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 20-30פרוטוקול 
 מישיבת מועצה אשר התקיימה

 2020 מאי 26 פ"תשסיוון ב 'גביום שלישי 

 

 אליהו פלוריזדה, יובל בן בסט, גרגורי דובקין, אריאל ווייסוול, אריה פכטר,   נוכחים:
 , אוריאל תנעמי. "םאברהם הרמבמזל שאול, יעקב פרידמן, אלאלוף, -עו"ד לירז גונן

 ז'אנה קושניר.  חסרים:

מנהלת לשכת  – לאה רזוןגזבר,  -מר משה אזרט מנכ"ל,  –יורם אורבך  משתתפים:
 יו"ר המועצה הדתית.  –אוראל להב  ,מנכ"ל

 

 :3018  הישיבה התחילה בשעה

 :3019 הסתיימה בשעה

 

 ל סדר היום:ע

 2019לשנת  4דוח רבעון אישור  .1
  2019אישור סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת  .2
 2-20אישור פרוטוקול ישיבה  .3
הקמת מערך מצלמות אבטחה  –ש"ח  550,000ע"ס  610אישור תב"ר מס'  .4

ש"ח  60,000ש"ח,  490,000ק. היטלי השבחה ביישוב עפ"ח הפירוט: 
 ש"ח.  550,000הבט"פ, סה"כ 

ש"ח לטובת שיפוצי קיץ מוסדות חינוך  50,000ע"ס  611אישור תב"ר מס' .5
 כולל שיפוץ מקלטים ביוספטל והשבעה מק. היטלי השבחה.  2020

 מלש"ח מקרן היטלי השבחה.  1.5בניית גן ילדים בסך  612אישור תב"ר מס'  .6
 . 2020אישור פרוטוקול הועדה המקצועית לתמיכות לשנת  .7
 פ"כ. אישור ועדת התקשרות עם הזוכה לבניית הש .8
 . 70אישור העסקת הגב' מאור חנה מעבר לגיל  .9

 אשרור הרכב המועצה הדתית.  .10
 שונות. .11

 

  אריה פכטר:

. לאחר תקופה ארוכה בגלל הקורונה לא 3-20אני שמחה לפתוח את ישיבת המועצה 
התקיימו ישיבות מועצה ואני שמח שכולם נמצאים כאן בריאים ושלמים. אני שמח 

חולים  30-שביישוב שלנו נכון להיום אין אף חולה קורונה. היתה תקופה שהיו קרוב ל
חולים ושני חולים חזרו  5או  4היו  משפחות שבכל משפחה 4-5-אבל זה היה מרוכב ב

מארצות הברית וחולה אחד עבד ברשות שדות התעופה והוא נדבק שם. אבל אנחנו 
במהלך כל התקופה היינו בקשר רציף עם המשפחות, עם החולים, אני דיברתי איתם 
כמה פעמים ואני שמח שכולם בריאים. כאן המקום להגיד תודה ענקית לעובדי 

קופת הקורונה. סך הכל לפי ההנחיות של משרד הפנים בהתחלה המועצה שעבדו בת
אבל אני קיבלתי מהיום הראשון שאנשי  30%-ואחרי זה עלו ל 20%יכולנו לעבוד 

, כל אנשי הרווחה 30%-ולא ב 20%-הרווחה כולם עובדים, אנחנו לא מצמצמים לא ב
פקחים ואני עובדים ואותו דבר השירות הפסיכולוגי. הם עבדו בהרכבים מלאים וה
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חייב לציין את מחלקת הרווחה בראשותו של מנהל המחלקה סנקי, שהם עשו עבודת 
שיחות טלפון לאזרחים ותיקים ביישוב. הם היו  1,200הם עשו קודש בתקופה הזאת. 

מתקשרים, גם הרבה מאוד מתנדבים וכאן גם המקום להגיד באמת שאפו גדול 
מאוד מתנדבים והרבה מאוד שרק היו למתנדבים, ראינו שביישוב שלנו יש הרבה 

אזרחים ותיקים,  1,200-מוכנים להתנדב ולתרום. אז הם עשו שיחות טלפון קרוב ל
אני חושב שהגיעו כמעט לכולם. היו כאלה שדיברו איתם פעמיים בשבוע. מי שהיה 

קשישים  95-שבועות ועד היום חולקו ל 10זקוק לחיזוקים אז הם דיברו איתו. במשך 
חמגשיות חולקו על ידי מתנדבים. הם היו  6,650אוכל מוכן, סך הכל  חמגשיות

 מחלקים את זה שלושה ימים בשבוע, כל מי שהיה מקבל זה היה מספיק לו ליומיים. 

 אריאל וייסוול: 

 מגש ליום. ליום, 

  אריה פכטר:

הם קיבלו מגשים, מגש ליום. משרד הרווחה תפקד בצורה מצוינת. בנוסף לכך, חולקו 
סלים חולקו  90סלי מזון בשיתוף עמותת אזור למען וביחד לפני חג שהפסח ועוד  80

מארזים על ידי תרומות ועמותות שונות  273לאחר החג. בפסח חולקו בסך הכל 
ביחד תחת קורת גג של הרווחה עשינו ביישוב, אם זה חב"ד, הרב יובל, השנה כולם 

מיפוי משפחה משפחה ואני לא חושב שהיתה משפחה אחת שהיה חסר לה מצרכי 
ש"ח למשפחות נזקקות,  300תווי קניה על סך  36מזון. לקראת חג הפסח חולקו גם 

קריאות על ידי  110-זה היה של מחלקת הרווחה. ניתן סיוע בהבאת תרופות וקניות ל
היו כאלה שהיו בקופת חולים, קשישים שפחדו או לא יכלו לצאת  מתנדבי אזור.

מארזים בתקופת הבידוד  70קריאות כאלה. חולקו  110-מהבית והמתנדבים נענו ל
ערכות הפקת בדידות ופעילות לקשישים.  110על ידי מתנדבים שהגיעו לבתים. חולקו 

דים ובוגרים עם טאבלטים חדשים ליל 6חילקנו לקשישים ערכות לפעילות. חולקו 
ניצולי השואה, היה גם יום השואה בתקופה הזאת, קיבלו מארז  135צרכים מיוחדים. 

עם תעודת הוקרה, פרח ושי ביום השואה. כמו שאמרתי, כל עובדי המחלקה עבדו כל 
מתנדבים ואני גאה ביישוב  170-עובדי המחלקה. באופן קבוע התנדבו כ 12-הזמן, כ

נדבו. באמת, אני לא חושב שהיתה בעיה אחת עם מישהו שלנו ובאנשים שתרמו והת
מהתושבים. כל בקשה, כל דרישה שהגיעה אלינו לשולחן, אנחנו נענינו מיידית והיינו 
סגל מצומצם בהתחלה של אנשים, זה היה אריאל, יורם, אני, הרווחה והחינוך, 

ו את זה ועברנ 24/7שעבדנו במשך כל התקופה, לא פספסנו שנה אחת ועבדנו כמעט 
 בשלום ורק שנהיה בריאים. 

אני חייב לציין שגם מחלקת החינוך עשו עבודה מצוינת, היו בעיות עם הלמידה 
 4מרחוק, מי שהיה לו בעיות של מחשבים, סיפקנו להם מחשבים. היה יהודי שתרם 

מחשבים, גם מהבתי ספר העברנו, לא נוצר מצב שהיה איזשהו ילד שלא יכל ללמוד 
 שלא היה לו מחשב, כיסינו את הכל. מרחוק בגלל 

גם הילדים עם צרכים משולבים, פתחנו את זה שהיה להם קצת קשיים בבית והם 
 הגיעו לבית הספר יוספטל, המורים התנדבו. 

אני חייב לציין שבאמת המועצה תפקדה על הצד הטוב ביותר, אנחנו לא לפני מערכת 
 ה הרבה בזכות העובדים., אבל זה הרבבחירות, אני לא טופח לי על השכם

 אוריאל תנעמי הצטרף לישיבה

 יובל בן בסט:

 גם מדור נוער. 

 אלאלוף:-גונןעו"ד לירז 

 כן, הם שייכים לחינוך. 
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  אריה פכטר:

גם בני נוער התנדב ותרם. ואם ניקח את הצופים שביום העצמאות וביום בזיכרון 
וניסו לשמח את התושבים ביישוב, אני אומר עוד פעם, לא פספסנו שום הסתובבו 

דבר. כמו שאמרתי, כאן המקום להגיד תודה לכל המתנדבים, לבני הנוער, מדור נוער, 
 צופים, בני עקיבא ואנחנו צריכים להיות גאים ביישוב עם אנשים מהסוג הזה. 

 תודה רבה, נעבור להצעות לסדר היום. 

 

 צוע ניטור מים וריסוס מיתושים בגבולות משותפים:הצעה לסדר: בי

  אריה פכטר:

עשינו ניטור לפני שבוע ימים, לגבי הריסוס לקחנו איזושהי חברה שעשתה לנו ניטור. 
אנחנו מרססים בלי סוף אבל על הניטור יש לנו ממצאים ולפי הממצאים האלה אנחנו 

מכרסמים, בן גוריון ליד המכולת, שפירא, סמטה  269למשל, בשפינוזה נעבוד. 
, נמלים, אין סימנים פופאיגם אלמונית, מכרסמים, נמלים, יתושים באזור המגדלים, 

למכרסמים. השלום, לא ראיתי יתושים. יצחק שדה מכרסמים כמעט בכל הבלוקים, 
ב ואנחנו נעבוד לפי הזה. קצת יתושים בניקוז. בקיצור, עשו סיבוב משמעותי ביישו

במקביל, פניתי גם למי שקמה, פנינו לרשות הניקוז, הם אמורים לנקות את המובל, 
לי הבטיחו לפני שבוע שהם יכנסו השבוע אז אני לא בטוח שיכנסו כי חג אבל בשבוע 
הבא אני בטוח שיכנסו, ינקו את המובל. יש בקצה באזור התעשייה צמחייה עומדת, 

בגבול שטח  1נקו. הם יעשו ניקיון יסודי. הבעיה שמעבר לכביש אז גם שם הם י
השיפוט של חולון עומדים שם מים, אז פניתי גם לעיריית חולון וגם למי שקמה 

, אז הם עובדים על זה ואנחנו נמשיך לרסס, אנחנו שיטפלו בזה כי ליתוש אין גבולות
 מרססים, לא בוחלים. 

 אריאל וייסוול: 

 גם ריססנו בגשם. 

  אריה פכטר:

. 5000ולא  1000ולא  200שקל ולא  100אנחנו מרססים, אנחנו לא מחפשים לחסוך, לא 
 תחושת הבטן שלי שהשנה יש הרבה פחות יתושים מאשר שנים קודמות. 

 יובל בן בסט:

 אריה, בפארק אריאל אנחנו בקשר שם? 

  אריה פכטר:

יברתי עם רשות הניקוז. גם בפארק אריאל שרון המובל שייך לרשות הניקוז, אני ד
היה אצלי מנכ"ל פארק אריאל שרון ביום ראשון, ביקשתי ממנו לרסס, הוא הבטיח 
לי שהם ירססו איפה שיש מים. אבל אני רוצה שתדעו שהמקור הראשי של יתושים 

זו הבעיה העיקרית. ודיברתי עם המומחים הכי גדולים במדינת המים עומדים.  הז
 פיק שיש אדנית ויש מתחת מים. ישראל, אמרו לי אריה, מס

 אלאלוף:-עו"ד לירז גונן

 גם בעלים עצמם יש מים, זה גם מביא. 

 אריאל וייסוול: 

 ויש לנו הרבה בתים פרטיים באזור הזה, זה אחת הבעיות. 
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  ריה פכטר:א

 זה המקור הגדול ביותר של היתושים. 

 אריאל וייסוול: 

 בתוך החצרות אנחנו לא מרססים. 

  פכטר:אריה 

 אסור לנו להיכנס לחצרות. 

 מזל שאול:

 בגלל זה צריך לרסס. 

  אריה פכטר:

 המים שעומדים זה בחצרות הפרטיים. 

 מזל שאול:

 ברור לי.  

  אריה פכטר:

אבל אנחנו נמשיך לרסס. תראו, זה לא רק אצלנו, בחולון ובאור יהודה ובבית דגן 
וברמת גן וגם בנס ציונה, אבל זה לא אומר שאנחנו לא נעשה כלום, אנחנו נמשיך 

 לעבוד ולנסות לתת איכות חיים טובה יותר לתושבים. 

 יובל בן בסט:

 יש קשר בין ביוב, למשל אם יש ביוב פרטי?

  אריה פכטר:

לא, כל הבעיה זה מים, אם עומדים מים. בביוב, היתוש לא יכול להגיע לתוך הביוב 
 אם הוא אטום וסגור, אבל אם מים מחוץ לביוב, זה ישר מאגר ליתושים. 

 מזל שאול:

אפשר לעשות קמפיין הסברה לבתים הפרטיים לא רק על המים העומדים אלא גם על 
עניין הריסוס. אם אנשים ירססו אולי זה יעזור. לצד כמובן הסברה שהמועצה גם 

 מרססת. 

  אריה פכטר:

אנחנו נצא בשלטי חוצות לגבי זה. אני אומר עוד פעם, גם גרגורי כיו"ר הועדה לאיכות 
חת הדרישות שלהם ואנחנו נעשה את זה אבל אסור לנו להיכנס הסביבה, זו היתה א

לתוך בתים פרטיים כי מחר יבואו ויגידו אתה מרסס לו כי הוא הצביע בשבילך או 
 בכדי שהוא יצביע בשבילך, אז זה אסור לנו. 

 מזל שאול:

 ברור שזה אסור וזה לא נתבקש. 

 הצעה לסדר: ליווי בבניית קריירה לתושבי אזור:

  פכטר:אריה 

הצעה לסדר של ז'אנה קושניר, ליווי בניית קרירה לתושבי אזור, פרויקט כזה קיים 
בפתח תקווה. לא כל מה שמתאים לפתח תקווה, לערים גדולות, מתאים גם לנו, אני 

  לא רואה בזה שום עניין.
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 יובל בן בסט:

אריה, היום הסתכלתי באתר של המועצה, יש דרושים והדרושים נמצא בתוך 
מכרזים, בקטגוריה. יש באתר של המועצה קטגוריה של מכרזים. בתוך המכרזים יש 

-6דרושים אבל בדרושים כתוב האתר בבנייה. אני קיבלתי היום על פניה שמחפשים 
 ם את המועצה. שעות מוקד או מוקדנית או משהו כזה וחבל שלא מעדכני 7

 אריאל וייסוול: 

הדרושים שלנו זה לא דרושים לאיזה לא, לא, לא, הדרושים שלנו זה של המועצה. 
 משרד או משהו כזה. 

  אריה פכטר:

 זה מכרז פנימי כזה. 

 אריאל וייסוול: 

 זה המכרזים שהיו פעם או מה שמופיע, אני לא זוכר כרגע מה בדיוק. 

 יובל בן בסט:

 שעות או משהו כזה.  6לא, מחפשים משהו של דסק לאיזה 

 אריאל וייסוול: 

 אז אם אנחנו נעשה ניקח לך את העבודה של הפייסבוק, מה יהיה? 

 יובל בן בסט:

 לא, זה לא קשור. 

 אריאל וייסוול: 

לא, אני אומר, אנחנו לא יכולים לפרסם באתר של המועצה דברים פרטיים. הרבה 
 פייסבוק של המועצה שנפרסם, אסור לנו. פונים אלינו גם ל

  אריה פכטר:

יובל, האתר של המועצה לא יהיה אתר של דרושים. אם מישהו במגדל רוצה מנקה, 
 זה צריך להיות באתר של המועצה? 

 יובל בן בסט:

 אם אנחנו זקוקים לעובד, לצורך העניין, 

  אריה פכטר:

 אנחנו מפרסמים באתר שלנו. 

 יובל בן בסט:

 אז זה מה שאני אומר. 

 אריאל וייסוול: 

 אז תמיד מפרסמים. לא הבנתי. 

 

 יובל בן בסט:

, אני מדבר על האתר, היום ראיתי באתר המועצה, יש שמה, אני לא מדבר על פייסבוק
באתר יש קטגוריה שקוראים לה מכרזים. בתוך הקטגוריה של המכרזים יש דרושים, 
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הוא לא פעיל ורשום שהוא יופעל בעתיד ודבר שני, אם יש משרות במיוחד בימים 
 האלה, אז להעלות את זה שם. 

  אריה פכטר:

 אין בעיה, אנחנו מעלים את זה שם. 

 אריאל וייסוול: 

 דרושים, יובל.  אבל אין

 יורם אורבך:

 אין דרישה לעובדים במועצה. 

 אריאל וייסוול: 

 אין דרישה לעובדים במועצה. 

  אריה פכטר:

 מה שאתה רואה זה לא של המועצה, זה מישהו באחד המגדלים, אני יודע מי? 

 יובל בן בסט:

 לא, לא, 

 אריאל וייסוול: 

 אתה לא יורד לסוף דעתנו. 

  אריה פכטר:

 תגיד לי אם דרושים אצלנו עובדים ואנחנו לא יודעים?אתה 

 יובל בן בסט:

 האם יש אפשרות לצורך העניין, אם מחפשים סייעות במתנ"ס, 

 אריאל וייסוול: 

 מתנ"ס זה מתנ"ס, עוד פעם אתה אומר. 

 יובל בן בסט:

כן, אבל אני אומר שאם מחפשים למשל למוקד, היום המוקד שלנו, לצורך העניין, זה 
 שלנו או חיצוני? 

  אריה פכטר:

 חיצוני. 

 יורם אורבך:

 מיקור חוץ. 

 אריאל וייסוול: 

 חיצוני אבל זה לא קשור, אנחנו נותנים להם הוראות, אנחנו מנהלים אותו. 

 יובל בן בסט:

מיקור חוץ זקוק למישהו, יש אפשרות לפרסם את זה באתר יפה, אבל אם למשל אותו 
 המועצה שמחפשים?
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  אריה פכטר:

 לא. 

 אריאל וייסוול: 

 לא, לא, לא, לא. 

 יורם אורבך:

 אבל מצד שני, אם אנחנו מחפשים עובד, אנחנו מפרסמים את זה בעיתון ובאתר שלנו. 

 יובל בן בסט:

 צריך לבדוק בדרושים שזה מפורסם כי כרגע לא, 

 אריאל וייסוול: 

 כי אין לנו דרושים. 

 יורם אורבך:

 כי אנחנו לא קולטים אנשים. 

  אריה פכטר:

 ברגע שהמועצה תידרש לעובדים חדשים זה מופיע באתר של המועצה. 

 יובל בן בסט:

 תבדקו את זה. 

 אריאל וייסוול: 

 יש מכרז וזה מפורסם בעיתון גם. 

 יורם אורבך:

 בשני עיתונים, במקומון ובעיתון דרושים. 

 אלאלוף:-עו"ד לירז גונן

 רגע, אז בדרושים יש? אז אולי תמחקו אם זה ישן. 

 אריאל וייסוול: 

 לא, אין שם כלום. 

 

 הצעה לסדר: הצטרפות לפרויקט פיס בלב הקהילה. 

  אריה פכטר:

הצטרפות לפרויקט פיס בלב הקהילה. מפעל הפיס יצא עם פרויקט בשם פיס בלב 
הקהילה שמסייע בתחומי הרווחה, נוער בסיכון, גיל הרך, אזרחים ותיקים, ילדים 

מלש"ח, מבקשים  3.4מבוגרים עם צרכים מיוחדים, העצמה נשית. בבאר שבע קיבלו 
 ה. שהשנה המועצה תצטרף. המועצה כבר הצטרפה לפני שנ

 משה אזרט:

 הצטרפה וגם קיבלה את הכסף.

 אריאל וייסוול: 
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 . 2019-קיבלה את הכסף ל

  אריה פכטר:

שנים חצי מיליון ש"ח, כל  5המועצה כבר הצטרפה לפני שנה ואנחנו מקבלים למשך 
 שקל, נכון? 100,000שנה 

 אריאל וייסוול: 

 זה לכל אחד לפי הגודל שלו. נכון מאוד. 

  אריה פכטר:

 אנחנו מקבלים את זה. 

 יובל בן בסט:

 לאן זה הולך? 

 אריאל וייסוול: 

 מדור נוער, הקשישים, אם לאם היה גם בעבר, כל מיני. 

 

 הצעה לסדר: הקמת גינת כלבים בשכונת בן גוריון 

  אריה פכטר:

ירושלים, גינת כלבים יפה. גם גינת הכלבים במועצת אנחנו עשינו עכשיו גינת כלבים ב
ביקשתי עד יום שני שימשיכו את גינת , אתמול היינו בסיור עם המנהל הפועלים

 הכלבים בצורה חדשה, קבעתי איתו ביום שני בעשר שאני בא לסיור. 

 יעקב פרידמן:

 בבן גוריון איפה אתה הולך לעשות גינת כלבים? 

  אריה פכטר:

 אני עוד לא הולך לעשות, אין לנו עכשיו כסף לעשות גינת כלבים. 

 פרידמן: יעקב

 זה לא עולה כסף. לגדר חצר עולה כסף? 

 אריאל וייסוול: 

 זה עולה. 

 יובל בן בסט:

 כמה זה עלה לנו?

  אריה פכטר:

 שקל.  50,000-קרוב ל

 

 יעקב פרידמן:

 אבל אריה, יש בבן גוריון בלי סוף כלבים. 

 אריאל וייסוול: 
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 בסדר, לא אמרנו שלא נעשה. 

  אריה פכטר:

גינות כלבים בכל העיר. אצלנו עשינו כבר שניים.  8אתה יודע, בכל עיריית חולון יש 
 נעשה, לא אמרתי שלא. 

 

 שאילתות: האם מתוכנן שיפוץ לכביש ברחוב ביאליק?

  אריה פכטר:

 בשלב זה לא מתוכנן לרחוב ביאליק. 

 יובל בן בסט:

 היה מתוכנן לשמה איזשהו שיפוץ? 

  אריה פכטר:

 לא. 

 פרידמן:יעקב 

למה לא? מתוכנן לעשות שם גם כביש וגם מדרכות מחדש ותאורה, הרי הצבענו על 
 זה. 

  אריה פכטר:

בסדר, אבל לא בשלב הזה, המצב הכלכלי של המועצה הוא לא הכי טוב בימים 
 מטורפים כאלה. 

 יעקב פרידמן:

 חברי מועצה.  4אל תשכח שגרים שם 

  אריה פכטר:

 היו גרים. 

 אריאל וייסוול: 

 בגלל זה לא נעשה. 

  אריה פכטר:

 היו גרים וגם לפי מה שאני מבין בקדנציה הבאה אף אחד לא יהיה שם מתושבי אזור. 

 יעקב פרידמן:

 מבחינתי כבר בקדנציה הזאת, אני התנדבתי. 

 יובל בן בסט:

 אז היה מתוכנן וכרגע בגלל ההוצאות הכספיות זה לא? 

 

  אריה פכטר:

 כן, אז זה לא מתוכנן בשלב הזה. 
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ההכנסות . על פי הנתונים הפיננסים שהצטברו עד כה, מה צפי ההפרשים בין 3
 שתוכננה וביטול אירועי החגים. 

נתן פטור לבעלי העסקים למשך שלושה חודשים. נכון בעקבות הקורונה משרד הפנים 
שהוא שיפה את המועצה בסכום של כסף, זה לא באופן מלא. אנחנו צופים שאם לא 
היה קורונה ההכנסות שלנו היו הרבה יותר גבוהות. אני אתן לכם את רשות החניה, 

ות היו רק רשות החניה בגלל הקורונה יגרם למועצה נזק של חצי מיליון שקל, ההוצא
אותן הוצאות כי כל עובדי הפיקוח עבדו, רק ההכנסות ירדו, כי אנשים לא הגיעו 

 לעבודה, לא שילמו פנגו וכו' וכו' אז יש לנו, 

 אריאל וייסוול: 

 , לא? 85%

 יובל בן בסט:

 ירידה? 

 אריאל וייסוול: 

 בפנגו וסלופארק, כן. 

  אריה פכטר:

אני צופה גרעון של חצי מיליון ש"ח רק מזה. אז נכון להיום אנחנו לא יכולים לדעת 
בצורה  2020מה יהיה המצב עד סוף השנה. אני מאוד מקווה שאנחנו נגמור את שנת 

 מאוזנת אבל נכון להיום אנחנו עוד לא יכולים לדעת. אני מאמין שיהיו גם משפחות, 

 אריאל וייסוול: 

 לנו.  הוראות קבע ביטלו

  אריה פכטר:

משפחות שפוטרו מהעבודה או המצב הכלכלי שלהם יהיה קשה, יבואו למועצה, יגישו 
בקשה להנחות במיסים, המועצה צריכה להתייחס אליהם במסגרת החוק. מי שיגיש, 
מגיע לו הנחה, יקבל הנחה. על הנחה במיסים אני לא מקבל החזר מאף אחד. אז אנחנו 

להיום מה יהיה המצב הכלכלי של המועצה אבל אני מקווה לא יכולים לדעת נכון 
 בצורה מאוזנת.  2020מאוד שאנחנו נגמור בכל זאת את 

 יובל בן בסט:

 כמה חסכנו על יום העצמאות, כל האירועים, הכל ביחד בערך? 

  אריה פכטר:

 מה זה חסכנו? 

 משה אזרט:

 יובל, אני אמרתי לך את זה, בשביל מה אתה שואל אותו? 

  אריה פכטר:

 400,000אנחנו תקצבנו את אירועי יום העצמאות ואת כל האירועים מסביב בסביבות 
 שקל. 

 

 אריאל וייסוול: 

 לא, זה לעוד דברים. 
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  אריה פכטר:

 שקל.  400,000כן, תקצבנו את הכל בסביבות 

 אריאל וייסוול: 

 חלק מזה הוצאנו על דברים קטנים. 

  אריה פכטר:

לא חשוב, אני רק אומר לכם שאני לא יכול לדעת נכון להיום מה יהיה. זה לא שחסכנו, 
 אפשר לקרוא לזה חסכנו, לא חסכנו, אבל אנחנו לא יכולים לדעת. 

 גם אותו דבר, אני סתם אתן לכם דוגמא על שלטי חוצות. 

 אריאל וייסוול: 

 מקסי מדיה. 

  אריה פכטר:

 ליון ש"ח. אז הם באו, ביקשו, שלטי חוצות שההכנסה שם בשנה מי

 אריאל וייסוול: 

 לא, עצרו. 

  אריה פכטר:

ש"ח. אז  300,000הם ביקשו לשלושה חודשים פטור. אז אם זה שלושה חודשים, זה 
אנחנו עוד לא יכולים לדעת. אנחנו לא מאשרים להם כל כך מהר אבל אם במסגרת 

הם, אבל אני לא מקבל על החוק נצטרך לתת להם שלושה חודשים פטור, אני אתן ל
 זה שיפוי שקל אחד על הדברים האלה, אז נכון להיום אני לא יכול לדעת. 

 אריאל וייסוול: 

 יום העצמאות זה כלום, זה כסף קטן. 

 מזל שאול:

היתה הוצאה לחל"תים. אז אני מבינה  2020ברוב הארגונים ההיערכות מראש עד סוף 
 שפה לא עשינו את זה. 

  אריה פכטר:

 לא שלא עשינו. 

 מזל שאול:

 תדווחו, כי אפשר לצפות מראש את התקציבים. 

 אריאל וייסוול: 

 ממש לא. 

 יעקב פרידמן:

 אני יודע שברשויות המקומיות יצאו לחופשה. 

 

 מזל שאול:
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כולנו מנהלים ארגונים ובארגונים יש צפי ואפשר לעשות היערכות במצב פסימי, במצב 
 אופטימי, כן הכנסות, בלי הכנסות. אז אני רוצה לדעת איך אנחנו נערכים על זה. 

  אריה פכטר:

רק ארבעה חבר'ה היו מוכנים לצאת לחל"ת. אני לא יכול  לגבי החל"תים, סך הכל
 30-40לחייב אף עובד לצאת לחל"ת. גם לא כל כך רצינו להוציא לחל"ת. נגיד יש 

 סייעות, ישבו בבית וקיבלו משכורת מלאה. כל העובדים שהיו בזה, 

 אריאל וייסוול: 

70% . 

  אריה פכטר:

 ם קיבלו משכורת מלאה. אז נכון שהורידו להם מימי החופשה אבל כול

 יובל בן בסט:

 יש מישהו שלא קיבל משכורת? 

  אריה פכטר:

 אין כזה דבר. 

 גרגורי דובקין:

 זאת אומרת, הורידו להם רק את הימי חופשה. 

 אריאל וייסוול: 

 נכון, הם נכנסו למינוס. 

  אריה פכטר:

גם למי שלא היה ימי חופשה הוא נכנס למינוס והוא קיבל משכורת. לא היה עובד 
 אחד שלא קיבל משכורת. 

 אריאל וייסוול: 

 אנחנו כפופים להסכמים, יש לנו ברירה? 

 :פכטר אריה

בעקבות העבודות על "המסילה הרביעית" האם ידוע למועצה על תושבים בחנה . 4
 פיצוי עקב התכנון להזזת החומה?סנש שהמדינה פנתה אליהם לקבלת 

 אריאל וייסוול: 

 מאיפה זה בא? 

 יובל בן בסט:

 פנתה אלי תושבת. 

  אריה פכטר:

לאורך כל חנה סנש הולכים להזיז את החומה הקיימת יותר  1אסביר. בכביש אני 
 פנימה לכיוון הדיירים. 

 

 אריאל וייסוול: 
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 לא, הפוך. איפה שקיימת החומה היום, תכף אחריו, לכיוון צפון. לא פנימה. צמוד. 

  אריה פכטר:

כן, אבל החומה יהיה בחלק הפנימי.  אריאל, אם זה מהצד השני אז למה שיפצו 
 אותם?

 אריאל וייסוול: 

 הם לא מפצים. 

  אריה פכטר:

 . 1עשינו שם סיור, אתה לא זוכר? הם הולכים לבנות חומה לאורך כביש 

 אלאלוף:-עו"ד לירז גונן

 אקוסטית? 

 אריאל וייסוול: 

 מטר גובה.  6כן, 

  אריה פכטר:

מטר גובה. הם בהתחלה  לא רצו לבנות איפה שבני ביתך, אני עמדתי על הרגליים  6כן, 
האחוריות, לא נתתי להם, אמרתי להם אני רוצה לאורך כל היישוב, אני רוצה 

מטר. לגבי הפיצוי, אני לא יודע לגבי פיצוי אם נתנו  6דוגמאות של החומה בגובה של 
ייעצו איתי ולא זה. אם מישהו הגיע איתו או לא נתנו. הם לא שאלו אותי ולא הת

 להבנה ונתנו לא, אני לא, לדעתי זה טעות. 

 אלאלוף:-עו"ד לירז גונן

 אני יודעת שיש איזו התארגנות, כך שמעתי, שרוצים להתארגן שם הדיירים. 

  אריה פכטר:

 שיתארגנו. 

 יובל בן בסט:

 שלוקחים להם את השטח.  לא, כי פנתה אלי תושבת שהתחילו לפנות לגבי פיצוי על זה

 יורם אורבך:

 לא לוקחים להם שטח. 

 יובל בן בסט:

 לא לוקחים שטח, הם אמרו בגלל שמזיזים, 

  אריה פכטר:

 לא לוקחים, 

 אריאל וייסוול: 

פעם אחת לקחו, זה בעיה להפקיע פעם שניה. אני במקרה מכיר קצת את חנה סנש 
 , אני לא יודע, לא פנו כלום. ויש לי אמא שם

 

 משה אזרט:
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 הם יכולים לקחת.  40%-אם זה לא עבר את ה

  אריה פכטר:

אריאל, השאלה נשאלת, הם חושבים לפי מה שאני יודע הם לא מפקיעים שום דבר. 
 שאתה קיבלת אולי פיצוי, עכשיו ירד לי האסימון. 

 אריאל וייסוול: 

 אה, אני רק, רק אני. רק אמא שלי. 

  אריה פכטר:

 אבל אני לא מכיר מישהו שהם דיברו איתו. אולי, אני לא יודע, המועצה לא בעניין. 

 אוריאל תנעמי:

 מה לגבי זכויות בניה? אם אנשים תכננו לבנות, החומה עכשיו לא תאפשר להם? 

  אריה פכטר:

 לא בשטח שלהם, לא לוקחים להם בשטח. 

 אוריאל תנעמי:

 אבל החומה מתקרבת לשטח שלהם. 

  פכטר:אריה 

 לא קשור, אורי. 

  אוריאל תנעמי:

 פעם היה אסור להם לבנות. 

  אריה פכטר:

 אותו דבר, זה לא קשור. הקצה גבול שלהם נשאר אותו קצה. 

 יובל בן בסט:

 והתעלה שם, מה לעשות איתה?

  אריה פכטר:

 הם יכסו את זה, יטפלו בזה. 

 אריאל וייסוול: 

 מא' עד ת', משקיעים הרבה כסף.  הם מטפלים בהכל

 יובל בן בסט:

אריה, אני הצעתי בזמנו, הם פנו אלי עוד פעם, לעשות ישיבה יחד עם התושבים לגבי 
 כל המסילה הרביעית, אולי אפילו פה במועצה לעשות את זה לפני. 

  אריה פכטר:

 הם מתקדמים, הם יוצאים למכרז, 

 אריאל וייסוול: 

  הם יוצאים למכרז ביוני.

  אריה פכטר:
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הם יוצאים למכרז כבר למסילה הרביעית, מי שרוצה הבהרות יכול להתקשר איתנו 
 ולהיות איתנו בקשר. 

 

 שאילתות של אורי: 

  אריה פכטר:

 ?G5האם בתוך היישוב קיימות תשתיות מעין 

ולא שום דבר בנושא  G5לא, בתוך היישוב אנחנו לא מתכוננים לתת להם להתקין 
 הזה. 

 אוריאל תנעמי:

 אני מקווה ששמעתי על זה. 

 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

 

 אוריאל תנעמי:

, הוא מתחיל להיות נושא בוער בכל הארץ ויש G5-אני העליתי את הנושא הזה של ה
חשש מכמה דברים, אז נכון, זה יכול להיות לתועלת מבחינת העברת המהירות, 

, הגדלת המהירות להעברת נתונים, הטלפונים יעבדו יותר מהר, הכל יעבוד יותר מהר
גם מפעילים את המזגן, אתה יוצא מתל אביב כבר המזגן עובד בבית. אז מישהו אמר 
אתה רוצה שנחזור לעגלה וסוס? לא משנה, זה לא העניין, העניין הוא שמעבר לזה יש 

 הרבה דברים שמשתמשים בהם וזה פוגע באוכלוסייה, בתושבים. 

 גרגורי דובקין:

 אורי, זה לא הוכח מדעית, זה סתם שטויות. 

 אוריאל תנעמי:

 תן לי לדבר ואחרי כך, אני רק מציע. 

  אריה פכטר:

 טוב, אבל זה לא רלוונטי. 

 אוריאל תנעמי:

 אריה, יש מידע שאותם בעלי עניין מתקינים אנטנות בתוך הפנסים של התאורת לד. 

  אריה פכטר:

 הם צריכים לבקש מאיתנו אישור. 

 אוריאל תנעמי:

 יכול להיות שגם לא יבקשו ממך אישור. 

 

 אלאלוף:-עו"ד לירז גונן

 מתקינות?  מי מתקין, זה חברות הסלולאר

 אוריאל תנעמי:
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ישנם פנסים שמגיעים מסין, האנטנות כבר מותקנות בתוך הפנס עצמו. אז אני אומר, 
תשמע לי מה שאני אומר לך, יש בזה משהו ותבדקו את זה. אם כל רשות תגן על 

אם נסעת האוכלוסייה שלה, אנחנו לא נגיע למצב שעוקבים אחרי אנשים, שיודעים 
תת את הרכב, אם לחצת על הברקס ואיפה אתה נמצא בכל עם הרכב, אם אתה נ

 מקום. 

 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

 

 גרגורי דובקין:

 זה כמו הגנה נגד חוצנים. 

 אוריאל תנעמי:

אני יודע שמשרד התקשורת רוצה לצאת למכרז, יש בעיה עם המשרד הזה, אני גם 
דיברתי עם שר התקשורת לשעבר, היתה לי שיחה ארוכה איתו בעניין, הוא אמר 
תראה, כנראה שגם לא נוכל למנוע את זה בארץ אבל אני אומר, אם כל ראשי הרשויות 

 , יתנגדו לכך והמרכז לשלטון המקומי ירים את הכפפה

 אריאל וייסוול: 

 אנחנו מתנגדים. 

 אוריאל תנעמי:

אז אפשר להתנגד לזה ואני אומר שיפה שעה אחת קודם, עוד לפני שיתחילו עם כל 
המהלך הזה, לא לעשות התקנה של תשתיות ולפעמים עושים לנו את זה גם באמצע 

 הלילה שאנחנו ישנים. 

  אריה פכטר:

 אורי, ברגע שהם עושים תשתיות הם צריכים לפנות אלינו ואנחנו לא ניתן להם. 

 יובל בן בסט:

 שיהיה פה באזור?  G5-יש אפשרות לעשות את זה כהצעה שאנחנו מתנגדים ל

  אריה פכטר:

אנחנו לא מתנגדים בינתיים לשום דבר. כשזה יגיע, נשמע חוות דעת מכל מיני 
 ע. מומחים, מכל מיני בעלי מקצו

 אוריאל תנעמי:

, זה דבר מאוד חשוב, G5-אני מציע, אדוני ראש המועצה, שנקים ועד בנושא הזה של ה
-שהועדה הזאת כבר תתחיל. בנוסף, אפרופו ועדה, ועדת נכים צריך לקבוע מועד. ה

G5  אולי מכל סיעה יהיה נציג שיחפש על זה חומר, שנשב על הנושא הזה ובעקבות כל
 החומר הזה, 

  פכטר:אריה 

  אבל למה?

 אוריאל תנעמי:
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גם יבנה, גם יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הוציא שם מכתב חד משמעית 
ליישוב. הוא כבר יצא עם מכתב, אני  G5למשרד הפנים ומשרד התקשורת לא להכניס 

 יכול להביא לך את המכתב שלו. 

  אריה פכטר:

 תביא לי את המכתב. 

 אריאל וייסוול: 

 תביא את המכתב, תראה, שיהיה לנו. 

 אוריאל תנעמי:

 אז מה אתה אומר על הקמת ועדה כזאת? 

  אריה פכטר:

 תביא לי את המכתב. 

 בכל שנה קיימות בעיה באזור זה השורץ בעלי חיים. פיתוח אזור כביש שבזי. 

 מה זאת אומרת בעלי חיים? 

 אוריאל תנעמי:

תשמע, יש שמה שתי בעיות, אחת זה נושא בעלי החיים, יש שמה שועלים, נחשים, 
במיוחד נחשים עכשיו, תקופה ששורצת נחשים, הם מחפשים מים, הם מחפשים צל, 
במיוחד בימי החום. הכביש הזה הוא מה שנקרא קורא לגנב, הם מטיילים על 

ם, יש אנשים הכבישים. יש שמה ילדים מסתובבים, יש שם אנשים מסתובבי
שמתגוררים שם. בנוסף לזה, יש שם קבלנים ועובדים, לא יודע, שבאים וזורקים שם 

 את כל הפסולת. 

  אריה פכטר:

 אני מסכים איתך. 

 אוריאל תנעמי:

 זה הפך להיות החצר האחורית של היישוב. 

 אריאל וייסוול: 

 צודק. אתמול או שלשום זרקו שם ערימה. 

 אוריאל תנעמי:

 אז במסגרת ההצעה פה של המצלמות, 

 אריאל וייסוול: 

נכון, המצלמות הראשונות יהיו שם. אז אחד, אין ברירה, אנחנו צריכים לנקות את 
  המקום הזה, לעשות איזושהי רצועה,

 אריאל וייסוול: 

צודק. ניקינו שם, אתה יודע כמה אלפים שילמנו? אתה יודע כמה כסף שילמנו? 
 אלפים. 

 תנעמי:אוריאל 

 אנחנו צריכים לגדר את זה ולשים שלטים כל העבריין יתפס ועם המצלמות. 
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 אריאל וייסוול: 

 אתמול אם תעבור שם שפכו עוד פעם. 

  אריה פכטר:

אני ביקשתי, המצלמות הראשונות שיהיו, יהיו אחד בקצה הזה של שבזי ואחד יהיה 
בשבזי ואני יודע שיש שמה ברגע שיהיה פיתוח יותר מואץ בקצה השני של שבשי. 

עסקאות כבר, אנשים מוכרים קרקעות וברגע שתתחיל שם קצת בניה יותר מסיבית,  
אנחנו צריכים לחשוב ולעשות פיתוח על כל רחוב שבזי עם תאורה, עם מדרכות, עם 
כבישים חדשים, הכל הכל הכל הכל. אני לא יכול להגיד לך שזה יהיה מחר בבוקר 

 ה. ולא בחצי שנה הקרוב

 אוריאל תנעמי:

אני מבין את זה כבר, העליתי את זה לפני שנה ואני מעלה את זה עכשיו. אני אומר 
תשמע, לשים שם פנסים לא קבועים, כמו שעשיתם ברחוב היסמין, שמתם עמודי עץ 

מטר פנס זה יכול לתת איזשהו מענה לאנשים שמסתובבים שם. לא נעים  50כאלה, כל 
 עשיתי שם סיבוב.  להסתובב שם בחושך, אני

ובנוסף לזה, אני מציע לגבי הפסולת, אם אפשר לגדר את השוליים של הכביש ברצועה 
 לכל האורך, שלא יזרקו שם, זה חומרי בטון, אשפה. 

  אריה פכטר:

 אורי, מי שזורק, לא הגדר תעזור ולא שום דבר. הוא ישפוך על הגדר. 

 אריאל וייסוול: 

, מה זה בעיה למשאית לשפוך ככה על גדר? עכשיו, אורי, הוא יזרוק על הגדר בשניה
אני אגיד לך את האמת, אני לקחתי הצעה לעמודי תאורה כאלה מהקבלן שעשה את 

ש"ח ואני אמרתי אני רוצה זמני  200,000-רחוב בן גוריון, זה היה צריך לעלות קרוב ל
 שקל.  200,000-כעמודים עם בטונדות כאלה למטה. אז הוא אמר לי שזה צריך לעלות 

 אוריאל תנעמי:

 הזמני? 

  אריה פכטר:

שקל, אבל אני אומר לך, היה לנו ויכוח הרבה זמן לגבי  200,000כן. זה הרבה כסף 
ז'בוטינסקי, מה אנחנו עושים שם. אני חושב שרחוב ז'בוטינסקי היום הוא אחד 
הרחובות היפים באזור. אני לא אוהב לעשות תלאי על תלאי על תלאי. אני מאמין 

מה כמה חלקות ואני יודע שהגישו שברגע שתתחיל בניה בשבזי, אני יודע שמכרו ש
בקשה להיתרים. ברגע שתתחיל שם קצת תנופה של בניה, האינטרס שלנו לעשות 

 אותו רחוב יפה, מכובד. 

 אוריאל תנעמי:

זה ברור לי אבל איך פותרים בינתיים את הבעיה של הביטחון של התושבים מבחינת 
 בעלי חיים? 

 מזל שאול:

אפשר להגביר שם קצת את הסיורים הקהילתיים, בטח בשעות הערב, אם יש את 
 שתעבור אולי בתדירות גבוהה יותר. הסיירת, 

  אריה פכטר:

 הסיירת עוברת שם. 
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 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 

 אריאל וייסוול: 

היום עברנו, את יודעת מה זרקו שם היום? הם בחיים לא מה שזרקו, איזה טריילר 
 שפך שם, משהו הזוי. 

  אריה פכטר:

 אני אבדוק עוד פעם לגבי התאורה. תראה, אורי, אני לא רוצה לעשות, 

 אלאלוף:-עו"ד לירז גונן

לא רק תאורה, אולי אפילו גידור. אתה יודע שכשיש גדר זה קצת מרתיע. אפילו אם 
 אתה שם שער שהוא לא נעול, לפתוח שער או להיכנס למקום ככה, יש הבדל. 

 אוריאל תנעמי:

 אפילו אם תשים בכניסה לרחוב שלט גדול שיש מצלמות. 

  אריה פכטר:

 אבל יהיו מצלמות. 

 אריאל וייסוול: 

 בקרוב יהיו מצלמות. 

  אריה פכטר:

אני מאמין שתוך חודשיים יהיו שם מצלמות ואני אומר לך, אני אמרתי היום, ביקשתי 
 ממנו, מחר אני מבקש מפרחי, מהמשטרה, 

 אריאל וייסוול: 

 יש לנו שם בקצה, זה שגר בקצה, 

  :פכטר אריה

אלי כהן, יש לו מצלמות ואני ביקשתי מפרחי שמחר יסתובב שם לראות אם יש 
 מצלמות. 

 : וייסוול אריאל

 נכון. 

  :פכטר אריה

 שיראו אם יש מצלמות. 

 

 :אלאלוף-גונן לירז ד"עו

 שיבדקו מאנשים? 

 : וייסוול אריאל

 כן, על מה ששפכו אתמול, שלשום שם. 
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 לאה רזון:

 רק פרקו וכבר משאית פרקה שם. 

 גרגורי דובקין:

ברחוב שבזי אורי צודק, מסתובבות חיות בר, מאיפה הם? אני ראיתי תנים ושועלים, 
הגשם יש חורים מכיוון הכביש לתוך  מאיפה הם נכנסים, מתחת לגדר שקיים, עם

מי שאחראי על  אזור, הם באים מהשטחים הפתוחים דרך המחילות מתחת לגדר.
 ר שיתקן אותו. הגד

 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל( 

 

  :פכטר אריה

 אני אבדוק את זה עם מע"צ. 

 

 שאילתות מזל שאול:

  :פכטר אריה

 הערכות למיגור תופעת היתושים בישוב. 

 מזל שאול:

 ענית. 

  :פכטר אריה

 כן. אכיפת רעש הטרקטורונים. 

נכון שמסתובבים טרקטורונים, במיוחד בשישי ובשבת גם ליד הבית שלי. אני פניתי 
אמבושים, הם ניסו ביום שישי הזה וביום שישי למפקד המרחב, הם עשו כבר כמה 

שעבר, הם יושבים עליהם. יש פה יחידת אופנועים שנמצאת בימי שישי, השבוע הם 
פנועים יצאו בשש וחצי אבל אני פספסו אותם כי הם עזבו את השטח בשעה שש והאו

אני פניתי בקשר רציף עם המשטרה כדי לעלות על זה. אני גם מכיר את המשפחות, 
 אליהן, אבל היום אמר לי פרחי שזה לא מאזור. 

 : וייסוול אריאל

 לא כולם מאזור, זה נכון. 

 יעקב פרידמן:

 חלק גדול יותר לא מאזור. 

 : וייסוול אריאל

 כי הם עוברים לפארק אריאל שרון, הם באים מחולון ועוברים לפארק אריאל שרון. 

 

  :פכטר אריה

אני יודע ואני דיברתי עם המשטרה ואני אומר לכם שאנחנו עם אצבע על הדופק 
 ואנחנו נתפוס אותם, לא יעזור שום דבר. 
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  אוריאל תנעמי:

כל יום שישי בכיכר של הפגאסוס, כמה פעמים ביקשתי שתהיה שם מצלמה. היה ערב 
 שבת שכולם יצאו החוצה, פחדו. 

 לאה רזון:

 כן, הם נוסעים בפראות גם אצלנו. 

  :פכטר אריה

 חלק יודע שהם תושבי אזור, אנחנו לא נולדנו אתמול. גם במשה שרת הם עוברים. אני 

 : וייסוול אריאל

 מכירים את המשפחות. 

  :פכטר אריה

חלק הם תושבי אזור, אני דיברתי עם ההורים, אני מאמין שהמשטרה תצליח למגר 
את זה. דיברתי עם מפקד המרחב כבר לפני חודש ימים על זה ואני מקווה שהם יגמרו 

 עם זה. נעבור לסדר היום. 

 

 :2019לשנת  4אישור דוח רבעון  .1

  :פכטר אריה

 האם יש למישהו הערות? הגזבר נמצא פה בכושר מלא כדי לענות. 

 : וייסוול אריאל

 הוא עבד קשה בקורונה, חיפש כספים. 

 :בסט בן יובל

יש משהו קטן  3הוא נגיש, גם התקשרתי אליו לנייד ובאמת קיבלתי תשובות. בעמוד 
 שקלים, משהו כזה.  1,500ירידה בתשלום של ארנונה,  3%שזה 

 :משה אזרט

 , מעל התקציב. כשיש חוסר זה במינוס. 3%יש לך טעות, זה עליה של 

  :פכטר אריה

 ? 2019לשנת  4יש הערות, שאלות, בקשות? מי בעד אישור דוח רבעון 

, יובל בן בסט,  אריה פכטר, אריאל ווייסוול, גרגורי דובקין, אליהו פלוריזדה בעד:
  .אברהם הרמב"םאלאלוף, יעקב פרידמן, מזל שאול, -עו"ד לירז גונן

 אוריאל תנעמי.  נמנע:

 :החלטה

 . 2019לשנת  4ברוב קולות את דוח רבעון  מאשרים

 

 על פי הרשימה 2019אישור סגירת תב"רים שהסתיימו בשנת  .2

  :פכטר אריה

 , יש שאלות, הבהרות, בקשות? יש לכם את התב"רים
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 מי בעד סגירת התב"רים?

 פה אחד.  בעד:

 

 :החלטה

 

 . 2019שנת בפה אחד את סגירת התב"רים שהסתיימו  מאשרים

 

 20-2אישור פרוטוקול ישיבה  .3

  :פכטר אריה

 מי בעד אישור הפרוטוקול? 

 :בסט בן יובל

אישור הפרוטוקול אבל כשעברתי עליו שוב פעם ראיתי את ההתנצחויות  אני בעד
 שהיו פה בין חברי המועצה. 

  :פכטר אריה

 זה היה לפני הקורונה, אנחנו כבר לא זוכרים. 

 :בסט בן יובל

זה היה לפני הקורונה ואני אומר, חבר'ה, בואו נשמור, גם כשאנחנו עצבנים אפשר 
 לשמור על תרבות דיבור. 

 : וייסוול אריאל

 צודק. 

  :פכטר אריה

 מי בעד אישור הפרוטוקול?

 פה אחד.  בעד:

 :החלטה

 

 . 2-20פה אחד את פרוטוקול  מאשרים
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הקמת מערכת מצלמות אבטחה  –ש"ח  550,000על סך  610אישור תב"ר מס'  .4
 ש"ח.  60,000 –ש"ח, משטרת ישראל  490,000 –ביישוב, קרן היטלי השבחה 

  :פכטר אריה

 אנחנו עושים את זה בשיתוף עם משטרת ישראל. 

 :בסט בן יובל

 הם גם הקבלנים של הפרויקט?

 : וייסוול אריאל

 כן. 

  :פכטר אריה

הם עשו מכרז פנימי של ספקים ואנחנו כמחויבים להתחבר לספקים שלהם ואני בטוח 
 שאם משטרת ישראל בחרו את הספקים האלה, אז הם החברות הכי טובות. 

 : וייסוול אריאל

 החברות הכי טובות, המובילות בארץ. ממש אבל. בגלל זה זה לא זול. 

  :פכטר אריה

ישבנו ביחד עם משטרת ישראל, עם הביטחון של המועצה, יואב ישב איתם, עשינו 
 סקירה איפה כדאי לשים את המצלמות. 

 :בסט בן יובל

 כמה מצלמות אמורות להיות?

  :פכטר אריה

 לך.אני לא זוכר להגיד 

 : וייסוול אריאל

 אני לא יודע בדיוק אבל זה בשיטה שנוכל להוסיף כל הזמן. 

 :בסט בן יובל

 אבל בבסיס אתה לא זוכר כמה מצלמות?

 : וייסוול אריאל

 אני לא זוכר. 

 יורם אורבך:

 . 40בסביבות 

 אוריאל תנעמי:

 בתקווה שהם לוקחים בחשבון את כיכר כצנלסון ואת שבזי. 

 משה אזרט:

 בוודאי, הם הראשונים, הוא אמר לך את זה לפני כן. 

  :פכטר אריה

 אורי, המצלמות הראשונות יהיו בכניסות ליישוב, זה הכי חשוב. 
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 אוריאל תנעמי:

 אבל יש עכשיו כבר. 

  :פכטר אריה

 עושים הכל חדש. 

 : וייסוול אריאל

 מחליפים. זה ברמה גבוהה. 

  :פכטר אריה

אם נצליח להשתמש במה שיש, נשתמש. אם לא נצליח, הכי משמעותי זה בכניסות 
וביציאות מהיישוב וכמו שאמרתי לך, ישבנו ביחד עם משטרת ישראל, עשינו סיבוב, 

 40-סקירה ומה שטוב בזה שאנחנו נוכל להוסיף מצלמות להבא. בואו נשים את ה
, עוד מקומות רגישים, נוסיף 20ד , עו30, עוד 50האלה, אם נחשוב שצריך להוסיף עוד 

 את זה הלאה. 

 מזל שאול:

האם השימוש במצלמות יהיה במקרים שקורים או שיהיה מה שנקרא הסתכלות על 
 המצלמות באופן שוטף, מעקב?

  :פכטר אריה

לא יהיה באופן שוטף כי אנחנו לא הולכים להקים מוקד. יש ביישובים גדולים שיש 
אנשים שיושבים בתוך המוקד עם חדר בקרה ורואים כל הזמן.  24/7מוקד שיש שם 

מבחינה כלכלית אנחנו לא בנויים לזה בשלב הזה אבל הלוואי ונגיע למצב הזה שנוכל 
 לשים פה חדר בקרה. 

 מזל שאול:

 ה דגימה נגיד אחת לחודש? גם לא תהי

 : וייסוול אריאל

 לא, אם יש איזושהי בעיה, אפשר להוציא. 

 גרגורי דובקין:

 המידע ישמר. 

 : וייסוול אריאל

 נכון. 

 מזל שאול:

 לא, היא שואלת אם לא תהיה פעם בתקופה בדיקה יזומה ויסתכלו במצלמות. 

 : וייסוול אריאל

 אה, זה כל הזמן, זה מחובר למחשבים של הפיקוח. 

 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(
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 מזל שאול:

 הרי בסופו של דבר זה אמור לעזור לשיטור ולפיקוח. 

 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 

 אליהו פלוריזדה:

 אם קרה מקרה עכשיו, למי פונים?

 יורם אורבך:

 יהיה טלפון מסודר שנפיץ אותו. 

 אליהו פלוריזדה:

 אה, יהיה? 

 יורם אורבך:

 איזו שאלה, בטח. 

 :אלאלוף-גונן לירז ד"עו

 ובעצם התושבים יכולים להשתמש בזה? החומר המצולם יהיה רק של המועצה?

 יורם אורבך:

 רק של המועצה, יש על זה צנעת הפרט. 

 :אלאלוף-גונן לירז ד"עו

 נגיד עכשיו עשו ונדליזם ברחוב, שברו למישהו מראה. 

 יורם אורבך:

את צריכה ללכת למשטרה, להגיש תלונה במשטרה ואז המשטרה מבקשת מאיתנו 
 להוציא את החומר, אחרת אנחנו פוגעים בצנעת הפרט. 

 מזל שאול:

 ולכמה זמן נשמר הזיכרון? 

 יורם אורבך:

זה פונקציה של כמה תעבורה יש כי המצלמות, כשאין שום תנועה, הן לא מקליטות. 
 ואם יש תנועה, הן מקליטות. זה נע בין שבועיים לחודש. 

 :בסט בן יובל

 איך הרזולוציה? מה אפשר לראות?

 יורם אורבך:

 רזולוציה הכי טובה שיש היום בשוק. 

 :בסט בן יובל

 גם לפנים או רק למספר?

 



 בס"ד
 

26 

 

 אורבך:יורם 

באזורים מסוימים בכניסה לעיר יהיה זיהוי מספרים ובאחרים יהיה פנים. זה 
 מצלמות ברמה שעוד לא היה לנו דבר כזה. 

 מזל שאול:

אז ההצעה שלי הקונקרטית, אני כן חושבת שזה גם איזשהו אלמנט הרתעה 
 לתושבים, שהם יודעים שהמערכת דוגמת אותם אחת לכמה זמן ומסתכלת. 

  :פכטר אריה

המצלמות עובדות שידור חי. בחדר של הקב"ט נכון להיום גם כן יש על המסך, כל 
המצלמה, גם בבניין של המועצה עכשיו יש מצלמה, אפשר לראות מי מסתובב ברחוב 
למטה. יושב שמה הקב"ט, יישב שם מישהו לא במשך כל היום והוא יראה במשך 

ראה את זה מדי פעם. מבחינתי אני , אבל ברור שאנחנו נ24/7היום. זה לא יהיה 
 אבדוק אם אפשר לשים אצלי בחדר שאני אוכל לראות את זה, אין לי בעיה עם זה. 

 אוריאל תנעמי:

רק הערה אחת, אתה אומר שנגיד ישמר עד שבועיים עד חודש, אני מבין כשזה הכל 
 מלא אז הוא דורס. למה שלא יהיה איזה שרת שישמור לתקופה יותר ארוכה? 

 יורם אורבך:

למה יותר ארוכה? איזה אירוע יכול לקרות שאתה תבוא אחרי חודש ותגיד גנבו לי 
 לפני חודש? 

 אוריאל תנעמי:

 לא יודע, זה לא הוצאה גדולה לשמור בענן. 

 : וייסוול אריאל

 נבדוק את זה, אני לא יודע, אולי יותר. 

 אוריאל תנעמי:

 אנחנו למשל שומרים חצי שנה. 

 מזל שאול:

 אם זה מערכת חכמה אולי היא עושה את זה אוטומטית. 

 אוריאל תנעמי:

 אם זה לא הרבה כסף, לדעתי זה לא הרבה כסף לשמור. 

  :פכטר אריה

 טוב, אנחנו נבדוק את זה. 

 :אלאלוף-גונן לירז ד"עו

גם זה וגם אני חושבת שאם תושב אומר שהוא הגיש, יכול להיות שיש איזשהו זמן 
שעובר בין הגשת התלונה לבין זה שהמשטרה מבקשת. אז אם תושב אומר שהוא 

 מבקש לשמור עד שיקבלו ממצלמה ספציפית, אז נשמור. 

 : וייסוול אריאל

 מחר בבוקר אפשר לבדוק את זה, אין בעיה. 
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 :אלאלוף-גונן לירז ד"עו

 כי המשטרה לא עובדת כזה מהר. 

  :פכטר אריה

יובל, תן לי רגע להבין. מחר בא תושב אזור ואומר תשמע, גנבו לי רכב אתמול בשתיים 
 לפנות בוקר, אני רוצה לראות את המצלמה מהיציאה, 

 אוריאל תנעמי:

 הוא יביא מהמשטרה אישור שהוא התלונן. 

  :פכטר אריה

אני רוצה לראות ביציאה מאזור, לבדוק משעה אחת בלילה עד חמש לפנות בוקר, מה 
 הפרוצדורה? 

 יורם אורבך:

 משטרה. 

 :אלאלוף-גונן לירז ד"עו

 ואז המשטרה מושכת. הוא מגיש תלונה במשטרה 

 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 

 יורם אורבך:

כי הוא יכול לראות את הרכב ופתאום יראה את הבת שלו או אשתו הולכים עם 
 מישהו, לא יודע. מדובר בצנעת הפרט. 

 :בסט בן יובל

רק עוד שאלה לגבי נושא תברואה. לקחנו בחשבון מקומות שגם זורקים שם אשפה 
 באופן תמידי ולא רק מבחינת ביטחון?

  :פכטר אריה

 כן, גם את זה לקחנו בחשבון. 

 ש"ח?  550,000על סך  610מי בעד אישור תב"ר 

 פה אחד.  בעד:

 :החלטה

 

ש"ח הקמת מערך מצלמות אבטחה  550,000ס ע" 610פה אחד תב"ר  מאשרים
ש"ח.  60,000 –ש"ח, הבט"פ  490,000ביישוב ע"פ הפירוט: ק. היטלי השבחה 

 ש"ח.  550,000סה"כ 
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, 2020ש"ח לטובת שיפוצי קיץ מוסדות חינוך  50,000על סך  611 אישור תב"ר .5
 כולל שיפוץ מקלטים ביוספטל והשבעה מקרן היטלי השבחה. 

  :פכטר אריה

אם מישהו רואה, בדרך כלל שיפוצי הקיץ היו סכומים הרבה יותר גבוהים בשנים 
הקודמות, השנה אנחנו לא נתנו למוסדות החינוך בגלל המצב הכלכלי של המועצה, 

 ש"ח, תגישו בקשה,  50,000אמרנו להם עד 

 : וייסוול אריאל

 דברים דחופים. 

  :פכטר אריה

 רק דברים דחופים אנחנו נשפץ. מי בעד אישור התב"ר? 

 :אלאלוף-גונן לירז ד"עו

 גם עברו שיפוצים יסודיים. 

 : וייסוול אריאל

 נכון, אבל עדיין יש. 

 יורם אורבך:

 יש בניה חדשה. 

 אוריאל תנעמי:

 נדמה לי שזה קצת כסף, נכון? 

 :בסט בן יובל

 בדרך כלל מה שקורה, תמיד יש החרגות ואז אנחנו עוד פעם מעלים את זה. 

 : וייסוול אריאל

 . 600,000-700,000הרבה פעמים זה 

  :פכטר אריה

 מי בעד?

 : פה אחד. בעד

 :החלטה

 

ש"ח לטובת שיפוצי קיץ מוסדות חינוך  50,000ע"ס  611פה אחד תב"ר  מאשרים
 כולל שיפוץ מקלטים ביוספטל והשבעה מקרן היטלי השבחה.  2020

 

מלש"ח מקרן היטלי  1.5בניית גן ילדים על סך  – 612אישור תב"ר מספר  .6
 השבחה. 

  :פכטר אריה

 אנחנו הולכים לבנות גן נוסף לילדים עם צרכים מיוחדים. 
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 :אלאלוף-גונן לירז ד"עו

 זה כבר גן שלישי יהיה.

 : וייסוול אריאל

גנים תקשורתיים. הגן הזה  2-גנים נקראים על הרצף ו 2גנים,  4יש לנו  לא, לא, לא. 
שהולכים לבנות זה במקום גן שקד, שהוא גן על הרצף, שנמצא על יד יצחק שדה. 

 ועכשיו אריה ימשיך את הסיפור למה. לא שיש בעיה בגן פה. 

  :פכטר אריה

 יש איזושהי עמותה שנותנת הרבה שעות טיפול לילדים האלה. 

 :בסט בן יובל

 העמותה לילדים בסיכון? 

  :פכטר אריה

 כן. 

 : וייסוול אריאל

 אני לא יודע אם היא נקראת ככה. לא, לא, אבל לא חשוב. 

  :פכטר אריה

 אלו"ט, אני חושב. 

 : וייסוול אריאל

 גם לא. 

  :פכטר אריה

והם לא היו מוכנים לתת כי יש לנו גן אחד נוסף שנפתח ואנחנו רוצים בגן הנוסף עוד 
אחד. הם אמרו אנחנו נהיה מוכנים לתת לכם אם יהיו שני גנים סמוכים אחד לשני. 

 הם לא היו מוכנים שגן אחד, 

 : וייסוול אריאל

 חדש. גן אלון נמצא במתחם החדש בז'בוטינסקי, מה שבינינו עכשיו, באשכול ה

 :אלאלוף-גונן לירז ד"עו

 נכון, למעלה. 

 : וייסוול אריאל

 זה גן אלון. 

  :פכטר אריה

 וגן נוסף נמצא בשקד. ביצחק שדה. 

 :אלאלוף-גונן לירז ד"עו

 ומה זה מה שיש בסחלב?

 : וייסוול אריאל

 זה תקשורתי, זה משהו אחר. 
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  :פכטר אריה

 והם לא היו מוכנים לתת טיפולים בגלל שהמטפלת צריכה לנסוע מפה לשם. 

 : וייסוול אריאל

 אבסורד. 

  :פכטר אריה

וויכוחים ומריבות ומלחמת עולם, אמרו אנחנו לא באים. אנחנו מוכנים ללכת על 
חולון, נותנים לנו פה גנים סמוכים אחד לשני. היתה לנו אופציה להשאיר את זה כמו 
שזה ושהילדים לא יקבלו טיפול אבל הלב נחמץ לילדים האלה. לא לתת לילדים האלה 

וין. העמותה הזאת נותנת טיפול מצוין, אז טיפול, נקרע הלב. והם נותנים טיפול מצ
. אחרי 1.9-לוחצים אותנו בזמן שהגן יהיה מוכן עד הקיבלנו החלטה ולא רק זה, הם 

ויכוחים ביקשנו מהם שיאריכו לנו את זה לפחות עד אחרי החגים, שנספיק לבנות גן,  
וצאים אז הם הסכימו. בינתיים הם יתנו את הטיפולים בשני הגנים האלה ואנחנו י

 לבניית גן נוסף דרך המשכ"ל כדי לחסוך את הנושא של מכרז. 

 : וייסוול אריאל

 ירוץ יותר מהר. 

 :אלאלוף-גונן לירז ד"עו

 ואיפה הוא יהיה ממוקם? 

  :פכטר אריה

 בצמוד לשם כי הם רוצים בסמיכות. 

 גרגורי דובקין:

 נספיק עד הסתיו לעשות את זה? 

 :אלאלוף-גונן לירז ד"עו

 תעבירו את השקד לשם?ואז 

 : וייסוול אריאל

 זה בניה כמו אולם הספורט, בניה מהירה. 

 :בסט בן יובל

 אז זה הולך להיות גן? זה תקשורת? 

 : וייסוול אריאל

 לא תקשורתי. 

 :אלאלוף-גונן לירז ד"עו

 לא, על הרצף. 

 :בסט בן יובל

 רצף ותקשורת זה דומה, זה אותו דבר. 

 : וייסוול אריאל

לא, זה לא אותו דבר. יש גן על הרצף ויש גן תקשורתי. יש לנו שניים כאלה ושניים 
כאלה. אלון ושקד זה על הרצף, גן שקד שנמצא ליד יצחק שדה יעבור לשם. אנחנו לא 
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היינו צריכים לעשות, זו הוצאה מיותרת למועצה בימים האלה בכלל, אבל בגלל 
ך הכל, אבל הלב נקרע, כמו שאריה אמר הילדים האלה וזה שמונה ילדים בגן הזה בס

 ואנחנו עושים את זה. זה מיותר, אני אומר לכם, כי שיפצנו את גן שקד לעילא ולעילא. 

 :בסט בן יובל

 אגב, יש אפשרות שם לבנות אחרי זה עוד גן? 

  :פכטר אריה

 אנחנו בודקים את זה. 

 :בסט בן יובל

 כי אם כבר, אז עדיף לעשות עוד קומה. 

  :פכטר אריה

אנחנו בודקים את זה. העניין הוא שאנחנו רוצים למהר בזמן כדי שהילדים יקבלו את 
 הטיפול. 

 מי בעד אישור התב"ר? 

 :בסט בן יובל

 אני בעד, אני רק רוצה לדעת מי העמותה הזאת. 

 : וייסוול אריאל

 מה הבעיה? נשאל את סימה, היא תגיד לך את שם העמותה, זה לא משהו סודי. 

 :בסט בן יובל

 לא, זה ברור שלא. 

 :החלטה

 

מלש"ח מק. היטלי  1.5בניית גן ילדים בסך  612מס'  פה אחד תב"ר  מאשרים
 השבחה. 

 

 . 2020אישור פרוטוקול הועדה המקצועית לתמיכות לשנת  .7

  :פכטר אריה

כמו שאתם יודעים, יש ועדה לתמיכות שהיא כוללת את מנכ"ל המועצה, גזבר 
, יש לכם את התמיכות. האם יש למישהו 7.5-המועצה והיועץ המשפטי. הם התכנסו ב

מה להוסיף, להעיר? אני רואה רק לצופים נדמה לי שהוספנו פה. רק לצופים הוספנו 
ילדים שם הולכת וגדלה והם ש"ח כי סך הכל כמות ה 190,000-ש"ח ל 167,000-מ

עושים שם בצופים, זה גאווה ליישוב התנועה הזו. גם בני עקיבא, אני שמח שהם 
 הולכים וגדלים ומתחזקים. 

 :בסט בן יובל

 בני עקיבא אמורים לעבור למקום החדש. 

  :פכטר אריה

כן, אבל זה לא קשור לזה. יש למישהו הערות, שאלות, בקשות? אם אין, אז מי בעד 
 אישור התמיכות? 
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 : פה אחד. בעד

 :החלטה

 

 .  2020הועדה המקצועית לתמיכות לשנת  פרוטוקולפה אחד  מאשרים

 

 הזוכה לבניית השפ"כ םאישור ועדת התקשרות ע .8

  :פכטר אריה

השפ"כ, השירות הפסיכולוגי הולך להיבנות מעל היה מכרז על כמו שאתם יודעים, 
 הספרייה ומעל מדור הנוער וגם הספרייה גדלה, 

 : וייסוול אריאל

 הספריה גדלה מעל הספרייה ומעל המדור נוער הולכים לבנות את השפ"כ. 

  :פכטר אריה

 הספרייה גדלה, היה לנו זכיין שזכה ואני שמח שהזכיין זכה, 

 : וייסוול אריאל

 ואוטוטו מתחילים. 

 : וייסוול אריאל

 זה שבנה לנו את גני הילדים, קבלן מעולה. 

 :אלאלוף-גונן לירז ד"עו

 אני מקבלת הנחה בארנונה על הרעש והלכלוך?

  :פכטר אריה

 כן. 

 : וייסוול אריאל

 כן, יהיה לך רעש. 

  :פכטר אריה

 מי בעד אישור ועדת התקשרות? 

 , כמו שאתם מבינים, כמה שם היה התב"ר?סך הכל

 משה אזרט:

 מיליון.  6המכרז יצא מיליון.  8

  :פכטר אריה

 מלש"ח.  3.8מיליון שאנחנו מקבלים ממפעל הפיס  6

 : וייסוול אריאל

  מיליון ממפעל הפיס. 4כמעט 

 אברהם הרמב"ם:
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 יד לבנים נשאר כמו שהוא?

 : וייסוול אריאל

 כן, כן. 

  :פכטר אריה

, נדמה לי והשאר מקרן היטלי השבחה וזה יגיע 3.8ממפעל הפיס אנחנו מקבלים 
 מלש"ח. מי בעד הזוכה? 5.5-6בסיבות 

 : פה אחד. בעד

 :החלטה

 

 התקשרות עם הזוכה לבניית השפ"כ. פה אחד  מאשרים

 

 70מעבר גיל  אישור העסקת הגברת חנה מאור .9

  :פכטר אריה

ואנחנו רוצים להמשיך להעסיק אותה, המועצה צריכה  70ברגע שעובדת מגיעה לגיל 
 לאשר את זה ואנחנו פונים עם זה למשרד הפנים, 

 : וייסוול אריאל

 כן, משרד הפנים צריך לאשר. 

  :פכטר אריה

חנה עושה לדעתי עבודת קודש. אני אתן לכם דוגמא, היום בבוקר הלכתי  כי בסך הכל
 ברגל, עברתי כאן בשמונה בבוקר, ראיתי איזה שבעים קשישים מחוץ למתנ"ס
והתחלנו להחזיר אותם גם לפעילות, למשל את בית הקשיש לא החזרנו לפעילות, עוד 

ך המתנ"ס, הם מחוץ לא יכולים לחזור לפעילות, רק במקומות פתוחים. הם לא בתו
 למתנ"ס. 

 :אלאלוף-גונן לירז ד"עו

 זה מקסים, אמא שלי באה פעם ראשונה השבוע, נהדר. 

  :פכטר אריה

 הם עושים שעתיים, מקבלים ארוחת בוקר. 

 : וייסוול אריאל

 התעמלות, זה נתן להם חיים, הבית הרג אותם. 

  :פכטר אריה

 מי בעד אישור העסקה? 

, אריאל ווייסוול, גרגורי דובקין, אליהו פלוריזדה, יובל בן בסט,  אריה פכטר: בעד
 . ברהם הרמב"םאאלאלוף, יעקב פרידמן, -עו"ד לירז גונן

 , אוריאל תנעמי. מזל שאול :יםנמנע

 

 :החלטה
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 . 70את העסקת הגב' מאור חנה מעבר לגיל ברוב קולות  מאשרים

 

 אשרור הרכב המועצה הדתית.  .10

  :פכטר אריה

כמו שאתם יודעים, אישרנו את המועצה הדתית אבל עכשיו בגלל שיש ממשלה חדשה 
 –צריך להביא את זה עוד פעם לאישור. זה אותם החברים שהיו קודם: אוראל להב 

דף חדש מועמדת  –ש"ס, מועמד השר, הודיה שטריקמן  –, מוטי דבידוב נציג הרב
אזור אחת הרשות  –וסרי הבית היהודי מועמד השר, יוסי מ –השר, רם בצלאל 

אזור אחת  –אזור אחת הרשות המקומית, רונית תורג'מן  –המקומית, שלום זבולונוב 
 הרשות המקומית. 

, עכשיו בגלל שזו ממשלה 2019אני רק אומר, אלה כבר אושרו במליאת המועצה בשנת 
 חדשה אז זה אותם חברים. מי בעד אשרור?

 מזל שאול:

שהיתה אז ואני גם קיבלתי על זה חוות דעת ממשרד לי יש את אותה הסתייגות 
 הדתות, אני אעביר לכם אותה, שבכל זאת צריך להיות נציגות של כל הסיעות. 

  :פכטר אריה

 תעבירי לי את חוות הדעת של משרד הדתות. 

 אוראל להב:

 אני אוכל להתייחס ולענות לה על זה?

  :פכטר אריה

 כן. 

 אוראל להב:

מליאת המועצה הדתית היא מלאכת המרכבת הפוליטית של מליאת המועצה 
חברים ומליאת המועצה  7המקומית. יחד עם זאת, מליאת המועצה הדתית מונה 

ולכן יש  7חברים בתוך מליאה של  11חברים. אי אפשר לדחוף  11המקומית מונה 
יש פה שתי נוסחה שמאגדת הרבה מאוד פרמטרים, בראש ובראשונה ייצוג נשים ו

נשים שמיוצגות. יש שיקול דעת של השר ושיקול הדעת של השר שתהיה נציגות גם 
לסיעות הדתיות, למרות שמבחינת המנדט המתמטי שלהן הן לא בדיוק יכולות 
להיכנס אבל עמדת השר שנציגות דתיות צריכות להיות חלק מהמליאת המועצה 

ף חדש. תחת כל הקריטריונים הדתית וכמובן הסיעות הגדולות, שזה אזור אחת וד
האלה גובש הרכב מליאת המועצה הדתית, שיש שם עוד קריטריון של יו"ר מועצה 

, שזה רם 2דתית שעומד בקריטריונים של החוק, שזה עבדכם הנאמן ועוד מספר 
בצלאל, שהוא נציג הבית היהודי. יש פה מלאכת מרכבת מאוד מסובכת, כל הדבר 

, הוא עובר לאישור היועץ המשפטי והשר למשרד הזה לא עכשיו מאושר סופית
הדתות. לכן הדבר הזה עובר להמשך מלאכת מרכבת ולאחר מכן מליאת המועצה 

 הדתית תתכנס לישיבתה החדשה. 

  :פכטר אריה

 אם היועץ המשפטי של משרד הדתות יחשוב שזה לא חוקי, הוא לא יאשר את זה. 

 מי בעד אישרור הרכב מליאת המועצה הדתית? 
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 אוריאל תנעמי:

 אני מתנגד. 

אריה פכטר, אריאל ווייסוול, גרגורי דובקין, אליהו פלוריזדה, יובל בן בסט,   בעד:
 . אלאלוף, יעקב פרידמן, אברהם הרמב"ם-עו"ד לירז גונן

 אוריאל תנעמי.  נגד:

 מזל שאול.  נמנעת:

 :החלטה

 

 אשרור הרכב המועצה הדתית. ברוב קולות  מאשרים

 

 שונות .11

  :פכטר אריה

 , 35%עובד היום בשכר בכירים משה ישי 

 : וייסוול אריאל

 בשתי משרות. 

  :פכטר אריה

אפשר  לתת לו  35%-בשני תפקידים ועושה להערכתי עבודה מצוינת. אחרי שנתיים ב
עובר לאישור משרד  , המועצה צריכה לאשר את זה ואחרי זה זה5%תוספת של 

 ? 5%הפנים. מי בעד לאשר לו תוספת של 

 :בסט בן יובל

 הוא הרוויח את זה ביושר. 

 בעד: פה אחד. 

 :החלטה

 

 .5%-העלאת שכרו של העובד משה ישי בפה אחד  מאשרים

 

 

 הישיבה ננעלה

 

 יורם אורבך

 מנכ"ל המועצה

 אריה פכטר

 ראש המועצה


