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 2022-6 פרוטוקול
 אשר התקיימהמניין השלא מן מישיבת מועצה 

 2022 ביוני 7 ב"פתש סיווןב ח' שלישיביום 

 

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

יובל בן בסט, גורי דובקין, דוד זבלונוב, אליהו פלוריזדה, פרידמן, גר

 . , אוריאל תנעמיאייזנר ליאת

 . מזל שאול :חסרים

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

 – רזון לאה, קת הגבייה והפיקוחמנהל מחל שה ישימש, יועמ"

, נציגת מעמד האישה , רימה יליןהמועצה ראש לשכת מנהלת

 . יו"ר המועצה הדתית הבאוריאל ל

 

 18:20  הישיבה התחילה בשעה

 18:45 עההסתיימה בשהישיבה 

 

  ל סדר היום:ע

 םועצה אברהם הרמב"פרידה וברכות מחברינו למ

 2023סים לשנת יישור צו המא. 1

 

  ר:אריה פכט

לפני . 06/2022 שלא מן המניין מספר ישיבת המועצהאת  לפתוח שמח אניערב טוב, 

את  , ששירתניפרד מחבר מועצה מאוד ותיק ומאוד ערכיאנו שיבה הישנתחיל את 

שבים, את כל התושבים ולא רק את התושבים במגזר שלו, במשך תקופה מאוד התו

וכל ההתנדבות שלך  ה על כל מה שעשיתצה להגיד לך תודה רב. אברהם, אני רוארוכה

תמיד אתה דואג שהמשפחות השכולות יקבלו ו ביישוב, אם זה כשהיית יו"ר יד לבנים

וגם את  תומסודרבמצב תקין, יפה ה היתנדרטה ג שהאאת מה שמגיע להן, אתה דוא

אני  .בית הכנסת, כשאתה משמש גבאים בוג רים שאתה עושה בערב יום הזיכרוןהדב

חרית בבית הכנסת ויש שם מכל עצמאות אני מוזמן לתפילת שכל יום בלציין ש חייב

מתפללים. אנחנו לא נפרדים, נפרדים רק מהמועצה טוב ומגיעים לשם הרבה מאוד 

. המועצה קנתה לך שי תקית, יש לך משפחה נהדרומר לך שוב, תודה ענואני רוצה ל
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ה שלא מן מועצהת ישיבאת  שנתחילפני ל הצלחה.בהרבה בריאות ויהיה לך קטן, ש

 קשה. מילים, אז בב מספר רלומ תצווז ורימה רהמניין, ליר

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

שעשו נשים  ל תערוכהעצה פתיחה חגיגית שבמויש לנו פה  17:30חר בשעה מ

ומצאתי  םלים שקוראים לה "איך יצאתי כדי לצרוכת צילומשמתגוררות ביישוב, תע

 . 17:30-שם אותי", אז אתם מוזמנים מחר ב

 רימה ילין:

וכל  ןקשים אז בואו נפרגן להמאד מאד  תם לא רק מוזמנים, זה נשים שעברו חייםא

זה יהיה ישתדל, זה מאוד חשוב. מחר לחצי שעה, כל תושב אזור שמי שיכול להגיע 

 כשעה. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

צערנו, ם, לזה לא אמור להישאר עוד הרבה ימיח גבית. הן רויתן ליזה ן וזה יכבד אות

 שאר. יות שמאוד רצינו שזה ילמר

 רימה ילין:

 זה צילומים של אזור. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

ע עצמית, אחרי שפתחנו לפני כשלוש, ארב דבר שני, אנחנו פותחות שוב קורס הגנה

 שנים. 

 ליאת אייזנר:

 מאיזה גיל?

 רימה ילין:

 , זה דרישות של המשטרה. 54עד  20 מגיל

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

ומות, עוד כמה מקנשארו רשמות, נזה בשיתוף עם משטרת ישראל וכבר יש לנו מספר 

זה יהיה במקלט, גם בפעם שעברה היינו שם וזה היה מאוד זה שלושה מפגשים. 

 צלח. מו

 ליאת אייזנר:

 איפה נרשמות? 

 רימה ילין:

 יה שם טלפון או שאצלי. ועצה ויהבאתר של המ ערב זה יפורסםה

 

  יובל בן בסט הצטרף לישיבה.

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 ציעו לנשים בסביבתכם. תלהירשם, ם יכולימוזמנות להירשם וגברים שלא נשים אז 
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בסוד ים של המתנ"ס, גם ס, גם בנושא צהרונתו אלי ואל רימה תושבודבר שלישי, פנ

ד ששתינו בודקות את זה מול המתנ"ס, מול מחלקת חינוך ייטנות, אז רצינו להגיק

 ניתן מענה. ואנחנו לינו א ןאות ז אם יש עוד פניות של תושבים, תעבירואדכן. ואנחנו נע

  :רפכט אריה

, נהדרת שרימה ולירז עושות לטובת נשות אזוראני חייב לציין לטובה את העבודה ה

והשיזור פרחים  בגינה הקהילתיתץ ח. גם באירוע האחרון, שהוא היה מפוצויישר כ

 שהיה מאוד מאוד יפה. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 שמת ועושה. לתית, היא מלאת רעיונות וגם מייחדשה בגינה הקהינכון, יש לנו רכזת 

  :פכטר אריה

הפרחים אולי להפוך את זה למסורת, אולי לעשות את זה שיזור צעתי לה את אני ה

איתי שהיו שם הרבה ות שלנו, אנחנו נשתתף כי רבהשתתפחד חודשי ואם יהיה צורך 

 כרטיסים נמכרו.  70-80מאוד נשים, 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

שרוצה  אז מי יש הרבה פעילויות שם ממש מתפתחת ומוצלח והגינה  היה ממש

 ינו, הוא מוזמן. זדמנות הזאת להצטרף אלבה

 

 אברהם הרמב"ם עזב את הישיבה. 

 

 2023סים לשנת יצו המ ישורא – 1סעיף 

  :פכטר אריה

סים לשנת ילאישור צו המ 6-20221אני פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין 

אם אנחנו נעביר . וף החודש כדי שזה יאושרריכים להעביר את זה עד סאנחנו צ .2023

שהו שאלות לגבי צו המיסים? סך הכל בחודש הבא, זה לא יאושר. האם יש למיאת זה 

 יסים הזה יש איזשהו שינויים? בצו המ

 :משה אלזרט

  .71.3, רק חוץ מחוק ההסדרים

  :פכטר אריה

הו שאלות, בקשות, . יש למיש1.37חוץ מאשר בחוק ההסדרים זה זה נשאר אותו דבר 

 מענות, דרישות? 

 ליאת אייזנר:

 נה ואפילו במהירות האור. ממש עהיו לי כמה דברים ומשה 

  :פכטר אריה
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 ר צו המיסים? ד אישומי בע

 בעד: פה אחד. 

 :החלטה

 . 2023סים לשנת ימים פה אחד את צו המאשר 

 

 ננעלה  הישיבה

 

 

 יורם אורבך

 מנכ"ל המועצה

 אריה פכטר

 ראש המועצה


