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 2021-03פרוטוקול 

 מישיבת מועצה אשר התקיימה

 2021 מרץ 15 "אפתש ניסןבב' לישי שביום 

 

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

יובל בן מזל שאול, גרגורי דובקין, אברהם הרמב"ם, פרידמן, 

 . בסט

 . ליאת אייזנראליהו פלוריזדה, אוריאל תנעמי,  חסרים:

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

 ראש המועצה הדתית.  –אוראל להב 

 

 18:30  הישיבה התחילה בשעה

 19:30              הסתיימה בשעה

 

 ל סדר היום:ע

 דיווחי ראש המועצה.  .1

 . 2-2021ה מס' אישור פרוטוקול ישיב .2

מקרן היטלי השבחה להקמת מסלול ₪  700,000ע"ס  619תב"ר מס' אישור  .3

 נינג'ה. 

 שונות.  .4

 2021-3 המניין מן מועצה ישיבת

 דיווחי ראש המועצה – 1סעיף 

  אריה פכטר:

שינינו את יום הישיבה מיום . 03-2021אני שמח לפתוח את ישיבה מספר ערב טוב, 

חד פעמי, מכיוון שרצינו לחסוך בהוצאות של ההקלטה, באופן שלישי להיום, 

 . ת משנה לתכנון ובניהתה לנו ישיביחלטנו לאחד את הישיבות, כמו שראיתם, היה

לנכד שיהיה  היה לו בריתהיות ו להגיעוכל הודיע שהוא לא יפילוריזדה היום אלי 

  . יאחראמר ש. ליאת לומדת ואורי במזל טוב
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י צהוב מלא ואפילו מתקרבים לירוק, אנבצבע מבחינת הקורונה, אנחנו נמצאים 

גם פה אצלנו ביישוב, אני מאמין לרדת ומאוד מקווה שהמגמה הארצית תמשיך 

 ירוקים. ל הפוךשאם היא תמשיך, אז עד סוף השבוע אנחנו נ

הגזבר נפטרה וגם אבא משה אלזרט אחות של הלוויות, שתי היום היו לנו לצערי, 

זכרם אנו מוסרים להם את תנחומנו יהי , מנהלת הספרייה. שלומיוק של פנינה

 ברוך.

 

 2/2021אישור פרוטוקול ישיבה מס'  – 2סעיף 

  אריה פכטר:

 ? 2-2021מי בעד אישור פרוטוקול ישיבה מס' 

 בעד: פה אחד. 

 :החלטה

 . 2-2021ישיבה מס'  פרוטוקול את פה אחד מאשרים                        

 

מקרן היטלי השבחה ₪  700,000ע"ס  619אישור תב"ר מס'  - 3סעיף 

 להקמת מסלול נינג'ה

  אריה פכטר:

 מקרן היטלי השבחה להקמת מסלול נינג'ה. ₪  700,000ע"ס  619אישור תב"ר מס' 

 אריאל וייסוול:

 זה לא רק. 

  אריה פכטר:

מי ששם לב ומי שעוד אמר לי השבוע, תגידו, מה, אתם מתכוננים לבחירות? אתם 

קיר טיפוס  הקמנוגנים, את כל ה יםדרגאנו משאמת שהמשדרגים את כל הגנים. 

ברחוב ו לרווחת התושבים. עוד גן  43-53בשכונת בן גוריון במתחם ואומגה והוספנו 

 . אנו עושים הצללה בגן רמז

 אריאל וייסוול:

 גינה מוסיקאלית.  אנו מקימים גם 

  אריה פכטר:

גינה מוסיקאלית בגן בגין. אנחנו עושים ספריות ציבוריות  מקימיםאנחנו 

 שיתרמו  התושביםאני מקווה שזה יהיה מוכן עד פסח ואנחנו נבקש מ בפארקים,
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הספריות את  נמקםגנים  באיזהאנו נבחר  .ילדיםהוא עבור הזה הפרויקט הספרים, 

נעשה סקר איפה יש הכי הרבה ילדים ושם נשים את זה. כמה הזמנו,  האלה.

 אריאל?

 אריאל וייסוול:

 שלושה. 

  אריה פכטר:

 ₪?  700,000התב"ר בסך מי בעד אישור 

 בעד: פה אחד. 

 :החלטה

מקרן היטלי השבחה להקמת ₪  700,000ע"ס  619ם פה אחד תב"ר מס' מאשרי
 מסלול נינג'ה. 

 

  אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 איפה זה מתוכנן?

  אריה פכטר:

 אנחנו עוד לא יודעים, אמרנו שנעשה סקר. 

 יובל בן בסט:

  ימוקם?היכן הוא נינג'ה, הלגבי מסלול 

  אריה פכטר:

ספרייה, ליד מדור נוער, כי שם יש גם בני נוער. זה מתקן הנינג'ה יהיה ליד המסלול 

 ₪.  300,000מאוד יפה, אנחנו ראינו את זה, העלויות שלו זה בסביבות 

 יובל בן בסט:

 והוא עמיד לחום וקור בחוץ? 

 אריאל וייסוול:

 כן, משהו מהמם. 

 

 שונות - 4סעיף 

  –דר הצעות לס

 חניית אקספרס לתושבי/ות אזור:

לאור המצב שבו יש מחסור של חניה לתושבי/ות אזור שמגיעים לאזור התעשייה 

חניות באזור תעשיה בצמוד לאופה  5-10ברצוננו להעלאות הצעה שבו יוקצה 
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מבגדד לטובת תושבי/אזור לזמן מוגבל לזמן של חצי שעה עד ארבעים וחמש דקות 

 ע( בימים ראשון עד ח מישי ועוד אחד בצמוד לבניין אפרידר. בסגנון של )קנה וס

 

  אריה פכטר:

יובל הציע רעיון לא רע, אני חושב, שבאזור התעשייה נשאיר כמה מקומות חניה 

לתושבי המקום, מי שבא לקניות, שתהיה לו אפשרות, כי יש קצת מצוקה. מי 

משה שרת, יש שם  שרוצה להחנות, יכול להחנות ברחבה ליד המגרש שמה, בסוף

הרבה, אבל הנושא דורש שינוי בחקיקת עזר, אני לא יכול להחליט שאני עושה את 

 זה, אני צריך חקיקת עזר. 

 יעקב פרידמן:

 על כמה חניות אתה מדבר? 

  אריה פכטר:

 . 5-6לא הרבה, 

 יעקב פרידמן:

 אבל אין לזה משמעות, חבר'ה. 

 יובל בן בסט:

 יש לזה משמעות. 

 ן:יעקב פרידמ

 תושבי אזור שבאים לאזור התעשייה.  5-6-יש יותר מ

 יובל בן בסט:

 לא, המטרה היא לחצי שעה, באים, עושים קניות וחוזרים. זה הולך נהדר. 

 יעקב פרידמן:

 לא, אז אפשר אולי להכשיר מגרש חניה. 

  אריה פכטר:

 . לכך מקוםלנו אין 

 יובל בן בסט:

 לא, זה, הלוואי. 

 יעקב פרידמן:

 ודע, אז להכשיר איזה מגרש חניה שבאים לחצי שעה כולם, כל מי שבא. לא י

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 איך אתה יודע חצי שעה? 

 יובל בן בסט:

 אפשר לפקח על זה. 

 אברהם הרמב"ם עזב את הישיבה.
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  אריה פכטר:

 אנחנו נבדוק את זה. 

 חולים כללית(. תיקון השביל בהצטלבות בין דר ליכט לרחוב ויצמן )קופת 2

לאור מספר מקרים שמכוניות שחנו בשביל הצמוד לקופת חולים כללית וקיבלו 

נקר )פאנצ'ר( בגלגלי הרכב מהשפה הקרובה לוואדי אנו מבקשים לתקנה וכן 

 לתכנן לסלול של דרך מסודרת. 

  אריה פכטר:

 ראיתי שמישהי העלתה את זה בפייסבוק. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 מה יש שמה? 

  אריה פכטר:

 יש את השביל, איפה שהדואר. 

 יובל בן בסט:

 אני גם שלחתי תמונה היום. 

  אריה פכטר:

לפי התב"ע זה שצ"פ ואם זה שצ"פ אתה לא יכול לעשות  םאנחנו בדקנו את זה וש

 שם כביש. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 זה רק דרך אמור להיות. 

 אריאל וייסוול:

 מופיע. חצי מזה זה שצ"פ וחצי זה דרך נופית.  לא, זה דרך נופית, ככה זה

 יובל בן בסט:

 אבל יש לנו אחריות שם כי כמה אנשים ממש נתקעו שם. 

 אריאל וייסוול:

 אחת. 

 יובל בן בסט:

 יותר. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 אני מחנה שם כל הזמן כשאני הולכת לקופת חולים. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 ל הזמן, צריך להיזהר, נכון. נו? לא, אני מחנה שם כ
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  אריה פכטר:

 אם נצטרך לתקן ולסדר משהו, נסדר. 

 יובל בן בסט:

 צריך. 

  אריה פכטר:

אריאל, עוד חומר מגורד או משהו כזה, נעשה את זה, לסדר את זה, אבל אי אפשר 

 לסלול שמה. 

 אריאל וייסוול:

 כן, אסור לנו. 

 שאלות לישיבת המועצה: 

צה תסכים חודש לפני פורים בשנה הבאה לצאת בפרסום / האם המוע .1

הסברה על הנזק של זריקת נפצים הן כלפי הלומי קרב, הן כלפי ב עלי חיים 

 וכמטרד לכלל התושבים/ות. 

  אריה פכטר:

 אנחנו עשינו את זה כבר השנה ונעשה את זה שנה הבאה, אין שום בעיה. 

 אריאל וייסוול:

 עשינו, פרסמנו. 

 בסט:יובל בן 

 יותר מסיבי אפילו, חייב. 

האם המועצה תסכים להעניק פרס על מפעל חיים לתושבי/ות אזור ביום  .2

 העצמאות או ביום בו הישוב נוסד? וכן מה מתוכנן ליום העצמאות? 

  אריה פכטר:

המועצה מעניקה פרס יקיר היישוב למתנדבים ואנשים מוערכים. כל שנה, כל שנה 

 חנו נותנים, מי שבא לבמה המרכזית, אנ

 יובל בן בסט:

תה לא רק זה אלא באמת מפעל חיים. למה אני ילא, שניה. פשוט ההצעה שלי הי

אומר את זה? שני אירועים. גם מוטיל, שככה באמת עשה משהו מדהים, אנחנו 

 מעלים הרי כל שבוע נוסטלגיה על אזור וזה משהו, סוג של מפעל חיים. או קוטלר, 

  אריה פכטר:

  לא הבנתי.

 אריאל וייסוול:

 קוטלר, נביא את הגננת, מאיפה אני אביא אותה? 
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 יובל בן בסט:

לא, לא להביא אותה אבל אני אומר, יש כאלה שצריך לחשוב מעבר לתרומה שנתית, 

 אלא משהו יותר, שיעשו משהו למען הישוב או, 

  אריה פכטר:

 כמו מי? תן לי דוגמא. 

 יובל בן בסט:

 אני הרגע נתתי. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 אבל אנחנו יכולים לעשות את זה בשבוע הקשיש, אנחנו לא עושים דברים כאלה? 

  אריה פכטר:

 בסדר, אבל, 

 יובל בן בסט:

 או שבוע הקשיש או יום העצמאות. 

  אריה פכטר:

אנחנו נחשוב על שבוע הקשיש אבל אני לא חושב שיש לנו באזור כאלה תורמים 

 גדולים. 

 סט:יובל בן ב

 אנשים שתרמו לטובת היישוב. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 אולי אפשר לשלב את זה בשבוע הקשיש ולתת להם הוקרה. 

 יובל בן בסט:

 אוקי, ואם הם צעירים, גם כן. אבל באמת לתת לאנשים שתרמו פה. 

  אריה פכטר:

עלה אבל צעירים, אני מסביר לך, מי שנותן ומתנדב ביישוב, אני ביום העצמאות מ

תושבי המקום ואנחנו מעריכים ומברכים ומתנשקים  5,000אותו לבמה לפני 

 ומצטלמים. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 לא השנה. 

  אריה פכטר:

השנה לא. אני חושב שאנחנו עושים את זה, אני לא רואה שיש מישהו שתורם, 

על ב , כי הוא נתן, אבל אני לא חושסהראשון שהענקתי לו זה היה אברהם דפרי

 איזה מפעל חיים פה? 



 8                           בס"ד
 

 

 

  אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 כן, אפשר. 

 יובל בן בסט:

 אפשר. לירז אומרת שאפשר. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 במסגרת שבוע הקשיש, אני אומרת. 

 אריאל וייסוול:

 אבל השאלה למי, צריך למצוא מישהו שמגיע לו. 

  אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 כזה, אפשר באירועים שאנחנו עושים ממילא.  לא, אחד בשנה או משהו

 מזל שאול:

 , שאנשים ימליצו. אפשר לעשות קול קורא

  אריה פכטר:

 חברים, כזה דבר צריך להקים ועדה, לבחור בן אדם. 

 יובל בן בסט:

 קדימה. 

 מזל שאול:

 נכון. 

  אריה פכטר:

 שאם אני מחר אבחר מישהו, יגידו זה חבר שלו. 

 יעקב פרידמן:

  .לקבוע קריטריוניםחייבים  לא,

  אריה פכטר:

מכיוון שאני מכיר את כל התושבים ביישוב, אני לא חושב שיש איזשהו בן אדם 

שתרם ליישוב מעל ומעבר ובהתנדבות ולא קיבל הוקרה או משהו כזה. אם תגידו לי 

 מישהו כזה, נקים ועדה, נבחר בו, אבל אין. 

 יובל בן בסט:

 המטרה היא לגייס. 

 ל וייסוול:אריא

 , יש רשימה. סכנרת, העלינו אותה. דפרי

  אריה פכטר:

 אפרים ז'ילוני, העליתי אותו. את מי שזה, העלינו. 
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 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 את הבנות של ויצ"ו. 

 אריאל וייסוול:

 ויצ"ו, אביבה, כן. אם יש לך שם, תגיד. 

 יובל בן בסט:

ודד את האנשים פה לתרום לטובת בסדר גמור, מעולה. המטרה היא סך הכל לע

 היישוב גם. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 אנחנו אחד היישובים שיש בו אחוז מתנדבים מאוד מאוד גבוה, אני חושבת. 

 אריאל וייסוול:

 מאוד, את צודקת.

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 גם ביום המעשים הטובים וגם כל השנה, באמת. 

 אריאל וייסוול:

 חוזים מאוד גבוהים של מתנדבים. נכון, יש לנו א

כמה מצלמות חדשות כבר הותקנו בישוב וכמה עוד צריכות להיות  .3

 מותקנות? 

  אריה פכטר:

 40-אתרים. כל אתר, אנחנו קרוב ל 5מצלמות ועומדים להתקין בעוד  32הותקנו 

 ₪. 600,000מצלמות. הפרויקט בסביבות  2-3אתרים, בכל אתר אנחנו שמים 

 ל:אריאל וייסוו

 נראה לי שהגדלנו אותו, לא? 

  אריה פכטר:

 אם נראה שצריך להוסיף מצלמות בעוד מקומות, ₪,  600,000בסביבות 

 אריאל וייסוול:

 אנחנו נוסיף בטוח, צריך. 

  אריה פכטר:

 גם לראות, אני חושב שצריך אישור של משטרה, נכון, יורם? 

 אריאל וייסוול:

 אה, לראות, זה בטח. 
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 בך:יורם אור

להוסיף צריך כן, אבל מה שחשוב לדעת זה שאת התשתיות כבר הקמנו ועכשיו 

 .מצלמות 

  אריה פכטר:

  נעשה זאת. לא, יש מקומות שלא הגענו אבל אם נצטרך להגיע

 יורם אורבך:

 אבל לאן שהגעת עכשיו אתה יכול עוד להוסיף. 

 יובל בן בסט:

 מתוך כמה?  32אז רגע, 

 יורם אורבך:

40 . 

 זון:לאה ר

 הולכים לפי אתרים. 

  יובל בן בסט:

 נגיד פרצו לי את הרכב, למי אני פונה, לפיקוח או ליורם? 

 אריאל וייסוול:

 משה ישי. 

 יובל בן בסט:

 משה ישי פונים אליו, אוקי. 

  אריה פכטר:

 אבל צריך גם כן אישור מהמשטרה. 

 אריאל וייסוול:

 לא, לא כל דבר אפשר לראות. 

 יורם אורבך:

רק משטרת ישראל רשאית לאשר צפייה במצלמות. אסור לנו יך ללכת למשטרה, צר

 לתת לאנשים כל אינפורמציה.

 יובל בן בסט:

 זה מה שאני שואל. 

 יורם אורבך:

 אז זה מה שאני עונה לך, אסור לתת לאנשים להסתכל במצלמות. 
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 יובל בן בסט:

 אז משטרה. 

  יורם אורבך:

 רק משטרה. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 ואז המשטרה פונה אלינו? 

 יורם אורבך:

 המשטרה פונה אלינו, המשטרה יודעת למי לפנות, היא מכירה, היא יודעת בדיוק. 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 לא, בסדר, כדי שזה לא ימחק. 

 יעקב פרידמן:

אבל אם פונה תושב ואומר גנבו לי את האוטו בלילה, אני גר ברחוב הרצל, אולי יש 

 ך מצלמה לראות?ל

 יורם אורבך:

 למשטרה. 

 יעקב פרידמן:

 הוא הולך למשטרה להגיש תלונה? 

 יורם אורבך:

 כן. 

 אריאל וייסוול:

 הם באים לפה. 

  אריה פכטר:

 שיבוא עם פרחי לפה ויתנו לו לראות. 

 אריאל וייסוול:

 לא, לא, באים הרבה. 

 יובל בן בסט:

 ת לחיים פרחי, לא?אה, רגע, מה זה למשטרה? הוא יכול לפנו

 אריאל וייסוול:

כמובן. באים לפה כל הזמן, זה  קרה לפני שבוע, היה את הזה עם האופנועים שם 

 ביציאה. 

 יובל בן בסט:

 נכון, כן, כן, כן. 
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 אריאל וייסוול:

הם היו פה המשטרה וזה. כאילו, זה היה האחרון שאני יודע אבל לפני זה היה פה 

 בגינה. 

מאיגוד ערים "כי על  SMSי בעלי כלבים מקבלים הודעת מבירור עולה, כ .4

פי הרישומים יש ברשותם כלב והרישיון וחיסון הכלבת עומד לפוג, והם 

יכולים להגיע למשרדי האיגוד בצומת מסובים לאחר ששילמו את האגרה, 

לחסן את הכלב". שאלתי האם הפסיקו לחסן לכלבת במועצה וצריך לנסוע 

ועבר המידע מתי מגיע ווטרינר חיסון במועצה לצומת מסובים וכיצד מ

 לבעלי/ות הכלבים/ות? 

  אריה פכטר:

 אני עונה על השאילתות של ליאת, למרות שהיא לא נמצאת. 

 יובל בן בסט:

 תודה רבה. 

  אריה פכטר:

יכולתי להתעלם ולא לענות. כל יום חמישי, ראשון לחודש, השירות הווטרינרי נמצא 

 ים, אפשר לבוא, לשאול, להתייעץ. כאן למטה, נותן חיסונ

 לאה רזון:

 לא, חייבים להזמין תור, אי אפשר לבוא בלי תור. 

 יובל בן בסט:

 איפה מזמינים, אצלך?

 אריאל וייסוול:

 לא, יש להם באתר. יש לינק. 

 לאה רזון:

בחנייה אפשרות לחסן את יש פה  17:30עד  16:30-כל יום חמישי הראשון בחודש, מ

  הכלבים.

  יה פכטר:אר

 אבל למה צריך להזמין תור? 

 אריאל וייסוול:

 בגלל הקורונה הם התחילו. 

 לאה רזון:

 רק בגלל הקורונה. 
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 יובל בן בסט:

 אז עכשיו הם צריכים לקבוע תור מול הווטרינר? 

 מזל שאול עזבה את הישיבה. 

 לאה רזון:

המחוזי  ביץ הויטרינר דר' רפלובדיוק. יכול להיות שזה יפסק, יש לנו גם ישיבה עם 

 ונבדוק איתו את הנושא.

  אריה פכטר:

אם יש קבלת קהל, תבדקי איתם. בקיצור, כל תחילת חודש ביום חמישי אפשר 

 . 17:30-ל 16:30לבוא לכאן בין 

 יובל בן בסט:

 רק צריכים להזמין תור עכשיו, אוקי. 

  אריה פכטר:

 בדוק את זה. , צריך לזמן זה נראה לי מעט מדי 16:30-17:30גם 

 אלאלוף:-ד לירז גונן"עו

 ק, יאבל אם אין לחץ ובאים אנשים זה מספ

 לאה רזון:

 כן, מה זה, הם צ'יק צ'ק עושים. 

  אריה פכטר:

 אני לא רוצה שייווצר מצב שהם הולכים הביתה לפני הזמן. 

 תודה רבה לכם, חג שמח, בריאות, הישיבה הסתיימה. 
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