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 11/11פרוטוקול מישיבת מועצה    
 מישיבת מועצה מהמניין שהתקיימה ביום שלישי        

  1111בפברואר  11יח' באדר א' תשע"א                              
 
 
 

 : אריה פכטר, אפרים זילוני, אריאל ויסוול, יעקב פרידמן, מזל שאול,נוכחים
 יעל ברק מידן, אורי תנעמי, אליהו פילורזדה יוסף מגנזי, בני שגיר,               

 
 משה רוטברט.חסר: 

 
 11:11הישיבה התחילה בשעה 

 11:11הסתיימה בשעה 
 
 
 

 על סדר היום:  
 

 תוכנית עבודה –. הצגת מצגת על ידי מר סמי עטר מנהל מח' החינוך 1 
 המחלקה לחינוך במועצה.של                

 ועצה.. תשובה לשאילתות של חברי המ1 
 11/11. אישור פרוטוקול מישיבת מועצה 1 
 1.1.11. אישור פרוטוקול מועדת מכרזים מיום שלישי 4 
 1/11. אישור הזוכים במכרז 1 
 4. אישור הדו"ח הכספי הרבעוני מספר 6 
 11%. אישור הנחה בארנונה למשפחות שילד ושורגי בגובה 7 
 יית ככר בצומת בנ - ₪ 111,111על סך  111. אישור תב"ר מספר 8 

 המצודה-האיכרים               
 עבור תכנון רח' משה שרת ₪ 111,111על סך  111. אישור תב"ר מספר 1 
 פיתוח גן ברח' חנה סנש - ₪ 111,111על סך  111. אישור תב"ר מספר 11 
  

 אריה פכטר:
כמו שהבטחתי, מנהל מחלקת החינוך יציג לנו מצגת על כל מה שנעשה בחינוך 

 כניות עתידיות.ותו
 דקות(. 11-)מנהל מחלקת החינוך הציג מצגת של כ

 
 אריה פכטר:

 אני עובר לשאילתות שעל סדר היום.
 

 בני שגיר – 1שאילתא 
 1111מהי מדיניות המועצה כלפי דירות ובתים שבוצעו בהם חריגות בניה משנת 

 ואילך? נבקש לקבל רשימת כתובות בהן הוגשו תביעות בגין עבירות בניה
 

 תשובה לשאילתא של בני שגיר:
 א. במידה ואפשר להכשיר את הבניה/או החריגה בצורה חוקית, ניתנת אפשרות

 להסדיר זאת.     
 ב. במידה ואין אפשרות כזאת או שאין ברצון התושב להסדיר זאת, מוגשת 

 תביעה.    
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 ת בניה, נשמח במידה וידועה לך או לכל חבר מועצה או לכל תושב על חריגו 
 שמידע כזה יועבר לפקח במחלקת ההנדסה שיבדוק את הנושא ובמידת הצורך 
 תוגש תביעה. 
 

 יעל מידן ברק – 1שאילתא 
ת שנת הלימודים הבאה, נבקש לדעת כיצד מתפלג רישום התלמידים חלקראת פתי

 מימון, השבעה ויוספטל. –לכיתות א' החדשות בבתי הספר היסודיים 
כמה כיתות א' חדשות תהיינה בכל  ,ה תלמידים נרשמו לכיתה א'נבקש לדעת כמ

כמו כן נבקש לדעת כיצד על פי אילו  בית ספר וכמה תלמידים בכל כיתה.
 קריטריונים נקבע הרישום לבתי הספר.

 
 תשובה לשאילתא של יעל מידן ברק:

רישום התלמידים מתבצע על פי איזורי רישום. בתחילת השנה מופצת איגרת לכל 
הורים ושם קיימים כל הפרטים הנחוצים. נכון להיום הרישום עדיין לא הסתיים ה

וכמו כן השיבוץ ולפיכך כרגע אין באפשרותנו לתת מידע לגבי כמויות וחלוקת 
 התלמידים.

 
 יעל מידן ברק:

 זו תשובה מתחמקת.
 

 אריה פכטר:
 יקת?מכיוון שאני פוחד אז אני מתחמק. מתחמקת ממה? לתת לך תשובה לא מדוי

 
 בני שגיר:

משהו בכל זאת מסתתר כאן מהשמועות שמסתובבות באיזור לגבי בית ספר 
 השבעה.

 
 אריה פכטר:

 ממה? אמרתי שהרישום מתנהל לפי איזורי רישום.מתחמק  
 

 בני שגיר:
 הורים מתלוננים שהרמה שם נמוכה ולא רוצים לרשום שם את הילדים.

 
 אריאל ויסוול:

ה לכיתה א' אז לא טוב לך איזורי רישום? אני לא מה קרה? יש לך ילדה שעול
 מבין.

 
 אריה פכטר:

כיתות א' ביוספטל וכיתה  1כיתות א' בבית ספר השבעה,  1נכון להיום יש לנו 
ילדים בכיתה. אם  41במימון. הקריטריונים לכיתה א' של משרד החינוך זה 

כיתות.  1-ה לתלמידים, נקבל ממשרד החינוך הקצא 78יירשמו לבית ספר מסויים 
כיתות. היכן  1-נרשמים, נקבל שעות ל 81רק אם יהיו בבית ספר מסויים מעל 

ההתחמקות פה? עוד לא הסתיימו הרישומים ולא יכולים לדעת כמה כיתות יהיו 
 בכל בית ספר. סמי מה המספרים הנכונים להיום?
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 סמי עטר:
קבוצה של מעוכבי רישום . ישנם עוד 11, ובמימון 46, בשבעה 61ביוספטל נרשמו 

שנמצאים בתהליך פסיכולוגי שצריכים עדיין לעבור. יש עדיין בוגרי גן חובה שאין 
החלטה סופית לגביהם וכו'.שמועות גסות, רעות שאם הייתם נכנסים לעובי 

 בבית ספר השבעה הייתם נוכחים שלשמועות אין הצדקה. הקורה
 

 יעל מידן ברק:
 התגובות שאני מקבלת על הצהרונים הם מתחת לכל ביקורת.

 
 אריה פכטר:

אף על פי שהצהרונים זה בניהול המתנ"ס אני לא אברח מזה וגם מזל יושבת פה, 
 אבל לא הבנתי מה הבעיה שלך?

 
 יעל מידן ברק:

 הבעיה שלי זה בתיפקוד )על המבנה(.
 

 :אריאל ויסוול
 בעיה?הצהרונים רובם בגני ילדים, אז מה ה

 
 יעל מידן ברק:

 המבנים בבתי הספר במיוחד ביוספטל לדעתי לא מתאימים.
 

 אריה פכטר:
אני יכול לומר לכם שדאגתי להפחית את המחירים בצהרונים ואני חושב שאנחנו 

. יש דרישה ויש גידול עצום של ץהכי זולים בכל המרכז, יותר זולים מפרדס כ
 ילדים בצהרונים.

 
 מזל שאול:

 ה להוסיף שצוותי הצהרונים כולל המטפלות והמדריכות עוברות הדרכות.אני יכול
 

 אריאל ויסוול:
זה גם לא רציני לבוא ולהגיד שזה מתחת לכל ביקורת ולא לומר ספציפית במה 

 מדובר.
 

 יעל מידן ברק:
 מה אתה רוצה שאני אבוא ואגיד המטפלת הזאת והזאת...

 
 אריאל ויסוול:

 את אמרת כללית שהכל מתחת לכל ביקורת.לא לי, למי שצריך תגידי. 
 

 יעל מידן ברק:
 הרי על כל דבר שאני הייתי אומרת היית מוצא מה להגיד.

 
 אריאל ויסוול:

 כמובן, בדיוק כמו שאת עושה.
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 מזל שאול:
הגענו לפני שנה להסכם עם אריה שכל הצהרונים יהיו דרך המתנ"ס, על מנת לא 

חנו לא מתחרים אחד בשני ולכן הגענו להסכמה שצריך ליצור ניגוד אינטרסים, אנ
להפחית בעלויות בצהרונים ואני מודיעה לכם שיש לנו רכזת מעולה בצהרונים 

שעושה את עבודתה נאמנה. הכל מתנהל על פי שיקול דעת מקצועי. אם יש איזה 
 שהיא תלונה, אנחנו מוכנים לשמוע  ולבדוק כל תלונה לגופה.

 
 אריה פכטר:

דש הרי לא נבנה. אנחנו משתמשים במה שיש לנו. יכולנו לשחק ראש קטן מבנה ח
ולומר אין לנו מקום, אבל העובדה היא שכל הצהרונים מלאים ויש גידול בכמות 

 הילדים.
 

 מזל שאול:
אנחנו משפצים ככל יכולתנו, בשנה שעברה שיפצנו את המעון ביצחק שדה ואנחנו 

 ממשיכים ועושים מה שצריך
 

 ברק:יעל מידן 
 מבנה שראוי לבדוק אותו כל פעם, לא בטוח שהוא ראוי לצהרון.קיים ביוספטל 

 
 אריה פכטר:

מקרים  8אני רוצה להוסיף בהמשך לשאילתא של בני שגיר, שרק השבוע נשפטו 
תביעות  11של עבירות בניה ותושבים קיבלו קנסות וצווי הריסה, ובצינור יש עוד 

 שיתבררו בקרוב בבית המשפט.
 עובר לסעיפים שעל סדר היום.אני 

 
 11/11 אישור פרוטוקול מישיבת מועצה . 1
 

 מחליטים:    
 הפרוטוקול מאושר פה אחד.   

 
 בשלב זה עזבה חברת המועצה יעל מידן ברק את הישיבה.

 
 1.1.11אישור פרוטוקול מועדת מכרזים מיום שלישי . 4
 

 מחליטים:    
 הפרוטוקול מאושר פה אחד.   

 
 1/11ר הזוכים במכרז אישו. 1
 

 מחליטים:    
 המועצה מאשרת פה אחד את הקבלנים עומר ל. הנדסה   
 ומ. דרורי כזוכים במכרז עבודות שנתיות כבישים ומדרכות   
 ותאורה ועבודות חשמל.   

 
 אריה פכטר:

ניגש רק מציע אחד ואני בודק את הענין עם היועץ המשפטי. לאחר  1/11במכרז 
 נחליט כיצד לפעול בהמשך. קבלת חוות דעתו
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 4אישור הדו"ח הכספי הרבעוני מספר . 6
 

 מחליטים:    
 הדו"ח מאושר ברוב קולות   
 בעד 6   
 נמנעים: אורי תנעמי, אליהו פילורזדה ובני שגיר 1   

 
 11%. אישור הנחה בארנונה למשפחות שילד ושורגי בגובה 7
 

 מחליטים:    
 ההנחה מאושרת פה אחד.   

 
 עבור בניית כיכר בצומת - ₪ 111,111על סך  111אישור תב"ר מס' .8

 המצודה –האכרים                       
 

 מחליטים:    
 התב"ר מאושר פה אחד.   

 
 עבור תכנון רח' משה שרת. ₪ 111,111על סך  111אישור תב"ר מספר . 1
 

 מחליטים:    
 התב"ר מאושר פה אחד   

 
 .פיתוח גן ברח' חנה סנש - ₪ 111,111על סך  111פר אישור תב"ר מס. 11

 
 מחליטים:    
 התב"ר מאושר פה אחד.   

 
 תודה לכולם, אני נועל את הישיבה.

 
 
 
 
 
 

 אריה        פכטר     משה              חכים
 

 ראש     המועצה     מנכ"ל       המועצה
 
 
 
 


