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 היום:ל סדר ע

 . 5-2020מס' אישור פרוטוקול ישיבה  .1

אריה פכטר. חברים:  –אישור חברי דירקטוריון החברה הכלכלית: יו"ר  .2
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אישור נציגי מועצה לוועדה למכרז מהנדס רשות. שני חברים, אחד  .4
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 אישור המועצה לעדכון תעריפי חוק עזר לתיעול ולסלילה.  .5
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 . 2,000אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית אזור  .7
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ש"ח לכל בתי הכנסת ביישוב לטובת התאמות  10,000העברת סכום של  .8

 "קורונה". 

 שונות.  .9

  2020-6 המניין מן מועצה ישיבת

 

  אריה פכטר:

, היום. פשוט לא זה, לישיבה שהגיעו המועצה חברי את לשבח חייב אני, טוב ערב

 הראיתם זאת ובכל, ובצדק לחייהם קצת חוששים שאנשים, הקורונה בתקופת

 סקירה קצת לכם אתן אני. כוח ויישר רבה תודה באמת. והגעתם ציבורית אחריות

 נכון. בישוב אצלנו גם משתוללת הקורונה את רואים אתם הכל סך, שקורה מה על

, בארץ שיש המגמה לצערי. חזק אדום, אדום בצבע אנחנו. קורונה חולי 85 יש להיום

, דבר שום אומר לא זה אבל 5-6 של ירידה היתה להיום שמאתמול נכון. אצלנו גם

 מהמגזר הם 50%-ל קרוב, שעשיתי בבדיקה. משמעותית יותר עליה להיות יכולה מחר

 מדביק ואחד ילדים מרובות ומשפחות בישיבות נדבקים הרבה כי. חבל וזה, החרדי

 אני. לסייע לעזור בכדי הכל את עושים כמועצה אנחנו. העיקרית הבעיה וזו השני את

 אבל, שניים או אחד פספסתי אולי, היום עד שהיו החולים כל עם דיברתי שאני חושב

 כמה והיו, עוזרים אנחנו לעזור יכולים אנחנו ואם. קבוע באופן איתם מדבר אני

 לא הוא, טוב לא הוא הכל הסך. בחוץ מלוניות מיני לכל, בקשתם לפי, הפנינו שאנחנו

 צריך אחד כל. האנשים של האחריות זה העיקריים שהאשמים חושב אני אבל, טוב

 ואנחנו להתחנן יכולים ואנחנו לבקש יכולים אנחנו. שלו החיים על אחראי להיות

 לחיים אחראיים יהיו לא אנשים אם אבל. הכל נעשה ואנחנו דוחות לתקוע יכולים

. העיקרית הבעיה את רואה אני כאן. העיקרית הבעיה זו, שלהם המשפחה ושל שלהם

 לא, מתחננים, לתושבים מתחננים אנחנו, פעם עוד היום אצא ואני החג לפני יצאתי

 אי, להתחכם אפשר אי אבל, יקרה לא זה לי, ייגע לא זה בי, חושב אחד כל. מצליחים

 כמעט ואני, המגמה את להוריד בכדי המאמצים כל את נעשה אנחנו. להתחכם אפשר

, התושבים עם עושה שאני מהבדיקות תראו, באזור אצלנו גם, הסגר בעקבות, בטוח

, ישיבות, ספר בתי, חינוך ממוסדות הרבה. לישוב מחוץ המחלה את מביאים רובם

. להם להאמין נוטה אני, מהבדיקות לי אומרים שהם מה זה. לישוב מחוץ מהסופרים

 בטוח אני אבל. המגמה וזו הילדים את, האמא את, המשפחה את מדביקים זה ואחרי

 המועצה, בקורונה שקורה מה יותר או פחות זה. נתגבר ואנחנו להתגבר נצליח שאנחנו
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 עובדי בחוץ, המבנה בתוך, אדם כוח 30%-ב עומדים שאנחנו נכון, לתפקד ממשיכה

 מי. מלא באופן כמעט לעבוד ממשיכים אנחנו באוויר, שבחוץ מי, צ"ומע הגינון

, מהבית לעבוד לו לתת יכולים שאנחנו מי, ת"לחל אותו נוציא ת"לחל לצאת שמבקש

, קהל קבלת שאין נכון. לתושבים קשובים להיות ממשיכים אנחנו אבל. מהבית יעבוד

 זה, האחרון בזמן לנו שקרה נוסף דבר. לתפקד ממשיכים אנחנו, זום, טלפונית אבל

 יסיים שהוא הוא וגם אני גם, משותפת להבנה הגענו. לפרוש ביקש המועצה מהנדס

, בעיתונות מודעה שלושה כשבועיים לפני פרסמנו. למכרז נצא אנחנו, שלו התפקיד את

 לקבלת למכרז נצא אנחנו המועד חול שאחרי מאמין ואני מועמדות הגישו אנשים

  לנו יהיה סוכות שאחרי מאמין אני. תקועה קצת המחלקה הכל סך כי. מועצה מהנדס

 . שהיה כמו להיות יחזור והכל חדש מהנדס

  אליהו פלוריזדה:

 ?לעזוב החליט שהוא הסיבה מה

  אריה פכטר:

. עליו גדול היה שזה חושב שהוא חושב אני, שלי הבטן תחושת' ב. אישיות בעיות' א

 . עליו גדול שזה הרגיש שהוא חושב אני

  יובל בן בסט:

 ?מתאר התכנית בגלל

  אריה פכטר:

 מהנדס של תפקוד לגבי תושבים של תלונות הרבה היו, רוצה לא אני, תראו, לא, לא

. מקצועי מספיק היה לא גם שהוא חושב ואני. אלי הגיעו תלונות מאד הרבה. המועצה

, התמהמהתי ולא חששתי לא אני לי אמר שהוא וברגע מקצועי מספיק היה לא הוא

, חודשים שלושה לו יש בהסכם, תקבל, בהבנה לך ניתן אנחנו, חגי בעיה אין לו אמרתי

 . לכולם מכובדת הכי ובצורה בהבנה והכל הביתה ילך, חודשים שלושה מקבל הוא

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ?מתפקד עדיין הוא עכשיו

  אריה פכטר:

 .לחופשה אותו הוצאנו אנחנו. מתפקד לא הוא

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ?בעצם וועדות אין אז
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  אריה פכטר:

 אני. בקשות מקבלים לא גם אנחנו, חודשיים לעוד לחופשה אותו הוצאנו. וועדות אין

 שבוע לפני עד כבר המועמדים, המכרז את יהיה, נפרסם המועד חול שאחרי מאמין

 במי תחליט שתתכנס המכרזים וועדת. טובים די מועמדים קיבלנו, הרשימה נסגרה

 מספר. מועצה לישיבת נעבור, טוב. חדש מהנדס עם חדשה לדרך ונמצא בוחרים אנחנו

 נערמות שנה מזה. שאול מזל, גדול צעד של שאילתות. לשאילתות נעבור. 29/9, 6-20

 נעשות ממש לאחרונה, לחומה בסמוך גוריון בן רחוב של האחורי בחלק עפר ערימות

 העבודות טיב מה פירוט לקבל אבקש, 17-ל 11 בין החניה מגרש שליד בגבעה עבודות

 עבודות פורסמו האם, לבניינים ששייך שטח הוא שהשטח נאמר בעבר. שם שנעשות

 ?התנגדויות להגשת והזדמנות ציבור שיתוף ונעשה

  יובל בן בסט:

 ?החשמל שחברת מה זה

  אריה פכטר:

 . כן

  אריאל וייסוול:

 .שילוב זה, חשמל וחברת מטרו. כן

  פכטר:אריה 

 עושים חשמל חברת זה. מזה נתחיל בוא, לבניינים שייך לא הזה השטח כל קודם

 העבודה וזו גישוש עבודות, חפירות שם עושים הם. המטרו למען גישוש עבודות

 הדבר זה. דבר שום לעשות הולכים ולא לבנות הולכים לא. שם שנעשית היחידה

 .שם שנעשה היחידי

  מזל שאול:

 ?גישוש עבודות זה מה

  אריה פכטר:

 צריך המטרו כי? יודע אני, נפט ימצאו אולי, מים אין, מים יש אם למטה חופרים

 עבודות עושים הם אז, בערך מטר 20 של בעומק שם לעבור צריך המטרו קו, שם לעבור

 .גישוש

  אריאל וייסוול:

 ?לא, אולי חשמל מכניסים גם לי ונראה

  מזל שאול:

 .ההבהרה על תודה
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 שונות / שאילתות – 9סעיף 

  אריה פכטר:

 מימון ספר בבית. מימון ספר בבית שנעשות העבודות לגבי. 2 מספר שאילתה. טוב

 ואמרתי. העבודות תכנון על ח"ש 200,000, הקודמת בישיבה לי נדמה, ר"תב פתחנו

 ישראל במדינת ציבור מבני על שאחראי מי, ציבור מבני. הקודמת בישיבה גם זה את

 בית זה אם, היום עד שנבנה פרויקט בכל. המקומית המועצה לא, החינוך משרד זה

 70-75%-ל קרוב משתתף החינוך משרד, השבעה ספר בית זה ואם יוספטל ספר

 משרד על רק נסתמך אנחנו אם כי, מוסיפה שהמועצה נכון. הבניה של מהעלויות

 במשרד היינו, בקשה הגשנו אנחנו אז. רוצים שאנחנו ברמה לבנות נצליח לא, החינוך

 הרשאה לבקש החינוך במשרד פעם עוד הייתי שלושה, שבועיים לפני גם החינוך

 לנו לאשר מוכנים לא הם לטעמי, פה היו החינוך ממשרד גם. מימון ספר בית להגדלת

 היום עד כי, חבל וזה. מימון ספר בית להגדלת, מימון ספר בית של ההשתתפות את

 את עשיתי ואני הזה למגזר שייכים הם, ופרץ בנט היה זה אם, החינוך שרי, השרים

 עם וגם בנט עם גם שידברו, הישוב בתוך פה החברים על גם ולחצתי המאמצים כל

. הספר בית את להגדיל שנוכל בכדי תקציבים לבקש שלהם ההזדמנות זו, פרץ הרב

. לי נדמה' ב בכיתה שם למדתי אני, 60-ה בשנות נבנה אותי, אותי תשאלו, הספר בית

. וגדל הולך הספר בית ולשמחתי. קטנות כיתות הן הכיתות, 60-ה בשנות נבנה הוא

 כאשר, צפוף מאד זה מטר 35-ב ילדים 37 וללמוד. ילדים 36-37-כ יש היום' א בכיתות

 על ר"התב את לפתוח ביקשתי אופן בכל אנחנו. לכיתה מטר 52-53 הם היום הקטנים

 ספר בית לגבי עושה החינוך משרד מה לראות פברואר-ינואר עד אחכה אני, מתכנן

, הספר בית בהגדלת איתנו להשתתף מוכן לא החינוך שמשרד נראה אנחנו ואם. מימון

 במסגרת, לנו שיש התקציבים במסגרת שאנחנו, כספים לנו יהיו אם, להיות מאד יכול

 התכנית. מימון ספר בית את להגדיל נראה ואז ר"תב נפתח אנחנו, לנו שיהיה ר"התב

 לקחנו אז. הספר בית מעל כיתות ארבע, שלוש עוד שם להוסיף, למעלה לעלות היא

 ינואר שעד מקווה מאד אני. זה את בודקים הם, יועצים עכשיו לקחנו, אדריכלים כבר

 למכרז נצא אנחנו אז לא ואם, החינוך משרד לגבי גם ומוכנים ערוכים נהיה אנחנו

 . חופשי באופן

  שאול:מזל 

 ?השאילתה של השני לחלק גם להתייחס יכול אתה

  אריה פכטר:

 ?השני החלק מה
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  מזל שאול:

 .והשבעה יוספטל ספר בבית כרגע שקורים השיפוצים

  אריאל וייסוול:

 ?בהשבעה יש שיפוצים איזה

  מזל שאול:

 .שיפוצים שיש, הבנתי ככה

  אריאל וייסוול:

 .שיפוץ שום אין? הבנת ממי הבנת אם אז

  אריה פכטר:

 ,אין, לא, לא

  אריאל וייסוול:

 .השבעה ספר בבית שיפוץ שום אין

  אריה פכטר:

 .השבעה ספר בית עם שיפוץ איזה, מה יודע לא אני

  אריאל וייסוול:

 .יש ביוספטל

  אריה פכטר:

 ,יוספטל ספר בית. שיפוץ שום אין השבעה ספר בית

  אריאל וייסוול:

 .יש יוספטל

  אריה פכטר:

 של נזילות שם היו, הספורט אולם הלימודים שנת סוף לקראת, יוספטל ספר בבית

  קיבלנו, מתקציב החלנו ואז. להתעמל יכלו לא והם מים שם נכנסו, היה והאולם מים

 ושזה ר"תב לפתוח במקום, זה את נעשה אמרנו ואז. כספים התעופה שדות מרשות

 נעשה, ר"תב לזה נפתח שלא אמרנו, הקיץ בחופשת הבודה כל את לסיים רצינו, יתעכב

 .התעופה שדות מרשות שקיבלנו התקציב במסגרת זה את

  יובל בן בסט:

 ?מהם קיבלנו כמה, היה זה כמה

  אריה פכטר:

 ? השלישית או השניה השנה זו התעופה שדות מרשות
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  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .שניה

  אריה פכטר:

 התעופה שדות מרשות. השלישית? איך, בהתחלה, התעופה שדות מרשות. שניה

, התעופה שדות מרשות תקציבים שמקבלות רשויות שש על החליטו הם בהתחלה

 לתת החליטו הם ואז הזאת ההחלטה נגד צ"בג הגשנו ואנחנו דגן בית מקומית מועצה

, לשנתיים היה זה. השנה ביוני להיגמר צריך היה זה. ח"ש מיליון 2-ל קרוב שנה כל לנו

 סוף עד זה את להאריך החליט דרעי אריה והשר השנה ביוני להיגמר צריך היה זה

 קיבלתי אבל שאילתות הגשת, אותי שאלת אתה, יובל, טוב. הזה התקציב מזה. 2020

 על לענות אשתדל, אופן בכל אענה אני אבל, במועצה הייתי לא כשכבר מאוחר זה את

 משהו, בשתיים זה את קיבלתי אני, יום ולא הזמן לפני זה את שלח, יובל, להבא, מה

 הגינון מבחינת השקמה רחוב של הנראות את לשנות החלטה קבלת, טוב. כזה

 שם. משמעותי שינוי לעבור עומד התעשייה אזור כל המתאר בתכנית, תראו. והניקיון

 להגדיל בניה אחוזי גם הבניינים לכל להוסיף הולכים, שימושים עירוב להיות הולך

 כל ואז דיור ליחידות יהיה זה 15%. דיור יחידות יהיו המשרדים ומעל המשרדים את

 הבניין ליד, עליו מדבר שאתה שמה נכון. לקצה מקצה שדרוג יעבור התעשייה אזור

 אני, בזה נטפל אנחנו, זה את יודעים אנחנו. הגינון את להוסיף צריך, שם אפרידר של

, הבניינים שני בין הגינון את שם להוסיף, בזה נטפל אנחנו המועד חול שאחרי חושב

 נטפל אנחנו אבל, עובדה של לחץ לו יש אבל מאיציק זה את ביקשתי. וזה אפרידר בין

 .בזה

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .הכיכרות את לו יש

  אריה פכטר:

 שהכיכר חושב אני, של לזכרם, גוריון בן ברחוב הכיכר את ראה מי, הכיכר את לו יש

 ,יצאה

  וייסוול:אריאל 

 .סיימנו לא עוד

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .מכובדת מאד מאד
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  אריה פכטר:

 נתגבר אנחנו לאט לאט אבל. אדם בכוח מחסור לו יש, חלו, כמה יש איציק אצל גם

 .הכל על

  יובל בן בסט:

 .צריך שם ניקיון וגם

  אריה פכטר:

 באזור סיבוב עושה בוקר כל אני אבל, יום כל שם עוברים שהניקיון חושב אני

 עם, גדול מאד מאד מאד שיפור יש הניקיון בנושא הכל שסך חושב אני. התעשייה

 תלונות מקבלת ולא כמעט המועצה, מקבל ולא כמעט אני. לתפקיד שיפסה של כניסתו

 כל לא, בוקר כל מזל את פוגש אני, יום כל הולך אני, לך אומר ואני. הניקיון נושא על

 . הישוב כל את כמעט עושה ואני בהליכה אותה פוגש אני בקרים הרבה, בוקר

  :פרידמן יעקב

 . הבנתי, שלי לכיוון בא לא אתה זה בגלל

  אריה פכטר:

, 100% הכל לא, לציין חייב ואני. בהליכות פוגש אני אלי את וגם. פוגש אני אותך גם

 ראיתי, וזרק שלו הילד עם שירד תושב לכל מתחת סיטר בייבי להיות אפשר אי אבל

 הגינה כל על פיזרו, קלקר עם לקחו שהורים, גוריון בבן בגינה השבוע הפייסבוק את

 זה ככה, הקורונה כמו זה, פעם עוד אומר אני אבל. יסודי שם ניקו זה לפני ששעה

 .מאמין אני, זה על להתגבר נצליח אנחנו אבל. בתושבים כל קודם מתחיל. הניקיון

  אוריאל תנעמי:

 והוא שמסתובבת הקטנה המכונה את יש. הטיאוט מכונת לגבי להעיר רוצה רק אני

 היעילות מבחינת אבל, הזמן מבחינת שלו העבודה את עושה הוא, מסתובב הוא, לא

 והוא ככה המים את רק מתיז והוא המדרכות ליד נמצאות המכוניות כי, יעיל לא הוא

 המים עם אחר שמישהו רואה אתה אחרים במקומות, יודע אתה אז, לבד עובד גם

 קורה לא זה פה רק. הזבל כל את ואוסף הכביש לכיוון הכל את מעיף מים והלחץ

 .לדעתי לחינם כסף משלמים ואנחנו

  אריה פכטר:

 ,נהדר בחור הוא טיאוט ברכב שם שעובד שהבחור לך להגיד רוצה אני

  אוריאל תנעמי:

 ,טוב בחור שהוא להיות יכול
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  אריה פכטר:

 והוא משפריץ הוא, שהוא אומר שאתה נכון לא זה, עכשיו. מאד קשה עובד והוא

 ,מתיז

  אוריאל תנעמי:

 .זה את לצלם יכול אני, פעמים כמה זה את ראיתי אני

  אריה פכטר:

 .זה את אבדוק אני, נראה

  אוריאל תנעמי:

 .רואה אני, זה את לך לצלם יכול אני

  אריה פכטר:

, יובל תראה. חיוניים לעובדים שמרטפיה לפתוח 2 מספר לסדר הצעה. טוב

 לפתוח הולך לא אני, עובדים שם שיש גדולות בעיריות זה שפותחים השמרטפיה

 אנחנו, דברים כאלה או קבע צבע לאנשי, לרופאים, פה כתבת שאתה מה, שמרטפיה

 פתחו הם אביב תל בעיריית, יכול לא אני. ילדים גן אפתח שאני כמו זה. יכולים לא

 עם דיברתי, לי אמר הוא בחולון, עירייה עובדי של ילדים חמישה שיש שמרטפיה

, מקרים מכיר לא אני. זה את פירקתי, הצלחתי לא, ניסיתי, לא, לא לי אמר הוא, מוטי

, בחוץ שעובד מי לכל שמרטפיה להיות הולך לא זה שמדובר השמרטפיה. עובדים אין

 . לעבודה וילך שלו הילד את ישאיר, למועצה פה שלו הילד את יביא

  יובל בן בסט:

 .דווקא מירוחם אגב זה את לקחתי אני

  אריה פכטר:

 ?מה

  יובל בן בסט:

 .מירוחם

  אריה פכטר:

 היא שמרטפיה איזה אז, עובדים 50 אולי לה ויש תושבים 3000 לה יש בירוחם, לא

 אנחנו, מדי מאוחר שזה חושב אני, היפה הסוכה תחרות לערוך, טוב? לפתוח יכולה

 מישהו האלה שבימים חושב לא אני אבל, בזה טיפלנו תמיד. סוכות בערב כבר היום

 כפי, צוות הקמת. צוות שהוא איזה להוציא, יפה הכי הסוכה את לחפש יסתובב

 עם, הרווחה מחלקת דרך שבודק צוות כזה לנו יש, יערים קריית בישובים שנעשה

 כל עם מדבר אישית שאני לכם להגיד רוצה ואני. הכשרה פה ייתן ל"צה. ל"צה
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 עם ביחד, הרווחה במחלקת גם, זאת בכל אבל. הזאת הבדיקה את עושה אני. החולים

 יערים קריית, הנגיף את למגר יותר בהצלחה מעורבת רשות. זה את לנו יש, ל"צה

 היא הבעיה, אומר שאני כמו, הכל סך אז. לגבינו אקטואלי לא זה, טוב, ובירוחם

 לא זה אלי, יגיע לא זה אלי, יגיע לא זה אלי חושב אחד שכל. לצערי, שלנו בתושבים

 . יגיע

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 לידינו חולון, רעננה. אחרות ערים של פייסבוק בקבוצות חברה שאני להגיד חייבת אני

 בלי נכנסים שאנשים. דבר אותו על מתלוננים וכולם, תקווה פתח, עיריות עוד, פה

 .העיריות בכל תלונות אותן זה, ילדים וגני. מקום בכל זה, ולסופרים לחנויות מסכות

  אריה פכטר:

 שאנחנו אותו והזהרנו לשימוע לו קראנו, מבגדד באופה שלמשל לכם להגיד רוצה אני

 וקיבלו ויוצאים נכנסים והיו חום מודדי לו היו לא בהתחלה כי. העסק את לו נסגור

 , שם

  אריאל וייסוול:

 .קנס קיבל הוא

  אריה פכטר:

 קיבלו מסכות בלי בפנים שהיו והעובדים, שקל 5000, קנסות קיבל הוא פעמיים

 . קנסות

  אריאל וייסוול:

 .ירוק אדום גם

  אריה פכטר:

 השוטרים הסתובבו היום גם. זה על מקפידים מאד אנחנו. ירוק באדום דבר אותו

 גרוע הכי, תראו. מסכות ללא שהסתובבו לאנשים דוחות תקעו, הפיקוח עם ביחד

 מבינים לא הם, הזאת הטובה את לנו עושים כאילו מסכה חובשים, צריכים שאנשים

 לובשים שהם טובה לי עושים לא הם. שלהם המשפחה בשביל, בשבילם היא שהמסכה

 נצליח כן שאנחנו מאמין ואני. שלהם אחריות זו, טובה לי עושים לא הם, מסכה

 . לסדר להצעות נעבור, טוב. זה על להתגבר

  מזל שאול:

  .רואה לא שאני לסדר הצעה יש

  אריה פכטר:
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 באופן לאחרונה שלי וחשיפה תושבים פניית בעקבות. שאול מזל לסדר הצעה, הנה

 מבקשת אני השלישי הגיל בני וותיקים אזרחים נתקלים שבה לבירוקרטיה אישי

 מהטובים הוא ההתנדבותי המערך שבאזור חושב אני, תראו, להקים הצעה להציע

 .ישראל במדינת שיש

  מזל שאול:

 השלישי בגיל לאנשים ותמיכה עזרה על מדובר, כולה ההצעה את נשלים רגע בוא אבל

 דברים, חולים קופות מול, לאומי ביטוח מול מתכוונת אני, בירוקרטיה שירותי לכל

 אנשים מאד והרבה האינטרנט של הנושא לכל עברו מאד הרבה הקורונה בעידן שהיום

 אני, התנדבותי מערך ויש תומך מערך פה שאין אומרת לא אני אז. נתקלים מבוגרים

 השירות של חלק שהוא כאיזה זה את שלהוסיף אומרת אני. הזה מהמערך חלק הייתי

 באמת כי, שנקרא מה המשרד שירותי כל זה, לתת שנוכל, להם נותנים שאנחנו

 האנשים את יש שאם חושב ואני, הזה לדבר אבודים נמצאים המבוגרים האנשים

 ,הצעירים

  אריה פכטר:

 עושה שהיא חושב אני, דוידי חן. דוידי חן, מתנדבים מרכזת לנו יש, תראו, בעיה אין

 .קודם עבודת

  מזל שאול:

 .מסכימה

  אריה פכטר:

 .לקשישים טלפון ירימו, שיבדקו ביקשתי אני. הרווחה מחלקת עם ביחד היא

  אריאל וייסוול:

 .מרימים

  אריה פכטר:

 הם מאמין אני, לעזרה שזקוק קשיש שהוא איזה יש אם. הקשישים אצל בודקים והם

 את רוצה את אם, חן עם פעם עוד זה את אחדד מחר אני. הפתרונות את שם לו יתנו

 . זה עם בעיה שום אין, זה את לה ולהציע חן עם לדבר יכולה

  אריאל וייסוול:

 .זה את עושים הם

  מזל שאול:

 , איתה אדבר אני

  אריה פכטר:
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 אם, בעיה אין אבל, זה את שעושה יודע אני ו"ויצ גם, זה את עושים שהם יודע אני

 . בעיה שום בזה אין אז יותר עוד לחזק אפשר

  מזל שאול:

 .איתה אדבר אני

  אריה פכטר:

 , נעבור, טוב

  יובל בן בסט:

 ?הבאה לישיבה זה את שנעביר רוצים אתם. שאילתות שתי, רגע

  אריאל וייסוול:

 . דבר, תגיד? למשל מה, מה

  אריה פכטר:

 ?יובל, השאילתה מה

  יובל בן בסט:

 לנושא המודעות את להעלות תשקול המועצה האם, הקודמת מהפעם זה אחד. אוקי

. הסגר לאחר אינשאללה ללימודים החזרה לקראת, במדרכות כלבים צואת איסוף של

 השארת על קנסות ייצור, רבעון בכל, הספר בתי ליד באדום מסלול צביעת אומר וזה

 . הספר לבתי ושקיות קקי שקי עם עמדות הוספת, צואה

  אריה פכטר:

 , צבוע הכל, החינוך מוסדות ליד צובעים שאנחנו יודע אני, טוב

  אריאל וייסוול:

 .הבנתי לא? הספר בתי ליד לצבוע מה

  יובל בן בסט:

 את עושים. אחד, שהולכים באדום אומרת זאת, באדום מסלול גם. דברים כמה יש

 .שידעו באדום צובעים, אחרות בערים זה

  אריה פכטר:

 ?ידעו מה

  אריאל וייסוול:

 .ידעו מה מבין לא אני

  יובל בן בסט:

 ,נכון, דברים כמה יש

  אריה פכטר:
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 ?לבן אדום הפסים את

  יובל בן בסט:

 בעלי, זה את שצובעים וברגע, תלמידים הולכים שפה ואומרים פשוט צובעים לא, לא

 .אחד דבר זה, להיזהר צריכים הכלבים

  אריאל וייסוול:

 .באמת נו

  יובל בן בסט:

 .צואה השארת על קנסות פרסום רבעון בכל, שתיים. צבע זה, שעושים כזה דבר יש

  אריאל וייסוול:

 .בעיה אין זה, אוקי

  יובל בן בסט:

 אלה לאותם תירוץ יהיה שלא הספר בתי ליד קקי שקי של עמדות הוספת. קנסנו כמה

 את להעלות באמת של, בנושא אומרת זאת, פוסטרים של סדרה ועיצוב. ששכחו

 .המודעות

  אריאל וייסוול:

 .בעיה אין זה

  יובל בן בסט:

 .הרעיון זה

  אריה פכטר:

 .בעיה אין, זה את עושים אנחנו איך נראה אנחנו, טוב

  אריאל וייסוול:

 .פרסום נוסיף

  יובל בן בסט:

 על שומע אני פעם מדי, שנשמעות התלונות עם מתמודדת המועצה כיצד, נוסף ודבר

 , חלשה ואוכלוסייה חזקה אוכלוסייה עם שכונות יש שבהם מקומות הרבה

  לאה רזון:

 .בפייסבוק זה את ראינו

  אריאל וייסוול:

 .זה על אחד מישהו של שאלה בפייסבוק היה היום

 

  אריה פכטר:



 בס"ד
 

14 

 

 ?מה

  אריאל וייסוול:

 .בפייסבוק זה את שאל מישהו היום

  יובל בן בסט:

 .הזה הפער על אומרת זאת, פעמים כמה בזה נתקלתי, כן

  אריה פכטר:

 מבין לא אני, מה? לחזקים החלשים מהאזור תושבים נעביר, אינטגרציה, נעשה מה אז

 .השאלה מה

  יובל בן בסט:

 נתקלתי כן אני. הזה הדבר את שמענו אם, המודעות את יש אם' א היא בעצם השאלה

 ,פה דווקא למה שאומרים, בזה

  אריה פכטר:

 ?באזור חלש אזור זה מה

  יובל בן בסט:

 ,ליותר שנחשבות שכונות יש

  אריה פכטר:

 ?שכונות איזה, אזור את מכירים אנחנו, תגיד, מה

  יובל בן בסט:

 .שדה יצחק את ניקח ובוא. חזקה כשכונה שנחשבת דנקנר שכונת את למשל ניקח בוא

  אריה פכטר:

 .הבנתי לא אני? שנעשה רוצה אתה מה אז

  יובל בן בסט:

 , תושבים של כאלה דרישות שיש למועצה ידוע האם, שלי השאלה, אוקי

  אריה פכטר:

 של הדרישות על אחראי אני מה, התושבים של הדרישות על אחראי לא אני, יובל

 ,אנחנו תראה? התושבים

  אריאל וייסוול:

 יום אין בדנקנר שם אצלכם, זה על מדבר אתה כבר אם? משהו להגיד יכול אני, שניה

 משהו. קטסטרופה משהו, הפח את שלוקחים איפה, בפינה, בחוץ שם זורקים שלא

 .ונורא איום

  אריה פכטר:
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 .החזקה השכונה וזו

  אריאל וייסוול:

 .להגיד רוצה שאני מה זה אז, החזקה השכונה

  אברהם הרמב"ם:

 . צודק אתה, נכון, נכון

  אריאל וייסוול:

 ופנו וראית יודע ואתה, שם שזורקים כאילו שמטריף, להגיד רואה שאני מה זה אז

 .הזה בנושא גם אליך

  יובל בן בסט:

 .נכון

 אברהם הרמב"ם:

 .100%-ב צודק אתה

  אריאל וייסוול:

 ?חזקה שכונה זה מה, כאילו אז

  אריה פכטר:

 .החזקה השכונה וזה

  אריאל וייסוול:

 אתה, למוטמנים מגיע אתה, תשמע, הניקיון עובדי נכנסים, דבר אותו שדה ביצחק

 מה, אתם תגידו? לעשות מה. בחוץ זורקים אנשים, ריק חצי, המכסה את פותח

 .מקום בכל, מקום בכל דבר אותו, גוריון בבן דבר אותו? לעשות

  אברהם הרמב"ם:

 , הקטן האוטו עם יום כל מרים הוא, יודע אתה

  אריאל וייסוול:

 .בבוקר בשש בוקר כל

  אברהם הרמב"ם:

 .אותו רואה אני, בוקר כל

  אריאל וייסוול:

 ?מזה יותר לעשות יכולים אנחנו מה אז, מה נו

  אריה פכטר:

 , האמת את לך אגיד אני, יובל, טוב

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 
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 להגיד יכול אתה, הירוקה השדרה של הפרויקט עכשיו נגיד. עירוב גם יש, למה אבל

 .אזור זה. וותיקה אוכלוסייה אליה בצמוד וממש חזקה אוכלוסייה שזו

  אריאל וייסוול:

 ,וזה מעלית להם היה שלא כאלה, לשרונים מבוגרים הרבה עברו, לירז

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .כן, כן

  אריאל וייסוול:

 ,קטנות דירות, להם שיהיה לשם עברו

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .יודעת אני

  אריאל וייסוול:

 . חדרים שלושה

  יובל בן בסט:

 .זה את להעלות כן רציתי ולכן קיפוח של תחושות גם פה שיש להגיד בא אני

  אריה פכטר:

 ?קיפוח במה

  יובל בן בסט:

 .ראשונה פעם לא זה עכשיו. עובדה, יש

  אריה פכטר:

 הוא המיסים בצו, שדה ביצחק שגר מי, רגע סליחה, יובל, משהו לך אגיד אני בוא

 שגר אחד מאשר שונה מחיר משלם הוא. בדנקנר שגר אחד מאשר שונה מחיר משלם

 מיצחק, האלה מהשכונות אלינו שמגיעה בקשה אין, לך אגיד ואני. הירוקה בשדרה

, נכנס הגינון, שנכנסים ניקיון עובדי שני שם יש קבוע, לא שאנחנו אלינו שמגיעה, שדה

. עושים מטפלים, מכניסים אנחנו, שלהם שטחים זה, צריכים לא שאנחנו למרות

 אני, מסוימים אנשים של תחושה. עושים אנחנו מבקשים שהם מה, החלפנו תאורה

 .הלאה, טוב. התחושות על אחראי לא

  יובל בן בסט:

 .ירושלים ברחוב וגם בגינה במועצה פה גם, זבובים של נושא זה עלה אגב שכן מה

  אריה פכטר:

 ?מה

  יובל בן בסט:
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 .זה את לבדוק רק, וזה ויתושים זבובים

  אריאל וייסוול:

 . כמויות מרססים אנחנו, לרסס נמשיך אנחנו

  אריה פכטר:

 , השנה, האמת את לך אגיד אני

  אריאל וייסוול:

 .פחות הרבה היה

  אריה פכטר:

 .משמעותית

  אריאל וייסוול:

 .משמעותי

  אריה פכטר:

 ,היה משמעותית

  אריאל וייסוול:

 .בעיה אין, לרסס נמשיך ואנחנו משמעותי היה, נכון

  אריה פכטר:

 את הפעלתי. לגמרי יבש הוא הנחל היום, הנחל בתוך עומדים מים היו תמיד, תראה

 תאגיד את, חולון עיריית את הפעלתי, הניקוז רשות את הפעלתי, הסביבה איכות

 מהמים זה והיתושים. יודע שאני עומדים מים אין, עומדים מים ואין כמעט. המים

 העיקרית הבעיה שזו, הסביבה לאיכות הוועדה ר"יו שהוא, גרגורי לכם יגיד. העומדים

 ,נעבור, טוב. העומדים המים זה היתושים של

  אריאל וייסוול:

 .נמשיך, לרסס נמשיך

  אריה פכטר:

 . מועצה לישיבת

  אריאל וייסוול:

 .עכברים גם

  אריה פכטר:

 ?מה

 

  אריאל וייסוול:
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 של מגש שמים אנשים, החדשה השיטה את יש אבל. עושים, שמים אנחנו עכברים גם

 יודע לא אני לתת, לחתולים לתת למטה שמים, לפחים באים, מקום בכל אלומיניום

 אומרים הם, הזה במקרה אנשים כמה אלי פנו היום, מבושל אוכל, הכבוד כל עם, מה

 מה אין, חברים, עכברים מביא זה? שנעשה רוצים אתם  מה אמרתי, מה, אריאל לי

 אנחנו הרי. מחלקת,  קונה המועצה, אנחנו, היבש האוכל את ששמים אלה. לעשות

 .הפחים ליד ששמים המבושל האוכל אבל. אחר סיפור זה אנשים קבועים יש, מחלקים

  אריה פכטר:

 .שקית ארבעה, שלושה, שניים קונים אנחנו יבש אוכל

  אריאל וייסוול:

 .שישה

  אריה פכטר:

 ?שקית שישה

  אריאל וייסוול:

 .מחלקים, חודש כל שקית שישה

  אריה פכטר:

 ?ומחלקים

  אריאל וייסוול:

 .כן

 אברהם הרמב"ם:

 .בגן מחלקת יום שכל אחת בחורה יש

  אריה פכטר:

 .טעות לך יש בשבילך יצביעו שהחתולים חושב אתה אם, סליחה, אריאל

  אריאל וייסוול:

 .זה על חשבתי אני, יודע אני, יודע אני

 

 2020-5אישור פרוטוקול ישיבה מס'  – 1סעיף 

  אריה פכטר:

 בעד מי, 5-2020 מספר ישיבה פרוטוקול אישור. מועצה לישיבת נעבור. הלאה, טוב

 בישיבת היה לא הוא כי נמנע אורי. אחד פה אושר, היה שלא מאורי חוץ? היד את ירים

 .מועצה
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 .2020-5 פרוטוקול את קולות ברוב מאשרים :החלטה

 

אריה פכטר.  –אישור חברי דירקטוריון החברה הכלכלית: יו"ר  – 2סעיף 

חברים: עו"ד תומר פרייס, ד"ר מזל שאול, עו"ד לירז אללוף, משה 

אלזרט, יורם אורבך. נציגת עובדים: פנינה שלומיוק, נציגי ציבור: משה 

 גבע עו"ד אפריים זילוני, עו"ד ויקטוריה דוידוב. 

 

  אריה פכטר:

 שאנחנו, ככה, הדירקטוריון חברי. הכלכלית החברה דירקטוריון חברי אישור

 יורם, אלזרט משה, אללוף לירז ד"עו, פרייס תומר ד"עו, פכטר אריה, ממליצים

 משה, שלומיוק פנינה עובדים נציגות. שאול ומזל. הכלכלית החברה של זה. אורבך

 ירים הדירקטוריון חברי אישור בעד מי? מקובל. דוידוב ויקטוריה, ילוני'ז אפרים, גבע

 .תודה, אחד פה. היד את

 

 .הכלכלית החברה דירקטוריון חברי את אחד פה מאשרים :החלטה

 

אישור חברי דירקטוריון המתנ"ס: נציגי ציבור: קרן סגל, מאיר  – 3סעיף 

שלומיוק, דני מרקס. חברים: מיכל מלכי, אריאל וייסוול + שני חברי 

 אופוזיציה: ורד ברוך מימרן _דף חדש( וגלית מנחם )ליכוד(. 

 

  אריה פכטר:

, מרקס דני, שלומיוק מאיר, סגל קרן ציבור נציגי. ס"המתנ דירקטוריון חברי אישור

 ירים בעד מי? השגות יש. מנחם וגלית מימרן ברוך ורד, וייסוול אריאל, מלכי מיכל

 .אחד פה אושר. היד את

 

 .ס"המתנ דירקטוריון חברי את אחד פה מאשרים :החלטה

 

  מזל שאול:

 ? ס"המתנ הנהלת את עוזבת שאני זה על משפט אגיד שאני רק אפשר אם, בעד אני

 

  אריה פכטר:
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 .כן

  מזל שאול:

. האופוזיציה מטעם ציבור נציג להוסיף שלי ההערה את שקיבלתם וגאה שמחה אני

 .זה על ומברכת גלית את מכיר אני

  אריה פכטר:

 . מימרן גם, שניים, לא

  מזל שאול:

 .נמנעת אני אז, אופוזיציה זה חדש קו אם יודעת לא אני אבל, כן

  יובל בן בסט:

 .בקואליציה לא אנחנו עכשיו עד

  מזל שאול:

 . בסדר, יודע לא אתה גם

  אריאל וייסוול:

 . יודע לא שהוא אמר לא הוא

  יובל בן בסט:

 ?יודע לא אתה זה מה

  מזל שאול:

 . בסדר, אוקי

  יובל בן בסט:

 .בך תחזרי, לא, לא, לא

  מזל שאול:

 ,מתייחסת אני

  יובל בן בסט:

 ?יודע לא אתה זה מה. בך תחזרי, לא, לא, לא

  מזל שאול:

 ?באופוזיציה אתה

  יובל בן בסט:

 .כן כרגע

  מזל שאול:

 .אוקי

  אריה פכטר:
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 .טוב

  יובל בן בסט:

 ? עכשיו עד זה את ידעת לא

  אריה פכטר:

 .נתקדם בוא, יובל, טוב

  יובל בן בסט:

 ?מזל, עכשיו עד זה את ידעת לא

  מזל שאול:

 .ברור היה לא זה

  יובל בן בסט:

 .לעניין לא ממש, לעניין לא זה? אותי שאלת למה? ברור היה לא זה מה

  מזל שאול:

 הזה במעמד להגיד  לי שחשוב זה להגיד לי שחשוב מה. באופוזיציה אתה אז, בסדר

 שנים מעט לא במשך בי נתת שאתה האמון על תודה, בי נתן שהציבור האמון על תודה

 לרענן טוב זה, פוליטיות סיבות בגלל זה אם גם, לרענן מאד טוב וזה. ס"במתנ שהייתי

 בהנהלת איתנו שהיתה כמובן ולורד לגלית בהצלחה מאחלת ואני. השורות את

 .ס"המתנ

  אריה פכטר:

 .בהצלחה לאחל לכולם? רק ולורד לגלית למה, לכולם

  מזל שאול:

 . כן, כן

  וייסוול:אריאל 

 .חדשה מיכל, חדש אני. חדשים שם יש

  מזל שאול:

 .היית שלי האחרונה בקדנציה, היית

  אריאל וייסוול:

 .הייתי לא אני

  מזל שאול:

 .כן

 

  אריאל וייסוול:
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 לא אבל, הייתי שלא יודעת לא ואת שנים הרבה כך כל ס"המתנ ר"יו היית איך, מזל

 .נו, חשוב

  מזל שאול:

 .זוכרת אני

  אריאל וייסוול:

 .מבולבלת קצת את היום? אומרת זאת מה, טוב לא זוכרת את

  אריה פכטר:

 . משנה לא, עזוב, אריאל, חשוב לא טוב

  מזל שאול:

 .שמוליק את החלפת, היית, נכון לא

  אריאל וייסוול:

 .בסדר הכל, חשוב לא, לבחור צריך, להיבחר צריך, לא, לא

  אריה פכטר:

, מאליו מובן לא זה, ס"למתנ שתרמת השנים על, מזל, תודה לך להגיד רוצה גם אני

 .תודה, כוח ויישר, שלך והאישי שלך הפרטי מהזמן שנים מאד הרבה

  מזל שאול:

 .תודה

 

 אישור נציגי מועצה לוועדה למכרז מהנדס הרשות – 4סעיף 

  אריה פכטר:

 הולכים אנחנו לכם שאמרתי כמו. הרשות מהנדס למכרז לוועדה מועצה נציגי אישור

 חברי שני להיות צריך מועצה מהנדס התקנות לפי, המועד חול אחרי מכרז לעשות

 ,מועצה

  אריאל וייסוול:

 .המקצועי לצוות נוסף

  אריה פכטר:

. בוועדה חבר אני אז ובניה לתכנון הוועדה ר"יו אני. הוועדה ר"ויו מועצה חברי שני

 שזה אחד מועצה חבר ועוד. בסט בן יובל יהיה שזה, מהאופוזיציה נציג להיות צריך

 ?להיות צריך מי יורם, האלה לחברים מעבר. וייסוול אריאל יהיה

 

  יורם אורבך:
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. דנה, המהנדסים הסתדרות ר"יו. עקרון מקריית יהיה שזה סמוך מיישוב מהנדס

 . איתי דיברה שעכשיו הפנים משרד ונציג ציבור ונציג

 גרגורי דובקין:

 .המהנדסים הסתדרות של ר"יו לא היא דנה

  אריאל וייסוול:

 .הנציגה היא, לא

  גרגורי דובקין:

 .כן נציגה

  אריה פכטר:

 ביניהם, יורם שאמר כמו. המועצה מהנדס את שתבחר הוועדה שזו מאמין אני, טוב

 אני. ציבור נציג, המהנדסים הסתדרות, הפנים משרד, עקרון קריית של מהנדס יש

 את ירים הוועדה אישור בעד מי. למועצה לנו טוב הכי מה תחליט שהוועדה חושב

 . רבה תודה? נמנע מי? נגד מי? היד

 

 .רשות מהנדס למכרז לוועדה המועצה נציגי את קולות ברוב מאשרים :החלטה

 

 אישור המועצה לעדכון תעריפי חוק עזר לתיעול ולסלילה – 5סעיף 

  אריה פכטר:

 חוקי לפי, שנים חמש כל. ולסלילה לתיעול עזר חוק תעריפי לעדכון המועצה אישור

. ולסלילה לתיעול התעריפים ואת העזר חוקי את לאשר צריך שנים חמש כל העזר

 כדי המועצה אישור את חייבים אנחנו אז, הקרובים בימים מסתיימות שנים החמש

 , בעד מי אז. זה את לחדש

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ?עדכון זה

  אריה פכטר:

 . למדד צמוד, למדד שצמוד מה, מעלים לא אנחנו. למדד צמוד זה

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 . למדד בהתאם זה אם, העדכון מה שואלת אני

  אריה פכטר:

 . כן

  אוריאל תנעמי:
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 .למדד ההצמדה מלבד בסכומים הבדלים אין

  אריה פכטר:

 .אחד פה אושר. היד את ירים בעד מי. נכון

 

 .וסלילה לתיעול עזר חוק תעריפי עדכון את אחד פה מאשרים :החלטה

 

אישור המועצה להאריך את העסקת הגזבר לשנה וחצי מעבר  – 6סעיף 

 לגיל הפרישה

  אריה פכטר:

 גזבר. הפרישה לגיל מעבר וחצי לשנה הגזבר העסקת את להאריך המועצה אישור

 פה אושר? בעד מי, וחצי בשנה לו להאריך אפשרות לנו יש, פרישה לגיל הגיע המועצה

 .אחד

 

 לגיל מעבר וחצי לשנה הגזבר העסקת הארכת את אחד פה מאשרים :החלטה

 .הפרישה

 

  משה אלזרט:

 .האמון על ודהת

 

אישור פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית אזור  – 7סעיף 

2000 

  אריה פכטר:

 גזבר יודע שלא מי. 2000 אזור הכלכלית החברה דירקטוריון ישיבת פרוטוקול אישור

. לי נדמה בשנה שקל, הרבה משתכר שהוא נכון, התאגיד ל"מנכ גם הוא המועצה

 ? השקל את קיבלת

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .למדד לך נצמיד

  אריה פכטר:

 ?להגיד לך יש מה

 

  משה אלזרט:
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 בדקנו וגם במייל הדוח את קיבל אחד כל. הדירקטוריון ידי על אושר הדוח, תראה

 לגבי נמנע שהוא תנעמי אורי ממר וחוץ. לנו אישר והוא חוקי שזה המשפטי היועץ עם

 שהוא החליט, שהיה חשבון הרואה. למה הבנתי לא, חשבון לרואה מתנגד והוא הדוח

 במקום 11,000-ב חשבון רואה להשיג הצלחנו ואנחנו, יקר היה גם. להמשיך רוצה לא

 . משלמים שאנחנו 40,000

  אוריאל תנעמי:

 .החברה פעילות על אינפורמציה שהיא איזה לקבל צריכים אנחנו

  משה אלזרט:

 .הרי קיבלת

  אוריאל תנעמי:

 .בזום זה את לעשות אפשר אי

  משה אלזרט:

 ?חשבון לרואה קשור זה מה, תשאל אז

  אוריאל תנעמי:

 ,כל קודם. בזום זה את לעשות אפשר אי

  משה אלזרט:

 .במייל היה זה, בזום היה לא זה

  אוריאל תנעמי:

. טלפונית זה את לעשות אפשר אי וגם בזום זה את לעשות אפשר אי אומר אני, רגע

 .במייל דוח על לדון אפשר ואי

  משה אלזרט:

 ?אפשר אי למה, סליחה

  אוריאל תנעמי:

 ,לכן אומר אני, סליחה

  משה אלזרט:

 .התנגדת למה שואל אני, לא

  אוריאל תנעמי:

 לא אני עצמי עם לדון. בדוח לדון יכול לא שאני מכיוון נמנע אני הדוח לעניין כל קודם

 רואה על שיש העומס ומה החברה פעילות מה לדעת רוצה אני, ההתנגדות ולגבי. יכול

 בכלל הפעילות מה יודע לא שאני, בשנה גדולה כך כל עבודה לעשות שצריך החשבון

 .החברה של
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  משה אלזרט:

 מנושא חוץ, פעילה לא כמעט היא היום החברה? לשמוע רוצה אתה, לך אגיד אני אז

 חשבון רואה חייב אני אז, שנה כל דוח להוציא חייב חשבון רואה. חוצות הפרסום של

 .הדוח את שיוציא

  אוריאל תנעמי:

 ,לשלם אבל, בסדר

  משה אלזרט:

 להוציא. מזה בפחות יעבוד לא אחד אף, שאפשר המינימום את להביא הצלחנו, עכשיו

 ,חברה של כספי דוח

  אוריאל תנעמי:

 .שהתנגדתי הסיבה היתה זו

  משה אלזרט:

 .בסדר

  אריאל וייסוול:

 .המחיר, ברגע ירד זה

  אוריאל תנעמי:

 ,פתאום עכשיו הגיע לא הזה העניין, זה את הבאת לא מזה חוץ

  משה אלזרט:

 שלחתי, היום סדר את לך שלחתי? הגיע שלא אומר אתה למה, לכם שלחתי אני אבל

 משה דין עורך והיה. שאלה שמזל כמו שאלות לשאול אפשרות לך היתה, הדוח את לך

 .תשובות קיבל, שאל גם, גבע

  אוריאל תנעמי:

 . בסדר

  אריה פכטר:

 הכל סך. בסדר הכל, תשובות קיבל הוא, הבהרות קיבל הוא, בסדר. חשוב לא, טוב

 של ההוצאות את לנו אין, שכר שמקבל ל"מנכ אין, הכלכלית בחברה הוצאות אין

 .משמעות בצורה קיצצנו, החשבון רואה

  אריאל וייסוול:

 .רבע

  אריה פכטר:
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 חברה לפתוח, החברה את להפעיל נרצה אחת שפעם להיות מאד יכול, הוצאות אין

 את להשאיר כדאי הזה הסכום בשביל. קשה מאד, מסובך מאד זה, זה אחרי, כלכלית

 .בחיים הכלכלית החברה

  שאול:מזל 

 של הפעילות לאור, החשבון רואה של העלות על הסתייגות לי שהיתה אגיד גם אני

 . יקר לי נראה זה, חשבון רואה של עלויות קצת מכירה אני, החברה

  משה אלזרט:

 ,שנתי דוח זה, תקשיבי, שנתי דוח? יקר איך

  מזל שאול:

 .שנתיים דוחות מכירה אני, כן

  משה אלזרט:

 על מ"מע להגיש צריך גם מ"המע את מעביר חודשיים כל הוא, תקשיבי, גם והוא

 ,ההכנסות

  מזל שאול:

 ?מ"המע את כולל זה אז

  משה אלזרט:

 . הכל כולל

  אריאל וייסוול:

 .מהמחיר רבע זה, לשנה

  אריה פכטר:

 .שקל 40,000 שלקח חשבון רואה לנו היה שנתיים לפני עד, חברים

  אריאל וייסוול:

 .מהסכום רבע

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 לוקחת אני. מאד יפה זה מ"מע פלוס 11, שנתי דו דוח עושה והוא שנתי דוח לו יש אם

 .אלי אותו

  אריה פכטר:

  .בחינם זה

  משה אלזרט:

 צריך, משהו איזה שולח הכנסה מס פתאום, ככה שזה חושבת את מה, הניירת כל זה

 .מ"מע של ביקורת היתה, משהו איזה שולח מ"מע פתאום, לטפל
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  אריה פכטר:

 ?פרוטוקול אישור בעד מי, טוב

  יובל בן בסט:

 ?התיקון את שם עשו, בנדון שהתקיימה שלנו השיחה לגבי,  משה, שניה

  משה אלזרט:

 .צוין זה' ג בסעיף. מופיע התיקון

  אריה פכטר:

 ?זה מה

  משה אלזרט:

 .ואנונו, התביעות לגבי, לא

  יובל בן בסט:

 .כן, להתקיים ממשיכות כאילו שהן, היו לא הם שם פשוט התביעות

  משה אלזרט:

-ו 2019 הוא, לשנתיים הוא הדוח כי? למה, זה את לציין היה חייבים. תקשיב, רגע

 הוסיף שהוא אז. אותן למחוק אפשר אי, קיימות הן האלה התביעות 2018-ו. 2018

 . הסתיימו האלה שהתביעות' ג בסעיף, הזה בדוח

  אריה פכטר:

 .נמנע אורי? נגד מי. היד את ירים הדירקטוריון ישיבת פרוטוקול אישור בעד מי. טוב

 

 הכלכלית החברה דירקטוריון ישיבת פרוטוקול את קולות ברוב מאשרים :החלטה

 .2000 אזור

 

ש"ח לכל בתי הכנסת ביישוב לטובת  10,000העברת סכום של  – 8סעיף 

 התאמות "קורונה"

  פכטר:אריה 

 ".קורונה" התאמות לטובת בישוב הכנסת בתי לכל ח"ש 10,000 של סכום העברת

  אריאל וייסוול:

 ?היד את מרים כבר אתה מה

  אריה פכטר:
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 פניות בעקבות החליטה המועצה, חברים, הכנסת מבית חוץ. חכה, שמעת לא עוד

 בבתי השנה הכנסות העדר יש, קשה די הוא שלהם שהמצב הכנסת מבתי אלי שהגיעו

 . גדלו ההוצאות, הוצאות יש, הכנסת

  אליהו פלוריזדה:

 .הפנים על

  אריה פכטר:

 יעבור זה. ח"ש 10,000 כנסת בית לכל להעביר החלטנו אנחנו אז, גדלו ההוצאות

 ?לחשבון? טוב הכי איך, לחשבון

  אברהם הרמב"ם:

 ?בחשבון נראה מתי

  אריה פכטר:

 . שבת ביום, מתי

  יובל בן בסט:

 ?מדובר כנסת בתי כמה על

  אריה פכטר:

 .כנסת בתי 12

  יובל בן בסט:

 . הכל סך שקלים 120,000 אז

  אריה פכטר:

 הכנסת לבתי להעביר, המועצה של יפה מחווה שזו חושב אני הכל סך כי. כנסת בתי 13

. זה את לעצמנו להרשות יכולים אנחנו תקציבית מבחינה, וכשאנחנו. הזה הסיוע את

 שיוכלו הכנסת לבתי נעביר אנחנו, אחרים במקומות נצמצם, מאמצים נעשה  אנחנו

 .אחד פה הוחלט. היד את ירים הכספים העברת בעד מי. צח אוויר לנשום

 

 בישוב הכנסת בתי לכל ח"ש 10,000 של סכום העברת אחד פה מאשרים :החלטה

 "קורונה" התאמות לטובת

 

  אריה פכטר:

, הדתי מהמגזר אנשים יש, פה רואה שאני מכיוון. בקשה לי יש מסיימים שאנחנו לפני

, חברים, אוריאל וגם הכנסת בבתי שמבקר אורי וגם אלי גם, ם"הרמב אברהם גם

 תבהירו, תסבירו. ילדים משחק לא זה הקורונה. אומר אני לכולם, הקורונה
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 מדביק אחד וחס חלילה, שלכם למתפללים תסבירו. מתחנן אני, שלכם למתפללים

 שמחתי. תזהירו, תזהירו, תזהירו. קוצים בשדה אש כמו רץ זה ואחרי השני את

 אני. להיזהר מהאנשים ביקש, הכנסת בבית דיבר הוא שאתמול לי אמר שאורי לשמוע

 בצורה שמרו ואוראל שיפסה, הפלטה שארית הכנסת בבית הייתי אני שאתמול יודע

 .הכללית על מדהימה

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ?נכון, אליהו אצל גם

  אריה פכטר:

, הרב עם דיברתי אני, בקשה לי יש אליך גם אברהם, שמרו לי אמר הוא אלי אצל גם

 .הזהרתי אני

  אברהם הרמב"ם:

 .אתמול בדלת שומר הייתי אני

  אריה פכטר:

 אצלם שם להשתולל ימשיכו שאם הכנסת מבתי אחד הזהרתי אני. מאד טוב

 .הכנסת בית את להם אסגור אני המתפללים

  יובל בן בסט:

 .לירוק מאדום שם והורידו בירוחם שעשו מה זה, אגב

  אריה פכטר:

 אראה אני שאם הכנסת בתי של מהגבאים מישהו הזהרתי אני, אומר רק אני. בסדר

 בוקר כל אני כי. הכנסת בית את אסגור אני, הזה הספציפי הכנסת בבית תחלואה שיש

 . כנסת בית מאיזה רואים אנחנו ואז, חולה מי רשימה הבריאות ממשרד מקבל

  גרגורי דובקין:

 עיני במו ראיתי אני. הכל ויש רישום שיש פורמלי מוסד זה כנסת בתי, סליחה

 מסכות על לא, שומרים לא האלה בכוללים, שלהם בחצרות עושים שאנשים שכוללים

 .כלום על ולא מרחק על ולא

  אריה פכטר:

 ?כוללים באזור

  דובקין:גרגורי 

 ?לזה לקרוא איך. ולומדים זה שם בונים, בחצרות תורה לומדים? לזה לקרוא איך

 

  אריה פכטר:
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 .למשטרה נעביר אנחנו, לי תעביר, מקרה כזה על יודע אתה אם, שמע

  אוראל להב:

 .כנסת בתי לפתוח אסור הנוהל פי על עכשיו

  אריה פכטר:

 ,רואה אתה אם, גרגורי, לך אומר רק אני

  אריאל וייסוול:

 ?לא, כנסת בתי בכלל לפתוח אסור עכשיו

  אוראל להב:

 .כנסת בתי לפתוח הנוהל פי על אסור

  אריאל וייסוול:

 ?בחוץ מתפללים רק

  גרגורי דובקין:

 .מרחק שמירת בלי, מסכות בלי אנשים עשרות עיני במו בחג ראיתי אני

  אריה פכטר:

 מקום שהוא באיזה שיש רואה אתה אם, אומר רק אני, אומר אני מה שומע אתה

, בערב 20:00, בערב 19:00 בשעה יום כל שם שמתכנסים קבוע באופן התקהלות

 אנחנו לזה מעבר. המשטרה את נשלח אנחנו, לי תגיד תבוא, איש עשרה מעל לומדים

 . אוקי. דבר שום לעשות יכולים לא

  יובל בן בסט:

 מבקש אני, מתנות מקבלים אנחנו השנה ראש כל הרי, אחת בקשה עוד רק, אריה

 .אותן לתרום

  אריאל וייסוול:

 .השנה לחבילות כסף הרבה הוספנו. תרמנו

  יובל בן בסט:

 . נהדר

  אריה פכטר:

 אמרנו הקודמת בישיבה. לי נדמה הקודמת בישיבה זה את אמרנו, המתנות כל את

 זקוקות שהיו משפחות לטובת זה את העברנו, קיבלו המועצה שחברי המתנות שאת

, בריאות. טובה חתימה גמר לכם שיהיה, לכם רבה תודה, חברים. האלה לכספים

 . רבה תודה, שלכם המשפחות ועל עצמכם על תשמרו, בריאות, בריאות
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 הישיבה ננעלה

 יורם אורבך

 מנכ"ל המועצה

 אריה פכטר

 ראש המועצה


