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 –אוראל להב  ,מנהלת לשכת מנכ"ל – לאה רזון מנכ"ל –יורם אורבך  משתתפים:
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 :3018  הישיבה התחילה בשעה

 :3019 הסתיימה בשעה

 

 ל סדר היום:ע

 שלא מן המניין, אישור צו המיסים.  1-2020מס' אישור פרוטוקול ישיבה  .1
 . 4/2020אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  .2
 לשנת תשפ"א. שינוי בהעברת כספי סיוע להסעות תלמידים  .3
ש"ח מקרן היטלי השבחה, לתכנון שיפוץ מרכז  50,000, 614תב"ר מס'  .4

 הפעלה. 
 נוסף בבית ספר מימוןש"ח לתכנון אגף  200,000בסך  615פתיחת תב"ר  .5
 שינוי בהרכב המועצה הדתית.  .6
 הנפקת תו תושב למי שאינו תושב אזור. – שונות .7

 
  2020-5 המניין מן מועצה ישיבת

 
  אריה פכטר:

, לתושבים נותנים לא קורונה בנוהל שאנחנו מצטער אני. טובים צהריים אחר

 בזום זה את לעשות או אופציה היתה אבל. מועצה בישיבות נוכחים להיות לאזרחים

 ביקש וחלק ככה יהיה שזה ביקש מהאנשים וחלק. הזאת בצורה זה את לעשות או

 לכם אתן רק אני. פרונטלי זה את שנעשה החלטה קיבלנו אופן בכל אז, ככה יהיה שזה

 על המחוזית מהוועדה חברים עם בסיור המחוז מתכננת אצלנו היתה, קצרה סקירה

 בוועדה לדיון שתעלה מאמין אני המתאר תכנית. המתאר תכנית לפי שקורה מה

 הבניה כי, מהר שיותר מה זה את שיקדימו ביקשתי אני. הקרובים בחודשים המחוזית

 יכולים לא אנחנו. המתאר תכנית לפי ורק אך להתבצע יכולה באזור העתידית

 אנחנו, פינוי יהיה מקום שהוא ובאיזה עיבוי יהיה מקום שהוא שבאיזה היום להחליט

 נצליח ואנחנו יעלה שזה מקווה מאד אני אז. המתאר לתכנית להתייחס צריכים
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 מאד היזמים למשל טקסטיל באופיס, גם שיש עוד מה. המתאר לתכנית להתייחס

 כמו. המתאר תכנית בגלל, פעם עוד, נתקע הכל אבל, שם הבניה את לקדם רוצים

 באזור שימושים עירוב על דיברו, פוסק דניאלה הוועדה ר"יו שהיתה ששמעתם

 לנו שיש סעיפים כמה לנו יש, התנגדות הגשנו כמועצה אנחנו וגם. התעשייה

 יהיה גוריון בן בכל שלא קבעו הם המתאר בתכנית למשל. המתאר בתכנית התנגדויות

 אנחנו, וחלק עיבוי יהיה בחלק. ובינוי פינוי יהיה גוריון מבן מחלק רק, בינוי פינוי

 הרגליים על עומדים הם הבנתי שאני כמה עד אבל, התנגדות כן גם לזה הגשנו

 של גדולה כזו כמות להכניס קטן כזה באזור יכולים שלא טוענים הם כי, האחוריות

 .תושבים

  אלאלוף: –ד לירז גונן "עו

 ?אפשר אי, גוריון בן כל פני על הצפיפות את שיחלקו אז

  אריה פכטר:

 . 1 מכביש מטר 75 קו עם גוריון בבן בעיה יש אבל, כן

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 . בסדר, כן

  אריה פכטר:

 .פנימה מצטופף הכל אז

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ? נכון, בעיה אותה בשפינוזה גם

  אריה פכטר:

. פתרונות לזה שימצאו מקווה אני. פנימה מצטופף הכל, בעיה אותה בשפינוזה גם

 את עושה שהיא ישראל מדינת של עירונית להתחדשות החברה עם קשר יצרנו אנחנו

 גם לנו יתכננו שהם ביקשנו אנחנו. ובינוי פינוי של ישראל במדינת הגדולים הפרויקט

, מהר יותר הרבה ילך זה, זה את יקדמו הם אם גם. שדה יצחק את וגם גוריון בן את

 הם. תשובה לי לתת צריכים הם אז, הקשרים את, המהלכים את להם יש, כל כי

 . 2020 של התקציב של הכסף כל את ניצלו הם תקציבית שמבחינה טוענים

  אריאל וייסוול:

 .תקציב אין

  אריה פכטר:

 את שמנהל מי למזלנו אבל. לעשות יכולים לא הם אז תקציב שאין בגלל, תקציב אין

 מורה גם היתה היא, טוב אותה מכירים אנחנו, המקום תושבת היתה שלו אמא, זה
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 לנו יעזור שזה מקווה מאד  אני, בינינו קרובים מאד יחסים ונוצרו השבעה ספר בבית

 . יותר או פחות זה. הפרויקט את לקדם

  אריאל וייסוול:

 .מעבר זה, מפורט תכנון זה

  אריה פכטר:

 . זה את לקדם וינסו היזמים את יוציאו הם מפורט תכנון שיהיה אחרי

 יובל בן בסט:

 שם מעט עוד ממש צריכים לא הם המשפט בית לפי, טקסטיל אופיס לגבי, אריה

 ,לסיים

  אריה פכטר:

 ?מה, מה

  יובל בן בסט:

 ?שם לסיים אמורים הם מתי, טקסטיל אופיס לגבי משפט בית של החלטה יש

  אריה פכטר:

 . 2022-ב לי נדמה

  יורם אורבך:

 .2021 דצמבר

  יובל בן בסט:

 . זהו, 2021 דצמבר

  אריה פכטר:

 לנו יש כי, שם שינויים יהיו אז שעד מאמין אני, משנה לא, לכם אומר רק אני. בסדר

 .לי נדמה חמישי ביום פגישה איתם

  אריאל וייסוול:

 שהם לפני העניינים כל את לסגור המחוזית בוועדה רוצים קודם כי. התבטל זה, לא

 .יציגו

  אריה פכטר:

 כמות הגישו הם, כן גם, טקסטיל אופיס לגבי דיברנו הוועדה חברי עם היום גם אנחנו

 . המתאר בתכנית מאשר גבוהה יותר שהרבה דירות של

  יובל בן בסט:

 ?630-ה זה

 



 בס"ד
 

4 

 

  אריאל וייסוול:

 .כן

  אריה פכטר:

 שהבנתי מה לפי, לא וזה דיור יחידות 900 הגישו הם, 630-ה זה המתאר תכנית. כן

 מסחר מטר 45,000 שם הגישו המתאר בתכנית הם. יעבור לא זה המחוזית בוועדה

 התנגדות הגשנו שאנחנו בהתחלה שאמרתי מה גם, בכלל והיום, לי נדמה ותעשייה

 צונח זה, משרדים, מסחר של הנושא כל, תראו, 1000%-ל שרצינו, התעשייה באזור

 התעשייה באזור שיעבור מי רואה אני. אותם שייקח מי אין היום. דרסטית בירידה

 יעמוד וזה יבנו שאנשים טעם אין אז. להשכרה, להשכרה, להשכרה רואה גם, שלנו

 . לבן פיל כמו

  יובל בן בסט:

 ,שלך הרעיון לגבי, אריה. משנה הקורונה, ברור, כן

  אריה פכטר:

 .רואה שאני מה זה, 2022 דצמבר

  יובל בן בסט:

 מקדם שאתה שלך הרעיון לגבי, אריה. דצמבר עד הפסיקה? טקסטיל אופיס, מה

 ,כבר זה, במערב יהיה שדה יצחק של בינוי מהפינוי שחלק בעצם

  אריה פכטר:

, לנו שייתן במנהל המחוז מנהל עם דיברתי גם ואני המתאר מתכנית בחלק זה אז

 אנחנו. זה את מעודד די דווקא הוא, ההיפך, לא אמר לא הוא, קרקע שם לנו יקצה

, התעשייה אזור כל. המתחם כל את שיתכננו, מתכננים הם, לשם גם לקחנו היום

 אזור כל את שיכיל כוללני משהו לעשות, טלאי על טלאי לעשות רוצים לא אנחנו

 מאד אני. מולם עובדים אנחנו, מתכננים כבר יש, התעשייה אזור כל. התעשייה

 את נביא אנחנו מקום שהוא לאיזה או המחוזית לוועדה יגיע שזה לפני, תראו, מקווה

 .להגיד לי שהיה מה יותר או פחות זה. המקומית המועצה לישיבת זה

  יובל בן בסט:

, זה לגבי קשר אין או בשפירא א"לתמ משהו לעזור יכול זה גוריון בן לגבי, אריה

 ?מתאר בתכנית

  אריה פכטר:

 חברי את, לשם במיוחד אותם לקחתי, איתם ישבנו היום, בשפירא א"התמ לגבי

 יתקע שזה להיות מאד יכול, העיבוי את לעשות בשפירא א"בתמ נאפשר אם. הוועדה
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 אחד שבניין, מה על עדיף מה שאלה נשאלת אז. גוריון בבן בינוי פינוי הפרויקט כל את

 ,שקרוב או עיבוי לו יהיה

  יובל בן בסט:

 להיות יכול אז גוריון בבן בינוי פינוי וחלק א"תמ חלק לנו אישרו לא הם אם כי, לא

 .המצב את ישנה שזה

  פכטר: אריה

 אזור זה הטרומיים הבתים של באזור. אזורים לשני אותו חילקו הם גוריון בן, לא

 , הכנסת מבית, הילדים גני מאחורי מדובר בינוי הפינוי, אחד

  יובל בן בסט:

 ?אלמונית מסמטה

  אריה פכטר:

 פינוי אישרו הם, כאן גוריון לבן עד משם, הזאת הסמטה את יש, אלמונית מסמטה

 .ובינוי

  יובל בן בסט:

 . שבזי עד

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .לא, לא

  יובל בן בסט:

 .בוטינסקי'ז עד, ס"למתנ עד, הפוך אה

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 . ס"המתנ לכיוון, כן

  אריה פכטר:

 הגשנו אנחנו. עיבוי הגישו הם השני ובצד ובינוי פינוי אישרו הם בוטינסקי'ז עד

 .יתפוס לא זה הרוחות הלך את הבנתי שאני מה לפי אבל, הזה לעיבוי התנגדות

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 היא איך? מתה 38 א"תמ מעט עוד אם עיבוי שיהיה רוצה היא איך לי שתסביר אבל

 .כלכלי לא גם זה? ייקח מי, שם עיבוי תעשה

  אריאל וייסוול:

 . ספיר בפנחס שם קידום יש

  אריה פכטר:

 ,ספיר בפנחס אחד בניין יש
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  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .יספיק לא כבר עכשיו להגיש שירצה מי אבל, מתקדם הוא אבל, נכון, נכון

  גרגורי דובקין:

 . בלבד אחד בניין

  אריה פכטר:

 ,של הזה הפרויקט אם, נגיד בואי

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .בסדר, זה אם, לא

  אריה פכטר:

 פעם עוד ונחשוב נאשר אז יהיה ולא ייתקע עיבוי של הפרויקט שאם נגיד בואי, לא

 בו שאין דבר עושים שהם להאמין לי קשה, אומר רק אני. איתך מסכים אני, מחדש

 .תוחלת

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

. השולחן על 38 היה אז החשיבה את כשעשו או התכנית את שכשעשו להיות יכול, לא

 .דברים קרו מאז

  אריה פכטר:

 להגיד רוצה לא אני, מתקדם זה איך נראה בואו, טוב. קצרה לתקופה זה אבל, בסדר

 . עליהם אחראי להיות יכול לא שאני דברים על מהיום לך

  אריאל וייסוול:

 . מתקדמים הדברים אבל

  אריה פכטר:

 אבל, שפינוזה לגבי דבר אותו הם היום. זה לגבי תזוזה שיש חושב אני הכל הסך אבל

. להקל מוכנים לא הם. מטר 75-ה בתחום, פעם עוד זה כי, בעיה קצת יש לשפינוזה

 שהפרויקטים מטר 50-ל הקלה ביקשנו, מטר 75-ה על התנגדות הגשנו שם גם אבל

 .בהתנגדויות שם נהיה אנחנו להתנגדויות יגיע שזה ברגע אבל. לפועל לצאת יוכלו

  יובל בן בסט:

 ?במשהו להקל יכול שזה שם מסחרי מתוכנן לא גם שפינוזה

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .להקל שיכול מה זה, זהו

  יובל בן בסט:

 ?במשהו להקל יכול לא זה מסחרי זה אם להקל? נכון
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  אריאל וייסוול:

 .קדימה יותר מסחרי

  אריה פכטר:

 לכביש קרוב זה מטר 45-ה טקסטיל באופיס למשל, יותר לקרב יכולים הם מסחרי

 הם בשפינוזה. למגורים ורק אך זה מטר 75-ה. 1 מכביש מטר 75 צריכים לא הם, 1

 ,הבניה ואז, מטר 75 צריך לא שזה, מסחר זה הקדמי שבחלק תכנית עשו

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .אחרי מתחילה

  אריה פכטר:

 .מטר 75-ה אחרי

  יובל בן בסט:

 .טוב

 הצעות לסדר

  אריה פכטר:

 .לסדר הצעות, טוב

  אלאלוף: –לירז גונן עו"ד 

 . קטנים אנחנו, לעשות מה אין

  אריה פכטר:

 מועצה לישיבת יגיע שלא מועצה חבר, זה ולפי החוקים לפי, והלאה מהיום, תראו

 של לשאילתות מתייחס לא אני אז. השאילתות על אענה לא אני שאילתות ושאל

 לא ואני נמצאת לא והיא שאלות שואלת שהיא שלישית או שניה פעם כבר שזו, אנה'ז

 .נוכח תהיה, אותנו תכבד, שאלות שואל אתה אם. לענות מתכונן

  יובל בן בסט:

 .בשבעה שהיא המועצה ל"למנכ הבהרתי אני אבל, כן

  לאה רזון:

 .בסדר אבל. בשבעה לא היא

  יובל בן בסט:

 .בסדר

  לאה רזון:

 .בשבעה בעלה
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  יובל בן בסט:

 . עונים שכן היתה והמסורת

  פכטר:אריה 

 .המסורת את משנים אנחנו אז

  יובל בן בסט:

 .אוקי

  אריה פכטר:

 אתה. התשובה את לשמוע תבוא, שאלה שואל אתה, אותנו שיכבדו, אומר רק אני אז

 .התשובה את לשמוע לבוא לטרוח ולא שאלה לשאול יכול לא

  יובל בן בסט:

 .היום עד המסורת היתה זאת אבל. נכון

  אריה פכטר:

 ,שעברה פעם גם

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .עונה שאתה ואמרת זה על דיברו שעברה פעם גם

  אריה פכטר:

 ,זה על שהעברתי פעם

  יובל בן בסט:

 .טוב הרגיש לא, לעשות מה, שלי והבן הייתי אני כי

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .ענה הוא זאת בכל ובסוף זה על העיר מישהו אמרתי. ענה הוא, לא, לא, לא

  אריה פכטר:

 ששואלים אנשים. לענות מתכונן לא יותר שאני ואמרתי שעניתי אומר רק אני

 רחוב שיפוץ. חדש דף לסדר הצעות, טוב. התשובות את ישמעו שיבואו, שאילתות

 אסבר רק אני. וכדומה חדשה מדרכה סלילת כמו בוטינסקי'ז רחוב של בגבו היסמין

 ,היסמין רחוב כל, מהרחוב בחלק לא, מהרחוב בחלק, היסמין ברחוב, האוזן את

  יובל בן בסט:

 ?בוטינסקי'ז או יסמין

  אריה פכטר:

 .היסמין על שאלת. שניה לי תן
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  יובל בן בסט:

 . כן, בוטינסקי'ז רחוב של בגבו, כן

  אריה פכטר:

 התאורה עמודי כל את שם החלפנו גוריון בבן שעשינו הגדול בשיפוץ, היסמין ברחוב

 אנחנו, שהאקליפטוסים איפה, כצנלסון פינת ביסמין היום. המדרכות כל את ותיקנו

 ,הקרובים בימים להערכתי

  אריאל וייסוול:

 .חשמל חברת של לאישור ממתינים

  אריה פכטר:

 . לעבודה ניכנס אנחנו שם אז, חשמל חברת של לאישור ממתינים

  אריאל וייסוול:

 . בוטינסקי'לז היסמין בין

  אריה פכטר:

 הצעה המועצה של וההסתייגויות התחתית הרכבת M3 פרויקט בעקבות, שתיים

 של התעשייה באזור עוברת היתה הרכבת שאם החשיבות את בהסתייגויות להעלות

, תראו. הישוב של המתוכננת התרחבות לאור וזאת לישוב אדירה היתה התרומה אזור

 שהוא איזה שסוללים לא זה, לאומי פרויקט זה המטרו, M3-ה. שתבינו רוצה אני

. מליארדים על מיליארדים על מיליארדים משקיעים, כזה משהו או מדרכה או כביש

, מכך יתרה, אני ואז לכאן באו הם, 2017 בסוף לכאן באו הם, כשהתחלנו בזמנו אני

 .אביב תל לתוך מאזור ישיר קו לנו שיהיה ביקשתי אני

  אריאל וייסוול:

 . תקופה באותה M1-ל חיבור, גם מתוכנן עדיין M1-ה אבל

  אריה פכטר:

 .אביב לתל ייכנס מאזור שהמטרו, מכך יתרה, ביקשתי אני אז

  אריאל וייסוול:

 .לחולון לא, ישיר

  אריה פכטר:

 ,חולון עד לנסוע צריך אתה אליהם להיכנס כדי, היום כי

  יובל בן בסט:

 .מלאכה
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  אריאל וייסוול:

 .לא, המלאכה לא

  יובל בן בסט:

 .43 שם לנו יש המלאכה? למה

  אריאל וייסוול:

 .אחר משהו על מדבר אתה, ירידה לנו יש. יובל לא

  אריה פכטר:

 .המלאכה על עולה אתה, סליחה

  אריאל וייסוול:

 ,למטה מחליף, חולון לאמצע נוסע, במלאכה עולה אתה

  יובל בן בסט:

 . נכון, יש שעכשיו מה זה, זהו

  אריאל וייסוול:

 היה וזה יתחבר M1-שה, אביב לתל ישיר לנו שיהיה ביקשנו אנחנו אבל, בסדר

 .מחליפים הם פעמים ארבע כבר, החליפו והם בהתחלה

  אריה פכטר:

 ישיבה לנו היתה גם, התנגדות הגשנו אנחנו עכשיו גם. התוואי את הזמן כל משנים הם

 המחוזית בוועדה להם אמרתי אז שגם, ימים כמה לפני המטרו לגבי המחוזית בוועדה

 ימשיך, למובל מתחת שיעבור, המטרו של התוואי את ישנו אם אשמח מאד שאני

 עד ויגיע למובל יתחבר, השבעה הספר בית תחת באלכסון ילך, המלאכה מרחוב

 . הכדורגל מגרש לכיוון יעבור ומהמועצה למועצה

  יובל בן בסט:

 ?להופיע אמור זה בתים, אמור זה אנשים כמה

  פכטר:אריה 

 .פה בתים אין

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 . ציבורי שטח זה הכל

  אריאל וייסוול:

 .אחד אף

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 . כדורגל, ס"ומתנ מועצה, מובל
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  אריה פכטר:

 צומת פה שנקרא מה, בפינה המלאכה שמרחוב שלנו הבקשה, פעם עוד מסביר אני

 ומהמובל למובל יגיע, השבעה ספר לבית מתחת באלכסון ילך המלאכה מרחוב, טמפו

 הבקשה זו. שרון אריאל פארק לכיוון ויצא למועצה עד פה יגיע, המובל לאורך ילך

 לי קשה. סקפטי מאד, מאד, מאד אני, הבקשה את יקבלו שהם לכם להגיד. שלנו

 מיליוני עשרות עולה וזה אותם מעכב זה שינוי כל, תזוזה כל כי שיקבלו להאמין

 ,מבחינתנו אנחנו אבל. שינוי כל שקלים

 יעקב פרידמן:

 ?טמפו בצומת פה יסתיים שזה המקורית התכנית

  אריה פכטר:

 ?מה

  יעקב פרידמן:

 ?המקורית התכנית מה

  אריה פכטר:

 . הרצליה עד מגיע, ים בבת יוצא הוא M3 של המקורית בתכנית

  יעקב פרידמן:

 ?אלינו מתחבר זה איך

  אריאל וייסוול:

 .טמפו בצומת תחנה תהיה

  יעקב פרידמן:

 ?כך ואחר

  אריאל וייסוול:

 .השני לצד עוברים, יורדים רק שם אנחנו

  יעקב פרידמן:

 ?כך ואחר

  אריאל וייסוול:

 ?הבאה התחנה

 יעקב פרידמן:

 .כן

  אריאל וייסוול:

 .שרון אריאל בפארק
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  יעקב פרידמן:

 ?שרון אריאל לפארק יגיע הוא איך

  וייסוול:אריאל 

 ת. מתח עובר

 יעקב פרידמן:

 ?עכשיו שאמר כמו

  אריאל וייסוול:

 ממש פה עובר, ליכט' דר, ויצמן את חותך, במאי 1 ברחוב זה שלהם כרגע התוואי, לא

 .כאן

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 , כאן עובר, בארלוזורוב

  אריאל וייסוול:

 .הכדורגל מגרש לכיוון ויוצא

  אריה פכטר:

 . לי יצא לא, שלך לבית מתחת שיהיה לכוון ניסיתי

  יעקב פרידמן:

 ,מתחת יעבור לא שזה, שלנו ההתנגדות מה, לא

  אריאל וייסוול:

 .בסדר זה, חוששים אנשים, לא

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .שלהם לבתים מתחת יעבור שזה

  יעקב פרידמן:

 .בניינים שזה, מהלחשוש יותר הרבה יש ששם, הבתים כל מתחת אביב בתל עובר זה

  אריאל וייסוול:

 ,חוששים התושבים אם, יודע לא אני

  יובל בן בסט:

 . זה יותר קצת, זאת בכל, אביב מתל כפר יותר קצת אנחנו זאת בכל אבל

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ?הזה לדבר כפר קשור מה

  יובל בן בסט:

 ?לעשות מה, אביב תל כמו לא היא שלנו והתוואי שלנו האוכלוסייה, חשוב לא
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  יעקב פרידמן:

 ?בחינה מאיזה

  יובל בן בסט:

 . אביב תל לא אנחנו, הבחינות מכל

  יעקב פרידמן:

 שיש חושב לא אני בטיחותית מבחינה. הבטיחותי הקטע על רק מדברים אנחנו, לא

 . בעיה שהיא איזה

  אריאל וייסוול:

 אצלנו היו הם, התושבים עם ביחד אנחנו. תוואי שינוי מבקשים אנחנו, חשוב לא

 ,בפגישה

 יעקב פרידמן:

 ,יחליף, לחולון ייסע אביב לתל לנסוע שרוצה אזור תושב

  אריאל וייסוול:

 .יודע אתה אבל, למטה, כן

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .אזור בתוך התוואי שינוי זה עליו מדבר שאריאל מה, דבר אותו נשאר זה

  אריאל וייסוול:

 . האדמה בתוך

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ,יעבור פשוט שזה

  יעקב פרידמן:

 ?סופית תחנה זה שרון אריאל פארק

  אריאל וייסוול:

 ,השומר תל חולים לבית משם, לא

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .תעופה ולשדה

  אריה פכטר:

 יציאה לו תהיה שם, אונו לקריית מגיע, יהודה אור דרך ממשיך הוא משם, סליחה

 ,התעופה לשדה

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .תקווה ולפתח
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  אריה פכטר:

, הרצליה עד ומשם, שם שמואל וגבעת הברזל ומרחוב, אביב בתל הברזל לרחוב משם

 . בהרצליה היום עד

  גרגורי דובקין:

 . להרצליה פניה כך ואחר תקווה פתח

  יובל בן בסט:

 . גם התעופה לשדה שני מצד או

  אריאל וייסוול:

 . הקווים כל לא, מתפצל הוא

  אריה פכטר:

 , למה אותי תשאלו. לכם להגיד יודע לא אני, הסופי הקו זה אם אותי תשאלו

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .יודעים לא בעצמם הם כי

  אריה פכטר:

, גדולה מאד צעקה הקים ברק בני עיריית וראש, ברק בבני עובר לא הוא כי, סליחה

 עובר לא הוא ציבורית תחבורה של גדול הכי הצרכן שהוא הישוב, ברק שבבני זה איך

 כדי עולם מלחמת יעשו ס"וש ישראל אגודת של הכנסת חברי כל ולדעתי. ברק בבני

 .ברק בבני יעבור שזה

  אריאל וייסוול:

 .בצדק

  אריה פכטר:

 .להגיד יודע לא אני, התוואי את ישנו שלא אמרו לי

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ?אחר מטרו להם אין אבל

  אריה פכטר:

 ,להם יש, לא. להם אין

  אריאל וייסוול:

 .בוטינסקי'ז ברחוב יש

  אריה פכטר:

 .בוטינסקי'ז ברחוב
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  אריאל וייסוול:

 תחבורה של צרכנית היא ברק בני העיר אבל. ועולה תקווה מפתח שבא הראשי

 .ציבורית

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .לגמרי, לגמרי

  יובל בן בסט:

 עד אני. אותה להציע דקות חמש לנו מותר, שמעלים הצעה כל אגב, אריה, בעצם אז

, משנה לא אבל. כתוב זה, כן, כן, במסורת היינו פה אנחנו כי בזה השתמשתי לא היום

 ,במסורת פה אנחנו

  אריה פכטר:

 , מה מבין לא אני? הבעיה מה

  יובל בן בסט:

 מה כל לאור הזאת ההצעה את באמת הצעתי אני. דקות חמש אומר רק אני, שניה

 יותר או פחות גם זה שמתוכנן התוואי האם, אחת. לשאול שאלות שתי לי ויש שהיה

 ,אורחת לקחת מתכננים שהם מה בעקבות רוצים שהדיירים מה

  אריה פכטר:

 חלק יהיה שתעשה שינוי בכל, תוואי בכל, תראה. רוצים הדיירים מה יודע לא אני

 .נגד שיהיו חלק ויהיו בעד שיהיו

  יובל בן בסט:

 .ברור

  אריה פכטר:

 ישבו הם, מויצמן, ליכט' מדר פעולה וועד, הדיירים עם ישבתי אני, זה יכול לא אני

 שמחים היו די לדעתי הם. להציע הולך שאני התוואי את להם הסברתי ואני כאן אצלי

 קשה, יתקבל שזה, כן גם זה את להם אמרתי, להם או לכם להגיד אבל, שלי להצעה

 .נזקים למזער הכל את נעשה מבחינתנו אנחנו. לדעת לי

  יובל בן בסט:

 ?התכנית לפי, באזור פה בית באף כמעט לעבור אמור לא שזה אומר ואתה

  אריאל וייסוול:

 . אפשר אם, יקבלו אם

  אריה פכטר:

 .יקבלו אם
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  מזל שאול:

 ,נוספת דרך יש אם השאלה

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .התנגדויות להגיש רק

  מזל שאול:

 .התחבורה למשרד לגשת, הזאת לשיחה מעבר

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .4/8-ה עד התנגדויות להגיש

  יעקב פרידמן:

 .דבר שום על פה דנים אנחנו, ואומר חוזר אני, אריה

  מזל שאול:

 ,כמועצה אנחנו אז

  וייסוול:אריאל 

 .הגשנו

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 . מתנגדים והדיירים הגישה המועצה

 יעקב פרידמן:

 עוברים האלה הקווים, ה'חבר. כלום על, דבר שום על פה דנים אנחנו, אומר רק אני

 בתים מתחת. אביב בתל מעורב קצת אני, אביב תל כל מתחת, חולון כל מתחת

, פרטיים בתים כמה על, פרטיים בתים על מדברים  ואנחנו. שם שנה 600 שעומדים

 .כלום יקרה לא? ייפול שהבית חושבים הם מה

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .מהרעידות, מהרעש מפחדים הם

  יעקב פרידמן:

 .רעידות יהיו ולא רעש יהיה לא, שטויות איזה, ה'חבר

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 להקטין אפשר ואם. התנגדות שיגישו, התנגדות להגיד זכות להם יש אבל. יודעת לא

 . בסדר אז, ציבוריים שטחים דרך זה את ולהעביר

  יעקב פרידמן:

 ,לך אומר כבר אני
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  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .גורע לא זה

  יעקב פרידמן:

 .במובל שיעבור כדי אחד שקל עוד ישקיע לא אחד אף, לך אומר כבר אני

  אריאל וייסוול:

 .ה'יענקל בטוח לא, לא

 יעקב פרידמן:

 . בסדר

  אריאל וייסוול:

 .בטוח לא

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .יכולים שאנחנו מה כל לעשות צריכים אנחנו, תקשיב

  אריה פכטר:

 .המקסימום את לעשות צריכים כמועצה אנחנו

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .שאפשר מה ולעשות התושבים עם לעבוד, נכון

  בסט: יובל בן

 .בטח, לתושבים ולשמוע

  אריה פכטר:

 צריכים אנחנו, אחד בתושב שיפגע כדי המקסימום את לעשות צריכים כמועצה אנחנו

 כך כל לא, הזה התוואי את הצעתם מה, בזמנו אז גם אני. המקסימום את לעשות

. מאמין לא, גדול הוא שהסיכוי לך להגיד. יקבלו כן בהתנגדויות אולי, נראה, מוכנים

 .דבר בשום יפגע לא שזה כדי המקסימום את עושים אנחנו אבל

  יעקב פרידמן:

 . יפגע שזה סיכוי אין, יפגע לא זה

  אריה פכטר:

 ,פעם עוד לך אומר אני, יענקי

  מזל שאול:

 מאד נזק זה, טובות שנים כמה כבר אביב בתל נמשכת שהיא כמו תימשך הבניה אם

 . למשפחות גדול
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  יעקב פרידמן:

 . שם עובר והקו. במדינה ישנים הכי הבתים זה בוטינסקי'ז לאורך

  אריאל וייסוול:

, הזה מהמטרו חול גרגר נראה לא אנחנו באזור, אדמה תראה לא אזור, באזור פה

 , 44 לכביש מעבר הוא התארגנות שטח כי. באזור, אנחנו

  יעקב פרידמן:

 .שם יהיה, לא

  אריאל וייסוול:

 .חול גרגר נראה לא באזור אנחנו. 1 לכביש מעבר, הבא התארגנות שטח

  אריה פכטר:

 שתחנת איפה, הכדורגל מגרש ליד ההתארגנות שטח את לעשות ניסו בהתחלה הם

 לא אני ואמרתי התנגדתי אני. ההתארגנות שטח את פה לעשות ניסו הם, המשטרה

 לנו עושה היה פה וזה האדמה וכל סמיטריילרים זה כי, ואופן פנים בשום מוכן

 אתן לא אני, לכם יעזור לא ואמרתי האחוריות הרגליים על עמדתי. עולם מלחמת

 מנהלת את, המחוז מתכננת את גם הפעלתי ולשמחתי. הישוב לתוך כאן להיכנס לכם

 .שרון אריאל פארק לתוך ההתארגנות שטח את העבירו הן, המחוז

  יובל בן בסט:

 .הגיוני

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .מקום מלא שם יש, נכון

  יובל בן בסט:

 דבר ורק 30-ו 50 שחופרים מקומות יש. לבדוק צריך מטר 50 או 30 לגבי גם, אגב

 שיחה, כולנו, שהוא איזה לעשות ככה לי ויצא מוניציפלי פורום לנו יש, אחרון אחד

 ושאלתי איתו להיפגש ממליץ אני. ישראל רכבת ל"מנכ, מנהל, מיכה עם ישיבה או

, משנה לא. באזור להיות אמורה שהיתה הרכבת תחנת את הורידו בעצם למה אותו

 .תשובה לתת צריך שהוא אמר הוא, אותו שאלתי אני

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .רכבת פה להיות אמורה פעם אף היתה לא

  יובל בן בסט:

 . כן ברשומות, יש
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  אריאל וייסוול:

 .איתו דיבר אריה, תשובה ייתן אריה, רגע

  יובל בן בסט:

 ?מתי

  אריאל וייסוול:

 .שבועיים לפני פגישה לנו היתה

  אריה פכטר:

 .בזום, פגישה לא, ישראל רכבת עם פגישה לנו היתה

  אריאל וייסוול:

 .בזום

  יובל בן בסט:

 .זכר לא הוא. אוקי, בזום

  אריה פכטר:

, תראו אמרו הם אז, ביקשתי אני. רכבת תחנת לגבי שבועיים לפני פגישה לנו היתה

 ,פה יש כי. רכבת תחנת נעשה קילומטר חצי שבכל שבעולם הצדקה שום אין

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .ד"חב בכפר ויש חולון בצומת

  אריה פכטר:

 .בהולץ

  מזל שאול:

 .בהגנה

  אריה פכטר:

 .לפה אחד עוד יש, ההגנה לפני, לא, יש בהגנה

  יובל בן בסט:

 . מתאר בתכנית זה אבל

  אריה פכטר:

 כביש לאורך הציבורית התחבורה שבעתיד אמרו הם, ואופן פנים בשום מוכנים לא הם

 הולכים כי, מקרה בכל זה את תורידו אל להם אמרתי אני. מצוינת תחבורה תהיה 1

 .התעשייה ואזור דיור יחידות 1000-ל קרוב, גדולה שכונה שם לבנות

  יובל בן בסט:

 .נכון, שלנו המתאר תכנית, בדיוק
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  אריה פכטר:

 ,על יישאר שזה מבקש אני. לגדול הולך התעשייה ואזור דיור יחידות 1000-ל וקרוב

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .שלנו מהאוכלוסייה מחצית והם, מאיתנו רחוק לא פה שהם, ד"חב כפר

  אריה פכטר:

 .ד"חב כפר את הזכירו הם

 יובל בן בסט:

 ?אמרו הם ומה

  אריאל וייסוול:

 . הרכבת על שם שעולים אנשים בכלל שאין, טעות שזה

  יובל בן בסט:

 .הבנתי

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 . שלנו מהאוכלוסייה מחצית הם כי

  יובל בן בסט:

 .המתאר תכנית את להם שתראה

  אריאל וייסוול:

 . ד"חב כפר את דווקא אמר הוא, זה את העלה הוא

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .פה לנו ויעשה שם שיבטל, יפה

  יובל בן בסט:

 . טעות לא זה מתאר בתכנית פה אבל

  אריאל וייסוול:

 .זה את שישאירו אמרנו אנחנו

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .אצלנו וישים אותם שיבטל

  אריה פכטר:

 באמת אז אזור רק אומר כשאני, אזור רק אומר לא אני, מכך יתרה לכם אגיד אני

 ,שרון אריאל פארק את מציג אני, לא שזה להיות מאד יכול

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .נכון, נכון
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  אריה פכטר:

 הארץ מכל יגיעו, שרון אריאל פארק לתוך ייכנסו, כאן יעצרו אנשים אומר כשאני

 למכור מנסה שאני מה זה. חולון לתושבי נקודה עוד יהווה וזה שרון אריאל לפארק

 .שלנו הישוב את רק לא, להם

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .צודק

  אריה פכטר:

 הם אם. תישאר הנקודה, הזאת הנקודה את מורידים לא הם, מבינים לא הם אבל

 .זה את יעשו כן הם אז להם וכדאי כלכלי שזה יבדקו

  יובל בן בסט:

 .מעולה

  אריה פכטר:

 ?יובל, משהו עוד, טוב

  יובל בן בסט:

 .גמרנו הזה בעניין, לא

 דף חדששאילתות 

  אריה פכטר:

 במסמך הודעה הראשונה בפעם קיבלה המועצה תאריך באיזה. חדש דף שאילתות

 להיות צריכה היתה והאם כלולה שאזור התחתית הרכבת תכנית על המדינה מטעם

 ,היה לא פעם אף, לא אני בוטינסקי'ז ברחוב. בוטינסקי'ז ברחוב כלולה

  וייסוול:אריאל 

 .לא לעולם, לא, לא

  יובל בן בסט:

 ?לא

  אריה פכטר:

 יכול לא הוא. ככה, ככה, ככה ללכת יכול לא הוא, לא זה המטרו, שתבינו רוצה אני

 .מטרים מאות זה, ויציאות כניסות צריך המטרו. מטר 50 בכל תחנה לעשות

  יובל בן בסט:

 ,חודש תוך זה שההתנגדויות אמרו הם אם כי, זה על ידענו אנחנו מתי השאלה
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  אריה פכטר:

 עובדים הזמן כל הם, שינויים על עובדים הם הזמן כל המטרו, משהו לך אגיד אני בוא

 אני, הסופי הקו שזה אומרים שהם למרות, לך אומר אני, להיום נכון גם. שינויים על

 בני את יכניסו הם לדעתי לי, לך אומר אני. הסופי הקו יהיה שזה להאמין לי קשה

 .למטרו כן שלב שהוא באיזה ברק

  יובל בן בסט:

 והכל מאזור אמור שזה, הזה המטרו על הראשונה בפעם זה על ידענו אנחנו מתי

 ?לנו ששלחו

  אריה פכטר:

 עם באים פעם כל הם, שינויים יש פעם כל אבל, 2018-מ כבר מדברים המטרו

 ,הזה האחרון השינוי. שינויים

  אריאל וייסוול:

 ,השתנה מאז. פה לעבור כאילו צריכים היו M3 וגם M1 גם. 2017-מ, הנה

  יובל בן בסט:

 ?תעשייה לאזור להגיע כן אמורה M1 שאמרנו מה לפי

  אריאל וייסוול:

 . גלגולים הרבה עבר זה אומר אני. הורידו, לא

  אריה פכטר:

 .הלאה, טוב

  אריאל וייסוול:

 .פה להיות צריכה היתה התחנה

  אריה פכטר:

 .האיסוף נקודת את להם שניתן רצו הם, כן

  אריאל וייסוול:

 . כן

  יובל בן בסט:

 . אוקי, להיות אמורה שהיתה לחפירה הכוונה אולי אז

  אריה פכטר:

. (לתמלל ניתן לא - במהירות מקריא) את לעדכן בחרה לא המועצה למה, שתיים. טוב

 , בפייסבוק גם, פרסמנו הזמן כל אנחנו אבל, המועצה של פרויקט לא זה, תראו
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  מזל שאול:

 .שהקראת מה שמעתי לא

  אריה פכטר:

, לבד אנחנו. ככה נגיד, פרטיים לבתים מתחת לעבור אמור שהתוואי פרסמנו לא למה

 לא זה בית לאיזה מתחת, יעבור זה בית לאיזה מתחת 100%-ב יודע לא אני היום עד

 המטרו, פרסמו הם. שינויים שיהיו להיות מאד יכול, פעם עוד לכם אומר אני. יעבור

 יעבור, חלקה, גוש, דיור יחידת איזה לכל מתחת, זה איפה, מודעות תלה, פרסם

 פי על התנגדויות להגיש לאנשים נתן הוא, מכך ויתרה. פרסמו הם. המטרו

 .גם שלך הבית ליד לי נדמה. הפרסומים

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .בארלוזורוב עובר זה כי, נכון, כן

  אריה פכטר:

 .בכוונה מטרו הבית ליד לך סידרו אז. כן

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ?היום כל בספריה לי שעושים ומה, מטרו

  אריה פכטר:

 את לסבול מוכן היה לא ממך חוץ אחר שמישהו לך להגיד רוצה אני, לירז, לי תאמיני

 .לי תאמיני. ותודה לך הכבוד כל, זה

  אלאלוף: –גונן עו"ד לירז 

 .השני בצד אני, סובלות שלי הילדות

  אריה פכטר:

 .שם עובדים קונגו עם היום כל, לי תאמיני

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

, חלון תסגרו, נורא לא להן אומרת אני, בוכות שלי הילדות. רעש שהמון האמת, כן

 .בסדר והכל מזגן תשימו

  אריה פכטר:

 . טוב

  יובל בן בסט:

, אנה'ז של 1 מספר השאלה על לענות אפשרות יש אם רק. אנה'ז של זה, זהו אריה

 .הדין משורת לפנים

 



 בס"ד
 

24 

 

  אריה פכטר:

 ?אנה'ז של השאלה מה

  יובל בן בסט:

 .אפשרות יש אם, 1 סעיף, העלייה לגבי

  אריאל וייסוול:

 ?השאלה מה

  יובל בן בסט:

 ולגבי כסף נגבה שלא דצמבר עד חריגה הבקשה לגבי לסדר הצעה, השאלה לא

 .אפשר אם, להתייחס אפשרות יש אם. בוטינסקי'ז של בארנונה השינויים

  אריה פכטר:

 .שניה רק

  יובל בן בסט:

 .אפשר אם

  אריה פכטר:

 .שניה קדנציה כבר שאתה בכלל ואתה, מועצה חברי, שנדע הזמן הגיע

  יובל בן בסט:

 .שניה

  אריה פכטר:

 .המועצה ראש ולא מועצה לא, להחלטת נתון לא זה מיסים צו

  יובל בן בסט:

 .נכון

  אריה פכטר:

 .הפנים משרד להחלטת נתון זה

  יובל בן בסט:

 .הפנים

  אריה פכטר:

 חודש עד זה את להגיש צריך אני, המיסים בצו לעשות רוצה שאני שינוי כל אני, עכשיו

-ב יתפוס שזה כדי אני. 2021 מינואר, 2021 לגבי תופס זה 2020 במאי אני. מאי

 .2022 לגבי דבר אותו. מאי סוף עד לי נדמה להגיש צריך הייתי 2021

  יובל בן בסט:

 .ידוע, ברור
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  אריה פכטר:

, מה, בזה דנים לא בכלל כי, היום מהם ונבקש צחוק מאיתנו נעשה לא אנחנו, עכשיו

 כדי 2021 במאי להגיש יכול אני? עכשיו מבקש הוא מה, מטומטם זה המועצה ראש

 נכון. בשרונים הפרויקט לגבי גם שתבינו רוצה אני עכשיו. 2022 בשנת יתפוס שזה

, חניות לגבות צריכים אנחנו המיסים צו לפי. חניות מהם גבו כי התמרמרות שיש

 ,מיני וכל מחסנים

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .ציבורים שטחים

  אריאל וייסוול:

 .לא ציבוריים שטחים, לא

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .משותפים ציבוריים שטחים

  אריה פכטר:

 שטחים על גובים הרשויות ברוב למשל. גובים לא אנחנו משותפים שטחים, לא

 .בבניין לכם שיש החדר על, משותפים

  יובל בן בסט:

 .דיירים חדר

  אריה פכטר:

, הרבה יוצא זה. המשותפים השטחים וכל המעליות כל, הזה והחדר הזה והחדר הלובי

 היועץ עם בודק ואני מנסה אני זאת למרות. החניות ואשר מטרים יותר הרבה, הרבה

 מבין גם אני. חוקי לא שהוא דבר לעשות רוצה לא ואני ובדקנו. המועצה של המשפטי

 השגה יגיש מהתושבים מישהו אם, לבדוק מנסה ואני. הדיירים של ההתמרמרות את

 גבו שלא היום עד, בבניין אצלכם למשל כי. החניות נושא את לבטל שנוכל, החניות על

 .חניות אצלכם גם לגבות צריכים היו, נכון לא היה זה חניות

 יובל בן בסט:

 ?מדדו לא? בעצם זה את עשו לא ולמה

  אריה פכטר:

 .טעות

 :ם"הרמב אברהם

 .חניות רק זה אחרון בניין אבל
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  אריאל וייסוול:

 .ארנונה מנהל התחלף

  אריה פכטר:

 ?מה

  ם:"אברהם הרמב

 . עכשיו שאוכלסו האחרון הבניין רק

  יובל בן בסט:

 .בוטינסקי'ז על מדבר אתה, אחר משהו על מדברים אנחנו, לא, לא

  ם:"אברהם הרמב

 .כן

  אריה פכטר:

 , סליחה, סליחה

  יובל בן בסט:

 .דנקנר על מדבר הוא, לא, לא

  אריה פכטר:

 על עלתה המדידות חברת. המדידות את שתעשה מדידות חברת לקחנו אנחנו, סליחה

 כי, בהתחלה חניות גבינו לא B-ו A-שב נכון. D-ו C של האכלוס לפני היה וזה. זה

 צו לפי החברה, ואמרה באה המדידות כשחברת אבל. חניות לגבות לא היתה המטרה

 ,חניה שיש מקום ובכל בדנקנר וגם, B-ו A-ב גם חניות לגבות צריכים אתם, המיסים

  וייסוול: אריאל

 .7-ו 5 ובהרצל

  אריה פכטר:

 .7-ו 5 בהרצל וגם

  מזל שאול:

 ?1 בקפלן וגם

  אריאל וייסוול:

 .לאדמה מתחת שיש איפה רק, לאדמה מתחת להם אין, לא

  יובל בן בסט:

 .שמתחת מה לא, שמעל מה על רק לוקחים הם
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  אריה פכטר:

 דבר זה כסף, שתבינו רוצה אני, תראו, המשפטי היועץ עם ביחד עכשיו בודק אני אז

 הרבה שם יש באמת, שלדיירים רוצה ואני. חשוב הכי לא זה אבל, למועצה חשוב

 ,זה הרבה, זה הרבה, צעירים זוגות

  אריאל וייסוול:

 .התקופה גם

 יובל בן בסט:

 .בדיוק, והתקופה

  אריה פכטר:

 רוצה לא אני, תעצרו לכם אמרתי, לעשות שהתחלנו נכסים הסקר את למשל אני

 הסקר את עצרתי. 2021 לתחילת רק זה את תעבירו, עכשיו נכסים הסקר את שתעשו

 התעשייה באזור תתחילו להם אמרתי במיוחד, מדדו עכשיו עד שמדדו מה, נכסים

 כי, החניות לגבי, פעם עוד אומר אני אז. לאכלס שצריכים הבניינים את לקחו והם

 וגם בדנקנר גם לקחת אצטרך אני, בוטינסקי'בז גם חניות לקחת אצטרך אני אם

 .החניות של לנושא פתרון למצוא נוכל שאנחנו ומקווה מאמין אני. בהרצל

  יובל בן בסט:

 ?המתחמים בכל

  אריה פכטר:

 . המתחמים בכל

  אריאל וייסוול:

 אבל, קיבלת לא אתה, תגיש שאתה מספיק. כולם על עובד זה לאחד נמצא אם, כן

 . כולם על תופס זה, השגה ישיג אחד מישהו

  אריה פכטר:

 כל לגבי תופס זה אז מתקבלת שלו וההשגה החניות על השגה מגיש אחד דייר אם

 .השגה שהגישה מישהי ויש. התושבים

  אריאל וייסוול:

 ,ומחפשים המשפטי ליועץ עבר כבר, כן. המשפטי ליועץ עבר זה

  אריה פכטר:

 .קיזוז איתו נעשה אנחנו ששילם מי גם ואז תתפוס שההשגה מקווה אני אז

  יובל בן בסט:

 . גמור בסדר. מצוין, בהצעה הדברים רוח זה
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  מזל שאול:

 של שהתוספת אומר זה, המיסים צו של העניין על עכשיו מסביר שאתה ממה, אריה

 ,אוטומטית מבינה אני, תוספת בעצם שהיא 1.1%-ה

  אריה פכטר:

 .ההסדרים חוק לפי זה

  מזל שאול:

 אתה שבמאי אומר אתה כי, ממך מבינה שאני מה לפי? 2021-ב לתוקף תיכנס היא

 .2020-ל מאשר

  אריאל וייסוול:

 .מאי עד

  מזל שאול:

 תיכנס 1.1%-ה של התוספת אומרת זאת. 2021-ב לתוקף ייכנס וזה 2020 מאי עד

 ?2021-ב

  אריאל וייסוול:

 .אלינו קשור לא זה, לא

  אריה פכטר:

 , רגע, לא, לא

  אריאל וייסוול:

 ?ההסדרים חוק

  מזל שאול:

 .זה על שואלת אני

  אריה פכטר:

 . צודקת היא, שניה לי תן

  אריאל וייסוול:

 .הבנתי לא

  אריה פכטר:

 .המיסים את מעלה היא בכמה שנה כל מפרסמת המדינה

  מזל שאול:

 .1.1 על הודעה היתה. נכון
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  אריה פכטר:

 לתוקף ייכנס שזה הכוונה 2020 במאי או באפריל זה את פרסמה היא ואם, סליחה

 .הכוונה זו, 2021 מינואר

  מזל שאול:

 .הקורונה תקופת אחרי בעצם שזה

  יובל בן בסט:

 .הקודמת בישיבה שהיה מה זה

  מזל שאול:

 .לדעת אותי מעניין זה כי שואלת אני אבל, הייתי לא אני, יודעת אני

  אריאל וייסוול:

 .בכלל בנו תלוי לא זה

  מזל שאול:

 ,1.1%-ה על שוויתרו מקומיות רשויות יש כי

  אריאל וייסוול:

 לא זה, הפנים משרד של אישור בלי לוותר יכול לא אחד אף, לוותר יכולים לא הם

 . נכון

  מזל שאול:

 . ברור

  אריאל וייסוול:

 .הפנים משרד של אישור צריך ארנונה להוריד גם, לא אחד אף. נתנו ולא ביקשו גם

  אריה פכטר:

 . לסדר הצעות. הלאה, טוב

  אליהו פלוריזדה:

 .ללכת חייב אני כי, כך ואחר ההצבעות את לעשות אפשר

  אריאל וייסוול:

 . לאישורים לעבור, הפסקה לעשות צריך

   אריה פכטר:

 .ללכת יכול אתה רוצה אתה אם, אלי, טוב

 

 דה עזב את הישיבה(פלוריז אליהו מר)
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  אריה פכטר:

 רק הגיע זה כי בכתב זה על עניתי לא אני. מזל של ושאילתות לסדר הצעות יש, הלאה

 צריך לא אני החוק לפי גם. עסוק מאד מאד הייתי, היום זה את ראינו, בבוקר היום

 נלך אנחנו אבל. המועצה ישיבת לפני שעות 24 לפחות זה את להגיש צריכים כי לענות

 ?מזל, אחד לסדר ההצעה מה, כן. הדין משורת לפנים

  מזל שאול:

 מאמץ שנעשה יודע ואני הניקיון של בנושא דנים פעמים הרבה אנחנו, ראשונה הצעה

 של לכיוון ללכת כן היא שלי ההצעה. נעשה ובאמת שיפסה ואבי ניקיון ויש פיקוח ויש

 סיירת באמת קמה, שנים מעט לא לפני, שבזמנו שכמו חושבת אני. ניקיון נאמני

 עם השיח ואת בישוב הוונדליזם את מיגר באמת וזה הוונדליזם של הרקע על הורים

 , הסביבה משרד של הזאת התכנית את יש אז. חיובי לכיוון אותו וניתב הנוער

  אריה פכטר:

 . שהצעה חושב לא אני. זורמים אנחנו שטוב מה, מזל, בעיה אין

  מזל שאול:

 .זה את לקבל מציעה אני

  אני אריה פכטר:

 איך נבדוק אנחנו, נכון זה את עושים איך לראות צריך, שאול מזל של ההצעה בעד

 ,נכון זה את עושים איך שנדע אחרי. נכון זה את עושים

  אריאל וייסוול:

 .זה על דיבר גם גרגורי

  אריה פכטר:

 . בזמנו זה על דיבר גרגורי גם, נכון

  אריאל וייסוול:

 .בוועדה אורי עם, לא

  מזל שאול:

 .לסייע מוכנה אני

  אריה פכטר:

 , אומר רק אני, בעיה אין

  מזל שאול:

 .הזאת בדרך מאמינה מאד אני
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  אריה פכטר:

 . זה את עושים את אבדוק אני, אבדוק אני מחר, נכון זה את עושים איך כשנראה

  לאה רזון:

 . כלום ממש, גדול סיפור לא זה

  מזל שאול:

 .זה על קראתי אני, נכון

  לאה רזון:

 .מהפייסבוק הוצאתי, כן

  אריה פכטר:

 ?הכשרה שהיא איזה לעבור צריכים הם

  מזל שאול:

 .הסביבה איכות משרד מטעם אבל, הכשרה יש

  לאה רזון:

 .דקות 20 של קטן מבחן גם ויש האינטרנט דרך זה

  אריה פכטר:

 ואם, זה עם הולכים אנחנו שטוב מה, חברים, בעיה אין, מי נבדוק אנחנו, בעיה אין

 ולישיבת זה את עושים איך נבדוק אנחנו. בעד אנחנו הישוב את לנקות יעזור זה

 איך מחרתיים, מחר לראות, זה את שתקדמו רוצה אני, לאה, נבוא כבר הבאה מועצה

 . זה את עושים אנחנו

  לאה רזון:

 .בעיה אין

  אריה פכטר:

 השאלה מה, הלאה. זה את נעשה, כזה משהו או לתושבים פרסום להוציא צריך ואם

 .מזל כן. שאילתות? הנוספת

  לאה רזון:

 . היתושים על

  אריאל וייסוול:

 . האחרון ברגע היום הגיע זה

  לאה רזון:

 .אקריא אני, הנה
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  מזל שאול:

 .טובה תעשי, תקריאי

  לאה רזון:

. בישוב נרחבות וריסוס ניטור פעולות על דיווחתם 3-20 מספר 25/5 בתאריך בישיבה

 בגינות או בחוץ לשבת יכולים לא רבים ואנשים בעיצומה עדיין התופעה זאת עם יחד

 בנושא שייעשו הסברה פעולות על גם דיווחתם. היתושים מכת מפאת הציבוריות

 האם, והריסוס הניטור נתוני את המועצה מליאת בפני להציג אבקש. ראינו לא אולם

 ערים, שטחים שיחייב הסביבה איכות משרד עירוב או התייעצות פעולת נעשתה

 מנת על עומדים מים מקור, חולון, מים מקווי, שרון אריאל פארק כגון לישוב סמוכים

 ? לעשות המועצה בכוונת מה ממוגרת אינה והתופעה היות. התופעה למיגור לסייע

  אריה פכטר:

 .דרסטית ירידה יש אחרות שנים לגבי השנה שהיתושים חושב אני' א, טוב

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .ירידה יש

  אריאל וייסוול:

 .מרססים

  לאה רזון:

 . אין אצלי

  אריה פכטר:

 . באזור גם אני גם, ירידה יש

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .מרגיש לא אתה אבל, אריה. ירידה יש, לא, לא

  אריה פכטר:

, מרססים ואנחנו דרסטית ירידה ויש, בישוב אורח לא אני, באזור גר גם אני, חברים

 ,מכך יתרה, רק ואני מרססים, מרססים

  אריאל וייסוול:

 . מזמן לא פרסום לנו היה? נכון. מזמן לא פרסמנו דווקא

  יובל בן בסט:

 .חזקה תקופה היה חודשיים לפני אבל

  אריאל וייסוול:

 . לא
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  אריה פכטר:

 זה, מושב אני, היתושים של העיקרי המקור, חושב אני, המקור, תראו, מכך יתרה

 שעלינו פיצוץ שהוא איזה היה. עומדים מים הזמן כל שם עומדים היו. המובל היה

. זה את לגלות הצלחנו ולא חודשים גבי על חודשים הזה הפיצוץ את שחיפשנו, עליו

 והוא קרקעי בתת קפלן פינת רמז ברחוב הוא שהפיצוץ גילינו בערך ימים עשרה לפני

 בא כשאני בוקר וכל הזאת הבעיה את פתרו ולשמחתי, המובל לתוך המים את מביא

 יתרה. יבש כבר 95%, המובל אבל. מים עוד יש אם לראות למובל הולך אני למועצה

 44 לכביש מתחת עברתי. חולון לכיוון, המובל לתוך האוטו עם נסעתי אני, מכך

 לא, ל"המנכ לי אמר, שירססו מהם וביקשתי שקמה למי פניתי. מים שם שיש וראיתי

 לתוך מים שיזרימו מוכן לא אני, הסביבה לאיכות ופניתי, מוכן לא אני, שירססו רק

 יישארו המים, יעשה זה מה אבל, המובל את לחסום אחת, אופציות שתי לי יש. המובל

. בחולון לחסום יכול לא אני, שלי השיפוט שטח בתחום לחסום יכול אני, שלי בקצה

 מאיכות גם ביקשתי אני אבל. יודע לא היתוש אבל 44-ל מתחת יעמדו המים אז

 את שמזרים המפעל את איתרו כבר הם. הזה על שיעלו שקמה ממי גם, הסביבה

. לא או יבש זה אם, האחרונים בימים שם הייתי לא כי לכם להגיד יודע לא אני. המים

 מאיגוד ביקשתי גם דבר אותו, שרון אריאל בפארק גם דבר אותו, פועלים אנחנו אבל

 פניתי אבל, דברים ובכאלה בריסוס עוסקים לא שהם אומרים דן ערים איגוד. דן ערים

 ,בנחל מים שם עומדים אם לכם להגיד יודע לא אני. בזה שיטפלו הסביבה לאיכות גם

  גרגורי דובקין:

 .מים שם יש בנחל

  אריאל וייסוול:

 .שם ניקו הם

  אריה פכטר:

 .ניקו באזור

  אריאל וייסוול:

 .היבואן מול

  פכטר: אריה

 .המובל כל את ניקו, הניקוז רשות את הכנסתי אני באזור. הכל את ניקו באזור

  אריאל וייסוול:

 . למטה היבואן מול, שם המובל כל את, כן
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  אריה פכטר:

 . בזה מטפלים אנחנו אז. התעשייה באזור גם

  גרגורי דובקין:

. זה את יודעים תמיד לא התושבים אבל, דברים הרבה עושים במועצה, שניה, אריה

, הסביבה לאיכות הוועדה, עשינו לא זמן הרבה בוועדה וגם הריסוס את כולל גם זה

 כן איפה המועצה באתר לפרסם ביקשנו הקודמת בוועדה גם אבל. הקורונה בגלל

 .זה את עשתה המועצה. ריסוס עשינו

  אריה פכטר:

 .נכון

  גרגורי דובקין:

 . יודעים לא שהתושבים, גם פרסום שיהיה אז

  אריה פכטר:

 ,שאלה אותך אשאל אני, גרגורי

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .פרסום היה במקרה השבוע

  אריה פכטר:

 ?מה אז להתלונן ממשיכים ואנשים פרסמנו אם

 יובל בן בסט:

 . עושים שבאמת מראה זה. צודק הוא, מפרסמים שכן חשוב מאד משהו בזה יש

  אריה פכטר:

 ?נכון, פרסמנו ואנחנו ביקשתם אבל

  אריאל וייסוול:

 . בעיה אין, בסדר זה אבל, להגיד מה למישהו יש תמיד מפרסם שאתה מה, יודע אתה

  גרגורי דובקין:

 ,אבל

  אריאל וייסוול:

 .בסדר זה אבל, להגיד מה יש תמיד, לא, לא

  גרגורי דובקין:

 לכסף יחסית אפסית עלות זו זה את לפרסם של העלות. העבודה את עשית בפועל כי

 .תפרסם, שהושקע ומאמץ
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  אריה פכטר:

 באזור שעושים ריסוס כל, המועצה של באתר זה את נעלה, זה את נפרסם, חבריה

 ?מזל, הכוונה מה, מימון ספר בית שאילתות, הלאה. זה את ולפרסם זה את להעלות

  מזל שאול:

 פה ואנחנו שלישית קדנציה כבר אני, באמת אנחנו, מימון ספר בית לגבי השאילתה

, יוספטל ספר לבית הקצאות או השבחה היטלי או רים"תב מאשרים שנה כל באמת

. לשיפוץ מימון ספר בית של בנושא נגענו באמת לא פעם אף אבל. השבעה ספר לבית

. כיתות להרחבת כרגע משהו לא, השטח פני על מאד משהו, יודעת אני, שיפוץ היה

 הוא אם גם, קיים שהוא והחלטנו, שנקרא מה, פה שהוא זמן כל, אומרת אני עכשיו

 אז, שהוא איזה ולתת להתייחס אליו גם שצריך חושבת אני, תלמידים מאד מעט עם

 . הקרוב לקיץ לא אם, לפחות 2021-ל שלנו בתכנית זה את יש אם שואלת אני

  אריה פכטר:

 .טוב

  מזל שאול:

 .2020-ב כבר זה את להקצות שצריך חושבת שאני למרות

  אריה פכטר:

 התוספות כל. החינוך משרד ידי על נעשה זה חינוך מוסדות שיפוץ. אסביר אני בואי

, החינוך משרד ידי על נעשה זה, השבעה ספר בבית, יוספטל ספר בבית שעשינו

 נתן החינוך משרד נגיד. החינוך ממשרד לכסף להשלמה זה פותחים שאנחנו רים"התב

 ר"התב, 7 או 6 לעלות צריך היה הפרויקט, ח"ש מיליון 4-5 השבעה ספר לבית

 לא אחד ואף בקשה הגשנו אנחנו. יוספטל ספר בית דבר אותו. להשלמה זה שפתחנו

 ואני. מימון ספר בית בוגר הכל סך אני כי, מימון ספר בית נגד שאני בי לחשוד יכול

 שאני בי לחשוד יכול לא אחד ואף. מימון ספר בית בוגר אני, מקום בכל זה את אומר

 היית את אם יודע לא אני, הספר בתי של הוועד עם פה ישבתי אני. מימון ספר בית נגד

 בתי של הוועד עם, אני. מאד הרבה שם מבקר אני אבל, מימון ספר בית בתוך פעם

 ישבתי אני. החינוך שר היה שבנט, היהודי הבית מטעם כנסת חברי לפה הגיעו, הספר

 . מטעמם כנסת חברי מספר עם פה

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .מועלם שולי עם

  אריה פכטר:

 .החקלאות שר שהיה, השני וגם מועלם שולי עם גם
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  אריאל וייסוול:

 .כזה גבוה, כן, כן

  אריה פכטר:

 .הגבוה, כן

  יובל בן בסט:

 .כולם על עולה מועלם שולי אבל

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .בטוח זה

  פכטר:אריה 

 .מרקס דני עם, איתו וישבתי, הנוסף הכנסת חבר וגם מועלם שולי עם גם

  אריאל וייסוול:

 . מוטי, מוטי

  אריה פכטר:

 ישבתי, לוטן, שלהם הוועד עם וגם מרקס דני עם וגם יוגב מוטי עם ישבתי. יוגב מוטי

 שתביאו שקל כל, עליו תלחצו, שם שר לכם יש היום להם אמרתי. להם התחננתי, גם

 ,בקשות והגשנו. כסף להביא מסוגלים לא הם. שקל מוסיף אני

  מזל שאול:

 ?הקצאות נותן לא החינוך שמשרד אומרת זאת

  אריאל וייסוול:

 .במסמכים זה את לי יש. שלילה קיבלנו פעמים שלוש החינוך משרד

  אריה פכטר:

, בשטח פה היה בנט של העוזר, לנו שיעזרו החינוך למשרד פונים פעם כל אנחנו

 איזה עוד לנו נתן הוא, עוזר שהוא איזה עוד פה היה שלושה שבועיים לפני לשמחתי

 . רעיון שהוא

  אריאל וייסוול:

 .רעיון איזה לנו נתן

  אריה פכטר:

 פעם עוד נגיש אנחנו. שלו הרעיון את מקבלים אנחנו, רעיון שהוא איזה לנו נתן הוא

 בבית התלמידים מספר לשמחתי, תראו, לכם להגיד רוצה לא אני. החינוך למשרד

 שם והכיתות. ילדים 38, 37 כבר נרשמו השנה' א בכיתה ואם. וגדל הולך מימון ספר

 בבתי מבקר ואני שם הייתי אני, קטנות שהכיתות לכם אומר אני. קטנות כיתות הן
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 יכול, 21 על חיובית תשובה לנו ייתן לא החינוך משרד אם. קטנות הכיתות. הספר

 רוצה לא אני, התקציב יהיה מה לראות נצטרך, המועצה מתקציב שאנחנו להיות מאד

 נעשה המועצה מתקציב שאנחנו להיות מאד יכול, כסף יהיה, רים"תב, לכם להגיד

 הרי כי, החינוך משרד של השתתפות היה זה אם שמחים היינו אנחנו. השיפוץ כל את

 השיפוצים כל, שתבינו אבל. המקום לתושבי אחר משהו עושה אני, לי שנשאר הכסף

 . לתת מוכן לא החינוך משרד וכאן. החינוך משרד בהשתתפות היה זה שעשינו

  יובל בן בסט:

 ?מימון לעומת ביוספטל שעשינו שונה משהו יש

  אריאל וייסוול:

 ,עומדים לא הם, התלמידים מספר בגלל

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ?מדי נמוכים שהם

  וייסוול:אריאל 

 . כן

  אריה פכטר:

 מחיר הצעות לוקחים אנחנו, שיציעו ביקשתי כבר אני, מכך יתרה לכם אגיד אני, טוב

 ?לתכנון עכשיו ר"לתב זה את תעלה אולי. תכנון על כבר

  אריאל וייסוול:

 ? אפשר, להעלות אפשר אם

  אריה פכטר:

 .יכול לא אתה, לא

  אריאל וייסוול:

 . המספר את לנו אין, אה? לא למה

  יובל בן בסט:

 ?שונות הן

  יורם אורבך:

 . מספר לך להגיד יכול אני, בעיה לא מספר

  אריאל וייסוול:

 ?למה

  יורם אורבך:

 . יום בסדר להופיע צריך זה כי
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  אריאל וייסוול:

 ?מכולם אישור מבקשים אנחנו אם אבל

  יורם אורבך:

 . נבדוק זה אחרי מקסימום, זה את תעשה, מה יודע אתה

 יובל בן בסט:

 ?דברים להעלות יכול שאתה בשונות כאן אין, שאלה לי יש אבל, יורם, רגע

  יורם אורבך:

 . רים"תב לא, תקציבים לא, שלא דברים יש

  אריה פכטר:

 .זה את אבדוק אני

  אריאל וייסוול:

 .עכשיו נצביע אנחנו

  אריה פכטר:

 .לתכנון שקל 150,000 ר"תב על נצביע אנחנו

  אריאל וייסוול:

200. 

 אריה פכטר:

 בית על לבנות היא הכוונה. מימון ספר בבית אגף הוספת תכנון על שקל 200,000

 יש, שם להוסיף, אחת קומה, אחד מקום יש, הספר בית את שמכיר מי, מימון ספר

 . תוספת מטר 250-300-ל קרוב

  אריאל וייסוול:

 .זה את בדקנו כבר

  אריה פכטר:

 אם, פעם עוד אומר אני אז. ח"ש מיליון 3-ל קרוב של עלויות זה, זה את בדקנו אנחנו

. שקל נוסיף אנחנו ייתן החינוך שמשרד שקל כל, החינוך ממשרד זה את להוציא נצליח

 לצערי אז, איתנו להשתתף לא, לתת לא יתעקש פעם עוד החינוך ומשרד ובמקרה והיה

 חשבון על שזה ברור לכם שיהיה אבל. המועצה מתקציב זה את לעשות נצטרך אנחנו

 אני אז. אחד במקום רק יכול אני, לחלק שקל 100-ה את יכול לא אני כי. אחר משהו

 ר"תב על להצביע אבקש אני, היום לסדר ההצעות במסגרת להצעה גם זה את אעלה

 . לתכנון ח"ש 200,000
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  אריאל וייסוול:

 .הבאה המועצה בישיבת זה את נעלה, לא אם, טוב, יתקבל זה אם

  מזל שאול:

 .שאפשר מה כנסת חברי עם שלי בקשרים לסייע מוכנה אני

  אריאל וייסוול:

 .שאלה איזה

  מזל שאול:

 .לעזור יכולה שאני מה

  אריה פכטר:

 .להשיג הצליחו לא הם, בטלפון איתם מדברים שהם כנסת חברי להם יש

  מזל שאול:

 .אולי

  לאה רזון:

 .שתנסה, בסדר

  פכטר:אריה 

 טוב וזה שמביא מועצה חבר כל, את רק לא, רעיון כל, הצעה כל, קודם לך אמרתי איך

 . זה את מקבלים אנחנו, לישוב

  מזל שאול:

 .לנסות מוכנה אני

  אריה פכטר:

 .מהישוב לי אכפת אני? זה את עושה מי לי אכפת אני? זה את עושה מי לי אכפת מה

  מזל שאול:

 ,פשוט אז שולחים שאתם מסודרת כזאת בקשה שיש ברגע

  אריאל וייסוול:

 מה כל, הדחיות כל, הבקשות כל, הכל יש, אומר אני, מה, בחינוך הכל מסודר יש

 .התכנונים כל, לנו שאישרו

 שלא מן המניין,  2020-1אישור פרוטוקול ישיבה מס'  – 1סעיף 

 אישור צו המיסים

  אריה פכטר:

 צו ישיבה פרוטוקול אישור בעד מי. המניין מן מועצה לישיבת נעבור. הלאה, טוב

 . היד את ירים בעד מי, שהעלינו המיסים
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  מזל שאול:

 . הייתי לא, נמנעת אני

  אריה פכטר:

 .בעיה אין, שלא מי, בסדר

  יובל בן בסט:

 היה לא זה פשוט, השאילתות ואת השאלות את שם לתקן ביקשתי אבל הייתי לא אני

 אני ופה, קודמת בישיבה גם יצר זה אפילו. השמות בלי גם, מבולגן היה זה, מסודר

, מפה אחד כל של גם, והצעה שאילתא כל על חשוב מאד מאד, מכם אולי גם מבקש

 ,להכניס שלו השם את גם

  לאה רזון:

 .לפנינו רשמנו, זה את קיבלנו, בסדר

  יובל בן בסט:

 . בעיה שהיא איזה פה יצר זה כי

  לאה רזון:

 נרשום אנחנו הבאה ופעם, אנה'ז היתה זו הנושא את שהעלה מי, בעיה שום יצר לא

 .השמות את

  יובל בן בסט:

 .חשוב ממש

  לאה רזון:

  .בסדר יהיה הכל

  .המיסים צו על הישיבה פרוטוקול את קולות ברוב מאשרים :חלטהה

 2020-4אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  – 2סעיף 

 את ירים בעד מי 20-4 מועצה ישיבת פרוטוקול אישור. הלאה, טוב פכטר: אריה

 .היד

 ?נכון, 2 סעיף יובל בן בסט:

 .כן אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 . היינו לא אנחנו יובל בן בסט:

  .בעיה אין אריה פכטר:

 . 20-4 מועצה ישיבת לפרוטוקו את קולות ברוב מאשרים :חלטהה

 

  יובל בן בסט:
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 . ישיבות שתי היו

  אריה פכטר:

 . ישיבה אותה היתה זו

 

 אשינוי בהעברת כספי סיוע להסעות תלמידים לשנת תשפ" – 3סעיף 

 

 אריה פכטר:

 די בעיה לנו יש, תראו. א"תשפ לשנת תלמידים להסעות סיוע כספי בהעברת שינוי

 הסעות על החזר מקבלת המקומית המועצה. החרדים של ההסעות לגבי משמעותית

 הייתי שאני פרגן שושי, אחת גברת יש בירושלים. במיפוי שהם תלמידים עבור רק

 של המיפוי את להרחיב ממנה מבקש ואני, פעמים של מועט לא מספר כבר אצלה

 הספר לבית לנסוע צריכים החרדי במגזר שהילדים אומרים הם אבל. אזור תלמידי

 .לחולון דהיינו, החזר נותנים הם זה על, אליהם קרוב הכי

  אריאל וייסוול:

 . קילומטר לפי להם יש. חולון כל לא גם

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ?אחרים מקומות מיני מכל נוסעים חלק ואצלנו

  אריה פכטר:

 משתתפים לא הם אז אביב בתל לומד או ים בבת לומד וילד בראשון לומד ילד ואם

 . ההוצאות בהחזרי איתנו

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ?לחולון נוסע היה שהוא כמו נותנים לא גם הם? בכלל

  אריה פכטר:

. תלמיד לפי צריך דעתי לפי, להם ואמרתי באתי שאני מה, טענתי שאני מה זה. לא, לא

 או לראשון נוסע או סבא לכפר נוסע הוא אם לך אכפת מה, שקלים 10 מגיע בחולון

 ,ים לבת נוסע

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .שקלים 10-ה את לי תן

  אריה פכטר:

 .לתת מוכנים לא הם. שקלים 10-ה את לי תן

  מזל שאול:
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 ?פעם עוד החינוך משרד

  אריאל וייסוול:

 . החינוך במשרד חרדי אגף להם יש. החרדי האגף, החינוך משרד, כן

  אריה פכטר:

 ,החרדי מהמגזר כנסת חברי מעט לא עירבתי בזמנו אני. לתת מוכנים לא הם

  אריאל וייסוול:

 .פה היה גפני

  אריה פכטר:

 על לשאת יכולה לא המועצה. דבר שום זז לא ולצערי. בזה שיטפלו החרדי מהמגזר

 .כסף מאד הרבה למועצה עולה זה כי, כל את שלה הגב

  יובל בן בסט:

 ?יותר או פחות כמה

  אריה פכטר:

 .ח"ש 250,000 כמו משהו החרדי למגזר רק

  יובל בן בסט:

 ?-ב

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .שנה

  אריה פכטר:

 .בשנה

  אריאל וייסוול:

 .אפילו יותר

  אריה פכטר:

 250,000 ולתת. אביב לתל בהסעות איתו משתתפים שאנחנו אחד למגזר רק וזה

 ,ח"ש

  מזל שאול:

 ?הנוספים המגזרים מה, אחד מגזר הכוונה מה

  אריה פכטר:

 .איתם משתתפים לא אנחנו

  וייסוול: אריאל

 .כולם עם לא
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  אריה פכטר:

 .משתתפים אנחנו כולם עם לא

  אריאל וייסוול:

 . הבעיה זו, מיני כל יש, זרמים מיני כל יש

  גרגורי דובקין:

 תקצוב מקבלים ולא אזוריים בין, אזוריים ספר לבתי שנוסעים חילוניים יש

 .מהמועצה

  אריה פכטר:

 . פה גם דבר אותו זה החרדים על אומר שאני מה, דבר אותו זה אז

  גרגורי דובקין:

 .הזה בחלק משתתפת המועצה, לא, לא

  מזל שאול:

 . החרדי למגזר רק משלמים אנחנו היום

  אריה פכטר:

 ?מה

  גרגורי דובקין:

 .משתתפת המועצה מהחרדים בחלק

  אריה פכטר:

 .קטנה קבוצה רק

 

  גרגורי דובקין:

 ?הקבוצות מיתר שונה הזו הקבוצה מה אז

  אריה פכטר:

 שהם איזה לקבוע שלנו המטרה. זה את לעצור רוצים אנחנו זה בגלל, זהו אז

 חינוכי במוסד שנוסעים תלמידים 40-ש נקבע נגיד, תלמידים של שכמות קריטריונים

 לא אני. הנסיעה בהוצאות תשתתף, ההסעות את נקבע לא, תשתתף המועצה, אחד

 לא אם, נקבע אנחנו אז. שקלים אלפי מאות זה, פעם עוד זה כי, להשתתף מתכונן

 במגזר כנסת חברי לכמה אמרתי גם אני כי, החינוך ממשרד בהכנסות שינוי יהיה

 אז. אתכם משתתף שאני ההסעות את לכם מפסיק אני לשינוי תדאגו לא אם, החרדי

 אמרתי, להם להפסיק הולך אני למה גדולה מאד צעקה קול קמה האחרונים בימים

, לי לא. לכספים לי תדאגו לכם לתת אמשיך שאני רוצים אתם, משמעית חד להם
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 זה להם אמרתי. אתכם להשתתף אוכל לא אחרת אני כי לכספים תדאגו, למועצה

 כל. תלמיד לפי לקבוע צריך. תלמיד לפי ולא ספר בתי לפי הולכים שאתם אבסורד

 את לי תנו. שקלים 10-ה את לו להעביר איך אדאג זה אחרי אני, שקלים 10 תלמיד

 . שקלים 5 עוד אוסיף שאני להיות ויכול שקלים 10-ה

  אריאל וייסוול:

. להסעות כסף להם והעברנו, שנוסעים למי, שלנו התושבים לכל העברנו השבוע, אריה

 . בחולון שלומד בן לי יש, לחשבון קיבלתי אני, לחשבון קיבלה לירז

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 . 300, כן

  אריאל וייסוול:

 .החינוך ממשרד מקבלים כי זה

  אריה פכטר:

 ,שם לומד שלך שהבן בגלל זה אבל

  אריאל וייסוול:

 .הוצאות מחזירים אנחנו. ולירז, זה בגלל רק

  מזל שאול:

 החזר מקבלים העניין לצורך החילוניים התלמידים אם, החרדים אומרת זאת

 ,מהמשרד

  אריה פכטר:

 .במיפוי זה, בחולון לומדים הם כי

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .בחולון לומדים הם כי

  גרגורי דובקין:

 . החזר מקבלים לא בחולון שלומדים החילוניים

  אריה פכטר:

 .החזר מקבל לא הוא במיפוי שלא מי, אומר שאני מה, במיפוי שלא מי

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 גדולה יותר בעוצמה ביטוי לידי בא זה החרדי במגזר פשוט, המגזר לא היא הבעיה

 .החילוני במגזר גם זה אבל

  אריה פכטר:

 .נכון
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  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 . לחולון לא, לנסוע שמחליט מי כל

  אריה פכטר:

 .נסיעות החזר מקבל לא במיפוי שלא מי

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .הוא מגזר איזה משנה לא

  אריה פכטר:

 .נכון

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .אוקי

  אריה פכטר:

 . נסיעות החזר מקבל לא במיפוי שלא מי

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .הבנתי, אוקי

  גרגורי דובקין:

 .מקבלת לא המועצה כי

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .כן, כן

  אריה פכטר:

 , למשל כי, קיצוני יותר זה החרדי במגזר, עכשיו

  אלאלוף: –גונן עו"ד לירז 

 .ספר בתי ביותר מפוזרים הם כי

  אריה פכטר:

 לומד והוא החזר עבורו אקבל לא שאני ילד יש נגיד אם, מתכונן לא גם אני, למשל

 בגבעת שלומדים כיפות חובשי ילדים פה יש למשל, שמואל בגבעת לומד או ברק בבני

 גדולה קבוצה שילמדו איפה להשתתף מוכן אהיה אני. איתם משתתף לא אני, שמואל

 להשתתף מוכן אהיה אני, בראשון מסוים ספר בבית ילדים 40 יהיו אם. ילדים של

 הספר שבית, הספר לבית הכסף את מעביר אני, להסעות לדאוג מוכן לא גם אני. איתם

 לא הספר שבית, ההנחה את יקבל באזור שתושב כך על אעמוד ואני. להסעות ידאג

 את גם, אני אז. ממנו ייהנה לא והתושב הכסף עם אחר משהו יעשה, הכסף את ייקח

 .אותם אבדוק אני, לבדוק עומד אני זה
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  מזל שאול:

 ,כאילו שאתה השינוי מה אז

  אריה פכטר:

 עכשיו. ילדים 40 מעל שם שיש במגזר גם בהסעות להשתתף מתכונן שאני הוא השינוי

 .ההסעות את אפסיק אני אז לומדים שלא הילדים עבור שיפוי אקבל לא אני אם

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ?לכולם משלמים כיום

  אריאל וייסוול:

 .לא ממש, לא, לא

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ?הסטטוס מה היום

  אריה פכטר:

 .אביב בתל שלומדת אחת קבוצה רק מקבלים היום

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ?הם שכמה

  אריה פכטר:

 .בערך ילדים 20

 אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .אוקי

 

  אריה פכטר:

 .ילדים 20 לומדים

  אריאל וייסוול:

 .היסטורי משהו זה

 אריה פכטר:

 .כסף מאד הרבה למועצה עולה וזה ילדים 20

  מזל שאול:

 ?משאיר אתה זה ואת

  אריאל וייסוול:

 .לא, לא

  מזל שאול:
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 ?להפסיק מבקש אתה זה את או

  אריה פכטר:

 להיות יכול, זה את בודק אני. כלום לכם להגיד רוצה לא אני, זה את בודק עוד אני

 להיות מאד יכול אז הילדים כל עבור החזר אקבל לא אני, שיפוי אקבל לא אני שאם

 את בודק אני אבל. יודע לא עוד אני, לכם להגיד רוצה לא אני. אפסיק אני זה שאת

 .זה

  יובל בן בסט:

 ?כרגע תלמידים 40 מעל היא פה ההצעה אז

  אריה פכטר:

 .כן

  אריאל וייסוול:

 .תלמידים 40 שמעל ספר בבית, כן

  יובל בן בסט:

 .זה את נפשט, מהמועצה סבסוד שהוא איזה להם יהיה אז

  אריאל וייסוול:

 .כן, להם תעזור המועצה, נכון

  יובל בן בסט:

 .מקבל לא הוא, 40 אין, ציונה בנס ואחד בירושלים לומד שנגיד ילד יש אם

  אריה פכטר:

 ,החזר, שיפוי אקבל אני אם

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .אחד אותו על

  אריה פכטר:

 .אחד אותו על

  אריאל וייסוול:

 .ניתן

  יובל בן בסט:

 .אוקי

  אריה פכטר:

 . מחזיר אני החזר מקבל אני אם

  יובל בן בסט:
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 ,גורם מאיזה או החינוך משרד זה אם משנה ולא

  וייסוול:אריאל 

 .החינוך ממשרד רק מקבלים. החינוך משרד רק, החינוך משרד זה, לא

  יובל בן בסט:

 .אוקי

  מזל שאול:

 משלמים שאנחנו לנו יש הכל סך תלמידים כמה, אחד. שאלות כמה לשאול רוצה אני

 אני סתם, יש שנגיד היא המשמעות האם כי? מתפזרים הם ואיך החרדי מהמגזר

 את מפסיקים אנחנו ועכשיו, תלמידים 300, מספר לי אין כי, עכשיו דוגמא נותנת

 כי, מספרים לתת פשוט, אזור תושבי, הישוב צרכני שהם תלמידים 300-ל ההסעות

 .שקיים הפיזור את להבין מצליחה לא אני

  אריה פכטר:

 בסביבות למשהו להגיע יכול להערכתי ילדים, החרדי המגזר של הפיזור להערכתי

 .ילדים 150

  מזל שאול:

 .אוקי

  אריה פכטר:

 האלה ילדים 20-וה. בלבד ילדים 20-ב משתתפים אנחנו, ילדים 150-ה מתוך ואנחנו

 .שקל 250,000-ל קרוב למועצה עולה וזה אביב בתל זה

 

  יובל בן בסט:

 ?20 לאותם רק

  אריה פכטר:

 ,היגיון שיש חושב לא אני. כן

  מזל שאול:

 ?הרבה כך כל שזה להיות יכול איך

  יורם אורבך:

 . יותר רחוק זה, אביב תל זה, בנות לבנים נפרדות הסעות זה

  אריה פכטר:

 כשאני? משהו לכם אגיד שאני רוצים אתם. הסעות מכרז הוצאנו אנחנו, במכרז זה

 הדברים באחד אני. לבנות בנפרד הסעות, לבנים בנפרד הסעות היו לתפקיד נכנסתי
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 ישבו הבנות, קדימה ישבו שהבנים מבחינתי אני אמרתי, זה את עצרתי הראשונים

 . זה את לשלם מוכן לא אני, וילון תשימו, אחורה

  אריאל וייסוול:

 . כסף היה לא. הסכימו

  אריה פכטר:

 ספר בתי שני, ההסעות על למכרז יצאנו. כסף הרבה למועצה חסכתי, מוכן הייתי לא

 בבוקר. במכרזים שקל 250,000-ל קרוב למועצה עולה. המדינה בכיכר, אביב בתל

 ,להחזיר צריך אז. שעה באותה גומרים כולם לא אם, זה החזר, אוטובוס יוצא

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .פעמיים חזור אז

  אריה פכטר:

 .בשנה ח"ש 250,000 בסביבות זה, פעמיים היא החזרה אז

  גרגורי דובקין:

 .הישוב כל על האלה ילדים 20-ה ורק

  אלאלוף: –לירז גונן עו"ד 

 .כסף המון זה

  אריה פכטר:

 אנחנו אם שאמרתי וכמו היגיון שום בזה אין, היגיון שום בזה שאין חושב אני אז

 השתתפות בעד מי, טוב. זה את נעצור אנחנו, לא אם, נשתתף אנחנו החזרים נקבל

 ,המסגרות את לשנות

  יובל בן בסט:

 .תלמידים 40 מעל

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .למוסד

  אריאל וייסוול:

 .אחד למוסד

  אריה פכטר:

 ולא במידה, פעם עוד אומר אני. שיפוי נקבל ולא במידה, תלמידים 40 בו שיש למוסד

 . רבה תודה, אחד פה. היד את להרים בעד מי. נקבל
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 תלמידים להסעות סיוע כספי בהעברת השינוי את אחד פה מאשרים :החלטה

 .א"תשפ לשנת

 

ש"ח מקרן היטלי השבחה, לתכנון  50,000, 614תב"ר מס'  – 4סעיף 

 שיפוץ מרכז הפעלה

  אריה פכטר:

. הפעלה מרכז שיפוץ תכנון, השבחה היטלי מקרן ח"ש 50,000, 614 מספר ר"תב

 ,כסף מקבלים אנחנו, אותו לשפץ למטה במרתף ההפעלה מרכז את הולכים אנחנו

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ?הפעלה מרכז זה מה

  יורם אורבך:

 . הביטחון ממשרד, קורא קול יש

  אריאל וייסוול:

 .במקלט למטה המלח של הזה

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .אוקי, אה

  אריה פכטר:

 ?מביאים שהם אמרו הם כמה

  יורם אורבך:

 .שקל 40,000 של גודל סדר

 

  אריה פכטר:

 .התכנון לא

  יורם אורבך:

 .כמה תדע התכנון אחרי רק, יודע לא עוד אני עצמו השיפוץ

  אריה פכטר:

 ,שם אמר הוא אז אבל, לא

  יורם אורבך:

 .כבר לזה קורא קול יש זה. התכנון רק זה, מספר איזה זרק הוא

  גרגורי דובקין:

 ?במרתף פה המועצה של הפעלה מרכז זה
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  אריאל וייסוול:

 .כן, המועצה של זה

  אריה פכטר:

 .השבחה היטלי מקרן זה

  יורם אורבך:

 אתה. קורא מהקול הכסף את נקבל אנחנו אבל, השבחה היטלי מקרן הוא ר"התב

 . חזרה זה את תקבל

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 . ברינקס עם לכיס מכיס

  אריה פכטר:

 . רבה תודה? היד את ירים השבחה היטלי מקרן 50,000 של ר"תב בעד מי. טוב

 

ש"ח מקרן היטלי השבחה,  50,000, 614 ר"תב את אחד פה מאשרים :החלטה

 לתכנון שיפוץ מרכז הפעלה

 

  יובל בן בסט:

 ? מקום באותו להיות אמור זה, המצלמות של ברישות לנו יעזור זה

  אריאל וייסוול:

 . קשור לא זה, לא, לא

  יורם אורבך:

 ,שזה למרות, קשור לא זה

  יובל בן בסט:

 ?יורם לא, בזה להיעזר אפשר

  יורם אורבך:

 . כן

  אריה פכטר:

 . הדתית המועצה בהרכב שינוי

  יורם אורבך:

 .להצבעה שתעלה שאמרת מה, למימון עכשיו
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ש"ח לתכנון אגף נוסף בבית  200,000בסך  615פתיחת תב"ר  – 5סעיף 

 ספר מימון

  אריה פכטר:

 ?בעד מי, מימון ספר בבית נוסף אגף תכנון על ח"ש 200,000 בסך 615 ר"תב פתיחת

  אריאל וייסוול:

 .הבאה לישיבה זה את נעביר, לא אם, זה את נכניס אנחנו אז בסדר יהיה זה אם

  יובל בן בסט:

 ?המשפטי היועץ לאישור בהתאם אבל כן

  אריאל וייסוול:

 . בסדר זה אם זה את נבדוק  אנחנו

 

ש"ח לתכנון אגף נוסף  200,000בסך   615 ר"תב את אחד פה מאשרים :החלטה

 בבית ספר מימון 

 

  יעקב פרידמן:

, מימון ספר בית את לשפץ שצריך דעים תמימי פה שכולנו מכיוון. הצעה לי יש אני, רגע

 .כסף לתת רוצה לא החינוך משרד והרי

  אריאל וייסוול:

 .כרגע

  יעקב פרידמן:

 ,פעמי חד באופן ואפשר

  אריה פכטר:

 . דקות שתי, אחת הצבעה עוד לנו יש, אברהם

  יעקב פרידמן:

 ?הבעיה מה. יממן וזה קצת המיסים את להעלות 2021 לשנת פעמי חד באופן אפשר

  אריה פכטר:

 .ורעיונות טובות יותר הצעות שתיתן הזמן הגיע, וותיק מועצה חבר אתה

  יעקב פרידמן:

 מערכת לטובת לתושבים זה את חלק, שקלים מיליון 3. ברצינות מדבר אני, לא

 ?הבעיה איפה, החינוך

  יורם אורבך:
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 .במימון שלומדים לתושבים רק, לא

  אריה פכטר:

 . הדתית המועצה בהרכב שינוי, הלאה

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ?בשונות, זה מה

 

 שינוי בהרכב המועצה הדתית – 6סעיף 

  אריה פכטר:

 הדתית המועצה חברי בחרנו אנחנו, הדתות במשרד המשפטי היועץ הנחיות לאור. לא

. שינויים רצה הוא, המועצה חברי את קיבל לא הדתות משרד של המשפטי והיועץ

 שאול מזל, שהאופוזיציה הבנתי אני אז. לאופוזיציה אחד מועמד עוד שניתן רצה הוא

 ?נכון זה, רובינוב ארתור את הציעו תנעמי אורי עם ביחד

  מזל שאול:

 ,רובינוב ארתור כרגע, הראשון וכרגע רוטציה ביקשנו

  אריאל וייסוול:

 . משנה לא, אחד מישהו לרשום צריך כרגע

  יורם אורבך:

 . סגור לא עוד תנעמי של הנציג לגבי

  מזל שאול:

 .שלי טעות זו, גרמה אבי שזה בטוח לא זה, השני בחלק כך ואחר, כן

 

 

 :להב אוראל

 הנציג זה ברישומים שמוגש מה מבחינת, אחד נציג עכשיו הגשתם אתם, משנה לא

 .הזה

  מזל שאול:

 .רובינוב ארתור את כרגע. כן

  אריה פכטר:

 .אחד פה אושר? רובינוב ארתור את ההמלצה בעד מי, טוב

 

 .הדתית למועצה רובינוב ארתור המועמד את אחד פה מאשרים :החלטה 
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  אריה פכטר:

 הבית מטעם היה בצלאל רם. בצלאל רם במקום אחד מועמד עוד ביקשו הם גם

 מועמד עוד חסר שהיה קריטריונים מיני כל להם יש, אחד עוד ביקשו והם היהודי

 מועמד שיהיה ריירבך יוסי את מציעים אנחנו אז. מתאים שהוא קריטריונים עם אחד

 אושר? היד את ירים בעד מי. בצלאל רם במקום. דת לשירותי השר ונציג היהודי הבית

  .אחד פה

 .היהודי הבית כמועמד ריירבך יוסי את אחד פה מאשרים :חלטהה

 

  מזל שאול:

 ?נשי ייצוג יש

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 . יש שתיים שאפילו חושבת אני. נשי ייצוג היה במקור. יש

 :להב אוראל

 אופוזיציה ייצוג גם, נשים שתי גם מייצג ההרכב, הרכב יש, הדתית המועצה הרכב

 .הקשר בתנאי שעומדים שניים וגם

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .נשים שתי זכרתי

  אריה פכטר:

 ,בשונות. טוב

 

  מזל שאול:

 . עליהם שומרת אני אז, הופיעה שלי שהעמותה חקיקה זו

 

 שונות: הנפקת היתרי חניה למי שאינו תושב אזור – 7סעיף 

 

  אריה פכטר:

 יש. אזור תושב שאינו למי חניה היתרי הנפקת לגבי, בשונות, רגע סליחה, חברים טוב

 דעתו לשיקול בהתאם בסמכותו להשתמש יכול המועצה שראש שאומר בחוק סעיף

 המקומית המועצה תושבי שאינם ל"הנ התפקידים לבעלי חניה היתרי הנפקת לצורך
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. וחנייתו רכב העמדת, לאזור העזר לחוק 15 בסעיף הקבועה סמכותו פי על אזור

 .המקומית המועצה לאישור זה את להביא רוצה אני אז בסמכותי שזה למרות

  מזל שאול:

 ?מי עבור

  יובל בן בסט:

 ?תפקידים בעלי אבל

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .תפקידים בעלי

  יובל בן בסט:

 ?זה מה

  אריה פכטר:

 לרשות השייך רסמי חינוכי במוסד עובד. התפקידים בעלי אלה מי לכם אקריא אני

 .ס"מתנ, עירוניים ילדים גני, ספר בית כגון

  אריאל וייסוול:

 פעם זה על הצביעו הם, זה מה יודע לא הוא אומר הוא, שתדעו. זה על הצביעו כבר

 . אחת

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ?מורה זה, מזכירה זה, מנהל זה, מה זה עובד

  יורם אורבך:

  .החניה את להם שסגרנו הספר לבית ספציפית היה זה אז

  אריה פכטר:

 למעט, בלבד עובדים הם בו החינוכי למוסד הסמוך החניה באזור יקבלו אלו עובדים

 יוספטל ספר בבית המורים למשל. הישוב ברחבי לעבודה הנדרשים תפקידים בעלי

 השירותים מטעם ורופא מפקח. שלהם באזור בהשבעה העובדים. שלהם באזור יקבלו

 ירד שהוא הצדקה אין אז, באזור מסתובבים הווטרינריים השירותים. הווטרינריים

 שירות מטעם מישהו. והצלה כבאות שירות מטעם מפקח. דוח ויקבל חתול לתפוס

 . דוח יקבל שהוא האוטו את מעמיד שהוא, 4 טופס, בית לבדוק שבא והצלה

  אריאל וייסוול:

 ,דוח לא זה

  אריה פכטר:

 . הדוח את יקבל שהוא
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  וייסוול: אריאל

 ,לבן בכחול לעמוד יכול הוא

  יורם אורבך:

 .הפקח של במחשב יופיע הוא

  אריאל וייסוול:

 , דוח לא זה

  אריה פכטר:

 .אומר אני מה הבנת לא

  לאה רזון:

 . הדוח את לו ויתקע יבוא לא שפקח

  אריאל וייסוול:

 .לבן לכחול תו זה אבל, אוקי

  אריה פכטר:

 .לבן לכחול התווים כל, נו, כן

  יורם אורבך:

 .דוח להכניס יכול לא הוא. הפקחים של במחשב מופיע זה, תו לא גם זה, אריאל

  אריאל וייסוול:

 .הבנתי

 

 

  אריה פכטר:

 דוור. לשם בא שהוא, חלב שבטיפת להיות יכול לא, חלב טיפת של האזורי הסניף עובד

 משגיח שם יש אם. כשרות משגיחי לרבות הדתית המועצה עובד. הדואר חברת מטעם

 מרכז עובד. דוחות שיקבל, התעשייה לאזור בא שהוא או אזור תושב לא שהוא כשרות

, שמטפל מי, לקשיש המרכז ועובדי המרכז לכתובת הסמוכים ברחובות לקשיש היום

, המקומית המועצה שבתחום החולים קופת מטעם שירות נותני. דוחות יקבל שלא

 המפורטים הזכאים. עובדים הם שבו לסניף בסמוך חניה היתר יקבלו אלו עובדים

, בתוקף שמם על רכב רישיון המועצה לראש שהציגו לאחר חניה היתר יקבלו מעלה

 אותו שאישר ולאחר לחוק השניה בתוספת כאמור חניה היתר לקבלת בקשה מילאו

 חושב אני. חניה תווי להנפיק כן הולכים אנחנו למי קיבלתם. בחתימתו המועצה ראש

 וחמישי שני כל אלי פונים, לתת הולך לא אני. שכל ועושים סדר עושים אנחנו שבזה
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 של ל"המנכ גם, להנפיק הולך לא אני אז. למשל העסקים לבעלי חניה להיתר לבקשה

 מנפיק לא אני, מיסים בשנה שקל מיליון אולי משלם שהוא ממני מקבל לא איתוראן

 לתושבי שירותים שנותן מי אבל. הנכס לבעלי מנפיקים לא אחרות שבערים כמו, לו

 .לו מנפיקים אנחנו, המקום

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 הייתי אם, אני. החינוך מוסדות כל למעט, מצוין ברשימה שאמרת מה כל לדעתי אני

 .תו מקבלת הייתי לא, אביב בתל או תקווה בפתח עכשיו ללמד הולכת והייתי מורה

  אריאל וייסוול:

 .מקבלים שהם להיות יכול, מקבלים הם אולי

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 .יודעת לא

  מזל שאול:

 ,מה לך אגיד אני, תקווה בפתח

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 . אביב ותל תקווה פתח אמרתי סתם

  מזל שאול:

 הקצאות שעושים. למורים חניה אזור. למורים אזור עושים שפשוט ערים יש, לא

 יש, ספר בית שם יש, 2 אלון, 1 אלון בניין ליד אביב בתל תלכי דוגמא סתם, חניונים

 לחנות יכולים הספר בית מורי רק, שלט יש וממש למורים רק מוקצה חניה מגרש שם

 .שם

  אריה פכטר:

, שמרוויחה מורה. חושב אני שכל עושים אנחנו הזה במקרה, מה בודק לא אני, תראי

 250 בחודש לה עולה זה, שקל 12 יום כל פנגו תשלם יום כל ותבוא, כמה יודע אני

 . חולים קופת עובדי זה אם, כאן פירטנו שאנחנו מי עם סדר עושה שזה חושב אני, ח"ש

  יובל בן בסט:

 .אדום דוד מגן וגם רופאים גם יש, לשם להכניס אפשר

  אריאל וייסוול:

 .חולים קופת

  לאה רזון:

 ?אחיות רק זה? חולים קופת זה מה

  יובל בן בסט:
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 זאת, חולים בקופת לא שהוא רופא וגם המנהלת וגם המזכירה גם זה חולים קופת

 . פתאום שהגיע רופא אומרת

  אלאלוף: –עו"ד לירז גונן 

 ?יודעים אנחנו איך אז

  אריה פכטר:

 מצלצלים בשמונה היום? יגיע רופא איזה לדעת יכול אני איך, יובל? לו אתן אני איך

 ?הזה הרופא זה מי יודע אני איך, רופא מגיע, אלי

  יובל בן בסט:

 ,זה אחרי יכול הוא, רופא של אישור לו יש

  אריה פכטר:

 אני בוא? אדע אני איך, למעלה ועולה חנה הוא. לדעת יכול אני איך, חשוב לא אבל

 בעד מי. בו שיתחשבו מאמין אני ערעור יגיש הוא ואם, מקרה כזה כשיגיע, לך אגיד

  ?חניה היתרי להנפקת האישור

 .חניה היתרי להנפקת האישור את אחד פה מאשרים :חלטהה

 

  אריה פכטר:

  .הסתיימה הישיבה, רבה תודה

  מזל שאול:

 נושא ועל מימון על לדיון בהקשר בחזרה לי עולה זה. שאלה עוד רגע רוצה אני

 ובזמן שנה בתחילת בספטמבר תאריך אותו כי, ספטמבר תחילת לפני וקצת, הצפיפות

 לא? לזה נערכים אנחנו איך'. וכו צפיפות של הנושא שכל יודעים שאנחנו, קורונה

 ,שהיא איזה לקבל אולי, הבאה הישיבה מתי יודעת

 זה, אגף עוד ימים חודש תוך ולבנות קסמים לעשות שאפשר לך להגיד אריה פכטר:

 אותי לוקח זה דברים כאלה ולאשר להיתרים בקשה להגיש רק. זה לא וזה רציני לא

 לא אנחנו ספטמבר בתחילת הרב לצערי ובטח בטח אז. במינימום חודשים שלושה

 ,שתנסה המנהלת עם דיבר שאריאל יודע אני. לזה ערוכים נהיה

  אריאל וייסוול:

 .איתה דיברתי היום

  אריה פכטר:

 ,שתנסה

  אריאל וייסוול:
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 .אופציות כמה יש

  אריה פכטר:

 הספר בית בתוך, היום לה שיש המסגרת בתוך, פתרון שהוא איזה למצוא שתנסה

 , אומר שאני כמו אבל. היום לה שיש

  מזל שאול:

 .כזה זמני, יביל בניין

  אריה פכטר:

 ,צריך יביל בניין גם. היתר צריך גם זה זמני יביל

  אריאל וייסוול:

 . קדימה נלך, אחורה נלך לא בואו

  מזל שאול:

 . הספר בתי לכל גם רלוונטית היא השאלה אבל. ברור זה, לא

  אריאל וייסוול:

 . קטנות שהכיתות במימון היא הבעיה. בעיה אין האחרים הספר בתי

  יורם אורבך:

. יחד כולם ילמדו לא, יעבדו הם, קפסולות זה היום עליהם שמדברים הפתרונות

 . פעמיים ילמדו כיתות של כמות באותה

  אריאל וייסוול:

 .אחרת הוראה מקבלים הם יום כל, יורם

  יורם אורבך:

 . נכון

  אריאל וייסוול:

 .הודעות 100 עוד נקבל 1/9-ה עד

  אריה פכטר:

 להיתרים בקשה להגיש צריך יביל מבנה גם, יביל מבנה שלשים לך ולהגיד לבוא, מזל

 כבר שעדיף חושב אני, אצליח אני אם. חודשים ארבעה, שלושה של סיפור זה'. וכו

 ,חדש אגף לבנות

 מזל שאול:

 . ברור זה, לא

  אריה פכטר:
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, שקל 300-400,000 יעלה יביל מבנה גם, להשקיע לעמוד מאשר חדש אגף לבנות

  .רבה תודה. חודשים ארבעה, לשלושה שכל בזה שאין חושב אני

 

 

 הישיבה ננעלה

 יורם אורבך

 מנכ"ל המועצה

 אריה פכטר

 ראש המועצה


