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 21/84פרוטוקול      

 מישיבת מועצה מהמניין שהתקיימה ביום רביעי

  4104באוקטובר  42ח' בחשון תשע"ג, 

 

 

 

 

 : אריה פכטר, אפרים זילוני, יעקב פרידמן, אריאל ויסוול, יוסף מגנזינוכחים

 משה רוטברט, בני שגיר, יעל מידן ברק, אורי תנעמי, אליהו פילורזדה.           

 

 מזל שאול. :חסרה

 

 על סדר היום:  

 .תשובות לשאילתות של חברי המועצה.0 

 מישיבת מועצה. 21/04. אישור פרוטוקול 4 

 לעובד המועצה, יהודה  ₪  01,111. אישור המועצה לתרומה להצלת חיים בסך 3 

 סיני.               

 עה ברחוב יצחק שדה על סךבנייית אי תנו - 915. אישור תב"ר מספר 2  

 מהיטל השבחה.₪  211,111               

 

 אריה פכטר:

 ערב טוב לכולם, נתחיל את הישיבה עם שאילתות שהגישו חברי המועצה.

 .אני מתחיל בשאילתות של אורי תנעמי

 

 :0שאילתא 

לחודש לילד. מה זה צורכי הגן? ולמה כל כך יקר? ₪  011הזנה וצורכי הגן, תשלום 

 אבקש פירוט.

 :0 תשובה לשאילתא

ן. צורכי הגן גלחודש כולל הזנת הילד במשך השהיה בגן וצורכי ₪  011התשלום בסך 

הנוספים הם: דבק וחומרים נוספים הדרושים להפעלת הילדים. המחירים לא שונו כבר 

 ם.ילמעלה משנתי

 

 יעל מידן ברק:

 זה לא מדוייק.

 

 אריה פכטר:

 ני סומך עליה בעיניים עצומות.את אומר שאילת שקרנית? את הנתונים קיבלתי מאילת וא
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 אורי תנעמי:

 39לחודש מהורה ובגן יש ₪  011לפי חוזר מנכ"ל כתוב שאין לגבות  כספים מההורים. 

 ילדים, זה הרבה כסף. למרות שצריך להאכיל את הילדים אני חושב שזה הרבה כסף.

 

 אריה פכטר:

אילנה מזרחי ממשרד החינוך  קודם כל לשאלתך, יש לי פה אישור של המפקחת הגברת

דבר שני, אני אומר לכם פה  האחראית על גני הילדים באזור שבו היא מאשרת את הנושא.

 ונובאחריות מלאה, הלוואי בכל המדינה גני ילדים כמו באזור. אחת הגננות עבדה בקרית א

ם מקרית אונו לראות את גני הילדי לפני שהגיעה אלינו, הלכה והביאה את כל הגננות

 באזור.

יש לנו עובדת מועצה שגרה בחולון, אחרי שראתה את הגנים בחולון ובאזור היא באה 

ר. אז בנושא ולבקש אישור מיוחד מאיתנו על מנת להעביר את הילדים שלה מחולון לאז

 של הגנים, הלוואי שבכל מדינת ישראל יזכו הילדים לקבל מה שאנחנו  נותנים באזור.

 

 :4שאילתא 

חוגי רשות, מדוע לא הועבר חוזר חתום ומאושר ע"י המפקח על הגנים  חוגים: ישנם

 במחוז? ומה עושים עם אותם ילדים שאינם יכולים לעמוד בתשלומים אלו?

 :4תשובה לשאילתא 

 כיום בגנים מתקיימים קורסי העשרה כמפורט:

 התעמלות לגיל הרך. .א

 מוסיקה.תרי .ב

 העשרה לשונית. .ג

 ריפוי בעיסוק .ד

 לגיל הרך )ט"ח(. שירותי פסיכולוגיה .ה

כל נותני השירותים נכנסים לגני הילדים באישור הפיקוח. רוב העלויות מתוקצבות על ידי 

הרשות וחלק בהשתתפות ההורים. באסיפת ההורים הראשונה בכל גן מידעים את ההורים 

בכל העזרה הניתנת בגן וכן בעלויות. במקרים מיוחדים קיים מנגנון המאשר סבסוד הורים 

 ם בתשלומים והמוכרים ע"י הרווחה.המתקשי

 

לות מאיתנו לא נותנות לגני ילדים מה ואני מודיע לכם פה שרשויות עשירות וגד

שמקבלים אצלנו בגנים. לדוגמא אצלנו בכל גן טרום חובה יש פסיכולוג והעלויות 

לא מובן מאליו. רק  מתקציב המועצה ותאמינו לי שאת התוצאות יראו בשנים הבאות. זה

ל באו אליי שתי נשים צעירות שאני לא מכיר אותם ושאלו מי זה ראש המועצה? אתמו

אמרתי, אני. אמרו לי אנחנו רוצות לומר לך תודה רבה על מה שאתה עושה בגני הילדים 

 בישוב.
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יטנה, ידבר נוסף, אני בתחילת הקדנציה כבר הכרזתי פה, לא יהיה ילד באזור שלא ילך לק

, למתנ"ס וכו' בגלל בעיה כלכלית. במקום לעשות פה פוליטיקה אמרתי שלא ילך לצופים

לך שאם ישנה בעיה ספציפית שאתה יודע עליה, תגיע אלי ואני אפתור אותה וההורים גם 

 לא צריכים אותך על מנת לפנות אליי ולקבל פתרונות.

תומך אני קורא בגל גפן שפורסם השבוע יש שם כתבה שמיכאל איתן ביקר באזור ואתה 

בו אתה אומר שם ואני מצטט "לקשרים הללו יש משמעות, היה מי שאמר שלוביסטים 

בכנסת היו תורמים רבות בכדי להוציא את הישוב מהמצב התקוע בו הוא שרוע, בכל 

הנוגע למיזמי הפיתוח בישוב ואני אומר שלו פכטר היה משתף אותי בתפקיד רשמי 

אלו בכדי לקדם נושאים בישוב. שואל  במועצה, הייתי יכול לעשות שימוש בקשרים

אז אתה אומר שיכולת לעזור לישוב בזכות קשריך הפוליטיים, אך לא עשית זאת  -הכתב 

בגלל שלא קיבלת תפקיד במועצה"? עד כאן הציטוט מהכתבה אשר מראה בדיוק מי אתה. 

₪ מליון  4.9לשנה )₪ מליון  0/4לא קיבלת את התפקיד שרצית שהיה עולה למועצה 

בכל הקדנציה( אז לא פעלת למרות שיכולת לטובת הישוב. באמת בשביל זה בחרו בך, כל 

 הכבוד. את הכסף השקעתי בגני הילדים ולטובת התושבים וילדיהם.

 

 אורי תנעמי:

 , זה לא בסדר.אחוג צריך להיות מאושר על ידי רוב ההורים ובמידה ול

 

 אריאל ויסוול:

יה איכפת לך באמת היית מגיע לראש המועצה אתה בכל פעם עושה פוליטיקה, אם ה

אליך הורים אלו ואלו והם מתקשים, הבעיה הייתה נפתרת. אבל אותך מה  מר לו שפנוואו

ין זה לעשות רעש  כאן ולנגח את המועצה. אם אריה היה ממנה אותך לתפקיד ישמענ

עוזרים לכל אני לעומתך יושב בהרבה ועדות ואנחנו  שרצית, אז הכל היה בסדר, זה בטוח.

 ת.קמשפחה נזק

 

 אורי תנעמי:

 צריך להיות קריטריונים, פה הוא מנהל בסטה.

 

 אריאל ויסוול:

 ד מועדות שישבת בהם בעברך שקיימים קריטריונים.אתה יודע יפה מאו
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 יעקב פרידמן:

כאשר ידך על התחתונה ואם  אאני בדרך כלל ניטרלי, אבל בויכוח הזה אורי, אתה יוצ

אומר שראש המועצה מנהל בסטה, אז אתה בסטיונר אחד גדול. ארבע שנים לא באת  אתה

פעם אחת עם שם על מנת לפתור בעיה. אתה נבחרת על מנת לייצג את בוחרייך ולסייע 

 לישוב ולא על מנת לקבל תפקיד בשכר.

 

 אריה פכטר:

 אני עובר לשאילתות של הירוקים:

 

 משה רוטברט:

 שנו שש.יש פה ארבע שאילתות והג

 

 אריה פכטר:

הגיעו שתי שאילתות ללא חתימה. כבר הזהרתי בישיבות קודמות שאילתות שלא חתומות, 

 אני לא עונה עליהם.

 

 משה רוטברט:

ישנם שלושה חברי מועצה, שניים שלחו וחתמו על ארבע שאילתות, ברור שהשאילתות 

 שלא חתומות הם של השלישי.

 

 אריה פכטר:

 ת האלו, אבל אני חוזר ואומר אני רוצה מתחת לכל שאילתא שם.אני אענה על השאילתו 

 

 משה רוטברט:

 תה טעות.יאו קיי, אז הי

 

 אריה פכטר:

אני עובר לשאילתא הראשונה של משה רוטברט על פי פרסום של אופיס, אופיס השקיעה 

בשיקום המצודה הצלבנית בישוב, נבקש לדעת מהו סכום ההשקעה וכיצד נרשמה תרומה 

 זו.

 

 :0תשובה לשאילתא 

לפני כשלוש שנים תרם מפעל אופיס פרגולה על חשבונו בתיאום עם המועצה לטובת 

 המצודה.

 זה כל מה שעשה אופיס, זה שהוא כותב שהוא תרם עשה והשקיע.
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 משה רוטברט:

 אני קורא מהעיתון שמר ששון מנכ"ל אופיס אומר שתרם ועשה.

 

 אריה פכטר:

 מה שהוא מפרסם. אנחנו לא אחראים על

 

 משה רוטברט:

 אם אני צריך להאמין לך או לששון, אני מאמין לששון.

 

 אריה פכטר:

אתה מאמין לו, אז תאמין לו. לא מקובלת עליך התשובה שלי? מה קרה? אני פעם 

 שיקרתי?  פעם רימינו?

 

 משה רוטברט:

 אז זה לא נכון  מה שהוא פירסם?

 

 אריה פכטר:

 לא נכון.

 

 יעל מידן ברק: - 4שאילתא 

האם קיבלו גני הילדים החדשים ברחוב הרצוג את כל האישורים הנדרשים מכל הגורמים 

 כולל גורמי בטיחות להפעלתם.

 

 :4תשובה לשאילתא 

המועצה קיבלה את כל האישורים הנדרשים מגורמי הבטיחות, כולל משרד החינוך לצורך 

 סופי.יש אישור זמני בשלב זה לפני האישור ה הפעלת הגן.

 

 אפרים זילוני:

אם אתה תמשיך לענות כך על כל שאילתא, אני אציע לחברי המועצה ביטוח רפואי לפני 

שמישהו יקבל התקף לב פה. על שאילתות צריך לענות בקצרה ולא לפתח דיון על כל 

 דבר.

 

 משה רוטברט:

 הסתדרות פה.הזה לא 
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 אפרים זילוני:

 ת עוד לפני הישיבה ולהפסיק עם ההצגות.רוב השאילתות שלכם אפשר לברר בקלו

 

 אריה  פכטר:

 משה רוטברט:  3אני עובר לשאילתא 

, 4115נוספים על תקציב ₪ מליון  05, המועצה גייסה 4104 - 4101במהלך השנים 

 ף.נבקש פירוט של השקעות עיקריות בהם הושע הכס

 

 אריה פכטר:

 מליון? 05חישבת שזה  איך

 

 משה רוטברט:

 4100-מליון, ב 90.9התקציב היה  4101-מליון, ב 91יב המועצה היה תקצ 4115-ב

תחבר את הכל, מליון, 70התקציב היה כמעט , 4104-מליון, ב 97,111התקציב היה 

 שהמועצה גבתה יותר בשנים אלו.₪ מליון  05תקבל 

 

 אריה פכטר:

 הבנתי , אתה מחבר את כולם. 

₪ מליון  05ול שהצליחה לגייס עוד אז קודם כל אתה צריך להגיד למועצה שאפו גד

 ומאז לא. 3%-העלינו ארנונה ב 4115-בשלוש שנים וזה לאחר שרק ב

 

 משה רוטברט:

 עשית מדידות, סקר נכסים.

 

 אריה פכטר:

 אז מה רצית? שאנשים ימשיכו ולא ישלמו למועצה על הרחבות בניה שעשו?

 

 משה רוטברט:

 ה עם צד ההוצאה, על מה יצא הכסף הזה?צד ההכנסה, הבנו וזה בסדר, נשאלת השאלה מ

 

 אריה פכטר:

יונים על התקציב, תיקח את הצעות התקציב דאתה רואה חשבון והיית שותף כל שנה ב

 ותשווה כל שנה לקודמתה ותראה בדיוק על מה יצא הכסף.

 

 משה רוטברט:

, לא זאת בדיוק הסיבה שאני שואל, כי אני לא רואה במועצה איזה פרויקט דרסטי שנעשה

 כבישים ולא כלום.
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 אריה פכטר:

קודם כל אם אתה לא רואה אז יש לך בעיה ואני אומר שוב תשווה בין התקציבים ותראה 

. זה 4104מליון שקל לעומת  2-ב 4115-מלבד לאן הלך הכסף. רק תקציב החינוך גדל 

 ₪.מליון  04שנים  3כבר במשך 

 

 משה רוטברט:

 אבל אין תוצאות.

 

 ר:אריה פכט

תלמידים נרשמו לפרויקט  041-בחטיבה וטכס תכף נגיע לתוצאות. ברגעים אלו מתקיים 

 מצוינות, אין דבר כזה בכל ישוב.

 

 משה רוטברט:

 משהו השתנה באזור?

 

 אריה פכטר:

 היית במצודה למשל, אדון רוטברט?

 

 משה רוטברט:

 פעמיים כל שבוע לפחות.

 

 אריה פכטר:

 לא ראיתי אותך פעם אחת. מאוד מענין בכל אירועי הקיץ

 

 משה רוטברט:

 אולי אתה לא רואה טוב.

 

 פכטר: הארי

כאשר הגעתי עכשיו לישיבה אמרו לי למטה בני שגיר ומשה, מה קורה פה? יש המון 

מכוניות היום. אז תלך ותראה את מגרש הכדוריד שציפינו אותו בדשא סינטטי, איזה 

ה כלום, זה לא מתאים לך. כמה גינות פעילות מתקיימת שם. אבל ברור שאתה לא רוא

גני ילדים חדשים, בבית  9הוספנו באזור, כמה מתקני ספורט הוספנו בשלוש שנים פתחנו 

₪ מליון  05 -אחרי כל זה שגבינו והשקענו בישוב ₪. מליון  0.9ספר השבעה השקענו 

בטוח  שנים תעודות על ניהול תקין ואני כמעט 3לים בנוספים בשלוש שנים, אנחנו מק

 .4115שגם השנה נקבל. כל זה מבלי להעלות ארנונה מאז 
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אנחנו משקיעים כל מה שאפשר ע"מ לקדם את הישוב, הרי יכולתי לקחת סגן שהיה עולה 

 ומטעמי חסכון לא לקחתי.₪ מליון  4.9לנו במשך הקדנציה 

 

 משה רוטברט:

 אני חושב שעשית טעות, לא חסכת בזה כלום, הפסדת יותר.

 

 אריה פכטר:

 של יעל מידן ברק: 2אני עובר לשאילתא 

לאחרונה התפרסמו נתוני מבחני המיצ"ב, הנתונים הנוגעים לאזור מראים כי הילדים 

שבעי רצון מבית הספר, זהו נתון החיובי הנוגע ליישוב. יחד עם זאת הנתונים הנוגעים 

במיוחד לאור  לרמת ההישגים הלימודיים נמוכה מאד. אנו מתייחסים לכך בחומרה

העובדה כי ביישוב רק ארבעה בתי ספר ובבית ספר השבעה ובית ספר מימון מספר 

 התלמידים בכיתה הינו קטן. לאור זאת ניתן לצפות לרמת הישגים גבוהה הרבה יותר.

 בכדי לשפר את המצב.לנקוט נבקש לדעת באילו צעדים מתכוון ראש המועצה 

 

 :2תשובה לשאילתא 

, אשר היו במעט מתחת לממוצע הארצי, 4115בעקבות תוצאות בחינות המיצב של שנת 

הוכנו  -הופקו לקחים וננקטו מספר פעולות פדגוגיות וברמה התקציבית. ברמה הפדגוגית 

, ובתי הספר תוגברו מורות לאנגלית 4תוכניות לימודים מותאמות לפי רמות, הוחלפו 

ית, מתקציב המועצה. בית ספר מימון, בגלל מיעוט תקציבית בשעות הוראה בתחום האנגל

תלמידים כלל לא נבחן וזאת על פי הנחיות משרד החינוך.בכלל, מבחני המיצב אינם 

בישוב בן ארבעה בתי שתלמידים ומכאן שקביעתך  49-נערכים בכיתות שיש בהם פחות מ

 ספר ובבית ספר השבעה ובמימון מספר התלמידים קטן, אינה רלוונטית.

(, הראו מגמה של עליה לעומת שנים קודמות 4101 חני המיצ"ב שנערכו בתשס"א )מב

בצורה דרסטית וזאת כתוצאה מהפעולות אשר ננקטו על ידי המועצה. כמו כן יש לציין 

שנתוני המיצ"ב באקלים המיטבי מראה שבתי הספר באזור מעל הממוצע הארצי )ברמת 

חון, הקשר בין המורים לתלמידים וכו'(. שביעות רצון המורים, התלמידים, הרגשת הבט

נמשיך לתמוך ולחזק את מערכת החינוך ומנהלי המוסדות כפי שעשינו עד היום ולא 

 לחינם אזור מועמדת זו הפעם השנייה לפרס החינוך הארצי בשלוש השנים האחרונות.

, זה בתחילת 4115 -אני מחזיק ביד דו"ח על המיצ"ב של משרד החינוך. בתס"ט 

 יה שלי היינו מעט מתחת לממוצע הארצי, הפקנו לקחים ונקטנו צעדים.הקדנצ

 

 יעל מידן ברק:

 אני ראיתי נתונים גם של בית ספר מימון.
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 אריה פכטר:

 זה לא נכון, מהיכן לקחתם את הנתונים?

 

 משה רוטברט:

 יש לי דו"ח ביד.

 

 אריה פכטר:

 נתונים של משרד החנוך.אפשר לראות? מה זה של חברת נדל"ן. אני נותן לך 

 

 משה רוטברט:

שאני מגיש נתונים ואתה פוסל אותם, בעבר זה היה בקשר להתגייסות  הזו פעם שני

 לצ.ה.ל.

 

 אריה פכטר:

 אם זה מסמך מצ.ה.ל, אז זה בסדר וזכותך לבקר, מה אתה מביא לי דו"ח של חברת נדל"ן.

וספנו תיגבורים בכספי התוצאות לא היו טובות. ה 4115-אני לא בורח מאחריות. ב

 המועצה, ומבחני המיצ"ב בתשס"א הראו עליה לעומת שנים קודמות בצורה דרסטית.

 

 יעל מידן ברק:

 אז תראה לנו את הנתונים.

 

 אריה פכטר:

כחים עם נתונים של משרד החינוך. וקודם כל אתם באים עם דוחות מפוקפקים ואתם מתו

 ולעיין בנתונים ככל שתרצי.את יכולה לבוא אחרי הישיבה או ביום אחר 

 

 יעל מידן ברק:

 אז מה הנתונים שבידך?

 

 אריה פכטר:

מהממוצע הארצי. בתשס"א, כאשר עשו  8% -היינו נמוכים ב 4115-אני אומר לך שב

 מתחת לממוצע הארצי. 0/4%שוב מבחנים היינו 

 

 יעל מידן ברק:

 דר.בעיני זה לא בס 5או  8לא זו הנקודה, המבחן הזה אם הוא לא 
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 אריה פכטר:

מתחת לממוצע הארצי. זה לא  0/4%אני לוקח ומתייחס לממוצע הארצי כאשר אנחנו 

 עגום כמו שאת עושה מזה.

 

 יעל מידן ברק:

תה לוקח ממוצע ארצי שכולל גם ערבים וחרדים, אנחנו לא שם. אני ועוד משפחות א

מתחת  0/4%א להיות צעירות שמגדלים כאן את הילדים שלנו, השאיפה שלנו זה ל

חודשים והצלחתי להעביר את גני  3לממוצע הארצי. אחרי שאני סיימתי כאן מאבק לפני 

 הילדים.

 

 פכטר: אריה

ילדים כדי שלא יהיה להם פתרון  011-את רצית לפגוע בקרוב ל -יש לך טעות חמורה 

הילדים גני  4והמועצה תיכשל. אני לקחתי על עצמי ובפרק זמן קצר ביותר בנינו את 

 פתרון לילדים. תיברחוב הרצוג ולצערי הקטנו בכך את שטח החטיבה. קודם כל נת

 

 משה רוטברט:

 חבל רק שלא חשבת על זה מראש.

 

 אריה פכטר:

שמענו עליכם, כל כך איכפת לכם מהילדים שהמקום שלא מתאים לגני ילדים התאים לכם 

 לבריכת שחיה לימודית.

דת של המחוז לקבל פרס ארצי לחינוך. העמידו אותנו מחלקת החינוך באזור הייתה מועמ

לפני רמת גן, כפר שמריהו ואחרים. השנה אנחנו עוד פעם מועמדים, זו לא פרוטקציה, זה 

 משרד החינוך קבע ולפי ההשקעה שיש פה בחינוך.

  91%-בנושא הבגרויות שזו האינדקציה הטובה ביותר עלינו מ שנכנסתי לתפקיד, אזמ

. במבחני המיצ"ב קיימים ישובים ש"מעלימים" 11%-רדנו קצת ל, השנה י14%-ל

 תלמידים חלשים על מנת לקבל תוצאות טובות יותר, אצלנו זה לא קורה, כולם נבחנים.

המועצה משקיעה כל שקל פנוי בחינוך ואנחנו נמשיך להשקיע ולהסיע ילדים ליהלום 

 ונמשיך לעשות פרויקט מצויינות, זה בעיני ערך עליון.

 

 של בני שגיר: 9ני עובר לשאילתא א

פלש תושב לשטח ציבורי. מה שמתווסף על פלישה קודמת. כיצד  8ברחוב חנה סנש בלוק 

 בדעת המועצה לטפל בנושא?

 

 :9תשובה לשאילתא 

אני לא יודע מה זאת פלישה קודמת, אני יודע שיש שם פלישה מאוד ישנה. אנחנו מטפלים 

 אז כך יהיה. אנחנו מנהלים מו"מ שיורידו את זה. בזה ואם נצטרך לתבוע אותם לדין,
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 :בני שגיר - 7שאילתא מספר 

לאחרונה הוצבו ברחבי אזור לוחות מודעות גדולים. מי אחראי לתפעול הלוחות ועל ידי 

 מי ממומנים.

 

 :7תשובה לשאילתא מספר 

גם בתוך ו 22גם מה שבכביש  בזמנו החברה הכלכלית הוציאה מכרז לגבי כל השילוט.

. 11%מהרווחים והחברה הכלכלית  31%אזור. כאשר נכנסתי לתפקיד, המועצה קיבלה 

 .31%והחברה הכלכלית  11% -הפכתי את היוצרות והמועצה מקבלת כ

הזכיין טען שמבחינה כלכלית המצב לא טוב מבחינת הפרסום וביקש לפטור אותו 

שלא יוריד את השלטים בתוך  מהתשלום על השילוט בתוך הישוב ואז הגענו איתו לדיל,

הישוב והם ישמשו לפירסומי המועצה וזה מה שאנחנו עושים, לדוגמא מיקי גבריאלוב 

 ה.יהופיע על המצודה, זה פורסם בשלטים הללו, עכשיו יש שילוט שמור על אזור נקי

 

 אני עובר להצעה לסדר יום שהגישה סיעת הירוקים:

חק שדה. מסיור שערכנו בשכונת יצחק שדה אנו מבקשים לדון במצב הבתים בשכונת יצ

עולה כי מצבם של חלק מהמבנים ירוד עד כדי התפוררות וסיכון חיים. מצב הבתים 

הגורפת באזור, כגון ההזנחה בואדי, במגרש הצמוד  הירוד, משתלב יחד עם ההזנחה

פי לבי"ס יוספטל וכו'. אנו מציעים לבחון התכנות הפרויקט לפינו בינוי באמצעות חילו

 שטחים.

 

להשכלה כללית, אני הכנסתי כבר בעבר ביצחק שדה פועל שתפקידו היחידי זה לנקות כל 

 9 - 2את כל השבילים לחדשים, בין בלוקים  9היום רק ביצחק שדה. החלפנו בבלוק 

 הוספנו גינה ציבורית.

 

 אריאל ויסוול:

 זה נכון, אני עובר שם כל יום.

 

 אריה פכטר:

יש התקשרה לרוטברט, בסוכות פירקו שם סוכה והיה שם גזם אלאריאל תעזוב, גברת ב

 אז הוא קפץ על המציאה והעלה את זה לשולחן המועצה.

 

 משה רוטברט:

 פירקו שם ספסלים.
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 אריה פכטר:

גם את המדרכות  ,1, 00, 01, 5כל מה שאתה רואה גם אנחנו רואים החלפנו בבלוקים 

. 2 - 4חיזקנו בחלק מהבתים את הקורות בבלוקים  כשטענתם שהבתים מתפוררים, אנחנו

 והזמנת עבודה כבר יצאה. 91%-הגענו להבנה עם ועדי הבתים  שהם ישתתפו ב

 

 אוריאל תנעמי:

 זאת אומרת שאין פינוי ובינוי?

 

 אריה פכטר:

 מה הקשר? אם יש סכנה, אז קודם כל אנחנו מחזקים את מה שניתן.

 

 אורי תנעמי:

 משפחות. 781שאתה מטעה  לל גפן,  שאין פינוי ובינוי וחבאבל הייתה כתבה בג

 

 משה רוטברט:

לך תראה את השביל שמקשר בין חנה סנש למשה שרת, אתה הולך, אתה נתקל ואתה 

 נופל. את הודי צריך לנקות מלא חול.

 

 אריה פכטר:

רשות הניקוז זה תפקידה והיא לפני החורף מנקה את הודי. אתה כותב לעשות חילופי 

 טחים? עם מי?ש

 

 משה רוטברט:

 למשל, במקום לעשות את הפרויקט בקנטרי , להעביר חלק מיצחק שדה לשם.

 

 אריה פכטר:

יים נאני הצעתי לפישמן במסגרת הדיונים שהיו לנו על מתחם אופיס לשלב בין הש

 לפרויקט אחד גדול, הצרה שהם צריכים להסכים והם לאחר בדיקה לא מעוניינים.

 

 משה רוטברט:

 מה שאתה אומר שליצחק שדה אין יותר תקומה.
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 אריה פכטר:

אני לא אמרתי כזה דבר. אם המינהל ירד מהדרישות המטורפות שלו לתשלום על קרקע 

ששייכת להם וידרוש סכומים מתקבלים על הדעת, אז הפרויקט יצא לדרך ללא בעיות. על 

דירות.  011אמר לי אני רוצה בנין של מליון שקל. פה הוא  21בקפלן הוא דורש  דונם 3

פה צריך התערבות של הממשלה. אתה לא יכול להכניס כל כך הרבה דירות בשטח כל כך 

פחות מזה כבר אי אפשר. אם  ,0:3.7 קטן וזה אחרי שירדנו למכסימום והיחס לבניה הוא 

 כל הכבוד אנחנו לא רמת אביב.

 

 אני עובר לסעיף אחד שעל סדר היום: 

 מישיבת מועצה 21/04: אישור פרוטוקול מספר חדסעיף א

 

 משה רוטברט:

עידוד  - 250/254יש רק הסתייגות אחת, אנחנו רוצים לקבל פירוט של התב"ר 

 פרויקטים של מיחזור.

 

 משה חכים:

 .2בפרוטוקול הקודם יש פירוט בעמוד 

 

 משה רוטברט:

כתוב איזה סכום הוצא וכתוב על איזה סעיפים, לא ₪  379,051כתוב שהוצא עד היום 

 לכל סעיף.

 

 אריה פכטר:

 מי בעד אישור הפרוטוקול?

 

 מחליטים:    

 הפרוטוקול אושר פה אחד   

 

 לעובד המועצה י. סיני₪  01,111תרומה להצלת חיים בסך  -ישור המועצה : א4סעיף 

 

 אריה פכטר:

העובדים עשו יהודה סיני, מצבו הבריאותי חמור מאוד. הוא זקוק דחוף להשתלת כליה. 

 מבצע ותרמו לפי יכולתם. אני מבקש שגם המועצה תתרום.

 

 אליהו פילורזדה:

 אין בעיות, אבל צריך לקבוע קריטריונים כי זה פעם ראשונה.
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 משה חכים:

זו לא פעם ראשונה, ואורי היה חבר מועצה כאשר לפני כמה שנים תרמו לבן של שוטר 

 מהישוב שעבר השתלת כליה.

 

 נעמי:אורי ת

הרבה אנשים  אני לא חושב שיש פה מישהו שהוא נגד, אני חושב שזה מבורך, יש בישוב

מציע שבתקציב הבא יהיה שצריך להציל להם את החיים ואני מציע שתקום ועדה ואני 

 ב לדברים האלה.סעיף בתקצי

דבר נוסף, צריך לקבל חוו"ד של היועץ המשפטי למועצה שאין פה בעיה ומחר לא יהיה 

 ענין של חיוב אישי. פה

 

 אפרים זילוני:

יענקלה שאל האם התרומה היא לאדם כעובד, ויש הבדל אם זה מישהו מהישוב או עובד 

 מקרים כאלה, כיצד ננהג? 01ששיך לאירגון. נניח שמחר יהיו 

 

 :אריה פכטר

לסיכום, אנחנו פותרים בשלב זה את העניין של יהודה ותורמים לו כעובד מועצה, אם 

 בקשה למישהו מהישוב שאינו עובד מועצה, אז נקים ועדה.בעתיד היה ת

 

 מחליטים:    

 מאושרת פה אחד₪  01,111התרומה בסך    

 

 ₪  211,111בניית אי תנועה ברח' יצחק שדה ע"ס  - 915אישור תב"ר  :3סעיף 

 מהיטל השבחה.           

יב אותו, לשים עמודי אנחנו מתכוונים לשדרג את אי התנועה ברחוב יצחק שדה, להרח

 חשמל באמצע, עצי דקל וכו'.

 

 יעל מידן ברק:

לפני זה אני מבקשת שתשים לב בחניה של המתנ"ס כאשר הילדים באים לחוגים יש זבל 

 של הירקן וזה ממש גועל נפש.
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 אריה פכטר:

 שמוליק, תבדוק ותטפל במה שקורה שם.

 

 מחליטים:    

תנועה ביצחק שדה מאושר ברוב קולותלשדרוג אי ה 915תב"ר    

 אורי תנעמי, משה רוטברט, יעל מידן ברק 3נמנעים:    

 )אלי פילורזדה יצא לפני ההצבעה(.   

 

  יפה מצידכם, אפילו לפיתוח הישוב אתם מתנגדים.

 

 יעל מידן ברק:

 לא קיבלתי פירוט, אני נמנעת.

 

 אריה פכטר:

 פירוט של מה את רוצה?

 

 נועל את הישיבה.תודה לכולם, אני 

 

 

 

 

 

 

 

 משה         חכים      אריה          פכטר

 

 מנכ"ל     המועצה      ראש        המועצה

  

 

 

 

 


