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 91/50פרוטוקול 
 המניין אשר התקיימהן מישיבת מועצה מ

 2019 מרץ 19 טתשע" 'באדר ב 'יבביום שלישי 
 

 
דובקין דקלה עברי פרדנוי, , לירז גונן אללוףינקלה פרידמן, אריה פכטר,   נוכחים: 

אוריאל  ,אלי פלוריזדה, ז'אנה קושניריובל בן בסט, אברהם הרמב"ם, גרגורי, 
 .תנעמי

 
 .מזל שאולחסרים : 

 
 19:10   הישיבה התחילה בשעה

 20:15 הסתיימה בשעה
 
 

 ל סדר היום:ע

 

 .12.02.19מתאריך  3/19פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס'  אישור .1

 .12.02.19מתאריך  4/19אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'  .2

בנוזיו לאישור לעבודה נוספת זאת ע"פ בקשת מבקר המועצה מר איזי  .3
 דרישת משרד הפנים.ועל פי  הגישתצהיר ש

העלאת שכר מנהלת מחלקת החינוך גב' סימה פנדו ע"פ טבלת השכר אישור  .4
 של משרד הפנים.

לטובת בניית שלושה גני ילדים ₪ מיליון  6.5על סך  601אישור תב"ר מס'  .5
 מקרן היטלי השבחה.

₪. אלף  900שיפוץ מרכז יום לקשיש, בסך של  553אישור הגדלת תב"ר מס'  .6
 ₪. 3,812,000סך כל התב"ר יעמוד סה"כ על סכום של 

 סגירת תב"רים ישנים ע"פ הרשימה המצורפת. .7

 שונות. .8

 
 :אריה פכטר

. נתחיל את הישיבה  5/19אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין 
 בשאילתות.

 
 :אורי תנעמי -  1מס'  שאילתה

ידוע כי קיימת רכישת מזון לגני ילדים וצהרונים עבור   - לגני ילדים וצהרוניםמזון 
 ארוחות הבוקר, צהרונים ואירועים שונים.

שאלתי היא : מהן ההוצאות השנתיות של גני הילדים והצהרונים ? ואם נרכשים ע"י 
 ספקים שונים אבקש פירוט סכומים והספקים.

 
 : 1מס' שאילתה

 : אריה פכטר
  הילדים מתנהלים עצמאית.גני 

 : ינקלה פרידמן
אריה, לפני שאתה עונה ברצוני לשאול את אורי שאלה, מאיפה באה לך השאילתה 

 הזו ?
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 : אורי תנעמי

בוא אני אסביר לך, אולי לא תאהב את התשובה אך אני אתן לך תשובה. חברי 
גומי. מתי כמו שאמרתי בישיבה הקודמת מתנהלים כחותמת המועצה בקואליציה 

התאמצת לשאול את התושבים מה כואב להם ? מה הם צריכים ? מתי הבאת הצעה 
 לסדר יום ? מתי העלתה שאילתה ? אני קשוב לציבור יותר ממך.

 
 :  ינקלה פרידמן

 שנה במועצה ולא שמעתי כזו שאילתה. 35אני 
 

 : אריה פכטר
לתות. אורי תקשיב, גני די ינקלה, זו זכותו לשאול ואני מחובתי לענות לו על השאי

הילדים לגבי נושא המזון מתנהלים באופן עצמאי. המועצה גובה את הכסף 
מההורים ומעביר אותו לגנים. פעם הכל היה מתנהל בגן הילדים אך על מנת שתהא 

ועד ההורים ביקורת אנו גובים את הכסף ומעבירים לגן ושם הגננת בשיתוף עם 
 ה שמחליטים מה לקנות ואיפה לקנות.מנהלים את כל נושא המזון. הם אל

 
 : אורי תנעמי

 אם אתה לא מחליט מה לקנות ואיפה לקנות למה אתה גובה את הכסף.
 

 : אריה פכטר
 על מנת שתהא לי ביקורת.

 
 : אורי תנעמי

 ביקשתי דוח שיראה כמה הוצאות יש.
 

 : אריה פכטר
חוגים וביטוח. כל גן עבור מזון, ₪  800אני חוזר שוב כל הורה משלם בתחילת השנה 

קובע לעצמו מה לקנות ואיפה לקנות באם אתה רוצה לראות דוחות יש אצל הגזבר 
 פירוט של החשבוניות תיגש אליו ותבדוק.

 
 : אורי תנעמי

למה תמיד שאני מבקש משהו שולחים אותי לגזבר למה אי אפשר להביא את 
 לישיבת המועצה.

 
 :אריה פכטר 

 מועצה קבלות שמגיעות מהגנים ואנו מאשרים אותן ?. אורי, מה יש להביא לישיבת
 

 : אורי תנעמי
 יש איזה נוהל ?

 
 : אריה פכטר

  אין כל נוהל , הגנים עצמאיים לקנות איפה שהם רוצים.
 : אורי תנעמי

 הם קונים מכסף מסוים נכון ?
 

 : אריה פכטר
 מהכסף שהם מקבלים מאתנו שגבינו מההורים.

 
 : אורי תנעמי
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 שאלה פשוטה מה הן ההוצאות עבור המזון ?שאלתי 
 

 : אריה פכטר
אני מסביר לך עוד פעם. כל גן מקבל את הכסף שגבינו מההורים והוא זה שמחליט 

 מה לקנות ואיפה לקנות. החשבוניות מגיעות למועצה ואנו מאשרים אותן.
 

 : אורי תנעמי
 זו לא הייתה השאלה שלי תקרא אותה ותבין.

 
 : יובל בן בסט

 עוד דבר אחד שחשוב וזה הצהרונים ששם מוגשת גם ארוחת צהרים. יש
 

 : אורי תנעמי
 תענה לי על השאילתה הראשונה כמה הוצאות היו.

 
 : אריה פכטר

לגבי הצהרונים תפנה למנהלת המתנ"ס והיא תיתן לך תשובה לגביהם. אורי, לגבי 
כול לנוע  בין ההוצאות, אל תתפוס אותי במילה, ההוצאות משתנות מגן לגן זה י

 לחודש כולל ירקות.₪  ₪2,400 ,  2,300
 

 אורי תנעמי :
  אתה אומר שיש קבלות אצל הגזבר אני אגש לבדוק את זה.

 : אורי תנעמי – 2מס'  שאילתה
כידוע קיימות עמותות המקבלות תמיכה כספית ותמיכה עקיפה  -  ביקורת עמותות

 ע"י הרשות אבקש לדעת : 
 ? והעקיפה לכל עמותה המקומית מהי התמיכה הישירה .א
 האם קיים נוהל לביקורת ? .ב

האם למבצעי הביקורת קיים ידע בסיסי בנושא והאם עבר הדרכה כלשהיא  .ג
 ע"י מי ומתי ? )אבקש להציג בישיבה מסמכים לכל אחד מהסעיפים(.

 
 : 2שאילתה מס' 

 : אריה פכטר
 העמותות מופיע בפרוטוקול הקודם.כל נושא 

 
 : משה אלזרט

  אתה אפילו הצבעת על אישור התקציב לעמותות.
 : אורי תנעמי

יש תמיכה ישירה ויש תמיכה עקיפה. יש עוד שאלות , אני לא מדבר על תבחינים אני 
 מדבר על סכומים.

 
 : אריה פכטר

 באתר אתה יכול לבדוק את זה.הכל מופיע לך 
 

 : אורי תנעמי
כל עמותה מה היא מקבלת גם תמיכה  מופיע לגבי כל עמותה ? אני רוצה פירוט של

 ישירה וגם תמיכה עקיפה.
 

 : משה אלזרט
מאוד פשוט שלב ראשון יש . זה תהליך  אורי אתה מתבלבל, אז תן לי להסביר לך

אישור של התבחינים אח"כ יש מסגרת התקציב שהיא מאושרת עם התקציב לאחר 
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ול של הוועדה מכן אנשים מגישים את הבקשות שלהם ואנחנו מביאים פרוטוק
המקצועית ששם כתוב כל עמותה כמה היא מקבלת גם את התמיכה הישירה וגם 

 את התמיכה העקיפה וכל זה נמצא באתר.
 

 : אורי תנעמי
 כולל העקיפה ?

 
 : משה אלזרט

 בוודאי.
 

 : אורי תנעמי
 אני יכול לבדוק את זה אצלך ?

 
 : משה אלזרט

 יש את הכל באתר.
 

 : אורי תנעמי
 לבוא אליך ולבדוק את התיקים. מה הלאה ?אני רוצה 

 
 : אריה פכטר

 מה הלאה ? באיזה עניין ?
 

 : אורי תנעמי
 אני יודע שאתה רוצה לדלג.

 
 : אריה פכטר

 מאיפה אתה יודע מה אני רוצה ?
 נעבור לסעיף ב' בשאילתה האם קיים נוהל לביקורת. 

. מבקר המועצה מר מי שעושה כיום את הביקורת זה עובד מועצה בשם יהודה סיני
איזי בנוזיו נתן לו הנחיות איך לעשות את הביקורת. מבקר העמותות חייב להיות 

  משהו מטעם המועצה והוא עובד בצמוד למבקר המועצה.
 ורי תנעמי :א

 יש איזה נוהל כתוב ?
 

 : משה אלזרט
 יש הוראות מנכ"ל משרד הפנים.

 
 : ינקלה פרידמן

יכולת את כל השאלות האלה לבדוק עם אורי, חוץ מפוליטיקה אתה לא עושה כלום. 
 הגזבר וזה היה חוסך לנו הרבה זמן.

 
 : אורי תנעמי

 אתה רוצה שאני אשתוק כמוך כל הישיבה.
 

 : ינקלה פרידמן
פשוט חבל על הזמן שלנו אתה מבזבז אותו לריק. זו המועצה הכי טובה שהייתה פה 

 זה חוץ ממך. כולם אומרים את
 

 : אורי תנעמי
 זה את אומר.



5 

 

 
 : ינקלה פרידמן

 אתה מוריד פה את הרמה.
 

 : אורי תנעמי
 תתבייש לך איך שאתה מדבר.

 
 : אריה פכטר

ינקלה, תן לאורי כבוד זכותו לשאול שאלות אפילו אם הן לא נראות לך. תפקידי 
 לענות לו זה לא תפקידך. לא מוצא חן בעינך אל תגיב.

 
 : פרידמן ינקלה

 עכשיו קיבלתי, אני לא אגיב. בישיבה הבאה אני אגיש שאילתות.
 

 : אריה פכטר
שכל חבר מועצה יכול להגיש שתי נעבור לשאילתות של דף חדש. אני רוצה לציין 

  שאילתות אז רצוי לציין את שם מגיש השאילתה.
 :יובל בן בסט – 3מס' אילתה ש

לאור המתיחות בדרום מבקשים לדעת באיזה שלב נמצא ההכנה להצבת מיגוניות 
וכיצד ניתן לזרז הקמת מצלמות נוספות למען העלאת תחושת הביטחון של 

  התושבים.
 :  3שאילתה מס' 

 : אריה פכטר
הצעות מחיר ולערכתי  4מיגוניות. אנחנו בוחנים  3לרכישת אנחנו פתחנו תב"ר 

תחיל לטפל בנושא. אני מאמין שבחודש הבא תגענה המיגוניות. אני בשבוע הבא נ
 רוצה לציין שהעלות שלהן היא מתקציב המועצה ולא מתקציב משרד הפנים.

 
 : יובל בן בסט

 מה לגבי המצלמות ?
 

 : אריה פכטר
 יכול להיות שממצילה ממשרד לביטחון פנים שהגשנו להם בקשה נקבל כספים. 

מהם. אפילו אם לא נקבל מהם כסף אנו נתקין את המצלמות עוד לא קיבלנו תשובה 
 על חשבון המועצה.

 
 :יובל בן בסט – 4שאילתה מס' 

בפאר אריאל שרון מרגע שעוברים את חוות שורגי הגשר הראשון להולכי רגל 
 ולטובת תושבי אזור עומד להרס ולא תהיה גישה לתושבים ללכת ברגל לכיוון פארק

 רוצים לדון בדרכים למנוע זאת.בקרוב. אריאל שרון 
 

 :  4מס'  שאילתה
 אריה פכטר :

יובל פרצת לדלת פתוחה בנושא הזה. אני קבעתי כבר פגישה עם מנכ"לית הפארק 
. גם אם יהרסו את . הם הולכים להרכיב את המסילה הרביעית28.03.19בתאריך 

ק יש בעיות המעבר הם יהרסו את זה זמנית אך אני לא רוצה שיהרסו את כלל. בפאר
וכל הזמן מתחלפים בעלי התפקידים. אך בכל אופן אנו קבענו עם המנכ"לית ועם 

מהנדסת התכנון של הפארק. אם זה לא ילך איתן אנו נמשיך לפעול ונגיע עד 
אנו נלחם על זכות המעבר בכל כוחנו אך זה לא  מתכננת המחוז בוועדה המחוזית.

 תלוי רק בי.
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וכניות לגבי מעבר לפארק עם ספסלים, תאורה, אתם יודעים שהיו לנו כבר ת
 שבילים והיה כבר תאריך לתחילת העבודה. הכל השתנה והתוכניות הוקפאו. 

 
  ז'אנה קושניר – 5שאילתה מס' 

ובקשה למילוי קבוע של שקיות לאיסוף צרכים כמה דוחות ניתנו לכלבים משוטטים 
 אחת לחודש.

 
 : 5שאילתה מס' 

 : אריה פכטר
דוחות לכלבים משוטטים לגבי השקיות אני ביקשתי  29בשנה האחרונה ניתנו 

 מהפיקוח לשים שקיות.
 

 : ז'אנה קושניר
 לא עושים את זה. ליד הבית שלי לא שמו כלל שקיות .

 
 : אריה פכטר

  אני אדאג לזה קנינו שקיות במיוחד בשביל זה.
 : ז'אנה קושניר

 אני יודעת אני דיברתי איתך על זה.
 

 : אריה פכטר
 לא קנינו שקיות כדי שהן תשכבנה במחסן.

 
 : ז'אנה קושניר

 כמה הזהרות ניתנו השנה ?
 

 : אריה כפטר
 אני לא יודע להגיד לך שאלתם רק לגבי דוחות ובדקתי רק את זה.

 
 : ז'אנה קושניר

אנו נפגשנו עם דר' רפלוביץ והוא אמר שהוא כן ממליץ על הדוחות ושזה נעצר פה. 
באזור הוא מצב איום ונורא. גם הצרכים על הכלבים המשוטטים  המצב של

 המדרכות.
 

 : אריה פכטר
 אבל הכלבים המשוטטים זה לא דוחות.

 
 : ז'אנה קושניר

 זה כן.
 

 : אריה פכטר
 אני נפגשתי עם רפלוביץ שייתן לי נתונים כמה כלבים הם לכדו בשנה האחרונה.

 
 : ז'אנה קושניר

אולי אפשר לבדוק לקנות סורק כלבים. העלות של סורק כזה הצעה עוד דבר, יש לי 
ואולי אפשר לרכוש כמה סורקים ולצייד את הפקחים ואם הם רואים ₪  300היא 

 כלב משוטט הם יכולים לבדוק אותו ולדעת למי הוא שייך.
 

 : אריה פכטר
 אין כל בעיה, אנו נבדוק ונרכוש אותם.
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 : ז'אנה קושניר

אני אפנה אתכם ממי אפשר לרכוש את הסורקים עם ₪  299ליתר דיוק זה עולה 
 אחריות לשנה. אני אדריך את הפקחים ואתן להם את האפליקציה איך לבדוק.

 
 : גרגורי דובקין

 סתם שאלה, נניח שתופסים איזה כלב בכל מקרה יש לו צ'יפ ?
 

 : ז'אנה קושניר
הכלב הוא יש מהכלבים יש צ'יפ. במקרה שאין צ'יפ והפקח תפס את  90% –ב 

  מתקשר לשרות הויטרינרי והם באים ואוספים את הכלב.
 : גרגורי דובקין

 תוך כמה זמן הם באים ?
 

 : ז'אנה קושניר
 בעקרון הם באים במידית תוך חצי שעה , שעה.

 
 : אברהם הרמב"ם

 השבוע היו פה ממשרד בריאות תפסו כלב שנשך אותי.
 

 : גרגורי דובקין
הכלב וראו בצ'יפ שיש לו בעלים איפה מחזיקים את הכלב עד נגיד שסרקו את 
 שהבעלים יגיעו ?

 
 : ז'אנה קושניר

אם זה משהו שגר באזור יש את מספר הטלפון ומתקשרים והוא אמור להגיע במידי. 
 ברגע שבעל הכלב אומר שהוא לא נמצא מעבירים את הכלב לשירות הויטרינרי.

 
 : גרגורי דובקין
 לבנות פה מתקן להחזקת כלבים ?לא מתכוונים 

 
 : אריה פכטר

 לא, בשום אופן . אם השירות לוכד כלב בעלי הכלב משלמים קנס על זה. 
 

 :ז'אנה קושניר – 6מס'  שאילתה
גני ילדים חדשים  3לפני הישיבה על העלאת הארנונה נאמר לנו ע"י הגזבר כי פתיחת 

לים שלקחנו בחשבון וזהו אחד מהשיקו₪ תחזוקתם עולה למועצה כמיליון 
עדין לא נבנו ואושרו. על סמך מידע זה אנו מבקשים לקבל  בהצבעה. למרות שבפועל

פירוט כמה עולה תחזוקת גן אחד ומספר גנים למועצה שלא מתקציב המדינה אלא 
 מתקציב המועצה בלבד.

 
 : 6שאילתה מס' 

  : אריה פכטר
משלם  50%משרד החינוך משלם את שכר הגננת. את שכר הסייעת בכל גן ילדים 

שנייה זה כמעט תשלום משלמת המועצה. ברגע שיש סייעת  50% –משרד החינוך ו 
ימים בשבוע ואנו צריכים להוסיף עוד  5מלא של משרד החינוך. אבל סייעת עובדת 

ושא יום באותו שבוע אז אנחנו מתקצבים את הסייעת הנוספת. תאמינו לי נ
סייעות אנו צריכים עוד סייעת כי הן  3הסייעות הוא נושא מאוד קשה. על כל 

מוציאות הרבה מאוד ימי מחלה. כאשר אני לוקח סייעת נוספת אז היא כבר על 
 תקציב המועצה.
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 : ינקלה פרידמן

 זה משהו שהוא משותף לכל הסייעות ?
 

 : יורם אורבך
  כן, זו תופעה בכל הארץ.

 : אריה פכטר
 300 –זו מכת מדינה ואתה לא יכול להילחם בזה. בממוצע גן עולה למועצה בערך כ 

 בשנה. זה לא רק סייעות זה גם חשמל, מים, פעילויות שונות ושיפוצי קיץ. ₪ אלף 
ותראו לאיזה סכום אנחנו מגיעים. גם ₪ אלף  300 –גני ילדים תכפילו ב  21יש לנו 

ויתרה מכך יש עוד פרויקטים כמו לדוגמה השירות הפסיכולוגי עובר מגן לגן 
בשנה. מחר ₪ אלף  60,  50פרויקט אם לאם המועצה מתקצבת את זה בסכום של 

לא יהיה לי כסף אני אפסיק את הפעילות הזו. אנו מעבירים לחינוך כסף שהוא מעל 
  לתקציב השוטף כי החינוך הוא מעל לכל.

 : ז'אנה קושניר
 ן ?אז נכון להיום התקציב מאוז

 
 : אריה פכטר

התקציב יהיה מאוזן אם אנו נקבל את אישור משרד הפנים. והיה ולא נקבל את 
 האישור אנו נצטרך לצמצם בדברים מסוימים.

 
 : ז'אנה קושניר

 אנו אישרנו את התקציב לפני עליית הארנונה.
 

 : אריה פכטר
ילדים שזה גני  3ז'אנה אני מבין מה את אומרת. אני רק רוצה להגיד לך שאחזקת 

, אבל 2019נכון שכל העלאה הזו של הסכום הזה לא יהיה לשנת ₪ בסביבות מיליון 
זה לא אומר שיש לי עודף כסף שאני יכול לא להכניס. אנו עושים שמיניות באוויר 
כדי לגמור מאוזנים. אני שומע את כל הפופוליזם שאומרים לא עשיתם שום דבר 

 זה אך נמנע מלהגיב.שנים. אני שומע את  10בישוב במשך 
 

 : אורי תנעמי
עשית העלאה עקיפה במדידות שנים  10ואל תגיד שלא העלאת ארנונה במשך 

 .2009שעשית בשנת 
 

 : משה אלזרט
 זה לא שייך כלל.

 
 : אורי תנעמי
 זה כן שייך.

 
 : משה אלזרט

 שנים לעשות סקר נכסים. 5משרד הפנים מחייב אותך כל 
 

 : אורי תנעמי
אומר שהתקציב יהיה מאוזן רק אם נקבל את אישור משרד הפנים  משה, אם הוא

 .2018להעלאת המיסים אז התקציב לא מאוזן לשנת 
 

 : לירז גונן אללוף
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נכסים כמו להעלאת ארנונה ? סקר נכסים זה לא אורי, למה אתה מתייחס לסקר 
  העלאת ארנונה תפסיק להגיד את זה.

 : אורי תנעמי
 ארנונה.זו דרך להעלאת 

 
 : לירז גונן אללוף

אתה מטעה את הציבור במה שאתה אומר כאן. אם תושב הרחיב שלא כדין ובסקר 
 מגלים את זה בוודאי שייקחו ממנו יותר ארנונה. לזה נועד סקר נכסים.

 
 : אורי תנעמי

 אני לא נגד שיבדקו.
 

 : לירז גונן אללוף
 זה פופוליזם זול.מה שאתה עושה פה 

 
 : אורי תנעמי

 אתם תגידו תמיד שאתם צודקים אך אני בא להגיד מה לא טוב לתושבים.
 

 : ינקלה פרידמן
אני לא היחידי שאומר שאתה לא מייצג את התושבים אתה מייצג את עצמך. מה 

 שאתה עושה זו פוליטיקה זולה מאוד.
 

 : יובל בן בסט
 רבותי בואו נתייחס בכבוד אחד לשני.

 
 : אריה פכטר

לדאוג שכן יעשו סקר נכסים ומי שבנה ללא היתרים ועשה תוספות אורי, אתה צריך 
 כלשהן ישלם על כך.

 
 : אורי תנעמי

אני אמרתי גם בישיבה הקודמת תעשה סקר נכסים תבדוק את הבתים נטו ולא 
 ברוטו אך אל תעלה את הארנונה.

 
 : אריה פכטר

ים שנ 5אתה עושה סקר נכסים משום שקודם כל אתה מחויב לעשות זאת כל 
בהוראת משרד הפנים. בסקר הזה אתה לא פוגע בתושבים המתגוררים ביצחק שדה 

גובה מה שמגיע מתושבים שעשו דברים שונים בתחום או בשכונת בן גוריון. אתה 
 הבנייה ללא דיווח.

 נעבור עתה לסדר היום :
 

 : 1סעיף מס' 
 12.02.19מתאריך  3/19פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' ר ואיש

 
 : 1סעיף מס' 

 אריה פכטר :
ירים  12.02.19מתאריך  3/19ישיבה שלא מן המניין מס' מי בעד אישור פרוטוקול 

  ידו.
  : החלטה

 אושר ברוב קולות 12.02.19מישיבה שלא מן המניין מתאריך  3/19רוטוקול מס' פ
  )אברהם הרמב"ם לא הצביע היות ולא היה בישיבה זו( 
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 : 2סעיף מס' 
  12.02.19מישיבה מן המניין מתאריך  4/19אישור פרוטוקול ישיבה מס' 

 
 : 2סעיף מס' 

 : אריה פכטר
 ירים ידו. 12.02.19מישיבה מן המניין מתאריך  4/19מי בעד אישור פרוטוקול מס' 

 :  החלטה
 אושר ברוב קולות. 12.02.19מישיבה מן המניין מתאריך  14/19רוטוקול מס' פ

 )אברהם הרמב"ם לא הצביע היות ולא היה בישיבה זו(
  

 : 3סעיף מס' 
תצהיר שהגיש ועל פי בקשת המבקר מר איזי בנוזיו לאישור עבודה נוספת על פי 

 דרישת משרד הפנים.
 

 : 3סעיף מס' 
 : אריה פכטר

 .להגיש תצהיר על עבודה נוספתיש הנחיות של משרד הפנים 
 
 : ורי תנעמיא

 הנושא הזה כבר הועלה ואישרנו את זה.
 

 : יורם אורבך
 .זה היה לגבי אישור חצי המשרהנכון, אכן הנושא הועלה אך 

 
 :אריה פכטר 

אך מכיוון שאיזי עובד גם בקריית עקרון מבקש אנחנו אישרנו את הנושא בזמנו, 
מאתנו משרד הפנים שנאשר שהוא יכול לעבוד בעבודה נוספת. לכן אנו מביאים את 

  ירים ידו.עבוד בעבודה נוספת מבקר ללאשר להנושא הזה להצבעה. מי בעד 
 : החלטה

 אושרה פה אחד. לעבוד בעבודה נוספתמבקר המועצה מר איזי בנוזיו  קשתב
 

 : 4סעיף מס' 
על פי טבלת השכר של העלאת שכר מנהלת מחלקת החינוך הגב' סימה פנדו  אישור

 משרד הפנים.
 

 : 4סעיף מס' 
  : אריה פכטר

שכר  70% –שעובדת כיום ב  אנו מדברים על מנהלת מחלקת החינוך הגב' סימה פנדו
 .85% –בכירים ועל פי משרד הפנים יש אפשרות להעלות לה את השכר בדרגה ל 

השעות שסימה משקיעה בעבודתה לעומת השכר שהיא מקבלת הוא שווה ערך לשכר 
סורד הוא שבתור מנהלת בית ספר היא השתכרה יותר מאשר היא במינימום. הא

 משרה. 85% –משתכרת כיום. מי בעד העלאת שכרה של מנהלת מחלקת החינוך ל 
 : החלטה

משרה אושר ברוב  85% –עלאת שכר מנהלת מחלקת החינוך הגב' סימה פנדו ל ה
 . אורי תנעמי מתנגד.קולות

 
 : 5סעיף מס' 

לטובת בניית שלושה גני ילדים מקרן ₪ מיליון  6.5על סך  601אישור תב"ר מס' 
 השבחה.היטלי 
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 : 5סעיף מס' 
 : אריה פכטר

ובצמוד למגרשי הטניס.  גני ילדים בסמיכות למגדלי שרונים 3אנו אמורים לבנות 
שני גנים ייבנו בשתי קומות זאת על מנת לחסוך בשטח המסומן כחום היות וחסרים 

לנו מאוד שטחים חומים. אחד הגנים יהיה גן לצרכים מיוחדים והוא זה שימוקם 
 בקומה העליונה.

 
 : ז'אנה קושניר

 דווקא הגן לצרכים מיוחדים יהיה בקומה השנייה ?
 

 : אריה פכטר
ה לגן הזה מעלית והגג של הגן שיבנה מתחת ישמש כחצר למשחקים. אנו עושים תהי

 ילדים.  10 –ל  8את המיטב למען הילדים. הגנים האלה הם גנים קטנים בין 
 עלות בניית הגנים זה חלק ממשרד החינוך וחלק מתקציב המועצה.

 
 :   ז'אנה קושניר

 . 50/50מתחלק התקציב 
 

 : אריה פכטר
להיות יותר ממשרד החינוך. אין לנו עדיין אישור ממשרד החינוך אך היות זה אמור 

ואנו קצרים בזמן אנו נממן את הבנייה ולאחר מכן נתקזז. יש לי פגישה עם משרד 
ואנו מקווים שנוכל לקדם גם את נושא הרחבת בית ספר  1.4.19החינוך ביום שני 

ילדים.  37ה א' נרשמו השנה מימון היות ומספר הילדים בבית הספר גדל. למשל לכת
היום המצב בבית הספר הוא שהכיתות הן מאוד קטנות לעומת כמות הילדים 

ילדים אנו נאלץ לפתוח עוד כתה ואין לנו  41הלומדים שם. והיה וירשמו לכתה א' 
 מקום לכך.

  מי בעד אישור התב"ר ירים ידו.
 : החלטה

לטובת בניית שלושה גניי ילדים מקרן היטלי ₪ מיליון  6.5על סך  601ב"ר מס' ת
 השבחה אושר פה אחד.

 
 : 6סעיף מס' 

סך כל ₪. אלף  900שיפוץ מרכז יום לקשיש בסך של  553אישור הגדלת תב"ר מס' 
  ₪ . 3,812,000התב"ר יעמוד על 

 : 6סעיף מס' 
 : אריה כפטר

ז יום לקשיש ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני חושב שמתפקידנו אנו שיפצנו את מרכ
לדאוג לקשישים. לצערי אין מספיק קשישים שמגיעים למרכז. אנו עושים הכל על 

, חברה חם מנת שהם יגיעו למרכז ולא ישבו לבד בבית. במרכז הם מקבלים אוכל
ול להיות .  המרכז נכנס לגירעונות עקב המחסור בקשישים שמגיעים אליו ויכהסעהו

שאנו נעביר את הניהול לחברה חיצונית היות והמועצה אינה יכולה לשאת על גבה 
₪ אלף  30לכן כל עוד המרכז פתוח ההפסד החודשי הוא  את הגירעונות של המרכז.

 בחודש. המועצה מחסה את הגירעונות אבל יש גבול גם ליכולות שלנו לעשות זאת.
  ?מי בעד אישור הגדלת התב"ר ירים ידו 

 : החלטה
  אושר פה אחד.₪ אלף  900 –שיפוץ מרכז יום לקשיש ב  553גדלת תב"ר מס' ה

 : 7סעיף מס' 
 סגירת תב"רים ישנים על פי רשימה מצורפת.

 
 : 7סעיף מס' 
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 : אריה פכטר
 אמור דבריך. אנו דנים בסעיף הזה בסגירת התב"רים. אדוני הגזבר

 
 : משה אלזרט

 מצורפת לכם רשימה עדכנית עם כל התב"רים שהסתיימו.
 

 :  אריה פכטר
 תגיד כל תב"ר לגבי מה הוא הוגש.

 
 : משה אלזרט

 אין כל צורך ניתנה להם רשימה מפורטת ביותר.
 

 : אריה פכטר
 מפרט סעיף סעיף את רשימת התב"רים שנסגרו.

 כאשר הגיע לנושא המצלמות נשאלה שאלה ע"י ז'אנה.
 

 : זאנה קושניר
 האם כל המצלמות עובדות ?

 
 : אריה פכטר

 חלק גדול מהמצלמות עובדות.
 

 : ז'אנה קושניר
 יש תושבים שאומרים שהם פונים ואומרים להם זה לא עובד ואו אי אפשר להוציא..

 
 : יורם אורבך
  תלוי איפה.
 : אריה פכטר

 בישוב לגבי המצלמות.בהמשך לשאלתך אנו צריכים לעשות בדיקה משמעותית 
 

 : ז'אנה קושניר
 ₪.אלף  200אבל הוצאנו 

 
 : אריה פכטר

 זה טיפה בים. ) ממשיך להקריא את רשימת התב"רים (₪ אלף  200
 

 : משה אלזרט
 הכי חשוב זה הקטע האחרון אותו לא ציינת והוא שאנו סוגרים תב"רים בסכום של

 ₪.מיליון  21
 

 : אריה פכטר
זה רק התב"רים שנסגרו מה עוד שיש תב"רים שעדיין מטופלים ועוד אומרים שאנו 

 לא עושים כלום.
  מי בעד סגירת אישור סגירת התב"רים ירים ידו.

  : החלטה
 ישנים אושר פה אחד. סגירת תב"רים

 
 לירז גונן אללוף 

רצינו לפרוץ את תקרת התקציב של המחלקה לקידום האישה בראשותה היות ולא 
של רימה יולין אז הזמנו השנה סטנדאפיסטיות לא מהשורה הראשונה אך הבאנו 
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ואני במתנ"ס  28.03.19בתאריך האירוע יתקיים בחורות מוכשרות לא פחות . 
הגיע ולהפיץ את הבשורה לנשות אזור. בשישי שבת כולם מזמינה את כולם ל

 מוזמנים לבוא ולסייר בבתים הפתוחים.
 

 : אריה פכטר
 בואי תספרי לנו קצת על הבית הפתוח.

 
 לירז גונן אללוף :

נשים מוכשרות מהישוב שפותחות את ביתן. זה נשים אומניות  12, 11 –יש כ 
שעושות כל מיני דברים כמו : פסלים, תכשיטים, עבודות בגבס, בחימר, ברשת ויש 

 נשים שמציירות.
 תופץ רשימת הנשים הפותחות את ביתן ואת שעות הביקור אצלן.

 
  : אורי תנעמי

רחוב כצנלסון ותוכנית בן גוריון שעד  לגבי סגירת התב"רים יש שני תב"רים פיתוח
לגבי השאר אין לי  היום לא ראיתי אותה אז לגבי שני התב"רים האלה אני מתנגד

 כל בעיה.
 

 : יובל בן בסט
הקמנו פורום בזכות מחלקת הרווחה לכל מיני ילדים עם צרכים מיוחדים ואני 

מסיבה שגם  קורא מפה להורים להצטרף ואנו ביום חמישי מקיימים פעם ראשונה
  היא מתוקצבת על ידי המועצה וזו יוזמה נדירה.

 : אריה פכטר
האמת שסנטי דיבר איתי ואמרתי לו שיש לך תקציב לזה ואין כל בעיה כל מה 

שאתה צריך תקבל. אנו בעד פרויקטים כאלה. רק שתדעו שכל הדברים האלה הם 
 מתקציב המועצה זה לא שאני מקבל תקצוב מהמשרדים השונים.

 
 : ז'אנה קושניר

בפורום קהילת אזור משהי העלתה מצב מאוד מזעזע של בית של אדם מבוגר. האם 
? אני הבנתי שזה בן אדם  המועצה יכולה איך שהוא לעזור בכ"א לשיפוץ הדירה שלו

 ערירי חסר אמצעים.
 

 : רימה יולין
 הוא לא אדם ערירי יש לו ילדים.

 
 : ז'אנה קושניר

 להיות אני אומרת מה שראיתי לא נכנסתי לעובי הקורה.אני לא יודעת יכול 
 

 : אריה פכטר
 מחלקת הרווחה יודעת מה קורה שם ?

 
 : רימה יולין

 כן, המחלקה יודעת.
 

 : אריה פכטר
אם מחלקת הרווחה יפנו אלי ויבקשו עזרה שניתן בתוך הבית אני אתן. כאשר יש 

  מקום לעזור אנו נעזור.
 .תודה רבה לכולם וחג שמח

  
 אריה פכטר יורם אורבך
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