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 91/60פרוטוקול 
 המניין אשר התקיימהן מישיבת מועצה מ

 2019 אפר' 30 טתשע" ניסן כ"הביום שלישי 
 
 

דובקין , לירז גונן אללוףינקלה פרידמן,  אריאל ויסוול,אריה פכטר,  נוכחים: 
 .מזל שאול ,אלי פלוריזדה, ז'אנה קושניריובל בן בסט, אברהם הרמב"ם, גרגורי, 

 
 .יאוריאל תנעמחסרים : 

 
 19:15   הישיבה התחילה בשעה

 20:30 הסתיימה בשעה
 
 

 ל סדר היום:ע

 

 הודעה על התפטרות הגב' דקלה עברי פרדנוי.  .1

 הצהרת אמונים של אריאל ויסוול כחבר מועצה. .2

, 7-17מינוי סגן ראש מועצה וממלא מקום בשכר במשרה מלאה, חוזר מנכ"ל .3
אריאל  –יות המקומיות בחירת ראש רשות וסגניו הרשו לחוק 14סעיף 

   ויסוול.

 האצלת סמכויות לסגן בנושא פיתוח ותשתיות. .4

 .2019מרץ  19מתאריך  5/19אישור פרוטוקול מס'  .5

 40%עוזרת לסגן ראש המועצה הגב' ציפי חדד  אישור מחודש למשרת  .6
 משכר מנכ"ל.

נדסה/ועדה בניית תשתיות מחשוב למחלקת ה – 543הגדלת תב"ר מס'  .7
מקרן היטלי השבחה. סה"כ התב"ר יעמוד ₪  100,000לתכנון ובנייה, על סך 

 ₪. 550,000על 

₪  30,000לרכישת והתקנת "טמוני קרקע" על סך  599 מס' הגדלת תב"ר .8
 ₪. 130,000מקרן היטלי השבחה. סה"כ התב"ר יעמוד על 

ל סך ע 2019שיפוצי קיץ מוסדות חינוך לשנת  – 602אישור תב"ר מס'  .9
 מקרן היטלי השבחה.₪  600,000

 )מצ"ב(. 2018לשנת  4אישור דוח רבעון מס'  .10

 .2017 –ו  2016אישור דוחות מבקר המועצה לשנת  .11

מיגוניות לגני ילדים מקרן היטלי השבחה, בסך של  600הגדלת תב"ר מס'  .12
 ₪. 370,000סה"כ התב"ר יעמוד על סך ₪ .  150,000

בניית אשכול גנים ברחוב  2-19 אישור המלצת ועדת מכרזים למכרז .13
 מדלג' מרואן. –ז'בוטינסקי / בן צבי . הזוכה במכרז 

 .2019אישור פרוטוקול וועדת תמיכות  .14

ע"פ פס"ד מס'  83חלקה  6024המועצה נדרשת לאשרר, ביטול הפקעה בגוש  .15
 421הפקעת דרך בשטח מ"ר למעט  2,000)החזרת  31.08.09מיום  7315/02

   מ"ר(.

  שונות. .16
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 :ריה פכטרא
בסדר . נתחיל את הישיבה  6/19אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין 

 היום. 
 

 : 1סעיף מס' 
 הודעה על התפטרות הגב' דקלה עברי פרדנוי.

 
 : 1סעיף מס' 

 אריה פכטר :
דקלה הודיעה על התפטרות מחברות במועצה ואני חושב שהמועצה הפסידה. לצערי 

כן אך בתקופה שהכרתי אותך גיליתי בחורה עם איכויות לא הכרתי אותך לפני 
נהדרות ואני מאמין שדרכנו עוד תצטלבנה באחד הימים. זו היתה בקשתך ואני 
רוצה להודות לך על כל מה שעשית. אם תרצי להמשיך בוועדות שנציגי הציבור 

 יכולים להיות אני אשמח על כך. ושוב תודה רבה לך.
 

 :  דיקלה עברי פרדנוי
 דה רבה לכם.תו
 

 : 2סעיף מס' 
 של אריאל ויסוול כחבר מועצה.הצהרת אימונים 

 
 : 2סעיף מס' 

 אריה פכטר :
התפטרה ואריאל הוא הבא בתור אחריה הוא מתמנה להיות חבר מכיוון שדיקלה 

 מועצה מן המניין. אריאל אתה צריך להצהיר אמונים.
 

 אריאל ויסוול :
נבחרתי להיות חבר מועצה מקומית אזור.  59749549אני אריאל ויסוול תעודת זהות 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, למלא באמונה את שליחותי במועצה. 
 תודה.

 
 : אריה פכטר

 שיהיה לך בהצלחה.
 

 : אריאל ויסוול
 אני חוזר להיות חבר מועצה

 
 : אריה פכטר

 מתי היית חבר מועצה ?
 

 : אריאל ויסוול
  ברשימה. 5הייתי מס'  בקדנציה הראשונה שלך

 :   3סעיף מס' 
סעיף  7-17ינוי סגן ראש המועצה וממלא מקום בשכר במשרה מלאה, חוזר מנכ"ל מ

 לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש רשות וסגניו . 14
 

 : 3סעיף מס' 
 : אריה פכטר

ך מכיוון ששמוליק ישראל, לצערנו, הלך לעולמו ואף אחד לא ציפה לזה יתרה מכ
שהוא היה ממשיך לשרת אתנו עוד שנים ארוכות, אבל אין מה לעשות היינו שמחים 
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והוא הלך לעולמו ולפי החוק יש לי אפשרות למנות סגן אז אני מציע שאריאל 
יתפטר מתפקידו כעוזר ראש המועצה. אריאל אכן עשה זאת והתפטר בתחילת או 

יע למנות את אריאל כסגן אמצע חודש אפר' כי החוק מחייב אותו להתפטר ואני מצ
ראש המועצה בשכר. מי בעד אישור מינויו של אריאל כסגן ראש מועצה בשכר ירים 

 את היד. 
 

 :  עו"ד יורם מושקט
שאין כל מניעה כיועץ משפטי של המועצה אני צריך לתת הצהרה שאני מאשר 

משפטית לאשר את המינוי של מר אריאל ויסוול כסגן בשכר לראש המועצה ואין 
במינוי משום חריגה או סטייה מהוראות החוק או נהלי משרד הפנים וכי במקרה 

 הזה, אם המועצה תסכים להאציל לו סמכויות, אז ההאצלה תהיה כדין.
 

 : יובל בן בסט
 יש גם סמכויות על פי החוק.

 
 : עו"ד יורם מושקט

 נכון.
 

 : ז'אנה קושניר
 האם יהיה לך עוזר חדש במקום אריאל ?

 
 : ראריה פכט

לא. אריאל ממלא תפקיד כסגן ואנחנו נוותר על התפקיד כעוזר. במסגרת החסכונות 
של המועצה אנחנו לא ניקח עוזר ואלוהים גדול בעוד חמש שנים. מה יהיה אם יהיה, 

 שהוא יחליט מה הוא רוצה לעשות, מי יהיה סגן , מי יהיה עוזר.
 

 ז'אנה קושניר :
 המשרה.בדיוק, זאת היתה השאלה, אם נחסכת 

 
 : אריה פכטר

 אני חוסך את המשרה ואני לא אמנה עוזר לראש המועצה עד סוף הקדנציה.
 

 : משה אלזרט
 שתי המשרות היו בתקציב.

 
 : ז'אנה קושניר

  כן, אני יודעת היה סגן והיה עוזר.
 : אריה פכטר

 אומר כאן במפורש, אני עד סוף הקדנציה לא אמנהשתי המשרות היו בתקציב, אני 
עוזר ראש המועצה. מי בעד מינוי של אריאל ויסוול כסגן ראש המועצה ירים את 

 היד.
 

 יובל בן בסט :
 אפשר לשאול שאלות ? רגע, אפשר לקיים על זה דיון לפני או שאנחנו רק מצביעים ? 

 
 : אריה פכטר

 אתה יכול לשאול שאלות.
 

 : יובל בן בסט
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ה לוקח איתך כעוזר ראש מועצה , אריאל , איזה דבר אתאז אני רציתי לשאול 
 ואיזה דבר אתה רוצה גם להביא משהוא חדש כסגן ראש מועצה ?

 
 : אריה פכטר

סליחה, המועצה צריכה קודם כל להאציל לו סמכויות. הסעיף הבא זה האצלת 
 סמכויות.

 
 : ינקלה פרידמן

זה לא משהו פרטי שלו. זה לא משהו שהוא מביא מהבית הוא פועל לפי החלטות 
 לנו כאן.ש
 

 יובל בן בסט :
 כן, אבל עדיין.

 
 : ינקלה פרידמן

 תעשה את ההצבעה .
 

 :. אריה פכטר
  מי בעד מינויו של אריאל ויסוול כסגן ראש המועצה בשכר ?

  :החלטה 
 ום בשכר אושר ברוב קולותינויו של אריאל ויסוול כסגן ראש המועצה וכממלא מקמ
 חברים הצביעו בעד . מזל שאול התנגדה.  9
 

 : מזל שאול
 אני מתנגדת . כמו שכתבתי וראיתם אני אגיד את זה גם פה.

 
 : אריה פכטר

 איפה כתבת ?
 

 : ינקלה פרידמן
  אני רוצה להגיד לך משהו.

 : מזל שאול
 אני אסביר את ההתנגדות שלי.

 
 : ינקלה פרידמן

התנגדות שלך זו לא הפתעה גדולה. התנגדת גם לשמוליק ישראל כשהוא היה על ה
 ערש דווי. 

 
 : אריאל ויסוול

 נכון , נכון. 
 
 : נקלה פרידמןעי

וחזרת מעצמך וגם הוצאת דיבה על אריאל ויסוול ואת תתבעי על כך בבית משפט. 
 קבעת שיש נגדו תיק במשטרה ואין נגדו כל תיק במשטרה.

 
 : מזל שאול

 יש תיק.
 
 : נקלה פרידמןעי

 יש תיק ?
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 : מזל שאול

 יש.
 
 : נקלה פרידמןעי

 ואנחנו לא יודעים ?
 

 : מזל שאול
 לא.

 
 : אריאל ויסוול

 אה, אנחנו לא יודעים ? ואני לא יודע שיש נגדי תיק במשטרה.
 
 : נקלה פרידמןעי

 את תתבעי על זה בהוצאת דיבה.
 

 : אריאל ויסוול
 י תיק במשטרה ? אני לא יודע שיש נגד

 
 :מזל שאול 

 אני יכולה להסביר ?
 

 : יענקלה פרידמן
 את תתבעי בהוצאת דיבה על הנושא הזה.

 
 : אריאל ויסוול

יענקלה, אבל היא התחננה אצל אריה בבית להיות סגן, זה היה בסדר, שהוא יזרוק 
  את שמוליק, נכון ?

 : יענקלה פרידמן
 היא קול בודד כאן.כשהוא היה על ערש דווי. לא לחינם 

 
 : אריה פכטר

 יענקלה תן לה לדבר.
 

 : עו"ד יורם מושקט
רבותי, שתבינו, הנושא של מה שנקרא לשון הרע, יש לו חיסיון. למשל, אם הוא 

חיסיון  אומר בבית משפט או בישיבת מועצה משהו שהוא מעליב אפילו, יש לו
ולא קבועים בהגנות  וליםמסוים. אבל עם כל הכבוד, אם הדברים האלה אינם כל

, למה אני אומר את הדברים האלה ? 1965 –של חוק איסור לשון הרע, מתשכ"א 
שנה, אני  40כדי שתבינו שאני ממוחה בנושא הזה, כי המשרד שלנו כבר מטפל בזה 

, אז גם פה במסגרת ישיבות המועצה היה מקרה של משפט של 50לא מגזים, אולי 
 נגד מי. רוטברט, שהגיש תביעה, לא חשוב

 
   : אריה פכטר

 נגדי, מה נגד מי ?
 

 : עו"ד יורם מושקט
 אמרתי לא חשוב נגד מי.

 
 : אריה פכטר
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 נגדי ונגד אמנון.
 

 : עו"ד יורם מושקט
לגבי אמירות שהיו בישיבת מועצה ומה שנקרא, הנתבעים שהשמיצו נתנו את הדין 

 ושלמו הרבה כסף.
 

 : לירז גונן אללוף
 מזל אומרת את זה. היא כתבה את זה. אני ראיתי. אבל מסתבר שלא רק פה

 
 : מזל שאול

 אני עוד לא אמרתי, עוד לא ניתנה לי זכות הדיבור.
 

 : אריאל ויסוול
 מה יש להגיד ? כתבת את זה, מה יש לך להגיד ? כתבת את זה היום בפייסבוק.

 
 : יענקלה פרידמן

 ין לו.איך את מעזה לכתוב נגד בן אדם שיש לו תיק במשטרה, שא
 

 : אריה כפטר
 יענקלה סליחה תנו לחברת המועצה לדבר.

 
 : מזל שאול

  גם אתם כתבתם.
 : יענקלה פרידמן

 אני הייתי תובע אותה, אריאל .
 

 : מזל שאול
 כל מיני דברים וכל מיני השמצות וכל מיני שקרים.

 
 : אריאל ויסוול

 תוכיחי.
 

 : מזל שאול
 יש לי הוכחות.

 
 : יענקלה פרידמן

 אני הייתי תובע אותה מחר בבוקר.
 

 : מזל שאול
 ותאמינו לי שיש לי גם הוצאות דיבה.

 
 : אריה פכטר
 טוב, ינקלה.

 
 : ינקלה פרידמן

 את אומרת שיש תלונה במשטרה ? בושה וחרפה. 
 

 : מזל שאול
הרבה לשון הרע היה, הרבה לשון הרע. אז אם אנחנו מדברים על לשון הרע, היועץ 

 כדאי שנראה יהיה לך הרבה עבודה.המשפטי, אז 
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 : לירז גונן אללוף

 עזוב. היא מדברת מדם ליבה, כואב לה שהיא לא סגנית וזה הכל..
 

 : מזל שאול
 אני מדברת מדם ליבי ?

 
 : עו"ד יורם מושקט

 קודם כל, אני נורא כועס שלא תהיה לי עבודה כי אסור לי לטפל בזה.
 

 : מזל שאול
 בסדר.

 
 : עו"ד יורם מושקט

 אני בניגוד אינטרסים.
 

 : לירז גונן אללוף
  נעביר את זה ללוינשטיין, לשלומי ויינברג.

 : אריה פכטר
 סליחה רגע, כן מזל דברי.

 
 : מזל שאול

תודה, אז ההתנגדות שלי נובעת מכמה סיבות אחת, אם כבר אנו מדברים על כבודו 
שמן הראוי היה לפחות  וזכרו של שמוליק ישראל, זכרונו לברכה, אז אני חושבת

 שאריאל ימשיך בתפקידו הנאמן כעוזר ראש המועצה והיינו מחכים שנה.
 

 : אריה פכטר
 אבל התנגדת גם לשמוליק ?

 
 : יענקלה פרידמן

 ולא, אריאל ימשיך כעוזר והיא תתמנה כסגנית.
 

 : אריה פכטר
 הזאת ?גם לשמוליק התנגדת מה ההתייפייפות 

 
 : אריאל ויסוול

 ק האדם לא יכול היה לעמוד על רגליו והתנגדת.כן, בדיו
 

 : מזל שאול
האדם לא יכול היה לעמוד על רגליו ואתם שם הושבתם אותו בכל הפורום 

 השתמשתם בו.
 

 : אריאל ויסוול
 השתמשנו בו ? תתביישי לך.

 
 יענקלה פרידמן :

 שנה. 40מה ששמוליק נתן ליישוב הזה את לא תיתני בעוד 
 

 : מזל שאול
 שהוא היה קשה.במצב 
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 : אריה פכטר

טוב, יענקלה סליחה, בואו לא נעלה פה את שמוליק על שולחן הדיונים. זכרונו 
 לברכה, תרם, נתן, כן מזל.

 
 : מזל שאול

, תלונה נגד עבירת בחירות ההתנגדות השנייה כפי שאמרתי היות ויש עבירת בחירות
 של אריאל ושל עוד אנשים.

 
 : יענקלה פרידמן

 טרה ? איפה יש תלונה ?איפה במש
 

 : מזל שאול
  כן , במשטרה.

 : אריה פכטר
 בסדר, בסדר.

 
 : מזל שאול

  ואני לא חושבת שמן הראוי למנות אותו לסגן וממלא מקום.
 

 : יענקלה פרידמן
 תלונה סודית שאנחנו לא יודעים.

 
 : יובל בן בסט

 קודם כל, גם אם יש תלונה במשטרה, אוקי ? יש חזקת החפות.
 

 : יענקלה פרידמן
 גם נגד ביבי יש תלונה.

 
 : מזל שאול

 בגלל זה ככה נראית המדינה שלנו. זה יורד מלמעלה על הרשויות המקומיות.
 

 : יובל בן בסט
גם סיעת דף חדש, אני וז'אנה באמת חשבנו לגבי הנושא של אריאל מה להצביע. אני 

יתי למנכ"ל פה, מר יורם חייב להגיד שהיות שמעתי על העניין הזה של המשטרה, פנ
 אורבך ושאלתי אותו אם הוא יודע משהו, הוא אמר לי שהוא לא יודע על זה.

 
 : אריה פכטר

 . אתה יודע על זה משהו ?גם אריאל לא 
 

 : אריאל ויסוול
 גם אני לא יודע.

 
 : יענקלה פרידמן

 גם במשטרה אולי לא יודעים.
 

 : אריאל ויסוול
 י.המשטרה צריכה אולי לפנות אל

 
 : יובל בן בסט
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עכשיו, הפסדנו את דקלה פה ויש עכשיו רק שלוש נשים, אז אתן צריכות לעשות 
 עבודה של ארבע נשים.

 
 : לירז גונן אללוף

  אני ברגיל עושה עבודה של שלוש
 : יובל בן בסט

ובאמת ככה חשבנו על זה ובסופו של דבר, ואתה יודע מה ? גם אמרו לי הוא יתחרה 
בעוד כמה שנים. היית עוזר נתנו לך פה עכשיו את  י זה לא משנה מה יקרהואמרת

 הזכות הזאת להיות סגן ראש המועצה, תוכיח את עצמך.
 

 : אריה פכטר
 טוב, יפה.

 
 : אריאל ויסוול

קודם כל תודה. אני חושב שאני מוכיח את עצמי בתור עוזר ראש המועצה והפוסט 
בטוח שקראת אותן וחלקן הגדול הן מדברות שמזל העלתה היום, התגובות שם, אני 

  בעד עצמן.
 : 4סעיף מס' 

 האצלת סמכות לסגן ראש המועצה בנושא פיתוח ותשתיות.
 

 : 4סעיף מס' 
 אריה פכטר :

אני מאציל סמכויות לאריאל בנושא פיתוח ותשתיות ביישוב, מה שעשה שמוליק, 
 אתה תכנס לנעליים שלו ועוד.

 
 : יובל בן בסט

את העניין של הגזום בזמנו שהוא התקבל ואחרי זה הצבענו על זה שוב פעם. יש גם 
היו איזה שתי ישיבות שנתנו לשמוליק את זה. היו עוד איזה שהן סמכויות כמו 

 גיזום ועוד משהו.
 

 : אריה פכטר
 זה כולל תשתיות, תשתיות זה כולל הכל. מי בעד האצלת סמכויות ירים את היד.

 : החלטה
  9 אצלת סמכויות לסגן ראש המועצה בנושא פיתוח ותשתיות אושרה ברוב קולות.ה

  חברי מועצה בעד. מזל שאול התנגדה.
 : 5סעיף מס' 

 .19.03.2019מתאריך  5/19אישור פרוטוקול מס' 
 

 : 5סעיף מס' 
 אריה פכטר :

 ? 5/19ישור פרוטוקול מס' מי בעד א
 

 : מזל שאול
 אני אשמח לשאול שאלות על הפרוטוקול.

 
 : אריה פכטר
  כן, בבקשה.

 : מזל שאול
היה באחד הנושאים שעלה בפרוטוקול, אני פשוט לא הייתי, אז הייתי שמחה לקבל 

 ממך עדכון, לגבי הפגישה עם מנכ"לית של פארק אריאל שרון.
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 : אריה פכטר

לה את זה ואני חייב לציין שיובל עושה עבודה טובה בנושא הזה. נפגשנו עם יובל הע
 "לית זמנית כי שם כל שני וחמישי מהנדסת הפארק. בינתיים זו מנכ המנכ"לית ועם

הם מתחלפים. הם הולכים לעשות שם עבודות משמעותיות. הם הולכים לעשות פה 
 ה מאצלנו לפארק תיסגר.הולך להתרחב , היציא 1בריכת איגום. מכיוון שכביש 

 
 : אריאל ויסוול

 לצערנו זה יהיה לתקופה ארוכה.
 

 : לירז גונן אללוף
 איפה ששורגי ?

 
 : אריה פכטר

 כן, איפה ששורגי.
 

 : יענקלה פרידמן
 אז איך הוא יעבור ?

 
 : אריה פכטר

 לא יודע להגיד לך, כנראה הם יעשו לו עוד כניסה מהצד השני. 
 

 : אריאל ויסוול
מטר עומק איגום לכל המים שמגיעים לאזור, לפני  9 –ל  6ים לחפור שם בין הולכ

 שעוברים לאיילון.
 

 : יענקלה פרידמן
 לא דובר בזמנו שהשטחים של שורגי עוברים לפארק אריאל שרון ?

 
 : אריה פכטר

 לא.
 

 : גרגורי דובקין
  תהיה לנו בעיה, גם עכשיו יש בעיה של יתושים.

 
 : אריה פכטר

היות שתהיה בעיה, אני לא יודע, דיה צרה בשעתה, אבל זו עבודה שתיקח יכול ל
 קרוב לחמש שנים.

 
 : יובל בן בסט

  יהיה לנו מעבר או לא ?
 : אריה פכטר

לא יהיה לנו מעבר ואני הגשתי התנגדויות ואמרו לי אתה יכול להתנגד מהיום עד 
 שנה הבאה.

 
 : יענקלה פרידמן

 צריך לעבור הוא גר שם לא ? אבל יהיה מעבר כי שורגי
 

 : לירז גונן אללוף
 לא, הוא אמר שסוגרים.
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 : אריה פכטר

 יפתחו לו כניסה זמנית. 1שורגי לא יעבור מאזור הוא יעבור מכביש 
 

 : אריאל ויסוול
הם חייבים להרחיב את הגשר ולהאריך אותו, כי מוסיפים עוד שני פסי רכבת בכביש 

 לכיוון צפון. 1מס' 
 

 : ן בסטיובל ב
 יש עוד איזה משהו שאנו התושבים יכולים לעשות, להפעיל עליהם לחץ ?

 
 : אריה פכטר

 לא נראה לי שנוכל לעשות משהו.
 

 : אריאל ויסוול
 רק האיגום הזה.₪ מיליארד  2אי אפשר לעשות כלום עלות הפרויקט הוא 

 
 : מזל שאול

 האם בתוך הפרויקט הזה יש כוונה אחר כך לחבר את אזור ?
 

 : אריאל ויסוול
 כן, חד משמעי, עם יותר חיבורים. יהיה עוד חיבור אפילו.

 
 : אריה פכטר

יתרה מכך, אנחנו ישבנו לפני כשנתיים עם מתכננים ותכננו כניסה לתוך הפארק עד 
כביש הטייסים, עם תאורה ועם שבילים ושבילי אופניים משהו מדהים. וביטלו את 

 יפתח מחדש רק בעוד חמש שנים לצערנו.כל מה שעשינו. כל הפרויקט נעצר 
 

 : ז'אנה קושניר
 אז מתחילים כאילו בעוד חמש שנים ?

 
 : אריאל ויסוול

  לא יודע מתי. הם לא יודעים מתי יתחילו, אין תאריך.
 : מזל שאול

עוד שאלה שהייתה לי. היה גם את הנושא שז'אנה העלתה לגבי נושא האכיפה של 
אם האופן שבו אנחנו כרגע אוכפים את כל הנושא הזה, הוא הכלבים המשוטטים. ה

 תואם את חוק העזר.
 

 : אריה פכטר
 ברור שכן, מה אנחנו נעשה משהוא בניגוד לחוק העזר ? 

 
 : מזל שאול

 אנחנו אוכפים את כל הסעיפים שקיימים בחוק העזר ?
 

 : אריה פכטר
קחים של השירות כן. דרך אגב , אני היום בבוקר ראיתי את הסיירת, את הפ

, היום בשמונה בבוקר הסתובבתי באזור וראיתי אותם. הם מחפשים הווטרינרי
כלבים משוטטים וצואת כלבים. הם עושים את העבודה. אגב ז'אנה אנו רכשנו את 

 הסורקים.
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 : ז'אנה קושניר
אני מוכנה להדריך את הפקח. משה ישי אמר שיש פקח שמוכן לקחת את זה על 

 עצמו. 
 

 : פכטראריה 
 אין כל בעיה.

 
 : מזל שאול

 הייתה סתירה בין מה שנאמר על ידי רפלוביץ.
 

 : ז'אנה קושניר
כן, יש עדין מחלוקת בין מחלקת פיקוח שלנו לבין דר' רפלוביץ, כי רפלוביץ אומר 

 שאנחנו צריכים לתת דוחות ואצלנו אומרים שהווטרינר המחוזי צריך לתת.
 

 : אריה פכטר
  חות.אנחנו נותנים דו

 
 : ז'אנה קושניר

 יפה, אני יודעת, אבל עדיין הכלב המדובר הרוצח חתולים לא קיבל דוח. 
 

 : אריה פכטר
 אז למה הוא לא קיבל דוח?

 
 : ז'אנה קושניר

 כנראה שהוא הוחזר לבעליו.
 

 : אריאל ויסוול
  ₪ 100הדוח הראשוני זה 

 : אריה פכטר
 לא, זה ארבע מאות ומשהו.

 
 : לאריאל ויסוו

 הם לוקחים גם לאחסנה.
 

 : אריה פכטר
 ארבע מאות ומשהו שקל והוא משלם על כל יום כסף.

 
 : ז'אנה קושניר 

משלמים למסובים והמועצה על פי חוק העזר אמורה לתת דוח ₪  100בדיוק. 
ומשהו. עכשיו, אפשר אולי באמת לעשות אם אנחנו מדברים על ₪  400בסכום של 

אביב שהגדילו את חוק העזר באישור משרד  –ים ותל  –ת זה, כמו שעשו בעיריית ב
הפנים לסכום של שבע מאות ומשהו שקלים. זה הרבה יותר מרתיע. עכשיו, בוא 

 נתחיל מזה שבכלל יתנו דוחות כי הדוחות בכמות מאוד קטנה.
 

 : אריה פכטר
 ירתיע את הציבור.₪  200או ₪  100אני אגיד לך את האמת אני לא חושב שעוד 

 
 : אנה קושנירז

צריך להגדיל את כמות הדוחות שניתנים לכלבים משוטטים. כי אתה אמרת בישיבה 
 דוחות בשנה לערך. 20קודמת שזה בסך הכל איזה 
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 : גרגורי דובקין

 יש כלבים שמסתובבים ללא מחסום ותוקפים.
 

 : יענקלה פרידמן
ן התושבים לאחרונה עבר שיפוץ לשביעות רצואני רוצה לציין את גן הכלבים ש

 וההולכים על ארבע. כמו כן גונבה לאוזני השמועה כי הגן הזה עומד להסגר.
 

 : אריה פכטר
 מה פתאום מי אמר את זה ?

 
 : לירז גונן אללוף

 ממול גן הכלבים תוקם גינה קהילתית וזה אמור להיות קומפלקס שלם.
 

 : אריאל ויסוול
 דשה.אנו עומדים לפתח את כל האזור ויש שם גם תאורה ח

 
 :יענקלה פרידמן 

אני רוצה לדבר משהו לגבי חתולים. יש באזור הרבה אנשים שמסתובבים ושמים 
 ערימות של אוכל , מאכילים חתולים.

 
 : ז'אנה קושניר

  אבל התחלתם לשים נקודות האכלה.
 : אריה פכטר

 נכון, שמנו בהרבה מקומות.
 

 : יענקלה פרידמן
 ק.צריך לשים יותר כי זה לא מספי

 
 : אריה פכטר

  ירים ידו. 5/19מי בעד אישור פרוטוקול 
  : החלטה

. )מזל שאול לא הצביעה ברוב קולותאושר  19.03.2019מתאריך  5/19רוטוקול פ
 (.וכן אריאל ויסוול שרק היום אושר כחבר מועצה היות ולא נכחה בישיבה זו

 
  : 6מס' סעיף 

משכר  40%אישור מחודש למשרת עוזרת לסגן ראש המועצה בשכר הגב' חדד ציפי 
 מנכ"ל.

 
 : 6סעיף מס' 

  : אריה פכטר
 40%משרת המזכירה לסגן ראש המועצה הגב' ציפי חדד מי בעד אישור מחדש של 

 משכר מנכ"ל.
 

 : יובל בן בסט
י אפשר לאחד בין שתי אנחנו בפעם הקודמת התנגדנו לזה והשאלה היא מדוע א

המשרות, זאת אומרת שתהיה משרה אחת מזכירה גם לראש המועצה וגם לסגנו. כי 
 גם ככה הצבענו בעד מה שנקרא העלאת ארנונה וזו עוד דרך לחסוך.

 
 : אריה פכטר
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לא, אין אפשרות כי אני אגיד לך כשאני נכנסתי לתפקיד לראש המועצה היו שתי 
 מזכירות.

 
 : יובל בן בסט

 ראש הרשות ?ל
 

 : אריה פכטר
 כן, היו את חנה חרמש ואלה יעקובי, ואני הורדתי אחת.

 
 : יורם אורבך

 ציפי משמשת מזכירה לשתי פונקציות האחת סגן ראש המועצה והשניה למנכ"ל.
 

 : אריה פכטר
 מי בעד אישור מחודש למשרת מזכירה לסגן ראש המועצה הגב' ציפי חדד ירים ידו.

 : החלטה
משכר  40%ישור מחודש למשרת עוזרת לסגן ראש המועצה בשכר הגב' ציפי חדד א

  חברים התנגדו. 3חברים הצביעו בעד  7מנכ"ל אושר ברוב קולות . 
 : 7סעיף מס' 

ובנייה בניית תשתיות מחשוב למחלקת הנדסה / ועדה לתכנון  543הגדלת תב"ר מס' 
 ₪. 550,000מקרן היטלי השבחה. סה"כ התב"ר יעמוד על ₪  100,000על סך של 

 
 : 7סעיף מס' 

 לירז גונן אללוף :
 זה לא סריקה של התיקים ?על מה זה ? 

 
 : אריה פכטר

 זה על אותו תב"ר, אותה מטרה, רק מגדילים את התב"ר. 
 

 : לירז גונן אללוף
 אני אשמח שהתיקים יהיו סרוקים.

 
 : ריאל ויסוולא

 אנחנו מקבלים גם החזרים מהוועדה לתכנון ובניה על חלק.
 

 : )מהנדס המועצה( חגי קול
 התיקים יהיו סרוקים בקרוב. 

 
 : לירז גונן אללוף

 אני מאוד אשמח. זה גם בזבוז של כוח אדם.
 

 :  אריה פכטר
  ירים ידו. 543מי בעד אישור הגדלת תב"ר מס' 

 : החלטה
בניית תשתיות מחשוב למחלקת הנדסה / ועדה לתכנון ובנייה  543גדלת תב"ר מס' ה

 מקרן היטלי השבחה אושר פה אחד.₪  100,000על סך 
 

  : 8סעיף מס' 
מקרן ₪  30,000והתקנה של טמוני קרקע על סך של לרכישת  599הגדלת תב"ר מס' 

 ₪. 130,000יעמוד על היטלי השבחה. סה"כ התב"ר 
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 :   8סעיף מס' 
 : ז'אנה קושניר

 באיזה מקומות ?
 

 : אריאל ויסוול
כל המקומות. עד היום היו קיימים שקים שהיו נקרעים ונפתחים. אנחנו מחליפים 

 את זה לפלסטיקים יותר חדיש.
 

 : זאנה קושניר
 זה רב פעמי ?

 
 : אריאל ויסוול

  כן, זה רב פעמי.
 : מזל שאול

 בל רק בשלושה מקומות ?א
 

 : אריאל ויסוול
זה ₪.  30,000לא, איפה כתוב בשלושה מקומות? אנחנו מחליפים הכל . העלות היא 

 תוספת.
 

  : אריה פכטר
פעם קודמת החלפנו את השקים וזה לא היה טוב. היום אנחנו רוכשים מיכל 

 יותר אמין. אנחנו התחלנו להחליף איפה שצריך.  פלסטיק וזה יהיה עמיד
 

 : מזל שאול
 זה לא רכישה של טמוני קרקע, אלא רכישה של הרכיב של טמוני הקרקע ?

 
 : אריה פכטר

 לא, זו רכישת טמוני קרקע אחרים משוכללים יותר.
גרגורי, יש בהמשך הישיבה שאילתה של ז'אנה בנושא איכות הסביבה אז בבקשה 

 ועדה.תכנס את הו
 

 : גרגורי דובקין
 בסדר גמור ) גרגורי עוזב את הישיבה (.

 
 : אריה פכטר

  ירים ידו. 599מי בעד אישור הגדלת תב"ר מס' 
 : החלטה

מקרן היטלי השבחה ₪  30,000לרכישת טמוני קרקע על סך  599הגדלת תב"ר מס'  
 אושר פה אחד.

 
 : 9סעיף מס' 

מקרן היטלי ₪  600,000. 2019מוסדות חינוך שיפוצי קיץ  602אישור תב"ר מס' 
 השבחה. 

 
 : 9סעיף מס' 

 : אריה פכטר
כל שנה אנו עושים שיפוצים במוסדות החינוך. פעם שעברה נדמה לי שזה עלה לנו 

 ₪.כמיליון 
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 : משה אלזרט
  ₪.מיליון ומאתיים אלף 

 : אריה פכטר
השנה ישבנו עם מחלקת החינוך בישיבה ₪ , מיליון  1.2עברה זה היה פעם ש

צריך ₪,  600,000מקדימה לראות מה העלויות פחות או יותר, זה משהו בסביבות 
. אנחנו נעשה גם גן קהילתי זה מאחורי לצבוע , להחליף רהוט, בלאי של דברים

  טיפת חלב. מי בעד אישור התב"ר ירים ידו.
 : מזל שאול

 אם השיפוצים הולכים להיות בכל בתי הספר ?ה
 

 : אריה פכטר
 בטח, אנחנו לא עושים אפליות.

 
 : מזל שאול

 היו כמה קיצים שבמימון לא נעשתה עבודה.
 

 : אריאל ויסוול
  זה ממש לא נכון אנו עושים תמיד שיפוצים בכל בתי הספר והגנים.

 
 : אריה פכטר

תי הספר והן מגישות לה את הדרישות. מנהלת מחלקת החינוך יושבת עם מנהלות ב
היא מסננת מה שהיא חושבת ולאחר מכן אנו יושבים יחד ומחליטים מה אנחנו 

 עושים. תמיד בית ספר מימון נכלל בשיפוצים. מי בעד אישור התב"ר ירים ידו.
 

 : יובל בן בסט
עוד איזה שהוא דבר שאולי צריך לחשוב עליו. הרבה פעמים הורים מעשנים 

של לשים משהו רים בבית הספר. נגיד ביוספטל . אולי שווה לבדוק אופציה ומאפש
שיאפרו מחוץ לשטח בית הספר כשהם מחכים לילדים בחוץ ולא יאפרו בכל מיני 

 מקומות.
 

 : לירז גונן אללוף
 מי מעשן בתוך בית הספר ? זו ממש חוצפה.

 
 : יובל בן בסט

 מדלת השער.מטר  10לא. מחוץ לבית הספר. על פי חוק מותר 
 

 : אריאל ויסוול
 נו, אז איפה נשים יובל ? ברחוב נשים מאפרות ?

 
 : יובל בן בסט

 אני אומר לחשוב על זה.
 

 : אריה פכטר
  טוב אנו נחשוב על זה.

 :החלטה 
 פה אחד.אושר ₪  600,000שיפוצי קיץ מוסדות חינוך על סך  602ב"ר מס' ת
 

 : 10סעיף מס' 
  .8201לשנת  4אישור דוח רבעון מס' 

 : 10סעיף מס' 
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 : אריה פכטר
דיברו איתך ? ישבו כולכם קיבלתם את הדוח למשהו יש הערות עליו ?  אדוני הגזבר 

 איתך ? אם אין כל הערות אז הכל בסדר מי בעד אישור דוח הרבעון ירים את היד.
  : החלטה

  אושר פה אחד. 2018לשנת  4אישור דוח רבעון מס' 
 : 11עיף מס' ס

  על פי פרוטוקול וועדת ביקורת 2017אישור דוח כספי לשנת 
 

 : ז'אנה קושניר
דוחות כספיים בהם  19ה החשבון הבודק יש פה ביאור מס' לפי חוות דעת של רוא

מפורטת התחייבות והתכנויות בגין תביעות שהוגשו כנגד הרשות. יש תביעות אני 
ראיתי שעומדות כנגד הרשות. מה קורה אימן ה? אני רואה יש פה תביעה אחת 

 שנה ויש תביעות שאין. 20 –למעלה מ 
 

 : אריה כפטר
 שנה ? 20תביעה מעל 

 
 :ז'אנה קושניר 

 כן.
 

 : עו"ד יורם מושקט
 הוא מפרט מה זה.

 
 : משה אלזרט

 ז'אנה היועץ המשפטי התייחס לכל תביעה.
 

 : ז'אנה קושניר
 אני הבנתי.

 
 : משה אלזרט

 מה הסיכויים שלה, זה מה שכתוב שם.
 

 : ז'אנה קושניר
 איפה זה כתוב בדיוק ?

 
 : משה אלזרט

 בביאור עצמו.
 

 : ז'אנה קושניר
  בביאור עצמו לא כתוב כלום.

 : משה אלזרט
 בוודאי.

 
 : יענקלה פרידמן

 בטח, אני החלפתי את שמוליק ישראל זמני.
 
 : 'אנה קושנירז

 הנה, בבקשה אני מסתכלת.
 

 : יובל בן בסט
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 תביעות תלויות ?
 

 : משה אלזרט
 תלויות, כן.

 
 : ז'אנה קושניר

תלויות, אבל לא כתוב כלום בדיוק מה. בתיאור עצמו אני מסתכלת על הביאור 
בה נתבע מנהל מקרקעי ישראל ₪ אלף  8,850לדוגמה, סעיף א' תביעה בסך 

 והמועצה בתביעה ש...
 

 : משה אלזרט
 נו, אז זו התשובה.

 
 : ז'אנה קושניר

 אז היא הסתיימה? אם כן היא לא צריכה להיות פה בביאור.
 

 : אלזרטמשה 
 היא לא הסתיימה. 2017 –כן, אבל ב 

 
 : עו"ד יורם מושקט

זה  2017 –זאת אומרת שב  2017 –השאלה שלך נהדרת, אבל הדוח כולו מתייחס ל 
 היה.

 
 : ז'אנה קושניר

 ? 2018 –אז זה הסתיים ב 
 

 : עו"ד יורם מושקט
אלת אותי כדי זה היה רלוונטי והכל נכון מה שכתוב פה. אם את שו 2017 –בדיוק. ב 

 8להיות מעודכנת להיום. אני מודיע לך שהתביעה הזאת הסתיימה בסכום לא של 
 אלא בסכום מזערי מה שנקרא זכינו.₪ מיליון 

 
 : ז'אנה קושניר

  סעיפים מתוכם להערכתך כמה הסתיימו ? 7יש פה 
 : עו"ד יורם מושקט

 .2017 –. אבל זה הכל נכון ל אין לי את זה בפני, אני לא רוצה להגיד לך משהו לחינם
 

 : ז'אנה קושניר
 אוקי, אז אני אשמח לקבל פירוט אחרי זה.

 
 עו"ד יורם מושקט :

 אין בעיה. אם תגידי לי אחר כך אני אתן לך פירוט.
 

 : ז'אנה קושניר
 .19זה נמצא בביאור 

 
 : מזל שאול

הביקורת.  אני מבקשת להעיר הערה בנוגע לדוחות הביקורת. אנחנו ישבנו בוועדת
,  2019ואנחנו נמצאים באפר'  2017אנחנו מאשרים רק את  2017 –ו  2016בעצם דוח 

עוד לא אושר כי לטענת המבקר חסרים לו חומרים.  2016 –כמעט שנתיים אחרי. ב 
אז אני כמובן העליתי את זה בוועדת הביקורת אבל אני חושבת שחשוב להעלות את 
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מאושרים רק באפר'  2017 –ו  2016שדוחות זה כאן בישיבת המועצה שמצב כזה 
, זה מצב מאוד בעייתי והוא מעיד לדעתי אני עוד פעם אומרת יש לנו מבקר 2019

  והוא צריך לעשות את עבודתו.
 : יענקלה פרידמן

 מזל, אבל צריך להגיד אני הייתי איתך בוועדת ביקורת צריך להגיד את כל התמונה.
 

 : יורם אורבך
זה רק תלוי בגורמים גיב על זה , המבקר אמר שזה לא בסדר, לא, אבל הוא ה

 חיצוניים.
 

 יענקלה פרידמן :
כל הדוחות יאושרו ויהיו מוכנים. לגבי  2019יולי  –אמר שעד יוני כל, המבקר קודם 

הדוח שאת מדברת עליו זה נכון מה שאת אומרת, אבל ביחד עם זה התעכב הרבה 
שזה חזר מר וזה לא חזר אלינו להערות ואחרי זמן במשרד הפנים, את זה גם הוא א

 אלינו זה כבר התעכב שוב פעם. הייתה שם איזה שהיא פשלה.
 

 : מזל שאול
 נכון.

 
 : יענקלה פרידמן

 נסגור את כל הדוחות, זה מה שנקבע בישיבה. 2019צריך להגיד שקבענו שעד יולי 
 

 : מזל שאול
וטוקול, כמו דברים, בירורים, חלק מהדברים שנאמרו בישיבה לא נכנסו בתוך הפר

עניינים כאלה שאנחנו אמרנו שצריך לעשות אותם מיד אחרי החג. אז אם אפשר 
לתקן את הפרוטוקול וכן להוסיף את כל הנקודות שעלו לבדיקה כדי שזה יהיה 

  שקוף.
 : אריה פכטר

 בסדר
 

 : לירז גונן אללוף
 ים דוחות שנה ואחרי.אני רק רוצה להגיד שממה שאני יודעת בחברות מאשר

 
 : יענקלה פרידמן

 יש פה משהו יוצא דופן.
 

 : לירז גונן אללוף
 אני לא מתרשמת. 2017יוצא דופן, אבל עד  2016יכול להיות על 

 
 : מזל שאול

 בסדר, אני רק מעלה את זה.
 

 :  לירז גונן אללוף
ועד לא יודעת. קודם כל מחכים ששנת הכספים תסתיים ועד שאוספים את החומר 

 שעושים.
 

 : אריה כפטר
, אנחנו גם לא זוכרים כבר להגיב על שלוש ארבע  חושב גם אין בעיה, חברים, אני

 שנים אחורה.
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 : מזל שאול
 זו גם סוגיה שעלתה בשיחה שלי עם משה אלזרט.

 
 : אריה פכטר

גם בעיני זה לא סביר שדוחות לא מוגשים שנים אחורה. צריך להעיר למבקר. מי 
  הדוחות הכספיים. בעד אישור

  : החלטה
 אושרו פה אחד  2017 /2016הדוחות הכספיים לשנת 

 
 : 12סעיף מס' 

 150,000מיגוניות לגני ילדים מקרן היטל השבחה על סך של  600הגדלת תב"ר מס' 
 ₪. 370,000 סה"כ התב"ר יעמוד על סך של₪ 

 
 : 12סעיף מס' 

 : אריה פכטר
אנו מבקשים להגדיל את התב"ר על מנת למגן עוד שני גני ילדים הנמצאים ברחוב 

את המיגוניות הזמנו כבר לא המתנו לישיבת  ויצמן ליד בית הכנסת עץ החיים.
 המועצה.

 
 : אריאל ויסוול

  עשינו זאת היות וזה לוקח זמן.
 : אריה פכטר

ת המיגוניות. בהתחלה לא תכננו את זה אך לבסוף החלטנו אחרי סיור הזמנו א
 בשטח לעשות זאת לכן הזמנו עוד שתי מיגוניות.

 
 : ז'אנה קושניר

 מה הצפי שהן תגענה ?
 

 : אריאל ויסוול
 בערך כחודש ימים.

 
 : יורם אורבך

 אנחנו הכנו שם את התשתיות כבר. והמיגוניות כבר נבנות במפעל.
 

 : ולאריאל ויסו
 שלוש כבר נבנות.

 
 : מזל שאול

 מיגוניות אנו מסיימים עם הגנת כל גני הילדים ? 5האם בזה שאנו מביאים 
 

 : יורם אורבך
 כן בזה אנו מסיימים את הגנת כל גני הילדים.

 
 : אריה פכטר

הם אומרים שהירידה למקלט היא לטענת הגורמים המקצועיים מפיקוד העורף 
 טובה יותר.

 
 : ירז'אנה קושנ

יכול להיות, אבל היתה שיחה מההורים לפיקוד העורף והם אמרו שמפאת גילם 
 עדיף מיגונית. הצעיר של הילדים ובגלל שצריך לעבור דרך החנייה 
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 : אריה כפטר

טוב, לא חשוב הזמנו את המיגוניות ובזאת סיימו את מיגון גני הילדים. מי בעד 
  הגדלת התב"ר ירים את היד.

 : החלטה
סה"כ התב"ר ₪  150,000מיגוניות לשני גני ילדים על סך  600גדלת תב"ר מס' ה

 אושר פה אחד.₪  370,000יעמוד על סך של 
 

 :  13סעיף מס' 
בניית אשכול גנים ברחוב ז'בוטינסקי/ בן  2-19אישור המלצת וועדת מכרזים למכרז 

 קבלן מדלג' מרואן.צבי. הזוכה במכרז ה
 

 : 13סעיף מס' 
 : אריה פכטר

קיימנו מכרז לבניית אשכול גנים אשר אושר בישיבה הקודמת . הזוכה במכרז הוא 
  הקבלן מרואן מדלג'.

 : ז'אנה קושניר
 זה הבחור שהוא לא חברה בע"מ נכון ?

 
 : אריאל ויסוול

 לא, זה זה שהיה הכי זול במכרז.
 

 : יובל בן בסט
 וכמה הוא נתן בסוף ?₪ מיליון  6.5חנו פתחנו תב"ר על סך רגע, אנ

 
 : אריאל ויסוול

 ₪. 4,365,730הוא נתן 
 

 : יובל בן בסט
 אה, זה יפה.

 
 : אריה פכטר

כן תראה, גם התב"ר שפתחנו זה לרכוש ציוד וכל מיני דברים, הוא רק בונה. הוא 
לפתוח תב"ר בסכום יותר לא רוכש ציוד. אז עדיף , אנחנו לומדים מהניסיון , עדיף 

  גבוה ואם יישאר כסף אנו נחזיר אותו. מי בעד אישור וועדת המכרזים ?
 :החלטה 

בניית אשכול גנים ברחוב ז'בוטינסקי/  2-19ישור המלצת וועדת המכרזים למכרז א
 פה אחד.בן צבי הקבלן הזוכה מדלג' מרואן אושר 

 
 : 14סעיף מס' 

 .2019אישור פרוטוקול וועדת תמיכות לשנת 
 

 : 14סעיף מס' 
 : ז'אנה קושניר

יש לי מה להגיד בעניין הזה. קודם כל , אנחנו בעד תמיכה רחבה בכל הקשור 
משהו שקשור לכדורסל ₪  35,000אחת שהיא מקבלת נדמה לי בילדים. יש עמותה 

רה. עד כמה שידוע לי כמות הילדים שם גדלה. האם לילדים וזה בדיוק כמו שנה שעב
 ניתן לבחון הגדלת תמיכה לעמותה לפי כמות הילדים ?

 
 : אריה פכטר
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אני רוצה להגיד לך שבכל מקום בארץ בתי הספר לכדורסל זה עסק מכניס לאגודות. 
₪   4,000 –אם אני אקח לדוגמה את חולון ילד שמשחק בהפועל חולון משלם קרוב ל 

הם אני לוחץ אותם. בנוסף בעיריית חולון ₪  2,500משלמים בסביבות  באזור
 כסף מהעמותות ואצלנו אנו נותנים כסף לעמותות האלה. לוקחים

 
 : ז'אנה קושניר

 זה מדווח.
 

 : אריה כפטר
סליחה רגע. עכשיו , העמותות האלה גם מקבלות מאיגוד הכדורסל תקציבים. 

  ושה עבודה נהדרת ויגיד לי תשמע אריה אניעכשיו, אם יבוא אלי הרכז שמוליק שע
כסף, אז אנחנו נשקול לתת לו. אבל נכון להיום הם חיים   Xחושב שאני צריך עוד 

  ממה שיש להם והם חיים ברווחה. מי בעד אישור הפרוטוקול ?
 : יובל בן בסט

 ו יחסי.ילדים, כדאי שזה יהיה איזשה 80עוד שניה, אבל עדיין כדאי לעשות. אם יש 
 

 : לירז גונן אללוף
 אבל אם לא מבקשים ?

 
 : אריה פכטר

לא יובל, אני רוצה להגיד לך שיש מבקר העמותות ובביקורת שלו הוא נותן את 
התקציבים. הוא ממליץ לפי כמות הפעילים שיש שם. בנושא של הכדורסל, כמו שיש 

מקבלים תקציב  לנו בית ספר לכדורגל, בבית ספר לכדורגל הם לא מקבלים. הם לא
מסוים מזה, אתה מבין ? אני אומר עוד פעם , מבקר העמותות זה התפקיד שלו, 

לבדוק את כמות המשתתפים ולפי זה אנחנו מתקצבים את העמותות. מי בעד 
  האישור ?

  : החלטה
 אושר פה אחד. 2019אישור פרוטוקול וועדת תמיכות לשנת 

 
 : 15סעיף מס' 

ע"פ פס"ד מס'  83חלקה  6024המועצה מתבקשת לאשרר ביטול הפקעה בגוש 
 421מ"ר למעט הפקעת דרך בשטח של  2,000)החזרת  31.08.2009מיום  7315/02

 מ"ר(.
 

 : 15סעיף מס' 
 : אריה פכטר

עפ"י פס"ד מס'  83חלקה  6024לאשרר ביטול הפקעה בגוש  המועצה נדרשת
 בועדה לתכנון ובניה דנו בזה. 7315/02

 
 : עו"ד יורם מושקט

 דיברנו על זה, אישרנו את זה.
 

 : אריה פכטר
 אבל זה צריך לבוא גם לאישור של המועצה המקומית.

 
 : לירז גונן אללוף

 מה זה ? איפה זה ?
 

 : אריה פכטר
 זה השטחים שהיו של משפחות בירנבוים ורוטברט.
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 : לירז גונן אללוף

  יה איזה הליך משפטי שם?שה
 : אריה פכטר

  כן, היה הליך משפטי. מי בעד אשרור ההחלטה ?
 החלטה :

 31.08.2009מתאריך  7315/02ע"פ פס"ד  83חלקה  6024אשרור ביטול הפקעה בגוש 
  אושר פה אחד. ר("מ 421מ"ר למעט הפקעת דרך בשטח  2,000)החזרת 

 : ונותש
 : אריה פכטר

מכיוון שדקלה פרשה, והמועצה ממשיכה לתפקד, דקלה הייתה יו"ר ועדת הנחות 
במיסים והיו"ר צריך להיות חבר מועצה. אני ממליץ למנות את אריאל ויסוול כיו"ר 

  ירים את היד.הועדה להנחות במיסים. מי בעד ההמלצה 
 :החלטה 

  ינוי אריאל ויסוול ליו"ר הועדה להנחות במיסים אושר ברוב קולות מ
 מזל שאול מתנגדת.

 
 : יענקלה פרידמן

בדרך כלל בוועדת הביקורת תמיד יושב סגן ראש המועצה. מכיוון ששמוליק ישראל 
לנו את מר  היה במצב קשה מאוד, אני החלפתי אותו בשנה האחרונה ועכשיו, שיש

 אריאל ויסוול, אני אשמח.
 

 : משה אלזרט
 לא, הוא לא יכול.

 
 : עו"ד יורם מושקט

 אסור הוא סגן,
 

 : יענקלה פרידמן
 אבל שמוליק תמיד היה.

 
 : אריה פכטר

חוץ מזה יענקלה אני רוצה שאתה תהיה בוועדת ביקורת. אתה העלית פה כל מיני 
 רעיונות ונתת סקירה וחשוב לנו שתהיה.

 
 : יענקלה פרידמן

 אני אשמח למלא את התפקיד.
 

 : אריה פכטר
 נעבור עתה לשאילתות.

 
 : יובל בן בסט

 לפני זה. בוועדת ביקורת סיעת דף חדש לא צריכה להיות בוועדה?
 

 : יורם אורבך
  היתה ישיבה בנושא הוועדות וקבענו בדיוק את כולן.

 : אריה פכטר
 נבדוק את האפשרות להכניס עוד חבר.

 
 :יובל בן בסט
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 ז'אנה יכולה גם כן להיות. מבחינה מקצועית לתת פה שיקול דעת נוסף.
 

 : אריה פכטר
 טוב. נעבור לשאילתות.

 
 :יובל בן בסט -  1מס'  שאילתה

לקראת העברת המוזיאון אל המצודה האם נעשתה  תוכנית  – עידוד תיירות ליישוב
ות. הדבר יכול להכניס כסף מסודרת להבאת תיירים ליישוב ופניה למשרד התייר

למוזיאון/ מועצה ולעסקים מסביב. הצעה לסדר להקים וועדה מכל הסיעות שתביא 
 לעשות דף באתר המועצה "תיירות באזור". .רעיונות למימוש

 
 : 1מס' שאילתה

 : אריה פכטר
המועצה בזמנו  .נכון שאנחנו הולכים להעביר את המוזיאון למבנה של המצודה

כובד לרשות העתיקות. רשות העתיקות עושה את העבודה. אני העבירה סכום מ
שהמוזיאון יפתח עוד הקיץ. רוב העבודה הסתיימה כבר. ביקשתי מרשות מאמין 

העתיקות שיפנו למשרד התיירות, אנחנו נפנה ביחד למשרד התיירות להוסיף את 
האתר הזה למומלצים של משרד הציירות. ואם זה יהיה, אז יהיה לנו במה 

תגאות. גם שאנחנו נפתח את המוזיאון, אנחנו נעשה אירוע די גדול. כמובן לה
שנזמין את מנכ"ל רשות העתיקות שהוא היה שותף לכל הפרויקט הזה ויכול להיות 

 שנזמין גם את שר התיירות.
 

 : יובל בן בסט
זה מאוד חשוב, כי תראה, אני עברתי על התבחינים של משרד התיירות, של המנכ"ל 

לתמיכה בפעילות שיווק אירועים תיירותיים  15.1 –ולנו להגיש בקשה עד ה שם, יכ
ואני חושב שצריכים לשנות את התפיסה פה על זה. הצליין, אגב, שיהיה פה באזור 

הראשון שיבוא לפה, יביא אחריו עוד הרבה. אנחנו יכולים לקבל מזה לא מעט כסף 
ד להגיש בקשה גם כן. שווה יש פיתוח תשתיות תיירותיות. שאפשר עו 30.5 –וב 

 מאוד גם לעקוב על זה ושווה למנף את זה.
 

 : אריה פכטר
אנחנו הבאנו את השגרירה הבלגית שתעזור לנו לפתח את המצודה ואז בסוף 

 אם אתם יכולים לעזור לנו. היא ביקשה מאתנו תרומה ותמיכה.הפגישה היא אמרה 
 

 : לירז גונן אללוף
 אז אתה מעדיף כמה שפחות.

 
 : אריה פכטר

אני חושב שלצערי זה הכל על בסיס אישי ותלוי מי יהיה שר התיירות ונחכה, נראה 
 מי יהיה שר התיירות. 

 
 : עו"ד יורם מושקט

  אבל זה סיפור של צלבנים נכון ?
 : יובל בן בסט

אגב, יש את החוזרים של המנכ"ל ששווה לעקוב אחריהם. כמו כן אמרתי שאולי 
 שכל אחד יביא מניסיונו כדי לקדם פה את התיירות.אפשר להקים ועדה 

 
 : אריה פכטר

יובל, לא צריך להקים ועדה. כל הצעה , כל רעיון שיביאו שיכול לעזור לקדם את 
 הנושא ייבדק לגופו של עניין.
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 : יובל בן בסט – 2מס'  שאילתה

נכון האם זה בחניון של הקניון החדש תותר חנייה לתושבי אזור ללא תשלום? האם 
 שכל החניות נמכרו לבעלי עסקים במקום? ואם כן מה ניתן לעשות בנידון.

 
 : 2שאילתה מס' 

 : אריה פכטר
הקניון זה עסק פרטי . כמו שבאפרידר יש חנייה בתשלום ככה גם כאן. אם יהיה 

 חניון החניון יהיה בתשלום. אין למועצה כל עניין בנושא הזה.
 

 : יובל בן בסט
 השאלה אם יש שמה, כי לפי מה שהבנתי מכרו את הכל. גם אם זה בתשלום,

 
 : לירז גונן אללוף

 יכול להיות, אם זה עסק פרטי.
 

 : יובל בן בסט
 צריך לבדוק את זה . זה משהו שהמועצה יכולה לבדוק.

 
 : עו"ד יורם מושקט

 אין לך כל אפשרות לעשות משהו בנושא זה מקום פרטי.
 

 : לירז גונן אללוף
ו לו את הקרקע, הוא בונה למטה, בונה למעלה. הוא בנה למטה זה פרטי. מכר

 חניות. זה כמו שתגיד לו אני רוצה חנות למעלה.
 

 : יובל בן בסט
 זה בעייתי מאוד. את יודעת למה זה בעייתי ? 

 
 אריה פכטר :

 אבל לירז, אני אגיד לך משהו, אני די מסכים עם יובל.
 

 : לירז גונן אללוף
 אבל זה פרטי.

 
 : פכטר אריה

 בסדר, אבל צריך לבדוק.
 

 : מזל שאול
  יפה, אבל אפשר אולי לשבת איתם ולדבר על הנחה.

 : אריה פכטר
צריך לתת צריך לראות בהיתר הבניה, אני חושב שצריך לראות בהיתר אם הוא היה 

 שמה חניה ציבורית.
 

 : לירז גונן אללוף
 זה משהו אחר.

 
 : אריה פכטר

 חניה ציבורית אז הוא לא יכול למכור את זה.אם הוא היה צריך לתת 
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 (חגי קול )מהנדס המועצה
זה פשוט הנספח חניה בהתאם לשטחי בנייה שיש לו חניה ציבורית שם בחניונים לא 

 חושב שקיים.
 

 : אריה פכטר
 אה, לא קיים חניון ציבורי ?

 
 : ז'אנה קושניר

 אולי בשטח מסביב.
 

 : לירז גונן אללוף
 היתר שלו, זה משהו אחר.צריך לבדוק את ה

 
 : עו"ד יורם מושקט

 צריך לבדוק בתיק הבניין ולא לדבר מהזיכרון.
 

 : אריה פכטר
אז צריך לבדוק אם בהיתר הוא היה צריך לעשות חניה ציבורית. אם הוא היה צריך 

 לעשות הוא לא יכול למכור את זה.
 

 : עו"ד יורם מושקט
לעשות זה למכור את יחיד שהוא יכול חניה ציבורית היא חניה ציבורית. הדבר ה

 החניון הזה למישהו אחר.
 

 : אריה פכטר
 שיפעיל את זה. טוב אנו נבדוק את הנושא

 
 :ז'אנה קושניר – 3מס' שאילתה 

 מתי תתכנס וועדה לאיכות הסביבה בישוב לאור תלונות לגבי היתושים. 
 

 :  3שאילתה מס' 
 : אריה פכטר

וא הלך. תשבי איתו אין כל בעיה. לגבי המיגוניות כבר דיברנו עם גרגורי לפני שה
  כבר דיברנו כך שלא צריך לחזור על זה .

הצעה לסדר : לעשות סקר שביעות רצון מהתחבורה בישוב כמו שעשתה לדוגמה 
 דקות . 15עיריית לוד בשיתוף עמותת 

 
 : ז'אנה קושניר

הציבורית שיש בעיה עם כן, כי מגיעות אלי תלונות מהתושבים שנוסעים בתחבורה 
הקווים לכיוון ת"א. ששינו שם משהו וניסיתי לפנות לאגד לגבי שינוי קווים. שיעבור 

 יש שם בקיצור יש מה לשפר.
 

 : יובל בן בסט
דקות. מאוד נחמד זה יכול לתת לנו  15ראינו סקר שעשו עיריית לוד עם עמותת 

 תמונה .
 

 : אריה פכטר
 אלף תושבים. כן, עיריית לוד זה מאה ומשהו

 
 : יובל בן בסט
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 זה לא יזיק.זה הרבה יותר קטן. אפשר לעשות את זה וזה טוב. 
 

 : אריה פכטר
חברים , אני רוצה שתבינו אנחנו יכולים לעשות סקרים מפה עד שנה הבאה. זה לא 

אומר שבסקר, מחר הסקר מחליט שצריך לעבור פה עוד קו שייקח את התושבים 
 ר יכול להחליט מה שהוא רוצה.מאזור לפתח תקווה. הסק

 
 : יורם אורבך

 ואגד עושים מה שהם רוצים.
 

 : אריה פכטר
 , נדמה לי. 274 –ו  174אני יודע שהיה קו 

 
 : ז'אנה קושניר

 נכון.
 

 : אריה פכטר
 אביב –שנוסע לצפון תל 

 
 : ז'אנה קושניר

 ולראשון.
 

 : אריה פכטר
שרד התחבורה דן אראל היות והם והוא חוזר חזרה לראשון. אני פניתי למנכ"ל מ

בבוקר פקוק ובהמשך היום הם היו  1היו עוברים בבוקר באזור היות וכביש מס' 
 ולא היו נכנסים לאזור. אז פניתי ומה יצא מזה כלום. 1נוסעים בכביש 

 
 : ז'אנה קושניר

  נחזור לנושא איכות הסביבה לגבי מכת היתושים.
 : אריאל ויסוול

טובה כי עד היום כל פעם שריססנו היה יורד גשם והכל היה הולך הגשם פסק בשעה 
 לאיבוד. יש לבדוק טוב בחצרות הבתים אם אין מצבורי מים.

 
 : ז'אנה קושניר

 אצלנו בשכונה אין חצרות ואין כלום ועדיין יש יתושים.
 

 : אריאל ויסוול
 הבתים הפרטיים צריכים לייבש מקורות מים.

 
 : לירז גונן אללוף

י גרה באור יהודה והם סובלים בדיוק אותו הדבר ואפילו יותר יש להם את גיסת
 הנמר האסייתי.

 
 : אריה פכטר

חברים, אותי לא מעניין חולון ולא מעניין אותי אור יהודה, אותי מעניין היישוב 
שלנו. המועצה לא חוסכת כסף בריסוס עוד אלף עוד חמשת אלפים עוד עשרים אלף 

 ף.אנחנו לא חוסכים בכס
 

 : ז'אנה קושניר
 התחילו לעשות ריסוס ?
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 : אריה פכטר

מרססים. אני היום בבוקר הזמנתי את איגוד ערים דן. אני חבר הנהלה שם. היו 
במובל כמה מקומות שהיה בהן מים עומדים. ביקשתי שינקו את המובל. הבעיה 

עים היא שנכנסתי עם רכב למובל ונסעתי לכיוון חולון יש שם בריכה שהמים מגי
מאיזה מפעל וכשהמים עומדים זה מקור ליתושים. אני מחר בבוקר קורא לתאגיד 

אני חוזר שוב  א' שיסתמו את מקור המים ב' שירססו וייבשו לי את כל המובל.
 ומודיע אנחנו לא חוסכים בכסף על מנת למגר את המגיפה הזו.

 
 : אריאל ויסוול

 מים. חייבים לייבש כל אדנית או עציץ שיש בה בתחתית
 

 : אריה פכטר
אנחנו נמשיך לרסס ונעשה את המקסימום שאיכות החיים של התושבים תהיה 

הייתי משקיע אך זה ₪  100,000הרבה יותר טובה. אם אני הייתי יודע שאני משקיע 
 לא עוזר.

 
 : יובל בן בסט

לפני כמה שנים יזמתי גם פגישה פה עם מי שהיה אחראי שפ"ע וגם הזמנו את 
יבה , באמת והיתה פגישה מסוימת וזה המקום באמת של הועדה איכות הסב

להתכנס , שמישהו אחד גם ירכז את זה ויעשה את זה בצורה מקצועית, אני חושב 
 שאנחנו נרוויח.

 
 : אריה פכטר

  יובל, בפגישה שעשיתם הגיע תושב אחד. אני זוכר את זה.
 : יובל בן בסט

 זה לא העניין, נכון. 
 

 : אריה פכטר
 וב, הלאה.ט
 

 : לירז גונן אללוף
אני גם רוצה להגיד משהו לגבי ריסוס, זה לא כל כך בריא כל הריסוסים האלה. גם 
 לנו זה לא בריא לנשום את כל הדברים האלה. אז אם אפשר בדרכים יותר טבעיות.

 
 : אריאל ויסוול

 לייבש מקורות מים.
 

 : לירז גונן אללוף
 ל גם את הצמחים הטורפים.פעם חילקו דגי גמבוזיה ויש לשתו

 
 :  מזל שאול

 יש ריסוסים על בסיס טבעי אני עושה אותם אצלי בבית.
 

 :מזל שאול – 4שאילתה מס' 
נאמר לתושבים ולנו כמה פעמים שיש מצלמות בישוב אבל לא ברור איפה ומי מהן 
עובדת או לא. היכן ממוקמות ומה שימושן מבחינת המועצה ? אשמח לקבל פירוט 

 שובה כללית לטובת כלל התושבים וחברי המועצה.ולא ת
 

 :  4מס'  שאילתה
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 אריה פכטר :
 לגבי המצלמות בישוב כבר דיברנו, כבר אמרנו כמה פעמים שיש מצלמות בישוב. 

 
 : ז'אנה קושניר

 על זה דיברתי בישיבה הקודמת.
 

 : יובל בן בסט
 העלינו את זה בישיבה הקודמת על פרויקט מצילה.

 
 : אריה פכטר
 נכון מאוד.

 
 : יובל בן בסט

 יש התקדמות אגב?
 

 : אריה פכטר
מהמשרד לביטחון פנים. היינו איתם יש התקדמות. אנחנו מנסים להשיג תקציבים 

בישיבה לפני כשבועיים בערך. הם יתנו לנו כספים. אנחנו עשינו מיפוי בשיתוף 
נצא  משטרת ישראל איפה נמקם את המצלמות. אחרי שנמקם את כל המצלמות

למכרז. המועצה מתכוננת. נראה כמה נקבל ממשרד הפנים. אנחנו לא נחסוך כי 
  המצלמות זה דבר די משמעותי.

 : מזל שאול
י יודעת שקיים. אישרנו את זה לפני שנים. אז נצריך לענות על מה שקיים היום. כי א
 איפה הן ממוקמות אפ אפשר לדעת. 

 
 : יובל בן בסט

צלמות אולי חלק מהאנשים ידעו כי יש פה גם עניין של כשאנחנו מדברים על מ
 ביטחון. זה עלה אז, אני זוכר את זה.

 
 : מזל שאול

 בסדר, זה עלה ועוד לא קיבלנו תשובה על מיקומם.
 

 : יובל בן בסט
שמצלמת את זה עכשיו ולהגיד כל מצלמה איפה היא נמצאת גם פה יש כרגע מצלמה 

 .צריך לחשוב אם זה מה שאנו רוצים
 

 : אריה פכטר
חברים, בואו אני אגיד לך משהו יובל, בנושא המצלמות אני לא מחפש לתפוס את 

 הגנב אני רוצה למנוע את הגניבה. שהמצלמות ישמשו גורם התרעה.
 

 : יובל בן בסט
 נכון.

 
 : אריה פכטר

אני אומר שוב אנחנו נרשת את היישוב במצלמות בשיתוף עם משטרת ישראל, 
ובן. אבל חשוב לנו לעבוד ביחד עם המשטרה היות והם מבינים בזה במיפוי שלנו כמ

 יותר.
 

 : יובל בן בסט
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באותה הזדמנות האם יש אפשרות גם בכמה מקומות שיש תמיד את האשפה 
 שזורקים.

 
 : אריאל ויסוול

 כן, כן אנחנו עושים מיפוי של הכל עכשיו.
 

 : יענקלה פרידמן
 אתה צודק במאה אחוז.

 
 :  אריה פכטר

 לך שאנחנו לא יכולים לשים מצלמה מעל כל פח אשפה.אני רוצה להגיד 
 

 : לירז גונן אללוף
אבל יש מקומות מועדים. הטמוני קרקע האלה ששמים את הזבל בחוץ כשהפח ריק. 

  זה פשוט אין לתאר.
 : אריה פכטר

ניין נכון להיום יש לנו מצלמות בכצנלסון בפינת קפלן, על המצודה בארומה, על ב
 המועצה.

 
 : ז'אנה קושניר

 בכיכר שם ?
 

 : אריה פכטר
כן, בכיכר יש לנו מצלמה. היו מצלמות גם בפארק החדש שעשינו, אך הן לא תקינות. 

במסגרת המיפוי החדש או שנתקין חדשות או שנתקן את אלה. כי שם התקנו גם 
 הרבה מצלמות אבל בביקורת שעשינו לפני כמה ימים שהן לא תקינות.

 
 : זל שאולמ

 עכשיו כל המצלמות האלה, אני מבינה , עובדות.
 

 : אריה פכטר
 כן. 

 
 : מזל שאול

למה הן משמשות אותנו כרשות ואם אנשים פונים ואני יודעת שהיו פניות ואמרו 
 להם שהן לא עובדות. אז לכן אני שואלת.

 
 : אריה פכטר

 איזה מצלמות לא עובדות ? מה שאני אמרתי עובדות.
 

 : ולמזל שא
אני לא יודעת על איזה מצלמות שאלו, אבל אני רק שואלת במסגרת השאילתה 

 לשמש את התושב ?הזאת איך הן משמשות אותנו כרשות ואיך הן יכולות 
 

 אריה פכטר : 
אם מחר בא איזה תושב ואומר גנבו לי את האוטו והוא מעריך שזה היה בין שעה 

קפלן כי הוא משער שזה יצא שלוש לארבע והוא רוצה לראות את המצלמות מ
 מקפלן הוא פונה למנכ"ל המועצה והמנכ"ל מראה לו.

 
 : מזל שאול
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 אוקי, אז הן עובדות.
 

 : יורם אורבך
 איפה שיש והן עובדות אז אנחנו, כן.

 
 : מזל שאול

  כי זה לא מה שנאמר.
  מזל שאול – 5אילתה מס' ש
ילד ליד פארק המזרקות. נושא גידור היה מקרה של כמעט דריסה של  7.4.19 –ב 

)בעיקר הפארק או הצבת מעקה לאורך הפארק כפי שנעשה בכל יתר הגנים בישוב 
בפתחי הגנים הגובלים ישירות עם הכביש( עלה כבר מספר פעמים, עבר ל"גורמים 

המטפלים" וקיבל אישור למיטב הבנתי. אבקש לקבל עדכון ולוחות זמנים מתי 
 יבוצע הגידור.

 
 : 5לתה מס' שאי

 : אריה פכטר
נושא גידור פארק המזרקות או הצבת מעקה לאורך הפארק כפי שנעשה בכל יתר 

. אני הגנים ביישוב, בעיקר פתחי הגנים, עלה מספר פעמים, עבר לגורמים המטפלים
רוצה שתבינו היום יש לנו חברה שמתחזקת את הגנים ונותנת לנו אישורים על 

המשכ"ל והם בודקים ומחרימים בדרישות שלהם. יש תקינות הגנים. חברה שדרך 
תקנים, מרחקים מכבישים, איפה כן מגדרים , איפה לא מגדרים. הפארק בכניסה 

 איפה שהמזרקות, המרחק הוא רחוק מהכביש בזמן כשתכננו את הפארק.
 

 : אריאל ויסוול
 מי שתכנן זה החברה הכלכלית.

 
 : יובל בן בסט

 עדיין אנחנו נשארים באותו סטטוס ?אה, נכון. החברה הכלכלית, 
 

 : אריה פכטר
אותו סטטוס. או שנרצה לתת למישהו איזה ג'וב, נפעיל את החברה הכלכלית מחדש 

 אבל נכון להיום.וזה יעבוד. 
 

 : יענקלה פרידמן
 אז מה, צריך להיות באופוזיציה בשביל זה ?

 
 : אריה פכטר

תי את הסוגיה הזו של יק, אני העללגבי גידור הפארק, גם שהמתכננים בנו את הפאר
גידור הפארק, מבחינת תקנים אין צורך לגדר אותו. עכשיו, אני לא יודע להגיד לכם, 
אנחנו צריכים לבדוק את זה. אולי כן איזה קטע קטן איפה שהמתקן משחקים. אולי 

 את הקטע הזה יש לגדר.
 

 : ז'אנה קושניר
 בי שזה עדיין יעצור.אולי אפשר לחשוב על פתרון של גידור דקורטי

 
 : אריאל ויסוול

 מהסיבה הזו המתכננים התנגדו מבחינת הנראות.
 

 : ז'אנה קושניר
  בסדר אבל הם סיימו את העבודה שלהם.
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 : אריאל ויסוול
בסדר, אבל כשאת הולכת ברחוב משה שרת אז מה נגדר את כל הרחוב אני אומר 

 זאת סתם כדוגמה.
 

 : ז'אנה קושניר
 בל צריך איזה משהו , אתה יודע, לפחות לגבי ילדים קטנים.בסדר, א

 
 : אריה פכטר

 אני לא יודע כרגע להגיד לכם אך אני אבדוק את זה.
 

 : יובל בן בסט
 אני העליתי את זה גם בקדנציה הקודמת.

 
 : אריה פכטר

נכון, יובל העלה את זה בקדנציה הקודמת. אני זוכר את זה טוב מאוד ועניתי אותו 
מבחינת התקנים זה עומד בתקנים. אני לא רוצה שמחר חלילה וחס תהיה שם  דבר.

איזה תאונה ואז יבואו ויגידו לי הצעתי, אמרתי. אני די רגיש לזה. אני לא מחפש 
לחסוך כסף. אבל האדריכל אמר שזה יכער את הגינה, את הנוף. אנחנו נשקול 

כזים הילדים אולי לראות אולי קטע קטן איפה שמתקן המשחקים מקום בו מתר
 שם אנחנו נעשה משהו. אך אל תתפסו אותי במילה. אני רוצה לדבר עם האדריכל.

יש לנו אירועים מחר ערב יום השואה במתנ"ס כולכם  תודה רבה לכולם וערב טוב.
  מוזמנים.

 

 

 יורם אורבך

 מנכ"ל המועצה

 אריה פכטר

 ראש המועצה


