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 2021-8פרוטוקול 

 מישיבת מועצה אשר התקיימה

 2021 באוגוסט 3 "אפתש אבב "הכלישי שביום 

 

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

יובל בן בסט, גרגורי דובקין, אברהם הרמב"ם, אליהו פלוריזדה, 

 . מזל שאולדר' 

  ליאת אייזנר. אוריאל תנעמי,  :חסרים

, המועצה ראש לשכת מנהלת – רזון לאה ,ל"מנכ – אורבך יורם :מוזמנים

 אוראל להב, רימה ילין. 

 

 18:30  הישיבה התחילה בשעה

 19:30              הסתיימה בשעה

 

 ל סדר היום:ע

 דיווחי ראש המועצה. 

 . 7-21אישור פרוטוקול ישיבה  .1

 לנושא צו המיסים.  6-21אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין  .2

 . 2020לשנת  2אישור דוח רבעון  .3

 . 1.1.2023אישור הארכת שירות למבקר הרשות עד  .4

. סה"כ התב"ר יעמוד על 610לתב"ר מצלמות מספר ₪  400,000הוספת  .5

955,000  .₪ 

פיתוח תשתיות במוסדות ציבור ₪ מיליון  1על סך  623אישור תב"ר מס'  .6

 276,825 –מקרן היטלי השבחה ₪,  723,175ע"פ הפירוט: השתתפות רמ"י 

 .₪ 

 .קריאת שם בית ספר על שם הנשיא החמישי של מדינת ישראל – 7סעיף  .7

 

 דיווחי ראש המועצה
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  אריה פכטר:

. מזל, אני מבקש שתשימי 8-2021אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה ערב טוב, 

נכון אני מצטער לבשר שנושא הקורונה גם אצלנו ביישוב הולך ומתרחב. מסיכה. 

 חולים.  85 לנו בישוב להיום יש

 אלאלוף:-לירז גונן

 איך לא התגעגעתי לדיווח הזה. 

  אריה פכטר:

יש  60מעל גיל חולים.  33יש  18חולים. עד גיל  85מה לעשות, אנחנו חלק מהמדינה. 

כמו בכל מאושפזים. הם קשה, אבל במצב חולים אני לא רוצה להגיד  4חולים. יש  10

מדינת ישראל, לצערי, אנשים לא מתייחסים לקורונה, אנשים מזלזלים וגם אצלנו 

מראה של המדינה. רק לסבר לכם את האוזן, היו ילדים שיצאו הביישוב, אנחנו 

למחנה קיץ בצופים ביום חמישי, הם עברו בדיקות לפני שהגיעו ליער, הם היו שלילים 

ה צריך לנסוע לחו"ל עשה בדיקה והוא היה וכשהם חזרו מהיער, אחד הילדים שהי

אני חוזר ואומר ומבקש גם  ילדים.  60-חיובי ואז היו צריכים להיכנס לבידוד קרוב ל

מהתושבים, מכולם, ללכת להתחסן. אנחנו לא יכולים לחייב אף אחד אבל מאוד 

צל של ספק, שהחיסונים עוזרים. כל דעת של המומחים, שללא העלי חוות  תמקובל

 ומי שיכול להתחסן, שילך להתחסן. בחיסון השלישי י ואני התחסנו כבר אתמול אשת

 

 יעקב פרידמן הצטרף לישיבה. 

 

אנשים שילכו להתחסן, במקביל לילדים, מכל מי שיכול להשפיע, לדבר, לבקש, 

למרות שלא צריכים להיות בבידוד, לא צריכים להיות בסגר, צריך לשמור ולהישמר. 

והיום בדיעבד, אני די מרוצה שקיבלנו החלטה לבטל את אירועי הקיץ לבני הנוער. 

חלילה וחס שאחד מהילדים היה עם הקורונה והיה בפארק ואז לכו תדעו לאן זה יכול 

יה להגיע. אני חוזר ואומר עוד פעם, בואו נשמור, אנחנו נעשה את המקסימום כדי ה

לעזור, אבל אנחנו לא יכולים להחליף את המשפחות, את ההורים, שזה מתפקידם 

 ובאחריותם. זה לא באחריות הרשות, זה באחריות המשפחות. 

גוסט, אני לא אנחנו נערכים לפתיחת שנת הלימודים בצורה סדירה. אנחנו בתחילת או

 אבל אנחנו מבחינתו עושים את המירב.  1.9-יודע מה יהיה ב
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יש לי בקשה כאן גם לציבור הדתי בבתי הכנסת, אלי, אברהם, אוראל, יענקל'ה, בבתי 

 הכנסת שלכם להשתדל ולשמור על מסיכות, מסיכות. אל תהיו גיבורים, תהיו חכמים. 

לשמחתי, נכון להיום בבתי הכנסת אני לא מרגיש תופעה של חולים אבל שזה לא 

יתפרץ. לעומת הפעם הקודמת, מירב החולים היו מבתי הכנסת, אז שזה לא יתפרץ 

 אצלכם. 

 אליהו פלוריזדה:

 זה לא בדיוק, אבל בסדר. זה היה בכולם, כל מי שהיה בחוץ. 

  אריה פכטר:

אל תגיד לי לא, בבית הכנסת של יובל ברוכים היו הרבה מאוד חולים. אני לא אמרתי 

בית הכנסת ספציפי אצלכם, גם אצלכם היו לא מעט חולים אבל אני רק אומר, בכל 

 המקומות היו חולים, נכון, אבל לשמור ולהישמר. 

 יעקב פרידמן:

מטר בין  4מרחק הוא אריה, אצל האשכנזים בבתי הכנסת אין בעיה, אין אנשים, ה

 אחד לשני ואין מניין, אז אנחנו בסדר. 

  אריה פכטר:

 נעבור לישיבת המועצה מן המניין. 

 שאילתות

  אריה פכטר:

בנושא השאילתות והצעות לסדר היום, אני רוצה שתבינו, עשינו שיעורי בית ואני 

לכל אחד להגיש שתי הצעות לסדר היום. החוק  ,נתתי עד היום בהצעות לסדר היום

 ישיבת מועצה. בסך הכל בכל מאפשר ארבע הצעות לסדר 

 יובל בן בסט:

 לא, שתי הצעות ושתי שאלות. 

  אריה פכטר:

הצעות לסדר סה"כ בישיבת מועצה. מזל, אתה, תנעמי, אריאל,  4הצעות לסדר אפשר 

 נפעל לפי החוק. מה רצית להגיד? הצעות לסדר, זה החוק ואנחנו 4מי שרוצה, סה"כ 

 יובל בן בסט:

 . 2-ו 2עד כמה שזכור לי שאני קראתי, זה לכל חבר מועצה מגיע 

  אריה פכטר:

 אז תקרא עוד פעם ואם זה ככה, אנחנו נפעל בהתאם למה שכתוב. 
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 יובל בן בסט:

 אין בעיה, אנחנו נבדוק את זה. 

  אריה פכטר:

 שלסיעהבדקתי את זה עם היועצים המשפטיים ואני אומר עוד פעם, החוק אומר 

הצעות  4-הגדולה ביותר קדימות אז לא ייווצר מצב שאני אתן לכם לשאול את כל ה

. או שאנחנו הסיעה הגדולה, שאני אקח את כל לסדר ולמזל או לאורי שום הצעה

אז לגבי הצעות לסדר, וגנת. ההצעות, אני אנסה לחלק את כל ההצעות לסדר בצורה ה

מי שרוצה לשאול איזושהי הצעה בישיבת מועצה, שיהיה בקשר עם יורם שבוע לפני 

 הישיבה. 

 יובל בן בסט:

 אנחנו נבדוק את זה. ומה לגבי שאילתות?

  אריה פכטר:

ואתה  ה. מה שהיה זה שיהיה. גם ההצעות לסדר, יובל, אתה שואל שאילת2שאילתות 

 שאילתות.  14-שואל תתי שאלות ואתה פורס את זה ל

 יובל בן בסט:

לא, מה פתאום. תסתכל אצלי איזה קצר זה. יש הבדל בין הצעות לשאילתות. 

 השאילתות זה שורה וחצי. 

 לאה רזון:

  תתי שאלות. אתה נותן סוללה שלאחרי אתה נותן נושא ו –הצעות לסדר 

 יובל בן בסט:

 לא, לא.

  פכטר:אריה 

 יש לך הצעות לסדר היום, מה הכוונה שלך?

 יובל בן בסט:

יש את ההצעה לסדר היום שהיא שונה לחלוטין כי הכנסתי שם גם את כל הסעיפים 

אדי, כל השאר זה לא ושהייתי עם השרה בפגישה. ההצעה היא ספציפית רק לו

 רלוונטי. 

  אריה פכטר:

 לא, לא, סליחה. 

 לאה רזון:

 אבל אתה לא הגדרת את זה בצורה כזאת. 

 

 

 יובל בן בסט:
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 הגדרתי. 

 

 הצעה ראשונה לסדר יובל בן בסט

לעלות את החשיבות והערך של הספורט באזור ולשחוף את התושבים/ות למגוון ענפי 

 ספורט:

לאחרונה התחרו מהישוב מספרים ספורטאים/יות מהנוער: באתלטיקה  .1

ת למקומות ראשונים. הצעתנו שכל ספורטאי/יקלה, אקרובטיקה, שהגיעו 

או קבוצה שמגיע לגמר ויגישו בקשה למיניבוס / אוטובוס המועצה תאשר 

 ובמקביל תעלה מספר ימים מראש מודעה בהצלחה ברשתות החברתיות. 

הקמת קרן מלגות לספורטאים מצטיינים באזור כמו סבסוד חדר כושר, סיוע  .2

מתאים. ניתן אפילו לעשות מינוי שנתי בעלות תחרות. עזרה בקניית לבוש 

 למספר תחרויות תלוי בענף. 

חלוקת תעודות למי שנמצא בספורט בהישגי ומוכר באיגוד )ספורט פעיל(  .3

החל מכיתה ו' כשהמאמן מחליט מי יקבל תעודה. מסתבר שיש קושי 

הספורט במעבר מכיתה ו' לכיתה ז' והדבר אמור לתת דחיפה בהתמדה בחוגי 

 יך להצטיין ולהתחרות. נוספת להמש

ברגע שיהיה אופציה של עזרה מטעם המועצה נדע יותר על ספורטאים/יות  .4

 כאלה בישוב לפני שיגיעו לתחרויות גמר בחו"ל ובארץ. 

 אנו יודעים שנושא הספורט חשוב ואנו מקווים שפנייה זאת תישקל בחיוב. 

  אריה פכטר:

להעלות את החשיבות והערך של הספורט  –אתה שולח הצעה לסדר ישיבת מועצה 

 באזור, 

 יובל בן בסט:

 אה, זה כן, זאת ההצעה. 

  אריה פכטר:

 שלך,  הולחשוף את התושבים למגוון ענפי ספורט. אם זו השאילת

 יובל בן בסט:

 לא, זאת ההצעה לסדר. 

  אריה פכטר:

 אם זו ההצעה לסדר, אין בעיה, את זה אנחנו נעלה. 

 יובל בן בסט:

 כן, אוקי. 
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  אריה פכטר:

ספורט זה חושב שלא שאז כמו שאמרת, הספורט הוא מאוד קרוב לליבי ואין אחד 

דבר חשוב ובריא. לראיה, אנחנו בתקופה האחרונה הכשרנו שני מגרשי טניס, הכשרנו 

מתקני כושר, גם בשבוע האחרון הוספנו עוד מתקן כושר, זה לפני שידעתי שיהיה 

נינג'ה בסכום של מאות אלפי שקלים. הספורט מאוד חשוב . הוספנו את ההשאילת

 לנו. 

 :יעקב פרידמן

 איפה הנינג'ה נמצא?

 אריאל וויסוול:

 מול מדור נוער. 

 יעקב פרידמן:

 הוא עובד שם? 

  אריה פכטר:

כן. אנחנו מאוד בעד ספורט, אנחנו נמשיך להוסיף ולתגבר ויש גם הנחיה, רק לסבר 

את האוזן, יש קבוצת כדורסל תחת הכותרת של הפועל אזור עם בית ספר לכדורסל, 

 עם מחלקת ילדים, נערים, נוער. כנ"ל בהפועל אזור כדורגל. 

 יובל בן בסט:

 והכדורסל ממומן גם על ידי המועצה?

  אריה פכטר:

הכדורסל ממומן גם חלק על ידי המועצה. מתוקצב, לא ממומן. חלק מתוקצב על ידי 

, קבוצת הכדורסל. בתי הספר לא המועצה. כמו כן, קבוצת הכדורגל ממומנת

ממומנים. בדרך כלל באגודות גדולות הם לוקחים את הכסף מבתי הספר לטובת 

ילדים בבתי ספר לכדורגל  1,200-הקבוצה הבוגרת. לדוגמא, בראשון לציון יש קרוב ל

שקל לשנה והעלויות של מדריך וכו', נשאר להם  4,500-ושם הם משלמים קרוב ל

הרבה כסף. את הכסף הם לוקחים לקבוצה הבוגרת. כאן אצלנו אני דורש שבתי הספר 

שקל לשנה, אני אמור לקרוא למי שמנהל את  2,000לא יעלו מחירים. אצלנו לקחו 

י לשיחה, מי שמוכר על ידי הרווחה, אנחנו עוזרים דרך הרווחה בית הספר לכדורגל אל

 ונמשיך לעשות את זה גם בעתיד. 

ספורטאים מצטיינים, היה מישהו שהיה אלוף הארץ בטרמפולינה, אז בערב הפתיחה 

 במצודה קראנו לו לבמה והוא קיבל מגלה, גם הוא וגם הסגן שלו. 

 אריאל ויסוול:

 הוא קיבל זכיה וקיבל טרמפולינה. 
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  אריה פכטר:

כתבת שאנחנו נסיע, ניקח, נביא, זה באחריות האגודות, אני לא אקח ילד שמשחק 

בבית"ר ירושלים, מכבי נתניה, מכבי חיפה, שאנחנו נעמיד ונסיע אותם, זה באחריות 

 האגודות וזה באחריות ההורים. 

 יובל בן בסט:

 על ההתייחסות. מבחינת ההסעות, מדובר על גמרים.  אני רוצה לעשות סדר ותודה

  אריה פכטר:

 גמרים של מי?

 יובל בן בסט:

נגיד שיש מישהו שהוא אתלט והוא מגיע לריצת גמר והאגודה שלו בסדר, היא בתל 

 אביב, אבל הוא לא יפנה לאגודה שיביאו אוטובוס לאזור. 

  אריה פכטר:

 אז מה, אני צריך להסיע אותו לגמר? 

 יובל בן בסט:

אני אומר שאם יש לו משפחה וחברים מאזור שרוצים לעודד אותו, גמר כזה או גמר 

ג'ודו, כל דבר אחר, אז כן יש אפשרות כדי שגם עוד אנשים יחשפו, חוץ מכדורגל 

 וכדורסל, שזה מאוד חשוב, יש עוד ענפים וככה אנחנו מגבירים. 

  אריה פכטר:

ה. מחר הבן שלך, שיהיה בריא, מתמודד בגמר יובל, אני אשאל אותך שאלה פשוט

 בג'ודו. אתה תחכה להסעה של המועצה?

 יובל בן בסט:

 אני לא אבל אם יש לו חברים ואם יש דברים, 

  אריה פכטר:

 אתה תחכה להסעה של המועצה?

 יובל בן בסט:

 לא, אבל חברים או מישהו כן, למה לא?

  אריה פכטר:

שיגיעו לגמר שיפנו אלינו, אנחנו נשקול כל דבר לגופו של דבר. הלוואי ויגיעו לגמר, 

 שאנחנו נהיה שם. 

 יובל בן בסט:

ואז כדי באמת לקדם וזה מאוד מאוד חשוב גם הנושא של אפילו מלגות אוקי, 

 לספורטאים. מישהו פתאום חסרה לו חולצה וזה עולה הרבה מאוד כסף, 

  אריה פכטר:

 יובל, זה באחריות ההורים, אני לא אתחיל לחלק כסף ציבורי סתם. 
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 יובל בן בסט:

לא לחלק כספים אבל אם יש מלגה לספורטאי מצטיין, לעשות את זה כאיזשהו משהו 

 קבוע. 

  אריה פכטר:

מי קובע מי זה הספורטאי המצטיין? אני יודע בצבא יש קריטריונים אבל בא אלי ילד 

 ד לי הבן שלי הוא ספורטאי מצטיין?, אבא שלו יגי10בן 

 יובל בן בסט:

 לא, לא. יש את המונח בדיוק הנכון כאן, זה לא כל אחד. תסתכל על זה עוד פעם. 

  אריה פכטר:

 אנחנו נבדוק כל דבר לגופו של עניין. 

 לאה רזון:

 פנו אליך בעבר ובדקת. 

  אריה פכטר:

לפני שנה או שנתיים פנתה אלי איזושהי משפחה שהבן שלה היה ספורטאי מצטיין 

ואנחנו השתתפנו בעזרה. אבל אני אומר, כל דבר לגופו של עניין, אני לא חושב 

שמשפחה שהמצב הכלכלי שלה הוא מאוד מאוד מאוד טוב, שהמועצה צריכה לממן 

 . אותו. אני מוכן לעזור ולממן כל דבר לגופו של עניין

 אריאל ויסוול:

 הנה, העובדה, אנחנו מממנים דרך הרווחה.

  אריה פכטר:

 כן, אבל זה בבית הספר, הוא מדבר איתי על ספורט. 

 יובל בן בסט:

 אני מדבר על ספורט. 

 אריאל ויסוול:

אני מדבר על ספורט. יש פה את רימה ואנחנו עוזרים דרך הרווחה לילדים עם בעיות, 

 שמתקשים לכדורגל. 

 רימה יולין:

 כן, כל שנה. 

 יובל בן בסט:

 אה, זה מהבחינה הזאת, יפה. ועוד דבר, 

 אריאל ויסוול:

 זה מה שאריה אמר, הוא ייתן למי שמתקשה ואנחנו עושים את זה. 

 יובל בן בסט:
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, תראה, כשאני עשיתי את זה אני גם דיברתי עוד דבר, כיוון שהרבה נושרים מכיתה ו'

ויש נשירה מבחינת ספורט מכיתה ו' לחטיבה ואם יש אפשרות בכיתה ו' כן שהמועצה 

 תעודד ותביא תעודות כדי שימשיכו את הספורט, זה גם יכול להיות מצוין. 

  אריה פכטר:

 אני לא הבנתי. 

 יובל בן בסט:

 מכיתה ו' שעולים לחטיבה הרבה נושרים מבחינת, 

 אלאלוף:-לירז גונן

 כי עומס הלימודים גדל, אני חושבת.

 יובל בן בסט:

כל מיני דברים והמטרה פה היא דווקא כדי לדחוף אותם לכיוון הספורט בכיתה ו' 

ספציפית, לעשות איזשהן כן תעודות הצטיינות למי שמסיים או משהו כזה, גם על ידי 

 המועצה לעודד את זה, זה גם עוד סעיף שרשום שם. 

  אריה פכטר:

לנו אלפי מצטיינים בספורט  יובל, אמרתי לך, כל דבר לגופו של עניין, הלוואי ויהיו

 ואנחנו בעד זה. 

 אריאל ויסוול:

 אריה, שנה הבאה מכניסים לבתי הספר את הכדורגל נשים. באו אלינו מהמתנ"ס. 

 יובל בן בסט:

אריאל, אני מדבר על כאלה שלמשל, כמו שזכה מישהו באליפות העולם, לא משנה, 

 כאלה שהם בכיתות י', הם לאו דווקא פה, בט' או בח' או בז', אבל הם לא פה במתנ"ס. 

  אריה פכטר:

 יובל, יש מגמות ספורט גם בתיכונים. אז במה אנחנו יכולים לעזור להם, אני לא מבין? 

 יובל בן בסט:

 ולכים  לתחרויות וזה גאווה בשבילנו, אם ה

  אריה פכטר:

הם הולכים במסגרת בית הספר. אם היית אומר לי באגודה של הפועל אזור, אם היית 

 אומר תחת הכותרת של הפועל אזור, אני מוכן לתת לך מעל ומעבר. 

 סוול:יאריאל ו

 בחטיבה אנחנו נותנים גם, יש מגמת ספורט בחטיבה ואנחנו נותנים ועוזרים כל הזמן. 

  יובל בן בסט:

אני מדבר על כאלה שמתאמנים מחוץ לאזור כדי לא לפספס אותם פשוט. אבל בסדר, 

 נעבור להצעה הבאה. צריך ללכת, אז הו אלי
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 יובל בן בסט –פתרון להזרמת שפכים בוואדי  –הצעה שניה לסדר 

אנו מביאים את ההצעה שלנו שהופנתה גם לשרה לאיכות הסביבה בנושא הוואדי 

 ובכלל בנושאי שמירת הסביבה מתוך מטרה לידע וליצור שיתוף פעולה למען הישוב. 

באזור יש וודאי  מציאת פתרון אפקטיבי לנושא הזרמת השפכים בישוב אזור .1

חולון עוברים לרוחב אזור ומגיעים לנחל איילון  –שהמים שמגיע מראשון 

במהלך השנה עקב בעיות מוזרמים שפכים לוואדי שגורמים למטרדים 

שונים. מבקש למצוא מול תאגידי המים ועיריות ראשון חולון פתרון יעיל 

תושבי/ות אזור הם אלה להפחתה דרסטית של הזרמת שפכים שבסופם 

  שסובלים. אני מציע: 

הקמת רשות למפגעי סביבה עם תאגידי המים  –רמה הארצית א. פתרון ב

והרשות )כמו הרלב"ד( שבכל מקרה של זיהום סביבתי הם יעדכנו את 

המשרד להגנת הסביבה והמשרד יעדכן מיד את הרשויות הסמוכות והעלאת 

 הקנסות כלפי מפגעי זיהום סביבתי לפתו 

ות מפארק אריאל ב. פתרון ברמה המקומית! הקמת פורום הכולל נציגים/

שרון, מקווה ישראל, עיריית חולון, עיריית ראשון ותאגידי המים. הפורום 

יהיה חייב לעדכן על מספר הניטורים למציאת מקורות מים ועדכון על יבוש 

ובמקרה של הזרמת שפכים עדכון מידי של הרשות ושליחת צוותים לשאיבה 

   ויבוש על חשבון העיר המזהמת והטלת קנס משמעותי.

ג. פתרון זמני לבעיית השפכים בוואדי באזור חסימת הוואדי לחודשי הקיץ. 

  )לא עלה מול השרה(. 

כיוון שהוואדי באזור חשוף ולא מקורה יש ארבע פתרונות. א.  –ד. הסדרה 

קירוי חלקי, קירוי מלא, הזזתו או הסדרה. הרשות יצרה קשר עם הטכניון 

למציאת פתרון לטווח הרחוק. אבל עד אז יש צורך דחוף לפתרון זמני והבקשה 

 שהמשרד להגנת הסביבה ייקח בא חלק. 

 

 

החירייה הובטח בשנות לאחר קירוי  – ל שרוןמטרדי ריחות מכיוון פארק אריא. 2

ועד  2017שהוקם בשנת  RDF-התשעים שלא יהיו ריחות אבל הם המשיכו. מפעל ה

תל אביב והסביבה.  –היום הגיעו ומגיעים ריחות מסריחים וקשים לישוב אזור 

של המדינה היו מגוחכים וכל מה שנעשה בשנים הראשונות כנראה שהקנסות 

מטעם המדינה לא פתר את בעיית הריח. אי לכך גם הוגשה תביעה כנגד המפעלים 

 ובראשם וורדיס. 
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עד היום יש שני פתרונות. ייבוש וריסוס. חשוב שהמשרד  – מטרד יתושים/ות. 3

עולם ויצייד / יעדכן להגנת הסביבה ימצא פתרונות נוספים שנעשים בהם שימוש ב

 את הרשויות המקומיות. זאת בעיה שמטרידה כמעט כל ישוב בארץ. 

לחייב את המשרד לביטחון פנים לתת לזה יחס  – הגנת הסביבה בנושא קריוקי. 4

 הולם. 

ההצעה להקמת מאגר ארצי חדש לבעלי חיים כאשר  – גלילי צואה של בעלי חיים. 5

ישירות לנתונים אלא רק בהתערבות השירות לרשויות היום אין אפשרות להגיע 

הווטרינרי ואז להקים מעבדה ארצית לבדיקת צואה שהרשויות יוכלו למסור ולבדוק 

 ₪.  320והקנס הוא ₪  900של מי הצואה ובעלות ששווה לכל כיס. עלות בדיקה היא 

ההצעה בעל/ת עגלה שלא מחובר לרכב יוכל "להחנות" רק בחניון  – חניית עגלות. 6

המועד לכך. במקום חוקק חוק עזר עניין שזה עניין של כמה שנים. ניתן להכניס חוק 

 בפקודות תעבורה. 

ההצעה לקדם תקן/תקנות שעל כל  – הגדלת תקצוב עיקורים וסירוסים. 7

דת חתול/ה לעיקור וסירוס ווטרינר/ית ראשותי לעשות בכל יום שעה סיור ללכי

ולבקש יותר תקציב ממשרד החקלאות לטובת עיקורים וסירוסים. המטרה 

לעקר כיוון שהיום מבקשים  שהווטרינר יהיה יותר בשטח ויראה בעצמו את מי

מהמאכילות ומהמאכילים לידע איזה חתול זקוק לסירוס במידה והם נפגשים/ות 

 עם החתול.ה. 

פרויקט של פרופסור מיכל ציון הציגה בישיבה  – כם""קחו את הזבל יחד אית. 8

באזור ואנו מקווים שתהיה חתימה על האמנה שהציגה ושהפרויקט יצא לדרך 

 בישוב. 

  אריה פכטר:

 באירוע האחרון היו מים נקיים. 

 אריאל ויסוול:

 זה מים, לא שפכים. 

  אריה פכטר:

היו מים נקיים אבל אין ספק שהמים עם הבוץ והמים שנשארים במובל גורמים אחרי 

זה לדגירה של יתושים וזה בעייתי. אני חבר ברשות הניקוז ונכון להיום יש קצת בלגן 

ממלא מקום. במקומו מינו והוא לא מתפקד,  ת המנכ"ל,רוצים לפטר אברשות היות ו

לדעת מאיפה המים מגיעים. נכון להיום הם  אני היום בשעה ארבע עוד בדקתי, רציתי

לא יודעים מאיפה המים מגיעים. הם חושבים שזה מקורות, הם לא משתפים איתם 

שבוע הבא מתכונן לקבוע פה פגישה עם מניב ראשון, תאגיד בפעולה ואני השבוע או 

ם המים של חולון, מקורות, אנחנו, רשות הניקוז, אנחנו לא מוכנים שיגיעו לכאן זרמי

ומים ולא תמיד זה גם מים, צריך להיות אמיתיים, אבל המובל הוא לא של המועצה 
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והוא לא באחריות המועצה. המובל שייך למדינת ישראל ולפעמים צריך להסתכל על 

חצי הכוס המלאה, שבמובל בחורפים כשכל המים מגיעים, הם נכנסים למובל ואחת 

 הסיבות שאין הצפות בישוב זה המובל. 

בזמנו ביקשתי לקרות את המובל כי אופני דן נכנסים ליישוב. מי שרואה, הם  אני אז

, שם הם נעצרו ואנחנו כל הזמן חושבים על איזה דרך, איזה מסלול. 44הגיעו לכביש 

המסלול הראשון שהצעתי זה היה לקרות את המובל. רשות הניקוז התנגדה שמא פעם 

יתה בשבוע יבישיבה האחרונה שהבמאה שנה תהיה הצפה, אז הם התנגדו לזה, אז 

, כי אני אמרתי להם שאני לא מוכן שהם יכנסו בתוך הישוב, שבילי -שעבר הגענו ל

אופניים. והיה לנו מספר גדול של פגישות וישיבות. הם רצו להיכנס בקפלן, ללכת 

. פעם הם רצו דרך ויצמן לצאת בהרצל יצמן, ללכת לאורך המובל, להיכנס לפארקובו

 פה שטיפת חלב, ולעבור אי

 אריאל ויסוול:

 ולעלות בגשר. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 ולעלות לכיוון פארק אריאל שרון. 

 אריאל ויסוול:

 כן, כן, כן. 

  אריה פכטר:

ואני התנגדתי לזה כי זה לוקח הרבה מאוד מקומות חניה, לא הייתי מוכן בשום פנים 

ואופן ועמדתי על הרגליים האחוריות ואמרו אם אנחנו נעקוף את אזור, כי סך הכל 

הם הולכים להשקיע בשבילי אופניים והרבה מאוד כספים וזה גם טוב, גם לנו זה 

 נותן, אבל אני לא התפתיתי. 

 פרידמן:יעקב 

אתמול הייתי בתל אביב בהיכל התרבות, הוא סגר בדיזינגוף מאבן גבירול נתיב שלם 

 לאופניים, הפקק הוא, 

 אריאל ויסוול:

 אבל הוא עושה מה שהוא רוצה. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 הוא סוגר את כל העיר. 

 יעקב פרידמן:

 כן, זה לא נורמלי. 

  אריה פכטר:

הוא בעיריית תל אביב עושה את זה מהתקציב שלו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. 

 אבל פה, ברגע שזה תקציב של משרד התחבורה, הם מכתיבים לנו. 
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 מזל שאול:

, זאת אומרת, על חשבון כבישים ולא על חשבון סגירה אבל הם לא הסכימו לעשות

 של המובל?

  אריה פכטר:

ראש שלי היה לעשות טיילת על המובל עם רצפת דק, לא, ההפרשים הם אדירים. ב

עם ספסלים, עם רצפה שקופה במקומות אבל העלויות הן אדירות, עשרות מיליוני 

 שקלים. 

 אריאל ויסוול:

 אבל גם אם היה כסף, 

  אריה פכטר:

 רשות הניקוז התנגדו. 

 אריאל ויסוול:

 בדיוק. אוקי, אישרו לנו את זה משרד התחבורה, 

  פכטר:אריה 

אבל הם לא היו מוכנים. נכון להיום ההבנה האחרונה שהגענו איתם, שמקרים את 

יצמן, שם הם יוצאים לכיוון הגינה בבגין, הם הולכים ועד הגשר בו 44המובל מכביש 

 ת הכלבים צמוד למובל והם יוצאים ליד בית ספר יוספטל. לאורך כל בגין עד גינ

 אריאל ויסוול:

 קודם כל הם עוברים את המובל לצד השני איפה שבית כנסת, 

 מזל שאול:

 עם קירוי? 

  אריה פכטר:

 הקטע הראשון הם מקרים. 

 אריאל ויסוול:

 עד ויצמן מקרים. כנראה, אתם לא יודעים כמה פגישות היו לנו.  44-קטע ראשון מ

  אריה פכטר:

הם לא מוכנים, אמרתי להם חבל לכם על הזמן, לא תקרו את זה, לא נותן לכם 

להיכנס ליישוב. להערכתי הם כן יקרו את זה. יוצא בית ספר יוספטל. אני לא רציתי 

לקחת חניות בטיפת חלב אז אנחנו הולכים מאחורה, גם שם הולכים לקרות חלק 

 מהמובל. 

 אריאל ויסוול:

 ורי טיפת חלב. הגשר הקטן על המובל מאח

 יובל בן בסט:

 של יוספטל?
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 אריאל ויסוול:

 כן, אבל גם שם יהיה על המובל. 

  אריה פכטר:

 זה המסלול ואני רוצה להגיד לכם, נכון, אני לא, 

 מזל שאול:

 יש לוחות זמנים לזה?

 אלאלוף:-לירז גונן

 ולמה הם רוצים לעבור דרכנו? כדי להגיע לפארק אריאל שרון?

 סוול:יאריאל ו

 פארק אריאל שרון. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 אוקי, יפה. 

  אריה פכטר:

 מעבר לפארק אריאל שרון, הם רוצים לתוך תל אביב. 

 מזל שאול:

 זה יהיה עם שביל הליכה ליד? 

  אריה פכטר:

 כן. 

 אריאל ויסוול:

 מטר,  1.30מטר האופניים,  3.5

  אריה פכטר:

 מטר.  2אבל השביל הליכה זה 

 אלאלוף:-לירז גונן

 לא, זה מחולק. 

  אריה פכטר:

 מטר הולכי רגל.  1.5מטר לשדרת פרחים ועוד  1, 3.5יש אופניים 

 יובל בן בסט:

 ומה הצפי, לוחות זמנים? 

 אריאל ויסוול:

 זה לא עוד שנים. 

  אריה פכטר:

, מה שאני הייתי מוכן לאשר. מי שעובר הם צריכים לתת לי תשובה לתוואי הזה

 בחולון ליד חצי חינם רואה שהם עובדים כבר בחצי חינם. זה בוער להם וגם טוב לנו. 
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 מזל שאול:

 מי זה הם?

 אריאל ויסוול:

 פרויקט אופני דן. 

  אריה פכטר:

 זה פרויקט של משרד התחבורה כי הם רוצים להגיע עם אופניים עד לכיוון תל אביב. 

 אריאל ויסוול:

 מראשון, חולון, תל אביב. 

  אריה פכטר:

אני הבנתי, יובל, שאתה נפגשת עם השרה להגנת הסביבה, גם אני אז זה לגבי המובל. 

אמור להיפגש איתה לגבי המובל, אני הולך להעלות הצעה ברשות הניקוז, לעשות 

לעשות כמה קידוחים בתוך המובל. אני הולך להעלות הצעה בהנהלת רשות הניקוז 

קידוחים בתוך המובל. הקידוחים יתנו למים לחלחל פנימה, זה טוב לכל הכיוונים, 

גם למי התהום וגם אולי ככה נצליח לשמור על מובל נקי. גם לגבי הבריכות מישהו 

 שאל, זה אתה שאלת, יובל?

 ובל בן בסט:י

 לא. 

  אריה פכטר:

לגבי הבריכות, סך הכל יש ירידה דרסטית בריחות. מכיוון שהיום המנכ"ל של האיגוד 

 RDF-ההוא הבטיח לי שהקירוי של הוא חבר שלי, הוא היה ראש המועצה בשוהם, 

יסתיים בסוף השנה. אם אתם חברי המועצה תרצו לעשות סיור במקום, תקבעו 

 תאריך, אני אתאם אתו ואפשר יהיה לעשות סיור במתקן שמה. 

 יובל בן בסט:

שסוגרים והכל, היו פה  2018, 2017-אנחנו בתביעה ייצוגית נגדם וכל מה שאמרו לנו ב

בכל דבר, יש לנו הרבה מאוד  ריחות נוראיים, אז אני אומר, כבדהו וקפדהו באמת

מסמכים פה, לא ניכנס לזה, זה אחד הדברים שהעליתי בפני השרה, הריחות שמגיעים 

 לאזור. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 נגד מי התביעה, נגד המפעל או נגד פארק חירייה?

  יובל בן בסט:

 נגד המפעל אבל זה גם פארק חירייה. 

 מזל שאול:

דווקא מראה שזה מהמתקן  RDF-על הנושא של ההדוח עצמו של איכות הסביבה 

 שכן פורק כי יש שם כנראה בעיה של הקולטים. 
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 יובל בן בסט:

 זה הקולטנים והשסתומים. 

 מזל שאול:

זה לאו דווקא ממקור פתוח. זה דווקא בא ממקום שהוא לא לפי התקן וזה ממש 

 לכם. כתוב שחור על גבי לבן במשרד לאיכות הסביבה. אני יכולה להראות 

  אריה פכטר:

אני כבר תקופה ארוכה, אולי שנתיים, הפעלתי את מנהל המחוז של המשרד לאיכות 

הסביבה, יורם הורוביץ, אני לא כל דבר שאנחנו עושים אנחנו מפרסמים ורצים 

לפייסבוק. ואחת הסיבות שהתחילו לקרות, אני חושב, זה הדרישה שלנו, שעמדתי על 

גיל אמר בשיחה שקיימתי איתו אתמול זה עם רגליים אחוריות. גם יורם יודע מזה. לי 

שעד סוף השנה זה יהיה מקורה. אני אומר עוד פעם, תרצו לעשות שם סיור, תוכלו 

 לשאול אותו שאלות, מה שאתם רוצים. 

 יובל בן בסט:

הם מנסים לקרות, מה שתמיד מביאים את כל האשפה, עד היום זה לא היה מקורה. 

אשם, אני גם כתבתי מכתב ליורם הורוביץ וגם בכל מקרה, גם כדי למצוא באמת מי 

עירבתי את השרה בעניין, מקווה שנגיע לפתרון. מעבר לזה, יש הרבה מאוד דברים 

שקשורים לאזור שאני העליתי בפניה ולכן כל הרשימה, אין צורך להתייחס אליה, זה 

 פשוט הנושאים שהעליתי בפניה ובגלל זה זה ארוך. 

 

האם לדיירים/ות בקפלן קיבלו כבר מכתבי פינוי והיכן  – 1 שאילתא 

 הפרויקט נמצא כרגע מבחינת ביצוע?

  אריה פכטר:

זה משגע אותי. אני לא חושב שיש בארץ ראש תראו, בקשר לפרויקט פינוי ובינוי, 

רשות שמעורב בפרויקט פינוי בינוי כמו שאנחנו. ואני עורך כמעט פגישות שבועיות 

יים של הדיירים והיועצים המשפטיים של הקבלן. וגם ביום עם היועצים המשפט

ראשון דיברתי עם הקבלן צרפתי. הוא צריך לתת להם מכתב פינוי שלושה חודשים 

יכוח היום, המכתב פינוי, וברגע שהם מפנים הוא צריך לתת להם שכירות. ומראש. והו

ל לשלם לו את יום, הוא מתחי 60ברגע שהוא נותן להם את המכתב, מי שמפנה אחרי 

העורך דין של הקבלן מתנה את זה שקל לדירה. אבל  3,600השכירות והשכירות זה 

בהתניות, בתנאי שכולם יחתמו על המשכנתאות, יש לזה תהליך די מסובך. זה מה 

 שכתוב בהסכם בין העורך דין של הדיירים לעורך דין של היזם. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 נכון, צריך לחתום על הסכמי הליווי, 
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 אריאל ויסוול:

 ויש שני דיירים שאין להם משכנתאות, יש דייר אחד עם עיקול, 

 יובל בן בסט:

 זה עדיין בגלל השניים ההם?

 אריאל ויסוול:

כן, כן, הכל זה הדיירים. המועצה האריכה כבר פעמיים את היתר הבניה, פעמיים. זה 

 נראה לכם הגיוני?

 אלאלוף:-גונןלירז 

הבנק נותן ערבויות בנקאיות לדיירים, הרי הוא הורס את הדירות, הוא נותן ערבות 

 בנקאית על שווי הדירה החדשה. למי שיש משכנתא הוא נותן ערבות בנקאית לבנק 

שלו כי הוא הורס את הבטוחה, הוא הורס את הדירה. אם לא מביאים אז הבנק של 

 ערבויות. הקבלן לא יכול להוציא את ה

  אריה פכטר:

 אז היום זה מתעכב על זה ואני עירבתי גם, 

 מזל שאול:

 אבל אין להם סנקציות בחוזה?

 אריאל ויסוול:

 למי?

 מזל שאול:

 לדיירים האלה. 

 אריאל ויסוול:

 יתבעו אותם אבל מה זה יעזור?

 לאה רזון:

 זה לוקח זמן. 

  אריה פכטר:

יש סנקציות אבל אני השבוע דיברתי עם צרפתי, עם הקבלן, אמרתי לו כל פרויקט 

פינוי בינוי יש בעיות, שום פרויקט פינוי בינוי לא הולך חלק, אתה צריך לקחת סיכון 

ותוציא את המכתב ואם תצטרך לשלם עוד חודש שכירות לדיירים, אני מבקש ממך 

ול. ותשלם, אתה לא יכול להחזיק אותם. שתשלם. כי הרווח שלו בפרויקט הזה הוא גד

הוא ייקח על עצמו. אז ₪ אני בישיבה הקודמת הוצאתי ממנו שעיקולים עד מיליון 

הוא אומר לי אריה, אני מבטיח לך, אני מקיים השבוע, יכול להיות שהוא קיים, 

דיברתי אתו ביום ראשון, אני מקיים עוד פגישה עם שני עורכי הדין, אני מאמין ואני 

 מקווה שאני גומר את הסיפור השבוע. אבל תלכו תדעו, אני לא יכול להבטיח. 
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 מזל שאול:

 . 1.6-דובר על זה שהוא אמור לתת להם את המכתב ב

  אריה פכטר:

 כן, כן. 

 אריאל ויסוול:

 בסדר אבל אם הדיירים לא עשו את מה שהם צריכים לעשות, 

 מזל שאול:

 לא, אני רק שואלת. 

 אריאל ויסוול:

 זה נכון. 

 מזל שאול:

 ודיברנו על זה שאנחנו נפעיל גם איזושהי סנקציה לא להרחיב לו את ההיתר. 

  אריה פכטר:

 תן לי כלום. ילא, זה לא י

 אריאל ויסוול:

 הוא לא אשם. 

  אריה פכטר:

 אם הדיירים לא מוכנים לחתום. יתרה מכך, אם יהיה דייר אחד, 

 מזל שאול:

 הוא צריך לדעת שיש עליו איזשהו איום. 

 אריאל ויסוול:

 על מי איום? 

 מזל שאול:

 על הקבלן. 

 אריאל ויסוול:

 אבל יש הסכם בין הקבלן לדיירים, שהדיירים לא עומדים בהסכם, אז מה לעשות?

 מזל שאול:

 להפעיל סנקציות משפטיות. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 גם זה לוקח זמן. 

  אריה פכטר:

אני רק אומר לכם ואני אמרתי את זה לדיירים כאן, הדיירים מנסים כל אחד עוד 

קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. כל אחד רוצה עוד קצת והיזם הוא לארג'. אם 

 מטר דירה, אין כאלה דברים בארץ.  86מטר הוא נותן להם  45היום על דירות של 
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 אריאל ויסוול:

 זה לא יהיה יותר. 

 אלאלוף:-גונןלירז 

 שקל שכירות.  3,600עזוב, הוא נותן 

  אריה פכטר:

 שקל והיה ויכוח על השכירות.  3,600ונותן 

 אלאלוף:-לירז גונן

 זה על הצד הגבוה. 

  אריה פכטר:

מי שבקרקע רוצה  יותר שכירות. אתם מבינים איזה אבסורד? הם מקבלים חדר נוסף, 

מטר, כל אלה בקרקע והם מנסים עוד ועוד.  96מטר, הם מקבלים  86הם לא מקבלים 

יתה לי ישיבה עם הדיירים, אני מקווה שהעמדתי אותם במקום. אני מאוד מקווה יה

 שהמכתב ייצא אל הפועל וסוף כל סוף הפרויקט ייצא לפועל. 

 גבי תוכנית המתאר, אני אמרתי לכם שזה כבר בהפקדה. ל

 יובל בן בסט:

 להפקדה או הופקדה?

  אריה פכטר:

ביום שני הבא יש לנו ישיבה איתם עוד פעם, ישבנו עם אופיס עוד לא, זה להפקדה. 

טי, מי שקרא בעיתונים, מאפריקה ישראל נכנסו איתם יטקסטיל, זה קרן ראל

יחידות דיור, יש לנו עוד קצת בעיות איתם,  700שותפים, הם אמורים לבנות שמה 

 איך זה יראה. 

 יובל בן בסט:

 ? 2022-הם אמורים לסגור את המפעל ב יש לנו תאריך מתי

  אריה פכטר:

. אבל אני אגיד לך משהו, יובל. אם 2022להערכתי יש פסק דין של בית משפט בסוף 

גשו לבית המשפט והם יבקשו מבית המשפט ארכה לחצי שנה כי סך הכל המפעל יהם י

עובדים, כל בית משפט ייתן להם אורכה. אבל אנחנו מאוד מזרזים את  200-מעסיק כ

 זה ואני אמרתי להם את זה כאן בישיבה אתמול. 

 אלאלוף:-לירז גונן

נזק לאף אחד. ככה  נכון, הם יגידו גם שזה לא שמחר עולים על הקרקע, זה לא גורם

 זה הולך, זה הטיעונים שלהם.
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  ריה פכטר:א

אני שאלתי אותם אתמול, בוא נגיד שבתוכניות שהם הגישו לנו, יעבור את האישור 

הם יעלו  2023שלנו, מתי הם יעלו על הקרקע? לי הם אמרו שהם מקווים שבתחילת 

 על הקרקע. 

 יעקב פרידמן:

לגבי תוכנית המתאר, אני רוצה להעיר הערה. לדעתי בסדר העדיפויות היישוב צריך 

, כל הרחוב הזה של שפינוזה נראה נורא 44לקדם את תוכנית המתאר לאורך כביש 

 ואיום. 

 אריאל ויסוול:

 מחר יש לנו פגישה בנושא. 

  אריה פכטר:

 אני רק אומר לך, יענקי, 

 יעקב פרידמן:

מועצה מהרחוב, הבטיחו לנו שלושה חברי  נחנולהזכיר לך, למרות שאאני רק רוצה 

 שיסדרו את הכביש וכל הכביש הולך ככה. 

 אריאל ויסוול:

 זה אחרון. בגלל שאנחנו ברחוב אז זה בסוף. 

  אריה פכטר:

עדה המחוזית, אינטרס לקדם את ומכיוון שהמטרו בסביבה, יש לכולם, גם לו

 הפרויקט האלה. 

 ויסוול:אריאל 

 בצדק. 

 

האם ניתן להוסיף במקומות מרכזיים במשה שרת והרצל  – 2שאילתא 

 פחים?

  

  אריה פכטר:

, אז אני לא מבין את השאלה הזו. או אתכם יובל, יש לכם בקשה קחו את הזבל

קחו את הזבל או להוסיף פחים. אני לא בעד להוסיף פחים כי כשיש פחים אז ייש

 זורקים ליד הפחים. 

 ויסוול: אריאל

ליד התחנה וזאת רצים לאוטובוס ואת השקית במקום למוטמן שמים כשלא, גם 

 יש פחים. ש למרות
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 יובל בן בסט:

 . לך זה מקום מרכזי. יש אחד או שניים, אני אראה ,בשביל זה

 אריאל ויסוול:

 אין בעיה, תגיד לי איפה. 

  אריה פכטר:

 לפעמים ריבוי של פחים זה גם לא  טוב. 

 

האם יש מישהו / מישהי במועצה שיוצר קשר עם השרים  – 3שאילתא 

וחברי כנסת במטרה להביא אותם לאזור כדי "להכשיר לבבות" לטובת 

 הישוב?

 

  אריה פכטר:

 מתנהל מולם. שרים, חברי כנסת וכו', זה ראש הרשות 

 

 שאילתות מזל שאול:

 : פחי זבל פרטיים ברשות הציבור1שאילתא 

-לאזור )איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון(, התשע"געל פי חוק עזר 

2013 

 ב בחוק עזר זה; התקנת כלי אצירה, שימוש בו וניקיונו 17לפי חוק 

)ב( לא יניח בעל נכס או מחזיק בו כלי אצירה ברחוב או ברשות הרבים וכן לא 

 יחסום את דרכי הגישה לכלי אצירה, אלא לפי היתר מאת המפקח.

רבים בעלי בתים פרטיים משאירים את פחי הזבל ברשות הרבים על  תושבים

המדרכות באופן קבוע אשר מפריע למעבר הולכי רגל וגורם למפגע תברואתי )ריחות, 

 חתולים שהופכים את הפחים וכדומה( וכמובן למפגע אסתטי ביישוב. 

 האם יש בכוונת המועצה ליישם את סמכותה ולטפל בתופעה?

 

  אריה פכטר:

אופן כללי, פחי האשפה, במיוחד בבתים הפרטיים שלא בתוך השאלה של מזל ב

הנישות או בתוך הבתים, הם עומדים על המדרכות, אני גם רואה את זה. אני אמליץ 

 להגביר את נושא ההסברה, גם ההסברה הדיגיטאלית, 

 אריאל ויסוול:

 העלינו כמה פעמים את זה, זה נכון. 
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  אריה פכטר:

 גם שהתושבים יקפידו, ניתן לזה איזשהו צ'אנס, נראה איך יגיבו. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 בבתים חדשים אני יודעת שזה צריך להיות בפנים. 

 מזל שאול:

 יש מסתורים אבל הם לא מכניסים. 

 אריאל ויסוול:

 לא לכולם, לישנים אין. 

  אריה פכטר:

 אני אבקש מהפקחים, יכול להיות שנצא עם איזושהי הודעה, 

 אריאל ויסוול:

 יצאנו כבר אבל נצא עוד. זה נכון, זה לא יפה. 

 מזל שאול:

 זה גם לא יפה וגם מפגע כי החתולים, 

 אריאל ויסוול:

 זה בסדר כלל סגור אבל זה נכון, זה לא יפה. 

 

 פתרון נוסף למצוקת חניה  – 2שאילתא 

שובית האם המועצה תשקול הכנסה והרחבת חוק העזר ימצוקת החניה הילאור 

העירוני לאכיפת חניה שיחייב בעלי חניות פרטיות להחנות בחניותיהם הפרטיות 

 ו/או לכלול קריטריון לקבלת תו תושב, שאומר שבעל חניה פרטית אינו זכאי לתו? 

 אשמח עלות את הנושא לדיון במועצה. 

 

  אריה פכטר:

מזל, להעביר את זה בחוק עזר זה סיפור מאוד מאוד מאוד מאוד ארוך ומסובך. אני 

מנסה להעביר חוק עזר לגבי תשלום האגרה של החניה ועד  כבר ארבע, חמש שנים 

היום לא הצלחתי להעביר את זה. אני גם לא חושב שאנחנו צריכים להקשות על 

מישהו את תו החניה והוא התושבים, בעלי הבתים הפרטיים. אם מחר אני אקח ל

 סע לקניון ויקבל דוח, הוא יגיד רגע, אני תושב אזור, למה קיבלתי דוח?יי

 מזל שאול:

אני אבהיר, זה לא העניין של התו חניה כמו שאכיפה שמי שיש לו חניות פרטיות, נכון 

 היום יש לנו כל משפחה ארבעה, חמישה רכבים, אנחנו מכירים את הבעיה הזאת אבל 



 23                           ד"בס
 

 

 

בה מאוד מהבתים הפרטיים יש בין חניה אחת לשתיים פרטית, שאנשים או בהר

הופכים את זה למחסן, אנחנו מכירים את זה, או מנצלים את זה כשטח בתוך הגינה 

שלהם ולא שמים שמה את הרכבים הפרטיים וזה כמובן מעמיס עלינו. אז אם לא 

 בחוק עזר, השאלה איך אוכפים את זה. 

  אריה פכטר:

אני הייתי אומר משהו אחר, לבדוק מי שהפך את החניות למחסנים, לשלוח אליהם 

את הפיקוח שהם יפנו את המחסן או את כל מה שיש. אני אגיד לכם יתרה מכך, מי 

שיש לו רכב פרטי ויש לו חניה ואין לו חניה בסביבה, אז מה יותר פשוט להיכנס לחניה 

 שלו? אבל אנחנו נבדוק את זה. 

 :מזל שאול

פעם אחת זה הפיקוח לגבי המחסנים אבל פעם שניה זה איך אנחנו אוכפים כי אנחנו 

 לא נוכל לאכוף. 

  אריה פכטר:

 אני רוצה לדעת אם אפשר לאכוף את זה, לא בטוח שאפשר.

 יעקב פרידמן:

 מזל, אי אפשר לאכוף את זה. 

 מזל שאול:

 בעיריות אחרות יש את זה בחוק העזר. 

  אריה פכטר:

 אצלנו זה לא בחוק העזר. 

 יעקב פרידמן:

 מה, שהוא חייב להיות בתוך החניה?

 מזל שאול:

 כן, כן. אם יש לך בית פרטי ויש לך חניה, אתה יכול לאכוף. 

 יעקב פרידמן:

 אני לא שמעתי שאפשר לאכוף. 

 אריאל ויסוול:

אבל זה בעיה, את לא יודעת של מי הרכב, הוא מחנה ברחוב, איך את יודעת למי הוא 

 שייך? זה קצת בעייתי. הרכב שלי בחוץ, איך ידעו שזה הרכב שלי? זה בעיה קצת. 

  אריה פכטר:

 זה בעיה גדולה. 
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 יעקב פרידמן:

 זה.  אי אפשר לאכוף אתלא, 

 יובל בן בסט:

אריה, הצעתי לשרה גם בעניין של העגלות, שיהיה חוק לכל המדינה. עגלה חייבת 

 להיות עם מכונית ואם לא, המועצה יכולה, 

  אריה פכטר:

אני לא רואה שיש לזה פתרון מכיוון שאם הייתי יודע, על כל רכב היה כתוב מי בעל 

אני מחנה מרחק הרכב  או איפה הכתובת, הייתי יכול לאכוף, אבל אם יש לי חניה ו

 מטר מהבית שלי, אז זה לא ישים.  50של 

 

 : אזור אישי באתר המועצה 1הצעה לסדר היום 

אבקש לעלות לסדר היום הצעה להקמת אזור אישי לכל אב/אם משפחה/בית ובעלי 

עסקים בו יוכלו התושבים/בעלי העסקים לאתר מידע אישי עדכני בזמן אמת 

ישירות מהמערכות התפעוליות של המועצה כדוגמת: מצב חשבון הארנונה, תשלומי 

וחות חניה, על פקיעת הורים, אגרת שילוט, חשבוניות המועצה במייל, התרעות על ד

 תוקף חניה וכדומה ובאופן כללי מעקב אחר התקדמות תהליכים הקשורים לתושב. 

 

  אריה פכטר:

תראו, יש לנו את זה האתר. גם אצלנו במועצה קיימת היום האפשרות להיכנס לאתר 

שהונגש לתושבים ומאפשר להם לראות מה מצבם בתחומים רבים. בנושא פקיעת 

 נו עובדים על זה. תוקף החניה, אנח

 אריאל ויסוול:

 נגמר, מה זה עובדים? שולחים הודעות. 

 יעקב פרידמן:

 לא, מזל אומרת שיהיה אתר, למה לשלוח? 

 אריאל ויסוול:

 לא, לא. כל תושב יקבל עכשיו הודעת אס.אם.אס, 

 אלאלוף:-לירז גונן

 אזור אישי. 

 אריאל ויסוול:

 לא, לתו חניה: "עוד חודש פג תוקף". 
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 יעקב פרידמן:

 כשאני בא להחליף תו חניה מחייבים אותי בכסף?

 אריאל ויסוול:

 לא. 

 יעקב פרידמן:

 למה? למה לא לוקחים משהו סימלי? 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

  אריה פכטר:

 היום אתה מתקשר לרשות החניה, 

 אריאל ויסוול:

 לא צריך להתקשר, שולח וואטסאפ ותקבל את זה בבית. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 תוך שעתיים אתה מקבל, אני עשיתי באינטרנט. מגיע פקח, נותן לך את זה. 

 אריאל ויסוול:

אתה שולח בוואטסאפ צילום של רישיון הרכב, צילום רישיון נהיגה ותעודת זהות, 

 מעביר את זה לרשות החניה, יש להם מספר, אחרי שעתיים, שלוש זה בבית אצלך. 

 יעקב פרידמן:

 כל הכבוד, יפה. 

 אלאלוף:-לירז גונן

אבל למה צריך לתזכר? אני ראיתי שנגמר לי עוד שנה, אני שמה למרץ, למה צריך 

 להיות בייביסיטר על תושבים?

 מזל שאול:

 זה חלק משירות לתושב. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 לדעתי זה להיות בייביסיטר אבל סבבה. 

  אריה פכטר:

 אנחנו הולכים לקראת התושב. 

 מזל שאול:

מצב ההצעה היא לאזור אישי, שבעצם באזור האישי הזה הבן אדם יכול לקבל את כל 

 החובות שלו, 

  אריה פכטר:

 יש את זה. 
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 לאה רזון:

 יש לנו את זה באתר, תיכנסי ותראי. 

  אריה פכטר:

אני רוצה לדבר על נושא דוחות חניה. אני קיימתי ישיבה גם עם מנהל מחלקת החניה 

עם הפקחים. לצערי, הפקחים לא מפעילים ראש גדול. הם מפעילים ראש קטן וגם 

יום אחרי יום לאותו תושב יווצר מצב שפקח ייתן דוח חניה ימאוד ולא יכול להיות ש

דוחות. יתרה מכך, הוא לא שם לו את הדוח על הרכב, מצלם ובורח. לא  12או  10

דוחות ברצף  2-מקובל עלי בשום פנים ואופן. אני אמרתי להם, אני לא רוצה יותר מ

על רכב. יכול להיות שהבן אדם חולה, יכול להיות שהבן אדם נסע לחו"ל, יכול להיות 

רים, לא רוצה לשמוע יותר כאלה דברים ואני הזהרתי את הפקחים אלף ואחד דב

שאם הם יחזרו על הדברים האלה, אני אעביר אותם מהתפקיד הזה. אני לא יכול 

 לפטר אבל אני אעביר אותם מהתפקיד הזה. 

 רימה יולין:

 דוחות.  8שבועות, שמו לה  3תה מאושפזת ייש אישה שהי

 אריאל ויסוול:

 הודעה.  לכן אנחנו שולחים

 מזל שאול:

 מה מתכוונים לעשות עם המקרים האלה? כי יש כמה מקרים כאלה, ראיתם את זה. 

 אריאל ויסוול:

 בסדר, הם טופלו. 

 מזל שאול:

 התחשבו בהם?

 אריאל ויסוול:

 כן, התחשבו בהם. 

  אריה פכטר:

אריאל, שתבינו, לא בסמכותי לבטל דוחות. הכל זה באחריות התובע של המועצה. 

אני יודע שהתובע מפעיל ראש גדול ואם יש כאלה מקרים, אני חושב שהוא הולך 

דוחות ויש כאלה שרוצים ללכת להישפט, שילכו  3, 2לקראת התושב. הוא נותן לו 

הייתי מוכן ואני לא אהיה  להישפט, אני לא מונע מאף אחד להישפט, אבל אני לא

 מוכן שאנשים יקבלו דוחות אחד אחרי השני יום אחרי יום. 

 יובל בן בסט:

 ועוד אי חידוש תו חניה, שזה בכלל היה הזוי. 
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  אריה פכטר:

 גם לגבי אי חידוש תו חניה, 

 אריאל ויסוול:

 נתנו פתרון לחידוש הזה עכשיו. 

  אריה פכטר:

גם לגבי חידוש תו חניה, אני בדקתי את זה ובדקתי את האנשים שקיבלו דוחות על 

פעם, פעמיים ואם אנשים מצפצפים ולא אי חידוש חניה. הם קודם כל מזהירים 

 מתייחסים, אז חברים, עם כל הכבוד, מזהירים, 

 יובל בן בסט:

זה משהו אחר. אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, זה טוב שמזהירים אבל בתקופת 

הקורונה היו כאלה שהיו בבית ולא שמו לב. אני בכל מקרה, בגלל שבאמת יש בעיה 

חוקית לבטל דוחות, העברתי את זה לכנסת בבקשה לקדם חוק לכל הארץ, שאם אדם 

תן לו דוחות וגם אם נתנו לו, הם ינייום, לא  30באמת לא חידש תו חניה, יהיה לו 

 יבוטלו. 

  אריה פכטר:

יובל, הלוואי וזה יתקבל, אנחנו עובדים לפי חוקי מדינה, המועצה המקומית היא לא 

 מעל המדינה, לא מעל החוקים, הלוואי וזה יתקבל. 

 מזל שאול:

 ליאת העלתה בפעם הקודמת את הנושא. 

 יובל בן בסט:

 בדקנו את זה. 

  אריה פכטר:

 אנחנו בדקנו את זה, היועץ המשפטי אומר שזה לא נכון.

 יובל בן בסט:

אנחנו בדקנו את הנושא הזה לאורך ולרוחב וזה על דעת עצמם. זאת אומרת, קיבלתי 

מחוות הדעת היועץ המשפטי בתל אביב, שזה סוג שהם מחליטים, הקביעה שלהם. 

שלא אבל זה בכל  השאלה האם הקביעה שלהם היא חוקית. ופה כנראה החוק אומר

 זאת עירייה גדולה אז זה אחרת. ולכן העברתי את זה לכנסת לגלגל את זה. 

 מזל שאול:

 צריך לנסות לראות מה אפשר לעשות מול התובע. 
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  אריה פכטר:

לראות, להקל, כי הוא גם מבוקר על ידי שישקול, אמרתי, אני ביקשתי מהתובע 

הפרקליטות ועל ידי מבקר המדינה והוא קיבל הערה והלוואי והוא יבטל, אני לא 

לא על מנת לקחת כסף, על צריך את הכסף מהתושבים. אנחנו עשינו את רשות החניה 

מנת שיהיה סדר ואנשים לצערי שוכחים מה היה כאן לפני חמש או שש שנים, לפני 

רשות החניה, כל אחד היה מחנה איפה שהוא רוצה, מעברי חניה, אדום לבן,  יתהישה

מדרכות ואני חושב שהיום יש סדר. נכון, יש עוד כמה דברים שצריך לתקן, אנחנו 

 אני מבטיח שיתוקן.  נעבוד על מה צריך לתקן, יתוקן.

 

 ליאת אייזנר –הצעות לסדר 

 הצעה שלישית לסדר:

 לעשות אירוע לרווקות / גרושות בישוב אזור לקראת ט"ו באב שנה הבאה. 

"למצוא קליק במבט ראשון" ! פעם בשנה בט"ו באב המועצה תארגן אירוע בנושא 

מפגש פנויים/פנויות ובכל שנה ניתן זוגיות ומציאת בן/בת זוג שיכלול הרצאות, 

 לפנות לפלח גילאים אחרים. 

 

  אריה פכטר:

, אני כן 2-ו 2הצעות לסדר של ליאת אייזנר, למרות שהיא לא פה ולמרות שאמרתי 

 אעלה את זה. 

יש איזשהו פרויקט דרך הרווחה "חממה" ואני נפגשתי איתם לפני כחודש. באו נציגות 

של החד הוריות והן ביקשו ממני, יש להן מפגשים והרצאות וביקשו ממני תקצוב של 

והן מאוד ₪  20,000נתתי להם ₪,  10,000ם ביקשו רק מאוד כעסתי שה₪.  10,000

 מעריכות את זה. 

 אריאל ויסוול:

 והן פועלות ועושות. 

 יובל בן בסט:

 מדובר גם על רווקות, לא רק יחידניות. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 קוראים לזה עכשיו משפחות עצמאיות. 

  אריה פכטר:

 נכון, אז הן פעילות והן עושות. 
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 ויסוול:אריאל 

 זה גם גברים וגם נשים. 

  אריה פכטר:

 ואם הם ירצו לעשות לעצמם מסיבה, שיעשו. 

 יובל בן בסט:

 לא, מדובר גם על רווקות. 

  אריה פכטר:

 אין בעיה. 

 אריאל ויסוול:

 הם בקשר איתי כל שבוע. 

 הסדרת חניית הכורכר בחטיבת רבין  –הצעה רביעית 

המטרה לסמן חניות כדאי למקסם את הקיבולת והאם צריך אז לקרות אותו 

באספלט. כמו כן תושבים מתלוננים שאנשים מצליחים לנסוע עם רכב לאורך הגינה 

לקצר מרחוב ירושלים להרצוג ולסכן את מי שנמצא בגינת הכושר ולכן צריך להסדיר 

לעשות לה מתיחת  את הנושא וכן שהגינה הצמודה עם מכשירי הכושר צריכים

 פנים. 

  אריה פכטר:

 בחטיבת רבין זה לא שטח שלנו, זה של המנהל, אז אסור לנו, 

 אריאל ויסוול:

 איפה שמחנים המורים?

 יובל בן בסט:

 כן, כן, פשוט לסדר את זה. 

  אריה פכטר:

כמו שאני לא עושה באזור התעשייה כי הקרקע לא שייכת לנו, ככה גם פה. אני אבדוק 

את זה מול המנהל כי אם אני אעשה את זה, הם יבקשו ממני תשלום או שכירות או 

משהו כזה. אבל מה שהיא אמרה, שעוברים מצד לצד רכבים, אנחנו נסגור את זה עם 

 עמודים ונפעל. 

 יובל בן בסט:

 בצורה יצירתית לצבוע את זה?אולי אפשר 

  אריה פכטר:

 איך תצבע כורכר?
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 יובל בן בסט:

 אז אפשר אולי עם אבנים להסדיר את זה. אי אפשר למצוא שום פתרון? 

 אלאלוף:-לירז גונן

 זה נחשב כחול לבן? צריך לשלם שם? 

 אריאל ויסוול:

 בגדול זה לחטיבה, למורים. כן, ולמורים יש פטור. 

 מזל שאול:

אני העליתי עוד הצעה לגבי מי שקמה, לעשות ועדה שהיא בלתי תלויה שלנו. אפילו 

 ועדה אד הוק, לא ועדה קבועה. 

 

 : ועדה לבחינת חריגות בתאגיד המים2הצעה לסדר היום 

הוק אשר תבחן את נושא החריגות -אבקש לעלות לסדר הצעה להקמת ועדת אד

. זאת על רקע טענות שעלו באחרונה בדיווחי הצריכה של התושבים על ידי מי שקמה

בישוב בנוגע לאמינות מדי המים המותקנים והמדידות של הצריכה. למען הסר ספק 

חשוב שהדברים ייבדקו גם על ידי גורם חיצוני ובלתי תלוי. מיד עם סיום עבודתה 

 נציג בפני התושבים בשקיפות מלאה את הממצאים שעלו מהבדיקה. 

 

  אריה פכטר:

זה כמו שאני עכשיו מבקש להקים ועדה לצריכת החשמל בבתים. זה בערך אותו דבר. 

זה לא בסמכותי בכלל. זה לא בסמכות המועצה. זה כמו שאני מבקש עכשיו להקים 

 ועדה לצריכה של, 

 מזל שאול:

אני לא רוצה עכשיו לעשות תאגיד מים באזור. אנחנו לא רוצים לעשות ועדה שהיא 

במקומות, ואנחנו יודעים שיש הרבה תושבים וזה לא רק באזור,  תאגיד המים, אלא

זה כמובן בכל הארץ, אבל אני מדברת על אזור כי זה מה שמעניין אותנו, אז יש מקרים 

 יתה לנו בעיה מול תאגיד המים. יחריגים ויש חריגות, אנחנו בעצמנו ה

  אריה פכטר:

ים -ים. בבת-ת את זה, מבתמזל, בואי אני אגיד לך משהו, אני יודע מאיפה לקח

 התאגיד הוא של העירייה, זה קצת שונה כי היו"ר, 

 מזל שאול:

ההיפך, אם זה היה של העירייה, זה היה אצלנו בפיקוח שלנו. כל נושא התאגיד המים 

 והבעיות שיש עם חריגות המים זה לא בידיים שלנו, 
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  אריה פכטר:

 נכון. 

 מזל שאול:

זה בידיים של חברה חיצונית ויש בעיה עם החברה החיצונית הזאת. אוקי? ידוע 

ומוכר. עכשיו, אנחנו  כבאים לכיוון התושבים, אני באה ואומרת בואו נעשה ועדה, 

כמו שעשינו ועדת תמרור, בואו נעשה ועדה, שאת אותם מקרים חריגים של המים, 

 אגיד המים הוא כלום, אין לו כוח. אנחנו נבדוק ונעזור לתושבים, כי התושב מול ת

  אריה פכטר:

מזל, כל המלצה שנקבל, הועדה הזאת תקבל, יגיע לתאגיד, יגידו קח את ההמלצה 

 שלך, את יודעת מה תעשה איתה. 

 מזל שאול:

 אני חושבת שכשזה בא מהרשות זה כוח אחר. 

  אריה פכטר:

 תן לי דריסת רגל לבדוק בכלל. יקודם כל, הוא לא י

 אלאלוף:-גונן לירז

 בדיוק, מה נבדוק? 

 מזל שאול:

 את הפניה של התושב. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 אבל את לא יכולה לבדוק. 

  אריה פכטר:

 איזה דריסת רגל יש לי שם? איך אני יכול לבדוק בכלל?

 אלאלוף:-לירז גונן

 איך את יכולה לבדוק? 

 מזל שאול:

 יתה, ימשמעית כשלנו האני אציין לך לשבח את משה ישי, אוקי? שחד 

 אלאלוף:-לירז גונן

אין ספק, אני לא יודעת מה את אומרת אבל עד כה את צודקת. באמת, השירות שלו 

 נפלא. 

 מזל שאול:

יתה לנו בעיה, לא אכנס לכל הפרטים, יאז אני אומרת שאנחנו מול תאגיד המים, ה

 יתה לנו בעיה מול התאגיד ובעצם זה שלצורך העניין משה יהם לא רלוונטיים, אבל ה
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יתה בעיה בשעונים של צריכת המים של יהתערב, דיבר וכו', בדקנו ובאמת גילינו שה

 תאגיד המים. הם שמו שעונים תקולים. 

 רימה ילין:

מנסה להילחם בתאגידי  12כבר כמה שנים. כבר כמה שנים ערוץ  12זה היה בערוץ 

 ליחים. הם מגיעים לחברי כנסת. המים ולא מצ

  אריה פכטר:

סליחה, מזל, בואי אני אגיד לך משהו. פונים אלי עשרות תושבים ואני בישירות עם 

המנכ"ל, אני יכול להגיד שהמנכ"ל חבר שלי אפילו. גם בדנקנר היו להם בעיות של 

 צריכת מים, 

 אריאל ויסוול:

 גם בהרצוג. 

 יובל בן בסט:

 ועדיין יש. 

 גרגורי דובקין:

 גם בבן צבי היה. 

  אריה פכטר:

גם בהרצוג וגם בבן צבי ופונים אלי ואני מרים טלפון למנכ"ל התאגיד ומבקש ממנו. 

אני לא צריך ועדה. כל השירות שאני מקבל ממנו היום, בגלל הועדה הזאתי הוא יהיה 

 אנטי למועצה. זה יהיה הפוך על הפוך. 

 יובל בן בסט:

 אריה, פעם היה נהוג שהוא היה מגיע לפה פעם בשנה או משהו כזה. 

  אריה פכטר:

זה כשהוא נותן את הדוחות הכספיים. זה בתחילת השנה אבל בגלל הקורונה זה לא 

 היה. אם הוא יגיע ואני אבקש ממנו לבוא, 

 יעקב פרידמן:

 שנה הבאה. 

  אריה פכטר:

 ם, שנה הבאה, כשהוא מפרסם את הדוחות הכספיי

 יובל בן בסט:

 כי באמת חשוב לנו להעלות את זה, זה מאוד כואב לתושבים. 
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  אריה פכטר:

אין בעיה, אני אביא אותו לכאן אולי לפני הדוחות, אחרי הדוחות, אני אדבר איתו 

ואני אבקש ממנו. כמו שעשיתי עם החירייה, ככה נעשה עם מנכ"ל התאגיד, אני אבקש 

 ממנו שיגיע. 

 בסט:יובל בן 

 אולי אפשר להעלות בפניו הצעות. 

 

 21-6אישור פרוטוקול ישיבה  – 1סעיף 

 

  אריה פכטר:

 , מי בעד אישור הפרוטוקול?6-21אישור פרוטוקול ישבה 

 יובל בן בסט:

 אני נמנע כי לא הייתי. 

 

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

 פלוריזדה, גרגורי דובקין, מזל שאול, אברהם הרמב"ם. 

 : יובל בן בסט. נמנע

 

 :החלטה

 . 6-2021' ישיבה מס פרוטוקול את קולות ברוב מאשרים

 

לנושא צו  21-7אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין  – 2סעיף 

 המיסים

 

  אריה פכטר:

לנושא צו המסים. מי בעד אישור  7-21אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 

 הפרוטוקול?  אושר פה אחד. 

 

 בעד: פה אחד. 

 :החלטה

 לנושא צו המיסים.  7-21ישיבה מס'  פרוטוקול פה אחד את מאשרים
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 יובל בן בסט:

אני רק רוצה להגיד שהנושא של ההייטק ממש חשוב לקדם את זה ואני כבר פניתי 

 למנכ"לים של השרים, שר הפנים, שר האוצר ושר המשפטים. 

  אריה פכטר:

 הלוואי ויתייחסו אליך ברצינות. 

 יובל בן בסט:

 יתייחסו. 

 

 2020לשנת  2אישור דוח רבעון  – 3סעיף 

 

  אריה פכטר:

. בגלל הקורונה משרד הפנים לא אישר לנו את זה, 2020לשנת  2אישור דוח רבעון 

היום הוא אישר את זה, אז אני מביא את זה לאישור המועצה. מי בעד אישור הדוח? 

 תודה. 

 

 בעד: פה אחד. 

 :החלטה

 . 2020לשנת  2פה אחד את דוח רבעון  מאשרים

 

 1.1.2023אישור הארכת שירות למבקר הרשות עד  – 4סעיף 

 

  אריה פכטר:

. מבקר הרשות, בן אוזיו הגיע לגיל 1.1.2023למבקר הרשות עד אישור הארכת שירות  

 . מי בעד הארכה? 1.1.2023-ויש לנו אפשרות להאריך את זה עד ל 67

 מזל שאול:

 אני מתנגדת. 

 

אלאלוף, יעקב פרידמן, יובל בן בסט, -עו"ד לירז גונן, ויסוול אריאל, פכטר אריה: בעד

 אליהו פלוריזדה, גרגורי דובקין, אברהם הרמב"ם. 

 : מזל שאול. נגד
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 :החלטה

 . 1.1.2023קולות הארכת שירות למבקר הרשות עד  ברוב מאשרים

 

. סה"כ התב"ר 610לתב"ר מצלמות מספר ₪  400,000הוספת  – 5סעיף 

 ₪ 955,000יעמוד על 

 

  אריה פכטר:

. אני אתן לכם סקירה מה עשינו ומה 610לתב"ר מצלמות מספר ₪  400,000הוספת 

 אנחנו מתכוננים לעשות. 

 יובל בן בסט:

 הישיבה מצולמת אז אם יש מקום שלא רוצים, 

  אריה פכטר:

יובל, אני אגיד לך משהו, אני זוכר שהייתי בצבא אז העליתי איזושהי הצעה שכל 

המצלמות צריך לראות אותן. אני לא צריך לתפוס, אני רוצה למנוע את הבעיה. אין 

 לי בעיה שאנשים ידעו שיש מצלמות ולא יעשו ונדליזם, בזה השגתי את המטרה שלי. 

 יובל בן בסט:

 הכל בסדר.  אני רק מסב את תשובת הלב,

  אריה פכטר:

אין לי בעיה עם זה. אז בקפלן עשינו, בגן פופאי עשינו, בית ספר יוספטל בחוץ עשינו, 

כיכר ארומה עשינו, על המצודה למעלה עשינו, פארק בגין עשינו, בפארק בגין אנחנו 

הולכים להוסיף עוד מצלמות כי היה שם ונדליזם לגבי הכלי נגינה, אנחנו הולכים 

 ף שם. בן גוריון איפה שהאשכול גנים. להוסי

 יובל בן בסט:

רגל, אפשר לעשות איזושהי הצללה? פנו אלי בעניין -אריה, לגבי בגין, יש שם את הקט

 הזה. 

  אריה פכטר:

רגל. אז מחר ירצו הצללה בכל מגרש כדורגל. אנחנו -לא, אנחנו לא עושים הצללה בקט

 לא עושים הצללות במגרשי כדורגל. 

בן גוריון, איפה שהגנים יש לנו מצלמות, עשינו שם לראות כי בדרך כלל משם אשכול 

 נכנסים לשבזי מאחורה ואנשים, 
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 יובל בן בסט:

 בשבזי יש לנו שם כבר?

  אריה פכטר:

בשבזי זה בהקמה. בניין המועצה במוקד פה למעלה ובבניין אפרידר, גם כן יש לנו 

מצלמות. מצלמות נוספות שהן בתהליכים, שאני מאמין שתוך חודש ימים יהיו, הן 

, בפארק מנהיגות, בבן גוריון פינת 24בהקמה, זה איפה שהאופה מבגדד, במצודה 

גם מי שמגיע מהצד הזה לשבזי ושם כצנלסון איפה שהכיכר כי אנחנו רוצים לתפוס 

היה בעיה עם חברת חשמל, היו צריכים פילר ובגלל זה התעכב, אני חושב שהפילר 

 הוקם בימים האחרונים. תוספת בפארק אזור ותוספת בפארק בגין. 

 מזל שאול:

 ההגדלה של התב"ר היא בגלל התוספות האלה?

  אריה פכטר:

לא, זה במסגרת התב"ר הקודם. עכשיו אנחנו מגדילים את התב"ר במשה שרת פינת 

אריאל שרון, לשים שם עוד מצלמה. בסוף אזור התעשייה, בדרך כלל שופכים שם זבל 

ויש שם וונדליזם, אז גם שם. בגינת משחקים ברחוב ירושלים וירושלים פינת צדוק, 

וסך כל התב"ר ₪  400,000סך הכל זה שנתפוס מי שבא לבני ביתך וכל המתחם הזה. 

 ₪.  951,000של המצלמות יהיה 

 יובל בן בסט:

 זה הכל עלינו? כי פעם קודמת היה לנו איזשהו מימון. 

  אריה פכטר:

 יש חלק קטן שמשטרת ישראל משתתפת. 

 אריאל ויסוול:

שואלים אותי שאלות תוך כדי על המצלמות. אנשים רואים ושואלים שאלות על 

 המצלמות. 

 אלאלוף:-לירז גונן

יש לי שאלה לגבי האזור של חנה סנש, יצחק שדה, אלי כהן. יש שם תכנון? אני חושבת 

 שתושבים רוצים, גם שם יש וונדליזם. 

  אריה פכטר:

אנחנו נשקול את זה אבל אני רוצה שיהיה ברור, אנחנו לא יכולים לשים מצלמה ליד 

 כל בית. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 זה ברור. 
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  אריה פכטר:

אנחנו לא יכולים לשים מצלמה ליד כל בית, אתם רואים לאט לאט אנחנו מרשתים 

ממליצה את הישוב. בדרך כלל אנחנו עובדים ביחד עם המשטרה ואיפה שהמשטרה 

איפה אתם חושבים שכדאי ₪,  200,000לנו, אני אומר למשטרה תשמע, יש לנו עוד 

 לנו לרשת, 

  אלאלוף:-לירז גונן

 זה ברור שיש תיעדוף. 

  אריה פכטר:

 איפה אתם חושבים ואם נמצא לנכון, אני לא אומר שבזה סיימנו את הזה. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 שבים וביקשו כי הם גם סובלים שם ברחובות. ברור, אני רק אומרת כי פנו אלי תו

  אריה פכטר:

אלי פונים כל יום מישהו מרחוב אחר שהוא סובל אנחנו נבדוק את זה והכל יהיה 

 ענייני. 

 יובל בן בסט:

 רק בואו נזכיר לתושבים במקרה של גניבה, מה צריך לעשות. 

  אריה פכטר:

מי שרוצה לצפות במצלמות צריך ללכת למשטרה, להגיש תלונה כי לא יכול להיות 

מצב שכל מי שבא לפה ורוצה לראות מצלמות, יכול להיות שהוא רוצה לראות את 

זאת הלכה עם ההוא וההוא הלך עם זאת, הכל דרך אישור משטרה וברגע שהמשטרה 

 מאפשרת, אנחנו נותנים. 

 יובל בן בסט:

 זה לפה, אליך, יורם? איך זה עובד אחרי שאני מגיש תלונה?  הם שולחים את

 יורם אורבך:

ברוב המקרים, אם זה באמת משהו רציני, הם באים לבד, הם לא צריכים אותך. הם 

 לא צריכים את התושב בשביל זה. 

  יובל בן בסט:

 אבל אם זה נגיד פריצה או איזה משהו כזה? 

 יורם אורבך:

 , אתה בא ונותנים לך להסתכל. אז הם נותנים לך אישור

 יובל בן בסט:

 אוקי. 
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  אריה פכטר:

 מי בעד הגדלת התב"ר? אושר פה אחד. 

 

 בעד: פה אחד. 

 :החלטה

. סה"כ התב"ר 610לתב"ר מצלמות מספר ₪  400,000ים פה אחד הוספת מאשר
 ₪.  955,000יעמוד על 

 

פיתוח תשתיות ₪ מיליון  1על סך  623אישור תב"ר מס'  – 6סעיף 

קרן ₪,  723,175 –השתתפות רמ"ח במוסדות ציבור עפ"י הפירוט הבא: 

 .276,285 –היטלי השבחה 

 

  אריה פכטר:

פיתוח תשתיות במוסדות ציבור עפ"י הפירוט ₪ מיליון  1על סך  623אישור תב"ר מס' 

המתחם איפה שהחניה  .276,285 –קרן היטלי השבחה ₪,  723,175 –השתתפות רמ"ח 

 של עזרא נמכר. 

 יעקב פרידמן:

 מה יבנו שמה?

  אריה פכטר:

 יחידות דיור. 

 יעקב פרידמן:

 אנחנו מתנגדים, אני ואריאל. 

  אריה פכטר:

 723,000מגרש שם נמכר והמנהל, בכדי להעביר לנו אין בעיה, אתם יכולים להתנגד. ה

מיליון, שהוא יעביר  1עודי לכך, תב"ר על יהוא חייב אותנו לפתוח תב"ר שיהיה י₪, 

ובכסף הזה נראה איפה אפשר לפתח ₪  276,000ואנחנו נוסיף ₪  723,000-לנו את ה

 ביישוב. 

 יעקב פרידמן:

 ביאליק, פרץ. 

  אריה פכטר:

 מי בעד? 
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 יעקב פרידמן:

שם במגרש הזה? מה אמור להיבנות   רגע, אריה, עכשיו רציני. מה הולכים לבנות

 שמה?

 אריאל ויסוול:

 יחידות דיור.  120-כ

 יעקב פרידמן:

 מגדלים? 3מגדלים,  2

  אריה פכטר:

2 . 

 יעקב פרידמן:

 אבל זה למגורים או להשכרה?

  אריה פכטר:

 מגורים, מגורים.  

 אלאלוף:-לירז גונן

 לא יהיה חנויות, משרדים?

 יעקב פרידמן:

 שנים?  10אריה, כמה זמן? 

  אריה פכטר:

 מה פתאום. 

 יורם אורבך:

 זה עסק פרטי, זה לא פינוי בינוי. 

 יעקב פרידמן:

 מישהו רכש את זה?

 יורם אורבך:

 הם כבר רצים עם התוכניות. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 כן, בטח, המנהל, היה מכרז. 

 יעקב פרידמן:

 ומה עם עזרא? 

  אריה פכטר:

 זה לא על השטח של עזרא. 
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 יעקב פרידמן:

 אבל יצטרכו להוציא אותו משם. 

  אריה פכטר:

 מה שצריך, יעשו. 

 יובל בן בסט:

 יש צפי מתי תתחיל הבניה שם, איפה זה עומד? 

  אריה פכטר:

מיליון שקל, שווי קרקע ליחידת  100-היזמים קנו את המגרש בסכום מטורף, קרוב ל

 קרקע ליחידת מגורים, זה מטורף. ₪ ומשהו אלף  ₪900, מיליון  1-מגורים זה קרוב ל

 יעקב פרידמן:

 ?120וכמה דירות, 

  אריה פכטר:

 , 120-משהו קרוב ל

 יעקב פרידמן:

 אין רווח מפה. 

  אריה פכטר:

מיליון  100שקל. בן אדם שהשקיע  950,000, 900,000-קרקע ליחידת מגורים קרוב ל

מיליון שקל, וגם לא קנתה את זה  100זה. הוא לא ישים שקל, הוא ירוץ ליישם את 

חברה שיש לה רזרבות של כספים. חברת שרבט, הם יושבים כבר מול מהנדסת 

מטר מסחר. מי שקבע מה  1,500או  1,000ולמטה אמור להיות  המועצה לתוכניות

 יהיה שם, זה המנהל. ברגע שהמנהל מפרסם מכרז, הוא צריך להגיד מה יהיה. 

 פרידמן: יעקב

 עכשיו אני רציני, לתושבים אין זכות להתנגד לסיפור הזה?

  אריה פכטר:

 תה אפשרות לתושבים להתנגד, יהי

 יורם אורבך:

 יתה בהתנגדות, עשתה דגם של בניין. יישטי הנתה והתנגדו. צביה בנביהי

 מזל שאול:

 עדת המשנה. ונכון, זה היה בו

 אריאל ויסוול:

  .לא, לא
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 פרידמן:יעקב 

 ומה? 

 יורם אורבך:

 אמרו לה שהיא עשתה הצגה יפה ועברו הלאה. 

 יעקב פרידמן:

 ישטי?נמה היא קשורה, צביה בנב

 יורם אורבך:

 זה מעל הבית שלהם, של שלמה שש. 

 יעקב פרידמן:

 אה, הבנתי. 

  אריה פכטר:

 גם עזרא התנגד וגם שלמה שש התנגד והועדה המחוזית לא קיבלה את ההתנגדות. 

 יעקב פרידמן:

 אריה, ומה עם הכניסות והיציאות?

  אריה פכטר:

 הכל אנחנו בודקים. 

 יעקב פרידמן:

. אני רוצה להגיד לך משהו. אני בדרך כלל דואג לצאת בשש וחצי, אני נוסע 44כביש 

פנה, יושב עד שמונה וחצי ואז הולך למשרד. אם אני יוצא ויצמן פינת דולבית קפה ב

 ברבע לשבע, היום החזן עיכב את התפילה של האשכנזים, יצאתי ברבע לשבע, 

  אריה פכטר:

 אני הייתי בטוח שהיום הוצאת ספר תורה, בגלל זה התעכבת. 

 יעקב פרידמן:

 לא, היום אין ספר, יום שלישי. 

  אריה פכטר:

 י. אה, חשבתי יום שנ

 יעקב פרידמן:

ונעמדתי.  44דלק מצד ימין של כביש היצאתי ברבע לשבע, יצאתי, עברתי את תחנת 

 זה לא נורמלי. 

  אריה פכטר:

 יענקי, על זה אנחנו לא אחראים. אני רק רוצה להגיד לך, 
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 יעקב פרידמן:

 עכשיו, שני מגדלים, פישמן, 

 יורם אורבך:

 יש לי רעיון בשבילך, תעביר את המשרדים של דן לאזור. 

  אריה פכטר:

 . 44יענקי, מה שבונים באזור זה טיפה בים על מה שנוסע בכביש 

 יעקב פרידמן:

 נכון, נכון. 

  אריה פכטר:

אני רוצה להגיד לך ואני מדבר עם חברים שלי ראשי רשויות. בשום מקום בארץ אין 

 מו באזור. תיסע באזור התעשייה, בקפלן, ישיבות לכבישים מרכזיים כ

 אלאלוף:-לירז גונן

 גם בחריש שזאת עיר חדשה, 

  אריה פכטר:

 , אתה עומד אולי דקה. נכון, לפעמים, 44גם בקפלן וגם בהרצל ביציאות לכביש 

 יעקב פרידמן:

 , עזוב. 44-לא, אתה נתקע ב

  אריה פכטר:

. אבל אני חושב שעכשיו, מה שהם רוצים לעשות עם 44אנחנו לא אחראים על 

 הכניסות לתל אביב, אולי זה יוריד. 

 יעקב פרידמן:

 מי יעשה את זה? הם לא יעברו בחירות. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 יהיה לך אופניים, אתה לא שמעת בתחילת הישיבה?

 יעקב פרידמן:

 י ביום חמישי. אני אלקק לה עכשיו. אתה יודע שאני נפגש עם השרה מיכאל

 מזל שאול:

 יענקל'ה, תדבר עם אריה בפרטי. 

 יובל בן בסט:

 . 1זו שרת התחבורה, אז בבקשה אם אפשר לכיוון יציאה 

 לאה רזון:

 אנחנו איתה בשיח. 
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 מזל שאול:

אריה, אני מבינה שעוד לא בחנתם מה במוסדות ציבור, אבל כיוון יש של איזה פיתוח 

 רוצים לעשות ומאיזה מוסדות ציבור זה יכלול?

  אריה פכטר:

 מה? לא הבנתי. 

 מזל שאול:

 אני חזרתי לסעיף כי עוד לא הצבענו.

  אריה פכטר:

 אני לא יודע, הם חייבו אותנו לפתוח תב"ר, זה לא למוסדות ציבור, 

 אריאל ויסוול:

 למה שלא נפתח?₪,  723,000אנחנו מקבלים 

  אריה פכטר:

אני עוד לא יודע להגיד לך. הם כדי להעביר לי את הכסף, הם ביקשו ממני לפתוח 

תב"ר. אני אפתח את התב"ר, יעבירו את הכסף, נשב ונעשה חושבים איפה צריך 

 לשדרג. 

 אריאל וויסוול:

 יש לנו במועצה דברים להגדיל, חסר?

  אריה פכטר:

 אנחנו נראה לאן הכסף ילך. 

 מזל שאול:

 את זה לישיבת המועצה, להראות את התוכנית?אפשר להעלות 

 אריאל ויסוול:

 אין לנו עוד תוכנית, כשתהיה. 

 מזל שאול:

 כשתהיה, אם אפשר, אני רוצה לבקש להראות את זה בישיבה. 

  אריה פכטר:

 אין בעיה. 

 אריאל ויסוול:

 קודם שנקבל את הכסף. 

 מזל שאול:

ובהמשך למה שיובל אומר, לבחון כן את הנושא של ההצללות, לראות אם יש 

 מקומות, גינות ציבוריות, 
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 אריאל ויסוול:

 אנחנו עושים כל הזמן, אנחנו מוסיפים כל הזמן. 

 מזל שאול:

 לראות אם כל הגינות מוצללות. 

 אריאל ויסוול:

 הוספנו בפופאי, אנחנו מוסיפים. 

 מזל שאול:

 כי זה מוסד ציבורי. 

  אריה פכטר:

, אנחנו רק בשנה האחרונה הוספנו בגן פופאי את ההצללות 95%-אני שמח להגיד  שב

 בהרבה מאוד כסף, בז'בוטינסקי. 

 אריאל ויסוול:

 בגן מכשפה. 

  אריה פכטר:

הוספנו בז'בוטינסקי איפה שהמתקנים של הילדים בשתי הגינות הקטנות שמנו, בגן 

 פופאי עשינו הצללה ענקית, בגן מכשפה ברמז שמה עשינו הצללה. 

 יובל בן בסט:

 בירושלים מתוכנן?

 אריאל ויסוול:

 דרג כל הגינה בקרוב, הולכת להיות שם גינה מיוחדת. בירושלים הולכת להשת

  אריה פכטר:

אנחנו אחראים על הכסף של המועצה, של התושבים. אם אני רואה מקום שיש עצים 

 והוא מוצל, אני לא אעשה בשביל להגיד עשיתי. אין בזה שום היגיון. 

 אריאל ויסוול:

 למשל במשה שרת יש הצללה הכי יפה שבעולם, טבעית. 

 יובל בן בסט:

 נכון.

  אריה פכטר:

 אבל ברגע שאנחנו רואים מקומות שצריך לעשות, עושים. 

 מזל שאול:

 אז רק בקשר לתב"ר, אם אפשר שכשתהיה תוכנית, להציג אותה. 
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  אריה פכטר:

 אין בעיה. 

 התב"ר?  אישור מי בעד 

 

 פה אחד.  בעד:

 :החלטה

פיתוח תשתיות במוסדות ציבור ₪ מילטון  1ע"ס  623פה אחד את תב"ר  מאשרים
 ₪.  276,825קרן היטלי השבחה: ₪,  723,175 –עפ"י הפירוט: השתתפות רמ"י 

 

קריאת שם בית ספר על שם הנשיא החמישי של מדינת  – 7סעיף 

 ישראל

 

  אריה פכטר:

תה אצלי עמותה מטעם הנשיא יצחק נבון והם ביקשו מאיתנו, שכמעט ברוב יהי

המקומות בארץ הנציחו את יצחק נבון במוסדות חינוך ובבדיקה שהם עשו, אין מוסד 

 חינוכי, 

 יובל בן בסט:

 יש לנו את טיפת חלב. 

  אריה פכטר:

 זה על אופירה. 

 יובל בן בסט:

 הסיפור. אז בואו נשנה את זה ליצחק נבון ונגמר 

 אלאלוף:-לירז גונן

 4סליחה, עם כל הכבוד, צריך שיהיה על שם אישה. ברגע שיהיה מוסד חינוכי, יש פה 

מוסדות חינוכיים בתי ספר, אחד זה השבעה, בסדר, אבל זה קרוי בסך הכל על שם 

גברים בסוף. כל השאר גם על שם גברים, אני חושבת שהמוסד החינוכי הבא צריך 

 סר לנו נשים פה. להיות קרוי על שם אישה מעוררת השראה. לא ח

 מזל שאול:

 גולדה מאיר. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 גולדה מאיר, עדה יונת, יש הרבה. 
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  אריה פכטר:

אין פה שום קואליציה, שום אופוזיציה, זכותכם להביע דעה, זכותכם להצביע מה 

 שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים. מה שהמועצה תחליט, יהיה מקובל עלי. 

 אריאל ויסוול:

 העמדת אותנו במצב, 

 אלאלוף:-לירז גונן

 , -אני מתנצלת, אני לא מצליחה להבין למה זה עכשיו על ה

 גרגורי דובקין:

 הוא יליד אזור? לא. הוא תושב אזור? לא. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 אבל גם למה זה עלה עכשיו?

 יורם אורבך:

 אין לנו הרבה נשיאים שהיו תושבי אזור, זה לא רלוונטי. 

 שאול:מזל 

 גם איזה בית ספר לשנות? 

 אריאל ויסוול:

 בית ספר הבא, הולכים לבנות באופיס טקסטיל. 

 אלאלוף:-לירז גונן

 יצחק נבון היה אדם מקסים ומשכמו ומעלה ועשה הרבה, 

 מזל שאול:

 כשיהיה בית ספר נדון בזה. אני מציעה לדחות את זה. 

  אריה פכטר:

 אני מעלה הצעה, מי בעד לקרוא על שם נבון, מי בעד לדחות. חברים, 

 אלאלוף:-לירז גונן

 אוקי, אני רוצה להגיד כמה מילים. 

 אריאל ויסוול:

 אני בעד לדחות עכשיו בגלל לירז. 

 מזל שאול:

 גם אני בעד לדחות. 
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  אריה פכטר:

את בית ספר  מי בעד לקרוא לבית ספר עתידי על שם נבון? אני לא הולך להחליף

יוספטל ולא השבעה ולא מימון. מי בעד לדחות את ההחלטה לקבלת שם לבית הספר 

 שיבנה בעתיד בסמיכות לבניה? אז נחליט על שם. מי בעד לדחות?

 : פה אחד. בעד

 

 :החלטה

 . שיבנה בעתידלכם פה אחד לדחות את ההחלטה לקבלת שם לבית ספר מאשרי

 

  אריה פכטר:

 יצחק נבון עכשיו?מי בעד להנציח את 

 פה אחד.  נגד:

 

 

 

  

  ______________                                                         ____________ 

 אריה פכטר        יורם אורבך     

 המנכ"ל המועצה                                                                 ראש המועצ    

 

 ננעלההישיבה 


