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 19/12פרוטוקול 
 המניין אשר התקיימהמן מישיבת מועצה 

 2019 נובמבר 19 פ"תש חשוןב כ"אביום שלישי 
 

אלאלוף, גרגורי דובקין, ז'אנה קושניר, יעקב -עו"ד לירז גונןאריה פכטר,   נוכחים:
  אוריאל תנעמי. "ם, אברהם הרמבפרידמן, יובל בן בסט, אריאל ווייסוול, 

 מזל שאול. פלוריזדה, אליהו  ם:חסרי
 

מנהלת לשכת  – לאה רזוןגזבר,  –מנכ"ל, משה אלזרט  –יורם אורבך  משתתפים:
 . , רימה יוליןמנכ"ל

 
 18:00  הישיבה התחילה בשעה

 03:02 הסתיימה בשעה
 
 ל סדר היום:ע

  . 11-19ישיבה  אישור פרוטוקול .1

ש"ח בכל  1,425,000אישור מסגרת אשראי בבנק לאומי ובנק פועלים על סך  .2
 בנק. 

 אישור הצטרפות לאיגוד ערים דן בהתאם להמלצת היועמ"ש.  .3

 אישור המשך העסקת גב' רזון מנהלת לשכת מנכ"ל.  .4

ש"ח לטובת שיפור התאורה ברחוב  100,000על סך  606פתיחת תב"ר מס'  .5
 השלום מקרן היטלי השבחה. 

 שונות.  .6
 

 19-11אישור פרוטוקול ישיבה 
 

  אריה פכטר:
, 11-19אישור פרוטוקול ישיבה . נעבור לסדר היום. 12-19אני שמח לפתוח את ישיבת 

 מי בעד? 
גרגורי אריה פכטר, אריאל וייסוול, ,עו"ד לירז גונן אלאלוף, יעקב פרידמן,  בעד:

 ז'אנה קושניר. דובקין, יובל בן בסט, אברהם הרמב"ם, 
 אוריאל תנעמי.  :נמנע

 
 החלטה :

 
 .מאושר ברוב קולות 11-19פרוטוקול ישיבה מספר 

 
בכל ₪  1,425,000 אישור מסגרת אשראי בבנק לאומי ובנק פועלים על סך 

 בנק
 

  אריה פכטר:
בכל בנק. משה, ₪  1,425,000אישור מסגרת אשראי בבנק לאומי ובנק פועלים על סך 

 עולה לנו כסף?האשראי הזה 
 

 משה אלזרט:
 אם מנצלים אותו. עד היום לא ניצלנו. 

 אריאל וייסוול:
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 בסדר, אבל חייבים. 
 משה אלזרט:
 אבל חייבים. 

 אריאל וייסוול:
 כל שנה אנחנו עושים את זה. 

 משה אלזרט:
 מהתקציב.  5%אני יכול להגדיל אותו. אתה יכול מסגרת אשראי של 

  אריה פכטר:
 מלש"ח.  4.5-יע לאתה יכול להג
 משה אלזרט:

 נכון. 
  אריה פכטר:

 אבל לא צריך. 
 אנה קושניר:'ז

 אבל כמה אנחנו נמצאים באמת לפי התזרים בבנקים? 
  אריה פכטר:

 אנחנו לא משתמשים בזה. 
 אריאל וייסוול:

 אנחנו לא במינוס. 
 ז'אנה קושניר: 

 לא במינוס, אוקי. 
  אריה פכטר:

 מי בעד אישור המסגרת?אנחנו לא משתמשים בזה. 
 בעד: פה אחד. 

 
 :החלטה 

 
בכל ₪  1,425,000מאשרים פה אחד מסגרת אשראי בבנק לאומי ובנק פועלים על סך 

 בנק. 
 

 אישור הצטרפות לאיגוד ערים דן בהתאם להמלצת היועמ"ש
 

  אריה פכטר:
יש לנו כאן המלצה של היועמ"ש שאנחנו כן יכולים להצטרף לאיגוד. אני חושב שאין 
מה להרבות, לאחר שד"ר רפלוביץ בדיון הקודם הציג את המצגת והראה לנו למה 
כדאי לנו כן להצטרף לאיגוד וכמה שאמרתי אז אני אומר גם היום. אם לערים חזקות 

 הסביבה הצטרפו לאיגוד, כמו קרית אונו, גבעתיים, גבעת שמואל וכל 
  אנה קושניר:'ז

 אף אחד מהם עוד לא הצטרפו הם עוד לא הצטרפו. 
  אריה פכטר:

 בסדר, אז גם המועצה המקומית באזור יכולה להצטרף. 
 יובל בן בסט:

קודם כל, חשוב להגיד שבאמת השקענו שעות בעניין הזה והתזה שלנו אומרת שאם 
ראשי  ווטרינרהשירות יהיה פה באזור, השירות יהיה יותר טוב, זאת אומרת להעסיק 

על כל מה שמשתמע ובנינו תוכנית. אני רוצה לציין באמת גם את גרגורי ולירז, שנפגשו 
הכבוד. ובעניין הזה, באמת המקום שלנו  כדי לקבל באמת את כל המידע ובאמת כל

הוא ממקום הכי טוב שאנחנו רואים ואין פה קשר, לא אופוזיציה ולא קואליציה, 
אלא באמת למקום שאנחנו חושבים שהוא הכי טוב. ז'אנה תמשיך ותיתן עוד את 

 הנקודות אחרי הישיבה. 
  אריה פכטר:
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 אינטרס שלנו זה לא טובת היישוב?סליחה רגע, יובל, אין בעיה, שז'אנה תגיד. ומה, ה
 יובל בן בסט:

 גם. 
  אריה פכטר:

 אתה אומר כאילו האינטרס שלנו זה לא טובת היישוב.
 יובל בן בסט:

 אותו דבר, להיפך. 
  אריה פכטר:

אני אמרתי, אין לי לא כלבים ולא חתולים. האינטרס שלנו הוא גם טובת היישוב 
עבדנו עם וטרינר ואני חוזר ואני אומר,  ואמרתי לכם פעם שעברה, אנחנו במועצה

וטרינר שהיה במשרה של עובד מועצה. השירות שאנחנו מקבלים היום מהשירות 
 הוא פי עשר יותר טוב. כן, ז'אנה? יהווטרינר

  אנה קושניר:'ז
אני לא חושבת שאנחנו יכולים להצביע כרגע על ההצטרפות מכיוון שאין לנו את 

האיגוד. ברגע שאנחנו מצטרפים לאיגוד, אנחנו נושאים בכל הדוחות הכספיים של 
החובות שיש לאיגוד, הפסדים במידה ויהיו. אנחנו לא יודעים מה מצבו הכלכלי ואם 
אנחנו מצטרפים, אנחנו מצטרפים לגוף כלכלי ואף אחד מאיתנו לא היה מצטרף 

קיבלנו עדיין, לעסק מסוים אם לא ידע מה מצבו הכלכלי. זה דבר אחד. דבר שני, לא 
ביקשתי כמה וכמה פעמים, לא את הדוחות אני בכל אופן לא קיבלתי, למרות ש

הכספיים ולא את התיעוד לסיורים יזומים שמבוצעים על ידי האיגוד. דבר שני, לא 
קיבלנו גם צו מתאים של איגוד ערים. אנחנו עדיין לא יודעים מה בדיוק רשום בצו. 

וביץ הציג לנו, אי אפשר להשוות שתי משרות מלאות בטיוטה וגם בהשוואה שד"ר רפל
שעות  16סיורים בשנה. שתי משרות מלאות של פקחים זה  400של פקחים לעומת 

עוד דבר, מה שלא הוצג במצגת ומה שיש מלאות לעומת שני סיורים בשנה. עכשיו, 
וזה פנסיות תקציביות. יש את זה בח 4בטיוטת חוזה שקיבלנו, זה שיש לנו מימון של 

פנסיות תקציביות. אם אתה רוצה, אני  4שקיבלנו, בטיוטת חוזה, יש מימון חלקי של 
 אראה לך את זה בזה. 

 אלאלוף:-לירז גונן
 ממתי שאנחנו נכנסים?

  אנה קושניר:'ז
 כן. 

  אריה פכטר:
 קודם כל, נושא של פנסיה תקציבית ירד מהפרק. 

  אנה קושניר:'ז
 אבל זה רשום. 

  אריה פכטר:
 אין, הנושא של פנסיה תקציבית בכלל ירד מהפרק. 

 אריאל וייסוול:
 תבדוק, זה שווה בדיקה. 

  אריה פכטר:
 אין פנסיות תקציביות בכלל. 

 
 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 
  אריה פכטר:

 אין פנסיות תקציביות. טוב, לא חשוב, תמשיכי, ז'אנה.  2000משנת 
 
  אנה קושניר:'ז

 אני לא מוצאת את זה כרגע, אבל יש את זה בטיוטה. 
 ם:"אברהם הרמב
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 אנחנו לא חתמנו איתו כלום. כרגע זה רק אישור, 
  אנה קושניר:'ז

אבל אם אנחנו מצביעים עכשיו זה כאילו שאנחנו מסכימים לכל התנאים שהוא רשם 
 לנו בטיוטת חוזה. 

 אריאל וייסוול:
. אנחנו מאשרים להצטרף אחרי שהוא יביא את ההסכם ממש לא, עוד לא חתמנו איתו

בפנינו ונביא את היועץ המשפטי לגבי ההסכם ונשב סעיף סעיף. אם זה לא מתאים 
 לנו, סעיף מסוים, לא נצטרף. 

  אנה קושניר:'ז
 אריאל, שניה. אתה יודע מה מצבו הכספי של האיגוד?

  אריה פכטר:
 טוב, בואי נמשיך, ז'אנה.

  אנה קושניר:'ז
מה שראינו במצגת שמתוכננת בניה של כלביה חדשה וכל הדברים האלה על שטח של 

 דונם. כמה עלה לנו, אם מישהו פה זוכר, בניה של תוספת ליוספטל? 15
  אריה פכטר:

 לא זוכר. 
  אנה קושניר:'ז

מיליון שקל, זה לא נראה ככה. זה  10-ל 8מיליון שקל. הוא מעריך את זה בין  9בערך 
 הערכה הגיונית.  לא נראה

  אריה פכטר:
 הוספנו שם אגף חדש ביוספטל. 

  אנה קושניר:'ז
 אגף חדש, כן. 
 יובל בן בסט:

 מיליון שקלים.  4-פה מדובר על בניין חדש ב
 אריאל וייסוול:

 . 4-לא ב
  אנה קושניר:'ז

 , זה רשום בפרוטוקול. 10-ל 8בין 
 אלאלוף:-לירז גונן

 תלוי מה הגודל. 
 וייסוול:אריאל 

 תלוי מה הגודל. מה הגודל?
  אנה קושניר:'ז

 דונם.  15הגודל הוא על פני 
 אריאל וייסוול:

 דונם זה המגרש.  15לא, 
 אלאלוף:-לירז גונן

 זה כל הכלביה. 
  אנה קושניר:'ז

 אני יודעת, אריאל.
 אריאל וייסוול:

 את יודעת כמה הבניה?
 משה אלזרט:

מיליון שקל והאיגוד יחליט, מועצת האיגוד  2הכל יש אחת שבשיפוץ שהיא תעלה בסך 
 יחליטו מה עושים, או את הגדול או את הקטן, זה הכל. בינתיים זה רק על הנייר. 

  אריה פכטר:
 הלאה. משה, הכל בסדר. 

  אנה קושניר:'ז
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 אף אחת מהרשויות עדיין לא הצטרפה. 
  אריה פכטר:

 בסדר. 
  אנה קושניר:'ז

 זה בוודאות. 
 אורבך:יורם 

 גם אנחנו עוד לא הצטרפנו. 
  אנה קושניר:'ז

? כי מה םהווטרינריילמה לפני שאנחנו מחליטים שלא תדבר עם הסתדרות הרופאים 
שהיה לפני עשר שנים זה לא מה שעכשיו. ולדבר עם משרד החקלאות ולדבר עם משרד 
הבריאות, ניתן לארגן לך את הפגישות האלה, שנחליט כולנו אחרי שנדע, נקבל את 
כל התמונה המלאה. איגוד ערים, מה שהם הגיעו לפה לעשות, הם הציגו את הצד 

י ההצבעה צריכים לראות קודם כל מבחינת שלהם, את הצד המוכר. אנחנו לדעתי לפנ
גוף כלכלי מה קורה שם, לאיזה גוף כלכלי אנחנו מצטרפים ולקבל ייעוץ גם מגורמים 

, 2020רלוונטיים אחרים, גורמים מקצועיים אחרים. יש שינויים שיכנסו לתוקף במרץ 
ת מיליון שקל, הכנסות של משרד החקלאו 3-השינויים האלה יגרעו מהמאזן שלהם כ

או משרד הבריאות, משהו כזה. עכשיו, עוד דבר. אני יכולה להגיד לך שיש חוק שאיגוד 
שקל בשנה. זה החוק. לעומת זאת, כל  400,000-לא יכול לקבל קול קורא יותר מ

 שקל קול קורא.  300,000מועצה מקומית או עירייה יכולים לדרוש עד 
  אריה פכטר:

 . 300,000גם עיריית תל אביב והמועצה מקומית אזור באותו סדר, לא? עד 
  אנה קושניר:'ז

 עד, אמרתי. עד. 
  אריה פכטר:

 , כמה אנחנו נקבל?300,000אז אם עיריית תל אביב תקבל 
 אלאלוף:-לירז גונן

 , תגיד תודה. 30אם 
  אריה פכטר:
 . 3,000לפי היחס זה 

  אנה קושניר:'ז
 חתולים? 6,000שקל זה  30,000את יודעת 

  אריה פכטר:
 לפי מה הגעת?

  אנה קושניר:'ז
 חתולים. נכון להיום השנה עיקרו,  3,000כי זה חצי מהעלות. סליחה, בסדר, 

  אריה פכטר:
 כמה עולה עיקור חתול?

  אנה קושניר:'ז
עיקור חתול, יש לי פה הצעת מחיר. קודם כל, לגבי השירותים בשעות שלא נמצא 

 הרופא. יש לי הצעות מחיר מכמה רופאים. 
  אריה פכטר:

 כמה עולה עיקור חתול? 
  אנה קושניר:'ז

 שקלים.  120
  אריה פכטר:

 שקלים זה כולל אשפוז והכל? 120
 
  אנה קושניר:'ז

כן. יש לי הצעות מחיר מכמה רופאים וטרינריים. עכשיו, בנוסף יש לי הצעת מחיר 
. קודם כל, באיגוד, עד כמה שידוע לנו, אין רופא בשעות הלילה. 24/7לגבי פתרון לגבי 
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מי שיש באיגוד בשעות הלילה אחרי שעות העבודה זה רק פקחים. עכשיו, מה עושה 
הי חיה פצועה, אוסף אותה, מביא אותה פקח? הוא נגיד מקבל פניה שיש איזוש

ומטפלים בזה בשעות הבוקר. עכשיו, יש לי הצעת מחיר על טיפול ראשוני מציל חיים 
שקלים, הטיפול כולל מתן  עירוי נוזלים,  170בכל שעות פעילות, יהיה בגובה של 

שעות. נתתי רק  48-חבישה, מתן זריקה, משככי כאבים, אנטיביוטיקה ואשפוז ל
לכמה רופאים וטרינריים. כמובן שעל הדבר הזה המועצה תוציא מכרז וזה  דוגמא

 יהיה נתון לשיקול דעת של מי שבמכרז והכל. 
  אריה פכטר:

 טוב, הבנו. 
  אנה קושניר:'ז

 אני עדיין חושבת שכדאי לדחות את ההצעה עד שנדע. 
  אריה פכטר:

אני רק רוצה להגיד לך שבמקרה, סיפרתי קודם לגרגורי, היום היתה אצלי מנהלת 
מחלקת החינוך, סימה, בצהריים ויש בעיה של חתולים בבית הספר השבעה. היא 

לגבי  הווטרינראומרת לי תשמע, אריה, והיא לא ידעה שבכלל מדברים, נפגשתי עם 
איך קוראים לו. אמרתי לה  חתולים בבית ספר השבעה, היא אומרת אני לא יודעת

פגשת את ד"ר רפלוביץ? אה, כן, ד"ר רפלוביץ, היא אומרת לי. היא אומרת אני לא 
ראיתי בחיים שלי בעל מקצוע ברמה הזאת. לא פגשתי בחיים שלי בעל מקצוע ברמה 

 הזאת. כן, לירז?
 אלאלוף:-לירז גונן

תו שאלות ושמעתי בישיבה הקודמת שמעתי את הדברים של רפלוביץ, גם שאלתי או
את ההסתייגויות שלכם, של סיעת דף חדש. אני רוצה להגיד לך שאני ישבתי ואני 

ולשכור  in houseחשבתי על זה, אני גם קראתי חומר, בדקתי. החלופה של להקים פה 
 וטרינר, 

 אריאל וייסוול:
 להעסיק עובד מועצה עד שלוש וחצי. 

 אלאלוף:-לירז גונן
כן, להעסיק עובד מועצה וזה לא רק להעסיק, זה גם לבנות מרפאה, למצוא מקום, 

 לקנות את המכשור. 
 יובל בן בסט:

 יש את כל הפתרונות. 
 אלאלוף:-לירז גונן

 ברור שיש את כל הפתרונות. 
 יובל בן בסט:

 אין בעיה, בכסף אפשר הכל. 
 אלאלוף:-לירז גונן

 לא בטוחה שנקבל שירות יותר טוב. לדעתי דבר כזה יעלה יותר יקר ואני 
  אנה קושניר:'ז

 אפשר לנסות. 
 משה אלזרט:
 מה זה לנסות?

 אלאלוף:-לירז גונן
אבל זה לזרוק כסף כי אם אחרי שנה או אחרי שנתיים את תראי שזה לא עובד כמו 

 שעבד לנו עד היום, זה פשוט יהיה לזרוק כסף טוב, לדעתי. 
 יובל בן בסט:

 האיגוד, אנחנו חותמים?רגע, לכמה שנים 
 
  אנה קושניר:'ז

 לעד. 
 אריאל וייסוול:
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 מה פתאום לעד? אין דבר כזה. 
  אנה קושניר:'ז

 מה זה אין דבר כזה? אתם מצטרפים לאיגוד, 
 אריאל וייסוול:

 ואני רוצה עוד שנה לצאת, אני לא יכול לעזוב?
 אלאלוף:-לירז גונן

 יפה, בדיוק, בוודאי. 
  אנה קושניר:'ז

 סליחה שניה, אחרי צו של משרד הפנים אתה חושב שאתה יכול לצאת?
 אריאל וייסוול:

 כן. 
 אלאלוף:-לירז גונן

 למה לא? מבקשים ויוצאים. למה, התחתנו איתם? 
  אריה פכטר:

 אין כזה דבר שאת לא יכולה לצאת.
 אלאלוף:-לירז גונן

ן קודם נראה את אז אני חושבת שדווקא החלופה שקודם כל להיכנס לאיגוד, כמוב
 החוזה והכל ואפשר לעשות על חוזים, 

  אנה קושניר:'ז
 דוחות כספיים, אפשר לכתוב את זה, 

  אריה פכטר:
 ז'אנה, כשאת דיברת היא לא הפריעה לך, תני ללירז לדבר. 

 אלאלוף:-לירז גונן
החלופה שקודם לבנות פה מרפאה ולנסות את זה ואחר כך ללכת לאיגוד אם זה לא 
יהיה טוב, לדעתי זה לזרוק כסף ואני דווקא בעד האופציה שכרגע כן להמשיך עם 
 האיגוד שנתן שירותים והיה והם לא יהיו בסדר, תמיד אפשר לחפש חלופות אחרות. 

  אנה קושניר:'ז
זה עד שאנחנו בודקים את המצב הכלכלי של אני בכל זאת מבקשת לדחות את 

 האיגוד.
  אריה פכטר:

 בסדר. מי בעד אישור הצטרפות לאיגוד ערים דן?
 אוריאל תנעמי:

רק אני רוצה לפני כן, לפני שמרימים ידיים. אני רואה פה טבלה שהוגשה לנו, מי ערך 
 אותה?

  אריה פכטר:
 הגזבר. 

  אנה קושניר:'ז
 זה לא גזבר ערך, זה רפלוביץ. 

  אריה פכטר:
 להערכתך בצורה גסה צריך לעלות וטרינר?רפלוביץ ערך. משה, כמה 

 משה אלזרט:
 שקל עלות מעביד.  40,000וטרינר עולה 
  אריה פכטר:
 ₪. זה קרוב לחצי מיליון  12כפול  40,000עלות מעביד, 

  אנה קושניר:'ז
 מאיפה אתה לקחת את הנתונים האלה?מי, מי, מי? וטרינר, סליחה? 

 
 משה אלזרט:

לא מתחיל, אתה לא יכול להביא לכאן מתחיל. אני לקחתי את זה מרשות שמעסיקה 
 וטרינר. 
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  אריה פכטר:
 סליחה רגע, ז'אנה, 

 יובל בן בסט:
 זה יקר. 

  אריה פכטר:
 כמה לפי דעתך צריך לעלות?

  אנה קושניר:'ז
12,000 . 

 יובל בן בסט:
 . 12,000-אנחנו הגענו ל

 אריאל וייסוול:
 איך יכול להיות?

  אריה פכטר:
 , 240,000פעם שעברה שהוא אמר 

  אנה קושניר:'ז
240,000 . 

 אוריאל תנעמי:
תראו, אני מאמין שכולנו רוצים פה בטובת היישוב ומה שחשוב לנו גם כן שההוצאה 

 תהיה נמוכה וסבירה וגם לא נוציא כספים מיותרים. 
 אלאלוף:-לירז גונן

 נכון, עם שירות. 
 אוריאל תנעמי:

, 656,000שקל, אבל פה זה  141,000אז אם הנתונים פה הם נתונים נכונים, פה זה רק 
 כמו שאני רואה, אם זה נכון אז התוצאות מדברות בעד עצמן. 

  אנה קושניר:'ז
 אורי, אתה לא יכול להשוות, 

 אוריאל תנעמי:
א הפרעתי לך כשאת מדברת. סליחה, ז'אנה, אבל כמו שאומרת רגע, אני מדבר, אני ל

 , -לירז, אנחנו נצטרך להקים פה כלביה ונצטרך ל
  אנה קושניר:'ז

 לא. 
 אוריאל תנעמי:

 איפה ניקח את הכלבים? איפה ניקח את ההסגרה? 
 אריאל וייסוול:

 זה עולה עוד כסף. מה, זה לא עולה כסף?
  אנה קושניר:'ז

 כך משלם בעל אותו כלב. שקלים שאחר  35
  אריה פכטר:

ז'אנה, הבנו. אני רק רוצה להגיד לך, אורי, אתה מאוד צודק ואני רוצה להגיד לך 
בנוסף לכך, אם אני הייתי חושב שזה היה עולה קצת יותר טוב שירות וטרינרי, לקחת 
וטרינר במקום, הייתי הולך על זה. ואני אומר לך, אחד שהתנסה, השירותים שאנחנו 

וטרינר לא יכול לתת לך מול צוות של  , שוםםהווטרינריימקבלים מהשירותים 
 רופאים ופקחים, אף אחד לא יכול לתת לך. 

  אנה קושניר:'ז
 אריה, אני מבקשת ממך, 

 אוריאל תנעמי:
 הוא לא רק עבור כלבים, הוא גם עבור מזון.  יהווטרינררגע, השירות 

 אריאל וייסוול:
 הכל. 
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 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(
 

  אריה פכטר:
, הוא צריך לאשר את יהווטרינרסליחה, כל מזון שנכנס לפה צריך לעבור דרך השירות 

זה. כל מזון. והוא גם נותן להם עם איזה קייטרינג, מה זה המזון? זה הצהרונים 
במיוחד, הגני ילדים, הצהרונים והוא גם בודק במקום ואני אתן לך דוגמא, שהוא היה 

סימה אני יכול לעשות בדיקה על האוכל?  עכשיו בבית ספר השבעה והוא שאל את
אמרה לו בבקשה. הוא עשה בדיקה, היה לו מכשירים, הוא עבר הכל, החומוס לא 
היה בזה, הוא פסל את זה ואסר להם לתת. והם עושים בדיקות יומיומיות. ואני אומר 
לכם, אם היה לי צל של ספק שהשירות שלהם הוא לא טוב ולא אמין, אני לא הייתי 

ח. ד"ר רפלוביץ הוא בעל שם, אני לא רוצה להגיד עולמי, אבל תסתכלו, כל תוכנית לוק
 שמדברים על מוצרי מזון וזה, את מי הם מזמינים? את ד"ר רפלוביץ, שהוא יתן, 

  אנה קושניר:'ז
 אנחנו לא מצטרפים אבל לד"ר רפלוביץ, אנחנו מצטרפים לאיגוד. 

 אוריאל תנעמי:
 שירותים שאנחנו מקבלים כמה פעמים בשבוע באים פה פקחים?יש לנו פה איזה סל 

  אריה פכטר:
 כן, יש לנו, הכל בהסכם, אורי. 

 אריאל וייסוול:
 מה זה, ואם יש מקרה חירום, הם מגיעים לפי קריאה. 

  אריה פכטר:
אורי, אני אומר לך, אני לא אינטרסנט. אני האינטרס שלי זה לשרת את התושבים 

ספקות לגבי  10%גם של כולם פה ואם אני הייתי חושב שיש באזור, גם שלך ו
. ואני אומר עוד פעם, 10%השירותים שאנחנו מקבלים, אני לא הייתי מעלה. 

השירותים שאנחנו מקבלים הם שירותים מצוינים. לא טובים, מצוינים. ואני עבדתי 
קבלים עם ד"ר מאני, הוא היה חבר שלי וההבדל בין ד"ר מאני לשירות שאנחנו מ

 . 10מהם הוא פי 
 אוריאל תנעמי:

 אל תשכח שגם היישוב גדל. 
  אריה פכטר:

 וד"ר מאני לא היה במשרה מלאה, אבל לא חשוב. טוב, חברים, מיצינו. 
 אוריאל תנעמי:

בהתייחס למה שאומרת ז'אנה לגבי ההוצאות של האיגוד, ברגע שאנחנו נכנסים אנחנו 
 שותפים גם לחובות שלהם?

  קושניר:אנה 'ז
 בוודאי. 

 אוריאל תנעמי:
 לא, לא, רגע, אני רוצה לשמוע את זה מראש המועצה. 

  אריה פכטר:
 אורי, אתה מאוד צודק, אני לא ראיתי שום נייר, שום הסכם, 

 אוריאל תנעמי:
 אז איך אנחנו יכולים להצביע?

  אריה פכטר:
 אם אני אראה שזה לא נראה לי, אני לא מצטרף. 

 אלאלוף:-גונןלירז 
 אנחנו לא נכניס את עצמנו לבור. 

 
  אריה פכטר:

 אני עוד לא חתמתי איתם על שום הסכם, על שום חוזה. 
 אוריאל תנעמי:
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 אז בסדר, יש לנו חובה איזושהי חובה להצביע דווקא היום?
  אריה פכטר:

 כן. אני רוצה להצביע היום ולגמור את הסיפור. 
 משה אלזרט:

 כי אין לזה סוף, דוחים את זה ארבע ישיבות. 
  אריה פכטר:

אורי, אנחנו מצביעים היום. אם אני אראה ואני אשב עם היועץ המשפטי ואני מאמין 
שגם עם היועצים המשפטיים שלהם ואם אני אראה שיש משהו שלא נראה, אני לא 

 מצטרף. 
 אריאל וייסוול:

 הוא מוריד סעיף או מוסיף סעיף. 
  קושניר:אנה 'ז

 אני לא מדברת רק על העניין של היועץ המשפטי, מדברים גם על העניין של הכלכלה. 
 אלאלוף:-לירז גונן

 בוודאי, בודקים הכל. 
  אריה פכטר:

אני אבדוק את הכל. אני הולך להכניס ראש בריא למיטה חולה? מה, יושב פה איזה 
יש להם חובות של מיליון טמבל שהולך להכניס ראש בריא למיטה חולה? אני אראה ש

 לקחת את החובות עלי?להרשות לעצמי שקל, אז אני אקח את החובות עלי? אני יכול 
 מי בעד אישור הצטרפות לאיגוד ערים?

 יובל בן בסט:
 רגע, בהתאם להמלצת היועמ"ש, לא מה שקיבלנו פה. 

 אלאלוף:-לירז גונן
 לא, יש.

 יובל בן בסט:
לא, המלצות היועמ"ש זה אומר שהוא כבר מסכים שניכנס, אבל אם נקבל עוד דברים 

 חוקיים או כלכליים, אז זה פוסל אותו. 
  אריה פכטר:

 אני לא הבנתי. 
 יובל בן בסט:

עוד הפעם. אנחנו מצביעים אישור הצטרפות לאיגוד ערים דן בהתאם להמלצת 
 היועמ"ש שהוא רגע מאשר. 

  אריה פכטר:
 כן. 

  אנה קושניר:'ז
 הוא אמר שאנחנו צריכים להחליט פשוט לכאן או לכאן. 

 יובל בן בסט:
 כן, אבל אם יהיו שינויים כלכליים או כל הדברים שאתה אומר, 

  אריה פכטר:
 אם אני אראה שההסכם לא מתאים לנו, אנחנו לא נצטרף. 

 אלאלוף:-לירז גונן
 אתה יכול גם לשנות, זה לא שחור או לבן. אתה לא יכול לשנות הסכם? 

 
  )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 אוריאל תנעמי:
בואו נסכם ככה, אני לדעתי, ונצביע על זה בעד, בהתניה שההסכם יבוא לישיבת 

 מועצה לאישור. 
  אריה פכטר:

 זה עכשיו ישיבת מועצה, זה אני מאשר אותו עכשיו. 
 אלאלוף:-לירז גונן
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 לא. מה, נקרא סעיף סעיף ונאשר? אז בשביל מה צריך לאשר עכשיו? 
 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(
 

 משה אלזרט:
אורי, המועצה לא יכולה לחתום על שום חוזה בלי אישור של היועץ המשפטי. זה חייב 

 להגיע אליו. 
 אוריאל תנעמי:

 אז מה אתה צריך אותנו?
 משה אלזרט:

י אנחנו חייבים לאשר שאנחנו מצטרפים לאיגוד. לגבי החוזה, הוא לא יוחתם בלי כ
אישור של היועץ המשפטי. היועץ המשפטי בודק את האינטרסים של המועצה, הוא 

 לא ייתן לנו לחתום על משהו שאסור לנו לחתום. 
 יעקב פרידמן:

 אעשה פשרה ממה שכולם אומרים פה. אני 
 

 לתמלל( )מדברים ביחד, לא ניתן
 

 יעקב פרידמן:
אדוני, הגזבר, תן לי להגיד מילה. אני מציע שנרים יד, נאשר או לא נאשר, חברי 
מועצה, אני מציע שבפרוטוקול ירשם שבמידה והאיגוד הזה יש לו חובות והחובות 

 , -האלה יחולו על  ה
  אריה פכטר:

שאין כדאיות לא, לא, לא. שיהיה כתוב בהחלטה שבמידה והיועץ המשפטי ימצא 
 איגוד ערים, לא נצטרף. להצטרפות ל

 יעקב פרידמן:
 אוקי. 

  אנה קושניר:'ז
 אבל לא רק היועץ המשפטי, גם הגזבר. 

  אריה פכטר:
מי בעד אישור הצטרפות לאיגוד ערים דן בהתאם להצעת היועץ גם הגזבר, אין בעיה. 

המשפטי, בהתניה שבזמן חתימת ההסכם עם האיגוד גם תהיה הסכמה של הגזבר 
 והסכמה של היועץ המשפטי? 

אריה פכטר, אריאל וייסוול, ,עו"ד לירז גונן אלאלוף, יעקב פרידמן, גרגורי  בעד:
 דובקין, אברהם הרמב"ם, אוריאל תנעמי. 

 יובל בן בסט, ז'אנה קושניר.  נגד/נמנעים:
 

 החלטה :
 

מאשרים ברוב קולות הצטרפות לאיגוד ערים דן בהתניה שלפני חתימת החוזה 
  תהיה הסכמה של הגזבר והיועץ המשפטי.
 אישור המשך העסקת הגב' רזון מנהלת לשכת מנכ"ל 

 
 אריה פכטר:

אישור המועצה ולאחר מכן  מכיוון שלאה תגיע לגיל מסוים, אנו צריכים לקבל
 אישור של משרד הפנים. מי בעד אישור?

 בעד: פה אחד. 
 

 :החלטה 
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 מאשרים פה אחד המשך העסקת הגב' רזון מנהלת לשכת מנכ"ל 
 

לטובת שיפור התאונה ברחוב ₪  100,000על סך  606פתיחת תב"ר מס' 
 השלום מקרן היטלי השבחה

 
 אריה פכטר:

לטובת שיפור התאורה ₪  100,000על סך  606מספר  מבקש לאשר פתיחת תב"ר
יש עמודי תאורה מאוד ישנים, ברחוב השלום מקרן היטלי השבחה. ברחוב השלום 

חלק עובדים, חלק לא עובדים, אנו מתכוננים להחליף רק את הפנסים, את העמודים 
 אנחנו לא רוצים להיכנס להוצאה. 

 אריאל וייסוול:
 ללדים, חסכוני. 

 ר:אריה פכט
גם ללדים וגם חסכוני, לשדרג את זה למשהו יותר יפה. זה צריך לעלות משהו 

 מי בעד פתיחת התב"ר?₪.  100,000בסביבות 
 בעד: פה אחד. 

 
 :החלטה 

 
לטובת שיפור התאורה ₪  100,000על סך  606מאשרים פה אחד פתיחת תב"ר מס' 

 ברחוב השלום מקרן היטלי השבחה.
 

 אריה פכטר:
אני רוצה ליידע אתכם שתוכנית המתאר לאזור תוצג לפני שנעבור להצעות לסדר, 

בפני המועצה בישיבה הבאה. ובישיבה הבאה יש לנו גם ישיבת תקציב. ואני אשמח 
אם למי שיש שאלות לגבי התקציב, כי התוכנית מתאר תהיה ישיבה די ארוכה, ומי 

צה, כל מיני השגות, כל מיני שיש לו שאלות לגבי התקציב, שיפגש עם גזבר המוע
הבאה, כמו שאמרתי, תוכנית שאלות, כל מיני דרישות, כל מיני אי הבנות, כי בישיבה 

המתאר, יציגו לנו את כל תוכנית המתאר, יגיעו פה מהמינהל, אלו שהכינו את תוכנית 
 המתאר, אני מאמין שזה יהיה לסיפור די ארוך. 

 יעקב פרידמן:
 זה בא לאישור פה?

 פכטר: אריה
 כן, בטח. 
 אלאלוף:-לירז גונן

 וכל זה בחנוכה. 
 אריה פכטר:

הישיבה על התקציב זה ישיבה . 24.12-ישיבת המועצה הבאה בלקראת סוף דצמבר. 
ישיבת המועצה שעל סדר  19:00-, וב19:00עד  18:30שלא מן המניין, תתחיל בשעה 

 היום הדבר הראשון זה תוכנית המתאר. סגור? תודה רבה. 
 

 יעקב פרידמן עזב את הישיבה.
 

 הצעות לסדר -שונות 
 

 אריה פכטר:
הקמת ופורום מצומצם של חברי מועצה ורבנים  –הצעות לסדר לישיבת מועצה 

שאינם ניזונים ביישוב וקהילות ביישוב לעדכון מצבי חירום. המטרה שתושבים 
מרשתות חברתיות יוכלו לקבל מידע באון ליין מהמנהיגות המקומית שלהם וכן 
שבימים שאין לימודים עקב הוראה של פיקוד העורף, שפקחי המועצה לא יתנו 
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דוחות. טוב, זה שני דברים. תראו, בזמן חירום יש לנו פה חמ"ל, פיקוד העורף, 
 אפשר להתקשר. 

 משה אלזרט:
 עורף מהירקון. יש פיקוד ה

 אריה פכטר:
מי שיש לו איזושהי בעיה, מרים טלפון, מקבל מענה. יש לנו פה מרכזניות שיושבות 

 ליין. -פה ונותנות תשובות במענה און
 יובל בן בסט:

 רגע, ובפעם הזאת היה את המספרי טלפון לתושבי אזור?
 אריה פכטר:

 בטח, תמיד יש. 
 אריאל וייסוול:

 ה הוצאת אותנו מפרסום לשתף באתר שלך. פרסמנו אותם גם. את
 יובל בן בסט:
 מה פתאום? 

 
 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 
 אריאל וייסוול:

 רצינו לפרסם, לא יכולנו. 
 יובל בן בסט:

אז למה לא אמרתם לי? אין דבר כזה, לא יכול להיות. אני אבדוק את זה. למה לא 
 אמרתם לי?

 אריאל וייסוול:
 צודק, טעות שלנו. 

 יובל בן בסט:
 וגם לגבי לא לתת דוחות. 

 אריאל וייסוול:
 אבל מה זה רק דוח שוטר? זה מצחיק. 

 יובל בן בסט:
 כן, אני אגיד לך למה, כי הפקחים ברגע שנותנים, 

 אריאל וייסוול:
 דווקא על הפקחים אנחנו יכולים לשלוט ויותר לכוון אותם. שוטר הוא לא, 

 :יובל בן בסט
הפקחים מקבלים כזה ריקושטים שליליים, שבמקום לשמור על הציבור, הם נותנים 
דוחות בדיוק באותו יום שאף אחד לא לומד במקרה הזה. לכן אני חושב שצריך 
להפעיל שיקול דעת ובמקרה הזה לא לתת לפקחים, באותו יום כחול לבן, לא יקרה 

 כלום. 
 אריאל וייסוול:

 א מקבלים, קודם כל. כחול לבן התושבים שלנו ל
 

 יובל בן בסט:
 לא חשוב. אני אומר שיהיה שוטר, שלא יהיה פקח, זה עושה שם רע לפקחים. 

 אריה פכטר:
תראו, א', לשמור על סדר צריך גם בזמן מלחמה וגם בזמן חירום. לפי מה שאתה 
טוען, יובל, אז מי שעומד במעבר חציה, כשהפקח עובר לא לתת לו דוח. סליחה, רצה 
לעבור ילד והוא עמד מאחורי אוטו ויצא ומישהו נכנס בו וחלילה וחס פגע בו, אין 

גם מהפקחים  שוטר בזמן, לא היה שוטר, אבל פקח שלא יעשה סדר? אני גם ביקשתי
שיפעילו שיקול דעת לא לחפש לתקוע דוחות. אני לא מחפש את הכסף הזה אבל אם 

 ייחסו לזה. זה להבא. על הפעם הם, יש מקרים שהם צורמים לעין וכאלה דברים, שית
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 יובל בן בסט:
 זה מאוד חשוב כי זה עושה להם שם רע וחבל. 

 אריה פכטר:
 אתה די צודק. 

הצעה שתיים, הצעה לגינה אקולוגית, חידוש הגינה בן גוריון, הגינה היחידה שעדיין 
לא התחדשה. במידה ואין תקציב אפשר בשיתוף השכנים להפוך אותה לגינה 

 , לא?49-את בוגית ולגדל צמחי מרפא. אקול
 לאה רזון:

 אני גרה שם ואין שום גינה. איזה גינה יש שם?
 יובל בן בסט:

 יש שם בבן גוריון מאחורנית. 
 לאה רזון:

 . 53-אין. אני גרה ב
 יובל בן בסט:
 . 53, לא על 49אני מדבר על 

 לאה רזון:
 זה אותו דבר, זה מתחם אחד. 

 יובל בן בסט:
 הגינה היחידה בבן גוריון בצד הזה שם. 

 אריה פכטר:
 יובל, לא חשוב, אנחנו הולכים לפתוח גינה קהילתית.

 יובל בן בסט:
 לא, זה אני יודע, זה במקביל, זה לא קשור. 

  אריה פכטר:
 מי שרוצה להצטרף לגינה הקהילתית, שיצטרף. מה, אני עושה עוד גינה אקולוגית?

  אלאלוף:-לירז גונן
 נתחיל, יש לנו שאיפות גדולות. 

  יובל בן בסט:
מעולה, אני לא אומר. אני אומר שבבן גוריון יש גינה אחת שם, שזה איזה נדנדה או 

 איזה משהו. 
  לאה רזון:

 אה, במתחם. 
  יובל בן בסט:

 במתחם. 
  לאה רזון:

 יש נדנדה אחת, אבל איזה גינה יש שם?
 יובל בן בסט:

 בסדר, זה מה שאני שואל, זה אותו מתחם. 
  לאה רזון:

תקשיב, בוא אני אסביר לך. השטח הזה בזמנו המועצה רצתה לפתח אותו. הוציאו 
נסח טאבו ובנסח ראו שהשטח הזה הוא שטח פרטי של הדיירים והמועצה לא יכלה 

יד אבל המועצה רוצה לשים שם בעתלגעת בשטח הזה. כאילו, רק הדיירים יכולים. 
 איזה מתקנים יותר זה. 

  אריה פכטר:
סליחה, בלי שום קשר לגינה אקולוגית, מי שרוצה גינה אקולוגית, אנחנו פותחים 

שם גינה, יכולים להצטרף. תבוא ותגיד לי אתה חושב שצריך לשדרג גם את הגינה, 
 אני יכול להגיד לך, 

 יובל בן בסט:
 זה מה שאמרתי. 

  אריה פכטר:
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 יתי על גינה אקולוגית, זה משהו אחר. לא, אתה דיברת א
  יובל בן בסט:

 לא, תקרא עוד פעם את מה שכתבתי. 
  אריה פכטר:

 , אקולוגיתבשיתוף השכנים להפוך אותה לגינה 
 יובל בן בסט:

 לא, מההתחלה. יש כמה אופציות, אם יש כסף, 
  אריה פכטר:

 שניה. ולגדל צמחי מרפא, שורשי מאכל, תבלינים, לגינה קהילתית. 
 יובל בן בסט:

 אבל לפני. 
 אריאל וייסוול:

 לא, הוא כתב הגינה היחידה שעדיין לא התחדשה. 
  אריה פכטר:

אז אני רוצה להגיד לך. אם זו היחידה שעדיין לא התחדשה, המצב של המועצה הוא 
 מצוין. 

 אריאל וייסוול:
 נכון. 

 יובל בן בסט:
 בסדר גמור. 

  אריה פכטר:
 אם זו הגינה היחידה שלא התחדשה עד היום באזור, המצב של המועצה מצוין. 

 יובל בן בסט:
 אז כרגע, לאה, מה שאת אומרת שאי אפשר, בגלל שזה שטח פרטי?

  אריה פכטר:
ם אנחנו בודקים לעשות שם משהו, אני לא רוצה להבטיח, אבל אנחנו בודקים. היו

 בבוקר, אני רק רוצה להגיד לך, אני שמעתי, אני לא הייתי, 
 אריאל וייסוול:

שמעת? הרמתי טלפון לשוטר, אתה יודע. היום בבוקר הגיע תושב בשדרה החדשה 
 ברחוב ז'בוטינסקי. 

  אריה פכטר:
 בשרונים. 

  אריאל וייסוול:
שלנו, אנחנו שמחים מתקני שעשועים, ממשיכים את הזה, לפי  בשרונים, בשצ"פ

התוכנית, לפי הכל. מגיע תושב שמה פתאום מול הבית שלו שמו לו כמה מתקני 
 שעשועים, שהוא בא בלילה היום והוא חותך את הכל עם, 

 לאה רזון:
 זה עושה לו רעש.

  אריאל וייסוול:
זה עושה לו רעש. עוד לא התחיל וזה עושה לו רעש. אז אמרתי לו, א', ברגע שקנית 

 זה היה מפורסם שיהיה שם מתקנים ויהיה הכל. דיווחנו לזה גם לשוטר. 
  אריה פכטר:

ז'אנה, אני רוצה שתדעי, באזור התושבים גם אחראים על השטחים הציבוריים, אני 
 רוצה שתביני את זה. 

 אריאל וייסוול:
 אז היה בבוקר צעקות. רוב התושבים באו לבקש את זה ואמרנו להם יהיה. 

 אלאלוף:-לירז גונן
 ברור, צריך לפתח. 

  אריה פכטר:
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לא ירצו או אחוז אחד, אבל אנחנו לא  2%ירצו שיהיה,  98%אם תשאלו אותי, 
 יכולים לרצות את כולם. 

  אריאל וייסוול:
 זה מתקני שעשועים לא רעשניים. 

  קושניר: אנה'ז
 הסיפור של הקנטרי, לא?

  אריה פכטר:
 כן. 

הצעה שלוש, הצעה לקיים ישיבות מועצה בתחילת כל חודש. על פי בדיקה שערכנו 
נמצא כי הנוהל מחייב שישיבת מועצה תהיינה בתחילת כל חודש, מה שיקל. מה 

 הבעיה אם זה סוף חודש או תחילת חודש להגיע?
  אנה קושניר:'ז

 לפי הספרים.  לא, זה פשוט 
  יובל בן בסט:

 לפי החוק. 
  אריה פכטר:

 את כתבת מה שיקל על הגעה לישיבות של כולם. 
  אנה קושניר:'ז

יובל קצת תיקן אותי, אבל לפי החוק הישיבה צריכה להיות בשבוע ראשון או שני 
 , -של החודש ביום קבוע. זה יקל על כולנו לתכנן את ה

  אריה פכטר:
, רק מקרים מיוחדים שאנחנו 19:00יום קבוע, זה יום קבוע ימי שלישי בשעה 

מקדימים את זה. אנחנו הרי את הפרוטוקולים של ישיבות המועצה אנחנו מעבירים 
למשרד הפנים. עד היום משרד הפנים לא העיר לנו למה הם בסוף החודש ולא 

 היות בסוף החודש. בתחילת החודש. אני מתכוון שכל ישיבות המועצה ימשיכו ל
 אריאל וייסוול:

 . 19. היום 15לא, היא אומרת עד שבועיים, אז יכול להיות גם 
  אנה קושניר:'ז

ישיבות המועצה צריכות להיות, נגיד נקבע לא לפי הזה, ראשון, שני, שלישי, רביעי, 
שבוע ראשון, שני, שלישי, רביעי של אותו חודש. אבל נקבע נגיד שבתאריך מסוים 

תהיה הישיבת מועצה. נגיד כל שבוע שלישי של החודש, יום שלישי השלישי של 
 החודש, בסדר? 

 
 לל()מדברים ביחד, לא ניתן לתמ

 
 לאה רזון:

 אבל לפעמים יש אילוצים. 
  אנה קושניר:'ז

 ברגע שיש אילוצים אז מבינים. 
 לאה רזון:

. היות ומשה יוצא להשתלמות והוא כן צריך 17-למשל, חודש הבא קבענו בהתחלה ב
 להיות, אז דחינו את זה. 

  אנה קושניר:'ז
 לאה, ברגע שזה דחיה של פעם, פעמיים בשנה, שלוש פעמים בשנה, בסדר. 

  אריה פכטר:
ז'אנה, הצעתך התקבלה, יום שלישי בשבוע השלישי של כל חודש תהיה ישיבת 

 מועצה. 
  אנה קושניר:'ז

 לפעמים זה יוצא על חגים, זה מובן, מקובל. 
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הצעה רביעית, הכנסת חיישנים חכמים בפחים הגדולים והביתיים, בהתאם למיקום 
, בנתניה יש את זה, הבטלוויזישל הפחים המלאים. תראו, אני ראיתי את זה גם 

טמוני  44אבל אזור זה לא נתניה. באזור בסך הכל פחים גדולים טמוני קרקע, יש 
ה ימים הם צריכים לפנות. נגיד קרקע ויש לנו מישהו שבודק שהמפנים יודעים באיז

ברחוב מסוים, בראשון, שלישי וחמישי. וברחוב מסוים רק ביום חמישי, כי אחנו 
עשינו בדיקה לראות מתי הפח מתמלא ושלא יפנו פחים ריקים, שסתם המועצה 

 תשלם כסף. יש מקומות פעם בשבועיים. 
 אריאל וייסוול:

 .44. לא מפנים כל פעם 44סך הכל יש 
  קושניר:אנה 'ז

 לא, ברור. 
  יובל בן בסט:

 אגב, יש ימים קבועים?
 אריאל וייסוול:

 בטח, בוודאי. 
  אנה קושניר:'ז

 עשיתם מיפוי כאילו כמה?
  אריה פכטר:

 בטח. 
 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(
 

  אריה פכטר:
קרקע  יש מיפוי, יש מקומות שמפנים שלוש פעמים בשבוע, יש מקומות  לגבי הטמוני

 ארבע פעמים בשבוע, יש מקומות שפעם בשבועיים. 
 יובל בן בסט:

 הבנתי למה אי אפשר לפרסם, אוקי. 
  אריה פכטר:

אנחנו עשינו בדיקה לראות מה הצורך. אם אנחנו רואים שפח מתמלא באופן קבוע, 
אנחנו עושים עוד יום פינוי. אנחנו לא מחפשים לחסוך איזה חמישים שקלים ויתרה 

מכך, ואני יודע שביום שלישי הוא צריך לפנות ברחוב יצחק שדה, יש לי מישהו 
, לבדוק שהם פינו בימים שהוא שעובר בצהריים, אחר הצהריים, לקראת סוף היום

היה צריך לפנות, שלא נשלם סתם כסף. אז לא צריך את החיישנים כי אנחנו די 
 מסודרים עם זה. 

  אנה קושניר:'ז
 ומיפוי עושים מדי פעם. 

  אריה פכטר:
 כל הזמן. אמרתי קודם שאם אני רואה, 

 אריאל וייסוול:
 נחנו מפנים. אנחנו הוספנו. יש מקומות שארבע פעמים בשבוע א

  אריה פכטר:
 אם אני רואה שיש מקום שאני צריך להוסיף, אני מוסיף. 

 
 אריאל וייסוול:

בן גוריון, סתם דוגמא, אחרי המרכז המסחרי שיש כמות גדולה, ליד המתנ"ס, מול 
 . 12הירקות של מומו, בלוק 

  אריה פכטר:
 . 7בלוק 

 אריאל וייסוול:
 , ארבע פעמים. בתי ספר מספיק רק פעם בשבוע. פארקים. 12, 7בלוק 
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  אריה פכטר:
אנחנו בודקים את זה וכמו שאריאל אומר, ראינו שאחרי המכולת בבן גוריון, אחרי 

 המרכז המסחרי,  ביום שישי הפח מתמלא כבר, אז הוספנו עוד פינוי אחד. 
 

 שאילתות
 

  אריה פכטר:
ראי על הגיזום והניקיון לטיפול בשטחים הפתוחים הגובלים בדרך מי אח -שאילתות 

זה נתיבי ישראל, הם אחראים על  4? תראו, מה שעל כביש 4זי לכביש שב –השלום 
זה והם מנקים ומטפלים. פעם אחרונה שהם עשו שם זה היה שלושה חודשים. כשאני 

ריע לי ואני מחר רואה שהם לא מטפלים, אני יוצר איתם קשר ויש דבר אחד שכן מפ
כנראה אוציא מכתב למנכ"לית מספר התחבורה, מי שרואה מצומת חולון עד צומת 

 , 44בית דגן, האי על כביש 
 אריאל וייסוול:

 כבר פנית. 
  אריה פכטר:

 פניתי פעם אחת ולא התייחסו לזה. 
 אריאל וייסוול:

 פנית ולא התייחסו, עוד פעם צריך. 
  אריה פכטר:

באמצע, מי שיודע, בין ההפרדה יש אדנית  44נכ"לית עכשיו. על כביש לא, אני אפנה למ
 שהיא מאוד מוזנחת. 

 אלאלוף:-לירז גונן
 נכון. 

  אריה פכטר:
, אבל זה לא מכובד, לא ליישוב אחראית לזהוזה לא מכובד. זה לא באחריותנו, נת"א 

 ולא לנת"א שזה מוזנח. אז אני כבר פניתי ואני אפנה עוד פעם. 
אני אגיד לכם את האמת, במיוחד בשבועיים האחרונים יש  –שאילתא בנושא ריחות 

כאן מגיפה של ריחות. אני ניסיתי לתפוס את עמוס רובין, שהוא אחראי על האתר 
אני מחר אפנה גם למנהל המחוז של איכות הסביבה, הורוביץ. ואם אני לא בחרייה. 

רך לקחת איזושהי חברה, שאם אנחנו אקבל תשובות ברורות לגבי הריחות, אנחנו נצט
נתבע את חרייה, שיהיה לנו נתונים. אם אני מחר אבוא ואגיד בבית המשפט שזה 

 מסריח, ישאלו אותי לפי מה קבעת שזה מסריח. 
 יובל בן בסט:

 . RDFיש כבר נתונים של איכות הסביבה מהמפעל של 
  אריה פכטר:

ביבה. אני לא בטוח שאיכות הסביבה אני לא בטוח שיתנו לי את הנתונים, איכות הס
יתנו לי את הנתונים אבל דבר אחד ברור, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחיות 

 בסירחון הזה. אני הייתי בסיור עם הגזבר ועם אריאל, הראו לי והסבירו לי. 
 אריאל וייסוול:

  יש להם מתזים ויש להם ריח, זה לא מספיק.
  אריה פכטר:
סיפורים, אבל שורה תחתונה, מסריח. שורה תחתונה, מסריח. אז אני והסבירו לי ו

אומר, אני מחר אנסה לדבר עם יורם הורוביץ, שהוא מנהל המחוז באיכות הסביבה. 
היום גם התחלף בחולון, מישהו החליף את ד"ר  איזבלה יריב, הוא היה אצלי שלשום 

ני מחר אנסה לדבר עם בבדיקת הכרות, ביקשתי ממנו שגם הוא יתערב בזה, אבל א
יורם הורוביץ, אני רוצה לקבל ממנו תשובות. אם לא, ניקח חברה חיצונית שתבדוק 

 את הריחות ואם יראו שזה מסריח, נתבע אותם. 
 יובל בן בסט:
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תדע לך שחלק מכמה תושבים מתל אביב, אני נציג של אזור, שהולכים לעשות תביעה 
 . RDFיצוגית נגד המפעל של 

  אריה פכטר:
 תעשו, בשמחה רבה. אני מוכן להצטרף. 

  יובל בן בסט:
עכשיו, יש לנו תשובות? כי בזמנו נדמה לי ששילמנו כסף  למשרד לאיכות הסביבה  

 בחולון. 
  אריה פכטר:

 יש לנו בן אדם שעובד שם. נורית רז עובדת במסגרת התפקיד שלה באיכות הסביבה. 
  יובל בן בסט:

 אז יש את הנתונים כמה פנו? 
 לאה רזון:

 ההסכם, הנה. 
  יובל בן בסט:

 אה, יש? אוקי. 
 לאה רזון:

 אני פניתי וביקשתי דוח ורשמנו כאן, אבל הפניות הן מעטות ביותר. 
  אריה פכטר:

 אבל זה הפניות מה שפנו לחולון. 
  יובל בן בסט:

 כי הרבה פעמים זה מאופיס טקסטיל גם, יכול להיות. 
 לאה רזון:

 גם קיבלתי דיווח שאתה ביקרת שם עם חני. 
  יובל בן בסט:

 כן, כן. 
  אריה פכטר:

חוות דעת משפטית, תוך כמה ימים מרגע שהתקבלה בקשה  המועצה מבקשת הלאה. 
 יום הוא צריך לקבל תשובה.  30צריך לקבל תשובה? אם חבר מועצה פונה, עד 

 אלאלוף:-לירז גונן
 ממי, ממה?

 רזון:לאה 
 למנכ"ל, אם פונים. 

  אריה פכטר:
 יום.  45יום צריך לקבל מענה ותושב עד  30עד 

 יורם אורבך:
זה מקסימום. כשיש לנו תשובות  30-שיהיה ברור, אף אחד פה לא מנסה למשוך זמן, ה
 שהן בתוך המערכת, אז אנחנו מיד עונים אותן. 

 אלאלוף:-לירז גונן
האמת שביקשתי ממך משהו ומיד שלחת לי. אנחנו נשמח לענות כמה שיותר מהר, זה 

 מוריד מאיתנו גם, אבל לפעמים אין לי תשובות, אז אנחנו מחכים לתשובות. 
  אריה פכטר:

 אנחנו לא מסתתרים מכלום וכשצריך לתת תשובות, אנחנו נותנים תשובות. 
  אנה קושניר:'ז

 רק שאני ביקשתי את המאזנים של אותו איגוד מחודש יולי ועדיין לא קיבלתי. 
 אריאל וייסוול:

 לא קיבלנו אותם. 
 גרגורי דובקין:

 האיגוד הוטרינרי לא חלק מהמועצה שלנו כרגע. 
  אנה קושניר:'ז
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זה לא משנה, אנחנו מקבלים מהם שירותים ואנחנו רוצים להצטרף אליהם, הם 
 ו. מחויבים לתת לנ
 אריאל וייסוול:

 עכשיו אולי. 
  אריה פכטר:

, אנחנו נוציא את הנתונים. יהווטרינראם צריך לקבל את הנתונים מהזה של השירות 
 לא בגלל שז'אנה, גם אנחנו רוצים את הנתונים. 

  אנה קושניר:'ז
אתה אמרת את זה כבר בישיבה של חודש ספטמבר כי העליתי את אותו נושא ואתה 

 אמרת ליורם שישלח ולא קיבלתי עד עכשיו. 
  אריה פכטר:

טוב, יורם, צריך לבקש מהם את הנתונים הכלכליים שלהם. אנחנו לא פועלים 
 במחשכים, הכל גלוי ואם צריך, שיתנו לנו. 

ניקוי וניקוז הביוב לקראת החורף באזור המתחם שאילתא נוספת, מה נעשה בנוגע ל
של סקולוב ברזילאי? מבקש שוב לשקול מפגש של חברי המועצה והתושבים לנציגות 

 נתיבי ישראל בישיבת המועצה הבאה. 
  אנה קושניר:'ז

 טוב, הבנו שאי אפשר בישיבה הבאה, זה יכביד. 
  אריה פכטר:

 לגבי הניקוזים, כל הניקוזים ניקו אותם בחול המועד סוכות. 
 אריאל וייסוול:

 לא, הוא מתכוון מה ששם זוהר פנה, שהיינו שם. 
  אריה פכטר:

וגם ברחוב ברזילאי, עשינו שם פתח, עבד שמה הזה, פתחנו. אני גם ביקשתי מאלה 
, אני מאמין 1, הקולטן מתחת לכביש 1שעושים את העבודות, הם חיברו אותנו לכביש 

ששם לא יעמדו יותר מים, אבל אם יעמדו, אנחנו נמצא פתרון, אבל ניקינו את זה. 
-יכולים לקבוע תאריך עם התושבים בלגבי ישיבה, לא צריך ישיבת מועצה, אתם 

, לא צריך ישיבת מועצה, אפשר לקבל פה את החדר ישיבות, מי 27.12-או ב 19.12
 שירצה לבוא לשאול שאלות מול נת"א, אתם מתאמים את זה? תתאמו את זה אתם. 

  יובל בן בסט:
 אני חשבתי שזה גם נכון שחברי המועצה ישמעו כי זה מאוד חשוב,  מדובר על כל

 הפער, כל השינויים שעושים עם המסילה הרביעית. 
 אלאלוף:-לירז גונן

 נשמח, למה לא?
  אריאל וייסוול:

 אני חושב שכבר קיבלו הסבר, אבל אין בעיה. 
  יובל בן בסט:

 לא כולם היו פה גם. 
 אריאל וייסוול:

אני אמרתי לך את דעתי אבל בסדר. לא יודע אם חוץ מעומר, אבל סבבה. הוא העלה 
 את כל הנושא הזה. 

  יובל בן בסט:
 לא רק הוא. 
  אריה פכטר:

 הם ישבו אצלי לפני שבועיים, שלוש, אני כבר לא זוכר כמה. 
  יובל בן בסט:

 היו פעמיים, כבר שתי פגישות. 
  אריה פכטר:

 אתה היית בפגישה האחרונה?
  יובל בן בסט:
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 בראשונה, לא. לא הזמנתי לשני. 
  אריה פכטר:

 היו אצלי לפני שבועיים, שלוש, הם נתנו לנו הסברים על הכל. 
  אלאלוף:-לירז גונן

 מי זה, נת"א?
  אריה פכטר:

 נת"א, הם נתנו לנו הסברים על הכל. 
 אריאל וייסוול:

 והעלינו את כל הנתונים האלה. 
  יובל בן בסט:

 נכון.
  אלאלוף:-לירז גונן

 נכון, מה שהיה העליתם. 
  אנה קושניר:'ז

 וכאלה?  1לגבי הפתיחה לכביש 
  אריה פכטר:

 נכון, נכון. 
 אריאל וייסוול:

 הגשר, החלפה של הגשר, על החומה. 
 אלאלוף:-לירז גונן

 הסברתם הכל, נכון. 
 אריאל וייסוול:

על המסילה הרביעית, על שתי מסילות נוספות, על התחנת רכבת. אני לא יודע עוד 
 איזה נתון חסר. 

  אריה פכטר:
אגיד לכם יתרה מכך. יש קטע שבין אופיס טקסטיל מהגשר הירוק, שהקיר, הם אני 

לא מתכוננים לעשות שם קיר. ואז אני אמרתי להם אם אתם לא תעשו שמה קיר, אני 
הולך לבג"צ, אתם תצטרכו לעשות שם קיר. לא מקובל עלי שתוכנית המתאר 

 מתקדמת, 
 אלאלוף:-לירז גונן

 ושמה לא יהיה. 
  ר:אנה קושני'ז

 למה הם לא רצו לעשות שם קיר?
  אריה פכטר:
 לחסוך כסף. 

 אריאל וייסוול:
 כי כרגע לא מתוכנן שם בניה. זה לא בתוקף. 

  אריה פכטר:
לא רק זה ביקשתי מהם, היה דבר נוסף שביקשתי מהם, גם הקיר שהם הולכים 

 לעשות לאורך כביש, 
  אנה קושניר:'ז

 לעשות כפול אמרת. 
 

  אריה פכטר:
אני רוצה לבדוק מאיזה חומר הם עושים, איזה גובה, את הכל, אני רוצה שיביאו לי 
את כל הנתונים. הם הבטיחו שהם יבואו ויביאו לי את כל הנתונים. זה היה לפני 

 שבועיים, שלוש.
 אריאל וייסוול:
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יהיה גובה של שש מטר, הם ה , הם הבטיחו שהם יבואו, יביאו את כל הנתונים, זןנכו
ו והם גם לא התחייבו מאה אחוז כרגע, כי אריה אמר שיעצור להם את כל יחליפ

 העבודות. בכלל, הם לא רוצים שנעצור להם את כל העבודות. 
  אריה פכטר:

אני אמרתי להם שאם אתם לא תעשו את הקיר גם איפה שהמתחם של אופיס 
 טקסטיל, אני אעצור לכם את העבודות. 

 אריאל וייסוול:
 חיוביים מאוד גם בזה, הם אמרו שכנראה הם יאשרו את הקיר הזה.  לא, לא, הם היו

  אנה קושניר:'ז
 ולפי האיטום לרעש, שש מטר זה מספיק?

 אלאלוף:-לירז גונן
 זה גם חומר, לא רק הגובה. 

  אנה קושניר:'ז
 בדיוק, גם חומר, נכון. 

  אריה פכטר:
ז'אנה, אני אגיד לך את האמת. תראי, זה לא עסק פרטי שלי שמישהו מחפש לחסוך 
כסף. ברור להם שהם צריכים לעשות טוב כדי שמחר לא יהיו תביעות ומחר הם לא 
יצטרכו לחזור על העבודה. אני מאמין שמי שעושה את זה, לפני שהוא עושה את זה 

 הוא מקבל נתונים מאיכות הסביבה וכל הגורמים. 
  אנה קושניר:'ז

 יש לנו דרך כאילו לבדוק את זה?
  אריה פכטר:

 האלה.  אני ביקשתי שימציאו לי את כל הנתונים
  אנה קושניר:'ז

לא, כן, כאילו להצליב את זה עם נתונים של איכות הסביבה, אם זה מספיק, אם זה 
 לא מספיק. 

  אריה פכטר:
 אם יש אישור של איכות הסביבה, אז זה בסדר. 

  אנה קושניר:'ז
 אה, אוקי. 

  אריה פכטר:
אם יש אישור של האיכות הסביבה זה בסדר. אני ביקשתי מהם את כל הנתונים 

 האלה. הם צריכים להציג לי את כל הנתונים. 
  אריאל וייסוול:

 כן, היום שם שלוש מטר, שלוש וחצי מטר. 
  אריה פכטר:

אחד, שביקשנו לעשות קיר כפול  הם מציגים לי את כל הנתונים, היה עוד איזשהו קיר
באיזשהו מקום. הם צריכים להציג לי את כל הנתונים, אחרי שיהיו לי את כל 

 הנתונים, 
 אריאל וייסוול:

 הם היו חיוביים אבל לא, 
  אריה פכטר:

עם כל הכבוד להם, לא הם מקבלים את ההחלטות. עם הנתונים האלה הם הלכו 
 לבוסים שלהם. 

 
  אריאל וייסוול:

 נכון. 
  יובל בן בסט:

רגע, אז אולי אפשר אחרי זה לעשות. אם הם מקבלים וצריכים עוד לתת תשובות, אז 
 אחרי זה לעשות, 



23 

 

 אריאל וייסוול:
 אין בעיה. 

 אלאלוף:-לירז גונן
 אריה, אפשר שתי מילים?

  אריה פכטר:
 כן. 

 אלאלוף:-לירז גונן
ביום ראשון הקרוב יש לנו אירועי יום הקשיש. בבוקר יש לנו תצוגת אופנה של 

 פלוס.  80פלוס במתנ"ס, בני ובנות  80החבר'ה הצעירים בני 
  אריה פכטר:

 זה רשום אצלי? 
 אריאל וייסוול:

 כן, רשום. 
 אלאלוף:-לירז גונן

 תבואו, זה יהיה מקסים. 
 אריאל וייסוול:

 קייטרינג טוב, יש אוכל טוב הזמנתי.  כן, רשום. יש מופע,  יש
  אלאלוף:-לירז גונן

יום חמישי הבא יש לנו הצגה  27-. ובוביום חמישי שבוע הבא, כולכם מוזמנים
במסגרת יום למניעת אלימות נגד נשים, הצגה מקסימה על בני נוער בסמים, כל 

 הדברים האלה, מומלץ, תגיעו, זה בבית צוותא המחודש.
  אריה פכטר:

 מוכרים כרטיסים?
 אלאלוף:-לירז גונן

 מוכרים כרטיסים במתנ"ס בפוטו מוטיל, במועצה ובבית הנוער. 
 אריאל וייסוול:

 הכל פורסם. 
  אריה פכטר:

 יפה. אני רואה שיש פעילות. 
 אלאלוף:-לירז גונן

 עובדים פה. 
  אריה פכטר:

  חברים, תודה רבה, שיהיה לכם ערב נעים.
 

 
 

 הישיבה ננעלה
 

 יורם אורבך

 מנכ"ל המועצה

 אריה פכטר

 ראש המועצה


