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 2022-8 פרוטוקול
 מישיבת מועצה אשר התקיימה 

 2022 יל ביו 5 ב"פתש תמוזב 'ז שלישיביום 

 

 יעקב פרידמן,   אלאלוף,-עו"ד לירז גונן,  יסוולו אריאל, פכטר אריה : משתתפים

 . , יובל בן בסטגרגורי דובקין, דוד זבלונוב

 .  לאומזל שד"ר   אליהו פלוריזדה, אוריאל תנעמי, אייזנר, ליאת   : חסרים

,  המועצה ראש לשכת מנהלת  – רזון לאה  ,ל"מנכ – אורבך  יורם : מוזמנים

 הב. אוריאל ל, רימה ילין

 

 18:30  הישיבה התחילה בשעה 

 19:30              הסתיימה בשעה 

 

  ל סדר היום:ע

אישור צו המיסים   6-22יין  אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנ .1

2023  . 

 .  7-22ועצה מ אישור פרוטוקול ישיבת  .2

סדרת עסק הנדרש אישור המועצה לאישור שינוי בבניין אפרידר לטובת  .3

ות מעל  ה תסייע לקדם זכויות ניוד עיקריהפועל במרתף הבניין. המועצ

רה. בכל  דסהקרקע. קיימת חשיבות ציבורית לאפשר את ההקרקע לתת 

 מימון וקידום התוכנית תחול על בעלי העסק.  ריות למקרה, האח

ונית  להתחדשות עירקבל החלטה על קידום תוכנית נדרשת ל ה המועצ .4

חלקות  6807גוש  –( עבור מתחם "בן צבי" ויותסלול רש)מבמימון הרשות  

12-17 ,19-23 ,31  . 

 שונות .5

על    ניית תוכנית אסטרטגית לניהול נגר ביישובלב  638פתיחת תב"ר מס'   •

 מקרן היטלי השבחה.    מע"מ+   ₪ 310,000סך 

מה • של  א ל  בקשתתמועצה  העלאה  רישוי כבש  10%שר  מנהלת  של  רה 

 (.  40%. )2010צאת באותה רמת שכר משנת , הנמעסקים
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ייה  גבשכרו של מנהל מחלקת  ב  5%ה של  המועצה מתבקשת לאשר העלא •

   .מנכ"למשכר    40%ח. משתכר היום  והפיקו

 

  ר: אריה פכט

יטובערב   את  לפתוח  שמח  אני  המועצה,  ב .  8מס'    שיבת  שראה,  האחרון    ועשבמי 

  1,400-ה עם מירי מסיקה, להערכת המשטרה היו כ ו את אירועי הקיץ במצוד התחלנ

והרבה מאוד מתושבי המקום היו נוכחים    מתושבי המקום. היה אירוע יפה, מכובד

אות  חולון הישוב הלומדים במתלמידי  30%-ם לכג  נונק באירוע. באותה הזדמנות הע

תלמידים    100-כ  .₪ 300בסך   י ש  תוו  הוקרה תקיבל תעוד  תלמיד מצטייןכל    .מצטיין

הרבה יותר גבוה מאשר אחוז הילדים שלומדים בחולון.  אחוז  מהווים    30%-היו וה

 מאוד.    ות ומעריכים א לנו ואנחנו גאים בו וק מראה על הנוער האיכותי שיש זה ר

ו  נא לדים,  אוד מאוד ענפה. כמעט כל יום יש פעילות לייץ יש פעילות מבאופן כללי, הק 

לירז עשתה  עוב גם אתמול  פעולה,  בשיתוף  יש  ואירוע,  הקהילתית  בגינה  דים  מחר 

 .  סףנו בגינה בבני ביתך אירוע 

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 "ו באב.  טלרגל  , בקרובהקהילתית יהיה עוד אירוע בגינה  

 סוול:אריאל וי

 עשינו פרסום לגבי כל האירועים.  

  ר: אריה פכט

 .  16 - ה בש הכ  ודשלח 12-באירוע יש 

 לוף:אלא - ד לירז גונן"עו

זה    16- הכבש ה  .אשונה, אנה זק ואליאנה תדהרמהשורה הראומנים  הבאתם הפעם  

 הבת שלי לא מפסיקה לדבר על זה.  אליאנה תדהר וליבי רן.  

 סוול:אריאל וי

. שולחים לי ככה הודעה,  םטלם איתלהצ  ונ ו להיום שתי בנות שלחו לי הודעה תיתנ

 דים.  ילה  םעיצטלמו  שתי אנחנו נבקש , אמרהן  ודע מיאני אפילו לא י

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 עם הילדים.  כן, יוסי גבני, הסטנדפיסט הצטלם  
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  ר: אריה פכט

נוער. אז בסך הכל  בני    100גם ביום ראשון היה ערב סטנדאפ לנוער בחטיבה, היו מעל  

ה  בני  שמקבלים  שהפעילות  חושב  היאבקיץ  נוער,  אני  מאוד,    הזה  ענפה  פעילות 

 ה.  גבוה מכובדת, ברמה מאוד  ו

 :ילין רימה

 פעילות.  וע הן גם יוצאות ל , שכל שב ערותיש פעילות למועדון נ 

  ר: אריה פכט

. כשאני  על כךואני מאוד גאה    ותהאוכלוסיסוגי  ים בכל  אז אני רק אומר שאנחנו נוגע 

לא  ם, הם  והכל בחינחברים, ראשי רשויות, על הפעילות שאנחנו נותנים פה  מספר ל

זה, לא ב לי חושבים שזה מובן מא   מבינים את  בפיס  מהרשויות    90%-ו. גם הבמות 

כרטיסיםמ בסכואומנם    וכרים  יקרים,  הכל    ₪   50,  40,  30של    מים לא  אבל אצלנו 

 אני מאוד גאה ומאושר מזה.  ובחינם, 

למחנה    גםמחנה קיץ, אנחנו ניסע לבקר אותם בסוף החודש.  ל   יםהצופים יוצאתנועת  

ה  הקיץ  ג  ת ענויש  עוזרים  מאוד מאוד  אנחנו  במיוחד  קיה   חנהמל   בתשלוםדולה.  ץ, 

ה איזשהו ילד שלא יוכל  יווצר מצב שיהיי צה שנזקקות, חלשות, אני לא רולמשפחות  

קיץ למחנה  ל  לצאת  אנחנהוריו אפשרות לשלםבגלל שאין  מאוד  ו  .  להרבה  עוזרים 

יותר מה שקורה וי מהתושבים.   את  ז  קרה בקיץ. גם מבחינת המועצה,זה פחות או 

 מועצה. ם לחודשיים, לא יהיו ישיבות יאתהיה ישיבה לפני הפגרה שאנחנו יוצ

 יעקב פרידמן:

 פני הפגרה?  ישיבה אחרונה ל זו 

  ר: אריה פכט

רישות,  ומי שיש לו בעיות, טענות, גם מחברי המועצה, בקשות, ד  כן. אבל אנחנו פה

 ם.  ל לדבר איתנו ויקבלו מענייכו

 נעבור לסדר היום.  

 

אישור צו    22-6ישיבת מועצה שלא מן המניין ל פרוטוקואישור   – 1סעיף 

 . 2023סים יהמ
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  ר: אריה פכט

המניין  אי מן  שלא  מועצה  ישיבת  פרוטוקול  המ6-22שור  צו  אישור  בעד  מי  סים  י, 

2023  ? 

 

 בעד: פה אחד.  

 : החלטה

אחד   מאשרים  של ישיב פרוטוקול אתפה  מועצה  המניית  מן  צו    6-22ן  א  אישור 

 .  2023יסים המ

 22-7טוקול ישיבת מועצה  פרו אישור   – 2סעיף 

 

  ר: אריה פכט

 , מי בעד?  7-22 ר פרוטוקול ישיבת מועצה שואי

 בעד: פה אחד.  

 : החלטה

 .7-22מועצה ה ת ישיב פרוטוקול אתפה אחד  מאשרים

 

לטובת   נדרש אישור המועצה לאישור שינוי בבניין אפרידר – 3סעיף 

ה תסייע לקדם זכויות ניוד  סדרת עסק הפועל במרתף הבניין. המועצה

ר את  יבות ציבורית לאפשיימת חשקרקע. ק ות מעל הקרקע לתת עיקרי

מימון וקידום התוכנית תחול על בעלי רה. בכל מקרה, האחריות ל דסהה

 העסק. 

 

  : פכטר אריה

לטובת   אפרידר  בבניין  שינוי  לאישור  המועצה  אישור  הפועל  הנדרש  עסק  סדרת 

קרקע.  ות מעל הקרקע לתת  ה תסייע לקדם זכויות ניוד עיקריבמרתף הבניין. המועצ

מימון וקידום  רה. בכל מקרה, האחריות לדסהאפשר את ה יבות ציבורית לקיימת חש

 התוכנית תחול על בעלי העסק.  
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ה, יש  מטר. הוא משלם לנו ארנונה מאוד מאוד יפ   3,000- יש שם עסק שהוא משכיר כ

 חדר נשק, משהו כזה. יזשהו  לו בעיה עם המרתף, הוא רוצה לעשות שם א 

 יורם אורבך: 

 רכז שליטה. מ

  : טרפכ אריה

 תף.  ה במר לעשות למט   השליטה הוא רוצ  זכרמ

 :  יורם אורבך

 ח אדם.  וזו חברה מאוד גדולה שעוסקת בשמירה, ניקיון, כ 

 יעקב פרידמן:

 איך קוראים לה?  

 יורם אורבך: 

   מיקוד.

 יעקב פרידמן:

 קית, ארצית.  היא חברה לא גדולה, ענ 

  : פכטר אריה

דר בקרה  חבקרה במרתף, אז    אותם והם רצו לעשות חדר  אז יש לנו אינטרס להשאיר

 ת.  ישרת את המועצה, זו דרישה של המערכ

 יעקב פרידמן:

 זו חברה ענקית.  כולים לספק עבודה להרבה תושבים אפילו. י

  : פכטר אריה

רוצים ח  הם  למטה לעשות  מיקוד  ז   דר  שלהם,  במרתף,  שטח  רק  ה  שזה  אני  אומר 

 עצה סך הכל.  שרת את המו מ

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 לנייד?    שאפשריש זכויות אבל 

  : פכטר אריה

   כן, יש זכויות.  

   יורם אורבך:

 י.  יך לשנות את זה ממשני לעיקר יש להם זכויות, יש שטח עיקרי ושטח משני, אז צר

 בסט:  יובל בן

 ה להם משהו?  מבחינת ארנונה זה משנ 
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  : פכטר אריה

 ,  ודובר על משהמטר, לא מ  30-40גם זה לא משנה. זה  

 יעקב פרידמן:

 פה.  חשוב שהם יהיו 

 יורם אורבך: 

 ינטרס ציבורי, יובל.  מדובר על א 

 יעקב פרידמן:

 חשוב שהם יהיו פה והלוואי ויבואו עוד שתי חברות כאלה.  

  : פכטר אריה

 אושר פה אחד.  מי בעד אישור השינוי בבניין אפרידר? 

 בעד: פה אחד.  

 : החלטה

יין.  סדרת עסק הפועל במרתף הבנ הניין אפרידר לטובת  י בבשינושרים פה אחד  מא

קרקע. קיימת חשיבות  ות מעל הקרקע לתת  ה תסייע לקדם זכויות ניוד עיקריהמועצ

מון וקידום התוכנית תחול  ימרה. בכל מקרה, האחריות לדציבורית לאפשר את האס

 על בעלי העסק.  

  

להתחדשות  ית מועצה נדרשת לקבל החלטה על קידום תוכנה  – 4סעיף 

גוש   –( עבור מתחם "בן צבי"  ויות סלול רש)מונית במימון הרשות עיר

 . 31, 23-19,  17-12חלקות  6807

 

  אריה פכטר: 

ית במימון הרשות  נו להתחדשות עירהמועצה נדרשת לקבל החלטה על קידום תוכנית  

 .  31, 19-23,  12-17חלקות  6807גוש  –( עבור מתחם "בן צבי"  ויותסלול רש)מ

ו שהבהרתי לכם, פנחס ספיר בן צבי הוא לא היה בתוכנית של פינוי בינוי. בתוכנית  מכ

דות  לטעמי ההתנגתאר הם לא הכניסו את זה, רק לעיבוי. ואנחנו הגשנו התנגדות. והמ

להתקבל צריכה  רוצישלנו  אנחנו  ביח,  זה  את  לקדם  להתחדשות  ם  הרשות  עם  ד 

צחק שדה ובן גוריון. המדינה  שים את יית, אלה שעוהרשות להתחדשות עירונ נית.  ו רעי

כ לנו  פרו   2.5-נתנה  לכל  השמלש"ח  את  לתכנן  אנחנו  יקט  כאן  גם  אז  הזאת.  כונה 

 צריכים קודם כל לאשר את זה בישיבת מועצה, נעביר את זה לרשות  
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כי סך הכל הפרויקט הזה יבוא גם   המדינהתחדשות עירונית, שיוכלו לקבל סיוע מ הל

 לפינוי ובינוי.  כן 

 בל בן בסט: וי

 מיליון יגיעו אלינו מהמדינה?  2.5- וה

  : פכטר אריה

 בארץ.  מהטובים  שהםיע ישירות למתכננים זה לא מגיע אלינו, זה מג 

 גרגורי דובקין:

 ?  עדה מחוזיתולו ופקד  ה זה עוד לא 

  : פכטר אריה

 עדה המחוזית. ונו בו ייעוד לא. אבל זה מתקדם, ה

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 , תוכנית המתאר?  המ

  : פכטר אריה

 המתאר כן הופקדה.    תתוכני

 יובל בן בסט: 

   לעשות.  ע אין לו בכלל מהאו התחיל, כרג 38ומי שעשה תמ"א  

 סוול:אריאל וי

 לא, רק בניין אחד.   אף אחד 

  : פכטר אריה

י הוצאנו  , הבניין האחרון. הר7עד    1-מ .  7בן גוריון רק הבניין שבפנחס ספיר  יש בכל  

ין  בניהשר להוסיף מרפסות, לסגור. זה  תמ"אות ואי אפאי אפשר לעשות    ,77סעיף  

ועדות, אז הוא מתקדם. דרך אגב, אתמול  יך והגיע לכל הד שהתחיל את כל התהלהיחי

תה שם התנגדות  יקדמים. הם העבירו את זה, הידיבר איתי היזם והם מאוד מאוד מת

יתחילו לעבוד על    צי שנה הםין שתוך חת זה וזה אושר, אני מאמשל מישהו, העבירו א

 מי בעד קידום התוכנית להתחדשות עירונית? ספיר.  ס חפנ

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 אני נמנעת כי יש לי ניגוד עניינים.  

בסט,  פרידמן,    קב יע,  סוולוי אריאל, פכטר אריה בעד:   בן  דוד  יובל  דובקין,  גרגורי 

 . זבלונוב

 עת: לירז גונן אלאלוף. נמנ 
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 : החלטה

עירתוכנית  הידום  ק את קולות ברוב יםמאשר הרשות  להתחדשות  במימון  ונית 

-12חלקות    6807גוש   – ( עבור מתחם "בן צבי" ויות סלול רש)מ להתחדשות עירונית  

17 ,19-23 ,31  . 

 

 שונות   - 5סעיף 

  : פכטר אריה

  310,000סך  על   ניית תוכנית אסטרטגית לניהול נגר ביישובלב 638מס'  פתיחת תב"ר  

 חה.  מקרן היטלי השב  מע"מ+  ₪

 יסוול:אריאל ו

 וס מע"מ?  למה פל

  : פכטר אריה

  ?₪  310,000בל למה גם  א

 יורם אורבך: 

 אחד שנתי ואחד שעתי.  יש לנו 

 סוול:אריאל וי

ר על הכל ולא כל פעם להוסיף, זה  ת אז רוצים לעשות כבה לנו גם לעשות מדידויהי 

   . מע"מנתי למה פלוס  בסדר. אבל לא הב

 יורם אורבך: 

 זה טיפה יותר ממה שצריך באמת.   ₪ 310,000

 סוול:אריאל וי

  .₪  360,000-צריך להיות כ זה "ר צריך לרשום את הסכום כולל מע"מ. בבת

  : פכטר אריה

   מי בעד?   ,₪ 370,000על סך  638יחת תב"ר תפ

 יובל בן בסט: 

 ?  רק להסביר מה זה ניהול נגר

  : פכטר אריה

הולכים. במחשוב של המועצה לא יודעים    םין הניקוז נכון להיום אנחנו לא יודעים לא

גיליתי את זה? הלכתי    ליד הבית שלה הצפה  יתשום דבר. אני זוכר שהי  לירז ואיך 

 יפה ז לפי זה ראיתי א אולראות לאן המים יוצאים מהרחוב לתוך המובל. 
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חזרתי   הכל  בחזרה,  הקולטנים.  לנו  שיהיה  רוצים  אנחנו  הקולטנים.  איפה  ראיתי 

אזור, בן גוריון  גם בבניה העתידית שתהיה ב'. ב', . זה א היכן כל קולטןשנדע ממופה, 

הרי   גם  בניה,  ותהיה הרבה  כיויצחק שדה  הזה  הנושא  כל  להסדיר את  נכון    צריך 

מים לא יהיה  ל בסדר אבל אם תהיה בניה וזה    מחלחלים לאדמה, אז  להיום אם המים

שנו  רה מכך, ביקלאן לחלחל, נצטרך לקבל פתרונות ותשובות לכל הדברים האלה. ית

העתידית   הבעיה  מה  נדע  שם  שגם  במובל,  ומחולון  מראשון  שמגיעים  המים  שגם 

 בחולון.  

 סוול:אריאל וי

 כי גם שם בונים וזה ישפיע עלינו.  

  : פכטר הארי

נדע  שגם   כאן  משם  ויהיו  מופתעים  אחד  יום  נהיה  שלא  כדי  המים  עם  קורה  מה 

 ב"ר?  פונות. אז מי בעד אישור הת טיש

 אחד.  פה  בעד:

 : החלטה

מס'  מאשרים   תב"ר  פתיחת  אחד  סך    638פה  תוכנית    ₪  370,000על  לבניית 

 חה.  בביישוב מקרן היטלי הש אסטרטגית לניהול נגר  

 

  : פכטר אריה

צאת  , הנמרה של מנהלת רישוי עסקיםכבש  10%לאשר העלאה של  בקשת  תה מעצ מוה

 (.  40%. ) 2010באותה רמת שכר משנת  

עמי היא מנהלת רישוי עסקים מצוינת. לא רק  ישוי עסקים, לטית היא מנהלת ר רונ 

 עובדת מולם, משרד הפנים וכו' וכו'.  א לטעמי, גם לגבי הרשויות שהי 

 יובל בן בסט: 

 תשובות.   נתנה ליא מה פעמים והי פניתי אליה כ

  : פכטר אריה

היא רצתה    .שהיא יכולה לפרושהיא מנהלת רישוי עסקים מעולה והיא הגיעה לגיל  

לשרת    םסכישת   על מנתבשכר      10%  עוד  אבקש להוסיף להי לה שרוש ואני אמרת לפ

רוצה להגיד לכם שהיא מחלקת רישוי עסקים של איש אחד,  ני  וא  אותנו. היא הסכימה

 זה  פת הזאת. בדין את התוס ואני חושב שמגיע לה ארץ.  אין כאלה דברים ב

 



 10                           בס"ד 
 

 

 

 

אני מאוד  אישור משרד הפנים. אם משרד הפנים יאשר את זה,  עדיין את  צריך לעבור  

ה והלוואי ויאשרו לה במשרד  מקווה, כיוון שאנחנו מועצה יציבה ואני חושב שמגיע ל

 הפנים.  

 גרגורי דובקין:

 ? 40%מה זה 

  : פכטר אריה

 ?  10%-ב  . מי בעד העלאה לרונית40%יום היא ה

 בעד: פה אחד.  

 : החלטה

הנמצאת באותה    י עסקיםבשכרה של מנהלת רישו  10%הלאה של  מאשרים פה אחד  

 .  (40%)   1220משנת רמת שכר  

  : פכטר ריהא

ח.  ייה והפיקושכרו של מנהל מחלקת הגבב  5%ה של  המועצה מתבקשת לאשר העלא 

   .מנכ"למשכר  40%משתכר היום  

ר בכירים, גם הוא מנהל רשות החניה ומנהל  משכ   40%גם משה ישי משתכר היום  

   רנונה ואנחנו חוסכים עוד משרה אצלו.הא

 קב פרידמן:יע

ות, אז זה פיצוי כמו  נדמה לי שהוא עושה שני תפקידים ביחד, פעם זה היה שני משר 

 ולכן מגיע לו כל אגורה.   שצריך

 אלאלוף:- נןד לירז גו"עו

עובדות לתפארת,  המשתי   שלו  מהירותחלקות  יעילות,  שירות,  כאלה.  דברים  ,  אין 

 הכל.  

  : פכטר אריה

 , מי בעד? 5%תוספת תת לו  ץ להמליואני רוצה ל  אני מסכים איתך

 בעד: פה אחד.  

 : החלטה

אחד   פה  של  העלאמאשרים  הגב ב  5%ה  מחלקת  מנהל  של  והפיקושכרו  ח.  ייה 

   .מנכ"למשכר  40%יום משתכר ה 
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 הצעות לסדר  

 

במידה ועד כה לא בוצעו הליכים משפטים נגד נטע ברזילי ואין הסדר מול חברת  "

)יובל    ."ים משפטיים על כל המשתמע מכךההפקה אנו מציעים לפעול נגדה בהליכ

 בן בסט(. 

 

  : פכטר אריה

, הראל  קיץבסוף ה   האומנים שיופיעונו מנסים להגיע איתם להבנות כי סך הכל  אנח 

 שלום. לא שילמנו להם עדיין תמויאל וקובי אפללו, 

 סוול:אריאל וי

 לא שילמנו למופע הראשון.  גם 

  : פכטר ריהא

נטע   על  ס  ברזילילא שילמנו  על  כי לא    כבאי.מי הולא  לנו מה לתבוע  אין  כרגע  אז 

מי שלא  . אנחנו לא רוצים לשלם לשילמנו אבל אני מאוד מקווה שנגיע איתם להסדר

 מגיע ואני מאוד מקווה שכן נגיע איתם להסדר.  

 סוול:אריאל וי

 מלחמות.   אנחנו גם לא מחפשים

 יעקב פרידמן:

 ה? דץ למצובוא לקיהיא יכולה בתור פיצוי ל 

 סוול:אריאל וי

אנחנו לא רוצים אותה, התושבים מאוד כועסים. הרבה תושבים כתבו לנו שהם לא  

 וניינים.  מע

 דוד זבולונוב:

את  למ שואל  אתה  אומנים  מביא  כשאתה  התושבים?  את  לשאול  צריך  אתה  ה 

 ם? ביהתוש

 סוול:אריאל וי

 , הרבה פעמים.  לפעמים אנחנו שואלים ועוד איך

 אלאלוף:- נןד לירז גו"עו

 נכון, היה סקר.  

 יורם אורבך: 

 ל התושבים.  בשבי אנחנו עושים את זה
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 שאילתות 

 

ואחרי השעה   08:00המועצה לפני השעה  לפתוח את קייטנות האם ניתן להפעיל /" .1

-07:30-ע"פ החוק? מבדיקה נמצא כי בערים סמוכות הקייטנות פועלות מ  16:00

 בסט.   . יובל בן"דיקת היועץ המשפטילב  16:30

 

 יעקב פרידמן:

 הקודמת.   דיברנו על זה בישיבה 

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 ה על זה.  לא רק פעם קודמת, גם עשינו ישיב 

 סוול:וי אריאל

 משרד החינוך לא מאשר. 

  : פכטר אריה

בגנים. אנחנו    07:30-בבתי ספר ו   08:00על פי משרד החינוך, ניתן לפתוח החל משעה  

   . 07:30-את הכניסה לבתי הספר והגנים ב  07:45, 07:40-מאפשרים לבתי הספר ב 

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

ישיב  לא  קיימנו  ואריאל,  ואריה  ורימה  איילת  עם  משרד  ה  של  הוראות  לפי  ניתן 

 ח קודם עושה את זה בניגוד לחוק. י שפותהחינוך. מ

 יובל בן בסט: 

 אבל עושים את זה.  

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 הילדים בזמן הזה, אין ביטוח וזה על אחריותנו.  לאחד   הואם יקרה מש

  : פכטר אריה

 נוך.  אלה ההנחיות של משרד החי

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 ים על זה. אנחנו ממש עשינו על זה בדיקה.  חותמ 

  : פכטר אריה

סייעות,   עוד  הזאת,  שעה  הרבע  את  לממן  מוכן  הייתי  מכך,  כדי  יתרה  להן  לשלם 

ה ההנחיות של משרד החינוך. ואם אלה ההנחיות של  קדם אבל אל שיפתחו יותר מו

 ים מאחרים.  כמחמשרד החינוך, אנחנו לא יותר 
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 :אלאלוף- ד לירז גונן"עו

 , לא מאפשרים.  סייעות, לא להכניס מאבטחים, כלום. ניסינולא נתנו לו, לא להכניס  

 

גיזום בשטחים הציבוריים ששם יש צמחיית בר" .3 בשכונת   מתי יתבצע 

 )ליאת אייזנר(.    "פינוזה ובאיזורים שהקרקע שייכת למנהל?ש

 

  אריה פכטר: 

 ברת.  השטח שהיא מדאני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע איפה 

 יובל בן בסט: 

 .  יש גם שטחים ציבוריים ששייכים למינהל

  : פכטר אריה

 זה.   אנחנו ננקה את

 סוול:אריאל וי

 שתגיד לנו איפה זה, זה לא בעיה.  

  : פכטר הארי

 ו מנקים הרבה מאוד שטחים ציבוריים.  אנחנ

 

הוסכם לפני זמן הצבת שתי פינות / מתקני האכלה באזור התעשיה באזור  .2

ונציג/ה  ולצורך   עליזה,  הפיקוח,  עם  פגישה  שתהיה  הוסכם  ממחלקת  כך 

 הנדסה. שאלתי באיזה תאריך אפשר לקיים את הפגישה? )יובל בן בסט(. ה

 

  : פכטר אריה

 החלטה.  תה  י יזושהי החלטה? לא היה איתיה

 סוול:אריאל וי

כלים  אנחנו מסתאבל מלא גם מתנגדים אז צריך להחליט מה לעשות.    לא, הוספנו עוד

 י הכיוונים, יובל.  משנ

   יובל בן בסט:

שיהיה באזור התעשייה ואז משה ישי פנה ואמר בוא נעשה, בגלל שזה    2החלטנו על  

התעשייה,   עליבאזור  עם  גם  א ישיבה  היה  זה  כולם,  עם  וגם  שנה  זה  חצי  לפני  ולי 

 ובינתיים זה לא התקדם הישיבה הזאת.  
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  : פכטר אריה

האכלת    לפתוח סתם מקומות. אנחנו לא נגד  אין טעם  .אין בעיה, תשבו עם משה ישי

 תה אצלי מישהי, שהתלוננה למה מאכילים.  ייום הי ולים. רק ה תח

 יובל בן בסט: 

 פריע לאף אחד. ה לא אמור להבאזור תעשייאבל 

  : פכטר אריה

 לה אם יש חתולים.  השא

 יובל בן בסט: 

 היינו עם מאכילות, יש. כן, 

  : פכטר אריה

 ריך שום דבר, רק אני רוצה לדעת מי ומה ואז נקבל החלטה.  לא מצאין בעיה, זה 

 

מהם הקריטריונים והשיקולים שעל פי הם המועצה מאפשרת לעבור  " .4

 "ות שלא נמצא באזור הרישום שלהם? דים/בין בתי הספר לכיתות א' יל

 (.  )ליאת אייזנר

 

  אריה פכטר: 

תנבא  מונה שבחירה זאת  מתוך א   את המסגרת לילדיו  מדיניות הרשות, ההורה בוחר 

ר אני רוצה  לא מתעקשים. אין התעקשות אם בא הורה ואומ את הצלחת הילד. אנחנו  

מתי יכולה להיות התנגדות?  או ביוספטל, אין לנו התנגדות.  שבעה  ילמד ב  שהילד שלי

ה והוא  ז העברת ילד או שניים יכולים לגרום לסגירת כיתה או משהו כרק במקרה ש

המיפוי,   באזור  נתנר לא  אנחנו  אז  ככהק  אבל  שרוצה    גד,  ילד  התנגדות.  שום  אין 

לעבור   מיוספלי מהשבעה  וההיפך,  בעיהוספטל  שום  ואין  כמעט  והשבעה,  אני  טל   .

אם    במידה וזה יפגע בתקן הכיתות אז אנחנו נמנע את זה.  אומר עוד פעם, אבל רק 

ים ילד אחד  לתקן בגלל זה שאנחנו מעביר לכל כיתה יש תקנים ואם אנחנו נרד מתחת  

מקרה    אפשר את העברה כי הילד הוא בכלוהוא נפגע בתקן, אז אנחנו לא נאו שניים  

 באזור ההרשמה הספציפי.  

 יובל בן בסט: 

 שלוש כיתות א'?   יש צפי בשבעה לפתוח כבר

 סוול:אריאל וי

לכיתה    שקש הקטל זה על  מספיק ילדים, זה לפי כמות הילדים הולך. גם ביוספאין  

 שלישית.  
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  : פכטר ריהא

 היום דיברנו עם המנהלת. 

 סוול:אריאל וי

ועוד כיתות, למשל   משל  לגם כיתות אפילו שכבר קיימות היום שלוש כיתות,  נכון, 

שהם  ל שעו ו',  לכיתה  להיות ים  ויכול  ילדים  חמישה  כנראה  השנה  עוזבים    שלוש, 

גדול שיצמצ כיתות  לשתי  יודע,  מו  אתה  אבל  ענקיות  כיתות  יהיו  אם  חבל  יש  ות. 

הכל  מורה. אז זה  התקן, משהו כזה, שמשרד החינוך נותן    35מינימום ילדים, נדמה לי  

בל זה לא  כיתות כאלה, אנחנו בעד, א  על הקשקש. הלוואי שלא יעזבו, זה טוב שיש 

 תלוי בנו.  

  : פכטר ריהא

, אחד זה לגבי בית ספר מימון ואנחנו  יתרה מכך, מחר אנחנו נוסעים למשרד החינוך

.  מריקשנו לפסול את המבנה בבית ספר מימון כדי שנוכל לבנות מבנה חדש לגבזמנו בי

 תה כן להרוס.  י היה מהנדס קונסטרוקציה, בדק, ההמלצה שלו הי

 יעקב פרידמן:

 בית ספר ולבנות חדש? את כל ה

  : פכטר אריה

יה, לעשות שם עוד שתי כיתות לימוד ולהעלות  י נו להרוס את הספרתחלה חשבכן. בה 

ה למעלה. אבל אחרי שראינו שהכיתות מאוד קטנות בבית ספר מימון,  יי את הספר

ת, אז חשבנו  בווהוא די רעוע מבחינת יצי  50- וף שנות ה, ס60-ין נבנה בשנות ההבני ו

לה בצדאולי  אותו  לבנות  ספר,  הבית  את  למהלך  רוס  יפריע  שלא  בכל  ה,  לימודים 

 נוסעים למשרד החינוך.  מקרה, אז מחר אנחנו 

 ן:יעקב פרידמ

 ספר מחדש בצד?אתה אומר לבנות את הבית ולשטח שנשאר מה רוצים לעשות? 

  : פכטר אריה

 ותהיה שם גינה.  סו  י זה יהראחר כן, ו

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 בית הספר.  חצר ל

 גרגורי דובקין:

 לעשות בינוי פינוי.  

  אריה פכטר: 

 כן.  
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 יעקב פרידמן:

 ילדים? הצדקה מבחינת כמות היש לזה 

  : פכטר ריהא

 .  כן, היישוב הולך לגדול

 יעקב פרידמן:

 תלמידים?   200יש כבר  

  : פכטר אריה

 א להיות מופתעים.  חנו צריכים להיות ערוכים, ל, אבל אנ200, אין לא

 סוול:יאל ויאר

 מקסימום.  בהכיתות כבר גדולות, ממש 

  : פכטר ריהא

מאוד קטנות שם,   הוא    30כי הכיתות  התקן  והיום  כיתה  לכיתה    50-51מטר  מטר 

 מטר וזה זועק לשמיים.   30ם הוא על  יווה

 יובל בן בסט: 

 ר לשנה הבאה?  אז אם זה יקרה זה כב

  : פכטר אריה

משרד החינוך ישתתף  צע,  חינוך כי אם זה יתבאני רוצה שיאשרו לי במשרד ה  קודם כל

ספר    איתנו בבינוי והבינוי הוא מאוד מאוד יקר, זה לא מובן מאליו. אותו דבר בבית

על סמך זה שפסלנו את  .  . בבית ספר השבעה בזמנו פסלנו את הבניין הירוקהשבעה

 נינו, התוספת.  ב הבניין הירוק נתנו לנו תקציבים על הבניין ש

 

 את הישיבה. ה  עזבלאלוף גונן א לירז 

 

ה שלנו גם לשפץ את  התוספת שנתנו לנו בבית הספר, הבניין היחסית חדש. אז המטר 

גם הירוק,  בסביבות    הבניין  זה  העלות  הכל  מלש  4שם  את  נעשה  אנחנו  ושם  "ח 

 מתקציב המועצה.  

 יעקב פרידמן:

 מה, את השטח שצריך לפנות והכל? לוקחים בחשבון את המטרו בעתיד ש

  : פכטר אריה

ב בינוי  הפינוי  זה  משמעותי  הכי  הדבר  אבל  בחשבון  לוקחים  אנחנו  קפלן,  הכל 

הבניין הירוק,  כיתות.    8כים להוסיף שם  . אנחנו הולשהתלמידים יהיה להם כיתות

 החינוך.  אושר על ידי משרד  א מ מה שיש בבניין הירוק, היום הוא ל
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 יעקב פרידמן:

 שנים.   4, 3כיתות זה לעוד   8

  טר: אריה פכ

 יותר.  

 יעקב פרידמן:

 מתי יגמר קפלן?שנים?  5

  : פכטר ריהא

ערוכים, אני רוצה להתחיל    שוב, אנחנו מתכוננים להיותשנים אבל לא ח  3קפלן עוד  

 כדי שיהיה מוכן לשנת הלימודים, לא הזאת אלא הבאה.   בינואר  לעבוד על זה כבר

 למישהו שאלות?  יש עוד 

 יעקב פרידמן:

 ימון גם חיזוק, בטח יבואו גם מסורתיים.  אולי אז נקבל למ 

  : פכטר אריה

 ו, זו המטרה.  להגדיל אות בגלל זה אני הולך 

 סוול:אריאל וי

   להם כיתות ספח מספיק. תשמע, זה בית ספר קטן.  אין

 רימה ילין:

 .  25-28בכיתה והיום בכל כיתה יש  ילדים 12-13שנים היה  5 לפני

 יעקב פרידמן:

 אזור לטובת בתי ספר אחרים? זבים את וכמה ילדים דתיים ע 

  : פכטר אריה

 וצה להגיד לך,  ני לא יכול להגיד לך במפורש, אבל אני רא

 ן:יעקב פרידמ

   ?ש כמה עשרות כאלהי

 סוול:אריאל וי

 זה תלוי איזה זרם, יש כל מיני זרמים.  

  : פכטר אריה

 שואל.  אני לא מבין מה אתה 

 יעקב פרידמן:

, שעוזבים את אזור בבוקר ונוסעים ללמוד במקומות אחרים.  יםיש ילדים דתיים חרד 

 ?  30, 20, 10כמה כאלה יש? 
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 יורם אורבך: 

 לא, הרבה יותר.  

  : פכטר ריהא

 .  100על  י ילדים, מביחד עם גנ

 יעקב פרידמן:

 זה פה.  לא, גני ילדים 

  : פכטר ריהא

 לא.  

 יעקב פרידמן:

 גם בחוץ? 

  : פכטר אריה

   .100ילדים מעל עם גני 

 פרידמן: יעקב

 וזה חבל מאוד, אי אפשר להביא אותם למסגרות שלנו בכל מקרה.  

  : פכטר אריה

 ל אחד את הזרם שלו.  הם לא רוצים. גם אצלם יש כ

 סוול:אריאל וי

 חוד, בנות לחוד.  פרדים, חלק אשכנזים, בנים ל סחלק רוצים  

 גרגורי דובקין:

 דים?  חנו מסבסדים כמועצה להסעת ילכמה אוטובוסים אנ

  : פכטר אריה

נה ליסודי  היינו מוציאים לכיכר המדיכשאני נכנסתי לתפקיד אז  אנחנו לא מסבסדים.  

- והם היו כשקל הסעות לילדים    300,000-קרוב ללמים  היינו מש  ,התורה ובית איילת

וקחים בנים בנפרד, בנות בנפרד. וכשאני נכנסתי הורדתי להם את  ילדים כי היו ל   10

ואמכ ההסעות  ב מות  בנות  בנפרד,  בנים  מושג  כזה  יותר  אין  מבחינתי  רתי  נפרד. 

ישבו  מאל, אלה  שהבנים ישבו מאחורה, הבנות ישבו מקדימה או שאלה ישבו בצד ש

אני לפני שנה אמרתי שאני גם    .₪  210,000מצמנו והגענו לעלויות של  צד ימין וככה צב

ים של המגזר  - ם בבתכי יש ילדים שלומדים גם בראשון וג  ₪  210,000לא מוכן לממן  

 החרדי.  

 גרגורי דובקין:

 בצפריה גם היה משהו.  
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  : פכטר אריה

גזר החרדי  ובמ   אני מדבר על המגזר החרדי  מנים.צפריה אנחנו לא ממאת אולפנת  

באתי ואמרתי להם אני לא מוכן, זה במיוחד לרנר  שנה שעברה    .₪  210,000ילמנו  ש

שרד החינוך נותן לנו החזר  והילדים שלו, אמרתי אני לא מוכן לקחת אתכם יותר כי מ

 רק לילדים שהם במיפוי והמיפוי מה שקרוב לאזור זה חולון ותל אביב  

תה לי פה קצת מהומה במועצה,  י היולא נתתי להם הסעות.  ית ספר אחד.  איזשהו ב

אני  נותן. והבית ספר התקשר אלי, אמר לי אכפת לך להשתתף בהסעות?  אמרתי לא  

-ים וגם לזה. אז ב - לשלוש, גם לראשון, גם לבת  שקל, חילקתי  210,000-לקחתי את ה

 ילדים.  70-80איזה נים מזה ילדים, היו נה  10שקל שפעם היו נהנים  210,000

 . לכולם ה נעימה, תשמרו על עצמכם, בריאותתודה רבה, חופש עוד שאלות? 

 

 ננעלה   הישיבה 

 

 

 

 _________ __   _                                                         ______________ 

 אריה פכטר         ך יורם אורב     

 ה צראש המוע                                               מנכ"ל המועצה                      

 

 


