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 2021-04פרוטוקול 

 מישיבת מועצה אשר התקיימה 

 2021 אפריל 27 "אפתשט"ו באייר  לישי שביום 

 

פרידמן,  , וייסוול אריאל, פכטר אריה : משתתפים דובקין, יעקב  גרגורי 

הרמב"ם,   פלוריזדה,  אברהם  אליהו  תנעמי,  שאול,  אוריאל  מזל 

 , ליאת אייזנר. יובל בן בסט

 .  לוףאלא -גונן לירז ד"עו חסרים: 

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

, רימה  ראש המועצה הדתית  –אוראל להב  ,  המועצה ראש  לשכת

 מעמד האישה.  –יולין 

 18:30  הישיבה התחילה בשעה 

 19:30              הסתיימה בשעה 

 

 ל סדר היום:ע

 דיווחי ראש המועצה.   .1

 .  3-2021מס'  ה אישור פרוטוקול ישיב .2

רחוב   200,000ע|ס    620אישור תב"ר מס'   .3 ₪ מקרן היטלי השבחה לשדרוג 

 בורוכוב. 

 .  2021אישור פרוטוקול הועדה המקצועית של המועצה לתמיכות לשנת  .4

₪ מקרן היטלי השבחה לטובת טיוב   500,000, ע"ס  621אישור תב"ר מספר   .5

 והטמעה של ארכיב תיקי בניין במחלקת הנדסה. 

 

 2021-4 המניין מן מועצה תישיב

 דיווחי ראש המועצה  – 1סעיף 

  אריה פכטר: 

טוב,   ישיב ערב  לפתוח את  אני שמח  .  04-2021מספר    ת המועצהאני שמח  הכל  סך 

אבל אסור לנו להיות שאננים וחייבים    ,לבשר שבאזור נכון להיום אין לנו אף חולה

המקס את  עושים  מבחינתנו  אנחנו  ולהישמר.  לשמור  מקווה  להמשיך  ואני  ימום 

 שהמצב הזה ימשך.  
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חזרו   הספר  טובה  בבתי  מחלקת    .לשגרהבשעה  מנהלת  סימה,  עם  ישבנו  היום 

תות הקטנות, א',  , במיוחד בכיהחזירו בתקופה זו  החינוך, לגבי החומר שהתלמידים

להם   אישרנו  לכן  וכו',  קריאה  מורים,  ב',  לקחת  תגבורים,  של  לקחת  הספר  לבית 

 .  הקיץ 

 פרידמן הצטרף לישיבה יעקב 

ילדים  ה   םו עד חינוך לקחת תגבורים, לקחת מורים שיעבהלמנהלת מחלקת    אישרנו

תקצב  תבאופן פרטני בנושא של כתיבה, קריאה. אותו דבר גם בגני הילדים, המועצה 

שהילדים   אסור  כי  האלה,  המורים  את  תתקצב  המועצה  א',  לכיתה  ההכנה  את 

פה מאוד ארוכה לאורך כל החיים שלהם ואנחנו  נזקו וזה יכול ללכת איתם לתקו י י

 כמערכת, אסור לנו לתת לזה לקרות. זה לגבי החינוך.  

כמעט   שגרה  פעילויות,  קיץ,  למחנה  יוצאים  הם  לשגרה,  חזרו  עקיבא  בני  הצופים, 

 מלאה.  

ביום העצמאות התלבטנו מה אנחנו עושים ובסוף קיבלנו החלטה לקחת את מיכל  

נ בכמה  מעל  הקטנה, שתעבור  וגם  כדורגל  במגרש  גם  דינור  וזיקוקי  ביישוב  קודות 

שה  חושב  אני  בסביבות  יהמצודה,  למתנ"ס  באתי  כשאני  כבירה.  הצלחה  לזה  יתה 

שמונה בערב וראיתי מאוד ילדים ואחרי זה בשדרה הירוקה ואני ליוויתי את מיכל  

ו  הקטנה, הלכתי רגלית בכל התחנות ובאמת היתה הצלחה כבירה. כי בהתחלה הי

שעדיף   החלטנו  אז  הילדים,  בלי  יהיה  שהאומן  אבל  אומן  להביא  לנו  לתת  מוכנים 

הנו מיום העצמאות וההורים יכולים למצוא פתרונות בטלוויזיה או אצל  ישהילדים י 

 היתה הצלחה כבירה.  באמת חברים וזו 

אפשר   מקומות  שבארבעה  שלשום,  או  אתמול  הנחיה  עם  יצאנו  בעומר,  ל"ג  לגבי 

 היום קיבלנו הנחיה מכיבוי אש שחל איסור על הדלקת מדורות.  אך ות,  לעשות מדור

 יעקב פרידמן:

 והתושבים יודעים את זה?

 אריה פכטר: 

 ידעו את זה.  

 אריאל וייסוול: 

 כבר הוצאנו הודעה.  
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 אריה פכטר: 

יודעים וידעו, אנחנו בשליטה לגבי זה. תסתכלו על הצד החיובי, ש פחות  יהיה  כבר 

אווי אוסרים     .רזיהום  אז  עלינו  אוסרים  אם  אבל  ומצווה,  מסורת  זו  אופן,  בכל 

 עלינו, אנחנו לא נעשה משהו בניגוד לחוק.  

יופיע   הבא  רגלמגרש  בשבוע  רק  הקט  מהמשטרה,  הנחיה  קיבלנו  רנט.  שולי   ,400  

ב כרטיס  מוכרים  באירוע,  להיות  יכולים  לנו    20-איש  שיהיה  וגם  סמלי  מחיר   ,₪

י שירצה מבחוץ לראות בחינם, אז אין בעיה שיעמדו בחוץ ויראו  ביקורת ופיקוח, מ

 את האירוע.  

מי שעוקב אחרי הפרסומים, בתקופה האחרונה אנחנו עובדים הרבה על הפארקים  

שלנו. הוספנו הצללות בשכונת בן גוריון ובגן המכשפה, התקנו ספריות גם בגן פופאי,  

מהתושב וביקשנו  במזרקות  וגם  בבגין  שיתרגם  ספריםים  את  מו  לכם  אגיד  אני   ,

 .  אני קצת מאוכזב מהקצב האמת

 אריאל וייסוול: 

ספרים לגן בגין. יש להם פרויקט,    רבה מחר בית ספר השבעה, יגיעו כיתות א' עם ה

 וישימו שם ספרים בספריה.  

 אריה פכטר: 

 אריאל, אמרתי לך, צריך לדבר עם הספרנית שיבואו ויעשו סדר שם.  

 אריאל וייסוול: 

 היא תבוא. אתמול בערב אמרה לי את זה אורלי.   כן,

 אריה פכטר: 

אנחנו נרכוש ספרים, אם יחסר. אני חושב שזה פרויקט יפה ומעניין. הוספנו כל מיני  

 מתקנים, אנחנו נמשיך להוסיף מתקנים.  

 אריאל וייסוול: 

 גינה מוסיקאלית.  

 אריה פכטר: 

בגין   כל    הוספנובפארק  שם  התקנו  מוסיקאלית,  למוסיקה.  גינה  מתקנים  מיני 

 לעשות מתחם של נינג'ה ליד מדור הנוער, גם זה בעלות של כחצי מיליון ₪.    בכוונתנו

   יובל בן בסט:

 דיברנו על זה בישיבה הקודמת.  

 אריאל וייסוול: 

 בסדר, אנחנו מקדמים את זה.  
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 אריה פכטר: 

ו צריכים למצוא  אנחנו מקדמים את זה. גם היום היתה לנו ישיבה, לבני הנוער אנחנ

בני   וגם  הקטנים  הילדים  לגבי  גם  עושים,  מה  בקיץ  גם  חושבים  אנחנו  פתרונות, 

 הנוער, זה מתחם שייתן להם קצת לפרוק ואני חושב שזה יהיה דבר חיובי. 

 גרגורי דובקין:

 מה עם הביטוח לאלה שעוסקים במתקנים של הנינג'ה?  

 אריה פכטר: 

די המועצה. אם מחר מישהו נופל ושובר יד,  המועצה מבוטחת. כל אחד מבוטח על י

יש   אבל  לא,  אז  מכסה,  לא  שהביטוח  דבר  עשה  מישהו  אם  ביטוח.  יש  למועצה 

 ביטוח. אנחנו הקפדנו שיהיה ביטוח, שהילדים יהיו מכוסים בדברים האלה.  

 יובל בן בסט: 

 , את החומה.  1התחילו לפרק את הגדר בכביש 

 אריה פכטר: 

כביש   על  הם  התחילו    1כן,  הדיירים,  לכיוון  הכביש קצת  את  לעבוד, הם מקרבים 

מטר,    9.5הולכים לשנות את כל הקיר האקוסטי. הקיר האקוסטי יהיה בגובה של  

מטר ואחרי זה שקוף    6אנחנו בחרנו כבר איזה קיר אנחנו רוצים, אבל הקיר יהיה  

 מטר עם משהו שימנע את הרעש.   3.5עוד 

   אריאל וייסוול:

 רעש וזיהום.  

 ובל בן בסט: י

 מטר פלסטיק, שיוכלו לראות?   3יש בטון ואחרי זה עוד 

 אריה פכטר: 

 מטר, שימנע גם את הרעש וגם את הזיהום.   3.5נכון, 

אני לא אחזור עוד פעם שאנחנו מקדמים הרבה מאוד פרויקטים של פינוי ובינוי, גם  

, הם כל  בבן גוריון, גם ביצחק שדה ואתמול ישבנו עם המתחם של אופיס טקסטיל

רצו   מותר    900הזמן  המתאם  בתוכנית  התעקשתי,  אני  דיור,  יחידות    700יחידות 

יחידות דיור. אותו דבר לגבי קפלן, ביום    700ואתמול הם הציגו לנו כבר תוכניות על  

לדיירים   לפי מה שסיכמנו, שנותנים  הולך,  הוא  ישיבה עם קפלן,  לנו  ראשון היתה 

ב פינוי  שהדי1.6-הודעת  הכוונה  את  ,  לפנות  צריכים  חודשים  שלושה  תוך  ירים 

  1.9-הם הולכים להרוס אבל הוא נותן להם הודעת פינוי שב  5-ו  3הדירות, את קפלן  

 ₪ לחודש   3,600הם מתכוננים להרוס ומי שמתפנה מהדירות, הוא יקבל שכירות של 
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ני  עד האכלוס. אנחנו מבחינת המועצה נתנו להם כבר היתר, יש להם היתר כבר לפ 

 שנה וחצי ואני כמעט בטוח שבספטמבר סוף כל סוף הפרויקט הזה ייצא לפועל.  

יחידות    700אותו דבר עם אופיס, אתמול הם הוציאו לנו תוכניות, כמו שאמרתי, על  

גם    2022, אני מקווה שעד סוף  2022דיור, זה מתקדם. לאופיס יש צו סגירה בסוף  

 שם תחל הבניה.  

 שאילתות 

 אריה פכטר: 

אייזנר:  של  הת שאיל המס    ליאת  בשנת  לארנונה    2022האם  משפטי  פתרון  נמצא 

 והשדרה הירוקה?  

', על חניות היו  80-בשדרה הירוקה, בצו המסים של המועצה, אני חושב שבשנות ה

ארנונה.   לגבות  במגורים  צריכים  מקורות  חניות  עבור  ארנונה  גבו  לא  ובמועצה 

נכנס   מהתפקיד,  פרשה  כשיפה  עובדים  יש   משהלעולם.  שאנו  ראה  והוא  לתפקיד  י 

בניגוד לצו המסים, שזה אסור, וצו המסים אומר שעל חניה אתה משלם אותו מחיר  

כמו שאתה משלם על דירה. נגיד על דירה משלמים במגדלי שרונים חמישים ומשהו  

כפול   שקל  ומשהו  חמישים  כן  גם  היא  החניה  אז  למטר,  חניה.    15,  12שקל  מטר 

שנת   על  שנת  2020אנחנו  על  שאנחנו  דעת   חוות  לנו  הוציא  המשפטי  היועץ   ,2020  

צריכים להגיש בקשה    2021יכולים לא לגבות ארנונה על החניות אבל אנחנו בשנת  

למשרד הפנים לשינוי צו המסים. מה הכוונה לשינוי צו המסים? אם אני הייתי מגיש  

, זה שואף לאפס.  בקשה לא לגבות ארנונה עבור חניות, הסיכוי שהיו מקבלים את זה

אז לקחנו בצו המסים, למשרד הפנים יש תקרת מינימום / מקסימום והמינימום של  

מטר, יצטרך לשלם    12שקל למטר לשנה. דהיינו, מי שיש לו    1.48משרד הפנים זה  

עוד   את    15בשנה  לנו  שיאשרו  הפנים  ממשרד  ביקשנו  אנחנו  אז  השנה.  לכל  שקל 

 מאוד מקווה שיאפשרו לנו.   שקל ואני   1.48התעריף הכי נמוך, 

אני רוצה שתבינו, אנחנו לא הולכים להוציא מהדיירים כסף באקדחים אבל אם זה  

בחוק, אסור לנו לעבוד בניגוד לחוק וזה שהמועצה עבדה שנים בניגוד לחוק, זה לא  

לגבות   צריכים  אנחנו  צו המסים  לפי  אבל  ידעה,  לא  להיות שיפה  יכול  אבל  בסדר. 

יות. אז אני עכשיו מבקש רק לשנות את התעריף ואני מעדיף שאת  ארנונה עבור חנ 

 התעריף תהיה לי אפשרות כן לשנות ואם היום היה נגיד דייר בשרונים,  

 אריאל וייסוול: 

 שקל בשנה.    15עוד   מוישלגר  יובל גם איפה שלא רק שרונים, 
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 אריה פכטר: 

, אז  12שהו שקל כפול  אני מדבר על שרונים או על דנקר, שאם זה היה חמישים ומ

ל מגיע  ה  600-אתה  את  מכפיל  אתה  אם  ופה,  כפול    1.48-שקל.  אתה  12שקל  אז   ,

 .  שיאשרו לנו את זהשקל. אני מאוד מקווה  15-מגיע ל

מחזור    –  3מספר    השאילת פינת  להקמת  קורא  קול  לבחון  תסכים  המועצה  האם 

 שכונתית?  

 אריאל וייסוול: 

 זה עלה כבר.  

 אריה פכטר: 

ג מקום  כן,  יש  אזור  כמו  קטן  חושב שבמקום  לא  אני  פעם.  עלה  חושב שזה  אני  ם 

 יה קטן.  ילפתוח מן חיר 

 יובל בן בסט: 

 יה.  יזה לא חיר 

 אריאל וייסוול: 

 אז מחזור, אז מה זה? 

 יובל בן בסט: 

 יה.  יזה לא חיר 

 אריה פכטר: 

 אז מה הכוונה?  

   יובל בן בסט:

הזה לעומק. אנחנו לא מדברים על    קודם כל, אתם מוזמנים לקרוא את הקול קורא

ולפתוח פה חיר  וענק  גדול  יש אפשרות שכונתית,  יאיזשהו משהו שהוא  כן  יה, אבל 

 נגיד את הפח הכתום, את כל הדברים האלה, לרכז במקום אחד.  

 : פכטר אריה

 הם מרוכזים.  

  יובל בן בסט: 

 יש הרבה אפשרויות,  

 אריאל וייסוול: 

 ב שהם מפוזרים?מה זה במקום אחד? לא יותר טו
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 יובל בן בסט: 

והמדינה   אחד  למקום  האלה  הדברים  כל  את  לקחת  יכול  אתה  בסוף  אבל  כן, 

 מתקצבת את זה. אני אומר, שווה לבדוק את הכל, כי הקול קורא הזה,  

 אריאל וייסוול: 

 אנחנו לא חושבים שזה מתאים ליישוב שלנו.  

 אריה פכטר: 

 ך משהו, יובל. אנחנו נבדוק את זה אבל אני אגיד ל

 יובל בן בסט: 

 בשביל זה אמרתי שכונתי, לא אזורי ולא,  

 וייסוול:  אריאל 

שכונתי, סתם דוגמא, בן גוריון, תגיד לי מקום לעשות שם, לשפוך שם את כל הזה  

ויעשו מיון. הרי ממיינים את זה, תגיד לי מקום שמישהו ירצה ליד הבית שלו דבר  

י אם יסכימו. אני שואל אותך באמת, תן לי מקום,  כזה. נעשה בדנקר בחניה, תגיד ל 

 לא רק לזרוק רעיונות בלי לחשוב עליהם.  

 יובל בן בסט: 

 אתה קראת את הקול קורא, אריאל? 

 אריאל וייסוול: 

אני קראתי את הקול קורא ואין לנו מקום לדעתי באזור. ודיברנו על זה כבר בישיבה  

 בעבר, אני חושב. לא כל דבר מתאים לאזור.  

 יובל בן בסט: 

שלי, אריאל. אני אמרתי לבחון את    ה אני אומר לבחון. קודם כל תקרא את השאילת 

 זה.  

 אריה פכטר: 

דבר כזה יכול להוות לנו גול עצמי, יבואו אנשים מכל מקום, יזרקו את זה שם ואף  

המחזורים   היום  התושבים.  לכל  גדול  אשפה  פח  יהיה  וזה  מיון  יעשה  לא  אחד 

ך  תרגלו בקבוקים בנפרד, עיתונים בנפרד, הפח הכתום בנפרד. כשעובדים, אנשים ה

שהצלחנו להרגיל את התושבים, פחות או יותר, אני לא חושב שיש מקום, אבל אני  

 זה גם כן.   עלאעבור 

 יובל בן בסט: 

 תה פה,  יפרופ' מיכל ציון שהי
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 אריאל וייסוול: 

 זה משהו אחר.  

 יובל בן בסט: 

י בכנסת להמשיך את הדבר הזה ברמה הארצית. הדברים  אני רק אומר שהיום היית

 האלה צריכים פשוט להיות פתוחים ולכן אמרתי לבחון את זה.  

 אריאל וייסוול: 

 מה שהיא דיברה זה רעיון יפה וטוב אבל זה משהו אחר.  

 יובל בן בסט: 

 נכון.  

 אריה פכטר: 

בספטמבר  4מספר    השאילת  ובניה    2019:  תכנון  תקנת  על  כחלון  הגנים  חתם  שכל 

לפחות   יוצללו  והאם    70%הציבוריים  ביישוב  הסתיים  הפרויקט  האם  משטחם, 

 המועצה תסכים להציב שילוט בגנים להימנע מרעש בשעות הלילה?  

  .קודם כל, להצבת שלטים אין שום בעיה. אריאל, תורו מחר לשים שלטים

 יובל בן בסט: 

  24:00,  23:00,  22:00-ו שבמיוחד איפה שהיה את המוסיקה כי כבר שכנים התלוננ

 בלילה פשוט מתופפים שם וזה מפריע להם.  

 אריה פכטר: 

יש לי שם חבר טוב שאני איתו במלחמת עולם כבר תקופה מאוד ארוכה על המגרש  

 פיץ'. אז אני בא ואני אומר, אתה לא יכול לרצות תמיד את כולם.  -המיני

 יובל בן בסט: 

 תמיד זה ככה.  

 אריה פכטר: 

שנה ואני והוא מלחמת עולם. ואמרתי    50לך, יש לי חבר שאני איתו חבר  ואני אומר  

ביקשתי   גם  אני  שילוט,  נשים  אנחנו  בעיה,  אין  השילוט  לגבי  אז  לך.  יעזור  לא 

מהשיטור שיעבור איפה שיש רעש. אבל לגבי ההצללות, כמו שאמרתי לך, ראית, בבן  

שמה.   המכשפה  בגן  הצללות,  הוספנו  הגוריון  שרוב  גם  עצים  מה  עם  אצלנו  גנים 

 והצללות.  
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 הצעות לסדר 

 אריה פכטר: 

קריאת כיכר על שם אנשי ונשות חינוך באזור. בתקופה האחרונה נפטרו שתי גננות  

שחינכו דורות של ילדים/ות, אסתר קוטלר ולילך אליקים ז"ל. הרעיון להקים כיכר  

 שינציח את מורשת המכנות ומחנכים וגננות מהישוב.  

 ה של נשים, בזמנו גם מזל דיברה איתי, להנציח כיכרות של נשים. לגבי קרי 

 רימה יולין:

 אחד כבר עשינו ושניים בדרך.  

 אריאל וייסוול: 

 אחד עשינו לכל הנשים ובקרוב עושים עוד,  

 אריה פכטר: 

 לא לכל הנשים, לכל תושבות אזור.  

 אריאל וייסוול: 

 ואיפה אנחנו הולכים לעשות עוד? נעמי שמר? 

 יולין: רימה

 ניו מרסל על יד יוספטל. ינעמי שמר על יד ארומה ונ 

 יובל בן בסט: 

 זה מחנכים.  

 יורם אורבך: 

 לא, לא מחנכים.  

 יובל בן בסט: 

 למה לא?  

 אריאל וייסוול: 

 לא, יובל כתב מחנכים.  

 רימה יולין:

 קודם שיהיו מספיק נשים. 

 אריה פכטר: 

רשויות וסגנים. אני כבר אומר,    יש החלטת מועצה מאוד ישנה שמנציחים רק ראשי

אני לא רוצה שינציחו אותי. יובל, אנחנו לא יכולים כל מי שתלך לעולמה, להנציח  

 אותה. ואני אהבתי את אסתר קוטלר, היא היתה גננת שלי ואני אהבתי מאוד את  
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סייעת   כל  או  גננת,  כל  או  מורה  כל  להנציח  יכולים  לא  אנחנו  אבל  אליקים,  לילך 

 עולמה.  שתלך ל

 יובל בן בסט: 

 זאת לא הכוונה.  

 אריה פכטר: 

מחר יגידו שנפטר מישהו ממחלקת הגינון, אז אולי ננציח אותו גם כן באיזה גינה.  

 אנחנו לא יכולים לעשות אפליה לאחד כן ולשני לא. 

 אוריאל תנעמי:

 ',  90-בשנות ההיתה החלטה גם 

 אריה פכטר: 

 נכון, אני לא הייתי אז חבר מועצה.  

 אוריאל תנעמי:

 של מנציחים אנשים פרטיים.  

 יובל בן בסט: 

לא, אז זה לא העניין. אני רוצה להסביר כי אולי לא כתבתי את זה נכון. הכוונה היא  

מאוד   חלק  זה  וחינוך  הוראה  המנהיגות.  נושא  על  שמדבר  יישוב  גם  אנחנו  כזאת, 

נו שינציח  כיכר  חשבתי  אני  העתיד.  ומדור  ממנהיגות  חשוב  מורים  מאוד  של  שא 

של   בתחום  משהו  אלא  נשים  דווקא  לאו  זה  ומחנכות,  מחנכים  חשבתי  ומורות. 

 הוראה, של חינוך, שווה לחשוב על זה. כי זה משהו שהולך קדימה.  

 אריה פכטר: 

ספר   בית  מנהלי  היו  שהם  ואשתו,  לוי  שבתאי  את  שננציח  ורצו  אלי  באו  בזמנו 

 ביוספטל, הם היו תושבי המקום.  

 ך: יורם אורב

 הוא גם היה סגן הרבה זמן בשבעה.  

 יובל בן בסט: 

 נכון, לפני שהוא הגיע ליוספטל.  

 אריה פכטר: 

ונתנו תשובה שלילית. אני לא חושב שהיום אתה יכול לתת תשובה חיובית כשבזמנו  

 נתת למישהו תשובה שלילית.  
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 יובל בן בסט: 

 יכול לתת,  אבל אם נקים משהו כללי למחנכים ומחנכות פה באזור, זה 

 אריאל וייסוול: 

 בוא ננציח את החיים, די עם המתים.  

 מזל שאול: 

 אפשר לחשוב על קיר הנצחה.  

 אריה פכטר: 

 .  ינציחו את אנשי החינוך מהישוב אין לי בעיה שבבתי הספר

 אריאל וייסוול: 

 דברים משמחים.  גם עם כל הכבוד, אני חושב שצריך לעשות  

 ליאת אייזנר: 

 אז אולי הוקרה.  

 יובל בן בסט: 

 אז הוקרה למחנכים ומחנכות.  

 ליאת אייזנר: 

 אני גם בעד יותר שמח.  

 אריאל וייסוול: 

 נכון, די. כל המדינה שלנו עם אנדרטאות.  

 יובל בן בסט: 

 אז החלטנו כיכר הוקרה למחנכים ומחנכות.  

 אריאל וייסוול: 

 לא החלטנו כלום כרגע.  

 אריה פכטר: 

 יובל, אנחנו נחשוב על זה. 

לאחרונה נחשפנו למקרה שבו אושר דרעי נפטרה עקב רגישות    –  2הצעה לסדר מס'  

להתחשב   המבקש  שלט  יהיה  וגדולה  קטנה  ציבורית  גינה  שבכל  הצעתנו  לחלב. 

מזרק   להחזיק  להם  ולהציע  המסעדות  לכל  מכתב  לשלוח  וכן  אלרגנים  בילדים 

 נים(.  אפיפין. )ברצוננו להביא אבא שידבר על המצוקה של ילדים אלרג 

בדיקה,   עשינו  בעלי תפקידים במשרד הפנים. אנחנו  ידון במסגרת  נושא האלרגיות 

במיוחד ברישוי עסקים. משרד הפנים טרם מצא פתרון, אין להם תשובה, אנחנו לא  

 נעשה משהו בניגוד להנחיות.  
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 יובל בן בסט: 

על   הרי  יכולים  הם  מכתב.  להם  לשלוח  פשוט  מהם?  לבקש  יכולים  לא  דעת  אנחנו 

 עצמם, זאת אומרת, זה לא חוקי? אם אנחנו פונים למסעדות ואומרים להם תשמעו,  

 אריה פכטר: 

 ממסעדות אנחנו יכולים לבקש, אנחנו לא יכולים להכריח.  

 ם:"אברהם הרמב

 הם חיים במדינה, הם רואים מה שקרה.  

 יובל בן בסט: 

 לא כולם.  

 אריה פכטר: 

אנח מהמסעדות,  נבקש  אנחנו  בעיה,  לא  אין  אנחנו  ולהכריח.  לחייב  יכולים  לא  נו 

עיריית תל אביב יש להם מאות אלפי מסעדות. יש פה מסעדה וחצי או שתי מסעדות  

אז אני אבקש מרונית שתרים טלפון ותגיד להם, אנחנו לא מחייבים, שייקחו את זה  

 לתשומת ליבם.  

 יובל בן בסט: 

ע, אם ילד אוכל במבה ונגע  ובגנים ציבוריים, פשוט התקשר אלי אבא ואומר לי תשמ

במגלשה והבת שלי נוגעת בו, היא יכולה אחרי זה אלרגיה יומיים. השאלה אם גם  

 בגנים הציבוריים לשים שלטים גדולים. יש כל מיני שלטים היום.  

 אריה פכטר: 

 שמנו שלטים.  

 אריאל וייסוול: 

 בגן פופאי יש שלט ענק.  

 לאה רזון:

 אז סיכמנו בישיבת מועצה,  

 בן בסט:  יובל

 סיכמנו בפברואר.  

 אריאל וייסוול: 

 נו, ויש שלט.  

 לאה רזון:

 . יהיה שילוטשבגן פופאי  
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 יובל בן בסט: 

 אבל בכל הגנים הציבוריים לשים. מה הבעיה?  

 אריאל וייסוול: 

 אתה לא יכול כל הגנים להגיד לאנשים לא לבוא עם חטיפים.  

 יובל בן בסט: 

 לפחות לבקש, אתה יכול לבקש.  

 אריאל וייסוול: 

 לבקש זה משהו אחר ולאסור זה משהו אחר.  

 מזל שאול: 

 השאלה גם אם השילוט הזה עוזר? אנשים באמת לא באים עם חטיפים? 

 יובל בן בסט: 

 באים, בטח.  

 ליאת אייזנר: 

 באים, אין דבר כזה. אני אמא.  

 יובל בן בסט: 

 אנשים צריכים להיות מודעים.  

 ליאת אייזנר: 

 עם דברים לא אלרגנים, אני באה עם בייגלה, לא עם במבה.  אבל אני באה  

 יובל בן בסט: 

זאת   אלרגניים.  דברים  בכלל  יביאו  לא  שבאמת  אחד  גן  שיהיה  ביקשנו  אז  גם 

 אומרת, שיהיה גן אחד, זה גם יכול לפתור בעיה.  

 יעקב פרידמן:

 אבל מי ישגיח על זה?  

 ליאת אייזנר: 

 ות.  אין חוק שאוסר, זה עניין של התחדש 

 אריה פכטר: 

 אין בעיה, אנחנו נשים שילוט להתחשב ושישתדלו להימנע, אי אפשר לחייב. 

   מזל שאול:

שעלתה   סוגיה  שזו  יודעת  אני  כי  זה,  את  להגיד  חייבת  אני  המזרקים,  של  הנושא 

 בשיח הציבורי, שצריך לראות אחריות על הפגי תוקף של המזרקים האלה. אז צריך  
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כשממליצ גם  מי  לראות  לראות  צריך  עסקים,  לאיזשהם  המלצה  שולחים  אם  ים, 

 לוקח את האחריות על התוקף המזרקים.  

 אריה פכטר: 

מזל, אנחנו לא מחייבים, אנחנו רק מבקשים. אם אני לא מחייב אותו, אני לא בודק  

 אותו. אני רק מבקש ממנו.  

 ליאת אייזנר: 

 מי שירצה.  אולי אפשר לסייע להם ושהמועצה תרכוש את זה במרוכז ל

 גרגורי דובקין:

 חברים, בואו נהיה קצת מציאותיים.  

 אריה פכטר: 

 כמה עולה כזה דבר? שכל אחד יקנה לעצמו.  

 יורם אורבך: 

זה מחייב מרשם, אי אפשר לרכוש את זה. אנחנו קנינו לפני שלושה חודשים לבתי  

 רוזה על עניין והאישורים ובדקו וספרו.  ול והספר. עשו לנו ויה ד

 רי דובקין:גרגו

עובדים. אני רוצה להגיד,    1,200בעבודה שלי אני מגיש עזרה ראשונה ואצלנו במפעל  

משתמש   לא  אחד  אף  כאלה,  אירועים  היו  ללב.  החשמליים  המכשירים  את  גם  יש 

 בזה כי פוחדים מזה.  

 יובל בן בסט: 

 זה כל כך פשוט. אני עשיתי עכשיו קורס עזרה ראשונה.  

 גרגורי דובקין:

 עובדים,   1,200-ול לעשות אלף קורסים, אני אומר שהמציאות מאתה יכ

 יובל בן בסט: 

 היום החדשים בעברית.  

 ליאת אייזנר: 

 לא, גם יש הנחיה טלפונית. 

 גרגורי דובקין:

יש כל מה שאתם רוצים, אנשים פוחדים להשתמש בזה. במזרקים, להזריק משהו,  

ח על עצמו.  זה  ייקח את  לילד, אף אחד לא  נהיה מציאותיים.  במיוחד  בואו  ברים, 

 פצע, לשים פלסתר עוד כן, לעשות תחבושת כן, לעשות משהו יותר מורכב מזה,  

 



 15                           בס"ד 
 

 

 

 

 אריה פכטר: 

אני מסכים עם גרגורי ואני אגיד לכם יתרה מכך, אני לא הולך לקחת אחריות, אני  

לא הולך לקנות לאף אחד. אני יכול רק להגיד להם כדאי שיהיה לכם בבית העסק,  

 ה הכל.  ז

מספר   לסדר  את    –  3הצעה  אחת  לפעם  להגביל  א.  הבא:  העצמאות  ליום  הצעות 

הזיקוקים ולנסות אטרקציה נוספת כמו מופע לייזר או רחפנים. ב. להמשיך לעשות  

משואות   הדלקת  ג.  ביישוב.  מוקדים  וביותר  שכונות  בין  שעובר  לילדים/ות  מופע 

 כבד ומרגש.  לכבד את יקיר היישוב כי יש בזה משהו מאוד מ

 הדלקת משואות אנחנו עושים ביום הזיכרון וזה למחרת יום העצמאות.  

 אריאל וייסוול: 

 אתה נותן תעודות ליקירי היישוב.  

 משה אלזרט: 

 השנה זה לא יהיה, גם זה לא עושים.  

 אריה פכטר: 

אבל לגבי יום העצמאות הבא, תראו, אנחנו עוד רחוקים מאוד מיום העצמאות. אני  

ציע חודשיים, שלושה חודשים לפני יום העצמאות להעלות את זה ואז נקבל  הייתי מ

איזושהי החלטה, אבל מפה היום לקבל החלטה, אנחנו נשכח מה החלטנו היום ליום  

 העצמאות הבא.  

בקשה להציב פינות האכלה חדשות לחתולים ברחבי אזור.    –  4הצעה לסדר מספר  

ואי  חתולים  מאכילות  עם  הסתובבנו  להציב  לאחרונה  שניתן  מקומות  מספר  תרנו 

פינות האכלה חדשות. בשיחה שקיימנו עם דביר מנהל חנות מאקס דוג, הוא מוכן  

לתרום פינות האכלה חדשות, כולל עם לוגו של המועצה ובתנאי שהלוגו שלו יופיע  

 למעלה והמועצה תתקין את התיבות.  

ועצה, שיהיו בקשר עם  אין לנו שום התנגדות עם זה, אני רוצה שזה יהיה בשיתוף מ 

אריאל, יעשו סיבוב, יקבעו איפה כן אפשר להעמיד, איפה אי אפשר להעמיד. אני לא  

 מטר פינת האכלה לחתולים.    20מתכוון להעמיד בכל  

 אריאל וייסוול: 

 יש לנו המון תושבים שמתנגדים לזה למרות שקיים.  

 גרגורי דובקין:

שנשאר   מה  כל  מסריחה.  מזבלה  להיות  הופך  זורקים  זה  מהבית,  רקוב  מהאוכל, 

 לשם. 
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   ם:"אברהם הרמב

 תבקר בגן על יד עזרא, תראה מה הולך. תעשה סיבוב, תראה מה הולך.  

 גרגורי דובקין:

 איתך עשינו סיבוב, נכון? 

 יובל בן בסט: 

 כן, כן.  

 גרגורי דובקין:

 אתה ראית מה זורקים לשם. 

 ליאת אייזנר: 

 גם ליד הבית שלי יש מלא. 

 ם:"ם הרמבאברה

 תראה איזה לכלוך בגן כתוצאה מכל הדברים האלה. תעבור, תראה.  

 יובל בן בסט: 

רגל,   הולכי  שם  היה  לא  ובאמת  מרוחקים  יחסית  שהם  במקומות  כבר  היינו  אגב, 

 כמה שיותר רחוק.  

 אריה פכטר: 

 אז סיכמנו, אין לי בעיה, אני רק אומר,  

 אוריאל תנעמי:

 שתהיה לך בעיה.  בעניין של הפרסום, אני חושב 

 אריאל וייסוול: 

 הוא תורם את זה, הוא אמר.  

 יורם אורבך: 

 בדקנו את זה היום עם הלשכה המשפטית.  

 אוריאל תנעמי:

 יבוא מישהו אחר ויגיד גם אני רוצה לתרום.  

 יורם אורבך: 

בדקנו את זה היום עם הלשכה המשפטית, הוא אמר שאין שום בעיה, בתנאי שזה  

 וא מישהו שירצה גם, נקבל.  אכן תרומה ואם יב 

 אריה פכטר: 

 : מזל שאול  –שאילתות צעד גדול  
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מעט    –  1מספר  ה  שאילת לא  שעלו  בישוב  מצלמות  היו  קודמות  בשנים  מצלמות: 

כסף למועצה וברוב המקרים שפנו לרשות לבקש להסתכל במצלמות בעת אירועים  

נעשה מול  שונים, נאמר שהן לא עובדות, למעט המצלמה בקפלן. אבקש ד  יווח מה 

משנים   הפעם  שונה  יהיה  מה  וכן,  עבדו  לא  שהן  הסיבות  ומה  שהתקינה  החברה 

יעבדו   אכן  שהמצלמות  להבטיח  ניתן  ואיך  החדשות  המצלמות  הצבת  עם  קודמות 

 ויעמדו לשירות הציבור, כמובן על פי חוק והגשת תלונה במשטרה?  

נכון, בחלק גדול מהיישוב    אני חייב לפני שאני אתן לכם את התשובה, להגיד לכם,

התקנו מצלמות ואני חייב לציין שהמצלמות עושות את העבודה. עכשיו, אי אפשר  

שחושב   מי  חוק,  לפי  מזל,  שאמרה  כמו  במצלמה.  להסתכל  לבוא  אחד  לכל  לתת 

שילך למשטרה, המשטרה  שפרצו לו הביתה, פרצו לו לאוטו, עברו איזושהי עבירה,  

תאשר לו לראות את המצלמות, אנחנו ניתן לו לראות את המצלמות. אצל משה ישי  

למטה, מי שנכנס אליו ללשכה, רואה את כל המצלמות שמותקנות. אני רק אסבר  

 לכם את האוזן, שביום שישי בלילה,  

 אריאל וייסוול: 

 .  03:04-ב

 אריה פכטר: 

 שלך, הפילו עמוד אחד,   היתה תאונה ליד ההורים  03:04-ב

 יובל בן בסט: 

 אה, נכון, ראיתי עמוד.  

 אריאל וייסוול: 

 הנה, האוטו פה עומד ממול, אתם יכולים לראות אותו.  

 אריה פכטר: 

הם   שלו,  הביטוח  הרכב,  בעל  את  איתרנו  ראינו,  למצלמות,  נכנסנו  עמוד,  הפילו 

 גם שנערים,   ישלמו את כל הנזק שנגרם. היתה לפני איזה חודש בגן בגין

 אריאל וייסוול: 

יפה, האחות מקופת חולים, שהרביצו לבן שלה עם שוקר, היה מקרה קשה. זה היה  

 בפייסבוק.  

 אריה פכטר: 

אז עלינו על הילדים האלה דרך המצלמות. באזור התעשייה השליכו פסולת, עלינו  

 על זה דרך המצלמות.  

 



 18                           בס"ד 
 

 

 

 

 אריאל וייסוול: 

 ועוד לא סיימנו.  

 : אריה פכטר

אנחנו לא סיימנו ואם נצטרך, נגדיל את התב"ר של המצלמות ונוסיף גם מצלמות.  

המקום היחיד שעוד לא קיבל טיפול זה בשכונת שבזי מאחורה בבן גוריון כי היתה  

שם בעיה לשים פילר של חברת חשמל. שמו את הפילר, אבל פתאום התברר שהפילר  

 הוא לא נכון, הוא לא טוב. 

 מהישיבה.   אוריאל תנעמי יצא

 יעקב פרידמן:

לא, רק המרכזיים,   אריה, אבל לא כל אזור מצולמת, הרחובות הקטנים הצדדיים 

 נכון? 

 אריה פכטר: 

 רק במרכזיים.  

 אריאל וייסוול: 

 כרגע במרכזיים, אנחנו נמשיך להוסיף.  

 אריה פכטר: 

 אתה לא יכול להגיע לכל סמטה ולכל בית.  

 יעקב פרידמן:

 כל סמטה? ביאליק זה כל סמטה? כמה זמן נגמר הזה?    בסדר. מה, אני אמרתי

 יורם אורבך: 

 . שבועייםזה יכול להגיע עד 

 יעקב פרידמן:

 זה גורס את עצמו? 

 יורם אורבך: 

 זה לא גורס, החדשים עולים על זה.  

 יעקב פרידמן:

 על הישנים. יש לנו בעיה לשמור את זה יותר, זה עולה כסף?  

 יורם אורבך: 

 לא, אין בעיה.  

 אריאל וייסוול: 

 זה עניין של הזיכרון.  
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 אריה פכטר: 

אני רק אומר לכם שאנחנו נתגבר את היישוב בעוד מצלמות. אנחנו נגדיל את התב"ר  

 בעוד כמה מאות אלפי שקלים כי המצלמות עושות את העבודה.  

 מזל שאול: 

 ר.  אני רוצה להתייחס לעניין התחזוקה וההפעלה של המצלמות כי היתה בעיה בעב

 אריה פכטר: 

לא היתה בעיה, המצלמות לא מחזיקות מעמד אחרי ארבע, חמש שנים, זה נשחק.  

 אנחנו עכשיו רכשנו, ביקשתי שירכשו את המצלמות הכי טובות.  

 יעקב פרידמן:

 אה, באמת? צריך להחליף את המצלמות עצמן?  

 אריאל וייסוול: 

 יש כל מיני רמות גם.  

 אריה פכטר: 

את המצלמות הכי טובות, הכי יקרות, חשוב לי שנצליח לזהות    אני ביקשתי שירכשו

גם מספר של רכב וגם לזהות בני אדם, אני לא רוצה לראות צל או משהו כזה. אז  

 רכשנו את המצלמות. אותו דבר היה גם במצודה, שעשו שם,  

 אריאל וייסוול: 

 מה שיורם אומר, לקחנו את החברה הכי טובה שיש.  

 ישיבה. אוריאל תנעמי חזר ל

 יורם אורבך: 

 טובה בארץ, אפקון. הכי 

 אריה פכטר: 

מי   לראות  הצלחנו  המצלמות  דרך  שם  וגם  למטה  במצודה  מקרה  עוד  לנו  היה 

 נדליזם אבל אני אומר לכם, אנחנו גם נמשיך ונגביר, ו הילדים שעשו את הו

 מזל שאול: 

טרה היא  אז בעצם כל תושב שיש לו בעיה, הוא צריך להגיש תלונה במשטרה והמש

 ,  -זאת ש

 אריה פכטר: 

 נכון. אסור לנו, זה בניגוד לחוק.  

 אריאל וייסוול: 

 אין בעיה, פרחי מכיר את כל הפרוצדורה.  
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 אריה פכטר: 

אין בעיה, אם יש אישור מהמשטרה, אני מבטיח לכם, אחרי שעה הוא יוכל לראות  

 את המצלמות.  

 יובל בן בסט: 

קפלן שם מבחוץ.    44תאונה המחרידה בכביש  או מבית משפט. עוד דבר, היתה את ה

 אולי אפשר לבקש מהמשטרה להציב שמה איזושהי מצלמה? 

 אריאל וייסוול: 

 ביקשנו כבר.  

 אריה פכטר: 

 ביקשנו, בצומת. יש לנו שם מצלמה, היא לא מצליחה לקלוט מה שקורה בכביש.  

 אריאל וייסוול: 

 כי זה היה מעבר טיפה.  

 יורם אורבך: 

 ,  44ור התעשייה לכיוון  ביציאה פה באז 

 אריאל וייסוול: 

 רואים יותר טוב.  

 יורם אורבך: 

 יש מצלמה של נת"ע.  

 אריאל וייסוול: 

 כן, ביקשנו מנת"ע.  

 אריה פכטר: 

באוויר    -  2מס'    השאילת מתקיים  רנד  שולי  של  האירוע  רנד:  שולי  של  המופע 

אירו להפעלת  הבריאות  משרד  תנאי  הם  מה  דיווח  לקבל  אבקש  תרבות  הפתוח.  ע 

וז לתושבים    הוהיות  מענה  לתת  האפשרות  נשקלה  לא  מדוע  פתוח,  במקום  אירוע 

שלא התחסנו ולגדר אזור נוסף ללא בעלי תו ירוק? ומדוע לגבות על האירוע תשלום  

הוצאות,   כיסוי  מבחינת  הרי  מראש?  בהרשמה  מותנה  בחינם  אותו  לאפשר  ולא 

 בתקציב האירועים.  בוודאי שלאור צמצום היקף האירועים אין מחסור 

להיכנס   יכולים  ירוק  תו  בעלי  רק  הבריאות.  משרד  של  הנחיות  לפי  עובדים  אנחנו 

והוא   קורונה  חולה  שהיה  מי  תעודה.  עם  מחלימים  מחוסנים  או  כאלה  לאירועים 

 החלים ויש לו תעודה, הוא יכול להיכנס. לאירועים מהסוג הזה אי אפשר,  
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 מזל שאול: 

 עים במקום פתוח? זה ההנחיות גם לאירו

 אריה פכטר: 

 כן.  

 מזל שאול: 

 אני יודעת שזה נכון לאירועים במקומות סגורים. 

 אריה פכטר: 

 גם במקום פתוח.  

 מזל שאול: 

 מהתפוסה.    50%ראיתי הנחיות עד  

 אריה פכטר: 

גם   הבריאות.  משרד  של  ההנחיות  אלה  הבריאות,  משרד  של  ההנחיות  את  בדקנו 

בא  גם כשאת  כדורגל,  מתחסן. הסכום  במגרשי  תעודת  כדורגל, מבקשים  ה למגרש 

 ₪, זה לא מכסה את העלויות.  20הוא סכום סמלי, 

 יעקב פרידמן:

 למה שלא נשדר את זה?  

 אריה פכטר: 

זה לא מכסה את העלויות. עכשיו, מי שירצה לעמוד מחוץ לגדר, זה במגרש כאן הרי,  

חינם, שיהיה בחינם, אין  זה לא בתוך אולם הספורט, מי שירצה לראות מחוץ לגדר ב

 בעיה. אנחנו עשינו את זה למען הסדר וההרשמה. 

 יעקב פרידמן:

 איפה קונים כרטיסים? נמכרו כולם? 

 אריאל וייסוול: 

 לא, לא נמכרו כולם.  

 יעקב פרידמן:

 אי אפשר לשדר את זה בזום?

 אריאל וייסוול: 

 אסור לנו בחוזה מול חברת ההפקה.  

 יעקב פרידמן:

 החוזה, מה הבעיה?   אז תגדיל את 
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 אריאל וייסוול: 

 אפשר לעמוד פה ולראות, כמו שראית כדוריד מבחוץ.  

 יעקב פרידמן:

 באיזה שעה זה?  

 אריאל וייסוול: 

 ביום ראשון הקרוב בשעה תשע.  

 אריה פכטר: 

היום   לסדר  מתרבה  1הצעה  התושבים  מנוחת  והפרת  הקריוקי  מסיבות  תופעות   :

רב במקרים  באזור.  אם  ומתעצמת  סובייקטיבית  הערכה  ועושה  ניידת  מגיעה  ים 

הרעש סביר או לא. לתועלת הציבור, מעלה הצעה לרכוש לפקחי הרשות מכשירי מד  

דציבלים שיוכלו למדוד את הרעשים בעקבות תלונות ולאכוף את נושא הפרת השקט  

 וחריגה מרמת רעש מותרת. 

ישראל משטרת  רק  זה  ישראל  במדינת  הרעשים  על  שאחראי  רשות  מי  לא  זה   ,

רעש   יש  מחר  דבר.  שום  לעשות  יכול  לא  המקומית  הרשות  של  פקח  גם  מקומית. 

 ובפול ווליום ויכול לבוא פקח ולהגיד תתחפף.  

 מזל שאול: 

 אבל הוא יכול לקרוא למשטרה.  

 גרגורי דובקין:

 הבעיה שגם המשטרה לא עושה כלום.  

 ליאת אייזנר: 

 גם למשטרה אין מד דציבלים.  

 : אריה פכטר

 יפה. גם למשטרה אין מדי דציבלים.  

 גרגורי דובקין:

יש מטורף אחד שמפעיל שם ואני פניתי למשטרה, מדווחים, כן, באנו טיפלנו. שום  

 דבר לא טופל, שום דבר לא קורה.  

 מזל שאול: 

אנחנו פה לטובת התושבים. זה שהמשטרה לא עושה את העבודה שלה בעניין הזה,  

לי להגיד את זה, היא ל יודעים, אנחנו  צר  א עושה. מה המשטרה לא עושה, אנחנו 

חווים את זה, אני חווה את זה באופן אישי ברחוב ההגנה, המשטרה לא עושה כלום,  

 מגיעה, מחלישים, גם לא תמיד מחלישים.  
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 לאה רזון:

 הולכת, מגבירים.  

 מזל שאול: 

מי שמובילים את  אז אני אומרת, בואו רגע נחשוב ונהיה יצירתיים כחברי מועצה, כ

שזה   נכון  עכשיו,  לעזור.  כדי  עושים  אנחנו  מה  התושב,  לטובת  הזאת  המועצה 

סובייקטיבי. אם יהיה למשל מדים שלנו, אז נוכל לבוא לאותה משטרה ולהגיד לה  

 חברים, יש פה הפרה לפי חוק מדינה, חוק המדינה מדבר על הדציבלים.  

 אריאל וייסוול: 

 .  נכון, אז את מתקשרת למשטרה

 מזל שאול: 

 אז אני מסבירה, אם המשטרה באה בצורה סובייקטיבית,  

 אריאל וייסוול: 

אם אין לנו מה לעשות, אז אין לנו מה לעשות. היינו שמחים שהפקחים יכלו לעשות  

 את זה.  

 מזל שאול: 

אני מציעה פה הצעה, שאני חושבת שהיא הצעה שלא עולה הרבה כסף, מכשיר כזה  

 שקל.   900עולה 

 ל וייסוול: אריא 

 אבל מה זה יעזור? זה לא הכסף בכלל.  

 מזל שאול: 

 זה יעזור, שיהיה לנו נתונים פרקטיים.  

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

 יורם אורבך: 

 בחלק גדול מהמקרים המשטרה מגיעה ופותרת את הבעיה.  

 גרגורי דובקין:

 לא, לא.  

 יורם אורבך: 

עצה, היה יום הולדת, מוסיקה נוראית.  אצלך לא, אני אומר לך שהיה פה, מול המו

התקשרתי, אז אמרו לי התקשרו כבר, הניידת שלנו בדרך. אחרי ארבע דקות הגיעה  

 ניידת, סגרה את האירוע. 
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 גרגורי דובקין:

 היה לך מזל.  

 אריה פכטר: 

את   יותר  ותאכוף  יותר  תקפיד  ישראל  שמשטרת  פה,  המחוז  מפקד  עם  אדבר  אני 

מוכן לקנות לו שיהיה לשוטרים שלו, מה, אכפת לי? אנחנו לא  נושא הרעשים. אני  

 מסתכלים על אלף שקל.  

 אריאל וייסוול: 

 הכסף זה לא הבעיה.  

 אריה פכטר: 

 אני רק אומר, אני אדבר עם מפקח המרחב כאן.  

 יעקב פרידמן:

 בלילה?  23:00-באיזה שעה צריך להיות שקט, ב

 אריאל וייסוול: 

 .  24:00, יום שישי 23:00-כן, ב

 יורם אורבך: 

 בערב אפשר לסגור אותו.   20:00-אבל אם הרעש לא סביר, אז גם ב

 מזל שאול: 

 עוד אופציה, להכניס את זה לחוק העזר שלנו.  

 אריה פכטר: 

לא קשור, את לא יכולה להעביר את זה. עד שיאשרו לנו את חוק העזר, אבל אני לא  

 זר.  בטוח, זה חוק מדינה, את לא יכולה להעביר חוק ע

 מזל שאול: 

אז אני מציעה באותו שיחה עם מפקד המחוז, כן לחשוב מה אנחנו כרשות יכולים  

 דציבלים. הלסיים בכל זאת עם נושא של מדידת  

 אריה פכטר: 

אני חוזר ואני אומר, מזל, זה באחריות משטרת ישראל. אם זה באחריות משטרת  

ש מהמשטרה שתאכוף את  ישראל, אני לא יכול לעשות שום דבר. אני יכול רק לבק

של   לנעליים  להיכנס  יכול  אני  מה,  לעשות.  יכול  שאני  היחידי  הדבר  זה  יותר.  זה 

 .  המשטרה
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 גרגורי דובקין:

הבעיה   דציבלים,  מדידת  שמאפשרת  אפליקציה  יש  להפוך,  אפשר  טלפון  כל  היום 

 שזה לא עובר כיול. אם נרכוש את המכשיר, מי ידאג לכייל אותו? 

 וול: אריאל וייס

 המכשיר זה בעיה, זה לא בעיה של כסף.  

 מזל שאול: 

 אם רוכשים אז מכיילים. 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

 יעקב פרידמן:

 מזל, אז הגענו ויש רעש, מה אנחנו עושים עכשיו? איזה סמכות? 

 מזל שאול: 

 אז אני אומרת, זה ביחד עם המשטרה, זה לא הולך לבד.  

 ליאת אייזנר: 

 דציבלים זה השוטר, זה לא הפקח.  הת מד מי שצריך א

 ליאת אייזנר: 

 חוק עזר עירוני לא יכול להגיד שאני קונה עכשיו מד דציבלים לפקחים שלי.  

 אריה פכטר: 

 בטח שלא.  

 ליאת אייזנר: 

זה לא עובד ככה. הוא יכול להגביל את השעות. יש את השבעה ימים בשנה שמותר  

ימונה, פורים, יום ירושלים, אז כן חוק עזר  רעש ללא הגבלה, כמו יום העצמאות, מ

יכול להגביל את זה, למרות שהמדינה מתירה חופשי, הוא יכול להגיד אצלי ביישוב  

 זה יהיה רק עד שתיים עשרה. זה עוד אפשר להגביל.  

 אריה פכטר: 

אני חושב שאנחנו לא מתנשאים, שנהפוך חוק עזר מה שהמדינה אישרה ואנחנו לא  

 ו נחליט שביום העצמאות מותר עד שעה אחת? נאשר. מה, אנחנ 

 ליאת אייזנר: 

 לא, אתה יכול לבחור איזה ימים.  

 אריה פכטר: 

שהמדינה   מה  נגד  ללכת  צריכים  אנחנו  אז  אפשרה,  המדינה  שאם  חושב  לא  אני 

 אפשרה.  
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 יעקב פרידמן:

 לא, יום העצמאות כולם מבינים.  

 אריה פכטר: 

מישי הקרוב, ביום חמישי שבוע שעבר, שמישהו  אני מדבר על ימים רגילים, ביום ח

או בת מצווה לילדים שלו בחצר של   בר מצווה  או  הולדת  יום  החליט שהוא עושה 

הבית שלו והוא עושה את הבר מצווה עד שעה אחת בלילה ועם רעשים, זה לא בסדר  

 ועל זה צריך לדבר עם המשטרה שיאכפו את זה ועל זה אני אדבר עם המשטרה.  

לס היום  הצעה  מספר    –  2דר  אותה  שהעלינו  למרות  להטריד  ממשיכה  הסוגיה 

נקודתי   רק  ולא  קבוע  לריסוס  לתקציב  לסדר  הצעה  לעלות  מבקשת  כבר.  פעמים 

 שבועות או בתדירות שתומלץ על ידי בעל מקצוע.   3-שייעשה אחת ל 

 אריאל וייסוול: 

 קודם כל בעל מקצוע עושה.  

 אריה פכטר: 

ע, זו חברה חיצונית, אנחנו משלמים להם הרבה כסף  את הריסוס עושה בעל מקצו

שירססו. אני רוצה שתבינו, שהמועצה לא מחפשת לחסוך בנושא הריסוס. אם אנחנו  

שקל כדי למנוע את היתושים,    100,000שקל,    30,000שקל,    20,000נצטרך להשקיע  

  . יםאנחנו נשקיע בזה. אנחנו לא הולכים לחסוך בשום שקל ואנחנו מקפידים ומרסס

יש   פרטיים  ובבתים  פרטיים  למקומות  להיכנס  יכולים  לא  שאנחנו  היא  הבעיה 

ליתושים.   המקור  וזה  עומדים  מים  אנחנו  מאגרי  הציבוריים  ובגנים  ובפארקים 

נרסס לא פעם בשלושה שבועות, פעם בשבועיים או פעם בשבוע ואם צריך לרסס כל  

בלי אנחנו  פעם,  עוד  אומר  אני  אבל  יום  כל  נרסס  של    יום,  מלא  פעולה  שיתוף 

מים שבחצרות שלהם, לא נצליח למגר את מגפת היתושים  ה התושבים לגבי מאגרי  

וכאן הבקשה שלי אליכם, כל מי שיכול, להסביר את זה לתושבים לדאוג אצלו בבית  

מים  הבחצר את מאגרי המים, מתחת לצמיג, מתחת לעציץ, מתחת לאדנית. מאגרי  

ל המקור  זה  שמה,  שעומדים  לא  האלה  אנחנו  פעם,  עוד  אומר  אני  אבל  יתושים. 

התקציב   באזור,  המקומית  המועצה  לחסוך.  לא    100מחפשים  ואנחנו  שקל  מיליון 

או    50,000נחסוך   יש    100,000שקל  כסף,  של  בעיה  לא  זה  חיים,  לאיכות  שקל 

עומדים   מים  יעמדו  בחצר  אצלי  אם  פשוט.  להגיע  יכולים  לא  שאנחנו  מקומות 

בבניינים  והמועצה תרסס סבי יעזור.  יעזור? לא  זה  כל שעה,  ירססו  ב החצר אצלי, 

 משותפים אני מוכן כן לרסס, שיש בהם מים.  
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 אריאל וייסוול: 

 אתה מרסס, אריה.  

 אריה פכטר: 

ואנחנו מרססים, אבל לבתים פרטיים אנחנו לא יכולים להיכנס ולשמחתי, באזור יש  

 המים העומדים.  הרבה מאוד בתים פרטיים והם לא מקפידים על  

 גרגורי דובקין:

זה   מים?  יש שם  כמה  כאילו  של הרכב,  צמיג  אפילו  שיש  עומדים,  מים  של  הבעיה 

 המקור.  

 אריה פכטר: 

 נכון.  

 מזל שאול: 

 זאת אומרת, שהאסטרטגיה שלנו כמועצה, כן לרסס את הפארקים הציבוריים.  

 אריאל וייסוול: 

 סמנו לא ממזמן.  אנחנו מרססים. מה, נפרסם כל יום שנגיע? פר 

 מזל שאול: 

 האמת, אריאל, אני בעד לפרסם, כן. אני חושבת שכדאי לפרסם כל פעם.  

 אריאל וייסוול: 

 ימים.   10פרסמנו לפני 

 מזל שאול: 

פעם   או  בחודש  פעם  של  בתדירות  מרססים  אם  אומרת,  אני  הפרסום.  את  ראיתי 

, לפרסם, למה לא?  בשבועיים או פעם בשבוע, או פעם ביום, כמו שאריה אומר, כן

אני בעד לפרסם. אנשים צריכים להרגיש שיש איזשהו מענה. זה שבבתים הפרטיים,  

 אין מה לעשות, זה נכון. גם יש באריאל שרון מים עומדים.  

 אריאל וייסוול: 

 סתם דוגמא, אתמול, בבקשה. הנה, זה מאתמול.  

 ליאת אייזנר: 

 אתם חייבים לדברר את זה.  

 אריאל וייסוול: 

 מה, כל יום שנרסס נפרסם?  אבל 

 מזל שאול: 

 כן.  
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 אריאל וייסוול: 

 פרסמנו לפני שבוע. הנה, אתמול, אריה.  

 

 21-3מס' ה  אישור פרוטוקול ישיב  –  2סעיף 

 ר: אריה פכט

מס'   ישיבה  פרוטוקול  אישור  המועצה.  לישיבת  אישור  3-21נעבור  בעד  מי   ,

 הפרוטוקול?  

 יובל בן בסט: 

 מי שהיה.  

 ר: ליאת אייזנ

 אני לא הייתי.  

 אוריאל תנעמי:

 גם אני לא הייתי.  

בעד: אריה פכטר, אריאל ויסוול, יעקב פרידמן, גרגורי דובקין, אברהם הרמב"ם,   

 אליהו פלוריזדה, מזל שאול, יובל בן בסט.  

  נמנעים/נגד: אוריאל תנעמי, ליאת אייזנר.

 

 : החלטה

 .  3-2021' ישיבה מס פרוטוקול את קולות ברוב מאשרים

 

₪ מקרן היטלי השבחה   200,000ע"ס  620אישור תב"ר מס'  – 3סעיף 

 לשדרוג רחוב בורוכוב.

 אריה פכטר: 

 , אריאל? למה לא יותר? 200,000למה  

 אריאל וייסוול: 

 כי זו הערכה, אפילו טיפה פחות.  

 יעקב פרידמן:

 מה יש ברחוב בורוכוב? 

 אריאל וייסוול: 

 ים.  יש בעיה עם החשמל שם ועוד כמה דבר 
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 אריה פכטר: 

הכביש שמה הוא די במצב לא טוב, אז אנחנו נעשה מה שעשינו באחד הרחובות כאן,  

 ₪ יספיק, אריאל? 200,000נחליף אותו לריצוף ונחליף את עמודי התאורה.  

 אריאל וייסוול: 

 כן. עשיתי בדיקה לפני.  

 אריה פכטר: 

 , אושר פה אחד. ₪, ירים את היד. תודה 200,000מי בעד אישור תב"ר ע"ס 

 

 : החלטה

₪ מקרן היטלי השבחה לשדרוג    200,000ע"ס    620פה אחד תב"ר מס'   מאשרים
 רחוב בורוכוב. 

 מזל שאול: 

 אריה, יש תוכנית כלל יישובית לנושא של הכבישים?  

 אריה פכטר: 

כסף.   לנו  מכיוון שאין  יישובית  כלל  תוכנית  לנו  אין  יכולים    200,000לא.  אנחנו   ₪

 .  לעמוד בזה

 אריאל וייסוול: 

 מי שקמה יטפלו בכל מה שקשור בביוב.  

 אריה פכטר: 

 אני אנחנו אמורים לקבל כסף מהמכרז שפורסם ונקנה ליד עזרא ובניו.  

 מזל שאול: 

 דירה להשכיר? 

 אריה פכטר: 

 לא, זה לא דירה להשכיר. 

 יובל בן בסט: 

 ו במנהל.  זה היה אמור להיות דירה להשכיר, את צודקת, הם שינו את זה משה 

 יעקב פרידמן:

 מה הולכים לעשות שם?  

 אריה פכטר: 

 יחידות דיור.   130, 120-הולכים לבנות שם כ

 



 30                           בס"ד 
 

 

 

 יעקב פרידמן:

 בכמה מגדלים?  

 אריה פכטר: 

 שני מגדלים.  

 יעקב פרידמן:

 אבל לא לשכירות? 

 אריה פכטר: 

 לא.  

 יעקב פרידמן:

 למגורים? 

 אריה פכטר: 

 כן.  

 יעקב פרידמן:

 טוב.   אז זה יותר 

 אריה פכטר: 

המנהל,   דרך  שמתפרסם  מכרז  כל  הרי  השבחה.  היטלי  לקבל  אמורים  אנחנו  ושם 

מיליון    10-11היטלי השבחה. שם מדובר על סביבות    12%-המועצה אמורה לקבל כ 

₪ היטלי השבחה. כשנקבל את הכסף, יש כמה תוכניות. אין ספק שרחוב כצנלסון  

לריבוד וקרצוף הרחובות האלה. מה שהספקנו  ורחוב בן גוריון זקוקים באופן דחוף  

לעשות בז'בוטינסקי ובחלק מהסמטאות בבן גוריון, אבל זה לא נתן פתרון ולא נתן  

מענה לרחוב כצנלסון ולרחוב בן גוריון. רחוב ויצמן, הרחוב עבר ריבוד וקרצוף. אם  

, הכל  נצטרך להגיע לעוד כמה רחובות, אנחנו נגיע בסוף לכל הרחובות, כמו שאמרתי

יה הולכת  יפונקציה של כסף. יש לנו כמה תוכניות בקנה. כפי שאתם רואים, הספר 

הספר  שנה  שתוך  מאמין  אני  איפה  ילהסתיים,  יעבור  הפסיכולוגי  והשירות  יה 

לנו  ישהספר  ויש  בניין מדהים. אנחנו צריכים להגדיל את בית ספר מימון  יהיה  יה, 

 .  4.5-פגישה ב

 אריאל וייסוול: 

 פגישות.  יש לנו שתי 

 אברהם הרמב"ם עזב את הישיבה.  
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 אריה פכטר: 

איתנו   ישתתף  החינוך  שמשרד  מקווה  מאוד  אני  החינוך,  במשרד  פגישה  לנו  יש 

כ להוסיף  מתכוננים  אנחנו  לימוד.  כיתות  והוספת  התוספת    6-בשיפוץ  על  כיתות 

 בהמשך של הבניין.  

 יובל בן בסט: 

 ?  עם אישור או בלי אישור הולכים על זה

 אריה פכטר: 

ממשרד   הכסף  את  להוציא  מנסה  אני  לאישור.  אחכה  לא  אני  אז  כסף,  יהיה  אם 

 החינוך.  

 אריאל וייסוול: 

 חלק.  

 אריה פכטר: 

בפרויקט   לעמוד  למועצה  ויתאפשר  כסף  יהיה  לא  אם  גם  אבל  חלק  הכל  זה  חלק, 

 הזה, אז אנחנו נעשה את זה.  

 אריאל וייסוול: 

ה. כבר מחר יש עוד דיונים, יש אדריכלית, יש הכל  אנחנו מקדמים את זה בכל מקר

 כבר.  

 אריה פכטר: 

אז אנחנו לא מחכים. כמו שאני אומר, אם אני אצליח להוציא ממשרד החינוך, למה  

להוציא מהקופה של המועצה? בכסף הזה אני יכול לעשות דברים אחרים. אז אנחנו  

רה, אני מקווה שבקיץ,  מאוד מקדמים את זה ואני מקווה שכן נצליח, אבל בכל מק

יותר חכמים אחרי שנחזור   נהיה  לעשות שמה, אבל  בניה  איזה  בדיונים  עוד  אנחנו 

, נדמה לי. אז אני אומר לכם עוד  4.5-ממשרד החינוך. יש לי פגישה במשרד החינוך ב 

פעם, יש כסף לזה, אנחנו חייבים להגדיל גם המשרדים של הרווחה. הרווחה יושבים  

ה לא נעים שמישהו בא עם בעיות ויושבים שם עוד איזה שניים  אחד בתוך השני וז

מעבר לעובדת הסוציאלית שלו ושומעים את השיחה וזה לא נעים ולא מכובד, אנחנו  

מתכוונים לבנות בפטיו למטה למחלקת ההנדסה את המשרדים שלהם ואת הרווחה  

ה. מי שנכנס  להגדיל איפה שההנדסה כיום ואז זה ייתן מענה, גם לרווחה וגם להנדס

שקל,    100להנדסה, הם גם יושבים בצפיפות נוראית. אז כמו שאמרתי לכם, יש לנו  

והכי    100-אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מחלקים את ה נכונה  שקל בצורה הכי 

 מדויקת. יש לנו גם את המתנ"ס, עוד עם מזל התחלנו ביחד לפני תקופה מאוד  
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להגדיל את המתנ"ס.   נושא של  ארוכה לנסות  עוד פעם, הכל  לנו תוכניות, אבל  יש 

במימון,   לי  לעזור  ינסה  מהסוכנות, שהוא  הרצוג  בוז'י  בזמנו אצל  הייתי  אני  כסף. 

יצרנו   נעלמו. אנחנו  כולם  בגלל הקורונה כל התורמים למיניהם,  הוא הבטיח, אבל 

זה   את  ניקח  אנחנו  תורם,  ימצא  לא  אם  תורם.  שימצא  מקווה  ואני  מחדש  קשר 

להשתמש  מכס לנו  שיש  ובכסף  מבחוץ  כסף  להביא  יכול  אני  אם  אבל  המועצה.  פי 

 לדברים אחרי, אז זה מה שאנחנו נעשה. זה לגבי היטלי השבחה.  

 

אישור פרוטוקול הועדה המקצועית של המועצה לתמיכות   – 4סעיף 

 2021לשנת 

 אריה פכטר: 

 ת?  אתם ראיתם את התמיכות, יש למישהו שאלה לגבי זה? רוצה הבהרו 

 אריאל וייסוול: 

 יש שינויים שם? 

 משה אלזרט: 

 לא, אין שינויים.  

 אריה פכטר: 

עמותה שום  התווספה  לא  דבר,  אותו  שינויים,  אישור  אין  בעד  מי  ככה,  אם   ?

 פרוטוקול הועדה המקצועית, ירים את היד. אושר פה אחד, תודה.  

 בעד: פה אחד.  

 : החלטה

המקצו מאשרים  הועדה  פרוטוקול  את  אחד  לשנת  פה  לתמיכות  המועצה  של  עית 
2021  . 

 

מקרן היטלי השבחה   500,000ע"ס  621אישור תב"ר מספר   – 5סעיף 

 לטובת טיוב והטמעה של ארכיב תיקי בניין במחלקת הנדסה. 

 אריה פכטר: 

 למה זה חצי מיליון ₪, אריאל? 

 אריאל וייסוול: 

 זה פרויקט ענק.  
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 ליאת אייזנר: 

 זה סריקה, נכון? 

 יסוול: אריאל וי

 נכון.  

 משה אלזרט: 

 סריקה, טיוב, הטמעה.  

 ליאת אייזנר: 

וגם   המחוז  כל  של  בית  התיקי  כל  סגור,  כבר  הכל  בעירייה,  אנחנו  לכם,  תדעו 

שלא   בחשבון,  זה  את  תיקחו  אז  המערכת,  על  מאוד  מכביד  וזה  הנדסה  במחלקת 

 תתקעו. אתם חייבים שרתים חזקים אחרת שעה עד שנפתח כל דבר.  

 כטר: אריה פ

 אנחנו נבדוק.  

 אריאל וייסוול: 

 אבל אנחנו חייבים לעשות את זה.  

 יובל בן בסט: 

 לא, בסדר, אבל קחו את ההערה של ליאת.  

 אריה פכטר: 

 אני רוצה להגיד לך, יובל, אחד הדברים הטובים שעשית, שליאת היא חברת מועצה.  

 יובל בן בסט: 

להגיד רוצה  אני  עשתה.  היא  זה  עשיתי,  אני  לא  הקצרה    זה  בתקופה  שליאת  לך 

בניסיון שלה מעיריית תל   להיעזר  ואני שמח  עניינית  היא  להכיר אותה,  שהספקתי 

אביב. ולא רק של ליאת, כל הערה של כל חבר מועצה, שהיא הערה עניינית, אנחנו  

 ? 621פתוחים לקבל אותה. מי בעד אישור תב"ר מספר  

 גרגורי דובקין:

 לכים לגריסה? הם עדיין נשמרים במועצה?העותקים, הארד קופי הזה, לא הו 

 אריה פכטר: 

 אני חושב שכן, אני לא רוצה להגיד לך.  

 ליאת אייזנר: 

 חייבים לשמור את זה.  

 אריה פכטר: 

 גם אני חושב שחייבים לשמור שבע שנים.  
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 יורם אורבך: 

 לפחות שבע, יש דברים שצריך יותר, אבל זה לא חייב להיות פה.  

 גרגורי דובקין:

 א, זה לא חייב להיות פה.  ל

 יעקב פרידמן:

יש חוק שקובע מה אתה יכול לשמור כקובץ סרוק או בשרתים ומה אתה צריך, גם  

לתת   צריך  שאתה  ומה  שלך  הנוחות  בשביל  גם  זה  את  עושה  שאתה  בשרתים, 

לארכיון. זאת אומרת, לא כל דבר צריך גם לשמור בהארד קופי. צריך לראות מה  

ועצה, תיקים אישיים, הנהלת חשבונות או יש חומר שאתה לא  אתה רוצה לשמור במ

חייב לשמור אותו בכלל. אתה אומר, אני מקליד אותו, אני סורק אותו, אולי נצטרך  

את   לשמור  כי  לשמור,  צריך  אתה  נייר  כל  לא  אבל  שלי,  הפנימי  המידע  בשביל 

 הניירות, איפה הארכיב שלנו? 

 יורם אורבך: 

 רתף. קומפקטוס.  כרגע יש לנו פה למטה, במ

 יעקב פרידמן:

 אוקי, אנחנו גם יודעים מה יש שמה? יש גישה? 

 אריאל וייסוול: 

 וגם להנדסה יש שלהם.  

 יעקב פרידמן:

 אני אומר שגופים כמו המועצה קונים את הארכיב בחוץ.  

 יורם אורבך: 

 נכון.  

 יעקב פרידמן:

 מון כסף.  יש גם באזור התעשייה פה ארכיב גדול, יש בברקן וזה עולה ה

 יורם אורבך: 

 לא, ככל שאתה מתרחק, זה פחות כסף. בפריפריה, דימונה, ערד. 

 יעקב פרידמן:

 נכון. אז צריך לראות לפי החוק מה אנחנו חייבים בהארד קופי ומה לא.  

 אריה פכטר: 

₪,    500,000על סך    621אין ספק שאנחנו נעבוד במסגרת החוק. מי בעד אישור תב"ר  

 ר פה אחד.  ירים את היד. אוש
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 : החלטה

₪ מקרן היטלי השבחה לטובת    500,000ע"ס    621פה אחד תב"ר מספר   מאשרים 
 טיוב והטמעה של ארכיב תיקי בניין במחלקת הנדסה. 

 

 אריה פכטר: 

 חברים, תודה רבה לכם, תשמרו על הבריאות.  

 

 

 

 

 

                                                      ____________     ______________ 

 אריה פכטר         יורם אורבך      

 ה מנכ"ל המועצה                                                                 ראש המועצ    

 

 הישיבה ננעלה 


