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mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

י' אדר ב ,תשע"ד
 21מרץ1122 ,
סימוכין167782 :

פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין /41/
מישיבה שהתקיימה ביום א' ,כ"ג באדר א' תשע"ד  102121122בשעה  26:01בבית המתנדב,
רח' חיים לוי.
נוכחים:

מוזמנים:

חסרים:

מאיר דהן -
שירי בן שמעון -
יצחק פסטרנק -
אהוד אביר לב -
ישראל רוזנבוים -
שלום קמיל -
גבריאל גאון -
יערה ישורון -
אבנר דבש -
עו"ד אילנית הומינר -
ישראל גרינפלד –

ראש המועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה.
יועצת משפטית
מנהל מחלקת ביטחון

אופירה מור – חברת מועצה

סדר יום:
 .1בקשה לפתיחת תב"ר – ביצוע עבודות נגישות למבנה המוזיאון בסך של .₪ 271,111
מימון :משרד התרבות והספורט –  ,₪ 217,911קרנות המועצה – .₪ 21,911
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מהנדס המועצה
ב .אישור הרשאה של משרד התרבות והספורט
ג .אומדן עלויות
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 .2אישור חוזר של הסכם הקצאת קרקע לבית חב"ד.
רצ"ב חוו"ד יועמ"ש בנושא.
יגאל עובדיה – לא נכח בתחילת הישיבה.
מאיר דהן :ערב טוב ,אני פותח את ישיבת המועצה מן המנין מס'  .2222נתחיל בהצעה לסדר
של חברת המועצה יערה ישורון ולשם כך הזמנתי את ישראל גרינפלד הממונה על
הבטיחות וקב"ט היישוב וכן הממונה על גנים ונוף ביישוב .יערה תקרא את ההצעה
לסדר ,בבקשה יערה.
יערה ישורון :רצ"ב ההצעה לסדר (מקריאה את ההצעה).
מאיר דהן :ישראל בבקשה ,אתה תספר על שיטת העבודה ,מה דרישות הבטיחות ומה החוק
אומר.
יגאל עובדיה הצטרף לישיבה.
ישראל גרינפלד :בשנים האחרונות נושא גינות מתקני משחק מקבל תנופה וצריך המון
תשומת לב לדרישות החוק .לדרישות שלושה פרמטרים .אנחנו מבצעים תחזוקה
שוטפת של הגנים שנעשית ע"י קבלן בהתקשרות דרך משכ"ל .קבלן הגינון עובר ועושה
ביקורת יומיומית .צוות גננים בודק את המצב בשטח וחב' התחזוקה מאושרת ע"י
מכון התקנים .החוק מחייב לעבוד דרך חברה ומעבדה מאושרת.
יערה ישורון :מי החברה?
ישראל גרינפלד :חב' גנית פארק מאושרת מטעם מכון התקנים ומדי חודש עורכת בדיקה
מקצועית ויסודית .ישנה ביקורת שנתית של מכון התקנים .נכון להיום יש במושבה
 28גנים ציבוריים עם מתקנים ותו תקן בתוקף .אישור התקן של גינת אגוז פג בינואר
וישנם ליקויים ,כאן נכנס סיפור העלות שהיא גדולה וצריך גם טיפול למשטחי הגומי
על מנת להשמיש את הגן.
יערה ישורון :חלק מהם מתקני כושר.
מאיר דהן :גני מתקני הכושר נכנסים לאותה קטגוריה.
יערה ישורון :אני מנסה להבין כמה אפשרויות יש למשפחות שיש להן ילדים קטנים .זה לא
מתאים ללכת למתקני כושר.
מאיר דהן :למה לא ,אני בעצמי הייתי הולך עם ילדיי שהיו יותר קטנים לגינת מתקני
הכושר.
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שירי בן שמעון :את מרגישה שחסרים גנים? צריך להבין איך המושבה מרוכזת .כשיהיה
פארק גדול האם תלכי עם ילדייך?
יערה ישורון :עדיף לצעוד לגינה קרובה עם המשפחה שלי.
מאיר דהן :אני רוצה להסביר ששטח כל היישוב מחולק בצבעים לפי ייעוד .יש מסחר,
מגורים ,מבני ציבור ויש שצ"פים .השצ"פים ע"פ בדיקה שאנו עשינו הם הרבה מעל
הממוצע הנדרש והם צבועים בירוק במפה ויש בעיקר לאורך נחל עקרון ונחל השלושה.
על אופי השימוש בשטחים הירוקים אפשר להתווכח .מן הסתם לילדים קטנים חסרים
מתקנים וילדים בכל גיל יגידו שחסר מתקנים עבורם .כמו כן יהיו שיאמרו שחסרים
מגרשי טניס ,כדור-סל ,כדור רגל על שטחים ירוקים .מה יותר חשוב ,האם ארבעה
מגרשי טניס ביישוב זה מעט או הרבה כמו כן למגרשי קט רגל ,מגרשי כדור-סל האם זה
מעט או הרבה האם אנחנו צריכים לתת לגיל הרך יותר או פחות ולא לשכוח שהילדים
גדלים והמתקנים צריכים להיות מחולקים ושיהיו מתאימים לכל גיל.
גבריאל גאון :האם קיימת תוכנית אב לכלל גני המשחקים לילדים במושבה? למשל גן גפן
שיש בו שטח די גדול למשחקים אך אינו מנוצל ,האם יש תפיסה יישובית לגביו?
מאיר דהן :ישנה תפיסה יישובית .מ.בתיה נבנתה טלאים טלאים .בכל תב"ע חדשה לשכונה
חדשה יש תקנים .הרבה שנים לוקח להכין תב"ע ויש חלוקה לכבישים ,שצ"פים ,שטחי
מסחר ,מבני ציבור ואזורים עם מרחב עצום לשטחים ירוקים וצפופים שנבנו בתקופה
אחרת .בינתיים ,מה שקרה במשך השנים ששכונת הגפן הזדקנה ,אבל השטח הירוק
הגדול נמצא שם .השאלה היא ,האם היינו צריכים לקחת את רח' הגפן ולבנות שם גן
משחקים? אז לא .אנשים מבוגרים רוצים שקט אפילו גינה שאפשר ללכת אליה ,לשבת
ולקרוא ספר .בשכונת האיקליפטוס והבוסתן יש שטח ירוק  -גן הבוסתן הוא בשימור
והתחייבנו בתב"ע לכך ,אז הם הולכים לגפן .ברח' הרימון אין כמעט ילדים כיום וגן
רימון ריק אבל אי אפשר להעביר שטח ירוק.
יגאל עובדיה :במזכרת בתיה ישנם יותר גנים מאשר בקרית עקרון.
מאיר דהן :בשורה התחתונה יש גם צורך לגנים ציבוריים שהם שקטים סטייל אירופאי,
ראה גן הברון וגן הבוסתן .אם היית באה לגני המושבה לפני כ 29-שנה אי אפשר היה
לזוז שם .היום יש שם יותר מבוגרים כי הצעירים עוזבים .השטח הירוק העתידי הגדול
הוא בנחל עקרון .אנחנו נמצא איזון נכון לכל הצרכים ונפגש עם הורים וגם אם נתקל
בניגודים ,נדע לטפל .צריך להפריד בגנים בין גיל הרך לבין ילדים יותר בוגרים למשל יש
אחד ליד הספרייה ,גן במיוחד לקטנטנים .בגן אגוז יש אזורים המחולקים לגילאים
המועצה המקומית מזכרת בתיה שד' אליהו  ,40864 4טל , TEL. 2966-96-7777 .פקסLocal Council: Mazkeret Batya 76804 ,FAX. 16-6026110 .
w w w . m a z k e r e t - b a t ya . m u n i . i l
.docמינהל כללי\ועדות המועצה\ועדת מליאת המועצה\פרוטוקולים\\\mbsrv1\data$\167782\1122

המועצה המקומית מזכרת בתיה
מ

י

נ

ה

ל

כ

ל

ל

י

טל ,16-6072218 .פקס16-6072216 .

תרמ"ג 3881

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

י' אדר ב ,תשע"ד
 21מרץ1122 ,
סימוכין167782 :
בנוסף ,הבלאי גדול ויש המון ואנדאליזם והתחזוקה יקרה.
יערה ישורון :זה חלק מהשירות לתושב ,בעיה חינוכית שצריך לטפל בה.
גבריאל גאון :איך מטפלים?
יגאל עובדיה :תאמין לי שצריך להעניש כמו שאנחנו עושים בבית שלנו כשהילד שובר משהו
או הורס.
שלום קמיל :בטח להעניש ,אבל אתה יודע את מי?
מאיר דהן :ילדים שנתפסים כשהם מבצעים מעשי פגיעה ,ואכן היו כאלה ,אנחנו פונים
להורים ומפעילים סנקציות .היו ילדים שנתפסו בהריסת ועקירת עצים ואנו מטפלים
ונעשה גם טיפול דרך מח' החינוך.
שלום קמיל :יש מצלמות?
מאיר דהן :יש למצלמות ברירת מחדל של רדיוס מסוים לצילום .יש אפשרות להגדיל את
כמות המצלמות ,שוב הכל עניין של תקציב וסדרי עדיפות.
יצחק פסטרנק :מהסקירה בישיבת ההכנה למדתי על התייחסות המועצה לתחום ,נושא
שלא הייתי חשוף קודם לכן לדרך הפעולה של המועצה וחשוב שהתושבים ידעו את נושא
החלוקה של הגנים ביישוב .אין תקציב להחליף גנים ויש לשמור ולשמר את הקיים.
בשכונה החדשה יש להגביר מאמצים כולל סיורים ומצלמות ככל שהעלות של המתקנים
יקרה לא תהיה אפשרות בשוטף לתקן ולכן מבחינה כספית ותחזוקתית אנו צריכים
להיות ריאליים .יש חשיבה איפה שמים מה ויש תקנים אבל מה לעשות עם עלות
התיקונים? איך ממנים זאת?
מאיר דהן :אנחנו ממנים בשוטף חברה שמתחזקת בשוטף את המתקנים ע"פ מכרז שנתי
דרך משכ"ל ומתקנת נזקים עד סכום מסוים .נזק מעל מחיר מסוים אנחנו מתקנים
בעצמינו .עלות אחזקת המתקנים היא כ  ₪ 211.111בשנה וישנה אחריות על המתקנים,
תיקונם וחלקי חילוף אבל עד לרמה מסוימת.
גבריאל גאון :אתה מתכוון על ציריות וברגים או על נזקים נוספים?
ערן לבב :נזק קטן למשטח גומי גם מתקנים.
מאיר דהן :החברה מספקת ודואגת לתחזוקה השוטפת .מי שרוצה לראות אישור מכון
התקנים ייגש לישראל.
שירי בן שמעון :הערה לגבי הפארק שיוקם .אני חושבת שיהיה שם שטח גדול וצריך לראות
ולתת את הדעת ולערב את הציבור ,איך נותנים ערך מוסף לגן.
ישראל רוזנבוים :לגבי הגנים הציבוריים בגני המושבה .אתם בונים גנים משקיעים המון
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כסף .האם אין גוף במועצה המבקר את תחזוקת הגנים? צאו לגנים ותראו מה קורה
שם ,צריך גוף שייפקח .הדבר מגיע למימדים שכואב הלב וחבל על הכסף ,המון ונדליזם.
הגן בגני המושבה מפוצץ בבנגים וילדים שמעשנים סים ורואים אותם באמצע הלילה.
אם חסר תקן של פקח אז נוסיף פקח .אלו דברים שיכולים לחסוך המון כסף.
מאיר דהן :אתה טוען שיש ילדים שמעשנים שם .מה אתה חושב שהמועצה יכולה לעשות עם
זה?
ישראל רוזנבוים :להביא פקח נוסף .לפקח יש סמכות ויכול להעיר.
שלום קמיל :גן סגור שיהיה גן סגור.
מאיר דהן :לפני כחודש וחצי חודשיים הלכנו על הסיפור של הבנגים .לא כולם ממזכרת,
חלקם מבחוץ .בעבודה מתואמת עם המשטרה הגענו לגן מסוים ונתפסו ארבעה נערים
וברשותם נמצאו חומרי עישון .המשטרה לקחה אותם לתחנה הם נחקרו ואחרי שעתיים
שוחררו לבתיהם ואפילו לא הוגש נגדם כתב אישום .בנוסף ,מפקד המשטרה אומר
שאסור לדווח להורים ברגע שהילדים עברו גיל מסוים .אני התקשרתי להורים ובקשתי
שיבדקו איפה הילדים שלהם הסתובבו ומה הם עשו .השוטר אמר לי שעברתי על החוק
בזה שהתקשרתי להורים ואסור היה לי לדווח להורים .בנוסף הפיקוח היה שם והעיר
להם מס' פעמים אך הם צפצפו עליו והמשיכו .הילדים מכירים את החוקים יותר טוב
מאתנו.
ישראל רוזנבוים :צריך שיטור משולב.
מאיר דהן :האכיפה שלנו היא בתחום חוקי העזר .באמצע היום הם רשאים להיות בגן
ורשאים לעשן חד משמעית.
שלום קמיל :אנחנו מדברים על שעות הלילה .אפשר להטיל קנסות בהתאם לחוק העזר כך
שיכאב להם בכיס ,הכוונה להורים ,ואז הם יעשו משהו ויש איסור על עישון במקום
ציבורי.
מאיר דהן :אני לא חושב שאתה צודק.
עו"ד אילנית הומינר :אני אבדוק.
שלום קמיל :אני חושב שיש תקנה בחוקי עזר וקנסות ואפשר לנסות שימוש בחוק.
ישראל רוזנבוים :אין פיקוח על גמר עבודות תיקונים בגנים.
מאיר דהן :איזה עבודות? של מי? אני כראש המועצה מעודד לדווח למוקד העירוני ודיווחים
מהשטח ובזמן אמת הם הכי טובים .כשאתם רואים כי המוקד אינו מגיב צלמו ושלחו לי
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ואטפל באופן אישי .אומר בצורה אמיתית שאין לי ספק שנעשים דברים לפעמים גם
אנחנו לא בסדר וצריך לדווח ולעקוב .אני לא יכול להיות כל יום וכל היום .אני יוצא עם
צוות פעם בשבוע לסיור ואם אני רואה משהו אז מטפל בו במקום.
ישראל גרינפלד :יש דו"ח חודשי על מתקנים אחרי בדיקה בגני המושבה ויש תיקונים של
מתקני משחק.
מאיר דהן :כשנכנסת מסה של  01-21ילד לגן כל יום ברור שיהיו תיקונים .אנו עושים
כפי יכולתנו.
יערה ישורון :הייתי רוצה לדעת מה הצפי של הגינה בבר-לב?
מאיר דהן :נתתי תשובה על גן בר-לב בישיבה שהתקיימה על השכונה החדשה בפיתוח.
יערה ישורון :האם אפשר להיות מעורבת בתהליך בחירת המתקנים? שטחי השצ"פים,
האם אפשר לראות מה הניצול אם נגיד יש  21שטחים אז כמה מהם מגרשי כדורגל,
כמה מגרשי כדור-סל ,כמה גנים ,אני רוצה להבין במה מדובר.
מאיר דהן :רוצה באחוזים?
שירי בן שמעון :זה משהו עמוק יותר ,זה לא שייך לדיון הזה.
מאיר דהן :בדונמים שטחים ירוקים?
יערה ישורון :מה הניצול של השטחים הירוקים כי זו דילמה מה לעשות בשטח ירוק.
אני נתקלת בהערות ממשרד החינוך ובארוגני המורים ,הבעיה במקומות האלה.
ובמועצה כשמישהו מגיע למקום של ההחלטות האם זה לפי גיל מסוים .לכן אני תמיד
שואלת כי אני מייצגת את המיעוט של הילדים הקטנים והצרכים של משפחות צעירות
לא מאוזנים.
מאיר דהן :למה צריך בית כנסת? האם מדברים כלכלית ,חברתית ,מוסרית על כל כך הרבה
כסף .כמו למשל האם להקצות מבנה לשני ילדים עם ליקוי למידה או ארבעה ילדים
אוטיסטים ,האם נכון לבנות מגרש טניס ל 111 -איש? נקודת המוצא היא של איזונים
ובלמים .אני אישית מרגיש מחויב לילדים האוטיסטים ,לילדים ליקוי הלמידה וגם
לאנשי בית הכנסת האם צריך מקווה האם להקים מועדון נוער ל 111 -איש חשוב יותר
מלבנות בית כנסת .אנו ע"פ כמות האוכלוסייה נחליט? אני נמצא בעולם של מקבלי
ההחלטות ,גדולות וקטנות ,לא כל דבר צריך לבוא בתוכנית אב .יש דברים שצריך
לעשות כי החברה זקוקה להם ,נקודה.
גבריאל גאון :זה עומד בסתירה.
מאיר דהן :זה לא עומד בסתירה .תמיד בצד שלא מקבלים את ההחלטות זה נראה אחרת
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דברים שרואים מכאן לא רואים משם .אני נמצא בסיטואציה שנקראת מ.בתיה כשנגיע
לימ"חים של בילו נדבר על המתחם של בילו.
גבריאל גאון :בנושא הספורט הייתה תוכנית ופירסמת זאת ,מדוע לא קיימת תכנית כזו לגני
המשחקים? ,נכון שיש
דילמות שתמיד קורות במציאות ולא תצליח להגשים את כל מה שאתה רוצה בתפיסה
כוללת .ברמת המאקרו תכנון הגנים נמצא בתב"ע ,ברמת המיקרו האופן בו יראה הגן
תלוי בתכנון ובעקרונות שאתה כראש מועצה מכתיב .למשל האם תהיה הצללה ,גדר על פני
כמות קטנה יותר של מתקני משחקים .ברור שהכל זה פונקציה של תקציב.
מאיר דהן :הכל פונקציה של כסף .אתה יכול לתכנן גן גם ב 19 -מליון  .₪הכל נעשה בהתאם
לתקציב .יש תקציב נתון לפי סדרי עדיפויות.
גבריאל גאון :בתכנון המיקרו יש לך השפעה מאוד רחבה.
מאיר דהן :בעבר לא תכננו גדרות בגנים .אני מייקר כיום את עלות הגן כדי לגדר .מה יותר
חשוב לסגור גן בלילה לביטחון? יערה תגיד שבגלל החום של השמש צריך הצללה יש
אנשים שיגידו שמשטחי גומי יותר טובים מסומסום .עצים למשל מין הסתם לא קונים
בגודל סופי ומחכים שיגדלו ואז יוצרים בעיה אחרת של העצים .אם אתן לך חוברת
ותוכלי לבחור  21מתקנים מתוך  0,111הכל שאלה של איזה מתקנים.
יערה ישורון :הכל שאלה של אפיון.
גבריאל גאון :השאלה בשיח הזה איך מאפיינים את הגנים.
מאיר דהן :קל לשאול שאלות ,קשה לתת פתרון .אם נעשה קבוצת מיקוד גם לא נגיע
להסכמות.
שלום קמיל :האם יש נוסחה?
מאיר דהן :אתה מסתכל על  Xשצ"פים בשכונה .השצ"פ הגדול הוא המרכז ואז שם מה
שצריך הוא לתת מקסימום למרחב הגילאים במסגרת התקציב הקיים .תגיד איך אתה
מחלק אותו.
גבריאל גאון :מה העקרונות בנוסחה.
מאיר דהן :העקרונות הם לתת מקסימום אפשרות למקסימום גילאים בתקציב הקיים.
גבריאל גאון :תהיה גדר והצללה בבר-לב?
מאיר דהן :עושים תכנון מרבי .הביצוע נעשה בהתאם לתקציב :הצללה ,גדרות ,דגש בטיחות
של הילדים וחלוקה לאזורים ואח"כ נותנים הצללה מלאה .בגן אגוז יש הצללה אך
בעיגול השטח המיועד להחלקה על סקייטבורד ואופניים אין הצללה הכל משתנה,
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הילדים משתנים.
גבריאל גאון :איך ניתן לערב בנושא גם תושבים.
מאיר דהן :התושבים היו מעורבים למשל בתכנון רוטשילד .אנחנו מציגים ומשתפים את
הציבור .כשהתוכניות יהיו מוכנות נפרסם לציבור ונשמע הערות ואם יהיה משהו
שיפקח את עיני לגבי התכנון ,כמובן אתייחס לכך .בתכנון  -אנשים מקצועיים מתכננים.
 .1בקשה לפתיחת תב"ר – ביצוע עבודות נגישות למבנה המוזיאון בסך של .₪ 101,111
מאיר דהן :הגשנו בקשת תמיכה למשרד התרבות עבור שחזור ושיפוץ מבנה המוזיאון,
עבודות נגישות למעלית לקומה השנייה .לא נראה לי שזה הדבר החשוב ביותר והתב"ר
לפי שמו מיועד לעבודות שיפוץ ושיחזור .אנחנו רוצים לעשות חשיבה נוספת כדי לחזק
את המוזיאון ולא מעלון .רצוי להיצמד להרשאה ואני רוצה להיצמד לתב"ר הזה.
גבריאל גאון :מהיכן באה הבקשה למעלון הזה?
מאיר דהן :אני לא יודע בדיוק .אני מבקש לשנות לשיפוץ ושיחזור המוזיאון במזכרת-בתיה
כפי שכתוב בהרשאה .רצוי שקודם כל נאשר את התב"ר.
גבריאל גאון :מבחינת הנגשה גם אם יוחלט לא ללכת למעלון,מה מתוכנן במקום?מאיר
דהן :הסכום לא יספיק למעלון .נעסוק במקור שהוא שיחזור ושיפוץ בסך .₪ 271.111
 ₪ 217.111משרד התרבות והספורט  ₪ 21.911קרנות המועצה .צריך להתחיל מיידית.
שלום קמיל :נוכל לקבל תוכנית?
ישראל רוזנבוים :יהיו שירותי נכים?
מאיר דהן :יש רמפה .השירותים אינם בתוך המוזיאון .רבותיי כתוב מבנה מוזיאון
המושבה .אני מעלה להצבעה את אישור התב"ר ולפני ביצוע ישלחו ההחלטות על
הביצוע לחברי המועצה.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת בקשה לפתיחת תב"ר לביצוע עבודות נגישות במבנה המוזיאון בסך
של  ,₪ 101,111במימון משרד התרבות והספורט –  ,₪ 120,711קרנות
המועצה – .₪ 02,711
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 .2אישור חוזר של הסכם הקצאת קרקע לבית חב"ד.
מאיר דהן :מדובר בקרקע לבית חב"ד .זהו בית כנסת שמשרת את כלל האזור כולו .בית
הכנסת עומד כבר על טילו .הכספים הגיעו ממשרד הדתות.
ליליאן הראל :משרד הפנים פנה אלינו וביקש אישור חוזר של מליאת המועצה .היות
והייתה תביעה משפטית .הם קיבלו היתר ולא השתמשו .עשו את כל התהליך מחדש.
בסופו של יום הגשנו .עברה תקופת זמן בין אישור המליאה לבין ההגשה למשרד
הפנים.
איציק פסטרנק :בקדנציה הקודמת היה בנושא דיון ממצא ורציני .תמכתי בזה .צריך לעודד
ולהצביע ולו מהסיבה שנוסף מבנה ציבור מודרני וכדי שלא יהיו מבני ציבור זמניים.
צריך לפרגן.
מאיר דהן :הקרקע הוקצתה ,המבנה נבנה ,הצורך קיים ,הכל בוצע .משרד בפנים מבקש
לאשר שוב את ההקצאה.
ישראל רוזנבוים :לא הייתי שותף להקצאת בית כנסת חדשני ,מודרני לקהילה משיחית.
אני רואה בהם כת מיסיונרית המחולקת לשני סוגים.
מאיר דהן :אני רוצה להבהיר שהדיון לא על חב"ד .חב"ד היא תנועה לגיטימית.
יגאל עובדיה :בושה .זה מה שעושים לילדי ישראל .אתה אמרת כת .מודים לחב"ד
בכל העולם.
שלום קמיל :אם הוא הסנגור של חב"ד.
יגאל עובדיה :תרבות דיבור ,בושה ,האוזניים לא סובלות את מה שאתה אומר.
ישראל רוזנבוים :אני מבקש להציע הצעה .אני מאוד תומך באיציק ,הקמתי תנועת צופים
בבית הכרם בירושלים ,זה הרבה יותר ראוי לרווחת המושבה.
מאיר דהן :בית כנסת חב"ד אינו של תנועת חב"ד .מפעילה אותו תנועת חב"ד ,אבל 61%
מהמתפללים לא מחב"ד .אני לגבי תנועת חב"ד חושב דברים אחרים .זה מקום שבו
אנשים חווים חוויות שקשורות לאבל ,גמילות חסדים ,עזרה לנזקקים .תנועת חב"ד
עושה פה דברים גדולים .גם ילדים שחסר להם הם עוזרים להם .התנועה אינה
מיסיונרית .אני בן אדם חילוני שרואה בסופו של הדבר את הצרכים של כלל הקהילה.
אני לא שופט את קהילת חב"ד היא חלק מאיתנו לטוב ולרע.
הדרך להקים בית כנסת היא באמצעות הקצאת קרקעות .כל עמותה שהיא עמותה
מוכרת יכולה לבקש הקצאת קרקע ותעבור וועדת הקצאות.
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ישראל רוזנבוים :זה אחלה ביזנס.
מאיר דהן :התושבים מתפללים בביה"ס בורג בתנאים לא תנאים במשך  21שנים.
פנו אלי גם תושבים שדברו כמוך ,רולי ,אנחנו לא עוצרים ,מה שמשרד הפנים מבקש
הוא אשרור של החלטה .הייתה מחאה גדולה של אנשים שאיימו עלי אם יבנה בית
כנסת ,אני לא נבנה על איומים .אחד מהם היה חבר טוב שלי מהצבא ואחרי כ2-
חודשים הוא נגש אלי ואומר :תקשיב הייתי בסיור בפולין כל הסיור חשבתי עלייך
ואני רוצה להתנצל ,לא אתנגד לעולם להקמת בית כנסת ולו רק בגלל מה שראיתי
בפולין.
ישראל רוזנבוים :מקבל את מה שאתה אומר ,אין התנגדות לבית כנסת ,אלא השייכות
לתנועת חב"ד.
מאיר דהן :עמותת חב"ד היא שהביאה את הכסף ובנתה.
גבריאל גאון:הבקשה כאן היא להקצאת קרקע לבית חב"ד או לבית הכנסת? .כפי שאני מבין
זו בקשה להקצאת קרקע משום שבית הכנסת בשלבי בניה מתקדמים.
ליליאן הראל :עמותת חב"ד הגישה בקשה להקמת בית כנסת.
ישראל רוזנבוים :איזה עמותת חב"ד זו?
מאיר דהן :עמותת בית חב"ד.
ליליאן הראל :עמותת קהילת חב"ד.
גבריאל גאון :לא ראיתי האם מיועד לבית כנסת?
ליליאן הראל :הם הגישו בקשה להקצאה להקמת בית כנסת.
מאיר דהן :חברים ,בית הכנסת עומד.
גבריאל גאון :בכמה השתתפה המועצה?.
מאיר דהן :המועצה לא נתנה גרוש אחד למעט תכנון .הכל דרך משרד הדתות והעמותה
שמגייסת את הכסף.
גבריאל גאון :מה עם בית כנסת האתיופי .הקצאת מבנה וקרקע ,התושבים דורשים לדעת
ורוצים
לדעת מה קורה עם ההבטחה שניתנה להם.
מאיר דהן :בית כנסת של האתיופים .על פניו הוקם המבנה לא כחוק ואין היתרים.
גבריאל גאון :אני מבין שצריך להרוס ולבנות חדש משום בעיית הבטיחות החמורה במקום?.
מאיר דהן :נכון ,הגשנו בקשות ,זו קהילה לא פשוטה ומאוד מורכבת.
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תרמ"ג 3881

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

י' אדר ב ,תשע"ד
 21מרץ1122 ,
סימוכין167782 :
שלום קמיל :יש לי הצעה אחרת .לעשות סטופ ,להביא לאישור יותר מאוחר .אני לא אומר
סתם .אני מייצג את ציבור החילונים שהולכים ומתמעטים ויש לי תחושה שיש מספיק
בתי כנסת גם בלי הכת המיסיונרית שנקראת חב"ד .יש שני זרמים לחב"ד?
יגאל עובדיה :אני אבעיר את המושבה על המילים שלך בגנות עם ישראל .לא צריכים
אויבים כשיש לנו אנשים כאלה בבית .כת מיסיונרית? תתבייש לך.
שלום קמיל :ברצינות ,אני חושב שיש מספיק בתי כנסת .יש לי תפיסת עולם שונה .יכולים
להתנגד ,לדחות או לבדוק מה הצרכים .אפשר להשתמש במבנה הקיים לצופים ועוד.
מאיר דהן :במזכרת בתיה יש מעט מאוד בתי כנסת מפוארים שמחזיקים את עצמם ללא
תמיכה של המועצה .בסה"כ  8גדולים הם מלאים מידי שבת ומתפללים ,אני אומר
בגאווה גדולה שהלוואי ותהיה לי הזכות לבנות עוד בתי כנסת ,תנועות נוער ובית אבות
שלכל אחד יהיה מקום בקהילה הזו כמו קהילת קשת ,חב"ד ,לדתיים וחילונים.
מי בעד אישרור חוזר הסכם הקצאת קרקע.
הצבעה:
בעד6 :
נגד -1 :שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים.
החלטה :מאושר הסכם הקצאת קרקע לבית חב"ד.
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_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
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