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 21/34פרוטוקול 
 מישיבת מועצה מהמניין שהתקיימה ביום שלישי

  2012 לפברואר 82ה באדר תשע"ב, 

 

 

 : אריה פכטר, אפרים זילוני, יעקב פרידמן, מזל שאול, אריאל ויסוול, יוסף מגנזי,נוכחים

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

 

 91:91הישיבה התחילה בשעה 

 81:92הסתיימה בשעה 

 

 

 

 על סדר היום:  

 תשובות לשאילתות של חברי המועצה. .9

 מישיבת המועצה. 28/98אישור פרוטוקול  .8

 שינוי תעריפי הארנונה לבנקים וחברות ביטוח. .3

 לגזבר המועצה על פי אישור משרד הפנים. 2%-הגדלת שכר בכירים ב .2

 תברי"ם שהסתיימו.אישור המועצה לסגירת  .2

 תשתיות, מיחזור ותכנון כספי. 219הגדלת תב"ר  .6

 .8199לשנת  2אישור הדו"ח הרבעוני מספר  .7

 גני ילדים. 3בניית  212הגדלת תב"ר  .2

 

 אריה פכטר:

החודש עשינו מספר אירועים, אחד היה הופעה של מירי אלוני בשיתוף להקת הזמר 

המקומית וקיבלנו תגובות מאוד חיוביות, היה חידון מורשת, עשינו אירוע טו בשבט 

בני נוער ונמשיך לעשות אירועים  311-במוצ"ש ואירוע של בני עקיבא שהיו קרוב ל

 לטובת ובשיתוף התושבים.

 

 לשאילתות:מכאן אני עובר 

 

 שאילתא של אוריאל תנעמי בנושא בניית מדרגות חיצוניות.

התקבלה החלטה בנוכחות הגב' שלומית   81.98.11ביום  -היתר בניה למדרגות חיצוניות 

דוטן לאי מתן היתר בניה של מדרגות חיצוניות שלא על פי תוכנית מאושרת. בפרוטוקול 

דע שאנשים קיבלו אישורים בע"פ ונאמר להם הישיבה נאמר על ידך ואני מצטט "כי אתה יו

לכו תבנו ואף אחד לא יעשה לכם כלום". עוד נאמר ע"י היועץ המשפטי יורם מושקט, ואני 

 מצטט  מתוך הפרוטוקול:
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כאלה עם מדרגות חיצוניות ונגיש נגדם תביעה"? שאלתי היא:  81"למה שלא נתפוס איזה  

בנו ואף אחד לא יעשה לכם כלום, מדוע היום אתה אם אתה יודע שנאמר לאנשים לכו ת

משפחות שבנו בידיעה ובעידוד כנאמר לעיל ולהגיש נגדם תביעה  81יכול לצאת כנגד 

? מי יבחר אותנו? על פי איזה קריטריונים? ומה הם שונים 81-משפטית? ומי הם יהיו ה

 מהמאות שכבר עשו זאת?

 

 מדרגות חיצוניות:בנושא -תשובה לשאילתא של אורי תנעמי

בבית המשפט ובין יתר העדים  8198במרץ  9-מאחר והנושא נמצא בהליך משפטי וידון ב

גם אני זומנתי להעיד. על פי חוות דעתו של היועץ המשפטי, עו"ד יורם מושקט, אני מנוע 

 להתייחס לנושא בטרם יסתיים המשפט.

 

 אורי תנעמי:

 את מי המועצה תבעה?

 

 אריה פכטר:

במרץ מתקיים המשפט  9-שבים נתבע על מדרגות שבנה ללא אישורים, ובאחד התו

 בראשון לציון ואני צריך להעיד שם. אחר כך מה שהשופט,יחליט.

 

 אורי תנעמי:

שבלי קשר למשפט הספציפי הזה אתה לא צריך להסתתר אחרי היועץ המשפטי  באני חוש

 ולענות בגדול.

 

 אריה פכטר:

שאני לא בורח משום שאלה. אני מקיים הנחיות  ואתה יודעאני לא מסתתר ולא מתחמק, 

 של היועץ המשפטי.

 

 הכנסת עובדים מקורבים: -אני עובר לשאילתא השניה 

ברחבי הישוב נשמעות טענות על הכנסת עובדים מקורבים. מדוע לא מפרסמים כמקובל 

נים ונסיון מודעת דרושים וכך כל מי שמתאים לתפקיד יוכל להגיש מועמדות ע"פ קריטריו

 לתפקיד המוצע ולא להציע בשלוף וסתם מאן דהוא שחשקה נפשכם בו?

 

 לגבי העסקת עובדים:-תשובה לשאילתא של אורי תנעמי

המועצה פועלת אך ורק על פי החוק. עובדים אינם מתקבלים לעבוד במועצה שלא בדרך 

זמניים דרך  וועדת בחינה שממונה על ידי משרד הפנים. אנו מעסיקים עובדים זשל מכר

 קבלן כ"א שזכה במכרז של החברה למשק וכלכלה, הכל כאמור על פי החוק.
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 אורי תנעמי:

 עובדים נכנסים דרך קבלן ואחר כך עושים סיבוב ונהפכים לעובדי מועצה.

 

 אריה פכטר:

 אתה מדבר על בן המשפחה שלך שעובד דרך קבלן?

 

 אורי תנעמי:

 אני מדבר באופן כללי.

 

 רוטברט:משה 

 אנחנו מדברים על החבר האישי שלך.

 

 אריה פכטר:

 2שנה יו"ר הצופים,  98הלוואי ויהיו לנו עוד תושבים כמוהו, הבחור היה בהתנדבות 

שנים בלי כסף, אני הכנסתי אותו לתפקיד מסוים  2שנים יו"ר ועד בית ספר, מאמן כדוריד 

שנכניס מישהו מבחוץ? עניי עירך  דרך חברת כ"א, אז מה קרה? ריבון העולמים, יותר טוב

 קודמים.

 

 אורי תנעמי:

 איך המצאת את התפקיד?

 

 אריה פכטר:

בכל הישובים בסביבה קיים תפקיד כזה, אבל לנו לא הייה עד היום ואין מה לעשות קיים 

צורך בענין. זה משרת את התושבים ואתם צריכים להתבייש כאשר אתם מעלים את השם 

 מה התנדבתם עד היום.כובלתי נסבל. ראיתי  שלו ברוע שלכם, מרגיז

 

 משה רוטברט:

 ובמה אתה התנדבת?

 

 אריה פכטר:

והייתי בהנהלת הפועל אזור  אולי אתה לא יודע, במשך שנים אימנתי קבוצת כדוריד בחינם

 בחינם.

 

 יעקב פרידמן:

זה שהוא עובד. כאן יחירות, לא קיבלנו תלונה על מינוי אבכבר שלוש וחצי שנים מה

הפוליטיקה מדברת. בינתיים המועצה מקבלת תעודות הצטיינות, יש פה היום כמה 

 תושבים, אז הפוליטיקה מדברת. תמשיך לעשות דברים טובים בישוב ויישר כח.
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 אורי תנעמי:

 יופי יענקלה, תמשיך לתת לו יד. זה לא בסדר ולא אסתטי.

 

 אריה פכטר:

 של הירוקים:אני ממשיך בשאילתות 

 

שם בדעת המועצה להקים גני ילדים  22מהי התב"ע מאחורי רחוב משה שרת  :9שאילתא 

חדשים. נבקש לראות המסמכים. האם נבדקו נתוני איכות אוויר ורמת רעש במתחם זה ואם 

 יעל מידן ברק. -כן מה היו תוצאות הבדיקה 

 

 של הירוקים. 9תשובה לשאילתא 

. יעודי הקרקע שב"צ 9116בתוקף מאוקטובר  86מאא/במ התב"ע הקיימת במקום היא 

 )שטח לבניה ציבורית(.

 

 משה רוטברט:

 מה עם ההמשך של השאילתא?

 

 אריה פכטר:

זה תפקידה של הועדה לתכנון ובניה הם אמורים לבדוק ולתת לנו אישורי בניה. לי יש 

 נתונים של איכות הסביבה שאומרים שאנחנו בהרבה מעל התקן.

 

 מידן ברק:יעל 

כתוב שרצוי שמבנים המשמשים לחינוך יורחקו מאיזורי תעשייה, מקורות רעש, קרינה, 

. במידה והמבנה קרוב לאחד זיהום אויר, אבק, מתקני חשמל, בזק וחברות התקשורת

 מאלה, יש לקבל חוות דעת מהמשרד לאיכות הסביבה.

 

 אריה פכטר:

 לשיטתך צריך לסגור את כל הגנים בישוב.

 

 פרידמן: יעקב

 אז בואו ונסגור גם את החטיבה.

 

 יעל מידן ברק:

, סמוך לאופיס וגן נוסף אתה 9גנים אתה הולך למקם על יד הגשר סמוך לכביש  3 - 8

 מתכנן היכן שהיום נמצא בית הכנסת היביל שעשר מטר ממנו נמצא טרנספורמטור.
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 אריה פכטר:

שהשכילה להריץ מהר את גני הילדים על מנת במקום שתבואו ותגידו שאפו גדול למועצה 

ילדים יוכלו להיות בגנים של המועצה, אתם מחפשים  911שבשנת הלימודים הבאה עוד 

 איך לתקוע מקלות בגלגלים.

 

 יעל מידן ברק:

, יש לי חו"ד של אדריכלית הדה בר רצון  אתה הולך להקים גני ילדים בשטח הכי מזוהם

 שאני מקריאה אותה.

 

 ברק . היא נתנה ללא כל תמורה כספית או   –חוות  דעת זו ניתנת לבקשת הגב' יעל מידן  . 9

 טובות הנאה . מטרתה למקסם את התועלת בשימוש המגרשים המיועדים לצרכי ציבור.     

 

 כיתות גן ליד הגשר הירוק , גרוע עקב המפגעים הקרובים   8.  המיקום המוצע לבניית  8

 אליו:      

 פעל אופיס טקסטיל.מ     

 + מסילת רכבת 9קרבת כביש      

 קרבת מתח גבוה.     

 

 מ"ר     611 -ששטחו  כ  186מיועדים לצרכי ציבור , למגרש  187+  186.  מגרשים 3

 מ"ר מיועד   9831ששטחו   187כנסת . מגרש  –הוגשה בקשת הקצאת קרקע לבית      

 לבניית  מעונות יום וגני ילדים .     

 כיתת גן תקנית ולידה מבנה קשיח שהוקם ע"י משרד השיכון  187במגרש כרגע  יש       

 . 8191בשנת       

 לא ידועה  לי המטרה שלשמה הוקם  המבנה , אולם כרגע הוא משמש כבית כנסת.                        

 מ"ר. 98 –בפינת המגרש קיים מבנה טרנספורמטור של חברת החשמל בשטח של כ       

 במצב הקיים לא ניתן לבנות  כתה נוספת במגרש זה למרות התב"ע שמתירה בנייה       

  + מרתף בתכסית זהה.  21%קומות בתכסית של  3של       

 חלקן או  –בניה נוספת במגרש זה תוכל להתבצע  רק  אם יבוצעו הפעולות הבאות       

 כולן .      

 

 ל כתת הגן הקיימת .א.  בניית כיתה נוספת ע      

 

 ב.  הריסת המבנה המשמש כרגע כבית כנסת ובניית כתת גן בקומת קרקע + כתת גן       

 בקומה א' . כל זאת בתנאי שהמשרד  לאיכות הסביבה יאשר בניית גן ילדים                

 בקרבה כה גדולה למבנה טרנספורמציה.           

 .ריק כרגע ואין בו שום הפרעה לבניית כתת גן אחת או שתי כיתות גן  186מגרש           
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 הצעותיי הן : 

 שפועל בו בית כנסת , יוקצה לבית כנסת  187. כי יוחלפו המגרשים : חלק ממגרש 9 

 , בו ניתן להתחיל בבניה מידית של כיתת גן אחת או שתיים.186ויוחלף במגרש      

 

 ערוב שימושים  186.  אם לא ניתן להחליף את  המגרשים , אפשר ליצור במגרש 8

 כאשר כיתת הגן בקומת הקרקע ובית הכנסת מעליה בקומה א' .     

 

 הערה : 

 

 קיים בית כנסת על כתת הגן ברחוב הרצוג בחולון ולידיעתי ה"שידוך " עובד. 

 ברסקו ב' בקריית שרת , ובקריית בן גוריון   קומתיים :  –בחולון קיימים מספר גני ילדים דו   

 )אשכול גנים (.  

   

 

 אריה פכטר:

 החינוך יורחקו, רצוי. בעצמך הקראת, שרצוי שמוסדות

 

 יעל מידן ברק:

 גם בקנטרי יש שטח.

 

 אריה פכטר:

כמה שאת חכמה, בקנטרי זה שטח שלנו? הזכיון של הקנטרי היה רק לקנטרי. גברת 

 אני מבקש לא להפריע, קרסנפיור

 

 אריאל ויסוול:

 עד היום ילדי אזור מודים לך על סגירת הקנטרי בישוב.

 

 משה רוטברט:

לא נעים לי להגיד לך היכן הייתה תקועה הלשון שלך וישבת בשקט כאשר היה פה אמנון 

 זך.

 

 אריה פכטר:

נטיות, זה לא אדון רוטברט, אני הייתי מציע שההתבטאויות שלך יהיו קצת יותר אינטליג

 מתאים לך לדבר ככה.

 

 של הירוקים" 8אני עובר לשאילתא 

 

מהם שיקולי המועצה לבנות גני ילדים מתחת לגשר הירוק וליד אופיס טקסטיל, במקום 

מ"ר  8311-שם קיימת תב"ע מאושרת לבניית גני ילדים בגודל של כ 27ברחוב ירושלים 

 בית ה כנסת באותו המגרש   יעל מידן ברק.האם ניתן לנייד זכויות בנייה מגני הילדים ל
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 :8תשובה לשאילתא 

אלו השטחים הפנויים לבניית מבני ציבור הקיימים באזור לבניית גנים. לא ניתן לנייד 

 זכויות בניה.

 

 

 אריה פכטר:

₪ אנחנו לא רצינו לעשות את גני הילדים במקום הספציפי הזה. זה עולה לנו יותר ממיליון 

תוספת, צריכים לנקות את כל הטינופת שהייתה שם, להקים חומה מסביב וכו'. הייתי שמח 

 אם הייתי יכול לעשות גנים במקום אחר.

 

 יעל מידן ברק:

נסת וגן ילדים יהיה על אתה יכול, במקום בית הכנסת. קודם אתה בונה בית כ

 הטרנספורמטור.

 

 יעקב פרידמן:

 בית כנסת זה חשוב.

 

 יעל מידן ברק:

 אלף תושבים? 98-בישוב, זה לא מספיק  ל 93יש 

 

 יעקב פרידמן:

 צריך כמה שיותר. אנחנו עושים לטובת הישוב ואתם עושים פוליטיקה, זה ההבדל?

 

 אריה פכטר:

לנו את האישורים של הגופים המוסמכים, אנחנו נבנה, אנחנו לא מעל החוק, וברגע שיהיו 

 לא לפני כן.

 

 משה רוטברט:

 מטר רק לגני ילדים. 8311יש לך 

 

 אריה פכטר:

 מטר, זה כל המתחם. 8311

 

 יעל מידן ברק:

 אתה לא מכיר את התב"ע.

 

 אריה פכטר:

 :3טוב, אני עובר לשאילתא 

 

האם השער בקצה רחוב חנה סנש עונה על תקנות רישוי עסקים? השער צריך לשמש את 

מגרש הכדורגל כשער חירום בלבד, אך בפועל משמש כשער כניסה ויציאה ראשי למגרש 

תוך יציאה לכביש ראשי זאת בניגוד לחוק ותקנות צו רישוי עסקים. מי אישר זאת?  משה 

 רוטברט
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 קים:של הירו 3תשובה לשאילתא 

השער ממגרש הכדורגל הפונה לרחוב חנה סנש, אינו מוגדר על פי המשטרה כשער חירום 

אלא כשער לכניסת שחקנים ורכבי חירום )אמבולנס, משטרה וכו'(. שער החירום על פי 

 אישור המשטרה, הינו השער בצידו הצפון מזרחי של המגרש(.

 

 משה רוטברט:

ס רכבי חירום בשער המערבי ילמה צריך להכנאם שער החירום הוא בצד הצפון מזרחי, 

 ו בשע"ח מהשער הזה כאשר הרחוב חסום.סנכהפונה לחנה סנש? ודבר שני, איך יי

 

 אריה פכטר:

היית פעם במגרש הכדורגל? אתה יודע על מה מדובר, מה קורה אצלכם, פונה אליכם אדם 

שלהם ורצים  ילדים וההורים 311אחד ומתלונן ואתם ישר קופצים ומצדכם שיסבלו 

הורים, ככה אתם רוצים  311שאילתא סוף העולם.  אתם רוצים לשרת אדם אחד כנגד 

 שננהל את המועצה? כל הכבוד לכם.

 

 אריאל ויסוול:

זה גם לא נכון מה שרוטברט אומר, אני השכן הקרוב, לא זה שפנה אליכם והשער לא 

 חסום ולא היה חסום.

 

 אריה פכטר:

 הרביעית של הירוקים:אני עובר לשאילתא 

למיטב ידיעתנו, בשנים האחרונות נתקבלו לעבודה במועצה קרובי משפחה של עובדים 

? נבקש אישורם 8199ונבחרי ציבור. האם הם התקבלו על פי הוראות חוזר מנכ"ל ממרץ 

    8199של היועץ המשפטי עבור כל אחד מהעובדים הללו שהתקבלו לעבודה החל ממרץ 

 

 :2 תשובה לשאילתא

ל העובדים אשר נכנסו לעבוד במועצה, נכנסו בהתאם לחוק ולתקנות משרד הפנים. כולם כ

 עברו ועדות בחינה ולאחר פרסום מודעת דרושים כנדרש.

 

 של הירוקים 2שאילתא 

 .98, 99נבקש לראות אישורי פקיד היערות לעקירת כל עצי האיקליפטוס במגרשים 

 

 בני שגיר:

 סליחה אני מצטער. אני לא שאלתי שאילתא זו.
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 משה רוטברט:

 בני יש לו מנהג שהוא מוחק שאלות, אז הוא לא שאל.

 

 :בני שגיר

 .יעץ איתי, אני אשאליכאשר אתה תת

 

 אריה פכטר:

 לא ביקשו ממך אישור? אני רק אומר לך זה  עבירה פלילית.

 

 בני שגיר:

 עזוב, עכשיו זה בסדר, תעבור הלאה.

 

 אריה פכטר:

 לסעיפים שעל סדר היום:אני עובר 

 

 עצה.ומישיבת המ 28/98: אישור פרוטוקול 8סעיף 

 

 יעל מידן ברק:

אני מתנגדת, אתה העלית את נושא הקמת גני הילדים ואני חוזרת ואומרת יש לנו חו"ד 

 שאומרת שהמקום אינו מתאים.

 

 אריה פכטר:

 מה זה קשור לאישור הפרוטוקול?

 

 יעל מידן ברק:

 את תמיכתי, אנחנו מתנגדים.אני רוצה להסיר 

 

 אריה פכטר:

 מי זה אנחנו?

 

 יעל מידן ברק:

משה ואני מתנגדים למקום המוצע להקמת גני ילדים ברחוב שפרינצק וצר לי על כל אחד 

 שיושב פה ועוצם את עיניו ושם את הילדים שלנו שם.

 

 אריה פכטר:

 בת כאן.תרשי לי לא לענות לך, חבל על הזמן. בושה לאלו שבחרו בך לש
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 מחליטים:    

 הפרוטוקול מאושר ברוב קולות   

 נגד -יעל ברק מידן ומשה רוטברט    

 

 סעיף שלוש:

 שינוי בתעריפי ארנונה לבנקים וחברות ביטוח:

במכרז והולכים לבנות שם שני בניינים. זה  אפרידר ומול איתורן, זכ 98, 99במגרשים 

 היה מכרז שפורסם מספר פעמים, עד שניגש מישהו רציני וזכה.

ת הביטוח הכשרת רהשמחה היא כפולה, כי הכוונה להכניס שם את בנק הפועלים ואת חב

לשנה, בזמן שבנקים ₪  11 הישוב. על מנת שתבינו, עסק רגיל משלם ארנונה למ"ר

ההבדל בהכנסה הוא עצום, אבל הם  מתנים את  למ"ר.₪  613מת וחברות ביטוח משל

האלטרנטיבה היא שהם ₪,  211-ל 613-נפחית את הארנונה משההגעה שלהם לכאן בזה 

למ"ר, לכן אני חושב שזה יהיה ₪  11לא יבואו ויהיו משרדים ועסקים רגילים ואז נקבל 

 מהלך נבון מאוד. 

פחית ארנונה, אנחנו יכולים לבקש, ללא אישורים אני רוצה להבהיר שזה לא בסמכותנו לה

  מהאוצר ומשרד הפנים לא נוכל לשנות, אבל דבר ראשון צריכה לצאת בקשה מהמועצה.

לקראת שנת  8198הבקשה תוגש על ידינו עם צו המיסים שאנחנו אמורים לאשר בנובמבר 

ת הביטוח . בימים הקרובים הם עומדים לחתום על הסכם עם בנק הפועלים וחבר8193

  ומחכים לראות מה נחליט כאן היום.

 למ"ר.₪  338-הם גם ביקשו שנפחית סיווג נוסף מחסנים ל

 

 מחליטים:    

 המועצה מאשרת פה אחד לפנות למשרדי הפנים והאוצר ולבקש   

 שינויים והפחתת ארנונה בסיווגים הבאים:   

 למ"ר₪ 211-למטר ל₪  613.36-סיווג חברות ביטוח ומבטחים מ   

 מבנים  339כמו כן להוסיף תת סיווג לסיווג הבנקים שייקרא                                

למ"ר            ₪ 211המשמשים כמשרדי הנהלת הבנק, התעריף המבוקש    

 מבנים המשמשים כמרכזי-338ותת סיווג נוסף לבנקים שייקרא    

 למ"ר.₪  311והדרכה. התעריף המבוקש  מיחשוב   

 

 לגזבר המועצה על פי אישור משרד הפנים 2%-הגדלת שכר בכירים ב סעיף ארבע:

 

 מחליטים:    

 נוספים על תפקידו כגזבר על פי 2%-הגדלת שכרו של הגזבר ב   

 מאושרת פה אחד -אישור משרד הפנים    
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 שהסתיימו אישור המועצה לסגירת תברי"ם סעיף חמש:

 21,819הקמת גן ילדים בשכונת בנה ביתך שהסתיים בגרעון של  - 222מדובר בתברי"ם 

₪  82,967הקמת גן ציבורי ברחוב חנה סנש שהסתיים בגרעון של  - 218בתב"ר ₪ 

 ₪. 919,199שיפוצי קיץ שהסתיים בגרעון של  - 213ובתב"ר 

 סך הגרעון בתברי"ם, יכוסה מקרן היטל השבחה.

 

 חליטים:מ    

 סגירת התברי"ם מאושרת פה אחד   

 

 תשתיות מיחזור ותכנון כספי - 219הגדלת תב"ר  סעיף שש:

ומתקציב ₪  13,721המשרד לאיכות הסביבה הוסיף לנו ₪,  386,111התב"ר היה 

 ₪. 92,721המועצה תהיה תוספת של 

 ₪. 291,162סך כל התב"ר יהיה לאחר ההגדלה 

 

 מחליטים:    

 המועצה מאשרת פה אחד את הגדלת התב"ר   

 

 8199לשנת  2: אישור הדו"ח הרבעוני מספר סעיף שבע

בצורה מאוזנת  8199יש למישהו הערות, או מילה טוובה חס וחלילה על זה שסיימנו את 

 ועם עודף קטן?

 

 אורי תנעמי:

ה צריך לא הי₪, מליון  22ובפועל הוצאנו ₪ מליון  26הוא  8199-אם קבענו שהתקציב ל

 לאשר את זה במועצה?

 

 משה אלזרט:

הביצוע לא חייב להיות כמו בתקציב, מה היה קורה לו היה הפוך? ברגע שאתה משנה את 

 התקציב מגדיל או מקטין, אתה צריך להביא לאישור המועצה.

 

 אורי תנעמי:

 מליון. 8-אבל הגדלת את התקציב ב

 

 משה אלזרט:

מליון וכן גם ההכנסות. אתה קובע  8-גדל ב לא, התקציב נשאר אותו הדבר, הביצוע

בתחילת השנה תקציב ומאשר אותו, אתה לא יכול לדעת מראש כמה תגבה ארנונה ותקבל 

לא תיקח? ₪  861,111מענק משר הפנים  8199כספים במשך השנה. קיבלת בדצמבר 

 לא טוב?₪, המועצה הצליחה לגבות בארנונה עוד חצי מליון 
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 משה רוטברט:

 מליון. 7 8199-התחייבויות וב₪ מליון  2היו  8191-ב

 

 משה אלזרט:

ינואר  92-דצמבר זה היה המצב, ב 39-ב₪. מליון  8תסתכל בנכסים ובהכנסות יש 

 מליון, המועצה שילמה להם סכום זה. 3-הספקים ירדו ב

 

 משה רוטברט:

 המועצה דחתה תשלומים?

 

 משה אלזרט:

 9,6ר, אתה לא משלם מראש, הנה יש לך אלא, משכורת דצמבר משולמת בתחילת ינו 

מליון, זה כבר  7-לחודש המועצה משלמת לספקים. אם תיקח ותוריד מה 92.כל ₪ מליון 

 יום. המועצה היום נמצאת 61מליון ואל תשכח שהמועצה משלמת לספקים שוטף +  2רק 

שקובע זה עם יש גרעון או   הרו"ח יודע שמ במצב הכי טוב שיכולה להיות. אתה בתור

 עודף, אם המועצה בעודף זאת אומרת שהמצב מצויין.

 

 אריה פכטר:

 רוטברט, אני יכול להרגיע אותך אם אתה מודאג שנקבל פרס ניהול תקין גם בשנה הבאה.

 

 מחליטים:    

 הדו"ח הרבעוני מאושר ברוב קולות   

 יר, יעל מידן ברק, אורי תנעמימשה רוטברט, בני שג - 2נמנעים:    

 אליהו פילורזדה                    

 

 גני ילדים 3לבניית  212: הגדלת תב"ר סעיף שמונה

יי השבוע לבשר לי אלגני ילדים, אורי התקשר  8 -בישיבה הקודמת אישרנו תב"ר ל

קיבלנו גנים, אני יודע שבדרך יש אישור לגן נוסף. עדיין לא  8שמשרד החינוך אישר לנו 

הרשאה תקציבית כנראה נקבל בקרוב ואנחנו מבחינתנו עושים את כל ההכנות ע"מ 

 שברגע שכל הבירוקרטיה תסתיים, נוכל מיד לבנות ולעמוד בלוח הזמנים שנקבעו בנושא.

מהיטל ₪,  666,111משרד החינוך הוסיף ₪ מליון  9,6התבר שאישרנו היה על סך 

כאשר סך כל התב"ר לאחר ₪,  9,139,111  -וסך כל ההגדלה  362,111השבחה עוד 

 ₪. 8,639,111ההגדלה 
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 מחליטים:    

 התב"ר מאושר ברוב קולות   

 יעל מידן ברק מתנגדת. לטענתה עקב הקמת הגנים במקום שאינו    

 מתאים.   

 

 אריה פכטר:

לאישור  אחת בנושא שינוי תב"ע -הצעות לסדר יום  8דבר אחרון, אורי תנעמי העלה 

מדרגות חיצוניות, והשניה בנושא קבלת עובדים חדשים.היות ודנו בשני הנושאים בתחילת 

 ת, אני מציע להסיר את ההצעות מסדר היום.הישיבה וניתנו תשובו

 

 6 -בעד  

 בני שגיר 9 -נמנע  

 אורי תנעמי, אליהו פילורזדה, משה רוטברט, יעל מידן ברק. -נגד  

 

 אורי תנעמי:

 יאל אתה לא יכול להצביע.סליחה ,אר

 

 אריה פכטר:

 למה לא? אף אחד לא הזכיר פה שמות.

 

 משה רוטברט:

 ההצבעה לא חוקית. -אני מבקש לפרוטוקול 

 

 אריה פכטר:

זה לא נכון, כי קודם כל בני נמנע, דבר שני אם אריאל מנוע מלהצביע אז גם אורי מנוע 

 ומאותה סיבה.מלהצביע 

 

 הישיבה. אני מודה לכולם ונועל את

 

 

 

 

 

 אריה            פכטר      חכים משה         

 

 ראש          המועצה      מנכ"ל         המועצה

  


