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 11/11פרוטוקול מישיבת מועצה    
 

 מישיבת מועצה מהמניין שהתקיימה ביום שלישי  
 9111 מרץ 92ב' תשע"א  כג' באדר  

 
 

 אריה פכטר, אפרים זילוני, יעקב פרידמן, מזל שאול, אריאל ויסוול  נוכחים:
 מי,יוסף מגנזי, משה רוטברט, בני שגיר, יעל מידן ברק, אוריאל תנע                
 אליהו פילורזדה.               

 
 12:11הישיבה התחילה בשעה 

 12:11הסתיימה בשעה 
 
 

 על סדר היום:  
  
 . תשובות לשאילתות של חברי המועצה.1 
 .19/11. אישור פרוטוקול מישיבת מועצה 9 
 . אישור המועצה ליציאתה לגמלאות של העובדת אהובה אורן.1 
 לטובת עברת זכויות מרכז ₪ 782,111בסך  474. הגדלת תב"ר 4 

 הספורט למועצה.               
 ואישור 9111במרץ  4. אישור פרוטוקול מועדת תמיכות מיום 5 

 גובה התמיכות.                
 סלילת רחובות. –. אישור עדכון חוק עזר לאזור 4 

 
 אריה פכטר:

 אני מתחיל בשאילתות שעל סדר היום.
, יזוכר כבר כמה, אני מתייחס אליכם בכל הכבוד הראו אני חוזר בפעם אני לא

 11 -ביקשתי ששאילתות לא יגיעו ברגע האחרון. אני דואג לשלוח לכם חומר כ
 14ימים לפני הישיבה כאשר על פי החוק אני יכול להעביר את ההזמנה לישיבה 

שעות בלבד לפני. אני נותן לכם מספיק זמן, ותתייחסו בכבוד. בנוסף ביקשתי 
לכל שאילתא תהיה כתובת שנדע מי החבר או החברה במועצה ששלח/ה את ש

השאילתא. לא חשוב לי שאותה אחת שולחת למעשה את כל השאילתות. יש חוק 
 תעמדו בו ותפעלו על פיו.

 
 :1שאילתא 
פניתי לראש מועצת אזור בבקשה לקבל את התכנית המקורית  1.1.9111בתאריך 

נוי של חניון ציבורי סמוך למגדלי דנקנר אזור. ואת התוכנית המיועדת לאחר השי
 עד היום לא נענתה בקשתי.

בחניון ציבורי סמוך למגדלי  חניות 45הובא לידיעתי כי בדעת המועצה להוסיף 
 חניות שאושרו בתוכנית המקורית. 97דנקנר אזור נוסף על 

האם החניות הנוספות באות על חשבון שטח ירוק והאם יש בשינוי זה להביא 
 ?ת אזור התעשייה עם שכונת המגוריםפתיחת דרך שאינה מתוכננת המחברת א

 
 1תשובה לשאילתא 

 בשטח מתבצעות עבודות לפי התב"ע המאושרת.
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 יעל מידן ברק:
חניות נוספות.  45חניות. המועצה החליטה לעשות  97בתוכנית המקורית היו 

 אנחנו מבקשים לראות את התוכנית.
 

 אריה פכטר:
 ראי עד הסוף את המכתב ותיראי שיש לך שם את התשובה.תק

 
 יעל מידן ברק:

כתוב שם שעקב התנגדות חלק מהדיירים חזרו לתוכנית המקורית, בסדר אבל אני 
 רוצה לראות את התוכניות.

 
 אריה פכטר:

החניות. אם נרצה לבוא מחר ולעשות שינוי  97התוכנית היא התוכנית המקורית 
, נכון להיום אנחנו עושים בדיוק מה שמאושר בתב"ע. תב"ע אז נפעל בהתאם

לדעתי זו טעות גדולה והפסד של הדיירים, אבל יכול להיות שמישהו הדליק אותם 
לתת פתרונות חניה נוספים לדיירים ולמי שיבוא לבקר  ?רצינו השם כי בסך הכל מ

 אותם. לא רוצים, לא צריך.
 

 :9שאילתא 
. אודה ₪מליון  4-ר"ים שנתיים סך של כהמועצה שילמה עבור הקאנטרי בתב

 מו כספים אלה. נא לציין פירוט מדוייק.ללקבלת פירוט למי שו
 

 :9תשובה לשאילתא 
תשלומים  48-ב רמליון דול 1.5המועצה שילמה על פי פסיקת בית המשפט סך של 

 כמפורט:
 מליון דולר לשותפים יוחנן וחכשורי. 1/9 
 מליון דולר למרכז הספורט. 1 
 דולר )שולם בשקלים צמוד לדולר(. 11,951ל תשלום בסך כ 

 
 :1שאילתא 

תושבים פנו למחלקת ההנדסה במועצה וביקשו לקבל מספרי תיקים שנפתחו 
בבית המשפט בגין עבירות בניה. למיטב ידעתי זה מידע גלוי. מדוע מסרבים עובדי 

 ץיועהמועצה לתת מידע גלוי? אם המידע חסוי נא להמציא חוות דעת של ה
 ן.יהמשפטי של המועצה בעני

 
 :1תשובה לשאילתא 

בבירור שערכתי עם מהנדסת המועצה, הנ"ל טוענת שלא זכור לה מקרה בו פנה 
תושב/ת ולא קיבלו מענה. בכל מקרה המהנדסת פועלת על פי הנחיות היוע"מ 

 למועצה. יש לי פה מכתב של היוע"מ בעניין ולפיו היא פועלת.
 

 משה רוטברט:
 קבל עותק?אפשר ל

 
 אריה פכטר:

 חכים ייתן לך.
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 4שאילתא 
שמחנו לראות כי סוף סוף פונו גדר האיסכורית והקראוון וחומרי הבניין במתחם 

במשולש הרחובות ז'בוטינסקי כצנלסון היסמין. לצערינו נותרו במקום ערימות 
הזבל אשפה שלא פונו. מה מעכב את השלמת עבודות ניקיון השטח מערמות 

 שנותרו במקום באופן שיהיה נקי ואסטתי?
 

 :4תשובה לשאילתא 
אכן עבודות הנקיון לא הסתיימו במקום ויסתיימו בתקופה הקרובה. את כל 

 העלויות, הקבלן נתבע לשלם וגם תבענו אותו לדין.
. 

 משה רוטברט:
 תבעתם, ומה יצא?

 
 אריה פכטר:

ש. בית המשפט יפסוק מה ב. נקבע מועד חדצהוא זומן לבית משפט ולא התיי
שיפסוק, בינתיים פירקנו את הגדרות והתחלנו בניקיון שלא הצלחנו לסיים בגלל 

 הבוץ שיש שם,  גם זה יגמר בקרוב.
 

 משה רוטברט:
 על מה הוא עמד לדין?

 
 אריה פכטר:

 על בנית הגדר ועל קונטינר שהיה לו שם.
 

 משה רוטברט:
 ארנונה הוא שילם?

 
 אריה פכטר:

 שהיה שם קונטינר, הוא שילםכל זמן 
 

 :5שאילתא 
בישיבת מועצה לפני חודשיים הודיע ראש המועצה בתשובה לשאילתא שלנו כי 

לו פגישה בחברה הלאומית לדרכים. בין היתר היה אמור ראש המועצה  הנקבע
דיון הלדון בנושא הקירות האקוסטיים לאורך רחוב חנה סנש. מה היו תוצאות 

 חול שינוי בעקבות הפגישה ויבנו קירות כחוק?בנושא והאם י
 

 :5תשובה לשאילתא 
הנושא נמצא בבדיקה ע"י מע"צ וזאת לאחר פגישתי עם יו"ר דירקטוריון מע"צ 

 מר מיכה גולדמן.
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 :4שאילתא 
האם וכיצד אוכפת המועצה את חוקי העזר על עסקים שעוברים על חוקי העזר. 

 היתר. שימוש במדרכות וכבישים ללא
 

 :4תשובה לשאילתא 
בשלב ראשון אנו מזהירים ובמידה ואין תגובה מתאימה, אנו מגישים תביעות 

 ומערבים את משטרת ישראל אשר מגישה דוחות.
 

 יעל מידן ברק:
אני מסתובבת באיזור התעשיה ויש שם עסק חדש, בוא נאמר בשום איזור תעשיה 

למה לא? הוא פולש למדרכה בשום עיר שאני מכירה אין דבר כזה. נחמד לו 
 ולכביש ושם שם סחורה.

 
 אריה פכטר:

אני הפעלתי את המשטרה את מדברת על הירקן באיזור התעשיה אני מבין. 
שתוקעת לו דוחות על שמאל ועל ימין ואם זה לא יעזור נגיש נגדו תביעה. אני פועל 

 ם.באמצעים החוקיים שעומדים לרשותי. אני ממשיך לסעיפים שעל סדר היו
 

 19/11אישור פרוטוקול מישיבת מועצה  – 9סעיף 
 

 מחליטים:    
 

 הפרוטוקול מאושר ברוב קולות.   
 רוטברט נמנע מפני שלא היה בישיבה הקודמת.   

 
 אישור המועצה ליציאתה לגמלאות של העובדת אורן אהובה. – 1סעיף 

 
 קראתם את ההסבר ואתם מתבקשים לאשר.

 
  מחליטים:    
 מאשרת פה אחד יציאתה לגמלאות המועצה   
 של העובדת.   

 
 לטובת העברת זכויות ₪ 782,111בסך  474הגדלת תב"ר  – 4סעיף 

 מרכז הספורט למועצה               
 

 תשלומים אחרונים שיסתיימו  4תשלומים, נשארו עוד  44עד עכשיו שילמנו 
 .9111ביולי 

 
 :מחליטים    
 ולותהגדלת התב"ר מאושרת ברוב ק   
 נגד: משה רוטברט, בני שגיר, יעל מידן ברק. 1   

 
  9111מרץ  4אישור פרוטוקול מועדת תמיכות מיום  – 5סעיף 

 ואישור גובה התמיכות לגופים הנתמכים.               
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 :אורי תנעמי
אני חושב שחברי המועצה צריכים לדעת על פי מה חברי הועדה מחליטים לתת 

 .₪ 1,111ולשני  ₪ 11,111לאחד 
 

 אריה פכטר:
הועדה יושבת עם כל המסמכים ומפעילה את השכל הישר. העמותה שקיבלה 

היא חדשה וזאת שנה ראשונה שהיא מקבלת תמיכה באזור. במשך השנה  ₪ 1,111
נבדוק ונראה אם היא עושה את מה שהיא הגישה ופועלת על פי התוכניות שהגישה 

 לה בשנה הבאה.במידה וכן סביר להניח שתקבל הגד
 
במידה ויתגלה שהיא איננה מבצעת את הפעילות שהתחייבה לה או שהפעילות  

 משרתת גורמים מחוץ לישוב, ההקצבה תקטן או תתבטל בכלל.
 

 מחליטים:    
 המועצה מאשרת את פרוטוקול הועדה המקצועית    
 ואת התמיכות לגופים  4.1.9111לתמיכות מיום    
 ן, ברוב קולות.כמפורט בטבלה שלהל   
 נגד: אורי תנעמי, אליהו פילורזדה, משה רוטברט, 5   
 בני שגיר, יעל מידן ברק.              

 
 

  9111רשימת תמיכות שנת 
 
 

תמיכה  בקשה שם העמותה
שאושרה שנה 

 קודמת

 תמיכה
שאושרה 

9111 

 הערות

  995,111 995,111 995,111 אזור למען הספורט
בית מדרש גבוה 

 לתורה
71,111 44,111 44,111  

  149,111 115,111  195,111 תנועת הצופים
 לא הוגשה בקשה  11,111  אור חקק

  95,111 95,111 95,111 מרכז החסד
  95,111 95,111 111,111 בית חב"ד

  41,111 41,111 111,111 מעון יום מק"ד
  8,111 8,111 91,111 ויצו

  91,111 91,111 15,111 אזור עתיד לספורט
  4,111 4,111 18,111 אקי"ם

  11,111  41,111 בני עקיבא
  1,111  111,111 קו הזהב
  1,111  1,111 בני יעקב

   18,111     רזרבה
  582,111 428,111 841,111 סה"כ
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 סלילת רחובות –אישור עדכון חוק עזר לאזור  – 4 סעיף
 

 5סלילת רחובות קבעו שתוקפו יפוג בעוד מסתבר שכאשר אישרו את חוק העזר 
. לכן פנינו למשרד שמומחה בעניין לצורך 9111השנים הסתיימו בינואר  5שנים. 

 עריכת תחשיבים חדשים על פי הנחיות משרד הפנים.
המשרד של אופיר בוכניק ושות' רואי חשבון אכן ביצע תחשיב חדש שהוא שונה 

 במעט מהסכומים שהיו בח"ע הקודם.
 

 ן הטבלה:להל
 

התעריף החדש בש"ח  היטל כבישים
 למ"ר

התעריך הקיים 
 בש"ח למ"ר

 97.19 97.52 מרכיב קרקע
 52.11 52.92 מרכיב בנוי

 
התעריף החדש בש"ח  היטל מדרכה

 למ"ר
התעריך הקיים 

 בש"ח למ"ר
 11.49 11.52 מרכיב קרקע

 95.92 94.21 מרכיב בנוי
 

התעריף החדש בש"ח  היטל מעורב
 למ"ר

הקיים  התעריף
 בש"ח למ"ר

 18.74 12.18 מרכיב קרקע
 84.92 84.12 מרכיב בנוי

     
עזר חדש לפי  המועצה אמורה לאשר את התחשיבים החדשים ויפורסם חוק

 התעריפים הנ"ל.
 
 

 מחליטים:     
 עדכון חוק העזר כפי שהוצג למועצה   
 מאושר פה אחד.   

 
 אריה פכטר:

 הישיבה. תודה לכולם, אני נועל את
 
 
 
 
 
 

 אריה           פכטר     משה          חכים
 

 ראש       המועצה     מנכ"ל המועצה


