

ותקבעו אנחנו צריכים לקבל תשובה. רגע, תפתחו יומנים אל תגידי טוב.  מר יוני חכימי:

 פגישה. 

יא אני מתקדמת הלאה רקאז אני א א תקריאה לאת טל, בבקשה. אם רי יגור:צה, ה. פהמועראש 

 בבקשה. יאללה. תודה. 

ש בפוזיציה. אני קובי צ'אנס אני בכל זאת חדאני אתן לקובי, אני אתן ל מר טל דנטס:

אתן לו צ'אנס למרות ששוב פעם אני מדגיש אני חושב שצריך להיות 

אם  גב,ל איר. וכמו שמתגאים וזה בסדר גמור. אבורי. אין פה מה להסתציב

ה שיש מה להסתיר אז חבל. כי זה פשוט נראה לא טוב. ארככה אז נ אתם

דוח נוכחות של מנכל  פירוט של מבקש לקבלשאילתא מספר שתיים. 

המועצה מר קובי אלון החל מתחילת כהונתו כמנכל המועצה ועד ימים 

יעדר על פי חוזה העסקה, נא לצרף מו כן אם הותר לו להכ 31.5.20אלה. 

לתשובה לשאילתא זאת ידוע לנו בצורה  ף. נא לצרתילתא זאשא ובהלתש

היות שהכל בסדר, הכול ודאית שיש שהוא נעדר הרבה מאוד ימים, יכול ל

המון,  לפי ההסכם והחוזה שלו, אבל אנחנו יודעים בוודאות שהוא נעדר,

 המון ימים. 

יתן נשל החומר טי אליך של ובהוגם זה לא אישי. נכון, יופי. אז התש ה. פרי יגור:ועצה, ראש המ

להעמיד על פי דין לעיונך יוצג לך אצל מנכ"ל המועצה בתיאום איתו. ככל 

היעדרות היא הייתה כדין בשל מחלה או חופשה שנוצלה. תודה.  שהייתה

 אני ממשיכה. 

שיקול שלך. כל  אישי או לא אישי. זהזה את יכולה לקרוא לזה  מר טל דנטס:

 יש. שי מחלה שורלאיההיעדרויות זה קשור 



 4.6.2020 -חנה כרכור המועצה המקומית פרדס

 31 

 אני לא יודעת מה שאתה יודע, ואני רואה אותו כל יום.  צה, ה. פרי יגור:המועראש 

את לא יודעת. את דלת לידו את לא יודעת שהוא לא נמצא כל כך הרבה  :דנטס מר טל

 זמן. 

ן וני. בראשוהיום. הצעה לסדר שהוגשה ילסדר  2. סעיף לסדר הצעה ראש המועצה, ה. פרי יגור:

 י. שישל

נו גם יודעים דברים את יודעת. את לא היחידה פה. אנחנו רוצים שהוא נחא טס:ל דנטמר 

דו כמו שצריך. נאמנה. מנכ"ל מועצה מה לעשות, תפקיד יעשה את תפקי

ה אני רוצוא פה. שה אותו נאמנה כשהשדורש באמת המון שעות, וקובי עו

הכול טוב תחשבו מה היה עוד  אותו עוד יותר טוב. הוא בסךשהוא יעשה 

אז עוד הפעם אתם  בשבוע כמו שהוא נעדר. ויכול להיות שהכל בסדר.יום 

שאלה שהצגתי  נראה שיש לכם מה להסתיר. מעניין. כלמסתירים, עוד פעם 

 שם על כסף יש לכם מה להסתיר. 

 על סדר היום.  2יף סע ראש המועצה, ה. פרי יגור:

 זמן. חבל.  למדתם טוב להסתיר דברים. אבל זה לא יעבוד לאורך מר טל דנטס:

י בנושא כנפיים של קרמבו הצעה לסדר שהוגשה על ידי יוני בראשון לשיש ראש המועצה, ה. פרי יגור:

 יוני בבקשה. 

ים של יף כנפיהקמת סנלפני שנה וארבעה חודשים אני הגשתי הצעה לסדר ל מר יוני חכימי:

ר לקחה את ההורים שהיו פה, לא באותו זמן, באותה ישיבה, הגקרמבו 

ני הזמנתי אותם ואמרה להם שתוך חודש היא מקימה את תנועת נוער שא

צערי אנחנו שנה וארבעה חודשים אחרי המועד ולא כנפיים של קרמבו. ל

לנו חנה יש קרה עם זה שום דבר. לכן אני מעלה את ההצעה שוב, בפרדס 

 ת. ר פעילות מאוד, חזקות וטובוש תנועות נועשלו

 ש. חמ יש ראש המועצה, ה. פרי יגור:

 יש חמש. תודה.  מר יוני חכימי:

 . אני פשוט לא יודעת את מי לא ספרת ראש המועצה, ה. פרי יגור:

על לא משנה. ויש פעילות נוספת ענפה של בני נוער אנחנו בישוב לצערי מ מר יוני חכימי:

גדולה, וחשובה לדים עם צרכים מיוחדים לכן החשיבות היא צע עם יהממו

להקים את תנועת הנוער כנפיים של קרמבו שייתן גם לילדים שיובילו 
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ם הצרכים המיוחדים, אז אני חושב שאנחנו צריכים אותם וגם לילדים ע

 לצאת בהחלטה להקים עוד השנה את תנועת הנוער. 

להקריא או שאתה מסתפק בזה. אני חושבת כמוך. אני חושבת אתה רוצה  :ראש המועצה, ה. פרי יגור

שזה מאוד חשוב ויש לנו אוכלוסיה גדולה מאוד של ילדים בעלי צרכים 

הציע אתה הצעת ההחלטה שאתה הגשת אם מליאת מיוחדים, אני רוצה ל

המועצה מחליטה להקים תנועת נוער כנפיים של קרמבו בישוב. אני רוצה 

אקדים ואומר שהיה היו דין ודברים של גודי בנר מנהלת  ילהציע ואנ

מחלקת הנוער עם הנהלת כנפיים של קרמבו שהיו להם דרישות של מעל 

כתבות ענפה, ויש גם פניה שלה מקופת המועצה. יש פה הת₪ מאה אלף 

כלומר, אני אגיד את זה ככה. אני מסכימה איתך בעיקרון, הייתי רוצה 

ההחלטה שלי, שתוקם תנועת נוער לבעלי  שנקבל החלטה וזאת הצעת

צרכים מיוחדים בשלב הזה זה לא נכון להגיד זאת או אחרת. כי לצד 

ות שאנחנו כרגע כנפיים של קרמו יש גם עת לעשות ויש עוד תנועות אחר

בודקים גם את התשומות שהם מבקשים מאיתנו וגם למול היכולות של מה 

וער האחרות פה ולהזכיר גם נשאנחנו יכולים לתת גם ביחס לתנועות ה

שאנחנו עכשיו גם בנוהל תמיכות מפורסם ועומד באוויר. אז מה שאני 

של מציעה בעצם זה לקבל את ההצעה שהצעת, למעט הסיפור של כנפיים 

קרמבו. כלומר להגיד מקימים תנועה לבעלי צרכים מיוחדים לא כרגע 

מול התנועות  הלהחליט איזה תנועה כי הדבר הזה עוד במשא ומתן ובדיק

 האפשריות בארץ. כאמור יש יותר מאחת. 

 אני לא מבין למה היה צריך לחכות שנה וארבעה חודשים.  מר יוני חכימי:

פה יש פה התכתבות ענפה, אני הבאתי רק את שולי שוליים שלה. של  היה יגור:-המועצה, ה. פריראש 

ו, הלכו ובדקו קגודי, גם פגישות של אגף חינוך מול כנפיים של קרמבו. בד

ובאמת נכנסו לעומקם של דברים עם בדיקה ממש משמעותית, מהם 

הצרכים, מהם הדרישות של התנועה, כל תנועה והאג'נדות שלה ודרישות 

. אני יכולה להגיד לך שלמשל אחת התנועות ביקשה מעל שלה בכל ישוב

 אני לא רוצה כרגע להיכנס כי₪, אחת עומדת על שישים אלף ₪, מאה אלף 

זה לא. אני אומרת עוד פעם, זה לוקח זמן קודם קל וננטרל את שלושה 

החודשים האחרונים שבכלל זה היה אפשר להוריד אותם מהלו"ז. זה לוקח 
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זמן, גם אני הייתי רוצה שזה יהיה יותר מהר. אבל  זמן, נכון, זה לוקח

בשורה התחתונה אנחנו רואים עין בעין. פשוט אני לא חושבת שצריך 

 כרגע איזו תנועה מבין האפשרויות.  טלהחלי

אני מסכים, למרות שהייתי מעדיף את כנפיים של קרמבו ואני במקומך לא  מר יוני חכימי:

 לוקח את זה או אחרת. הייתי אומר בגלל הכסף לא הייתי 

 ים אחר לגמרי. אגב,זה לא רק עניין של הכסף, זה גם עניין של מיפוי צרכ יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

אני יכולה להגיד לך שבשיח עם תנועות הנוער הקיימות, חמש כאמור 

במספר בפרדס חנה, יש מחלוקת וגם אותה וגם עליה צריך איכשהו לגשר 

שלהם היא הכלה בתוכם. ולא לפתוח תנועה כי יש תנועות שהתפיסה 

נפרדת שכאילו דווקא עושה איזה שהוא סוג של הסללה. אז יש איזה שהוא 

 ת שונות. אנחנו בודקים את זה ואנחנו נעדכן. ופער, יש עמד

אני מוכן ללכת עם העניין שלא חייב כנפיים של קרמבו אבל אני רוצה לקבע  מר יוני חכימי:

חודש אנחנו מסיימים משא ומתן אחד מהתנועות  את זה בזמנים. שתוך

 ובראשון בספטמבר אנחנו פותחים את זה. 

 כרגע להגיד לך חודש או חודשיים, אבל השנה. דעת ואני לא י יגור:-המועצה, ה. פריראש 

 אני מוכן, להירתם גם לעניין.  מר יוני חכימי:

 מעולה.  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

יכולים לפתוח בראשון, אנחנו חייבים לפתוח בראשון בספטמבר.  אנחנו מר יוני חכימי:

 להיכנס למשא ומתן.

 הכול. כל מה שאפשר.  תאנחנו נעשה א יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 מי ממונה על זה. אני מוכן.  מר יוני חכימי:

 גודי.  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 גודי. או קי.  מר יוני חכימי:

 כן. ואגף חינוך כמובן אילנה וקובי כמובן.  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 כן. בסדר. החלטה שאנחנו.  מר יוני חכימי:

ה אחד. החלטה היא להקים תנועת נוער לבעלי צרכים מיוחדים בישוב. פ יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 בעזרת השם עוד השנה. 

 עד הראשון בספטמבר.  מר יוני חכימי:

 שתדל מהר ככל הניתן. נ יגור:-ראש המועצה, ה. פרי
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 לא צריך גם לנהל משא ומתן.  מר יוני חכימי:

פחות גם שמעדיפות עדיין פחות ויש מששכמובן צריך לדבר גם עם המ יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 בתנועות אחרות, אז נראה איך נעשה את זה. נעשה את זה נכון. 

 מה זאת אומרת, אף אחד לא מכריח אותם.  ד אייל כגן:"עו

 אני מאוד מסכימה עם ההצעה. חברים פה אחד?  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 כן.  מר יוני חכימי:

 . שהדה. מור בבקות יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

לפני למעלה משלושה חודשים הייתה ישיבת מועצה שבא עלה בסדר היום  :כהן עמר עו"ד מור

שכר בכירים של חני שנכנסה לתפקיד מנהלת אגף משאבי אנוש. כולם פה 

 ויוני אישרו את שכר בכירים בהיקף של שישים אחוז.  למעט אני

 ה. בלא. סליחה אני נעדרתי מהישי ד אייל כגן:"עו

 קנת. או קי. אז כל מי שנכח בישיבה אתה נמנעת או לא היית? סליחה. מת :כהן עמר רעו"ד מו

 אני נעדרתי מהישיבה.  ד אייל כגן:"עו

 אז כל מי שנכח בישיבה אישר את  :כהן עמר עו"ד מור

 ני התנגדתי לשכר שלה בישיבת הנהלה. א ד אייל כגן:"עו

יך יכול להיות שיש פה איזה שהוא נוהל של נו ושאלנו אדואני ויוני התנג :כהן עמר עו"ד מור

תת שכר בכירים כל שני וחמישי, והייתה תשובה של קובי שזה היה גם ל

לפני כן, ואחרי זה אני שאלתי אותך והפניתי אלייך שאלה, האם גם מנהלת 

היוצאת קיבלה את אותו שכר והתשובה שלך הייתה מחלקת משאבי אנוש 

 לא נכון. בדקנו וזה  זכן. תלכו תבדקו. א

 זה פי שתיים.  מר יוני חכימי:

זה פי שתיים. אני ישבתי עם אורלי ועברנו על הנתונים ומי שהייתה  :כהן עמר ו"ד מורע

בתפקיד קודם לחני קיבלה שכר בכירים של שלושים אחוז ולא שישים 

 שיושב פה. אחוז. אז כל מי 

ה שישים אחוז. כמנהלת מחלקה ולא מנהלת שקיבל ולפניה הייתה עוד גור:י-ראש המועצה, ה. פרי

 באגף. כאגף. אנחנו היום 

כן. אז זה סמנטיקה לחלוטין. מה שיש במחלקה שאתם טוענים את זה  :כהן עמר עו"ד מור

 כמנהלת מחלקה או כמנהלת אגף. זה אותו דבר. אתם תקראו לילד בשמו. 

 המסגרת לא השתנתה.  ני חכימי:מר יו
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 ממש לא אותו דבר.  זה יגור:-ריפראש המועצה, ה. 

ו תפקיד. התפקיד הוא אותו תפקיד ואני זה אותו דבר. התפקיד הוא אות :כהן עמר עו"ד מור

לא זוכרת שיש פה איזה שהוא סמכות יתר שהיא קיבלה שלא היו קודם 

. אז אין לי בעיה לכן, פשוט החלטתם לתת לה שישים אחוז כי זה היה נוח

ם שלי שהצביעו בעד ההחלטה הזאת ה שכל החבריצעל מה שעשיתם אני רו

ו את היד שהם תומכים בשכר ידעו שזה לא מה שהיה לפני זה ושירימ

בכירים של שישים אחוז כשהם יודעים שזה לא היה לפני זה בתפקיד 

האם זה מה שאתם מחליטים. אנחנו כנראה נשנה את זה ארבעה קודם. 

ורואה את זה  פי מי שיושבלנשים פה. אבל לפחות שזאת תהיה הצבעה כא

 זה. שאתם תומכים בשכר בכירים של שישים אחוז שלא היה לפני 

ואז חסר לנו כסף וקשה לקחת את כנפיים של קרמו ואנחנו מתפשרים אולי  מר יוני חכימי:

 למשהו יותר זול. 

וד לפני עמנהלת מחלקת משאבי אנוש בתיה פרידון  אז כאמור, אז כאמור יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

דמת קיבלה שישים אחוז משכר בכירים. אחריה הייתה חלי לתקופה הקו

עכשיו חני בכל מקרה, לבקש דיון חוזר על החלטות מועצה, וגם קצרה. ו

הסעיף שציטטת ממנו הוא לא רלוונטי, יש תשעים יום ואתם צריכים 

 ר לא רלוונטי, זה כבר לא רלוונטי. להגיש את זה בשש חתימות. זה כב

 זה לא נכון. יש תשעים יום לך. לי אין את התשעים יום.  :מרכהן ע ד מור"עו

 מור.  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 כן.  :כהן עמר עו"ד מור

יקירתי. ההחלטה התקבלה. עבר מספיק זמן. משרד הפנים אישר את  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 שנים קודם.  השכר. השכר הזה היה גם קודם. הרבה

כון. ויש כבוד בוועדת בכירים. אנחנו לא אומרים קרה ומעלימים עין. נ :כהן עמר רעו"ד מו

א תכשירי את זה. אף אחד כנראה לא ישנה לה נכון? אין פה בעיה את במיל

את השכר רק שכולם פה ירימו את האצבע שהם יודעים שהצבעתם על סמך 

 יה. משהו שהוא לא נכון. את בעצמך אמרת פה, שמי שה

אני, אני, אני, כן. מה שטוב פה זה שלאורך כל הדרך מתחילת הדיון הזה  יגור:-צה, ה. פריעראש המו

אישי, אבל אתם מנכ"ל המועצה, משאבי אנוש, מנהל אמרתם שום דבר לא 

 אגף, מנהל מחלקה. שום דבר לא אישי. 
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לי  ששי ילמה. סליחה אני מכירה, איזה דבר אישי יש לי, איזה דבר אי ד מור כהן עמר:"עו

ם אני מכירה אותה? אז אל תכניסי דברים שהם לא נכונים. אין פה נגדה. ג

מחסומים בדרך אז אתם  שום דבר אישי, זה שאנחנו שמים לכם פשוט

 הופכים את זה לאישי. זה עניין שלכם לא שלנו.

עובדי ציבור הם חשופים בטח ובטח ההנהלה הבכירה שבהסכמים  מר יוני חכימי:

עובד בשכר הנמוך, על השעה הזאת או מדברים על  אנו למיוחדים אנח

השעה האחרת אבל העובדים הבכירים, אין למה לעשות הם בהסכם אישי 

הם נחשפים. ואין פה שום משהו אישי אלא אחריות ציבורית לכספי  לכן

 הציבור. 

הבעיה האישית היחידה זה פשוט שאת נותנת את המילה. ולזה את לא  ד אייל כגן:"עו

זה לא אישי את פשוט מאחורי זה סעיף חוקי.  . את מסתתרתתחסמתיי

רת שמותר שזה אותה שכר כמו של חן של הקודמת. הטעית את המילה ואמ

והיא הייתה שנתיים היא לא הייתה רגע אחד. זאת הבעיה הגדולה. אל 

ירים את זה, אנחנו יודעים תסתתרי מאחורי סעיפים ופרוצדורות אנחנו מכ

וכה. אז אין לנו שום בעיה שתסתתרי הדרך עוד אר מה עשית עם מיטל.

כי דין, אנחנו ניפגש בקרוב, כאילו אחרי מאחורי סעיפים אנחנו גם עור

סעיפים של כן נשבע, לא נשבע, שאי אפשר לקיים דיון חוזר. זאת בעיה בפני 

 עצמה. ההסתתרות שלך מאחורי.

 ום אייל. נשמע כמו אי נשמע כמו איום, ניפגש בקרוב. יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 אפשר לקיים דיון חוזר.  ד מור כהן עמר:"עו

 חברי ההנהלה.  מר יוני חכימי:

את נבחרת על נושא של שלטון חוק כרגע אין פה שיפוט בישיבה הזאת אתם  ד אייל כגן:"עו

 לא מכבדים את שלטון החוק. ואנחנו ניפגש. אין שום בעיה. 

שישים אחוז שכר בכירים. הם הצביעו שהיא מקבלת  חברי ההנהלה ידעו מר יוני חכימי:

מקבלת שישים אחוז שכר  כשהם יודעים את זה. מעודה. ידעת שהיא

 בכירים?

 מה הסכום לא יודע. כתוב שהיא מקבלת שישים אחוז.  מר אפרים מעודה:

לא היה כתוב  לא כתוב. לא. לא היה כתוב כשהצבעת לא היה כתוב. מר יוני חכימי:

 שישים. 
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 בוודאי שכן. היה כתוב שישים.  יגור:-פרי המועצה, ה. שרא

 וב שמי שלפניה קיבלה שלושים. היה כתוב שישים רק לא היה כת ד מור כהן עמר:"עו

 הוא עונה תשובה שהוא אומר לך שהוא לא ידע כמה זה.  ד אייל כגן:"עו

 תי. עהצב ...שישים אחוזהסכום, מיהי, מה היה אני לא יודע.  מר אפרים מעודה:

כאילו איזה   אז על סמך מה היית נכון לאשר את זה בעוד שלושים אחוז? ור כהן עמר:ד מ"עו

 הצדקה? 

זה שזה חותמת גומי. ההנהלה היא חותמת גומי של הגר, זה נורא על סמך  ד אייל כגן:"עו

 פשוט. 

מסדר הצעה האני מבקשת להסיר את  חברים, אני מבקשת לערוך הצבעה  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 יום מי בעד? ה

 באיזה קטע להסיר אותה. לא הבנתי.  ד מור כהן עמר:"עו

 נגד?  מי בעד תרימו יד. תודה. מי יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 על מה להסיר. אני בכלל לא חתום על זה. את אומרת.  ד אייל כגן:"עו

רוצה להבין  עיה. אני רקברגע, סליחה אני מבקשת. לא. אין פה עניין של  ד מור כהן עמר:"עו

 אותה. אחרי זה. 

 אני לא מכיר אותה, ואם היא לא טובה ואם היא טובה אז  ד אביעד סיני:"עו

 מה ההצדקה לזה? למה. מה ההצדקה לזה?  ד מור כהן עמר:"עו

 אביעד מסירים את זה מסדר היום.  :מר יוני חכימי

 אתה באמת לא מבין אביעד.  ד אייל כגן:"עו

היא טוענת. אם תוכל א מצליחה כל כך להבין את הטיעון שג'ובראן, אני ל כהן עמר: ד מור"עו

 להסביר לי אני אשמח. על סמך מה היא יכולה להגיד לי. שהיא לא 

 . ₪אביעד. עשרים אלף ₪. עשרים אלף  ד אייל כגן:"עו

 אנחנו מדברים על הצעה לסדר.  ובראן:'ובראן ג'ד ג"עו

 כן.  ד מור כהן עמר:"עו

 ואז מצביעים אם להכניס את הנושא לסדר או לא. את מציגה אותה  ובראן:'ובראן ג'ד ג"וע

 פי. יו ד מור כהן עמר:"עו

 ברגע שהחברים מציעים לדחות את ההצעה אז לא מכניס לסדר.  ובראן:'ובראן ג'ד ג"עו

 ר. אבל היא מחויבת לקיים דיון חוז ד מור כהן עמר:"עו

 ממש לא.  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי
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 לא מסכימה. היא  ובראן:'ובראן ג'ד ג"עו

 או קי אז אני.  ד מור כהן עמר:"עו

ום. מי הצביע נגד? רק נרשום כל חברי חברים. ההצעה יורדת מסדר הי יגור:-ה. פריראש המועצה, 

 האופוזיציה. תודה. 

את ההצבעה  לנהלאת יודעת אם היית כל כך שקופה הגר, לא היית מפחדת  ד מור כהן עמר:"עו

 לך את זה.  הזאת שוב. אבל אין לך, אין

למה לאשר? למה הונאת אותנו שאמרת שזה המשכורת הקודמת וזה היה  ד אייל כגן:"עו

 ה. זה בוש ,נהוג. למה זה

ארבע על סדר היום. סל תמיכה בעסקים. כמו שהצגנו סעיף אנחנו עוברים ל יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

עסקים , אנחנו בערך מהיום הראשון כשהבנו שהםריבחלק הראשון של הדב

   ,שלנו

הגר. לפני שאת מתחילה בעניין הזה, אני רוצה להצהיר משהו בעניין מכיוון  מר יוני חכימי:

סק, לא משכיר חנות. כדי שאני יוכל להצביע, אני מוותר על כל שאני בעל ע

יון דלהטבה כספית מקופת המועצה שיהיה בסל ואני רוצה להיות שותף 

 ולהצביע בדיון. 

 אתה יכול להישאר פשוט אל תצביע. תשב ואל תצביע. כן, יש עוד.  יגור:-ריראש המועצה, ה. פ

 ם. לא יודע. שנתי אז ג, ג'ובראן אני ד אביעד סיני:"עו

  ,לא. אם יש לך מר יוני חכימי:

י בקשר שאלה אותונושא של ניגוד עניינים, ראש המועצה כבר פנתה אלי  ובראן:'ובראן ג'ד ג"עו

זה בוודאי לגבי אם יש מישהו ששוכר מהמועצה. לזה. שתי שאלות. האחת 

שיש פה אינטרסים ולא רק שהוא לא יכול להשתתף. לא צריך להיות בדיון. 

 לצאת.  זה פשוט. אז כן צריך

 הוא הגון. הוא כבר יצא. הוציאו אותו.  :עו"ד אייל כגן

 ץ המשפטי לענות לכם. עניתן ליו יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

ילוט עסקים. שילוט עסקים זה משהו שהוא נכון שיש הנושא השני זה ש ובראן:'ובראן ג'גד "עו

 היקף מבחינת זכות. רחב פניה אישית ויש דרך אבל בגלל שהוא

 אז אני.  מר יוני חכימי:

 אני לא מחמיר בעניין. לפרוטוקול.  ובראן:'ובראן ג'ד ג"עו
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גם לשילוט וגם אם יהיו הטבות נוספות מקופת המועצה ולא היר מצ יאנ מר יוני חכימי:

מקופת המדינה אני מוותר על ההטבה הזאת. כדי שאני אוכל להשתתף 

 בדיון. 

 זה נרשם יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 רוטוקול אמנם העסק. בפ םשרשי ד אייל כגן:"עו

 גם מצטרף ליוני.  אורי פרץ:

 לל. כן. דר. זה נרשם. נרשם הוקלט ויתומבס יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 אתה מחלק ארנונה עכשיו.  אםאבל  אורי פרץ:

 לא. אמרתי מקופת המועצה. אם לא ישפו אז  מר יוני חכימי:

 מה קרה. , גם את ההטבהאני רוצה  אורי פרץ:

 ל יש לו שלטים וזה. אז צא החוצה. רק. אב :מר אפרים מעודה

 אמר בסדר.  שלטים גו'בראן,לא  אורי פרץ:

 הרות של. כן, בבקשה. טוב אז תחת ההב יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

אני אקבל אני מוכן ₪ לא רוצה לצאת החוצה. מה פתאום. אבל את מאה  אורי פרץ:

 פעם הבאה להביא שתי עוגות עלי. אולי ירקות. 

שלה במושבה, אז זה עסק י יש עסק אישתרק שנייה בשביל הפרוטוקול ל :מר אייל כגן

אבל אני בדיוק כמו יוני מוותר על כל הטבה שתהיה בין אם כרגע ובין אם 

 הזה. ן תיד. אני רק ישתתף בדיובע

מביאים וכולכם יודעים, זה פטור משכר דירה למשך חודשיים מה שאנחנו  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

לוט למשך לעסקים הפועלים בנכסי הרשות ופטור מאגרת רישיון שי

זה בקטע הכספי. אבל זה מצטרף לעוד ערב רב של סל סיוע חודשיים. 

ם זמניים, בהתאם ריתוקף רישיונות עסק, היתותמיכה בעסקים. הארכת 

לתקנות לשעת חירום. חבילת יעוץ והכשרות שגיבשנו עם צוות יועצים של 

, מעוף, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, סיוע בהטמעה של התו הסגול

מיים שאנחנו מטמיעים באתר המועצה וניתן להצטרף. אינדקס עסקים מקו

רישוי עסקים, ל קרטיה, וסיוע של המחלקהאור ירוק לעסקים קיצור בירו

קמפיין רשת וקמפיין שילוט שעלה וימשיך לעלות לעידוד רכישה מקומית, 

 שווי כל הסל בערך כחצי מש"ח, אני מבקשת לקיים הצבעה מי בעד? 

 ההצבעה.  רגע, לפני י חכימי:מר יונ
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 וצה כן. אה. בבקשה, אורלי, ג'ובראן, קובי מי שר יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

אני רוצה להוסיף להצעה הזאת רק דבר נוסף ואז שעניין הפטור משכר  ובראן:'ובראן ג'ד ג"עו

הדירה אני מבקש שאנחנו בניסיון, יש מצבים שההחלטות לא צפו אותם 

להצבעה שיתאפשר לצוות מקצועי  בקש שבנוסףבמקרים מיוחדים. אני מ

צריך לחשוב לעוד חודש שזה מנכ"ל, גזבר ואני, מקרים מיוחדים שמישהו 

 ו את זה. וזה במקרים חריגים בלבד. כלומר זה לא. שתאפשראז 

בעניין הזה. עכשיו אפשר להיכנס לדיון. אני יתחיל במה שאתה מעלה,  מר יוני חכימי:

הנדל"ן בארץ הפרטיות נתנו את שכל חברות בעניין השכירות האמת 

 ההטבה של מרץ אפריל פטור מתשלום. זה לא חובה.

 ק. שאתה צודהלוואי  ד אביעד סיני:"עו

 אתה עבדת אז אתה לא יכול לקבל.  מר יוני חכימי:

 לא. אפילו פה בקניון לא  ד אביעד סיני:"עו

 מי בביג? מר יוני חכימי:

 בביג לא נתנו.  ד אביעד סיני:"עו

 אתה רוצה שאני אשלח לך את המכתב חודשיים חינם.  ני חכימי:ר יומ

 חודשיים חינם? ד אביעד סיני:"עו

, אביעד באחריות אני אומר לך אני יעביר לך את המכתב של חברת אני. שוב כימי:מר יוני ח

ביג אחר כך. מרץ אפריל קיבלו פטור, מאי וכדי לפתור את הסוגיה הזאת, 

זה עוד לפני חודש. לקחת חלק יחסי לפי  אתשאתה אומר ואני כתבתי 

לכן ר שהעסקים נכנסו להרוויח הפדיון כי זה שחזרנו לעבוד זה לא אומ

שלקחת חלק יחסי לפי הפדיון של יוני, יולי, סליחה, מאי,  המתווה הזה

יוני, יולי. זה יפתור את הסוגיה הזאת וימנע את הוועדה וייתן שקט נפשי 

בר אחד. דבר שני יש פה הרבה דברים שהם ד גם לבעלי עסקים האלה. זה

 ך. מעוף. קורים במילא, כמו מעוף, כמו וזה מבור

 לא קורה ממילא. זה סל שגובש במיוחד לישוב שלנו. זה  יגור:-פרי ראש המועצה, ה.

 מעוף קיימים כל ימות השנה, כל השנים. מר יוני חכימי:

 אה זה כן.  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

הם אפילו משווקים את עצמם משרד הכלכלה דוחף את העסקים לקבל את  י:יממר יוני חכ

שאנחנו נפיץ את זה  וזה לא יזיק גםאת זה וזה בסדר וזה טוב  זה ולצרוך
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ונקשר בין האנשים. זה סבבה. חסר לי את החזרת החיים לתוך המסחר 

בפרדס חנה. אנחנו צריכים לקחת איש שיווק פרי לנסר למשך חצי שנה, 

שיתופי פעולה, לעשות ימי מכירה. יש הרבה מאוד רעיונות כדי  ותלעש

צריך  . עם השילוט לאנשים לפרדס חנה ולא לחכותלהחזיר את כל הא

כבר לחכות למחר כי מחר לא יישארו איתנו לצערי עסקים צריך אתמול. 

לצאת עם הקמפיין הזה קמפיין שילוט. קמפיין ברשתות, הרי את אלופה 

 החזק שלך אז ק ברשתות. זה החל

ו מסכימים על משהו שאני תודה. איזה מחמאה נהדרת. תודה. אנחנ יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 לופה. א

 מה שמגיע מגיע.  חכימי: מר יוני

 למה את אומרת שהכל אישי.  ד אייל כגן:"עו

 אני אחראי למה שאני אומר וחבל שרק בזה את אלופה. וזה מצער אותי.  מר יוני חכימי:

 תודה.  יגור:-המועצה, ה. פריראש 

ות הכול לפי לחצי שנה, ימי שישי מכיר לכן אני הייתי מוסיף איש שיווק מר יוני חכימי:

ים של משרד הבריאות. להביא את האומנים שהפסידו את הבית הכלל

הפתוח לפני כל חנות, אומן אחד עם מרכול שלו. זה יכניס גם חיים, יכניס 

ם שאבי אחראי הרי חסכנו ביום העצמאות, את הכלכלה. יוסיף לאירועי

 ,תוח. אומנים במושבהת הפם במושבה. ביאומני אולי שזה יהיה חלק

 מה שייך למועצה.  מר אפרים מעודה:

 מה זה שייך למועצה התוכנית העסקית. לעסקים.  מר יוני חכימי:

 זה דבר עצמאי. שהמועצה לא.  בית החדש או הישן מר אפרים מעודה:

 גם אני עצמאי בעסק שלי והוא בא ועוזר לי.  כימי:מר יוני ח

 ל אותו שבתי עאני דיברת דה:מר אפרים מעו

 לא מדבר על שבת. זה תריב עם הגר שהיא עושה בשבת.  מר יוני חכימי:

נים שני דברים. ראשית המועצה שותפה ומממנת את זה כל שנה את האומ ד אייל כגן:"עו

 ₪. ם אלף במושבה בית פתוח גם בשבת, בחמישי

 איפה. אני לא ראיתי את זה.  מר אפרים מעודה:

 . תיקח תקציבים של שנים קודמות. יראה לךאני  ייל כגן:ד א"עו

 לא יודע. אני לא ראיתי.  מר אפרים מעודה:
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דת אני רק אומר לך המועצה עומדת מאחורי האירוע הזה וטוב שהיא עומ ל כגן:ד איי"עו

 מאחורי האירוע הזה.

 לא טוב, אני לא ידעתי.  מעודה:מר אפרים 

ני מנסה להגיד שהאומנים שהם רוע. מה שיון זה עומד האילא טוב זה עניי ד אייל כגן:"עו

גם חלק מהקהילה של הישוב צריכה לקבל מכיוון שהאירוע שלהם נסגר, 

עם  הם צריכים לקבל גם תמיכה, הוא מציע לעשות שינוי של האומנים

חמישים אלף שיגיע בספטמבר. מה יש לכם  העסקים. זה הכול. תקציב של

 נגד התקציב. 

 בית בשבת. בר על אותו אתה מד מעודה:מר אפרים 

 לא.  מר יוני חכימי:

 הם מקבלים תמיכה מהמועצה. בית פתוח. אומנים במושבה, בית פתוח.  ד אייל כגן:"עו

זאת אני  ית יותר טוב זה מכלום יחד עםקודם כל אני אצביע בעד התוכנ מר טל דנטס:

אה לי שפה מי רוצה לספר לכם כבעל עסק מה המשמעות של הקורונה כי נר

 יבין אותי, ומי שלא אז אמרתי מי שבעל עסק יבין אותי. שבעל עסק בטח 

 לא. יואב לא נפגע מהקורונה ההיפך. אכלנו יותר.  מר יוני חכימי:

 ד. מיואב אני מנסה ללמו מר טל דנטס:

 צריך שאתה בצד. הוא לא  מר אפרים מעודה:

 שיהיה בריא.  מר יוני חכימי:

הוא לא גר בפרדס אל תכניסו אותו לעסק.  אזלפרדס חנה. הוא לא שייך  מר אפרים מעודה:

חנה. הוא משלם תמיד. משמרות משער מנשה, איך קוראים להם, מועצה 

 אזורית של אילן שדה. 

 נו רוצים ללמוד ממנו. לא. להיפך אנח מר טל דנטס:

ר בעסק לא כל כך גדול. סך הכול מעסיק שמונה אנשים. לא כל כך מדוב 

אלפי שקלים ושורד בקושי רב. אם בכלל  הופסד בעשרות דול. ובכל זאתג

שורד. אם אפשר לקרוא לזה שורד עם מחזור החודש הזה הגיעו לשישים 

י קיבלתי רק פעימה אחוז, ומצבי עוד ביחס לבתי דפוס אחרים מעולה. ואנ

ימה ראשונה לא קיבלתי, פעימה שלישית לא קיבלתי. פעימה שנייה, פע

ית ואני רוצה בכל מקרה להגיד לפעימה השליש יבלתי. ומחכיםשנייה ק

צריך לשנות את הפאזה. שמשהו עבר בעולם וצריך לשנות את הפאזה. 
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עולם העסקים עכשיו זה לא עולם העסקים כבעל עסק, צריך לזכור 

ניעים את התרבות, הם מניעים את שמעסיקים לא מעט אנשים, הם מ

א משרת וקיים וחי הו מוסך שנמצא פההצריכה, הם מניעים את השירות. 

את תושבי המקום. ונותן להם שירות אם הוא לא יהיה אז בעל העסק 

יפסיד אבל לא יהיה גם שירות לארבעים וחמש אלף תושבים ובוודאי 

הזאת הוא סוג של  ת את הפאזה והחשיבה. התוכניתלפריפריה. צריך לשנו

כסף ברור לי שאין לעג לרש אחרי משבר הקורונה. היה צריך לקחת ו

חד עם זאת היה צריך לקחת סכום הרבה יותר גדול. כן, מתוך מיותר. וי

לעתיד, אבל היה צריך לקחת תקציב הרבה יותר דברים שיצטרכו להידחות 

אני בטוח ותו חלק מהתוכניות של יוני. ולעשות א₪ גדול מחצי מיליון 

לי כסף גם שאתם יכולים לחשוב על רעיונות איך לקדם את זה. אבל ב

קים, שאומרים פורום עסקים. זה נחמד וטוב, אבל אם קחים פורום עסשלו

אין לו תקציב הפורום הזה לא שווה הרבה. וכולנו יודעים מה זה פורום בלי 

תקציב ע עם כסף. היה צריך לקחת פה כסף מה לעשות. למרות הקורונה נ

 של שניים, שלושה מש"ח כן ממקומות כואבים. 

עוד כסף אז הם עושים להם פורום. מה יש להם ים הם פורום עסק דה:מר אפרים מעו

  המועצה, העירייה נותנת להם. 

 קודם כל אין שום בעיה.  מר טל דנטס:

תה לא ן למה הגר לא הזכירה אותך. אמעודה אתה לא היית אני עכשיו מבי מר יוני חכימי:

 היית בתקופה הזאת מה קרה פה במדינה. 

 מאוד. היה צמוד. יה. היה הרבה הוא ה יגור:-יראש המועצה, ה. פר

אני הייתי. אני הייתי אבל ..מועצה כי היא ראש המועצה. מה לעשות. היא  מר אפרים מעודה:

  ראש המועצה והיא חולשת על הכול. 

 אתה לא מקשיב.  י:מר יוני חכימ

 ו. ואני יודע מה אני עשיתי. זה לא מעניין עכשיאני מקשיב.  מעודה:מר אפרים 

 לא מבין.  או שאתה כימי:מר יוני ח

כי הם עסקים, את עצמו  חזיק פורום עסקים בדרך כלל ממעניין דבר אחד,  מר אפרים מעודה:

  יש להם כסף. 
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, אם אין ול להניע את עצמו אם אין חלקפורום עסקים בשלב הזה לא יכ מר טל דנטס:

 מצינג, בדיוק כמו שאתה עושה. 

 אני צריך להחזיק את פורום עסקים. למה  ק אותו. ני צריך להחזיאלמה  מר אפרים מעודה:

 למה. אתה לא חייב שום דבר.  מר טל דנטס:

 עברנו תקופה מסוימת.  מר יוני חכימי:

ה. אתה מקבל לא מעט מיסים מעסקים פ אתה לא חייב שום דבר. אתה מר טל דנטס:

אתה לא מקבל שירות מעסקים המקומיים. אתה התושבים שלך מקבלים. 

נו יודעים שאתה לא סופר אף אחד ולא מעניין אותך ל אף אחד. אנחסופר ע

 אף אחד. אתה לא רק שהוא מרוויח. 

 מרוויח. לא הוא אם הוא נותן לי שירות  ה:מר אפרים מעוד

אלף תושבים. התפיסה שלך היא כל כך וא נותן שירות לארבעים וחמש ה מר טל דנטס:

 שונה. עזוב, אני לא מדבר. 

בשם  אתה לא מדברותן לי שירות כי הוא מרוויח. תירגע, השווארמה נ ה:מר אפרים מעוד

 ארבעים וחמש אלף תושבים. 

 מעודה.  מר יוני חכימי:

 בית הכנסת שלך מבחינתך שכולם יסגרו. העיקר שיישאר מר טל דנטס:

אחוז תקשיב, אתה לא נותן לארבעים וחמש אלף תושבים לפחות שבעים  דה:מר אפרים מעו

. אבל כל הצד מכרכור אתה מדבר על החדשים ם את זה. אולילא מכירי

הם לא המערבי לא מכיר את זה. ארבעים וחמש אלף תושבים. אומנים. 

 ווארמה. מכירים. גם עסקים. וגם כל זה. כמה באים לאכול ש

 קונים בתל אביב.  לא. הם מר טל דנטס:

עודה. מה היה תקשיב רגע. מ . רגע. מעודה.מעודה, לא מדברים על אומנים מר יוני חכימי:

קורה, מה יקרה למועצה אם חמישים אחוז חס וחלילה מעסקים יסגרו. 

 ההכנסה תרד או לא. 

 ד אבל כמה היא באחוזים. אבל יוני סליחה רגע. היא תרתרד. תרד.  מר אפרים מעודה:

 אני שואל אותך.  יוני חכימי:מר 

 כמה באחוזים.  מר אפרים מעודה:

 לא משנה.  ר יוני חכימי:מ

 אפילו לא שבעה אחוז. אפילו לא עשרה אחוז.  מר אפרים מעודה:
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 ההכנסה שלך תרד. אתה צריך לשאוף מעבר לזה שאתה צריך רגע תקשיב.  מר יוני חכימי:

 לך כסף. רי זה בכלל לא יהיה אח ד מור כהן עמר:"עו

חנות בגדים  אתם תזכרו שכלחברים. זה לא רק בעלי העסקים, שוב פעם,  מר טל דנטס:

וכל חנות נעליים שנסגרת פה וכל פלאפל היא נותנת שירות.  שנסגרת פה

 נכון שיש מישהו מרוויח. 

 היא גם מעסיקה.  מר יוני חכימי:

ותנת תרבות, היא נותנת משלמת ארנונה, היא נאבל היא גם מעסיקה. היא  מר טל דנטס:

חברים בחצי מאוד דברים.  צריכה. היא נותנת חברה. היא נותנת הרבה

ה לא מעביר את המסר שהמועצה באמת שותפה פה, למשבר הכי ז₪ מיליון 

  גדול שהיה בשנים האחרונות. 

רשויות  חיה, ובקשר עם ראשי טל אני חולקת עליך ומכיוון שבתוך עמי אני יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

בסביבה שלנו  וקצת מחקר עשינו, אז לך תבדוק ותגיד לי איזה עוד רשות

אה חצי מש"ח מכיסה ולא בשיפוי הממשלה. תגיד הכניסה יד לכיס, והוצי

 לי. צא ולמד. צא ולמד לפני שאתה אומר את זה. 

ס. זה לא בושה אז יש. יש לא מעט. יש לא מעט רשויות ששמו יד בכי מר טל דנטס:

 ו נוביל את זה. ברור שהכסף לא בא. שאנחנ

ם לא ברור לי הדיון הזה. יש פה. הוא, לא ברור לי. חבריעכשיו העניין  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 חברים. יש פה. 

הדיון הוא פשוט הגר. הדיון הוא פשוט. אנחנו מברכים מאוד על העניין  מר יוני חכימי:

 הזה. 

 הדר. יופי. נ יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 רגע.  מה שאני אומר, אני גם כתבתי. אני כתבתי. מר יוני חכימי:

ה לא מספיק. יוני, זה לא מספיק אבל זה מה יש. זה מה שרציתי לשמוע. ז :ב קעטבימר יוא

להגיד שני מיליון כמו שטל אומר זה פופוליסטי. לא באמת עזוב דיון 

 פוליטי. זה מה שהיה אפשר לתת. 

 אני לא אומר שני מיליון. אני אומר בואו ניקח, רגע. יואב.  לא. חכימי:מר יוני 

 יואב בוא נעשה שנייה סדר.  גן:ד אייל כ"עו

אני חושבת שגם אין מקום בעצם לריב. אנחנו כולנו תמימי דעים שצריך  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 לסייע. בוא תעשה לנו סדר. כן. 
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ב השולחן. א. שלוש מאות אלף שקלים דר סביאנחנו רוצים לעשות ס ד אייל כגן:"עו

מאוד שהמועצה מכניסה יפה מרה יוצא לחמישים עסקים כמו שאורלי א

בעלים זה נכון זה מה שנקרא זה קצת אחרי הזמן וזה את היד לכיס, ל

קצת. א. היא מייצרת גם..הדבר היה צריך להתקבל הרבה לפני החלטה 

ם עסקים בסופו של חמישי הזאת ובתוך התקופה זה דבר ראשון. יש פה

 דבר 

 פונים. לעסקים. הרמנו טל :מר קובי אלון ,"למנכ

 ני יודע. א אייל כגן:ד "עו

 ביא אותם בזמן אמת. ואמרנו להם שאנחנו כדי לה :מר קובי אלון ,"למנכ

העניין הוא נורא פשוט בנקודה הזאת. הכסף שצריך להתקבל יכול היום  ד אייל כגן:"עו

חושב שזה מכל דבר אחר לא רק בגלל שאתה העסקים המקומיים יותר 

י ההכנסות שלך, מאה ושישה וחצציב שלך, רוב חשוב אלא בגלל שרוב התק

פל, זה נורא פשוט. זה הבעיה בנויים על גבייה. העסקים יפלו אתה נומש"ח 

הגדולה. רגע יואב שנייה. יש לך אפשרות לתעדף, חסכת באירועים, חסכת 

ש מספיק. ת. זה כסף שיכול לעבור לשם. יתשע מאות אלף, ביום העצמאו

 רגע. 

הזאת גם היו לנו הוצאות לא צפויות, אתה שוכח שתוך כדי התקופה  אייל יגור:-ריראש המועצה, ה. פ

ונים. חלק מהדברים היו כאן על המצגת אולי לא התרכזת אבל הצגנו נת

 מאות אלפי שקלים שהלכו לכל מיני פעולות שעשינו במהלך הדרך. 

הגר. אם י. נו. עדיין עדכנו אותי לעדכון תקציב. ראיתא. אני לא שוכח. לא  אייל כגן: ד"עו

אמת ואין לנו ויכוח ויש פה זה מה ששאלתי כמה אנחנו חושבים כמו ב

סקים יש? עכשיו אני יודע שיש יותר מאלף. התאגדות עסקים קטנים ע

ף חמש שאני הקמתי לפני עשר שנים יש אלף חמש מאות אנשי עסקים. אל

נותנת ת הזאת שאת נותנת לחמישים ולא מאות וזה לא כולם. התוכני

 על זה שמכניסים את היד לכיס, , לא מספיקה. אנחנו מברכים לאלפיים

 בסדר נכון.  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 אבל זה המקסימום שיכולנו בשלב הזה.  :יואב קעטבי מר

זה גם, אבל זה לא מספיק. זה מנוע הכי  ומוציאים פה חצי מש"ח, שחלקו ד אייל כגן:"עו

עוד חצי שנה. רגע  יואב, אני רק הגל הדף הזה בי, אנחנו נרגיש את כלכל
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יהיה לנו קשה,  אנחנו נרגיש את גל ההדף הזה. בסדר. גל ההדף הזה אומר

לא על שתיים נקודה וחצי שעדיין הממשלה שזה אני מאוד מקווה שנקבל, 

עסקים נסגרים. זה החלון שלנו, זה מה אלא ירידה בגביה מעסקים. ה

ה לא פופוליסטי. היום אנחנו ו נשים יתד. זלפתח. אני אומר בואשצריך 

ה שעוד מברכים על הדבר הזה. בואו  נרא₪ את חצי המיליון מוציאים 

שלושה חודשים בעדכון התקציב, צריך עוד חצי מש"ח. זאת ההצעה שאני 

 מציע. 

. לא את ני התכוונתי זה לא לחלק כסף זה לתת את החכהאורלי, מה שא מר יוני חכימי:

ד את ת לחצי שנה, איש פרילנסר לשיווק. לאחת החכה זה לקחהדג ולתת א

 כל. אני לא מדבר על מעוף. 

ל מקום יש לך שילוט. בואו נעשה שילוט, בואו נעשה שלטים, נעשה את בכ ד אייל כגן:"עו

קים שיגידו שאנחנו הדברים האלה זה ייתן אפשרות גם לדחוף לעס

 שותפים לדבר הזה. 

ק גם באופן אישי. אז ם שאנחנו שותפים. ואני עברתי עסק, עסעסקים יודעי :יגור-ראש המועצה, ה. פרי

 פלברה הזאת. באמת. בסדר. בוא, אייל אל תעשה עלינו את ה

 אני יודע מה קורה בעסקים.  ד אייל כגן:"עו

פו של דבר . זה קל לדבר אנחנו מועצה אחראית. והאחריות בסוזה קל לדבר יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

שאתם עלי. ואני לא אקח החלטה פופוליסטית  ובראשונה היא בראש

 מנסים להוביל עליה והיא חסרת אחריות. 

 אנחנו לא מנסים.  ד אייל כגן:"עו

 זה לא פופוליסטי. להגיד מעוף זה פופוליסטי.  מר יוני חכימי:

 ת החלטה ריאלית. זא ד אייל כגן:"עו

 ת עושה. לא הוגן מה שאי הגר. זה אל תגידי פופוליסט מר יוני חכימי:

לדבר על פופוליזם. לרוץ למגדלור ביום ראשון בתשע וחצי  ואם את רוצה ד אייל כגן:"עו

י שהישיבה נסגרה ולהראות שחברי ההנהלה מצביעים לפני שהם קיבלו לפנ

 יזם. זה פופוליזם זול. את האישור של חברי המליאה זה פופול

מכירות וימי מכירות ומבצעים זה  וק ועושה הרבהאיש שיו גם קניון לוקח מר יוני חכימי:

 צריך. זה לא. מה ש
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לת מחלקת רישוי עסקים תנו לה להוביל. היא עושה חברים. יש לנו מנה גור:י-ראש המועצה, ה. פרי

ם צריך גם נעזר עבודה מצוינת, מצוינת עם כל אנשי המקצוע שסביבה וא

תשאלו את מעולה. לכו ו שה עבודהבגורמי חוץ ותנו לה להוביל. ליליאן עו

 תלמדו. חברים, אני מביאה את זה להצבעה. בעלי העסקים מה היא עושה. ו

 הקשר.  מה מר יוני חכימי:

חצי מיליון שקל. פטור משכר דירה למשך חודשיים לעסקים הפועלים  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

י כמובן נכסי הרשות ופטור מאגרת רישוי שילוט למשך חודשיים, אנב

ורלי ושל קובי, ה של הצוות המקצועי של ג'ובראן, של אמצרפת את ההצע

רים שאולי לא צפינו. להקים סוג של ועדת חריגים למקרה שניתקל במק

מי בעד שירים יד גבוה. תודה רבה. מי אני מבקשת לקיים הצבעה. מי בעד? 

 רים מי נגד?נגד? חב

שלא מגיע ם. שיש עסקים מגיע לה אבל אתם טענתם שלא כל העסקים מר טל דנטס:

 להם. רגע, רגע, 

נגד ולא רוצה  אף אחד לא נגד. אף אחד לא נגד ואף אחד לא אמר פה שהוא ימי:מר יוני חכ

 את התוכנית. 

 הרי יש עסקים שהחלטתם לא לתת להם את הפטור. לאאני שואל,  מר טל דנטס:

 החלטתם. 

אני עושה הצבעה להצעה שלי. מי . יופי. מי נמנע? ם מי נגדמי נגד? חברי יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 . נע? מי נמנע? טוב אני עוברת לסעיף הבא. חברים נרשם שנמנעתםנמ

 אנחנו הצבענו בעד. זה שאת לא רצית להוסיף. את עושה משחק מלוכלך.  מר יוני חכימי:

 אני הצבעתי בעד. את יכולה מה זה השטויות האלה.  :ד מור כהן עמר"עו

הצבעת? מור הצביעה בעד. טל וכגן מה תרשמי שיוני הצביע בעד. מור מה  יגור:-עצה, ה. פריראש המו

 אתה הצבעת בעד טל? אתם מצביעים. אתם מצביעים בעד? 

האם  אני רק שואל. מותר לי לשאול שאלה. איך יודעים לאיזה עסק לתת. מר טל דנטס:

ם. האם העסקים נותנים לכולם באופן גורף. האם יש שם קופת חולים בפני

 הכול, שאלה פשוטה. יש חמישיםוויחו כסף בקורונה. כן או לא זה שהר

  של המועצה. לנואבל מי שבשכירות ש :מר יואב קעטבי

  .עסק שהיה סגור יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 כל כך קשה היה לענות.  אזעסק שהיה סגור. או קי.  מר טל דנטס:
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 מי בעד, אתם בעד גם. אתה בעד טל?  :מר יואב קעטבי

 כן.  יגור:-ה. פרי עצה,ראש המו

ונה במתן הפטור בדמי השכירות היא לעשות התאמה לפי החקיקה הכו ובראן:'ובראן ג'ד ג"עו

קים שמקבלים ועסקים אחרים בפטור מארנונה שמראה את סוגי העס

 ריונים. עושים לפי אותם קריט

 ברור מי שפתח לא יקבל  מר טל דנטס:

 פי תקנות המדינה לפטור מארנונה. היה זכאי על סק ומי שסגר את הע ובראן:'ובראן ג'ד ג"עו

אני מבקש שיירשם בפרוטוקול בצורה ברורה. אני בעד ההצעה הזאת ואני  ד אייל כגן:"עו

י מש"ח ההצעה בעוד תקציב, לפתוח מחדש את הנושא ולהוסיף חצבעד 

 לצורך העניין הזה. 

 אני נגד הצעתך.  מר אפרים מעודה:

 יום. זה הצבעה כי זה גם לא על סדר ה יאללה. אין על גור:י-ראש המועצה, ה. פרי

 מאה אחוז. שיירשם בפרוטוקול.  ד אייל כגן:"עו

 ביקורת. , עדכון הרכבי ועדת מכרזים וועדת 6עוברת לסעיף  חברים אני יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 אפשר הפסקה חמש דקות? רגע הפסקה של חמש דקות.  מר יוני חכימי:

עדכון ה מי שרוצה בבקשה לצאת. ם בדיון בחודש מרץ. אני ממשיכחברי יגור:-. פריה, הראש המועצ

היה בחמש? , עדכון הרכבי ועדת מכרזים וועדת ביקורת. מה 6חברים סעיף 

 אה חמש. מינוי כן.

חסרת רגישות בצורה מגעילה. הושבת אותנו לשמוע שעתיים ולא את  מר יוני חכימי:

 י. לשירותים תתבייש דקותמוכנה לתת הפסקה של חמש 

. אני מבקשת אני לא עוצרת אותך. אני מבקשת לאשר את 5טוב. סעיף  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 אורלי. אתה יכול לצאת. 

 דקות. מה את אומרת את יכולה לעצור חמש  מר יוני חכימי:

רן גלר לשעבר  מקוםאני מבקשת למנות את אורלי ירדן, גזברית המועצה ב יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 6חלז. מי בעד? כולם בעד. תודה. סעיף בר המועצה כחברת דירקטוריון בגז

י ועדת מכרזים זה ספיח של הצעה לסדר שאייל הגיש במרץ. עדכון הרכב

ביקורת יהיה חבר נציג סיעת טוב   וועדת ביקורת, בעצם ביקשת שבוועדת

יכם את הצעת בפנ במושבה וביקשת להצטרף אייל לוועדת המכרזים. שמתי

זים, אביעד יושב ראש, יואב, ת הרשות החדשה. ועדת מכרועד הרכב
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יקורת, מור, אפרים, יעקב צדקה, אורי פרץ, יוני חכימי ואייל כגן. וועדת ב

הגיד לי מי. או שניכם. אתם יכולים יוני, ונציג טוב במושבה אתם צריכים ל

 גם שניכם. זה לא. אז מעולה. 

 ל. ט מר יוני חכימי:

גות אחת הגר ברשותך, ההצעה אם צריך. רק הסתיי נהיה שנינו לי בעיה אין ד אייל כגן:"וע

צו ל 125לסדר נשענה על החוק והחוק מדבר על כך שהרכבה הסיעתי סעיף 

י הכולל של כל הוועדות האמורות המועצות מדבר על כך שההרכב הסיעת

ה המועצ יהיה בהתאם להרכב של המועצה. ומכיוון שההרכב הסיעתי של

של עוד חבר  וזיציה יש שליש, עצם הצירוףהוא נכון להיום שבאופ

מהקואליציה הוא צירוף שלשיטתנו הוא לא חוקי, אין לנו שום בעיה שיהיו 

 כן. רי קואליציה ושני חברי אופוזיציה ולארבעה חב

 חי. אי אפשר שישה. יש שבעה חברים זאת ההצעה שלי בהרכב הנוכ יגור:-ה. פריראש המועצה, 

וד פעם שוב פעם מה זה שבעה . לא לשיטתנו רק שנייה, עיהיו חמישהאז  ד אייל כגן:"וע

חברים, שבעה לא משקפים את ההרכב הסיעתי. זה לא משקף. זה מוריד 

שיהיה הרכב ועדת מכרזים סוג של  תנו. ולכן אם גברתי רוצה כאילואו

אנחנו  לא המצב.ני וואי. זה חותמת גומי מה שאני מבין שזה קורה היום א

 יכולים לעשות. צריכים, אנחנו לא 

 לפי חלוקה של מנדטים, זה החלוקה.  מעודה:מר אפרים 

 לא. סליחה.  ן:ד אייל כג"עו

 אם יש סיעה במקום אחר זה לא.  אחת יוצרים ...הכולל.רק ..בבת  ובראן:'ובראן ג'ד ג"עו

 יש סיעה גדולה. יים שבע לשניים שש אין סיעה. אבל פה אין סיעה. לשנ מר טל דנטס:

ועצה והגר מכירה אותו היטב. היה חמישה חברי נים הנוהל במכמה ש ד אייל כגן:"עו

 מועצה. 

ם אפשר להחליט את ד ולבדוק את המספריחברים אין בעיה אפשר להורי יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 זה בפעם אחרת. 

 שניים מאופוזיציה ושלושה.  ד אייל כגן:"עו

 ל זה נבדוק את זה. אז לא נצביע ע  ד סיני:יעעו"ד אב
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ה. ניקח לבדוק בינתיים אתה לא חבר ועדת מכרזים, בינתיים אתה גם מעול יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

ת זה חמישה והכל א לא מתמנה לחבר וועדת מכרזים. אנחנו משאירים

 נשאר כמו שהיה. 

לא את סליחה. מה זאת אומרת.  אני חייב להיות,סליחה מה זאת אומרת.  ד אייל כגן:"עו

 .יכולה

 וצה טוב, אתה לא רוצה. ה, אתה רמביאים להצבע מר אפרים מעודה:

 כן. נכון. אז ככה. או שאתה מחליט להישאר בחוץ ונחליט.  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 מה זה. לא זה לא.  ד אייל כגן:"עו

ו שהצעתי שבעה לאשר את ועדת המכרזים כממעולה. יופי, אז אני מבקשת  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 חברים. 

  את לא שלטון יחיד.זה לא עובד ככה.  :סיניביעד עו"ד א

צה שמצביעים. נכון אני לא שלטון יחיד. יושבים פה ארבע עשרה חברי מוע יגור:-המועצה, ה. פריראש 

על ההצעה אביעד, יועד, אפרים, יעקב צדקה,  אני מבקשת לקבל החלטה

 י ואייל מי בעד? יפה. מי נגד? מי נגד? אורי יונ

משפטי, אתם לא יועץ החייב לשאול את ג'ובראן. סליחה יש לי שאלה ל אני מר טל דנטס:

ות. את יכולים להצביע על זה. מותר לי לדבר עשר דקות. אני ידבר עשר דק

עשר דקות אני ידבר עשר דקות. את יש לי . לא תעשי פה מה שאת רוצה. די

 לשירותים תלכי לשירותים. רוצה ללכת 

 שה. שעה תשע ורבע, אני מקשיבה. בבקשה. בבק יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

מה זה. אני אשאל את ג'ובראן, אני אשאל אותה ואת תעני אם אני רוצה.  :ל דנטסמר ט

לפי הרכב המועצה. אם  יוני. מגדיר במדויק. צריך להיות יחס שוו יש החוק

ין פה במחשבון תוצאה יותר ברורה מהתוצאה אנחנו חמש, חמש עשרה, א

. ה לכאןחשבון תוצאה יותר ברורה. אין פה לכאן ואין פהזאת. אין פה מ

  ..ראש המועצה. אני מקשיב. ואתה מייצג פה את המועצה 

 ר. החוק מחייב שההרכבה הכולל של הועדות ישא  :ובראן'ובראן ג'ד ג"עו

 כרזים. זה פשוט ועדת מכרזים. מה זה ועדות. ועדה. ועדת מ מר טל דנטס:

 ובר אולי בעיניך. מד ובראן:'ובראן ג'ד ג"עו

 יני. לא בעיני, מה זה בע מר טל דנטס:
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זיציה, הנהלה לא יש הרבה ועדות. המשקל הולך להיות חלק לפי האופו ובראן:'ובראן ג'ד ג"עו

להיות גם ועדה מסוימת הנהלה ולא אך ורק לוועדה מסוימת. מה שיכול 

  פחות

אומר. אני יש ועדת מכרזים, מה אתה אומר, אני לא מצליח להבין מה אתה  מר טל דנטס:

ה יעשה צדק בוועדת ועדת החוץ..לדעתי זאתה רוצה שתפטר אותנו מ

לועדת תחבורה? אף אחד לא  מכרזים. איזה הקשר יש בין הועדת מכרזים

 ד סליחה. נוגע בזה. זה לא נכון. עם כל הכבו

שני חברי  אברהם מור שהיה במועצה חמש שנים. אם זה חמישה של ובראן:'ובראן ג'ד ג"עו

 אופוזיציה.

  לא היה ככה. מר אפרים מעודה:

 אפרים. שנייה רגע  ובראן:'ובראן ג'ד ג"עו

 רבעה. היה...והיינו א  מר אפרים מעודה:

חברים בואו  .אפרים, אני רוצה להסביר משהו. אני לא יודע מה היה הרכב ובראן:'ראן גוב'ד ג"עו

 אני רוצה להסביר. יואב תן לי דקה. 

ן אתה לא יש יועץ משפטי. ברגע שהוא אומר תצביעו כמו שזה. כגאבל  מר טל דנטס:

אין לי  כשיו אתה רוצה. טל רוצהרצית להיות אצלנו בוועדת מכרזים. ע

 בעיה. הויכוח הוא. אני אשמח אתה מתקבל בברכה באהבה. 

מים שוכח שהוא של המועצה. הוא חושב שהוא של שפטי לפעהיועץ המ מר יוני חכימי:

 משפטי זה כמו של ביבי. הגר. היועץ ה

אני לא זים זה שנייה רגע. אנחנו רצינו ועדת מכרזים אתה רואה ועדת מכר :אביעד

 . יודע אם אתה תשמח

הנקודה היא כזאת. ועדת מכרזים זה ועדה שהיא דנה בכספים גדולים.  מר טל דנטס:

ת החשובות של המועצה. הוועדה הזאת יש לה. לא ת הועדוזאת אח

 שמעתי. 

שדיברנו על ההסכם הקואליציוני בינינו. זה אגב לא רצית להיות חלק בה כ יגור:-המועצה, ה. פרי ראש

משנה לתכנון ובנייה שביקשת לא להיות חבר ועדה היחידה זאת וועדת ההו

 בהם. אני רק אומרת. 

ת חבר בוועדת מכרזים. את רוצה לפתוח. את רוצה תי להיואני לא ביקש מר טל דנטס:

 הסכמים הקואליציוניים שהבטחת. זה מה שבא לך עכשיו.לפתוח את ה
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עדה, לאופוזיציה יש נפתח את הנושא גם את זה. הוועדה הזאת היא ו

ק...אופוזיציה שותפה והאופוזיציה גם מבקר. אני אמור אני נכנס לא מספי

ל שתיים חמש אין בעיה. זה בדיוק. זה בהרכב שבהרכב של שתיים שבע. 

לסדר. שיהיה. אני אביא  אתה רוצה שנקרא את ההצעהמה שאנחנו רוצים. 

אישרה אותו בפרוטוקול הקודם. תמתין. ההצעה את ההצעה לסדר והגר 

נתן יועדה מוועדות המועצה בין אם תפרקו או שלא תפרקו יאמרה בכל 

לם היחסי והרכבם ..כלל לאישור אופוזיציה בהתאם לגוד..לסיעות ה

ים המונה ה ולמען הסר ספק ולשם ההדגשה כך יעשה בוועדת המכרזהמועצ

ידו של מר יוני חכים ימונה חמישה  החברים שהרכבה ישתנה כך שלצ

מונה לוועדת מכרזים עם כל אחד מחברי החתום מטה קרי אייל כגן י

טעם סיעת  היא יאת המועצה לשבת ...מהקואליציה. כמו כן תתבקש ממל

וקול. היא תראה שהיא תמצא את סעיף אחד ולא גברתי ...פה את הפרוט

ותה. אי אפשר שתיים שזה ...זאת ההצעה שהיא צריכה לעלות א את סעיף

נחנו לא בקואליציה אז בואו גם לנסות לאחוז את המקל משני הקצוות. א

ה. לא רוצים להצטרף נגמור יפה. אנחנו לא מצטרפים לקואליצי

חמש זה צוג מלא. שתיים ייקואליציה. אנחנו באופוזיציה, רוצים ל

חלטה שצריכה להיות וזה מה שאני מבקש לא...ועדת מכרזים, זאת הה

 המשפטי יאשר תודה.שהיועץ 

י מציעה הרכב של שבעה. אביעד יושב ראש, יואב קטבי, אפרים טוב. אנ יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

להצביע יוני חכימי ואייל כגן. אני מבקשת  יעקב צדקה, אורי פרץ, מעודה,

 מי בעד? 

  אנחנו חלק אחר. ד מור כהן עמר:"עו

 מי נגד?  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 חנו רוצים שתירשם הסתייגות בפרוטוקול שאנחנו אנ מר טל דנטס:

 מי נגד. מי נגד. מי נגד.  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 לרשום שם הסתייגות. קשים אנחנו מב ד מור כהן עמר:"עו

 אני לא שומעת אותך מור. הוא צועק.  יגור:-. פריהמועצה, הראש 
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זה בדיוק מה אז בדיוק. אותו את לא מצליחה לשמוע גם. מה שהוא אמר  ד מור כהן עמר:"עו

באחד אנחנו תומכים בו, באחד אנחנו מבקשים שאנחנו מבקשים. 

 הסתייגות. חבל שאתם לא שומעים את זה. 

 עתם נגד ההרכב של ועדת מכרזים. מעולה. אז הצב יגור:-מועצה, ה. פריראש ה

 . מה קבלת , השנייה מקבלת את מי שתומך בה. לפיתיש הצבעה. ראשונה מ ראן:וב'ובראן ג'ד ג"עו

שה. אין בעיה. החלטה אחת תהיה הצעה שהוגשה על בוא נעשה את זה בבק :אורי

  ידי ראש המועצה אנחנו תומכים בה. או קי.

ה מצביע פה זה ועדת מכרזים, זה הרבה כסף. זה שיהיה ברור אורי, את ס:מר טל דנט

כסף. זה חזר, אורי ואביעד שניכם. זה בדיוק הנקודה שאתם כחברי הרבה 

 תה רוצה אל תענה לי סליחה. מה שאני רוצה א כניסאני י ,קואליציה

 אני כאילו איזה שופט מהצד.  ד אביעד סיני:"עו

 לק מהתפקיד שלך. אתה בקואליציה, זה ח אתה לא שופט. מר טל דנטס:

 טוב. אני עושה משהו  ד אביעד סיני:"עו

 לגמרי אתה עושה משהו טוב ועדיין יש פה, יש פה לא  מר טל דנטס:

 אמרתי אתם רוצים  ד אביעד סיני:"עו

 אנחנו רוצים בועדת מכרזים, יש הצעה לסדר. והיא תאומץ זה הכול.  ד אייל כגן:"עו

 שה. בבק ד אביעד סיני:"עו

 זה הכול. שתיים וחמש.  יל כגן:ד אי"עו

 מר לכם יועץ משפטי. א ד אביעד סיני:"עו

 אין בעיה. הצעה לסדר אחת שלנו אנחנו רוצים. הצעה לסדר.  מר טל דנטס:

 בסדר עשינו שלוש שתיים ושש. לא שתיים וחמש. שתיים נשאר.  יעד סיני:ד אב"עו

 את ההצעה שלך לסדר?  ה נעלהתה רוצא מר אפרים מעודה:

ב. מי בעד ההצעה של אייל? ארבעה. תודה. מי נגד? מעולה. מי בעד טו יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 נגד? מי נמנע? ההצעה של ראש המועצה? תודה. מי 

 תדעי שההצעה הזאת לא חוקית.  כגן: ד אייל"עו

ל ההצעה שלך אתה צריך להצביע נו עאבל הצבעאתם לא נגד ולא נמנעים.  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 פה. 

  אנחנו נמנעים.  ר:ד מור כהן עמ"עו

 אנחנו נמנעים.   ד אייל כגן:"עו
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 הלאה. סבבה. יופי.  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 בה בכלל כאילו אבל בסדר.לא סב ד אייל כגן:"עו

ילנה הגברת א ת אגף החינוךאישור הארכת השירות של מנהל הלאה.  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 זגול. 

מכרזים זה השקיפות שלך. בסדר מעניין, אנחנו יודעים  זה השקיפות. ועדת מר טל דנטס:

 טוב. עוד כמה דברים שנעשים שם. לא הכי.לא הכי זה לא נראה הכי 

חברים אני מבקשת להאריך אני מבקשת את אישורכם להאריך בשנה  יגור:-המועצה, ה. פריראש 

ה של מנהלת אגף החינוך של אילנה גזול מי את תפקידאת שירותה,  נוספת

 עד? מי בעד? מי נגד? יוני בעד. מור בעד. ב

שוב פעם  על בסיס מה. אני מבקש לדעת על בסיס מה. שנה שעברה. אני מר טל דנטס:

 דבר. י

 67יל וגברים עד ג 62נשים משחררים בגיל אתם יודעים איזה הפליה זאת ש ד אביעד סיני:"עו

 זה הסיפור פה. . למה. 67יל יעבדו עד גלמה. ש

 מה זה קשור. זה לא הסיפור, הסיפור זה אם אתה רוצה.  גן:ד אייל כ"עו

 זה לא הסיפור פה.  מר טל דנטס:

 .67. שיעבדו עד גיל 67וגברים בגיל  62בגיל רים נשים משחר :ד אביעד סיני"עו

 ם וארבע. העבודה. שישי. אני מעלה את גיל 64בגיל  ד אייל כגן:"עו

 דע. נשמה. נעשה פה. אתה יו ד אביעד סיני:"עו

מור ויוני הצביעו בעד. טל ואייל עדיין לא הצביעו. נא תגידו את הצבעתכם  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 וקול. י שנרשום בפרוטכד

שיבי תקשעה ורבע הקשבנו לפסטיבל של הקורונה, עכשיו זה לא עובד ככה.  ד אייל כגן:"עו

 לנו. 

צים להאריך לה וביקשתם את אישורנו. שנה שעברה אמרתם שאתם רו נטס:מר טל ד

רוצים להאריך לה כי החקלאי הולך לפיצול וחשוב שהיא תישאר והיא 

 ה. תקדם את זה כי היא מכיר

 פיצול שנדחה בשנה נכון. הוא יקרה בשנה הקרובה.  יגור:-צה, ה. פריראש המוע

 . חהזה נד מר טל דנטס:

 ₪? ה שבעים אלף כמ ד אייל כגן:"עו
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קיבלת תשובה לשאילתא. אתם כרגע הצעתם לקחת עוד יועץ לענייני  יגור:-, ה. פריראש המועצה

ואלים שני אתם ש עסקים, אז מצד אחד אתם מציעים לקחת יועצים ומצד

 שאילתות כמה שילמנו עליהם. אתם לא כל כך. אתם קצת מזגזגים. 

 ₪. יקשת שבעים אלף את לא עושה כלום. את ב בלא ד אייל כגן:"עו

 זה לא יועץ.  ני חכימי:מר יו

 את גם לא תעשי עם זה שום דבר.  ד אייל כגן:"עו

יה שלך מה הם קואליצתשאלי את חברי הזה לא יועץ, את  מזגזגת,  מר יוני חכימי:

מדברים על היועצים בישיבות מכרזים. תגידו לה מה אמרתם על היועצים 

 ביאה. מ שהיא

 מה אתם מצביעים? טוב. טל ואייל  גור:י-ראש המועצה, ה. פרי

 היא שמעה הכול.  מר אפרים מעודה:

 שוב פעם, אני רוצה לשאול. בחוץ מר טל דנטס:

י הצעתי עובד פרילנסר למען מטרה מסוימת. לא אנעץ, יוואני לא הצעתי  מר יוני חכימי:

 יועץ תכלס.

 פרילנסר/ יועץ כן טל.  בדעו יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 תכלס.  לא יועץ. ר יוני חכימי:מ

אוקי. אז מעכשיו כשתבקשו רשימת יועצים נקרא להם עובדים בשכר  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 חיצוני בסדר. 

 מקף סלש מנהלת אגף משאבי אנוש. , מנהלת ד מור כהן עמר:"עו

 ועץ החינוך שסיבך אותך. י מה עשית עם היועץ גזם. מה עשית עם מר יוני חכימי:

טל בבקשה מה רצית לשאול? אתם מפריעים לטל לדבר לחבר שלכם כן.  ר:יגו-ראש המועצה, ה. פרי

 טל. 

 אנחנו לא מפריעים.  ד אייל כגן:"עו

 טל אתה חבר שלי לא רק שלהם. גם כגן וכולם. גם. טל חבר שלי  מר אפרים מעודה:

 . כן טל. יםכולנו חבר יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

המציא אותך אם לא היית. תאמין לי. אני רוצה . היה צריך ליש לי סבלנות מר טל דנטס:

לשאול על בסיס איזה מדדים. היא מובילה את תחום החינוך כבר הרבה 

. והשקיעה ומשקיעה אבל על בסיס איזה מהלבשנים ועבדה יפה ונתנה לנו 

אישו גדול להאריך  ואמדדים. שנה שעברה ביקשתם שהיה באמת איזה שה
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בעולם החינוך הוא עולם שמתקדם. הוא  אנחנו יודעיםאת תפקידה. כפי ש

 עולם של זום. הוא עולם מודרני. על בסיס איזה מדדים 

שאיכשהו עוד עובד פה ואם היא חידים על בסיס זה שזה אחד האגפים הי ד אייל כגן:"עו

 תצא משם הכול יתרסק בכלל. 

האם לא ריך בשנה, ז אני שואל על פי איזה מדדים. האם להאא כביכול.  מר טל דנטס:

להאריך בשנה. האם שנה הבאה  יהיו מדדים אחרים. איזה שהוא. זה לא 

. ף עובדנעים נכון שהדיון הוא לא דיון נעים. אף אחד אני לא רוצה נגד א

 אבל בסוף. 

זה אילנה. נגד אף עובד אבל  יולא רק נגד אליהו בשאילתות וקובי, ועכש יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 . כן. ככה בקטנה

 אני אשאל איזה עובד ואני אחליט מה לא נעים לי, ומה נעים לי.  טל דנטס:מר 

ה על החזקים ? את מגנמישהו שלא מגן על העובדים. על זה על מה את מגנה ד אייל כגן:"עו

 ואת לא סופרת את עזבי הגר. 

עבודה ם עושים י מגנה עליהם. הם עושים עבודה מצוינת. האנבוודאי ש יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

מצוינת וזה נורא קשה היות שפעם ישבתי במקום שלכם. היות שפעם 

ישבתי במקום שלך איל אז אני יודעת כמה זה קשה לשמוע על עבודה 

  טובה.

 עבודה טובה יש הרבה מאוד עובדים שעובדים עבודה טובה.  דנטס:מר טל 

נו עושים עבודה מצוינת. אגב, אמת שאנחאני יודעת, זה נורא קשה. אבל ב יגור:-ריפ ראש המועצה, ה.

 אני גם ידעתי לפרגן בזמנו. 

 מה זה לפרגן.  מר טל דנטס:

 ידעת לבכות.  מר יוני חכימי:

 עבודה. במפלגת הבמיוחד  מר טל דנטס:

תם חסרים להצבעה אני א כן. בבקשה. טל ואיל רק אתם חסרים להצבעה. יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 . מצביעים עוברת סעיף. מה אתם

 לא ענית לי. את מוכנה לענות. אולי קובי יענה.  מר טל דנטס:

 לא. לא. מה אתה מצביע.  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

אז אני אדבר. אם אין תשובה אז אני אמשיך לדבר. יש י שאלה. אני שאלת מר טל דנטס:

 י יכול לעשות. אנלי פה איזה שלושים דקות. 
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שמעתי את השאלה שלך, מה אתה מצביע. לא. יש לך בדיוק עוד יופי.  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 ארבע. 

 כמה. אייל מוותר על עשר דקות שלו.  מר טל דנטס:

 אני מוותר לך עשרים דקות. מוותר.  אני גם מר יוני חכימי:

ב בישוב הוא לא נעים בוא נגיד, מצאנחנו יודעים שהנדבר קצת על חינוך.  מר טל דנטס:

יה יותר טוב. במיוחד בחקלאי יש שם לא מעט בעיות אפים שיהכולנו שו

ובהרבה דברים שעומדים על הפרק וצריך מישהו שיכול להיות שייתן איזה 

 שיבה מבפנים. בשביל לפתור את הבעיות. ה שהיא חחשיבה מבחוץ או איז

 . שסיבך אותה.עץבשביל זה היא לקחה יו מר יוני חכימי:

 תי. . לא הבנאה. בשביל זה מר טל דנטס:

 שיחשוב מבחוץ.  מר יוני חכימי:

אני שומע גם שהחלטתם על אורט או לא החלטתם על אורט או כן  מר טל דנטס:

ט. זה לא ברור. עכשיו אילנה ם על אורהחלטתם על אורט או לא החלטת

לייצג לציבור ושלא  ו,יכולה  להיות פה ולייצג את ההחלטות או לייצג לנ

לא יהיה פיצול. אני יודע. נסתרות דרכי פיצול,  נדבר על פיצול, יהיה

הפיצול. והפתרונים לתושבי המועצה. יש הרבה מאוד תושבים שמודאגים. 

וב, חלק מזה בגלל החינוך. בדים בישהרבה מאוד תושבים אפילו גם עו

יך לוקחים את א וצריך לראות איך מקדמים את הישוב מבחינה חינוכית,

ה המשמעות של הפיצול. איך פצלים ומחקלאי והאם מפצלים או לא מ

על מקימים עוד תיכון. איך מקדמים עוד דברים ואם אתם לא יודעים 

החינוך אז ראית על בסיס איזה מדדים אתם מאריכים עוד שנה למי שאח

ל זה קצת בעייתי. יכול להיות שהמדדים הם טובים מאוד. הכול בסדר. אב

ישוב, ראש המועצה שהנהלת האני חושב שצריך להיות איזה שהוא מדדים. 

לא יגיד מנכ"ל המועצה, שלא יהיה לך אישי, אז אני יגיד ראש המועצה, 

מדדים. אבל אלו צריכה להיות להוביל, זה בסדר שאילנה נחמדה אלייך 

שבהם יימדד ארבעים וחמש אלף תושבים, יהיה להם חינוך קצת יותר טוב. 

צת לשאוף יותר. ל אפשר קר תמיד לשאוף עוד יותר. החינוך מעולה אבפשא

יש בעיות בחקלאי, כולנו מכירים, אתם מכירים אותם וגם בכל היסודי. גם 
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ריך לטתם להאבמקומות אחרים. סך הכול שאלה על פי איזה מדדים הח

 עוד שנה את התפקיד של מנהלת אגף חינוך. נראה לי 

 שלוש. שואל אותי עובדת נפלא ואני נותן לה עוד ה אם את מר אפרים מעודה:

 נפלא זה בסדר אבל זה לא מדד. אתה מבין שזה לא מדד.  ר טל דנטס:מ

 אתה יודע מה האלטרנטיבה שתהיה.  מר אפרים מעודה:

 איזה מדדים מה הציון, איזה מדדים שנמדד עובד.  לדעת רק אני רוצה מר טל דנטס:

 חללא מתייחס לאפליה שזה רק בגלל שהיא אישה. אני מאה טל למה את ד אביעד סיני:"עו

 לנו שיחוקק חוק בכנסת. 

זה המדד קודם כל זה תשובה. אתה רואה זה מדד אחד. אני מקבל אחלה.  מר טל דנטס:

 . ם בסדר זה גם תשובהתגידו שזה מאה אחוז מדד. זה ג

 לא היה דיון אם היא הייתה פה.  ד אביעד סיני:"עו

נמדד לא  הל אגף חינוךלא נכון, לא נכון, מנהל אגף חינוך. לא נכון. מנ זה מר טל דנטס:

על פי גבר או אישה. אלא על פי טוב או לא טוב. מנהל אגף חינוך לא יכול 

דבר מבורך והלוואי ויהיו  להימדד רק על פי אישה או לא אישה. אישה זה

 הרבה נשים.  עוד

 אבל כגן.  ד אביעד סיני:"עו

 אורלי גם לך נאריך.  :דהמר אפרים מעו

ילו יש לך משהו נגד נשים. קודם צעקת עלי אחרי טל זה מתחיל להישמע כא יגור:-ה. פריראש המועצה, 

 זה חני, עכשיו אילנה זה נשמע כאילו יש לך משהו נגד נשים. 

 נו באמת.  דנטס:מר טל 

טות. חוסר חלבה, חוסר תכנון, חוסר יכולת לקבל הבקיצור, חוסר חשי :כגן איילעו"ד 

טוי תעלי את זה יכולת ניהול. כל מי שמשקף את המועצה בא לידי בי

הכול בסדר. תעלי את זה להצבעה וזה הכול. יירשם בפרוטוקול  להצבעה

 א על סמך קריטריונים. שלא אמרת לנו את הקריטריונים. קיבלת החלטה ל

 יע, אתה נגד, בעד או נמנע? צבאז מה אתה מצביע רק? אייל מה אתה מ יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

ת העסקים את גם סוגרת, ני מבקש קריטריונים. אאני בעד אילנה תמיד. וא :ל כגןעו"ד איי

 את התיירות, את הקהילה.  את כישלון זה הכול. נקודה. 

 מעולה. או קי. תודה. טל מה אתה מצביע? יגור:-ריראש המועצה, ה. פ

 נמנע. כן.  :מר טל דנטס
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 נמנע תודה. חברים   יגור:-. פריה ראש המועצה,

 חור של שנה וחצי. אתה יודע את זה באי מר יוני חכימי:

, הצטרפות המועצה כיזם התוכנית. 8להגיע לסעיף חברים אני מבקשת  יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 353-01212-889, שמהווה בעצם שינוי לתוכנית 308-0783423תוכנית 

לוועדה המחוזית. בוועדה המקומית ת ונת עומרים. תוכנית שמוגשבשכ

גע שנחדש ים כיזם. אז אמרנו שברבעצם לא קיבלנו החלטה שאנחנו מצטרפ

את הישיבות. מה שיבוא קודם, המועצה או הוועדה נוסיף את הסעיף הזה 

התוכנית מהוועדה המחוזית. היא תקועה שם כבר  כדי שנוכל לחלץ את

 בבקשה. מי בעד?  איזה חודשיים.

 אני צריך הסבר לא הבנתי.  ס:נטמר טל ד

 רק הסבר קטן. אריה.  מר יוני חכימי:

ו דנו בתוכנית. אני מזכיר לכם שבתוכנית שיצאה במסגרת  שקד באו אנחנ אריה רפפורט: 'דרא

באנו לאורלי שאנחנו לא הולכים תחילה יזמים ביקשו הקלות שבס. 

ת את ררם לתב"ע שבין היתר גם משחלתפיסה של הקלה, אנחנו הולכי

סוגיית המסחר עשינו תוכנית כזאת. כשבתוכנית כתוב שהיזם הוא 

החלטה של המועצה שהיא באמת אכן יוזמת  ועצה המקומית אז חייבתהמ

היינו  את התוכנית, אחרת הוועדה המחוזית התוכנית לא נקלטת. לו

בוועדה היה  כותבים בתוכנית שהיזם היא הוועדה המקומית, אז הדיון

הזה למרבה הצער מי שערך את התוכנית. ולכן זה מחייב  וןמייתר את הדי

 אשרר אותנו כיזמי התוכנית.קומית ולכן הנתון פה לאותנו. מועצה מ

 זה לא משהו פרוצדוראלי רגיל. יש פה תוכנית שלמה.  מר טל דנטס:

  ,אפשר להצביע אחרי שקיבלנו יוני חכימי:מר 

 מה שקשור לעומרים זה בכי לדורות.  כלא אני נגד. ודאי אני נגד לא. ל מר טל דנטס:

תב"רים  9ז כולם בעד? אתה נגד? תודה. סעיף ני. על שמונה. יוני. אכן יו יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 אורלי בבקשה. 

שלושה מיליון שמונה מאות  בית ספר כרכור,יתות של בניין כ 2089תב"ר  ח אורלי ירדן:"רו

 רבע אלף. שבעים וא

 , הלאה.ישר כוח יגור:-יפרראש המועצה, ה. 
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תב"ר של שלושה מיליון תשע ית ספר נועם, , בינוי כיתות ב2090תב"ר  ח אורלי ירדן:"רו

, בינוי כיתות בבית ספר שבילים דמוקרטי 2091מאות שלושים אלף. תב"ר 

. שעארבעה עשר מיליון שש מאות ארבעים ותחם בגין, על סך של ל שם מנע

שבעה  שלאנחנו מבקשים פה הגדלה לאי, חק, תוספת כיתות ב2059תב"ר 

ר חמש עשרה מיליון ארבע "בת הכלסך  ,עתשעים וארב מיליון שלוש מאות

 . רבעת שלושים ואמאו

  ?התב"ר בזה ממתי  מר יוני חכימי:

ון, ועכשיו הרשאה אחת נפתחה לפני חצי שנה כשקיבלנו שבעה וחצי מילי :יגור-ראש המועצה, ה. פרי

חצי פער של במיליון. קיבלנו עוד שבעה וחצי מיליון זה י שישה וחצ ,סליחה

ע חמש עשרה מיליון ארבע מאות שלושים וארבע לבינוי שנה. בעצם כרג

 כיתות. 

בעצם  מאה חמישים אלף שקל,מבנה יביל לבית ספר חקלאי על  936תב"ר  ח אורלי ירדן:"רו

ות רנשל משרד החינוך על שבעים וק מה שאנחנו מבקשים פה זה תקציב

 הרשות שמונים.

אם היינו בונים עם הכסף שהתקבל כיתת יביל. הלמה היינו צריכים את  מר יוני חכימי:

התפקוד הזה לפני חצי שנה. אז היינו חוסכים את היבילים האלה. חוסר 

לפועל מביא אותנו לעוד שתי כיתות יבילות בחקלאי. להוציא את הדברים 

  ,לנו הרי לפני חצי שנה זה היה

ת כל העבודות ל להתייחס. התב"ר שהיה לפני חצי שנה לא מכסה אוכאני י אריה רפפורט: 'אדר

על הבניין הנוכחי, לקח ממ"ד  בניית שלבנייה והיה לנו קושי לאשר תוכנית 

ערוך לפרסום. גם אני לא הסברתי זמן לתכנן, להגיע למצב שהמכרז 

אנחנו כן ות שהית. זה נמצא כרגע בקנה יכול לבכיתה נוספשאנחנו עושים 

ם כך אז אולי ואשהיא מהירה שיטת בנייה נו באנחכי נעמוד בלוח זמנים 

 .כרגע ליתר ביטחון, אנחנו משריינים את הכיתה הנוספתאבל זה ייפתר 

 זה מוכן למכרז כבר? מר יוני חכימי:

 כן.  אריה רפפורט: 'אדר

 . לעשות מכרז. איפה יושב הראש צריך ביום ראשון מר יוני חכימי:

ה ש. אז אנחנו צריכים להיות ר אבל כדי להיות און דה ספ סייד למקרבסד יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 ערוכים ולא להביא בדקה התשעים יביל עד שנביא אותו. 
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זה לפני חצי שנה. אז היינו חוסכים שלוש מאות אלף אם היינו עושים את  מר יוני חכימי:

 .₪ 

 ר היה. הלאה אורלי. הוא כרגע הסביר לך למה אי אפש י.או ק יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

מבנה יביל לבית הספר שרת, גם שמונים אלף שקל מקרנות  2097תב"ר  :ח אורלי ירדן"רו

יביל לבית ספר  מבנה 2098הרשות ושבעים אלף שקל משרד החינוך. תב"ר 

מבנה יביל  2099ת. תב"ר קרנות הרשוחמישים אלף שקל שבילים, מאה 

שתי כיתות בגנ"י  בינוי 971ר "תב .₪לף ר חקלאי מאה חמישים אספלבית 

פה הגדלה של שלוש מאות חמישים אלף שקל קרנות כרם יש ברחוב ה

 ,2092הרשות. תב"ר 

 הנה עוד אחד. כן.  מר יוני חכימי:

  ?רגע, למה צריך פה הגדלה ס:מר טל דנט

  גנ"י בכרם? ?של מה ח אורלי ירדן:"רו

לא תקציב מאה אחוז. בדרך כלל  הואשאנחנו מקבלים ממשרד החינוך  מה :אריה רפפורט 'אדר

דות פיתוח ותשתיות וזה בעצם של הרשות על החלק סיר שמה. חסר עבומח

  הזה.

 חנו מחכים. אנחנו לא ידענו את זה לפני זה. אנ מר טל דנטס:

ללו שמשתנות ה ו יותר מה המדיניות של העבודותאם אנחנו רוצים פחות א אריה רפפורט: 'אדר

  בכל אתר ואתר ואנחנו מעדכנים.

, אז נועם בינוי בבית ספר ,ם שעל כל מקרה למשלי אזכיר שהתב"רירק אנ ח אורלי ירדן:"רו

של הרשות.  עסיוכולו בעצם משרד החינוך אבל בסוף זה לא יהיה. יהיה 

חקלאי בבית ספר פרטנית  נגישות 2092תב"ר  .נעדכן את התב"ר אנחנו

בית ספר נגישות פיזית  948משרד החינוך, תב"ר מ שקלם אלף שימאה שלו

לטובת הפרויקט הזה.  שקלת תוספת של חמש עשרה אלף מורשה מעלי

החלפת שטיחים יש פה הגדלה של  596תב"ר "עות נקודתיות, ב, תב"רת

מאה אלף  לשהגדלה ה תב"ע מרכז המושב עדכון 449תב"ר  שקל.אלף  מאה

ר של "בתהכלת , סך חסידה -יונה -מת צמדהצותכנון  2093תב"ר  ל.שק

לף שקל קרנות רשות. הסדרת צומת דרך , חמש עשרה אחמישים אלף שקל

רד התחבורה, ממש ₪חמישים ושישה אלף  2094, תב"ר התחיה -למרחב

תכנון  2095ל מקרנות רשות, סך הכל שמונים אלף. עשרים וארבע אלף שק
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עים ושניים, קרנות הרשות רבא החרובים משרד התחבורה -הדקליםצומת 

מרח' הדרור  ברחושמונה עשרה, סך הכל שישים אלף שקל. סלילת 

, סך הכל הגדלה של מיליון מאה של קרנות הרשות. 496, שלומציון -המעלה

 ה אלף שקל.תבר סימון כבישים מא 2088ר "תב

למה . ן מאה. מה זה הגדלה במיליון מאהרגע, לא הבנתי ההגדלה במיליו מר טל דנטס:

 הגדלה במיליון מאה. 

ואנחנו מכניסים פה עבודות מים סלילות ס רק להזה מתייחר כיוון שהתב" אריה רפפורט: 'אדר

 שנדרשות. 

  ?זה לא היה ידוע או זה מה מר טל דנטס:

 . זה תוספת.  לא אריה רפפורט: 'אדר

רבע ים ואישר של חמ"הכלת בבדרכים, סך טיחות פעילות ב 2096 תב"ר ח אורלי ירדן:"רו

יון הרחבת חנ 467אלף שקלים, שלושים ושלושה קרנות הרשות. תב"ר 

 מקרנות רשות. ₪ל חמישים אלף הרכבת, תוספת ש

 ?למה שם העבודות מתארכות יותר מידי מר יוני חכימי:

מון שיש לה קו ראשי בהתנהלות מול חברת רי א ומתןכי יש לנו בעיות במש ט:אריה רפפור 'אדר

  צה את המתחם הזה. צריכים להגיע איתם להסכמה.חושל מי תהום ש

 ניין אותם משהו. לא מע מר יוני חכימי:

הם יודעים את זה. אנחנו כרגע בהליך סופי של החלפת, הזמנו קו חדש לפי  אריה רפפורט: 'אדר

  .הת המשימיבה והיו צריכים לתת אאיכות הסב

 ו הזה. הקל כבר הרבה זמן אנחנו יודעים על אב מר יוני חכימי:

רה. היה צריך להגיע לאיזה בעיה בעבודה. לא היה לי משא ומתן עם החב אריה רפפורט: 'אדר

  הסכם איתם.

 הגורםקו ביוב למט"ש עירון זה בעצם הלוואה מ החלפת 857תב"ר  ח אורלי ירדן:"רו

ל שכבר שילמה זה הלוואה ורשות מקרקעי ישראמממן, מקרנות הרשות ה

פה ארבע מאות  , כנ"ל, גיםכשפ ן טיהורום למכושלת 953את הכסף. תב"ר 

. תב"ר ת, השאר מרשות מקרקעי ישראלרשו קל מקרנותחמישים אלף ש

  מבנה יביל לשיטור העירוני, הגדלה של שמונים אלף שקל. 1013

 פה הגדלנו אותו כבר כמה פעמים.  רגע, מר טל דנטס:
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למשטרה, נה כל הזה. ואז הגשנו מבאנחנו אכן התחלנו באיטומים של ה :אריה רפפורט 'ראד

 ,להציג דרישות נוספות של

ביקשו מיגונים ועכשיו מיזוג וכל מיני  זה מעבר למיגונים כאילו שביקשו, מר טל דנטס:

 כאלה. 

 ם לדרישות המשטרה. נכון. בהתא יגור:-ראש המועצה, ה. פרי

 .. פה אחד תודה רבהעדלקיים הצבעה על התב"רים. מי בבקשת מ טוב. אני  ח אורלי ירדן:"רו

 הישיבה נעולה.


