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 91/70פרוטוקול 
 המניין אשר התקיימהן מישיבת מועצה מ

 2019 מאי  28 טתשע" אייר גכ"ביום שלישי 
 
 

דובקין , לירז גונן אללוףינקלה פרידמן,  אריאל ויסוול,אריה פכטר,  נוכחים: 
 ., אוריאל תנעמי מזל שאול ,אלי פלוריזדה, ז'אנה קושניראברהם הרמב"ם, גרגורי, 

 
 .יובל בן בסטחסרים : 

 
 19:15   הישיבה התחילה בשעה

 20:30 הסתיימה בשעה
 
 
 ל סדר היום:ע
 

 .2019מרץ  19מתאריך  6/19אישור פרוטוקול מס'  .1

 מצ"ב. 2019לשנת  1הצגת דו"ח רבעון  .2

לשיפוץ מחלקת הגבייה, מקרן ₪,  250,000על סך  603מס'  אישור תב"ר .3
 היטלי השבחה.

טיאוט וניקיון אישור החלטות ועדת מכרזים : מכרזי איסוף אשפה, גזם,  .4
 רחובות, הפעלת מרכז יום לקשיש.

הוספת אריאל ויסוול סגן ראש המועצה, כחבר בוועדה המקומית לתכנון  .5
 ובניה.

נדרש אישור מועצה  העיריות החלפת שטחים.לפקודת  188בהתאם לסעיף  .6
 2ואישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך, להעביר את חלקה ארעית )סה"כ 

 מ"ר(, שהינה בייעוד דרך ובבעלות מ.מ. אזור לבעלות חברת אפרידר.

 : שונות .7

 2018, 2017לשנת  2000ב פרוטוקול הדוחות הכספיים של אזור מצ" •
 לאישור המועצה.

מישיבת וועדת ביקורת  2016לשנת  17מצ"ב תוספת לדוח ביקורת מס'  •
 . )נדון בישיבת המועצה הקודמת(.13.05.19שנערכה ביום שני 

 
 

 :אריה פכטר
בסעיפים . נתחיל את הישיבה  7/19אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין 

 סדר היום. שעל 
 

 : 1סעיף מס' 
  .2019מרץ  19מתאריך  6/19פרוטוקול מס' אישור 

 : 1סעיף מס' 
 אריה פכטר :

  ירים ידו 6/19פרוטוקול מס' מי בעד אישור 
 החלטה :

 אושר ברוב קולות. אורי תנעמי נמנע היות ולא נכח בישיבה זו. 6/19רוטוקול מס' פ
  

 : 2סעיף מס' 
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 .2019לשנת  1הצגת דו"ח רבעון 
 

 : 2סעיף מס' 
 אריה פכטר :

למי מהחברים יש השגות ודרישות לגבי הדוח הזה ? הגזבר נמצא פה בכדי לענות על 
 כל שאלה.

 
 : מזל שאול

 לי יש שאלה, בגלל מצבו הבריאותי של אבי לא יכולתי להגיע ולשאול את משה.
 

 : אריה פכטר
 .שלך יהיה בריא קודם כל שאבא

 
 : מזל שאול

אלף  666כאשר כלל המימון הוא ₪ אלף  266תודה, בסעיף הוצאות המימון מופיע 
לכל השנה. אז איך זה יכול להיות שבשלושה חודשים יש הוצאה כזו שהיא מאוד ₪ 

 גדולה ביחס לשנה כולה.
 

 : משה אלזרט
מאחר וברבעון הראשון אנו רושמים את הוצאות המימון של הנישומים ששלמו את 

. לכן זה הסכום שמופיע וזה חד מגיעה להם הנחההארנונה מראש בחודש ינואר 
 פעמי.

 
 : אריה פכטר

  .2019לשנת  1רבעון מי בעד אישור 
  :החלטה 

 אושר ברוב קולות . אורי תנעמי התנגד. 2019לשנת  1מס' דוח רבעון 
 

 :   3סעיף מס' 
לשיפוץ מחלקת הגבייה מקרן היטלי ₪  250,000, על סך 603אישור תב"ר מס' 

  השבחה.
 : 3סעיף מס' 

 : אריה פכטר
תהיה עמדה נפרדת כל מזכירה לאנחנו מתכננים לשפץ את מחלקת הגבייה כך ש

ונגישה שתשמור על דיסקרטיות של הפונים למחלקה. אנחנו עדיין לא יודעים מה 
 עלות השיפוץ אך פתחנו בכל זאת תב"ר על מנת שלא נצטרך לפתוח תב"ר על תב"ר.

 
 : ז'אנה קושניר

 ₪ ?אלף  250למחלקה אחת 
 

 :  אריה פכטר
 . זה בינתיים התב"ר אך זה לא אומר שנשתמש בכל הכסף

 
 : משה אלזרט

 תוך כמה ימים תהיה לנו הערכה מה תהיה העלות של השיפוץ.
 

 : אריה פכטר
  שיפוץ מחלקת הגבייה ירים ידו. 603מי בעד אישור תב"ר 

 : החלטה
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לשיפוץ מחלקת הגבייה מקרן היטל השבחה אושר ₪ אלף  250על סך  603ב"ר מס' ת
 .ונמנעומזל שאול ברוב קולות. אורי תנעמי 

 
 : 4עיף מס' ס

אישור החלטות וועדת מכרזים : מכרזי איסוף אשפה, גזם, טיאוט וניקיון רחובות, 
 הפעלת מרכז יום לקשיש.

 
 : 4סעיף מס' 

 אריה פכטר :
עשינו לאחרונה מספר מכרזים. אחרי שישבו אנשי המקצוע והיועצים המשפטיים 

וקבעו מי מכל אלה שנגשו למכרזים הם הזוכים אז אנו אמורים לאשר זאת בישיבת 
 המועצה. 

 
 : אורי תנעמי

 לא קיבלנו את טבלת המכרזים עם הפירוט.
 

 : אריה פכטר
 חלפו.מיד ניתן לכולם. ברצוני לציין שכל הזכיינים הת

 
 : אריאל ויסוול

 רק זכיין אחד נשאר בתחום מסוים.
 

 : אריה פכטר
 הנחה. 10%פינוי פסולת מעורבת ודחק זכה "פרח השקד" שנתן 

 הנחה. 11%איסוף גזם וגרוטאות זכה "פרח השקד" שנתן 
 הנחה. 21%פינוי מכולות רמסה זכתה "חברת נוי" שנתנה 

 הנחה. 20%קרקע זכה "פרח השקד" שנתן  פינוי מכלים טמוני
  גיל דב והיועמ"ש שלנו.כל זאת לאחר בדיקת היועץ החיצוני 

 : 'אנה קושנירז
 7:00אני לא זוכרת אם במכרז צוינו שעות הפינוי כי אם המשאית תעבוד בין השעות 

אם אפשר לדבר עם הזכיינים בבוקר זה יצור לנו פקקים בישוב. לכן  8:00 –ל 
 .8:00בבוקר או אחרי השעה  6:00 –שיתחילו את העבודה ב 

 
 : אריה פכטר

אני רוצה להגיד לך שלא נוכל אף פעם לרצות את כולם. זה נכון מה שאת אומרת 
 6:00 –ב לכן אנו נבקש מאלה שמפנים ליד מוסדות החינוך שיתחילו את העבודה 

הוא קטן ובכל מקום יש איזה גן או , למרות שהישוב  8:00בבוקר או אחרי השעה 
 בית ספר.
  .עובדי ניקיון עובדי ניקיון וטיאוט מכני ניגשו למכרז אשטל ור.ג.א 3-2019מכרז מס 

ואשטל נתנו הנחה של  11%ר.ג.א עד היום נתנו לנו שירותים. הם הציעו הנחה של 
עבדו עד היום החליטה הועדה לתת את המכרז לאשטל היות . למרות שר.ג.א  10%

זה לא הבדל כזה גדול בכסף ולכן החלטנו  ולא היינו מרוצים מהעבודה של ר.ג.א.
 לקחת את אשטל.

פיר מעלית במועצה הדתית. המועצה בשיתוף המועצה הדתית  5-2019מכרז מס' 
צה הדתית ורשות מתכוונים לבנות מעלית על מנת להנגיש את המבנה לבאי המוע

וההצעה השנייה הייתה של מדלג' ₪ אלף  686החנייה. הייתה הצעה אחת בגובה של 
 ₪.אלף  522כאשר האומדן שלנו היה בגובה של ₪ אלף  524מרואן בגובה של 

 
  : יענקלה פרידמן

 זה כולל את כל המעלית ?
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 :  אריה פכטר

תחילו בימים הקרובים זה כולל הכל את הפיר ואת המעלית ואני מאוד מקווה שי
 את הבנייה.

 
 : ז'אנה קושניר

 זה אותו קבלן שבונה את גני הילדים ?
 

 : אריה פכטר
 כן, זה אותו קבלן.

לקשיש. לצערי את הפעלת המרכז הפעלת מרכז יום  62019מכרז נוסף שמספרו 
והמועצה אינה יכולה ₪ אלף  500הוצאנו למכרז היות והוא נמצא בגירעונות של 

ואין אנו ₪ אלף  200 –לעמוד בגירעונות אלה. המועצה מתקצבת את מרכז היום ב 
 גרעון.₪ אלף  300יכולים לעמוד בעוד 

. הייתה ועדה והיא למכרז על הפעלת המרכז ניגשו שתי חברות "תגבור" ו"נטלי"
וד לכל חברה. אני לא השתתפתי בוועדה זו. השתתפו בוועדה הגזבר, מנהל קנתנה ני

מחלקת הרווחה, נציגת רווחה מעיריית גבעתיים ועו"ד שהכין את המכרז. חברת 
נקודות לעומת חברת "תגבור" שקיבלה  76.47"נטלי" קיבלה את הניגוד הגבוה יותר 

ברת "נטלי" קיבלה עליה לנהל את מרכז יום לקשיש נקודות. לאור זאת ח 65.3
וכמובן שאנו נהיה עם היד על הדופק כי אנו אמורים לדאוג לקשישים שלנו שיקבלו 

  את השירות והטיפול הטובים ביותר.
  מי בעד החלטות וועדות המכרזים ירים ידו.

 : החלטה
חלטות וועדות המכרזים : מכרז איסוף אשפה, גזם, טיאוט וניקיון רחובות ומכרז ה

 הפעלת מרכז יום לקשיש אושרו פה אחד.
 

 : 5סעיף מס' 
 הוספת אריאל ויסוול סגן ראש המועצה כחבר בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. 

 
 : 5עיף מס' ס

 : אריה פכטר
מדוע אנו צריכים לאשר אותו ? הוא נבחר כחבר מועצה וככזה הוא יכול להיות 

 בוועדה.
 

 : יורם אורבך
 זו המלצה של היועמ"ש 

 
 : אריה פכטר

הוספת אריאל סגן ראש המועצה כחבר בוועדה המקומית לתכנון בסדר, מי בעד 
  ובניה ירים ידו.

 :החלטה 
אריאל סגן ראש המועצה כחבר מועצה בוועדה המקומית לתכנון ובניה וספת ה

 אושר ברוב קולות מזל שאול נמנעה.
 
  : 6עיף מס' ס

לפקודת העיריות : החלפת שטחים נדרש אישור מועצה ואישור  188בהתאם לסעיף 
מ"ר( שהינה  2שר הפנים או מי שהוסמך לכך, להעביר את חלקה ארעית )סה"כ 

 בייעוד דרך ובבעלות מ.מ. אזור לבעלות חברת אפרידר. 
 

 : 6סעיף מס' 
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  : אריה פכטר
 אומר ?. חגי מה זה מהנדס המועצה חגי נמצא פה 

 
 : חגי קול

 מדובר בתצ"ר.
 

 : אריה פכטר
 אני חייב להגיד מילה טובה לחגי שלמרות שהוא בחופשת מחלה הוא מגיע לעבודה.

 
 : חגי קול

 2012מדובר בתוכנית לצרכי רישום )מציג את התוכנית ע"ג הלוח( שאושרה בשנת 
הבניין הגדול למבנה הקטן הקניון. התצ"ר  שמטרתה הייתה ניוד שטחים מאפרידר

הוכן ע"פ התוכנית המאושרת ז.א. שכל השטחים המיועדים לצורכי ציבור ירשמו 
כשטחים לצורכי ציבור והשטחים המיועדים כשטחים פרטיים ירשמו כשטחים 

פרטיים. התצ"ר מטרתו לקבוע גבולות ולתת מספרי חלקות לא ארעיות אלא חלקות 
התוכנית המאושרת. מה שיש לנו פה זה שני תת שטח המוגדרים  קבועות על בסיס

 .כדרך. יש פה איזה קטע קטן שלמעשה בתוכנית המאושרת הוא כבר עבר לאפרידר
  אולם השטח של שני מ"רכייעוד דרך  6010בגוש  163הוא מופיע כחלקה מס' בטאבו 

רידר על פי רשום בטאבו כדרך. בתוכנית המאושרת הוא אמור להיות חלק מאפ
 לפקודת העיריות לכן נדרש אישור המועצה על מנת לאשר את זה. 188סעיף 

 
 : אריה פכטר

מי בעד אישור העברת חלקה ארעית שהינה בייעוד דרך ובבעלות מ.מ. אזור לבעלות 
  לפקודת העיריות ? 188אפרידר בהתאם לסעיף 

 : החלטה
עברת חלקה ארעית בייעוד דרך ובבעלות מ.מ. אזור לבעלות אפרידר על פי סעיף ה

 לפקודת העיריות אושר ברוב קולות. אורי תנעמי נמנע. 188
 

  שונות - : 7סעיף מס' 
 : אריה פכטר

ויש את הפרוטוקול של  2018 –ו  2017לשנים בסעיף שונות יש את הדוחות הכספיים 
 שהתכנס לפני כמה ימים. יש למשהו איזה שהן שאלות או השגות ? 2000אזור 

אני רוצה לציין שהפעילות של החברה הכלכלית ירדה בצורה די דרסטית אך בכל 
  מקרה אנו צריכים להגיש את הדוחות. מי בעד אישור הדוחות ?

 : החלטה
אושרו  2018 –ו  2017לשנים  2000דוחות הכספיים של החברה הכלכלית אזור ה

 ברוב קולות. ז'אנה קושניר נמנעה.
 

 : ז'אנה קושניר
 אני לא ראיתי את הדוחות כלל אז אני לא יכולה לאשר אותם.

 
  : אריה פכטר

 .2016לשנת  17בסדר גמור. נדון עתה בדוח ביקורת מס' 
 

 : יורם אורבך
בדוח הזה התחלנו לדון בישיבה הקודמת ואמרנו שיש עוד כמה דברים לסגור אז דנו 

 ואנו צריכים לאשר את הדוח בישיבה זו. 13.05.19בזה בישיבה מתאריך 
 א אורי תנעמי וחברים בה מזל שאול ויענקלה פרידמן.יו"ר הוועדה הו

 
 : אריה פכטר
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  מי בעד אישור דוח הביקורת ירים את היד.
  : החלטה

 אושר פה אחד.  2016לשנת  17דוח הביקורת מס' 
 

 : אריה פכטר
השאילתה הראשונה היא של יובל בן בסט. בדרך כלל נעבור עתה לשאילתות. 

כשחבר מועצה מגיש שאילתה והוא לא נוכח שישיבה אני לא חייב לענות על 
  השאילתה שלו אך לפנים משורת הדין אני אענה עליה.

 :יובל בן בסט -  1מס'  שאילתה
המתאר והיכן היא עומדת נכון לחודש מאי ?  האם יש תאריך מתי תוגש תוכנית

האם יש צפי שהתוכנית תיתן מענה לפינוי בינוי ביצחק שדה, למתחם אופיס 
טקסטיל, בן גוריון, שפינוזה, עלייה שנייה, כנ"ל לגבי פינוי בינוי קפלן והאם יש צפי 

 לסיום חובות הקבלן כלפי המועצה ולשאר הגופים ומתי תתחיל הבנייה ?
  

 : 1מס' שאילתה
 : אריה פכטר

אנו מתקדמים בצורה אינטנסיבית לקראת סיום תוכנית המתאר. אני לא יודע 
להגיד לכם מתי היא תוגש אם לא היינו יוצאים לפגרה אז לערכתי עוד ישיבה אחת 

 והיינו מסיימים.  בחודש יולי יש ישיבת מועצה ?
 

 : יורם אורבך
 בחודש אוגוסט.לא, אין ישיבות לא בחודש יולי ולא 

 
 : אריה פכטר

אם זה כך, אז לערכתי בחודש ספט' תוכנית המתאר תוצג בפני המועצה והיא תיתן 
מענה לכל מה שיובל שאל היות והיא תקבע מה יבנה ואיפה יבנה. כל עוד תוכנית 

פינוי בינוי קפלן המתאר לא הסתיימה אני לא יכול לתת תשובה לשאלות. לגבי 
מול, אנחנו מאוד לוחצים אותם הם אמרו שהם מאמינים היזמים היו אצלי את

, אך אנו במועצה  100% –שבספט' יעלו על הקרקע לעבוד. להגיד לכם שזה בטוח ב 
  עושים הכל על מנת לזרז אותם.

 : ז'אנה קושניר
 .אז מה מונע מהם להתחיל בעבודה ?

 
 : אריאל ויסוול

 יש שני דיירים שלא חתמו עדיין.
 

 : אריה פכטר
אני לא מבין את הדיירים היות ואני חושב שהם מקבלים שם מעל ומעבר, אך יש 

שם דיירים שמתנגדים וזה מה שמעכב. לגבי החובות שיובל הזכיר אני לא יודע על 
 זה חובות מדובר.

 
 : אורי תנעמי

 אלה שמתנגדים לא בחרו דירות ?
 

 : אריאל ויסוול
 חותמים עם הקבלן. 7 לא, אלה שמתנגדים לא בחרו דירות. גם בלוק

 
 : ז'אנה קושניר

 אי אפשר דרך בית משפט לחייב את הדיירים ?
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 : אריה פכטר
  מה שהוא אמר לי זה שהוא יגיש נגדם תביעות.

 : ז'אנה קושניר
 אבל תביעות יכולות לקחת הרבה זמן.

 
 : לירז גונן אללוף

 אבל נגד דייר סרבן אין לך הרבה מה לעשות.
 

 : אריה פכטר
אני אומר מה שהם אמרו לי. אנו מצדנו עושים את המקסימום האפשרי לקדם את 

 הנושא. אני מאמין שברגע שיגישו נגדם תביעה על עיכובים הם ירוצו לחתום.
 

 :לירז גונן אללוף 
 דיון אחד אצל המפקחת על המקרקעין ייעשה את שלו. גם

 
 : אריה פכטר

 ואז הם ירוצו עם זה. 5שגם את ויתכן  3התוכנית שלהם זה לפנות את קפלן 
 

 : ז'אנה קושניר
 אז רק לקראת ספט' תוגש לנו תוכנית המתאר ?

 
 : אריה פכטר

 אני מאוד מאמין שכן.
 

 : יובל בן בסט – 2מס'  שאילתה
כפי שפורסם בכלי  2.5% –של כ  2020לאור ההתייקרות של הארנונה בשנת 

 –לכ  ע"י משרד הפנים, )מה שיעמיד את עליית הארנונה תוך שנה באזור רתוהתקש
לא כולל חישוב שטחים מחדש(. האם ישנה אפשרות לעשות הצבעה חדשה /  7.5%

או כל פתרון אחר  2.5% –חוזרת או לבקש ממשרד הפנים הפחתה של הארנונה ב 
 לאור זאת שעדין לא אושרה במשרד הפנים ?

 
 : 2 שאילתה מס'

 : אריה פכטר
ארנונה. משרד הפנים  2.5%נכון שהמדינה קבעה לפי איזו שהיא נוסחה עלייה של 
. במידה ומשרד הפנים 5% –עוד לא אישר לנו את הבקשה להעלות את הארנונה ב 

למרות  2020אנו נראה את המאזנים של שנה זו ואז בשנת  2019יאשר העלייה בשנת 
אנחנו ענייניים  וב עוד פעם איפה אנו עומדים. שמשרד הפנים אישר לנו אז נחש

 תהיה אפשרות נפעל לא תהיה אפשרות לא נפעל.
 

 :ז'אנה קושניר – 3מס' שאילתה 
מחירי קייטנות המתנ"ס שלא במסגרת בית ספר של  –מחירי קייטנת מתנ"ס 

ג' החל  –ואילך, ולילדי הגן וכיתות א'  1.7.19 –החופש עבור כיתות ד' ומעלה החל מ 
מה יהיה התשלום של ההורים עבור הקייטנה ומה מחיר  –ואילך  22.7.19 –מ 

הצהרון ? איך זה עומד ביחס למחירים בסביבה? בנוסף, בעקבות טענות שעלו 
אפשרות שהאוכל בצהרון לא יגיע בחמגשיות מהקייטנות בשנה שעברה האם יש 

  ? אישיות אלא כל מאכל בנפרד כפי שמתבצע כיום
 :  3שאילתה מס' 

 : אריה פכטר
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אני אקצר את תשובתי. ז'אנה אנחנו לא אחראים על המתנ"ס. הנהלת המתנ"ס 
ומנהלת המתנ"ס הם אלה שקובעים את מחירי הקייטנות. זה לא שייך למועצה כלל 

 צריך להפנות את השאלה הזו למנהלת המתנ"ס.
 

 : ז'אנה קושניר
 והסביבה.המחירים יותר גבוהים מחולון 

 
 : אריאל ויסוול

 אני לא בטוח במה שאת אומרת.
 

 : אריה פכטר
 יש בכלל קייטנה השנה במתנ"ס ?

 
 : ז'אנה קושניר

 .כן, יש בכל שנה
 

 : אריה פכטר
 אני לא שאלתי לגבי כל שנה שאלתי לגבי השנה הזו.

 
 : לירז גונן אללוף

 שמאוד יקר אצלם.אני שמעתי שבחולון מתלוננים 
 

 : פכטראריה 
ראיתי טבלה שבחולון יחסית המחירים זולים. אני חושב שכדאי שתפני למנהלת אני 

המתנ"ס. היו"ר החדשה המליצה למנהלת שתהיה לה קבלת קהל והיא אכן עשתה 
 זאת אז את יכולה לפנות אליה.

 
 : ז'אנה קושניר

 אז לנו אין יד ורגל בנושא הזה.
 

 : אריה פכטר
 כלום המתנ"ס הוא גוף עצמאי ואני לא יכול לחייב אותה.לא, אני לא יכול לעשות 

 
 : משה אלזרט

 אולי המחירים סבירים ?
 

 : אריאל ויסוול
 עוד לא פרסמו מחירים אז אי אפשר לדעת .

 
 : ז'אנה קושניר

  בגלל זה שאלתי אם יש מחירים.
 : אריה פכטר

 של ז'אנה.  4נעבור עתה לשאילתה מס' 
 

 :ז'אנה קושניר – 4שאילתה מס' 
 דוחות אכיפה :

כמה דוחות ניתנו על אי איסוף צרכים של כלבים ע"י בעלי הכלבים משנת  .א
 ועד היום והאם יש התקדמות בנושא האכיפה לאור ההצעות שהעליתי? 2019
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של ועד היום לגבי דוחות אכיפה  2019ומשנת  2018כמה דוחות ניתנו בשנת  .ב
דוחות של פסולת בניין ? האם המועצה זריקת פסולת שאינם בתוך הפח וכן 

 מתכוננת להגביר את האכיפה ?
 

 :  4מס'  שאילתה
 אריה פכטר :

 בקשר לאכיפה אני אפרט 
דוחות.  15ועד היום  2019וצרכים ניתנו מינואר דוחות בגין שוטטות בעלי  .א

אגב נרכשו צ'יפים לזיהוי בעלי חיים כפועל יוצא למתן אפשרות לאכיפה 
 מוגברת.

 2019בגין השלכת פסולת מחוץ למכולות האשפה וגזם ניתנו מינואר  דוחות .ב
. אנו במגמה  2018דוחות שניתנו בכל שנת  82דוחות לעומת  27ועד היום 

 לתגבר את האכיפה בנושא.
 תשאלי אותי האם זה מספיק אני אגיד לך לא.

 
 : אריאל ויסוול

לנו תמונה אי אפשר גם אם את מצלמת כלב עושה צרכים או שמשהו שצילם מעביר 
 .לעשות כלום רק אם פקח תופס כלב עושה את צרכיו רק אז הוא יכול לתת לו דוח.

 
 : אריה פכטר

אני רוצה להגיד לך ז'אנה שעכשיו בקבלת קהל הייתה אצלי בחורה שכלב נשך את 
 .ברחוב הרצוג בחט"ב רביןאביה 

 
 : אברהם הרמב"ם

 גם אותי נשך כלב.
 

 : אריה פכטר
 שחור? איזה כלב

 
 : אברהם הרמב"ם

ללכת עם כלב כזה והוא לא יכול  9לא, אותי נשך כלב לבן. כשנותנים לילד בן 
להשתלט עליו הכלב קפץ עלי ונשך אותי ברגל. הייתי במשרד הבריאות וקיבלתי 

 זריקות. 
 

 : אריה פכטר
דיברתי הערב עם דר' רפלוביץ שיעשו סיורים גם בשעות הערב וילכדו כלבים וגם 

פקחו על נושא צואת הכלבים. בחט"ב בגלל ששם השטח מגודר בעלי הכלבים י
  משחררים אותם וזה לא בסדר אז ביקשתי שגם שם יעשו אכיפה.

 : לירז גונן אללוף
אני רוצה להבין אם אני כאזרחית מטיילת ורואה כלב ומצלמת אותו עושה צרכים 

 .זה לא עוזר ?
 

 : ז'אנה קושניר
 זה לא עוזר.

 
 : אריאל ויסוול

 .לתת דוחשלחו לי צילום של כלב דיברתי עם משה ישי אבל אי אפשר 
 

 : לירז גונן אללוף
 .למה אי אפשר לתת דוח כי זה חוק העזר ?
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 : אריאל ויסוול

 לא, כי זה החוק.
 

 : ז'אנה קושניר
גם אם מה שאפשר לעשות זה להגדיל את הקנסות. אני דברתי עם משה ישי היום 

את הכלב ובסורק שהמועצה קנתה אפשר לבדוק רק שם ומשפחה ואת  פקח תופס
 הכתובת ואין אפשרות לאתר את מספר תעודת הזהות.

 
 :  אריה פכטר

 תעודת הזהות של מי ?
 

 :ז'אנה קושניר 
 של בעל הכלב.

 
 : אריה פכטר

 אם כל הכבוד למשה ישי ויש כבוד אפשר לאתר את מספר תעודת הזהות.
 

 : לירז גונן אללוף
 אי אפשר לסכרן את זה במועצה ?

 
 : ז'אנה קושניר

 .משה אמר שצריך את האישור שלך על מנת לעשות זאת
 

 : אריה פכטר
יש לו את האישור שלי לעשות את זה. אריאל תדבר מחר עם משה ישי על מנת 

  לסגור את זה.
 

 : מזל שאול
אם יש כאלה מקומות שאנו יודעים שהם מועדים לפורענות והכלבים מסתובבים 

  .להגביר שם את הפיקוחשם בחופשיות אפשר לבקש 
 : אריה פכטר

אין כל בעיה דיברתי עם דר' רפלוביץ והוא יעשה את זה. נמשיך הלאה עם 
 .השאילתה של אורי

 
  אורי תנעמי – 5שאילתה מס' 

ברחבי הישוב חונות משאיות והן מהוות סכנה  –חניון לרכב כולל משאיות 
בטיחותית להולכי רגל. מדוע עד היום אינך רואה חשיבות להקמת חניון ייעודי 

 לחניית לילה לרכבים אלו ובכך נמנע סכנות ונגביר את איכות הסביבה לתושבים ?
 

 : 5שאילתה מס' 
 : אריה פכטר

ות חניון לילה למשאיות ואף הכשרנו את השטח. הבאנו את אנחנו בזמנו תכננו לעש
זה לוועדת תנועה והוועדה התנגדה גם משרד התחבורה וגם המשטרה. בוועדה 

האחרונה העליתי שוב את נושא החניון ושוב זה נדחה, הם טוענים שאין מספיק 
  בכדי לעשות חניון למשאיות. משאיות בישוב

 
 : לירז גונן אללוף

 שיבואו לרחוב ז'ז'ק בלילה ויראו מה קורה שם.
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 : אריה פכטר
 זה דבר לא פשוט צריך למצוא שטח כדי לעשות את זה.

 
 : לירז גונן אללוף

 אי אפשר ליד מגרש הכדורגל.
 

 : אריה פכטר
 זה מה שאני אומר אנו הכשרנו שם כבר שטח אבל וועדת התנועה לא אישרה את זה.

 
 : לירז גונן אללוף

מסוכן, אין שדה ראיה, אין מדרכות אני רוצה להגיד לך שהמצב היום הרבה יותר 
הם בולטים עם הרכבים וזה מהווה סכנה מאוד גדולה. אולי אפשר לשים שלט שאין 

 חנייה למשאיות ? אני חושבת שחלקם בכלל לא גרים בישוב הם גרים בחולון.
 

 : אריה פכטר
 .אןאני לא מאמין שבאים מחולון להחנות כ

 
 : מזל שאול

בוועדת התנועה האחרונה קבענו שנעשה מיפוי של המשאיות מהיכן הן מגיעות וגם 
 נעשה בדיקה כמה משאיות יש בישוב.

 
 : אריה פכטר

  בוועדת התנועה הקרובה נעלה את זה שוב על סדר היום.
 : אורי תנעמי

אור יהודה,  אלינו,שאלתי את השאילתה הזו לאחר שבדקתי ברשויות סמוכות 
חולון הן הקצו מגרש בקצה הישוב לשים את המגרש במרכז הישוב זה לא פתרון 

 טוב.
 

 : אריה פכטר
אורי, מכיוון שאתה מכיר את הישוב לא פחות טוב ממני לשים את המגרש בקצה 

 הישוב זה טוב לזרוק סיסמאות , איפה אפשר בקצה הישוב לשים חניון למשאיות ?
 

 : אורי תנעמי
 .התעשייה. באזור

 
 : אריה פכטר

 איפה אתה יכול לשים חניון למשאיות באזור התעשייה ?
 

 : אורי תנעמי
 המשאיות יוצאות מוקדם בבוקר וזה לא מפריע לכלום.

 
 : אריה פכטר

 ואם הן לא יוצאות מוקדם בבוקר מה נעשה אז ?
 

 : אורי תנעמי
 כפי שאני יודע רוב המשאיות יוצאות מוקדם בבוקר.

 
 : כטראריה פ

. וכשבאים ושואלים אותי איפה בהרבה רחובות בישוב אסרנו על חניית משאיות
אבל אנחנו צריכים  להחנות אני מפנה אותם לסוף רחוב משה שרת בחניון הגדול.
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למצוא מקום מסודר כי זה לא רק למשאית אחת או לארבע או לעשר, צריך למצוא 
אלו אותי האם יש שטח כזה שטח גדול כדי שייתן מענה לכלל המשאיות. אם תש

כיום בישוב אני לא רואה כזה שטח. צריך לעשות מיפוי של המשאיות ולראות כמה 
 משאיות חונות בלילה ברחבי הישוב.

 
 :   מזל שאול

 דיברנו על אזורים פוטנציאלים האחד זה בסוף רחוב בן גוריון באזור שאין בו כלום.
 

 : אריה פכטר
 הזה.כן, גם אני חשבתי על האזור 

 
 : אורי תנעמי

 זה עוד פעם להכניס את המשאיות לתוך הישוב.
 

 : לירז גונן אללוף
  אבל זה בקצה הישוב.

 : אריה פכטר
נעשה קודם את המיפוי מזל, הרעיון להחנות בסוף רחוב בן גוריון הוא טוב אך בואו 

 ונראה איך אנו מתקדמים.
 

 : גרגורי דובקין
 ה משאיות נכנסות וכמה יוצאות ?אי אפשר לראות במצלמות כמ

 
 : אריה פכטר

לא, זה לא אפשרי. צריך לעבור כמה לילות ברחבי הישוב ולספור את המשאיות 
 אחת אחת.

 נעבור עתה לנושאים שעל סדר היום.
 

 אוריאל תנעמי – 1הצעה לסדר מס' 
תכנון ופיתוח להיות החצר האחורית של הישוב. ברחוב זה מתגוררים  –רחוב שבזי 

בני אדם הזכאים לשירות ככל תושב לכן הנני מבקש להעלות להצבעה ולקבל את 
 אישור המועצה לפיתוח הרחוב כולל מדרכות וניקיון.

 
 : אריה פכטר

 רחוב שבזי אם כל הכבוד לרחוב הזה ויש כבוד אני זה שסללתי את הכביש הזה
שצריך ₪ מיליון  10ופיתחתי את המעט, אבל כשאני יושב כראש מועצה ויש לי 
משפחות שבנו  6או  4להחליט איפה להשקיע אותם ברחוב שבזי שמתגוררות בו 

בתים עם היתרי בנייה לבין להשקיע את הכסף במקום אחר ביישוב. אני חושב 
ה ואנשים יתחילו שהשיקול שלנו הוא ענייני. אם ברחוב הזה תהיה תנופת בניי

 לבנות בצורה מסיבית אין כל ספק שנתחיל לפתח את הרחוב.
 

 :  אורי תנעמי
 היה אמנון זך שהלכנו להביא כסף ממשרד התחבורה.מי שסלל את הכביש 

 
 : אריה פכטר

 רבותי, אורי תנעמי הביא את הכסף.
 

 : אורי תנעמי
  תעשה הצבעה בעניין הזה או שתוריד את הסעיף מסדר היום.

 : ריה פכטרא
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אורי, הגיע הזמן שתתבגר מספיק אם הפופוליזם, הבחירות נגמרו. אתה זוכר בזמנו 
כל ישיבה חזרת ואמרת מה אם המדרכה ברחוב ז'בוטינסקי ואמרתי לך כל דבר 

ביש חדש והכל בא בזמנו והנה יש מדרכה ברחוב ז'בוטינסקי יש תאורה חדשה יש כ
 על מקומו.

 
 : אורי תנעמי

 אם לא הייתה בנייה זה לא היה קורה עד היום.
 

 : אריה פכטר
  אבל ידענו שתהיה בנייה לכן לא בצענו את המדרכה בזמנו.

 : מזל שאול
הדיון הוא שיש ברחוב הזה תושבים כמו בכל מקום אחר ביישוב שמשלמים ארנונה 

היה לעשות שם מדרכה. יכול להיות שצריך לגייס  ואת כל המיסים ומן הראוי
כספים למטרה זו. לי היה בראש לעשות שם שביל הליכה בשטח המוזנח אולי אפשר 

 לעשות זאת יחד עם קק"ל. אבל אי אפשר להתעלם מהאנשים האלה.
 

 : אריה פכטר
מזל, אם נכנסים לעבודה נכנסים מא' ועד ת', שזה כולל ביובים, תאורה, מדרכות 

 סלילה לא נעשה חצאי עבודות טלאי על טלאי.ו
 

 : לירז גונן אללוף
אם את עושה מדרכה ברחוב שיש בו בנייה מסיבית כל מה שאת עושה יורד לטמיון 

 הכל נהרס פשוט חבל על העבודה.
 

 : מזל שאול
 איפה יש שם עוד בנייה ?

 
 : אריה פכטר

 יש שם עוד הרבה שטחים לבנייה.
 

 : לירז גונן אללוף
 נות ואחר כך להרוס ושוב לבנות זה בזבוז כספי ציבור.לב

 
 : אריה פכטר

יח"ד  6 –יח"ד לפחות. נכון להיום נבנו כ  100יש במקום הזה אופציה לבניית 
 עבור מספר כה קטן של משפחות זה לא נכון לעשות את זה.₪ מיליון  11להשקיע 

 
 : אורי תנעמי

 מסוכן.זה לא קשור למספר המשפחות המקום הזה 
 

 : אריה פכטר
 למה אתה לא מעלה הצעה לסדר את כל חריגות הבנייה שיש ברחוב הזה.

 
 : אורי תנעמי

 ואתם לא מנקים.ילדים מסתובבים שם  ,המקום הזה מסוכן
 

 : אריה פכטר
עשינו דברים מינימליים, ברגע שסללנו כביש שם ואגב גם נקודות חשמל עשינו אך 

 הכל נהרס.
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 : אורי תנעמי
ם שם מדרכה הכי פשוטה לא חייבת להיות עם אבנים משתלבות תעשה אותה עם שי

  אספלט ושים עמודי תאורה.
 : יענקלה פרידמן

אורי, מה זה לשים רק מדרכה ותאורה צריך לעשות תשתיות, גינון, אני עושה שם 
הליכות ורואה מה נעשה שם. אם ישקיעו במדרכות ואנשים יבנו בתים כל מה 

 שהשקיעו הכל ייהרס.
 

 : אריה פכטר
אני יודע שהרבה אנשים הגישו בקשות לבנייה וזו אחת הסיבות שאנו עם הכסף 

ש. אני רוצה לומר לך שברגע שנראה שיש שם בנייה שהבאת סללתי את הכבי
 מסיבית אנו נפחת את הרחוב.

 
 : יענקלה פרידמן

 בתים נפתח את הרחוב. 30 –בוא נגיע להחלטה שאחרי שיהיו שם כ 
 

 : אורי תנעמי
 בוא נגיד שאתה רוצה להוריד את הסעיף מעל סדר היום.

 
 : אריה פכטר

מיליון  10שאתה היום ראש הרשות ויש לך אורי, אני אשאל אותך שאלה בוא נניח 
ואתה בדילמה איפה להשקיע את הכסף האם זה יהיה ברחוב ביאליק, בעלייה ₪ 

 8, וכו' איפה תקבל החלטה להשקיע את הכסף ברחוב שיש שם השנייה, במשה שרת
משפחות או ברחוב שיש בו עשרות משפחות. לאן תפנה את הכסף ? זה לא שיש לנו 

 נו יכולים להשקיע ללא גבול אנו שומרים על כל שקל.באר של כסף וא
 

 : אורי תנעמי
קח שבוע ימים חופש ₪, מיליון  10אם אתה שואל אותי מה הייתי עושה אם היו לי 

  ותראה מה אני מסוגל לעשות מדרכה תהיה ברחוב הזה.
 : אריה פכטר

  כיום.מי בעד ההצעה לסדר של אורי לפתח את רחוב שבזי 
 : החלטה

 הצעה לסדר של אורי תנעמי לפיתוח רחוב שבזי כיום ה
  חברי מועצה הצביעו בעד. 3חברי מועצה הצביעו נגד.  7
 

 : אריה פכטר
  מי בעד פיתוח רחוב שבזי בעתיד לאחר שתהיה שם בנייה מסיבית.

 : החלטה
 עד פיתוח רחוב שבזי לאחר שתהיה בניה מסיביתב
 חברי מועצה הצביעו בעד. מזל שאול וז'אנה קושניר נמנעו, אורי תנעמי נגד. 7
 

  אוריאל תנעמי – 2הצעה לסדר מס' 
חריגה במיסי הארנונה. לאור הכוונה של  5%ביטול החלטת המועצה על העלאה של 

בשנה הבאה מתבקשים חברי המועצה לקבל  2.5% –הממשלה להעלאת הארנונה ב 
  החלטה על ביטול ההחלטה שהתקבלה בישיבת מועצה וזאת בשל ההחלטה הכלל

כוונת הרשות לקיים ארצית אשר תושת על כל הרשויות וכן לאור העובדה שיש ב
 מדידות על פי דרישת משרד הפנים.

 
 :אריה פכטר 
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מי בעד להוריד את ההצעה לסדר של אורי תנעמי בנושא העלאת הארנונה היות 
 וכבר דיברנו על זה בשאילתה של יובל בן בסט.

 
 : אורי תנעמי

 תקרא את ההצעה שלי שידעו לפחות על מה מדובר.
 

 : לירז גונן אללוף
שנים ולא פצו פה אז הם  10רוצה להגיד משהו. אורי ומזל ישבו במועצה אריה אני 

 ולא משנה מה.לקחו החלטה שהם ידברו על כל נושא 
 

 : אורי תנעמי
 סליחה לירז אל תגידי דברים שאת לא יודעת.

 
 : מזל שאול

והטענה ראשית כל אוריאל תנעמי לאורך כל השנים הגיש שאילתות והצעות לסדר 
יודעים טוב מאוד כשאת נמצאת בקואליציה יש הבדל. אני נפרדתי לגבי אתם 

מאזור אחת כי יש לי היום דעות אחרות שאיתן אני מעלה לסדר. ודבר שלישי אני 
 לא יודעת מי שמך כחברת מועצה לתת לי או לאורי ציונים.

 
 : לירז גונן אללוף

 ומי שמך להגיד לי מה אני יכולה להגיד או לא להגיד. 
 

 : כטראריה פ
 5%סיימנו את הדיון הזה. מי בעד להסיר את ההצעה לסדר של אורי תנעמי בנושא 

הגדלת הארנונה מכיוון שדנו בזה בשאילתה של יובל בן בסט שהיא זהה להצעה 
  לסדר.

 : החלטה
חברי  8הארנונה הצביעו  עד להסיר את ההצעה לסדר של אורי תנעמי בנושאב

 מועצה.
 מזל שאול ואורי תנעמי התנגדו.

 
 דף חדש  – 3הצעה לסדר מס' 

 –כ  במקום להזמין אומנים מבחוץ שיעלו שנה הבאה במקרה הטוב – יום העצמאות
והורים צעירים. להביא  להביא אומן מישוב לנוער, לסטודנטים, חיילים₪ אלף  70

תקליטן לאחד הפארקים. להזמין אומן למחרת היום מה שמוזיל עלויות ונעשה 
בישובים אחרים. להתחיל מסורת של פיקניק בוקר יישובי למחרת חגיגת יום 

  העצמאות באחד הפארקים.
  טקס יישובי מאוד מרגש. יש מספר שנים בקשה לא להביא פינת ליטוף. – שבועות

 : אריה פכטר
ילדים בני  200 –אני מאוד גאה ומאושר שביום העצמאות עולים על הבמה כ 

המקום. אני חושב שאנו משקיעים רבות בכוחות מקומיים. כמו כן אני לא חושב 
שאנו משקיעים מיליונים באומנים, אך אני חושב שבכל זאת התושבים משלמים 

ם. אני רוצה לומר לך שכל המופע מיסים ומגיע להם שיהיה אומן על בימת המופעי
אני חושב שזה מחיר סביר ולא מוגזם ₪. אלף  115 –ביום העצמאות עלה למועצה כ 

 כלל.
 

 :  ז'אנה קושניר
להשקיע זה חבל אולי כדאי להשקיע ₪ אלף  115לא מדובר שזה מוגזם אבל גם 

בסוף האירוע לא נשארו אנשים לראות את  ם של הילדים כי בסך הכליותר באומני
 רון שובל.
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  : אריה פכטר

 לגבי שנה הבאה לפני יום העצמאות נשב נדון ונראה מה אנו עושים 
 

 : ז'אנה קושניר
בחג השבועות כבר לא מקובל להביא פינות חי ופינות ליטוף זה סבל לבעלי החיים 

 א להביא.עד שמביאים אותם ועד שמחזירים אותם. אז בבקשה ל
 

 : אריאל ויסוול
 כן רוצים פינת ליטוף וחלק לא רוצים. תושביםהדעות בנושא זה חלוקות. חלק מה

 
 : ז'אנה קושניר

קבועה אפשר ללכת  חיזה רק עניין של מודעות. ברחוב פרופסור שור בחולון יש פינת 
 לשם.

 
 : אריאל ויסוול

 ושם זה יותר טוב.
 

 ז'אנה קושניר :
 קבועה לפחות.שם זו פינה 

 
 מזל שאול :

 אפשר לבדוק חלופות לפינת החי והליטוף.
  

 : אריה פכטר
 אני אבדוק מה דעתו של דר' רפלוביץ ואז אני אחליט.

 
 : לירז גונן אללוף

 דווקא הבנות שלי מאוד אוהבות את זה.
 

 : ז'אנה קושניר
  זה סבל לבלי החיים כל הטלטול הזה

 : אריה פכטר
 הצעה לסדר אירועי קיץ. טוב בואו נתקדם

 
 דף חדש  - 4הצעה לסדר מס' 

מסגרות לילדים. האם ניתן לקחת חודש אוגוסט אין להורים בכיוון ש – אירועי קיץ
חמישה ימים שבהם רק יביאו מתנפחים שיוצבו כל פעם בגינה אחרת לאורך ורוחב 

 הישוב ? 
אירוע גמר כמו ליגת האלופות, אירוע גמר מונדיאל יוקרנו  – צפייה באירועי ספורט

אם דרך המתנ"ס או בפארקים כחלק ממסורת יישובית שבהם ישולבו הרצאה 
 הקשורה בספורט ובריאות.

על שירותים ופעילויות של המועצה לקהל דוברי רוסית, אמארית  – הנגשת מידע
 ואנגלית.

 
 אריה פכטר :

רוצה לומר שאני זה שהתחיל אם כל נושא תנפחים אני בקשר למה שצוין כאן לגבי מ
אירועים לצערי  8המתנפחים. היינו מביאים לפארק בגין מתנפחים והיינו עושים 

 במהלך חודש אוגוסט פחות ופחות אנשים היו מגיעים.
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 : ז'אנה קושניר
בחודש יולי יש קייטנות ורצינו שהפעילויות תתרכזנה בחודש אוגוסט שאין כל 

 .פעילות
 

 : אריה פכטר
הלוואי והיו מגיעים אנשים. אנו לא מחפשים לחסוך כסף אני חושב שהפורמט שאנו 

 מרכזים בחודש יולי וגולשים קצת לחודש אוג' הוא בסדר גמור.
בקשר לצפייה האירוע ספורט, אני יודע שבמועדון נוער עושים את זה ואני אבקש 

 שאין הענות לנושא זה. שגם השנה ייעשו את זה. אני רק רוצה להגיד לך
 

 :  לירז גונן אללוף
 הכוונה היא לנוער או למבוגרים ?

 
 : ז'אנה קושניר

 למבוגרים.
 

  : אריה פכטר
 מה זה הנגשת מידע ? מה הרעיון שם ?

 
 : ז'אנה קושניר

המודעות הן רק בשפה העברית. האם אפשר באתר המועצה ובכל לוחות המודעות 
טלפוני בשפות אנגלית, עברית ורוסית כאשר קהל להוציא משהו מרוכז או משהו 

בד"כ מבוגר. אולי אפשר באתר של המועצה להוסיף אייקון שמתרגם לרוסית , 
 אנגלית ואמארית.

 
 : אריה פכטר

  אין לנו משפחות אתיופיות ביישוב.
 : אריאל ויסוול

 אני חושב שיש משפחה אחת.
 

 : אריה פכטר
אם העלויות לא אני אבדוק את זה אני לא רוצה להגיד לך כן או להגיד לך לא. 

 תהיינה גבוהות נשקול לעשות את זה.
  תודה לכולם וערב טוב.

 

  
 רזון לאה:  רשמה

 יורם אורבך

 מנכ"ל המועצה

 אריה פכטר

 ראש המועצה


