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 19/14פרוטוקול 
 מישיבת מועצה אשר התקיימה

 2019 רדצמב 31 פ"תש טבתבג' ביום שלישי 
 

גרגורי יעקב פרידמן, אלאלוף, -עו"ד לירז גונןאריאל ויסוול,  אריה פכטר,   נוכחים:
אוריאל ז'אנה קושניר, יובל בן בסט, אברהם הרמב"ם, אליהו פלוריזדה, דובקין, 

 ,  מזל שאול.תנעמי
  

 –עו"ד מנחם אברהם גזבר,  –מנכ"ל, משה אלזרט  –יורם אורבך  משתתפים:
מנהל מחלקת  –, משה ישי ראש המועצה מנהלת לשכת  – לאה רזוןיועמ"ש, 

 הארנונה. 
 

 20:30 הישיבה התחילה בשעה
 21:15 הסתיימה בשעה

 
 ל סדר היום:ע

 12-19אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  .1

 אישור המשך תהליך הקצאת הקרקע לבני עקיבא  .2

פעולות ספורט עפ"י הפירוט הבא:  946,500אישור מסגרת תמיכות בסך  .3
, תרבות 54,000 –, בתי מדרש וכוללים 240,000תנועות נוער ₪,  410,000
כולל "עזרה מלב אל  60,000, רזרבה 30,000, רווחה וקהילה 152,000תורנית 

 לב". 

דוחות כספיים לשנת   -' א 10.12.19אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום  .4
אישור פרוטוקול ועדת ביקורת לנושא  –ועדת ביקורת. ב' ע"פ המלצת  2018

 2017דוח המבקר הפנימי לשנת 

שקלים,  150,000-לבניית מעלית במועצה הדתית ב 591תב"ר מספר הגדלת  .5
 מקרן היטלי השבחה. ₪  650,000סה"כ יעמוד התב"ר על 

שירותי מדידה, גביה, שומה,  6-19אישור פרוטוקול ועדת מכרזים למכרז  .6
הזוכה אכיפה והפעלת מוקד בירורים ותשלומים הזוכה חברת מ.ג.ע.ר, 

המקומית חברת אילון באמצעות סוכנות לביטוח המועצה  9-19במכרז 
 "יקב". 

 שונות .7
 א. מדיניות הנפקת אישורי חניה למי שאינו תושב אזור. 

 ן תלמידים.בחוב. ועדת הנחות בחינוך לטיפול וא
 צעות לסדרה

  אריה פכטר:
הצעות לסדר. הצבת שילוט במגרשי הספורט הפתוחים, קבוצות עצמיות שבאות 

 לשחק, אנא התחילו בשעה שמונה. 
תראו, סיעת דף חדש ביקשה להגביל את הפעילות במגרשי הספורט לתושבי אזור ולא 

 תושבי אזור. 
 

 יובל בן בסט:
  חוקית אי אפשר, בשביל זה אני אומר פה לבקש מכולם.

  ר:אריה פכט
 אתה לא יכול לבקש. 

 
 לאה רזון:
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 . עם היועץ המשפטי בדקנו
 

 יובל בן בסט:
 זהו, אם תקרא את הכל, אמרתי בהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי. 

 
  אריה פכטר:

חוות הדעת של היועץ המשפטי שאי אפשר. יובל, גם כשאתה בא לפארק פרס, אז 
 יכתבו לתושבי אזור אין כניסה? 

 
 בסט:יובל בן 

 לא, מה שאני רשמתי שזה יהיה לכולם, לאו דווקא לתושבים, אלא בכלל. 
 

  אריה פכטר:
 אם זה כולם, זה כולם. 

 
 בן בסט: יובל

שקבוצות שמגיעות, בין אם זה קבוצות גם מהאזור, שיתנו קדימות עד שבע וחצי לבני 
 הנוער. 

 
  אריה פכטר:

 אתה לא יכול לעשות כזה דבר. 
 

 משה אלזרט:
 אתה לא יכול לנהל את זה ככה, זה שטח ציבורי, חבל על הזמן. 

 
 יובל בן בסט:

 אבל אי אפשר גם חוקית לבקש? 
 
 ד מנחם אברהם:"עו

יובל, אני אסביר לך. יש את חוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה 
 למקומות ציבוריים. למעשה, הבקשה שלך היא לבצע אפליה על בסיס גיל. 

 
 ן בסט:יובל ב

 מה רשמתי שם? אתה יכול להקריא את זה? 
 
 ד מנחם אברהם:"עו

 אתה בתור מועצה יכול לתת רק הוראות. אתה לא יכול לתת המלצות. 
 

 יובל בן בסט:
  אני לא יכול לבקש?

 ד מנחם אברהם:"עו
 לא, זה לא מעשי. 

 
 יובל בן בסט:

 זו בקשה. בקשה זה חוקי?
 

 אריאל וייסוול:
 תבקש?איך 

 
 יובל בן בסט:
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 כמו שרשמתי שם. 
 

 אריאל וייסוול:
 איך תבקש? תסביר לי. לשים שלט? אתה לא יכול. מי ישים את השלט?

 
 יובל בן בסט:

 תנסו לקבוצות מאורגנות עד שבע וחצי, משבע וחצי. 
 

 אריאל וייסוול:
 אסור. אם אסור אנחנו לא נעשה את זה. 

 
 יובל בן בסט:

 אין שום אפשרות אחרת, מנחם? 
 

 אריה פכטר:
אין, הלאה. כל שטח ציבורי שמפונה לטובת הציבור יעודכן באתר המועצה כדי שיותר 
תושבים ידעו ויוכלו להתעדכן ולהתגאות בשטחים הציבוריים שהמועצה מפנה 
 לטובתם. אין כל בעיה, כל שטח שמתפנה נפרסם באתר המועצה ובלוחות המודעות. 

 
 אללוף:-גונן לירז

 מתפנה ממה? לא הבנתי. 
 

 יובל בן בסט:
 שטח ציבורי זה יכול להיות גן ילדים, זה יכול להיות בית כנסת, זה יכול להיות, 

 
 אריה פכטר:

אין בעיה, כל מה שמתפנה. אני לא רואה מה יתפנה עוד בעוד עשר שנים. מה שיתפנה 
 אנחנו נכניס באתר והכל בסדר. 

 
 יובל בן בסט:

  ה רבה.תוד
 ריה פכטר:א

שלוש, הקמת פרויקט של ועדי שכונה בצירוף גורמי מקצוע כמו עובד סוציאלי, כפי 
 שנעשה עם הורים וילדים עם צרכים מיוחדים. ככל שיותר ועדי שכונות; אין לנו שום 

ועדי שכונות, מי שרוצה להתארגן, שיתארגן. אני רק רוצה להגיד לך שכל והתנגדות ל
 אזור זו שכונה אחת גדולה. מי שרוצה להתארגן, שיתארגן, שיבוא למועצה מאורגן. 

 
 יובל בן בסט:

 לא, העניין הוא שהמועצה תיזום את זה. 
 

 אריה פכטר:
ועדים ומה שהם המועצה לא יוזמת. הדיירים רוצים להתארגן ולהקים שכונות ו

 רוצים, אנחנו בעדם. 
 

 יובל בן בסט:
 אני חושב שזה אינטרס גם של המועצה, אריה וזה רק יכול להועיל. 

 
 אריה פכטר:
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יובל, אמרתי לך, כל אזור זה שכונה אחת גדולה. מילא אם היית אומר לי חולון או 
ר את כולם ראשון, או ערים גדולות שבאמת יש שכונות, אבל מה זה אזור? אתה מכי

 ואני מכיר את כולם, כל אזור זו שכונה אחת גדולה. 
קבלת חדר משותף לקואליציה והאופוזיציה. יש חדר, תפנו ליורם, יש חדר עם כל 

 הציוד שצריך. 
 

 אללוף:-לירז גונן
 מה עושים שמה? יש חדר?

 
 יובל בן בסט:

 איזה כיף, לא ידעתי. איפה?
 

 אריאל וייסוול:
 למטה. איפה שפרידה היתה. 

 
  שאילתות -2סעיף 

 אריה פכטר:
. האם המועצה תרצה ליצור שיתוף פעולה עם עיריית חולון לגבי שאילתות של ז'אנה

סבסוד בכניסה למוזיאון הילדים, שילדים שמגיעים עצמאית. אין בעיה. דרך אגב, 
אנחנו גם עם תיאטרון חולון עשינו בזמנו שיתוף וגם עם ימית אלפיים עשינו שיתוף, 

 מכרנו כרטיסים בקופה של המועצה. 
 

 יובל בן בסט:
 ם לפרסם את זה באמת לתושבים. צריכי

 
 אריאל וייסוול:

  זה היה מפורסם.
 אנה קושניר:'ז

 גם אוטובוסים מאורגנים לבני נוער בקיץ.  והי
 

 אריאל וייסוול:
 . ויהיה היה

 
 אנה קושניר:'ז
 כמה שנים אחרונות לא היה. ב
 

 אריאל וייסוול:
 לא, היה לילה לבן. 

 
 אנה קושניר:'ז

 לימית אלפיים. 
 

 אריה פכטר:
 לא לימית אלפיים לא היה. 

 
 אנה קושניר:'ז

 לימית אלפיים היה לפני חמש, שבע, עשר שנים, משהו כזה. 
 

 אריה פכטר:
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לא חשוב. כל שיתוף פעולה, כל מה שעיריית חולון תהיה מוכנה לתת לנו הנחה, אנחנו 
 בשמחה רבה ניקח. 

 
 יובל בן בסט:

 ונפרסם. 
 

 פכטר:אריה 
האמת שנתתם את זה ברגע האחרון . 2019מול  2018מה היתה כמות הפשיעה בשנת 

ואין לנו נתונים, אנחנו היינו צריכים להוציא את זה ממשטרת חולון ויורם עשה 
 2019-ב –. אירועי שוד 20 2019-וב 24פרצו לרכב  2018-עבודה טובה. פריצות לרכב ב

. אלימות, תקיפה, חבלה 18 2019-, ב13היה  2018-התפרצויות לעסק בהיה שוד אחד. 
. יש ירידה. איך אומר לי מפקד המחוז ומפקד המרחב? 65היה  2019-, ב77היה  2018-ב

 הלוואי וכל הארץ אחוזי הפשיעה יהיו כמו באזור. 
הדברה מיתושים, למי פונים והאם נשקלת האפשרות להסמיך עובד מתוך המועצה 

ני שהוא מקצועי עם תעודות, עם רישיונות. אנחנו מנסים כמדביר? יש לנו מדביר חיצו
להדביר איפה שאפשר ומי שפונה למועצה לנורית, אז אנחנו שולחים את המדביר 
ואנחנו מדבירים המון, שטחים ציבוריים, פארקים, גנים, אנחנו לא מפסיקים 

 להדביר. 
 

 יעקב פרידמן:
 גם בחורף?

 
 אריה פכטר:

  בחורף אין טעם כי אם יורד גשם אז כל ההדברה הלכה. אז אין שום היגיון להדביר.
 יובל בן בסט:

 נדמה לי שיוסי לוי היה עושה גם את ההדברה. 
 

 אריה פכטר:
 כן, אבל לקחנו מישהו אחר. 

 
 יובל בן בסט:

 לא כדאי מאיתנו, זה לא יחסוך לנו עלויות?
 

 אריה פכטר:
  ף.זה לא יחסוך כסלא, 

 
 אריאל וייסוול:

 לא שווה. בסכומים שאנחנו משלמים, אתה יכול לבדוק, זה לא שווה לנו. 
 

 יעקב פרידמן:
 לא, אבל אז אתה צריך לקנות את החומרים. את החומרים אתה יכול לקנות, 

 
 יובל בן בסט:

 אם זה לא חוסך, 
 

 אריאל וייסוול:
 לא, לא, להיפך, חיסכון אדיר. 

 
 יובל בן בסט:

 אם זה חוסך, אז בסדר. 
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 אריאל וייסוול:

 חיסכון אדיר, חד משמעי, אני אומר לך. נכון, הגזבר? 
 

 אריה פכטר:
מה זה שתיים? בפרויקט פינוי בינוי, מתי התושבים יקבלו הודעה על פינוי, מתי הוא 

חבר ועד עם היזמים בקפלן. עם היזמים ויוצא לדרך? אני במקרה ביום ראשון ישבתי 
, עיקולים, . אז הפרויקט בקפלן, תראו, יש שמה כמה דיירים שיש איתם בעיותבבניין

צווי ירושה. אף בנק לא מוכן לתת ליווי ליזם אם הוא לא מסיר את כל העיקולים. 
ברגע שהכל יוסר, אנחנו , 2.2-ואני מנסה לעזור להם ואני מאמין, קבענו עוד פגישה ב

אני חושב שאנחנו המקום היחידי בארץ, מבחינת היתר מוכנים לתת להם את ההיתר. 
הם אמרו לבד שאנחנו המקום היחידי בארץ שיש לנו היתר לתת להם והם לא 
מתחילים עם הבניה. אבל ברגע שכל הדיירים האלה, העיקולים והאיסורים, כל אלה 
יוסרו, אני מאמין שהם יתנו להם הודעה. אל תתפסו אותי במילה, אבל אני מאמין 

זה ייקח בערך שלושה חודשים ואז הם יתנו לדיירים התראה של שכל הסיפור ה
 שלושה חודשים. 

 
 אללוף:-לירז גונן

  ומי שקמה סיימו שם?
 אריה פכטר:

 מי שקמה זה לא בעיה, מי שקמה הוא צריך לבוא לשלם, 
 

 אריאל וייסוול:
 לשלם ויש לו היתר. 

 
 אללוף:-לירז גונן

 לא, חשבתי שיש לו איזה השגות לגבי הסכום. 
 

 אריה פכטר:
לא, לא, לא, לא, לא. הוא אמר תראה אריה, מה אני אשלם אם אני לא מקבל את 

 ההיתר?
 

 אללוף:-לירז גונן
 נכון, הוא צודק. אין מה להשכיב כסף. 

 
 אריה פכטר:

אני לא אבל למרות זאת הוא אמר לי אם תרצה, אם תלחץ אותי אני אשלם, אבל 
 לוחץ אותו סתם, אני לא דואג לתאגיד. 

 
 . 19-12אישור פרוטוקול ישיבה  – 1סעיף 

 אריה פכטר:
 . 12-19אישור פרוטוקול ישיבה 

 
 יובל בן בסט:

 לא קיבלנו. 
 
 אנה קושניר:'ז

 לא קיבלנו את הפרוטוקול. 
 

 יובל בן בסט:
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 מישהו קיבל?
 

 :פרידמן יעקב
 כן. 

 
 יובל בן בסט:

 אני לא קיבלתי במייל. 
 

 לאה רזון:
 איך יכול להיות? 

 
 אנה קושניר:'ז

  זה הצעת תקציב, זה לא פרוטוקול. אני לא קיבלתי את זה.
 אריה פכטר:

אם אתם רואים שאתם לא מקבלים ואתם יודעים שיש ישיבת מועצה, אז מרימים 
 טלפון. 

 
 :רזון לאה

אני חושבת שאני יודעת למה, כי אתה מסתובב הרבה אצלנו, אתה יכול לבקש. 
 הפרוטוקול הזה היה גדול מאוד וזה לא עבר. יכול להיות, כי הוא היה ממש גדול. 

 
 : אורבך יורם

 מזל היחידה שקיבלה גם במייל וגם פיזית. 
 

 אריה פכטר:
חברים, מי שלא קיבל אז תעבירו להם פיזית, אני לא רוצה שיהיו כאלה תקלות על 

 שטויות. 
 מי בעד אישור הפרוטוקול, ירים את היד. 

 
 4נגד:   7בעד: 

 החלטה :
 

 . 12-19מאשרים ברוב קולות את פרוטוקול ישיבת המועצה  מספר 
 

שני )המשך תהליך הקצאת הקרקע לבני עקיבא אישור  – 2סעיף 
 פרסומים ועדת הקצאות(

  אריה פכטר:
אישור המשך תהליך הקצאת קרקע לבני עקיבא. אנחנו צריכים את האישור של 

 המועצה. 
 

 אריאל וייסוול:
 ביקשו מאיתנו לפרסם עוד פעם. 

 
 יובל בן בסט:

 מה קורה אבל עם זה באמת? תן לנו איזשהו פירוט איפה זה עומד. 
 
 ד מנחם אברהם:"עו

ועדת הקצאות, אישרנו, זה מתאים לפרוגרמה ולהקצאה ואנחנו  היינו בישיבת
עדת ההקצאות. אנחנו מביאים את ההמלצה שלנו לאישור וממליצים על ההקצאה כו
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המועצה, ככל שתאושר הקצאת הקרקע אנחנו נמשיך לבצע הסכם חכירה מול בני 
 עקיבא ולאחר מכן אנחנו נגיש את כל המסמכים לאישור משרד הפנים. 

 
 ל בן בסט:יוב

אז כמה זמן כל זה ייקח עד שיתחילו לבנות שם? מישהו גם נפל שמה, אם אני לא 
 טועה, אצל בני עקיבא, היה איזה משהו?

 
 אריה פכטר:

  לא קשור.
 יובל בן בסט:

 אין בעיה, אז כמה זמן זה ייקח? אנחנו לא יודעים עדיין? 
 

 אריאל וייסוול:
 גם בצופים נפלו, אין קשר. 

 
 בל בן בסט:יו

 יש ביטוח, לא?
 

  אריאל וייסוול:
 כן. 

 
 ד מנחם אברהם:"עו

אני רק אומר שבעוד כחודש, חודש וחצי, אנחנו נביא גם כן את הסכם החכירה מול 
 בני עקיבא לאישור המועצה. 

 
 יובל בן בסט:

 מול בני עקיבא הארצי?
 
 ד מנחם אברהם:"עו

כן, מול העמותה. ולאחר מכן נגיש את כל המסמכים למשרד הפנים ששם זה יכול 
 לקחת בערך חצי שנה או קצת יותר, תלוי גם מה שהם יבקשו. 

 
 אריה פכטר:

אנחנו מבחינתנו עושים את המקסימום לזרז את זה. מי בעד אישור המשך התהליך, 
 ירים את היד. 

 
 בעד: פה אחד. 

 
 החלטה :

 
 . אחד המשך תהליך הקצאת הקרקע לבני עקיבאמאשרים פה 

 
: על פי הפירוט הבא 946,500אישור מסגרת תמיכות בסך  – 3סעיף 

, בתי מדרש וכוללים 240,000, תנועות נוער 410,000פעולות ספורט 
 . 60,000רזרבה , 30,000, רווחה וקהילה 152,000, תרבות תורנית 54,000

 אריה פכטר:
, 410,000על פי הפירוט הבא: פעולות ספורט  946,500אישור מסגרת תמיכות בסך 

, רווחה 152,000, תרבות תורנית 54,000, בתי מדרש וכוללים 240,000תנועות נוער 
 . 60,000עוד רזרבה נשאר בצד , 30,000וקהילה 
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 יובל בן בסט:
 יש איזו הגדלה משנה קודמת?

 
 :אריאל ויסוול

  כן. לצופים הגדילו השנה.
 יובל בן בסט:

 אה, נכון, ראיתי את זה. 
 

 יובל בן בסט:
 לצופים.  190,000-לבני עקיבא ו 50,000זה  240,000-, כי מתוך ה190,000-ל
 

 אריה פכטר:
 ולעמותה של ראובן בן אסייג אין פה?

 
 אריאל וייסוול:

 כן, זה ברזרבה, הם עכשיו יגישו. 
 

 אללוף:-לירז גונן
 עזרה מלב אל לב. 

 
 אריאל וייסוול:

הם פותחים עכשיו עמותה, בגלל זה השארנו כסף בצד וגם אם יפתחו עוד ונחליט 
 לנכון לתת. 

 
 אנה קושניר:'ז

 מה ההבדל בין בתי מדרש וכוללים לתרבות תורנית?
 

 משה אלזרט:
תרבות תורנית זה לא בתי מדרש וכוללים. בית חב"ד זה לא כולל אז הוא נכנס 

 בתרבות תורנית. 
 

 יובל בן בסט:
 אז איך לקבל פירוט?

 
 אריה פכטר:

 זה כללי ואחרי זה מפרטים את זה. 
 

 משה אלזרט:
זה כללי ואחר כך המועצה תקבל, ועדת התמיכות תתכנס ונביא לכם כל אחד כמה 

 מקבל. 
 

 שאול: מזל
לא, אבל אנחנו יודעים משנים קודמות מה אופי הפעילות של בתי מדרש וכוללים ומה 

 אופי הפעילות של תרבות תורנית. הרי אתם יודעים את התשובה, אז תענו. 
 

 משה אלזרט:
 אז נתתי לך דוגמא, בית חב"ד זה לא כולל. 

 
 אנה קושניר:'ז

  בית חב"ד זה תרבות תורנית, אוקי, מה עוד?
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 משה אלזרט:
נכון. אני צריך לחפש, זה רשימה שלמה של אנשים, אני לא יכול לזכור את כולם 

 עכשיו. 
 

 :שאול מזל
 אז תרבות תורנית אני מניחה שזה הפעילות של יוסי דובדבני? 

 
 אריה פכטר:

 לא, מה פתאום. 
 

 :שאול מזל
 אז מה זה תרבות תורנית? 

 
 משה אלזרט:

 זה תמיכות. 
 

 פרידמן:יעקב 
זה בדרך כלל פעילויות שמתרחשות בבתי כנסת, שיש שם פעילויות של אנשים שבאים 

 ללמוד תורה אחרי הצהריים. יש שם המון תושבי אזור, המון גמלאים. 
 
 אנה קושניר:'ז

 אבל זה כבר כולל.
 

 יעקב פרידמן:
ד זה לא בהכרח כולל. זה אנשים תושבי אזור שמגיעים בעשר בבוקר, רוצים ללמו

 תורה, רוצים זה, אז צריך, 
 

 משה אלזרט:
יש גם בתרבות תורנית אנשים שעושים פעילות חסד. יש מרכז החסד, זה גם נכנס 

 בתרבות תורנית. הבנת?
 

 אריה פכטר:
 מי בעד אישור המסגרת, ירים את היד. 

 
 החלטה :

 
על פי הפירוט הבא: פעולות  946,500מאשרים פה אחד את מסגרת התמיכות בסך 

, תרבות תורנית 54,000, בתי מדרש וכוללים 240,000, תנועות נוער 410,000ספורט 
 .60,000, רזרבה 30,000, רווחה וקהילה 152,000

 
על הדוחות  10.12.19אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום  – 4סעיף 

 2018הכספיים לשנת 
 אריה פכטר:

. כן, 10.12.19על פי המלצת ועדת ביקורת מיום  2018אישור דוחות כספיים לשנת 
 אדוני הגזבר. 

 
 משה אלזרט:

 היתה ועדת ביקורת, היה פרוטוקול, צריך לאשר אותו. 
 

 אריאל וייסוול:
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 אורי יו"ר הועדה. 
 

 אוריאל תנעמי:
הדוחות הכספיים כמו שהם נראים,  קיימנו ישיבה, היתה ישיבה מצוינת. סך הכל

הטעמותיי בתקציב, אבל כמו שזה נראה, זה כמובן בהסתייגות על, בוא נגיד ככה, על 
 נראה בסדר וקיבלנו הסברים מהגזבר על השאלות שהיו. 

 
 אריה פכטר:

  מי בעד אישור הדוחות הכספיים, ירים את היד.
 החלטה :

 
בהתאם להמלצת ועדת  2018את הדוחות הכספיים לשנת מאשרים פה אחד 

  .10.12.19הביקורת בפרוטוקול מיום 
-לבניית מעלית במועצה הדתית ב 591מספר הגדלת תב"ר  – 5סעיף 

 מקרן היטלי השבחה.  650,000סך כל התב"ר יעמוד על ₪.  150,000
  אריה פכטר:
סך כל התב"ר ₪.  150,000-לבניית מעלית במועצה הדתית ב 591מספר  הגדלת תב"ר

 מקרן היטלי השבחה. 650,000יעמוד על 
 
 אנה קושניר:'ז

 לא הגדלנו כבר?
 

 אריה פכטר:
 לא הגדלנו, פתחנו תב"ר. 

 
 משה אלזרט:

 יש כבר תב"ר, הוא אושר, כבר בונים, אנחנו צריכים להגדיל אותו. 
 

 אריאל וייסוול:
 הגדלנו שם את הפיתוח מסביב. את הלובי הגדלנו, שיפרנו. צרכי נגישות. 

 
 יובל בן בסט:

  כי רשום לבניית מעלית. אתה מדבר על עוד מעלית, אז אולי ההגדרה לא נכונה.
 אריה פכטר:

יובל, סליחה. למה רשום רק למועצה הדתית? גם לרשות החניה. למה רק למועצה 
 הדתית?

 
 משה אלזרט:

 ה צודק, נכון. את
 
 אנה קושניר:'ז

 זה לא קשור מועצה דתית, לא מועצה דתית. 
 

 אריה פכטר:
 הגדלת תב"ר לבניית מעלית ברשות החניה ובמועצה הדתית. אני מבקש לתקן את זה. 

 
 אנה קושניר:'ז

 שקל יותר?  150,000-אז מה, המעלית עולה ב
 

 יובל בן בסט:
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 ההגדרה לא נכונה. 
 

 אריה פכטר:
 לא, סליחה, התחלנו לבנות ומסתבר שהתב"ר שפתחנו היה נמוך מדי. 

 
 אנה קושניר:'ז

 זה בסדר אבל זה לא לבניית המעלית. 
 

 אריאל וייסוול:
 כל המעטפת. לבניית זה 

 
 אנה קושניר:'ז

 בסדר, אז היה צריך להסביר את זה בצורה אחרת. 
 

 משה אלזרט:
תית. עכשיו, הוא גם נקרא ככה השם של התב"ר הוא בניית מעלית במועצה הד

 המועצה הדתית, אני אגיד לך למה, כי גם משרד הדתות משתתף. 
 
 אנה קושניר:'ז

 אין בעיה, ההגדרה עצמה, 
 

 משה אלזרט:
 עכשיו, אני לא יכול להגיד שזה רשות החניה כי אז הם לא יתנו לי. 

 
 אוריאל תנעמי:

 חסר פה את דוח מבקר הפנים שגם דנו עליו ולא אושר. 
 

 אריה פכטר:
 דוח מבקר המועצה?אורי צודק. תוסיף סעיף, מי בעד אישור 

  
 החלטה:

 
  .2017ח המבקר הפנימי לשנת מאשרים פה אחד את דו

 אריה פכטר:
 מי בעד אישור התב"ר?

 
 

 החלטה:
 

ברשות לבניית מעלית במועצה הדתית ו 591מספר  הגדלת תב"רמאשרים פה אחד 
מקרן היטלי ₪  650,000סה"כ יעמוד התב"ר על סך . ₪ 150,000החניה בסך 

  השבחה.
מדידה, שירותי  19-6דת מכרזים למכרז עאישור פרוטוקול ו – 6סעיף 

 . גביה, שומה, אכיפה והפעלת מוקד בירורים ותשלומים
 אריה פכטר:

שירותי מדידה, גביה, שומה, אכיפה  6-19אישור פרוטוקול ועדת מכרזים למכרז 
אנחנו חייבים עשינו מכרז לגבי מדידות נכסים. והפעלת מוקד בירורים ותשלומים. 

 10לפי החוק כל חמש שנים לעשות סקר נכסים. האמת היא שלא עשינו כבר איזה 
 שנים סקר נכסים. אנחנו חייבים ועשינו מכרז. חברת מ.ג.ע.ר זכתה במכרז. 
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 יובל בן בסט:
 רגע, אבל יש פה הפעלת מוקד, בירורים. מה הכוונה בהפעלת מוקד?

 
 משה אלזרט:

 ת מוקד. חלק מהמכרז זה גם הפעל
 

 יובל בן בסט:
 ? 106המוקד שלנו, של 

 
 משה אלזרט:

 כן, בירורים שלנו. 
 

 אריה פכטר:
 משה, מה זה הפעלת בירורים?

 
 :ישי משה

לשירותי גביה, זה דבר אחד. סקר נכסים זה דבר שני. סקר חריגות בניה המכרז 
 והפעלת מוקד תשלומים לצרכי ארנונה. 

 
 אריה פכטר:

  אז מה זה בירורים ומה זה תשלומים?
 :ישי משה
רוצה בשעה שבע בערב לצלצל לשאול על המצב בארנונה שלו, המחלקה סגורה, האדם 

 אז יש מוקד שיידע לענות. 
 

 משה אלזרט:
 המוקד יהיה מחובר למערכת הגביה?

 
 : פכטר אריה

 ירים את היד.  מחולק לשניים, מי בעד זכייתה של מ.ג.ע.ר 6בוודאי. סעיף 
 

 אוריאל תנעמי:
 אני נמנע, אני לא הייתי בישיבה. 

 
  1נמנע:  10בעד: 

 
 החלטה :

 
שירותי מדידה,  6-19במכרז מאשרים ברוב קולות את זכייתה של חברת מ.ג.ע.ר 

 גביה, שומה, אכיפה והפעלת מוקד בירורים ותשלומים.
  

 אריה פכטר:
 היה מכרז נוסף ביטוחים למועצה, חברת אילון באמצעות סוכנות "יקב". 

 
 אנה קושניר:'ז

 איפה הסוכנות הזאת נמצאת?
 

 אריה פכטר:
 אני לא יודע, מה זה משנה?
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 אנה קושניר:'ז
 אין אפשרות לקדם את הסוכנויות שנמצאות באזור? 

 
 אריה פכטר:

 . אין לנו שליטה על זה זה מכרז
 

 ל:אריאל וייסוו
 זה מכרז, מי שרוצה ניגש למכרז. 

 
 :יורם אורבך

חוץ מזה, סוכנות לא יכולה לגשת למכרז, היא צריכה גיבוי של חברת ביטוח. אז פה 
 החברה בוחרת עם מי היא הולכת, זה לא שאנחנו בוחנים. 

 
 אריה פכטר:

  מי בעד זכייתה של יקב, ירים את היד.
 אוריאל תנעמי:

 אני נמנע. 
 

  1נמנע:  10בעד: 
 

 החלטה :
 

באמצעות סוכנות "יקב" במכרז אילון מאשרים ברוב קולות את זכייתה של חברת 
 ביטוח למועצה המקומית.  9-19

 
 שונות - 7סעיף 

  אריה פכטר:
בסעיף שונות, מדיניות הנפקת אישורי חניה למי שאינו תושב אזור. קיבלתם איזשהו 

 דף? 
 
 אנה קושניר:'ז

 לא. 
 

 אריה פכטר:
 אנשים מבקשים תווי חניה. יש מקרים ש

 
 אריאל וייסוול:

 לא תושבי אזור. 
 

 אריה פכטר:
לא תושבי אזור, למשל מורים בבתי ספר, רופאים. יש לנו רשימה למי אנחנו ננפיק 

טרינריים, לא נראה סביר ותווי חניה. אני חושב שלמשל רופא מטעם השירותים הו
שהוא בא לעשות עבודה לטובת המועצה והוא יקבל דוח. או שהמפקח של שירות 
הכבאות שהוא בא לעשות את העבודה לטובת המועצה, יקבל דוח. עובדת הסניף של 
טיפת חלב שהיא באה לתת שירותים לתושבי המקום, תקבל דוח. אז כמו שאתם 

 רואים, יש לנו כאן, 
 

 סט:יובל בן ב
אבל ככה אפשר לאותת לו שהוא לא מתאים. אתה נותן לו דוח עוד פעם ועוד פעם, 

 הוא מבין את הרמז שהוא ימצא מקום אחר. 
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 אריה פכטר:

אני חושב שזה דבר מבורך, אני לא רוצה שמחר אחד מקבל ואחד לא, זה נהיה מן 
סדר בבלגן שיש.  מסחרה. זה נותן לנו סדר למי אנחנו יכולים לאשר ולמי לא, זה יעשה

 מי בעד אישורי החניה?
 

 אוריאל תנעמי:
אני יכול לשאול שאלה? היישוב שלנו מאוד קטן ואני מאמין שכולם פה דוגלים בעניין 
שעסקים שנפתחים ומגיעים פה ובאמת זה מנוף כלכלי למועצה. אני חושב שבעל עסק 

קטנים שיש להם פה עסקים גדולים לא צריכים אותנו, אבל בעלי עסקים קטן, גדול, 
 עסק שהוא מה שנקרא המנוף גם הכלכלי המשפחתי שלהם, שמגיעים לפה, אני חושב
שאנחנו צריכים אותם. אני אומר, המתנה הקטנה הזו שבעל עסק של פיצוציה יוכל 
לקבל, הוא נמצא פה רוב הזמן, הוא למעשה כמו תושב מבחינתי. הוא גם, איך 

המנוף הכלכלי בארנונה, אז אולי לתת לבעל העסק  אומרים, אם הוא נותן לי את
 בלבד, לתת לו את האפשרות לקבל תו חניה. 

 
 אליהו פלוריזדה:

 ומה קורה עם עובדים שבאים לעבוד כאן?
 

 אריאל וייסוול:
 בדיוק, כל אזור התעשייה באים לעבוד. 

 
 אליהו פלוריזדה:

אפשר לחשוב אולי על משהו של מישהו שיש לו עסק כאן, מתעסק כאן, עובד כאן, עם 
הוכחה כלשהי, יקבל איזושהי הנחה מסוימת, זו הטבה. אבל אם אתה נותן לו תצטרך 

 לתת לכולם. 
 

 אללוף:-לירז גונן
 מתי שאני נוסעת לעבוד בתל אביב אף אחד לא נותן לי הנחה. 

 
 אוריאל תנעמי:

 סק? אז זה הכל. הוא בעל הע
 

 אליהו פלוריזדה:
 ? בלהוא בעל העסק אבל ההוא עובד אז למה שהעובד הזה לא יק

 
 אוריאל תנעמי:

 אני לא מדבר על עובד, אני מדבר על בעל עסק. 
 

 יעקב פרידמן:
 אבל מזה משנה, למה אתה עושה אפליה? זה אפליה, אי אפשר לתת. 

 
 ד מנחם אברהם:"עו

אני יכול לענות? כבר היו לנו שאלות כאלה ואחרי שבחנו את הנושא הזה, לא נוכל 
לתת. בגלל שמדובר פה ביישוב שהוא קטן, שמלא אנשים חונים שם, מלא בעלי 
עסקים. כשאתה עושה את החשבון, כשאתה נותן לכל בעל עסק תו חניה, לא יהיו 

העסק. זה בסופו של דבר מה חניות לאנשים שבאים לקנות אצלו ואז הוא יסגור את 
 שיקרה. 

 
 יובל בן בסט:
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 ומה לגבי איזושהי הנחה?
 
 ד מנחם אברהם:"עו

 הנחה זה משרד הפנים יכול לאשר. 
 

 יובל בן בסט:
  רק משרד הפנים?

  ד מנחם אברהם:"עו
 כן. 

 
 אריאל וייסוול:

 כמה עולה לחודש ימים חניה?
 

 יובל בן בסט:
 תלוי כמה שעות הוא נמצא. 

 
 אריאל וייסוול:

 שקלים לחודש שישה ימי עבודה, זה מה שצריך לשלם.  280הכי הרבה, מקסימום. 
 

 משה אלזרט:
 זה הוצאה מוכרת אצלו.  280-עכשיו, יש לי עוד משהו להגיד לך, ה

 
 אריאל וייסוול:

 וזה גם מוכר כהוצאה מוכרת. 
 

 משה אלזרט:
 אז אני חושב שהוא יוכל לעמוד בזה. 

 
 וייסוול:אריאל 

 שקלים לחודש מלא לשישה ימים בשבוע, זה מה שעולה.  280
 

 אריה פכטר:
 מי בעד המדיניות של הנפקת היתרי חניה, ירים את היד, תודה רבה. 

 
 בעד: פה אחד. 

 
 החלטה :

 
  פה אחד את מדיניות הנפקת אישורי החניה למי שאינו תושב אזור.מאשרים 

 אריה פכטר:
ועדת הנחות בחינוך לטיפול ואבחון תלמידים. תראו, יש מקרים שמגיעות לחינוך 
משפחות קשות יום, נזקקות, אז אני לא רוצה שמנהלת החינוך או כל אחד ייקח 
אחריות על עצמו לבד למי הוא נותן, אז יש ועדת הנחות שמורכבת מאריאל, מנהל 

ה פייר וזה בסדר ומי שזקוק מחלקת הרווחה ומנהלת מחלקת החינוך, אני חושב שז
 להנחה, שיקבל. 

 
 אריאל וייסוול:

זה הנחות לכל מיני טיפולים, הרוב זה בדרך כלל לטיפולים שצריכים לעבור בשפ"ח, 
  שצריך אבחונים, טיפולים, הסכומים גבוהים ואז אנחנו,

 אללוף:-לירז גונן
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 וזה עולה כסף?
 

 אריאל וייסוול:
 אז הנה בבקשה דוגמא, מי ששאל על הרווחה, אם אנחנו, 

 
 אללוף:-לירז גונן

 אריאל, וזה עולה כסף?
 

 אריאל וייסוול:
 זה עולה כסף, הרבה כסף. כל טיפול עולה מאות שקלים. 

 
 אנה קושניר:'ז

 שקל.  4,000כל אבחון פסיכודידקטי עולה בסביבות 
 

 אריאל וייסוול:
  .עדה ומחליטים כמה אחוזיםוה, אנחנו יושבים בונכון, זה אין לנו. יש ועד

 
 יובל בן בסט:

 אין פה קשר למשרד הפנים, לא צריך את האישור שלהם?
 

 אריאל וייסוול:
 קשר, במועצה. כל לא, אין 

 
 אריה פכטר:

 מי בעד ועדת ההנחות בחינוך, ירים את היד, תודה. 
 

 פה אחד. בעד: 
 

 החלטה :
 

 את ועדת הנחות בחינוך לטיפול ואבחון תלמידים. פה אחד מאשרים 
 

 : אריה פכטר
בפניכם המועצה נדרשת להצביע על אישור  2035לאחר הצגת תוכנית המתאר אזור 

 התוכנית.
 : החלטה 

אוריאל הצביעו בעד התוכנית  9אושרה ברוב קולות .  2035המתאר לאזור  תוכנית
תנעמי ומזל שאול נמנעו. התוכנית תובא לאישור בוועדה המחוזית בצירוף כל 

 הסייגים שהועלו בישיבה.
 

 

 יורם אורבך

 מנכ"ל המועצה

 אריה פכטר

 ראש המועצה


