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 9-2022 פרוטוקול
 מישיבת מועצה אשר התקיימה 

 2022ספטמבר ב 13 בפ"תשל  אלו  י"ז שלישיביום 

 

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

  .יובל בן בסט זבלונוב, אליהו פלוריזדה,גרגורי דובקין, דוד 

 .  לשאול מזד"ר   ,אוריאל תנעמיאייזנר, ליאת   : חסרים

 הב.  אוריאל ל   גזבר, –"ל, משה אלזרט  מנכ – אורבך יורם : מוזמנים

 

 18:10  הישיבה התחילה בשעה 

 18:40              הסתיימה בשעה 

 

  ל סדר היום:ע

 .  8-22 מועצה ישיבת  פרוטוקול אישור .1

 . מ"בע טפחות  מזרחי בבנק פיס  וחשבונות פיתוח ש"עו חשבונות פתיחת .2

 .  2022 לשנת 2 ס מ רבעוני ח"דו ישורא .3

 . ם"תברי סגירת אישור .4

 של  הכספיים הדוחות באישור שדנה ביקורת  ועדת ישיבת פרוטוקול אישור .5

 . 2020 לשנת המועצה

  9,907,240 ס "ע יוספטל ספר בבית אגף ובניית לשיפוץ 576 ר"תב שינוי אישור .6

- השבחה היטלי קרן ,₪ 5,416,056 – החינוך משרד:  הבא הפירוט פ"ע₪  

 .₪ 9,907,240 כ"סה₪ . 4,491,184

 .חינוך מחלקת מנהלת מינוי על המועצה ראש דיווח .7

 ש"ח  250,000ס  "ע 19 חסין חיים רחוב המועדונית שיפוץ,  640 מס ר"תב אישור .8

 .תרומה+  השבחה היטלי  מקרן

 הפירוט פ "ע₪  300,000 סך  על  בספריה  נערות  חדר  בינוי 641 מס  ר"תב אישור .9

 .השבחה להיטל הקרן₪  200,000,  ₪ 100,000-חברתי יןלשיוו משרד:  הבא

 . שונות .10
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  ר: אריה פכט

המועצה  אנ ישיבת  את  לפתוח  שמח  מ9-2022י  מאוד  אני  בפגרה  ,  שנהניתם  קווה 

אזור, תדהר, לילדים  היו לא מעט אירועים לתושבי  הזה  יץ  קהסך הכל    .קיץה  תבחופש 

,  יש לנו עוד אירוע אחדקובי אפללו ו מירי מסיקה וותר מבוגרים,  זק לי ואנה    קטנים 

א ב את  ראשון  ביום  בנאי  פעילויותביתר  מבחינת  הכל  בסך  כשאני  מתנ"ס.  מספר  , 

שך הקיץ  במבהלם. אירועים אנחנו עושים, הם די  לחברים שהם ראשי רשויות, איזה 

כומו  בסי. ועיםבני ביתך, שניים או שלושה אירגינה באזור לדים קטנים בעשינו גם לי

 .  פהפעילות די ענ יש מר שר הייתי אושל דב

ת שנת הלימודים בצורה חלקה, למרות שיש מחסור בסייעות. סך הכל אנחנו  פתחנו א

וסייעות שהולכות לעבוד    שקלים לשעה  35בסביבות  משלמים היום לסייעות משהו  

יעות, זו לא רק  שקל לשעה, אז יש בעיה ארצית בנושא הסי  70בלות  במשק בית מק

לו סי . אחת הסיבות שהמתנ"ס לא  בעיה מקומית אין  כי  עוד צהרונים,  יעות  פותח 

להם.   לעזור  עושים הכל  בקשים מהן שיעבדו  את הסייעות מהגנים אנחנו מואנחנו 

ל הבעיות, הכל מתפקד והכל על כנו,  תנ"ס אבל יש עם זה בעיה עיקרית. אבל עם כ במ

 ים.  כמו שאומר 

 אלאלוף:- ןד לירז גונ"עו

 רצי.  זה מחסור א

 יעקב פרידמן:

 עניין של מחסור, זה עניין של כסף.  אין מחסור, לא משלמים. זה לא 

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 עבודה מאוד קשה. זה גם 

  : פכטר אריה

 רטי שלנו.  לא עסק פאבל אנחנו עובדים לפי הנחיות של משרד הפנים וזה 

 יעקב פרידמן:

שלי   ההערה  היוכללי  באופן לא,  כל  זה  על  מדברים  ב,  שיהי ם  רוצים  הם    ו חדשות, 

 הם לא רוצים לשלם.  אבל  סייעות,  

  : פכטר אריה

 נכון.  

 יעקב פרידמן:

 אז לא יהיה.  
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 יורם אורבך: 

 כמו עם נהגים.  

 סוול:אריאל וי

 מים, התחילו לשלם.  עכשיו משל

 יעקב פרידמן:

  שהו ל אצל נהגים זה מ, אב50, מתחילים  שקלים  55הממוצע של שכר נהג היום זה  

עט  ף, לא רוצים להיות נהגים ועוד מלות בענ ר, הם עוברים תהליך של הפסקת הפעי אח

   50-בתחילים  מ הם  בתעשייה. נהגים זה סיפור אחר,  יהיה עובדי חוץ, כמו בחקלאות ו 

 שקל בחודש.    10,000שקל לשעה, זה 

 יורם אורבך: 

 קשה. רבה יותר ודה הועב

 יעקב פרידמן:

שקל זה יוצא להם    35שכר.  ר, אצל הסייעות זה ההשכ  ה לאהנהגים ז בל אצל נכון. א

 , זה לא נורמאלי.  שקל בחודש 5,000

 

 חלקת חינוךמנהלת ראש המועצה על מינוי מדיווח  – 7סעיף 

  : פכטר אריה

יודעים, לצערי מנהלת מחלקת  כמו שרוב בוקר אחד  כנסה אלי  נ  ,מהסי  ,החינוךכם 

נתתי כאן  אני  "  ה מרדה. היא את העבו סיים ארוצה ל  אני  ,ליואמרה    ני כחודשייםלפ

שמונה שנים, הרבה מזה בגללכם ואני  לא חלמתי שאני אחזיק מעמד  שמונה שנים,  

הצעתי שתצא  ,  . אני ניסיתי לשכנע אותה"לשון של בקשה, תן לי ללכת  מבקשת בכל 

שום אלטרנטיבה.  אין לה  למיטב ידיעתי    . פשה, אבל לא עזר לי שום דברלחל"ת, לחו

היא אומרת שאין לה  תה אומרת לי.  י הי  תה לה אלטרנטיבה היא ישאם הי   אני מאמין 

אין  ואני   לה, אבל  לא טובה אלא  מחלקת  מנהלת    תהי ספק שהיא הימאמין  חינוך 

מעולה, וזה הפסד למועצה, הפסד ליישוב, אבל אני לא יכול להחזיק אותה  מנהלת  

 ח.  וכב

ועמדים מצוינים,  מ  4רך, היו  ה ימים בעעשינו מכרז למנהלת מחלקת חינוך לפני כעשר

שנה   14  שמשמשת מזה ת גבע כהן, ל מדים הוחלט ברוב קולות לבחור באיהמוע  4בין 

מקווה שהיא  אני מאוד  לת נבחרה, לדעתי,  שאיאחת הסיבות  מחלקת הגנים.    מנהלתכ

ממשיכ  החינוך  דרכה    תתהיה  מערכת  את  לשקם  צריכה  שהיא  לא  זה  סימה.  של 

 תה  ילת הימכיוון שאימועצה היא מצוינת ובמועצה. מערכת החינוך ב
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, זה היה שיקול הדעת שלנו לבחור  ומכירה את המערכת מבפנים  של סימה  הסגנית

דמנות,  זני בטוח שסימה תעזור לה במה שהיא תצטרך וניתן לה ה. מה עוד, שאהב

בעיני החינוך זה הדבר  היא תמשיך.  ה,  ה. אם היא תהיה טובהלוואי שהיא תהיה טוב 

ת החינוך ואם נצטרך  במועצה, אם אני אראה שיש תקלות או בעיות במחלקחשוב  הכי  

הזה  ום  קלא נגיע למה. אני מאוד מקווה שף אות ש להחלילת, לא נתביילהחליף את אי

 לות להיות הפתעות.  כי אני סומך עליה בעיניים עצומות אבל יכו

לת, אז אני  י אנחנו בחודש הקרוב יוצאים למכרז למנהלת מחלקת הגנים במקום א 

מ והט מאוד  תיבחר המתאימה  פה  למקווה שגם  גם  יוצאים  אנחנו  ביותר,  כרז  ובה 

 .  כבר יש מועמדים ומועמדות .ה מגיל אפס עד שלושבחצי משר 

 יובל בן בסט: 

 כרז? בר מיצא כ

  אריה פכטר: 

 כן.  

 יעקב פרידמן:

 למנהלת גנים מאפס עד שלוש?  

 יורם אורבך: 

 לא.  

 יעקב פרידמן:

 אז למה? 

 סוול:אריאל וי

 ים.  שונדברים שני זה 

 יורם אורבך: 

יעבור לכ אפס עד שלוש, זו החלטה של מדינת ישראל.   אין  ך כי  פיפות של החינוזה 

המ כל  על  היום  ה ו   ונותע פיקוח  שלושגני  עד  מאפס  משרה    ילדים  חצי  לנו  ואישרו 

 לטובת העניין.  

 יעקב פרידמן:

 בר הזה?  אז צריך מפקח לד

 יורם אורבך: 

 פקח.  במחלקת החינוך שתהו מיש

 יעקב פרידמן:

 ה.  בחצי משר 

 



   בס"ד
 

5 

 

 

 

 יורם אורבך: 

 כן.  

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 ים בעצם.  פרטי היא מפקחת על ה 

 יורם אורבך: 

 ר על הפרטיים. נכון, בעיק

 סוול:ריאל ויא

 כן, נכון, לפרטיים ולנו יש את ויצ"ו.  

 יעקב פרידמן:

 ?לשתף פעולהים  הפרטיים מחויבו

 פכטר: אריה 

 יים, מאוד מאוד חשוב.  נים הפרט גם על הג כן, וזה מאוד חשוב שיהיה מי שיפקח 

 יובל בן בסט: 

 ועצה? באתר המ  המכרזים האלה כבר

 אריה פכטר: 

 כן. המכרזים באתר, נכון, יורם? 

 יורם אורבך: 

 . 28.9-עדה, ב ולמכרז של מנהלת מחלקת גני ילדים יש כבר תאריך לובטח. 

 אריה פכטר: 

 ות או שזה כבר נסגר?  להגיש מועמד שראפמתי 

 : יורם אורבך

, היכן שצריך, בהתאם  אני מניח שזה כבר נסגר. זה מתפרסם בעיתונות, באתר שלנו

 לא החלטה שלנו.  ל. זה לנוה

 אריה פכטר: 

 תאים ביותר. נחנו נבחר את הטוב ביותר והמאז א

  : פכטר אריה

אמין שתוך  ם, אני מ לקראת סיוחלב, זה    פצים את טיפת , אנחנו משיפת חלבלגבי ט 

דים שלי היו קטנים זה  היליסתיים שם. בסך הכל אני זוכר ש   שבוע, עשרה ימים, הכל

ת חלב להעביר למבנה אחר במתחם  היה המבנה כמו שהוא, אנחנו מתכננים את טיפ 

שזכה בקרקע, ביקשנו ממנו להקצות קרקע של    זכייןמול הקניון, איפה שעזרא, יש  

   חדש.  טיפת חלבנה מבהקמת   לטובתומשהו מטר   200
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 ידמן:יעקב פר

 ר תוכניות שהוא הגיש?יש זכיין שזכה בקרקע? יש כב

  : פכטר אריה

 בשלב התוכניות.  כן, הוא

 יעקב פרידמן:

 ת, נכון? כירוזה לא לש

  אריה פכטר: 

 לא.  

 יובל בן בסט: 

 בהתחלה דובר על שכירות. 

  : פכטר אריה

 לא, זה לא לשכירות.  

 סוול:ויאריאל 

 וס מינוס.  ערך, פל יח"ד ב   130- זה ל

  : פכטר אריה

את  ת חלב ואנחנו נעביר  ממנו מבנה לטיפ ידות דיור, ביקשנו  יח  130שמה בסביבות  

 ת חלב לשם.  טיפ

 יעקב פרידמן:

 ואיך הוא יחיה שם עם עזרא?

  : פכטר אריה

עזרא  שהל, אני חושב שיהיה שלב  נעם המ   תו, גם עזרא בתהליכים, אנחנו בגישור א

 פנות.  התיצטרך ל 

 יעקב פרידמן:

 ס.  מקום? הרי הוא רוצה מקום להתפרנשהו פתרון להעביר אותו לאיזשהו יש איז

  : פכטר אריה

שרים הטובים  המגאצל אחד  מוכן לתת לו שום דבר, אנחנו בגישור    א לנהל  בינתיים המ 

עזרא ובניו,  גישור אצלו על נושא  ביום ראשון אנחנו עוד פעם באל.  ביותר במדינת ישר

 שנצליח.  ווה נהל, גם עם המועצה, אז נק מנסה להגיע להבנה, גם עם המכי הוא 

המרכז    .שם  לבקרוי מציע להיכנס  . אני היית6  מרכז החדשנות בשפינוזהפתחנו את  

 עניפה, עד כדי כך  המוזיאון הישן, מקום מדהים, פעילות מאוד היה ש  ם היכןהוק
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לחו להירשם  מקום  כברשאין  אנחנו גים  לקשישים,    .  כוסית  בהרמת  היינו  היום 

אינטרנט, מחשב,  ה  הם על נושא, להסביר לשהמבוגרים יגיעו לפעילות שםביקשתי גם  

 בחינם, אני לא רוצה שיגבו כסף מאף גמלאי.  ים, הכל סיסיהדברים הב

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 הם.  שלב את זה עם המחויבות אישית ואז הילדים יוכלו לעזור לאפשר ל

  : פכטר אריה

 יפה.  וזה עובד  לא, לא, יש שם חברה שזכתה  

 ם.  מיתהליכים די מתקדאנחנו במתקדמים, פרויקטים פינוי בינוי  

יש נזקים לכמה מבנים  ד המערבי של היישוב,  תה שריפה בצי כמו שאתם יודעים, הי 

 ח. אבל יש לנו ביטו 

 יעקב פרידמן:

 משרד המכירות בקפלן נפתח?  

 סוול:אריאל וי

 כן.  

  : פכטר אריה

 בתוך המשרד.  נפתח כבר לפני חודש אבל אני לא יודע מה קורה המשרד  

 ט: בן בסיובל 

לבדוק  ודברים, יצאנו אחרי זה    סבכיםממש הגיע מכל מיני  תה, זה  ילגבי השריפה שהי 

 כסח ולגזום? איפה אפשר ל

  : פכטר אריה

 היום כבר אין טעם כי הכל נשרף.  

 סוול:אריאל וי

 נשרפו.   ל מקווהשטחים ש 

  : פכטר אריה

לי   כל הזמן עם המיש  זה שטחים של המ נ ויכוח  ואהל,  בזנהל  רני  לעשות  מנו  ציתי 

, זה  נהלמגרש חניה והם לא נתנו לי והם גידרו וסגרו את הכל. ויש לי בעיה עם המ

ה נעשה  שטחים שלהם והם רוצים שאנחנו נתחזק אותם. אבל בשנה הבאה בכל מקר

  .מטר 10-15ננקה רצועה של רוחב   רצועה מהמגורים,

 יעקב פרידמן:

 רשים האלה? המגשל עוד מה היי 
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 יסוול:אריאל ו

 מקווה.  זה  מה שנשרף 

 יעקב פרידמן:

 ? נהל, יש תכנוןהייעוד של המגרשים של המ לא, 

 אריה פכטר: 

 מגורים.  ל

 יסוול:אריאל ו

 מיקום השריפה(.   ציג על גבי המפה אתמ)ים. חלק זה לפרויקט שאנחנו עכשיו מקדמ 

  : פכטר אריה

 מועצה.  נעבור לישיבת ה

 

 .2022-8מועצה  יבת פרוטוקול ישאישור   – 1סעיף 

 

  : פכטר אריה

ישיב פרוטוקול  מספר  אישור  יר8-2022ה  הפרוטוקול,  אישור  בעד  מי  היד.  ,  את  ים 

 אושר פה אחד.  

 בעד: פה אחד.  

 : החלטה

 .  8-2022יבת המועצה מספר ה אחד את פרוטוקול ישם פמאשרי             

 

בנק מזרחי וחשבונות פיס ביתוח ו"ש פחשבונות עפתיחת  – 2סעיף 

 .טפחות בע"מ

  : פכטר אריה

ש פיתוח וחשבונות פיס בבנק מזרחי טפחות. אדוני  חשבונות עו"פתיחת    –  2סעיף  

 הגזבר, מה זה אומר? 

 משה אלזרט: 

. אני לא מסתדר עם הבנק  לידקסיה שנרכש על ידי מרכנת עד עכשיו עבדנו עם בנק  

 אז אנחנו עוברים בנק.  הזה

  : פכטר אריה

 ואיזה תנאים אנחנו מקבלים? 
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 משה אלזרט: 

 שם הוצאות כל כך.   אין

  : פכטר אריה

 זה רק פתיחת חשבון? 

 משה אלזרט: 

 ת.  זה חשבון אבל אין שם כמעט פעילו

 יובל בן בסט: 

 חנו רוצים, זו הכוונה? אז זה רק בגלל השירות פשוט? פשוט יותר טוב אנ

 משה אלזרט: 

 כן.  

  : פכטר אריה

 אושר פה אחד.   בו, ירים את היד?מי בעד פתיחת החש 

 פה אחד.  : בעד

 : החלטה

פיתוח וחשבונות פיס בבנק מזרחי טפחות    שמאשרים פה אחד פתיחת חשבונות עו"
 בע"מ. 

 

 2022לשנת  2דו"ח רבעוני מס  אישור  – 3סעיף 

 

  : פכטר אריה

 הגזבר, מה יש לך לומר? . כן, אדוני  2022לשנת  2דו"ח רבעוני מספר  אישור  –  3סעיף  

 משה אלזרט: 

 האם יש למישהו שאלות? 

  : פכטר אריה

 המצב.    בוא תיתן לנו סקירה על

 משה אלזרט: 

. אחר כך ביולי היה  כי זה עד יוני  זה עוד ישתנההדוח מסתיים בעודף של מיליון שקל.  

ט  לאהוצאות.  יש  אז  נק יובל,  מעאת היש    ספטמברבאחר כך  ,  יגודהב גם תשלומים של  

 .  שהיה לנולאט אנחנו גומרים את הגרעון המצטבר 

  : פכטר אריה

 כמה נשאר היום? 
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 משה אלזרט: 

 שקל.  864,000ביוני נשאר  

 יובל בן בסט: 

 יפה.  

 אריה פכטר: 

 נכנסתי?שאני  כמה היה כ

 משה אלזרט: 

 א באיזשהו שלב גם גדל.  הומלש"ח.  7או  6היה כמעט 

  : פכטר אריה

 "רים.  ה יכול להשתמש בכסף לתב אחרי שאתה גומר עם זה את

 משה אלזרט: 

הולך"לתב עודף  שיהיה  מה  הכי    רים.  המצב  זה  פיתוח,  זה  עם  עושים  ואז  לקרן 

 אידיאלי.  

 יובל בן בסט: 

 אז המיליון הזה הוא כתוצאה ממה?  

   משה אלזרט:

 והות מהוצאות.  מזה שהיה הכנסות יותר גב

 יורם אורבך: 

 והתנהלות נכונה.  

 יובל בן בסט: 

 יש משהו ספציפי שם, במיליון הזה, שככה? אוקי. 

 משה אלזרט: 

 מה זה ספציפי? 

 יובל בן בסט: 

 ה אומר פה באמת חסכנו או פה באמת הרווחנו יותר? מתוך המיליון שאת

 משה אלזרט: 

גת לא לחרוג מהתקציב. יש לנו  עובדת עם תקציב והיא דואהמועצה    מה זה חסכנו?

 רכש מאוד טובה. מערכת 

 דובקין:גרגורי 

 תה בעיה בגלל הקורונה שלא קיבלנו כספים.  י ני זוכר, היעד כמה שא
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 אלזרט: משה 

 נכון.  

  : פכטר אריה

ארנונה, הרבה כותבים. הארנונה צמודה למדד וזה  גם בנושא של ה    שתבינוצה  אני רו

 דכן כל פעם,  , כרגע זה מתעחוק. ואם המדד עלהי בנו בכלל, זה ה לא תלו

 סוול:אריאל וי

 עלה יחסית.   השנה 

 יעקב פרידמן:

 המדד שלילי? ואם 

  : פכטר אריה

 אז זה יורד.  

 משה אלזרט: 

 זה נעשה אוטומטית, המחשב מחשב אוטומטית.  

  : פכטר אריה

אני   ל אבל  להגיד  בשנת  רוצה  המדד  יהיה  כמה  קבעו  ההסדרים  שבחוק  .  2023כם 

 ממה שהם משלמים היום.   אנשים ישלמו פחות  2023בינואר  

 סוול:אריאל וי

 צמבר.  נונה תרד בינואר מאשר דהאר

 יעקב פרידמן:

 ?  2023- ים אבל מה יהיה המדד באיך אנחנו יודע

 משה אלזרט: 

 פורסם.  ר כי הוא כב 

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 ה, לא?י גבלה על העלייש ה

  : פכטר אריה

 .  כן, אבל קבעו

 סוול:אריאל וי

 קבעו, יש חישוב, כבר החליטו כמה יהיה.  

  : פכטר אריה

אבל זה לא יכלול את המדד  ה  או משהו כז  1.3זה יעלה    2023- זה לפי שנה לפני זה. ב

 שהמדד עלה,  צא של השנה. המדד של השנה זה מתקזז, אז זה יי
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 יעקב פרידמן:

 פחות המדד של השנה?   1.3אה, 

 סוול:אריאל וי

 דצמבר. מאשר בכון ובינואר נשלם פחות ארנונה נ

  : פכטר אריה

 .  , אז יורידו3%-דצמבר ב ד המדד נגיד יעלה עאז אם 

 גרגורי דובקין:

 וההשפעה של המלחמה באוקראינה וההתייקרות? 

  : פכטר אריה

המדד למה  מדד  לא  אני  של    בסדר,  החישוב  את  עושים  איך  אומר  רק  אני  עלה, 

 ארנונה.  ה

 ? פה אחד.  ם את הידירי  2022לשנת    2שור דוח רבעוני מספר מי בעד אי

 אחד.   בעד: פה 

 : החלטה

 .  2022לשנת  2פר  מאשרים פה אחד דו"ח רבעוני מס

 

 סגירת תב"רים אישור   – 4סעיף 

  : פכטר אריה

, בניה  576יש שני תב"רים לסגירה. תב"ר ראשון זה  .  ריםסגירת תב"אישור    –  4סעיף  

, גמרנו  6,907,000, הביצוע היה  9,750,000וספטל, התקציב היה  ושיפוץ אגף בית ספר י

,  250,000שיפוץ מחלקת גביה, התב"ר היה    603ה כמעט מאוזן. התב"ר השני זה  את ז

סך הכל, זה מראה על ניהול נכון ויפה. מי    ₪  8,000, חריגה של  258,000הביצוע היה  

 ? פה אחד.  בעד אישור סגירת התב"רים, ירים את היד

 : פה אחד.  בעד

 : החלטה

 רים. מאשרים פה אחד את סגירת התב"

 

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת שדנה באישור הדוחות  אישור   – 5סעיף 

 . 2020הכספיים של המועצה לשנת 
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  : פכטר אריה

יבת ועדת ביקורת שדנה באישור הדוחות הכספיים של המועצה  אישור פרוטוקול יש 

   דת הביקורת? עויורם, מה היה בו . 2020לשנת  

 משה אלזרט: 

 עירו כמה הערות.  הם ישבו, דנו בדוחות האלה, היש פרוטוקול, 

 יורם אורבך: 

 ו שצריך לדבר עליהן.  נקודות שנראות ל אורי מעלה  

  : פכטר אריה

 ים לדעת? חברי המועצה היו צריכיש משהו ש

 משה אלזרט: 

 הם קיבלו את הפרוטוקול. 

 יורם אורבך: 

הפרוט את  קיבלו  ה וקול,  כולם  הועדה  הדוחות  בסוף  כל  על  סקירה  נתן  גזבר 

מגמה היא חיובית. מה שהוא אמר פה גם קודם על הגרעון  קרים. בסך הכל ה המבו 

 יסגר לחלוטין.  יהוא   2022טבר שקטן ואנחנו מקווים בשנת המצ

  : פכטר אריה

 אושר פה אחד.   , ירים את היד?ד אישור פרוטוקול ועדת הביקורתמי בע 

 ד.  בעד: פה אח

 : החלטה

באישו שדנה  ביקורת  ועדת  ישיבת  פרוטוקול  את  אחד  פה  הדוחות  מאשרים  ר 
 .  2020הכספיים של המועצה לשנת 

  

 יוספטל ספר בבית אגף ובניית לשיפוץ 576 ר "תבשינוי אישור   – 6סעיף 

 ,₪ 056641,5, – החינוך משרד:  הבא הפירוט  פ"ע ₪    07,2409,9 ס"ע

 .₪ 7,2409,90 כ"סה₪ . 841,194,4- השבחה  היטלי קרן

 

  : פכטר אריה

 ובניית אגף בית ספר יוספטל.  לשיפוץ  576"ר באישור שינוי ת

 משה אלזרט: 

 זה מה שסגרתי.  
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  : פכטר אריה

 תסביר למה זה היה.  

 משה אלזרט: 

תקציב אז  ב  כסף ממה שהיה צריך להיותינוך הביא לי יותר  . משרד החהתמהיל שונה

   בנה. כשיו אני משנה את המ ע

 יורם אורבך: 

 ר והשינוי הוא לא גדול.  הסך הכל הוא אותו דב

 אלאלוף:- ירז גונןד ל"עו

 אנחנו שמחים לקבל יותר כסף.  

  : פכטר אריה

 התב"ר?  מי בעד אישור שינוי  

 בעד: פה אחד.  

 : החלטה

אחד   פה   ס "ע יוספטל ספר בבית  אגף  ובניית  לשיפוץ 576 ר "תב שינוימאשרים 

 השבחה  היטלי קרן ,₪ 5,416,056 – החינוך משרד :  הבא הפירוט פ"ע₪    9,907,240

 .₪ 9,907,240 כ "סה₪ . 4,491,184-

 

  19ועדונית רחוב חיים חסין שיפוץ המ 064 תב"ר מסאישור   – 8יף סע

 מקרן היטלי השבחה + תרומה.  ₪ 250,000ע"ס 

 

  : פכטר אריה

מקרן    ₪  250,000על סך    פוץ המועדונית ברחוב חיים חסיןשי  640"ר מספר  אישור תב

ונית שם ליד בית כנסת  במועד   בחה פלוס תרומה. עשינו סיור בתחילת הקיץ היטלי הש

ראוי.  המועד   הכיפות, לא במצב הכי  יום אחרי    15יש שם  ונית  כל  ילדים שמגיעים 

חנו רוצים לתת  ואנ  18:00ופעילויות ונשארים שם עד השעה  לשם לארוחה  הלימודים  

 תר לילדים האלה.  יו ים הטובים באת התנא

 סוול:אריאל וי

 החלפנו מטבח אבל צריך לשפץ עוד.  

  : פכטר יהאר

אריאלכמו   רוצ שאמר  אנחנו  אבל  שיפצנו,  המטבח,  את  החלפנו  לשפץ.  ,  עוד  ים 

 והם אמרו שיכול מאוד להיות שהם ישיגו    תה לנו פגישה עם ויצ"וילשמחתי, הי
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רתי שבכל מקרה אנחנו נפתח תב"ר על  אז אני אמ   דולר לשיפוץ  50,000תרומה על סך  

ויצ"ו יית   ,₪  250,000סך   יית שאם  נעים  ו נשפץ כדי  ן, אנחנ ן או לא  שלילדים יהיה 

 וטוב וכיף לבוא לשם.  

 ? אושר פה אחד.  640מי בעד אישור תב"ר מספר 

 פה אחד.  בעד: 

 : החלטה

אחד  מאשרים   מספר  פה  חסין    640תב"ר  חיים  רחוב  המועדונית    ע"ס   19שיפוץ 
   מקרן היטלי השבחה + תרומה. ₪ 250,000

   

ינוי חדר נערות בספריה על סך ב 641"ר מספר  תבאישור   – 9סעיף 

  ,₪ ,000100 –עפ"י הפירוט הבא: משרד לשוויון חברתי  ₪ 300,000

 . ₪ ,000200 –להיטלי השבחה הקרן 

 

  : פכטר אריה

עפ"י   ₪ 300,000סך  בינוי חדר נערות בספריה על 641"ר מספר תבאישור  –  9סעיף  

  200,000  –טלי השבחה להיהקרן  ,₪  100,000  –הפירוט הבא: משרד לשוויון חברתי  

ז בתוך הספרייה נבנה  אלגבי נערות בסיכון,   בתוך הספרייה, מכיוון שפנו אלינו .₪

 נפרדת.  עם כניסה , להם חדר עם מטבחון, עם שירותים

 יעקב פרידמן:

 ה?  למה זה צריך להיות בתוך הספריי 

 סוול:אריאל וי

 במבנה שם חלק.  זה לא בספרייה. הרי הגדלנו את הספרייה מאוד, אז הקצנו 

 יעקב פרידמן:

 אבל מה הייעוד של החדר הזה לנערות? זה קשור לספרייה? 

 סוול:אריאל וי

 ט החדש של הצעירים, זה גם יהיה שם.  יש שם גם את הפרויקלא. 

  : פכטר אריה

,  641מי בעד אישור תב"ר מספר ועדון הנערות. ם, גם מ גם מועדון הצעירים יהיה ש

 אחד.    ירים את היד. אושר פה

 בעד: פה אחד.  
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 : החלטה

  ₪ 300,000בינוי חדר נערות בספריה על סך  641"ר מספר תב מאשרים פה אחד 

  –להיטלי השבחה  הקרן   ,₪ 100,000 – עפ"י הפירוט הבא: משרד לשוויון חברתי 

200,000 ₪ . 

 

  : טרפכ אריה

 יש למישהו בקשות, הערות? 

 יובל בן בסט: 

כים, שהורידו הרבה,  ורמה עם החניות של הנהרפ   לי משהו קטן. בגלל שיש את כליש 

 ה תמרור אחד של נכה כללי.  כונה יהי תושבת אזור העלתה רעיון שלכל ש

 יורם אורבך: 

 בלי מספר.  

 יובל בן בסט: 

ים, שבכל  משהו או הם ביניהם יכול. ואז מה שנקרא, לפחות אם יש  יהבלי מספר שיה

 ד אחד.  עמויה אחד כזה בלי מספר, נכה כזה, שכונה יה

  : פכטר אריה

 קשה שלך הגיונית ומתקבלת על הדעת.  אני חושב שהב

 יורם אורבך: 

 יש את זה ברוב השכונות. 

  : פכטר אריה

 נות.  ב השכו אני חושב שאנחנו שמנו ברו

 יעקב פרידמן:

ב משהו  להגיד  רוצה  ה נואני  המועצה  באמת  מאוד  שא.  גדולה  בנדיבות  מקומית 

לכל מ  נכים כמעט  חניות  בעיתונות  תה כתבה בטלוויזיה  י י שביקש. היאפשרה  וגם 

וים לנכים.  תו מכלל תושבי ישראל, יש להם    20%כל הזמן, שהיום  זה  מדברים על  

  י ט. אנ אינטרנ ושים את זה דרך הפשוט מוציאים, זה היום קל, אפילו לא הולכים, ע

  כים, יבוא למועצה, המועצה תשקול, בדרך כלל ניית נצה ח חושב שאם יש מישהו שרו

לעשות בכל רחוב עוד  בנוסף  עכשיו  .  לדרישה כמובן באם היא מוצדקת  נית ע המועצה נ

 חניית נכים, זה יהיה על חשבון התושבים שגם ככה המצוקה היא גדולה.  

 יובל בן בסט: 

 ויק.  לא בכל רחוב, בכל שכונה. זה לא מד 
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 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 ועדה בנושא. אבל יש לנו  

  : פכטר אריה

נכון להיום  לו לפני חמש שנים ולפני עשר.  יש ועדה שבודקת את החניות לנכים שקיב 

 חניות לנכים.   100הורידו מעל  

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

הוריד העמודים  גם  את  הי ו  כי  סיטואציהיוהכל  הורי  תה  לא  אבל  את  שביטלו  דו 

 העמודים.  

 יורם אורבך: 

, כאלה שיש  פייםמתמקדים בנכי גלאט מורידים את הכל.    דו ולאטובם הוריר את  

 ות תנועה.  עילהם ב

 יעקב פרידמן:

  יודע שמוסדות ציבוריים,   המה של הנכים בביטוח לאומי, את ר וצה לומר שברפאני רו

סה מכירה אותך, היא  הכניכמו בתי חולים, אם יש לך תעודת נכה על מספר הרישיון,  

וא בא לתל השומר, זה לא  עובד איתי, ה לאחרונה יש לי מישהו ש לך להיכנס.    תנותנ

ודע  א י יה אחרת, אני לחניה. אתה מבין? יש לו פריבילג נס, זה נכה ללא  נותן לו להיכ 

 בזה.   רביזיהחניה ולכן הם עשו כמה דרגות יש שם, זה לא קשור ל

  : פכטר אריה

וע יש  סת המועצה, חברי  הנד, רופא, מיועץ התנועהמאוד רצינית, ש  הד אז אמרתי, 

 מועצה, יועץ משפטי, שהם דנים.  

 סוול:אריאל וי

 .  ועדות, היא הוועדה הכי קשה שישקשה מאוד, אני שים בכל הו ועדה 

 יובל בן בסט: 

 יה בלי תו.  אז אני מציע שאחד בכל שכונה יה

  : פכטר אריה

מח, שנה טובה, בריאות. לכל חבר מועצה יש פה  הסתיימה, שיהיה לכם חג ש   בה הישי 

 שי.  

 ננעלה   הישיבה 

 _________ __   _                                                          ______________ 

 אריה פכטר         ך יורם אורב     

 ה צראש המוע                                    מנכ"ל המועצה                                 


