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 19/10פרוטוקול 
 המניין אשר התקיימהמן מישיבת מועצה 

 2019 ספטמבר 24 "טתשע באלול דכ"ביום שלישי 
 

אלאלוף, אליהו פלוריזדה, גרגורי דובקין, ז'אנה -עו"ד לירז גונןאריה פכטר,   נוכחים:
י, אברהם קושניר, יעקב פרידמן, יובל בן בסט, אריאל ווייסוול, אוריאל תנעמ

 . הרמבם
 

 זל שאול. מ ם:חסרי
 

מנהלת לשכת  –גזבר, לאה רזון  –מנכ"ל, משה אלזרט  –יורם אורבך  משתתפים:
 . המעמד לקידום האישה – רימה יולירה"מ, 

 
 18:00  הישיבה התחילה בשעה

 03:02 הסתיימה בשעה
 
 ל סדר היום:ע

 . שאילתות .1

 . 9-19-ו 8-19אישור פרוטוקולי ישיבות  .2

לטובת הגדלת הספרייה ובניית ₪  6,500,000על סך  605אישור תב"ר מספר  .3
 מחלקת שפ"ח. 

על פי הטבלה  2019-2023אישור אמות המידה ותקצוב מפעל הפיס שנים  .4
 המצורפת. 

 . צירוף המועצה המקומית לאיגוד ערים, שירותים וטרינריים גוש דן .5
 

  מר אריה פכטר:
. אני מצטער שהישיבה נדחתה כי אני לא 10-19י שמח לפתוח את ישיבה מספר אנ

הייתי בקו הבריאות ולכן היא נדחתה ומי שדואג ודאג, תודה רבה, אבל המצב שלי 
 חזר לקדמותו והכל בסדר, אז תודה רבה שאנשים התעניינו ובדקו ודרשו לשלומי. 

 אשפה ופסולת. נעבור לשאילתות. שאילתא של יובל בן בסט, פינוי 
"בעקבות זכייתה של החברה החדשה והליקויים בפינוי, לאור הסבלנות שגילו כל 
הצדדים לטובת פתרון, היתה מחשבה לעשות ישיבה שלא מן המניין. ברצוננו לדעת 
איזה פתרונות נקטה המועצה עד כה, האם נשקלת האפשרות להגדלת המודעות 

ך שיוסף שלט תזכורת ברחוב והאם ניתן שהתושבים יפנו גזם ואשפה ביום הקבוע כ
להכשיר פקח דרוזי / ערבי שבימי שבת וחג יפקח על הסדר והניקיון בפארקים ובגינות 

 כולל מתן דוחות?". 
אני רוצה לומר לכם שנכון שיצאנו למכרז לפני קרוב לשלושה חודשים ובהתחלה היו 

די כך שהם מסיימים את לנו בעיות מאוד מאוד מאוד גדולות עם הקבלנים שזכו, עד כ
העבודה. הוצאנו להם מכתב שהם מסיימים את העבודה כי אני ביקשתי מהם רכבים 
חדשים ושינוי דרסטי בהתנהגות שלהם. ואני חייב לציין שהם קנו גם לדחס רכב חדש 
וגם לגזם רכב חדש. והשינוי שנעשה הוא שינוי קיצוני ואנחנו לא מוותרים. אנו 

ים ובודקים, אבל אני מרגיש שגם יש שיתוף פעולה די פורה קונסים אותם ומסתובב
עם התושבים. אנחנו אוכפים, נותנים דוחות, לא מוותרים ואני מאוד מקווה שנגיע 

שאם לדוגמא לאיזשהו שלב שאנשים יבינו שגזם מוציאים בימי הפינוי כי סך הכל 
יוציאו גזם. ברחוב אחד העם מפנים ביום שני, לא סביר שביום שני בערב אנשים 

 ואנחנו אוכפים ונותנים דוחות. אבל יש שיפור בנושא הזה. 
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אותו דבר גם בנושא הדחס. בהתחלה היה רכב שהיה נוזל, חייבנו אותם ברכבים 
חדשים. נכון להיום יש לנו שני רכבים חדשים, אנחנו חושבים על איזשהו סלוגן 

 לפרסם על הרכב והמצב הוא הרבה יותר טוב. 
 

 קושניר: אנה'ז 'גב
 ועדיין בסופי שבוע וחגים יש, 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

אנחנו לא מתכוננים לקחת, לא דרוזים ולא ערבים. אנחנו יישוב קטן, אין שום הצדקה 
להעסיק ערבי או דרוזי בגלל פארק אחד. מה שכן, יכול מאוד להיות וזה יהיה בשלב 

 הבא, נשים מצלמות בפארקים ואז נדע. 
 

 ידמן:מר יעקב פר
 יש המון תושבים לא מאזור שמגיעים, זה בעיה. 

 
 מר אריאל ווייסוול:

 שקים הוציאו מפארק השבעה.  45נכון, משהו נורא. למחרת הבחירות 
 

 מר יעקב פרידמן:
 עזוב, אחרי הבחירות זה בסדר, אבל אתמול הלכתי, 

 
 מר אריאל ווייסוול:

 שקים.  45, חצי ריק והכל בחוץ. 1100יש שם מוטמן קרקע, יש שני פחים 
 

 מר אברהם הרמבם:
 אני עובר משם כל בוקר ואני רואה את הזוהמה. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 אבל למה אתה לא אומר, אברהם, שאתה עובר בבוקר לפעמים אתה פוגש אותי. 
 

 מר אברהם הרמבם:
 אני פוגש את הבן אדם שמנקה, כל הכבוד לו. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 מי שולח אותו?

 
 מר אברהם הרמבם:

 אני שמח לפגוש אותך כל בוקר. 
 

 מר יעקב פרידמן:
שולחנות,  8גן אריה יצחק, שבוע שעבר אני עושה את ההליכה שלי, הביאו שמה איזה 

, רק במקרה הכרתי אותם, אני לא כיסאות, עשו יום הולדת, עשרות אנשים 50איזה 
, במקרה הכרתי אותם ואני יכולתי גם להגיד לו שזה יגמר תאספו מכיר את התושבים

את הכל ויש שמה מכולה גדולה, אל תשאירו את זה כאן. כשחזרתי אחרי שעתיים, 
 חלק מהשקים היו. 

 
 מר אריאל ווייסוול:

 הכל מתחיל ונגמר בחינוך. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
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לצערי הרב אנחנו נתקין שם מצלמות. כשבנינו את הפארק שמנו בכוונה טמון קרקע 
. יש בשני הצדדים, בצד אחד יש טמון מטר אולי 50בקצה של הפארק, מרחק של 

ואני גם עובר שם בשבתות בצהריים שאני עושה  1100קרקע, בצד השני יש עגלה 
 הליכה ואני מעיר. 

 
 מר אוריאל תנעמי:

ה להוסיף ולהגיד לכם, דיברנו לפני שלושה חודשים, היה בלגן לא נורמאלי אני רק רוצ
עם הפחים הירוקים, אכן יש שיפור די משמעותי. מה שכן, אני רוצה לבקש שתצא 
הנחיה לפקחים שאוכפים את החוק, שיאפשרו לאנשים להוציא את הגזם גם אם זה 

הספציפי, שאדם רצה  באותו יום ועוד לא לקחו, כי היה מקרה, לא חשוב המקרה
להוציא החוצה. כל עוד שהמשאית עוד לא עברה ולקחה, אין בעיה. אבל אם כבר 
עברה ולקחה, נגמר הסיפור. נכון שאנחנו רוצים להוציא יום קודם, אבל אם המשאית 

 לא הלכה, אז הגיוני שהוא יוציא. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
קשה לי להאמין, אורי. אנחנו לא מחפשים את התושבים. אז אם זה היה איזה פקח 
לא בסדר, אני לא רוצה להגיד יותר חמור, כי אם הוא הוציא את הגזם בשבע בבוקר 

 והמשאית של הגזם עוד לא עברה, אז מה? אין בעיה. 
 

 מר אריאל ווייסוול:
-ב מסוים, מסיימים בערך ב. היא מתחילה ברחו11:00, 10:00נכון, לפעמים עד 

13:00 ,14:00 . 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 אז בכזה דבר תרימו אלי טלפון ואני מאפשר לצאת ואנחנו לא מחפשים אותם. 

מקרי ניסיון אונס, ברצוננו לדעת באיזה  רישות אזור במצלמות. "לאור שני שתיים, 
ואם יתנו הוראות  להמצישלב נמצא פרויקט פריסת מצלמות באזור במסגרת פרויקט 

 לשיטור המקומי והפיקוח בנידון". 
אנחנו עובדים בשיתוף משטרת ישראל לגבי המצלמות, אנחנו כבר רישתנו, אנחנו 

משטרת ישראל.  עם מצילה ועםביחד יודעים איפה אנחנו רוצים לשים את המצלמות 
אנחנו בשלב של לקבל הצעות מחיר על המצלמות, אחרי שנדע בדיוק מה העלויות, 

 אנחנו נפתח תב"ר על הנושא של המשימות. 
 

 אנה קושניר:'ז 'גב
 נדמה לי שפתחנו. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 אני חושב שהוא נמוך מדי. 
 

 אנה קושניר:'ז 'גב
 אוקי. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

ל זה אמרתי, התב"ר הוא נמוך מדי לפי מה שאני מבין, אנחנו נגדיל את התב"ר בגל
 ואנחנו נעשה מצלמות. 

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 ויהיה תצפיתן? 24/7וזה יהיה מוקלט 
 

 מר אריאל ווייסוול:
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 לא, לא יהיה מוקד. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 אין לנו אפשרות לשים מוקד כי הכל עניין של כסף. 

 
 גרגורי דובקין:מר 

 אבל זה נקלט איפשהו?
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 בטח. 

 
 מר אריאל ווייסוול:

זה זיכרון של שבועיים, שלושה לפחות. ובקשר למה ששאלת בהתחלה, זה בטיפול. 
הרי התחלת עם האונס. זה בטיפול עוד הרבה הרבה לפני שזה התפרסם ואנחנו 

 מודעים להכל. 
 

 אנה קושניר:'ז 'גב
לא, בסדר, אנחנו לא שואלים על המקרה הספציפי, אנחנו אומרים שבגלל המקרה 

 הזה זה היה עוזר אם היו מצלמות. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 מאוד מקווה שיצליחו לעלות על זה. זה בטיפול ביחד עם משטרת ישראל ו

הצגת תוכנית מתאר כוללנית: "באחת מישיבות האחרונות במועצה הובטח שתוצג 
וכנית מתאר כוללנית בספטמבר, מתי היא תוצג ומהם השלבים לאחריה והאם פינוי ת

 בינוי בקפלן נכלל בתוכה ומתי ייצא לפועל?". 
תראו, נכון שאני ביקשתי להציג כבר את התוכנית מתאר בספטמבר. ברגע האחרון 
גילינו שאנחנו לא כל כך מסכימים עם תוכנית המתאר. אני החלטתי שאנחנו ניקח 

. מי שעשה לנו את התוכנית אב, שהוא ייעץ לנו גם בתוכנית המתאר. ברה מייעצתח
תוכנית המתאר זה דבר די רציני ליישוב. מחר אנחנו נפגשים עם אלה שהכינו את 
תוכנית המתאר ביחד עם החברה המייעצת לעשות תיקונים לגבי תוכנית המתאר. 

ושבים באזור, אנחנו נציג לאחר שנסיים הכל נקבל החלטה שזה הדבר הכי טוב לת
אותה. נכון שאני הייתי בטוח שאנחנו מציגים אותה בספטמבר, אבל גילינו כמה 
טעויות בתוכנית המתאר, אז זה לא קונץ להציג את תוכנית המתאר ואחרי זה נתחרט 

 שלא בדקנו את זה טוב טוב טוב טוב. 
 

 אנה קושניר:'ז 'גב
 נותנים לנו איזה תוספת של השטח?

 
 מ:"רה -ריה פכטר מר א

 לא. במדינת ישראל לא מחלקים שטחים. 
 

 אנה קושניר:'ז 'גב
 לא, בשביל שיצחק שדה ייצא לפועל. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 לא, חשבתי שאת מתכוונת שטחים בפארק אריאל שרון אולי נותנים לנו. 
 

 אנה קושניר:'ז 'גב
 לא, מה פתאום, אני מדברת על תוכנית מתאר. 
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 אריאל ווייסוול:מר 
 שטח השלמה. 

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 שטח השלמה, בדיוק. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 בתוכנית המתאר אנחנו עמדנו על זה שנקבל, 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

 יהיה שם ייעוד למגורים? 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 כן. בתוכנית המתאר אנחנו עמדנו על זה שנקבל, 

 
 יר:אנה קושנ'ז 'גב

 באזור תעשייה שם. 
 

 מר אריאל ווייסוול:
 כן, וגם המינהל. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

עמדנו על זה שנקבל שמה קרקע משלימה. אני גם הייתי אצל מנהל המחוז במינהל 
לפני שבועיים בערך, ביקשתי מהם שהם לא יתנגדו לקבלת הקרקע. לשמחתי הוא 
הבטיח לי שהם לא יתנגדו. גם הוא ביקש ממני שאנחנו נבוא ביחד עם אלה שעושים 

קע שלהם שם ולכן זה קצת את תוכנית המתאר, להציג לו מה אנחנו מתכננים בקר
מתעכב. אז אני אמרתי, עדיף לחשוב עוד פעמיים, לבוא בהחלטה מגובשת, שלא 

 נתחרט יותר מאוחר. 
לגבי קפלן, זה לא צריך להיות כלול בתוכנית המתאר כי זה כבר אושר בכל הועדות. 

, , אם הם לא הודיעו3הם כבר נדמה לי הודיעו לדיירים שתוך שלושה חודשים לקפלן 
הולכים לפנות  3חודשים, כי את קפלן  3יודיעו היום, מחר, שהם צריכים לפנות תוך 

, שלא ייווצר איזשהו מצב שהבניין יפול או 3כי בחפירה זה יהיה בסמיכות לקפלן 
משהו כזה. אבל ברגע שהם מבקשים מהדיירים לפנות, הם צריכים לשלם להם 

אינטרס שלהם להתחיל לעבוד. הם שכירויות. אז ברגע שמתחילים עם שכירויות, ה
ביקשו כבר שובר לתשלום אגרות והיטלים ואם ביקשו שובר לתשלום אגרות גם 

 והיטלים, אז המסקנה שהם יתחילו לעבוד. 
 

 יובל בן בסט הצטרף לישיבה
 

ארבע, "הקמת גדר אקוסטית ביישוב לאור פרויקט סלילת המסילה הרביעית, האם 
י ישראל שבו מצוין שאכן תוקם חומה אקוסטית נשלח מכתב למועצה מטעם נתיב

 והאם המועצה תסכים לתת חסות ... התושבים". 
אנשי מע"צ וכל מי שאחראי על המסילה הרביעית היום היתה לנו פגישה מאוד רחבה 

ועל כל העבודות. הולכים להוסיף שתי מסילות. כל המסילות הן צפונה, זה לא לכיוון 
, היום המסילה עובדת כאן, הכל הולך לכיוון הפארק. 1אזור, זה צפונה. אם זה כביש 

עת מה הם לא רוצים לעשות קיר אקוסטי. אני ביקשתי מהם היום שאני רוצה לד
אורך הקיר, מאיזה חומר הקיר יבנה ולאיזה גובה הוא יבנה. וקרן ריאליטי, שזה 
הקרקע שלהם מפה עד לפה, הגישו התנגדות, כי פה הם לא רוצים לבנות קיר אקוסטי. 

 אני הצעתי לקרן הריאליטי שיגישו התנגדות. 
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 לירז גונן אלאלוף: 'גב
 למה הם לא רוצים?

 
 מר אריאל ווייסוול:

ברגע שהופקדה התוכנית זה עדיין תעשייה. כשהם הוציאו את התוכנית זה היה כי 
 עדיין תעשייה. כשזה ישתנה, אז אני מאמין שיעשו. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

זה ישתנה למגורים. בהתנגדויות של קרן ריאליטי הם פסלו את ההתנגדות של קרן 
היום. אבל לא ייווצר שם ריאליטי. אני ביקשתי מהם שיבדקו את זה עוד פעם גם 

מצב שיבנו שם מגורים שלא יהיה שם קיר. במקסימום אנחנו נחייב את היזם לבנות 
שם קיר. לא ייווצר מצב שלא יהיה שם קיר. כמו שאמרתי, במקסימום נחייב את 

 היזם. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
 נכון, כתנאי להיתר. 

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 איפה תהיה תחנת הרכבת?
 

 מר אריאל ווייסוול:
 הזה.  V-בדיוק שם, בדיוק ב

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 במתחם הזה. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
 אה, זה מה שהם חופרים עכשיו?

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

צר יותר. לא, לא. מה שחופרים, הולכים להוסיף עוד מסילות לרכבת. המובל יהיה 
הם פוחדים שתהיה גלישה של מים. אז שתהיה גלישה של מים, שיהיה למים לאן 

 להיכנס. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
 זהו, כי הם אמרו שהם עושים בצד השני. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 גם בצד השני עושים, גם בצד הזה עושים. 
 

 מר אריאל ווייסוול:
 גם לכיוון מקווה. 

 
 ושניר:אנה ק'ז 'גב

 אז זה לא התחום המוניציפאלי שלנו. 
 

 מר אריאל ווייסוול:
 לא, לא, שום דבר לא שלנו. 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב
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 לא, לא, זה של מקווה. 
 

 מר יובל בן בסט:
 היה את התחנת רכבת, היינו יכולים להרוויח הרבה כסף.  המוניציפליהתחום אם 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

 אבל זה גם קרוב אלינו, זה נהדר. 
 

 מר אריאל ווייסוול:
 מה לעשות, זה לא שלנו. 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

 אבל יהיו כאלה שיגידו שתחנת רכבת זה לא טוב, זה רעש ובלגן. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 אני מתפלא איך מקווה נתנו לקחת להם את השטחים שם. 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

 מתפלאת. ויש להם חוק מיוחד שאסור לגעת.  אני גם
 

 מר יובל בן בסט:
 לא, אבל זה רק חכירה לכמה שנים. 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

 לא, אבל יש להם חוק מיוחד לאיזה מאה שנה. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 זה לחמש שנים. 

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 יהיה לנו גישה מתוך היישוב לתחנת הרכבת?
 

 מ:"רה -פכטר  מר אריה
 . 44כן, בטח. אנחנו מתכננים לעשות עוד יציאה אחת לכביש 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

 לכיוון ירושלים?
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
ואז יהיה ישר לפה ואני מאוד מקווה שיתנו לנו יציאה  44לא. עוד יציאה אחת לכביש 

  , לכיוון ירושלים. לכיוון תל אביב פסלו את זה.1לכביש 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
 בסדר, בוא נתחיל עם לכיוון ירושלים. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

להיכנס לתל אביב הכל פקוק אז אני נלחם היום שיתנו  1כי כל זה פקוק. גם בכביש 
 . פה זה אושר כבר. 44-לנו לכיוון ירושלים ועוד יציאה אחת נוספת ל

 
 אנה קושניר:'ז 'גב
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 האזור תעשייה שם?
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 כן. 

 
 מר גרגורי דובקין:

אריה, בין תחנת רכבת לאזור רחוב ברזילאי יש את השטח החקלאי הזה. אני מניח 
 שהתחנת רכבת לא תישאר שם, יבנה משהו? 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

 זה לא שלנו, זה של מקווה. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 זה של מקווה. השטח של אזור זה עד כאן. 

 
 מר גרגורי דובקין:

 כן, זה ברור, מה יבנה פה? 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 הם חופרים פה את האגם הזה. 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

 לניקוז. 
 

 מר גרגורי דובקין:
 זאת אומרת שתחנת רכבת תהיה באמצע שום מקום? 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

כן. אבל פה יהיה מגרש חניה, מתוכנן מגרש חניה גדול כדי שמי שמגיע יוכל להגיע 
דרך הכביש שיהיה פה. יש פה יציאה אחת, הוא יכול להגיע לכביש מפה לכאן, תושבי 

 אזור יוכלו להגיע מפה, לקחת ימינה ולהיכנס. 
 

 מר גרגורי דובקין:
 זאת אומרת לעקוף את כל מאגר המים?

 
 מ:"רה - מר אריה פכטר

 כן. 
 

 מר אריאל ווייסוול:
יותר גבוה והוא  1דווקא פה זה יהיה יותר נמוך. הגובה של המאגר מתחיל מכביש 

 יורד לצד, השיפוע הוא לכיוון כאן. 
 

 מר יובל בן בסט:
 והשני גם.  1קודם כל יהיה קיר אקוסטי באמצע של כביש 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 נכון. במסגרת התוכנית הם, 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
 רוצים לעשות בין שני הנתיבים? 
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 מר אריאל ווייסוול:

 לא, אחרי הרכבות, לנתיבים הצפוניים. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
אם הרכבות יעברו כאן, הם בונים עוד קיר אקוסטי בצד הזה של הרכבות. אנחנו 

שיעשו בצד החיצוני?  ביקשנו היום שיבדקו אם אפשר לעשות בצד הזה, כי מה ההיגיון
 . 1עכשיו, אני גם מבין אותם, הם לא יכולים לבנות בצד הזה כי פה התנועה על כביש 

 
 מר אריאל ווייסוול:

 הם חייבים לסגור מסלול. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
הם חייבים לסגור מסלול וזה כביש מרכזי במדינת ישראל. ואמרתי שתבדקו גם את 
זה שהקיר האקוסטי השני יהיה לכיוון של היישוב שלנו. אם תשאלו אותי, אני לא 

 מאמין שייצא, אבל הם צריכים לחזור אלי עם תשובות. 
 

 מר יובל בן בסט:
קיר אחד והם הולכים לבנות עוד אגב, רחוב הרצוג, ירושלים ירוויחו פעמיים, כי יש 

 קיר. זאת אומרת, יש שטח שזה יהיה כפול אפילו, קיר כפול, מי שבירושלים שם. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
 לא, הקיר זה לצד השני. 

 
 מר יובל בן בסט:

לא, לא. יש את הקיר הישן ואז הם הולכים גם לבנות עוד אחד אז יהיה להם שניים 
 והם ירוויחו הכי. 

ש המשך שלדעתי מאוד חשוב גם שיציגו לנו, שיבואו פעם לפני ישיבת מועצה, שזה י
פתוח גם לתושבים וגם לנו, שאחרי שיתנו לנו את כל התשובות, שיבואו לפה ויעשו 
איזשהו מפגש תושבים, מנתיבי ישראל. או אפילו שיהיה לנו, כמו שעשו פעם במשטרה 

 גיעו והציגו את התוכנית שלהם? לפני ארבע שנים. אתה זוכר את המפכ"ל שה
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 המפכ"ל לפה?

 
 מר יובל בן בסט:

כן, היה פרויקט של המשטרה שבאו לכאן נציגים קצינים בכירים, הציגו לנו פרויקט, 
 לפני כמה שנים, שהתמקדו בשלושה, ארבעה דברים של אזור. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

רק לתושבים, אז רק לתושבים. אם אנחנו עושים את  יובל, אם אנחנו נעשה את זה
זה לחברי מועצה, אז חברי מועצה. אני אומר עוד פעם, לגבי תושבים, אז אני לא 

 מתכוון שיפתח פה בישיבת מועצה איזשהו שוק. 
 

 מר יובל בן בסט:
 לא, לא, לפני ישיבת המועצה לעשות גם לנו, גם אנחנו יכולים להיות וגם לתושבים. 

 
 אריאל ווייסוול: מר

 מה צריך עוד להציג, יובל, אחרי שאנחנו כבר יודעים הכל?
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 מר יובל בן בסט:
 אחרי שיקבלו את התשובות. יש תושבים שזה מעניין אותם. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

בוא נחכה לתשובות שלהם. אחרי שנקבל את התשובות שלהם נצא בהודעה לתושבים. 
הבנות, יוכלו לשאול אותנו. ירצו להיפגש איתם, נפגיש  אם לתושבים יהיו ספקות ואי

 אותם, אין לי שום בעיה, אני לא משלם להם. 
 

 עידוד אנרגיה ירוקה בישוב והקמת גגות סולאריים בבתי ספר.  –הצעות לסדר 
ביום שהתחילו עם הנושא של הסולאריים, אני חושב שאני הייתי מהראשונים 

בדקו לנו את הגגות הסולאריים ואז נתנו לכל תושב שהזמנתי לפה כל מיני חברות שי
אגורות, נדמה  36נדמה לי, היום הם נותנים  2.04שקל על קילו ואט חשמל.  2נדמה לי 

 שקלים. ואז הבאתי אותם לבדוק. הבעיה שהם רוצים הסכמים.  2לי. אז הם נתנו 
 

 מר יעקב פרידמן:
 אגורות? 36על 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

קלים הם רוצים לעשרים שנה ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו על בתי ש 2גם על 
הספר, מכיוון שבתי הספר, אם הייתי נותן ביוספטל ועכשיו בנינו ביוספטל. אני 
מתכוון לבנות על מימון. אני לקחתי אותם על הגג של המועצה. לקחתי אותם קודם 

וגם שמה בונים וגם שמה כל הגג של המתנ"ס, כי הגג של המתנ"ס הוא מאוד גדול 
 הסוכנות התנגדה. 

 
 מר אריאל ווייסוול:

 יש גם מזגנים, יש זה. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
מטר ואני לא הולך למכור את הגגות לעשרים  1,000הסוכנות התנגדה כי שם זה גג של 

שנה בשביל כסף קטן. אין בזה שום היגיון. ואני אומר לכם, אז אני קיבלתי, כשאני 
אגורות. נכון שאז הפנלים עלו הרבה  36שקל והיום נדמה לי שזה  2.04תי זה היה בדק

יותר יקר ממה שעולים היום, אבל אז זה היה מאוד כלכלי ולא עשינו את זה. אז אין 
 בזה שום היגיון. 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

 זה גם הולך ופוחת האפקטיביות שלהם אחרי כמה שנים. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 נכון, נכון, נכון. 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

 צריך הרבה לתחזק את זה. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 נכון, נכון. 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

אחרי חמש שנים ראשונות האפקטיביות הולכת ויורדת. אני יודעת, יש לי לקוח שעשה 
 וגם אני ביררתי לעשות. 

 



11 

 

 מר יובל בן בסט:
כן. יש מהפכה בשנתיים האחרונות אז שווה לבדוק את זה שוב פעם. בדקתי את זה גם 

 שקל, פעם זה אולי היה כפול או משולש.  180,000-היום מערכת עולה בסביבות ה
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 שקל, תלוי בגודל הגג.  180,000יובל, אתה אומר לי עולה 

 
 מר יובל בן בסט:

 נכון. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
שקל. אם אתה עושה מעל בית  50,000ואחד ₪ מיליון  2להיות אחד שיעלה לך יכול 

שקל, זה תלוי בגודל של הגג. זה לא אינדיקציה מה  40,000, 30,000מגורים, זה יעלה 
 שאתה אומר. 

 
 מר יובל בן בסט:

נכון, אני אומר בממוצע. עכשיו, כשבדקנו באמת גם בבתי הספר, אפילו ביוספטל, בית 
שקל בחודש. זה משמעותי. אני מדבר  10,000-ל 5,000ול לקבל הכנסה של בין הספר יכ

על השינויים שנעשו טכנולוגית, כי באמת המערכות הרבה יותר זולות. וגם אם נחריג 
את בתי הספר וגם אם יש בניינים שרוצים לעשות כאיזושהי החלטה לקדם את זה, 

את זה, אני חושב שבאופן עקרוני  גם אם אדם פרטי או גם אם בניינים רוצים לעשות
 ההחלטה יכולה להיות כזאת שנקדם את זה. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 אין בעיה, יובל, יש חוקים במדינת ישראל. 
 

 מר יובל בן בסט:
 נכון. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

מי שרוצה לעשות פנלים על גג פרטי, יגיש בקשה במועצה, יעשה. יש לחבר שלי, יעקב 
שקלים ואז  2.04גורבן, יש לו פנלים. הוא עשה את זה לפני עשר שנים, הוא קיבל אז 

הוא הביא לי את החברה שעשו את זה. אני אומר, מי שרוצה, מפעל שרוצה לעשות 
ה תאשר את זה. למוסדות חינוך, אני אומר כזה דבר, יגיש בקשה, אני מאמין שהועד

 עוד פעם, 
 

 מר אריאל ווייסוול:
 זה לא כזה סכומים של הכנסות. 

 
 מר יובל בן בסט:

 זה סכומים גבוהים היום. 
 

 מר אריאל ווייסוול:
 לא. לא. 

 
 מר גרגורי דובקין:

חברים, אנחנו מדברים באוויר סכומים כאלה או סכומים אחרים. אני מבקש אם ככה 
לזמן לאיזושהי ישיבת מועצה יועץ לנושאים האלה שיציג לנו עלויות ורווחים 

 אפשריים. 
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 מ:"רה -מר אריה פכטר 
אני על גגות של המועצה לא מתכונן לעשות כי בגגות האלה הם קושרים אותי למשך 

 בכדי לקבל כמה שקלים אני לא הולך למכור את הגג. עשרים שנה. 
 

 מר יעקב פרידמן:
אם זה מבנים ציבוריים, אתה לפני רגע אמרת מתנ"ס, בתי ספר, יש התפתחות, יש 

 בניה. 
 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
יובל, אני אגיד לך יתרה מכך, גם אם היינו עושים במוסדות החינוך, פעם חשבתי על 

 זה ועשינו איזושהי בדיקה, ההורים התחילו להגיש התנגדויות. 
 

 מר יובל בן בסט:
 אז אנחנו מעודדים אנרגיה ירוקה? 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

מעודדים אנרגיה ירוקה. כל תושב שירצה לעשות על הגג שלו באופן פרטי או כל בעל 
 עסק שירצה לעשות בעסק שלו, אני מאמין שהועדה תאשר לו לעשות את זה. 

 
 :מר אוריאל תנעמי

 זה מותר לו בחוק, זה לא קשור להחלטות מועצה. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 שכאלה לבתי הישוב. מה הכוונה, יובל?שתיים, הצעה לקידום אירוע חיים 

 
 מר יובל בן בסט:

יה המבוגרת שבאו, הקימו פה, הולכת יהכוונה היא שלצערנו הרב האוכלוס
ומתדלדלת. ואני חשבתי עכשיו, היה שמה אצל שקוב, זה בא ממנו האמת, הוא בא 

ט ואומר בואו נעשה איזשהו אירוע לותיקים, שיספרו את הסיפור של הישוב, שנקלי
את זה, נעשה פעם גם לדורות הבאים. זה צריך להיות באמת משהו מסודר, משהו 

וזה  באמת גם להקליט אותו, שיהיה. אפילו לשמוע למשל אנשים מיצחק אלישייב
חבל, כי גם לפני חודש מישהו גם נפטר, ניצול שואה. צריך לעשות כמו שעושים לניצולי 

הרבה יותר טוב, נעשה פעם אירוע  שואה את הסיפור שלהם אבל בואו נעשה משהו
לטובת הדורות הבאים. כל יום שעובר זה  60-וה 50-באמת לספר על אזור של שנות ה

 מישהו פחות שיספר את הסיפור. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
 גם יענקל'ה יכול לספר לנו. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 קחת כזה דבר עליה. יובל, צריך לבדוק את זה. אני לא בטוח שהמועצה צריכה ל
 

 מר יעקב פרידמן:
אני אגיד לך משהו, יש פה איזה רעיון טוב, אני לא בטוח מועצה, אפשר להקים 

 איזושהי עמותה שתטפל בזה. זה פרויקט, זה משהו שיכול לקחת הרבה זמן. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
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יובל, את מי אתה מראיין, את מי לא? שלא יהיו נפגעים. בסוף אתה רוצה לברך ואתה 
 יוצא מקלל. 

 
 מר יעקב פרידמן:

 יובל, תרים את זה, אני מוכן גם להשתתף. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
 זה נשמע נהדר, אבל לא של המועצה. 

 
 מר יעקב פרידמן:

 אולי עמותה, ארגון, קבוצה. 
 

 ן אלאלוף:לירז גונ 'גב
 יש מספיק קבוצות באזור שאפשר לרתום אותם לדבר הזה. 

 
 מר יובל בן בסט:

 פשוט כמה שיותר מוקדם יותר טוב. כל יום שעובר זה פחות. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
יש את "עזרה מלב אל לב" של ראובן, שיש לו קשר עם האנשים האלה. אני מוכנה גם 

 לעזור. 
 

  מר יובל בן בסט:
 ך לחשוב מי האנשים האלה וצריך לקדם את זה. צרי

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 בסדר, אנחנו לא פוסלים את זה. 
 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(
 

 מר יעקב פרידמן:
 יובל, אני מוכן להיות איתך בפרויקט הזה, זה מעניין. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 פותחים את המוזיאון על המצודה, כולם מוזמנים. כנראה אנחנו  10.10-ב
חסון, מנכ"ל רשות העתיקות, שהוא מגיע. אני אני צריך לקבל תשובה מישראל 

דיברתי איתו שלשום בטלפון, הוא הבטיח לי שהוא יחזור אלי בתשובה היום, הוא 
 20:30-ולאחר מכן, ב 18:30עוד לא חזר. אני מקווה שהוא יבוא, הפתיחה בסביבות 

יש את פבלו רוזנברג על המצודה, אז אתם כמובן מוזמנים. זה יוצא ביום חמישי 
 למחרת כיפור. 

ל פי פרסום בוטלה ההוראה של משרד החינוך, , עעמותות ת"הזמנ –הצעה לסדר 
חשבנו לידע מראש את ההורים, על כניסת עמותות לבתי ספר ממלכתיים. הצעתנו 
היא כי מועצת אזור תחליט כי על מנהלות בתי הספר והגננות בגנים תחול החובה 

 לעדכן כל הורה על כניסה של עמותה לבית ספר או לגן". 
חינוך מצוינת. אני סומך בעיניים עצומות גם על מנהלות  תראו, חברים, יש לנו מערכת

בתי הספר וגם על מנהלת המחלקה לחינוך. כל עמותה שרוצה להיכנס לבית הספר 
צריכה לעבור את האישור של מנהלת מחלקת החינוך ומנהלת בית הספר ואני לא 

היישוב.  הולך להודיע, לעשות עם זה שוק. אחד ההורים יתנגד ואז יהיה לי טררם בכל
 מה שמקובל על מנהלת בית הספר ועל מנהלת מחלקת החינוך, זה מה שיהיה. 
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 מר יובל בן בסט:
 אז שיהיה מחובתה ליידע את ההורים. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 זה ברור שהם יפרסמו שמחר מתחילה איזושהי עמותה. 
 

 מר אריאל ווייסוול:
 ? ממה זה בא? מה זה עמותה? מה עומד מאחורי זה

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 יש עמותות, 
 

 מר אריאל ווייסוול:
 לא, יש לנו אצלנו?

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 כרגע אצלנו אין עדיין. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
 אז צריך לטפל בזה ברמה הבית ספרית. 

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

לדוגמא, יש עמותות שהן אנטי דתיות ויש עמותות שהן כן דתיות. אז לא מתאים 
 שעמותה אנטי דתית תיכנס למימון. 

 
 מר יעקב פרידמן:

קודם כל, אני חושב שאת צודקת, אבל אריה אמר, יש פה מנהלת מחלקת חינוך 
מצוינת ויש מנהלות טובות ויש מערכת חינוך. אני בטוח שלא יעשו פה את השגיאות 

 האלה. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 הם יעשו את הסלקציה מי כן יכול ומי לא יכול. 

 
 מר יעקב פרידמן:

החינוך וכן מגיעות, כמו זהירות בדרכים, כמו דברים יש עמותות שעובדות עם משרד 
 כאלה. 

 
 מר יובל בן בסט:

 אין בעיה, על זה לא מדובר. כל מה שיש לו זיקה פוליטית. 
 

 מר יעקב פרידמן:
 הדתה ופוליטיקה אני בעד. הדתה ופוליטיקה לא להיכנס לחינוך, אני בעד. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

ה. יש ועד הורים, כל דבר נעשה בשיתוף ועד ההורים. לא אני לא הולך לעדכן כל הור
הולכים להודיע לאלמוני ופלוני, אם הוא לא בבית בכל זאת לבוא אליו, מישהו ידפוק 

 . Yאו  Xלו בדלת, יגיד לו תשמע, בשבוע הבא נכנסת עמותה 
 

 אנה קושניר:'ז 'גב
 לא על זה מדובר, ברור שדרך ועד ההורים. 
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 מר יעקב פרידמן:

 הם מדברים, בצדק אבל, על פוליטיקה ועל זה, אז בצדק. 
 

 אנה קושניר:'ז 'גב
 ברור, מדברים על הקיצוניים, לא פוליטי ולא דתי, זה הכל. 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

 אני חושבת שאולי צריך לטפל בזה ברמת ועד ההורים הישובי. 
 

 מר יובל בן בסט:
 ו נגד הדברים האלה. אגב, יש מועצות ועיריות שהצביעו בעד א

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 בגלל זה העלינו את זה. 
 

 מר אוריאל תנעמי:
 למה, קרה משהו חריג? 

 
 מר יובל בן בסט:

 לא, בגלל השינוי של משרד החינוך. 
 

 מר אריאל ווייסוול:
תחבורה ציבורית בשבת והחלת ריבונות בבקעה, דרישות והקשיים בדרך  -הנה 

 לאחדות. מי רוצה את זה? ביבי רוצה תחבורה בשבת? לא. אני אומר, זה הקשיים. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
ברגע שאיזושהי עמותה באמת תרצה, ננחה את מנהלת מחלקת טוב, הלאה. אין בעיה, 

עדים, שהועדים ידעו שמישהו אמור להיכנס לפה וזה החינוך שתהיה בקשר עם הו
 הכל בשיתוף פעולה. 

 למועצה אין סמכות לפקח על גנים פרטיים.  –הצעה לפיקוח על גנים פרטיים 
 

 מר יובל בן בסט:
 נכון. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 הסמכות נתונה רק בידי שר העבודה והרווחה וזה בחוק. 
 

 מר יובל בן בסט:
 מציעים פה שלפחות כל גן פרטי יתן למחלקת החינוך תעודת יושר. מה שאנחנו 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 זה לא בסמכותנו אבל. 
 

 מר יעקב פרידמן:
 הוא לא חייב. 

 
 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 
 אנה קושניר:'ז 'גב
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 מבחינת רישוי עסקים הוא לא צריך היתר? 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 הוא לא צריך רישיון עסק. 

 
 מר יורם אורבך:

 אם הוא היה צריך רישיון עסק יכולת לכפות עליו מה שאתה רוצה. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 לא צריך רישיון. 

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 איך יכול להיות? 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
לפנות שגדעון סער היה שר החינוך הוא היה פה ואמרתי לו גדעון, לא נראה לי סביר, 
ואני זוכר איך אמרתי לו, לא נראה לי סביר שהיום זונה שעובדת בכביש, סליחה על 
הביטוי, משכירה נכס והיא יכולה לפתוח גן ילדים. לא נראה לי. איך אתם לא 

 אוכפים? הוא אומר אין לנו מה לעשות. 
 

 מר יעקב פרידמן:
 שיעשו חוק. 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

 זה לא במשרד החינוך, לדעתי, זה בתמ"ת. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
זה במשרד הרווחה. ואני העליתי את זה כבר לפני שש, שבע שנים וזה בחוק. מה אומר 
הפיקוח? השר ימנה מפקחים לעניין חוק זה אשר יהיו רשאים להיכנס לכל מעון 

 חובת רישיון חלה על ניהולו. רק שר הרווחה ממנה מפקחים. ש
 

 אנה קושניר:'ז 'גב
 אבל שוב פעם, רישיון, 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 הם לא צריכים רישיון. 
 

 אנה קושניר:'ז 'גב
 אתה הקראית הרגע שמפקחים מגיעים למי שיש לו רישיון. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 מעון שחובת רישיון חלה על ניהולו. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
 אבל אין חובת רישיון. 

 
  אנה קושניר:'ז 'גב

 על כמה וכמה שפה אין חובת רישיון ואין פיקוח. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
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 מי שנותן לו את הרישיון זה משרד הרווחה. 
 

 אנה קושניר:'ז 'גב
 אז הם כן צריכים רישיון רק של משרד, 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

אבל זה משרד הרווחה. זה כמו המעונות בויצ"ו ובנעמ"ת, מי מפקח על זה? משרד 
 הרווחה. זה לא הרשויות בכלל. 

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 אז גנים פרטיים גם משרד הרווחה מטפל?
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
 לא, גנים פרטיים לא. הם לא מפוקחים על ידי אף אחד. 

 
 מר יובל בן בסט:

יש כבר עיריות שכן התחילו לעשות פיקוח אבל אני אומר דבר יותר פשוט מזה, אתה 
מדבר על גנים, לבקש, פשוט להגיד להם חבר'ה, אתם רוצים? תנו רק בבקשה רק 

 רישיון מהמשטרה של אזרח, מה שנקרא, 
 

 מ:"רה -ר מר אריה פכט
 הוא לא רוצה לתת לך. 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

 ואם הוא לא נותן מה אתה עושה לו? 
 

 מר יובל בן בסט:
אין בעיה, אבל מי שייתן בוא נפרסם את זה במועצה וככה נעודד אותם באתר 

 המועצה. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 לא רוצה לתת לך. 

 
 מר יובל בן בסט:

 אין בעיה, לא חובה, אבל אני אומר, בוא נתחיל לעודד את זה. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
 אתה פותח אחריות פה גם. 

 
 מר יובל בן בסט:

 איזה אחריות? ברגע שהוא נותן לי תעודת יושר? 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
עובד, איך מישהו נתן דוגמא על גבעתיים. אני ביקשתי שיבדקו לי בגבעתיים איך זה 

זה לא עובד. כשאני אקבל תשובה לגבי גבעתיים איך זה עובד שמה, אם זה סביר 
ומתקבל על הדעת, אנחנו לא נגד, אנחנו בעד, הילדים זה ילדים של כולנו. אנחנו לא 
נגד כזה דבר. אני אגיד לכם את האמת, היה איזשהו גן, אני לא אגיד מי, מה, מו, 

צעקות מתוך הגן. ביקשתי ממחלקת הרווחה  נשמעותשאחד השכנים אמר לי ש
להיכנס לבדוק מה קורה שם. והם התריעו והזהירו. אבל אם תשאלו אותי שהם היו 
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חייבים להכניס אותו, אני לא בטוח. יכלו להגיד לו מותק, תשב בחוץ, מי אתה בכלל 
 בשבילי? 

 
 מר יובל בן בסט:

ך אם קורה משהו, לפחות את שלנו באיזושהי דר 106יש אפשרות לחבר אותם למוקד 
 הגנים שלנו? 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 על מה? למה אני צריך לקחת אחריות על גן פרטי? 
 הלאה, חברים. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

. יש למישהו בעיות, שאלות, בקשות, 9-19-ו 8-19אישור פרוטוקול ישיבה  – 2סעיף 
 דרישות, אי הבנות? מי בעד אישור הפרוטוקול? 

  תודה, אושר פה אחד.
 חלטה :ה

 מאושרים פה אחד.  9-19-ו 8-19פרוטוקולי ישיבות  
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
לטובת הגדלת הספרייה ובניית מחלקת ₪  6,500,000על סך  605אישור תב"ר מספר 

מלש"ח מקרן היטלי ההשבחה. קיבלתם  2.7מלש"ח ממפעל הפיס,  3.8שפ"ח בחלוקה 
את זה, אנחנו הולכים לעשות דבר יפה בספריה. אנחנו הולכים להעביר את השפ"ח 

 ם להגדיל את הספרייה. מעל הספריה ומעל מועדון הנוער וגם אנחנו הולכי
 

 מר אוריאל תנעמי:
 איך לוקחים בחשבון את הנגישות? 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 הכל. 
 

 מר אריאל ווייסוול:
 היום זה תקן, אסור. מעלית והכל. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

יש לנו יועצי נגישות על כל בניה שאנחנו עושים. יש לנו יועצי נגישות. זה יהיה משהו 
 אנחנו לקראת סיום התוכניות.  יפה,

 
 מר אריאל ווייסוול:

 לקראת היתר. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
לקראת יציאה למכרז, אני מאמין שבשלושה, ארבעה חודשים נצא למכרז ואז תחל 

 הבניה. 
 

 מר יובל בן בסט:
 זה לא כבר עלה באחת מישיבות המועצה, העניין הזה של התב"ר?

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 אני חושב שלא. משה, עלה התב"ר הזה של הספריה? 
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 מר יובל בן בסט:
 אני חושב שדיברנו על זה כבר. 

 
 מר אוריאל תנעמי:

 לא, דיברנו רק על התוכנית. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
 דיברנו שיהיה. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

אורי צודק, דיברנו על התוכנית ולא דיברנו על זה. מי בעד אישור התב"ר ירים את 
 היד. תודה. 

 
 החלטה :

לטובת הגדלת הספרייה ובניית מחלקת שפ"ח ₪  6,500,000על סך  605תב"ר מספר 
 מאושר פה אחד.

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 הטבלה המצורפת. על פי  2019-2023אישור אמות המידה ותקצוב מפעל הפיס שנים 
מלש"ח  3.8מתוך זה ₪,  4,189,000 2023אנחנו היינו במפעל הפיס, הם נותנים לנו עד 
פיס לאזרחים הותיקים וגם אם  250,000זה לבניה הזאת מה שאמרנו עכשיו והיתר, 

 לאם, שיש שם את האם לאם, אנחנו נתקצב את זה מהכסף הזה. 
 

 מר אריאל ווייסוול:
 זה תוכנית חומש של מפעל הפיס, תוכנית חדשה. 

 
 מר יובל בן בסט:

 יפה. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
מפעל הפיס, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה איתם ונקווה שנצליח. תראו, היום מפעל 

אנחנו  7קיבלנו יותר, ברגע שאנחנו  6הפיס מתקצב לפי הסוציואקונומי. כשהיינו 
 מקבלים פחות. 

 
 פרידמן: מר יעקב

 מי בודק את הסוציואקונומי?
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 הלמ"ס. 

 
 מר יורם אורבך:

 זה לא רק תושבים, אזורי תעשייה. יש להם כמה קריטריונים שאין לך שליטה. 
 

 מר אריאל ווייסוול:
 כמה אנשים מרוויחים כסף, המשכורות. 

 
 מר אוריאל תנעמי:

 השכלה. 
 

 מר אריאל ווייסוול:
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 השכלה, כן, זה מגוון. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 מי בעד אישור אמות המידה? 

 
 מר אוריאל תנעמי:

 אם לא נאשר, אז מה? 
 

 מר אריאל ווייסוול:
זה משהו שמפעל הפיס דורש את זה, שזה יעבור בישיבת מועצה. זה דרישה של מפעל 

 הפיס. 
 

 החלטה :
 מאושרים פה אחד. 2019-2023אמות המידה ותקצוב מפעל הפיס לשנים 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

צירוף המועצה המקומית לאיגוד ערים, שירותים וטרינריים גוש דן. דחינו  – 4סעיף 
אני גם רוצה את הסעיף כי היה להם דרישות ליועץ המשפטי, הוא לא הספיק לענות. 

 שד"ר רפלוביץ יבוא ויציג למה חשוב לנו להצטרף לאיגוד ערים. 
 

 מר יובל בן בסט:
 יש אפשרות שאנחנו נביא גם מישהו מטעמנו? 

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 אם אתם מביאים את רפלוביץ. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 סליחה, מה זה אתם מביאים מישהו מטעמכם?

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 הוא מציג את ההצעה צד אחד, אנחנו רוצים להביא מישהו שיציג גם את הצד השני. 
 
 ר יובל בן בסט:מ

 אפשרי?
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 אין בעיה, אני רק לא אהבתי מה שאתם אמרתם "צד שלכם". 

 
 מר יובל בן בסט:

 לא, לא, הצד של רפלוביץ. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
אני לא מביא צד שלכם ואני לא מביא צד של הדודה שלי. אני חושב שהשירות 
 הוטרינרי הוא של כולנו, אני חושב שהוא נותן שירותים להרבה מאוד רשויות באזור. 

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 ממש לא. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
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הרבה מאוד רשויות באזור. אני חושב שהוא נותן מענה מצוין למועצה המקומית 
באזור, המועצה תחליט מי ייתן שירותים יותר טובים בשנה הבאה, בשנים הבאות, 

 נוכל לשמוע גם את הצד הזה. 
 

 מר אוריאל תנעמי:
 למה, יש לנו אופציות אחרות? 

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 בוודאי. 
 

 י:מר אוריאל תנעמ
לא, לחזור חזרה לשירות מקומי, כן? זה ידוע, השאלה אם במקום השירות הוטרינרי 

 של האיגוד יש לנו איזה איגוד אחר?
 

 אנה קושניר:'ז 'גב
 אבל השירות הוא לא חוקי. 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

 לא, הוא שואל אם יש איגוד אחר. 
 

 מר אריאל ווייסוול:
 אין. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 ז'אנה, אני הייתי נזהר, 
 

 אנה קושניר:'ז 'גב
 כי יש חוות דעת משפטיות ממשרדי הממשלה שחד משמעית רושמים את זה. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

סליחה, אני הייתי נזהר בזה לא חוקי. את רוצה להגיד לי שהמועצה עושה דברים לא 
חוקיים. לי יש חוות דעת אחרת, גם ד"ר רפלוביץ יהיה פה בישיבה הבאה. אנחנו לא 

 נעשה משהו לא חוקי, נקודה. 
 

 אנה קושניר:'ז 'גב
לתי באותו הקשר, מדוע אני מחודש יוני לא קיבלתי תשובות על השאלות ששא

 המצוין.  וטרינריהוביקשתי מסמכים? בהקשר לשירותי 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 כמו מה? 

 
 מר יורם אורבך:

הוא שלח תשובות, רפלוביץ, הוא ביקש להציג אותן. הוא היה צריך לבוא לפגישה 
 הקודמת והוא דחה את הפגישה. 

 
 מר אריאל ווייסוול:

 לא הוא, אריה. בגלל אריה. 
 

 בך:מר יורם אור
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אנחנו דחינו ולהיום הוא לא היה יכול להגיע, הוא יבוא לפעם הבאה. את יכולה לרשום 
 פעמים דחוף, זה לא דחוף.  17
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 יורם, לא צריך לצעוק. 

 
 מר יורם אורבך:

 דחוף, היא כותבת "דחוף אני רוצה לקבל תשובות". 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 לא חשוב, יורם. 

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

ימים  3אני חושבת שאם אני שואלת שאלות, לפי החוק אני אמורה לקבל תשובה תוך 
ושיציגו לי את המסמכים. כתוב את זה בספר החוקים. ותשובות כאלה והתעלמות 

 מהשאלות שלי, זה לא חוקי. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 תי, לא? ז'אנה, אני אמרתי, אתם העברתם גם ליורם מושקט אני הבנ

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

אני העברתי ליורם מושקט רק את ההתנגדות שלנו אבל עדיין במשך חודשיים וחצי 
 אני לא קיבלתי את המסמכים שביקשתי. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

ז'אנה, אני אומר לך עוד פעם. אני אגיד לך את האמת, משהו מריח לי לא טוב שאתם 
 כל הזמן מחפשים להתנגח. 

 
 אנה קושניר:'ז 'בג

 אני ממש לא מחפשת להתנגח. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
כל ישיבה מדברים על זה, כאילו כמה חתולים יש פה באזור וכלבים, יותר מאנשים. 
תקשיבי, יש לי עוד כמה דברים חשובים לדבר וכל ישיבה, כל ישיבה, את מדברת על 

 זה, כולל הישיבה האחרונה. 
 

 אנה קושניר:'ז 'גב
 זה היה על סדר היום. 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

כולל הישיבה האחרונה שזה לא היה על סדר היום ותפסת חצי מהישיבה ונאלצתי 
 לעזוב באמצע הישיבה כי לא הפסקת לדבר על החתולים והייתי צריכה ללכת. 

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 אם זה לא חשוב לך, 
 

 מר יובל בן בסט:
 שלו, לירז, סליחה. היא מדברת מהמקום שלה.  כל אחד מדבר על המקום

 
 אנה קושניר:'ז 'גב
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 בדיוק. לירז, אם זה לא חשוב לך, אז יש לך בעיה. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
אי אפשר להעלות את זה כל חודש. סליחה, חברי המועצה, אתם תיתנו לי לסיים לדבר 

 ואל תצעקי ואל תתפרצי. 
 

 אנה קושניר:'ז 'גב
 את צועקת בינתיים, לא אני. 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

כי אני מנסה להערים על הקול שלך. אז אני אומרת לך, בישיבה הקודמת בחודש יוני 
אני נאלצתי לעזוב באמצע וללכת למסיבת הסיום של הבת שלי ולא ישבתי עד סוף 

על  הישיבה, למרות שלא היה הרבה דברים על סדר היום, כי לא הפסקת לדבר
החתולים. עכשיו, אחלה חתולים ואחלה כלבים, אבל אי אפשר כל ישיבה לבזבז את 

 הזמן הזה. 
 

 מר יובל בן בסט:
 אבל הפעם זה הצעה של המועצה, לירז. 

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 המועצה הביאה על סדר היום. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
 מצוין, היום, ופעם שעברה זה לא היה על סדר היום. 

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 וביקשנו להעלות את זה לסדר היום. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
את כל פעם מוצאת פתח לדבר על החתולים. אריה, אני מבקשת להקדיש לי גם זמן. 

מתושבי אזור, שהן קצת יותר מאוכלוסיית  50%יש לי דברים לנשות אזור, שמהוות 
 הכלבים והחתולים. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 
אנחנו לא מקבלים החלטה . ז'אנה, סליחה, 50%, אז אל תגידי 51%אני בדקתי, זה 

, מי ייתן שירותים לתושבי אזור. יהווטרינרנכון להיום לגבי מי יהיה השירות 
 ביקשתם להציג את האנשים שלכם. 

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 זה לא אנשים שלנו, שבאים להסביר את העמדה. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 אין בעיה, דחינו אתכם? לא דחינו, אמרנו אין בעיה, תציגו את האנשים שלכם. 

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 והתשובות מתי נקבל? 
 

 מר יעקב פרידמן:
 כשיבוא לישיבה. 
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 אנה קושניר:'ז 'גב
אני רוצה לקבל תשובות עוד לפני הישיבה. ביקשתי את זה חודשיים וחצי. אני חושבת 

 שזה מספיק זמן. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 איזה דברים? מה היא רצתה לקבל?

 
 מר אריאל ווייסוול:

 הנושאים הכספיים, הדוחות הכספיים. 
 

 אנה קושניר:'ז 'גב
 לא רק זה. 

 
 גב' לאה רזון:

 הוא אמר שהוא יבוא והוא ידבר על זה. 
 

 אנה קושניר:'ז 'גב
 אבל אני אמורה לקבל את התשובות האלה. 

 
 אורבך:מר יורם 

 הוא אמר שהוא יבוא והוא יציג את זה. הוא היה צריך להיות לפני שבועיים. 
 

 מר יעקב פרידמן:
תראי, ז'אנה, אני לא מדבר בשם הנהלת המועצה, אני חבר מועצה כמוך. א', אם את 
אומרת לקבל תשובה תוך שלושה ימים, תקבלי תשובה. אבל אני חושב שהנושא 

מקדישים לו הרבה יותר מאשר לאנשים, לחתולים, אני באמת רציני למרות שאנחנו 
מסכים עם לירז. אבל לא משנה, אני חושב שזה נושא רציני וכדאי שהדוקטור יגיע, 
יסביר פעם אחת לכולנו, כי אני עד עכשיו לא מבין השירות הוויטרינרי, המחוזי, לא 

יר, נבין, תביאו יודע כמה זה עולה פה וכמה זה עולה פה, יבוא הרופא פעם אחת, יסב
 הצעה להחלטה, נרים את הידיים ונחליט, מה הבעיה? 

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

אני לא ביקשתי שהוא יבוא ויסביר את התשובות, אני צריכה את המסמכים, זה הכל, 
 לא ביקשתי שום דבר אחר. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

שד"ר רפלוביץ יציג את זה, אנחנו לא בורחים  סליחה, אני חושב שהדבר הכי טוב
ממסמכים, אם יש תשובות, תקבלו תשובות. אני חושב שהכי טוב שרפלוביץ יציג את 
זה, יהיו לכם שאלות, תוכלו לשאול, תוכלו להתכונן, תוכלו לעשות מה שאתם רוצים. 

 פלוביץ. שיהיה לכם ברור, אין לי לא כלבים ולא חתולים, אין לי שום דבר עם ד"ר ר
 

 מר יעקב פרידמן:
 לי יש, גם חתול וגם כלב. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

סליחה, אין לי לא חתולים ולא כלבים ואין לי שום דבר עם ד"ר רפלוביץ. אני חושב 
שהשירות הווטרינרי נותן שירות מצוין. אני חושב שד"ר רפלוביץ, אני רואה אותו לא 
פעם ולא פעמיים מסביר בטלוויזיה, בחדשות מה קורה בנושא הזה והוא בעל שם. 

, צריך לבדוק. עכשיו, לא הכל מתחיל רינריהווטאני חושב שלא צריך לזלזל בשירות 
ונגמר בכסף. אני רק אומר לכם שלי היה מלחמת עולם עם המשחטה שהיתה כאן 
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וכשהיה לי את  יהווטרינרבאזור, זה היה מלחמת עולם ואם לא היה לי את השירות 
 הווטרינריד"ר מאני פה, לא הצלחתי לחסל אותם. וכשד"ר רפלוביץ נכנס, השירות 

שהצליחו לחסל אותם. אז אני מחפש קודם כל שיהיה שירות טוב לתושב ואם עובדה 
שקל בשנה, עדיף  200שקל בשנה או עוד  100השירות טוב לתושב ועולה לי עוד 

לפעמים לקבל שירות טוב שעולה קצת יותר מאשר לקבל כל מיני הרפתקאות וכל 
 מיני פנטזיות. 

 
 אנה קושניר:'ז 'גב

 אתה עכשיו נכנסים לדברים ואתה מציג את הצד של,  אריה, זה לא פייר, כי
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 אני לא נכנס. אני לא מציג. 

 
 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 
 מר גרגורי דובקין:

 אריה, אני גם ביקשתי להעלות שאילתה. צריך כמו ז'אנה להתנהג כדי לקבל תשובה? 
 

 מר יובל בן בסט:
 שעות לפני.  48ה בצורה מסודרת לא, אנחנו עושים את ז

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 כן, גרגורי? 
 

  מר גרגורי דובקין:
 אני הגשתי שאילתה, נכון? 

 
 גב' לאה רזון:

 אנחנו צריכים לדבר על זה. 
 

 מר גרגורי דובקין:
 ? -אוקי, ו

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 ות תבוא אלי. שתדע, חברי קואליציה לא מגישים שאילתות. אם יש לך בעי
 

 מר גרגורי דובקין:
 אז חברי קואליציה לא זוכים לחשיפה תקשורתית כמו שחברי האופוזיציה. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 אנחנו לא צריכים חשיפה תקשורתית, אנחנו צריכים לעבוד. כן, לירז, מה רצית?
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
ועושים בנושא קידום מעמד האישה. רציתי לעדכן בכמה דברים טובים שאנחנו עשינו 

 נשים.  22אז קורס הגנה עצמית שפתחנו נחל הצלחה. היינו 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
דרך אגב, דיברתי עם מפקד המרחב, יגל, הוא אמר לי שזה היה יפה מאוד, מכובד 

 מאוד. 
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 לירז גונן אלאלוף: 'גב
היה מוצלח, המדריכים היו נהדרים, קיבלנו פידבקים מעולים מהבנות. באמת שאפו 

 ותודה רבה לרימה, שהרימה את זה לגמרי לבד. 
 

 מר אריאל ווייסוול:
 היה מצוין, מאוד מוצלח. 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

היה מאוד מאוד מוצלח, זה היה בשיתוף עם משטרת ישראל, יגל באמת כיבד אותנו 
 והגיע וחילק תעודות לבנות. 

 
 רימה יולי: 'גב

 בגלל המקרים שהיו לאחרונה, כולל האונס, אנחנו גם הזמנו עכשיו לנערות. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
יך לתת בוקסים, אלא אני חייבת להגיד שהקורס לא היה רק פיזית איך לבעוט וא

הרבה על הפסיכולוגיה ועל איך מתנהגים וממש שבוע אחרי שדיברו על כל הניסיונות 
האלה, אז באמת פתאום אמרתי וואי, זה דברים שנחשפנו אליהם, זה יכל מאוד 

 לעזור. 
 באוקטובר אנחנו מנסות לארגן תחרות יופי לקשישות אזור. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 ? מאיזה גיל?מה זה קשישות

 
 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

 לא יהיה פרסים, אבל אנחנו רוצים שיהיה להם נחמד. 
 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(
 

 רימה יולי: 'גב
 פלוס.  80זה לבנות 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

נשים. תהיה פה הצגה, אנחנו נציין את יום המאבק באלימות נגד  27.11-בנוסף, ב
 . אנחנו עוד לא יודעים איפה, אנחנו נקווה שזה יתקיים בבית צוותא

 
 מר אריאל ווייסוול:

 אפשר. אנחנו עובדים עכשיו על הרישיון. יש שם בעיה עם הביוב. 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 זה גמור. 

 
 מר אריאל ווייסוול:

 כן, כן, אנחנו עכשיו עובדים על הרישיון. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
ודבר אחרון בנושא נשים, רימה העלתה רעיון שאימצנו ובדקנו לקרוא לכיכרות שיש 
פה באזור שאין להם שמות על שמות נשים. העלינו פוסטים בפייסבוק, קיבלנו היענות 
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מאוד רחבה, אנשים הציעו שמות של נשים ראויות, חזקות, באנו עם זה לראש 
 עניין ואנחנו כרגע בתהליך. המועצה, שכמובן נרתם ל

 
 מר יעקב פרידמן:

על זה צריך לדבר עוד. אני לא נגד נשים, אני דווקא בעד חתולים אבל לא נגד נשים, 
 אבל כיכרות עם שמות, על זה צריך לדבר בישיבת מועצה. 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

 לא צריך לדבר כי מכל הרחובות באזור יש רק, 
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
 אבל זה צריך לעבור החלטת מועצה. 

 
 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(

 
 מר יעקב פרידמן:

 תראו, אנחנו באזור מציינים שמות בלי הבדל של פוליטיקה ובלי שום דבר. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
 לא, זה לא פוליטי. 

 
 מר יעקב פרידמן:

 עכשיו, להפנות את הנשים לכל הכיכרות באזור, אני לא יודע, צריך לדבר על זה. 
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
 תשמע איזה נתון. 

 
 רימה יולי: 'גב

 יעקנל'ה, אתה יודע למה אני יושבת בכל ישיבת מועצה? 
 

 מר יעקב פרידמן:
 באמת שאני לא יודע. 

 
 רימה יולי: 'גב

 צת לקידום מעמד האישה. אז אני אסביר לך. אני יוע
 

 מר יעקב פרידמן:
 זה חשוב. 

 
 רימה יולי: 'גב

 אנחנו נעמוד על זה. ולכן כל הדבר הזה שקשור לנשים נכון. 
 

 מר יעקב פרידמן:
אני לא נגד, אני חושב שאם רוצים לתת שמות, יש עוד הרבה מאוד אישים, כולל 
תושבים ותיקים שהוא התחיל לדבר עליהם, שאולי צריך לכבד אותם, שעשו טוב 

 ליישוב. 
 

 רימה יולי: 'גב
אנחנו נגיד רק על כיכר אחת שתהיה אשת חיל, שתהיה מוקדשת לכל הנשים באזור. 

 תך גם. לכל אמא, לכל סבתא. לאש



28 

 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

 היא גילתה לכם כיכר אחת. 
 

 מר יעקב פרידמן:
 היא עוד לא גילתה כלום, מי שקובע זה אנחנו, לא היא. היא הציעה משהו. 

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

מבדיקה שרימה עשתה עלה שיש לנו פה באזור רק שני רחובות על שם נשים שזה חנה 
 סנש ומניה שוחט. עם כל הכבוד, אני חושבת שיש ייצוג לגברים בעבר, בהווה ובעתיד. 

 
 מר יעקב פרידמן:

 אני לא נגד. 
 

 מר אריאל ווייסוול:
  הוא לא נגד, שלא יחשבו שהוא נגד. תנו לנו רק לאשר את השמות.

 
 לירז גונן אלאלוף: 'גב

 בוודאי. אנחנו נביא לכם שמות של נשים מאוד ראויות. נביא לכם ותאשרו. 
 

 )מדברים ביחד, לא ניתן לתמלל(
 

 לירז גונן אלאלוף: 'גב
זה לא אני ורימה החלטנו. והדבר האחרון, זה לא קשור לכובע של הנשים, אבל זה 

. הגישו פה כל מיני קול קורא ומנסים הגינה הקהילתית, שמתחיל לקרום עור וגידים
 לקבל תקציבים ואני מקווה שזה יעשה בקרוב. אנחנו מחכים לתקציבים. 

 
 מר אריאל ווייסוול:

 התחלנו לדבר על זה, יצא קול קורא. 
 

 מר גרגורי דובקין:
היה כנס של יו"ר הועדות לאיכות הסביבה. מי שניהל את הכנס זה ראובן  11.9-ב
-ראש העיר תל אביב, שהוא גם יו"ר הועדה לאיכות הסביבה. היו כיאנסקי, סגן דל

נציגים מכל הארץ, מחיפה ומדרום ומצפון ומכל מקום. היו כאלה שניסו להפוך  60
את זה לאסיפה פוליטית, הרוב דחה את זה. דיברו באמת על הדברים החשובים. 

אני העליתי הצעה בחודש יולי היה כנס של תל אביב רבתי איכות הסביבה, בכנס הזה 
שאמרתי מעניינת אולי לא את כל גוש דן, אבל דרום תל אביב. דיברתי על זיהום 

הורוביץ, מנהל מחוז תל אביב,  רייה. גם העליתי את הנושא מול יורםיהאוויר מהח
כי היו פה ריחות נוראיים. הוא עדכן מה קורה עם זה, הוא אמר ככה: יש שם בור 
מכוסה בטון שאין סביבו קירות ואין סביבו מבנה. בחו"ל חייב סביב הדבר הזה, סביב 

ישארו בפנים. בינתיים אין לנו יהקולטן הזה להעמיד מבנה עם תת לחץ, שכל הריחות 
טון שמצטברים שם מדי יום, אבל  10,000-שעות לטפל ב 24ה והם חייבים תוך את ז

בגלל החג הרגיל ובגלל השביתות בדרום, שלושה שבועות התאסף פה זבל ולכן 
הריחות פה באזור, במיוחד בצד ההוא, היו נוראיים. אני מקווה שכבר סיימו לנקות 

 מבנה סביב. מיליון שקל לבנות  50את זה. תוך שנתיים כבר דרשו 
 

 מר יובל בן בסט:
 אבל בינתיים לא אישרו להם את זה, גרגורי. 

 
 מר גרגורי דובקין:
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 אישרו, אישרו. 
 

 מר יובל בן בסט:
 תבדוק את זה. 

 
 מר גרגורי דובקין:

 אבל מה שאני ניסיתי, אני ניסיתי לרתום את העיריות הגדולות והחזקות. 
 

 מר אריאל ווייסוול:
 היינו עם אריה שמה. 

 
 מר גרגורי דובקין:

כי זה לא רק בעיה של אזור, זה בעיה של תל אביב, רמת גן, גבעתיים, אור יהודה 
 ושלנו. וכולם מסכימים, זה אחד מהנושאים שעלה על הפרק. 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

 שמשם RDFאם אתם מדברים על זה, אני הלכתי פיזית לשטח לראות את זה. יש שם 
לא יוצא הריח שהוא סגור ויש את המבנה הפתוח שמשם יוצאים הריחות. עד כדי כך 
שאני איימתי עליהם שאני אגיש נגדם תביעה. דיברתי גם עם אנשים באיכות הסביבה. 
אנחנו רוצים פתרונות. מורחים אותנו עם החירייה כבר שנים על גבי שנים, אנחנו 

ה אצלי ואמר לי תוך שנתיים זה יהיה סגור רוצים פתרונות. נכון שיורם הורוביץ הי
-היה מדובר שהוא יגמר ב 2000וזה, אני לא רואה את השנתיים האלה. גם את נתב"ג 

שנה. אני רוצה  12. ככה גם פה, אני פוחד שהשנתיים האלה יהפכו 2010-, נבנה ב2000
 פתרונות. 

 
 מר גרגורי דובקין:

 ולות. לכן אני מציע גם לרתום את כל העיריות הגד
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
אתמול דיברתי עם אלי דדון בבית דגן ודיברתי עם ליאת שוחט מאור יהודה על הנושא 

 הזה. הם לא כל כך סובלים מזה, לצערי. אני לא יודע איך. 
 

 גב' לאה רזון:
 כי הרוח באה ממזרח. 

 
 מר יובל בן בסט:

וכן יש ריחות  RDFיותר מזה, אנחנו בהחלט הולכים לעשות תביעה ייצוגית נגד מפעל 
 הרבה מאוד זמן. , אני שוחה בנושא הזה RDFממפעל 

 
 מ:"רה -מר אריה פכטר 

, אין ריחות מהם. במפעל השני הקטן יותר כל הסירחון יוצא RDF-אנחנו היינו ב
 משם. 

 
 מר יובל בן בסט:

 ל זה שעות, יש לי דוקטורט. אנחנו יכולים לדבר ע
 

 מ:"רה -מר אריה פכטר 
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חברים, אני רוצה לאחל לכם ולבני ביתכם חג שמח, בריאות, שנה טובה. יש פה שי 
לחג. שיהיה לכם חג שמח והכי חשוב, בריאות, בריאות, בריאות, בריאות. תודה רבה 

  לכם, הישיבה הסתיימה.
 

 
 

 הישיבה ננעלה

 יורם אורבך

 מנכ"ל המועצה

 אריה פכטר

 ראש המועצה


