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 1-2022פרוטוקול 
 מישיבת מועצה אשר התקיימה

 2022 ינוארב 18 ב"פתש שבטב ט"זלישי שביום 

 

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

 . אליהו פילוריזדה, גרגורי דובקין, דוד זבלונוב

 אוריאל תנעמי, מזל שאול, ליאת אייזנר.  :חסרים

 מנהלת – רזון לאהגזבר,  –שה אלזרט מ ,ל"מנכ – אורבך יורם :מוזמנים

 , רימה ילין. אוראל להב, המועצה ראש לשכת

 

 18:30  הישיבה התחילה בשעה

 19:30 הסתיימה בשעה

 

 ל סדר היום:ע
 הצעות לסדר ושאילתות. 

 . 2022שלא מן המניין, תקציב  11-21אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  .1

 . 12-21אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין  .2

 . 2021לשנת  3מ.מ אזור רבעון דוח רבעוני  .3

יהיה בסה"כ ₪  100,000-, שיפוץ רחוב בורוכוב, הגדלה ב620תב"ר מס'  .4

 ה. מקרן היטלי השבח₪  300,000

עפ"י  שדרוג מערכות תאורה במגרשי כדורגל 624אישור פתיחת תב"ר מס'  .5

 הפירוט הבא:

 ₪.  888,626 –משרד התרבות המדע והספורט 

 ₪.  411,374 –קרן היטלי השבחה 

 .₪ 1,300,000 –סה"כ 

בניית מקרן היטלי השבחה, ₪  170,000על סך  625אישור פתיחת תב"ר מס'  .6

 מרכז מחשוב בשת"פ עם המתנ"ס, במוזיאון הישן. )שפינוזה( 

מקרן היטלי השבחה, עבור ₪  158,000על סך  626תיחת תב"ר מס' אישור פ .7

 הכנת תוכנית פיתוח כללית לשדרוג גן השקמה באזור. 

  .7/21אישור זוכה במכרז פינוי פסולת נייר  .8

לפיתוח תשתיות ושבילים ₪  1,000,000על סך  627אישור פתיחת תב"ר  .9

 ברחבי היישוב מקרן היטלי השבחה.
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 1,350,000  ₪ מיליון -לתכנון הרחבת המתנ"ס ב 558אישור הגדלת תב"ר  .10

 . ש"ח

 . 13.2.2022-הזמנת חברי המועצה לטקס הזיכרון בצומת אזור ב .11

 

  אריה פכטר:

. אני שמח לראות 2022ערב טוב, אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה הראשונה לשנת 

נמצאים פה. אלי היה חולה בקורונה, גם אני חליתי בקורונה, החברי המועצה רוב את 

נאחל לכולם שיהיו בריאים. הודיעו על היעדרות מהישיבה היום גם ליאת, שאמא 

יתה לידה אז היא לא רצתה לבוא כי היא פוחדת להדביק אחרים, ימאומתת והיא ה

 יפה מצידה. גם מזל הודיעה שהיא בחופשה משפחתית ואורי הודיע שיש לו ישיבה. 

גם בתקופת הקורונה המועצה מתפקדת, אנו משתדלים לא לקבל קהל אבל סה"כ 

עם  וה הזקשאת התקופה המהר אנחנו עובדים ונמצאים בשטח ומקווים שנעבור 

הקורונה. גם במוסדות החינוך אנחנו עובדים. ההגעה לבית הספר נמוכה מאוד אבל 

יהיה אחראי על הילד  הורהלבית הספר וכל  הגיעאנו לא יכולים להכריח אף אחד ל

כדי להמשיך את חיי השגרה מרב שלו. אנו מבחינתנו, כפי שאמרתי לכם, עושים את ה

 שלנו. 

, עשינו שם הפנינג פינוי ובינוי, אני חושב שהיה ערב מי שהיה בקפלן לפני כשבועיים

 מכובד ומוצלח מאוד ואני בטוח שבמהלך אמצע פברואר תחל ההריסה של הבניינים. 

  יובל בן בסט:

 קבעו כבר תאריך?

  :פכטר אריה

עוד לא. לא הייתי פה ולא יכולתי לטפל בזה אבל אני מאמין שעד אמצע פברואר הם 

יחלו בהריסה כי זה גם אינטרס שלהם להתחיל להרוס, לבנות ולמכור. הם בהתחלה 

ואחרי שיגמרו עם  5-ו 3בונים את שני הבניינים, כמו שאתם יודעים, בקפלן במקום 

מי שמתכנן את תוכנית המתאר באזור  בישיבה הבאה, .7זה הם יעברו לקפלן 

 התעשייה, יציג לנו בזום את התוכניות שהולכות להיות בנושא אזור התעשייה. 

 יעקב פרידמן:

 איזה אזור תעשייה? 

  :פכטר אריה

, ביקשנו ממנו שיציג אזור התעסוקה של אזור, שם אנחנו מתכננים עירוב שימושים

 . באזור זה להיות בפני חברי המועצה, שידעו בדיוק מה הולך

 יובל בן בסט:

 גם עם המכללה?
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  :פכטר אריה

בקשה שלנו שהם יכניסו את זה אבל זה צריך יזמים.  וכל אזור התעשייה. המכללה ז

מאחר וגם  8.2.22-דבר נוסף, ישיבת המועצה הבאה אמורה להתקיים ביום שלישי, ה

שצריכים להכין לנו את תוכנית המתאר, לא יכולים  האלשהם המשרד של יסקין, 

, שזה יוצא יום 7.2-הם ביקשו שנעשה את ישיבת המועצה הבאה ב תאריך זה לכןב

שני. יש למישהו בעיה, התנגדות? אם אין בעיות, ישיבת המועצה הבאה תהיה ביום 

 . 7.2-שני, ה

 יובל בן בסט:

 צריך לראות, יש פה גם שלושה שלא הגיעו. 

 אל ויסוול:ארי

 הרוב פה. 

  :פכטר אריה

בישיבה הבאה יש גם על סדר היום בקשה לקבל סקירה גם להעביר להם את המסר. 

ייתן לנו סקירה על מנת ש, אז אני אביא גם אותו, יץמהוטרינר המחוזי, ד"ר רפאלוב

 מה קורה עם בעלי החיים ביישוב. 

  נעבור לשאילתות.

 שאילתות והצעות לסדר

"מבקשים להעלות להצבעה הגדרת פקח/ית ששמונים אחוז מהזמן יהיה  .1

לטובת אכיפה והסברה לתושבים/ות בנושא: זריקת גזם אשפה, כלבים 

 משוטטים וצואת כלבים". 

לאור פנית של תושבים/ות שמתלוננים, לאור תחושה כי הפקחים  –הרציונל 

בעיקר עוסקים בחלוקת דוחות חניה ותחבורה ופחות בנושאים של אכיפה 

סביבתית )זריקת גזם ואשפה, כלבים משוטטים, השארת צואת כבלים( וכדי 

 להתחיל תהליך של שינוי הצעתנו: 

אחוז  80 –אחוז  50שלב ראשון ימונה פקח מתוך המערכת שהתפקיד שלו בין  .א

זריקת גזם ואשפה, מהזמן יהיה רק להתמקד באכיפה והסברה בנושא 

כלבים משוטטים, השארת צואת כלבים ועוד והמועצה תממן לו קורס 

 בגישור. 

בשלב השני תמונה פקחית למחלקת האכיפה כחלק משוויון בתעסוקה. )יובל  .ב

 ן בסט(. ב

 

  :פכטר אריה
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מבקשים להעלות להצבעה הגדרת פקח/ית ששמונים אחוז מהזמן יהיה לטובת 

אכיפה והסברה לתושבים/ות בנושא: זריקת גזם אשפה, כלבים משוטטים וצואת 

 כלבים. 

זה לא תפקיד של הפקחים לעמוד ולהסביר ולתת פירושים, זה התפקיד שלנו, תראו, 

לא כל פקח יתחיל להסביר ולך תדע איזה מסר הוא מעביר ואיך הוא של המנהלים. 

 מסביר, זה לא התפקיד של הפקחים. 

 אריאל ויסוול:

מה הוא יגיד להם, שביום רביעי מוציאים ולא ביום שלישי? כל אחד יודע באיזה יום 

 מותר ברחוב שלו. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 ואם לא, אז שואלים. 

 יובל בן בסט:

  זה עלה כי יש לתושבים תחושה שאין מספיק אכיפה.

 אריאל ויסוול:

אתה רואה את זה מהצד שלך. כל היום תוקפים אותנו למה אנשים מקבלים דוחות, 

 אתה לא מקבל את זה אבל אנחנו כן. למה מקבלים דוחות, מה עשינו. 

 יובל בן בסט:

א', זה בסדר. כיוון שהתחושה שנוצרה שיש יותר דוחות על מכוניות ופחות בנושא של 

אכיפה על כלל הדברים, אז כן כדאי שיהיה פקח שהאוריינטציה שלו תהיה יותר 

 במקום הזה. 

 אריאל ויסוול:

 יש לנו את אייל. 

  :פכטר אריה

יידת עם הפקח יש לנו פקחים שהתפקיד שלהם זה לפקח רק על גזם, יש לנו את הנ

 שמסתובבים. 

 אריאל ויסוול:

 שהוא מומחה לזה, הוא עבר קורס מיוחד לזה. 

  :פכטר אריה

אם אני עובר ברחוב  ירושלים ואני רואה שמישהו הוציא שיח בננות, אז אני מתקשר 

אליו, הוא הולך לבית הספציפי, מחפש למי יש שיח בננות. אני מנחה את הפקחים לא 

לתת דוחות בפעם הראשונה, אני מבקש ממנו שיכניס את הגזם פנימה לחצר ויוציא 

ושה את זה הוא מקבל דוח. בשיטה הזאת את זה ביום של הפינוי. במידה והוא לא ע

 אנחנו עובדים. 

 יובל בן בסט:
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 אגב, כל הפקחים יכולים לתת קנסות על גזם?

  :פכטר אריה

 לא. 

 יובל בן בסט:

 אז אולי קודם כל כדאי שנעביר את כולם, שכולם יוכלו לתת דוחות. 

  :פכטר אריה

 ארבעה פקחים יכולים לתת דוח על גזם. 

 יעקב פרידמן:

 דוח זה רק אמצעי, זה לא מטרה.

 יובל בן בסט:

 ברור, נכון. 

 יעקב פרידמן:

 גם מי שלא יכול לתת דוח יכול לטפל בגזם בלי דוח. 

 אריאל ויסוול:

 נכון. 

 יובל בן בסט:

 אבל גזם זה אחד. 

  :פכטר אריה

כמו שיענקל'ה אמר, אנחנו לא מחפשים לתת דוחות, אנחנו מחפשים שיהיה סדר. גם 

הפקח שעובר על הוספה והוא לא יכול לתת דוח והוא רואה גזם בחוץ, יש לו הנחיה 

להגיד לתושב הספציפי תכניס את הגזם פנימה. הוא לא יכול לתת לו דוח, אבל הוא 

 כן יכול להעיר לתושב. 

 אריאל ויסוול:

 יובל, אצלכם בדנקנר זה אחד המקומות הכי בעייתיים שיש באזור.

 יובל בן בסט:

 צריך לחשוב על פתרון אחר.  רבי קומותכן, ב

 אריאל ויסוול:

 זורקים בחוץ ברחוב לא ביום שמותר כל הזמן, מא' עד שבת. 

 יובל בן בסט:

 זה קצת שונה מבית פרטי.  רבי קומותאין בעיה, להעמיד פקח. אבל 

 רזון: לאה

? שהועד של הבניין יקבל את הקנס ואז זה יהיה רבי קומותאתה יודע מה הפתרון ב

 בסדר. 

 יובל בן בסט:
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 הועד לא יכול לשלוט. 

  :פכטר אריה

 הוא אומר לגנן אתה בא לעבוד ביום שלישי. 

 יובל בן בסט:

 הגנן בא לעבוד ביום שני כי אוספים ביום שלישי.

 יובל בן בסט:

 זה לא הגנן. 

 אריאל ויסוול:

 לא רק. 

  :פכטר אריה

הרוב זה הגינון. סך הכל יש ירידה דרסטית בין מה שהיה לבין מה שקיים היום. אני 

אחד שמסתובב כל היום ברחובות, יש ירידה דרסטית ואנשים מקבלים דוחות 

דבר ומקבלים דוחות ומקבלים דוחות. המטרה היא לא לתת דוחות ואני מתריע ואני מ

עם הפקחים, המטרה שיהיה סדר ואני אומר לכם עוד פעם, יש שינוי של מאות 

 אחוזים בסדר הזה. אנחנו לא יכולים לתפוס ולהגיע לכולם אבל יש בנושא הזה סדר. 

 יובל בן בסט:

 יש גם את העניין של הכלבים המשוטטים וגם את העניין של הצואה. 

  :פכטר אריה

הכלבים המשוטטים, השירות הוטרינרי מסתובב פה כל בוקר בין שבע לתשע, עושה 

סיור בתוך היישוב ואם הוא רואה כלבים משוטטים, הוא לוכד אותם. אם מישהו 

הולך עם כלב והכלב עושה את הצרכים שלו, אנחנו לא יכולים להעמיד אחרי כל תושב 

 או אחרי כל כלב פקח. 

 יובל בן בסט:

 ברור.

  :פכטר הארי

ואני רואה מישהו עם  12נדמה לי שסיפרתי לכם, הלכתי בוקר אחד ברגל ליד בלוק 

מטר, אני רואה את הכלב עושה את הצרכים וממשיך הלאה.  20-30כלב ואני אחריה 

רצתי אליה, אמרתי לה מי יאסוף את זה? לא, שכחתי לקחת שקית, אני אעלה הביתה 

ה. אבל לא כל אחד ככה. והפיקוח נותן דוחות להביא שקית וחזרתי לראות, היא אספ

ונותן דוחות. לגבי הכלבים אני לא מוכן לוותר, זה לא כמו הגזם, וגם לא על הכלבים 

 המשוטטים והם לוכדים גם כלבים משוטטים וגם צואה של כלבים. 

 גרגורי דובקין:

 יש עמדות לשקיות לאיסוף צואה של כלבים?

 יעקב פרידמן:
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 .יש בגנים, ראיתי

 גרגורי דובקין:

 זה מלא או ריק?

  :פכטר אריה

 אנחנו ממלאים. 

 אריאל ויסוול:

 יש בייחוד בגינות הכלבים. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 אני לא מצליחה להבין למה צריך שיהיה. אנחנו יוצאים עם הכלבה, יש לנו. 

  :פכטר אריה

 זה נכון מה שאת אומרת אבל יש. 

 אריאל ויסוול:

אם יש לך כלב תהיה אחראי, זה חינוך. אני אומר למה צריך בכלל עובדי ניקיון? אם 

כולם היו שומרים על הניקיון, לא היינו צריכים עובדים. הדבר היחידי, לקחת גזם 

 ואת הפחים הירוקים. לא צריך עובדי ניקיון. 

 יובל בן בסט:

 רים האלה, עדיין אני חושב שאם היה פקח שהאוריינטציה שלו יותר בדב

 אריאל ויסוול:

 אז אייל בזה. אייל מסתובב עם הניידת, זה אחד התפקידים שלו. 

  :פכטר אריה

אני אומר לכם עוד פעם, זה לא כצעקתה. יש ירידה דרסטית. אני אומר לכם, אני יודע 

בעל פה את הימים שמפנים גזם, באיזה רחוב ואני מסתובב כל יום באזור ואם אני 

גזם ברחוב השלום שהוציאו את זה ביום שלישי וברחוב השלום  רואה ערימה של

אוספים ביום שני, אני שולח את הפקחים. ואם אני יודע שברחוב ירושלים הפינוי הוא 

 ביום שלישי ואני רואה ביום חמישי, אני שולח ביום חמישי את הפקחים. 

 יעקב פרידמן:

 המועצה? דרך אגב, חברת חשמל שעושה פה גזם, היא בתיאום עם 

  :פכטר אריה

 בטח. 

 יעקב פרידמן:

 כי אני ראיתי שהיא עושה גזם לא בימים האלה.

 אריאל ויסוול:

 לא, אבל הם גם אוספים, זה התפקיד שלהם לאסוף את הגזם. 

  :פכטר אריה
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לגבי פקחית למחלקת האכיפה. בזמנו במכרז הראשון שיצאנו, קיבלנו פקחית, לצערנו 

היא עזבה את העבודה אחרי חצי שנה. במידה ואנחנו נוציא מכרז, אנחנו לא מוציאים 

 רק לפקחים ולפקחיות, ואם תהיה מישהי שמתאימה, בשמחה רבה. 

 אריאל ויסוול:

 אה, השאלה היא לגבי אישה?

  :פכטר אריה

 כן. 

 אריאל ויסוול:

 נו באמת, אנחנו בוחרים לפי גבר או אישה במועצה משהו?

 יובל בן בסט:

 לא, אני רק אומר, 

 אריאל ויסוול:

אין מה להגיד, יובל. יש לנו מנהלת מחלקת חינוך שהיא אישה, מנהלת מחלקת רישוי 

עסקים שהיא אישה, מנהלת מחלקת הנדסה אישה, יש לנו "מחליפה" לראש המועצה 

 זו שאלה מיותרת לחלוטין, לעולם אין אצלנו אפליה, והנה גם רימה פה. אישה.  

 יובל בן בסט:

 גם במחלקת הפיקוח שתהיה גם אישה. אני מסכים עם הכל ולכן צריך ש

 לאה רזון:

 ?נשים אבל אם לא פונות

 אריאל ויסוול:

 מה זה קשור? אם תהיה מועמדת טובה אישה, אז תהיה. די כבר עם הפופוליזם הזה. 

 יובל בן בסט:

 מה פופוליזם?

 אריאל ויסוול:

  פופוליזם, שטויות.

  :פכטר אריה

יובל, אני אומר לך, כל פעם שעשינו מכרזים על פקחים, לא הגישה מועמדות אף 

פקחים ובפרסום מופיע גם גבר וגם אישה מכיוון שזה החוק. בוא נגיד שמחר הגישה 

מועמדת והיכולות שלה הן אפסיות ולעומת זאת הגיש פקח שהרמה שלו הרבה יותר 

 גבוהה, אתה תבחר אישה בגלל שהיא אישה? 

 ויסוול: אריאל

 שלא תהיה אפליה. על מנת רימה יושבת בכל מכרז 

 יעקב פרידמן:
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אין ספק הן יותר מוכשרות מגברים אבל על תפקיד צריך להתמודד באופן ספציפי ואז 

 מי שהכי מתאים צריך להתקדם ולא צריכה להיות העדפה. 

 

יהיה "יום העסקים באזור.  19.11-מבקשים לעלות להצבעה שבכל שנה ב .2

לעזור לבעלי/ות עסקים באזור ולאור מצב הקורונה אנו מבקשים שאחת כדי 

יהיה יום לטובת עסקים באזור. יוקם צוות שיקבל החלטות  19.11-לשנה ב

מה לעשות ביום זה ובכלל איך ניתן לעזור לבעלי/ות עסקים באזור במהלך 

השנה לאור הקורונה. תאריך זה גם מציין את יום הגבר הבין לאומי ואפשר 

  לאחד ביניהם. )יובל בן בסט(.

  :פכטר אריה

 יהיה "יום העסקים באזור".  19.11-"מבקשים לעלות להצבעה שבכל שנה ב

 יובל, אין בעיה. 

 

 שינוי חוק עזר בנושא של תרנגולים .3

לאור שפעת העופות ולאור העבודה שעדין ניתן לגדל תרנגולים בישוב 

המאוחרות ולפנות בוקר שלעתים קרובות מפריעים בקולם בשעות הלילה 

להרבה מאוד תושבים/ות וכיוון שאין היום כמעט פיקוח ווטרינרי בנושא של 

העירוני בנושא שכן אין מנוס,  גידול עופות ההצעה היא לשנות את חוק העזר

 על אף הקושי בשינוי חוק עזר עירוני. )ליאת אייזנר(

 

  :פכטר אריה

 שינוי חוק עזר בנושא התרנגולים. 

בחוק העזר שלנו יש את נושא התרנגולים, אנחנו עושים לא מעט מבצעים ללכידת 

 תרנגולים.

 אריאל ויסוול:

 יש לנו לוכד מיוחד. 

  :פכטר אריה

יש מישהו באחד מהרחובות באזור שמחזיק בעלי חיים והשכנים מתלוננים, הגשנו 

 נגדו תביעה ביחד עם השירות הוטרינרי לפנות את בעלי החיים. 

 יובל בן בסט:

 הרעיון של ליאת זה ממש לשנות שלא יהיה אפשר לגדל לפחות תרנגולים. 

  :פכטר אריה

 אז יש חוק עזר שאסור. 

 יובל בן בסט:
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 אה, אסור לגדל פה תרנגולים? 

  :פכטר אריה

 כן, אסור. 

 יובל בן בסט:

 חוק העזר באזור אומר שאסור?

  :פכטר אריה

 עד כמות מסוימת. 

 פרידמן:יעקב 

 תרנגולות אפשר בחצר.  200עד 

 אריאל ויסוול:

 תרנגולים אסור כי הם עושים את הרעש. 

 יובל בן בסט:

 אריה, אתה אומר שאתה לא רוצה כרגע לשנות לגמרי את החוק שלא יגדלו? 

  :פכטר אריה

לא. אם הולכים לשנות חוק עזר, זה סיפור של ארבע שנים. אני אומר לכם שאף אחד 

לא רוצה שיהיה לו ליד הבית אחד שמגדל תרנגולים כי בשלוש, ארבע בבוקר מעיר 

ויש לנו במצודה למעלה תרנגול והשכנים מתלוננים. אנחנו יודעים מי מגדל ואנחנו 

ולקחנו לוכד מיוחד, שאנחנו משלמים  במעקב ואנחנו שולחים את השירות הוטרינרי

 לו הרבה כסף כדי ללכוד.

 בקשה לקיום פגישה עם ד"ר משה רפלוביץ בנושא לכידת כלבים בישוב 

אין ספק שהמועצה רואה לנגד עיניה את חשיבות ללכידת כלבים משוטטים 

אבל המציאות מראה שלא נעשה מספיק מצד הרשות הווטרינרית של איגוד 

מבקשת לקיים פגישה עמו כדי לדון עמו בנושא , לאור השה החדשה ערים דן

 ובכלל. 

 

  :פכטר אריה

 בקשה לקיום פגישה עם ד"ר רפלוביץ. 

 אין בעיה, בישיבה הבאה נבקש ממנו שיגיע. 

 

 שאילתות דף חדש:
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האם המועצה תסכים להציב עמודים צרים וזוהרים בכל מקום שיש קולטן  .1

למי גשם )ביוב( כדי שבמקרה של סתימה ומגיע כוח שלא מהישוב הוא ידע 

 בדיוק היכן הוא נמצא. )יובל בן בסט(. 

 

 יובל בן בסט:

 בעקבות הסיור שעשינו אז.  השאילתה הזו היא

  :פכטר אריה

אתה ראית אותי עם השוטרים כשירד גשם. בעקבות הגשמים שהיו בפעם הקודמת, 

מ"מ באזור, לא היה דבר כזה באזור מקום המדינה, אנחנו  170שזה היה השיא של 

יודעים איזה קולטנים בעייתיים. יש לנו בכצנלסון איפה שהאקליפטוסים, יש לנו ליד 

 יב, ליד הבית שלי. השלושה ערים, יש לנו ליד הבית של יצחק אליש

 אלאלוף:-לירז גונן

 ליד הבית של לירז. 

  :פכטר אריה

ליד הבית של לירז, ברחוב נורדאו, ליד קופת חולים בצומת האיכרים, במשה שרת. 

אנחנו לקחנו את עובדי שפ"ע, חילקנו את כל הקולטנים האלה, כל זוג, ברגע שיש 

סערה, הזוג עובדים יודעים איפה הקולטנים נמצאים, סימנו אותם על המדרכות. 

 נמצאים. כשיש סופה חזקה, הםעשיתי איתם סיבוב להראות להם איפה הקולטנים 

יוצאים. למשל, ליד הבית של לירז, בסופה הקודמת לא ידענו איפה הקולטנים. 

הקולטנים נסתמים מעלים וניילון. כשזה פתוח, הניקוזים באזור מצוינים. ראיתם 

לא ולכן  יצאו לשטח וניקושלנו העובדים   .תה בעיה אחתישבגשם האחרון לא הי

יתה הצפה, ייה, היהפקנו לקחים וגם ליד הבית של לירז, ליד הספר בעיה.כל יתה יה

אי אפשר היה לעבור ועד שמצאנו איפה הקולטנים נמצאים, לקח לנו אולי חצי שעה 

 ובעלה של לירז, יאמר לזכותו, רץ פנימה בתוך הבוץ וחיפש. 

 אריאל ויסוול:

 ם, כי אני לא הייתילזכותו של ראש המועצה, הוא לקח גם אותי ועשה לי סיור גם ש

, אז הוא לקח אותי להראות לי איפה בהשתלמות הייתי באילתבאזור בזמן הסופה 

 הקולטנים הבעייתיים. 

  :פכטר אריה

  הקולטנים מכוסים ואני כמעט בטוח שהמצב יהיה טוב יותר. אנחנו היום מבחינת

 אריאל ויסוול:

  עבד מצוין. והכלהשבוע גם היה גשם 

 יובל בן בסט:
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הרעיון פה, שאם מגיעים, כמו שאז הגיעו מכבי אש ומשטרה, שלא יודעים איפה, 

 שיהיה איזה עמוד זוהר. 

 אריאל ויסוול:

 זה באמצע מדרכות לפעמים, זה חניות. 

  :פכטר אריה

 אם נראה מקום שאני צריך לשים עמוד זוהר שלא יפריע, אז אין לי בעיה. 

 יובל בן בסט:

 משהו קטן כזה. 

 אלאלוף:-גונןלירז 

 אתה לא יכול קטן. 

 יורם אורבך:

, הוא מתקשר אלינו, זה בתיאום איתנו, מכיר את הישובמבחוץ והוא לא  מגיעמי ש

 הוא לא מגיע סתם. 

 אלאלוף:-לירז גונן

לצאת. זה הגיע בגובה  האוטו של חן דוידי חנה שמה, היא הביאה חילוץ, היא לא יכלה

 מדרכה.

 ריאל ויסוול:א

 מנקים כל הזמן, זו לא הבעיה, הבעיה היא רק הסחף. העובדים שלנו 

  :פכטר אריה

 . שם הצפה  יתהתה סופה גדולה לפני כחודש, בצומת האיכרים הייכשהי

 יובל בן בסט:

 בירושלים גם. 

 אריאל ויסוול:

 בעיה אחרת. הצפה עקב תה יבירושלים הי

  :פכטר אריה

תקשרתי לעובדי ה ,ידעתי איפה הקולטנים נמצאיםבירושלים פתרנו את הבעיה. אני 

ראיתי שם שני אזרחים עם חליפות אז מועצה, הם פתחו בינתיים קולטנים אחרים וה

צהובות, שאלתי אותם מה אתם עושים פה? הם חיפשו את הקולטנים. אמרו לי אנחנו 

. מגיע להם כל  םתושוטרים. הראיתי להם איפה הקולטנים נמצאים והם פתחו א

 הכבוד.

 אלאלוף:-לירז גונן

אחרי שהעובדים של שפ"ע עם אריה פתחו את הקולטנים ליד הבית שלי, התאדו 

המים, אבל אחר כך עוד פעם נשרו עלים, אני אחרי איזה שעתיים הלכתי עם הילדה 
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וגרפתי בעצמי כי עוד פעם התחיל להיות. זה לא רק עלים, זה גם המים סוחפים מלא 

 זבל. 

 יובל בן בסט:

דווקא בגלל שראיתי את השוטרים שם, להעמיד אולי בכמה מקומות כאלה, כי זה 

 פותר את הבעיה, כי אני ראיתי אותו בירושלים מחפש. 

  :פכטר אריה

יובל, הפקנו לקחים ואנחנו עכשיו יודעים. חילקנו לזוגות, כשיש סופה, כל זוג עובדי 

ראיתם שבגשמים האחרונים מועצה יודע איפה הקולטנים שהוא צריך לפתוח אותם. 

לא היתה שום בעיה, הם יצאו לשטח, הם פתחו וניקו ולא היתה שום בעיה. בעיה 

נוספת, לצערי הייתי היום עם תאגיד המים, בחולון מזרימים מי גשם לתוך הביוב 

 והקו ביוב עובר באזור. 

 יעקב פרידמן:

  אבל הוא קו סגור.

  :פכטר אריה

בפינה הוא קו סגור אבל מהלחץ הוא מתרומם למעלה. אם אתם רואים, במשה שרת 

המכסה מתרומם. הם הזמינו מכסים מיוחדים. המכסה מתרומם וכשהלחץ יורד 

 המכסה יורד לבד. 

 אריאל ויסוול:

 הם לא מתרוממים, הם עפים. זה משהו מגרמניה. 

  :פכטר אריה

אז בצומת שמו אחד כזה. המכסה שהם הביאו לא מתאים לקולטן שבמשה שרת, אז 

הם ישימו אותו מחר, ביקשתי שישימו אותו בשפרינצק באמצע, ליד הגשר הירוק, כי 

אני פוחד ששם הוא מתרומם ומישהו ירכב על אופנוע, הוא יכול להיהרג. הסתובבתי 

  את הבעיה. יפתורמין שזה עם תאגיד המים, הם ישימו כאלה מכסים ואני מא

 יובל בן בסט:

 תה הבעיה בירושלים?ימה הי

  :פכטר אריה

מעבר לחומה הם עושים את הקיר האקוסטי וכשהיה צינור שמוביל מרחוב ירושלים 

תה יהחוצה, הם פשוט סתמו אותו ולא היה למים לאיפה לצאת ולכן כל ההצפה הי

 פה. 

 יובל בן בסט:

 אז הם מתקנים את זה?

  :פכטר אריה
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אנחנו עובדים על זה, בינתיים ביקשתי מהם, אנחנו שברנו את הצינור שמעבר לחומה 

 שלנו, שהשמים לפחות יצאו מהקטע הזה איפה ששברנו. 

 אריאל ויסוול:

 יש שם מובל. 

  :פכטר אריה

הוא נכנס לתוך המובל. אבל אני לא מסתפק בזה, אני רוצה שהם יעבירו מתחת 

 לי איתם פגישה ואנחנו נסדר את זה. לחומה צינור. אז יש 

 

אור מצב האבטלה עקב הקורונה האם המועצה תסכים להשקיע ולקדם ל .2

 קורסים להכשרה מקצועית ליציאה ממעגל האבטלה לתושבי/ות אזור כמו

שיש בערים אחרות דרך מחלקת השירותים החברתיים ולאחריו מרכז 

 לצעירים? )יובל בן בסט(

 

 אריאל ויסוול:

 אבטלה? להיפך, דווקא יש חוסר בעובדים, אנשים לא רוצים לעבוד. את אומר שיש 

 יובל בן בסט:

תלוי באיזה עבודות. אחד הדברים שעושים במרכזי צעירים, הרי צעירים זה גם 

 סטודנטים, זה גם הכשרות מקצועיות, גם קורסים, כדאי לחשוב על זה. 

  :פכטר אריה

יובל, אנחנו פותחים מרכז לצעירים, ישבנו איתם פה, אנחנו מגייסים עכשיו עובדת 

 למרכז הצעירים, אבל להקים ספציפית, 

 יובל בן בסט:

 לא להקים, להביא קורסים לפה. 

  :פכטר אריה

ים ומה שמתאים לרמת גן ומה שמתאים -מה שמתאים לחולון ומה שמתאים לבת

 200,000תושבים, שם זה  14,000 -כ  אנחנו יישוב שללראשון לציון, לא מתאים לנו, 

 אולי יבוא בן אדם אחד. בסדר גודל כמו שלנו מלא כיתה. יכולים להם ש , כך תושבים

 אלאלוף:-לירז גונן

את זה אני ורימה רואות בדברים שאנחנו עושות, שבחולון הם ממלאים ועוד עומדים 

 בתור. 

  :פכטר אריה

ויהיו מספר רב של מעומדים הייתי עושה את  פותח קורס אם הייתי יודע שאני מחר

, עכשיו זה לא קורס בדבר ספציפי, כל אחד רוצה קורס בתחום אחר. דרך משרד זה



 בס"ד
 

15 

 

העבודה והרווחה, אנחנו איתם בקשר, יש להם כל מיני קורסים ומי שרוצה הכוונה, 

 יכול לפנות אלינו, אנחנו נכווין אותו והוא יכול ללכת אליו.

 בן בסט:יובל 

 יש מישהו ספציפי שאפשר לפנות אליו?

  :פכטר אריה

אם יהיו  .אין פניות רלוונטיות בעניין זהש אומרמנהל מחלקת הרווחה סנטי  גםהנה, 

  פניות, נפתח.

 לאה רזון:

מחלקת הרווחה תיתן את  ולטענתו באם תהיינה פניותדיברתי עם סנטי בנושא 

 המענה כמבוקש. 

 יובל בן בסט:

יפה. התושבים לא יודעים. אני רוצה למצוא עבודה, אני לא יודע אפילו לפנות 

 למחלקת הרווחה. 

 יעקב פרידמן:

 אבל מחלקת הרווחה היא לשכת העבודה? לא הבנתי. 

  :פכטר אריה

מי שרוצה עבודה  יכול לעבוד, פונים אלינו ואני שולח להרבה מקומות עבודה ויש 

ביקוש לידיים עובדות בהרבה מקומות באזור. אני לא יכול למצוא לכל אחד מה שהוא 

 רוצה אבל מי שרוצה לעבוד, אין בעיה. 

 

מתי בפעם האחרונה הפקחים של רשות האכיפה נתנו דו"ח על אי עטיה  .3

ומה ההנחיות שהוגדרו להם בגל הנוכחי? והאם יש צפי  מסכות ביישוב

 לחיסונים ובדיקות קורונה ביישוב? )ליאת אייזנר(. 

 

  :פכטר אריה

אני לא חייב לענות כי ליאת לא פה אבל אנחנו לא משחקים כי בסך הכל זה שאלות 

דוחות על אי עטית מסכות,  133שהן לטובת התושבים. בתקופה האחרונה ניתנו 

 באזור התעשייה, בחנויות מכולת, עוברים ונותנים דוחות.  במיוחד

היה איזשהו שלב שביקשתי מהפקחים שיסתובבו עם מסכות וחילקו מסכות למי 

שלא עטה מסיכה. אבל יש מקרים, כמו לדוגמא באופה מבגדד, שהם קיבלו מספר 

 קנסות. 

 אריאל ויסוול:

 שקל. לא רק האופה.  5,000גם העסקים קיבלו, 

  :פכטר אריה
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 שקל קנס.  5,000לא רק האופה, עוד עסקים שאני לא רוצה לנקוב בשמות, קיבלו 

 אריאל ויסוול:

  ואז באים ובוכים אבל זה בסדר שיקבלו.

  :פכטר אריה

אוכפים את זה ואני לא יכול להגיד לך שאנחנו יכולים הבריאות היא מעל הכל. אנחנו 

לרוץ אחרי כל תושב שהוא בלי מסיכה וניתן לו דוח, אבל במרכזים, בחנויות, 

במכולות, באופה מבגדד, באדום ירוק, בפיצריות ובכאלה דברים, אנחנו אוכפים ומי 

דוחות  150-שיהיה שם בלי מסיכה, יקבל דוח והם מקבלים דוחות. ניתנו קרוב ל

 בשלושה חודשים האחרונים. 

 גרגורי דובקין:

 אני ראיתי בעלי חנויות שנותנים מסיכה למי שמגיע בלי. 

 

מאחר שהמחזורית של איסוף בקבוקי משקה הוצאו מהמרחב הציבורי, כיוון  .4

שניתן לקבל עליהן פיקדון, האם יוצבו מכונות אוטומטיות לכך ברחבי 

 היישוב? )ליאת אייזנר(. 

 

  :פכטר אריה

 אני לא יודע על מה מדובר, אני ביקשתי לבדוק את זה. 

 אריאל ויסוול:

 יתה אצלנו חברה אתמול. חצי מיליון שקל להעמיד מכונה כזאת. יאני כבר בדקתי, ה

 אריה פכטר:

 אה, אני משלם? 

 אריאל ויסוול:

 אגורות על כל בקבוק.  4כן. אנחנו נקבל 

 אריה פכטר:

 אבל אני מממן חצי מיליון שקל? 

 אריאל ויסוול:

 כן. 

  :פכטר אריה

 אנחנו לא נממן חצי מיליון שקל. 

 יובל בן בסט:

  נראה לי שהם פשוט מנצלים את המצב.

  :פכטר אריה
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אם תבוא חברה שמוכנה להעמיד מכונה ושההכנסות יהיו בשבילה והיא תתפעל 

 אותה, אין לנו בעיה. 

 אריאל ויסוול:

אגורות, לא רוצים כלום, ניתן לכם  4זה מה שאני אמרתי, תשימו, אנחנו לא רוצים 

 חשמל אפילו. 

 

שלא מן המניין, תקציב  21-11אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  – 1סעיף 

2022. 

  :פכטר אריה

 , מי בעד? 2022שלא מן המניין, תקציב  11-21אישור פרוטוקול ישיבת מועצה 

 יובל בן בסט:

 מי שלא היה לא מצביע. 

  :פכטר אריה

 יענקל'ה ויובל לא היו, כולם בעד.  

גרגורי דובקין, אלאלוף, אליהו פלוריזדה, -לירז גונןאריאל ויסוול, : אריה פכטר, בעד

 דוד זבלונוב. 

 )לא היו בישיבה(: יובל בן בסט, יעקב פרידמן.  נמנעים

 

 :החלטה

שלא מן המניין, תקציב  11-21ת פרוטוקול ישיבת המועצה א קולות ברוב מאשרים
2022 . 

 

 21-12אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין  - 2סעיף 

  

  :פכטר אריה

 , מי בעד? 12-21אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 

אלאלוף, אליהו פלוריזדה, גרגורי -: אריה פכטר, אריאל וייסוול, לירז גונןבעד

 דובקין, דוד זבלונוב. 

  : יובל בן בסט, יעקב פרידמן.נמנעים

 :החלטה

 . 12-21מן המניין את פרוטוקול ישיבת המועצה  קולות ברוב מאשרים

 

 2021לשנת  3דוח רבעוני מ.מ אזור רבעון  – 3סעיף 
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  :פכטר אריה

 דוח רבעוני מ.מ. אזור. 

 משה אלזרט:

 יש איזושהי שאלה? 

 יובל בן בסט:

 יש משהו עם קורונה, איזשהם שינויים?

 משה אלזרט:

  זה דוח רבעוני, לא קשור לקורונה. 

 יובל בן בסט:

 אני יודע, אבל בכל זאת. אני לא ראיתי איזה משהו. 

  :פכטר אריה

 מי בעד אישור הדוח הרבעוני? 

 בעד: פה אחד. 

 :החלטה

 . 2021לשנת  3ים פה אחד את הדוח הרבעוני מ.מ. אזור רבעון מאשר

 

₪,  100,000-, שיפוץ רחוב בורוכוב, הגדלה ב620תב"ר מס'  – 4סעיף 

 מקרן היטלי השבחה.₪  300,000יהיה בסה"כ 

 

  :פכטר אריה

מקרן ₪  300,000סה"כ ₪,  100,000-, שיפוץ רחוב בורוכוב, הגדלה ב620תב"ר מס' 

 היטלי השבחה. 

אבל אחרי זה הוספנו ₪  200,000ברחוב בורוכוב, כשפתחנו את התב"ר זה היה על 

מי בעד ₪.  300,000את התאורה ואת המדרכות וסה"כ עלות העבודה היא בסביבות 

 הגדלת התב"ר?

 יובל בן בסט:

יש שם עדיין תושבים שמחכים לתשובות, אני אשמח גם כן להרים את היד בעד, אני 

רק רוצה שתהיה איזושהי ישיבה עם הדיירים ועם האחראי שמה כדי לסגור וללבן 

 את כל העניינים. 

  :פכטר אריה

 נדמה לי שקבעו פגישה. 

 אריאל ויסוול:
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 גם אנחנו חייבים מלא כסף. כן, עוד לא שילמנו, 

  :פכטר אריה

אנחנו לא משלמים לקבלן כסף עד שיגמור את העבודות ועד שהפיקוח לא יאשר לנו 

את העבודה. הקבלן שביצע לא קיבל עד היום שקל אחד שמה ואני מבקש, אריאל, לא 

 לשלם לו, עד שלא נקבל את האישור מהפיקוח. 

 יובל בן בסט:

 ותהיה עם הדיירים עוד פעם פגישה עם המפקח?

 אריה פכטר:

יובל, כשעושים רחוב אי אפשר לרצות את כל הדיירים אף פעם. אחד רוצה עמוד 

 תאורה פה והשני רוצה פה. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 תה תלונה שהאור חזק מדי. יאתה לא זוכר שעשיתם ברחוב הפלמ"ח, הי

  :פכטר אריה

אז אנחנו לא יכולים לרצות את כל הדיירים. אנחנו הולכים לפי הרוב ולפי מה שטוב. 

אם יש מישהו שבנה את הבית שלו למטה והוא רוצה שאנחנו נוריד את הכל למטה 

וזה יוצר בעיה במקום אחר, אז יש שיקול דעת. אבל אנחנו מנסים לפתור את כל 

 הבעיות לטובת התושבים. 

 יובל בן בסט:

ק מבקש לעשות עוד פגישה איתם ולנסות למצוא יחד עם הפקח את הטוב אני ר

 המשותף. 

  :פכטר אריה

 ? 620קבעו פגישה ועשו את זה. מי בעד אישור תב"ר 

 יובל בן בסט:

  אני מרים בתנאי שתעשו פגישה עם הדיירים.

  :פכטר אריה

 אתה לא חייב להרים את היד. 

 אריאל ויסוול:

 דר. די, דקל חפר לך, בס

 יובל בן בסט:

 לא קשור לשמות. 

 אריאל ויסוול:

 מוריס נראה לך שלא בקשר איתי יומיומי?

 יובל בן בסט:

 אני אמרתי את שלי וזהו. 
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 אריאל ויסוול:

 אז אני גם אמרתי את שלי. 

  :פכטר אריה

אתה לא חייב להצביע, אתה יכול להימנע, אתה יכול להתנגד, אתה לא חייב להצביע, 

 הכל בסדר. 

  פה אחד. בעד:

 

 :החלטה

יהיה ₪  100,000-, שיפוץ רחוב בורוכוב, הגדלה ב620ם פה אחד תב"ר מאשרי
 מקרן היטלי השבחה. ₪  300,000בסה"כ 

 

שדרוג מערכות תאורה במגרשי  624אישור פתיחת תב"ר מס'  – 5סעיף 

 כדורגל עפ"י הפירוט הבא:

 ₪. 888,626 –משרד התרבות המדע והספורט 

 ₪. 411,374 –קרן היטלי השבחה 

 ₪. 1,300,000 –סה"כ 

 

  :פכטר אריה

גל עפ"י -שדרוג מערכות תאורה במגרשי כדור 624אישור פתיחת תב"ר מס'  - 5סעיף 

לשדרוג עמודי ₪  900,000-הפירוט הבא. אנחנו קיבלנו ממשרד התרבות קרוב ל

 התאורה במגרש הכדורגל, זה יחסוך לנו חשמל בצורה משמעותית. נכון להיום

מהמשרד לתרבות הספורט, ₪  900,000-המועצה משלמת את החשמל וקיבלנו קרוב ל

 ₪.  300,000-המועצה תצטרך להוסיף להערכתי כ

 אריאל ויסוול:

 נכון, יכול להיות שפחות. 

  :פכטר אריה

 ₪?  1,300,000מי בעד התב"ר של 

 יובל בן בסט:

 ?-ואז זה יהיה גם על המגרש כדורגל, גם על הפיץ' וגם על ה

  :פכטר אריה

 לא, לא, רק על המגרש כדורגל. 

 יובל בן בסט:

 אי אפשר להרחיב את זה אם כבר אנחנו עושים את זה?
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  :פכטר אריה

 שאר כסף, אני אעשה. ילא. אני אראה אם י

 אריאל ויסוול:

 לדים. ירגל יש -בקט

  :פכטר אריה

 לדים. יכן, הוספנו 

 יובל בן בסט:

 אבל אין משהו משותף לכולם ביחד. 

 אריאל ויסוול:

 אנחנו בודקים את זה, זה גם בבדיקה. 

 

 בעד: פה אחד. 

 :החלטה

גל -שדרוג מערכות תאורה במגרשי כדור 624מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר מס' 
 עפ"י הפירוט הבא: 

 ₪.  888,626 –משרד התרבות המדע והספורט 
 ₪.  411,374 –קרן היטלי השבחה 

 ₪. 1,300,000 –סה"כ 
מקרן היטלי ₪  170,000על סך  625אישור פתיחת תב"ר מס'  – 6סעיף 

השבחה, בניית מרכז מחשוב בשת"פ עם המתנ"ס, במוזיאון הישן. 

 )שפינוזה(

 

  :פכטר אריה

מקרן היטלי השבחה, בניית מרכז ₪  170,000על סך  625אישור פתיחת תב"ר מס' 

 מחשוב בשת"פ עם המתנ"ס, במוזיאון הישן. 

 ש חלל מאוד גדול. אריאל, תסביר מה הולך להיות שם. במוזיאון הישן י

 אריאל ויסוול:

אנחנו הולכים לעשות שם מרכז מחשוב לתלמידים, למבוגרים בבוקר, שיעורים, 

 מחשב. 

 יובל בן בסט:

 סייבר וכאלה גם?

 אריאל ויסוול:

סייבר זה עם החטיבה שלנו, כן. הולך להיות שם מרכז מחשוב, משהו ליגה, בשיתוף 

פעולה עם עמותה שאני לא זוכר את שמה, המתנ"ס מפעיל את זה ואנחנו עוזרים לו. 

 על זה המתנ"ס יוסיף עוד כסף. 



 בס"ד
 

22 

 

 יובל בן בסט:

 וכל מה שהיה עם המוזיאון, איפה זה? 

 אריאל ויסוול:

 אין שם כלום. 

  :פכטר אריה

 לא, יש שם את הארונות. 

 אריאל ויסוול:

 על מה אתה מדבר, על הארכיאולוגיה?

 יובל בן בסט:

 כן. 

 אריאל ויסוול:

 לא, רשות העתיקות הוציאה הכל והחזירה למוזיאון החדש.

 יובל בן בסט:

 וחלק הם לקחו אליהם? 

  :פכטר אריה

 לא, הרוב הם החזירו לפה. 

 יובל בן בסט:

 נשאר כלום מבחינת עתיקות?שמה לא 

 אריאל ויסוול:

 אין כלום. 

  :פכטר אריה

 אבל יש שמה כל מיני ארונות וכל מיני כאלה דברים. 

 יובל בן בסט:

 צריך לבדוק שלא יזרקו. 

 אריאל ויסוול:

 לא, ניתן לבתי ספר, מי שירצה. 

  :פכטר אריה

אני ביקשתי שיתנו את זה לבתי הספר, אם הם לא ירצו, נפרסם וכל מי שירצה 

 מתושבי אזור, לבוא ולקחת את זה לצרכים האישיים שלו, אין לי עם זה בעיה. 

 אריאל ויסוול:

 המתנ"ס מוסיף על זה גם כסף, זה יעלה קצת יותר. 

 יובל בן בסט:

 עדיף תמיד שימוש חוזר. 

 פה אחד. בעד:
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 :החלטה 

מקרן היטלי השבחה, ₪  170,000על סך  625ם פה אחד פתיחת תב"ר מס' מאשרי
 בניית מרכז מחשוב בשת"פ עם המתנ"ס, במוזיאון הישן. )שפינוזה( 

 

מקרן היטלי ₪  1,580,000על סך  626אישור פתיחת תב"ר מס'  - 7סעיף 

  השבחה, עבור הכנת תוכנית פיתוח כללית לשדרוג גן השקמה באזור.

  :פכטר אריה

מקרן היטלי השבחה, עבור הכנת ₪  1,580,000על סך  626אישור פתיחת תב"ר מס' 

 תוכנית פיתוח כללית לשדרוג גן השקמה באזור. 

אנחנו מתכוננים לשדרג את גן השקמה. הבאנו את רשות העתיקות שיתנו לנו הצעה 

תה מיליונים ולא הייתי מוכן לקבל את זה. אנחנו נעשה את זה יוההצעה שלהם הי

בשיתוף רשות העתיקות אבל לא הם יעשו את העבודה, אנחנו נצא למכרז, זה לתכנון, 

סך הכל יש שם בארות מים וצריך לסדר אדריכלים ואז נראה מה אנחנו עושים שם, כי 

 ולתקן את זה, אנחנו נעבוד בשיתוף עם רשות העתיקות. מי בעד? 

 פה אחד.  בעד:

 

 :החלטה

מקרן היטלי ₪  1,580,000על סך  626ם פה אחד אישור פתיחת תב"ר מס' מאשרי
 השבחה, עבור הכנת תוכנית פיתוח כללית לשדרוג גן השקמה באזור. 

 

 7/21אישור זוכה במכרז פינוי פסולת נייר  - 8סעיף 

 

  :פכטר אריה

חברת אמניר זכתה במכרז, יצאנו למכרז .  7/21אישור זוכה במכרז פינוי פסולת נייר 

למחזור העיתונים, ניירת וחברת אמניר זכתה במכרז, ועדת המכרזים אישרה. מי בעד 

 אישור?

 פה אחד.  בעד:

 :החלטה

 . 7/21ם פה אחד זוכה במכרז פינוי פסולת נייר מאשרי

 

לפיתוח תשתיות ₪  1,000,000על סך  627אישור פתיחת תב"ר  – 9סעיף 
 ושבילים ברחבי היישוב מקרן היטלי השבחה.

 

  :פכטר אריה
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לפיתוח תשתיות ושבילים ברחבי ₪  1,000,000על סך  627אישור פתיחת תב"ר 
 היישוב מקרן היטלי השבחה.

יש היום מהגשר הקטן איפה שהיה מועצת הפועלים ועד לד"ר ליכט את שביל המעבר, 
 שהוא לגמרי הרוס, הוא שקוע ואנשים לא יכולים לעבור שמה, גשם, בוץ, מים.

 אליהו פלוריזדה:

 הקבלן לא היה צריך לעשות פיתוח שמה?

 אריאל ויסוול:

 לא, זה לא קשור אליו שם. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 הקטן שמחבר עם ליכט או שלוקח להרצל?זה 

 אריאל ויסוול:

 ליכט, איפה הבניין החדש שבנו לכיוון בורוכוב. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 כי גם ימינה לכיוון הרצל, איפה שגינת כלבים, הוא גם לא, 

  :פכטר אריה

איפה שכל מתחם גינת הכלבים המועצה צריכה לעשות את הפיתוח. היזם שילם 
גם  והיטלי השבחה והאדריכל שעשה את הבניין, הוא עשה גם תוכנית לפיתוח.אגרות 

 מי בעד הגדלת התב"ר? את עמודי התאורה ביקשתי להחליף. 

 יובל בן בסט:

 זה גם יהיה לחשמל אם צריך?

 אריאל ויסוול:

 לכל דבר, תיקונים. 

 פה אחד.  בעד:

 :החלטה

לפיתוח תשתיות ₪  1,000,000על סך  627ם פה אחד אישור פתיחת תב"ר מאשרי
 ושבילים ברחבי היישוב מקרן היטלי השבחה.

 

-לתכנון הרחבת המתנ"ס ב 558אישור הגדלת תב"ר  – 10סעיף 
 .1,350,000-ל₪  1,000,000

 

  :פכטר אריה

 . 1,350,000-ל₪  1,000,000-לתכנון הרחבת המתנ"ס ב 558אישור הגדלת תב"ר 

עד היום כשהיינו פותחים תב"ר, היינו מכניסים כבר את התכנון והפיקוח. היום אנחנו 
 מפצלים את זה בנפרד לתכנון ופיקוח ותב"ר נוסף יהיה לביצוע. 

 אריאל ויסוול:
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  זה אותו דבר בסך הכל.

  :פכטר אריה

ואני זה אותו דבר, אנחנו מאוד מקדמים את נושא המתנ"ס. היום היתה לנו ישיבה 
ביקשתי שעד סוף ינואר גם להביא מי שיזכה במכרז לפיקוח על זה ושעד סוף ינואר 
יהיה היתר, אני רוצה לתת לסיים את כל החוגים השנה, עד סוף יוני והמטרה שלי 

להתחיל לעבוד. בחודש יולי מסתיימים החוגים, אני ארצה להכשיר את אולם  1.7-שב
ג, אני רוצה שהגמלאים יוכלו לחזור בחזרה הספורט, הוא גם כן צריך לעבור שדרו

למתנ"ס בשלושה חודשים האלה שאני משפץ את אולם הספורט. הבינוי ייקח מעל 
כשנה אבל החוגים, אני חושב שנעביר לבית הספר השבעה לבניין הירוק בקומות 
העליונות, את המשרדים של המתנ"ס, אנחנו מחפשים להם מקום, כנראה שנעביר 

הדתית איפה שהיה הפיקוח, אבל הבעיה העיקרית זה הגמלאים, כי  את זה למועצה
, למתנ"ס ולהעביר אותם לאולם ספורט אחר אין לי הם רגילים לאולם הספורט

 אפשרות כי כל האולמות תפוסים עם הילדים בבתי הספר. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 רים שמה. לא, זה מקום טוב, זה רחב, זה עושה להם טוב עם כל הקורונה, הם מפוז

  :פכטר אריה

אז כפי שאמרתי לכם, אנחנו עובדים על זה במרץ ואני מאוד מקווה שעד סוף מאי, 
 יוני, יהיה לנו כבר זכיין שיוכל להמשיך לעבוד. 

 יובל בן בסט:

 עדה? וזה מה שאישרנו אז בו

  :פכטר אריה

 כן. מי בעד אישור הגדלת התב"ר?

 פה אחד בעד:

 :החלטה

-ל₪  1,000,000-לתכנון הרחבת המתנ"ס ב 558ים פה אחד הגדלת תב"ר מאשר
1,350,000 . 

 

 .13.2.22-הזמנת חברי המועצה לטקס הזיכרון בצומת אזור ב – 11סעיף 

 

  :פכטר אריה

 , מי שיכול להגיע, שיגיע. 15:00בשעה  13.2.22-יש לנו טקס של אנדרטה ב

 יש למישהו שאלות, בקשות?

 יובל בן בסט:

  רק להמשיך לאכוף את העניין ושיהיה גם זריקות.

  :פכטר אריה

לגבי בדיקות, היום יצרו קשר עם יורם, איכילוב זכו במכרז, אנחנו לחצנו על פיקוד 
העורף, אנחנו לא נחים. כנראה, לא בטוח, שנעשה את זה בגלל הדחיפות. שאלו אם 

 אכפת לנו לעשות את זה בשבת, אמרתי לא. 
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 סוול:אריאל וי

 לא, שבעה ימים בשבוע, כולל שבת, זה פיקוח נפש. 

  :פכטר אריה

 זה לא עבירה. 

 יובל בן בסט:

 יופי, אז זו בשורה טובה. 

 אריאל ויסוול:

 כן, אבל אנחנו מחכים שתצא הודעה מסודרת. 

  :פכטר אריה

בשבועיים האחרונים אנחנו לא מפסיקים ללחוץ גם על פיקוד העורף וגם על משרד 
 הבריאות שיתנו לנו ואני מאמין שזה ייצא לפועל תוך שבוע ימים. 

  תודה רבה, הישיבה הסתיימה.

 

 

 הישיבה ננעלה

 יורם אורבך

 מנכ"ל המועצה

 אריה פכטר

 ראש המועצה


