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 11/11פרוטוקול מישיבת מועצה     
 מישיבת מועצה מהמניין שהתקיימה ביום שלישי   
 5111ינואר  52כ' שבט תשע"א    

 
 

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

 
 12:51הישיבה התחילה בשעה 

 51:11הסתיימה בשעה 
 
 

 על סדר היום:  
 נבון קצב. –. פרידה מחבר המועצה העוזב 1 

 תוכנית אב לפיתוח אזור. –. הצגת מצגת 5  
 . תשובות לשאילתות של חברי המועצה.1 
 .52/11,11/11. אישור פרוטוקולים מישיבות מועצה 4 
 הקמת גינה ציבורית. – 424וי תב"ר נ. שי2 
 . סגירת תבר"ים שהעבודה בהם הסתיימה.6 
 אומנים באיזור התעשייה. 11-ל 66%. אישור הנחה בארנונה בגובה 7 
 . אישור המועצה ליציאתו לפנסיה מוקדמת  מטעמי בריאות ועל פי4 

 .המלצת רופא תעסוקתי של העובד ויצמן שלמה                
 

 אריה פכטר:
שלום לכולם, אנו נפרדים היום מנבון קצב ואני מעביר את רשות הדיבור לראש המועצה 

הקודם אמנון זך שעבד ומכיר את נבון הרבה שנים. אחר כך יאמר כמה מילים הרב המקומי 
 אברהם רוזנטל, ואני אדבר אחרון.

לאשר אותה ולאחר מכן נעבור אחר כך יציג בפנינו מר עידו אלונים תוכנית אב לאזור שנצטרך 
 לסדר היום.

 
הסתיימה הפרידה מנבון קצב והסתיימה המצגת של עידו אלונים. חברי המועצה  51:12בשעה 

 אורי תנעמי ואליהו פילורזדה עזבו את הישיבה.
 

 של חבר המועצה משה רוטברט: 1שאילתא מספר 
 

סמין. המקום פרוץ ומסוכן מזה שנתיים אנו מבקשים לטפל במתחם הרחובות ז'בוטינסקי הי
 ושוררת בו עזובה. עד היום לא נעשה שם דבר פרט למכתבים והסברים.

נבקש לדעת מדוע המועצה אינה מפעילה סמכותה במסגרת חוקי העזר, לפנות את המתחם 
 ולנקות אותו ולחיייב את בעל הקרקע. אנו בהחלט מציעים לעשות כן.

 
 משה רוטברט: – 1תשובה לשאילתא 

 
בות פנייתכם" אכן אנו מטפלים בנושא, הוגשה תביעה לפני מספר חודשים כנגד "בעק

המחזיקים בנכס ובמהלך חודש פברואר יידון העניין בבית המשפט וזאת מאחר ובפעם 
 הקודמת לא התייצב הנתבע לדיון.

 
 משה רוטברט:

 ארנונה הוא משלם?
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 אריה פכטר:
 .בטח, עד הגרוש האחרון

 
 שגיר בני –שאילתא 

 
אנו מבקשים לדעת האם הופסק תקצוב המועצה לשיעורי משחק של נוער בעייתי שהועבר על 

 ידי השחקן גדי רבינוביץ, ואם כן לאן עבר התקציב?
 

 בני שגיר: – 5תשובה לשאילתא 
 

אכן עבודתו של השחקן גדי רבינוביץ הופסקה וזאת עקב מיעוט החניכים אשר היו מעוניינים 
 בקורס זה.

 יב הועבר לטובת חבורת הזמר הייצוגית של הילדים במתנ"ס.התקצ
 

 אותי מעניין הישוב, אם הייתי רוצה להיות נחמד אז הייתי ממשיך לשלם לו.
 

 משה רוטברט:
 כמה ילדים היו בחוג שלו?

 
 אריה פכטר:

 מעט מאוד.
 

 בני שגיר:
 ששה ילדים.

 
 אריה פכטר:

 חישוב לאן עדיף להפנות את הכסף. ילדים, אז אתם תעשו 42היום בחבורת הזמר יש 
אני לא חיפשתי להיות פוליטיקאי, הייתי ענייני, למרות מספר נותני עצות שאמרו לי תמשיך 

 איתו.
 

 יעל מידן ברק: – 1שאילתא 
 

הקיר  ,בהמשך לפניות תושבים מרחוב חנה סנש בנושא בניית קיר אקוסטי בסמוך לבתיהם
אינו מונע מעבר זיהום אויר ורעש. הנושא הועלה על ידינו הבנוי היום בנוי באופן בלתי תקני ו

לפני כשנתיים, ראש המועצה היה אמור לפנות למע"צ למציאת פתרון. נבקש לדעת כיצד 
 מתקדם הטיפול בנושא.

 
 יעל מידן ברק: – 1תשובה לשאילתא 

 
חנה חבר המועצה אריאל ויסוול הכין עצומה של התושבים והחתים חלק גדול מתושבי רחוב 

נפגשתי עם מנכ"ל מע"צ מר אלכס וישניצר,   5111סנש לגבי הקיר האקוסטי. בחודש מאי 
 11-ן שהמנכ"ל פרש מתפקידו, אני אמור להיפגש בוכתוצאה מכך נעשו בדיקות רעש ומכיו

ינואר עם יו"ר הדירקטוריון, מר מיכה גולדמן על מנת לקבל תשובות על מספר נושאים, בין 
 קוסטי.היתר לגבי הקיר הא
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 אריה פכטר:
 אני עובר לסעיפים שעל סדר היום:

 
 מי בעד תוכנית האב שהציג מר עידו אלונים. :סעיף שתיים

 
 

 מחליטים:    
 המועצה מאשרת פה אחד את התוכנית.   

 
 

 11/11, 52/11: אישור פרוטוקולים מישיבות מועצה סעיף ארבע
 
 

 מחליטים:    
 הפרוטוקולים מאושרים פה אחד.   

 
 

 הקמת גינה ציבורית -  424: שינוי תב"ר  סעיף חמש
 
 

 הגינה הציבורית היכן שהבניינים של דנקנר.
משפחת פוטרמן עושים לי קונצים עם התשלום, בקיצור הם לא העבירו כסף עד היום ולכן 

 411,111-בעלים )דנקנר( והשתתפות  511,111יהיו ₪  611,111אנחנו משנים את התב"ר כאשר 
 מקרן היטל השבחה.

 
 משה רוטברט:

 איך תקרא לגינה?
 

 אריה פכטר:
ואני אקרא את הגינה ע"ש מישהו אחר. המועצה לא עשירה ₪  521,111א מישהו שיתן תמצ

 יותר מדי.
 
 

 מחליטים:    
 שינוי מקורות התב"ר    
 מאושר פה אחד.   

 
 הסתיימה: סגירת תבר"ים שהעבודה בהם :6סעיף 

 
 .תבר"ים שצריך לסגור אותםישנה רשימה של שישי 
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 גרעון הכנסות הוצאות שם הפרויקט מס' תב"ר 
 

 7,447 127,111 164,447 תוכניות וסקרים 412
 

עב' פיתוח סביבתי ליד  464
 דנקנר

771,617 641,111 21,617 

שיקום כבישים אזור  447
 התעשיה

422,142 721,111 142,142 

פסי האטה ברחובות  421
 שונים

172,471 121,111  52,471 

שיפוצי קיץ במוסדות  421
 חינוך

424,722 721,111 144,722 
 

 15,212 112,111 117,211 הנגשה לנכים ברחובות 424
 

 411,122 5,225,111 1,151,122  סה"כ
 

 
 

 סה"כ הגרעון בתבר"ים יועבר מקרן היטל השבחה.
 

 מחליטים:                                                         
  סגירת התבר"ים מאושרת פה אחד.                                      

 
 אומנים באיזור התעשייה. 11-ל 66%: אישור הנחה בארנונה בגובה סעיף שבע

 
 על פי ההסדר שקיים בין המועצה לאומנים כבר כמה שנים.

 
 מחליטים:                                                        

 פה אחד. תההנחה מאושר                                    
 

 סעיף שמונה:
היום הגיע אלינו העובד שלמה ויצמן עם מכתב מרופא תעסוקתי שקבע כי אינו מתאים 

 להמשיך בעבודתו לצמיתות ולכן יש לאפשר לו למצות את זכויותיו.
וא כבר כחצי שנה לא עובד וסובל מבעיות רפואיות, הוא ניצל את ימי החופשה והמחלה ה

 שנצברו לזכותו.
מי לגמלאות וזאת מטע 27במצב שנוצר אנחנו אמורים לאשר את יציאתו המוקדמת בגיל 

 בריאות ועל פי הרופא התעסוקתי וזאת כהליך של פיטורים.
 

 מחלטים:                                                            
                                                                  המועצה מאשרת פה אחד לעובד, יציאה                                        
 מוקדמת לגמלאות.                                       

 
 משה רוטברט:

טה שמביאים סעיפים ברגע האחרון על סדר היום מבלי שיסבירו לאחרונה התפתחה פה שי
 שום דבר ותצביעו בעד. אני לא חושב שזאת שיטה מקובלת
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 אריה פכטר:
 אני מפריע לך להביע דעתך בעניין?

 
 משה רוטברט:

 בנושא ההנחה לאומנים אני חושב שמן הראוי היה להביא את זה בצורה מסודרת.
 

 אריה פכטר:
 בסדר? מה לא

 
 משה רוטברט:

 .נעלמו יצירות
 

 אריה פכטר:
נעלמו יצירות, התלוננתי במשטרה, ודרך אגב דיווחו לי שנמצאו שתי יצירות. לגבי התוכנית, 

 מה נעשה בתמורה עם האומנים תיכנס  לסמי ותראה, זה פתוח וגלוי.
 

 :משה רוטברט
       אנחנו כאמור בעד ההנחה, אבל עם הסתייגות. 
 

 :דן ברקיעל מי
 ורוצים לדעת מה עלה בגורלם של אותם יצירות שנעלמו ונמצאו.

 
 אריה פכטר:

 
 תודה לכולם, אני נועל את הישיבה.

 
 
 
 
 
 

 משה         חכים                                                                      אריה        פכטר
    

  ראש    המועצה                                                 מנכ"ל המעוצה                      
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


