
בס"ד                            1 
 

פרוטוקול 02-2021 

מישיבת מועצה אשר התקיימ ה 

ביום שלישי י"א באד ר  תשפ"א 23 פברואר  2021 

 

משתתפים:  אריה פכטר, אריאל וייסוול, עו"ד לירז גונ ן-אלאלוף, גרגורי  

דובקין, אברהם הרמב"ם, יובל בן בסט, ליאת אייזנר.   

חסרים : יעקב פרידמן, אוריאל תנעמי, אליהו פלוריזדה, מזל שאול.   

מוזמנים:  יורם אורב ך – מנכ"ל,  לא ה רזון – מנהל ת לשכת ראש המועצה,  

משה אלזרט – גז בר, אוראל להב  – ראש המועצה הדתית.   

 

הישיבה התחילה בשע ה  18:30 

הסתיימה בשע ה              19:30 

על סדר היום: 

1. דיווחי ראש המועצה.   

2. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 1-2021.   

3. אישור  המועצה להנחה בארנונה למשפחת שורגי ושילד, על סך  25%  היות 

ונדרשות לשירות מצומצם מהמועצה )פינוי אשפה(.   

4. אישור הגדלת תב"ר מס'  609, עיצוב מרחב למידה, ע"ס  110,000  ₪ מקרן 

היטלי השבחה, סך התב"ר יעמוד על 710,000  ₪.  

5. אישור המלצת היועמ"ש לאשר את טופס ניגוד העניינים של מבקר הרשות 

בהיותו גם מבקר ברשות אחרת.   

6. אישור המשך העסקת הגב' רזון לאה כמנהלת לשכת ראש המועצה.   

מימון  ספר  לבית  נוסף  אגף  תכנון  מס'  615  ב-150,000  ₪,  תב"ר  7. הגדלת 

מקרן היטלי השבחה, סה"כ התב"ר יעמוד על  350,000 ₪.  

8. שונות.  

 

 

ישיבת מועצה מן המניין 2-2021

סעיף 1 – דיווחי ראש המועצה 

אריה פכטר :  

ערב טוב,  אני שמח לפתוח את ישיבה מספר  02-2021. אנחנו חזרנו כרגע מהמצודה,  

לנו ביקור, הרי המועצה המקומית באזור, מחלקת החינוך, הגיעו לשלב   היום היה 

הגמר של פרס החינוך הארצי מטעם המחוז והמחוז הוא מחוז גדול, שזה כולל את  

השרון.   רמת  אונו,  קרית  יהודה,  אור  ב ת-ים,  חולון,  גבעתיים,  גן,  רמת  הרצליה, 

המחוז הוא מחוז מאוד גדול.   
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אריאל וייסוול : 

גבעתיים, רמת גן.   

אריה פכטר : 

מי   וגבעתיים,  אזור  היום,  לגמר  הגענו  גדול,  מחוז  הוא  המחוז  ב ת-ים.  חולון,  גם 

יקבל את פרס החינוך הארצי, או אזור או גבעתיים. אז היום משעה  13:00  בצהריים  

מדהימה.   עבודה  עשתה  להערכתי  החינוך  מחלקת  במצודה.  שאה  17:30  היינו  ועד 

משרד   מטעם  הועדה  אנשי  והגיעו  השנה  כל  במשך  משקף  שזה  מה  עשתה  היא 

היה   אנשים.  הרבה  שם  והופיעו  מהמצגת  התרשמו  מאוד  הם  להערכתי  החינוך, 

שהמוזיאון,   איפה  עצ מה,  המצודה  בתוך  זה  את  עשינו  המצודה,  גם  מכובד,  מאוד 

היה מדהים, לדעתי. גם התגובות שקיבלנו מהם, תגובות מאוד מאוד מאוד טובות  

אבל הם הולכים הביתה, ישבו, יעשו ליכוד, יתכנסו ואני מאוד מקווה שאנחנו נקבל  

את פרס החינוך הארצי. גם אם לא נקבל, זה שהגענו לשלב הגמר, כשאמרתי לכם  

שאנחנו במחוז מאוד מאוד  מאוד מאוד קשה, זה אומר יישר כוח למועצה ולמחלקת  

החינוך, שעושים, להערכתי, עבודת קודש.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

אני רוצה להגיד בעניין הזה משהו, אמרתי לפני שנכנסת ולא שמעת, אתמול היה את  

עם   ללכת  צריכה  והייתי  הפורים  חג  לכבוד  קשישים  לבתי  שהולכים  גדול,  האור 

לאן   לנו  אמרו  נוער,  בני  עוד  הצטרפו אלינו  ובדרך  שלי,  ועם אחיינים  שלי  הילדים 

אתם הולכים? אמרנו הולכים לשמח קשישים, פשוט הצטרפו אלינו.   

אריה פכטר : 

יפה.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

ושרו להם והם כל כך שמחו ואני הצטמררתי, אמרתי איפה יש עוד יישוב, שבני נוער  

משהו   לא  וזה  אישית  מחויבות  לא  זה  חייבים,  לא  קשישים ,  כשהם  לשמח  רוצים 

לציון התעודה. אז החינוך שלנו טוב גם בלי פרסים.  

אריה פכטר : 

היו   הילדים  הקורונה  בזמן  עכשיו  נוער,  בני  על  דיברת  דוגמא,  לכם  אתן  סתם  אני 

ה'   בכיתה  ילדים  עם  קשר  יצרו  הם  מיוחדים,  צרכים  עם  ילדים  של  לגן  ואז  בסגר 

והילדים אימצו את הילדים עם הצרכים המיוחדים וזה היה מדהים והגננת סיפרה  

שם   היו  המזלג,  קצה  על  אחת  דוגמא  רק  זה  מדהים.  היה  זה  והיה,  עבד  זה  איך 

דוגמאות.   

 

אריאל וייסוול : 

לא נגמרו הדוגמאות, לא ידענו מה להכניס.   
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אריה פכטר : 

אני אתן לכם עוד דוגמא אחת, שהיה אבא אחד, שהילד  שלו היה בכיתה י' ולא היה  

לא   חינוך  ומחלקת  גמור  היה  והילד  פסיכיאטרי  בטיפול  היה  הספר,  לבתי  הולך 

בגרויות,   הוציא  היום  והילד  עליו  נלחמה  עליו,  נלחמה  עליו,  נלחמה  עליו,  ויתרה 

חמש יחידות במתמטיקה והשאיפה של הילד היום זה להיות רופא. והאבא בא עם  

דמעות בעיניים, הוא לא  ידע איך להודות למחלקת החינוך. אבל זה דברים על קצה  

ובאמת כאן המקום להגיד   המזלג, אני חושב שמחלקת החינוך עושה עבודת קודש 

להם תודה, יישר כוח.   

סעיף 2 – אישור פרוטוקול ישיבה מס' 1-2021 

אריה פכטר : 

מי בעד אישור פרוטוקול ישיבה מספר 2-2021?  מי שהיה.   

בעד: ??? ? 

 

החלטה:  

מאשרים  ברוב קולות  את פרוטוקול ישיבה מס'  1-2021.   

 

סעיף 3 – אישור המועצה להנחה בארנונה למשפחת שורגי ושילד, על 

סך 25%  היות ונדרשות לשירות מצומצם מהמועצה )פינוי אשפה(  

 

אריה פכטר : 

אישור המועצה להנחה בארנונה למשפחת שורגי ושילד על סך  25%, היות ונדרשות  

צריכים   אנחנו  שנה  כל  אבל  שנים  כבר  שרץ  דבר  זה  מהמועצה.  מצומצם  לשיר ות 

להביא את זה לאישור המועצה. מי בעד ההנחה למשפחת שורגי ושילד? תודה, אושר  

פה אחד.   

בעד: פה אחד.   

 

החלטה:  

סך  25%  היות   על  ושילד  שורגי  למשפחת  בארנונה  הנחה  אחד  מאשרי ם  פה 

ונדרשות לשירות מצומצם מהמועצה.   

 

 

יובל בן בסט : 

אגב, לגבי הגשר, בסוף מה הפתרון שם במסגרת נת"ע?   
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אריה פכטר : 

מרחיבים את הגשר.   

יובל בן בסט : 

לא, כי בהתחלה אמרו שלאיזושהי תקופה יורידו, למצוא כל מיני פתרונות.  

אריאל וייסוול : 

ממש לא.   

יובל בן בסט : 

הגשר   את  מרחיבים  רק  בסוף  מה,  אז  רעיונות.  מיני  כל  אריאל,  בהתחלה,  הציעו 

שמה?   

אריה פכטר : 

מרחיבים.   

אריאל וייסוול : 

כן, זה לעולם לא יסגר.   

אריה פכטר : 

מרחיבים את הגשר, לשורגי יעשו מעקף בתוך המתחם, אבל בו לא יפגעו בשלב הזה.   

יובל בן בסט : 

אוקי.   

 

  0

סעיף 4 – אישור הגדלת תב"ר מספר 609, עיצוב מרחב למידה, על סך  

110,00 ₪ מקרן היטלי השבחה, סך התב"ר יעמוד על סך של 710,000

  .₪

אריה פכטר : 

אישור הגדלת תב"ר מספר  609, עיצוב מרחב למידה, על סך  110,000  ₪ מקרן היטלי  

שם   עשינו  בחטיבה,  שהיה  מי  של  710,000  ₪.  סך  על  יעמוד  התב"ר  סך  השבחה, 

מרחב למידה חדש, איפה שהיה הפטיו למטה, אז בנו  שם והגדילו ועשו משהו מאוד  

מאוד יפה.   

אריאל וייסוול : 

יש איזה תוספת שצריך.   

 

 

 

אריה פכטר : 
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לא   שהוא  מכיוון  אבל  זה  על  תב"ר  לנו  יש  בסביבות  110,000  ₪.  היא  התוספת 

הספיק  על כל העבודות, אנחנו צריכים להגדיל אותו. מי בעד הגדלת התב"ר? תודה,  

אושר פה אחד.   

בעד: פה אחד.   

החלטה:  

מאשרים פה אחד הגדלת תב"ר מספר  609, עיצוב מרחב למידה, על סך  110,000 ₪  

מקרן היטלי השבחה, סך התב"ר יעמוד על סך של 710,000 ₪.   

 

סעיף 5 – אישור המלצת היועמ"ש לאשר את טופס ניגוד העניינים של  

מבקר הרשות בהיותו גם מבקר ברשות אחרת 

 

אריה פכטר : 

אישור המלצת היועמ"ש לאשר את טופס ניגוד העניינים של מבקר הרשות בהיותו  

בשליש   עובד  הוא  עוזיו,  בן  איזי  מועצה,  מבקר  לנו  יש  אחרת.  ברשות  מבקר  גם 

משרה ? 

משה אלזרט : 

33, כן.   

יורם אורבך : 

33, אבל כבר אישרנו אותו פה ב-50.   

אריה פכטר : 

אנחנו אישרנו אותו כאן ב-50, אבל מכיוון שהוא עובד  בעוד רשות,   

משה אלזרט : 

בקרית עקרון.   

אריה פכטר : 

מה זה אישור היועמ"ש ? 

יורם אורבך : 

אז משרד הפנים ביקשו שהיועמ"ש יעבור על טופס הניגוד עניינים שלו ויאשר שהוא  

בסדר.   

אריה פכטר : 

אבל למה המועצה אם היועמ"ש מאשר?   

יורם אורבך : 

היועץ המשפטי שלנו.   

אריה פכטר : 



בס"ד                            6 
 

בסדר, אב ל אם כתוב המלצת היועמ"ש, אז למה ? 

יורם אורבך : 

ואז צריך להביא את זה לאישור המועצה, זה מה שביקשו במשרד הפנים.  

יובל בן בסט : 

כי אסור לו לעבוד בשני מקומות בו זמנית?   

יורם אורבך : 

מותר לו בתנאי שאין ניגוד עניינים והוא לא עובד בשום דבר אחר חוץ מאשר בשתי  

הרשויות הא לה.   

אריה פכטר : 

אני לא מוצא סיבה לא לאשר לו. אחרי שנקבל את המלצת היועמ"ש, אנחנו נעביר  

את זה. מי בעד האישור? אושר פה אחד.   

בעד: פה אחד.   

החלטה:  

של   העניינים  ניגוד  טופס  את  לאשר  היועמ"ש  המלצת  אישור  אחד  מאשרים  פה 

מבקר הרשות בהיותו גם מבקר ברשות אחרת.   

 

יובל בן בסט : 

על כמה אחוזים, על  50  או 33?   

יורם אורבך : 

לא, זה לא קשור לעניין הזה, את ה-50% אישרנו כבר.   

אריה פכטר : 

לא חשוב, היום הוא עובד על  33%, בינתיים הוא ממשיך לעבוד על  33%, עד שתהיה  

המלצה של היועמ"ש ואז הוא יעבור ל-50%  משרה.   

 

)הגב' לאה רזון יצאה מהישיבה ( 

 

סעיף 6 – אישור המשך העסקת הגב' רזון לאה כמנהלת לשכת ראש  

המועצה   

אריה פכטר : 

מי בעד אישור המשך העסקת הגב' רזון לאה כמנהלת לשכת ראש המועצה? אושר  

פה אחד, תודה.   

 

החלטה:  



בס"ד                            7 
 

ראש   לשכת  כמנהלת  לאה  רזון  הגב'  של  העסקתה  המשך  אחד  מאשרים  פה 

המועצה.  

 

)הגב' לאה רזון חזרה לישיבה(  

יובל בן בסט : 

אפשר להגיד כמה מילים בנוכחותה, או שעכשיו תצאי כדי שנאמר דברים טובים ? 

אריה פכטר : 

דברים טובים לא צריך להגיד, היא תבקש תוספת.       

יובל בן בסט : 

אז אני בכל זאת אגיד משהו. פעם אחת, אני לא אשכח, היו שניים שרבו, אתה לא  

איתם,   מדברת  שניהם,  את  תופסת  יורדת  למטה,  אותה  רואה  אתה  פתאום  היית, 

מרגיעה אותם.   

אריה פכטר : 

אז אולי נעביר אותה לתפקיד אחר.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

תפקיד ראש המועצה.   

אריה פכטר : 

יישר כוח גב' רזון, המשך עבודה פורה ובריאות הכי חשוב.   

 

סעיף 7 –  הגדלת תב"ר מס' 615 בסך 150,000 ₪, תכנון אגף נוסף לבית  

ספר מימון מקרן היטלי השבחה, סה"כ התב"ר יעמוד על סך של  

   ₪ 350,000

 

אריה פכטר : 

מקרן   מימון  ספר  לבית  נוסף  אגף  תכנון  מס'  615  בסך  150,000  ₪,  תב"ר  הגדלת 

היטלי השבחה, סה"כ התב"ר יעמוד על סך של  350,000  ₪. אני מבקש, שמפרסמים  

או משהו כזה, אני רוצה שתהיה הבנה,  זה רק על תכנון, זה לא אומר שמחר בבוקר  

ללא   כסף  לנו  ויהיה  והיה  שקל.  על  שקל  אוספים  אנחנו  לבנות,  מתחילים  אנחנו 

את   ייקח  החינוך  משרד  אם  עלינו.  זה  את  ניקח  החינוך,  משרד  של  השתתפות 

יקר,   יותר  הרבה  זה  עלינו,  הכל  נופל  שזה  ברגע  אבל  בפנים.  אנחנו  עליו,  השיפוץ 

בשיפוץ,   ישתתף  החינוך  משרד  פעם, אם  עוד  אומר  אני  אז  משמעותי.  יותר  הרבה 

אנחנו יוצאים לדרך. אם משרד החינוך לא ישתתף בשיפוץ, אנחנו נבדוק אם יש לנו  

כסף. המטרה שלנו, שזה כן ייצא לפועל, אבל אם לא יהיה כסף, אנחנו לא יכולים  
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לעשות. אני מאוד מקווה שכן נעשה. ברור, מובן? תודה רבה. מי בעד הגדלת התב"ר?  

תודה.   

בעד: פה אחד.   

החלטה:  

מקרן   מימון  ספר  לבית  נוסף  אגף  תכנון  מס'  615  בסך  150,000  ₪,  תב"ר  הגדלת 

היטלי השבחה, סה"כ התב"ר יעמוד על סך של 350,000 ₪ . 

 

אריאל וייסוול : 

מכינים רק את הכל לקראת, זה בגדול.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

השאלה אם אפשר לעשות תכנון מודולרי, שאפשר לבנות חלק ואחר כך עוד.   

אריה פכטר : 

לא. לבנות מודולרי זה רק יותר מייקר. אני מאמין ואני מקווה שאנחנו נוכל לעמוד  

ללא השתתפות משרד החינוך.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

ואולי תהיה ממשלה אז גם יהיה עם מי לדבר, לא?  

משה אלזרט : 

לא, הם מדברים איתנו.   

אריה פכטר : 

אני מאוד מקווה שנוכל, אבל תלוי. כל התב"רים האלה זה מקרן היטלי השבחה,  

תלוי בבניה, מי בונה, מי לא בונה, מי משלם היטלי השבחה, מי לא משלם היטלי  

השבחה.   

יובל בן בסט : 

בתכנון של התב"ר אנחנו נדע גם כמה צריך לעלות לנו?   

משה אלזרט : 

בוודאי.   

אריאל וייסוול : 

לא, אחרי, קודם נגמור את הכל,   

משה אלזרט : 

אחרי, בוודאי.   

אריה פכטר : 

כשיגמרו את התכנון נדע כמה זה צריך לעלות.   

 

אריאל וייסוול : 
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נגיש את זה לכמאי ואז הכמאי נותן הערכה.   

אריה פכטר : 

גדול,   יותר  קצת  תב"ר  נעשה  עושים,  אנחנו  תמיד  לעלות.  צריך  זה  כמה  נדע  ואז 

שתמיד יש חריגות.   

סעיף 8 – שונות   

 

הצעות לסדר יובל בן בסט – דף חד ש 

הסדרת הליך וקניית מספר אוהלים להתקנה לתושבים/ות שיושבים/ות שבע ה 

המטרה להסדרת ההליך בנוגע לעזרת המועצה בהקמת "אוהל אבלים". הצעה שכל  

פניה תענה בסבסוד מלא למשפחות שזקוקות לעזרה ברגע אישי וכלכל י  קשה כשהן  

שהמועצה   הצעתנו  אבלים".  "לסוכת  וזקוקות  שבעה"  "לשבת  להתחיל  צריכות 

תבחר לעבוד עם ספק מטעמה שיתקין או שהמועצה תרכוש כשלושה אוהלי אבלים"  

ותקים בתחילת השבעה )הזול מבינהם(. ובכך תחסך האופרציה בפניה לספק וקבלת  

תושבים/ות   שגם  השירות  כך  את  תפרסם  המועצה  המשפחה.  מצד  מחיר  הצעת 

חדשים/ות יידעו לאן לפנות ולמי ובכך יוסדר ההליך באופן רשמי.   

אריה פכטר : 

נעבור להצעות לסדר היום של יובל.   

הסדרת הליך וקניית מספר אוהלים להתקנה לתושבים/ות שיושבים/ות שבעה.   

תראו, נכון להיום אנחנו נותנים אוהלים לכל מי שרוצה, כמעט לכל מי שרוצה אנחנו  

ניקח עכשיו   והמועצה משלמת. אם  נותנים, משכירים  נותנים אוהלים. לא שאנחנו 

לא חושב שאני צריך לתת   אני  נתנו, אבל  צ'יק לאחרונה  ואת  בר שישה שנתנו  את 

לרוב   אנחנו  אז  כסף.  המקומית  למועצה  להלוות  יכול  הוא  שכלכלית  למי  אוהל 

של   תפקיד  שזה  חושב  שאני  אמרתי  לו  לאוראל,  הצעתי  אני  ב-80%-90%.  נותנים, 

המועצה הדתית, אבל הבעיה הגדולה ביותר,   

אריאל וייסוול : 

לשמור על זה.   

אריה פכטר : 

לו  2,000  שקל,   משלם  שאני  יודע  אני  ממישהו,  משכיר  שאני  ברגע  כי  הבלאי,  זה 

2,500 שקל והראש שקט.  

אריאל וייסוול : 

הוא בא, מרכיב, לוקח.   

 

אריה פכטר : 
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הוא בא, מרכיב, לוקח.   

יובל בן בסט : 

אז למה שלא נעבוד באמת עם ספק אחד?   

אריה פכטר : 

יש לנו ספק.   

אריאל וייסוול : 

יש לנו ספק, יש מכרז, מה זאת אומרת ? 

אריה פכטר : 

כן, יש לנו.   

יובל בן בסט : 

מי זה ? 

אריאל וייסוול : 

מישהו, לא יודע, שיהודה קיבל. יש הצעות מחיר.  

יובל בן בסט : 

אז למי צריך לפנות במקרה כזה?   

אריה פכטר : 

לאריאל.   

יובל בן בסט : 

)צוחק(.   

אריה פכטר : 

מה? שאריאל יאשר, מה זאת אומרת ? 

אריאל וייסוול : 

נכון, מה זאת אומרת ? 

יובל בן בסט : 

אוקי.   

גרגורי דובקין: 

מועצה דתית.   

יובל בן בסט : 

לא מועצה דתית, הוא אומר אריאל.   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(.   

אריה פכטר : 

לאריאל. חברים, אנחנו בודקים כל דבר לגופו של עניין.   

 

אריאל וייסוול : 
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יובל שואל כי בפייסבוק רשמה הגברת,   

יובל בן בסט : 

לא, לא, בכלל לא, דווקא בגלל שהייתי בשבעה, בכלל לא קשור.   

אריאל וייסוול : 

רשמה איך קוראים לה ברחוב השלום. אין בעיה, א ני אקח את ההצעות ממנה, אני  

מכיר אותה, היא כל יום מתכתבת איתי.   

יובל בן בסט : 

אה, לא.   

אריאל וייסוול : 

מה לא ? 

אריה פכטר : 

מי זאת ? 

אריאל וייסוול : 

משפחת כהן.   

יובל בן בסט : 

זה לא קשור.   

אריאל וייסוול : 

שניה, אני רוצה להגיד לאריה, היא כתבה בפייסבוק תיקחו הצעות מחיר,  זה בסדר  

גמור, אנחנו להיפך, לוקחים כל הזמן.   

יובל בן בסט : 

כן.   

אריאל וייסוול : 

משפחת כהן שגרים איפה שיוסי לוי, שם אחד הילדים יש לו השכרת ציוד ואוהלים.   

אריה פכטר : 

אני אומר לך, אם הוא היה במחיר,   

יובל בן בסט : 

לא, אבל זה בעקבות מה שאני כתבתי.   

אריה פכטר : 

זה שאנחנו עובדים איתו, הוא מאוד בסדר, הוא אמין.   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל ( 

יובל בן בסט : 

פשוט משפחה שגם לא ידעה ואז הם פנו אלי ולכן ככה.   

 

אריאל וייסוול : 
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העברנו להם, אתה זוכר?  

אריה פכטר : 

למי ? 

יובל בן בסט : 

לא, לא, לא.   

אריאל וייסוול : 

אתה פנית אלי לפני חצי שנה.   

יובל בן בסט : 

אומרת,   זאת  דבר,  כזה  נגיד  בואו  אז  כמה.  עוד  נפטרו  לצערנו,  כבר,  מאז  לא,  לא, 

רציתי, כי לפעמים נתנו חצי, 50%,   

אריאל וייסוול : 

נכון, נכון. תלוי כל אחד.   

יובל בן בסט : 

תלוי   שזה  אומר  אתה  אז  מובן.  יותר  יהיה  שזה  זה,  את  להסדיר  פשוט  רציתי  אז 

באמת,   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

במצב הכלכלי של המשפחה.   

אריאל וייסוול : 

נכון, בדיוק.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

במצב הסוציואקונומי.   

יובל בן בסט : 

אז על פי המצב הסוציואקונומי.   

אריאל וייסוול : 

יובל, אתה יודע שאנחנו מכירים.   

יובל בן בסט : 

ואנחנו אוהבים, אוקי.   

אריאל וייסוול : 

לא, אנחנו מכירים את האנשים, יודעים.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

מכירים, אנחנו יישוב קטן.   

 

 

אריה פכטר : 
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ג'יפים לקבל   חברים, אני לא רוצה לנקוב בשמות, זה מזכיר לי שאנשים באים עם 

עזרה במזון.   

אריאל וייסוול : 

מצרכי מזון, זה גם קורה.  

אריה פכטר : 

כמו   שיכולה,  משפחה  יש  שאם  חושב  לא  אני  האלה,  בדברים  אבל  היגיון  אין  אז 

שאמרתי, לתת הלוואה למועצה, שאני אממן להם אוהל, אני לא חושב שיש היגיון.   

יובל בן בסט : 

ולכן רשמתי פה מי שצריך, אם היינו קוראים את הכל.   

אריה פכטר : 

אז אמרתי לך, זה עולה כסף, אבל אין בעיה, אנחנו נותנים את השירות הזה.   

 

שיפוץ חניה ברחוב הרימון ועשיית גינה קטנה למען התושבים/ו ת 

שם   יש  כן,  כמו  וסימון.  לשיפוץ  זקוקה  גוריון  בן  רחוב  סוף  הרימון  ברחוב  החניה 

שטח טבעי גדול שחלקו יכול לשמש לטובת גינת משחקים.   

 

אריה פכטר : 

גינה קטנה למען התושבים. תראו, ברחוב שבזי   שיפוץ חניה ברחוב הרימון ועשיית 

יש איזושהי תנופה של בניית יחידות דיור. ואני מאמין שבשנה הבאה יכנסו כספים  

למועצה מקרן היטלי השבחה. כל השיפוצים האלה שאנחנו צריכים לעשות זה מקרן  

שאנחנו   טקסטיל,  באופיס  נגיד  בדרך,  שעומדים  הפרויקטים  ואם  השבחה  היטלי 

מקדמים, אנחנו בתוכניות כבר עם אופיס טקסטיל, הבעיה היא,   

יובל בן בסט : 

על  ה-700 יחידות שם ? 

אריה פכטר : 

הבעיה העיקרית היא כמות יחידות הדיור. הם רוצים  950  יחידות דיור, אנחנו לפי  

אומרת   המחוזית  הועדה  אבל  דיור  בסביבות  650  יחידות  שם  יש  המתאר  תוכנית 

שה-650  זה מעט מדי. הועדה המחוזית גוברת על תוכנית  המתאר ובועדה המחוזית  

אני   רוצה,  לא  אני  דיור.  לסביבות  800  יחידות  מתכוונים  הם  ויכוח,  איתם  לי  יש 

אמורים   אנחנו  לפועל,  שם  תצא  שהבניה  ברגע  אבל  האחוריות,  הרגליים  על  עומד 

לקבל הרבה מאוד כסף היטלי השבחה, להערכתי סיפור של עשרות מיליוני שקלים  

התושבים  ייהנו.  אני   ההשבחה,  היטלי  את  שם  מקבל  שאני  ברגע  השבחה.  היטלי 

מפתח ואיפה שצריך להשקיע, נשקיע ואני חושב שאנחנו נפעל, כמו שקיבלנו בזמנו  

מהקנטרי, ממגדלי שרונים היטלי השבחה, ידענו איך להשקיע את הכספים בצורה  
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נכונה, גם כאן נדע להשקיע ואין ספק שגם ברחוב שבזי, ברגע שיש שם בניה, צריך  

לפינה   גם  נגלוש  אז  חניות,  עם  עם מדרכות,  תאורה,  עם  מחדש,  הרחוב  את  לתכנן 

הזאת שאתה מדבר עליה.   

יובל בן בסט : 

שמה זה לא נראה לי הרבה, יחסית, לפחות להסדיר את החניה, זה לא משהו,   

אריאל וייסוול : 

אין שם גם הרבה תושבים. אנחנו כרגע מפתחים את גן פופאי, מוסיפים לו מתקנים  

מהממים.   

לאה רזון: 

למה, בבן צבי גם יש גן.   

אריאל וייסוול : 

עשינו ברחוב בן גוריון,   

יובל בן בסט : 

לא, אבל אני מדבר על החניה שם.   

אריאל וייסוול : 

בבן גוריון 53.   

אריה פכטר : 

יובל, אף אחד לא מחנה שם.  

אריאל וייסוול : 

בודדים.   

אריה פכטר : 

אף אחד לא מחנה, אני נוסע  כמעט כל בוקר ואולי רק משאיות ודווקא יש התנגדות  

מהשכנים שיהיה שם מגרש חניה, כי אנשים יבואו מבחוץ להחנות.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

כמו שהיה פה אצלנו, שהיו מחנים כולם משאיות.  

אריאל וייסוול : 

יש לי פה תושב, כמעט כל יום שולח לי הודעה: החנה פה רכב שאסור לו, ההוא  ככה  

אסור לו, זה לא משאית, זה רכב טיפה יותר גדול ממה שמותר ומחנה שם. אז מה  

אם הוא מחנה? יש שם מקום.   

אריה פכטר : 

טוב, אבל לא חשוב, כשנתכנן את שבזי נתייחס. צריך לקחת גם בחשבון את רחוב  

הרימון, איך זה נקרא שם?  

 

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 
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כן, כן, הרימון.   

אריאל וייסוול : 

הרימון והחניה שם. אין בעיה, נטפל.   

יובל בן בסט : 

אריאל, לגבי פופאי שמה, התאורה, הבנתי שהיא פועלת 24 שעות שמה.   

אריאל וייסוול : 

כי זה נראה לי מחובר לתאורת רחוב, לא?   

אריה פכטר : 

כן.   

יובל בן בסט : 

רגע, דיברתי עם חיים, הוא אמר שלא חובה.   

אריאל וייסוול : 

איזה חיים ? 

יובל בן בסט : 

חיים פרחי, השוטר.   

אריאל וייסוול : 

מה קשור לחיים פרחי ? 

יובל בן בסט : 

לא, אמרתי שאולי בגלל שאני יודע מה, שבלילה יש שם משהו.   

לאה רזון: 

כי מישהי העלתה שבלילה הילדים משתוללים שם.  

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

כן, מישהי העלתה בפייסבוק.   

לאה רזון: 

בפופאי, בגלל שהילדים באים ומשחקים, יושבים נוער, אז מבקשים שיסגרו את זה  

נגיד בעשר . 

יובל בן בסט : 

לא, אבל זה פועל 24 שעות.  

אריאל וייסוול : 

לא 24 שעות, מהערב עד הבוקר.   

יובל בן בסט : 

צריך לעצור את זה. זה פועל  24 שעות שמה כרגע, צריך לעצור את זה בתשע.  

 

אריאל וייסוול : 
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מה זאת אומרת, ביום גם? 

יובל בן בסט : 

בלילה. כל הלילה עד הבוקר.   

אריאל וייסוול : 

נכון, מה שאני אומר.   

יובל בן בסט : 

אבל סיכמנו עד תשע.   

אריה פכטר : 

גם אני קורא מה שכותבים בפייסבוק ומישהי העלתה שדווקא ההיפך, שידלוק.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

היה גם את זה וגם את זה, נכון.   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל ( 

לאה רזון: 

יובל, כשלא היה אור אמרו רוצים אור.   

ליאת אייזנר : 

אבל צריך למצוא את הביניים, לעשות קצת לאלה וקצת לאלה.   

יובל בן בסט : 

לא, אבל זה פועל 24 שעות.  

אריה פכטר : 

זה קשור לתאורת רחוב. התאורת רחוב נדלקת כשהשמש שוקעת, זה עובד על שעון  

אסטרונומי.   

יובל בן בסט : 

נכון.   

אריאל וייסוול : 

 

צריך לבדוק, זה בעייתי קצת, כי ביום אין חשמל בעמודים, זה עובד בשיטה כזאת  

שהעמודים שלנו ביום, אתה לא יכול לחבר להם חשמל, שקעים, כי ביום זה מכובה.  

יובל בן בסט : 

שהכל   הקודמת  בישיבה  דיברנו  גם  זה.  את  לפתור  טכנית  אפשרות  שיש  חושב  אני 

פחות או יותר נכבה בתשע, כל הגני משחקים.   

אריאל וייסוול : 

דיברנו על הטניס.   

אריה פכטר : 

אני רוצה להגיד לך.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 
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בקורונה כשהיה סגר וכיבינו מוקדם, גם התלוננו.  

אריה פכטר : 

אחת   בשעה  זה  את  מחשיכים  שאנחנו  החל טנו  שאם  יובל,  לך,  להגיד  רוצה  אני 

מקום   להיות  יכול  זה  הגינה,  את  החשכתם  למה  פוסטים  יעלו  מחר  עשרה, 

לוונדליזם,   

יובל בן בסט : 

הכל עניין של איזון.   

אריה פכטר : 

אז מחר אתה תבוא לישיבת מועצה ותגיד למה כיביתם.   

יובל בן בסט : 

הכל עניין של איזון.   

אריאל וייסוול : 

אני אגיד לך גם עוד משהו, יש לנו גם מצלמות בגינה הזאת כבר ואם יהיה חושך, אז  

גם לא יראו, זה גם בעיה.  

יובל בן בסט : 

אבל זה המקום היחידי שפועל 24 שעות, נכון?   

יורם אורבך : 

רק בלילה, אתה אומר 24 שעות אבל רק בלילה זה לא  24, זה רק  12 במקסימום.   

יובל בן בסט : 

נכון, 12 שעות, כל הלילה.   

אריאל וייסוול : 

אבל גם בגין עובד.   

אריה פכטר : 

ליד הבית שלך זה לא עובד? 

יובל בן בסט : 

כן, אבל זה במרחק, זה לא שזה,   

אריה פכטר : 

מה מרחק?   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

מה מפריע להם, האור או הרעש?   

יובל בן בסט : 

האור, התאורה מגיעה אליהם לתוך הבית.   

 

אריה פכטר : 



בס"ד                            18 
 

לא, הם טוענים שהרעש.  

לאה רזון: 

שהילדים יושבים והם משתוללים.   

יובל בן בסט : 

גם וגם.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

אני ראיתי על רעש. אני מציע לבדוק את זה, בסדר? 

אריה פכטר : 

טוב, אוקי.   

 

הכרזה של יום האישה הבינלאומי כיום מנהיגות נשית בישו ב 

תעוזה,   שגילו  מהישוב  נשים  של  אישיים  חיים  סיפורי  ה-8.3  ירוכזו  שעד  ההצעה 

לאתר   כדי  גבולות.  ופורצות  יזמיות  נשים  לצד  החיים  אתגרי  מול  ומנהיגות  גבורה 

הבין   האישה  "מיום  כחלק  יוקרא  וסיפורן  קורא"  "בקול  תצא  המועצה  אותן 

לאומי".   

 

אריה פכטר : 

מנהיגות   כיום  הבינלאומי  האישה  יום  של  הכרזה  אייזנר,  ליאת  של  לסדר  הצעה 

נשית בישוב. תראו, כל מה שקשור ליום האישה, הכל מול לירז. תתאמו עם לירז.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

בכיף, תדברי איתי.   

אריה פכטר : 

כל מה שאתן מתאמות עם לירז, מקובל עלי.   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

שעוד   היחידות  הרשויות  בין  היינו  שנה שעברה  בעיה,  יש  לנו  בגלל הקורונה  השנה 

עשינו משהו כי אנחנו עשינו את ההופעה המרכזית בסוף פברואר.   

אריאל וייסוול : 

נכון, חנה לסלואו.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

עשינו   יפים,  דברים  לנו  יש  אבוהב,  רותם  גולדשטיין,  מיקי  היה  שעברה  שנה  כן, 

בתים פתוחים  לנשים שעושות כל מיני אומנויות.   

 

ליאת אייזנר : 
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כן, אני זוכרת.  

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

השנה יהיה קצת אחרת, לצערי, אבל כמו כל השנה.   

ליאת אייזנר : 

בגלל זה הצעתי את מה שהצעתי.   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(.   

ליאת אייזנר : 

שגילו   מהיישוב,  נשים  של  אישיים  חיים  סיפורי  לרכז  זה  יודע,  שלא  מי  ההצעה, 

גבולות.   ופורצות  יזמיות  נשים  לצד  החיים  אתגרי  מול  ומנהיגות  גבורה  תעוזה, 

קול   באיזשהו  לעזור  תוכל  שהמועצה  חשבתי  אז  אותן,  לאתר  שצריך  הוא  העניין 

קורא או משהו.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

אני בעד, אין בעיה.   

אריה פכטר : 

אמרתי, ליאת, מה שאת  מסכמת עם לירז, מקובל עלינו.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

כך   כל  אין  אבל  מתנדבים,  לארגן  רוצה  שאני  לו  אמרתי  השבוע,  לאריאל  פניתי 

היענות.   

ליאת אייזנר : 

האמת שהרעיון הזה, זה אחד מהשאילתות שלי, הרעיון הזה אצלי צץ מתוך הצורך  

זה שהילדים לא חזרו לבית הספר. זה לא לקטע של התושבים, זה,   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

לא, לגבי החוגים אי אפשר.  

ליאת אייזנר : 

כן, זה מגיל 16, הגבילו.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

לא רק  16, משרד החינוך גם אמר גם עד גיל 18 הוא לא מאשר, זה קודם כל.   

אריאל וייסוול : 

אה, את זה לא ידעתי.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

ואריאל אמר לי אין בעיה, את רוצה אוטובוסים  –  יש, וחולצות תקבלו, רק תארגני  

ביום   שזה  שבגלל  להיות  יכול  עכשיו,  גדולה.  מאוד  היענות  אין  מודה,  ואני  קבוצה 

חמישי והרבה בחופש עם הילדים בפורים, אבל רשות הטבע והגנים לא פתחה עוד  
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ימים, היום האחרון שלהם זה יום חמישי. אני אנסה  שוב, בכיף, בשמחה. ואם את  

יכולה לעזור לי לארגן קבוצה, אני יותר מאשמח.  

ליאת אייזנר : 

עיריית תל אביב,   לי בעיה. אני שמה כבר אמורה להיות שבוע הבא דרך  בכיף, אין 

אבל בסדר.   

 

העלאת המודעות לנושא כלבים משוטטים   

אחת לרבעון המועצה תפרסם הודעה בנוגע ללכידת כלבים ומשמותה.   

ניתן להחזיק כלב בישוב רק לאחר שסומן אלקטרונית וניתן רישיון להחזקתו.   

על כל שינוי שחל   תוך  30  יום  )יש להודיע  תוקף הרישיון הינו לשנה מיום הוצאתו 

בפרטים של הרישיון(.   

ב. כלב מעל גיל  3 חודשים חייב בחיסון נגד כלבת אחת לשנה.   

ג. יש למנוע מהכלב מלצאת מחוץ לת חום חצר בעליו, אותה יש להחזיק סגורה עם  

שער נעול. )יש להציב שילוט על המצאות הכלב בחצר(.   

אינו   שאורכה  ברצועה  מובל  הכלב  כאשר  רק  תעשה  לחצר  מחוץ  הכלב  הוצאת  ד. 

עולה על שני מטר, כלב המוגדר ככלב מסוכן, פיו של הכלב חייב להיות חסום בזמם  

אשר אינו מאפשר לו לנשוך.   

ה. במידה והכלב נשך אדם יש להעבירו מיידית לבידוד בתחנת הסגר בב"ש למשך 10  

ימים ולדווח, בתוך 24 שעות, לווטרינרית של המועצה.   

כלבו   שהשארי  צואה  בשקית  לאסוף  חייב  לחצר  מחוץ  הכלב  עם  המטייל  אדם  ו. 

ולהשליכה לפח האשפה.   

הטלת   )לרבות  בהליכים  ולנקוט  לפעול  המועצה  את  תחייב  לעיל  מהאמור  חריגה 

קנסות והגשת אישומים פליליים(.   

ז. המועצה תפרסם אחת לחודש ברשתות החברתיות מועד לחיסון כלבים.  

ח. בכל מקרה של שיטוט ניתן לפנות למוקד שירות ווטרינרי  03-6312222  או למוקד  

107 כיוון שיש פקח שמצויד בקריאת שבב.   

 

אריה פכטר : 

קיבלתי   אני  כלבים משוטטים.  לנושא  המודעות  אייזנר  –  העלאת  ליאת  של  הצעה 

את ההצעה שלך ואני העברתי את זה לד"ר רפאלוביץ.   

ליאת אייזנר : 

מעולה.   
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אריה פכטר : 

בעיה   לי  אין  אבל  רשות?",  מאיזה  זה  את  העתיקה  היא  "מה,  לי:  אומר  הוא  ישר 

שתעתיקי מרשות אחרת ומה שטוב לנו,   

ליאת אייזנר : 

כן, לרענן לתושבים, כל הזמן לחלחל את זה.   

אריה פכטר : 

אין בעיה, ליאת, מה שטוב לנו, אנחנו בעד התושבים. מה הוא כתב ? 

לאה רזון: 

אני אקריא לכם את התשובה שלו כי קיבלנו ממש מאוחר. הוא כותב: "השירותים  

הן   זאת  ביישוב,  הכלבים  בעלי  כל  עם  ישירות  מתקשרים  דן  גוש  הוטרינריים 

בעלי   שמשוטטים.  הכלבים  בעלי  עם  ישירות  בשיחות  והן  אס.אם.אסים  באמצעות 

הכלבים שנתפסים משוטטים נקנסים במידת הצורך ובמקרים קיצוניים במיוחד אף  

מופעל נוהל החרמת כלב". עכשיו, אין לנו בעיה לפרסם, כאילו אם,   

אריה פכטר : 

אנחנו נתמצת, נראה מה אנחנו מתמצתים מה שמתאים לנו,   

אריאל וייסוול : 

כן, ואנחנו מדי פעם נעלה בפייסבוק שלנו.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

זה כלבים ביתיים שמשוטטים ? 

ליאת אייזנר : 

מלא, מלא, מלא, מלא, מלא.   

אריאל וייסוול : 

אולי אנחנו נחדד קצת את התקנות, אני מבין.   

יובל בן בסט : 

לרענן את זה.   

ליאת אייזנר : 

לחדד את התקנות, כן.   

אריאל וייסוול : 

אין בעיה, בשמחה רבה.   

 

שאילתות ישיבת המועצה:  

1. ישנם מספר סמטאות ישנות ביישוב שניתן לקרוא להן על שמות נשים. מתי  

הדבר יובא לאישור שמותה מליאה? )יובל בן בסט( 
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אריה פכטר : 

 אות אתה מדבר?   

שאילתא  –  ישנם מספר סמטאות ישנות ביישוב שניתן לקרוא להן על שמות נשים.  

על איזה סמטעל איזה סמט אות אתה מדבר?   

יובל בן בסט : 

יש למשל כל מיני סמטאות קטנות כאלה, נגיד בעליה השניה, שאתה מטפס שמה,  

איפה שפעם היה רוקחת.  

יורם אורבך : 

הבית כנסת של לרנר.   

יובל בן בסט : 

הבית כנסת של לרנר, שאתה עולה שם לפני זה למעלה, איפה שהיה בית המרקחת.  

זה סמטה, אני מדבר על סמטאות שאפשר לקרוא להם.   

אריה פכטר : 

יובל, לקרוא לסמטה כזאת על שם של מישהו, זה רק מבזה את המישהו הזה שאתה  

לו סמטה. זה רק מבזה אותו. זה סמטה שלא הולכת לשום מקום, לא באה   קורא 

לשום מקום. אם אתה אומר, באמת אם יש,   

אריאל וייסוול : 

אבל יש את הכיכרות.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

לא, ויש לנו גם החלטת מועצה.   

יובל בן בסט : 

לא, כיכרות זה משהו אחר, אני מדבר על סמטאות.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

לא, יש לנו החלטת מועצה גם,   

יובל בן בסט : 

נכון.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

שכל החדשים יהיו על שם נשים.   

אריאל וייסוול : 

נכון.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

כי יש לנו פה רק שני רחובות של שם נשים וזה לא יכול להישאר ככה.   

יובל בן בסט : 

נכון, לכן אמרתי על סמטאות.  יש כמה סמטאות שאולי אפשר לפחות עד ש-,  
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אריה פכטר : 

יובל, אם תבוא באיזה,   

אריאל וייסוול : 

יש לנו  3.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

יש את סמטה   גולדה, אז  על שם  לא, עם סמטה אלמונית? בסדר,  3. אומרים שזה 

אלמונית, חנה סנש ומניה שוחט.   

אריאל וייסוול : 

הייתי חייב לדייק.   

אריה פכטר : 

הסמטה שאתה נתת זה דוגמא, אני אומר,   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל ( 

לאה רזון: 

אין רחוב גולדה מאיר.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

אני חושבת שיש אבל  היא ביקשה שלא יהיה, בגלל זה.   

אריאל וייסוול : 

אמרו שלא, ביקשו שלא יהיה. היא ביקשה שלא יהיה.   

יורם אורבך : 

כל הטיילת זה טיילת גולדה.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

אבל יש משהו על גולדה, אני חושבת,   

אריאל וייסוול : 

כן, אבל היא ביקשה שלא יהיה רחובות.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

היא ביקשה שלא יהיה ולכן סמטה אלמונית זה על שמה.   

אריאל וייסוול : 

כן, ככה רימה אמרה.   

אריה פכטר : 

כשיהיה משהו, אז נשים אין לנו בעיה ואמרתי לך, אנחנו בעד זה.   

אריאל וייסוול : 

יש לנו החלטה, כן. כל רחוב חדש, מה שיהיה,   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

על שם נשים.   
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ליאת אייזנר : 

מצוין.   

אריאל וייסוול : 

למשל בסוף אזור התעשייה, השכונה החדשה, כל הרחובות יהיו נשים.   

ליאת אייזנר : 

שכונת הנשים.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

נכון, כן, צריך גם נשים במרחב הציבורי.   

אריאל וייסוול : 

סבבה.   

 

למיזם הארצי "קחו איתכם את  הזבל" של 2.  האם המועצה תסכים להצטרף 

פרופסור מיכל ציון? )יובל בן בסט ( 

 

אריה פכטר : 

שאילתא  2  -  האם המועצה תסכים להצטרף למיזם הארצי "קחו איתכם את הזבל"  

של פרופסור מיכל ציון?  מה זה?   

יובל בן בסט : 

מיכל ציון, דיברתי איתה היום. לאחרונה, אני חושב, זאת היתה עיריית פתח תקווה.  

מה שפרופ' מיכל ציון בעצם הציעה, היא אמרה בוא נעשה, נהפוך את הפירמידה. כל  

הסביבה,   להגנת  המשרד  ומשקיעים  8  מלש"ח  עושים  ולא  פחים  עוד  שמים  הזמן 

במקום זה בוא נחייב את האנשים, אם אין מקום, אתם לוקחים את הזבל איתכם  

וזורקים אותו, לא יודע מה, במקום מגוריכם באיזשהו פח. זאת אומרת, האחריות  

תהיה בעצם,   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

ככה זה באפריקה.   

יובל בן בסט : 

האחריות תהיה על האנשים.   

אריאל וייסוול : 

לא הבנתי, אני יוצא מהבית עם הזבל,   

יובל בן בסט : 

אתה יוצא לפיקניק, הפח מלא על גדותיו, אתה לא משאיר, אתה לוקח את האשפה  

האחריות   אומרת,  שהיא  מה  אומרת,  זאת  קרוב.  בפח  זה  את  שם  זה  ואחרי  שלך 

תהיה עליך, אתה האחראי ולא להגיד טוב, אני שמתי.   
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אריאל וייסוול : 

עזוב טיול, אני פה באזור, אני רוצה לדעת, אני יוצא מהבית עם זבל?   

יובל בן בסט : 

לא, לא,   

ליאת אייזנר : 

הפח מלא על גדותיו, היא אומרת אל תשים בחוץ ליד הפח.   

ארי אל וייסוול : 

נו, בטח שלא.   

ליאת אייזנר : 

אבל לא כולם עושים את זה.   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(   

אריאל וייסוול : 

את יודעת כמה מוטמנים ריקים שמים בחוץ ? 

ליאת אייזנר : 

נו, אז מה היא אומרת ? 

אריאל וייסוול : 

אני אראה לך תמונות ? 

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

בטיול   הייתי  שעברה,  שנה  באפריקה  הייתי  אני  זה.  שיאכוף  את  מישהו  צריך 

בטנזניה,   בטנזניה,   

ליאת אייזנר : 

אני מחייכת מתחת למסיכה כי זה לא יעבוד פה.   

אריאל וייסוול : 

נכון.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

את נכנסת לפארקים,   

לאה רזון: 

לא רק פה.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

ואין בפארק,   

ליאת אייזנר : 

רעיון נהדר אבל זה לא יעבוד פה.   

יובל בן בסט : 

בדיוק, אריאל, האחריות היא בעצם אומרת עליך.  
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אריאל וייסוול : 

אני מבין אבל אני רוצה לדעת אצלנו איך זה.   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל ( )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל ( 

יובל בן בסט : 

את   לוקח  אתה  שלנו,  בפארק  התמלאו  כבר  הפחים  שבת  ביום  אם  העניין,  לצורך 

הזבל איתך באוטו.   

לאה רזון: 

אתה צריך לחנך את האנשים.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

אבל יובל, אתה צריך למישהו שיאכוף את זה, שישמור עליך.   

אריאל וייסוול : 

שמעת מה ליאת אמרה? היא צוחקת מתחת למסיכה. תקשיב,   

ליאת אייזנר : 

זה רעיון נהדר אבל אמן שזה יעבוד פה.   

יובל בן בסט : 

תקשי בו, שר החינוך, היום דיברתי איתה,   

אריאל וייסוול : 

אני אתן לך דוגמא את פארק השבעה, מה קורה בפארק השבעה.   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל ( 

גרגורי דובקין: 

אני אתן לך דוגמא, אתה יושב באוטו עם הילדים שלך ואתה תדחוף לשם פח שנוטף  

ממנו מיץ של זבל, באמת, יובל, יש גבול . 

יובל בן בסט :  

אף אחד לא רואה את זה ככה,   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

יובל, זה רעיון מדהים אבל מי יאכוף לך את זה ? 

יובל בן בסט : 

זה המטרה, המטרה להתחיל את זה והמטרה שלי, שנהיה בין הראשונים, המטרה  

היא תפיסה, לשנות תפיסה,   

ליאת אייזנר : 

לשנות תפיסה, זה נכון.   

יובל בן בסט : 

עם   אומר  לא  אני  אחר.  למקום  נוסע  הזבל,  את  לוקח  אני  מקום,  אין  אם  ולהגיד 

המיץ ומהכל. יותר מזה, דיברתי איתה היום,   
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)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל ( 

גרגורי דובקין: 

חוץ מזה פתרנו את יתר הבעיות? נו, באמת.   

יובל בן בסט : 

זאת   זה,  את  ללמד  והוא  לוקח  אליה  התקשר  החינוך  ושר  היום  איתה  דיברתי 

להיפגש   שווה  שכן  חושב  אני  מסודר,  מאוד  מאוד  משהו  להיות  הולך  זה  אומרת, 

זה   זה, אפשר להיפגש,  ירוחם עשו את  זה איתה,  כבר עשו את  איתה, פתח תקווה 

שינוי  תפיסה וכדאי שאנחנו נתחיל עם זה, נהיה בין הראשונים.   

גרגורי דובקין: 

אם מישהו קופץ מהגג, אני  לא חייב להצטרף אליו.   

אריאל וייסוול : 

תראו איזה עיתוי. שולח לי מוטמן, עכשיו, השניה הזאת, ריק ואת התמונה ליד מה  

זרקו בחוץ, עכשיו, הנה.   

יובל בן בסט : 

זה השינוי תפיסה.   

ליאת אייזנר : 

זה שינוי תפיסה, ללמד אותם קודם כל להכניס לתוך מוטמן פנוי.   

)מדברים ביחד, לא נ יתן לתמלל(   

אריאל וייסוול : 

ליאת, אנחנו נלחמים בזה כמו משוגעים, אתם לא יודעים.   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(   

יובל בן בסט : 

כן,   להחליט  אפשר  לשמוע,  אפשר  ציון,  מיכל  פרופ'  עם  פגישה  לעשות  מציע  אני 

אפשר להחליט לא, שווה לשמוע את זה.   

אריאל וייסוול : 

שקצה כנראה מקשי ב לנו עכשיו.   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

צריך אולי לפני שנפגשים איתה, לקבל מפתח תקווה רשמים, זה עובד, לא עובד, מה  

עושים.   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(   

אברהם הרמב"ם: 

בערך.   שמונה  עד  שבע  בשעה  זבל  מוציאים  שלישי  ביום  ירושלים  ברחוב  תשמע, 

המשאית נכנסת, לוקחת,  
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אריה פכטר : 

שעה אחרי זה,   

אריאל וייסוול : 

עכשיו נלך, עכשיו תלך,   

אברהם הרמב"ם: 

רבע שעה אחרי זה אני רואה שתי שקיות שחורות מלאות. למה ? 

לאה רזון: 

זה בעיה. אבל זה כלל ארצי.   

אריה פכטר : 

אין בעיה, ניפגש עם פרופ' מיכל ציון, אני רק רוצה להגי ד לכם,   

ליאת אייזנר : 

אולי יהיו לה פתרונות, רעיונות.   

אריה פכטר : 

יותר   יהיו  שאנשים  שלה  מהפגישה  אופטימי  לא  אני  איתה,  להיפגש  בעיה  לי  אין 

שאמר   וכמו  מהבית  מתחיל  החינוך  לצערי.  מהבית,  מתחיל  החינוך  כי  מחונכים, 

אברהם הרמב"ם הרגע, ברחוב שלו מפנים את הגזם ביום שלישי,   

אריאל וייסוול : 

סליחה, בפינה בדנקנר שם מה קורה ? 

אברהם הרמב"ם : 

כן, כל הזמן, כל הזמן מלא, כל יום.   

לאה רזון: 

זה נורא, בושה.   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(   

יובל בן בסט : 

ושיקו יושב לי ככה, אני אומר, אני מתזכר.   

אריה פכטר : 

אתה רואה? אז מה אני צריך את פרופ' מיכל  ציון אם אנחנו לא מצליחים זה? מה  

אני צריך אותה? מה היא תגיד לי, לדבר עוד פעם עם האנשים ? 

אריאל וייסוול : 

מי שמחונך, מחונך.   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(   
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אריה פכטר : 

אני   מכך,  יתרה  מהבית.  מתחיל  החינוך  מהבית.  מתחיל  החינוך  לך,  אומר  רק  אני 

ומקפידים   דוחות  ותוקעים  מחפשים  ואנחנו  מהפיקוח  וביקשתי  ואריאל  עובר 

משתגעים, אבל אתה לא יכול גם לשים מצלמה ליד כל בית.   

גרגורי דובקין: 

בבתי ספר יש שיעורי שימור הסביבה, נכון ? 

אריה פכטר : 

כן.   

גרגורי דובקין: 

יש תוכנית שכל הילדים בבתי הספר עוברים הדרכה, מחזור והכל.   

אריה פכטר : 

נכון.   

ליאת אייזנר : 

אני רוצה להגיד לך שהילדים יותר מקפידים מההורים שלהם.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

באמת, הילדים עושים.   

גרגורי דובקין: 

אני יודע. אני יודע.   

ליאת אייזנר : 

אני אומרת בכנות, הילדים יותר מקפידים מההורים.   

אריה פכטר : 

לא חשוב, אין לי בעיה שתקבע פגישה עם הפרופסור ונראה איך נתקדם.   

יובל בן בסט : 

תודה.   

 

 .3

בהתאם   הפנים  משרד  מטעם  מזון  תלושי  מקבלים  שבמסגרתו  הפנים", 

לדרישותיו )ליאת איזנר(  

משרד   של  תזונתי  ביטחון  "מיזם  לפרויקט  להירשם  פנו  תושבים  כמה 

בהתאם   הפנים  משרד  מטעם  מזון  תלושי  מקבלים  שבמסגרתו  הפנים", 

לדרישותיו )ליאת איזנר(  

 

אריה פכטר : 

שאילתא  3  -  כמה תושבים פנו להירשם לפרויקט "מיזם ביטחון תזו נתי של משרד  

הפנים", שבמסגרתו מקבלים תלושי מזון מטעם משרד הפנים בהתאם לדרישותיו.  

עד היום הוציאו,   
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אריאל וייסוול : 

צו מניעה.   

יורם אורבך : 

השתחרר. השתחרר.   

אריה פכטר : 

הוציאו צו מניעה נגד החלוקה כי אריה דרעי החליט רק שופרסל מחלק את זה וכמה  

רשתות הוציאו צו מניע ה כנגד זה. כמה פנו אני לא יודעת להגיד.   

לאה רזון: 

הנה, כתבתי לך נתונים.   

אריה פכטר : 

כי אני לא הייתי היום במועצה.   

אריאל וייסוול : 

אבל חוץ מזה, אנחנו מקבלים את הנתונים, יש לנו את נתונים אצלנו גם.   

לאה רזון: 

הנה, לקחתי ממשה. על פי הרשומים בידינו ב-2020,   

אריאל וייסוול : 

אנחנו פונים אליהם.   

לאה רזון: 

כן.  ב-2020  יש לנו  113  זכאים ואנחנו פונים כי  ב-2020  הם לא יכלו לפנות אלינו, כי  

נפנה   זכאים  83  ואנחנו  אבל  רק  13  משפחות  אלינו  פנו  השנה  אפשרות.  היתה  לא 

אליהם.   

ליאת אייזנר : 

אה, מעולה.   

יובל בן בסט : 

איזה יופי, מעולה.   

לאה רזון: 

זאת אומרת, אנחנו לא מחכים שהם יפנו אלינו.   

ליאת אייזנר : 

יופי, כל הכבוד, אהבתי.   

אריה פכטר : 

להנחה   שזכאי  מי  זה  בארנונה.  הקריטריונים  להנחה  שזכאי  מי  דרך  עובד  וזה 

בארנונה, הם מקבלים את זה.   

יובל בן בסט : 

זאת אומרת, לפי המחשב אנחנו יודעים בדיוק מי.   
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אברהם הרמב"ם : 

חוץ מזה השכונה שלך מחלקת כל שנה, כל פעם שאני עובר שם.   

יובל בן בסט : 

זה משהו אחר.   

 

סביבתי  4.  חברתי  מיזם  החטיבה  עם  יחד  לעשות  תסכים  המועצה  האם 

ומנהיגותי עבור תלמידי החטיבה שטרם חזרו ללימודים ולארגן ניקיון באחד  

או   הסביבה  להגנת  המשרד  מול  הסביבתי  הזיהום  לאור  המרכז  מחופי 

החברה להגנת הטבע והחופים? )ליאת אייזנר(.   

 

אריה פכטר:   

יחד עם החטיבה מיזם חברתי סביבתי   לעשות  שאילתא  4  -  האם המועצה תסכים 

ומנהיגותי עבור תלמידי החטיבה שטרם חזרו ללימודים ולארגן ניקיון באחד מחופי  

המרכז?   

יובל בן בסט : 

פלמחים, מה שרצית.   

ליאת אי יזנר : 

כן, אז עכשיו מתברר שאי אפשר, בגלל הגיל, אבל השאלה אם אפשר,   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

את הזפת. אם זה באופן כללי ניקיון, גם אסור?   

אריה פכטר : 

אסור.   

לאה רזון: 

לא, לא, בהנחיה של רותם זהבי, הממונה על הבטיחות במשרד החינוך,   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

לא, בגלל ה זפת או באופן כללי ? 

לאה רזון: 

חל איסור להוציא תלמידים מתחת לגיל 18.   

אריה פכטר : 

לניקיון החופים.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

גם אני קיבלתי את זה.   

ליאת אייזנר : 

לא, יש מיזמים של רשות הטבע והגנים, שמיועדים לגילאים האלה.   
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עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

אז אפשר לעשות, אין ב עיה.   

ליאת אייזנר : 

בדיוק, אז אני אומרת, אם משרד החינוך לא דואג להם והוא משאיר אותם כל היום  

מול המחשב בזום בבית, אז לפחות שאנחנו נדאג.  

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

אין בעיה אבל עכשיו את לא יכולה בגלל הזפת. אני הייתי מתה, אם היה לי בני נוער,  

היה לי הרבה יותר קל להוציא מאשר אנשים מבוגרים.   

ליאת אייזנר : 

יש ליערות, יש להמון מקומות שדורשים ניקיון לפני הקיץ, לא חובה. זה גם מלמד  

אותם ערך מוסף.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

לא, בוודאי, זה גם לרוץ בטבע.   

אריה פכטר : 

כל דבר כזה זה מול המנהלת מחלקת חינוך,   

ליאת אייזנר : 

ברור, בגלל  זה אמרתי, צריך לעלות,   

אריה פכטר : 

לבתי   תפנה  היא  החינוך,  מחלקת  מנהלת  מול  אל  שחושב,  למי  תפנו  כזה  דבר  כל 

ספר, אם המנהלות יסכימו, לא יסכימו, אני לא הולך לתת החלטה לאף מנהלת בית  

ספר להוציא את הילדים לנקות את הרחובות . 

ליאת אייזנר : 

אני אדבר על זה קודם כל עם בתיה,  נראה מה היא אומרת.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

ואז   וכו'  מבקשים  הם  מה  רוצים,  הם  מה  והגנים  הטבע  ברשות  כל  קודם  תבדקי 

תבואי באופן מסודר לסימה.   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל ( 

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

ואני אגיד לך עוד משהו, הבת שלי לא לומדת בחטיבה, היא לומדת בחולון, אז  אם  

אפשר גם לחבר ילדים שלא לומדים, יש לא מעט ילדים שלא לומדים פה בחטיבה,  

אז אני הייתי מאוד שמחה.   

אריאל וייסוול : 

התקשרו וחקרו את הבת שלה ממשרד הבריאות.   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל ( 
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יורם אורבך : 

קודם כל משרד הבריאות מעדכן פעם בשבוע את הרמזור, תמיד ביום רביעי, השבוע  

הם דחו את זה מיום רביעי לחמישי, אבל זה רק פעם בשבוע.   

יובל בן בסט : 

אוקי, אז אנחנו יודעים רק פעם בשבוע בעצם.   

יורם אורבך : 

אנחנו יודעים את זה כל יום, אנחנו מקבלים כל הזמן דיווח שוטף, אבל הוא משתנה  

פעם בשבוע.   

אריה פכטר : 

נכון להיום אנחנו צהובים. אני היום יכול להיות צהוב, היום בלילה יבדקו,   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל ( 

אריה פכטר : 

לצערי גם פה בישוב מישהי עשתה יום הולדת, אני חושב שזה ליד הבית שלך, ליאת,  

מישהי עשתה יום הולדת,  

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

כיתה ט'?   

אריאל וייסוול : 

גיל  14, 15.   

לאה רזון:  

   .14

אריה פכטר : 

רק ביום הולדת הזאת קרוב  ל-20  ילדים נדבקו.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

שמעתי את זה היום.   

אריאל וייסוול : 

וחלק ההורים הדביקו.   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל ( 

ליאת אייזנר : 

האמת שאני לא מאפשרת לבנות שלי ללכת לשום מקום.   

אריה פכטר : 

בצדק.  

לאה רזון: 

לא   וסיגל  ללכת  אמורה  היתה  שלי  הנכדה  הזאת,  המסיבה  לך,  אומרת  אני  אז 

הרשתה לה והיא היחידה בין הבודדות שלא נדבקה. חוסר אחריות.   



בס"ד                            34 
 

אריה פכטר : 

את   עושים  שאנחנו  חושב  אני  הרשות,  ההורים.  של  המשפחות,  של  אחריות  זה 

המקסימום בנושא אכיפה. לפעמים כשאנחנו תוקעים דוחות, אז אומרים למה אתם  

תוקעים דוחות. לא תוקעים, אז למה אתם לא תוקעים.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

אני אגיד לך, זה חינוך וזה נכון, מצד שני, הילדים כבר כאילו,   

יובל בן בסט : 

עכשיו על הנפצים צריך לתת דוחות.   

אריאל וייסוול : 

נכון. לצאת החוצה זה אחרת מאשר בחדר.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

נכון, צריך לעשות את זה בשום שכל אבל במיוחד הבני נוער, שבכלל לא מתאווררים  

לשום כיוון.   

ליאת אייזנר : 

גם לבת שלי היה לפני הסגר השלישי יום הולדת  14, אמרתי לה אין בעיה,  3  חברות  

למטה, זהו.   

אריאל וייסוול : 

נכון.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

גם אצלנו נפגשים בחצר, הילדים מגיעים, לא נכנסים לשום בית.   

ליאת אייזנר : 

ורק עם ילדים שההורים שלהם התחסנו, אגב, הרשיתי.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

לא, אצלנו הם קפסולה כזאת.   

אריה פכטר : 

סך הכל כמות המתחסנים ביישוב היא יפה מאוד, להערכתי אנחנו עומדים על קרוב  

ל-70% מתחסנים.   

אריאל וייסוול : 

יותר אם אנחנו נחבר את הגילאים. תלוי איך אתה מסתכל על זה.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

ומה מעל  50? יש לנו בעיה עדיין ? 

יורם אורבך : 

לא, מה פתאום, מעל 50  אין לנו שום בעיה.   
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אריאל וייסוול : 

אין לנו שום בעיה.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

כמה אנחנו ? 

יורם אורבך : 

אנחנו מעל  50 ב -76%.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

אוקי, מעולה כי היינו ב-60,   

יורם אורבך : 

המגבלה למוסדות חינוך זה 70%.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

נכון, כי היינו  ב-60 ומשהו.   

אריאל וייסוול : 

צריכים להתחסן אצלנו כ-10,000 תושבים.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

וכמה התחסנו מספרית ? 

אריאל וייסוול : 

מתחת, עד גיל 16.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

מ-16  ומעלה.   

אריאל וייסוול : 

יותר. נשארו להתחסן  10,000  תושבים.   גיל  16, פחות או  בערך יש  3,500  ילדים עד 

מתוך ה-10,000 תושבים התחסנו 6,700  ועוד כמה חולים?   

יורם אורבך : 

6,761  התחסנו.   

אריה פכטר : 

וכמה חולים יש?   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל ( 

אריאל וייסוול : 

וכמה חולים? עוד 1,000  בערך. אז תראו כמה התחסנו. 77%  התחסנו אצלנו.   

אריה פכטר : 

מגיל  16.   

אריאל וייסוול : 

מגיל  16, אי אפשר פחות.  
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עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

אריה, אתה עובד קשה בעניין ורואים, זה ניכר.   

יורם אורבך : 

התחסנו וכאלה שהיו חולים.   

אריאל וייסוול : 

זה 77%. ועכשיו אנחנו עשינו עם הלפטופים האלה, הגרלה.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

תשתפו בפייסבוק.   

אריה פכטר : 

אנחנו מבחינתנו עושים את המקסימום.   

יובל בן בסט : 

כן   גם  הגיע,  שלא  מהחבר  גם  תבקש  להתחסן,  שמגיע  מי  כל  אתמול,  אמרתי  אני 

שיבוא. מ-110 במכבי הגיעו 210.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

נכון, יפה מאוד.   

יורם אורבך : 

אתמול בסך הכל התחסנו 330 איש.   

אריאל וייסוול : 

330 איש ביישוב.   

יורם אורבך : 

כולל המבצע של מכבי.   

עו"ד לירז גונן-אלאלוף: 

וגם טלפונים היה, באיזשהו שלב התקשרו מתנדבים.   

אריה פכטר : 

העמדנו במחלקת הרווחה  2  אנשים שעשו טלפונים לקשישים ומדברים כל הזמן, כל  

הזמן,   

אריאל וייסוול : 

הקשישים יש לנו באחוזים 100%.   

)מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל ( 

ליאת אייזנר : 

אין, רק ככה נצליח לצאת מזה, אם אנשים יתחסנו, לא יעזור.   

אריה פכטר : 

טוב, חברים, תודה רבה לכם, הישיבה הסתיימה.  
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