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 20-02פרוטוקול 
 מישיבת מועצה אשר התקיימה

 2020 רפברוא 18 פ"תש שבטב גכ"ביום שלישי 
 

ורי דובקין, רגגיעקב פרידמן, לירז גונן אללוף, אריאל ווייסוול, אריה פכטר,   נוכחים:
אוריאל מזל שאול,  ז'אנה קושניר,אליהו פלוריזדה, יובל בן בסט, אברהם הרמב"ם, 

 תנעמי. 
 

לאה גזבר,  –משה אלזרט עו"ד מנחם אברהם, מנכ"ל,  –יורם אורבך  משתתפים:
 . ראש מועצהמנהלת לשכת  – רזון

 
 18:30  הישיבה התחילה בשעה

 19:30 הסתיימה בשעה
 
 ל סדר היום:ע

 1-20אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  .1
  ע"פ הפירוט:  21Mלמידה מרחבי ועיצוב : תכנון 605אישור תב"ר  .2

 420,000ק. היטלי השבחה ₪,  80,000משרד החינוך ₪,  100,000 –החט"ב 
 ₪.  600,000סה"כ: ₪. 

יו"ר, -": אריה פכטר 2000רה הכלכלית "אזור באישור חברי דירקטוריון הח .3
, משה אלזרט, יורם אורבך, חגי קול, יובל בסט בסט, אורי אריאל וייסוול

 ער. משה גבע, אפריים ז'ילוני, אסתי ניי –תנעמי, מזל שאול, נ.ציבור 
 אישור הסכם חכירה להקצאת קרקע לטובת בני עקיבא.  .4
 הקמת ועדה לקביעת נוהל הצבת תמרורי נכים והתייחסות לחריגים.  .5
 רד הפנים. אשרור תנאי העסקת המבקר, דרישת מש .6
 שונות .7

 
  אריה פכטר:

 הוועדה של היום סדר על אחד סעיף לנו יש המועצה ישיבת בסוף, מבקש רק אני
 ונפתור שיישארו. נדון בסעיף הזה  ובניה לתכנון בוועדה שחברים מי אז. ובניה לתכנון

. דאוס זיו סרן של לזכרו מרוץ יש, שישי ביום, הקרוב בשבוע. הזאת הבעיה את גם
 שנה כחצי לפני אלינו פנתה המשפחה. שרון אריאל בפארק המרוץ את עושים אנחנו
 זה את לעשות תכננו בהתחלה. במרוץ אותו להנציח ביקשו והם, יותר אולי, בערך
 לעמוד יכולנו ולא גבוהות מאד דרישות היו המשטרה של הדרישות אבל, הישוב בתוך

היה יוצר בעיה  שישי ביום ישוב חצי לסגור, גוריון בן רחוב כל את לסגור למשל. בזה
 .גדולה מאוד

 
  אריאל ויסוול:

 . הרכבים כל את להוציא גם, לסגור רק לא
 

  אריה פכטר:
  ,לנוע לאנשים לתת לא, הרכבים כל את להוציא

  אריאל ויסוול:
 .לגרור

 
  אריה פכטר:

  שרוצה מי כל. שרון אריאל לפארק זה את שנעביר החלטנו אז. בזה לעמוד יכולנו ולא
 .הספר בתי תלמידיאנו מצרפים למרוץ את . ישתתף במרוץ
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  אריאל ויסוול:
 '.ט עד' ו

 
  אריה פכטר:

 ?איך
 

  וול:סאריאל וי
 '.ט', ח', ז', ו'. ט עד' ו

 
  אריה פכטר:

 אני. שרון אריאל לפארק באוטובוסים אותם נסיע אנחנו, הספר בית תלמידי ישתתפו
. צייטלין ספר מבית שלו חברים שיבואו יודע אני, מהיחידה  שלו חברים שיבואו יודע

 ?אריאל? חולצות 1000-כ הזמנו אנחנו
 

  אריאל ויסוול:
 .כן
 

  אריה פכטר:
 50,000-כ הזה במרוץ תשקיע המועצה להערכתי. זיו של לזכרו חולצות 1000-כ הזמנו

 בפארק 9:00-ב, מפה יוצאים 8:30-ב שישי ביום זה, להשתתף יבורך שיכול ומי. ח"ש
 .שרון אריאל

 
  יובל בן בסט:

 ?מפה יוצאים  איך
 

  אריאל ויסוול:
 .עצמאית

 
 יובל בן בסט:

 ? עצמאית
 

  אריה פכטר:
 אתה, יכול אתה אופניים על לרכב רוצה אתה אם אבל, אוטובוסים יש לתלמידים

 .יכול אתה, ברגל לבוא רוצה
 

  אריאל ויסוול:
  .כן, אפשר גם

  אריה פכטר:
 . יכול אתה, אוטו עם רוצה אתה

 
  מזל שאול:

 ?ההתחלה נקודת
 

  אריה פכטר:
 .למעלה הגבעה על, עצמו בפארק ההתחלה

 
  אריאל ויסוול:

 . השני בצד
 

  אריה פכטר:
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 ?אריאל, נכנסים מאיפה
 

  אריאל ויסוול:
 .למשרדים נוסעים שאנחנו איפה

 
  אריה פכטר:

 ?מפה לא, נכנסים אנחנו משם
 

  אריאל ויסוול:
 .מהמשרדים, לא

 
  אוריאל תנעמי:

 . ?  298 לב בר דרךמ
 

  אריאל ויסוול:
 . הגרעיןש איפה  ,כן
 

 יורם אורבך:
 .דומה זה אבל, הזרעמ
 

  אריאל ויסוול:
 . מפה ברגל גם אפשר. הגרעין נוצר מהזרע, משם. אוקי? הזרע

 
  אריה פכטר:

 אתרב גם מפורסם זה
 

  אריאל ויסוול:
  .הכל יש, חוצות שלטי יש

  אריה פכטר:
 .מאד ענפה פעילות יתהיה, הנוער שבוע היה גם השבוע, ותצחו בשלטי גם מפורסם הז
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .מדהימה

 
  אריה פכטר:

, נפלא נוער לנו יש, זה את אומר הזמן כל ואני, הנוער בני של מאד ענפה פעילות תהיהי
, בערך ימים עשרה לפני, הזה לא, שבת במוצאי אם. ישראל מדינת לתפארת נוער

 .ס"במתנ
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .שקמה-פסטי

 
  אריה פכטר:

 לישוב גאווה ובאמת. נוער בני 700-800 להערכתי, מפוצץ היה האולם שקמה-בפסטי
 גדל מאוד. שבטה, חניכים 450-כ כיום מונה שקמה שבט, בכלל. שלנו נוערה בני

 
  אריאל וייסוול:

 .עקיבא בני
 הצטרף לישיבה. פרידמן יעקב 
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  אריה פכטר:
. הזה בשבט גאים  מאד מאד אנחנו אבל, וגדל וצומח הולך השבט. פרידמן אדון שלום
 שיש נוערב גאים ואנחנו. עקיבא בבני גם, השקמה בשבט רק לא לתמוך נמשיך אנחנו

 . המועצה לישיבת נעבור, טוב. לנו
 

  :שאילתות
 ברצוני ביישוב רוכלות בעניין שהתקבלו פניות עקב. בישוב רוכלות. תנעמי אורי של

 כן ואם לרוכלות בקשות הוגשו האם? ולמי ביישוב יש רוכלות רישיונות כמה לשאול
 ? זה עניין אוכפת המועצה כיצד הוגשו לא ואם? כמה

 
 : אריה פכטר

. לרוכלות בקשה הגיש לא אחד אף. לרוכלות בקשה ביקש לא אחד אף להיום נכון
 לאשר לא החלטה התקבלה, שלי בזמנים עוד זה אם יודע לא שאני, הישיבות באחת

זאת  לאפשר וכן הזאת ההחלטה את לשנות נבקש שאנחנו להיות יכול. רוכלות
 רישיונות לתת כן אם תחליט והיא, וועדה שהיא איזה תהיה .נזקקים לאנשים
 אם תשקול שהיא מועצה מחברי וועדה נקים, בוועדה אהיה לא אני. לא או לרוכלות

 מה יודע גם אני, להיום נכון. הזה לצורך פנייה תהיה אם. להקים לא או להקים כן
 .הזאת השאלה מאחורי מסתתר

 
  אוריאל תנעמי:

  ?מסתתר מה
  אריה פכטר:

 .מבגדד באופה הרוכלים
 

  אוריאל תנעמי:
 . לא

 
  אריה פכטר:

 ?לא
 

  תנעמי:אוריאל 
 .לא

 
  אריה פכטר:

 .שכן חשבתי
 

  אוריאל תנעמי:
, כללי באופן זה על מסתכל אני. יודע שאתה חושב אתה, יודע אתה, רואה אתה. לא

 , לשם מכוון ולא כיוונתי לשם שלא בנקודות נוגע אתה
 

  אריה פכטר:
 ?כיוונת מהל אז
 

  אוריאל תנעמי:
 .כללי באופן מכוון אני

 
  אריה פכטר:

 ?כיוונת הלמ תגיד אזבסדר 
 

  אוריאל תנעמי:
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 דבר פה שיש חושב לא שאני אמרתי, רוכלות רישיון לקבל אפשרות יש אם אותי שאלו
 פה יש. שמסתובבים בישוב רוכלים יש אם, כן גם, היא האמת אבל. עלה זה ולכן כזה

 שפוגעים אחרים דברים מיני בכל שמתעסקים רוכלים כלפי אכיפה היאש איזה
 כראש ואתה ברישיון לא שהיא רוכלות פה לנו יש אם. הישוב בתוך שלנו בעסקים

 בישוב שנמצאים העסקים, פה שהעסקים רוצה אתה איך אז, זה את אוכף לא מועצה
 ,רישיון ללא רוכלים שאותם הדברים את גם שמוכרים, שלנו

 
  אריה פכטר:

 .אדע אניעל מנת ש לי תסביר? למשל מה כמו
 

  וייסוול:אריאל 
 .דוגמאתביא לנו 

 
  אוריאל תנעמי:

  .מיץ של בקבוקים מוכר
  אריה פכטר:

 ?בישוב שפוגע מיץ של בקבוקים מוכר רוכל איזה, איפה
 

  אוריאל תנעמי:
 .יודע לא אני

 
  אריה פכטר:

 תן לי דוגמה ממשית.  לי תגיד בוא אזהתחלת להגיד משהו  אתה, לא
 

  אוריאל תנעמי:
 . אותך שואל אני, לא

 
  אריה פכטר:

 .אתה   לי תגיד
 

  אוריאל תנעמי:
 אוכף את זה?  אתה איך. אבטיחים מוכר, פה מסתובב, באקראי מישהו לי נכנס

 
  אריה פכטר:

 ,אורי, קונקרטי תהיה, אורי, אורי, אחד אף, אחד אף אין
 

  אוריאל תנעמי:
 ,רוצה לא אני, לא

 
  אריה פכטר:

 שמוכר רוכל אין באזור, בקבוקים שמוכר רוכל אין באזור, איזה. קונקרטי תהיה
 .אבטיחים

 
  אוריאל תנעמי:

. בלשון גם אותי תתפוס ולא זה לתוך אותי תכניס לא אתה, טוב, דוגמא לך נתתי, לא
 האם, רוכלות של העניין את אוכף אתה איך, עקרוני באופן לך אומר רק אני? אוקי

 , יש
 

  משה אלזרט:
 .אין, לאכוף מי את אז, אין אבל
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  אוריאל תנעמי:

 , הנחיה יש האם
 

  מזל שאול:
 .אישור אין אבל רוכלים שיש הכוונה, רוכלים יש
 

  אוריאל תנעמי:
  ?נאכף לא למה, כן ואם, רוכלות של הנושא את לאכוף הנחיה יש האם

  אריה פכטר:
 לנו ויש. זה מאחורי מסתתר מה יודע אני, לך אמרתי, הרוכלים של לנושא. טוב

בכניסה לאזור אולי  האהבה ביום שעמד אחד רוכל והיה מבגדד האופה ליד רוכלים
  ?מתכוון שאתה לזה

 
  אוריאל תנעמי:

 .לזה מתכוון לא אני ,לא
 

  אריה פכטר:
 נדמה לי לשם אתה מכיוון. היה

 
  אוריאל תנעמי:

 ,מתכוון אני אומר אתה למה, לזה מתכוון לא אני
 

  אריה פכטר:
 . לזה מתכוון אני

 
  אוריאל תנעמי:

 אוכף לא ואתה כאלה דברים שיש יודע אתה אם, מעלה אני למה לי תגיד לא אתה
 נמצא שאתה למקומות אותי תביא שאתה חושב אתה אם, שאומרים איך אז, אותם

. ראשון דבר זה, אוכף לא ואתה יודע שאתה מאד חמור זה אז עליהם יודע ואתה שם
 אדם בן כלפי ספציפיים לא,  עקרוניים דברים פה מעלה אני, עקרוני באופן מדבר אני

 , להגיע, שלכם השיטה זו הלוא, להגיע רוצה אתה אם, אתה? כן, דהוא מאן
 

  אלאלוף:-לירז גונן
, שמפריע משהו יש, פרקטי דבר? תיאורטי בדיון פה אנחנו מה, עקרוני באופן זה מה

 .אותו תעלה
 

  אוריאל תנעמי:
 את תעשי, זה את תאכפי לכי פקחיםשייכת ל את אם. פקח לא אני, יכול לא אני, לא
 .את זה
 

  אריה פכטר:
 .אורי, אורי, הלאה, טוב

 
  אוריאל תנעמי:

 .עקרוניים עניינים פה יש, פקח לא אני
 

  אריה פכטר:
 .שנים ארבע עוד זה פופוליזם, עזוב, בחירות שנים ארבע עוד אנחנו, אורי
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  אוריאל תנעמי:
  ,מועצה ישיבת כל אתה, עזוב, לא

  אריה פכטר:
 ,פופוליזם

 
  אוריאל תנעמי:

 .לשאלה עונה לא אתה, מועצה ישיבת כל
 

  אריה פכטר:
 , אורי, אתה, לך לענות לי תן
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .התפרצת ופעמיים פעמיים ענה הוא

 
  אוריאל תנעמי:

 מעניין מה, כך אחר בחירות, עכשיו בחירות לא בחירות לעניין מגיע הזמן כל אתה
 . הזה לעניין עניינית דבר, הישוב אותך מעניין אם? בחירות אותי

 
  אריה פכטר:

 ,אורי, אורי
 

  אוריאל תנעמי:
 . לעניין תשובה תן. לעניין דבר

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 .בחיאת, עונה לא הוא אומר אתה ואז מתפרץ ואתה לענות מנסה פעמיים הוא
 

  אוריאל תנעמי:
 .לעניין תשובה תן
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 . יענה והוא בשקט תהיה אז
 

  אוריאל תנעמי:
 , לענות אנס'צ לו תתני

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 .נותן לא אתה
 

  אוריאל תנעמי:
 .לענות אנס'צ לו תתניתשתקי ו את אם

 
  אלאלוף:-לירז גונן

. תשתקי לי אומר לא ואתה פה נמצא שאתה מועצה ישיבת אין, תקשיב, תקשיב
  .אלי לא, שלך לבת או לאשתך להגיד יכול אתה תשתקי

  אוריאל תנעמי:
 .הטונים את תורידי, הטונים את תורידי, תירגעי, תירגעי

 
  אלאלוף:-ירז גונןל

 ?שמעת. פעם עוד תשתקי לי תגיד שלא שלך ובחיים תירגע
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  אריה פכטר:

 . הטונים את מרים בינתייםה את
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .שלך בחיים יותר תשתקי לי תגיד לא אתה

 
  אוריאל תנעמי:

 ,לדבר לו תני
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .בשקט תהיה אז
 

  אוריאל תנעמי:
 . לדבר לו תני

 
  אריה פכטר:

 ,אתה בינתיים, אורי
 

  אוריאל תנעמי:
 .חושב שאני מה להגיד זכותי אני

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 .תשתקי לי אומר לא שהוא ישיבה אין
 

 אריאל וי
 :סוול
 .תשתקי לא אבל, אורי, תשתקי לא אבל

 
  אריה פכטר:

 . בסדר הכל, לירז
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .לאשתו יגיד תשתקי

 
  אוריאל תנעמי:

 .לדבר לו תן, תשתוק לי תגידי אל אז
 

  אריה פכטר:
  ,אורי, אורי, אורי

  אוריאל תנעמי:
 ?תשתוק לי שתגיד היא מי
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 ?שמעת, לשתוק לאשה תגיד לא אתה, בצנעא לא אנחנו

 
  אוריאל תנעמי:

 .בצנעא לא
 

  אלאלוף:-לירז גונן
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 .חוצפן
 

  אוריאל תנעמי:
 , לי תאמיני

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 . תשתקי לי אומר לא שהוא ישיבה אין
 

  אוריאל תנעמי:
 .לדבר לו תתני, טוב

 
  אריה פכטר:

 ,אני, אורי
 

  אוריאל תנעמי:
 .אחרת שיטה? בסדר

 
  אריה פכטר:

 דיבור סגנון לא זה, תשתקי לה אומר שאתה זה על שתתנצל מבקש הייתי אני, אורי
 .אצלנו כאן

 
  אוריאל תנעמי:

 ? ככה אלי תדבר שהיא הסגנון זה, למה
 

  אריה פכטר:
 .תשתקי לה שתגיד דיבור סגנון שזה חושב לא אני

 
  אוריאל תנעמי:

 .כזאת בצורה אלי תדבר לא היא
 

  אריה פכטר:
 ?לך אמרה היא מה

 
  אוריאל תנעמי:

  .תשתוק לי תגיד לא היא
  אריה פכטר:

 .להשיב לי תן לך אמרה
 

  אוריאל תנעמי:
 .לדבר לו תן תשתוק תגיד לא היא

 
  אריה פכטר:

 ?לך אמרה היא מה, להשיב לי תן אמרה היא
 

  אוריאל תנעמי:
 .לדבר לו תן, תשתוק לי תגיד לא היא

 
  אריה פכטר:

 .להשיב לי תן אמרה היא
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  אלאלוף:-לירז גונן
 . תשתוק אמרתי לא אני

 
  אריה פכטר:

 .להשיב לי תן אמרה היא
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 . לי אמרת שאתה אחרי לשתוק לך אמרתי

 
  אוריאל תנעמי:

 ,ולא ענייני תהיה שאתה מצפה אני
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .ישיבה כל תשתקי לי להגיד לא לו תגיד שגם מצפה אני

 
  אוריאל תנעמי:

 ?אוקי, מתנצל אני תשתקי אמרתי אם, מצפה אני ולא
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .תודה

 
  אוריאל תנעמי:

 ,ממך מבקש אני אבל
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .הזאת המילה על תחזור שלא מבקשת אני

 
  אוריאל תנעמי:

  ,להתערב לא ממך מבקש אני
  אלאלוף:-לירז גונן

 .זה את לי אומר הוא ישיבה כל
 

  אוריאל תנעמי:
 .הכל זה, טוב יותר לך יהיה, בדבריי להתערב לא ממך מבקש אני

 
  אריה פכטר:

 ?זה מה, טוב יותר למה
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .שיח זה, אענה אני לענות רוצה אני אם

 
  אוריאל תנעמי:

 .עניינית לענות יכולה את, לא
 
  אלאלוף:-ירז גונןל

 ,יקירי
 

  אוריאל תנעמי:
 .עניינית
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  אלאלוף:-לירז גונן
 .פה לא, בהבימה זה מונולוג

 
  אוריאל תנעמי:

 .לעניין, תעני עניינית
 

  אריה פכטר:
 .תכלס, אורי, אורי, אורי, טוב

 
  אוריאל תנעמי:

 .כן, תכלס
 
  פכטר:ריה א

 .השבוע עסקים מחלקת מנהלת עם לפגישה הוזמנו הרוכלים
 

  אוריאל תנעמי:
 .אוקי

 
  אריה פכטר:

 .החוק לפי פועלים אנחנו, אותם הזהירו, בהם התריעו
 

  אוריאל תנעמי:
  ?הזה המשפט את להגיד קשה היה מה

  אריה פכטר:
 ? להגיד נתת אתה מה. נתת לא אתה

 
  אוריאל תנעמי:

 ,איפה, מה, מי לי השתוללת אתה
 

  אריה פכטר:
 ? להסביר נתת אתה? להגיד נתת אתה

 
  אוריאל תנעמי:

 . בחירות לא, בחירות. עצמך סביב מסתובב אתה
 

  אריה פכטר:
 .לנזקקים מזון. הלאה

 
  אוריאל תנעמי:

 . רבה תודה, התשובה את שמעתי
 

  אריה פכטר:
 . 2 מספר שאילתא

 
  אוריאל תנעמי:

 .בקואליציה לא אני
 

  .2 מספר שאילתא
 על, הפסח חג לפני כחודשיים עכשיו דווקא זה חשוב עניין מעלה אני. לנזקקים מזון
? ילדים מרובות ולמשפחות לנזקקים מזון לחלוקת המועצה נערכת כיצד לדעת מנת
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 המשפחות ואיך לקבל זכאי מי מחליט ומי? הסיוע לקבלת הזכאות על מפקח מי
 ? החלוקה מועדי פרטי על ההודעה את מקבלות

 
 : אריה פכטר

 ?נקראים הם שאיך עמותה לנו יש, יש לנו רשימות של  הרווחה מחלקתב, תראו
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 ?לזה זה אזור

 
  אריה פכטר:

 .לזה זה אזור
 

  אריאל ויסוול:
 .מהן אחת רק זה
 

  אריה פכטר:
  ,הוקמה לזה זה אזור

  יובל בן בסט:
 .ביחדו למען אזור

 
  אריה פכטר:

 ,עורקבי אביבה של ברשותה עמותה הוקמה, לזה זה אזור
 

  אריאל ויסוול:
  .ראובןו

  אריה פכטר:
 אזור של, הכלכלית החברה של המבנה את להם נתנו. אסייג וראובן ילוני'ז אורית

 המועצה. מזון לחלוקת מחסן פתחו הם. מזון לחלוקת מחסן פתחו שם והם. 2000
 מי רשימות להם נותנת הרווחה מחלקת, לזה מעבר. הזאת העמותה את מתקצבת

 , ד"חב למשל, מיני כל יש לפסח, להם בנוסף. מעבירים והם צריך מי, זקוק
 

  אריאל ויסוול:
 .צריך חבילות כמה שואלתמיד  ד"חב

 
  אריה פכטר:

 אני. בשמות לנקוב רוצה לא אני. פרטיים אנשים מיני כל עוד ויש, מזון מחלק ד"חב
 זה את מחלק והוא מכובדות מאד מנות 50 שעושה חבר שהוא איזה לי יש למשל

 תנועת גם, זה רק לא. חבילות 100-ל להגדיל השנה ממנו ביקשתי. המקום לתושבי
 מעגל, הרווחה מחלקת ובשיתוף קרים מצרכים הספר בבתי אוספים, הצופים, הנוער
 אחד נזקק שאין חושב אני, מזון ומחלקים. נשים במעגל יתהיה היא, יודעת מזל. נשים

 קבוע לאופן זה את נהפוך אנחנו אבל. לפסח מקבל שלא מזון מנת לקבל שצריך
 בשבועיים פעם או בחודש פעם, קבוע באופן, הזאת לעמותה נעביר שאנחנו בהקצבה

 . מזון מצרכי סל עם הביתה אחד לכל יגיעו בשלושה פעם או
 

  בסט:יובל בן 
 ? שנה בעוד רק שזה או, התקציב את להם להגדיל אפשרות יש הזאת לעמותה, אגב

 
  אריה פכטר:



 ד"בס
 

13 

 

, היום אצלי היו גם במקרה הם, תראו, לתוספת יזדקקו הם אם, בזה נתחיל אנחנו
 תהיה. החזקים במיוחד, יתרמו שאנשים. הדדית ערבות קצת תהיה שבישוב רוצה אני

 ,והכסף. בחודש שקל 50, 40, 30. העמותה לטובת קבע הוראת לעשות אפשרות
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 . מצוין רעיון זה לדעתי, שלי העסקים אנשי של לקבוצה זה את להעביר רוצה אני

 
  אריאל ויסוול:

 .כן, זה את יש, יש
 

  אריה פכטר:
  .בעיה אין

  אריאל ויסוול:
 . בוקספיי גם להם יש ,בעיה אין

 
  אריה פכטר:

. לתרום שרוצה מי לכל יכול וזה דברים כאלה מיני ובכל בפרסום להם נעזור אנחנו
 אנחנו. כאן אנחנו כסף להם יחסר אם, קבע בהוראת ח"ש 50, 40, 30, שאמרתי כמו
 .מזון מצרכי להם יהיו שלא החלשים ואת הנזקקים את נשאיר לא

 
  אריאל ויסוול:

 השנה ראש? השנה יתר עם מה, ופסח השנה ראש מאשר השנה בכל מאשר יותר וחשוב
 . תורמים כולם ופסח

 
  אוריאל תנעמי:

 בטח, ולקבל לבוא הבושה את להם יש אבל נזקקים שהם אלה עם עושים מה. בדיוק
 .אותם מכירים בוודאי, ברווחה

 
  אריאל ויסוול:

 .הביתה מגיע
 

  אריה פכטר:
 .הביתה אליהם מגיעים

 
  אריאל ויסוול:

 .רשימות יש, והכל שנים מסודר כבר זה. הביתה אליהם מגיעים
 

  אריה פכטר:
 כאלה גם מזון מצרכי מבקשים לצערי, לכם להגיד רוצה לא ואני הביתה אליהם מגיע
 . להם מגיע שלא

 
  אריאל ויסוול:

 .לקחת יפים יפים'ג עם באים לפעמים
 

  אוריאל תנעמי:
 . להגיד רציתי לא

 
  אריאל ויסוול:

 . כאלה גם יש
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  אריה פכטר:
 .הלאה, טוב

 
  אוריאל תנעמי:

  .השליח רק שהוא להיות יכול
  אריאל ויסוול:

 .לקחת בא הפיליפיני
 

  אריה פכטר:
 ריקים מקררים שיש ידוע". לרווחה מקרר" פרויקט הקמת. יובל. לסדר הצעות

 ,עכשיו שאמרתי מה. יובל, דבר אותו זה.  באזור לתושבים
 

  יובל בן בסט:
 .אבל אחר פרויקט זה, לא

 
  אריה פכטר:

 ?שונה מה
 

 יובל בן בסט:
 פרויקט ויש. ריק שמקרר כזה בבית להיות לי יצא במקרה אני. משלים פרויקט זה

 יכולים ואנשים מקום באיזה בשכונה או מכולת ליד או, מקרר פשוט ששמים יפה מאד
, מעולה זה. לקחת יכול שרוצה ומי יבש אוכל שם לשים פשוט, יבש אוכל או להביא

 ,מעולה זה, פתוח זה
 

  אריה פכטר:
 ,לנו יש, פעם עוד לכם אומר אני אבל, בסדר

 
  אלאלוף:-לירז גונן
 ?כאילו לוקחים באים ואנשים

 
  יובל בן בסט:

 ,כן, כן
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 מתביישים לא, באמת

 
  יובל בן בסט:

 . ממש, מדהים זה, ולוקחים באים אנשים, כן
 

  אוריאל תנעמי:
 .העין בראש יש
 

  לאה רזון:
 . יש אביב תל בדרוםגם 

 
  אריה פכטר:

 זה לרוב, לקחת באים אז, אביב תל בדרום שיש מה, משהו לכם אגיד אני בואו
  ,העובדים לקחת באים לרוב. הזרים העובדים

  אריאל ויסוול:
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 כך כל ישוב פה שאנחנו תעלו אל, גם בוא, שלנו בישוב גרוע כך כל לא המצב, חברים
 .הםאלי ומגיעים בעיות יש. מסכן

 
  יובל בן בסט:

 ,אריאל, זה על דיברנו כרגע
 

  אריאל ויסוול:
 ,אחד לכל ומגיעים מטפלים אנחנו, כאילו אתם, חושב אני, לא

 
  יובל בן בסט:

 .אמר לא אחד אף. אמר לא אחד אף, בעיה אין
 

  אריאל ויסוול:
 . זה את להעצים צריך לא אבל

 
  אליהו פלוריזדה:

 .הזה המעגל את להרחיב גם צריך לא
 

  אריאל ויסוול:
 .נכון, כן

  
  אליהו פלוריזדה:

 לכל, לכולם דעתי לפי הגיעו, אפשר האלה הדברים וכל חלוקות יש, עמותות יש
 .הפינות

 
  אריה פכטר:

 .םונדליזו יהיה רק זה,  מקרריםה של הסיפור
 

 יובל בן בסט:
 . מצוין עובד זה, ננסה בוא

 
  אריאל וייסוול:

 ?האוכל עם משהו יקרה ואם
 

  יובל בן בסט:
 .לנסות אפשר. יבשים דברים על אומר אני

 
  אלאלוף:-ירז גונןל

 ?הדלתות עם בחוץ מקרר לשים שאסור זוכר אתה, מסוכן המקרר, אריאל, לא
 

  אריה פכטר:
 שיתרום.   ,לתרום שרוצה מי, יובל

 
  אלזרט:משה 

  ?בפנים ייכנס אחד ילד עוד
  אריה פכטר:

 שאפשר ושעות ימים, פרטים יהיה, של הפרטים את יש לתרום שרוצה מי, סליחה
 . רוצים שהם איך זה את יחלקו והם לתרום יבואו, עורקבי אביבה אצל לתרום לבוא

 
 יובל בן בסט:
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 ,מדהים חברתי פרויקט זה, יכול זה, חבל
 

  אריה פכטר:
 וילך יתרום קבע בהוראת שירצה מי, תרומה נעשה אנחנו, לך אמרתי אבל, בסדר
 , מה, הזה הכסף

 
  יובל בן בסט:

 .בנוסף זה, קשור לא
 

  אריה פכטר:
 .שקל 20 יתרום, זיתים קופסת יביא שמישהו במקום

 
  יובל בן בסט:

 .שקלים 20 יתרום אחד כל לא
 

  אריה פכטר:
 .שקל 20 במקום זה יתרוםאז ש, שקל 20-ב זיתיםה קופסת את קונה הוא, מה אז
 

  יובל בן בסט:
 .קבע בהוראת לא אבל

 
  אריאל ויסוול:

 איזה יודע אתה, מבנה קיבלו הם, פה עושים הם, קונים הם קבע בהוראות, קונים והם
 .אותו להם שיפצנו, חדש קרוון, מבנה קיבלו הם? קיבלו הם מבנה

 
  אריה פכטר:

 . הלאה, אריאל, הלאה
 

  אריאל וייסוול:
 . מסודר, מדפים

 
  גרגורי דובקין:

 וזה שם לעובש יגיע זה, לוונדליזם יגיע זה. מקרר באותו המצב על אחראית העירייה
 .שזה ממה לבריאות נזק יותר יהיה

 
  יובל בן בסט:

 .לנסות אפשר
 

  גרגורי דובקין:
  .שבא מי לכל פתוח זה את להשאיר אסור

  יובל בן בסט:
 .אפשר, אפשר

 
  אליהו פלוריזדה:

 .למערכת שיתאים משהו לא זה
 

  יובל בן בסט:
 . אפשר

 
 אברהם הרמב"ם:
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 , זה אבל לנסות אפשר
 

  אריאל ויסוול:
 .לו נראה אחד, בסדר נו, נראה לא. לנו נראה לא, אוקי

 
 אברהם הרמב"ם:

 .הולך זה איך תראה, שבועיים, שבוע תנסה
 

  אריאל ויסוול:
 .שם הכל להם יש, מקרר להם יש, יש אביבה אצל גם אבל

 
  גרגורי דובקין:

 . הכל ייקחו, הומלסים ארבעה יבואו? לך ייתן מה, לנסות זה מה
 

 אברהם הרמב"ם:
 . הזה המקרר את פותח מי נראה

 
  אריה פכטר:

 את להרים היום מסדר להסיר בעד מי, הלאה. סליחה, גרגורי. סליחה, הלאה טוב
 . תודה. 2? נמנע מי. 2? בעד מי. היד

 
 :החלטה

 
 מסדר" לרווחה מקרר" פרויקט להקמת ההצעה את להסיר קולות ברוב מאשרים

  .היום
  :הצעה לסדר יובל בן בסט

 וועדת אחרי פעם לא. החודש במהלך יעודכנו התושבים התחבורה בתחום שינוי כשיש
 אנו. תסכול שיצר מה. יום באותו נחשפו שהתושבים תנועה שינויי נעשו תנועה

 העדכון לצד אס אם אס הודעת שליחת, מודעות בלוחות פלקטים תליית מציעים
 . החברתיות ברשתות

 
 : אריה פכטר

 וועדת הלא ז, שינוי שהוא איזה שעושים או מתכנסת תנועה שוועדת פעם כל, תראו
 שם בשפירא או בוטינסקי'ז ברחוב למשל, ברחוב שינוי שעושים ברגע, תנועה

 לבד זה את ראית אתה. מפרסמים אנחנו אז הכביש את מחר אולי לסלול שהולכים
 . מפרסמים שאנחנו

 
  יובל בן בסט:

 .מספיק תמיד לא זה אבל כן
 

  אריה פכטר:
 מדוע ?

 
  יובל בן בסט:

 , אומר אני לכן. מספיק תמיד לא זה החברתיות ברשתות
 

  אריה פכטר:
 . יםרכבה כל על תולים אנחנו

 
  ריאל ויסוול:א
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 אנו שמים פליירים.
 

 יובל בן בסט:
 מיידית ייתן וזה זה את להכניס אפשר. קל יותר הרבה וזה מסמסים פשוט גם היום

 .בעיות הרבה ופותר
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .ספאם יהיה שלא כאילו, טוב לא זה מדי יותר לסמס גם
 

  אריה פכטר:
 ,שאנחנו ברחוב למשל. לך אומר רק אני, יובל

 
  יובל בן בסט:

 ?בוטינסקי'ז
 

  אריה פכטר:
 .רכב כל על פתק שמים אנחנו אז להחנות נותנים לא שאנחנו ברחוב

 
  אריאל ויסוול:

 . זה את עשינו השבוע
 

  יובל בן בסט:
 ,מודעות לוחות או פליירים, אומר שאני מה

 
  אריאל ויסוול:

 ?לך אשלח שאני רוצה אתה, היו, היו
 

 בסט:יובל בן 
  .לב שמו לא אנשים ועדיין

  אריאל ויסוול:
 ?הפלייר את לך אשלח אני

 
  יובל בן בסט:

 . לא הפלייר את
 

  אריאל ויסוול:
 . ששמנו שתראה, לא

 
  יובל בן בסט:

 .מעולה זה אס.אם.אס היום
 

  אריאל ויסוול:
 .אוקי

 
  אריה פכטר:

 ?זה את עושים הכל סך אנחנו כי מהסדר הזה את להסיר ההצעה בעד מי, טוב
 

  אריאל ויסוול:
 . מבין לא אני, מה, עושים אנחנו
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  אריה פכטר:
 ? נמנע מי, נגד מי
 

  אריאל וייסוול:
 . מצחיק זה, מצחיק זה
 

  אריה פכטר:
 , טוב

 
 אריאל וייסוול:

 . גבול יש. באמת נו, אנחנו מה, כן
 

 :החלטה
 

 באמצעות תחבורה בתחום תושבים לעדכון ההצעה את להסיר קולות ברוב מאשרים
 .היום מסדר, אס.אם.אס  ושליחת המודעות לוחות על פלקטים תליית

  
 הצעה לסדר של ז'אנה קושניר

 של כניסה תמנע שבגינה המשמעות. אלרגנים לילדים ציבורית גינה הקצאת. 3
 מבקשים אנו. שוקולד, בוטנים, חלב גלוטן המכילים מזון ומוצרי אלרגניים חטיפים

 שיחולקו, פליירים להדפיס, אלרגנים להכניס לא להורים בקשה עם שלטים הצבת
 ללא גינות/גינה של רשימה עם לנושא המודעות להעלאת הספר ובתי הילדים בגני

  .אלרגניים
 : אריה פכטר

 לילדים ספציפי גן להקים יכולים לא אנחנו, קטן שלנו הישוב. בעיה זו, תראו
  לאכוף יכולים לא גם אנחנו. נקים שאנחנו גם הדעת על מתקבל לא זה, אלרגניים

 מה? שעות 24 שומר שם לשים יכול אני מה. זה את למנוע יכול לא ואני גן לעשות
 , שווים הילדים כל, שניים או אחד בגן נעשה, בגנים שילוט נשים אנחנו, נעשה כן אנחנו
 מאכל דברי זו לגינה מלהכניס הימנעו אנא, אלרגניים בילדים מתחשבים זו בגינה

 שתפו. ובשמחה בביטחון לשחק יוכלו שונות אלרגיות עם ילדים שגם כדי, וממתקים
 גן נבחר אנחנו זה את. והסובלנות ההבנה על והערכה תודה להם ומסרו ילדיכם את

 .זה את ונשים שניים או אחד
 

  ז'אנה קושניר:
 .הבקשה יתהיה בדיוק זו
 

  אריה פכטר:
 .לדעתך פגענו אז
 

  ז'אנה קושניר:
 .זה את לסגור אפשר שאי וברור זה את לאכוף אפשר שאי ברור כי
 

  אריאל וייסוול:
 .יודעת את, יש ספר בתי גם הרי כי
 

  ז'אנה קושניר:
 ,זה שלטים הצבת אבל ברור הכל, ברור

 
  יובל בן בסט:

 .מודעות יותר יעלה
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  ז'אנה קושניר:

 .כן
 

  אריאל וייסוול:
 .בעיה אין

 
  אריה פכטר:

 . אחד פה? שלטים לשים הצעה בעד מי אז. טוב
 

 :החלטה
 .אלרגניים לילדים ציבורית בגינה שלטים הצבת אחד פה מאשרים

  
  :הצעה לסדר של ז'אנה קושניר

 מפגשי יתקיימו". באזור נשית יזמות" תעודד המועצה האישה וביום השנה במהלך
 ברשתות שיופצו בולטות נשים עם ראיונות ויתקיימו מהישוב יזמיות נשים עם מחווה

 עבודת שעושה גונן לירז' הגב, הדין עורכת, האישה מעמד ר"יו לנו יש. החברתיות
, רעיון שכל מאמין אני. ללירז תפנו דרישה כל, בקשה כל, רוצים שאתם מה כל. קודש

  ,בזה שיש תחשוב שהיא הצעה כל
  יובל בן בסט:

 ?בזה יש
 

  פכטר:אריה 
 .היגיון

 
 יובל בן בסט:

 ?נשית יזמות של הזה הפרויקט את מכירה את
 
  אלאלוף:-ירז גונןל

 ,בזה יש אם, אשמח אני, מכירה לא, לא
 

  אריאל ויסוול:
 .פה יזמות יש אבל

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 . קשר בלי יש, לא
 

  יובל בן בסט:
 .אחר משהו זה, אחרים דברים יש, לא, לא

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 זה כי אירועים עם סגורים כבר אנחנו הקרוב האישה ליום, בשמחה אשמח אני, לא
 ,ממש

 
  יובל בן בסט:

 .השנה במהלך גם אמרתי זה בשביל
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 בוקר וגם גולדשטיין מיקי של אירוע גם עשינו, לנו יש שבועות שלושה עוד, אוטוטו

 . רבין למרכז נסיעה וגם עושים אנחנו ס"במתנ
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  אריאל ויסוול:

 .השם ברוך פעילות יש
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .אשמח אני הבאה ולשנה

 
  אריה פכטר:

 ,להפנות בקשה כל, רעיון כל
 

 יובל בן בסט:
  .השנה במהלך וגם

 אלאלוף:-ירז גונןל
 לנערות בריחה חדר מצאנו כבר, הבאה שנה יש מה לראות מתחילה כבר אני, אפשר

 פעילות עשינו גם שעברה שנה, השנה במהלך דברים גם לעשות אפשר'. וכו נשים על
 . נשים על הספר בשבוע

 
  יובל בן בסט:

  .שלנו הישוב מתוך נשים להעצים מדבר אני
  אריה פכטר:

 ,רעיון כל
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .בעד אני

 
  אריה פכטר:

 .לירז מול
 

  יובל בן בסט:
 . להצביע? בעד מי, יאללה אז, בעד

 
  אריאל ויסוול:

 ?נגד אנחנו מה, בעד כולם
  

 :החלטה
 

 ".באזור נשית יזמות" לעודד ההצעה את אחד פה מאשרים
  אנה'ז של אילתותש

 ביציאה האם? פרמטרים איזה ולפי בישוב הכבישים את המועצה מתחזקת כיצד
 ? פנים לזיהוי גם מצלמות יוצבו בישוב הראשים מהכבישים

 
  ז'אנה קושניר:

 ?נכון, למצלמות ר"תב הרי אישרנו
 

  אריה פכטר:
 .כן
 

  אריאל ויסוול:
 .נכון
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  אריה פכטר:
 .זה על עובדים עכשיו אנחנו

 
  ז'אנה קושניר:

  .משוכללות יותר מצלמות שיהיו בצמתים אפשר אם אז
  אריאל ויסוול:

 . לעשות שהולכים מה, משוכללות יותר יהיו הכל
 

  קושניר: ז'אנה
 .לפנים מיקוד של

 
  אריה פכטר:

 לצלם יכולות כאלה ממרחקים המצלמות אם יודע לא אני. משהו לך אגיד אני, תראי
 .פנים

 
 

  ז'אנה קושניר:
 ,יותר רזולוציה עם יש
 

  אריה פכטר:
. הרכב מספר את לזהות מעניין יותר שאותנו ספק אין. לך להגיד יודע לא אני, טוב

 מקבלים  כבר אנחנו, עובדים אנחנו אבל, מצלמות מספר לנו יש היום וגם הרכב מספר
 עם פעולה בשיתוף זה. תעשה בישוב החלוקה איך לראות ומנסים מחיר הצעות

 .יהיו מצלמות איזה גם נבחר ואז. מכרז שיצא מאמין ואני. ישראל משטרת
 

 יובל בן בסט:
 מאד זה, פנים מזהות שגם כאלה ממש וביציאות בכניסות להכניס אפשר יהיה אם

 . הולך זה לשם היום אומרת זאת. רכבים בגניבות עוזר
 

  גרגורי דובקין:
 .כניסות שלוש הכל סך יש
 

  יובל בן בסט:
 .כניסות שלוש

 
  מזל שאול:

 יודעים אנחנו כי. עובדות האלה המצלמות איך, שאחרי היום חשוב שיותר חושבת אני
 , היום עובדות שלא מצלמות שיש

 
  אריאל ויסוול:

 , מיפוי עושים עכשיו אנחנו אז
 

  מזל שאול:
 .עובדות שלא מצלמות יש עדיין

 
  אריאל ויסוול:

 .לעשות הולכים עכשיו אנחנו, נכון
 

  אריה פכטר:
  .המשטרה בשיתוף זה את עושים אנחנו
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  'אנה קושניר:ז
 כבר יש בטוח אז, מדבר מישהו אם הרכב בתוך שרואים מצלמות יש במשטרה. בסדר

 .המצלמות את
 

  אריה פכטר:
, אחת מצלמהו, כזאת מצלמהקונים  מחר, אנחנו אם. משהו לכם להגיד רוצה אני

 מצלמות 15 לקנות יכול שקל 100,000-ב אני. שקל 100,000 עולה, מחיר זורק אני סתם
 . עדיף מה לראות צריכים אנחנו אז, מענה ושנותנות אחרות

 
  ז'אנה קושניר:

 .תועלת מול עלות שיקול, ברור
 
  ריה פכטר:א

 בטח אז, במחירים גדול לא הוא המרחק אם, מעט עוד צריכים אנחנו עכשיו. נכון
. זה עם בעיה לנו אין. השיניים מספר את גם שמזהות מצלמות שנכניס שהאינטרס

 הצעות ניקח, נבדוק אנחנו אבל. מחיר של עניין הכל, פעם עוד אומר אני, צריך אבל
 החזקים הגשמים בעקבות עכשיו הכבישים לגבי, לכם אמרתי, הכבישים לגבי. מחיר
 יוצאת עזרי של שלנו המחלקה אז. בכבישים בורות שנפערו מקומות הרבה היו, שהיו

 ולא ציבוריות עבודות נקרא שזה שית"הרל אותי תיקנה, ציבוריות ועבודות לשטח
 ,באופן אבל. סותמים הם אז בור שיש איפה אז. עזרי

 
  אלאלוף:-ירז גונןל

 .הבית ליד שוחט במניה בור לי יש אז
 

  אריאל ויסוול:
 .107 -ל  תדווחי אז
 

 אריה פכטר:
 . בזה נטפל ואנחנו 107

 
  אריאל ויסוול:

 .קשרתומת את, פרוטקציה לך יש
 
  ריה פכטר:א

 ,לכם להגיד רוצה רק אני אבל
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 . קשרתומת לא הכי אני

 
  אריה פכטר:

 היום עובד שהוא המים תאגיד עם להבנה הגעתי אני שלמשל לכם להגיד רוצה רק אני
 כל את לי יסלול הוא ויצמן ברחוב העבודות את יסיים שהוא שברגע, ויצמן ברחוב
 ,הכביש

 
  אריאל ויסוול:

  .ויצמן כל את
  אריה פכטר:

 ,ואנחנו. מחדש הכביש כל את יסלול הוא, הרצל עד מקפלן
 

  אריאל ויסוול:



 ד"בס
 

24 

 

 .סוללים מחר
 

  יובל בן בסט:
 ,ויצמן, קפלן

 
  אריאל ויסוול:

 .לויצמן מקפלן, לא
 

  אוריאל תנעמי:
 .הרצל עד
 
 

  אריה פכטר:
 .ויצמן כל
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .הכיכר עד, הרצל עד
 

  אריה פכטר:
 יסללו אז, גשמים ירדו לא אם, מחר. הכביש כל את חשבונו על שם יסלול הוא אז

 ,שפירא
 

  אריאל וייסוול:
 ,צבי בן, שפירא

 
  אריה פכטר:

 כיוון, טוב. הדופק על אצבע עם אנחנו אז. בוטינסקי'בז חלק אחת שכבה ועוד צבי בן
 ,התחבורה נושא על אחראי שהיה המנהל הגיע לא המתאר שבתכנית

 
 יובל בן בסט:

  .יום באותו להגיעהיה  לויכ שלא התחבורה של למנהל הכוונה
  אריה פכטר:

 ניתן אם התחבורה נושא על אחראי שהיה המנהל הגיע לא המתאר שבתכנית כיוון
 ידי על, המועצה ידי על כבר אושרה המתאר תכנית, תראו? מועצה לישיבת אותו לזמן

, זה את להעלות אפשר אז, דרישה, בקשה, שאלה שהיא איזה לכם יש אם. הוועדה
. זה את לאשר צריכה המחוזית שהוועדה, המחוזית בוועדה זה את להעלות יכול אני

 ?אותו נביא מה אז אושר זה אם כי, אותו נביא לא אנחנו אבל
 

  יובל בן בסט:
  ,אבל וזה ככה ניסתה היא. חסר קצת היה, חסר קצת היה זה כי, סקירה שייתן עדיין

  אלאלוף:-לירז גונן
 .דווקא היציאות על דיברה היא? למה

 
  אריה פכטר:

 .אושר זה
 

  יובל בן בסט:
 ?מה

 
  אלאלוף:-לירז גונן
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 ?לא, והכניסות היציאות על דיברה היא
 

  יובל בן בסט:
 ויש להיות אמור היה שזה כמו מקצועי היה לא זה, בסדר. מספיק היה לא זה, קצת
 ,אפשרות יש אם. שאלות הרבה עוד

 
  אריה פכטר:

 כי באו לא הם, מליס נעמה עם בתקופה לבוא צריכים היו הם, לבוא מוכנים לא הם
, מליס נעמה אצל האלה השאלות כל את לשאול צריך היית אז אבל. להגיע יכלו לא הם
 .לנעמה התשובות כל את להם היו כי
 

  אוריאל תנעמי:
 .תשובה לי לתת ידעה בדיוק לא היא, תחבורה לגבי אותה שאלתי אני

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 ?מדברים התחבורה משרד נתיב, זה מה
 

  אריה פכטר:
 .לא, לא

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 ?התכנית את לנו שעשתה מהחברה זה
 

  אריה פכטר:
 ,הסביבה איכות, מיני כל חיצוניים יועצים לקחו הם, המתאר תכנית את שעשה מי
 
  אלאלוף:-ירז גונןל

 .כן, כן, הבנתי
 

  אריה פכטר:
 ,היה אז
 

  אלאלוף:-לירז גונן
  .תחבורה יועץ

  אריה פכטר:
 שיענה בכתב זה את לו אעביר אני, לי להעביר שאלות רוצים אתם אם. תחבורה יועץ
 .לכם שיענו בכתב זה את להם אעביר אני אז, לכם

 
  ובל בן בסט:י

 . גמור בסדר
 

  אריה פכטר:
 לאור? לטאבו אישור לקבלת אזור לתושבי הקרוב בחודש מבצע לעשות ניתן האם

? השאלה מה, יובל. יותר 4 פי של בקירוב עולה שהאישור השנה מתחילת הרפורמה
 .הבנתי לא

 
  יובל בן בסט:

 ,מבצע איזה לעשות אפשרות יש אם
 

  אריאל ויסוול:
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 ?לטאבו זה מה
 

  יובל בן בסט:
 ?נכון,  כאן שעשו רפורמה בעקבות 4 פי עלה לטאבו האישור

 
  אריה פכטר:

 .כן
 

  בסט:יובל בן 
 שזה אחרות וערים אחרים מקומות יש כי אם, 4 פי עלה. עשתה הפיקוח שמחלקת

 ,אני אז. 4 פי זה אוקי, פחות
 

  אריה פכטר:
 .הבנתי

 
  אלאלוף:-ירז גונןל

 ?לטאבו עירייה אישור לקבל, מה
 

  יובל בן בסט:
 .המחיר מבחינת 4 פי עלה זה, כן
 

  אוריאל תנעמי:
 .קובעים לא אנחנו האגרה את

 
  ריה פכטר:א

. אותו קובע הפנים משרד, קובעים אנחנו לא לטאבו האישור, תראו. סליחה, סליחה
  ,ומשהו 30, שקלים ומשהו 20 היה זה, למדד צמוד זה עכשיו

 אריאל ויסוול:
 ומשהו. 30
 
  ובל בן בסט:י

 .120-ל ועברנו שקלים ומשהו 30
 

  אריה פכטר:
, למדד צמוד היה ולא שקלים ומשהו 30 היה שזה ומכיוון שקלים ומשהו 30 היה זה

 .למדד צמוד לא שזה ראה הוא לתפקיד נכנס ישי כשמשה
 

 אריאל ויסוול:
 .קיןהיה ת לאזה 

 
  אריה פכטר:

 .שקל 120 זה היום אז, למדד זה את הצמיד הוא. תקין לא זה
 

  יובל בן בסט:
 .כן, 4 פי עלה זה
 

  אריה פכטר:
 לא. בזה לעמוד יכול הוא החיים בכל פעם, שקל 120 אז רושם או דירה שמוכר מי אז

 ?אחת דירה על ישלם דירות שתי לו שיש מי, מה. מבצעים לעשות בסמכותנו
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  יובל בן בסט:
 .לא

 
  אריה פכטר:

 ,כאלה מבצעים אין
 

  יובל בן בסט:
 ,4 פי עלה שזה ברגע אבל

 
  אריה פכטר:

 . לחוק בניגוד זה, יובל
 

  ויסוול: אריאל
 לאנשים נגיד? מבצע איזה, בית מוכר עכשיו אדם בן הרי? מבצע איזה, רגע, רגע אבל

 ?בטאבו ויעבירו דירות עכשיו למכור ילכו וכולם מבצע חודש יש עכשיו
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 . אלי יבואו

 
  גרגורי דובקין:

  .שקל 120 בגלל
  יובל בן בסט:

 וגם למשל אביב תל בעיריית גם, תראה, אומר אני. שירוויח מישהו פה יש, בדיוק
 ,אחרים במקומות

 
  אריאל ויסוול:

 .איך לי תסביר, לא
 

 יובל בן בסט:
 ,שקלים 100 שזה עירייה של קנסות אפילו? אוקי, כנסות נגיד? אוקי, נגיד

 
  אריאל ויסוול:

 .מבין לא אני, באמת שואל אני, לא
 

  יובל בן בסט:
 ,שקלים מאה של רכבים על קנסות

 
  משה אלזרט:

 .דבר אותו לא זה וזה קנסות, דבר אותו לא זה אבל
 

  אריאל ויסוול:
 .דבר אותו לא זה
 

  אריה פכטר:
 ? חוקי זה, משפטי יועץ פה יושבת, הנה. יובל, לחוק בניגוד זה
 
  :אברהם מנחם ד"עו

 כמה למעשה הצמידו לא למעשה שנה לפני עד. משהו לך אגיד אני בוא, זה שקורה מה
 . המדד את שנים
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  אריאל ויסוול:
 .שנים הרבה

 
  :אברהם מנחם ד"עו
 .המדד את הצמידו לא. כן, כן
 

  אריאל ויסוול:
 .טעות

 
  :אברהם מנחם ד"עו

 המחיר זה, למדד והצמדנו הזאת הטעות את תיקנו למעשה, הזאת הטעות ובעקבות
 . מבצע היה למעשה עכשיו עד. שיוצא

 
  בן בסט:יובל 

 .שצריך למי חודש עוד ניתן אז. הסתיים המבצע
 
  :אברהם מנחם ד"עו

  ,אנחנו אז, לא
  יובל בן בסט:

 .הלאה נמשיך בוא, הלאה, חוקי לא זה אם. הבנתי, אוקי
 

  אריאל ויסוול:
 , דירה וקונה שמוכר מי. כאילו מבין לא אני? דירות יקנו אנשים אבל, יובל, לא

 
 אברהם:עו"ד מנחם 

 .הפנים משרד רק זה להרשות שיכול מי כל קודם, כאלה מבצעים
 

  אריאל ויסוול:
 ?לעביר יבואו כולם הזה החודש? להעביר באים הם בדיוק עכשיו אז
 

  יובל בן בסט:
 . כן, ככה יצא, כן, כן
 

  אריה פכטר:
 . הלאה, חבריה, טוב

 
  יובל בן בסט:

 .דירות 200
 

  אריאל ויסוול:
 .טוב, בדנקנר אמר הוא. שלו בבית רוצה הוא, אה

 
  אריה פכטר:

 .עושים לא ואנחנו לחוק בניגוד זה, חשוב לא, חבריה
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .להעביר יזדרזו שאנשים אז
 

  אריאל וייסוול:
 .בצחוק היה זה
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  אריה פכטר:

 . לחוק בניגוד דברים עושים לא ואנחנו לחוק בניגוד זה, חבריה
 

 של יובל בן בסט שאילתה 
 הטלפונים עם לעשות מה יחליטו התושבים בו סקר שיעלה תסכים המועצה האם

 מטעם קורא קול יש היום? ההחלטה את לאמץ פיו ועל שבורים שחלקם הציבורים
 ,את להסיר הציבוריים הטלפונים לגבי התקשורת משרד

 
  אריאל וייסוול:

 . שעבר שבוע אלינו פנו. אותם להסיר
 

  פכטר:אריה 
  .ציבורי בטלפון היום עוד משתמש מי יודע לא אני. אותם להסיר

  אלאלוף:-לירז גונן
 .אחד אף

 
  אריאל ויסוול:

 .תקינים לא הם. תקינים לא כולם, שימושיים לא כולם
 

  אריה פכטר:
 זה, הטלפונים את שיסירו טלפונים עוד שיש איפה, התקשורת ממשרד נבקש אנחנו
 . אסטטי יותר יהיה

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 ,אפשר
 

  אריה פכטר:
 .יפה ויותר אסטטי יותר

 
  אריאל וייסוול:

 .פנו הם שבוע לפני
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 . פעם של האדומות, הדואר של האלה הקופסאות את גם יש
 

  אריאל וייסוול:
 .אלינו פנו שבוע לפני, יודע אתה

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 הדואר של האלה הקופסאות את יש. בהן שמשתמשים, בהן ששולחים חושבת לא אני
 אני, רחוב באיזה שראיתי זוכרת אני. ברחובות גם הן? בהן משתמשים, שולחים שהיו

 . להוריד צריך אותן שגם חושבת
 ליד לא, מכתבים משלשלים שהיו האדומות דואר התיבות את גם תבדקו, אריה

 ?מכתבים היום שולח מי, ברחוב תקוע זה סתם. ברחובות יש אם, חלוקה המרכזי
 

  אריה פכטר:
 . הלאה, חברים, טוב

 
 19-1 פרוטוקול אישור
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  אריה פכטר:
 הפרוטוקול אישור בעד מי. 1-19-מ ישיבה פרוטוקול אישור 2-20 מספר מועצה ישיבת

 . היד את ירים
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .הייתי לא אני

 
  אריה פכטר:

  .אושר
  אלאלוף:-גונןלירז 

 .הייתי לא אני
 

  ז'אנה קושניר:
 .הייתי לא אני

 
  אריאל ויסוול:

 . היה לא הנשי הכוח, זה מה. ומזל. נמנעות אנה'וז לירז
 

 :החלטה
 

נמנעו היות ולא היו בישיבה : מזל  4 (. 1-19 פרוטוקול את קולות ברוב מאשרים
 קושניר, אוריאל תנעמי(. שאול, לירז גונן אללוף, ז'אנה

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 . היינו לא ומזל אנה'ז, אני
 

  אריאל ויסוול:
 . אמרתי, הנשים

 
  אלאלוף:-לירז גונן

  '.נ למפלגת הלכנו
 ב"החט: הפירוט פ"ע 21M למידה מרחבי ועיצוב תכנון 605 ר"תב אישור

  ,ח"ש 100,000 –
 כ"סה. ח"ש 420,000 השבחה היטלי. ק, ח"ש 80,00 החינוך משרד

 .ח"ש 600,000
 

  אריה פכטר:
 100,000 החטיבה. הפירוט פי על 21M למידה מרחבי ועיצוב תכנון 605 ר"תב אישור

 600,000 הכל סך. ח"ש 420,000 השבחה היטלי קרן, ח"ש 80,000 החינוך משרד, ח"ש
 .הפטיו את שמכיר מי. ח"ש
 

  אריאל ויסוול:
 .תסתכלו, הנה

 
  פכטר:אריה 

 ולהגיע פרגולות שם לעשות, אותה לשדרג הולכים, בחטיבה הפטיו את שמכיר מי
 את לאשר צריכים אנחנו. למכרז יציאה לקראת אנחנו. זה את תראו שאתם למצב
 .הזה הדבר

 
  מזל שאול:



 ד"בס
 

31 

 

  ?עצמי מימון זה החטיבה של המימון מקור
  אריאל ויסוול:

 שנים כמה במשך הזאת למטרה כספים אספו הם, שמרו הם. עצמי ניהול. כן, כן
 .המועצה, אנחנו והיתר החינוך ומחלקת

 
  אריה פכטר:

 .רבה תודה, אחד פה אושר. היד את ירים 605 ר"תב אישור בעד מי
 :חלטהה

 
. הפירוט פי על 21M למידה מרחבי ועיצוב תכנון 605 ר"תב אחד פה מאשרים
 420,000 השבחה היטלי קרן, ח"ש 80,000 החינוך משרד, ח"ש 100,000 החטיבה

 חברי מועצה הצביעו בעד( 11) .ח"ש 600,000 הכל סך. ח"ש
 

 ".2000 אזור" הכלכלית החברה דירקטוריון חברי אישור
  אריה פכטר:

 את סגרנו לא אנחנו, תראו". 2000 אזור" הכלכלית החברה דירקטוריון חברי אישור
 יש, סליחה, משה, בשכר ל"מנכ היום שם שאין נכון. להיום נכון הכלכלית החברה

 . בשנה שקל, בשכר ל"מנכ
 

  משה אלזרט:
 .לא זה גם
 

  אריאל ויסוול:
 ?שקל לך הבאנו לא, מה

 
  אריה פכטר:

 מאד יכול כי הכלכלית החברה את לסגור רוצה לא אני. בשנה שקל בשכר ל"מנכ יש
 יכול אז, פרויקטים הרבה הכלכלית החברה על יוטלו המתאר תכנית שבעקבות להיות

 זה לפתוח, קל הכי זה לסגור. אחראי יהיה ושהוא בשכר ל"מנכ שנבחר להיות מאד
  זו רק, 44 לכביש חוצות שלטי רק היא בחברה הפעילות להיום נכון. קשה מאד

 
 חברי לה שיהיו צריך זאת בכל אז. הכלכלית מהחברה לנו שיש היחידה ההכנסה

  יורם, אלזרט משה, ויסוול אריאל, פכטר אריה הדירקטוריון חברי אז. דירקטוריון
, גבע משה זה ציבור נציג, שאול מזל, תנעמי אורי, בסט בן יובל, קול חגי, אורבך
 . נייער ואסתי ילוני'ז אפרים

 
  אריאל ויסוול:

 .נייער אסתר
 

  אריה פכטר:
 .היד את ירים הדירקטוריון חברי את לאשר בעד מי
 

  מזל שאול:
 כי, הנשי הייצוג את לתקן על לחשוב לנסות, לתקן זה לי שיש היחידה ההערה

 .%20-ב פה אנחנו. %30 של מינימום להיות שצריך ידוע בדירקטוריונים
  אריה פכטר:

 .נשים כמו זה הרבה פה לך להגיד רוצה אני, הגברים על פה מסתכל כשאני
 

  מזל שאול:
 .עדיין
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  אריה פכטר:

 אלי מרימה היית, אותם שבחרנו לפני זה את אמרת שלא חבל. זה על נחשוב, טוב
 .זה את עשית שלא חבל אבל. זה את מסדר והייתי טלפון

 
  אריאל ויסוול:

 . הבאה בפעם לשנות אפשר אז, פעיל לא זה הזה במקרה אבל
 

  מזל שאול:
 בוחרים זמן כמה כל יודעת לא אני, לפעילות תיכנס כשהיא, לשקול הבאה בפעם, כן

 . הדירקטוריון את
 

  אוריאל תנעמי:
 ?הכלכלית לחברה קשורים לא הישוב בתוך השלטים, אגב דרך

 
  אריה פכטר:

 ,אין שם אבל, הכלכלית לחברה קשורים הם
 

  אריאל ויסוול:
 ?שלטים איזה, לא, לא

 
  אוריאל תנעמי:

 .הבולדרים. הגדולים השלטים כל
 

  אריאל ויסוול:
 על מדבר אתה. המועצה של פרסומיים דברים רק כאילו. למועצה שייך זה הבולדרים

 ?הגדולים
 

  אוריאל תנעמי:
 .כן, כן
 

  אריה פכטר:
 .שלנו ההסכם במסגרת זה
 

  אוריאל תנעמי:
 ?למיניהם המכוונים וכל

 
  אריאל ויסוול:

 .חלק, דגלונים כמה, קצת דגלונים לנו יש. לא מכוונים, לא
 

  אוריאל תנעמי:
  ,מיני כל ויש דגלונים

  אריאל ויסוול:
 .המועצה של, המועצה ששל מה. המועצה של חלק

 
  אוריאל תנעמי:

 ,לי ונדמה מימון של בגינה אחד יש
 

  אריה פכטר:
 . צודק הוא, כן, אה? מימון של בגינה
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  אריאל ויסוול:

 .כמה יש, לא
 

  אוריאל תנעמי:
 .כמה יש
 

  אריאל ויסוול:
 ,מקסימדיה של חלק, זהו אז, לא אבל

 
  אוריאל תנעמי:

 ? הכלכלית בחברה גם נמצאים והם
 

 :יורם אורבך
 . הכלכלית החברה זה מקסימדיה

 
  אוריאל תנעמי:

 . הכביש על שיש מה רק לא זה
 

  אריה פכטר:
 ,לא, לא

 
  משה אלזרט:

 .הדגלונים גם, המכווינים גם, הכל. וודאי
 

  אריאל ויסוול:
 .מקסימדיה. במכרז זכו הם

 
  אריה פכטר:

 .במכרז זכו הם
 

  אריאל ויסוול:
 . שלהם הם הבולדרים

 
  אוריאל תנעמי:

 ,גם זה אבל, בכביש שרק אמרת כי, לא
 

  אריאל ויסוול:
  .בישוב קצת יש, נכון, נכון

  אריה פכטר:
 . אלה גם
 

  משה אלזרט:
 .המועצה של זה למועצה ששייך מה

 
  אריה פכטר:

 ?המכרז יצא מתי, לכם להגיד רוצה רק אני אבל
 

  אריאל ויסוול:
 . יחסית חדש זה, לא
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  משה אלזרט:

 .שנה לפני, היה
 

  אריאל ויסוול:
 .טוב מחיר קיבלנו

 
  משה אלזרט:

 .וחצי שנה
 

  אריה פכטר:
 ,מחיר קיבלנו, כן
 

  משה אלזרט:
 . קודם שהיה ממה שלוש מי
 

  אריה פכטר:
 . שעברה פעם שהיה ממה שלוש פי, כן
 

  אלזרט: משה
 .אחד פה

 :החלטה
 

 ".2000 אזור" הכלכלית החברה דירקטוריון חברי אישור אחד פה מאשרים
 חברי מועצה הצביעו בעד( 11)

 
 .עקיבא בני לטובת קרקע להקצאת חכירה הסכם אישור

  אריה פכטר:
 כבר שנמשכת סאגה זה. עקיבא בני לטובת קרקע להקצאת חכירה הסכם אישור
 ?בעד מי. המועצה לאישור פעם עוד זה את להעביר צריכים אנחנו. שנים מאד הרבה

 
  :אברהם מנחם ד"עו

 ?פה אעדכן אני אולי
 

  אריה פכטר:
  .מנחם כן
  :אברהם מנחם ד"עו

 ההקצאות וועדת להמלצת בקשר הצבענו 31/12-ב בישיבה, שקורה מה, ככה
 את למעשה מביאים אנחנו כרגע. אחד פה אז אושר. עקיבא לבני הקרקע להקצאת

 . עקיבא בני מול ערכנו שאנחנו החכירה הסכם
 

  יובל בן בסט:
 ?הארצית עקיבא בני עמותת מול

 
 עו"ד מנחם אברהם:

 .ישראל עקיבא בני עמותת, בישראל, כן, לא, לא
 

  יובל בן בסט:
 . הארצית
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  משה אלזרט:
 .אחת יש
 

 עו"ד מנחם אברהם:
 חכירה בהסכם איתה מתקשרים כרגע אנחנו. אחת עמותה רק יש, שיש העמותה זו. כן

 לבני הועבר הוא, במשרדנו החכירה הסכם את ערכנו ואנחנו, הקרקע מהקצאת כחלק
 המשך לצורך החכירה הסכם את לאשר כרגע צריכים אנחנו. כן גם לחתימה עקיבא
 . למעשה הפנים למשרד הדיווח

 
  מזל שאול:

 ,אתה, התייחסת אתה שלך הדעת בחוות, יש שלי השאלה אז
 

 עו"ד מנחם אברהם:
 .אני, כן, בבקשה

 
  מזל שאול:

 .זה על חתום מי זכרתי לא
 

 עו"ד מנחם אברהם:
 .בסדר, לא

 
  מזל שאול:

 ובהסכם. הנוער פעילות, נוער לפעילות חכירה להסכם התייחסת אתה הדעת בחוות
 .כנסת לביתגם  מתייחסיםיש גם סעיפים ה עצמו

 
 

 עו"ד מנחם אברהם:
 .עקיבא בית של פעילות להיות כהצרי זה, טעות כנראה זה אז, לא, לא

 
  מזל שאול:

 בהסכם כי, זה את לאשר יכולה לא אני, לנו שלחתם שכרגע שבהסכם אומרת אני אז
  ,עצמו

  אוריאל תנעמי:
 .הכנסת בית של הסמיכות בגלל זה
 

 עו"ד מנחם אברהם: 
 .כן, כן
 

  מזל שאול:
 תסתכלו, כנסת בית הקמת על מדבר הוא, נוער בני פעילות על מדבר לא עצמו ההסכם
 .בהסכם

 
 עו"ד מנחם אברהם:

 . וזהו נוער בני להיות אמור, לא
 

  אוריאל תנעמי:
 .בהסכם לא זה, דעת בחוות זה
 

 עו"ד מנחם אברהם:
 .הזה החלק למעשה יתוקן הוא, צודקת את אז, לא, לא
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  מזל שאול:

 ,החלק את שם להוריד צריך
 

  אריה פכטר:
 .הבנתי לא, מה, מה

 
 עו"ד מנחם אברהם:

 ,כנסת בית הקמת, פה אומרת היא
 

  מזל שאול:
 . המסמך כל לאורך

 
 עו"ד מנחם אברהם:

 .העניין זה, אותו למחוק צריך פשוט השני בהואיל
 
 

  אוריאל תנעמי:
 ,אבל, כנסת בית זה בשני

 
  מזל שאול:

 .אזכורים כמה פה יש המסמך כל שלאורך לב תשים אז
 

  אריה פכטר:
 .בעיה אין אז
 

  אריאל וייסוול:
  .אחר משהו זה, ליד זה כנסת הבית, עקיבא לבני זה, בטח

 עו"ד מנחם אברהם:
 .לא זה אבל, זה בגלל אז, שם ליד כנסת הבית פשוט אז
 

 אריה פכטר:
 התיקון במסגרת עקיבא בני לטובת קרקע הקצאת על החכירה את לאשר בעד מי אז

 .שלו
 

 עו"ד מנחם אברהם:
 .תיקון תוך

 
  מזל שאול:

 . הזה התיקון את ולהדגיש
 

  אריה פכטר:
 . רבה תודה, אחד פה אושר. היד את ירים בעד מי. ההסכם של תיקון כדי תוך

 
 :החלטה

 
 בכפוף עקיבא בני לטובת קרקע להקצאת החכירה הסכם את אחד פה מאשרים

  חברי מועצה הצביעו בעד( 11מתוך  11 (. המוסכם לתיקון
 

 .לחריגים והתייחסות נכים תמרורי הצבת נוהל לקביעת וועדה הקמת
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 אריה פכטר:
 יש, תראו. לחריגים והתייחסות נכים תמרורי הצבת נוהל לקביעת וועדה הקמת. 5

 אני. לנכים תמרורים להצבת בקשות עם שמגיעים אנשים של גדולה מאד בעיה בישוב
 לא אישית אני. לתושבים שטוב מה נעשה  אנחנו, יחד כולנו ונחשוב אתכם מתייעץ

 על שנכה חושב אני. ברגל ללכת יכול הוא, נכה עמוד לקבל צריך יד קטוע שנכה חושב
, לעמוד, נכה לתו שזקוק למי באמת או גלגלים כסא על ילד או חולה או גלגלים כסא
 ,התחבורה למשרד היום שהולך מה שכל חושב לא אני. לו לתת צריך

 
  אריאל ויסוול:

 .קל מאד
 

  אריה פכטר:
 בא זה. התושבים על מקשה זה הכל סך. לו לתת צריכים שאנחנו, לקבל קל ומאד

 רוצה לא ואני הרגליים על הולכים שאנשים רואים שהם תושבים של דרישה בעקבות
 ?זה על דעתכם מה. אישור קיבלו זאת בכל הם כי, בריאים להגיד

 
  אריאל ויסוול:

 .למשל שמיעה
 

  ז'אנה קושניר:
 בלי לגשת יכול נכה תו לו שיש שנכה, וכאלה הדואר מבחינת גם יש. משנה לא, גם

  .תור
  אלאלוף:-לירז גונן

 .מתור פטור
 

  ז'אנה קושניר:
. בדואר ענקיים תורים, לחודש 15-ב בתור שעמדתי אחת פעם אני, נפגשתי אני. כן

 הלוואי. ואמר הסתובב פשוט והוא עליו לצעוק התחילו, נכנס, עוקף, מישהו ניגש
 יכול אתה איך. סרטן לי יש, למות הולך אני כי, שלי נכה לכרטיס תצטרכו לא ואתם
 .לגמרי בריא נראה הוא, פניו על נראה הוא? לך מגיע לא כזה אדם לבן להגיד

 
 יעקב פרידמן:

 . זה את לבחון, וועדה איזה להקים, הכוונה זו, אנה'ז
 

  גרגורי דובקין:
 .תעודות מציג הוא, נראה לא או נראה לא הוא לוועדה שמגיע מי, לא, לא

 
  ז'אנה קושניר:

 .בסדר
 

  גרגורי דובקין:
 .מסמכים

 
  אריה פכטר:

 , סליחה, סליחה
 

  ז'אנה קושניר:
. שלו המצפון על זה את שייקח שחשוב ומי התחבורה ממשרד שקיבל שמי חושבת אני
 בן בשביל לקבוע יכולים. וזה וועדה משנה לא, אדם בני בתור שאנחנו חושבת לא אני

 . נכה פחות מי, נכה יותר מי ולהגיד אדם
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  אריה פכטר:

 , סליחה', א
 

  גרגורי דובקין:
 ,לו מגיע, נכה הוא? למה, נכה תו דורש הוא שמיעה קושי עם

 
  ז'אנה קושניר:

 ,צודק אתה
 

  גרגורי דובקין:
 ?חניה אבל

 
  ז'אנה קושניר:

 לא, מבחינת, אנושית מבחינה, יודעת לא, שמבחינת חושבת אני עדיין, צודק אתה
  ?האחריות את עצמו על ייקח מי, יודעת

  אוריאל תנעמי:
 .רגיש מאד הוא הזה הנושא

 
  ז'אנה קושניר:

 .כן, רגיש מאד הוא
 

  אוריאל תנעמי:
 .רגיש מאד הוא

 
  אריאל ויסוול:

 .נכון
 

  אוריאל תנעמי:
 ,נכה תו למדינה נתנה והמדינה לאומי ביטוח אם, תשמעו, אומר ואני

 
  ז'אנה קושניר:

 .שאמרתי מה בדיוק זה
 

  אוריאל תנעמי:
 כן גם אני, בעיה יש, נכון אז, נכה של תעודה לו שיהיה תעודה לו נתנה, רגע, רגע, רגע

. פחות זה, שהורדו כאלה גם יש שני ומצד. שהוצבו תמרורים מעט לא לאחרונה רואה
 ,קריטריונים שהם איזה לקבוע הזאת בישיבה יכולים לא אנחנו? הבעיה איפה אבל

 
  אריאל ויסוול:

 .וועדה להקים אם השאלה. וועדה להקים, לא
 

  אוריאל תנעמי:
 .וועדה להקים שכדאי חושב אני כל קודם

 
  אריאל ויסוול:

 . חושבים אנחנו גם, אוקי
 

  אוריאל תנעמי:
 . הזאת הוועדה את להקים שכדאי חושב אני
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  לאה רזון:

 .הזה הנושא את שהגבילו עיריות הרבה יש
 

  אוריאל תנעמי:
, קשה יהיה לו גם, יד קטוע אמרת אתה אם שגם, גפיים נפגעי שהם אנשים מעט לא יש

  .קשה לו יהיה, אחת יד עם, הביתה משהו להביא צריך הוא אם
  אריה פכטר:

 . זכאי לא ומי זכאי מי תקבע הוועדה, אמרתי לא אני, סליחה, אורי, אורי
 

  אוריאל תנעמי:
 ,זה רק ולא

 
  אריה פכטר:

 תתכנס הזאת שהוועדה גם בעיה לי ואין, זכאי לא זכאי מי תקבע הוועדה, סליחה
 ,בחודשיים פעם, בחודש פעם

 
  אוריאל תנעמי:

 .הצורך פי על
 

  אריה פכטר:
 .שתתכנס אדם בן כל לא, לא, הצורך פי על
 

  אוריאל תנעמי:
 .בסדר

 
  אריה פכטר:

 או נכה תו לך מגיע, יחליטו והם שתתכנס הוועדה. אדם בן כל על רוצה לא אני, בסדר
 .עמוד לך מגיע לא או עמוד לך מגיע. נכה תו לך מגיע לא

 
  אוריאל תנעמי:

 , שתקום שהוועדה בחשבון לקחת צריכים אנחנו אבל, כן
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .ברורים קריטריונים שיהיו צריך אתה

 
  אוריאל תנעמי:

 להנחות בוועדה עושים שאנחנו כמו, האלה לאנשים רגישה מאד להיות צריכה
 נכון. במיסים להנחות בוועדה עושים שאנחנו כמו, רגע סליחה, רבותי, במיסים

 שיהיה רוצים אנחנו אבל, חובה וועדת לא היא, רשות וועדת היא הזאת שהוועדה
 מה כל, רווחה, נוספים יועצים צריכים אנחנו ואם. משפטי יועץ שיהיה, הזאת בוועדה
 מאמין אני כי, במקרים לדון כדי הנכונים הכלים את לנו שיהיו, הזו לוועדה שצריך

 .אמיתיים מקרים פה שיש
 

  אריאל ויסוול:
 .בטח, אמיתיים שיש כמובן

 
  אוריאל תנעמי:

 היא שההצעה חושב אני ולמעשה, ואנחנו שלנו העזרה את שדורשים אמיתיים. בסדר
 .הזאת הוועדה את להקים טובה
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  מזל שאול:

  ?הנחות וועדת עם זה את לחבר לא למה
  אליהו פלוריזדה:

 .תנועה בוועדת חבר להיות יכול זה
 

  אריה פכטר:
 .לא, לא, לא

 
  אליהו פלוריזדה:

 ? לא למה
 

  אריה פכטר:
 מציע הייתי אני. וועדה להקים מציע הייתי אני, תראו, סליחה, סליחה, חברים, טוב

 עובד זה איך לבדוק לוועדה מציע הייתי אני. הקריטריונים את תקבע שהוועדה
 ,שיש יודע אני, רשויות שיש מאמין אני. נוספות ברשויות

 
  אריאל ויסוול:

 .יש
 

  אריה פכטר:
, מהן להעתיק בושה לא זה, ולהעתיק רשויות למספר תפנה שהוועדה אומר אני אבל
 ? מקובל. זה את תאשר ושהמועצה המועצה לאישור זה את נביא ואז

 
  אוריאל תנעמי:

 ל"המנכ. בישוב ספציפיים מקרים תקבל, החלטה לפני, שהוועדה כדאי שגם חושב אני
 ? הבקשות את מקבל

 
  אריאל ויסוול:

 .כן
 

  אוריאל תנעמי:
 ,לישוב ספציפיים המקרים הוועדה את שתציף שכדאי חושב אני

 
  אריאל ויסוול:

 .בעיה אין
 

  אוריאל תנעמי:
 תמונה ברורה, וכן את ההחלטות הנכונות לגבי הישוב שלנו. באמת לקבל שנוכל כדי

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 .מעולה רעיון
 

 יובל בן בסט:
 ואיזה זה את עשו הם איך לראות באמת חשוב מאד זה כי, אחרות עיריות ומול

  .קריטריונים
  אריה פכטר:

 בוועדה נציג יהיה סיעה שלכל מציע הייתי אני. וועדה להקים מציע הייתי אני. טוב
 ר"יו יהיה שאורי מציע הייתי אני. בוועדה נציג יהיה סיעה שכל מציע הייתי ואני
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 המועצה לאישור זה את תביא, ההחלטות את תקבלו, שאמרתי וכמו. הוועדה
 ?מקובל. תחליט והמועצה

 
  אריאל ויסוול:

 .מקובל
 

  אריה פכטר:
 או אתה או תביא אז, שזה היחידי אתה, יובל, שאמרתי כמו, סיעה כל. תודה, אוקי

 .בוועדה להיות רוצה מי מכרז נעשה הסיעה שלנומ, מישהו או אנה'ז
 

  אוריאל תנעמי:
 ,שתגענה בקשות לגבי החלטות וקבלת הוועדה להקמת עד
 

  אריה פכטר:
 .היום עד שהתנהלנו כמו מתנהגים אנחנו

 
  אלאלוף:-ירז גונןל

 ?מחודשת בחינה להם לעשות צריך, קיבלו שכבר אלה עם יהיה ומה
 

  אריה פכטר:
 , לא, לא, לא

 
 מנחם אברהם:

 .נכים החניות בכל למעשה רפורמה לעשות היא המטרה, לא, לא
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .אוקי

 
 עו"ד מנחם אברהם:

 עדכון שנקרא מה עכשיו עושים, באים אנחנו, לכם אספר אני אולי, זה שקורה מה
 לפי הקריטריונים כל את נעשה גם ובהתאם. הנכים חניית מערכת בכל ברפורמה

 .בחוק הקריטריונים את נקבע, החוק
 

  אוריאל תנעמי:
 החלטות התקבלו איך היום עד כלומר, היום עד הכל התנהל איך השאלה, בסדר
 .הזה בעניין

 
 יורם אורבך:

 .נכה תו קיבל התחבורה ממשרד אישור שהביא מי כל
 

  אוריאל תנעמי:
  ?אישור שהביא מי כל

  גרגורי דובקין:
 . התחבורה ממשרד

 
 יורם אורבך:

 . הבריאות למשרד שותף החבורה משרד
 

  אוריאל תנעמי:
 ?מה למעט, אוקי
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 יורם אורבך:

 מקבל, התחבורה למשרד הולך הוא איתו, הבריאות ממשרד אישור להביא צריך הנכה
 . מכתב מהם

 
  :פרידמן יעקב

 . אותם לוקחים כך ואחר שנים לכמה זמניים אישורים יש, לבדוק צריך, לא
 

  :בךאור יורם
 . תוקף בלי זה רובם אבל, תוקף עם שהם כאלה יש אז
 

  אוריאל תנעמי:
 ?שהוגשה בקשה כל לגבי נכון זה אומר שאתה מה האם, יורם, רגע סליחה

 
 יורם אורבך:

 .בכלל פרטיים בתים על מדברים לא אנחנו, פרטיים בתים למעט, בקשה כל לגבי
 

  אוריאל תנעמי:
 ,פרטיים בתים, לא

 
 יורם אורבך:

 .בפנים חניות שתי לו יש אם רק 4 בטופס לקבל אמור פרטי בית כל, פרטיים בתים כי
 

  אוריאל תנעמי:
 ,אבל, אוקי

 
 יורם אורבך:

 . הזה בעניין חריגים ויש
 

  אוריאל תנעמי:
 .וודאי, חריגים יש, לא

 
 יורם אורבך:

 .כן
 

  אוריאל תנעמי:
  ,להם מאפשר כן גם שהחוק חריגים יש, נכים חניית
  :ךבאור יורם

  .מכרו או עוד בנו האלה האנשים כי
 

  תנעמי:אוריאל 
 שלהם שהחניה בתנאי זה אבל, צודק אתה, נכון, בבית פרטית חניה להם שיש אנשים

 ,האפשרות את לו שיש כלומר. נכה לחניית הוכשרה
 

  אריה פכטר:
 . חניה זה אז חניה בבית לו שיש מי? נכה כחניית הוכשר זה מה, לא

 
 עו"ד מנחם אברהם:

 .זה לע לך אענה אני, אורי
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  אוריאל תנעמי:
 ,הנכים חוק את תקראו אם. זה את אומר החוק, מותאמת להיות צריכה היא, לא

 
  אריאל ויסוול:

 .פרטי זה אבל
 

  אוריאל תנעמי:
 .פרטי בבית גם
 

  אריאל ויסוול:
 ?החניה את לו יתאים מי אז
 

  אוריאל תנעמי:
 פרטי בבית חניה לו שיש מי אומר החוק, נכון, פרטי בבית, רגילה חניה, פרטי בבית

 שהחניה ובתנאי, שאומר הזה הסעיף את שמתקן סעיף ויש. בחניה ישתמש הוא אז
 .לחניה להיכנס שיוכל, כך לצורך הותאמה

 
 עו"ד מנחם אברהם:

 ?לכם אענה אני אולי
 

  אוריאל תנעמי:
 ,מגבלות יש
 

 עו"ד מנחם אברהם:
 ?לך לענות יכול אני, אורי

 
  אוריאל תנעמי:

 פה שנמצאים בישוב חלק? כן, אותם מכיר שאני לאנשים כן גם מגבלות יש, רגע, יש
 שהאמא b משפחת פה יושבים, פה יש אבל לשם כיוונתי לא, אני ובמקרה מכיר שאני

 היא, החניה לתוך להיכנס לתמרן יכולה לא היא, זה את צריכה תהיהי באמת שלהם
, חשבתי אני. שם הייתי במקרה אני. הזה לתוך להיכנס כדי השער את להזיז יכולה לא

 אני אבל, פתרון קיבל כבר, אומרים איך, יהיה כבר הזה העניין, שחשבתי היא האמת
  .נפתר לא שהעניין הזאת לישיבה לכאן נגיע שאנחנו חשבתי לא פשוט

  אריה פכטר:
 .האלה הדברים לכל תתייחס היא שתקום הוועדה, אורי

 
  וריאל תנעמי:

 .אוקי
 

  אריה פכטר:
 .המועצה להמלצת זה את תביא היא

 
  אוריאל תנעמי:

 .אוקי
 

  אריה פכטר:
 .תאשר, לאשר לנכון תמצא המועצה

 
  אוריאל תנעמי:



 ד"בס
 

44 

 

 אני, הזה העניין על דיברנו כבר אם, העניין לצורך רק אני אבל. מבין אני, גמור בסדר
, בזמנו בישיבה זה את העליתי, אגב כדרך אני. נפתר לא עדיין הזה העניין, אומר

 .ספציפית הזה העניין את העליתי
 

  אריה פכטר:
 ?שמה

 
  אוריאל תנעמי:

 לפני חושב אני, כמה לפני בישיבה ספציפית זה את העליתי, b משפחת של העניין את
, אחד דבר להגיד יכול אני אבל. מועצה חברת היית לא את, אולי, אפילו שנים חמש

 ואני זה את צריכה היא, לחניה להיכנס יכולה לא היא, לחניה להיכנס לה אופשר לא
 מחברי מבקש אני, אליהו, המועצה מחברי מבקש אני, הוועדה שתקום עד, ככה אומר

 ,האפשרות את לקבל כדי הבקשה את להגיש, b למשפחת, להם לאפשר המועצה
 

  אריה פכטר:
 X למשפחה יתייחסו. בכלל רלוונטי לא, ספציפיות למשפחות תתייחס אל, לא, לא

 .Y למשפחה כמו
 

  אוריאל תנעמי:
 ,אבל, בסדר

 
  אריה פכטר:

 .דבר אותו הנכים כל בשבילנו, למשפחות מתייחסים לא
 

  אוריאל תנעמי:
 , מכיר אני אם אבל, צודק אתה

 
  אריה פכטר:

  .למשפחות מתייחסים לא
  אוריאל תנעמי:

 ,המקום לתושב לעזור יכולים אנחנו אם אבל
 
  ריה פכטר:א

 , אותך הבנתי, אורי, אורי
 

  אוריאל תנעמי:
 , לא, לא

 
  אריה פכטר:

 ,הבנתי, הבנתי
 

  אוריאל תנעמי:
 . בסדר

 
 אריה פכטר:

 ,לך אומר רק אני
 

  אוריאל תנעמי:
 .הזה הנושא את העליתי לא אני
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  אריה פכטר:
 .וועדה תקום, טוב

 
  אוריאל תנעמי:

 .וועדה תקום, אוקי
 

  אריה פכטר:
 ?אותו זוכר אתה. לבחמ יחזקאל, לברכה זיכרונו, חבר לי היה, אורי

 
  אוריאל תנעמי:

 .זוכר שאני בטח
 

  אריה פכטר:
 ,שלי חבר, ס"המתנ מנהל היה

 
  אוריאל תנעמי:

 .נכון
 

 אריה פכטר:
 . ובנפש בלבחבר 

 
  אוריאל תנעמי:

 .לברכה זיכרונו, נכון
 

  אריה פכטר:
  .ברחוב נכה לתו לעמוד בקשה הגיש והוא

  אוריאל תנעמי:
 .זוכר אני

 
 אריה פכטר:

 . לו אישרתי ולא קיבל ולא
 

  אוריאל תנעמי:
 .זוכר אני

 
  אריה פכטר:

 .שלך החצר בתוך חניה תעשה, פרטי בית לך יש, יחזקאל לו אמרתי
 

  אוריאל תנעמי:
 ,זה אז, החוק את נכון קוראים אם אבל, נכון

 
  אריה פכטר:

 ?אומר אני מה מבין אתה
 

  אוריאל תנעמי:
, בסעיף שאומר הנכים חוק יש, אריה, הנכים חוק יש אבל, אומר אתה מה מבין אני

 .זה את לקרוא יכול אתה, זה את תקרא, הנכים לחוק' ו לי נדמה
 

  אריה פכטר:
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 שירחיבו, מסוימת למשפחה התייחסת? משהו לך אגיד שאני רוצה אתה, אורי, אורי
 .החניה את שירחיבו. בחצר החניה את שיסדרו, הזה את

 
  אוריאל תנעמי:

 .לך שמאפשר בחוק סעיף לך יש אבל
 

  אריה פכטר:
 ,בחוק סעיף מאפשר אם

 
  אוריאל תנעמי:

 .מאפשר
 

  אריה פכטר:
 ,עובדים אנחנו

 
  אוריאל תנעמי:

 ?לה נתתם לא היום עד למה, בחוק מאפשר אם
 

  אריה פכטר:
  ,החוק אם. החוק לפי עובדים אנחנו

  אוריאל תנעמי:
 את לה לתת צריכים אתם בבוקר מחר? לה נתתם לא היום עד למה? היום עד למה אז
 .זה
 

 עו"ד מנחם אברהם:
 ? לענות יכול אני, אורי

 
  אוריאל תנעמי:

 .כן
 

 עו"ד מנחם אברהם:
 אז לכם סיפרו לא אם, אגב דרך, המדינה מבקר דרך הובא המשפחה הזו של המקרה

 .נאות גילוי, אתכם אעדכן אני
 

  אוריאל תנעמי:
 ?שמה

 
 עו"ד מנחם אברהם:

 .המדינה מבקר אצל היה הםשל המקרה
 

  אוריאל תנעמי:
 .אוקי

 
 עו"ד מנחם אברהם:

 2.5 חניה להם יש הנושא כל את שבדקנו אחרי. תשובות מאתנו ביקש המדינה מבקר
 מחוץ נכים חניית נותנים פרטי בית של במקרה, מתי. למעשה נכים חניית שזה 5 על

 ?אוקי, לדוגמא נניח. נכים לחניית להיכנס יכול ולא גדול רכב הוא הרכב כאשר? לבית
 

  אוריאל תנעמי:
 . תמרון של בעיה יש או
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 עו"ד מנחם אברהם:

 ?תמרון איזה, לא
 

  אוריאל תנעמי:
 . לחניה כניסה תמרון

 
 עו"ד מנחם אברהם:

 .תמרון של בעיה אין
 

  אוריאל תנעמי:
 .בוודאי

 
 עו"ד מנחם אברהם:

  .תמרון של בעיה שם אין
  אוריאל תנעמי:

 .המקום של לא, היה
 

 עו"ד מנחם אברהם:
 ?תמרון

 
  אוריאל תנעמי:

 .המבקשת או המבקשת של הבעיה. המבקש של בעיה
 

 עו"ד מנחם אברהם:
 וכל ארונות בחניה שם מצאנו הנושא את בדקנו כשאנחנו, תראה, משהו לך אגיד אני

 .כאלה ודברים עצים מיני
 

  אוריאל תנעמי:
 .לחניה להיכנס יכולה לא היא אבל

 
 עו"ד מנחם אברהם:

 .דברים שלה בחניה שמה שהיא בגלל יכולה לא היא
 

  אוריאל תנעמי:
 .לא

 
 עו"ד מנחם אברהם:

 .בוודאי, כן
 

  אוריאל תנעמי:
 ,הייתי אני

 
 עו"ד מנחם אברהם:

 .בוודאי
 

  אוריאל תנעמי:
 הייתי אני. ארונות היו כשלא הייתי אני, המקרה על מדבר אתה, מדבר אתה אם אז

 ,לבדוק בא אני, מה יודע אתה, אמרתי הנושא את כשהעליתי. ארונות היו כשלא
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 עו"ד מנחם אברהם:
, אבדוק גם אני, זה רק לא, הזה במקרה, תקשיב, זה רק לא, הזה בהקשר, אורי

 ,באמת
 

  אוריאל תנעמי:
 ?זה את בדקתם לא למה. גדול רכב לה יש כל קודם

 
 עו"ד מנחם אברהם:

 ?לה יש רכב איזה, סובארו לה יש, בדקנו
 

  אוריאל תנעמי:
  .גדול רכב זה

 עו"ד מנחם אברהם:
 .גדול רכב לא זה
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .לסוואנה מתכוונים אולי, לא

 
 עו"ד מנחם אברהם:

 . וואן על מדבר אני
 

  אוריאל תנעמי:
 .משנה לא

 
  אריה פכטר:

 .ספציפית למשפחה תתייחס אל, סליחה, מנחם, מנחם, אורי, אורי, אורי
 

  אוריאל תנעמי:
 .תושב לכל להתייחס צריך. לא, מתייחס לא, לא

 
  אריה פכטר:

 . נכון
 

  אריאל וייסוול:
 ?הבעיה מה, וועדה מקימים זה בשביל

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 .חריגים דברים לאשר לוועדה המקום זה דווקא אבל
 

  אריאל ויסוול:
 .חריג דבר, נכון

 
 יובל בן בסט:

 מה את אמר גם המשפטי והיועץ הפרטים כל את מכירים לא אנחנו, לאשר יכולים לא
 בוא. ר"היו תהיה אתה, אומר אני אז. רגישות סופר לגלות צריכים ואנחנו אמר שהוא
 ,הצדדים כל את נשמע, מכן לאחר זה את  נעלה

 
  אוריאל תנעמי:
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 עונה וזה במידה, אומר המועצה ראש אם אבל, זה עם בעיה לי אין. זה עם בעיה לי אין
 במקרה אחרים ויש, מזה יותר, מה יודע אתה, החוק דרישות על עונה וזה, החוק על

 . לה תיתנו, שקיבלו דומה
 

 עו"ד מנחם אברהם:
 .לא

 
  אוריאל תנעמי:

  .כן
 עו"ד מנחם אברהם:

 .אותם בודקים, קיבלו הם אם, האחרים המקרים. לך אסביר אני, שניה
 

  אוריאל תנעמי:
 .אוקי

 
 עו"ד מנחם אברהם:

 .העניין זה? הבנת, אותם מורידים כחוק לא שזה ונמצא במידה
 

  אוריאל תנעמי:
 .הזאת הבקשה את תאשר משפטי כיועץ אתה, קיבלו הם אם אבל, לא

 
 ו"ד מנחם אברהם:ע

 .לא
 

  אוריאל תנעמי:
 ?לא למה

 
 עו"ד מנחם אברהם:

 .לקבל צריכים לא הם כי. לא
 

  אוריאל תנעמי:
 . לך מאפשר החוק אבל

 
 עו"ד מנחם אברהם:

 . מאשר החוק תנאים באיזה לך אמרתי אז
 

  אוריאל תנעמי:
 ?הזאת הנקודה על, הזה העניין על לשבת החוק עם אליך לבוא יכול אני, טוב

 
 אברהם:עו"ד מנחם 

 .טוב מספיק, לי תאמין, זה על עברתי
 

  אוריאל תנעמי:
 ?איתך לשבת יכול אני

 
  אריה פכטר:

 .אליו תבוא אם אשמח אני, אליו לבוא יכול אתה
 

  אוריאל תנעמי:
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 לא אנחנו, חלילה אתם אם, המועצה חברי אתם לי ותגידו כאן אותו תסמיך אבל, לא
 אבל. האלה לדברים להזדקק נצטרך שאנחנו הזה למקום חלילה להגיע רוצים

 על תילחמו לא אתם, במשפחה מקרה, כזה דבר לכם יש אם, בעיניים טוב לי תסתכלו
  ?זה

  אלאלוף:-לירז גונן
 תוכל שהיא, הוועדה את רוצים אנחנו זה בשביל, מצוין זה אז, לוועדה המקום זה אבל

 .בעד אני, חריגים מקרים לאשר
 
  וריאל תנעמי:א

 ,לישוב דואגים שבאמת ציבור אנשי אנחנו אם אבל
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .זה את נעשה בוא אז, יכולה והוועדה אפשר אי אם אבל. בעד אני, אומרת אני אז
 

  אוריאל תנעמי:
 .את ותגידי, ותראי למקום איתי לבוא, איתי אותך מזמין אני

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 . אסתכל אני, בעיה אין
 

  :אריה פכטר
 . סליחה, הבנו אורי, אורי, סליחה

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 .הוועדה של המקום בדיוק זה, אומרת אני אבל. לבוא בעיה לי אין
 

  אריה פכטר:
 היית שאתה הופתעתי אני, אנחנו, אומר רק אני. סליחה, סליחה. שניה רק, לירז

 ,ראית ואתה בדקת ואתה בשטח
 

 עו"ד מנחם אברהם:
 . בוודאי

 
  אריה פכטר:

 ?לשטח הלכת כך כדי עד
 

 עו"ד מנחם אברהם:
 . רוצה אתה אם צילומים לי יש, כן
 

  אוריאל תנעמי:
 . הצילומים את לנו תן
 

  אריה פכטר:
 ואם חוק במסגרת עובדים שאנחנו, לך להגיד רוצה אני, אורי, סליחה, אני עכשיו
 . עשה, ראה, בדק, בשטח היה שהוא ידעתי לא בכלל אני, המשפטי היועץ

 
  אוריאל תנעמי:

 ,אולי עושים הייתם לא המדינה למבקר פונים היו לא אם, תשמע כי
 

  אריה פכטר:
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  .בדק הוא אז
  אוריאל תנעמי:

 ?המדינה למבקר להגיע צריך למה אבל, בסדר
 

  אריאל ויסוול:
 ?לא למה

 
  אוריאל תנעמי:

 ?עולם של ריבונו
 

  אריאל ויסוול:
 .בדק הוא אבל

 
  אוריאל תנעמי:

 . הציבור את לשרת בשביל, כאן אנחנו זה בשביל, ציבור נציגי אנחנו זה בשביל
 

  אריה פכטר:
 . הלאה, טוב

 
  אוריאל תנעמי:

 .המועצה לראש תודה, הוועדה הקמת על מברך אני כל קודם
 

  אריה פכטר:
 . תודה. אושר, אחד פה, שהמלצתי כמו, הוועדה הקמת בעד מי
 

 :החלטה
 

 והתייחסות נכים תמרורי הצבת נוהל לקביעת וועדה הקמת אחד פה מאשרים
 חברי מועצה הצביעו בעד(  11( .לחריגים

 
 (. הפנים משרד דרישת) המבקר העסקת תנאי( נוספת פעם) אשרור

  אריה פכטר:
 אלינו פנו הם. הפנים משרד דרישת לפי זה, המבקר העסקת תנאי( נוספת פעם) אשרור
 ,האישור את לבקש

 
  אוריאל תנעמי:

 ? בוועדה מי, סליחה, רגע
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 .סיעה מכל נציג אמר הוא

 
  אריאל ויסוול:

 ?הבעיה מה, סיעה מכל נציג
 

  אלאלוף:-לירז גונן
  .ר"היו ואתה

  אוריאל תנעמי:
 .שמעתי עכשיו, אוקי

 
  אריה פכטר:
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 לו אמרתי, מועצה חברי שנייש  לו כי בסט בן ליובל פניתי, סיעה מכל נציג, אמרתי
 האת, וועדה ותהיה שלנו מהסיעה נוסף שם אביא אני אמרתי. אחד שם לי תביא

 .ר"היו
 

 עו"ד מנחם אברהם:
 .מקצועי אנשי גם יהיו

 
  אריה פכטר:

 את למשל, התנועה יועצת את למשל. מקצוע בעלי גם להכניס ממליץ הייתי גם אני
 ,להיות מאד ויכול. ישי משה את גם, המשפטי היועץ

 
  אוריאל תנעמי:

 .הרווחה מחלקת מנהל
 

  אריה פכטר:
 נוכל אנחנו אם, להיות מאד ויכול. זה עם בעיה לי אין, הרווחה מחלקת מנהל, הנדסה
 זה אם יודע לא אני, יסכימו לא הם אבל. הזאת בוועדה שיהיה רופא מאיזה לבקש

 להחלטת להביא מכובדת מספיק הזאת הוועדה אבל. יכולים הם אם, בסמכותם
 ?בסדר, שלהם ההחלטה את המועצה לאישור, המועצה

 
  אוריאל תנעמי:

, המקומיות הרשויות מול לעבוד יתחילו כבר הוועדה שחברי כדי תאריך נקבע בואו אז
 ,יודעים שהם, אחרות רשויות

 
  אריה פכטר:

 .עושים מה ולהחליט להתכנס צריכה הזאת הוועדה, לא
 

  תנעמי:אוריאל 
 .אוקי, בסדר

 
  אריה פכטר:

-ב, 1/12-ב תתכנס הזאת שהוועדה מציע אני עכשיו להגיד יכול אתה, אורי סליחה
 שאתם מה על תדונו ואז בתאריך תתכנס הזאת שהוועדה תאריך תקבע, 20/2-ב, 1/1

 . לדון חושבים
 

  אריאל ויסוול:
 .נהלים לקבוע, כן, להתחיל

 
  אריה פכטר:

 .לדון להתחיל ואז
 

  אוריאל תנעמי:
 נקבע  בואו אז, טוב

 יובל בן בסט:
2/3. 

 
  אריה פכטר:

 , אורי, סליחה, סליחה
 

  אוריאל תנעמי:
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 .10/3-ב
 

  אריה פכטר:
 , סליחה, סליחה אורי

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 .מועצה חברי לא שהם מקצוע בעלי עוד לך יש אבל
 

  אריה פכטר:
 ,סליחה, סליחה

 
  תנעמי:אוריאל 

 .אותם יזמינו
 

  אריה פכטר:
, מועצה מחברי רובה מורכבת שהיא מכיוון, הזאת שהוועדה מציע הייתי אני, סליחה

 לפני שעה רבעי שלושת או שעה חצי או שעה תתכנס הזאת הוועדה מציע הייתי אני
 להגיע עצמכם את להטריד תצטרכו שלא כדי מועצה ישיבת אחרי או מועצה ישיבת

-ב כאן להתכנס יכולים אתם, 18:30-ב מועצה ישיבת. מועצה ישיבת לפני. פעם עוד
 ,שלא כדי, מחליטים שאתם מתי, 14:00, 15:00, 17:30, 17:30

 
  אוריאל תנעמי:

 ,מיני כל, עקרונות, שנקרא מה הקמת ישיבת שהיא הראשונה הישיבה אבל, בעיה אין
 

  גרגורי דובקין:
 .שנקרא מה יסוד קווי

 
  תנעמי:אוריאל 

 .כן
 

  לאה רזון:
 .המקצוע בעלי עם אתאם ואני דרכי שתעבירו בעיה לי אין

 
  אוריאל תנעמי:

 . כזה משהו, 11/3-ב אותה נעשה
 

  אריה פכטר:
, תבואו רוצים שאתם מתי, הצעה הצעתי אני, ללאה תאריך תעביר רוצה שאתה מתי
  .בעיה לי אין

  וריאל תנעמי:א
 . בסדר

 
  אריה פכטר:

 . רבה תודה. היד את ירים, פעם עוד, המבקר העסקת תנאי אישור בעד מי, טוב
 

 :החלטה
 משרד דרישת) המבקר העסקת תנאי( נוספת פעם) אשרור אחד פה מאשרים

 שכר מנכ"ל. 90% –ל  80% –משרה שכר מ  50% -ל 33% -חלקיות משרה מ(. הפנים
 חברי מועצה הצביעו בעד( 11)
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  אריה פכטר:
 . הסתיימה הישיבה

 
  יובל בן בסט:

 שם יש. המועצה וחברות חברי לכל חדר לנו הוקצה, ה'חבר קטן משהו עוד, שניה
 מי, קרטונים הבאתי. להיות נעים כך כל לא שזה דברים מיני וכל פרידה של תמונות
 .זה את נארגן, לבוא, פה המועצה חברי כל, כולנו של זה, דקות עשר, לבוא שרוצה

 
  אריה פכטר:

 .יובל, יובל, לא, לא, לא
 

 יובל בן בסט:
 ?לא למה

 
  אריה פכטר:

 לא אתם, סליחה, יהיה הזה החדר. הזה החדר את נארגן אנחנו, תפקידכם לא זה
 של ציוד לקחת צריכים לא אתם, קרטונים לאסוף צריכים לא אתם, לארגן צריכים
 .פרידה

 
 יובל בן בסט:

 .טוב יותר עוד
 

  אריה פכטר:
 .לחדר לכם שיהיה הזה החדר את נכין, המועצה, אנחנו

 
  יובל בן בסט:

 .רבה תודה
 

  אריה פכטר:
 .ובניה תכנון ישיבת יש, הסתיימה המועצה ישיבת. תפקידכם לא זה

 
 ננעלה  הישיבה

 

 יורם אורבך

 מנכ"ל המועצה

 אריה פכטר

 ראש המועצה


