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 19/09פרוטוקול 
 המניין אשר התקיימהמן מישיבת מועצה 

 2019 יוני 25 "טתשע סיווןב כ"בביום שלישי 
 
 

גרגורי דובקין, יעקב אלאלוף, -לירז גונןאריאל ויסוול, אריה פכטר,  נוכחים: 
 , ז'אנה קושניר, יובל בן בסט, , אוריאל תנעמי. פרידמן, אליהו פלוריזדה

 
  מזל שאול.ם, "אברהם הרמב:  חסרים

 
 18:45  התחילה בשעה :הישיבה 

  19:30  הישיבה הסתיימה בשעה :
 
  ל סדר היום:ע

 . 7-19אישור פרוטוקול ישיבה מס'  .1

, להכנת תיק אב לחירום ולשיפוץ מחסן החירום של 604אישור תב"ר מס'  .2
  ש"ח עפ"י הפירוט הבא: 100,000המועצה ברחוב משה שרת, 

 ש"ח מקרן היטלי השבחה.  21,455, )קול קורא(ש"ח ממשרד הפנים  78,555

 . 2020אישור תבחינים לתמיכה בעמותות לשנת  .3

 שאילתות .4
 

  אריה פכטר:
 מזל של שאילתה יש. לשאילתות נעבור, 9-19 המניין מן מועצה ישיבת את פותח אני

 . תנעמי ואוריאל שאול
 
  אוריאל תנעמי: 

 . לסדר והצעה שאילתות שתי יש
 

 : 1שאילתה מס' 
, קומות בשתי גנים שלושה הכוללבימים אלו נבחן מתחם גנים חדשים ברחוב בן צבי 

, קרוב ממבנה מטר 3-כ של מרחק, מגורים לבנייני בצמידות מתוכננת הילדים גני חצר
 המתגוררים לתושבים סביר בלתי רעש מפגע לגרום עשוי ממגורים קטן המרחק
 הקרבה. היהשני בקומה חצר גם ויכלול ילדים 100-כ יאכלס המתחם שכן, בסמוך
 אנו, ילדים, ... השלישית לקומה לחצר חפצים זריקת מאפשר המגורים למקום

 הן הגנים מתחם לחצר מגורים בנייני סמיכות של ההשלכות נבדקו אם שואלים
 מטרד וגרימת הרעש נושא מבחינת והן הילדים גני של בטיחות תקנות מבחינת
 במקום, הגנים מבנה לקדמת המשחקים חצר מיקום להפוך ממליצים אנחנו. לשכנים

 רחוב בין המחבר, ההליכה שביל את להמשיך מציעים אנו הגנים של האחורי החלק
 ". השכונה כלל לטובת שפירא לרחוב כצנלסון

 
 : אריה פכטר

 אנחנו כי, ההשלכות כל נבדקו, במקום שיש ע"התב ידי על  נבנה הילדים גני מתחם
 שתהיה החצר ואת למגורים קרוב יותר המבנה את לבנות חשבנו בהתחלה באמת
, מטר חמישה הבניין מקו מתרחק אתה ואם בניין קו יש אבל, הטניס מגרשי לכיוון

 זה את ולבנות הפוך זה את לשנות החלטנו אז, הילדים לגן חצר תישאר ולא כמעט אז
 מה אין אז. הטניס מגרשי לכיוון ולא המגורים לכיוון יהיו הילדים גני של שהחצר
 לא זה, שמחה זה ילדים הכל סך כי, פוגע זה אם יודע לא אני, פוגע הכל סך, לעשות
 . מטרד בזה רואה לא ואני בצהריים נסגר והגן סגור בשבת ילדים וגן פגיעה
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  יובל בן בסט:

 . חמש עד להיות יכול זה אז, צהרון יש לפעמים, לא
 

  אריה פכטר:
 טוב עושים שאנחנו חושב אני, מיוחדים צרכים עם ילדים גן שם יש ואם, בסדר

 של המבנה בין הקרבה הכל וסך מפוארים וגנים גנים בונים שאנחנו המקום לתושבי
 לזה המבנה בין מטר 15 בקירוב זה, שם הייתי בבוקר היום, המגורים של למבנה הגן

 אני, מיוחדים צרכים עם לילדים אחד ילדים לגן יהיהשנ בקומה חצר שתהיה ונכון
 . חושב

 
  אריאל ויסוול:

 . יהיהשנ בקומה, כן
 

  אריה פכטר:
 . ילדים תשעה או שמונה עם קטן גן זה םוש
 

  יובל בן בסט:
 . עשרה לאחד שמונה בין

 
  ריאל ויסוול:א

 . נכון
 

  אריה פכטר:
 שזו חושב ואני לילדים שירותים נותנים, למשפחות שירותים נותנים אנחנו הכל סך

 קולות שלושה, שניים עוד או קולות כמה עוד ולהרוויח לחפש דבר כל צריך לא, ברכה
 וזה ברירה תהיהי לא אבל הפוך זה את לשנות ניסינו אנחנו גם. הדיירים מאחד

 . שמצאנו האידיאלי הפתרון
 

  אוריאל תנעמי:
. ילדים גני שבונים טוב וזה ילדים על שחושבים הזה העניין על שמח אני, כל קודם אז

 שאפשר להיות יכול. הילדים גן להקמת מתנגדים לא אנחנו הזאת בשאילתה, נגיד בוא
 וההנדסה התכנון ושל מועצה כראש שלך שיקול זה אבל אחר במקום אותו לשים היה

 איך, אלא לביצוע מגיע שזה לפני התוכניות את רואים לא המועצה שחברי אולי וחבל
 היא שדעתנו חושב אני, לעשות ומה דעתנו על, נגיד בוא, שלא זה את עושים, אומרים
 פה לנו יש, אצלי רק נמצא לא השכל? אמרת איך, לפה מגיע היה זה אם, וחבל חשובה

 מקבל והיה המועצה לראש לייעץ אולי יכולים היו, השולחן סביב שיושבים איש 11
 . אחרת דעה

 
  משה אלזרט:

  .שהחליטו מקצוע בעלי זה אבל, כן
  אוריאל תנעמי:

 , דבר של בסופו מביאים, מקצוע בעלי, מועצה חברי, מועצה ראש, גמור בסדר
 

  משה אלזרט:
 . מקצוע בעלי לא הם מועצה חברי

 
  אוריאל תנעמי:

 , מתנגח לא אני, לי תאמין, לי להקשיב אפשר, בסדר
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  אריה פכטר:
 . בסדר הכל, עזוב, משה

 
  אוריאל תנעמי:

 אומר אני רק, ילדים גני שבונים גמור בסדר שזה אומר אני, דברים לומר בא אני
 המועצה שאם להיות יכול. בסמוך שגר מי על לחשוב, השכונה על גם לחשוב שצריך

 בצד החצר את ועושה מטר שלושה הגדר של הטווח של בעניין הקלה מבקשת תהיהי
 , להיות יכול היה באמת שזה להיות יכול אז, הטניס לכיוון השני

 
  יסוול:אריאל ו

 חצר לך אין פה, לפה מזיז אתה, מתמטיקה זה, חצר. הכיוונים משני מפסיד היית, לא
 . משמעי חד, זהו. החצר את הגדלת, לפה הדבקת. חצר לך אין ופה

 
  אוריאל תנעמי:

 . מתכנן לא אני, אריאל
 

  ויסוול: אריאל
 . פשוטה מתמטיקה וז
 

  אוריאל תנעמי:
 , רצוי שהיה אומר רק אני, מתכנן לא אני, בסדר

 
  אריה פכטר:

 . בסדר הכל, אריאל
 

  אוריאל תנעמי:
 . לכם יעבור מעט עוד זה, נכון, בסדר הכל ממש

 
  אריאל ויסוול:

 . שם גרים דיירים שמונה זה
 

  אוריאל תנעמי:
 בסופו, אומר אני רק. וחבל היום לסדר עוברים דבר של בסופו, כן, שאילתה רק זה
 שלא חבל אומרים כך ואחר שנבנים אחרים דברים מיני כל כמו, נבנה כבר זה דבר של

 מאוד חבל כי, הזה העניין את להעיר כדי לפה באנו פשוט אנחנו אבל, אחרת חשבנו
 התושבים וגם ליהנות צריכים הילדים גם, אומרים איך, שגם בחשבון לוקחים שלא

  ,דבר של שבסופו מקווה ואני ליהנות צריכים
  אריאל ויסוול:

 . הילדים על חשבנו
 

  אוריאל תנעמי:
 , לחשוב מאוד חשוב, בסדר זה, לא, לא

 
  יסוול:אריאל ו

 . הילדים על כל קודם
 

  אוריאל תנעמי:
 לעשות מקום עדיין יש ואם התושבים על וגם הילדים על גם, כולם על לחשוב חשוב

 , יודע לא אני, אחרת בחשיבה, שם במקום שינוי איזשהו
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  ויסוול:אריאל 
 . נבנה כבר זה
 

  אריה פכטר:
 ? ברצינות מדבר אתה

 
  יסוול:אריאל ו

 . דים"ממ יש כבר
 

  אוריאל תנעמי:
 . בסדר זה, דים"ממ יש
 

  ויסוול:אריאל 
 . נבנה זה אבל, לא

 
  אוריאל תנעמי:

 , אולי, יודע לא אני, מתכנן לא אני, לך אמרתי, תקשיב? מה אז
 

  אריה פכטר:
 אם. לשתף, לחשיבה, למחשבות זה את להביא אומר אתה אחד מצד, סליחה, אורי

 ? להגיד לי יש מה אז, היום לשנות, מוכן שהבניין שלך המחשבה זה
 

  אוריאל תנעמי:
 . אותי הבנת לא, לא

 
  אריה פכטר:

 . שאמרת מה זה? הבנתי לא למה
 

  אוריאל תנעמי:
 מה, הילודה טרום עוד, לפני עוד, בהתחלה זה למחשבה להביא, הבנת לא אותי

  .שנקרא
  אריה פכטר:

 . אמרת עכשיו. וזה לחשוב אמרת עכשיו
 

  אוריאל תנעמי:
 . הכל וזה פשוטה בשפה אתך מדבר אני? איתי מתנצח? איתי מתנגח אתה

 
  אריה פכטר:

 . בסדר, טוב
 

  אוריאל תנעמי:
 מה את לאכול צריכים והתושבים הלאה תמשיכו ואתם לעשות מה שאין מבין אני

 . מבשלים שאתם
 

 : 2שאילתה מס' 
 בתעריף חריגה שכולל 2020לשנת  מיסים צו לאשר התבקשנו מועצה בישיבת

בצו הארנונה?  חריגה עליה תעריפי כולל הצו, לאשר מתבקשים אנחנו מדוע .הארנונה
ולא תדון בבקשה   הפנים משרד עדתוו תכנסת לא , 22 –לכנסת ה  בחירותה בשלשכן 

ה הצורך להעלאת הארנונה אם מ . 2020לעליה החריגה בתעריפי הארנונה גם עד 
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התקציב מאוזן ? האם ישנם חשבונות של פרויקטים שלא שולמו ולא נכללו בתקציב 
 הקודם עקב חוסר בתקציב עבורם ?

 
 : אריה פכטר

 זמן בישיבות לא יודעת הרבה כך כל יתהישה מועצה חברת, להבין מצליח לא אני
 פרויקט כל. שונים דברים זה, בכלל תקציב לא זה רים"תב. רים"תב זה פרויקטיםש

 צו אז, הספציפי הפרויקט לטובת כסף לנו יש,  ר"תב פותחים אנחנו, עושים שאנחנו
 . לפרויקטים בכלל קשר שום לזה אין, האלה לפרויקטים קשור לא בכלל המיסים

 
  אריאל ויסוול:

 . ר"התב את מאשר לא הפנים משרד, כסף אין אם
 

  אריה פכטר:
 . ר"התב את מאשר לא הוא

 
  משה אלזרט:

 . פרויקט אין אז
 

  אוריאל תנעמי:
 , השבחה מהיטלי? כספים באים מאיפה אבל

 
  אריאל ויסוול:

 . נכון
 

  אריה פכטר:
  .המיסים בצו לא זה אבל? נו

  מר אוריאל תנעמי:
 פרויקטים היו אם השאלה, הזאת השאלה על ותענה כזאת היא השאלה, בסדר, אוקי

 , שאתה בתקציב חור איזשהו ויש שולמו ולא שנעשו
 

  משה אלזרט:
 . תקציב לבין פרויקטים בין מערבב אתה פעם שוב אבל

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 . ר"התב תקציב על מדבר הוא
 

  אריה פכטר:
 , אותך מבין אני, אורי, הבנתי

 
  אוריאל תנעמי:

 . הרגיל בתקציב לא, ר"התב תקציב על מדבר אני
 

  אריה פכטר:
  .אני מתפלא בכלל על השאלה שלך, רגע סליחה, אורי

 
  אוריאל תנעמי:

 . ר"תב לבין הרגיל התקציב בין הבדל יש
 

  אריה פכטר:



6 

 

 משבוע מועצה חבר אתה כאילו שאלות שואל אתה, ותיק מועצה חבר אתה, אורי
 . שעבר

 
  אוריאל תנעמי:

 . הזאת הספציפית השאלה לעניין עכשיו אותך שואל אני אבל, לא
 

  אריה פכטר:
 , ותיק מועצה חבר אתה, שאלה שואל אתה. לך לענות לי תן אז
 

  אוריאל תנעמי:
 , מועצה חבר אני זמן כמה לי תגיד אל

 
  אריה פכטר:

 . המיסים לצו ר"תב בין קשר שום אין
 

  אוריאל תנעמי:
 , אומר אתה עכשיו, אוקי, בסדר

 
  אריה פכטר:

 ? בכלל שואל אתה מה אז, קשר שום אין
 

  אוריאל תנעמי:
  ,תקשיב בוא עכשיו, קשר שאין אומר אתה אם אז

  אריה פכטר:
 , קשר שום אין

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 . דיבר שהוא בפרוטוקול רשום שיהיה כדי שאלה לשאול צריך הוא אבל
 

  אוריאל תנעמי:
 , קשר אין אם

 
  יובל בן בסט:

 . גמור בסדר זה, שאלות לשאול גם מותר
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 . תשובה קיבל הוא, בעיה אין

 
  אוריאל תנעמי:

 לשפר שצריך אומר ואתה הדברים שני בין קשר אין אם, אתך הולך אני? מה יודע אתה
 אחד מתחבר עכשיו זה אומר שאתה מה אז, ארנונה לגבות וצריך השירותים רמת את

 יותר ארנונה נגבה לא ואם יותר טובים שירותים לתת צריך, תשמע אומר שאתה, לשני
 . שירותים יהיה לא אז
 

  אריה פכטר:
 . נכון

 
  אוריאל תנעמי:

 ?אוקי
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  אריה פכטר:
 . נכון

 
  אוריאל תנעמי:

 . אומר שהוא מה פי על הולך אני
 

  אריה פכטר:
 . אומר שאני מה על חוזר אני, נכון

 
  אוריאל תנעמי:

 . בתשלומים חוסר יש, בתקציב חוסר יש אם אז
 

  אריה פכטר:
 ,אורי סליחה, תהיהי השאילתה? בתשלומים חוסר איזה, בתשלומים חוסר אין

 
  אוריאל תנעמי:

  ,טוב, רים"תב עזוב
  אריה פכטר:

 ?מה, השאלה היתה זאת, שולמו שלא פרויקטים של חשבונות ישנם האם
 

  אוריאל תנעמי:
 . אשפה איסוף של גם פרויקטים זה פרויקטים, יופי

 
  ויסוול:אריאל 

 . בתור הבא. וגמרנו אין נקודה לו תגיד
 

  אריה פכטר:
 . פרויקט לא זה אשפה איסוף

 
  אוריאל תנעמי:

 ? בסדר, לתושבים שניתן שירות זה, פרויקט לא
 

  אריה פכטר:
 . פרויקט לא זה
 

  אוריאל תנעמי:
 חובות יש האם, שאלה שואל אני אז. משנה לא, ההדפסה של במינוח טעות זה אז

 . הכל זה? אותם לשלם מקום יהיה הארנונה העלאת בעקבות עכשיו ורק שולמו שלא
 

  יעקב פרידמן:
 ? לך לענות יכול אני

 
  אוריאל תנעמי:

 . יענה המועצה שראש רוצה אני, לא
 

  יעקב פרידמן:
 . מיני בכל מערבב פה עכשיו אתה

 
  אוריאל תנעמי:

 . ערבוב זה לך, מערבב לא אני, לא, לא
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  יעקב פרידמן:

 . התקציב לבין מזומנים תזרים בין מערבב אתה. תקשיב, רגע אבל
 

  אוריאל תנעמי:
 . לא ממש, לא, לא, לא

 
  יעקב פרידמן:

 , כזה מצב אין, תקשיב
 

  אוריאל תנעמי:
 מה על תענו ואתם לשאול רוצה שאני מה אתכם שואל אני, לכם שטוב מה תענו אתם
  .הכל זה, לענות יודעים לא תגידו, לענות יודעים לא אתם אם. שואל שאני

  יעקב פרידמן:
 ?אומר אתה מה כי, נכון עונה לא אתה אבל

 
  אוריאל תנעמי:

 ? אותם שילמה לא שהמועצה, שולמו שלא חובות יש, פשוט הכי זה את אשאל אני
 

  אריה פכטר:
 . חובות אין, לא

 
  ויסוול:אריאל 
 .הלאה תמשיכו, לא, נקודה

 
  משה אלזרט:

 , רואה ואתה רבעון כל רבעוניים דוחות מקבל אתה
 

  אוריאל תנעמי:
 .לדעת יכול לא אני, אותם מאשר לא אני

 
  משה אלזרט:

 . כתוב מה שם רואה אתה אבל, אוקי, מתנגד תמיד אתה
 

  אוריאל תנעמי:
 , טעם אין, מתנגד אני, נכון

 
  ויסוול:אריאל 

 רואה אתה. באמת נו, דוחות יש, אורי? משנה זה מה, מתנגד אתה כסף שנחלק נגיד גם
 . שנתיים ולא שנה לא אותם

 
  משה אלזרט:

 ימשיך הוא, לו תשלם לא והמועצה למועצה שירות שנותן ספק. לשאול מותר לי גם
 ?המועצה עם לעבוד

 
  אוריאל תנעמי:

 . שכן להיות יכול
 

  משה אלזרט:
 . כזה אחד לנו תביא אולי אז
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  אוריאל תנעמי:

 ?כאלה מקרים חסר, מקרים מכיר אני
 

  אלאלוף:-לירז גונן
  .עבודה לא זה, התנדבות כבר זה

  אוריאל תנעמי:
 במקומות וגם פה רק לא מעולם דברים קרו, מחר עד מהיום לצחוק יכול אתה, משה

 . אחרים
 

  משה אלזרט:
 . קשים מצבים זה
 

  אוריאל תנעמי:
, אומרים שאיך בתקווה כסף כשאין גם לעבוד להמשיך הסכימו שספקים, בדיוק
 . משנה לא, שנה בעוד בזמן זה את להם ישלמו

 
  ויסוול:אריאל 

 . שצריך כמו משלמת המקומית המועצה
 

  תנעמי: אוריאל
 . בסדר, שואל שאני מה עם לכם קשה

 
  אריה פכטר:

 שנה כל מקבלת והמועצה חובות אין למועצה, ענייניות מאוד הן שלך השאלות, בסדר
 , כראוי מתנהלת והמועצה תקין ניהול פרס

 
  אוריאל תנעמי:

 ?מאוזן והתקציב
 

  אריה פכטר:
 . ביותר היפה בצורה

 
  אוריאל תנעמי:

 ?כן, מאוזן והתקציב, רגע
 

  אריה פכטר:
  ,2019-ב יהיה מה לך להגיד יודע לא אני, מאוזן יהיה שהתקציב משתדלים

  אוריאל תנעמי:
 ? נכון, מאוזנים תקציבים קיבלנו היום עד אבל, סליחה אבל, משנה לא

 
  אריה פכטר:

 , מקווה מאוד אני
 

  אוריאל תנעמי:
 , מאוזנים תקציבים קיבלנו, סליחה, לא

 
  יעקב פרידמן:

  ,מעלה אתה למה אז
  אוריאל תנעמי:
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 . הקואליציה לחבר תודה, יפה? הארנונה את מעלה אתה למה אז
 

  יעקב פרידמן:
 . תכניות לנו שיש בגלל

 
  אוריאל תנעמי:

 ?תכניות איזה
 

  יעקב פרידמן:
 . טובים יותר שירותים לתת

 
  אוריאל תנעמי:

 ? טובים יותר שירותים איזה
 

  אריה פכטר:
 ? ארנונה מעלים אנחנו למה יודע אתה

 
  אוריאל תנעמי:

 , המועצה ראש אדוני, בוא אז, מאוזנים התקציבים אם אז
 

  אריה פכטר:
 , שאלת, אענה אני בוא

 
  אוריאל תנעמי:

 צריכה לא אם המועצה גם, לך להגיד יכול ואני 2.58-ה את תעלה, 2.58 עליך נכפה אם
 . 2.58-ה את להעלות לא בקשה לבקש יכולה 2.58-ה את

 
  אריה פכטר:

 ניקיון: "... היום לסדר הצעה. אורי ושל מזל של משותפת שאילתה. הלאה, הבנו
 הצעה היום לסדר להעלות מבקש אני, היישוב ניקיון בעניין רבים חודשים מזה הישוב

 ". לתושבים השירות לשיפור
 

  אוריאל תנעמי:
 . שלי לסדר הצעה זה

 
  פכטר: אריה

 . יחד הזמן כל שאתם חשבתי אני אבל
 

  אוריאל תנעמי:
 . הישוב לטובת ביחד כולנו פה אנחנו גם, יחד הזמן כל אנחנו

 
  אריה פכטר:

 לא, לה וויתרת מועצה ראש להיות רוצה ואתה. המועצה רשות על לה ויתרת זה בגלל
". הרחובות וניקוי האשפה פינוי את ולהגביר לתושבים השירות לשיפור. "לי מסתדר

  ?שלך השאילתה בדיוק מה
  אוריאל תנעמי:

 . יום לסדר הצעה? שלי השאילתה מה
 

  אריה פכטר:
 ?היום לסדר ההצעה מה, כן
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  אוריאל תנעמי:

 צריך שאתה אומר אתה אם. לתושב השירות את להגביר היא יום לסדר הצעה כתוב
 איך ותראה ברגל לך, ברחובות תעבור, ליישוב צא, היישוב בניקיון לתושב שירות לתת

 היישוב את לראות בושה היה זה, בשבת הסתובבתי אני? אוקי, מלוכלך הזה היישוב
 מי יודע לא אני, הקודם הקבלן, לך להגיד יכול אני. הגזם את אוספים לא איך הזה

 היה היישוב, הגזם את אוסף, שישי מדי עובר היה אבל, שמו את זוכר לא, היה זה
 אני, ברחובות את זורקים זבל, נקי לא היישוב, היישוב את תראה היום. נקי יחסית

 של זבל שזה נראה לא זה אבל, ברחובות אשפה שזורקים האנשים את לחנך יכול לא
 רואה ואתה תלונות מלא ויש אוספים לא, הרחוב בפינות שמו אנשים פשוט. אנשים

 ולפעמים בעצמכם זה את רואים אתם. בחול הראש את תטמנו ואל בעצמך זה את
 הקבלן, יאספו, יודעים שאנחנו, המועצה ראש מזכירת של התגובות את רואה אני

 זה אבל, ימים כמה של אנס'צ לו תן, התחלף הקבלן? מה יודע אתה, בסדר, התחלף
 צריך אדם והבן הפח בתוך שלו הזבל את מישהו אצל שוכח הוא אם. לעבוד יכול לא

 להתקשר שאפשר לוי יוסי פה אין, הפח את אצלו שיאספו ימים שבוע עכשיו לחכות
 ? אוקי, בעיה פה אין, תשמע ולהגיד

 
  יעקב פרידמן:

 , משהו עוד לך ותדע להתקשר אפשר שאי וטוב שאין טוב
 

  אוריאל תנעמי:
 , נהמש לא, לא

 
  יעקב פרידמן:

 ביותר הנקיים, מחרתיים עד לצחוק יכול ואתה, ביותר הנקיים הישובים אחד אנחנו
 . שיש

 
  אוריאל תנעמי:

 . אותי הצחקת
 

  יעקב פרידמן:
, דינאק בחייאת. ופרסמה צילמה, פח שפכו, בבחירות הלכה, שאול מזל כמו תעשה

 . נו, אותי עזוב
 

  יובל בן בסט:
 , יש כי, לשניים זה את לחלק עדיין צריך אבל

 
  יעקב פרידמן:

 על אין, דן בגוש הנקיים התושבים אחד אנחנו אבל ויותר יותר לנקות צריך הזמן כל
  .בכלל לדבר מה

  יובל בן בסט:
 ? התחלפה החברה, באמת אחד זה, לשניים לחלק צריך, בסדר

 
  אריאל ויסוול:

 . ימים עשרה לפני התחלפו
 

  יובל בן בסט:
 ? החדשה הניקיון חברת של בהרצה כרגע זה הכל, אומרת זאת

 
  אריאל ויסוול:
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 . לחודש 16-ב. נכון
 

  אריה פכטר:
 תקינה הכי בצורה החוק לפי שמתנהל מוסד כל כמו למכרז יצאנו. רגע סליחה

 שקורה ממה מרוצים שאנחנו לכם להגיד. חדשים זכיינים זכו, למכרז יצאנו. שבעולם
 להם לתת צריך? אמרת איך אבל, מרוצים שאנחנו אגיד לא אני, אשקר לא אני? היום

 100 להם אתן לא אני. חסד ימי 100 להם לתת צריך, אנס'צ להם לתת צריך, הזדמנות
 לי והאמינו חסד ימי 100 להם אתן לא ואני ימים חודש להם אתן אני, חסד ימי

 נושא על נוותר לא ואנחנו והתרענו וישבנו לים"ולמנכ לבעלים כבר קראנו שאנחנו
 מקום בכל, פח יש איפה מקום בכל מכיר לא הוא. חדשים הם אבל. נקודה, הניקיון

 על לוותר מוכן לא אני, אותו נחליף, בסדר יהיה לא. הגזם את לקחת צריך הוא איפה
 עד, האשפה שבפינוי ביקשתי, טיאוט רכב יש יום כל, טיאוט רכבי הוספנו אבל. זה

 שהם כדי בפינוי עובדים 3 עובדים היום, עובדים שני רק עובדים מאחורה היו היום
 דוגמא לכם נותן אני סתם למשל, הגזם בנושא. הקטנים הירוקים בפחים יספיקו

, לי ברח הוא אחת בשעה, שתיים שעה עד לעבוד צריך הוא, ראיתי אחת בשעה, היום
 והוא איננו שהוא ראיתי, אותו חיפשתי וחצי בשתיים. הגזם את שאוספת המשאית

, אותי מעניין לא לו אמרתי, היום לפנות צריך היה שהוא הרחובות כל את פינה לא
 הוא. היום לפנות צריך שאתה הרחובות כל את מפנה ואתה משאית עכשיו מביא אתה
. האזור כל את פנינו לי והודיע אלי התקשר הוא וחצי ארבע ובשעה משאית הביא
 את יתנו. כאן מסחרה עושים לא אנחנו, זול כסף לא הוא שלנו הכסף, נוותר לא אנחנו

 . אותם נחליף? טובים שירותים יתנו לא. לתושב שמגיע טוב הכי השירות
 

  יובל בן בסט:
 ?להם להראות כדי אותם מלווה בשטח מי
 

  אריה פכטר:
 . אני וגם אריאל גם, רפי גם, שמעון גם
 

  אריאל ויסוול:
 . מסתובבים היום כל אנחנו, לכולנו יש, הכל עם, רשימות עם

 
  אריה פכטר:

 . יום כל
 

  אריאל ויסוול:
  .חדשים שהם בגלל

 אריה פכטר:
 אם לראות הקרקע טמוני את מרים אני, מתבייש לא אני, מכך יתרה לכם אגיד ואני
 רואה אני, מגיע ואני לפנות צריך הוא יום באיזה קרקע טמון כל רשימה לי ויש פינו

 ואני תקלות שהיו נכון. לפנות שיבוא אליו מתקשר אני, פינה לא. פינה לא או שפינה
 וזו הקטנים הירוקים הפחים את להם פינו לא אנשים, תקלות היו. לזה מתכחש לא

 . מכירים לא הם, חדשים הם אבל, בעיה
 

  אריאל ויסוול:
 4 אחרי, 90%-ב ירד. הזה כל, התלונות כל את מקבל אני, התלונות 90%-ב ירד זה

 . כמה עוד יש. ימים
 

  אריה פכטר:
 שעות את הוספנו גם, ברחובות שעובדי הניקיון עובדי את הוספנו גם, מכך יתרה

 הניקיון עובדי כל את פה כינסתי בצהריים היום גם. עובדים שהם שלהם העבודה



13 

 

 העבודה שמנהל, בסדר שהוא עובד אראה אני שאם להם ואמרתי ברחובות שעובדים
 והאבל אבל נוותר לא הניקיון נושא על אנחנו. בונוס מאתנו יקבל הוא, עליו ימליץ

 מי. עושים אנחנו ולא המועצה עובדי עושים לא הלכלוך את, שתבינו, חשוב הכי הוא
 זה, אנחנו לא זה, הפינוי של בימים לא גזם ומוציא ברחובות אשפה שקיות שזורק

, וקונסת יום כל יום כל עוברת והניידת קונסים אנחנו. כולם לא וזה לצערי התושבים
 מקבלים יום כל. הפינוי ביום לא גזם שמוציאים אנשים על דוחות מקבלים יום כל

 גם. דבר שום אחד לאף יעזור לא, סדר הזה בנושא נעשה ואנחנו ח"ש 325, ח"ש 325
 . וכולם הגננים

 
 יובל בן בסט:

 ? זה מתי המצלמות של רשות והפרויקט
 

  אריה פכטר:
 . בתהליכים אנחנו

 
  ריאל ויסוול:א

 , למיפוי העברנו, מיפוי עשינו
 

  אוריאל תנעמי:
 , הדעת את שמניח הסבר פה ששמעתי מכיוון אז
 

  אריה פכטר:
 . שמח אני

 
  אוריאל תנעמי:

 להצבעה אותה נביא אנחנו. עליה להצביע רוצה לא, היום מסדר ההצעה את מוריד אני
 . יום 90 לכם יש. בספטמבר שיפור יהיה ולא במידה

 
  אלאלוף:-לירז גונן

  ?לכם זה מה, ביחד אנחנו? לכם זה מה
  יעקב פרידמן:

 . קצת עוד לנו תן, יום 90 קיבלנו
 

  אריה פכטר:
 , סליחה, אורי

 
  אוריאל תנעמי:

 לא זה, לי רק לא זה. הכל זה, חשוב מאוד הוא הניקיון של הנושא, לך אומר אני, לא
 . התושבים זה, שלי אנשים

 
  אריה פכטר:

 פינה בכל מסתובב, ורבע שמונה, שמונה מהבית יוצא,  מגיע אני, לי תאמין, אורי
 אני באזור פינה כל. אצלך בבית שיפוץ שם עושה שאתה רואה גם אני. פינה כל. באזור

 , בחוץ והשקים מגיע
 

  אריאל ויסוול:
 . בחוץ שניים עומדים והשקים

 
  אריה פכטר:

 . כן, במדרכה עומדים
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  אוריאל תנעמי:

 . עברת מתי יודע לא
 

  ויסוול:אריאל 
 . היום, היום

 
  אריה פכטר:

 .עובר אני יום כל
 
  ריאל ויסוול:א

 . פינה כל עוברים אנחנו יום כל
 

  אריה פכטר:
 . עובדים, בסדר אבל. עברתי, בצהריים וחצי בשתיים ועברתי בבוקר בתשע ועברתי

 
  אוריאל תנעמי:

 . בארבע עברת לא
 

  אריה פכטר:
 . בשתיים אמרתי, לא בארבע

 
  אוריאל תנעמי:

  .שלי הבית על רק עובד שאתה לי נראה
  אריה פכטר:

 שם מישהו, מפרבשה איפה, בפינה יותר, שלך הבית מול, הרב לצערי? מה יודע אתה
  ,ביתית אשפה שפך

  אריאל ויסוול:
 . נורא משהו

 
  אריה פכטר:

 , שיבינו רוצה אני, ה'חבר אבל. הרב לצערי, ביתית אשפה
 

  אריאל ויסוול:
 . פנימה ומכניסים פותחים לא, ליד שמים, קרקע למוטמן באים

 
  אוריאל תנעמי:

 . בסדר אבל, שם שהיו הזמניים חול השקי קשור מה יודע לא אני, טוב
 

  אריאל ויסוול:
 . קשור לא זה, לא

 
  אוריאל תנעמי:

 , אחד דבר להגיד יכול אני אבל
 

  אריה פכטר:
: חדש דף של היום לסדר הצעה יש. היום מסדר זה את מוציא הוא, הלאה, טוב

 בעקבות אזור מועצת מטעם וטרינר של ישירה בהעסקה דיון לקיים מבקשת סיעתנו"
 בחודש שוב יעלה העניין כי נאמר שבה, 8.1.19-מה המועצה בישיבת שהתקיים דיון

, קיץ פגרת כנראה תהיה אוגוסט יולי שבחודש כיוון, החוזה חידוש לקראת אוגוסט
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 הנושא לגבי כלכלי תחשיב נגיש המועצה ישיבת לקראת. כעת לדון מבקשים אנחנו
 שלו החוזה הווטרינרי השירות". לנושא הרלוונטיים המסמכים כל בידינו, שבנדון

, רוצים שאתם החישובים את תביאו, לכם להגיד רוצה רק אני. 19 בדצמבר נגמר
 לכם להגיד רוצה רק אני. נובמבר, באוקטובר, הנושא חידוש לקראת זה על נדון אנחנו

 ר"ד, הווטרינרי השירות. הווטרינרי בשירות יש אם לי שתגידו אינטרסנט לא ואני
 הכי המומחה לא אם, המומחים אחד זה, הווטרינרי השירות בראש עומד רפלוביץ

 ליישובים שירותים נותן הווטרינרי השירות. וטרינריה בנושא ישראל במדינת גדול
 , גבעתיים, אונו תיקרי, שוהם כמו

 
  ז'אנה קושניר:

 ?חוקי זה האם
 

  אריה פכטר:
 . חוקי, חוקי

 
  ז'אנה קושניר:

 וטרינר להעסיק אמורה שהמועצה הבריאות משרד של 3.2-מ מכתב יש אז? חוקי
  .ישירה בהעסקה

  אריה פכטר:
 . ששלחנו תשובה יש אבל

 
  ז'אנה קושניר:

 נכללות בלבד ערים שתי, ערים באיגוד נכללים לא שאנחנו החקלאות ממשרד גם יש
-ב, שלישי דבר. ההעסקה לגבי מחויבים ואנחנו. ברק ובני גבעתיים עיריית זה, שם
. בפרוטוקול זה את יש. באוגוסט נחתם שהחוזה לי אמרת אתה, המועצה בישיבת, 8.1
  ?רגע באותו זכרת לא, 1.1-ב זה את חותם אתה אם

  פכטר: אריה
 . שלא להיות יכול

 
  ז'אנה קושניר:

 , 2009-מ החוזה, עכשיו. בעיה אין, בסדר, אוקי
 

  אריה פכטר:
 . אותו מחדשים

 
  ז'אנה קושניר:

 כחידוש לך נראה זה, קיבלתי מה תסתכל, נייר מחתיכת חוץ חידושים קיבלתי לא
 לא זה. צדדים שני בחתימת לא זה, המועצה של לוגו בלי, תאריך בלי נראה זה? חוזה

 . הסכום את מאשרים והגזבר אתה רק זה. צדדים שני במעמד
 

  אריה פכטר:
 השירות למה, צודקת די היא, הווטרינרי השירות ידי על חתום לא זה. חתום זה

 ? לחתום צריך לא הווטרינרי
 

  משה אלזרט:
 . שלו גם לי יש? למה

 
  ז'אנה קושניר:

 הכל לי יש, ומיורם ממך, פעמים וכמה כמה זה את ממך ביקשתי אני, משה סליחה
 ולא במכתב ומאוגד מסודר מאוד זה את ושלחתי ומיורם ממך ביקשתי. במייל מתועד



16 

 

 לא סכומים שהם הסכומים שעם 2009-מ חוזה זה שקיבלתי מה. היום עד קיבלתי
 הגזבר מאדון שקיבלתי ברגע כי, בתקציב דיוקים אי של עניין גם יש, עכשיו. נכונים

 וביצוע שולם שקל 126,000 היה 2018-ב הכרטסת לפי, חשבונות הנהלת של כרטסת
 . 163,600 פה רשום 12/18 תקציב

 
  משה אלזרט:

  ... את גם יש כי
 

  אריה פכטר:
 . חתולים עיקור

 
  ז'אנה קושניר:

  .חתולים כולל זה, שלי העיניים מול שלך הכרטסת. חתולים כולל זה
  משה אלזרט:

 . סעיפים שני זה, כולל
 
  ריה פכטר:א

 מצליח הוא, החקלאות במשרד קשרים לו יש רפלוביץ ר"שד בגלל. משה, סליחה
-ה ועל. 50 מביא והוא 50 מוסיפים אנחנו, חתולים עיקור על שקל 50,000 לנו להביא

 . לחוזה מעבר שקל 50,000-ה של התוספת זה. חתולים מעקרים אנחנו שקל 100,000
 

  קושניר:ז'אנה 
 . לא

 
  אריה פכטר:

 ?לא מה
 

  ז'אנה קושניר:
 , חשבוניות יש, חשבונות הנהלת בכרטסת מדברת אני, החוזה על רק מדברת לא אני

 
  משה אלזרט:

 . הדברים שני מופיע ושמה
 

  ז'אנה קושניר:
 ויש שוטף הטיפול של חשבוניות יש, הכרטסת את לקרוא עדיין יודעת אני, נכון

 לך אגיד תכף אני. שקל אלף ומשהו 120 זה ביחד הכל. חתולים עיקור של חשבוניות
 . 126,200 זה. רוצה אתה אם, במדויק

 
 :אורבך יורם

 . חשוב לא, 127,200
 

  ז'אנה קושניר:
 . 126,200 רשום בסכום אצלי פה

 
  אריה פכטר:

 ? מה, משנה לא
 

  ז'אנה קושניר:
 . וסירוס עיקור כולל זה 126,200. 163,600 צוין 2018 של ביצוע בתקציב
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  משה אלזרט:
 .לא

  ז'אנה קושניר: 
 ? שלך הכרטסת את לראות רוצה אתה

 
  אריה פכטר:

  ,אנה'ז, סליחה
  משה אלזרט:

 . מחזיקה את מה את יודע לא אני
 

  ז'אנה קושניר:
 . לי שלחת שאתה הכרטסת את

 
  משה אלזרט:

 את. לך עונה הייתי, האלה השאלות את שואלת היית אם. אותי שאלת לא את אבל
 . כרטסת לך שלחתי, כרטסת ביקשת

 
  ז'אנה קושניר:

 , עיקור חשבונית יש בכרטסת
 

  אריה פכטר:
 לא אני, מדבר שאני מה תקשיב, משה. בכרטסת יש מה יודע לא אני, אנה'ז, סליחה

 , 120 הוא חתולים עיקור ללא שלנו ההסכם. בכרטסת שיש מה יודע
 

  ז'אנה קושניר:
 , יפה

 
  אריה פכטר:

 . חתולים עיקור כולל לא שקל 127,000 הוא, סליחה
 

  משה אלזרט:
 . בעיקור השתתפות זה
 

  אריה פכטר:
 אנחנו, החקלאות ממשרד שקל 50,000 משיג הוא חתולים העיקור על. שניה לי תן

 הוא, שלנו שקל 50,000 כולל זה, 160,000 לך מופיע זה זה בגלל, שקל 50,000 מוסיפים
 . שקל 160,000-ה זה, עשה מה, היה הוא איפה, מעקר הוא איפה רשימה לנו נותן

 
  ז'אנה קושניר:

 הרבה סכומים רשומים ובחוזה שקיבלתי מה זה, 2009-מ החוזה, רשום בחוזה. שניה
 , שתיים. אחד זה, נמוכים יותר

 
  משה אלזרט:

 , 2019-ב לקחת יכולה לא את. 2009 זה כי
 

  ז'אנה קושניר:
 ? סליחה, העדכונים איפה אז
 

  אלאלוף:-לירז גונן
 ? צועקת את למה
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  משה אלזרט:

  .לצעוק יכול גם אני? קרה מה? צועקת את למה
  ז'אנה קושניר:

 , עדכונים לי שישלחו שבועיים התחננתי, ביקשתי אני כי
 

  משה אלזרט:
 . גמרנו אז, כלום יותר ביקשת לא, החומר כל את שקיבלת לי ואמרת קיבלת את

 
  ז'אנה קושניר:

 ?ביקשתי מה לך אראה שאני רוצה אתה
 

  משה אלזרט:
 . הכל זה. הכל קיבלתי, רבה תודה לי אמרת, שביקשת מה

 
  ז'אנה קושניר:

 . קיבלתי לא ואני מתועד הכל, במייל זה את לך שלחתי אני
 

  אריה פכטר:
 אנחנו כי, באוקטובר הווטרינרי השירות בנושא נדון אנחנו. הצעה לי יש, סליחה, משה

 כל מהגזבר תבקשי, בית שיעורי תעשי אוקטובר עד. בדצמבר זה את לחדש צריכים
 , לישיבה ערוכה תהיי, רוצה שאת מה

 
  ז'אנה קושניר:

 כי החוזה על עברתם לא אתם למה ומעניין. עכשיו עד המסמכים כל עם ערוכה אני
 שאנחנו יודעים אתם, 40 ועוד 120 שזה, בשנה משלמים שאנחנו שקל 160,000-מ חוץ
 ? כלבת האגרות את מקבלים לא

 
  אריה פכטר:

 ?כלבת האגרות את מקבלים לא זה מה
 

  ז'אנה קושניר:
. רישיון עם כלבים 1170, החקלאות משרד רישום לפי, 2017-ב נכון ביישוב לנו יש

 , שקלים ומשהו 50 מעוקר לכלב עולה כלבת רישיון
 

 :רזון לאה
 . שקלים 53
 

  ז'אנה קושניר:
, 2009 של, שלכם בחוזה. שקל ומשהו מאות שלוש זה מעוקר לא לכלב, שקלים 53

 כי, רישיון אגרת, כלבת מאגרת הכנסות אין, בתקציב זה את ראיתי לא גם ואני
. אגרה זה הכסף שאר. החיסון עלות, כזה משהו או שקלים 20 בערך הוא עצמו החיסון

 . מולם שנחתם החוזה לפי מסובים וטרינריים לשירותים ישירות נכנסת אגרה
 

  אריה פכטר:
 . בסדר זה אז החוזה לפי זה אם. החוזה לפי זה אבל

 
  :ז'אנה קושניר

  .שניה אבל, יפה
  אריה פכטר:
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 . החוזה לפי לא שזה פחדתי אני
 

  ז'אנה קושניר:
 . מפסידה שמועצה כסף זה אבל

 
  אריה פכטר:

 . בשקט תדברי? צועקת את למה
 

  יובל בן בסט:
 . שלה והרגש שלה המקום מתוך מדברת והיא אנה'ז זאת

 
  ז'אנה קושניר:

 . בדיוק
 

  אריה פכטר:
 . לנו חשוב גם המועצה של כסף

 
  ז'אנה קושניר:

 . שקל 200,000 של גודל סדר מאוד גסה בהערכה להסתכם יכול וזה, נכון
 

  אריאל ויסוול:
 ?איך

 
  ז'אנה קושניר:

 , הכלבים של 60% לנו ויש נאור יישוב אנחנו נגיד. חשבון תעשה? איך
 

  אריאל ויסוול:
 , אלף אמרת את

 
  ז'אנה קושניר:

 , 600 נגיד לוקחים אנחנו אם. כלבים
 

  :רזון לאה
 צריך אז. שקלים ומשהו 30 גם זה 9 מגיל החל מבוגר כלב: ככה הולך זה אבל, לא

 . בחשבון דבר כל לקחת
 

  ז'אנה קושניר:
 . 70-30 לקחנו אנחנו, בסדר

 
  ז'אנה קושניר:

 זה. חשבון תעשה. שקל 150,000 זה, כלבים 300-400 נגיד מעוקר ולא מסורס לא כלב
 זה. הווטרינריים לשירותים שמשלמים למה בנוסף שנה כל מפסידה שהמועצה כסף
  .האלה הסכומים שני את לקחת אם. בשנה שקל 400,000-ב להסתכם יכול

  אריה פכטר:
. בהחלט, שאמרת מה ליבי לתשומת זה את לוקח אני, זה את נבדוק אנחנו, אנה'ז

 . הווטרינרי השירות עם נדבר אנחנו, לדעת מעניין אותי
 

  אריאל ויסוול:
 . מחר
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  אריה פכטר:
 השירות, לך ולהגיד לחזור פעם עוד רוצה אני אבל, הווטרינרי השירות עם אדבר אני

 נותנים הם ואם. מעולים, טובים לא. מעולים מקצוע בעלי הם הזה הווטרינרי
 היום מחזיק אני שאם בחשבון עוד קחי, האזור בכל, פה המרחב בכל כמעט לרשויות

 , כלבים ללכידת רכב איזשהו להחזיק צריך אני, כאן וטרינר
 

  ז'אנה קושניר:
 . זה את גם עשינו

 
  יובל בן בסט:

 , להגיד רוצה רק אני. אחת שניה רק לי תני. חישובים עשינו
 

  אריה פכטר:
 . הקיבוצי ההסכם לפי עובד הוא, קיבוצי הסכם יש לווטרינר, עכשיו

 
  יובל בן בסט:

 '. ב דרג ויש' א דרג יש
 

  ז'אנה קושניר:
 של הזה והמקום לחגי הגשתי, מקום מצאנו אפילו אנחנו. עשינו זה את גם אנחנו
 . ציבורי שטח הוא, ציבורי מקום הוא, גוריון בבן דואר הסניף

 
  אריה פכטר:

 ?שמה לעשות מה
 

  ז'אנה קושניר:
 את לפתוח אפשר שם, למועצה שייך שטח זה? נכון, שסגור דואר סניף שם יש

 . המרפאה
 

  יובל בן בסט:
 . שניה לי תני, אנה'ז, שניה, להגיד רוצה רק אני

 
  ז'אנה קושניר:

 , שזה שאמר וטרינר הבאנו אנחנו
 

  אריה פכטר:
  ,אני איפה, כלב לוכדים מחר. לעצמי חושב אני, רגע סליחה

  ז'אנה קושניר:
 . שקלים 37-ב תאים להשכיר אפשר

 
  יובל בן בסט:

, עמודים הארבעה של דוח עשינו, קצת לה עזרתי ככה אני, אנה'שז להגיד רוצה רק אני
 הזה בדוח. פורמאלית לכולם להביא כדי שעות 24 זה את עשינו לא אבל, אותו לנו יש

 לממן יוכל אפילו? מה יודע ואתה וטרינר פה שיהיה האפשרות את מסכמים אנחנו
', ב דרג כולל', א דרג כולל, הכל, עשינו שאנחנו והחישובים הקנסות פי על עצמו את

 מותר לסדר בהצעה כעיקרון. אפשרי להיות שיכול דבר כל על חשבנו, מקום כולל
 דבר רק אקריא אני, האלה הארבע כל את לכם להקריא רצינו, דקות עשר איזה לדבר
 . אחד

 
  משה אלזרט:
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 , שכתבת מה כתבת אתה, למה לך אגיד ואני רציני לא זה אבל, יובל, כן
 

  יובל בן בסט:
 . סעיף כל על נתווכח לא אנחנו, בסדר

 
  משה אלזרט:

 . יחליטו ואז, צודק שאתה למסקנה ונגיע שנבדוק ואחרי נבדוק אנחנו, לנו תעביר
 

  יובל בן בסט:
 . אחד דבר רק אקריא אני

 
  אריה פכטר:

 . אחד דבר תקריא
 

  יובל בן בסט:
 מאוד הרבה על אהוב אדם הוא באמת ורפלוביץ וטרינר שיהיה יתרונות פה יש למה

 , אבל, פה חיים בעלי פעילי
 

  אריה פכטר:
 . לתושב שירות על מדבר אני, אהוב על מדבר לא אני

 
  ז'אנה קושניר:

 . חוקי לא גם זה הממשלה משרדי לפי אבל
 

  אריה פכטר:
 . יעזור לא, אנה'ז, חוקי לא דבר נעשה לא אנחנו

 
  ז'אנה קושניר:

 . מכתבים קיבלנו אבל
 

  אריה פכטר:
  .תשובה ענינו, מכתב קיבלנו אנחנו גם, סליחה

  יובל בן בסט:
 ? 2.6-ב
 

  אריה פכטר:
 אני. חוקי לא דבר נעשה לא אנחנו, לכם אומר רק אני. תשובה וענינו מכתב קיבלנו, כן

 את שקלים בכמה להוזיל יכולה שלכם שההצעה להיות מאוד יכול, אומר ואני חוזר
 , הווטרינריים השירותים של העלות

 
  ז'אנה קושניר:

 . התושבים עם להטיב, לייעל
 

  אריה פכטר:
 אהוד הוא למה, זה מאוד, מקובל מאוד, אהוד מאוד שהוא לבד אומרים אתם, סליחה

 ? ומקובל
 

  יובל בן בסט:
 . כן זה
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  אריה פכטר:
 . טוב מקצוע בעל הוא כי? ומקובל אהוד מאוד הוא למה

 
  יובל בן בסט:

 . לך אקריא אני זאת עם ויחד
 

  אריה פכטר:
 , שקלים כמה לחסוך בשביל לקחת אלך לא אני אז
 
  ובל בן בסט:י

 זמין ושירות טיפול ובראשונה בראש, הווטרינר יתרונות. "מזה יותר זה, לחסוך לא זה
 ויטפלו ושלוש פעמיים לפה שיבואו שעדיף זה עם יסכימו כולם". באזור יעיל אישי

 . אותם ולהחזיר לקחת מאשר סימון פה להם ויעשו החתולים את כבר ויעקרו
 

  אריה פכטר:
 ? מה

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 . להתראות, עוזבת שאני סליחה, קוטעת שאני סליחה
 

  יובל בן בסט:
 . בהצלחה, חשובה יותר' ו כיתה

 
  אלאלוף:-לירז גונן

 . נתראה, תודה
 
  (הישיבה את עזבה אלאלוף-גנון לירז)

  ריה פכטר:א
 יהיה שהוא צריך אתה, אותו מעקר שאתה חתול, לך להגיד רוצה רק אני, יובל

 , לעקר יכול לא אתה. סגור מקום באיזשהו
 

  יובל בן בסט:
 . תאים אפשרות יש
 

  אריה פכטר:
 . לשחרר יכול לא אתה, אותו לשחרר אומר אתה, לא

 
  יובל בן בסט:

 שאמר כמו, סעיף לכל ניכנס לא, הכל על באמת חשבנו, תקשיב, מקום יש. לא, לא, לא
 את אקריא רק אני. פה שעות של עבודה עשינו, זה את לך נגיש, בעיה אין, הגזבר

 רלי'צ, פעם אמר כבר ומישהו אחרת קונספציה על לחשוב כדי הווטרינר של היתרונות
. בענן הקשת את תראה לא אתה, למעלה מסתכל לא אתה אם פעם אמר פלין'צ

 חיסונים של תוספת, באזור יעיל אישי זמין ושירות טיפול – יישובי וטרינר יתרונות
 פירוט לנו יש, למועצה נוספת הכנסה, התושבים על שיקלו כלבת לחיסוני מעבר אשר

, עירוני וטרינר בחוק הרשות עמידת, חיים לבעלי ראשוני חירום טיפול, בהמשך
, העירוני הווטרינר מטעם ספר בבתי חינוך, נוספים יתרונות לנו תיתן שהעסקתו

 ניתן, התנדבות לשעות רבין בחטיבת שמחויבים נוער בני של להתנדבות נוסף מקום
 ממשרד מענק עם קורא קול ולקבל וחתולים לכלבים אימוץ ימי לערוך יהיה

 מכל 50% של החזר לקבל יכולים אנו, רחוב חתולי ועיקור סירוס לגבי גם. החקלאות
 . ליישוב שמגיעות בר בחיות ראשוני טיפול וכמובן סירוס
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  אריה פכטר:

 , שקל 50,000-ש, שאמרתי מה זה
 

  ז'אנה קושניר:
 ?נכון, רחוב החתולי של וסירוס עיקור על שקל 200-ב אותך מחייב הוא

 
  אריה פכטר:

 . כן
 

  ז'אנה קושניר:
 העיריות אחת, עכשיו. הרשות של קורא מהקול שקל 100-ה את מקבל הוא, עכשיו
 לחיות לחיות תנו או SOS שקל 120, רחוב חתולי וסירוס לעיקור מכרז פתחו במרכז
 . זה את נותנים

 
  אריה פכטר:

 , -ה כל את לי תביאו, נסכם בואו, אנה'ז, טוב
 

  יובל בן בסט:
  .תקבל עכשיו

  אריה פכטר:
 שאתם מה כל את, שלכם המחשבות כל את, הרעיונות כל את לי תביאו. רגע סליחה

 את לישיבה פה גם נביא אולי נובמבר, באוקטובר, הווטרינרי השירות לנושא חושבים
 . המקום לתושבי שטוב מה נעשה אנחנו. עמדתו את שיביע רפלוביץ ר"ד
 

  ז'אנה קושניר:
 גם להשתתף שיוכל אחר וטרינר להביא יכולים אנחנו רפלוביץ את מביאים אתם אם

 ? בישיבה
 

  אריה פכטר:
 שתבינו רוצה רק אני, לא אני, בעיה לי אין, המשפטי היועץ עם זה את לבדוק צריך אני

 שאני יודע אני. הווטרינרי מהשירות אותו מכיר אני, רפלוביץ ר"ד את מכיר לא שאני
 . כמומחה אותו מביאים, בעיה איזושהי שיש פעם כל רפלוביץ ר"ד את רואה

 
  יובל בן בסט:

 . נכון זה הזה במקרה, אהוב שהוא ספק ואין
 

  אריה פכטר:
 . כמומחה אותו מביאים מקרה כל, כן
 

  יובל בן בסט:
 . השניים בין להפריד צריך אבל

 
  אריה פכטר:

 רפולוביץ ר"שד חושב ואני המקום לתושבי טוב הכי השירות את לתת בדעה אני אז
 כמו דבר אותו לא זה, משרה בחצי וטרינר מחר אחזיק אני אם גם, עכשיו. מצוין הוא

 , בלילה בשמונה הווטרינרי לשירות מתקשר שאני
 

  ז'אנה קושניר:
 . טוב יותר יהיה זה
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  ריה פכטר:א

 צריך אני, חברייא. בלילה בשמונה הווטרינרי לשירות מתקשר שאני כמו לא וזה
, אומר רק אני, לא לכם להגיד רוצה לא אני, כן לכם להגיד רוצה לא אני, זה את לבדוק

 יותר תהיה שלכם ההצעה, הווטרינר. לתושבים טוב הכי השירות את לתת בעד אני
  ,שבאמת ונראה אותה נשקול, טובה

  ז'אנה קושניר:
 . מטיבה רק היא

 
  אריה פכטר:

. אותה נקבל לא, טובה פחות שהיא נראה. אותה נקבל, טובה יותר שהיא ונראה
 ?מבינים

 
  יובל בן בסט:

  .בסדר הכל אז עליו עניתם אם, לב שימו רק, 2.6-מה מכתב ויש
  אריה פכטר:

 . ענינו
 

  ז'אנה קושניר:
 ? לדעת אפשר אם, התשובה יתהיה ומה

 
  אריה פכטר:

 , נעבור בואו, סליחה
 

  אוריאל תנעמי:
 . רבה תודה, טוב

 
  :רזון לאה

 . סעיפים עוד יש, לא
 

  אוריאל תנעמי:
 .ללכת רוצה, הדברים את קיפל שהוא ראיתי

 
  :1 מס'סעיף 

 7-19פרוטוקול מישיבה מהמניין מס' אישור 
  

  אריה פכטר:
 . תודה? הפרוטוקול אישור בעד מי, 7-19 מספר ישיבה פרוטוקול אישור, הלאה

 
 החלטה :

 אושר פה אחד 7-19מספר  פרוטוקול מישיבת מועצה 
 

 
 : 2מס'סעיף 
 המועצה של החירום מחסן ולשיפוץ לחירום אב תיק להכנת 604 מספר ר"תב אישור
 המקומית ומהמועצה ח"ש 78,000 הפנים ממשרד מקבלים אנחנו. שרת משה ברחוב
 ?ר"התב אישור בעד מי. שקל 22,000

 
  אוריאל תנעמי:

 ? חירום המחסן על אחראי מי? חירום במחסן יש מה. הסבר קצת? אומר זה מה
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  אריה פכטר:

 . לו תסביר, יורם
 

 :אורבך יורם
, מיטות. לפתוח נצטרך אם, קליטה מרכזי לטובת ציוד לנו יש החירום במחסן

 גרר על חירום גנרטור שם לנו יש, חירום במחסן מאוחסן זה. מזרנים, שמיכות
 שערים, יציקה שם ולעשות זה את לשפץ הפנים ממשרד קורא בקול תקציב וקיבלנו
  .שקל 100,00 ביחד יעלה זה כל. לחירום אב תיק גם לעשות ובמקביל חדשים

  תנעמי:אוריאל 
 ?אב תיק זה מה

 
 :אורבך יורם
 . התרעה קבלת מרגע עושים מה בדיוק נושא בכל שלנו ח"המל ועדת את מכין אב תיק

 
  אוריאל תנעמי:

, מתכלה לא שהציוד לראות, בביקורת שוטף באופן הזה המחסן על אחראי מי
 ?מתבלה

 
 :אורבך יורם

 . רחל וגם העורף פיקוד גם אותו מבקרים אז
 

  תנעמי: אוריאל
 ?זמן בכמה פעם

 
 :אורבך יורם

 . בשנה פעמים שלוש
 

 אריה פכטר:
 . תכופות עתיםל
 

 :אורבך יורם
 , -ה ועל המלאי של החידוש על אחראים גם הם

 
  אוריאל תנעמי:

 . אוקי
 

  אריה פכטר:
 . תודה. היד את ירים, בעד מי

 
 החלטה :

 ברחוב המועצה של החירום מחסן ולשיפוץ לחירום אב תיק להכנת 604תב"ר מספר 
 אושר ברוב קולות.מ שרת משה

 
 : 3מס' סעיף 
 . 2020 לשנת בעמותות לתמיכה תבחינים אישור

 
 : אריה פכטר

 ? בקשות, השגות, הערות למישהו יש, זה את קיבלתם
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  אוריאל תנעמי:
, משתנים לא הם אם אז. משתנים לא, וחוזרים הולכים האלה התבחינים. שאלה רק
 . עמותה כל של פעילות פי על, דעתי לפי, להשתנות אמורים הם, כלומר. מבין לא אני

 
  משה אלזרט:

  ,אחוזים לפי בדיוק תקרא, התבחינים את שם יש
  אוריאל תנעמי:

 מביאים, שיש מה זה, זה את לוקחים, ראסה טאבולה, אומרים איך, זה אם השאלה
 . המשפטי והיועץ עדהובו יושב יורם גם, עדהובו יושב אתה, הועדה אם השאלה. וזהו

 
  משה אלזרט:

 בכבודו המשפטי היועץ הועדה את כשהקמנו. המשפטי היועץ כתב התבחינים את
 אז, פיהם על ועובדים לנו מתאימים בינתיים התבחינים. התבחינים את ניסח ובעצמו

 ?אותם לשנות למה
 

  אוריאל תנעמי:
 . שאלה שואל אני, לשנות אומר לא אני, לא

 
  משה אלזרט:

 . אותם לאשרר שנה כל פשוט צריכים אנחנו
 

  אוריאל תנעמי:
 , לאישור זה את מביאים שאנחנו לפני, המשפטי היועץ האם

 
  משה אלזרט:

 ?יעשה שהוא רוצה אתה מה, אותם כתב הוא אם
 

  אוריאל תנעמי:
 מבקר של ביקורת של חומר איזשהו על עובר המשפטי היועץ האם, רגע סליחה

 ?בעמותה פעילות שיש לראות, העמותות
 

  משה אלזרט:
 של ביקורת עכשיו שייך מה, תבחינים זה? אליו שייך זה מה, אליו שייך לא זה

 ? המדינה של מבקר הוא, מה? המשפטי ליועץ שייך זה מה? העמותות
 

  אוריאל תנעמי:
 ?התבחינים מטרת מה אז
 

  משה אלזרט:
 . אותם קיבלת אתה. אותם תקרא אז
 
  וריאל תנעמי:א

 . אתה לי שתגיד רוצה אני, לא
 

  משה אלזרט:
 . תמיכה לקבלת קריטריונים זה בעברית תבחינים. אותם קיבלת אבל

 
  אוריאל תנעמי:

 . יפה
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  משה אלזרט:
  .פעילות ולפי נושאים לפי

  אוריאל תנעמי:
 מאשר שהוא לפני המשפטי היועץ האם, שאלה שואל אני אז. עכשיו לי ענית, הו. יפה
 ?העמותות של הפעילויות על עובר הוא, התבחינים את

 
  יעקב פרידמן:

 . הקריטריונים על עובר הוא, לא
 

  משה אלזרט:
 תבחינים מאשרת כרגע המועצה. פה מערבב אתה, שלו התפקיד לא זה, הפעם עוד

 . הפנים משרד של ל"מנכ חוזר פי על המשפטי היועץ ידי על שנוסחו
 

  תנעמי:אוריאל 
 . בסדר, אוקי

 
  משה אלזרט:

 , שונו לא האלה התבחינים
 

  יעקב פרידמן:
 . הגזבר, הבין הוא

 
  משה אלזרט:

 . התמיכות מתהליך חלק זה, שנה כל אותם לאשרר צריכים ואנחנו
 

  אוריאל תנעמי:
 . בסדר, טוב

 
  אריה פכטר:

 ?נמנע מי? נגד מי? התבחינים אישור בעד מי
 

  אוריאל תנעמי:
 התבחינים לקביעת באשר הדעת את מניחה אינה הגזבר של שתשובתו כיוון נגד אני

 . רבה תודה, הכל זה, העמותות עבור
 

 החלטה :
 מאושרים ברוב קולות. 2020התבחינים לתמיכה בעמותות לשנת 

 
 

  אריה פכטר:
 . הסתיימה הישיבה, לכם רבה תודה

 
  ז'אנה קושניר:

 . שאילתות שלחנו. שם שאילתות לנו יש, רגע
 

  יובל בן בסט:
 יום לך שלחנו, שהגיעו אמרת, השאילתות הגיעו אם אותך שאלתי אני אתמוליורם, 

  .לפני
 :אורבך יורם

 . קודם אותם הקריא הוא, מה נו
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  יובל בן בסט:

 . לסדר הצעות ארבע ועוד שאילתות 4 לנו היו, לא
 

 :אורבך יורם
 . ששלחת מה זה? זה
 

  בסט:יובל בן 
 . בזה שאילתות 4 עוד שלחתי זה אחרי, שבועיים לפני זה
 

  משה אלזרט:
 ?שלחת לאן

 
  ז'אנה קושניר:

 . למייל
 

  יובל בן בסט:
 . הגיע שזה ואמרת אתמול אתך ביררתי אני. שלך למייל

 
 :אורבך יורם

 יש.ש מה וזה זה על הסתכלתי, נו
 

  יובל בן בסט:
 . לפני כבר אנחנו היום. 4.6-ב היה זה, לפני הגיע זה, לא

 
  אריה פכטר:

 , לא אני, טוב
 

  יובל בן בסט:
 . פה בעל אותם להעלות לפחות רוצה אני, דברים כמה יש
 

  אריה פכטר:
 , אנחנו מה נראה, בקצרה תעלה, טוב

 
  משה אלזרט:

 . לענות אפשר אם
 

  אריה פכטר:
 . לא אז, לא אם, לך אענה אני, לענות יכול אני אם

 
  יובל בן בסט:

. חניה שמה יש, יוספטל ספר בית לגבי, אחד. חשובים מאוד דברים שני זה, אוקי
, סנש חנה לכיוון שם שחונה אחד רכב שמספיק רכב יש גם. מסודרת לא היא החניה

 לקרות עלול אחד ויום רכבים גם, נכנסים הורים גם שישי ביום, מזה חוץ. חוסם הוא
 לעשות, חניות שמה לסמן גם, הקיץ של בשיפוצים, שעכשיו הצענו אנחנו ולכן משהו

 . מסודר זה את
 

  אריה פכטר:
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 זה, המועצה של שטח לא זה, כלום שם לעשות לנו ואסור המנהל של שטח זה. הבנתי
 שהוא ולהחליט לבוא יכול המנהל מחר, בו משתמשים שאנחנו זה. המנהל של שטח

 . למועצה ששייך שטח לא זה. בזה להשתמש לנו נותן לא
 

  יובל בן בסט:
 ?כזה משהו או לחניה לפחות מהם לבקש יכולים לא אנחנו

 
  אריה פכטר:

 ?הבאה השאלה מה, הלאה. דבר שום לנו יתנו לא הם, דבר שום
 

  יובל בן בסט:
 .בקיץ בחום מתייבשים הורים. הילדים לגני בכניסות גגונים

 
  אריה פכטר:

 . שמשיה עם שיבוא, לו שחם מי? להתייבש צריכים הם למה, יתייבשו שלא
 

  אריאל וויסוול:
 ? שתיים בשעה, דוגמא סתם? הגן מסתיים שעה באיזה

 
  יובל בן בסט:

 לא שהוא מי, הילדים את לקחת באחת מגיעים ההורים, בצהריים זה שישי ביום
 ?אוקי, בצהרון

 
  סוול:יאריאל ו

 . שעה בכל, חשוב לא
 

  יעקב פרידמן:
 ?במדרכה, גגונים איפה אבל

 
  ז'אנה קושניר:

 . הכניסה מעל, כן
 

  יובל בן בסט:
 זה, ההורים לטובת צלון איזשהו לעשות אפשר לגן בכניסה אבל, גנים מיני כל יש

 . פשוט
 

  אריה פכטר:
 באחת שיבואו, וחצי באחת הילד את לקחת צריכים שהם יודעים אנשים, יובל, סליחה

 ? גגון לו אעשה אני, באחד יבוא הוא אם. וחצי
 

  יובל בן בסט:
 מגיעים אנחנו, באחת בדיוק לפעמים היינו, למשל, שישי ביום. למה לך אסביר אני
  .הילד את לקחת לפני דקות עשרים או שעה רבע

  אריה פכטר:
 ? הזמן לפני דקות עשרים להגיע למה אז
 

  יובל בן בסט:
 . באמת, נו
 

  אריה פכטר:
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 כיסאות גם לו אתן אני, עשרה אחת בשעה יבוא הוא ואם? מה נו, באחת שיבוא אז
 ? וכורסאות

 
  יובל בן בסט:

 גנים באיזה לבדוק ואפשר גנים הרבה ויש הורים הרבה יש באמת, זה את לגחך לא
 . אפשר

 
  אריה פכטר:

 . זה את אבדוק ואני זה על חושבת היא מה איילת עם אבדוק אני
 

  ז'אנה קושניר:
 ? ס"במתנ השיפוץ מתקדם איך

 
  אריה פכטר:

 זה את נביא התוכניות כשיסתיימו. הסתיימו לא עוד התוכניות, בתוכניות אנחנו
 זה את נביא ייגמר שזה, שמה גדול די הוא התקציב כי, לאישור המועצה של להצגה

 .למועצה
  ז'אנה קושניר: 

 ? יהיה בערך זה מתי
 

  אריה פכטר:
 . הקיץ שאחרי מאמין אני

 
  אריאל ויסוול:

 הקרקע. עיכובים שם יש, ס"המתנ הרי לסוכנות שייך זה, אותנו עיכבה הסוכנות
  .הקלות צריך, נכון, הקלות יש. אותנו מעכבים הם אז, לסוכנות שייכת

  ריה פכטר:א
. זמן לוקח זה, למחר מהיום זה דבר כל לא אבל, זה על עובדים אנחנו, הקלות פרסמנו

 שבסביבות מאמין אני אבל, סתם להגיד, להבטיח רוצה לא רק אני, זה על עובדים אבל
 .הסתיימה הישיבה, לכם רבה תודה. כזה משהו, אוקטובר, ספטמבר

  

 הישיבה ננעלה

 יורם אורבך

 מנכ"ל המועצה

 אריה פכטר

 ראש המועצה


