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 2022-4פרוטוקול 
 מישיבת מועצה אשר התקיימה

 2022 אפרילב 5 ב"פתשניסן ' בד שלישיביום 

 

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

אליהו ליאת אייזנר, דוד זבלנוב,  יובל בן בסט,גרגורי דובקין, 

 אוריאל תנעמי.  ,פלוריזדה

 מזל שאול.  :חסרים

 מנהלת – רזון לאה ,גזבר – אלזרט משה ,ל"מנכ – אורבך יורם :מוזמנים

 . , רימה יוליןדתית מועצה ר"יו – להב אוראל, המועצה ראש לשכת

 

 17:45  הישיבה התחילה בשעה

 19:00  הסתיימה בשעההישיבה 

 

  ל סדר היום:ע

 שאילתות 

 . 8.3.2022מיום  3-22אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  .1

 . 2022ישור פרוטוקול הועדה המקצועית לתמיכות לשנת א .2

"נגישות בשטחים ציבוריים" מתוקף חוק  628אישור פתיחת תב"ר מס'  .3

 מקרן היטלי השבחה. ₪  350,000הארכת מועדים, ע"ס 

מקרן היטלי השבחה עבור ₪  200,000ע"ס  629אישור פתיחת תב"ר מס'  .4

 תכנון פיתוח בשטח שצ"פ ברחוב ד"ר ליכט. 

דיון ואישור בעניין "קביעת אזורים להיטלי השבחה בפרויקטים של פינוי  .5

 בינוי". 

 אחרי שנתיים(.  5%לשכרה של אסנת אלרון ) 2.5%אישור בקשה להוספת  .6

  ור החלטת וועדת רכישות בבחירת שתי חברות: יששונות: א .7

א. מערכת לניהול הועדה לתכנון ובניה, אתר האינטרנט ופרויקט ייעודי 

 . קרקע

  של הרשות. GIS-ב. בחירת חברה לניהול מערכת ה

 22-40 המניין מןצה מוע ישיבת
  ריה פכטר:א
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לפני שנתחיל בישיבת המועצה, אני רוצה . 04-22יבת המועצה יש את לפתוח שמח אני

תה פעילות ענפה לטובת הנשים יחודש האישה, היארגון להגיד ללירז תודה ענקית על 

 מאוד גבוהה, ישר כוח לירז, על כל מה שאת עושה.  כאן ביישוב, ברמה

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 תודה לך, אבל זה לא רק אני. 

  אריה פכטר:

 את ורימה. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

רימה וכל ארגוני הנשים, שבאמת כמו שאמרתי, שמו את האגו בצד והתאחדו ביחד 

 למען הנשים פה באזור. 

  :פכטר אריה

ח גם לך, גם לרימה ולכל ארגוני ויפה, יישר כויה ערב מאוד מוצלח, מעניין סך הכל ה

 . מאוד על כך הנשים, אנחנו מודים להן

 לפני שנתחיל את ישיבת המועצה, נברך לקראת הפסח. 

  דוד זבלונוב:

אנחנו רוצים לאחל לכל עם ישראל המון בריאות, שתמיד נהיה מאוחדים, בעזרת 

יתגשמו והקורונה תעבור כמה שיותר מהר וכל אחד, מה  השם ושכל משאלות ליבנו

 שיש לו בלב, אני מאחל לו רק טוב. 

  :פכטר אריה

 אמן, לחיים, חג שמח. 

תודה לחברי המועצה שבהתראה קצרה ביקשנו להקדים את ישיבת המועצה מהשעה 

 ח ותודה. וונענו ויישר כ 17:45-ל 18:00

רה אצלנו ביישוב, כולם רואים ושומעים, באופן כללי, אני רוצה לומר לכם מה שקו

היישוב הוא על מי מנוחות, אין דברים סוערים, אין דברים רועשים, הפרויקטים שעל 

הפרק, פינוי בינוי, גם ביצחק שדה וגם בשכונת בן גוריון, כמו שאתם יודעים, העברנו 

הייתי את זה לרשות להתחדשות עירונית, אנחנו מקדמים את זה בצורה אינטנסיבית 

אומר, כבר נפגשנו מספר פעמים עם המתכננים, עם הרשות, אני מקווה שזה יגיע 

 להפקדה עד סוף השנה.

 יובל בן בסט: 

 אתה מדבר על התוכנית מתאר כוללנית?

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 לא, הוא מדבר על הפינוי בינוי. 

  :פכטר אריה
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שדה ובבן גוריון. גם בבן גוריון, חלק  אני מדבר על  הפרויקטים של פינוי בינוי ביצחק

מבן גוריון, מה שנקרא פנחס ספיר, מי שזוכר את ישיבת המועצה שהציגו את תכנית 

אנחנו הגשנו התנגדות, כי רצינו שיכניסו גם את פנחס ספיר  על התכנית הזו המתאר,

ו שזה פינוי בינוי כי בתוכנית המתאר זה הופיע כעיבוי ואנחנו ביקשנל המיועדלמתחם 

יהיה פינוי ובינוי. להערכתי, הבקשה שלנו תיענה בחיוב. אני לא רוצה להבטיח כל עוד 

כבר מהם שגם את הרשות להתחדשות עירונית, ביקשתי עדכנו אין חותמת, אבל 

קחו את המתחם הזה בחשבון לפינוי בינוי ייחשבו על המתחם הזה. הם יבשלב זה 

 עתידי. 

מחודשים אים לחופשת פסח, אחרי הפסח נחזור בכוחות זהו פחות או יותר. אנחנו יוצ

תכנית מאוד מגוונת ויפה, גם  תהיההשנה, ביום העצמאות  ברצוני לעדכן כירעננים. ו

 של תושבי המקום, ילדי המקום וגם אומנים מבחוץ. 

 אריאל ויסוול:

קצת פחות ילדי המקום השנה, לא כמו שרגיל, כי לא הספקנו לעשות חזרות בגלל 

 רונה. הקו

  :פכטר אריה

 נור. -זיקוקי די יהיוהשנה לא כמו כן אבל יהיו גם אומנים ברמה מאוד גבוהה. 

 אריאל ויסוול:

 יהיה פירוטכניקה. 

  :פכטר אריה

הנו. סך ייהיה לייזרים, פירוטכניקה ואני מקווה שאנשים יגיעו למרות הקורונה וי

ו התחשבנו גם בצרכים של , אבל אנחנתושבים היו בעד הזיקוקיםהכל הרבה מאוד 

אף יכולים  לצערי אין אנו .מבהיל אותם שמטח הזיקוקיםבעלי החיים, ו הלומי הקרב

שהמופע אני מקווה  .הפעם החלטנו לעשות את הלייזרים לכןלרצות את כולם, פעם 

יהיה מוצלח ויפה. בקיץ אנחנו מתכננים אירועי קיץ על המצודה, אם זה יתאפשר לנו. 

 מנים. כבר סגרנו או

ימשך כמו  מצבהכל תלוי במצב התחלואה. אם ה ךגם לגבי שבועות אנחנו בודקים א

  כל מה שאנחנו מתכננים.את היום אז אני מאמין שנחזור לשגרה ונעשה 

 יובל בן בסט:

 לגבי יום העצמאות, יש חשיבה לעשות כמו שהיה לפני שנה, משהו שיקיף את היישוב? 

  אריה פכטר:

 לא, לא. 

 אלזרט:משה 

 . בישובה קורונה, בגלל זה הסתובבו תייאז ה

 יובל בן בסט:
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 כן, אבל לא כולם יוצאים. 

  :פכטר אריה

 היות ונאסרהיתה ברירה, ילא הבאותה תקופה אז אנחנו נבוא לכל אחד הביתה? 

התקהלות, זה התאים לאז. אם אנחנו נעשה את זה ליד הבתים אז אנחנו נפספס את 

 אני חושב שאין בזה היגיון.  ולא יגיעו לבמה.בית ב הםם ישבו להבמה המרכזית. אנשי

 יובל בן בסט:

 התוכנית מתאר כוללנית בסוף לא נכנסת עם הפינוי בינוי ביצחק שדה ובבן גוריון?

  :פכטר אריה

כן, אני לא אמרתי שלא. אמרתי שכן. אמרתי שמעבר ליצחק שדה ובן גוריון, יש 

 יר ובן צבי, מתחם בבן גוריון, מה שפנחס ספ

 יובל בן בסט:

 לא, זה בסדר. אז זה במסגרת התוכנית מתאר, אוקי. 

 

 .8.3.2022מיום  22-3אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  – 1סעיף 
  :פכטר אריה

 , מי בעד אישור הפרוטוקול, ירים את היד. תודה. 3-22אישור פרוטוקול ישיבת מועצה 

ליאת אייזנר, יעקב  אלאלוף,-רז גונןיסוול, עו"ד ליו אריאל, פכטר אריה בעד:

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

 : אוריאל תנעמי. נמנע

 :החלטה

 .8.3.2022מיום  22-3ישיבת המועצה מס'  פרוטוקול את קולות ברוב מאשרים

  

 2022אישור פרוטוקול הועדה המקצועית לתמיכות לשנת  – 2סעיף 
  :פכטר ריהא

. הרי אתם יודעים, יש לנו 2022אישור פרוטוקול הועדה המקצועית לתמיכות לשנת 

ועדה לתמיכות,  הועדה כוללת את הגזבר, היועץ המשפטי ואת מנכ"ל המועצה. סה"כ 

אין שינויים משמעותיים משנה קודמת. הגוף היחיד שהעלינו לו את התמיכה זה 

 15סה"כ יש ₪.  26,000-העלינו לו ל₪,  15,000אקי"ם, בשנה הקודמת הוא קיבל 

 גופים שמקבלים מאיתנו תמיכות. 

 יובל בן בסט:

 יש איזה גוף חדש? 

  :פכטר אריה

 לא. 



 בס"ד
 

5 

 ₪.  190,000 –תנועת הצופים 

 ₪.  40,000 –מק"ד 

 ₪.  15,000 –ויצ"ו 

 ₪.  54,000 –בית מדרש מכון תורני 

 למי שלא מכיר. זה הכדורסל ש₪,  35,000 –אזור עתיד לספורט 

 ₪.  26,000-ל₪  15,000-אקי"ם, כמו שאמרתי לכם, עלו מ

 ₪.  425,000 –אזור למען הספורט 

 ₪.  35,000בית חב"ד 

 ₪.  50,000 –בני עקיבא 

 ₪.  40,000 –עמותת קו הזהב 

 ₪.  15,000 –בני יעקב 

 ₪.  25,000 –עמותת ברכת חיים 

 ₪.  30,000 –עמותת מרכז החסד 

 ₪.  10,000 –יוסף ונתן  עמותת בית

 ם, העלינו גם להם. זה עמותה שמחלקת מצרכי₪,  50,000 –עמותת אזור וביחד 

 אריאל ויסוול:

 ₪. 50,000ועכשיו הם מקבלים ₪  20,000-הם התחילו ב

  :פכטר אריה

יווצר מצב שתהיה משפחה באזור שבגלל המצב הכלכלי לא יהיה להם יאני לא רוצה ש

 בטח ובטח לא בחג ובטח ובטח במשך כל ימות השנה.  מצרכי מזון,

 אוריאל תנעמי:

הוקצב תקציב לעמותות, אתה אומר שהועדה החליטה ואלו הסכומים שהקראית. יש 

פה סכומים שאני מכיר אותם כבר עשרים שנה, עומדים על אותו סכום שנים רבות, 

 השאלה היא מי בודק את הפעילות?

  :פכטר אריה

 תה מכיר שאותו סכום עשרים שנה? כמו מי למשל א

 אוריאל תנעמי:

 שקל, זה רץ כבר ארבע מאות שנה.  54,000סתם לדוגמא, העמותה של הרב, 

 משה אלזרט:

 סליחה, זה לא נכון, הוא קיבל תוספת לפני שנתיים. 

 יסוול:אריאל ו

 ואם כן, אז מה זה משנה? זה לא עקרוני. 

  משה אלזרט:

 עשות?לא, כי זה לא נכון, מה ל
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 אוריאל תנעמי:

יש פה מספרים שחוזרים על עצמם והשאלה היא, מי בודק את אולי לא נגעתי אבל 

כמה אנשים עושים, העמותות? איפה הדוחות של הבדיקה? איזה פעילות נעשית שם? 

מי עושה כמה? זה גם חשוב. סתם לדוגמא, אני רואה את הפעילות בבית חב"ד, 

ספרים זה לא משקף את הפעילות שחב"ד עושה שנעשית שם פעילות ומבחינת המ

עכשיו ביישוב, למשל, סתם לדוגמא, או עמותות אחרות שעושות. אני לא יכול להגיד 

גם יכולים להתייחס טבלה של פעילות, אז אנחנו כשיש לנו תמונה של בוודאות אבל 

 ברצינות לסכומים ולחלוקה. 

 משה אלזרט:

 מפקח. הוא מגיש לי דוחות ולמבקר המועצה. קודם כל יש מפקח, פעמיים בשנה הוא 

 אוריאל תנעמי:

 חברי המועצה לא צריכים לראות את הדוחות האלה?

 משה אלזרט: 

 לא. 

 אוריאל תנעמי:

 למה צריך לבוא אליך לראות את הדוחות?

 משה אלזרט:

 מזל באה אלי, הראיתי לה את הכל וזהו. אז תבוא אלי. 

 אוריאל תנעמי:

 ה לנו את הדוחות, זה הכל. פעם בשנה שיהי

  :פכטר אריה

 אורי, אם זה כל כך חשוב לך, 

 אוריאל תנעמי:

 זה חשוב, בשביל זה יש ישיבת מועצה. 

 משה אלזרט:

 אז למה לא ביקשת את זה?

 אוריאל תנעמי:

בשביל זה יש ישיבת מועצה, אני לא צריך לבקש, זה צריך להיות כאן על השולחן. 

ה, אני מכין את הכל עם טבלאות, זה הכל. אבל פה זה לא כשאני מכין חומר לישיב

עובד, פה אמרתי לך כבר מזמן, אנחנו מקבלים לישיבת מועצה דף אחד, זה הכל 

 ופרוטוקול. 

  :פכטר אריה

 מי בעד אישור פרוטוקול הועדה? 

 ???בעד: 
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 :החלטה

 . 2022פרוטוקול הועדה המקצועית לתמיכות לשנת  את קולות ברוב מאשרים

 

"נגישות בשטחים ציבוריים" מתוקף חוק  628אישור פתיחת תב"ר מס'  - 3סעיף 
 מקרן היטלי השבחה.₪  350,000הארכת מועדים, ע"ס 

 

  :פכטר אריה

"נגישות בשטחים ציבוריים" מתוקף חוק הארכת  628אישור פתיחת תב"ר מס' 

יים, שזה כולל לגבי השטחים הציבורמקרן היטלי השבחה. ₪  350,000מועדים, ע"ס 

גם את מבנה המועצה, גם את כל הפארקים וכל הגנים, לקחנו יועץ שיעשה לנו סקר 

מה צריך להנגיש ומה עומד בתקנים. הוא נתן לנו דו"ח, אנחנו צריכים להשלים את 

אז ₪  700,000שנים. עלויות של הסקר למי שעשה את הבדיקה זה בערך  4הסקר תוך 

זה למשך ארבע שנים, בוא נגמור את בשנתיים, אז  אני אמרתי שאני לא אפזר את

 ₪.  350,000אנחנו רוצים 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 זו שנה ראשונה שאנחנו עושים את זה? 

 אריאל ויסוול:

לא, אנחנו עושים כל הזמן אבל עכשיו הם קיצרו כל מיני תהליכים אז הזמנו בדיקה 

 של נגישות. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 ה הבאה יהיה עוד פעם? אבל שנ

 אריאל ויסוול:

 נמשיך לעשות את הדברים שקבעו לנו. 

  :פכטר אריה

נעשה השנה. יכולנו ₪  350,000אז ₪,  700,000כמו שאמרתי, העלויות הן בערך 

למשוך את זה גם לארבע שנים, אבל אמרתי שלא נמשוך את זה לארבע שנים ונעשה 

 את זה בשנתיים. 

 אושר פה אחד, תודה. ₪?  350,000-ב פתיחת התב"רמי בעד 

 פה אחד.  בעד:

 

 :החלטה

"נגישות בשטחים ציבוריים" מתוקף חוק  628ם פה אחד פתיחת תב"ר מס' מאשרי
 מקרן היטלי השבחה. ₪  350,000הארכת מועדים, ע"ס 

 יובל בן בסט:
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 בעוד שלוש או ארבע שנים? מה קורה 

  אריה פכטר:

  יש ביקורת.

 :אריאל ויסוול

קודם כל, היום כל בניה חדשה היא על פי תקנים של נגישות, פעם זה לא היה. הרוב 

 מדובר בדברים יותר ישנים שפעם לא היה. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 צריך ליישר קו. 

 אריאל ויסוול:

ליישר קו, בדיוק. היום כל מבנה חייב להיות נגיש. למשל, במועצה הדתית שעשו 

 מעלית. 

מקרן היטלי השבחה עבור ₪  200,000ע"ס  629ישור פתיחת תב"ר מס' א - 4סעיף 
 תכנון פיתוח בשטח שצ"פ ברחוב ד"ר ליכט.

 

  :פכטר אריה

מקרן היטלי השבחה עבור תכנון פיתוח ₪  200,000ע"ס  629אישור פתיחת תב"ר מס' 

כמו שאתם יודעים, הבניין בד"ר ליכט, איפה שהיה בשטח שצ"פ ברחוב ד"ר ליכט. 

ועצת הפועלים, הבניין כבר התחיל להתאכלס ואנחנו צריכים לעשות שם פיתוח מ

אבל שיהיה. ₪  200,000-מסביב, לקחנו אדריכלים וצריך לתכנן. התכנון יעלה פחות מ

 מי בעד פתיחת התב"ר?

 יובל בן בסט:

 מאיפה עד איפה זה יהיה?

  :פכטר אריה

 מסביב למועצת הפועלים. 

 אריאל ויסוול:

 ולל ליד גינת הכלבים, גם החורשה. מסביב, כ

  :פכטר אריה

 גם רחוב ויצמן. 

 אריאל ויסוול:

 גם עד ויצמן, השביל ומהגינה הקהילתית, כל האזור שם. 

 בעד : פה אחד

 :החלטה

מקרן היטלי השבחה ₪  200,000ע"ס  629פתיחת תב"ר מס'  את פה אחד מאשרים
 יכט. עבור תכנון פיתוח בשטח שצ"פ ברחוב ד"ר ל



 בס"ד
 

9 

 

דיון ואישור בעניין "קביעת אזורים להיטלי השבחה בפרויקטים של  - 5סעיף 
 פינוי בינוי".

  :פכטר אריה

דיון ואישור בעניין קביעת אזורים להיטלי השבחה בפרויקטים של פינוי  – 5סעיף 

ובינוי. אנחנו לא נדון בזה אבל אני אתן לכם רק רקע. לא נדון בזה כי היינו צריכים 

יום אפשר לדון בזה. מכיוון שלא פרסמנו בזמן, אנחנו נדון בזה  30ם ורק אחרי לפרס

בישיבה הבאה אבל בפרויקטים של פינוי בינוי יש לנו אפשרות לקחת היטלי השבחה 

ובקפלן, למשל, לא לקחנו היטלי השבחה כי מי שעשה את ההסכם בזמנו, עשה את 

יזמים כי סך הכל הכסף שנכנס ההסכם אבל המטרה שלנו כן לקחת היטלי השבחה מה

 מהיטלי השבחה זה לפיתוח, לעשייה וכל מיני דברים מהסוג הזה. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

הכוונה פה היטלי השבחה מהיזם כשהוא עושה את הפרויקט של הפינוי בינוי, לא 

 כשדיירים מוכרים עוד לפני שפרויקט הפינוי בינוי יצא לפועל. 

  :פכטר אריה

אבל כשנדון על זה  25%, 50%יש שם אפשרות לגבות תאום, רק מהיזם. לא, מה פ

 בישיבה הבאה, נפתח את הדיון הזה. 

 

אחרי  5%לשכרה של אסנת אלרון ) 2.5%אישור בקשה להוספת  - 6סעיף 
 שנתיים(.

  :פכטר אריה

יש אפשרות אחרי שנתיים(.  5%לשכרה של אסנת אלרון ) 2.5%אישור בקשה להוספת 

בשנה הראשונה,  2.5%. יש אפשרות לתת לה עוד 5%ה לשכר במשך שנתיים להוסיף ל

 בשנה הראשונה. מי בעד?  2.5%אז אנחנו ממליצים לתת לה תוספת של 

 פה אחד.  בעד:

 :החלטה

אחרי  5%)אחרי שנה לשכרה של אסנת אלרון  2.5%ם פה אחד הוספת מאשרי
  שנתיים(.

 כישות בבחירת שתי חברות:נות: אישור החלטת וועדת רוש – 7עיף ס
 א. מערכת לניהול הועדה לתכנון ובניה, אתר האינטרנט ופרויקט ייעודי קרקע. 

 של הרשות. GIS-ב. בחירת חברה לניהול מערכת ה

 

  :פכטר אריה
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אישור החלטת ועדת רכישות בבחירת שתי חברות, אחד, מערכת לניהול הועדה 

ודי קרקע. שתיים, בחירת חברה לניהול לתכנון ובניה, אתר האינטרנט ופרויקט ייע

היה מכרז, לקחנו הצעות מחיר, שתי חברות שישבו פה של הרשות.  GIS-מערכת ה

 ונתנו הסברים והועדה החליטה על זכיינים. האם יש למישהו שאלות? 

 יורם אורבך:

 זה אינטר טאון, שעובדת איתנו היום ובמכרז השני זה בר טכנולוגיות. 

 

 פה לישיבהרימה ילין הצטר

  :פכטר אריה

 מי בעד אישור הועדה על חברות אינטר טאון ובר טכנולוגיות? 

 פה אחד בעד:

 :החלטה

  את החלטת וועדת רכישות בבחירת שתי חברות:  פה אחד מאשרים
 א. מערכת לניהול הועדה לתכנון ובניה, אתר האינטרנט ופרויקט ייעודי קרקע. 

 של הרשות.  GIS-ב. בחירת חברה לניהול מערכת ה

 

  :פכטר אריה

איחרת קצת, שיבחנו את העשייה שלך בחודש האישה וציינו את עבודתך רימה,  

הנהדרת במשך החודש, אז לא אומרים שבחו של אדם בפניו אבל לך כן אפשר להגיד 

 ותודה כי היה מאוד מאוד מאוד מכובד. 

 

 דף חדש הצעות לסדר היום
קרית שרת חולון בנוגע לאי תשלום הפיקדון הגעה להסדר זמני עם הספרייה ב. 1"

  )ליאת אייזנר(. "להשאלת ספרים

  :פכטר אריה

הגעה להסדר זמני עם הספרייה בקרית שרת חולון בנוגע לאי תשלום הפיקדון 

להשאלת ספרים. הספרייה אמורה להיפתח בחודש הקרוב. בגלל המצב בחודש 

תה ידש ימים, אבל הכוונה שלנו היהאחרון, אין לו עובדים אז אולי זה יתעכב בחו

לפתוח את הספרייה. מקבלים ספרים, מחליפים ספרים, יש אפשרות, אבל אם זה 

היה בהתחלת הבניה, אז יכול להיות. היום לפנות לעיריית חולון שיעשו לי טובה 

 שובה, בשביל חודש ימים עד שנקבל ת

 יובל בן בסט:

 אחר, שווה לבדוק את זה. הייתי במקרה בספרייה ממש אתמול וזה משהו 

  :פכטר אריה
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 . םאבל מי שרוצה יכול ללכת להחליף ש

 אריאל ויסוול:

 אנחנו מעודדים אצלנו. 

 יובל בן בסט:

 ברור, קודם כל אצלנו. 

  :פכטר אריה

 זה כמו שמישהו רוצה ללכת להצגה בחולון, אני אגיד לו אל תלך, יש באזור? 

 : רימה

 ספרייה שלנו, היא נהדרת. אני מחליפה ספרים כל שבוע ב

  :פכטר אריה

 ואני מאמין שהיא תהיה עוד יותר נהדרת בעוד חודש ימים או עוד חודשיים. 

. מציאת פתרון קבוע לצואת יונים שנוחתת על מגרש הכדורסל בבית ספר יוספטל. 2"

. )יובל "עד עכשיו כל הפתרונות שנעשו לא הועילו. אנו מציעים פתרון של קירוי הגג

 בסט(  בן

  :פכטר אריה

מציאת פתרון קבוע לצואת יונים שנוחתת על מגרש הכדורסל בבית ספר יוספטל. עד 

. מה, בית עכשיו כל הפתרונות שנעשו לא הועילו. אנו מציעים פתרון של קירוי הגג

 הספר לא מקורה? 

 יובל בן בסט:

  הכוונה לקירוי מגרש הכדורסל.

  :פכטר אריה

הגג מקורה, נכון שיש שם לשלשת שנוחתת על הרצפה, עשינו . מגרש הכדורסל מקורה

היכנס לשם עבודה לפני כשלוש, ארבע שנים, יש לנו אחריות על עבודה, הם אמורים 

 לשם בשבוע או בחודש הקרוב. 

 אריאל ויסוול:

 כבר היו ובדקו. 

 יובל בן בסט:

 יש איזה פתרון?

 אריאל ויסוול:

להיכנס. זה עלה מאה ומשהו  נהוכלתלא נים היולא, הם באים לתקן את הרשת, ש

 לתקן.  יבואוהם ואלף שקל, יש אחריות, 

  :פכטר אריה

אנחנו לא רוצים לבזבז כספים, יש לנו אחריות, הוא לא עשה את העבודה טוב, הוא 

 יחזור ויעשה את העבודה טוב. לא יעשה טוב, יחזור עוד פעם. 
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 אריאל ויסוול:

 נתבע אותו. 

 יורם אורבך:

 שלוש שנים.  כבר עברו זה התבלה,

 אריאל ויסוול:

 יש לנו אחריות עשר שנים. 

  :פכטר אריה

הוא קיבל אני עשיתי אתו את ההסכם לעשר שנים כי חששתי שזה יחזור על עצמו. 

כסף ולכן עמדנו על עשר שנים. חשבנו בהתחלה לעשות משהו מחדש, זה היה עלויות 

 ₪. של מאה ומשהו אלף 

 

וזאת לאור כל הפרויקטים בנושא  –מנות דובר/ת מתוך המועצה . הצעה ל3"

התחדשות עירונית וכדי לקדם את התדמית של היישוב ההצעה למנות דובר/ת 

 . )ליאת אייזנר("רשמי

 

  :פכטר אריה

וזאת לאור כל הפרויקטים בנושא התחדשות  –הצעה למנות דובר/ת מתוך המועצה 

 . אנחנוישוב ההצעה למנות דובר/ת רשמיעירונית וכדי לקדם את התדמית של הי

אמרנו, לגבי פרויקט פינוי ובינוי, אנחנו בודקים לקחת חברה חיצונית לגבי דוברות. 

מיתוג היישוב, יחסי ציבור, אנחנו כבר בהצעות מחיר אבל בקשר לנושא של 

ההתחדשות עירונית, כל מי שיש לו שאלות, בעיות, מענות, אמרנו את זה גם על 

 , שאריאל מרכז את הנושא ומי שרוצה להבין ולדעת לגבי התחדשות עירונית. הבמה

 אריאל ויסוול:

 ואני מעביר למי שצריך, כבר פונים הרבה ואנחנו מטפלים. 

 יובל בן בסט:

 אז הדובר שיהיה זה יותר ליישוב עצמו?

  :פכטר אריה

 המטרה שלנו למתג יותר את היישוב כי היישוב לא ממותג מספיק. 

 את אייזנר:לי

 עדיין יש עליו דעה שהוא יישוב ישן. 

  אריה פכטר:

 נכון. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 אז יש ממש ג'וב כזה. 
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  :פכטר אריה

אנחנו כבר קיבלנו הצעות מחיר, אנחנו על זה כבר חודשיים, שלושה חודשים כי סך 

יע לפה שיהיו הכל הולכת להיות פה בניה מאוד מאוד גדולה ויש לנו אינטרס שמי שיג

 אנשים איכותיים, שידעו שהיישוב הוא יישוב טוב ויישוב חזק. 

 יובל בן בסט:

 אז תוך כמה זמן בערך?

 אריה פכטר:

 אנחנו בודקים, אני לא רוצה להגיד לך שבוע הבא או חודש הבא או עוד חודשיים. 

 אריאל ויסוול:

 קבענו איתם פגישות, נשמע אותם, נראה איך הם. 

 ט:יובל בן בס

 זה במכרז או שאין צורך במכרז? 

  :פכטר אריה

 אני חושב שבדברים האלה לא צריך מכרז. 

 אריאל ויסוול:

  תלוי בסכום.

  :פכטר אריה

לא, גם על מיתוג, אני לא בטוח. יורם אמר שהוא יבדוק את זה. אין אינטרס לקחת 

שה מכרז? אני מה אני אעעל ממישהו שייתן מחיר נמוך שהוא לא שווה שום דבר, אז 

רוצה מישהו טוב. ואם מישהו טוב יעלה במחיר סביר מעל ההצעה הכי זולה ואני יודע 

שהוא טוב, בדקנו אותו וראינו שהוא טוב, אז ניקח אותו. לא תמיד הזול הוא הכי 

 טוב, הזול בסוף יוצא יקר. 

 

ה שקל ובמקר 3000. תיקון חוק עזר עירוני שמי שמשתמש בנפץ יקבל קנס בסך 4"

 . )יובל בן בסט("של קטין הוריו יישאו בקנס

 

  :פכטר אריה

שקל ובמקרה של  3000תיקון חוק עזר עירוני שמי שמשתמש בנפץ יקבל קנס בסך 

 קטין הוריו יישאו בקנס. נושא הנפצים זה באחריות משטרת ישראל. 

 יובל בן בסט:

 יש אפשרות לעשות את זה בחוק עזר עירוני. 

  :פכטר אריה

 אפשר. בדקתי את זה ואי אפשר, זה באחריות משטרת ישראל.  לא, אי

 יובל בן בסט:
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 זה באמת מקום לקרוא לא להשתמש בנפצים, זה נורא ובמיוחד עכשיו. 

  :פכטר אריה

זה נכון ואנחנו נצא בקריאה. צריך לעשות איזשהו קמפיין בנושא הזה שאנשים 

 נכנסים ללחץ ונבהלים ובצדק. 

 

 שאילתות:
 

מגיעים לאכול במסעדת עזרא ובניו או לפארק הצמוד, לפעמים אנשים ש" .1

רכבם נחסם בעקבות חניה באדום לבן לאורך כביש גישה בין מסעדת עזרא 

 )יובל בן בסט( "לפארק לאורך היון, האם יש אכיפה בכביש גישה זה?

 

  :פכטר אריה

רכבם נחסם אנשים שמגיעים לאכול במסעדת עזרא ובניו או לפארק הצמוד, לפעמים 

בעקבות חניה באדום לבן לאורך כביש גישה בין מסעדת עזרא לפארק לאורך היום, 

 האם יש אכיפה בכביש גישה זה? 

עזרא שאל אותי למה נותנים דוח למי שבא לאכול, אמרתי לו מי יש שם אכיפה. 

 שיעמוד באדום לבן, יקבל דוח, אנחנו אוכפים את זה. 

 

הערב סיור ביישוב כדי לבדוק תקינות תאורה האם המועצה עורכת בשעות . 2"

ברחובות ובמידת הצורך להוסיף תאורה במקומות שצריך או להחליף תאורה 

 )ליאת אייזנר(. "תקולה?

 

  אריה פכטר:

האם המועצה עורכת בשעות הערב סיור ביישוב כדי לבדוק תקינות תאורה ברחובות 

אני חליף תאורה תקולה?  ובמידת הצורך להוסיף תאורה במקומות שצריך או לה

מסייר כמעט כל ערב וכל בוקר, אני יודע איפה מנורות שרופות. אני יודע שהיה ברחוב 

 ויצמן. 

 ליאת אייזנר:

 בכניסה בקפלן תוקן שם? 

 אריאל ויסוול:

 כן, כן. 

  :פכטר אריה

 החברה שעבדה פגעה בכבל כשעשתה את הגדר. 
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 אריאל ויסוול:

 ר את זה. לא מצאנו בהתחלה איך לפתו

  :פכטר אריה

יש עוד בעיה שלא מצליחים למצוא את זה, זה ברחוב ויצמן, לא העמודים הקטנים. 

בחלק מרחוב ויצמן, כשיורד גשם מהרטיבות זה יוצר קצר בקטע קטן איפה שעד 

הבית כנסת שלכם, אלי, מרחוב הפלמ"ח, אבל אני מאוד מקווה, גם מחר יש להם 

  מנוף והם יבדקו את זה.

. כמה תושבים/ות קיבלו עידוד לבידוד כתוצאה ממחלת הקורונה? האם היו 3"

)ליאת  מקרים שבהם תושבים/ות היו צריכים לקבל עידוד לבידוד לא קיבלו?"

 אייזנר(

 

  :פכטר אריה

כמה תושבים/ות קיבלו עידוד לבידוד כתוצאה ממחלת הקורונה? האם היו מקרים 

חילקנו מאות, בל עידוד לבידוד לא קיבלו? אנחנו שבהם תושבים/ות היו צריכים לק

ואם מישהו מהמשפחה קיבל, אז לא נתנו לו עוד  10עד גיל  3חילקנו לילדים מגיל 

אחד. אנחנו מקבלים עד היום כל יום ממשרד הבריאות את מצבת החולים וגילאים, 

ני . אין טעם לחלק לילד שנולד לפ3אריאל היה לוקח את זה ורואה ילדים מגיל 

חודשיים או ילד בן חצי שנה משחקים שהוא לא יכול לשחק בזה אבל אנחנו חילקנו 

. יכול להיות שפקששנו ולא הגענו לכולם כי אם מישהו לא הופיע 10עד גיל  3מגיל 

 ברשימה של משרד הבריאות, הוא לא קיבל, אבל אם היה מתקשר מישהו והודיע, 

 אריאל ויסוול:

 התקשרו הרבה. 

 אלאלוף:-גונןד לירז "עו

 התקשרו ופונים. 

 משה אלזרט:

 גם כאלה שלא מגיע פונים. 

 יורם אורבך:

 לא, היו שולחים אישור שהוא חולה. 

 אריאל ויסוול:

 כן, הכל בסדר. 

  :פכטר אריה

 חילקנו ושרק יהיו בריאים ושלא נצטרך לחלק ערכות כאלה. 
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ת / קורקינט כמה . לאור החוקים החדשים בנושא נהיגה על אופנים חשמליו4"

  ."? )ליאת אייזנר(2021דוחות ניתנו בשנת 

  :פכטר אריה

לאור החוקים החדשים בנושא נהיגה על אופנים חשמליות / קורקינט כמה דוחות 

עוד פעם, זה באחריות משטרת ישראל, אני בדקתי עם המשטרה, ? 2021ניתנו בשנת 

 יים. דוחות על קורקינט וגם על אופנ 25ניתנו  21-ב

 יובל בן בסט:

 רק של משטרה? ופקחים לא נתנו? 

  :פכטר אריה

 לא, זה לא בסמכותנו. 

 גרגורי דובקין:

 באזור נוסעים בטרקטורונים ללא מספר רישוי, ראיתי את זה. 

  :פכטר אריה

אנחנו גם את זה נאכף ולא ניתן לזה לקרות. בהתחלה היו אופנועים וכמה ימי שישי 

שתי ממשטרת ישראל כמה ימי שישי שיעשו כאן מבצעים והם עשו פה מבצעים, ביק

עשו ואתה רואה שעם האופנועים פסק לגמרי. לגבי הטרקטורונים, אני שומע, אני 

 אדבר עם המשטרה ואנחנו נגיע גם אליהם. 

 ליאת אייזנר:

האם טיפלתם בנושא של בחול המועד פסח מתחילים אירועים בפארק אריאל שרון. 

 דש יש כבר את האירוע הראשון. לחו 19-הרעש? ב

  :פכטר אריה

מאחר ואני דירקטור, בישיבה האחרונה דיברתי על זה והיום דיברתי עם מנכ"ל פארק 

אריאל שרון, הוא הבטיח לי שהם יתייחסו בכובד ראש לבקשות שלנו, אנחנו לא ניתן 

א , הושהתושבים באזור יסבלו מהרעשים. אמרתי לו את זה חד משמעית, גם היום

 אמר שהוא יביא יועץ אקוסטיקה ויבדוק את זה. 

 אריאל ויסוול:

 או שיזיזו את הרמקולים. 

  :פכטר אריה

המצב הכלכלי של הפארק הוא גרוע. זה מהווה הכנסה משמעותית לפארק אריאל 

שרון, אבל אני אמרתי, למרות שזה מהווה הכנסות, אני לא מוכן שתושבי אזור יהיו 

 שרון.  הקורבנות לפארק אריאל

 ליאת אייזנר:

  נכון. אם יהיה משהו, אני אהיה איתך בקשר.

  :פכטר אריה
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גם לגבי הריח, היה אצלי כאן מנכ"ל החירייה, גיל ליבנה, דיברתי איתו שבוע שעבר, 

הם מקרים את המתחם איפה ששופכים את כל האשפה, הוא הבטיח לי שעד אפריל 

ביעות משפטיות והריחות כמעט פסקו הם צריכים לסיים את זה, הם פוחדים מת

 אבל הם כמעט פסקו לגמרי.  100%-לגמרי. אני לא רוצה לומר ב

 

 סיעת הליכוד –שאילתות 
 

  תחנות אוטובוס: . 1"

  בסיור שערכתי ביישוב מצב תחנות האוטובוס אינו סביר. 

שאלתי היא: האם יש בכוונת המועצה להחליף את תחנות האוטובוסים ביישוב 

 . "תם של התושביםלרווח

 

  :פכטר אריה

 תחנות אוטובוס: בסיור שערכתי ביישוב מצב תחנות האוטובוס אינו סביר. 

שאלתי היא: האם יש בכוונת המועצה להחליף את תחנות האוטובוסים ביישוב 

 לרווחתם של התושבים. 

אנחנו לא נחליף את התחנות אבל אם יש תחנה שהיא לא ראויה לשימוש או שבורה, 

 שלא ראוי לשימוש אנחנו נחליף, ננסה לתקן. אם לא נצליח, נקנה תחנה חדשה.  מה

 יובל בן בסט:

 זה באחריות המועצה?

  :פכטר אריה

כן. אבל אני לא אלך להחליף גורף את כל התחנות כי אם יש תחנות טובות, למה 

 להחליף תחנות?

 אוריאל תנעמי:

 לא טוב.  לא כתבתי את כולם, כתבתי חלקם של התחנות נראה

 אריאל ויסוול:

 אין בעיה, נעשה בדיקה. 

 לאה רזון:

 בבן גוריון ניפצו שתי תחנות ואנחנו הזמנו כבר.

 אוריאל תנעמי: 

 יהיה נוח לשבת ושיהיה הגנה משמש וגשם. ואולי כדאי לחשוב על משהו ש

  :פכטר אריה

 ברור, אנחנו לא נבנה תחנה שאנשים יתרטבו. 
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 ליאת אייזנר:

 , אנחנו אחראים גם על התחנות שמחוץ ליישוב? אפרופו

  אריה פכטר:

 לא. 

 ליאת אייזנר:

 מי אחראי שם?

  אריה פכטר:

 משרד התחבורה. 

 ליאת אייזנר:

במקרה יוצא לי אחד לכמה שנים שהאוטו שלי במוסך לנסוע בתחבורה ציבורית 

 ובמקרה הייתי שם. 

  יעקב פרידמן:

 ואת נהנית?

 ליאת אייזנר:

 ת בכלל, סיוט. ראיתי שהכל בתוך ביישוב אזור יש זבל. לא נהני

  :פכטר אריה

 נבדוק את זה מחר ונשלח לנקות. 

 ליאת אייזנר:

 מול גיל הזהב, בגבעה למעלה. 

 יעקב פרידמן:

 את צודקת, תמיד מלוכלך שם. 

 אריה פכטר:

 אם מע"צ לא ינקו, אנחנו ננקה את זה, לא צריך לחכות. 

  רכב טיאוט. 2"

היישוב מסתובב רכב טיאוט קטן, לצערי המועצה משלמת ומוציאה  ברחבי

 כספים אך עלות התועלת הינה אפסית.

שאלתי היא: מדוע המועצה לא מוסיפה לרכב הטיאוט אדם נוסף כדי לייעל את  

 . "הניקיון

 

  :פכטר אריה

רכב טיאוט. ברחבי היישוב מסתובב רכב טיאוט קטן, לצערי המועצה משלמת 

אה כספים אך עלות התועלת הינה אפסית. שאלתי היא: מדוע המועצה לא ומוצי

 מוסיפה לרכב הטיאוט אדם נוסף כדי לייעל את הניקיון. 

 שאלת את זה כבר פעם, אורי, בעבר. 
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 אוריאל תנעמי:

 עברה שנה ונשאר אותו דבר. 

  :פכטר אריה

ישיבות מועצה אני אומר ששאלת את זה, אני לא זוכר כמה זמן כי אתה לא מגיע ל

 באופן גורף, אז אני לא זוכר. 

 אוריאל תנעמי:

 אני מגיע באופן גורף אבל לפעמים לא, תתקן את עצמך. 

  :פכטר אריה

אז אנחנו בודקים את זה. ביקשתי לבדוק את זה ויכול מאוד להיות שאנחנו נוסיף עוד 

מין שאנחנו איש שיעבוד עם הצינור ועם הגרניק וינקה את זה וזה בבדיקה ואני מא

 עוד לפני פסח נעשה ניסיון לראות איך זה עובד. 

 אוריאל תנעמי:

אני מאמין שהניסיון יצליח כי כמו שזה נראה, חבל על המים, חבל על הזמן וחבל על 

 הכסף. 

  :פכטר אריה

 המטרה שלנו לעשות טוב לתושבים. 

 אוריאל תנעמי:

תי לך להוסיף עוד בן אדם, בסדר גמור, אתה רואה שלא הצעתי לך לבטל אותו, הצע

 זה יהיה הכי נכון. 

  :פכטר אריה

אז אמרתי, אנחנו בודקים את זה ונכון שהעלויות הן יותר גבוהות אבל המועצה 

תעמוד בהוצאה הזאת. אם זה ייתן עוד משהו לטובת הניקיון ביישוב, אז אנחנו נעשה 

 את זה.

 אוריאל תנעמי: 

ת העבודה סוף סוף. נכון לעכשיו זה רק היה בזבוז תן עוד משהו, זה יעשה איזה לא י

 כסף לחינם. 

  :פכטר אריה

 בעיניך בזבוז, בעיני לא, אבל לא חשוב.

 אוריאל תנעמי:

 אני כשראיתי את העבודה שהוא עושה, זה בזבוז כסף. 

 

בתקופה זו של  – 3-5קפלן  –. הנחה לתושבים בקרבת פרויקט פינוי בינוי 3"

תושבים אשר מתגוררים בקרבת הפרויקטים סובלים בניה במתחם קפלן, ה
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מרעש בלתי סביר אשר גורם להם אי נוחות וסבל לאורך זמן לאור הרעש אשר 

 קיים כבר עכשיו ויהיה לאורך זמן בניית הפרויקט". 

 

  :פכטר אריה

בתקופה זו של בניה במתחם  – 3-5קפלן  –הנחה לתושבים בקרבת פרויקט פינוי בינוי 

ים אשר מתגוררים בקרבת הפרויקטים סובלים מרעש בלתי סביר אשר קפלן, התושב

גורם להם אי נוחות וסבל לאורך זמן לאור הרעש אשר קיים כבר עכשיו ויהיה לאורך 

 זמן בניית הפרויקט. 

זה לא בסמכותנו, זה רק באישור משרד הפנים. לא כל בניין שבונים במדינת ישראל 

כלל וגם לא מאשרים בשום מקום. כשבנינו את הנחה. אסור ב 30%הדיירים מקבלים 

 הנחה? גם אלי באו אותם דיירים שפנו אליך.  30%השדרה הירוקה הם קיבלו 

 אוריאל תנעמי:

לקבל קודם כל, אני יודע, שום דבר לא מוסתר, אבל אני חושב שהמועצה סוברנית 

 החלטה ולהעביר אותה, 

 משה אלזרט:

 זו החלטה לא חוקית.

 אוריאל תנעמי:

 אתה כבר החלטת שלא חוקית. המועצה סוברנית לקבל החלטה. 

 משה אלזרט:

 אני אומר לך שבדקו את זה. המועצה לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. 

 אוריאל תנעמי:

 המועצה יכולה גם לעשות הנחה בארנונה.

 משה אלזרט: 

 היא לא יכולה, היא תחת משרד הפנים. 

  :פכטר אריה

 ישור משרד הפנים. אתה יכול לקבל רק א

  אוריאל תנעמי:

סוברנית לקבל החלטה לעשות הנחה ולקבל את אישור משרד  אמרתי שהמועצה 

הפנים. אם יתקבל אישור משרד הפנים, יתקבל אישור המועצה. לא יתקבל, לא 

 יתקבל. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

קדחו לי ועוד בנו לי ספרייה שנתיים מעל הראש, אני רוצה רטרואקטיבית. שנתיים 

 בזמן קורונה, כשכולם היו בבית. 

 גרגורי דובקין:
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 צריך לבדוק שלא יתחילו עבודות לפני שבע בבוקר. 

  :פכטר אריה

 הם לא מתחילים לפני שבע בבוקר. 

 גרגורי דובקין:

 וגם בלילה שלא יעבדו. 

 אריאל ויסוול:

 לא, הם לא עובדים בלילה. 

 אוריאל תנעמי:

רוצה לומר, רבותיי, היישוב הזה הולך לעבור מתיחת פנים, לא  תנו לי להסביר. אני

יודע כמה שנים זה ייקח, ברוך השם צריך להגיד באמת תודה לאל והגיע הזמן. ואני 

רוצה לומר שהתושבים הם חלק מאיתנו, אנחנו צריכים להתחשב בהם. לא יקרה שום 

 דבר למועצה, היא לא תיפול, 

  :פכטר אריה

 ה קבעת?איך קבעת? לפי מ

 אוריאל תנעמי:

 אתה אמרת שהמצב הכלכלי מצוין במועצה. 

  :פכטר אריה

 ביצחק שדה ובשפרינצק, 30%אבל אם נוותר וניתן הנחות של 

 אוריאל תנעמי: 

, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, 20%, אתה יכול להגיד לא, רק 30%אני כתבתי 

 בסופו של דבר. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 מה ההבדל בין הפרויקט הזה לסתם מישהו שבונה לי בית ליד הבית שלי? אבל 

  :פכטר אריה

 שמה יש יותר מצביעים, בפרויקט כזה יש יותר מצביעים. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 מה ההבדל? עכשיו בנו לי וילה ליד הבית, זה מפריע לי, אני רוצה הנחה. 

  :פכטר אריה

 כל כך הרבה מצביעים כמו בפרויקט הזה. אז אמרתי לך, בבית פרטי אין 

 אוריאל תנעמי:

 כן, נכון. בוא תהיה רציני קצת. 

 אריאל ויסוול:

 אורי, יש זמן לבחירות. 

 אוריאל תנעמי:
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 לידיעתך, כל יום זה בחירות. 

 אריאל ויסוול:

 אנחנו יודעים את זה, בשביל זה אנחנו עובדים חמש שנים קשה. 

 אוריאל תנעמי:

 מסיטים את הדיון. אני מדבר על משהו רציני ואתם מדברים שטויות. תראה, אתם 

  :פכטר אריה

 אנחנו מדברים שטויות ואתה מדבר דברי טעם. 

 אוריאל תנעמי:

אני מדבר איתכם על משהו רציני ואתם מסיטים את זה לכיוונים אחרים, מה קרה 

ר פה בבניה מדוב. אותי לכם? אני עוד לא סיימתי. אני מכבד אתכם, תכבדו גם

מסיבית, אף אחד מכם לא היה רוצה להתגורר באותו זמן ליד הבניה הזאת. מה שכן, 

הבניה היא חיובית והיא חיונית, היא לטובת היישוב, אבל מה, צריך להתחשב גם 

 בתושבים. אם באו תושבים ואומרים אנחנו סובלים, צריך להתחשב בבעלי דירות. 

 משה אלזרט:

 את לא תפחית את הרעש, נכון?אבל סליחה, ההנחה הז

 אוריאל תנעמי: 

 אין להם איכות חיים. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 אם אתה תעשה את זה, יגידו שוחד בחירות. 

 אוריאל תנעמי:

אני חושב שאנחנו כנציגי ציבור, גם אם לא תצביעו, כן תצביעו, כל אחד יעשה מה 

וכן לגור ליד פרויקט כזה בזמן שהוא חושב, כבר אמרתי, אף אחד מכם לא היה מ

 הבניה ולכן, אני חושב, 

 אריאל ויסוול:

 עוד מעט הולכים לבנות לידי גם. 

 אוריאל תנעמי:

בסדר, כמה זמן, שלוש שנים, ארבע שנים? תעשה את החשבון הכלכלי כמה אתה 

 מפסיד מהארנונה וכמה תרוויח מארנונה, זה לא יצא שכרו בהפסדו. 

 לוף:אלא-ד לירז גונן"עו

 אבל עכשיו באמת שאלה, איך זה מפצה על הרעש? 

 גרגורי דובקין:

 מטר מהדירה שלי, אז מה?  20בניינים  4בנו 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

  :פכטר אריה



 בס"ד
 

23 

. אני 30%אורי, בואו נצביע עבור הבקשה שלך לבקש ממשרד הפנים הנחה של עד 

להרשות לעצמה להפסיד הכנסות כי  כי המועצה לא יכולה –דוחה את זה על הסף, א' 

סך הכל ההכנסות הולכות לטובת כל התושבים באזור ופה אנחנו מתייחסים רק לחלק 

האלה. מה עוד, שבשנים הקרובות הולכת להיות  30%-קטן מהתושבים שיהנו מה

בניה מסיבית ביישוב ואם ניתן לאחד, נצטרך לתת לכולם ואז המועצה תתמוטט 

 יר את הצעתו של אורי מסדר היום?כלכלית. מי בעד להס

 

 :החלטה

 להסיר את הצעתו של אוריאל תנעמי מסדר היום.  קולות ברוב מאשרים

 אורי תנעמי הצביע בעד.

 יובל בן בסט וליאת אייזנר נמנעו

 

 אוריאל תנעמי:

 מה לגבי הזיקוקים?

  :פכטר אריה

 על הזיקוקים דיברנו. תודה רבה, חג שמח.

  

 

 הישיבה ננעלה

 יורם אורבך

 מנכ"ל המועצה

 אריה פכטר

 המועצהראש 


