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 91/40פרוטוקול 
 המניין אשר התקיימהן מישיבת מועצה מ

 2019 ארפברו 12 טתשע" אדר א'ב 'זביום שלישי 
 
 

דובקין דקלה עברי פרדנוי, , לירז גונן אללוףינקלה פרידמן, אריה פכטר,   נוכחים: 
 .אוריאל תנעמי אלי פלוריזדה, מזל שאול, ז'אנה קושניריובל בן בסט, גרגורי, 

 
 .אברהם הרמב"םחסרים : 

 
 19:45  הישיבה התחילה בשעה

 20:15 הסתיימה בשעה
 
 

 ל סדר היום:ע

 

 .08.01.19מתאריך  1/19פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס'  אישור .1

 .08.01.19מתאריך  2/19אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'  .2

מוטי  אישור ההמלצה למינוי נציגי הרשויות המקומיות בוועדה המחוזית : .3
 –ששון ראש ע. חולון, ישראל גל ראש ע. ק. אונו, ליאת שוחט ראש ע. אור 

 ים. –יהודה, כרמל שאמה ראש ע. רמת גן, צביקה ברוט ראש ע. בת 

עבר לכביש למשפחות שורגי ושילד )מ 25%אישור הנחה בארנונה בגובה של  .4
1.) 

 שונות. .5

 
 :אריה פכטר

 . 4/19נעבור עתה לסדר היום בישיבה מהמניין מס' 
 

 : 1סעיף מס' 
 . 08.01.19מתאריך  1/19אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' 

 
 : 1סעיף מס' 

 : אריה פכטר
  ירים ידו. 1/19מי בעד אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מס' 

 : חלטהה
 אושר פה אחד 2019אישור תקציב  1/19פרוטוקול מישיבה שלא מן המניין מס' 

 
 :  2סעיף מס' 

  .08.01.19מתאריך  2/19אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס' 
 : 2סעיף מס' 

 : אריה פכטר
 ירים ידו. 08.01.19מתאריך  2/19ישיבה מן המניין מס' מי בעד אישור פרוטוקול 

 
 : מזל שאול

להכניס כמה סעיפים לפרוטוקול והיות ולא ראיתי אותו אז אני לא יודעת ביקשתי 
 אם הם הוכנסו, לגבי הקטנועים שביקשתם לרכוש מהתב"ר.
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 :החלטה  
 אושר פה אחד. 08.01.19מתאריך  2/19שיבה מן המניין מס' שור פרוטוקול יאי
 

 : 3סעיף מס' 
מוטי ששון  אישור ההמלצה למינוי נציגי הרשויות המקומיות בוועדה המחוזית :

ראש ע. חולון, ישראל גל ראש ע.ק. אונו, ליאת שוחט ראש ע. אור יהודה, כרמל 
 ברוט ראש ע. בת ים.שאמה ראש ע. רמת גן, צביקה 

 
 :  3סעיף מס' 

 אריה פכטר :
נציגים מראשי רשויות לוועדה  5הוועדה המחוזית ביקשה להעביר אליה שמות של 

לתכנון ובנייה. אנו צריכים להמליץ על מועמדים ולאשרם. לכל ראש רשות יש 
 שלנו בוועדה וכשהוא לא מגיעמשנה. אני סיכמתי עם מוטי ששון שהוא יהיה הנציג 

אשתתף בוועדה בכל נושא הקשור בכל מקרה הוא יודיע לי ואני אלך במקומו אך 
 לאזור כי זה האינטרס שלי לדאוג לישוב.

החברים שאני ממליץ עליהם הם: מוטי ששון ראש עיריית חולון, ישראל גל ראש 
עיריית קריית אונו, ליאת שוחט ראש עיריית אור יהודה, כרמל שאמה ראש עיריית 

 צביקה ברוט ראש עיריית בת ים.  רמת גן, 
 בעד אישור ההמלצה למנות אותם כנציגים ירים את היד.מי 

 :  החלטה 
 ההמלצה למינוי נציגי הרשויות המקומיות לוועדה המחוזית אושרה פה אחד.

 
 : מזל שאול

 שאנו שולחים ?שלך עם מוטי ששון גם נרשמת באישור החלופה 
 

 : אריה פכטר
כן, אני תאמתי עם מנהלת המחוז ומתכננת המחוז שבענייני אזור אני אשתתף 

 בישיבות.
 

 : 4סעיף מס' 
  (.1למשפחות שורגי ושילד )מעבר לכביש  25%אישור הנחה בארנונה בגובה של 

 : 4סעיף מס' 
 : אריה פכטר

ושילד לא מתגוררות בשטח המוניציפלי של הישוב. שטח הישוב הוא  משפחות שורגי
מה שמעבר לכביש לא שייך אלינו זהו שטח גלילי. אנו נותנים להם  1עד כביש מס' 
של פינוי אשפה וזה סידור שנמשך שנים רבות. מי בעד המשך הסידור רק שירותים 

 הזה ירים ידו.
 

 : מזל שאול
 זאת מרימים את היד.אנחנו אופוזיציה לוחמת ובכל 

 : החלטה 
( אושר פה 1למשפחות שורגי ושילד )מעבר לכביש  25%אישור הנחה בארנונה בגובה 

 אחד.
 

 : אריה פכטר
אנחנו מאד מעריכים את זה. ברצוני לעדכן אתכם כי היום בבוקר קיבלתי טלפון 

שמדור קידום נוער זכו בתחרות המועדון הטוב ביותר בארץ. יו"ר הוועדה היה שר 
החינוך לשעבר הרב שי פירון. הוא היה פה בסיור לפני חודש עם צוות ממשרד 

בארץ, זה לא מובן מאליו החינוך. אני שמח לבשר לכם שהם זכו במקום הראשון 
וכאן המקום להגיד תודה לסימה מנהלת מחלקת החינוך למיכל לאמנון ולכל 
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הצוות. כל עובדי מועדון נוער עושים עבודה ראויה וזה המקום להודות להם. יתכן 
שנקבל איזה שהוא פרס אך אנו לא עושים זאת על מנת לקבל פרס אנו עושים זאת 

 כדי שיהיה טוב לנוער.
 

 :   ז גונן אללוףליר
אני עושה איתם בהקשר למה שאמרת לגבי מועדון נוער ברצוני לעדכן אתכם כי 

שיתוף פעולה בנושא הגינה הקהילתית. הבנות שם נותנות את הנשמה. היינו בסיור 
בת"א בשבוע שעבר הלכנו לראות גינות קהילתיות עם מיכל וחן וזה הולך להיות 

 משהו מהמם וקהילתי.
י לדבר בכובע השני כמחזיקת תיק נשים במועצה. הטלת עלי את הזה עכשיו רצית

לפני חודשיים בערך, נפגשתי עם רימה ויש ביננו שיתוף פעולה מדהים. רימה היא 
יועצת ראש המועצה לענייני נשים. אנו הולכות לעשות מהפכה בתחום הזה ולעשות 

ודנטיות הולכות הרבה דברים טובים למען נשים, ילדות ונערות גם חיילות וסט
. נפגשתי עם סימה מנהלת מחלקת לקבל פה שיפור. יש לנו תוכנית מאוד ארוכה

החינוך בשבוע שעבר לבדוק איתה שיתוף פעולה בנושא של נערות ותלמידות בית 
ספר. מעגל נשים בסוף החודש יש להן איזו פעילות עם צופית גרנט כולכם מוזמנים 

 לקנות כרטיסים ולהגיע.
ה החלטנו לעשות קצת שינוי ביום האישה הבינלאומי. עש עכשיו בשנים אנחנו השנ

האחרונות היה סטנדאפ  ופאן לא שזה לא טוב השנה יהיה גם סטנדאפ פאן וכיף אך 
המטרה שלנו היא להעצים נשים אז העלנו מיזם בתים פתוחים של נשים שיוצרות 

ח את הבתים שלהן. באזור ויש לנו כבר רשימה נכבדה ביותר. נשים שרוצות לפתו
שזה שישי שבת תוכלו להגיע לבתים של הנשים שיוצרות  29-30.03.19בתאריכים 

 ופיסול. תוכלו לרכוש מהן או רק להתרשם.  תכשיטים וכל מיני חפצי אומנות
יהיה במתנ"ס סטנדאפ עוד לא פתחנו את מכירת הכרטיסים.  23.03.19בתאריך 

 ה מנהלת הספרייה גם משהו בנוגע לשבועבחודש יוני יהיה שיתוף פעולה עם פנינ
הספר ונשים יוצרות ויש לנו פה עוד המון תכנונים. אנו עומדים לפתוח השתלמויות 

 וקורסים לנשים כמו קרב מגע השקעות לנשים.
אני קוראת מפה לכל החברות שלנו במועצה ללא כל קשר לסיעה אליה היא 

  משתייכת להצטרף אלינו על מנת לשפר את מעמד הנשים.
   : אריה פכטר

ותודה רבה לך יישר כוח לירז ואני רוצה להגיד לך שאת עושה עבודה מדהימה 
 שלקחת מעל עצמך את הפקיד הזה.

 נעבור עכשיו לשאילתות.
 

 אורי תנעמי  – 1שאילתה מס 
כדבריך הייתה ישיבה בעניין זה. האם יש כבר  12.07.18ביום   -תוכנית מתאר  

תוכנית שנוכל לראות ולדון בה על מנת שניתן דעתנו בהתפתחותו של הישוב לשנים 
 הבאות על כל צרכיו ?

 
 : 1שאילתה מס' 

 : אריה פכטר
המתאר טרם אושרה לפני שהיא תגיע לוועדה לאישור אני אציג את  תוכנית

התוכנית בפני חברי המועצה והם אלה שידונו בתוכנית ויאשרו אותה ורק לאחר 
אישורה היא תעבור לאישור הוועדה. אני לוחץ אותם שסיימו את התוכנית כי 

התוכנית זה לערכתי זה נמשך יותר מידי זמן אבל זה לא תלוי בי כי מי שעושה את 
גוף חיצוני משרד נעמה מליס. ברגע שהם יסיימו אני אביא ואציג בפניכם את 

 התוכנית ואתם תוכלו לשאול אותם כל דבר על מנת להבין את התוכנית.
 

   : אורי תנעמי
 מה הערכה שלהם כמה זמן זה עוד ייקח ?
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 : אריה פכטר

אני אומר לכם. תאמינו  חודשים, מה שהם אומרים לי 3כל פעם הם אומרים לי עוד 
לי אני מאוד רוצה שהם יסיימו את זה. לגבי התוכנית אני ביקשתי כסף ממשרד 

הפנים והם נתנו הרבה כסף למשרד היועצים. אני מאוד מקווה שעד סוף יוני, יולי 
 זה יסתיים.

 
 אורי תנעמי  – 2שאילתה מס' 

היום כיוון שמאז אני נאלץ לעלות עניין זה שוב לסדר  –סיום עבודות פיתוח 
שמסרת לנו בישיבת המועצה כי אין כל בעיה והקבלן עובד. לצערי מאז העבודות לא 

ו וכמובן לא הסתיימו. נשארו מקומות שהם סכנה להולכי רגל במיוחד כנמש
מבוגרים. שאלתי היא : האם קיימת בעיה של תשלומים לקבלן ? או כל בעיה אחרת 

 אם קיימת.
 

 : 2שאילתה מס' 
 פכטר :אריה 

אין כל בעיה המצב הכלכלי בתב"רים הוא בסדר גמור והקבלן ממשיך לעבוד כרגיל. 
  אם יש מקומות פתוחים אנו דואגים לסדר.

 : אורי תנעמי
הוא לא עובד, יש הרבה מקומות שהשאירו פתוחים. דיברנו על זה הרבה פעמים גם 

לסיים נשארו מקומות לפני הבחירות. הקבלן עבד כל כך מהר אבל לא הצליח 
 שהפסיקו את העבודה. נשארו קטעים שלא סיימו אותם.

 
 : אריה פכטר

יש מקומות שיש חציות של כביש הקשורות  אורי, תן לי להסביר לך על מנת שתדע.
ואחרי זה יפתחו את זה עוד פעם. לכן השאירו את ו את זה סגרלתאורה. אין טעם שי

עם המשטרה, המפקח והקבלן. ברגע שיקבלו  פתוח. אתמול היינו באזור הזה בסיור
הפסיקו אישור לעבוד בלילה יגמרו את כל החציות ויסיימו את כל הפיתוח. זה שהם 

את העבודה זה לא בגלל שהם לא רוצים לעבוד הם פשוט לא יכולים לסיים עד אשר 
לא יתקינו את עמודי החשמל. ברגע שכל מערכת החשמל תותקן הם ימשיכו ויסיימו 

 העבודות.את 
  

 : אורי תנעמי
 .מה עם הגימור שלא נעשה כמו שצריך ?

 
 : אריה פכטר

אורי, נראה לך שכאן יושב אדם שלא מבין כלום ? שישלם למישהו כסף כשהוא לא 
כמו  עשה את העבודה ? לקבלת העבודה אני הולך עם הקבלן ועם המפקח מטר מטר

שעשינו ברחוב משה שרת שעד היום לא שילמנו לקבלן את מלוא הכסף כי יש דברים 
רק  שהוא עדיין לא סיים. אני לא אשלם שקל אחד לאדם שלא סיים את העבודה.

אחרי שנקבל את העבודה אם יהיו לך טענות תבוא יתרה מכך לפני שנקבל את 
 קטים כדי שיתקנו אותם.העבודה אני מוכן שתבוא איתי ותראה לי את כל הרג'

 
 : אורי תנעמי

לפחות במקומות שיש בעיה בטיחותית סכנה של ממש שיגדרו ויסמנו אותם כדי 
 שאנשים לא יפלו.

 
 : אריה פכטר
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אתה יודע מה אמרתי לקבלן אתמול לפני המשטרה ? אם הוא יגדר בצורה 
₪  1,000בטיחותית החובה שלכם כמשטרה לעשות סיורים ולקנוס אותו כל קנס 

 ומבחינתי שיפסיקו לו את העבודה.
בטיחות זה לא רק הצד שלך זה גם הצד שלי. במשטרה אמרו לי קיבלנו את זה 

 ונעשה את מה שאתה רוצה.
 

 מזל שאול  – 3שאילתה מס' 
 לפניות הציבור : 106אבקש לקבל פירוט לנוהל העבודה במוקד    - 106מוקד 
 באילו פניות מטפל ובאילו לא •

 קבלת הפניה מהי התחייבות המועצה לתת עדכון לתושב.מרגע  •

מרגע הפניה מהי ההתחייבות לטיפול )תוך כמה זמן הבעיה מטופלת( מניחה  •
 שיש דירוג זמן טיפול מבעיה לבעיה.

 האם קיים נוהל למוקד פניות הציבור ואם כן מהו ? •
 

 : 3שאילתה מס' 
 : ריה פכטרא

לגורמים הרלוונטיים. לדוגמה אם יש בעיה של המוקד מקבל את הפניות ומעביר 
חשמל מפנים את הבעיה לחשמלאי, במקביל מעבירים את ההודעה למשה ישי, 

 לאריאל ולי. אנו מנסים לפתור את הבעיות בזמן הקצר ביותר.
 

 : מזל שאול
השאלה שלי הייתה מאוד מסוימת, מה הם הנהלים ? הפרוצדורה מאוד הגיונית אך 

בנושאים השונים. אני  106תחייבות המועצה לגבי מענה של מוקד השאלה היא מה ה
 .מניחה שיש הבדל בין חשמל לתשתיות.  

 
 : פכטראריה 

איך אפשר לענות על שאלה כזו? נניח שיש מחר קצר בחשמל והחשמלאי לא מוצא 
 במידית את הקצר והוא צריך לעבוד על זה.

 
 : מזל שאול

 התחייבות המועצה לתת מענה ?האם עשיתם פלוס מינוס של זמן של 
 

 : אריה פכטר
שעות לתת מענה לכל בעיה, אך אם  24אמרתי לך המועצה משתדלת מקסימום תוך 

מחר יש פיצוץ של מים או איזו שהיא בעיה בביוב שזה באחריות תאגיד המים אני 
שמן בכביש אנו פותרים מיד מתערב ומפעיל את כל הלחצים על התאגיד. יום נשפך 

 במידית כי זו סכנת חיים. כל בעיה נפתרת לגופו של עניין.את זה 
  

 מזל שאול  – 4שאילתה מס' 
: מה המדיניות בנוגע לכלבים משוטטים ? מה בכוונת המועצה  כלבים משוטטים

לעשות כנגד תופעת הכלבים המשוטטים )שיש להם בעלים( שידוע שהינה עבירה על 
 החוק.

 
 : אריה פכטר

המועצה המקומית קשורה בהסכם עם השירות הווטרינרי של איגוד ערים גוש דן 
לנושא כלבים משוטטים. במסגרת ההסכם שלנו איתם מידי פעם מסתובבים בישוב 

פקחים ולוכדים כלבים משוטטים. אנו מקבלים דוח עם פירוט הלכידות. הכלבים 
קנס לשירות ₪  500 –מועברים להסגר וכשהבעלים באים לשחרר הוא משלם כ 
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משתמש בסנקציות כלפי שרות ההווטרינרי. אם אותו כלב נלכד כמה פעמים יש 
 הבעלים. השירות הווטרינרי לטעמי עושה עבודה טובה מאוד.

 
 : מזל שאול

זו עבירה בחוק לשחרר כלבים ללא רצועה ובטח ללא מחסום. בשבוע שעבר הסתובב 
 חופשי כלב פיטבול.

 
 : ז'אנה קושניר

  שעבר היו שני מקרים ועד שהגיע הפיקוח הכלבים נעלמו.בשבוע 
 : אריה פכטר

מה לעשות? הפיקוח לא יושב פה. תוך כמה זמן הגיע הפיקוח ? אם תגידי לי 
שהפיקוח הגיע למחרת לא מקובל עלי אבל אם הוא הגיע תוך שעה זה בסדר. אומר 

 שעה.לי מנהל רשות החנייה הנמצא פה שהפיקוח הגיע תוך חצי 
 

 : לירז גונן אללוף
 את יודעת מי הבעלים שלו ? 

 
  : ז'אנה קושניר

אני לא מדברת על הכלב הזה, היה מקרה אחר והיות ויש לי סורק הבן שלי סרק את 
הכלב. הודיעו לבעלים והם ברוב חוצפתם אמרו לו תביא את הכלב הביתה ותקשור 

 תו ליד הדלת.או
 

 : אריה פכטר
 אם יש לך מקרה כזה תודיעי לי והשירות ייקח את הכלב ויקנוס את הבעלים.

 
 : מזל שאול

 האם אנו יכולים לשלוח לתושבים אזהרות ? לאלה שאנו יודעים שהכלבים שלהם?
 

 : אריה פכטר
שזה כלב מסוכן לא צריך לשלוח לבעלים אזהרה אם  אני לא יודע, לגבי הפיטבול

 אתם יודעים מי הבעלים נפנה לשירות הווטרינרי והם אלה שיגיעו אליו.
 

 אורי תנעמי  –יום הצעה לסדר 
 דיון בישיבה על הצעות אופרטיביות לפתרון הבעיה. –פתרון בעיית מהירות הנסיעה 

 
 : אריה פכטר

 אורי לא הבנתי למה אתה מתכוון ?
 

 : אורי תנעמי
יש פה בעיה שאנשים נוהגים ברחובות במהירות מטורפת . אני רואה נהגים 

משתוללים ברחובות שזה ממש סכנת נפשות. אני דואג לאמא שלי ולשאר האנשים 
 המבוגרים.

 
  : לירז גונן אללוף

 מפרים .באבל יש 
 

 : אורי תנעמי
 מפרים הם נוסעים במהירות. יש לי רעיון.בלמרות ה

 
 : אריה פכטר
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 מה הרעיון שלך אורי ?
 

 : אורי תנעמי
  אולי תדבר עם משטרת ישראל שחודש ימים ישימו מצלמות ויבדקו את השטח.

 : אריה פכטר
 ואחרי חודש מה יהיה ?

 
 : אורי תנעמי

 ברגע שרואים מצלמות זה גורם מרתיע.
 

 : אריה פכטר
 אפנה למשטרת ישראל ונראה מה הם יכולים לעשות במקרה זה.אני 

 
 : מזל שאול

 אולי אפשר להיעזר במשמר האזרחי ?
 

 : גרגורי דובקין
מפרים זה בפעם ברחוב ז'בוטינסקי גם היו נוסעים כמו מטורפים וכשעשו את ה

 מפרים אז שוב נוסעים מהר.בנפסק. היום כשהכביש חדש והורידו את ה
 

 : אריה פכטר
 אני בקשתי מהמשטרה שיסיירו שם. עדיין ממשיכים לנסוע מהר ?

 
 : גרגורי דובקין

 עכשיו די שקט.
 

 : אריה פכטר
ברצוני להודיע לכם כי המועצה בשיתוף המועצה הדתית עושה אירועים ואני אשמח 

 באם תשתתפו באירועים אלה.
  שיהיה לכולם ערב טוב.

 

 
 רשמה : רזון לאה

 יורם אורבך

 מנכ"ל המועצה

 אריה פכטר

 ראש המועצה


