
  בס"ד
 

1 

 2022-7 פרוטוקול
 אשר התקיימהמן המניין מישיבת מועצה 

 2022 ביוני 7 ב"פתש סיווןב ח' שלישיביום 

 

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

 ליאתיובל בן בסט, ה, גרגורי דובקין, דוד זבלונוב, אליהו פלוריזד

 . אוריאל תנעמי אייזנר

 . מזל שאול :חסרים

 –עו"ד מנחם אברהם  ,גזבר – אלזרט משה ,ל"מנכ – אורבך יורם :זמניםומ

 – רזון לאה, מנהל מחלקת גזברות ופיקוח שה ישימש, יועמ"

, נציגת מעמד האישה , רימה יליןהמועצה ראש לשכת מנהלת

 יו"ר המועצה הדתית. הבאוריאל ל

 

 18:45  הישיבה התחילה בשעה

 19:30 הסתיימה בשעההישיבה 

 

 ל סדר היום:ע
  .5-22עצה ישיבת מופרוטוקול ישור א .1

 . 2023עמותות לשנת ינים למתן תמיכות לאישור תבח .2

 . 2022לשנת  2אישור דוח רבעוני מס'  .3

 נוספות. י העסקת הגזבר בשנה וחצאת אישור המועצה להאריך  .4

חשבון בנק עבור תקציבי משרד החינוך, בהתאם לחוק פתיחת אישור  .5

 . 2022 קציב התש"ס משנתהת

 . פתיחת תב"רים מקרן היטלי השבחה של המועצה

  .₪ 120,000, תכנון מתחם המתנ"ס על סך 631אישור תב"ר מס'  .6

בעה" על שה"ית ספרב, תכנון שיפוץ הבניין הירוק ב632אישור תב"ר מס'  .7

  .₪ 150,000סך 

ס בא ע", תכנון מבנה קבוע לתנועת הנוער בני עקי633אישור תב"ר מס'  .8

150,000 ₪.  

 100,000 ר ע"ס, הכנת פרוגרמה עירונית לצרכי ציבו634"ר מס' ר תבאישו .9

₪. 

  .₪ 550,000רחבת חט"ב רבין ע"ס , תכנון ה635אישור תב"ר מס'  .10
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ויקט שיקום ופיתוח "תעלת , תכנון אדריכלי נוף בפר636תב"ר מס'  אישור .11

  .₪ 100,000אזור" ע"ס 

  .₪ 350,000 רחוב הפרדס ע"סנון פיתוח כ, ת637אישור תב"ר מס'  .12

 שונות.  .13

 

 22-5אישור פרוטוקול ישיבת מועצה - 1סעיף 
  ר:אריה פכט

אושר פה מי בעד אישור הפרוטוקול? . 7-2022אני פותח את ישיבה מן המניין מספר 

 אחד. 

 בעד: פה אחד. 

 :החלטה

 . 5-22ישיבה  קולופרוט תים פה אחד אמאשר 

 

 2023 נתלשתבחינים למתן תמיכות לעמותות  שוראי – 2יף סע
 

  :פכטר אריה

 ו. . זה דבר שחוזר על עצמ2023אישור תבחינים למתן תמיכות לעמותות לשנת 

 יורם אורבך:

 זה לא השתנה, זה אותו דבר, כולם קיבלו את זה עם ההזמנה. 

  :פכטר אריה

 מי בעד? ת? ולמישהו הערות, בקשהאם יש 

 ונוב:לדוד זב

 שינוי?פה יש 

 משה אלזרט:

 . שינוי אין שום

 ט:יובל בן בס

 ש את זה פה? י

 יורם אורבך:

  עשרה ימים.יובל, קיבלת את זה לפני 

  :פכטר אריה

 : פה אחד. בעד

 

 :החלטה
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 . 2023 מתן תמיכות לעמותות לשנתבחינים לם פה אחד את התמאשרי 

 

 0222לשנת  1ח רבעוני מס' ודור איש – 3סעיף 
  :פכטר אריה

 . קשה, הגזברבב .2022לשנת  1דוח רבעוני מס' אישור 

 משה אלזרט:

מאגרות בניה שקיבלנו מיליון, שזה נובע בעיקר  2.6גע לסוף מרץ אנחנו בעודף של כר

 בתחילת השנה. 

 יובל בן בסט:

 ממי? 

 משה אלזרט:

 דף. רגע בעונו כאז יצא. זה אגרות בניה מפרויקט קפלן

  :פכטר אריה

י והיינו וואלהשנה. ת אבל זה יצטרך ללכת עד סוף הבצורה משמעותיקיבלנו אגרות 

 ? 2022לשנת  1ים כל רבעון את הסכום הזה. מי בעד אישור דוח רבעוני מס' מקבל

 בעד: פה אחד. 

 :החלטה

 . 2022 לשנת 1' הדוח הרבעוני מס פה אחד את םמאשרי 

 

 פות.נה וחצי נוסשהעסקת הגזבר בהאריך המועצה לאישור  – 4סעיף 
 

  :פכטר אריה

יש באפשרות המועצה י נוספות. ה וחצבר בשנקת הגזהמועצה להאריך העסאישור 

ינת הדרת והמצוהעסקה עוד שנה וחצי, אני חייב לציין את העבודה הנלגזבר  לאשר

 רכה? אריך לו לעוד שנה וחצי. מי בעד האץ להשהגזבר עושה, אז אני בוודאי ממלי

 יובל בן בסט:

 הצבעה?ות פה בזמן ההוא צריך להי

 סוול:אריאל וי 

 ה? אז מ יראו שהצבעת נגד,ך ואחר כ ביע נגדאז תצ

  בעד: פה אחד.

 :החלטה

 ים פה אחד הארכת העסקת הגזבר בשנה וחצי נוספות. מאשר
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 ף לישיבהוריאל תנעמי הצטרא

 

משרד החינוך, בהתאם לחוק פתיחת חשבון בנק עבור תקציבי  שוראי – 5סעיף 
 .0020תש"ס משנת התקציב ה

 

  :פכטר אריה

חוק התקציב תקציבי משרד החינוך, בהתאם לבנק עבור אישור פתיחת חשבון 

 . מה זה, אדוני הגזבר?2000שנת התש"ס מ

 משה אלזרט:

הכספים שאנחנו  ם אתהמזרחי ולהעביר לש אנחנו רוצים לפתוח חשבון בבנק

 נתיל. ממשרד החינוך במקום בנק מרכמקבלים 

  :פכטר אריה

 זה משהו חדש? 

 משה אלזרט:

  במקום.  הז

  :טרפכ אריה

 פים בנק? מחלילמה 

 משה אלזרט:

ל ואין לי כבר קשר בנק מרכנתיחר כך דקסיה, אזה היה בנק  הם התחלפו שם. פעםכי 

 איתם, זה אנשים חדשים. 

  :פכטר אריה

 תודה, פה אחד.  חשבון הבנק?עד אישור פתיחת ב מי

 : פה אחד. בעד

 :החלטה

וק בהתאם לחהחינוך,  עבור תקציבי משרד ם פה אחד פתיחת חשבון בנקמאשרי
 .2000התש"ס משנת  בהתקצי

 המועצה "רים מקרן היטלי השבחה של פתיחת תב 

 

 ליםשק 120,000 ךמתחם המתנ"ס על סתכנון  – 631תב"ר מס' אישור  – 6סעיף 
  :פכטר אריה

תכנון  631אישור תב"ר מס'  צה. קרן היטלי השבחה של המועאישור פתיחת תב"ר מ

רוצה שתבינו שזה רק התכנון, שלא תחשבו  אני .₪ 120,000 מתחם המתנ"ס על סך

 שזה הביצוע. 

 סוול:אריאל וי
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 ר?הגזבזה הוספה, 

 משה אלזרט:

 כן, זה המתחם. 

  :פכטר אריה

ני המתנ"ס, א יבינוים מאוד את גם לגבי המתנ"ס, אנחנו מקדמוץ. בה מבחחזה הר

מה את זה כ מנסים לזרז מאמין שבתקופה הקצרה תחל העבודה במתנ"ס, אנחנו

מטר,  1,500-לם קרוב מהר. אני חזרתי ואמרתי שאנחנו הולכים להגדיל ש שיותר

הבמה, הורסים וקמת מהיכן שמבחזית קומות,  3 שם יבנואיפה המבנה של בני עקיבא 

 אוד מאוד גדולה, להערכתיספורט וההשקעה שם תהיה מלם ה, משפצים את אוהתוא

 עה בביצוע. מלש"ח השק 10-11בסביבות 

 ? תודה. 631ר ב"אישור תמי בעד 

  פה אחד.בעד: 

 :החלטה

  .₪ 120,000נ"ס על סך תחם המתמתכנון  – 631ם פה אחד תב"ר מאשרי

 

ין הירוק ב"שבעה" על סך ישיפוץ הבנתכנון  – 632ס' מתב"ר אישור  – 7סעיף 
150,000 ₪. 

  :פכטר אריה

 ךשבעה" על סה"ית ספר בבירוק יין התכנון שיפוץ הבנ 632' אישור תב"ר מס

 זה רק התכנון.  .₪ 150,000

 ליאת אייזנר:

  ב, לאן יעבור הצהרונים?אג

  :פכטר אריה

. גם בשיפוץ מוד, אנחנו עוד לא יודעיםילת אנחנו עוד לא יודעים. יכול להיות שלכיתו

ט של קפלן יוסיף תלמידים ויש ידים, הפרויקגידול של תלמים של המתנ"ס אנחנו צופ

חינוך נתן לנו תקצוב שרד הר לנו, כי בזמנו מומשרד החינוך אפש ור בכיתותכבר מחס

רוק. הי שנים ואז התחייבנו להרוס את המבנה 8-9למבנה שבנינו שם, מי שזוכר לפני 

שם כיתות רוס את המבנה הירוק כי הוא מאוד יפה והוא גם ייתן לנו גדתי להאני התנ

מתקציב מרתי שאנחנו ניקח את זה ל אאב לימוד. נכון שנצטרך לשפץ ולשדרג אותו

הירוק כי בכל מקרה, , אני לא אבקש ממשרד החינוך תקצוב לשיפוץ המבנה המועצה

כיתות לימוד והתקצוב שהייתי מקבל  8היום, שם אם אני הייתי צריך לבנות מה שיש 

ואם פה  מלש"ח 3-4יך להוסיף בסביבות וך, בכל מקרה הייתי צרינממשרד הח

ח, אז עדיף להשאיר את מלש" 2-2.5בות ועצה תהיה משהו בסביההשקעה של המ
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יותר למצב הרבה  המבנה הירוק ולשפץ אותו יפה והוא כיתות גדולות, רק נביא אותו

 ? תודה. 632ב"ר עד אישור תי בזמין. מ

 בעד: פה אחד. 

 :החלטה

שבעה" על ה" בית ספרשיפוץ הבניין הירוק בתכנון  – 632תב"ר ם פה אחד מאשרי
  .₪ 150,000סך 

 

מבנה קבוע לתנועת הנוער בני עקיבא ע"ס תכנון  – 336מס' תב"ר אישור  – 8עיף ס
,000150 ₪. 

 

  :פכטר אריה

 .₪ 150,000סך  ה קבוע לתנועת הנוער בני עקיבא עלנבן מתכנו 633אישור תב"ר מס' 

וק, על יד בית הכנסת בא קרקע על יד הגשר היריודעים, הקצנו לבני עקיכמו שאתם 

בסמיכות למתנ"ס. כמו שאמרתי לכם, ה אים במבנקיבא נמצהיום בני ע, יעקבי בנ לש

לרוץ עם כים אנחנו צריכים לפנות את המבנה כאן כדי שהבניה תעשה, אנחנו צרי

עד מי ב .₪ 150,000-התכנון יעלה לנו כתכנון קבוע לסניף של בני עקיבא. אז כאן 

 שור התב"ר?אי

 יובל בן בסט:

אותו זמן, בסמיכות, או שאין קשר הכנסת? זה יסתדר ב זה יהיה בכפוף לבית

  לסמיכות בין שני הדברים?

  :פכטר אריה

בנות תוך היל לשהוא יתחיאמין אני מ, סופיים כבר בהיתריםאין קשר, בית הכנסת 

 זמן. יבא ייקח לנו קצת יותר חודשיים, שלושה ובני עק

  פה אחד.: עדב

 :החלטה

תנועת הנוער בני עקיבא ע"ס תכנון מבנה קבוע ל ,633אחד תב"ר מס'  ים פהמאשר
150,000 ₪.  

 

ך , הכנת פרוגרמה עירונית לצרכי ציבור על ס634תב"ר מס' אישור  – 9סעיף 
00,0001 ₪. 

 

  :פכטר אריה

בכל  .₪ 100,000ציבור על סך הכנת פרוגרמה עירונית לצרכי  634אישור תב"ר מס' 

וגרמה, מה עוד שהיישוב הולך לגדול בצורה פר ים לעשות איזושהייישוב אנחנו צריכ
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וגרמה, לראות איפה שמעותית בשנים הקרובות, אז צריכים לעשות איזושהי פרמ

י מבנ ת חלב, כלד, טיפציבור, בתי כנסת, גני ילדים, כיתות לימומבני אפשר לבנות עוד 

משרד  ה גם חובה על ידיאיזושהי בדיקה. אני חושב שזל זה הציבור, צריך לעשות ע

 הפנים. 

 ד מנחם אברהם:"עו

 רמה מעודכנת. גוספר שנים אתם אמורים לעשות פרכן, כל מ

 ליאת אייזנר:

 ת מתאר? תוכניזה לא משהו שאמור להיות חלק מה

  אריה פכטר:

 לא, לא. 

 ליאת אייזנר:

 הבדל?מה ה

  :פכטר אריה

 דים. את גן הילאת המקום, לציין לי איפה אתה יכול לעשות  מצוא ליכאן הוא צריך ל

 סוול:אריאל וי

פה זה יותר הם אומרים איזה כמות, כמה צריך. . ובתוכנית מתאר באיזה מקום

 פורט.מ

 :לונובזב דוד 

 דיף?וריים שהם יכולים להעביצטחים ויש ש

 סוול:אריאל וי

 פשר לעשות מוסדות ציבור. מים אלא, יש לנו שטחים חומים ורק בשטחים חו

  :פכטר אריה

מה עוד שיש לנו מחסור בשטחים ל להפוך שטח ציבורי לשטח חום. א יכואתה ל

ולא  רייםציבוריים. אני ניסיתי שישייכו לנו את פארק אריאל שרון לשטחים הציבו

יום לבוא ולהחליט כל כך מוכנים, אז יש מחסור בשטחים ציבוריים. אתה לא יכול ה

שטחים חומים נועדים חום,  שטחזה . בגין, לבנות בית כנסת או גן ילדיםאת הגינה בש

 ציבור. רכי לצ

 פרוגרמה? להכנת  634מי בעד אישור תב"ר 

 יובל בן בסט:

 התחדשות עירונית גם יסמכו על זה?ו

 סוול:וי אריאל

 עולה. כמובן, זה בשיתוף פ

  בעד: פה אחד.

 :החלטה
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 100,000ונית לצרכי ציבור ע"ס כנת פרוגרמה עירה 634פה אחד את תב"ר  יםמאשר
₪.  

 

 .₪ 550,000ב רבין ע"ס הרחבת חט"תכנון   635תב"ר אישור  – 01סעיף 
  :פכטר אריה

אני רוצה שתבינו,  .₪ 550,000ס ע", תכנון הרחבת חט"ב רבין  635 מס' ראישור תב"

 200,000ם זה יעלה א בלא ₪ 550,000 זה רק התכנון, אני לא מאמין שהתכנון יעלה

, הכסף הזה חוזר בחזרה לקרן של המועצה. אז מחיר אנחנו הרי לוקחים הצעות ,₪

שב גדלת בית ספר רבין, אני חוגם אנחנו צריכים לחשוב צעד אחד קדימה להפה 

 דריכלים שיבדקו את זהים עכשיו אאנחנו לוקחת שם אגף נוסף. לבנושאנחנו נצטרך 

  .₪ 550,000 הואוהאומדן הראשוני 

 אוריאל תנעמי:

, יכול להיות 200,000ת שזה יעלה שיכול להיוה אומר מי בנה את האומדן, אם את

 ? 300,000יעלה ש

  :פכטר אריה

 . ועצהסת המדמהנ

 סוול:אריאל וי

 ם לאשר תוספת. ר עוד פעמאשיותר עדיף שיהיה טיפה 

 אוריאל תנעמי:

 יים. ה, אם זה אומדנים אמיתאין בעי

  :טרפכ אריה

ן לסגור כסף במקום שאנחנו לא ברור שזה אומדנים אמיתיים. אין לנו שום עניי

 ף הזה. סיכולים להשתמש בכהיפך, אנחנו לא צריכים אותו, ה

 יובל בן בסט:

 מוד?לי טרה היא מה, לבנות שם עוד כיתותוהמ

 אריה פכטר:

 ? 635י בעד אישור תב"ר כן. מ

  פה אחד.בעד: 

 :החלטה

  .₪ 550,000הרחבת חט"ב רבין ע"ס תכנון  – 635את תב"ר  דפה אחם מאשרי

 



  בס"ד
 

9 

ופיתוח  אדריכלי נוף בפרויקט שיקוםתכנון  – 636תב"ר מס' אישור  – 11סעיף 
 .₪ 100,000"תעלת אזור" ע"ס 

 

  :פכטר אריה

ום ופיתוח תעלת אזור ע"ס 7ון אדריכלי נוף בפרויקט שיקתכנ 636 מס'אישור תב"ר 

 , םלה ראיה רחבה, נפגשנו כבר עם מספר גורמי מועצה ישמהנדס ה .₪ 100,000

 יותר את התעלה.  לה לפתח הרעיון ש

 יובל בן בסט:

 מדברים על הוואדי בעצם. 

  :פכטר יהאר

להם, אנחנו  שייךל ז, שהמוביקועל הוואדי, לפתוח את התעלה. ישבנו עם רשות הנ

. יםמן רק להעברת מא ישמש במשך הזלאות מה אפשר לעשות, שזה מאוד רוצים לר

 גורם ליתושים וללכלוך, אז הרעיון הוא לפתח  הזים עומדים וה עוד שבקיץ יש ממ

תוח, אולי לעשות אמפי, כל מיני רעיונות. אותה, לפמשהו מסביב לתעלה, להרחיב 

 שות, נביא את זה עוד פעם לאישור מועצה. ע מה הולכים לעביצוה יהיה בר כשז

 אלאלוף:-רז גונןד לי"עו

 ונות וזה מקסים. ת התושבים לתת רעיו אינהזמ םג

  :פכטר הארי

 אושר פה אחד. ? 636מי בעד אישור תב"ר . כן

 בסט: יובל בן

 תר. ושקל? דווקא פה זה נראה י 100,000ה רק ז

 סוול:אריאל וי

 ריכלי. תכנון אד קלא, זה ר

 אוריאל תנעמי:

 יון.כבר איזשהו רעאת אומרת שיש אם יש תכנון אדריכלי, זאני לא מבין, 

 סוול:אריאל וי

 . נדסתלמה יש רעיונות

  :פכטר אריה

עשו פה סיור, בדקו סטודנטים,  12-20-כחיפה, הגיעו לפה כניון בטזה בשיתוף ה

, רק מקבלים רעיונות, שום דבר אנחנו לא עושים. בשלב הזה מחשבות, רעיונות

י החלטה, הלוואי וזה זושהביצוע לאיכשזה יהיה בר מחשבה לטווח ארוך, נקרא לזה. 

 יעץ ונראה.יע לביצוע נביא לישיבת מועצה, נתייגשזה  ברגע .₪ 100,000יעלה רק 

 אוריאל תנעמי:

 עכשיו?אז למה מטרת התקציב הזה 
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 יורם אורבך:

 לתכנון. 

 אוריאל תנעמי:

 ומר לתכנון, זאת אומרת יש כבר כיוון. תה אא םא

  :פכטר אריה

וך עיונות, מתר 15חר למועצה מחשבה. אדריכלית שתביא מאני אומר לך, אורי, זה ל

 רעיונות עולה כסף, אז זה הכסף.  15-חר אחד. להביא את הנב 15-ה

 סוול:אריאל וי

 תנ"ס את הנושא הזה.סיונרים במגם שיתפו את הפנ

 עמי:תנ יאלאור 

 נע. אני בתב"ר הזה נמ

יובל בן בסט, אליהו ף, אלאלו-אריאל וייסוול, עו"ד לירז גונןאריה פכטר,  :בעד

 דוד זבלונוב, אייזנר ליאת. פלוריזדה, גרגורי דובקין, 

 : אוריאל תנעמי. נמנע

 

 :החלטה

ום ופיתוח שיק, תכנון אדריכלי נוף בפרויקטים 636ם ברוב קולות תב"ר מאשרי
  .₪ 100,000ע"ס ור" ת אזתעל"

 

 .₪ 350,000 תכנון פיתוח רחוב הפרדס ע"ס 637תב"ר מס' אישור  – 12סעיף 
  :פכטר אריה

כל אזור התעשייה  .₪ 350,000רחוב הפרדס ע"ס ן פיתוח תכנו 637מס' ר אישור תב"

וברחוב הפרדס קנו שם את . הולך לעבור שינוי מאוד רציני, כמו שאמרתי לכם

 להגדוייטק מאוד , חברת המדימדפסת תלת מה מאוד רצינית של חברהמשחטה, 

ניס באזור התעשייה עירוב ים להכם, אנחנו הולככמו שאמרתי לכורצינית. אז 

שים יתחילו להזיז ולפתח גם את המבנים שים והאינטרס שלנו שבעלי המגרשימו

ר יבוא מח ועדה המחוזית בתוכנית מתאר אבל אםנכון שזה עוד לא עבר את השלהם. 

, רחוב הפרדסנו ננסה מאוד לקדם את זה, מה עוד שעם תוכניות, אנחאיזשהו בעל נכס 

לכיוון השטחים שבהמשך לאזור רכזי, הוא אמור להיות הציר המרכזי, גם הרחוב המ

דס אמור יחידות דיור, אז רחוב הפר 1,000-ם אמורים להיבנות עוד כהתעשייה, הרי ש

כמו ברחוב הברזל הפרדס יהיה משהו רחוב שד רוצים מאולהיות רחוב מרכזי ואנחנו 

 מסחר 700%-הולכים לקבל כ, הם פה, מסעדות. כמו שאמרתי לכםעם בתי ק

 יקבלו,  700%-הראשונים, מתוך ה

 אוריאל תנעמי:
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 דה אולי. וב המצחנו מדברים על רחוחוב הפרדס הוא רחוב קצר, אנאבל סליחה, ר

 סוול:אריאל וי

 פתחים את רחוב הפרדס.בל, מבלהת , אריהאורי צודק

  :פכטר אריה

יהיו  54גם פקטורי  ציר המרכזי.היות המצודה הולך לכן, אבל אני רק אומר, רחוב ה

 שם.

 ל:סווויאריאל  

וגם החברה הזאת שדיברנו עם  ותודיל אהם רכשו שם בניין והם הולכים לפתח ולהג

 . התלת מימד

  :פכטר אריה

בעלי  ולמטה עסקים.ימושים למעלה שיבנו מגורים ש בהמטרה שלנו לעשות עירו

מטר,  5,000, אם יש לו היום נגיד 700%יהרסו את המבנה הישן שלהם, יקבלו  הנכס

ר דיו יחידות 40מטר ומעל זה גם יהיה לו איזה  20,000-ת קרוב להוא יוכל לבנו

 הזה.  אבנוש ויש התעוררות זה מאוד כלכלי לבעלי המגרשים, דונם 2במגרשים של 

 ?637מי בעד אישור תב"ר 

 אוריאל תנעמי:

 ? לנו תוכנית מתאר דס אם ישרחוב הפרמטרה של פיתוח אז אני לא מבין מה ה

  :פכטר אריה

יראה כל הרחוב, איך יראה כל אזור התעשייה,  כיצדעוגן, דוגמא  יהווה מןלא, הוא 

 שינויים.  יותהל כיםזור התעשייה הולאנחנו רוצים להשקיע, שאנשים יבינו שבא

 אוריאל תנעמי:

 זה תואם לתוכנית המתאר?

  :פכטר אריה

אתה מכיר אותי, אני נגד  וס בעוד ארבע, חמש שנים.ברור, לא נעשה משהו שנהר

קבוע. מי בעד אישור תב"ר ישאר יו נעשה פה לעשות דברים ולהרוס אותם. מה שאנחנ

 אושר פה אחד. ? 637

  בעד: פה אחד. 

 :החלטה

  .₪ 350,000"ס ס עתכנון פיתוח רחוב הפרד 637ה אחד ת"ר ם פשריאמ 

 

 אוריאל תנעמי:

 פשר? בחינים, אשאלות בנושא של הת ן אבל אני רוצה לשאולאני אמנם לא הייתי כא

  אריה פכטר:

  כן.
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 אוריאל תנעמי:

וות של בחינים זה היה צעם בזמנו מי שהיה קובע את התפ, למעשה לא מעט שנים
, גזבר מנכ"לר זה עבר לצוות מקצועי, שקבע משרד הפנים, שזה יותר מאוחועצה והמ

שנים. ה אנחנו הולכים איתם לא מעט אן למעשבועים כהאחוזים שקויועץ משפטי. 
יל מה צריך ועדה, של החלוקה? אם זה כזה ראה וקדש, אז בשב הית הנוסחאיך נבנ

 ? 50ואלה  50ה ואל 50וזה  50, וזה 75אלי להגיד זה אם זה רק פורמ

  :פכטר אריה

ד י שנה יש שינוי, זה לא קבוע. אם מחר יבוא לדוגמא אקי"ם ויגיבחינים מדגם בת
אני זה יש בזה היגיון או לא. כסף, תשב הועדה ותחליט אם  Xד נחנו זקוקים לעוא

הגדלנו להם בשנה שעברה או לפני שנתיים, אנחנו מגדילים. אז ם יודע שצוות הצופי
 שאתה אומר ראה וקדש.  כמוזה לא 

 אוריאל תנעמי:

לדוגמא,  הגדלנו תקציב אבל אני מדבר עכשיו מבחינת החלוקה, מבחינת האחוזים.
ה שיקולי הועדה. למ 50%-הפעילות ובהתאם להיקף  50%הילה, נקבע פה רווחה וק

 תמוך יותר?ותר, למה לא לברווחה וקהילה לא לתת י

 משה אלזרט:

 אתה טועה, סליחה. 

 נעמי:אל תריוא

 אל שאלה. ולא טועה, אני ש אני

 זרט:משה אל

, אם לפי זה 50%שבת ודנה, קריטריונים. הועדה יו, זה החיןאני מסביר לך, זה תב
מחליטה אם כן מה לעצ הועדה 50%-לקהילה והוא נותן הוא באמת עומד בתנאים ש

 או לא. 

 אוריאל תנעמי:

ר אבל אתה לא יכול להרחיב את האחוזים להיקף הפעילות. כלומר, אם אתה בסד
ו הכוונה . ז50% עהכה, אתה לא יכול, כי המועצה קבמהתמי 75%ת להם רוצה לת

 שלי. 

 משה אלזרט:

 ילה. לקההולך  50%העוגה השלמה, זה מכלל העוגה.  50%-ה

 יורם אורבך:

וחצי היה פתאום גידול בכמות הילדים דולה, כשהצופים לפני שנה שיש פעילות יותר ג
 תה גם קפיצה בתמיכה. יתראה שבשנה שעברה היבצופים, אז 

 אוריאל תנעמי:

. מדבר על הכסף, אני מדבר על האחוזים, על החלוקהא לי אני לא מדבר על תמיכה, אנ
תה נותן אחלוקה אז החלוקה היא לפי האחוזים. כשהלוא כשאתה אומר אני נותן 

כבר מביא את זה לישיבת מועצה. אתה קובע פה מסמרות , אז אתה הגדלה בתקציב
קובעים את  לשנה, כלומר בשנה הזאת זה מה שיהיה, אלו האחוזים, השאלה איך

כל טוב ויפה, ת המספרים, ההנה, יש לנו אתשמע, נוסחה הזאת. אם באים ואומרים ה
ווה לעשות את שש אישרנו, נביא את זה לישיבת מועצה ובזה נגמר. לכן אני אומר

 ת. החשיבה, אנחנו כחברי מועצה שבאים לכאן ורוצים לאשר, שזה יהיה גם נכון לעשו
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 משה אלזרט:

ושב, אני באמת לא מבין, תציע מה אתה רוצה לשנות תה חעם כל הכבוד, תציע מה שא
 נחשוב. ו

 יורם אורבך:

 הוא יכול להציע ושנה הבאה נחשוב. 

  :פכטר אריה

 סוף דעתך. לאני גם לא יורד 

 אוריאל תנעמי:

כל. ואני אומר, יש פה דברים זה החלוקה, ה לאני רק שאלתי איך נקבעת הנוסחה ש
 בתמיכה,  50%חה וקהילה, במקום לתת להם משל, רוושאולי צריך לתקן אותם. ל

 סוול:אריאל וי

 לאף אחד לא חסר שום תקציב. לא חסר שום דבר. אורי,  לאף אחד

 וף:לאלא-ד לירז גונן"עו

 הוא מדבר לשנות את האחוזים. 

 משה אלזרט:

 לא ישתנה.  100%-, ה100%למשהו אחר? הרי יש קהילה בין מה, בין 

 אוריאל תנעמי:

אומר איך  איך שתעשה את זה. אני רק, ת השקלול שלך בדרך אחרתתעשה אאתה 
 אתה קובע.

 ליאת אייזנר:

 . 5%-ואל. מי קובע את השה שהוא , לצורך העניין, זה מולא יותר 50%למה נקבע 

 י:אוריאל תנעמ

 ? 60%? למה לא 75%ולא  50% אאיך קובעים ולמה דווק

 

 יעקב פרידמן הצטרף לישיבה. 

 

 ברהם:ד מנחם א"עו

, אז אתה מוריד 70%מעלה ברווחה . אם אתה 100%בסופו של דבר העוגה הזאת היא 
  במקום אחר.

 אוריאל תנעמי:

 ך. בסדר, מסכים אית

 חם אברהם:מנד "עו

החלוקה הזאת זה החלוקה הכי שוויונית שאנחנו רואים אותה נכונה במטריה שאתה 
 מים. קצה את הסכומחלק אותה לכל הנושאים. אחר כך אתה מ

  :פכטר אריה
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הו גוף שנתמך, שאם יש לו דרישה ספציפית אז הוא , אני לא מכיר איזשאני אגיד לך
 ו. יא מוסיפה לוסיף לו, הלנכון לההועדה מוצאת ם מעלה את זה, א

 אוריאל תנעמי:

 זה במידה ויש לך רזרבה בתקציב התמיכות. 

  אריה פכטר:

 יש, כן.

 משה אלזרט:

 ים שתהיה רזרבה. זרבה, אנחנו דואגיש ר

  :פכטר אריה

, בעמותה שלה, שהיא בה עורקבילמשל, נדמה לי לאבירזרבה.  אנחנו משאירים תמיד
 ם תמיד רזרבה להוסיף. ו משאיריהגישה בקשה אז אנחנ

 

 שונות

 ר דף חדשהצעה לסד
 

הצעתנו  –אנו מעוניינים לעלות להצבעה את נושא פינות ליטוף בחג שבועות  .1

ף מעתה והלאה מבלי לעשות לא לקיים פינות ליטו היא שאחת ולתמיד

 ים לתושבים. סקר

 

  :פכטר אריה

וד מאוד מכובד, יפה, אני חייב לציין שהיה אירוע מא מעלים את זה,כבר אם אנחנו 
תי, האס.אם.אסים מרשים, ברמה מאוד גבוהה בחג השבועות. התגובות שקיבל

היה ערב מכובד וכאן המקום  י חושב ששברו את כל השיאים. באמתוהטלפונים, אנ
ורה יפה י, שלמרות מצב בריאותה עמדה ותקתקה את זה בצלהגיד תודה לרותי ולאד

ועצה, אם זה אבי שיפסה עובדי המלציין את  יבבכלל אני חי .מאוד ומכובדת מאוד
כל האירוע ולאחר האירוע, שעה אחרי  , שדאג לניקיון לאורךשיושב פה במקרה

ובד. מכמשעי, אירוע מאוד מאוד יפה וארק היה נקי לארק, הפהאירוע אני עברתי בפ
טוף, כמו שאתם רואים, נכון שבשנים הראשונות עשינו פינות ת ליהפינו אז לגבי

 .ףת בשנים הקרובות פינות ליטוטוף, אנחנו לא מתכוננים לעשולי

 יובל בן בסט: 

 אם אפשר רק להעלות את זה להצבעה. 

  :פכטר אריה

 את מה? 

 ורבך:יורם א

 אין, לא היה השנה וגם לא שנה שעברה. 

 סוול:וי אריאל
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 , כי זה טרנד עכשיו? המ

 ליאת אייזנר:

דבר כל שנה ולהגיד מראש שהמועצה אותו שות חלה אירוע אז מה הבעיה לעהיה א
 טנו. שהחיות לא יסבלו ואנחנו החלשלנו דוגלת 

  :פכטר אריה

יא פינות ליטוף כמו שהיא עשתה טוב. מי בעד ההחלטה שהמועצה תמשיך לא להב
 תודה.  ?שיך עם אותו דבר גם בשנים הבאות? מי בעדמהם האחרונות, לבשני

  פה אחד.בעד: 

 :החלטה

כפי שנעשה  ,לא להביא פינות ליטוףבשנים הבאות שאחד להמשיך ם פה מאשרי
 בשנים האחרונות. 

 

-וסגור ב לחייב מסתורי כביסה אלא רק אם המקום מקורהלא  –צו הארנונה  .2
 קירות.  3

נת שש 4בסעיף למצוין בצו הארנונה  רמעבישנם בניינים ברחובות נוספים  .3
בנייתם בניינים ששנת  אך מחויבים בתעריף של 1965פני בנייתם הינה ל

לקבל מידע ממנהל הנדסה עבור ציעים אנו מ .2סעיף לפי  – 1965לאחר 
שיש שידוע  –פינוזה בניינים ברחובות מסוימים ששם יש בניה ישנה כגון ש

ולשנות להם את התעריף בארנונה  1965ני שם בניינים ששנת בנייתם לפ
 ה ואילך בהתאם. מעת

 

 ליאת אייזנר:

 הרה. צינו על זה הברו. זה ענו לנ על

  נה לנו., זה נע3גם הצעה לסדר מספר 

 שאלות לישיבת מועצה
 

? )יובל בן באה תפתח כיתת תקשורת ביישובהאם לקראת שנת הלימודים ה .1
  בסט(.

  :פכטר אריה

ים לכיתת תקשורת. יש יק מועמדעם סימה, נכון להיום אין מספזה את אני בדקתי 
 . יהיו מספיק ילדים אז יפתחו את זהאם  ועדת אפיון וזכאות,

 גרגורי דובקין:

 שורת? יתת מחשבים לתקיהיה? כון לשעבר מה הצבענו שבמוזיא

 סוול:אריאל וי

 ר, מרכז חדשנות. לא, זה משהו אח

  :פכטר אריה
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פה מאוד ואני מאמין גב, גם המרכז חדשנות מתקדם בצורה ידרך אמרכז חדשנות ו
 . חודש ימים תוך כן יפתחשהמרכז ההוא גם 

 ליאת אייזנר:

 דלתות. פעם אחרונה לפני שבוע או שבוע וחצי החליפו 

  :פכטר אריה

ין שזה תוך חודש ימים, אבל ביקשתי ממנהל המתנ"ס, הוא אמר לי שהוא מאמאני 
  וד פעם. עאני מחר אבדוק את זה 

 יובל בן בסט:

באה, זה נה, שנה הא השזה צריך להיות, אם  לתיים, יש לנו כבר כמה גנים תקשור
, זה בסך הכל שמונה תלמידים. אפשר ולעשותמשהו שצריך לקבל בסוף את ההחלטה 

 מחולון כי חסרים.  3תמיד להביא גם 

  :פכטר אריה

 ממתי שאני משמש כראש מועצה, פתחנו חמישה גנים. 

 סוול:אריאל וי

 לא היה אפילו אחד. 

  :פכטר אריה

  ובכל גן יש שמונה ילדים.

 סוול:יאריאל ו

 התפתחותי.  2-ו צףעל הר 3יש לנו 

  :פכטר אריה

יותר זול מאשר לפתוח  ה שה אז בטח ובטח לפתוח כיתה זה הרבנראה שיש דריאם 
וכיתה זה לא הוצאה,  ₪מיליון  2ילדים. בגן הילדים האחרון שבנינו, הוא עלה מעל גן 

חנו משקיעים . אם אננחנו נפתחראה שיש דרישה ויש כמות ילדים, אז אאז אם נ
ף להסיע ית אונו, זה עולה לנו כסיבהסעות מיליוני שקלים, הרי הילדים שנוסעים לקר

דיף לנו כלכלית לפתוח כיתה כאן באזור את הילדים ומלווים וכל מה שכרוך בזה. ע
 . או לנתניה או להרצליה או לירושלים יסע לתל אביביח להורים שהילד לא וגם יותר נו

 ט:יובל בן בס

יה י. הלאירועים לעשות משהו לילדים עם צרכים מיוחדים לפנשנה הבאה כן,  גם
 איזה פרויקט כזה לפני הקורונה. 

 סוול:אריאל וי

  ץ היה תמיד.בקי

 יובל בן בסט:

 עים. ובכלל להתחיל לשלב את זה בכל האיר

 סוול:אריאל וי

 אין בעיה. 

  :פכטר אריה
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ה החלשה, החזקים יסתדרו לבד. ובטח יסיאוכלוכל הזמן לעזור לני דוגל א אין בעיה,
שלטים וכו', אנחנו עם אצבע על דים, גם בילדים פרסמנו ויה של יליסאם יש אוכלו

 אלה. הדופק לגבי הילדים ה

 

 ייזנר()ליאת א יל?הגדד לקייטנות הקיץ והאם ניתן למה גובה הסבסו .2

 

  :פכטר אריה

וק, אני קורא את התגובות ואני פייסבאני רואה שזה פופוליזם עכשיו. גם אני רואה ב
יש כל הזמן באים בדרישות. למועצה מקומית אזור ה שיש ארבעה, חמישה שרוא

ות איך אנחנו עושים את הכי טוב למען לרא צריכים קופה אחת, בקופה הזאת 
, ומה שאנחנו עושים וגדולות אפשר להשוות אותנו לערים חזקותושבים ואי הת

בחולון לא היה. אז אני לא שבועות שעשינו, טיבל בפס הייתםבחולון לא עושים. אם 
לכם שהמועצה בקייטנות משקיעה מעל בהיר הה לעם אף ישוב אבל אני רוצמתחרה 

שאנחנו משלמים,  ייטנות, זה מוריםשפה שיש בקהתגבורים בחשבון וו ₪ חצי מיליון
ת חים אמשלמת את המורים האלה ואנחנו לוקזה לא במסגרת הקייטנה, המועצה 

שקלים לשעה  75ם, משלמים שקלי 37ם המורים מבתי הספר ואנחנו לא משלמי
והתגובות הן למורה. ואנחנו מנסים להביא את המורים הטובים ביותר לילדים האלה 

לקייטנות, שמגיעה  ת, גם סייעת, כל סייעתגם הפעילויוחיוביות. ד מאוד מאוד מאו
ובות צים שיהיו את הסייעות הכי טאנחנו רו, כי ליום ₪ 100של היא מקבלת תוספת 

, מישהי שמחפשת עבודה ומסתובבת ברחוב שיש, אנחנו לא מחפשים להכניס סייעות
ליום וכבר  ₪ 100ל סייעת אנחנו משלמים תוספת של כ ולהכניס אותה לקייטנות. על

ן . אותו דבר גם בצהרונים. אז נכוסייעות שיעבדו בקייטנות 20-יום יש לנו קרוב לה
 התוספות שאנחנו מוסיפים זה מאות אלפי שקלים. וא אבל נשאר כמו שה שהמחיר

 ליאת אייזנר:

ת מעבר למה שכבר יכולה להבין בגדול שאין תקציב באמת לתיש לי שאלה. אני 
מה שקורה שאני יכולה לפחות כן איפשהו, כי אבל האם יש אפשרות  המועצה נותנת

ות מתחילות בשעה יטנר והקיודה בבוקלהבין את ההורים, שצריכים לצאת לעב
 יחסית מאוחרת. 

 סוול:אריאל וי

 תי הספר. כמו בב

 ליאת אייזנר:

 , רתי עם סימהבשמונה הקייטנה ולמרות שבירזה נפתח  ספרבבתי ה

 סוול:אריאל וי

 א בשבע וחצי?את בטוחה בשמונה? ל

 ליאת אייזנר:

 ה מאוד מקשה. וז לא, רק בגנים בשבע וחצי

 ל:וסואריאל וי

 לדים?הית מביאים אבתי הספר שוב

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 ר. וחצי זה פתוח, יש שומ החל משעה שבע
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 ליאת אייזנר:

לא רשמתי את הבת שלי לקייטנה בשבעה בגלל נה י השאומרת את האמת, אנ אני 

בשמונה בבוקר, אני בתשע רק מגיעה לתל בבוקר כי אם אני צריכה לשים  שמונה

 . הגיונילא יב, זה אב

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 זה מה שאת אומרת?אי אפשר לשים בשבע וחצי, 

 ליאת אייזנר:

ונה לארבע, כשאני בתור אמא . איך אפשר בין שמע וחצישים בשבשיפתחו את השער, נ

  ת? איפה זה נכנס? תעזרו לפחות בשעות האלה.כה לעבוד שמונה שעוצרי

  :פכטר אריה

ן, אבל אני אבדוק לא רוצה לשלוף תשובה מהמות יאת זה, אנ ליאת, תני לי לבדוק

 את זה. יש הרבה שכל בבקשה שלך, אני אבדוק את זה. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 של הקיץ את מדברת? זה הבית ספר 

 ליאת אייזנר:

זה יפתח רה לי שאמם סימה והיא דיברתי על זה עעות של הקייטנה. כן, בשלושה שבו

וזר. לצאת מאזור אחרי השעה שבע וחצי עשמונה לא ל גם רבע לברבע לשמונה אב

י צריכה לצאת אנ, בארבערת ייטנה נסגהקואז בבוקר זה לפחות שעה לתל אביב. 

 שלוש מתל אביב. אני עובדת פחות משש שעות, אז איפהבע ללפחות בר

, תנסו לפחות common senseבואו תפעילו  ,באמת עובדים?ה ה להוריםהעזרה פ

 ר בזה. לעזו

  :פכטר אריה

תשובה מהמותן שאני  לשלוף צה , תני לי לבדוק את זה, אני לא רואמרתי לך, ליאת

. אני רק אמרתי שיש הרבה שכל דוקלא אוכל לעמוד מאחורי התשובה הזאת. אני אב

מה שלא יפתחו , אני לא מוצא לבע וחציחים את בית הספר בשה שלך, כמו שפותבבקש

צי, אותו דבר, שמבחינתי שהילד יהיה בינתיים בשבע וחאת הבית ספר של הקיץ 

 הרחבה ואחרי זה מתחילה הפעילות, הוא יכנס. ב

 לאה רזון:

 וך. נחיות של משרד החינהשזה יכול להיות 

  :פכטר אריה

 וך.אנחנו לא מעל משרד החינ

 אלאלוף:-לירז גונן ד"עו

 שהו כזה. שומר, מרק משבע וחצי יש אני חושבת שבבית ספר פותחים אפילו קודם 

 סוול:אריאל וי
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 מועצה משלמת. ין בעיה, שומר השומר א

 ליאת אייזנר:

 ה. בשמונזה יהיה  ים כן נפתחים בשבע וחצי אז זה לא הגיוני שבבתי ספראבל הגנ

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 וצריך לבדוק את זה. ת צודקת ליאת, א

  :פכטר אריה

 .נס ציונה זה גם משמונהשב לאה י אבדוק את זה אבל מראה ליאמרתי שאנ

 ליאת אייזנר: 

 בת. חליטה ומתקצי, אז זה עניין של מועצה שמובחולון זה שבע וחצ

  :פכטר אריה

נה אז בשמובנס ציונה זה אני לא בא ואומר שבגלל שאת זה, אז אמרתי לך שנבדוק 

ביים, בה שלי לעזור ולהיות חיוהמחשאנחנו נפתח בשמונה, אמרתי שנבדוק את זה. 

ואם זה יעלה למועצה עוד כמה שקלים, אז המועצה גם לא מחפש להקשות.  אני

 בע שעה הנוספת הזאתי, אבל אני אבדוק את זה. תעמוד בר

 ליאת אייזנר:

 רבה. תודה 

 

יס ב שיש זמנים לטובת חוגי טנל מגרשי הטניס בישולאור השלט שהוצב ע .3

היו לטובת גרשים יסוימים המשל המתנ"ס האם ניתן להרחיב שבזמנים מ

 שפטי? )יובל בן בסט(תושבי אזור בשאר המגרשים ומה הפירוש המ

 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

  זה כל פעם עולה.כבר דיברנו על זה שאסור ו

 יובל בן בסט:

 אימונים שם.  שיו שאומר שזה לטובתאבל יש שלט עכ

 סוול:אריאל וי

 ן למתנ"ס, יש לו חוגים. זמחלק מה

 יובל בן בסט:

זה מותר כן לחוגים היר לנו את הנושא, למה זה כן אבל לתושבי אזור זה לא? בוא תב

לל לכזה רק  אבל זה אסור לפתוח אתמסוימים של המועצה, נגיד טניס או כדורסל, 

 ת? יך זה מבחינה חוקיאל אזור. התושבים ש

 ד מנחם אברהם:"עו

 כון?ימים לטובת החוגים, נ, בימים מסות מסוימיםזה פתוח בשעו

 בל בן בסט:יו
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 כן, זה משהו חדש. 

 ד מנחם אברהם:"עו

 סגור לתושבי חוץ? ואתה בא ורוצה להגיד שיהיה

 סוול:אריאל וי 

ימת, לו שעה מסויזמין ד כל אחהולך להיות אפליקציה שת. אני אגיד לך מה הולך להיו

ויזמינו  שקלים 50יעלה שקלים לשעה. לתושב חוץ  5, זה יעלה גרושים לתושבי אזור

ה קוד ואנחנו מטפלים בזה עכשיו כי היו שם בעבר מכות ועימותים ואנחנו היוי

 הולכים לסדר את זה יחד עם המתנ"ס ולפתור את הבעיה. 

 אלאלוף:-גונןד לירז "עו

 אבל יש גם עניין עם המגרשי קט רגל. 

 סוול:אריאל וי

 קט רגל קצת פחות, יש מדי פעם, את צודקת. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 שחק.תופסים להם מבחוץ ואז הילדים לא יכולים לשומעת מילדים, שמבוגרים  אני

 יובל בן בסט:

 זאת אומרת שמבחינה חוקית אין עם זה בעיה? 

 סוול:ל ויאריא

יש ק באזור הארץ בהרבה מקומות. ריקציה אין בעיה ויש את זה בכל עם האפל

 מגרשים פתוחים, רק שתדעו. 

 לאלוף:א-ד לירז גונן"עו

 דליזם. נוזוב קטטות וכאלה, כל הנושא של הוע

 סוול:אריאל וי

 וקא ונדליזם אין לנו לשמחתנו בטניס. דו

  :פכטר אריה

 הטניס.  יאז קיבלתם מענה על מגרש

 יובל בן בסט:

 . ה חוקית אסור לי להגיד לא לתושב חוץבחינאז אתה אומר שעדיין מ

 ד מנחם אברהם:"עו

 מחיר.  ל לגבותאסור לך. אתה יכו כן,

 סוול:אריאל וי

 זה מה שאנחנו הולכים לעשות כדי לפתור את הבעיה. 

 ד מנחם אברהם:"עו
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 2.5תחלק זוג אז זה מוזה  לשעה שקלים 5אז כמו שאמרתי לכם, תושב אזור ישלם 

לא עושים את זה בשביל הכסף אלא בשביל הסדר וגם שתהיה  אנחנושקלים לאדם. 

 עדיפות לתושבי המקום.

 

)ליאת בודות שמתבצעות שם? הם כתוצאה מהע 3-5שאין אור בקפלן  התלונות 

 אייזנר(

 

  :פכטר אריה

היתה שבזמן לה התק שעברה. פעם 3-5בדרך השלום וקפלן  זיה גםלא. זה אותה מרכ

כבל חשמל וזה היה תת קרקעי ולא ראו את תכו את השהם שמו את הגדר פח, הם ח

ייבתי את הקבלן לסדר את זה והוא סידר . ואני חזה ולקח כמה זמן עד שעלו על זה

 תה איזושהי תקלה של החשמל. יאת זה. גם בשבוע האחרון הי

 לאה רזון:

לה האור נפסק. דיברתי עם אריה יים עשרה בליתיש תקלה, פשוט בשעה מסוימת, ש

עם את זה, הוא ינתק את הקו  י היום, הוא בודק ומחר בערב אנחנו נפרסםהחשמלא

 , למה זה קורה. כדי לראות איפה הקצר פעיל רק את קפלןם וידרך השלו

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 בשלום מתנתק? אז גם 

 סוול:אריאל וי

 , אותה מרכזיה. פלןקחלק מכן, זה השלום ו

 לאה רזון:

 אז הנושא בבדיקה. 

  :פכטר הארי

ה, עמודי התאורכמו שראיתם ברחוב השלום, החלפנו את עמודי התאורה, את כל 

 לקצה. חלפנו את כל הפנסים מקצה ה

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 , זה בצד השני. אבל זה לא בצד שלי במניה שוחט גם ראיתי

  :פכטר אריה

 נפתחת.  היספריח לבשר שנדמה לי מחר האני שמ הייוחט וגם הספרגם את מניה ש

 סוול:אריאל וי

 . לא הכל נפתח

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 ם. ספרי והיהעיקר שי

  :פכטר אריה
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חלפת ספרים, ביקשתי שיפתח מחר, כי הייתי שם אתמול, הייתי ומה התחתונה לההק

 ולהבריק וד חברת ניקיון לנקותך, ביקשתי שיכניסו עשם היום, היה עוד אבק ולכלו

חתונה. הקומה העליונה עוד לא מה התפעם, זו רק הקו עודה, אבל יאת הספרי

שגם הולכים לעבוד על הפיתוח יים. אני מאמין לא הסת הסתיימה, גם השפ"ח עוד

בגלל הסגר לא הוציאו עובדים, . ואנחנו מתקדמים עם זה יה עוד השבועיהספר של

 . י לוחץאנהיום, והייתי אתמול 

 יש למישהו עוד משהו להוסיף?

 ין:גרגורי דובק

איתי ר עכשיו בקיץ יתחיל עוד פעם, נסיעה של בני נוער ברכבים בלי תו זיהוי,

ת כל זה, יש טיפול ים אליד הבית של אורי. אנחנו מצלמכיכר, הפכו ליד השהת

 בעקבות זה. 

 :משה ישי

עים תעשה גם כן מבצא הזה. המשטרה עושה ויפה זה של המשטרה בנושהאכ

 נטים, אופניים. קורקי במיוחדים בכל מה שקשור לכלי רכ

 גרגורי דובקין:

 תגע בלילה עם אופנוע והכל. השבחורים כשאין בית ספר מתחילים לה

 משה ישי:

שור של צוות החינוך עם משטרת ישראל בכל מה שקפגש היערכות לחודש יש מ 20-ב

 שראל אמורה לבוא ולהציג. נחיות הקיץ, משטרת יירועי קיץ והלא

  :פכטר אריה

 בלילה.  המשטרה שיעברו פה סיורים גםאני אבקש מ

  תודה רבה, ערב טוב.

 עלהננ  הישיבה

 

 

 

 

 יורם אורבך

 מנכ"ל המועצה

 אריה פכטר

 ראש המועצה


