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 10-2022 פרוטוקול
 מישיבת מועצה אשר התקיימה 

 2022 נובמבר ב 8ג פ"תש חשון  די" שלישיביום 

 

יעקב פרידמן,    אלאלוף,- עו"ד לירז גונן,  וייסוול אריאל, פכטר אריה  : משתתפים

מזל  ת אייזנר, אוריאל תנעמי, ד"ר  ליאיובל בן בסט,  דוד זבלונוב,  

 .שאול

 קין. ובאליהו פלוריזדה, גרגורי ד : חסרים

רימה ילין,  משה ישי,    גזבר,   – "ל, משה אלזרט  מנכ – אורבך  יורם : מוזמנים

טים" קשרי    איי"מחברת    נדב אברמוביץ, לי וויליאמסרזון,  לאה  

 .  קהילה בע"מ

 

 18:10  הישיבה התחילה בשעה 

 19:40              הסתיימה בשעה 

 

  ל סדר היום:ע

 . 9-22 מועצה ישיבת  פרוטוקול אישור .1

שאנחנו מקבלים   ₪  350,000ע"ס    , שפ"ח וספריה,605ס  מ ר"תב הגדלת וראיש .2

   .₪ 9,950,000יעמוד על ר ממפעל הפיס. סה"כ התב"

דיווח ואישור המנהלת שנבחרה במכרז בחצי משרה לתפקיד אחראית על מוס"ח   .3

 .  0-3מגיל 

 דיון והחלטה בבקשת קבלת פינוי בינוי בקפלן.  .4

 שונות.  .5

 

 2022-10 ייןנהמ  מן  צהמוע שיבתי

  ר: אריה פכט

. יש לנו כמה נושאים על הפרק    10-2022  פר המועצה מס  בתתוח את ישי אני שמח לפ

היום   בסדר  נושא ויש  המופעים  היום  עוד  סדר  על  לא  את  שהוא  שכרה  המועצה   .

אנו   " קשרי קהילה בע"מ.םטי איי"רד של נדב אברמוביץ, חברת  השירותים של המש 

   החברה נבחרה על מנת   .משרדים מספרנו שבח  בחרנו בחברה זו לאחר
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נו הוא  ותג כמו שהוא צריך. היישוב של ממהיישוב. לצערי, היישוב שלנו לא  את  ג  תמל

כולים  נהדר, יישוב טוב, גם מבפנים וגם מבחוץ והרבה זמן אני חושב מה אנחנו ייישוב  

של  רה  החב   י לשכור את שירותי   חלטו ה לכן  שלנו.  ת  התדמילשפר את    על מנתלעשות  

ל   .בנד הולך  בבנייהקראת  היישוב  דרסטי  אמורים  בתו  .שינוי  אנחנו  המתאר  כנית 

ל  כמעט  תושבים  27,000-להגיע  זה  א להכפ ,  היישוביל  שהיישוב  ת  אז מאוד חשוב   ,

, אני חושב שהיישוב שלנו  רויותבבג  95%-שהוא ובמיוחד אחרי שהגענו ל  יצטייר כמו 

מצוין,   יישוב  שלול הוא  המר  קרבה  גדולים,  כז  לאזור  יתרונות  יציאות  יש  גם 

, פשוט אנשים לא מכירים מספיק טוב את היישוב  לדרום, גם לצפוןלירושלים, גם  

את שירותיו של  , החלטנו לשכור  ר בדיקותלאחר שעשינו מספצריך להכיר. אז כמו ש

 , בבקשה.  נדב. נדב

 : נדב אברמוביץ

- ל   קיימת כבר קרוב  ה שלי  , החבר "ם טי  איי"נעים מאוד, אני נדב אברמוביץ מחברת  

 .  תוג לגופים ציבורייםים אסטרטגיים ובמימתמחה בתהליכ  חברהה שנים,  20

 יובל בן בסט: 

 ? מי לדוגמא

 : נדב אברמוביץ

יהודה- בשנים האחרונות עשינו את המיתוג של בת ועוד    ים, אשקלון, שדרות, אור 

בערך   מלווים  אחרות.  בכל   50ערים  ציבוריים  גופים  וגם  תהליכים    רשויות  מיני 

נכנסנו לתהליך עומק  ש  ו שרא וכמ  אסטרטגיים לפני מספר חודשים  המועצה אמר, 

ואיך    ישובהחוזקות של ההן    והתחלנו לנסות להבין מה זה אזור, מה היתרונות, מה

ליד  יודעים  י ביטוי.  אנחנו רוצים להביא אותם  יש הרבה אנשים שלא  צריך להבין, 

למיתוג. פרסום  בין  אבחנה  א  לעשות  תהליך  זה  ונכ מיתוג  את    . וןרוך  מתחילים 

שיכולים   דברים  צופים  אנחנו  כי  לעתיד  כיוון  קריאת  איזושהי  עם  היום  התהליך 

צד אחד  ים ואנחנו רוצים לבנות פה איזשהו סיפור, שיתאים משנ 20, 10לקרות בעוד  

תושבים   ולמשוך  לפה  להגיע  שירצו  לתושבים  גם  שני  ומצד  הקיימים  לתושבים 

זורי התעשייה ותעסוקה, שאנחנו רוצים שהם יהיו  ולצד זה, גם את כל א  מסוימים

מיתוגי  גן כלכלי ליישוב. את כל הדבר הזה אנחנו רוצים לחבר ביחד בתהליך הכעו

קחת זה השכנה, חולון עיר הילדים, לפני  דוגמא הכי טובה שאפשר לולספר סיפור. ה 

עיר הילדים, אחרי    יאינו שה שנים הב   15תה מה שנקרא "חוב"תים", רק אחרי  יי כן ה

נטים. זה לא סלוגן, זה לא רק שורת מיצוב, זה לא פרסום, זה לא  הקמה של מונומ 

 נכון הוא שאנחנו מתחילים ארוך ו  מים בבוקר ואמרים משהו, זה תהליך ק

 

 



 3                           בס"ד 
 

ואני אציג ברשותכם מצגת.  אשהוה  מאיפ  כרגע  . אז התחלנו לבחון כל מיני דברים 

לי   והיה  לנקודה  כרגע    חשובהגענו  בפניכם,  שנציג  ביקש  המועצה  ראש  גם  להציג, 

ם להציג פנימה  ראות שאנחנו רוציבנחנו נוגעים רק בשפה העיצובית ובלוגו החדש ו אנ

 אחר כך גם החוצה.  לתוך העיר ו 

הירוק,  היישוב אזור. אז קודם כל יש לנו את החלק    אז התחלנו קודם כל ממה מורכב

מאוד חשוב ואנחנו    ילתי, שהוא נושא מאוד מאוד וקיימות. יש את הנושא הקה   טבע

ם תמיד שאנשים יהיו במרכז. היישוב הוא יישוב קטן, קומפקטי, הכל קרוב והוא  רוצי

גדולים של היישוב.  מאוד מרכזי, הוא בג  וזה אחד היתרונות הכי  דן.  החזון של  וש 

עיר קטנה, פעיל הליך ה לת   ןאזור, מבחינתנו, הצגנו איזשהו חזו  חוברת  ומה  מיתוג, 

 .  ירוק. אני משאיר לכם אחר כך את המצגתבלב גוש דן, עטופה ב

אז כמו שאתם רואים, יש כל מיני דוגמאות מערים בעולם, מסאן פאולו מצד ימין  

סר  ה, כל עיר אירופאית בעולם בחרה לה את המ למעלה ועד מדריד מצד שמאל למט 

בסוף היא  ר מאוד חמה,  גם עיר גדולה כמו מדריד, עי.  המרכזי שהיא רוצה להעביר

פאולו את החלק של  ד, או סאן  לקחה את שתי הידיים שמחבקות את החלק של מדרי

גם   הסיפור    יש את החלק של  מצד שמאל אתם רואים,הצבעוניות. כל אחד לוקח, 

 ום ומקום.  ממה מורכב העיר או היישוב בכל מק 

של  ש   החלק  לבנות  אפשר  ודרכו  חשוב  מאוד  מאוד  הוא  עיצובית.    ה פהצבעוניות 

יש לכם את אשדוד שלקחו את  פשר לראות גם פה בונים צבעוניות.  אים בישראל, אוגל

ש לכם את אור יהודה,  המונומנט של המפרשיות ודרך זה בנו את הלוגו של העיר. י

  , כדי להראות שזה המרכז של המרכז, או תל אביבT- ת החלק של הא' ואת השלקחו א

 משדרת משהו.   צבעוניות וניות וכלהעיר הגדולה את הצבע 

 ליאת אייזנר: 

 כל צבע יש לו משמעות. הירוק זה הטבע.  

 : נדב אברמוביץ

לפי    את התפיסה שלנו   ינו בנ  ומפה  היה באזור בתקופה האחרונהבהחלט. זה הלוגו ש 

כן, את ארבעת החוזקות. אז המיתוג, ההשרא מה שהגד  לפני  זה כמובן  רנו  ה שלנו 

ת את היישוב ומצד שני, הירוק שמחבר את היישוב  וום לל וניות, שאנחנו רוציהצבע

מכל כיוון. לקחנו את הא' של אזור, חיברנו אותה ולקחנו את המשולשים שעוטפים  

לנו גם את הנחל שעובר ואנחנו יכולים  חיזוק. מה גם, שיש  ת  או, נתנו לזה  את הא'

הצבעים    ינו את הצבעוניות סביב הא'. כללחבר גם, זה נראה כמו איזושהי מפה ובנ 

  – , מבחינתנו כל אחד יהיה לו ערך וכמובן שורת המיצוב  האלה הם הצבעים שיחברו

ך  היה ליד, הוא ערהלב הירוק של גוש דן. לוגו המועצה לא משתנה, הוא תמיד יזה  

גטיב איך  אפשר לראות גם בניתוג.  בפני עצמו ולצד הערך הזה אנחנו מוסיפים את המ

יכול להיראות, איך אנחנו    ם כל מיני ורסיות איך זהיראה. אני עכשיו מציע לכזה  
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ף עם זה ואיך  יכולים לבצע את זה כי יש לזה אלף ואחד דוגמאות ורעיונות איך לעו

 .  לייצר את הדבר הזה

 יובל בן בסט: 

 ינה מקצועית? זה יהיה בשיתוף הציבור או מה שנחליט פה מבח 

  אריה פכטר: 

 מה שנחליט.  

 : נדב אברמוביץ

ל בשיתוף  יש  הדג חשוב  נעשה  לא  המיתוג  ציבור.  שיתוף  לאחר  נעשה  הזה  שהדבר 

מיתוג.  ציבור, הערכים שלפני כן נעשו בשיתוף ציבור. השיתוף ציבור זה הערכים, לא ה

שאנחנו נשתמש בהם. הפונט הוא פונט של קמפיין וגמישות   הצבעוניות והפונטים  זה

נחנו יכולים בכל  תשתנה, אז אוניות שלנו  לקחנו את הא' וכמובן הצבע י ש הלוגו. אחר 

חודש   הוא  פעם להשתמש, אם החודש הזה  בכל  של מודעות בסרטן, אנחנו  מקום, 

ונשתמש   פעם אנחנו  .  ורודה   בצבעניקח  זנשתמש במוכל  לו  נח אחר,  ה משהו שיש 

יש את הצבעים שהם חלק מהערכים אבל אחר כך אנחנו  גמישות אינסופית. אמנם  

.  לספר. זה כמובן פריסהכים של הסיפור שאנחנו נרצה  נשנה את זה לאורך כל התהלי 

שעו  המשולשים  עם  הם השימוש  הא',  את  ה  טפים  של  הסיפור  העיצובית  יהיו  שפה 

שים של אזור, אז אחר  ית אייקונים, המשולהדרך. בני לאורך כל  שאנחנו נשתמש בה  

יקח את  כל פעם אנחנו נעסוקה,  תאזור  תרבות,  אזור  כך אנחנו נרד, אז אזור הירוקה,  

ביבה  נוך, פעם אחת לתרבות, פעם אחת לכל הס פעם אחת לחי ם ונבנה ערך,  המשולשי

בית שלנו.  פכו להיות כבר חלק מהשפה העיצוהשאנחנו נרצה לעשות אבל המשולשים י

  השלט שאחר כך נרצה   צה לעשות אנחנו נבנה את זה.רפרסום שנ  יישום הלוגו, גם בכל

ומות אחרים, ככה זה גם יכול להיראות  או למק שלט למועצה  ראות גם  יכול להיכך    –

י ספלים  שרוצים לייצר עם כל מינ   Giveawayכם להסתכל.  בצורה אחרת, אם נוח ל 

 ולשים.  אשר העטיפה, אנחנו מייצרים את זה עם משאו כל מיני דברים אז גם ככה, כ

לים  אירועי קיץ שהיינו רוצים לקחת עם תנועות נוער או דברים כאלה, אז אנחנו יכו

שות של  ת הלוגו, מצד שמאל, כמו שהראיתי לכם לפני כן, עם הגמילקחת מצד ימין א

לפר הל ומהתמונה  לקחת תמונה  למי  וגו, אפשר  אותה.  אזוס  אינסטגרם  הוא    שיש 

אפשר לקחת כל מיני תמונות ולחבר, זה קטע שהוא היום הולך ואנשים    יודע, תמיד

המשרדית. עוד  יירת , ככה תיראה הנ רדית של המועצהמתחברים לזה יפה. ניירת מש

שהוא מוביל בסיפור הזה. מצד שמאל יש לכם את    לשים יהיו כחלקפעם, תמיד המשו

כרטיסי ביקור למי  איך שהוא ייראה.    ת, מצד שמאל יש לכם פולדר הניירת המשרדי

לכם  שמ ביקור. שפה תקשורתית, גם כאן לצד הלוגו שהראיתי  שתמש עם כרטיסי 

מתמונות  אנחנו גם נרצה להשתמש או בתמונות צרובות משאטר סטוק או  לפני כן, אז  

דמויות, לחבר את זה לתוך המשולשים ולהעביר    לקחתאמיתיות אבל גם כאן אפשר  
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בה. הרעיון הוא בסופו של דבר, עוד פעם, אני מדבר  ה הרבה יותר טואת המסר בצור

זה  ירוק של גוש דן.  שאזור הוא הלב ה   להטמיע ולחבר את הסיפורתהליך ארוך  על  

ת מודעה, כשנרצה לעשות את המודעות, אז הם יראו ככה וכמובן  מיקום הלוגו בבניי

יתי לכם את כל התהליך  אנחנו נחבר את הדבר הזה וליד זה יהיה כמובן טקסט. הרא

בונים מודעה,   להמ לכשתאיך אנחנו  ונוכל  כמו פה,  היה מודעה  נתנו איזושהי  חיש, 

להראות את ההתפתחות    , כאשר המסר פה זה ת באזור וכו'כותרת שהמשפחות בוחרו

רצון של אנשים לעבור לגור פה. ספורט בלב אזור, גם כאן אנחנו ניקח  עיר וה של ה

מונ של  מסויתמונה  חיבוומנט  עם  עם  ם  כדורסל  משחק  ילד  או  תלמיד  של  ר 

ה השפה  גם  המועצה  המשולשים.  מעכשיו  הדיגיטאליים,  הנכסים  של  עם  עיצובית 

ם או מה שיש, הכל מתכתב עם אותה  ינסטגרבוק, א פייס  יטאליים כמוים הדיגהנכס 

 זהו, עד כאן.  שפה עיצובית. 

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 מאוד יפה.  

 יעקב פרידמן:

שנה, ראינו אותו    70כל מה שהצגת, הסמל של אזור, שאזור הולכת איתו כבר  רך  לאו

 קצת בהתחלה וזהו.  

 סוול:אריאל וי

 מקום.   ל, הוא בכ לא

 : נדב אברמוביץ

לוגו נשאר, הוא ערך  אני אמרתי כשהצגתי את השקף הזה, ה סליחה.  לא הקשבת,  

שפה עיצובית. לאחר מכן  ולידו, הוא הערך המיתוגי של אזור ולצד זה אנחנו בונים  

זה יפורסם כמו שאתה רואה, הלוגו  הצגתי את השפה העיצובית בלי קשר ללוגו, אבל  

 שאר.  תמיד יי

 אלאלוף:- רז גונןילד "עו

 ס מיתוג.  אבל בתל אביב זה גם נשאר. לכל העיריות יש את זה פלו

 : ליאת אייזנר

 זה נכון שלוגו יישאר כי זה עבר ועתיד.  

 : נדב אברמוביץ

 אר, אין על זה דיון.  וגו נשלה

  : פכטר אריה

 מישהו שאלות?  ש ללפני שאנחנו משחררים את נדב, י

 יובל בן בסט: 

 גול, למה דווקא משולש?  עיבע או  שבחרתם? למה לא מרוסמבוליות    הזלמשולש יש אי

 : נדב אברמוביץ
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ר,  כמו שאמרתי, מה שחשוב פה זה הא', בחרנו את הא' של אזור כדי לספר את הסיפו

 אז מא' אי אפשר להוציא עיגולים.  

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 יובל תסתכל בלבן בין המשולשים, זה א'.  

 יובל בן בסט: 

 י.  ת נהב

 : נדב אברמוביץ

וויות, אחרי זה הוספתי את העובי ואחר  , זה א', אחרי א' הוספתי את הזהתחלתי מפה

 כך את הצבעים.  

 יובל בן בסט: 

 מי הרכיב? ? אני אהבתי אותו, אבל ואת הסלוגן בסוף מי בחר

 סוול:אריאל וי

 ראש המועצה. נתנו כמה. 

 : נדב אברמוביץ

בבחירת הסלוגן זה של המשרד שלנו. אם  אטיבי ריהק עיצובי, הפרסומי, כל החומר ה 

 אהבת, אני שמח מאוד.  

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 ערכים שרוצים. העברנו את ה 

 יובל בן בסט: 

וויתם ועשיתם שינוי מיתוגי, שבאמת זה  של אחד הערים שלי   יש לך סיפור הצלחה

 הצליח? 

 : נדב אברמוביץ

שים להם את כל התהליך,  אחרונות אנחנו עוה  ים. אור יהודה בשבע השנחושב שכן  אני 

כולל המיתוג, כולל המרכז של המרכז, כולל ליווי של הסכם הגג, כולל כל התהליכים  

 גירה החיובית.  ההקורים בשבע השנים האחרונות, כולל  ש

  : פכטר אריה

אני גם בדקתי עם ליאת, ראש העיר של אור יהודה, לגבי המשרד שלהם והיא המליצה  

 .  בחום

 : נדב אברמוביץ

- ים היא הצלחה, יש דברים שעדיין לא רואים אבל גם עם עיריית בת-גם עיריית בת

ו עובדים  אנחנו  אשדוד  עיריית  עם  וגם  עובדים  אנחנו  עירייים  עם  אשקלון  גם  ת 

 .  יריית שדרותוע

 יעקב פרידמן:
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אז    א,זריד אני גר באזור, יגידו אה, איפה שענים, שאני אגאז מה שיקרה בעוד כמה ש

 יגידו כבר משהו אחר? 

 : נדב אברמוביץ

 אני מקווה מאוד שכן.  

 יעקב פרידמן:

 .  חן שלךזה המב 

 : נדב אברמוביץ

 נכון.  

 יעקב פרידמן:

 'ה פה יבחנו אותך.  , החבראני בקרוב כבר לא אהיה פהאבל אני כבר לא אהיה פה, 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

  : פכטר אריה

 יש שאלות נוספות?  

 אלאלוף:- ד לירז גונן"וע

 ת שזה טוב שעשינו את זה.  לא. אני חושב

 אוריאל תנעמי:

והייתי    ראינו פה הצעה אחת שהצעת לנו ההצעה, אנחנו  קודם כל, שאפו על הניסיון ו

לוגו בכל יום ומיתוג לא  ות, אם הולכים לעשות לוגו למועצה ולא עושים  מצפה לרא 

נוכל לקבל  סיות של דוגמאות, שאנחנו  ורה  בכל יום, הייתי מצפה לראות כמעושים  

כם, זה טוב ואם לא,  אה וקדש, זה מה שעשיתי ואם מוצא חן בעיניהחלטה. פה זה כר

 ד ומי נגד.  בעאיך אומרים, זה לא החלטה של מועצה מי 

 סוול:אריאל וי

 זה רק הצגה.  

 ר מזל שאול: "ד

   אנחנו לא בלופ של ההחלטה, יש פה הנהלה שעשתה את זה.

 סוול:יאל וירא

 נכון.  

 : נדב אברמוביץ

זה לא קשור  ם, זה לא קשור לסדר היום וקודם כל, לפי דעתי זה לא היה בסדר היו

לזה, היה פה תהליך א נכנס  לא  אני  ולהצבעה, אבל  אנ רוך  נתבקשתי  מה שנבחר,  י 

 פר חלופות.  לבוא ולהציג פה, אבל היו מס

 אוריאל תנעמי:

 , לא תקבלו.  , תקבלו. לא תרצותרצומת ו זה לבוא ולהציג עובדה קיי

  : פכטר אריה
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 עוד שאלות? נדב, תודה רבה לך.  

 

 נדב אברמוביץ ולי וויליאמס עזבו את הישיבה.  

  

 

 22-9בת מועצה  פרוטוקול ישיאישור   – 1סעיף 

  : פכטר אריה

 ?  9-22מועצה  יבת  וקול יש בעד אישור פרוט נמשיך בישיבת המועצה. מי חברים,  

ויטרפכ  הארי  בעד: לירז  , אריאל  בן בסט, סוול,  יובל  יעקב פרידמן,  גונן אלאלוף, 

 נוב. אוריאל תנעמי, דוד זבולו

 .  אייזנר , ליאת שאול מזלד"ר : תונמנע

 

 : החלטה

 . 9-2020' מס ישיבות  פרוטוקול את קולות ברוב מאשרים                      

 

ריה על סך פוהס ח , שפ"605הגדלת תב"ר מספר אישור   – 2סעיף 

קבלים ממפעל הפיס. סה"כ התב"ר יעמוד על שאנחנו מ   ₪ 350,000

9,950,000 ₪ . 

  : פכטר אריה

זה    ₪  350,000-ה .  ₪  350,000ה על סך  י ריוהספ, שפ"ח  605הגדלת תב"ר מספר  אישור  

 לים ממפעל הפיס, נכון? הכסף הזה אנחנו מקב  על ההצטיידות ואת

 וול:סאריאל וי

 ון.  נכ

  : רפכט אריה

 מלש"ח.   10- ך הכל התב"ר יעמוד על קרוב לסו

 אוריאל תנעמי:

 מה חלקה של המועצה? 

 סוול:אריאל וי

 שום חלק.  

 אוריאל תנעמי:

 מלש"ח, כמה המועצה מושקעת בתב"ר הזה?   10התב"ר עצמו הוא 

 משה אלזרט: 

 מלש"ח עם זה ביחד.    4הפיס בסביבות   עלמפ
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 יובל בן בסט: 

 מה הצפי שם לסיום? 

  : פכטר אריה

אבל אמרו לי הרבה    אני מאמין עד סוף החודש, אני לא רוצה להגיד לך במאה אחוז,

 .  אני מאוד מקווה כי אנחנו לוחציםחודשים שזה עד סוף החודש. 

 ליאת אייזנר: 

 למה זה מתעכב? 

 יסוול:אריאל ו

 .  חברת חשמל יש עיכובים םע

  : פכטר אריה

עד סוף החודש יגמר. מי בעד  ווה ש וד מקאבל אני מא ון  שינויים ברגע האחר  כל מיני 

 ? אושר פה אחד, תודה.  605 מספר תב"ראישור הגדלת 

 

 בעד: פה אחד.  

 : החלטה

  ₪   350,000ריה על סך  והספ, שפ"ח  605הגדלת תב"ר מספר  את  פה אחד  ם  מאשרי

   .₪ 9,950,000"כ התב"ר יעמוד על ל הפיס. סהקבלים ממפע שאנחנו מ

 

במכרז בחצי משרה לתפקיד,  ה  שנבחרלת המנה ואישוריווח ד – 3עיף ס

 . 3-0אחריות על מוס"ח מגיל 

  : פכטר אריה

אחריות על מוס"ח מגיל    המנהלת שנבחרה במכרז בחצי משרה לתפקיד  ואישוריווח  ד

, הגנים  3עד    0על הגנים מגיל    היום אנחנו מחויבים למישהו שיעשה ביקורות.  0-3

 הפרטיים.  

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 בר פעם שעברה? כ  העל זו נ עלא הצב 

 סוול:אריאל וי

 לא, לא.  

 יעקב פרידמן:

 עם שעברה.  זה פ קיבלנו רק דיווח על 

  : פכטר אריה

 .  זה במיוחד על הגנים הפרטיים, אתם רואים מה קורה בגנים הפרטיים בכל הארץ

 סט: יובל בן ב
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 דיברנו על זה כבר.  

 יעקב פרידמן:

 רנו אבל לא הצבענו.  דיב

  : פכטר אריה

 ם.  יתה גננת הרבה מאוד שניי מי שזוכר את שולי, היא ה, חרהשנבי ומ

 ר מזל שאול: "ד

 מי היה נוכח במכרז שלה?

  : פכטר אריה

 תה ועדת מכרזים.  י הי

 ר מזל שאול: "ד

 ה לא היה.  אני זומנתי לוועדת מכרזים של מחלקת חינוך, ז

  : פכטר אריה

 מי היה במכרז שלה?  

 ר מזל שאול: "ד

 ן? א זומ ד ללמה אף אח 

 יורם אורבך: 

 שים מהמועצה.  כי לא היה צריך להיות מזומן, זה לא תפקיד שמחייב אנ

  : פכטר אריה

 חייב מכרז?  לא

 יורם אורבך: 

ולזה    כיר ולכן צריך להיות נציג מועצהד בשל מנהלת מחלקת חינוך, זה נחשב תפקי

 לא.  

 אוריאל תנעמי:

 למה לא? 

 יורם אורבך: 

יך להיות. למשרד הפנים יש נוהל מכרזים וכתוב  ת שצר וצוה   משרד הפנים קובע מי 

תפ רבכל  בוועדה.  להיות  שצריכים  האנשים  מי  בכירים  קיד  לתפקידים  חייבים  ק 

 להיות שני נציגי מועצה, אחד קואליציה, אחד אופוזיציה ובשאר לא.  

  : פכטר אריה

 ה? חידתה מועמדת ייאני חושב שגם בתפקיד הזה לא היו מועמדים בכלל. היא הי 

 אורבך:  רםיו

 לא, היו.  

  : פכטר אריה

 כם.  אני לא הייתי במכרז, אני לא יודע להגיד ל
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 יעקב פרידמן:

 מאוד.  בחירה טובה שולי היא , בכל מקרה

 יורם אורבך: 

 כן, אתה מכיר?  

 יעקב פרידמן:

 כן.  

 :אלאלוף- נןד לירז גו"עו

 ותיקה פה.  היא מצוינת. היא גננת  

 אוריאל תנעמי:

 ?  רכבין הה מצו איפה 

 יורם אורבך: 

 אני אראה לך, יש נוהל גם בחוק הרשויות.  

 ר מזל שאול: "ד

 אז מי הצוות שהיה? 

 יורם אורבך: 

 ואני.    המחלקה תה מנהלתי, הי היה נציג משרד החינוך, היה נציג ציבור

 אוריאל תנעמי:

 ור? נציג ציב

 יורם אורבך: 

 זה.  שהו כאו מ  יים, למעט מכרזים פנימ נציג ציבור בא כמעט לכל מכרז

 אוריאל תנעמי:

 ור?  במי זה נציג הצי

 יורם אורבך: 

 לנו שניים.  יש 

 יסוול:אריאל ו

 להגיע? יועץ משפטי לא צריך 

 יורם אורבך: 

השני זה איציק  יבור, אחד זה משה חכים וצלנו שני נציגי  יש  לא. בבכיר כן, בזה לא.  

 אלישיב.  

  : פכטר אריה

בחירה   היא  שהבחירה  חושב  עובדים  ארת,  נהדאני  החונחנו  צריך  במסגרת  ולא  ק 

 לחפש.  

 אוריאל תנעמי:

 אנחנו לא מחפשים, אנחנו רוצים לדעת. זכותנו לדעת כחברי מועצה.  
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  : פכטר אריה

  ע שהיא הסכימהוינת, אני מאוד שמחתי לשמואני רק אומר שהבחירה היא בחירה מצ 

מבוגרת אפילו  די    ישהקיד כי סך הכל היא לא בחורה צעירה, היא א קבל את התפל

 ת. כמעט התנדבותי והעבר שלה מוכיח שהיא בחירה נהדר והשכר הוא שכר 

 יורם אורבך: 

 ולה ממומן על ידי משרד החינוך.  בה ככ זה חצי משרה שרו

 אוריאל תנעמי:

 ציבור? נציגי ה ר אתומי בח

 ורבך: יורם א

יבלתי אותם  ני ק ן. אמ זה  לא מוגדר בדיוק כל כמ ,  די המועצהנציגי ציבור נבחרים על י 

 מוכנים, את איציק. אפשר לעשות את זה עוד פעם, אין בעיה.  

  : פכטר אריה

בעיה גם    ,אין  כי  כאן,  נבחר  ואנחנו  מועמדים  תביאו  מועמדים,  להביא  שרוצה  מי 

ים, אבל אין בעיה  יבואו, לא כולם יכול   אנחנו מבקשים מהם שהם עמדים האלה,  המו

אושר פה  תה של שולי כהן למנהלת מוס"ח?  בלק  בעד מי  שיבואו מועמדים נוספים.  

 אחד.  

 פה אחד.   בעד:

 : החלטה

מנהלת שנבחרה במכרז בחצי משרה לתפקיד, אחריות על  פה אחד את ה ם  מאשרי

 .  0-3מוס"ח מגיל  

 אוריאל תנעמי:

 לעשות מבחינת הגדרת התפקיד?  א צריכה י התפקיד שלה? מה הימה אופ

  : פכטר אריה

 .  3עד  0מגיל   רטייםים הפבגנלבדוק מה קורה 

 אוריאל תנעמי:

 לבדוק?  היא צריכה מה 

 סוול:אריאל וי

 זה תפקיד שהקימו אותו עכשיו במדינה, בכל המדינה, זה לא משהו שהיה. 

 יורם אורבך: 

  צריכה  בדיוק כתוב לה מה היא   משרד החינוך קבע הגדרה מה היא צריכה לבדוק.
ומד בדרישות מינימום של  נה שע, המבייםים בטיחותדוק, החל מכל מיני אלמנט לב

 משרד החינוך.  

 :יעקב פרידמן

 .  קבלת תלונות מהורים
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 יורם אורבך: 

צריך   .כי אין לאף אחד סמכותנכון להיום למשל אף אחד לא יודע איך לאכוף את זה 
 .  לזכור שמדובר בגנים פרטיים

 יובל בן בסט: 

 ך? להורים תהיה נגישות אליה באיזושהי דר

 סוול:וי ליא אר

 כן, בטח, איזה שאלה.  

 יורם אורבך: 

 בהחלט כן.  

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 הוא שואל במסגרת התפקיד.  

 יסוול:אריאל ו

רבה  דעים לאכול את זה במדינה. אי אפשר לאכוף הוד לא יועכשיו זה רק מתחיל, ע 
 דברים אבל זה החלטה של משרד החינוך.  

 יעקב פרידמן:

 נוך.  של משרד החי נתצוינה ומהחלטה נכו זה

  : פכטר אריה

 זה החלטה מאוחרת מדי. 

 יעקב פרידמן:

והגננות ידעו שיש פיקוח  זה החלטה מצוינת. מה שהיא לא תעשה, היא תעשה טוב.  
 נו במשך הזמן, זה מצוין.  עליהן ויש מישהו שמגיע עם סמכויות והסמכויות יב

 יובל בן בסט: 

 שזה מצוין.  מסכימים אנחנו  

  : טרכפ יהרא

קופה האחרונה  , שבעיני הוא סעיף מאוד מאוד חשוב, בת4לפני שנעבור לסעיף מס'  

הפנים התכונן לאשר הנחה של  הגדרה של  למפקד  25%  פורסם שמשרד  זה  ים. מה 

הנחה עד    25%ים, לאשר להם  ואיל שעושים ממפקדים, אני לא יודע, אבל מפקדים  

רגע שזה יתבצע, נביא את זה  ב   אבלבצע,  מטר. אנחנו עוד לא יודעים איך זה ית   100

שרתים את המדינה  שמאנשים    נפרסם כי אנחנו בעדלאישור המועצה ואנחנו נאשר ו

ת את זה,  לעשו  שתתקבל החלטה והנחיות ממשרד הפנים איך ועושים מילואים וברגע  

 ו נאשר את זה.  נזה לאישור מועצה ואנח אנחנו נביא את 
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 וי בינוי בקפלן. נפי  קבלן  תבבקש ה והחלט דיון  – 4סעיף 

  : פכטר אריה

כן את שרבט  . אני אוסיף גם  7  ת קבלן פינוי בינוי בקפלןבבקשה  והחלטדיון    –  4  סעיף

וגם שרבט, זה ליד עזרא ובניו, הם    7באותו נושא. תראו, בתב"עות שהיה גם בקפלן  

לו    ה ואני אקח את שרבט קודם, הוא במכרז הי  ם בתב"ע זכויות בניה במטריםמקבלי

אפשרו לו, אני לא יודע בדיוק כמה במטרים, אבל סתם אני אזרוק,  ו חידות דיור  י  116

ה מטר.    20,000נגיד   את  ניצל  לא  הוא  בניה,  זכויות  לו  נשארו  בנה  שהוא  -בדירות 

הפרש עוד  ולכן הוא ירצה להכניס ב   מטר  15,000מטר מאלה, הוא ניצל נגיד    20,000

שנשקול  . אני אמרתי לו  יחידות דיור  16  עוד רוצה  מר לי אני  דירות. הוא פנה אלי, א 

יחידות דיור זה שתיתן לי הנחה לתושבי   16זה אבל התנאי שאני אאפשר לך עוד    את

עירים תושבי המקום. זה  לדירה לזוגות צ  ₪  250,000-ל  200,000אזור בסכום של בין  

ך  כם,  שרוניטריונים ב נים, כמו שעשינו את הקריטריויה משהו חופשי, יהיו קריא יהל

יה גם פה. יש לי איתו עוד ויכוחים, הוא לא מוכן להנחה, אבל אני אמרתי לו חד  זה יה 

יחידות דיור    16-א תיתן הנחה לתושבי המקום, אני לא אתן לך לבנות את הוחלק, ל

 האלה.  

 יעקב פרידמן:

 ות שמה משהו?  להתחיל לעשם מתי מתכווני

  : פכטר אריה

 זה בתוכניות די מתקדמות. 

 ן:דמפרייעקב 

 שנה מהיום? 

 יובל בן בסט: 

 מה עם הגישור שיש שם? 

  : פכטר אריה

. נדמה לי שיש לנו ישיבה  זה לא קשור לעזרא ובניו. אנחנו בגישור אבל זה לא קשור

המסעדה של עזרא ובניו. הוא    לגבי הגישור, אבל זה לא קשור לגבי  16- ב  הבא בשבוע  

   יו.ובנ עזראפני ם ל היוות על השטח שמגודר  נב הולך ל

 יובל בן בסט: 

 פגוע בשטח שליד שמה, זה לא מבנים שהם חזקים.  דבר כזה יכול ל 

  : פכטר אריה

 דסי קונסטרוקציה.  בשביל זה יש מהנ
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 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 ברור, הוא יצטרך לחפור מרתפים שמה.  

  : טרכפ אריה

ו בהיתרים  לגהכל  כנ"ל  שרבט.  לגבי  זה  באישורים.  צרפתהכל  במיבי  לו    כרז,  היה 

דיור  360לבנות   יחידות    80אמורים היו להיבנות    7קפלן  ב .  7-ו   5,  3לן  בקפ  יחידות 

דיור. נשארו לו הרבה מאוד מטרים, הוא אומר לי תראה, אריה, אין טעם שאני אבנה  

המטרים שיש לך,  לנצל את כל רתי לו אתה לא חייב  חדרים, וזה נכון. אמ   8,  7דירות 

צל את כל המטרים שיש לך והוא הגיש בקשה, הוא רצה  נת  , אל4,  3מבחינתי תבנה  

 . יחידות דיור בנוסף  40ממני 

 יעקב פרידמן:

. תקשיב, הפרויקט הזה גם ככה הוא צפוף מאוד  חה שאני מתפרץ לדברים שלךסלי

ה מכוניות, זה עוד שירותים  ה דברים נוספים, זוצריך להתחשב גם שבונים בתים, ז 

ת לו, מכיוון  בר אומר את הדבר הבא, אם יש מקום לתכ  אניהבא,  ואני אומר את הדבר  

אמרת  לבד ויש מקום לתת עוד משהו, כמו שיחידות ב 80אתה אמרת שזה  7לן שבקפ

בי  אנחנו נתנה את זה רק לתושידי שלי כחבר מועצה כאן, שאצל שרבט, התנאי היח 

 המקום.  

  : פכטר אריה

 זה ברור.  

 יעקב פרידמן:

 ילדים יכולים לקנות.  ות שהיר ה דויבנ  רק לתושבי המקום

  : פכטר אריה

יחידות    20פשוט. אני לא מתכונן לתת לו נגיד  לכם דבר    בהירלה , אני רוצה  לא, סליחה

וצה  יחידות דיור האלה את ההנחה. אני את ההנחה ר  20-תן לי רק על הי שהוא ידיור ו

הוא    20- ל  מעבר אם  דיור.  על  20יבנה  יחידות  ממנו  אבקש  אני  דיור  ת  ידויח  30, 

 .  20-הנחה, לא רק על ה שקל 250,000

 סוול:אריאל וי

 רים שגרים פה תקופה מסוימת.  לתושבי אזור זוגות צעיורק 

  : פכטר אריה

  שום דבר. יחידות דיור אני לא אתן לו, לא יעזור    40יחידות דיור.    40הוא עומד על  

לבנות   לו  אאפשר  אני  תמו  30נשאלת שאלה, אם  דיור  דיור  יד יח  50רת  יחידות  ות 

   .₪ 250,000ה של לתושבי המקום בהנח
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 בלונוב: דוד ז

 טוב מאוד.  

 יעקב פרידמן:

קטנות, שהילדים  וגם משהו עם המחירים או דירות קצת יותר    טוב מאוד מבחינתנו 

 יוכלו לקנות דירה.  

  : פכטר אריה

 חדרים.   3  ירותזה ד

 סוול:אריאל וי

 אני חושב.   4עד 

 יעקב פרידמן:

 אין בעיה, זו הצעה מצוינת.  כלו לקנות דירה כי הילדים לא עומדים בכסף.  יוים  שהילד 

  : פכטר אריה

ת המחיר לפי המחיר שהוא מפרסם היום. אני לא רוצה  יתרה מכך, אני חושב לקבוע א

 .  המחיר א יעלה אתנתיים, הושהוא יקבע את המחיר בעוד ש 

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

   ר.מחיוז מהלתת לו אח  אתה יכול

 אוריאל תנעמי:

 לשלושה חדרים.   2,650,000היום זה  

  : פכטר אריה

 חדרים.    3ירת מלש"ח ד 2.7- ם קרוב להיו

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

  : פכטר אריה

לקבל  היה והוא לא יהיה מוכן אני לא מוכן להתפשר. ו יש לי איתו ויכוח מאוד קשה,

דות  יחי  360-בזכויות הבניה, את ה ו  ש למה שיאת ההצעה שלנו, מבחינתי שיבנה לו  

נקל'ה, ללכת  . והיה והוא לא יהיה מוכן, כמו שאמר יעיחידות שיש לו  80-דיור, את ה 

 נאפשר להם.  לא  לפשרה הזאת שאנחנו מציעים,  

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 חדרים.    5א של ירות קטנות, לצריך להיות ד  וזה

 סוול:אריאל וי

 שוב.  לח ריך. צ 4 ואוליחדרים   3לא, 
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  : פכטר אריה

 מקובל?  

 יעקב פרידמן:

 אמרת.  שבתנאי, כמו 

 אוריאל תנעמי:

  זשהן תוכניות שהן ייחס למה שנאמר כאן. היום אנחנו נמצאים באי צה להתאני רו

כשהבניינים האלה  את זה בעיניים, לא חשים את זה,    אנחנו לא רואים  דמיוניות כרגע,

נחנו לא יודעים לאן זה יוביל,  את העומסים, אם  ואיחנו ר יהיו בנויים, כבר היום אנ

 .  ום יש קטסטרופהמכוניות. מה יהיה פה, זה קטסטרופה. כבר הי 3, 2כל בית יחזיק 

 סוול:אריאל וי

 אזור.    ינוי בינוי בכלאז נעצור את הפ 

 אוריאל תנעמי:

ר  דיוידות  יח  360אה וקדש. יש לך  לא, בסדר, אבל יש דברים שאתה לא יכול להגיד כר

 חידות דיור, אתה רוצה להוסיף עכשיו,  י  100במקום  

 יעקב פרידמן:

 ?  100  ך במקום יא

 לאה רזון:

 יחידות.   360מההתחלה היו  

 אוריאל תנעמי:

 .  100במקום  360לא. בונים  

 ידמן:יעקב פר

 .  360שקיימים אבל מלכתחילה הפינוי בינוי דיבר על  100במקום  

 אוריאל תנעמי:

אבל תוספת של  יש כדאיות כלכלית, אני מבין, הכל טוב ויפה,  מר  וי א י, אנבסדר, אוק 

יחידות דיור, אז אנחנו משרתים את הרצון של הקבלן, הוא רוצה להרוויח יותר    40

ם של התושבים שלנו,  ר אבל זה יפגע באיכות החייהוא יבנה יותר יחידות דיו  כסף,

חדרים, זה    3מלש"ח    2.7- ם בת היוזוגות צעירים, אני לא יודע אם הם יכולים לקנו 

 צעירים היום הולכים למחיר למשתכן.  זוגות ק משפרי דיור. ר

 אלאלוף:- ןד לירז גונ"עו

 שם.   זוג צעיר לקנות ו אליזה לא נכון. אני יכולה להגיד לך שהשבוע בא 
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 אוריאל תנעמי:

 . לא כל זוג צעיר יכול.  הסתייע בידםבסדר, אז  

  : פכטר אריה

 ללים בזה.  נכ  לא  ורדימשפרי 

 אוריאל תנעמי:

מ  אתה  לזוגות  אז  כותרת  ניתן  אנחנו  אומר  אני  עכשיו.  אומר  שאני  מה  את  חזק 

הם  יש ל צעירים, תושבי המקום, תושבי אזור, אז יהיו כאלה שיזכו מהעניין הזה כי  

 מלש"ח, לא יודע כמה זה יעלה,   2.8, 2.7-איפה להשיג את המ

 לאה רזון:

 .  ש"חמל  2.7אבל זה לא יהיה  

 אוריאל תנעמי:

 .  2,650,000היום זה  

 לאה רזון:

 שקל.   250,000חה של  אבל הוא מגיע איתו להסכמה של הנ

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

זור, יש אותה  בעיה שיש אותה לא רק בא  ורה זהוהנושא של תחב   הנושא של הפקקים

 כי כולם בהתחדשות עירונית.  לם,  כו , בראשוןבבאר יעקב ויש אותה בחולון וב

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

 יעקב פרידמן:

אנחנו לא נחזור על כל הסיפורים, דעתך היא בסדר ונכבד אותה אבל אני אומר, אם  

 דירות לזוגות צעירים במחיר סביר, במחיר הגיוני,   20-30  ציאלהויש פה אפשרות 

 ליאת אייזנר: 

 ר?  מה זה מחיר סבי

 רידמן:פ קבעי

וזה המחירים שישנם    מלש"ח  2.4מלש"ח והיא תעלה    2.7אם הדירה צריכה לעלות  

קניה של הבן  אם אפשר לפתור לזוגות צעירים, אני השתתפתי ב   היום, אין מה לעשות.

גור בשכירות.  ואם לא זה, לא היה לו דירה היום, הוא היה ממשיך ל  ם,שלי בשרוני

צעירים, ילדים שהתחתנו, תושבי אזור, במחיר    גותזו  30-ל   אם אנחנו פותרים פה בעיה

לקבל    250,000פחות   ממליץ  ואני  ההחלטה  על  כפיים  למחוא  צריכים  אנחנו  שקל, 

 אותה.  
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 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 משתכן.  להוזלה של המחיר    הז  ₪ 250,000, 200,000

  : פכטר אריה

 פחות מזה אני לא אהיה מוכן לקבל.  

 ן:יעקב פרידמ

חנו נקבע  יים, שאנתשקל וש  250,000הוזלה של  פה שני דברים. האחד, שיש פה  נםיש

 ה.  למכירה של עוד שנל היום ש את המחירים

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 תה לא יכול.  א

 יעקב פרידמן:

   .תאפשר לנסו 

 סוול:אריאל וי

לא   אנחנו  תהיהאם  דירה  כל  גדולות,  יהיו  הדירות  הזאת,  ההקלה  את    7,  6  ניתן 

 .  ריםחד

 יעקב פרידמן:

שהילד  ,  תושבי המקום  זוגות צעירים  50אני הייתי בהגרלה של שרונים וראיתי שמה 

 שלי היה אחד מהם, שגרים באזור, אחרת הם לא היו גרים באזור.  

 ליאת אייזנר: 

 עם הדירות הגדולות אבל.  א יתקע וה

 סוול:וי אריאל

אז  רוצה שיתקעו לך דירות.    אל  ת, את. בכלליגם הוא יתקעאבל אנחנו לא רוצים ש

 ים?זוגות צעיר נעזור ללא 

 יעקב פרידמן:

בין   לנו פתרון  זה    50- ל  30יש  גדולה. אריה, אני מציע שתביא את  דירות עם הנחה 

 להצבעה ונקבל החלטה.  

 ל:סווויאריאל 

שנה, יהיה לנו פה מטרו    15,  10בקרוב, נכון שזה ייקח  גם כל הנושא של התחבורה  

 .  BRT-היה את הצופים, י ה  ליד 44ש בכבי

 חד, לא ניתן לתמלל( )מדברים בי

  : פכטר אריה

שקל, אני אומר לו    200,000  הנחה בגובה של  , הוא רוצה לתת לי שרבט מתווכח איתי

 תו.  ץ אזה התפוצועל   250,000
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 יעקב פרידמן:

גם  לכם,  ות שאנחנו מאוד דואגים ליישוב שלנו וזה נכון, אבל תדעו  הפקקים והצפיפ 

, הוא גמר את היום. אני  7:20,  7:00בשעה    44יוצא לכביש  תושבים, מי ש  4היו פה    אם

ב  לי מה לעשות ות  לשת והולך    6:30-נוסע למשרד כל בוקר  כי אין    קפה בבית קפה 

דבר, אתם   עוד  אומר  ואני  שנו במשרד.  כביר,  תל  דן  יודעים שתושבי  בחברת  סעים 

גב  ולאבן  בלאלנבי  לעבודה  מ ירול  נוסעים    ת,רובחיני  כל  באוטו  45הם    בוס דקות 

ש ככה  הפקקיבנת"צ.  של  י ם  העניין  בשנת  יזה  איפשהו  ש2029,  2028פתר  המטרו  , 

 זוגות צעירים.   50- תהיה. בינתיים יש פה הזדמנות ל

 אוריאל תנעמי:

 זוגות צעירים על הנייר.   50זה הזדמנות של  

 יעקב פרידמן:

 על הנייר? למה  

 אריאל וייסוול: 

 .  120  בשרונים ניצלו את זה ?יירל הנעלמה  

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

 אוריאל תנעמי:

 במיליון שקל באור יהודה.  משתכן היום בורחים מאזור לקנות במחיר ל

 סוול:אריאל וי

 אין בשום מקום במיליון שקל.  

 ד, לא ניתן לתמלל( )מדברים ביח

 אוריאל תנעמי:

ם לדאוג שהיישוב  חושב שאנחנו צריכי  בר מועצהכחאני לא הולך לדאוג לקבלן, אני  

 כבר היום יש פקקים. הזה יוכל להתפתח בצורה נכונה, שהתחבורה תזרום. 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

המחירים עוד יותר עולים. אם אתה מוסיף  כשאין דירות והיום השוק באזור יבש,  

 וזה פתרון גם באופן כללי וגם ספציפית לאזור. ר עוד יחידות דיור, זה משחר

 אוריאל תנעמי:

 ר לא ישחררו כלום.  ידות דיויח 50

 סוול:אריאל וי

יחידות הנחה אבל לבנות    50- הוא ירצה ל  טועה. אריה אמר, אתה  50אריה לא אמר  

 .  30-הבדל. אבל ההנחה תהיה ליותר. הוא לא יקבל יותר מ. יש 30עוד 
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  : פכטר אריה

 , הבנו. מזל, חשוב לי לשמוע את דעתך, מה את אומרת? ריאו

 ר מזל שאול: "ד

הזה של    ה רוצה לבוא לקראת הצעירים ומצד שני, הנושאזו דילמה כי מצד אחד את

 והצפיפות וזה שאנחנו באמת אין לנו פתרונות יציאה.   הפקקים

 אריאל וייסוול: 

 יהיו. אנחנו מאמינים שיהיו.  

  : פכטר אריה

 דילמה, נכון.   זה לא חשוב, 

 ר מזל שאול: "ד

 ים.  תון אפילו בתוכנית המתאר הפתרונות הם לא מספיק כרגע במצב הנ

  : פכטר אריה

. אורי, שלא יהיה  מה ואני מודע שזו דילמהדיל  . אני רק אומר, נכון שזאתזה לא נכון

ה  פ   זוגות צעירים   50-יתו שום דבר, אני דואג ללך ספקות, אני לא דואג ליזם, אין לי א

  לא זוגות צעירים תושבי חולון וו ביישוב. אני לא נותן את זה לתושבי המקום שיישאר

דירות תושבי    זוגות צעירים שאין להם   50-יה הגרלה להת ולא ראשון, אך ורק    ים  -בת

 ידות דיור.  יח   50-ערכתי יהיה לזה ביקוש הרבה מעל ל המקום. ולה

 אוריאל תנעמי:

 ריקות? שארו דירות ידירות, אז י 50ר שייקנו  זובאואם לא יהיה לזוגות צעירים 

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 וכמה זכו?   שרוניםשמו בדע כמה נרתאמין לי שירשמו. אתה יו

 ליאת אייזנר: 

 מלש"ח?  2- לו שם ב חדרים נשאר  5את יודעת כמה דירות ירים שונים. אבל המח

 יעקב פרידמן:

 כור.  בשרונים הכל מ

 ליאת אייזנר: 

 ביר חלק מאוד גדול להשכרה.  העלא, הוא 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

 ר מזל שאול: "ד

 כסה הקודמת יהיו? אי אפשר להגיע איתו להסדר שבתוך המ 
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  : פכטר אריה

אני ניסיתי על מה שקיים לבקש ממנו הנחה, הוא לא היה מוכן  מוכן.    לאהוא  ניסיתי,  

י מחירים בשמיים, קניתי קרקע  מתופן, זה יזם פרטי, הוא אומר שיל בשום פנים וא 

דירות לתושבי    50, שייתן  360-ותפים. אני מבחינתי שהיה נותן ב נהל, שילמתי לש מהמ

יכול לחייב  ם והוא לא מוכן. אני לא  תו במלחמת עולמינו לי, ניסיתי א מקום. תאה

אותו על מה שפורסם בתב"ע. הדבר היחידי שאני יכול להחזיק אותו ובהתניה, זה אם  

תן לי דירות לתושבי המקום לזוגות צעירים. תחליטו שלא, לא. אני רק אומר  יי הוא  

 עוד פעם,  

 אוריאל תנעמי:

  250וא אמר אני רוצה לבנות  ויקט של שרונים בזמנו, הך, שבפרכיר לאני רוצה רק להז 

 .  250-ואמרת אני על גופתי לא נותן לו יותר מ

  : פכטר אריה

 .  270לא נכון, היה 

 :אוריאל תנעמי

 קולים, אני זוכר.  ותסתכל בפרוט

  : פכטר אריה

אלה קיבלתי את  יחידות דיור ה  26-יחידות דיור. על ה  26לו עדו  בס הגיע  בש ו  270היה  

 תושבי אזור קיבלו הנחה.   100-יור האלה קרוב ליחידות ד 26-על הההנחה.  

 אוריאל תנעמי:

 אבל זה כל הזמן חוזר על עצמו.  

  : פכטר אריה

ויכול  עם  תיהלוואי  שהגעתי  הסכם  לאותו  שרוני  להגיע  עם  בר,  הלוואי.  אריה  ם, 

ל מעל  אותנו  ומברכים  צעירים    100-עומדים  דירותזוגות  פה  סביר.    שקנו  במחיר 

לא אחתוך את הורידים בשביל  לא אשכב על הגדר, אני    אניצו,  תר, אתם לא  םחברי

קנות דירה בהנחה  ל שיישארו באזור ויוכלו הקבלן. אני רוצה לדאוג לזוגות הצעירים

כי  רה  מושקל. לא יהיה מקובל, לא יהיה מקובל. אני חושב שזה טעות ח  250,000של  

,  יחידות  20מקום, או  הלתושבי    50-יחידות דיור בהנחה ל   30סך הכל במקסימום זה  

כדאי, אתם  לא  תחליט שטובת התושבים. המועצה  ם את הדירות לאני מנסה למקס

 הלן, אני ניסיתי.  סוגד הזוגות הצעירים, אהלן  נ

 אוריאל תנעמי:

 תציג את זה בצורה הזאת.   לא, לא, אל
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  : פכטר אריה

 למה לא? 

 אוריאל תנעמי:

 אל תציג נגד זוגות צעירים. 

  : פכטר אריה

 ה לא? אבל זה מה שזה.  למ

 אוריאל תנעמי:

 מלש"ח?   2.7זה לא נכון. נראה לך שזה נורמאלי  

 סוול:אריאל וי

 אנחנו באזור קובעים את המחירים?  חיר?המ בל מי קובע את א

 אוריאל תנעמי:

   ?2.7-דירה בזוג צעיר יכול לקנות 

 סוול:אריאל וי

לטון, העלה את המחירים, מה  שנה הליכוד היה בש  12אבל מה זה קשור? מה לעשות,  

 אתה רוצה?  

 אוריאל תנעמי:

 מלש"ח, בסדר?    2.4-גם לא יכול לקנות ב

 סוול:אריאל וי

 ובעים את המחירים? ק  מה, אנחנו

 אוריאל תנעמי:

 י לא אתן יד לזה.  אנ

 סוול:אריאל וי

 אני קובע את המחיר?  תה קובע את המחיר? לא תיתן יד למחיר? למה, א

 אוריאל תנעמי:

 אתה מנסה לקבוע את המחיר לזוגות צעירים.  

 סוול:אריאל וי

 .  250,000-לא, אנחנו רוצים להוריד להם את המחיר ב

 אלאלוף:- ןונד לירז ג"עו

 זה כלים שלובים.  ינה, בכל אזור המרכז, זה המחירים בכל המד

 סוול:אריאל וי

נו קובעים את  לי משהו אחר להגיד, אבל אנח  אתה צודק, זה מחירים מטורפים, אין

יליון שקל. מה, אנחנו לא רוצים?  הלוואי שיהיה במזה מה שקורה במרכז.    המחירים?

 דת אדמה. אז מה אתה רוצה?  חימוכרים מיליון שקל רק לי

  : פכטר אריה
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 מזל, רצית להגיד משהו? 

 ר מזל שאול: "ד

הנק היא  ה  ודההנקודה  שבאמת  הסבירות  מה  י  30-של  שמוסיפים,  האלה  חידות 

 גות צעירים?  שו על ידי זויאויהסבירות שהם באמת 

  : פכטר אריה

   ההתניה. וז

  : פכטר אריה

גש מי  ילהגרלה, כמו שהיה בשרונים. לא י   שתתהיה ועדה והוועדה תראה מי יכול לג

שאם זה זוג צעיר    ריטריונים  קגם  היו  דירה, שילך לעשות עסק לדירה שניה.  שיש לו  

וההורים שלו גרים  ואין לו דירה    בים או תל אבי-שעזב את היישוב לטובת חולון, בת

לו א ניתן  לאזור,  לחזור  רוצה  והוא  חובאזור  אני  לאזור.  כן לחזור  שזה    שבפשרות 

מלש"ח ופה הוא    2.2-חדרים ב  3שבאור יהודה מוכרים  זה לא  .  נקודה מאוד חשובה

יהודה  יותר יקר מאזור, באור  פר מטר  ובה. חברים, בבאר יעקב מוכרים  עושה לנו ט

יו מטר  פר  באזור,  מוכרים  יקר  יותר  מטר  פר  מוכרים  בכל  תבחולון  באזור.  יקר  ר 

שקל, יותר    250,000של  כשאני נותן הנחה  .  האזור מוכרים פר מטר יותר יקר מאזור

ינזק מזה? הזוגות  י . מי  זול משמעותית מאשר במקומות מסביב. לא תרצו, לא תרצו

חד וחלק. ואני עושה את המלחמה של הזוגות הצעירים, שיוכלו להישאר  הצעירים,  

נע  לשכ הלוואי ואני אצליח  גרים, יוכלו לסייע להם.  כאן ליד ההורים, שההורים מתב

תחליטו שלא, גם כן טוב.  ארצה.    לאעל המתווה הזה ואם הוא לא ירצה, אני גם  תו  או

ספוס וזה הפסד לזוגות הצעירים, נקודה. תחליטו לא, לא, אין לי  זה פאני רק אומר,  

 בעיה עם זה.  

 יובל בן בסט: 

יעשה את ההבדל,  יחידות דיור זה לא מה ש  30אני חושב שעוד  חשבתי על הדבר הזה,  

לפחות כך אני רואה את  ה בניין שהוא בשמיים. זה לא יעשה את ההבדל,  ז  ה גם ככ

רוצה,   הייתי  כן  לך את המ  250,000זה.  לתת  יש אפשרות  מספיק, אם  בין  לא  נדט 

 לחצי מיליון.   250,000

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 וא לא יסכים.  ה

  : פכטר אריה

ומר לך שעם שרבט, אמרתי  ני רק א א   ליון.יובל, אני לא רוצה חצי מיליון, אני רוצה מי

והוא התעקש והוא  ירשתי אותו  ג,  200,000שקל, הוא התעקש על    250,000לו אני רוצה  

יותר מ שקל אני לא מוכן לתת הנחה,    200,000-יצא מהמשרד. הוא אמר לי אריה, 

 יחידות דיור.    116תבנה מה שיש לך אמרתי לו אתה לא מוכן? 

 יובל בן בסט: 
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 לחצי מיליון.   250,000טת מועצה שאומרת שזה ביען  להחאבל יש לנו  

 יעקב פרידמן:

 אבל הוא לא יסכים.  

 סוול:אריאל וי

אתם יודעים איזה  .  רבט שילם על הקרקע כמעט מיליון שקל ליחידהזה יזם פרטי, ש

 מחירים מטורפים? 

  : פכטר אריה

. אני יכולתי  יםאני לא דואג ליזם, לא לצרפתי ולא לשרבט. אני דואג לזוגות הצעיר

שחק אותה ראש קטן, תבנה מה שיש לך בתב"ע, אתה לא מקבל שום מטר נוסף, מה  ל

שלי היא אך ורק,  עירים שילכו ליישובים אחרים. המטרה  ך בתב"ע והזוגות הצשיש ל

מחיר  אנשים שיעשו בזה עסקים, לקנות ב אני לא מחפש למשפרי דיור, אני לא מחפש ל

 רלה.  וק בציציות מי יכול להשתתף בהגד בועדה, ת. תהיה  מוזל ולמכור

 בסט:  יובל בן

 לי שהוא מוכן לרדת? זה המחיר המקסימא 250,000-מה שאתה הבנת, ה

  : פכטר אריה

 ימלי.  המקס 

 סוול:אריאל וי

 .  250,000תו על ואנחנו מתווכחים א 200,000הוא אומר 

 ליאת אייזנר: 

 דירות האלה הם יהיו,   50-ה

 משה אלזרט: 

 .  30  רק זה, 50זה לא  

 ליאת אייזנר: 

ההנחה,    דירות האלה, שאתם רוצים שנקבל עליהן את  50-לא משנה כרגע. הכוונה ה

זה   רק    50האם  יהיו  שכולם  אותן,  לשמור  חייב  יהיה  שהוא  הזוגות  דירות  של 

 הצעירים? 

  : פכטר אריה

 בטח.  

 ליאת אייזנר: 

רתי, אני מוכר עכשיו  מכהגיד אחרי שנתיים לא  זאת אומרת, הוא לא יכול פתאום ל

 ? ומעלה את המחירלמי שאני רוצה 

  : פכטר אריה

 מה פתאום.  

 לאלוף:א- ד לירז גונן"עו
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 נו, כמו שהיה עם שרונים. 

  : פכטר אריה

פתאום אני  מה  מטומטמים?  פה  יושבים  לכםאו,  יהיו  מר  אם  ,  דירות יחידות    50, 

 עירים.  זוגות צ 100לטעמי ירשמו  

 :אלאלוף- ד לירז גונן"עו

 . 150ירשמו יותר, ירשמו 

  : פכטר אריה

לי לא, אמרתי לכם, אני  ו  ם לא הרבה יותר. תגיד זוגות צעירים, א  100לטעמי ירשמו  

 מה היחידה שלי. ירים. זו המלחעושה את המלחמה לדור הבא לזוגות הצע

 דוד זבלונוב: 

  תה א.  350,000, אתה צריך להגיד שחברי המועצה רוצים  250,000-את הכדי לקבל  

החליטו המועצה  חברי  אומר  שאתה  ברגע  נכון,  העבודה  את  רוצים  עושה  הם   ,

 .  250,000-מעט בטוח שתקבל את ה, אתה כ400,000, 350,000

 יובל בן בסט: 

 זה בדיוק מה שאמרתי.  

 סוול:אריאל וי

הוא לא  חדרים.    8,  7א יבנה את זה, הוא יבנה דירות גדולות של  הוא לחברים, אם  

 האלה.  ם יפספס את המטרי

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 הוא שילם עליהם.  

 סוול:אריאל וי

 לו זכויות, מה?  כן, יש  

  : פכטר הארי

שקל, הוא לא מוכן לתת לי   50,000ם עם שרבט היום על דוד, אני אמרתי לך, אני נלח

 .  400,000- ? אני התחלתי ב350,000. אז מה אני אבקש 250,000

 דוד זבלונוב: 

 לינו את זה.  ע רקלא, אתה זו

  : פכטר אריה

קל לכל זוג  ש   750,000יכול לתת  י והוא היה  הלווא.  אני לא עושה עסקים רק עם עצמי

מה, אני לא רוצה? אבל אתה עושה עסקים עם אנשים אחרים גם כן.  צעיר, הלוואי.  

שנקבל החלטה אני אביא  לפני  , ואני אכנס איתו עוד פעם למשא ומתן, תראו,  ריםחב

 ן דיל. אם הוא לא יסכים, אי אבל זה הכיוון.  עם לישיבת מועצה פ  את זה עוד

 ב פרידמן:יעק

 לצאת? 7מתי מתוכננת קפלן 
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 סוול:אריאל וי

זה צריך לדעת כמה    7הוא צריך להוציא היתרים. לקפלן   ובגלל  עדיין אין היתרים 

 יחידות דיור.  

  : פכטר אריה

תב"ע. אם    צריך לעשות שינוי א  כי הומתעכב,    אאחת הסיבות שהוי אומר עוד פעם,  אנ

"ע כי בתב"ע יש  בתיחידות דיור, הוא צריך לעשות שינוי    30, 20אנחנו נותנים לו עוד  

ועדה המקומית, אז זה  תב"ע של הויחידות דיור, אז כאן הוא צריך לעשות שינוי  360

 לך יותר מהר.  י

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

המאבק באלימות נשים. יש שני  חודש    ואמבר היש לי שתי הודעות קצרות. חודש נוב

,  אה של לאון רוזנברגהרצ   29.11-רועים גדולים שאנחנו עושים פה. אחד, יש לנו באי

דיבר על כל הנושא  ץ, מפאולה וליאון, הוא מנחה של מעגלי גברים והוא  מל מאוד מו

טורנ  פה  לנו  יהיה  בנוסף,  שהזה.  חופים,  כדורעף  של  מקצועיים  יר  זוגות  יהיה  זה 

 כירי המועצה.  חק ראווה של נבחרת כדורשת של אזור יחד עם בחרו וגם יהיה משיתש

  : פכטר אריה

   צה מחברי המועצה. מי שרו

 סוול:אריאל וי

יש לנו שיתוף ציבור של יצחק שדה במתנ"ס. יציגו את התוכניות איך אמורה    17.11-ב

 ום עם הכל.  רס אנחנו כמובן נצא בפ  השכונה, איך היא אמורה להיראות,להיות  

 יובל בן בסט: 

 צי שנתנו לנו.  ד יש שמה במיליון וחילת שקגם לאי 

 יעקב פרידמן:

 ריה.  היסטו

 יובל בן בסט: 

 א משנה, מגיע לה את הכבוד הראוי.  ל

 סוול:אריאל וי

סומכים  חדש תה היינו  אנחנו  ואם  יותר  הרבה  זה  וחצי,  מיליון  לא  זה  עירונית  ות 

 עליהם,  

  : פכטר אריה

 אחד.  קבלים שקל סומך על איילת שקד לא היינו מ י אם היית 

 סוול:אריאל וי

 ,  -את ה  ה לנופית שתקע יש לנו פה ועדה גאוגר

  : פכטר אריה
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חשמל יושבים, או לשדות דן או למועצה  פה שחברת  אי ית,  יש לנו את הוועדה הגאוגרפ

הארנ  הי המקומית  ויונה,  והותה  אחת  השניעדה  נודעי ועדה  שלי  מה  הוועדה  ה,   ,

הארנונה בעתיד,  י הוועדה, והיא החליטה שהכסף יגיע לאזור.  תי בפנ ליטה, והופעהח

ומכיוון שהשרה ראתה שהכסף הולך למועצה ולא    .₪ת מיליון  בהתחלה זה בסביבו

 עדה אחרת חדשה.  ד, היא הקימה ולכפר חב"

 סוול:אריאל וי

 היא פיטרה את היו"ר.  

 יובל בן בסט: 

 אז אני חוזר בי.  

  : פכטר אריה

  שה והוועדה החדשה לא פרסמה את ההחלטה ועדה חדהיא פיטרה את היו"ר והקימה  

בבג"צ,  הם  כי אני איימתי עלי ם של בלגןהבחירות והיום יש שם   כל עוד לא נגמרו את 

מרתי  ואני אבג"צ, הם היו מחליטים את זה לשם  כי אם לא הייתי מאיים עליהם ב

ב שזה  ואני חוש  לך עם זה לבג"צי הואנ שלכם  יע  להם שאם אתם מחליטים, אני מוד

 . אותם  קצת הרתיע

 סוול:אריאל וי

 .  4יש וזה במחוז שלנו, זה מעבר לכב

 אלאלוף:- לירז גונןד "עו

 לנו.  שזה 

 סוול:אריאל וי

ולא    זה לא שייך לאף אחד היום, זה אדמה גלילית אבל זה במחוז שלנו לא שלנו,    זה

 .  שדות דן"ד זה בו. כפר חחנ נלחמים על זה מחוז אחר ואנ במחוז אחר.  

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

נוספת.   הודעה  לי  ארציהי יש  צילומים  תחרות  תמונה  תה  שלחה  אזור  ותושבת  ית 

לתחרות ארצית, הבחורה    50כם עלו  תמונות, מתו   300- שלחו בערך כ,  ימותבנושא האל

בית  ב   וצגהתמונה שלה תו   50-ל  אזור, עלתהין היא תושבת  המקסימה ששמה נופר ספ

 הנשיא, אז גם שאפו לה בעניין הזה.  

  : פכטר אריה

אני   יודעים,  שאתם  אריאל  דירקטור כמו  והיום    בפארק  ישיבה  ייה שלום  לנו  תה 

אני ביקשתי    ק יהיה מדהים ביופיו.לש"ח. הפאר מ  200ארק היא מעל  וההשקעה בפ

ו  היד הזה יצהמגרש כדורגל, איפה שאמורה להיות תחנת המטרו, ב  מאחורי  ,  היום

שתושבי המקום  . אנחנו מתכננים מעבר תת קרקעי או עילי,  וסקטבורד  מתקני ספורט

 יוכלו להיכנס.  

 קב פרידמן:יע
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 צרת שם.  יתה עוי נת רכבת הצוין אם תח היה מ

 אריאל וייסוול: 

 יהיה שם מטרו. מפה הוא עובר לשם.  

  : פכטר אריה

לכביש   ביקשתי לקרב את המטרו  גם  אני  יהיה מטרו.  שיוכל לשרת את  י  כד   1שם 

אבל בכל זאת ביקשתי לקרב את המטרו לכביש  תושבי אזור, זה מאוד קשה ולא פשוט  

אופן הולך להיות שמה פינוי בינוי מאוד גדול  ן גוריון כי בכל  שיוכל לשרת את ב כדי    1

 יחידות דיור והפארק יהיה מדהים ביופיו.    3,000- קרוב ללשרת וכל וזה י

 יעקב פרידמן:

 ו יפה, הייתי שם.  שיהוא כבר עכ

  : פכטר ריהא

א לפארק  יצטרך למצו  זה עוד כלום. להערכתי הקבלן שזכה במכרז תוך שלוש שנים

 את התפעול של הפארק. נעבור לשאילתות.  

יבת הדירקטוריון,  ם העלו את זה בישיתה תביעה נגד הפארק, היוי ב, ליאת, הדרך אג

 .  שים. אחד מהשכנים שמההרעעל 

 : ליאת אייזנר

 היה זוועה.  וחצי האחרונות זה בחודש  

  : פכטר אריה

 כנו אותי.  אז תעד

 ליאת אייזנר: 

להם   ייצוגית  שאם  ואני אמרתי  עושה תביעה  אני אישית  יהיה,  זה  בעונה הקרובה 

ישמע,    נגדם. זה עלה לי על פה. זה בלתי אפשרי. הביאו כאלה זמרים מחו"ל כאילו מי

בכלל   מי  פקטטה מחו"ל,  איזה  של  מככולה  הפרויקט  או  אותה.  מה,  יר  יודעת  לא 

זה פשוט לא  ב,  , פנחסוב. כאילו חתונה ערבית בתוך היישוהחתונות של לא יודעת מה

 רציני.  

  : פכטר אריה

תו.  יר אוואזה  , אם את שומעת, תרימי לי טלפון ואני ישר ארים טלפון למנכ"לליאת

ר לפארק אבל  לבחור יו"  סו ניגם היום אמרתי לו שאני לא מוכן לקבל את זה, כי היום  

 ג.  ישראל פלד"ר  . רצינו לבחור את מכיוון שהשרה התחלפה, אז יש עם זה בעיה

 ריאל תנעמי:או

 הוא כבר היה פעם.  

  : פכטר אריה

 המשרד של יוסי שריד.    מנכ"לוא היה לא, ה 

 אוריאל תנעמי:
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שאני יודע,  ה עד כמ אז רצו שאמנון יחליף אותו.  זוכר בזמנו שהוא היה בתפקיד ו  אני 

 הגנת הסביבה של יוסי שריד, זה מה שהוא אמר לי היום.  מנכ"ל הוא היה 

 

 דף חדש שאילתות 

 

 יום על  מועצה בישיבת הוחלט ( דצמבר – נובמבר) שעברה נהש .1

  . 19.11-ב הבינלאומי  הגבר יום  וציון באזור עסקים לקידום בשנה

 

 

 תציין ההמועצ האם  ועדין שעבר בחודש תוזכר לא  בחירות עקב

 בן יובל. פריידי בלייק  לקראת באזור  בעסקים לקנות  שילוט. )זאת

 .בסט

  : פכטר אריה

הוחלט בישיבת מועצה על יום בשנה לקידום עסקים    דצמבר( –מבר שנה שעברה )נוב

 שעבר.  . עקב בחירות לא תוזכר בחודש 19.11- וציון יום הגבר הבינלאומי ב  באזור

 יובל בן בסט: 

 את זה כבר לפני חודש.  ר הייתי צריך לתזכ

  : פכטר אריה

.  אנחנו בעדלגבי קידום עסקים, אין בעיה, אריאל יפרסם בכל הפייסבוק והמדיה, ש

 לגבי יום הגבר,  

 יובל בן בסט: 

   ות רימה, אגב.  יכות, בזכזה היה ביחד, לא משנה. זה בא בסמ

 רימה ילין:

 הוא אמר יש יום האישה, אמרתי סליחה, יש גם יום גבר.  

 בל בן בסט: יו

 ת זה.  , צריך לציין א19.11- הגבר ביש יום 

 יעקב פרידמן:

 מה עושים ביום הזה?  

 ליאת אייזנר: 

   עיריית תל אביב עושים להם יום מיוחד באיזה קנטרי.ב

  : פכטר אריה

 למי זה להם? 
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 ליאת אייזנר: 

 לגברים שלנו.  

  : פכטר אריה

 אה, זה בשביל העובדים? 

 ליאת אייזנר: 

 .  הופעותגם מציינים את זה בעיר, עושים מזה ו  לא, בכלל,

  : פכטר אריה

עובדי  חושב שז אני  גברים במועצה, אאת ה  מכיוון שאני מכיר  לגבי  זה בזבוז כסף 

 המועצה.  

 יובל בן בסט: 

 לש.  המעמד שלנו נח

 ליאת אייזנר: 

  עדה, לכל מקום שאתה הולך בעירייה, והיום לכל  כם לא נחלש בכלל. תלך  המעמד של

אני יודעת מה  תאמין לי,  טרי.  זוך ורק ניהול  הן אהנהלה הבכירה נטו גברים. נשים  ה

 מרת.  אני או

 רימה ילין:

ו  תלך סלוגן  כל  שלעסקים  איזה  תמציאו  אלימות.  נגד  משהו  שלו  בעסק  ישים  גבר 

 ושהוא ישים בעסק שלו.  

 יובל בן בסט: 

 אני מוכן.  

  : פכטר אריה

 פל בזה.  טיכים את יובל לסמ אין בעיה, תעשה את זה, אנחנו מ

 

 קטןה הכדורגל שמגרש המשפט יתב שקבע והימים  השעות  מה.2

 לפנות  שניתן במועצה פתיחתו על אחראי ומי פתוח יהיה  בגין ארקבפ

 (בסט  בן יובל)  ?אליו

  : פכטר אריה

 יהיה  בגין ארק בפ קטן ה הכדורגל  שמגרש  המשפט  יתב  שקבע והימים  השעות המ

 ?  פתוח 

 : יובל בן בסט

 שגעו אותי עם זה.  

 סוול:אריאל וי

 שם שלט.  אבל יש 
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 יובל בן בסט: 

 , אני לא הייתי שם.  תמי ששמוע מה השעות מבחינה ראני רוצה ל

 סוול:אריאל וי

 להרים טלפון? על השער רשום את השעות והימים.  במקום   האז למה שאילת

 יובל בן בסט: 

 אז מה השעות והימים?  

 משה אלזרט: 

 לו.  ח  תצלם לו ותשל

 יובל בן בסט: 

 י מהמועצה?  סגור יש מפתח? מי אחראאם זה ו

  : פכטר אריה

 סוגר ובבוקר פותח.   בסה אחראי על זה. הוא בערפשיבי א

 יובל בן בסט: 

 משהו פונים אליו? אם צריך 

  : פכטר אריה

 כן.  

 סוול:אריאל וי

ידעת    שאל,בן אדם  איפה ההמצאות האלה?  מרשום על השער.   יובללא  נו  ,  שעות? 

 אמת.  ב

 יובל בן בסט: 

לא יודע את השעות, גם רציתי לראות את ההסכם של הבית משפט, כאילו מה הוא  

 פסק דין של בית משפט, אני לא יודע. ביקשתי ולא קיבלתי אותו.    אמר. יש

 סוול:אריאל וי

, יום ו' וערבי חג,  20:00עד   16:00אחר כך    14:00ד ע  08:00  אתה רואה שיש א' עד ה'

 .  . אני לא מבין מאיפה זה, דיעל השער  לטיש ש

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 ם.  ובד אצלע  אנשים להגיד יובל תגיד לי, הואיותר קל ל

 ליאת אייזנר: 

 אריאל, פשוט תפרסמו את זה. 

 אריאל וייסוול: 

 פרסמנו את זה.  

 ליאת אייזנר: 

 פעם.  אז עוד ה
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 בקפלן עירוניתה בהתחדשות  לעבודת בנוגע שהתקבל המכתב לאור .3

 מנהל את מועצה לישיבת לזמן ניתן האם  ות/לתושבים  יעות רשמפ

 (ליאת)? מועצה לישיבת  החברה נציגי  ואת  האתר על שאחראי התפעול 

 

  : פכטר אריה

לעבוד בנוגע  שהתקבל  המכתב  בקפלןת  לאור  העירונית  שמפריעות    בהתחדשות 

 עצה? ישיבת המו ל  נהל התפעולהאם ניתן לזמן ישיבת מועצה את מלתושבים, 

 אי אפשר לזמן את מאיר, אני לא אזמן. מה, הוא יבוא לפה לשימוע?  

 יובל בן בסט: 

 .  עשיש שם המון ר

 ליאת אייזנר: 

הספר. אני אישית  הילדים לבית    אתלנו להביא  היה את הקטע של הבוקר, שלא יכו

  ר עראשי, אי אפשר להתקרב לשמאז שנגמר סוכות אני בכלל לא מתקרבת לשער ה

 רי.  שער אחולנו ש אחורי, מזל שירק השער ה ראשי.  ה

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 בגלל הבניה? 

 ליאת אייזנר: 

 ת עושות פקקים. המשאיו

 סוול:אריאל וי

  הן כבר לא מגיעות בשעות,

 ליאת אייזנר: 

 סכם הזה,  נכון, ואז היה את הה

 סוול:אריאל וי

 זה המועצה, מה זה ההסכם?

  : פכטר אריה

לי, שבוע או שבוע הבא וכמות    החפירה עומדת להסתיים, לפי מה שאמרו  תיא', לדע

חייבה אותם  , פניתי למשטרה והמשטרה  ת תרד בצורה דרסטית ולמרות זאתהמשאיו

בין   מחסו  08:15-ל  07:30שהמשאיות  לאתר.  יכנסו  כניסה.  לא  אין  ביקשתי  ם, 

ב לשם  להגיע  הפיקוח  של  וב  07:30-מהניידת  למשאיות  תיתן  סדר    לכל ולא  תעשה 

הזה. מול קופת חולים אנחנו הולכים לקבוע שם נשק וסע, כמו שיש בבית ספר    בעניין

 יוספטל.  
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 סוול:אל ויארי

יוכלו להחנות שם כי אין לנו פתרון אחר  לא    08:00עד    07:30-יותר כמו מימון כי מ

 כרגע.  

  : פכטר אריה

נ שם  וסענעשה  ש  שק  להגכדי  בטיחות  יותר  לילדים  הספר.    יעיהיה  זה  לבית 

 ימום שאנחנו יכולים לעשות.  ס המק

 יובל בן בסט: 

שם בעיה, שהם עבדו שמה. ויש    תהי אריה, מה שקורה שם, גם המים אני זוכר שהי 

 כל מיני דברים, השאלה למי פונים?  

 ליאת אייזנר: 

 ין עובדים שם.  ית, שאחרי שבע בערב הם עדי הגיונ תלונה  

  : פכטר אריה

 במסגרת החוק.  ו לא יהיה, הם יעבד 

 סוול:אריאל וי

 ם גם מקבלים קנסות. ה

 ליאת אייזנר: 

 דעת. , אני לא יוקנסאולי הם מוכנים לספוג את ה

  : פכטר אריה

אלי, אומר  מנו עליהם לא פעם ולא פעמיים עד כדי כך שצרפתי התקשר  יש חוק, איי

 לינו שנוציא לכם צו הפסקת עבודה.  איימים עלי מה, כל פעם מ 

 אלאלוף:- גונןז ד ליר"עו

 תגיד לו פה לא ראשון.  

  : פכטר אריה

ם, אם יש תלונות או  ה, הוא בקשר כמעט יומיומי איתאפשר לפנות לפיקוח על הבני

פיקוח על  ובר, הוא הניאיר שי עו"ד  הוא יודע את העבודה.  לפנות אליו,  משהו כזה,  

ם צו הפסקת  פעכבר הוצאנו להם  ניה, כל תלונה הוא בודק לעומק ואני אומר לכם,  הב

הבטיחות   הילדים  עבודה.  גם  היא  של  להכל,  המעבר  נושא  לנו  שלא  חשוב  שכנים. 

ים אבל אי אפשר  שכנגם רגישים לנושא הוב לנו. אנחנו  תחשבו שנושא השכנים לא חש 

 ובכל הארץ בונים וגם בתל אביב.  .  11-ל  10לבנות בין  

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 יה שוחט.  וגם במנ
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  : פכטר אריה

אבל אני אומר לכם עוד פעם, יש  סמיכות שלוש שנים. כשבנו ב לה ליד הבית  ולירז סב

 במסגרת החוק, לא ניתן להם סטיות מעבר לחוק.  נעמוד  חוקים בדברים האלה, אנחנו  

 יובל בן בסט: 

 איך אפשר לאתר את יאיר? 

 סוול:אריאל וי

 להנדסה, לליאורה.  הוא עובד פה בהנדסה. תתקשר 

 

 2021 שנת  לעומת 2022  אוקטובר עד כביםר של הגנבות ת כמו מה  .4

 (ליאת )

  : פכטר אריה

 ?2021 שנת לעומת 2022 אוקטובר  עד כביםר של הגנבות כמות מה

 רכבים.   11ועד השנה נגנבו  רכבים   12נגנבו  2021נת  קה שערכתי, בש בבדי

 סוול:אריאל וי

 לחודש.   1אז אותו דבר, 

 רזון: לאה

 במחסום תפסו אותם.  . 3צאו גנבו שנה שעברה, משנ 12-כן, אבל מתוך ה 

 

 תנעמיאוריאל  –סיעת הליכוד  שאילתות של 

 

    תחנות אוטובוס:  .1

שה דבר לפני כחצי שנה נראה כי לא נע  השאילתא שהעלתי  לאור

שאנו   כיוון  שכך,  שטוב  וכנראה  שינוי  נשמח  ואין  המועצה  חברי 

ף לטובת  לילקבל את דוגמת התחנה אשר יש בכוונת המועצה להח

  תושבי המקום המשתמשים בתחבורה ציבורית. 

תחנות   את  להחליף  המועצה  בכוונת  יש  האם  היא:  שאלתי 

ביישוב  האוטובוס ישנם  ים  והאם  ומתי?  התושבים  של  לרווחתם 

 גמי התחנה אותה המועצה מתכוונת להחליף?  כבר הצעות של ד
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 ת אייזנר: ליא

 אני מתנצלת, אני צריכה ללכת.  

 

 הישיבה.  ר עזבה את זניי אליאת  

 

  : פכטר אריה

ים  אנחנו מחכ ם לא עשינו שום דבר, זה נכון מה שאתה אומר לגבי התחנות.  נכון להיו

קורא התחבורה.  ,  לקול  משרד  של  האוטובוסים  את  לממן  קורא  קול  לצאת  עומד 

זה   ממשלה  מתחלפת  פעם  שכל  בגלל  אבל  להוציא  עומדים  הם  שעשיתי  בבדיקה 

קול קורא, ניגש לקול קורא. הקול קורא הוא לא מכסה את הכל,    יהתעכב. ברגע שיהמ

כ אבל  מוסיפה,  נפרסשיהמועצה  אנחנו  קורא,  קול  והיה  לנו  ם  שחשוב  ספק  אין 

שאנשים שנוסעים בתחבורה ציבורית, שיוכלו לשבת בצורה מכובדת, מוגנת בחורף,  

 בגשם. 

 אוריאל תנעמי:

 בדיוק, כי התחנות הפשוטות פתוחות מדי.  

  : פכטר יהאר

שינוי דרסטי  תה בעיה כאן בתחנה, ביקשתי שיקרו אותה יותר טוב אבל לעשות  י הי

 זה עלויות.  

 עמי:אוריאל תנ

 נות החדשות כבר יהיו כמו שצריך.  קווה שהתחאני מ

 לאה רזון:

 דבר.  האותו  ן תהיינהל כושאם יעשו אז 

 אוריאל תנעמי:

 ה להם מכסה מפני הגשם והשמש.  היבקיץ ואם זה בחורף, שי אם זה  ,  אנשים עומדים

 

  נקיון פסולת רחוב שבזי .2

ברחוב שבזי ידוע לכולנו כי ישנם קבלנים ופורעי חוק אשר זורקים  

לת אחרת בצידי הכביש, עניין זה אף פסולת הבנין או כל פסואת  

וחלט על התקנת מצלמות על מנת לפעול  מועצה והעלה בישיבת ה 

  למיגור התופעה.  

 



 37                           בס"ד 
 

 

כמה מהם    אם כןסו עד היום זורקי פסולת ונתפם  האשאלתי היא:  

 ומה נעשה בעניינם?  

 

  : פכטר אריה

שבזיינ רחוב  פסולת  היב.  קיון  שבזי  לנו  ירחוב  הירוקתה  הסיירת  של  ה  ביקורת 

  100,000-שעלה למועצה קרוב ל  מאוד גדול  קיוןעשינו שם ניוהמשרד להגנת הסביבה.  

ופינינוע  ל תתפוס אותי במילה.שקל, אולי פחות, א גדול  ניקיון מאוד  תה  י. הי שינו 

 בעיה בחשמל, לגבי המצלמות.  

 יסוול:אריאל ו

 לסון.  כצנבן גוריון פינת 

  : פכטר ריהא

ג  מגיע  בן  מי  לראות  כדי  לנו מצלמות  יש  גרה  וגם איפה שלאה  פינת כצנלסון  וריון 

א  ל  בונים בתוך המתחמים האלה, הםלשפוך פסולת. לצערי זה הרבה כאלה ש  מבחוץ

רוצים לפנות את הפסולת ואז הם זורקים את זה ברחוב אחר. אנחנו עם אצבע על  

י כל  יעבור  שהפיקוח  ביקשתי  הפיהדופק,  וגם  עם  ום  פיקוח  המנהל  וגם  בניה  קוח 

הלכנו   במצלמות.  לראות  שינסה  ישי  ממשה  ביקשתי  גם  אני  שיעברו.  הניידת, 

ורלמצ באזור  למות  וככה אינו  מיש  התעשייה  על  המזרקה  המ.  הועלינו  ליד  צלמה 

זה  רוקה,  הפעלנו את המשטרה היך ולקחנו את מספר הרכב.  פשוקלטה אותו שהוא  

 .  ית מלאכייתושב קר 

 לאה רזון:

 גם בשבזי תפסנו.  

  : פכטר אריה

 דבר. נו אותו ס גם בשבזי תפ

 אוריאל תנעמי:

 הסנקציות? מה 

 :סוולאריאל וי

 ים.  והזה קנס של המשטרה הירוקה, יש להם קנסות גב 

  : פכטר אריה

הקנסות הרבה יותר משמעותיים מאשר  ששם  קה  אני מעביר את זה למשטרה הירו

 ל במועצה.  הם יכולים לקבהקנסות ש 

 לאה רזון:

 שקל.   5,000י חושבת שזה  אנ
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  : פכטר אריה

 אז אנחנו עם אצבע על הדופק.  

 

 הצעה לסדר היום 

 

פלן בשעות  לקנלסון וב כצהצבת שוטר / פקח תנועה ביציאה מרח .1

 הבוקר  

תי לראות עומסי תנועה בשעות הבוקר בזמן יציאת התושבים  נוכח

 :  מנת כי  ה על שוב ז לעבודתם הנני מעלה עניין ח

ועצה תקבל החלטה על הצבת שוטר בצומת הרחובות קפלן  המ

לכוון את התנועה ליציאה חלקה יותר בשעות  ון על מנת לסכצנ

 העומס בלבד.  

 

  : פכטר אריה

שו מרח  טר הצבת  ביציאה  תנועה  פקח  כצ/  הבוקר  וב  בשעות  לקפלן    תי נוכחנלסון 

לעבודתם הנני מעלה עניין    ראות עומסי תנועה בשעות הבוקר בזמן יציאת התושביםל

ועצה תקבל החלטה על הצבת שוטר בצומת הרחובות קפלן  המ :  ה על מנת כישוב ז ח

 עומס בלבד.  ה לכוון את התנועה ליציאה חלקה יותר בשעות ון על מנת  לס כצנ

. תראו, יש פקק, אני  7:40,  07:45-ברגל, בבשעות האלה בדרך כלל אני הולך  תראו,  

שאין פקק, אבל כל הפקק עומדים בערך דקה וחצי או שתי  שקר ואני לא אגיד  לא א

לראות כמה זמן לוקח לאנשים לעבור  עמדתי שמה באחד מימי השבוע בכוונה דקות.  

 את הפקק הזה.  

 יעקב פרידמן:

,  44ני חייב להפריע עוד הפעם. אין לזה משמעות, אתה לא מבין? אתה נכנס לכביש א

 ? 44-ה עושה באות כפיים. מה את , מחי44ביש  הגעת לכהולך לישון. אתה  

 לאה רזון:

 קפלן.  שביציאה מכצנלסון ההשתלבות הזאת עם  מה שתנעמי אומר, 

 

 

 

  : פכטר אריה

 .  ראו, יש שם בעיהת
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 יעקב פרידמן:

 מוקדם, לא בשמונה.   מוושיק

  : פכטר אריה

אומר,   שיענקל'ה  כמו  נוסף,  דבר  יש  אורי,  שכביש  פק  44שכביש  אבל  וברגע    44וק 

ה יכולים להתחבר  פקוק,  יכולים לצאת. אם הרכבים מקפלן לא  רכבים מקפלן לא 

וגם ימינה    4וק לכביש  מלה שהוא פקרשמאלה לכיוון  , אין מה לעשות. גם  44לכביש  

, למועצה אין שוטרים להעמיד שם. י התחנות בחולון ו מפקד ום התחלפ היהוא פקוק.  

 כשיו היה עומד ליד המכולת במעבר חציה.  עד ע השוטר  

 ריאל תנעמי:או

 וברים. נכון, שהילדים היו ע

  : פכטר אריה

ר השבעה.  פ סבית  משאיות, לם העברתי את אותו שוטר לשהילדים היו עוברים. היו

שי לא  כמותזה  היום  לנו  שוטריםש   ש  אצלי  ל  היה  היום  .  שנכנס  החדש  המפקד 

אבל  ניו את הנושא הזה, הוא אמר לי אריה, אני אבדוק את זה,  לתפקיד, העליתי בפ

 תדע שיש לנו מחסור גדול מאוד של שוטרים.  

 אוריאל תנעמי:

בשוטרים, הכל טוב ויפה, אבל אם כבר היתה פניה  אני מבין את הבעיה של מחסור  

והיציאות  עה  הכיוון של התנובחינת  ה כבר מעודד. דבר שני, מ ז   אזהתחנה,    למפקד 

 והתזמון, זה תפקידו של השוטר.    של התנועה

  : פכטר אריה

 , הוא יכול לכוון רק פה.  44יכול לכוון על א אבל הוא ל לא,

 אוריאל תנעמי:

יק, הוא יכול להוציא לכצנלסון. אני אומר, הניווט  זור ררמזור. ברגע שעד ה עד הרמ

א תפקיד של שוטר ויכולים לחבר את התנועה לכל מיני  הוא לא התפקיד שלנו, הוה  הז

 כיוונים.  

  : פכטר אריה

 כמו שאתה אומר.  עה זה רק שוטר, מי שיכול לכוון תנו

 אוריאל תנעמי:

בדיוק. אז לכן אני אומר, זה תפקידו ואני אומר, אם היתה פניה למפקד התחנה, אני  

ואני זה  על  מברך  הכלמ  כבר  בסך  הקרוב.  בזמן  פתרון  לנו  שיהיה  שעה    קווה  זה 

 סוימת.  מ

  : פכטר אריה

 .  8:00עד   7:45-עה, זה רבע שעה. זה מ זה לא ש 

 יאל תנעמי:אור
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 , אני רואה את הפקקים האלה.  7:00אני יוצא למשרד בשעה  

  : פכטר אריה

 .  7:30- ע איתך מחר בבוקר באני מוכן לקבו

 אוריאל תנעמי:

בן גוריון, זאת  באופן אישי אבל אני יכול לתמרן עם הרכב שלי, לעבור מד  ואני גם עומ

 לא הבעיה שלי.  

  : פכטר אריה

 בעיה.  , אתה תראה שאין שם בכלל 7:30- ב אני מוכן לקבוע איתך מחר

 אוריאל תנעמי:

אולי לא יהיה אבל בשאר  לא, אבל זה לא נקודתית של יום מסוים, יכול להיות שמחר  

 א באים להתווכח.  ני אומר, אנחנו לא  הימים כן ולכן

  : פכטר אריה

גיד  רוצה לה. אני  שטרת ישראל, הלוואי והם יענו לבקשה שלנואני העברתי את זה למ

החי  על  העתיד,  על  גם  חושבים  שאנחנו  יש    44לכביש  בור  לך  להיום  ונכון  להרחיב 

חרת. היה  א  זה כברשיהיו שני נתיבים,    יציאה אחת, רכב אחד לא מצריך רמזור. ברגע

ים, שלושה, נפגשנו איתו שם בצומת והוא  י שבועי לנו יועץ תנועה ממע"צ, שהיה לפנ 

 רמזור.  אמר עדיף נתיב אחד מאשר שניים עם  

 אוריאל תנעמי:

 גם ככה הוא בעייתי.  

  : פכטר אריה

אומר לי  רמזור או אחד בלי רמזור, הוא  שניים עם  י אותו מה עדיף,  . אני שאלת כן

 בה לכם. חברים, תודה רי רמזור. בל עדיף לך אחד 

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

לך   להגיד  רוצה  שאני  כללית,  חולים  קופת  של  בנושא  שהתערבת  היתה  תודה  לא 

 .  רופאת ילדים

 יובל בן בסט: 

אגב, אני פניתי שם לדוברות, בפעם הקודמת הם התערבו, הפעם הזאת הם לא אמרו  

 לי כלום.  

 ננעלה   הישיבה 

  

 

___________   _                                                        ______________ 

 אריה פכטר         ך יורם אורב     

 ה צראש המוע                                    "ל המועצה                               מנכ  


