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 2021-05פרוטוקול 

 מישיבת מועצה אשר התקיימה

 2021 מאי 18 "אפתש סיווןבז' לישי שביום 

 

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

גרגורי יובל בן בסט, אוריאל תנעמי, אליהו פלוריזדה, פרידמן, 

 יאת אייזנר. לדובקין, 

 אברהם הרמב"ם, מזל שאול.  :חסרים

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

 . המועצה ראש לשכת

 

 :3018  הישיבה התחילה בשעה

 :3019              הסתיימה בשעה

 

 ל סדר היום:ע

 דיווחי ראש המועצה. 

 . 4-21אישור פרוטוקול ישיבה  .1

 . 4-20, 3-20אישור דוחות רבעוניים של המועצה:  .2

 2020", לשנת 2000דוחות הכספיים של החברה הכלכלית "אזור אישור ה .3

 . 11.5.2021עפ"י פירוט מישיבת הדירקטוריון מיום 

סה"כ ₪.  20,000אישור תוספת תמיכה לעמותה "למען וביחד" סך של  .4

 ₪.  40,000התמיכה תעמוד על 

מקרן היטלי השבחה, לטובת הקמת  300,000על סך  622אישור תב"ר  .5

שפתי "בשביל הספרים" בגן ירושלים אשר ברחוב /פארק מוטורי

 ירושלים. 

 שונות.  .6

 

 2021-5 המניין מן מועצה ישיבת

 

 דיווחי ראש המועצה

  אריה פכטר:

. אנחנו ניתן סקירה 5/2021אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מספר ערב טוב, 

את קצרה על מה שקורה אצלנו ביישוב. סך הכל אתם עוקבים בתקשורת ומכירים 
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היישוב, סך הכל ביישוב, לשמחתנו, עד היום לא היה איזשהו אירוע חריג. נכון 

שנפלו פה רסיסים בכל מיני רחובות, כמעט אין רחוב באזור שלא נפל איזשהו רסיס, 

אני חושב. ויש כמה פגיעות בבתים, לא פגיעות רציניות, אבל יש כמה פגיעות. אנחנו 

פני שפיקוד העורף הנחה אותנו לפתוח. ברגע פתחנו את המקלטים הציבוריים עוד ל

שראינו שקצת מתחמם, פתחנו את המקלטים. אנחנו מתחזקים את המקלטים 

במשך כל השנה ונכון שתגברנו, הכנסנו שתיה, דאגנו שהשירותים יהיו נקיים, 

תאורה. את הדברים הבסיסיים אנחנו כן נותנים במקלטים, אנחנו לא יכולים לתת 

וכו' וכו' וכו', אבל את הדברים הבסיסיים אנחנו כן נותנים לטובת  מיטות וכורסאות

 10התושבים. אני רואה שריכוזים מאוד גדולים של תושבים יש ביצחק שדה 

. פתחנו את כל מוסדות החינוך גם כן לטובת התושבים. 7וגם בקפלן  8וביצחק שדה 

ם הקרובים, אז פתחנו להם, מכיוון שהמקלט שם אמור להיהרס בימי 5-ו 3בקפלן 

פתחנו גם את המקלט בבית ספר השבעה והוא במצב טוב. לצערי, התושבים לא 

שומרים על המקלטים בצורה ראויה. בסך הכל הם יורדים לשם והם צריכים לשמור 

 ואנחנו לא יכולים להיות בייביסיטר של כל תושב ותושב. 

  אוריאל תנעמי:

 ים? סליחה, מה עם המקלט הציבורי ליד הגני ילד

  אריה פכטר:

 , הוא פתוח. 7אמרתי, 

 יורם אורבך:

 יש חשמל, יש מים. 

  אריה פכטר:

היתה בעיה של חשמל, סידרנו את החשמל וסידרנו את המים, הוא סביר בהחלט. 

אני שמח שבשנים האחרונות מתקציב המועצה הוספנו מיגוניות, גם בגני הילדים 

מיגוניות. איך קוראים לגנים שם,  , יש שם שתי7ליד האנדרגאונד שמה, בקפלן 

 אריאל?

 אריאל וייסוול:

 רקפת וסיגלית, נדמה לי. 

  אריה פכטר:

הוספנו שם מיגוניות. גם בעירית וסביון הוספנו. עוד לפני שהתחלנו בשיפוץ בבית 

ספר יוספטל, השקענו קרוב למיליון שקל בבניית שני חדרים שמשמשים גם כן 

גן אחד, כל מוסדות החינוך ממוגנים. יש לנו רק גן אחד, לכיתות לימוד. היום, חוץ מ

ילדים, אבל גם בזמן חירום הילדים עוברים לגן אחר,  8גן שקד, שזה גן קטן של 

 שהוא ממוגן, אז אין לנו בעיות. 
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 אריאל וייסוול:

 ילדים בבן צבי.  8ילדים אז הם עוברים לגן עם  8הם רק 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 ה לא פתוח בימים האלה. אבל הגן הז

 אריאל וייסוול:

 לא חשוב, אבל אם, 

  אריה פכטר:

 בוא נצא מנקודת הנחה שיחזרו ללימודים ביום ראשון, אז כל המוסדות חינוך, 

 :פרידמן יעקב

 ביום שישי אין סיכוי? 

 אריאל וייסוול:

 קשה להאמין. 

  אריה פכטר:

פה כמעט כל יום ישיבת מל"ח, אז כל המוסדות חינוך ממוגנים, אנחנו מקיימים 

המקלט במועצה פתוח, פיקוד העורף יושבים כאן. ביום הראשון גם אנחנו היינו פה 

כמעט כל הלילה ושלא נזדקק אבל אם יקרה משהו, אני חושב שאנחנו די ערוכים 

 ומוכנים לשעת צרה. יש למישהו שאלות, הבהרות לגבי זה? נעבור לסדר היום. 

 

 21-4וטוקול אישור פר – 1סעיף 

 

  אריה פכטר:

 , מי בעד אישור הפרוטוקול ירים את היד. 4-2021אישור פרוטוקול 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 אני לא הייתי. 

 

 :החלטה

 . 4-2021' ישיבה מס פרוטוקול את קולות ברוב מאשרים

 

 20-4, 20-3אישור דוחות רבעוניים של המועצה:  - 2סעיף 

 

  אריה פכטר:

 , שאלות? הגזבר נמצא כאן. 4-20, 3-20ת רבעוניים של המועצה אישור דוחו
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 יובל בן בסט:

 תקופת הקורונה בתכלס לא השפיעה. כל הקורונה בשנה האחרונה. 

 משה אלזרט:

 אתה שואל שאלה ספציפית?

 יובל בן בסט:

 לא, באופן כללי אני שואל. 

 משה אלזרט:

 ו, גם ההוצאות ירדו. השפיעה, בוודאי שהיא השפיעה כי גם ההכנסות ירד

  אריה פכטר:

 אנחנו עם אצבע על הדופק. 

 אריאל וייסוול:

 עשינו העברות לפי מה שצריך. 

  אריה פכטר:

ירים את היד. מי נגד, מי נמנע? אורי  4-20, 3-20מי בעד אישור הדוחות הרבעוניים 

 נמנע. 

רידמן, יובל בן אלאלוף, יעקב פ-עו"ד לירז גונן, וייסוול אריאל, פכטר אריהבעד: 

 בסט, אליהו פלוריזדה, גרגורי דובקין, ליאת אייזנר.

 נגד: אוריאל תנעמי. 

 

 :החלטה

 . 4-20, 3-20את הדוחות הרבעוניים של המועצה  קולות ברוב מאשרים

 

" 2000אישור הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית "אזור  – 3סעיף 

 .11.5.2021ם עפ"י פירוט מישיבת הדירקטוריון מיו 2020לשנת 

 

  אריה פכטר:

עפ"י פירוט  2020" לשנת 2000אישור הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית "אזור 

מישיבת הדירקטוריון. קיימנו ישיבת דירקטוריון לפני שבוע, אישרנו את הדוחות 

 הכספיים ואנחנו צריכים להביא את זה לאישור המועצה. 

כלכלית. נכון להיום, החברה הכלכלית אני אתן סקירה קצרה על מה קורה בחברה ה

די רדומה ומשה, הגזבר, הסכים לקחת על עצמו את הניהול של מה שיש היום. אבל 

בעתיד אנחנו מתכוננים, מי שיודע בתוכנית המתאר אזור התעשייה עומד לעבור 

שדרוג מאוד רציני ואז אנחנו מתכוננים באזור התעשייה עירוב שימושים, גם מסחר, 
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ם, גם תעשייה ואז נצטרך שמישהו ינהל את זה, אז אני מתכונן לתת את זה גם מגורי

לחברה הכלכלית לנהל את זה ויכול מאוד להיות שנצטרך לבחור מנכ"ל לחברה 

הכלכלית, שהוא ינהל את זה כי יש הרבה עבודה בזה. כשזה יהיה אקטואלי, ניקח 

התעשייה, תוכנית  מישהו שינהל את זה. אנחנו מתקדמים מאוד בתוכניות באזור

המתאר, אני מאמין שתבוא לאישור הועדה המחוזית בחודשים הקרובים וכשזה 

 יבוא לאישור ונראה שיש תזוזה, ניקח את מנכ"ל לחברה הכלכלית. 

 מי בעד אישור הדוחות הכספיים? מי נמנע? 

 אוריאל תנעמי:

 אני נמנע. 

וף, יעקב פרידמן, יובל בן אלאל-עו"ד לירז גונן, וייסוול אריאל, פכטר אריהבעד: 

 בסט, אליהו פלוריזדה, גרגורי דובקין, ליאת אייזנר.

 נמנע: אוריאל תנעמי. 

 

 :החלטה

" 2000את הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית "אזור  קולות ברוב מאשרים
 . 11.5.2021עפ"י פירוט מישיבת הדירקטוריון מיום  2020לשנת 

 

 20,000ותה "למען וביחד" סך של אישור תוספת תמיכה לעמ – 4סעיף 

 ₪. 40,000סה"כ התמיכה תעמוד על ₪. 

 

  אריה פכטר:

שקל. סך התמיכה  20,000אישור תוספת תמיכה לעמותה "למען וביחד" סך של 

שקל. יש לנו עמותה של אביבה עורקבי וראובן אסייג. העמותה  40,000תעמוד על 

, הם מחלקים מזון למשפחות יושבת בקראוון ליד מגרש הכדורגל, ליד המתנ"ס

נזקקות פעם בשבועיים, פעם בשלושה. הם עושים עבודת קודש, הרבה מאוד 

מתושבי המקום תורמים לעמותה, אבל הם היו אצלי לפני כמה ימים ואמרו לי 

שבעקבות המצב מספר המשפחות הנזקקות גדל, אז הם ביקשו מאיתנו תוספת. 

לנו אפשרות להגדיל את התמיכה בעוד  לשמחתנו, בתמיכות השארנו רזרבה אז יש

 ₪?  20,000-מי בעד הגדלת התמיכה ב₪.  20,000

 יובל בן בסט:

 ? 20,000זה יספיק להם 

 אריאל וייסוול:

 . 20,000זה מה שהם ביקשו. זה תוספת של 
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 משה אלזרט:

 . 20,000זה תוספת, הם קיבלו כבר 

 

 :החלטה

סה"כ ₪.  20,000וביחד" סך של חד תוספת תמיכה לעמותה "למען א פה מאשרים
 ₪.  40,000התמיכה תעמוד על 

 

מקרן היטלי השבחה, ₪  0300,00על סך  622אישור תב"ר  – 5סעיף 
לטובת הקמת פארק מוטורי/שפתי "בשביל הספרים" בגן ירושלים 

 אשר ברחוב ירושלים.

 

  אריה פכטר:

קמת פארק מקרן היטלי השבחה לטובת ה₪  300,000על סך  622אישור תב"ר 

מוטורי/שפתי בשביל הספרים בגן ירושלים אשר ברחוב ירושלים. כל הגננות באו 

אלי בהצעה מאוד מעניינת, אין את זה עוד בארץ. הן הסתובבו באזור והן חושבות 

שהגן ברחוב ירושלים הוא הכי מתאים לעשות פארק מוטורי. זה יכול לשרת את כל 

נו את הילדים. הם מאוד התלהבו מזה, אני הילדים הגנים לכל מיני צרכים שהם יפ

 ₪.  300,000גם חושב שזה דבר טוב ואנחנו נלך לבנות כזה גן. העלות היא בסביבות 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 אבל זה יהיה בגינה הציבורית?

  אריה פכטר:

 הגינה הציבורית, על השבילים. 

 אריאל וייסוול:

רת הכתפיים. זה יהיה גם שפתי וגם היו מתקנים למשל שיהיה שלט לחיזוק חגו

מוטורי. מי שיארגן את הכל, גם קלינאית תקשורת, גם ריפוי ועיסוק, זאת אומרת 

זה שלל יועצים ולפי זה יקימו את הגן הזה. יבנו גן שיהיה פתוח לכל התושבים, ז ה 

 תוספת לאחר הצהריים, להגיד להורים שיוכלו לקחת את הילדים. 

 וף:אלאל-ד לירז גונן"עו

 זה מהמם. 

 אריאל וייסוול:

אין כזה עוד בארץ. היו פה כל הגננות שכולן מעוניינות, קשה היה לעמוד בפניהן. הן 

 קיבלו את זה באהבה ובקלות. 

 גרגורי דובקין:

 זה במילים אחרות מתקני כושר. 
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 אריאל וייסוול:

 לא כושר, זה מתקני שעשועים שכל אחד יסביר מה ניתן לעשות. 

 אלאלוף:-ז גונןד ליר"עו

 יש ערך מוסף. 

 אריאל וייסוול:

 בדיוק, ערך מוסף לחזק תחום אחר זה המוטורי וגם יהיו דברים בשפה, אותיות. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 כמו גן בעברית בראשון. 

 אריאל וייסוול:

הגן בעברית בנוי על משהו אחר, זה פה יותר לימודי ומוטורי, שני התחומים האלה, 

 אותו עכשיו עם אנשי מקצוע.  שבונים

  אריה פכטר:

ירים את ₪?  300,000על סך  622אני חושב שזה דבר מבורך. מי בעד אישור תב"ר 

 היד. אושר פה אחד, תודה. 

 

 :החלטה

מקרן היטלי השבחה, לטובת הקמת ₪  300,000ע"ס  622ם פה אחד תב"ר מאשרי
 ר ברחוב ירושלים. פארק מוטורי/שפתי "בשביל הספרים" בגן ירושלים אש

 

 שאילתות – 6סעיף 

 שאילתות סיעת הליכוד:

  חניה לקטנועים: .1

באזורי החניה אשר נמצאים בפיקוח של רשות החניה קיימת חניה לרכבים 

  גלגלים.  4פרטיים ו/או משאיות או כל רכב הנוסע על 

 שאלתי היא: מדוע אין חניה ייעודית לרוכבי קטנועים?

 

 

  אריה פכטר:

 שאילתות של סיעת הליכוד. נעבור ל

אזורי החניה אשר נמצאים בפיקוח של רשות החניה קיימת חניה חניה לקטנועים: ב

גלגלים. שאלתי היא: מדוע  4לרכבים פרטיים ו/או משאיות או כל רכב הנוסע על 

 אין חניה ייעודית לרוכבי קטנועים?

י שעובר מי , איפה שהיה פעם המוניות של הפלד, לקחנו מהם ויש שם, מתראו

הפיצריה, קצת בסמיכות למוניות הפלד, יש שם חניה של קטנועים ומחנים שם. פעם 
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היו מחנים על המדרכות מול הבניין של אפרידר ואז אכפנו את זה וכל יום מי שעובר 

קטנועים שם. אני יודע שהיתה בקשה לקטנועים  30-40יכול לראות שעומדים 

, אני חושב שאישרנו את זה בועדת תנועה, ברחוב הבנים, זה הגיע לועדת תנועה

 לסמן שם חניה לקטנועים. 

 יובל בן בסט:

 זה עלה ואז אמרנו שנבדוק את זה שוב פעם? אני לא זוכר. 

  אריה פכטר:

 גם אני לא זוכר בדיוק. 

 יובל בן בסט:

 משהו שצריך לגשת עוד פעם ולבדוק את זה. 

 אריאל וייסוול:

 נבדוק עם משה ישי. 

  טר:אריה פכ

גש עם יועץ התנועה ויבדקו. אבל אני לא רואה, אורי, שיש יאז אמרנו שמשה ישי י

דרישה. אני רוצה שתבינו, כל קטנוע שנשים זה לוקח חניה של רכבים ויש מצוקה 

מאוד גדולה של רכבים, למרות שאנחנו הוספנו מאות חניות ובמיוחד בשכונת בן 

שגני הילדים, בז'בוטינסקי הוספנו חניות. גוריון, את כל החניות מאחורה, גם איפה 

 אני לא חושב שיש מקום להוסיף עוד חניות גם לקטנועים. אם תבוא דרישה, 

 אוריאל תנעמי:

אני מדבר על אזורי התעסוקה בעיקר, אזור התעשייה, איפה שיש צריכה יומיומית, 

עומד  יעודית, שיקרה מצב שבן אדםילא בזמן אחרי הצהריים וצריך לסמן כחניה 

 ככה ואז הוא תופס. 

 אריה פכטר:

נכון. אבל אתה יודע מה? יכול מאוד להיות, אריאל, בחניה מול אלברט, לקחת חניה 

 אחת או שתיים לאופנועים. 

 אריאל וייסוול:

 צריך לבדוק את זה. אין בעיה, נעשה עוד בדיקה. 

 

כשהתקבלה החלטה על שדרוג והחלפת  –מצלמות בשכונת בן גוריון  .2

כי יש לקחת  מות ברחבי היישוב ביקשתי לא אחת בישיבות המועצהמצל

  בחשבון גם את שכונת בן גוריון. 

שאלתי היא: מדוע עד עכשיו לא הו תקנו מצלמות ברחבי השכונה והאם יש 

 כוונה לחברה לרשת המצלמות של היישוב. 
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  אריה פכטר:

ל שדרוג והחלפת כשהתקבלה החלטה ע –מצלמות בשכונת בן גוריון  – 2שאילתא 

מצלמות ברחבי היישוב ביקשתי לא אחת בישיבות המועצה כי יש לקחת בחשבון גם 

שאלתי היא: מדוע עד עכשיו לא הו תקנו מצלמות ברחבי  את שכונת בן גוריון. 

 השכונה והאם יש כוונה לחברה לרשת המצלמות של היישוב. 

צלמות. אנחנו הולכים להקים, לפני שבוע התקנו בשכונת בן גוריון מעל הגני ילדים מ

 אני מאמין בשבוע הבא, היתה לנו בעיה של החשמל בכצנלסון פינת בן גוריון, 

 אריאל וייסוול:

 של הפיר חשמל, יש לנו שם בעיה. 

  אריה פכטר:

היתה לנו בעיה שם עם החשמל, סגרנו את זה עם חברת חשמל, אני חושב שכבר 

 גם יעמידו שם, העמידו את זה ואני מאמין ששבוע הבא 

 אריאל וייסוול:

 איפה שהגנים כבר עובד. 

  אריה פכטר:

יעמידו שם תורן עם מצלמות. אני רוצה להגיד לכם שהמצלמות עושות את העבודה. 

 היה לנו וונדליזם בפארק בגין, עלינו על זה. היה מישהו שהפיל עמוד במשה שרת. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 המוסיקה?  מה, שהרסו את המתקנים של

  אריה פכטר:

 כן, עלינו על זה. 

 אריאל וייסוול:

 האירוע שהיה עם השוקר חשמל תפסו וטיפלו ועשו. 

  אריה פכטר:

 והיה עמוד שנפל, 

 אריאל וייסוול:

 מול טיפת חלב היתה תאונה. הנה, הרכב פה. 

 יובל בן בסט:

 למה הוא עדיין פה?

 אריאל וייסוול:

 ם דוח, אסור לנו לגעת בו. כי אסור לפנות. הוא קיבל ג

 אוריאל תנעמי:

 גם למקרים כאלה צריך לפנות למשטרה כדי? 

  אריה פכטר:
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 כן, זה החוק. 

 אריאל וייסוול:

 אבל גם פה עלינו וראינו מה קרה, את ההשתוללות של הנהג. 

  אריה פכטר:

ה גם באזור התעשייה ראינו מישהו משליך פסולת, איפה שמטרני בסוף. עלינו על ז

כי עקבנו אחריו דרך המצלמות בכיכר. יתרה מכך, אני ביקשתי שאם צריך להגדיל 

תב"ר על תוספת מצלמות, אנחנו נגדיל תב"ר על תוספת מצלמות. אנחנו רוצים 

 לרשת כמה שאנחנו יכולים, אז זה לגבי המצלמות. 

 

 הצעה לסדר:

רץ יה באימקלטים וממ"דים: בתקופה זו של תקיפות החמס נגד האוכלוס .3

ובכלל זה תושבי אזור, ידוע לי ואני מאמין שגם לכל אחד מהיושבים סביב 

שולחן זה כי קיימת בעיה קשה של מיגון מתאים. סיוע של ממ"דים וחדרי 

מיגון לתושבי אזור הינה פעולה חשובה לעתיד היישוב. בכך ניתן מענה 

בשילוב פעולות של הרשות והתושב על מנת לתת להם את מירב ההגנה 

  פני מתקפות כאלה ואחרות. מ

  הצעתי למועצה בעניין זה הוא פעולה בשני שלבים: 

א. הקמת וועדה מיוחדת אשר תדון בכל הקשור לסיוע בהקמת ממ"ד, 

בשיפוץ ושדרוג המקלטים בבתים הפרטיים והמשותפים לכל תושב הן 

  בהיבט המקצועי והן בפן הכלכלי. 

קצועי של הרשות המקומית )בעניין ב. הכנת תוכנית ביצוע הכוללת ליווי מ

דרישות פיקוד העורף(, סיוע בהלוואות לטווח ארוך באמצעות אחד הבנקים 

לכל בעל נכס המעוניין לבנות ממ"ד בצמוד לביתו / לדירתו ובכך אנו כחברי 

 מועצה מקומית נפעל לטובתם של תושבנו. 

 

 אריה פכטר:

יה יפות החמס נגד האוכלוסהצעה לסדר: מקלטים וממ"דים: בתקופה זו של תקי

בארץ ובכלל זה תושבי אזור, ידוע לי ואני מאמין שגם לכל אחד מהיושבים סביב 

 שולחן זה כי קיימת בעיה קשה של מיגון מתאים. 

אורי מציע פה שאנחנו נשים ממ"דים. תראו, עם כל הכבוד ליישוב שלנו, באשקלון, 

יכולה לעמוד בתקציב כזה  שנופלים מאות טילים ובאשדוד המועצה המקומית לא

 של ממ"דים. 
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 אוריאל תנעמי:

לא קראת נכון את ההצעה שלי, אני יכול להסביר את ההצעה שלי. אני נתקלתי בכל 

מיני אנשים ביישוב, לא חשוב שמות ולא חשוב מאיפה, שאין להם מיגון. או שאין 

הכין להם אפשרות להגיע למקלט למטה. אני חושב שאנחנו כמועצה יכולים ל

איזושהי תוכנית. אנחנו חברי מועצה באזור, אותי לא מעניין אשקלון, לא מעניין 

אותי כלום, אני צריך לדאוג ליישוב שלי ואנחנו צריכים כולנו לדאוג ליישוב. ההצעה 

היא כזאת שהמועצה תכין איזושהי תוכנית, אני בכוונה אומר את זה בגדול, לדעתי 

ן הזה, שכל בעל נכס, בפרטי, בבנייה רוויה, שירצה צריך להכין ועדה מיוחדת לעניי

 לבנות ממ"ד, יוכל לקבל הלוואה ללא ריבית, ללא הצמדה. 

 אריה פכטר:

 ממי?

 אוריאל תנעמי:

 רגע, חכה רגע. אני אומר בגדול, זה הרעיון. 

 משה אלזרט:

 אבל ממי?

 אוריאל תנעמי:

יקבלו הלוואה ללא  כמו שרצינו לעשות עם הבתים המשותפים עם בנק מסוים והם

תשלומים לטווח ארוך ותהיה להם אפשרות  60ריבית, ללא הצמדה בפריסה של 

 להקים, 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 כמו שעושים במבנים מסוכנים. 

 אוריאל תנעמי:

להקים חדר שיהיה ממוגן ויהיה להם את הביטחון הזה, אפשר לעשות את זה לפי 

-ל 70,000ות גבוהות. היום ממ"ד עולה בין דעתי, העלויות של זה הן לא עלוי

שקל, תלוי בגודל ואיפה, זה פחות או יותר העלויות ואם אתה מחלק את  100,000

שקל בחודש לכל בן אדם, אני מאמין שהוא יכול  1,000תשלומים, אז זה  60-זה ל

לקחת את זה בחשבון, אז יש לו תוספת של חדר גם בבית אבל יש לו גם את 

 ש לו חדר כמו שצריך גם להיות ממוגן בזמן אמת. הביטחון שי

 יעקב פרידמן:

 מי ייתן את ההלוואה?

 אוריאל תנעמי:

 המועצה תעשה קשר עם בנק מסוים, יש אפשרות לעשות את זה וכל בעל נכס שירצה

 משה אלזרט:

 ומי יהיה אחראי על ההלוואה אם לא יחזירו אותה? 
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 אוריאל תנעמי:

 אה זה מי שייקח את ההלוואה. מי שיהיה אחראי על ההלוו

 אריה פכטר:

 אין לי בעיה לפנות לבנק, לשאול אותו אם הוא מוכן לעשות את זה. 

 אוריאל תנעמי:

אם ניקח את הריבית וההצמדה של הלוואה כזו למשך שנים, המועצה יכולה לעמוד 

 בזה. 

 אריה פכטר:

 לא הבנתי, מה המועצה? 

 אוריאל תנעמי:

 בית. המועצה תסבסד את הרי

 אריאל וייסוול:

 אתה מציע שהמועצה תשלם את הריבית?

 אוריאל תנעמי:

 כן, בדיוק. 

 אריה פכטר:

 א', אני לא בטוח שמותר לנו. 

 משה אלזרט:

 זה לא חוקי, מה זה? מה זה מותר?

 אוריאל תנעמי:

 לפני שאתה צועק, תבדוק. 

 משה אלזרט:

 זה לא יכול להיות. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

ים, כשיש מבנים מסוכנים הם מפנים לבנקים אבל -יודעת שיש עיריות, כמו בתאני 

 הכל זה בין הדיירים לבנק. 

 אוריאל תנעמי:

 זה לא רק מסוכנים. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 את זה אני מכירה. 

 אריה פכטר:

אנחנו נבדוק את זה אבל אני כמעט בטוח שהמועצה לא יכולה להיות ערבה 

 ולה, והמועצה לא יכ
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 אוריאל תנעמי:

 לא להיות ערבה. 

 משה אלזרט:

 הוא רוצה שהמועצה תשלם את הריבית. 

 אוריאל תנעמי:

 המועצה לא תהיה ערבה. 

 אריה פכטר:

המועצה זה לא בנק והמועצה לא יכולה לשלם, אסור לנו לפי החוק, להערכתי, אסור 

 לנו לשלם ריביות שבן אדם פרטי לוקח את זה. 

 יורם אורבך:

 אפילו לעובדים של המועצה אסור לנו לעשות את זה. 

 אוריאל תנעמי:

תבדוק לפני שאתם זורקים את זה מהשולחן. אני לדעתי ההצעה הזו היא הצעה 

טובה, שיכולה לתת מענה לכל אלה שאין להם מבנים ממוגנים. הרעיון הוא רעיון 

 מצוין, אתם תחליטו אם כן או לא. 

 אריאל וייסוול:

 ל בתים פרטיים. אתה מדבר ע

 אוריאל תנעמי:

 אני מדבר על הכל. בבניין, תן דוגמא. 

 לאה רזון:

 בבניין איך אפשר? 

 אוריאל תנעמי:

תגיד לי, מקומה חמישית, רביעית לרדת למטה, כמה זמן לוקח לו להגיע? הוא יכול 

 ליפול במדרגות. 

 אריאל וייסוול:

 ת, מה הוא עושה? קומו 8אוקי, הוא צריך לרדת בבניין בבן גוריון 

 אוריאל תנעמי:

 קומות גם במעלית זה לא ביטחון.  8

 אריאל וייסוול:

 אסור לרדת במעלית. 

 אוריאל תנעמי:

 אסור, בדיוק, אז מה הוא עושה?

 אריאל וייסוול:

 אז אני שואל מה עושים. הוא צריך לרדת לממ"ד, אתה אומר. 



 14                           בס"ד
 

 אוריאל תנעמי:

הוא מקומה שביעית רוצה, אז הוא ידרבן את בבניין כזה, שרוצים לעשות למשל, ה

 כל בעלי הדירות בצד שלו, 

 אריאל וייסוול:

 אבל איפה ישימו את זה? 

 אוריאל תנעמי:

 זה כבר עניין של תכנון. 

 אריאל וייסוול:

 לא, אתה אומר ההוא מקומה שביעית, אני לא מבין. 

 דובר:

 הוא מדבר על ממ"ד. 

 אריאל וייסוול:

 לבנות?

 נעמי:אוריאל ת

 לבנות, כן, וודאי. אז על מה אני מדבר? 

 אריאל וייסוול:

 ₪.  100,000זה לפחות 

 אוריאל תנעמי:

 כשרוצים לעשות מהלך לטובת התושבים, עושים אותו. 

 לאה רזון:

אורי, אני גרה בקומה רביעית ומתחתי יש אנשים שגרים. רצינו לבנות מעבר ממ"ד, 

 לבנות באוויר ויש כאן בעיה.  לא רוצה. אתה לא יכול 2שכן מקומה 

 אוריאל תנעמי:

 אני אמרתי איפה שיש אפשרות, ניתן את האפשרות הזאת. זו ההצעה. 

 אריה פכטר:

 אין בעיה, אנחנו נבדוק את זה. 

 אוריאל תנעמי:

 מה אתה עושה עם ההצעה? אתה מוריד אותה מסדר היום? 

 אריה פכטר:

 אמרתי שאני אבדוק מול הבנק. 

 מי:אוריאל תנע

 אז אנחנו בעד ההצעה. 

 אריאל וייסוול:

 לא, נבדוק גם הוא אומר על הריבית, נבדוק עם היועץ המשפטי. 
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 אוריאל תנעמי:

 אז באופן עקרוני אנחנו בעד ההצעה או נגד ההצעה?

 אריה פכטר:

באופן עקרוני אנחנו בעד ההצעה. אם זה חוקי, אנחנו בעד ההצעה, אנחנו נבדוק א' 

, אני אבדוק עם הבנקים, אם הם יכולים לקחת על עצמם את הנושא אם זה חוקי וב'

 זה. 

 אריאל וייסוול:

 מה אכפת לבנק אם אתה משלם את הריבית?

 יעקב פרידמן:

 לא, אבל הם רוצים ערבות, מי ייתן ערבות?

 אריאל וייסוול:

 ההלוואה היא בין הדייר לבנק ואורי אומר שאנחנו המועצה נשלם את הריבית. 

 תנעמי: אוריאל

 רק את הריבית. 

 אריאל וייסוול:

 צריך לבדוק אם מותר, לא יודע. 

 יעקב פרידמן:

 אתה לא מתכוון. אנחנו נשלם את הריבית? אל תצחיק אותי. 

 אוריאל תנעמי:

 לא אתה, אתה מלא תשלם את הריבית, כולנו נשלם את הריבית. 

 יעקב פרידמן:

 המועצה תוציא כסף, תשלם את הריבית?

 תנעמי: אוריאל

חודש, תראה שזה לא  60תעשה את החשבון כמה זה הריבית והצמדה למשך 

 כצעקתה. 

 יעקב פרידמן:

 חבר מועצה, לא שמעתי דבר כזה.  40-אני בשנתי ה

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 אבל זה לא עניין של סכום, זה עניין שאתה לא יכול, אתה נותן הטבה לתושב? 

 אוריאל תנעמי:

 ת זה, אפשר. אפשר לעשות א

 אריה פכטר:

 אני רוצה להגיד לך, אורי, הרבה מאוד פרויקטים, 

 



 16                           בס"ד
 

 אוריאל תנעמי:

 במיוחד כשמדובר בעניין של מיגון והגנה על תושבים, זה לא לוקסוס. 

 אריה פכטר:

אורי, תן לי שניה. הרבה מאוד פרויקטים הם במסגרת תוכנית המתאר להריסה, 

ין ששלוש, ארבע שנים מקסימום ביישוב יהיה שינוי לבניה וכו' וכו' וכו'. אני מאמ

קיצוני בנושא הבניה. אנחנו כל היום בישיבות, בדיונים ומתקדמים מאוד והיה 

אצלי פה חיים אביטן לפני כמה ימים, לצערי אנחנו עושים את התפקיד שלו 

במינהלת ואנחנו מתקדמים מאוד. אז אני לא חושב שאנשים יהיו מוכנים להשקיע 

 אלפי שקלים לתקופה קצרה לבניה.  מאות

 אוריאל תנעמי:

 אבל אתה לא כופה את זה על כל בעלי הנכסים. 

 אריה פכטר:

 אורי, אני לא כופה, 

 אוריאל תנעמי:

תשמע, הכל יבוא לבחינה. הלוא בסופו של דבר, אם נחליט שהולכים על זה, אז יבוא 

שלך הולך לפינוי בינוי, אין בעל דירה, יגיד תשמע, אני רוצה ממ"ד, תגיד לו החלק 

 טעם שתבנה, בוא תחכה לפינוי בינוי. איפה שאפשר, אפשר. 

 אריה פכטר:

 טוב, אין בעיה, אנחנו אמרנו שאנחנו נבדוק אם זה חוקי ואם זה אפשרי. 

 אוריאל תנעמי:

 מתי נקבל תשובות לזה? 

 אריה פכטר:

 בישיבה הבאה יהיו לנו תשובות. 

 יובל בן בסט:

ין, דווקא הפרתה את המחשבה, אני שואל את זה פה, אולי במיוחד אליך באותו עני

יורם, מקומות שאין מקלטים או לא קרובים, כן לקנות שניים, שלושה מיגונים 

 שבבוא העת אפשר לשים אותם. 

 אריאל וייסוול:

 איפה למשל? 

 יובל בן בסט:

 זהו, צריך לעשות מיפוי. 

 אריה פכטר:

 נות כי אם אתה מתחיל לקנות, לקלא, אנחנו לא יכולים 
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 אריאל וייסוול:

 יש לכולם. 

 אריה פכטר:

 א', אין לכולם. 

 אריאל וייסוול:

 למשל ביצחק שדה. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 אתה עושה את זה כמו מקלט ציבורי בעצם. 

 אריאל וייסוול:

 ביצחק שדה בכל כניסה יש מקלט. זה שהדיירים עשו מזה מחסן או דלתות, יש

מקלט, אריה, הוא למטה, זה הכל בטון. יכולים לרדת ארבע קומות בדקה וחצי 

ולהגיע. אם הם מסדרים את שני החלונות ואת הדלת, יש להם מקלט. בכל יצחק 

 שדה. בבניינים אצלכם יש. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 נכון, שבשפינוזה יש. 

 אריאל וייסוול:

 קפלן גמרנו, זה כבר, קפלן אין, יש את המקלטים בחוץ, 

 גרגורי דובקין:

 איפה שויצו? 

 אריאל וייסוול:

 לויצו יש מקלטים. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 יש להם. בחלק הגדול יש להם. 

 אריה פכטר:

 , נו. 7קפלן 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 , יש להם. 13בחלק הגדול יש להם. 

 אריאל וייסוול:

 מקלטים,  אז אני שואל, בן גוריון יש להם

 אוריאל תנעמי:

גם חשבתי על בתי הכנסת, שלא ידעו אם אז אם אנחנו מרחיבים את זה, אז אני 

 ללכת להתפלל, לא ללכת להתפלל, כל בית כנסת יכול לקנות לעצמו ממ"ד. 

 אריאל וייסוול:

 שיקנו. 



 18                           בס"ד
 

 אריה פכטר:

 אנחנו לא נצא מזה גם בעוד, 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

 תנעמי:אוריאל 

 זה לא תוכנית של זבנג וגמרנו, זה משהו שהולך ונבנה, אין מה לעשות. 

 

בשנה שעברה העליתי עניין  –גידור ואיטום בצד המזרחי של כביש שבזי . 5

במקום זה לכל אורכו קיימת  2020חשוב זה בישיבת המועצה בחודש מאי 

את בעיה של סכנת חיים וזאת לאור קיומם של בעלי חיים המסכנים 

  התושבים וכגון נחשים, שועלים, תנים וכד'. 

מ' לכל אורכו  2מ' עד  1.5-הצעתי למועצה: להקים גדר אטומה בגובה של כ

של הכביש על מנת למנוע מעבר של בעלי חיים אלו לשכונת המגורים 

הסמוכה ובכך מנענו את הסכנות ובמקביל גם נמנע השלכת פסולת בניין 

 ואח' מגורמים שונים. 

 

 יה פכטר:אר

בשנה שעברה העליתי עניין חשוב זה  –גידור ואיטום בצד המזרחי של כביש שבזי 

במקום זה לכל אורכו קיימת בעיה של סכנת  2020בישיבת המועצה בחודש מאי 

חיים וזאת לאור קיומם של בעלי חיים המסכנים את התושבים וכגון נחשים, 

  שועלים, תנים וכד'. 

מ' לכל אורכו של  2מ' עד  1.5-ר אטומה בגובה של כהצעתי למועצה: להקים גד

הכביש על מנת למנוע מעבר של בעלי חיים אלו לשכונת המגורים הסמוכה ובכך 

 מנענו את הסכנות ובמקביל גם נמנע השלכת פסולת בניין ואח' מגורמים שונים.

 תראו, אני אחזור, אורי, מה שהיה לך כל הזמן בז'בוטינסקי. לבנות קיר, 

 אל תנעמי:אורי

 לא לבנות קיר. 

 אריה פכטר:

 זה מה שאמרת. 

 אוריאל תנעמי:

 אני אמרתי לבנות גדר, 

 אריה פכטר:

 להקים גדר אטומה. 

 אוריאל תנעמי:

 להקים גדר, כן. הגדר אטומה, היא יכולה להיות על ידי פח, 
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 אריה פכטר:

 מה, אנחנו חוזרים לעזה? 

 אוריאל תנעמי:

 מו עזה, כן? תסלח לי שאני אומר את זה. תשמע, בינתיים זה נראה כ

 אריה פכטר:

 אני לא רוצה להגיד לך בגלל מי. 

 אוריאל תנעמי:

 אל תגיד בגלל מי, אני אומר עכשיו איך זה נראה. 

 אריה פכטר:

 אני מסכים איתך. 

 אוריאל תנעמי:

 אני לא מסכים עכשיו על העניין הזה של איך זה נראה ומה נראה, זה בעיה של כולנו

פה, כן? זה בעיה של כולם, אנחנו מנסים למגר את התופעה אבל יש שם אנשים 

באים וזורקים. אתה יודע מה? אם תקימו לכל אורך הכביש לוח פח כזה שיהיה 

ה, ימרותך זמנית עד שתמצא את הפתרון, עד שיבואו ויבנו ועד שתהיה אוכלוסי

ועלים, תמנע את בינתיים תמנע את המעבר של נחשים, תמנע את המעבר של ש

 המעבר של תנים. 

 אריה פכטר:

 הבעיה באזור זה הנחשים על שניים. 

 אוריאל תנעמי:

אתה עושה מזה צחוק, אני לא עושה מזה צחוק. אריה, זה סכנת נפשות. אני אומר 

לך, בכל שנה יש נחשים בכל רחבי אזור, משם באים הרבה כי יש לנו שם את 

מו עצים ולא מעניין אותם כלום, הם לא התלולית עפר של מע"צ, שהם שמה ש

באים, הם לא מנקים שם, הם לא מסדרים שם, אתה צריך לדאוג מהצד של אזור, 

הם צריכים לדאוג מהצד השני, אבל זה כבר הפך להיות כמו יער ואם אתה רואה 

 את זה, אני מציע לכל חבר מועצה, 

 אריאל וייסוול:

יר, הלוואי שהיה לנו יער כזה מסביב כל יש לזה המון יתרונות גם, של זיהום אוו

 אזור. אני אומר לך, הלוואי. 

 אוריאל תנעמי:

 יש יתרונות של זיהום אוויר אבל מצד שני סכנת נפשות. 

 אריאל וייסוול:

 גם בתוכנית מתאר עשו לנו תכנון של ייעור מסביב לאזור. 
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 אוריאל תנעמי:

 ואל תגידו שאני לא התרעתי, זה הכל. 

 ר:אריה פכט

 התרעת ואמרת, בסדר, ואני חושב שאין לזה מקום. 

 אוריאל תנעמי:

 אין לזה מקום, אוקי, אז אתם נגד ההצעה. 

 אריה פכטר:

 נכון. 

 

 הצעות לישיבה דף חדש: 

המועצה תיצור קשר עם מרכז להתמכרויות שייתן מענה סביר לתושבי/ות  .1

 והתמכרויות. אזור אחרת אין מענה. בישובים אחרים יש תיק בתחום סמים 

 

 אריה פכטר:

המועצה תיצור קשר עם מרכז להתמכרויות שייתן מענה סביר לתושבי/ות אזור 

 אחרת אין מענה. בישובים אחרים יש תיק בתחום סמים והתמכרויות. 

תראו, לגבי ההתמכרויות וכו', כל מי שזקוק לדבר הזה פונה לרווחה ויש מרכזים 

ים ויש בתל אביב. ברגע -לון ויש בבתשמחלקת הרווחה עובדת מולם. יש בחו

 שמישהו מגיע לרווחה, הרווחה מפנה אותו למרכז כזה. 

 יובל בן בסט:

אז כדאי שבאמת נהיה קשר. לפעמים זה חודשים והרבה זמן. ממה שאני הבנתי, 

אין משהו ספציפי שאנחנו יכולים לקבל הד אוק ולפעמים זה חודשים, שווה לבדוק 

 את זה. 

 ל:אריאל וייסוו

 יש לך מקרה ספציפי שאתה יודע ולא טופל?

 יובל בן בסט:

 כן. 

 אריה פכטר:

 אז תביא לי את זה, אני רוצה לבדוק, 

 אריאל וייסוול:

 כי דיברנו על סנטי על זה. 

 אריה פכטר:

שעות מקבל  24אני בדקתי עם סנטי, הוא אומר לי כל מי שמגיע לרווחה, אחרי 

 מענה. 
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 אריאל וייסוול:

 מקבל ובעבר טיפלו בהרבה מקרים.  מה שצריך

 אריה פכטר:

 אין הצדקה לפתוח מרכז שיבואו מבחוץ וכו' וכו'. 

 יובל בן בסט:

 לא, לא דיברתי פה, 

 אריה פכטר:

זה רק ייתן לעצמנו גול עצמי. אני אומר לך, אם אתה מכיר מקרה שלא טופל, אני 

 וב. אישית מטפל בכמה מקרים כאלה ואני יודע שמקבלים טיפול ט

 יובל בן בסט:

 בסדר גמור. 

 

לאורך רחוב ויצמן להחליט על מראה של גינון אחיד בין המדרכה לבין  .2

 גדרות התושבים. 

 

 אריה פכטר:

לאורך רחוב ויצמן להחליט על מראה של גינון אחיד בין המדרכה לבין גדרות 

 התושבים. 

 מה מדובר, אני לא הבנתי. 

 יובל בן בסט:

שיחים וכל מיני דברים, לעשות אחידות על המדרכה, לעשות ברחוב ויצמן יש חלק 

 אחידות בין הצד הימני לצד השמאלי. 

 ליאת אייזנר:

 יש על המדרכה, אם אנחנו מפה, אז כאילו זה צד שמאל, 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 בצד של הצופים?

 ליאת אייזנר:

 כן. 

 אריה פכטר:

 רק בצד הזה יש גינון. 

 ליאת אייזנר:

 כן. 

 יובל בן בסט:

 ומהצד השני?
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 אריה פכטר:

 בצד השני אין. 

 יובל בן בסט:

 אז בצד השני גם צריך לעשות, שתהיה איזושהי אחידות. 

 יורם אורבך:

 מול ז'ילוני יש קצת צמחיה. 

 אריה פכטר:

עזרא עורקבי עשה את זה לבד. אני אדבר על זה עם איציק זינגר. יש כאלה 

ני סוגים, זה עושה את זה יותר עשיר, יותר יפה. יש שחושבים שיותר צמחיה מכל מי

כאלה שטוענים ככה, יש כאלה טוענים ככה. העניין הוא שאנחנו אף פעם לא יכולים 

לרצות את כולם. העניין הוא שאנחנו צריכים לדאוג ואני כמעט כל בוקר הולך שם 

חושב שזה די ברגל וזה נקי ומסודר ומטופל וחלק פורח בקיץ, חלק פורח בחורף, אני 

 סביר אבל אני אדבר על זה עם איציק, אני אשמע מה יש לו להגיד על זה. 

 יובל בן בסט:

 בסדר. בשני הצדדים. 

 אריה פכטר:

אין בעיה. אני אומר לך, בצד הימני אפשר ספרייה לכל האורך. אנחנו רק מנקים שם 

 את העשבייה. יש את המדרכה ואנחנו מנקים את העשבייה. 

 

בדיוק בתקופה שאין מסגרות כלשהם לילדים, המועצה  –גוסט בחודש או .3

תיזום לילדים/ות פעילויות שכונתיות בגינות הציבוריות עם אומנים 

 ומפעילים/ות גם כחלק מתיקון על השנה שהיתה שנת קורונה. 

 

 אריה פכטר:

בדיוק בתקופה שאין מסגרות כלשהם לילדים, המועצה תיזום  –בחודש אוגוסט 

פעילויות שכונתיות בגינות הציבוריות עם אומנים ומפעילים/ות גם  לילדים/ות

 כחלק מתיקון על השנה שהיתה שנת קורונה. 

אנחנו בזמנו היינו עושים אירועים כאן מאחורי הפארק והתחלנו נדמה לי עם שמונה 

אירועים בקיץ. עשינו שמונה אירועים בקיץ, היו מקרים שהיה נופל תשעה באב, אז 

עושים בשבוע של תשעה באב, אבל תמיד בחודש אוגוסט היתה ירידה לא היינו 

דרסטית, אנשים לא היו מגיעים בכלל. אנשים יוצאים לטיולים, משפחות יוצאות 

לטיולים וזה לא עניין של כסף, זה די עצוב להביא אומנים כשאף אחד לא מגיע, 

  מגיעים עשרה או עשרים איש לכזה דבר, אני חושב שזה לא מכובד.
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 יובל בן בסט:

סליחה, מה שליאת בעצם מציעה, היא אומרת נלך לגנים מסוימים, זה יכול להיות 

 פארק פופאי, גינות ספציפיות. 

 ליאת אייזנר:

אני יודעת מה שאתה אומר מבחינת אוגוסט, גם אני בתוך אחת שכל אוגוסט נוסעת 

כי עדיין עם המשפחה, אבל אני חושבת שהשנה דווקא באוגוסט פחות ייסעו 

הקורונה בעולם לא ממש, אז אפשר לבדוק את זה, לעשות איזה אירוע או שניים 

 ולראות. 

 אריאל וייסוול:

 קודם כל, אנחנו מתכננים המון פעילות לקיץ, ילדים, נוער, בוגרים. 

 אריה פכטר:

 אנחנו מתכננים פעילויות לקיץ בשיתוף המתנ"ס. 

 אריאל וייסוול:

וגם מדור נוער יש לו מיליון דברים. היום ישבנו על עשרות במצודה ימי שני ביולי 

 דברים. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 מתי יהיה נינג'ה?

 אריאל וייסוול:

 אוטוטו, ראית שמתקדם. זה מתקדם יפה. 

 ליאת אייזנר:

 גם יהיה משהו עם הפארק נינג'ה? 

 אריאל וייסוול:

ת שם. זה אוטוטו. המשטח מוכן, פארק נינג'ה הם גם מתכוננים, מדור הנוער, לעשו

מחר מחרתיים יסדרו, היום לא הגיעו פועלים, הקבלן היה פה אבל הוא אמר שחלק 

 מהעובדים שלו מפחדים להגיע, זה מה שהוא אמר. 

 אריה פכטר:

 להערכתי תוך חודש ימים המתקנים יעבדו. 

 אריאל וייסוול:

 נקווה שיירגע קצת הרוחות. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 זה כל ענף הבניה ככה. 

 אריאל וייסוול:

 כן, הוא הגיע, מראוון. 
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 יובל בן בסט:

הרעיון של ליאת להביא את זה לתוך הגנים הציבוריים, זאת אומרת שזה לא יהיה 

 בפארק ספציפי, אלא להביא את זה בגינות קטנות כאלה. 

 ליאת אייזנר:

 כל פעם במקום אחר. 

 אריה פכטר:

 את זה. טוב, אנחנו נבדוק 

 אריאל וייסוול:

 נבדוק אבל יהיה הרבה פעילות בקיץ. 

 יובל בן בסט:

שקלים ואתה שם אותו  1,500-מספיק אפילו, אתה יודע, מביאים אומן אחד ב

 בגינה. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 אני חושבת שהיה פיזור כזה, לא? לא היה משהו בפופאי פעם? 

 יובל בן בסט:

שקלים, לא בזה, להביא אותו  1,500-עם איזה אומן קטן בזאת המטרה, להביא כל פ

 לגינה מסוימת, כאילו לבוא בשכונות. 

 אריה פכטר:

 שקלים.  1,500-תמצא לי את האומן ב

 יובל בן בסט:

 אין בעיה. 

 אריאל וייסוול:

 הוא מתכוון ליצן או משהו כזה. 

 יובל בן בסט:

 ה. כן, שכל פעם להביא את זה לגינה קטנה, זו הכוונ

 אריה פכטר:

 אין בעיה, יובל, תבדוק את זה לעשות בצד השני של הפארק, לעשות איזשהו אומן. 

 אריאל וייסוול:

 הבנתי את הכוונה. 

 

במפרים בכניסה  2בקשה לבדיקה עבור הוספת עוד  –הצעה לוועדת תנועה  .4

לרחוב משה שרת בנוסף על אלו שכבר אושרו ומתוכננים ברחוב )מכיוון 

 דה(.רחוב הצמו
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 אריה פכטר:

במפרים בכניסה לרחוב  2בקשה לבדיקה עבור הוספת עוד  –הצעה לוועדת תנועה 

 משה שרת בנוסף על אלו שכבר אושרו ומתוכננים ברחוב )מכיוון רחוב הצמודה(.

 זה צריך לועדת תנועה, לא לישיבת מועצה. תציעו את זה לועדת תנועה. 

 אריאל וייסוול:

בפייסבוק והיא חושבת שהיא יועצת תנועה. אתם יודעים  כרמית וייסוול, זה עלה

 כמה אנשים נגד הבמפרים וסכנה? אבל בסדר, נענה. 

 יובל בן בסט:

 השני מקומות האלה, זה סופר חשוב במשה שרת שם וזה גם מקומות באמת טובים. 

 אריאל וייסוול:

 ים. בסדר, ליד הגנים. פרסמתי את התוכנית. גם אותו דבר, בעיות עם עובד

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 ומה עם הכיכר שמישהי שאלה היום? זה קטן מדי. 

 אריה פכטר:

אין מקום. אם היה מקום היינו עושים כיכרות. זה הכי זועק לשמיים, זה ברחוב 

המצודה, משה שרת, שם עשינו עצור שאתה ממשיך במשה שרת לכיוון הזה, זה הכי 

 ך להיכנס לתוך הבתים. זועק לשמים אבל אין מקום, אתה צרי

 לאה רזון:

 צריך רדיוס. 

 אריאל וייסוול:

 בגלל האוטובוסים וזה. רצינו הכי לעשות שם, האמת. 

 

 שאילתות: 

דיירים שיש להם מקלט משותף וחלקם הופכים אותו למחסן. לאיזה גורם.  .1

 מחלקה. ומספר טלפון הם צריכים לפנות? 

 

 אריה פכטר:

וחלקם הופכים אותו למחסן. לאיזה גורם. מחלקה.  דיירים שיש להם מקלט משותף

 ומספר טלפון הם צריכים לפנות? 

 אפשר לפנות ליורם. 

 יובל בן בסט:

הרבה פנו אלי וצריך לעשות את זה מסודר וגם עוד פעם אולי בקבוצת וואטסאפ 

ובכלל. בעצם מה קורה במקלט משותף, שחלק הופכים אותו למחסן. בעצם מה 

 הפרוצדורה?  
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 ה רזון:לא

 אבל הוצאנו מנשרים. 

 יורם אורבך:

 טיפלנו בהרבה מאוד כאלה לאחרונה. 

 אריה פכטר:

 אני רוצה להגיד לך שבשבוע האחרון ומי שהסתובב אזור ראה כמה הוציאו, 

 לאה רזון:

 ראית אצלנו מה היה ברחוב? משאיות שלמות. 

 אריה פכטר:

 זוגות אופניים.  20אני הייתי בפנחס ספיר, ראיתי מישהו הוציא אולי 

 אריאל וייסוול:

 נכון, נכון. 

 יובל בן בסט:

 אבל מבחינת החוק, רק לפשט את זה, איך זה בדיוק עובד? 

 ליאת אייזנר:

 מה הדיירים  צריכים לעשות?

 אריה פכטר:

 הם פונים למנכ"ל ויורם יטפל בזה. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

, כי היא אמרה שיש שם דיירת ששמה עכשיו הפניתי מישהי בסמטה אלמונית ליורם

 חצי מקלט עם ארגזים ולא מוכנה לפנות. 

 אריאל וייסוול:

 כן, פונים הרבה, כל היום. 

 יובל בן בסט:

 אפשר לערב בזה משטרה אם צריך?

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 כן. 

 יורם אורבך:

 אנחנו מערבים את מי שצריך. 

 ליאת אייזנר:

לפנות את הכל כי המקלט הוא לשעת חירום ולזה בנו ימים  Xיש חוק שצריך תוך 

 אותו. 

 אריאל וייסוול:

 נכון, נכון. 
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 אריה פכטר:

אנחנו מטפלים בזה ואם אתם מכירים מקרה ספציפי, תעבירו ליורם, יורם יטפל 

 בזה. 

 אריאל וייסוול:

 היום טיפלנו בכמה מקומות. 

 אוריאל תנעמי:

, שמי שיש לו שם ציוד, להוציא אותו ואם יש סמכות לנציגות הבית להודיע הודעה

 לא, תוך ארבעה, חמישה ימים מוציאים החוצה. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 אבל אנשים לא רוצים להתעמת עם השכנים שלהם. 

 גרגורי דובקין:

 לי אישית פתחו תיק במשטרה בשביל זה. 

 אריה פכטר:

 מה שאורי אומר חידשת לי בכל אופן. 

 אוריאל תנעמי:

 זה החוק. 

 אריה פכטר:

 אבל אני רק אומר לך, אנשים מחכים שהמועצה תעשה להם את העבודה. 

 גרגורי דובקין:

 המשטרה לא מכירה את החוק. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 וגם חמישה ימים זה הרבה. 

 גרגורי דובקין:

 שנה היה מקלט מלא, שמתי הודעה וחיכיתי שבועיים והתחלתי לפנות לבד 15לפני 

 והביאו לי משטרה ופתחו לי תיק. 

 לאה רזון:

אז לא עושים את זה בצורה הזאת. אני בועד בית, עשיתי רשימה של כל הדיירים עם 

 תעודת זהות. 

 גרגורי דובקין:

 זה היה משפחה אחת שהשתלטו שם. 

 לאה רזון:

עברתי בית בית, יש לך דברים במקלט? לא. תחתום לי פה. ואז את כל מה שהיה 

 י ואף אחד לא יכל להגיד מילה. העפת
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 גרגורי דובקין:

 כל מה שהיה זה היה של משפחה אחת שלא היתה מוכנה לפנות. 

 אריה פכטר:

אבל הוא אומר שהיתה משפחה שלא רצתה להוציא. היא הודתה זה שלנו, המיטה 

 הזאת שלי, המקרר הזה שלי, 

 אוריאל תנעמי:

ופניים שאפשר להוציא ברגע אחד. אי אפשר לשים רהיטים במקלט, אפשר לשים א

 כל מה שאפשר להוציא באותו רגע, אפשר לשים במקלט, אבל לא רהיטים. 

 

כאשר יש בדירתו של תושב מפגע תברואתי שלא מטופל ומפריע לכלל. מי  .2

הגורם במועצה שמטפל במקרים כאלה? מה הטלפון ואיך מתנהל ההליך 

 המשפטי שהמועצה רשאית לפעול על פיו? 

 

 פכטר: אריה

כאשר יש בדירתו של תושב מפגע תברואתי שלא מטופל ומפריע לכלל. מי הגורם 

במועצה שמטפל במקרים כאלה? מה הטלפון ואיך מתנהל ההליך המשפטי 

 שהמועצה רשאית לפעול על פיו? 

 יעקב פרידמן:

 מה זה מפגע תברואתי?

 יובל בן בסט:

 ל השכנים, עכברים שהולכים לכ 20אני מקצין, אם יש לך פתאום 

 אריאל וייסוול:

 , מחלקת שפ"ע? 107יובל, זה באמת שאלה ששאלת? אתה לא יודע 

 אריה פכטר:

היתה משפחה באזור, אני לא רוצה לנקוב בשמם, שהיה להם מפגע תברואתי מאוד 

 מאוד חריג בתוך הבית. 

 ליאת אייזנר:

 תרנגולים נחשבים למפגע תברואתי? הם משוחררים. 

 אריה פכטר:

והם באים ולוכדים  הווטרינרימפגע תברואתי, אנחנו מפעילים את השירות זה 

 אותם. אני רק אומר, היה מפגע תברואתי מאוד מאוד חריף ביישוב, 

 אריאל וייסוול:

 שלוש משאיות. 

 אריה פכטר:
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הוצאנו מתוך הבית שלוש משאיות של זבל וצבענו להם את הבית כי המצב שם לא 

 יססנו ולדעתי בעוד, , צבענו וניקינו ור100%

 אריאל וייסוול:

 עשינו את זה לפני שבועיים עוד פעם, אריה. 

 אריה פכטר:

 ולדעתי זה יהיה עוד פעם. 

 אריאל וייסוול:

 לפני שבועיים עשיתי עוד פעם, היה הרבה פחות. 

 יובל בן בסט:

 מה הפרוצדורה בעניין הזה, איך זה עובד?

 אריה פכטר:

לח את הפיקוח, אם הוא רואה שיש מקום, נותן לו פונים לפיקוח, הפיקוח שו

התראה והוא חייב לפנות את זה, אבל אם יש מקרים, כמו המקרה הספציפי הזה, 

אז המועצה נכנסת ומפנה את זה. אנחנו ניסינו להפעיל שם את איכות הסביבה וגם 

 אבל נתקלנו בקשיים אז לקחנו את זה עלינו.  הווטרינריאת השירות 

 

 ן מנקים את המקלטים הציבוריים השייכים למועצה? כל כמה זמ .3

 

 אריה פכטר:

 כל כמה זמן מנקים את המקלטים הציבוריים השייכים למועצה? 

אנחנו עוברים במקלטים הציבוריים כל תקופה, אנחנו לא מחכים למקרה שיהיה, 

אנחנו מנקים ושומרים שיהיה, אנחנו לא יודעים מתי תהיה המלחמה הבאה או 

הבאה. היום בישיבת מל"ח מורחבת אמרתי אני רוצה לחזק את המקלטים ההפגזה 

, עד שיהרסו את המקלט 7, כי אני מאמין שבקפלן 7ביצחק שדה וגם אולי בקפלן 

שנים עד שיתחיל הבינוי שם, אבל אנחנו נעשה סיבוב במקלטים, ביקשתי  4, 3ייקח 

י החשש הגדול שלי זה להוסיף מאווררים ובאחד יש מזגן, ומזגנים שיהיה אפשר, כ

ללה מהצפון ואם זה יבוא מצפון, אז הטילים שמה עם אלא מהחמאס, זה החיזב

חומר נפץ מאוד מאוד גדול ולהערכתי זו תהיה מלחמה ארוכה אז אנחנו צריכים 

להיות מוכנים. את החמאס עברנו אבל צריך להיות ערוכים ומוכנים לגבי הזה. אז 

לים, אנחנו נעלה מדרגה עכשיו גם כן עם זה ואני אנחנו מטפלים בזה. לא רק שמטפ

חייב לציין שאין כמעט טענות. בדרך כלל אם היו טענות, הייתם רואים את זה 

בפייסבוק וכל אחד היה מקבל טענות וההיפך, אני קיבלתי כמה תשבוחות, התקשרו 

אלי להגיד לי, כי ביקשתי שיכניסו בקבוקי מים, שישיות של מים ונייר טואלט 

 כוסות ומפיצי ריח והיום גם מאווררים, אז אנחנו עם אצבע על הדופק לגבי זה. ו
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 מה הצפי לתחילת שיפוץ ובינוי במתנ"ס?  .4

 

 אריה פכטר:

 מה הצפי לתחילת שיפוץ ובינוי במתנ"ס? 

אחרונים. אבל הכל פונקציה של כסף. אני מאמין שמי שראה את אנחנו בשלבים 

, 11, 10אוד יפות. להערכתי השיפוץ צריך לעלות התוכניות של המתנ"ס, תוכניות מ

 מטר, אגף חדש.  1,500-מלש"ח. אנחנו הולכים להוסיף קרוב ל 12

 יעקב פרידמן:

 מי מממן? 

 אריה פכטר:

 בינתיים זה רק אנחנו. 

 יעקב פרידמן:

 כל הסכום הזה?

 אריה פכטר:

 כן, בגלל זה אנחנו עוד לא מתחילים. 

 יעקב פרידמן:

 א משתתפת, מישהו? למה המדינה ל

 אריה פכטר:

ואני איתו בקשרים, אפשר להגיד  אין. אני הייתי אצל בוז'י הרצוג שהוא בסוכנות

טובים, טובים מאוד אפילו וביקשתי ממנו שיעזור לי, אבל הוא אמר לי בפה מלא, 

חודשים, הוא אומר לי  10הוא אמר לי אריה, קורונה. וכבר הייתי אצלו לפני 

 ד לא מוכן לתרום, אף אחד לא מוכן לעשות שום דבר. קורונה, אף אח

 אריאל וייסוול:

 התרומות לארץ ירדו. 

 אריה פכטר:

מהסוכנות, תרומה, נעשה את זה. גם אם לא נוציא תראו, אם נצליח להוציא חלק 

 תרומה, נעשה את זה. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 מפעל הפיס לא משתתף בדבר הזה? זה לא נחשב ספורט?

 יאל וייסוול:אר

 עכשיו מפעל הפיס עוזר לנו בספרייה ובשפ"ח. אז הכסף הזה הלך לשם. 
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 אריה פכטר:

אני אגיד לכם את האמת, אני צופה שבמתחם של אופיס טקסטיל יתחילו לעבוד, 

מקסימום שנתיים יתחילו לעבוד באופיס טקסטיל וברגע שבאופיס טקסטיל יתחילו 

יטלי השבחה וברגע שייכנס לנו כסף היטלי לעבוד, למועצה יגיע הרבה כסף ה

השבחה, נוכל לבנות. אנחנו אוספים שקל על שקל לפרויקטים מהסוג הזה. גם אם 

אני אראה שיש לנו מספיק כסף בקרן של היטלי השבחה ואני יכול לעמוד בבנייה של 

התוספת במתנ"ס, אנחנו נתחיל עם זה. אני לא רוצה להגיד לכם מי, מה, מו, 

 דברים שאני לא יכול לעמוד בהם, אבל להערכתי, להבטיח 

 אריאל וייסוול:

 אבל אנחנו מקדמים את ההיתרים, מקדמים את התוכניות. 

 אריה פכטר:

אנחנו מקדמים ולהערכתי, אל תתפסו אותי במילה, תגידו אמרת, לא אמרת, גם אם 

 10לא נקבל את הכסף מאופיס טקסטיל בהיטלי השבחה, להערכתי חצי שנה, 

ודשים נתחיל לעבוד מהכסף, מהיטלי ההשבחה שאנחנו אוספים מכל תושב שהוא ח

מבקש לבנות, אנחנו אוספים ויהיה לנו כסף לבנות את זה. בסדר? ומי שראה את 

 מטר תוספת, מאוד יפה, מאוד מרשים.  1,500-התוכניות, זה קרוב ל

 יובל בן בסט:

 חיבור בין שני הזה? 

 אריאל וייסוול:

 ל החלק הראשון של המתנ"ס. נשאר רק הכדורסל. הורסים את כ

 יעקב פרידמן:

 אריאל, זה יהיה באותו מקום? 

 אריאל וייסוול:

 הכל קדימה נהרס. 

 יעקב פרידמן:

 ואם פעם יהיה פינוי בינוי של יצחק שדה? 

 אריה פכטר:

 אני ביקשתי לא לגעת בזה. 

  יעקב פרידמן:

 אבל זה יפריע. 

 תמלל()מדברים ביחד, לא ניתן ל

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 משאירים את המבנה של הכדורסל?

 אריאל וייסוול:



 32                           בס"ד
 

 רק הכדורסל נשאר. 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 אריה פכטר:

בתוכנית המתאר, אני אראה לכם על המפה, שתבינו. באזור התעשייה כאן עירוב 

שימושים? גם  שימושים, אני מתכנן כאן בבניין הזה לעשות, מה הכוונה עירוב

, לראשונים, כדי שיהיו 630%מגורים וגם מסחר ותעשייה. פה נותנים להם 

 תמריצים, 

 יעקב פרידמן:

 מי זה הבניין הזה? 

 אריה פכטר:

זה של בית ש.א.ל. אני ביקשתי לתת תמריצים לראשונים כדי לזרז את זה, לתת 

 30%יה להם אולי , אז יה700%-להם אחוזים יותר גדולים. אז פה נגיד אם נעלה ל

מגורים, כי היום לבנות, בגלל הקורונה, לבנות מסחר תעשייה, זה לא כל כך כלכלי, 

התמריץ הוא מגורים, לתת להם מה שיותר מגורים. אז כאן, בבניין הראשון, אנחנו 

מתכננים גם מכללה וגם מגורים ויש לנו ישיבה נדמה לי מחר או שבוע הבא לגבי 

נתן לנו פה משרד מאוד גדול של אדריכלים, מקדם את זה  הבניין הזה אבל המינהל

דונם, כאן  50-מאוד. מאוד מאוד מקדם את זה. וכאן השטח הזה שייך למינהל, כ

 אמורים להיבנות כאלף יחידות דיור. חלק מיצחק שדה אמורים לעבור לפה. 

 יעקב פרידמן:

 לפינוי בינוי. 

 אריאל וייסוול:

 כן. 

 אריה פכטר:

יחידות דיור.  600-וי. חלק אמור לעבור לפה וכאן המינהל יוציא לשיווק כלפינוי בינ

 כל המתחם הזה, 

 יעקב פרידמן:

 לא צמודי קרקע, אתה מדבר הכל בניינים. 

 אריה פכטר:

 לא, לא, לא, גובה. 

 אריאל וייסוול:

 נגמר הצמודי קרקע. 
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 אריה פכטר:

מגרש כדורגל אמור לעבור לפה. כל המתחם הזה עובר להיות פנאי ונופש, קאנטרי, ה

. זו התוכנית שאנחנו מקדמים ואני 44כאן אמורה להיות עוד יציאה אחת לכביש 

 שנים יצאו לפועל.  3מאמין שכל התוכניות האלה תוך 

 יעקב פרידמן:

 יצאו לפעול, מה, זה התחלת בניה או דברים כאלה? 

 אריה פכטר:

 כן, כן, כן. 

 אריאל וייסוול:

 כבר אדריכלים עובדים. מאוד מתקדם, 

 יובל בן בסט:

 על אופיס טקסטיל חייבים לחשוב על פתרונות. 

 גרגורי דובקין:

 מה שהבנתי, פה באזור הזה יהיה תחנת, 

 אריה פכטר:

 בינתיים הם לא מאשרים לנו תחנת רכבת. 

 אריאל וייסוול:

 זה עדיין בתכנון. 

 גרגורי דובקין:

 אז רק פה מטרו. 

 אריה פכטר:

 ה מטרו ומטרו בפארק אריאל שרון. כן. פ

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 אריה פכטר:

אני ביקשתי את המטרו לקרב יותר לאזור אבל זו בעיה כי יש גשר אז שלא יהיה 

 רחוק. אבל יש, גם תהיה תחבורה לתוך אזור מהמטרו. 

 יובל בן בסט:

למצוא פתרון תחבורתי יחידות דיור, חייבים  700חייבים תחבורה באופיס טקסטיל, 

 אחרת משה שרת, 

 אריה פכטר:

 מאזור התעשייה.  44בגלל זה אמרתי לך, עוד יציאה אחת לכביש 

 יובל בן בסט:

 ? 44אבל שמה יהיה יציאה? מאופיס טקסטיל מאיפה הם יצאו לכביש 
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 אריה פכטר:

 אנחנו עוד לא יודעים, הכל בתוכניות. 

 יובל בן בסט:

 חייבים למצוא פתרון. 

 אריה פכטר:

יוסיף עוד יציאה אחת למשה שרת ואנחנו מנסים אולי כביש עוקף, יש עם זה בעיה 

אבל אנחנו עובדים על זה. יש עוד שאלות? חברים, תודה רבה, תשמרו על עצמכם 

 ועל המשפחות ואינשאללה שיהיה כבר שקט. 

 

 

                                                  ____________         ______________ 

 אריה פכטר        יורם אורבך     

 המנכ"ל המועצה                                                                 ראש המועצ    

 

 הישיבה ננעלה


