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 01/12פרוטוקול מישיבת מועצה    
 מישיבת מועצה מהמניין שהתקיימה ביום שלישי  
 0212אוקטובר  01י"ח בחשון תשע"א   

 
 

 אריה פכטר, יעקב פרידמן, אריאל ויסוול, יוסף מגנזי, משה רוטברט, נוכחים:
 בני שגיר, יעל מידן ברק, אורי תנעמי, אליהו פלורזדה.               

 
 אפרים זילוני, מזל שאול. :חסרים

 
 11:12הישיבה התחילה בשעה 

 .02:02הסתיימה בשעה: 
 
 

 על סדר היום:  
 תשובות לשאילתות של חברי המועצה. .1
 .01/12אישור פרוטוקול מישיבת מועצה  .0

 אישור המועצה לפרישתה לגמלאות של העובדת אהובה שליט. .3

 .אישור המועצה לפרישתו של העובד יעקב צקורל לגמלאות .4

 0211חידוש מסגרת האשראי בבנקים )משיכת יתר( לשנת  .1

 בכל בנק.₪  1,048,222      

השתתפות המועצה במימון אגרת  - 0211חידוש אישור המועצה לשנת  .1
 למועצה.מים וביוב לבתי כנסת ומוסדות הכפופים 

 משכר בכירים על 32%-אישור שכר בכירים לגברת אורלי מוסאי ) .7

 משרה(. 82%      

 ור הגברת שרה כהן כדירקטורית בתאגיד המים "מי ששקמה".איש  .8

 
 אריה פכטר:

דבר ראשון, אני רוצה לברך את מר אליהו פלורזדה שמחליף את נבון קצב, אשר 
התפטר מתפקידיו ברשות ומקווה מאוד שתהיה חבר מועצה ענייני לפחות כמו 

 שנבון היה.
ישיבה הקודמת כאשר אנחנו היום נתחיל את הישיבה במצגת כמו שהבטחתי ב

 הבאתי לאישור את תוכנית המיחזור.
נמצא איתנו מר גיל שהכין את תוכנית המיחזור בשיתוף פעולה איתנו, עם מרכז 

 השלטון המקומי ועם המשרד לאיכות הסיבה , בבקשה.
 

 מר גיל:
העביר סקירה של כחצי שעה ובמהלכה ציין שהמועצה יעילה מאוד בפינוי אשפה 

לעומת רשויות  ₪  087ון אשפה באזור כולל כל ההיטלים והאגרות )עלות פינוי ט
ומעלה( ועל מצב זה צריך ₪  312-טובות אחרות שעלות פינוי טון אשפה הוא כ

 לנסות ולשמור. אחר כך פירט את תוכנית המיחזור לשנים הבאות.
 

 אריה פכטר:
 1ו תודה רבה לגיל על המצגת ואני עובר לשאילתות שעל סדר היום. קיבלנ

 שאילתות מהירוקים.
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 :שאילתא ראשונה של חבר המועצה בני שגיר
בסיור שערכתי ראיתי כי בשטח הסמוך למבנה המשטרה יש ערימות זבל ופסולת 

והכניסה לשטח תחומה באבנים גדולות. ברצוני לדעת באיזו רשות גוף/אדם 
 ין.יענת פסולת וכיצד המועצה מתכוונת לפעול בכמשתמש בשטח להשל

 
אכן מאחורי הסוללה שפכו פסולת בנין, ולכן המועצה חסמה את   תשובה:

 הכניסה באבנים גדולות.
 

 בני שגיר:
באחד הסיורים של המשמר האזרחי ראיתי מישהו מזיז את האבנים ושופך שם 

 פסולת בנין.
 

 אריה פכטר:
כניסה  מאחר ולא יכולנו להשתלט על זה, אנחנו שמנו אבנים גדולות כדי למנוע

שם ובני תאמינו לי שאנחנו עושים הכל על מנת לתפוס את  תלשטח ושפיכת פסול
הפושעים למיניהם ואם ראית, חבל שלא לקחת מספר הטרקטור או הרכב שעשה 

 את זה וצילצלת ישר אלי.
ה שברגע שנתחיל לרשת במצלמות את הישוב, העניין יפסק וזה יהיה ואני מק
 בקרוב.

 
 משה רוטברט:

 ת הפקחים לשם.תשלח א
 

 אריה פכטר:
בערב, אתה לא מצפה שאני אשן  7זה לא נעשה בשעות הפעילות, זה נעשה אחרי  

 שם.
 

 משה רוטברט:
 עובדים, אתה יכול לשים שם אחד? 112יש לך 

 
 אריה פכטר:

עובדים, דבר שני אם זה היה רק במקום אחד תאמין לי שכבר  112קודם כל אין 
מקומות באזור כולל באיזור התעשייה  12- 8 -יש כ מזמן הבעיה הייתה נפתרת.

ששופכים לנו פסולת ולכן אנחנו מכניסים צלמות ומקווים בעזרתן להתגבר על 
 התופעה.

 
 :אני עובר לשאילתא השניה של בני שגיר

לאחרונה חזרה התופעה של קיום מופעי זיקוקין באולמי שמחות באזור. באחת 
ל אישור הפעלת זיקוקין די נור בקרבת מישיבות המועצה הקודמות הוחלט ע

 אזורי מגורים. אבקש לדעת כיצד בדעת המועצה לטפל בנושא.
 

לאחרונה המועצה העבירה לבעלי האולם התראה חמורה בעניין, לפני  תשובתי:
נקיטת צעדים משפטיים. נכון, שלאחר הפסקה ארוכה בזמן האחרון הם התחילו 

 ה צורך נתבע אותו.שוב עם זה. אנחנו לא נוותר ואם יהי
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 אני עובר לשאילתא של יעל מידן ברק:
היכן נמצאים הפקחים שהיו אמורים לפקח על אי הוצאת גזם ופסולת, על אי 

 חניה על מדרכות וכו'.
 

הפקחים מסתובבים בישוב, נכון שבשלושת החודשים האחרונים )יולי  תשובתי:
מעט ולא הורגש. לפני כשבוע אוגוסט וספטמבר( היה רק פקח אחד ולכן הוא כ

קיבלנו פקחים נוספים וכרגע מסתובבים בשטח שלושה פקחים והתוצאות 
 בהתאם.

 
 יעל מידן ברק:

 ור התעשיה מרגישים.זבאי
 

 משה רוטברט:
 במה הם עוסקים הפקחים?

 
 אריה פכטר:

 דוחות חניה, גזם, פסולת בנין, צואה של כלבים, בעקרון יש להם ייפוי כח על הכל.
 

 :שה רוטברטמ
אני מקווה שירגישו אותם, כי היום המצב גרוע מאוד. גם השניים שהיו הסתובבו 

 .רק באיזור התעשייה ובמרכז המסחרי
 

 אריה פכטר:
 אני עובר לשאילתא הרביעית של יעל.

 
אבקש לדעת מה סכום היתרה שנותרה בחשבון הבנק בו מתנהל החשבון של 

 .    31.7.0212גביית אגרת השמירה נכון ליום 
 

 תשובתי:
שכולו מיועד להתקנת מצלמות ₪  031,122בחשבון אגרת השמירה נותר סכום של 

 בישוב על פי החלטת המועצה.
 

 :שאילתא אחרונה של הירוקים
תחנות אוטובוס כמו כן נעלמה תחנה נוספת שהייתה מול  3ברחוב בן גוריון נעלמו 

מה קורה עם שאר התחנות בנין המועצה. מתי יוצבו תחנות חדשות במקומן ו
 ההרוסות ברחוב בן גוריון.

 
תחנות חדשות במקום התחנות שהיו במצב הכי גרוע. אני  4אנחנו הזמנו  תשובתי:

מאמין שבתוך שבוע הם יוצבו, אלו תחנות מדגם חדש, יפה יותר שגם עולות 
 יחסית הרבה יותר.

 
 משה רוטברט:

 אין השתתפות של אגד?
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 אריה פכטר:
אגד עד לפני שנתיים השתתף בתקופה האחרונה כבר לא. אנחנו כל הזמן בודקים 

 מול אגד ומה שאפשר לקבל השתתפות שלהם לא נוותר.
 

 יעל מידן ברק:
 רציתי לשאול מה קורה ומה המצב עם אור הטבע באיזור התעשייה?

 
 אריה פכטר:

וא קיבל אור הטבע יש לנו מאבק משפטי ארוך על כל חריגות הבניה שלו. ה
לאחרונה ארכה מבית המשפט אם אני לא טועה לחצי שנה ואם הוא לא יצליח 

להכשיר את השרץ בתקופה זו, יופעל עליו צו סגירה. אנחנו לא מתכוונים לוותר, 
שם ויש לנו מלחמת עולם איתו. אני מעוניין להוציא אותו. אבל מעבר לזה 

 שתבעתי אותו והוא עמד למשפט, יש חוקים במדינה.
 

 יעל מידן ברק:
 מה עם צו הריסה שם?

 
 אריה פכטר:

זה המדינה אחראית, לא המועצה. הוא כאמור מנסה להכשיר את השרץ הזה אם 
 הוא לא יצליח, צו הסגירה יכנס לתוקפו ולא יעזור לו כלום הוא ייסגר.

 
 משה רוטברט:

 מה עם השטח בקצה אזור שם, כל גרוטאות המתכת שיש שם.
 

 אריה פכטר:
 .יכות הסביבה מטפלת בזה, זה שטח גלילי בכלל, לא שלנוזה א

 
 יעל מידן ברק:

לפני שנתחיל בסעיפים שעל סדר היום, ראיתי מכתב משתלח שכתב המנכ"ל 
בהמשך לבקשות שלי בנושא המיסים. לפי המכתב הזה המנכ"ל מתנהג בצורה 

תפקיד פוליטית ולא מקצועית, לפי מה שאני מבינה תפקיד המנכ"ל אמור להיות 
ותבין למה אני  8גרידא ולא פוליטי ולא זו הנימה ותקרא את סעיף  מקצועי

כאלה  באחת מישיבות המועצה הקודמת הוא פני אליי בשמות גנאי מתכוונת.
ואחרים ומצאתי לנכון לכתוב את זה למשרד הפנים וכתב משה חכים התנצלות 

ל. בזה אני מקווה לגברת גילה אורון ואני מבקשת שאת המכתב ישים בפרוטוקו
 שנסיים את הסאגה.

 
 אריה פכטר:

הוא בסך הכל התגונן בזה שכל הזמן את משמיצה אותו ואני מקריא מה כתבת 
במכתב שפנית אליי: " לא ייתכן שמנכ"ל המועצה האמון על שמירת החוק יתקע 

. את היית צריכה לקבל את "כל בקשה המופנית אליו למשך שבועות וחודשים
 בר מה את רוצה ממנו?התשובה מהגז
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 :משה חכים
, 0212למרץ  11-בזמנו רוטברט פנה בכלל לא יעל וקיבל תשובה מהגזבר הקודם ב

ופתאום אחרי חצי שנה שקט, יעל פונה בספטמבר בישיבה הקודמת בטענה שהיא 
לא קיבלה את החומר, אחר כך אמרה שקיבלה חומר חלקי וביקשה השלמות. 

 מה שביקשה, אז למה להאשים?הגזבר השלים את 
 

 משה רוטברט:
למרץ כתוב רצ"ב  11-למרץ לעומת מה שביקשנו? ב 11-תראה מה קיבלנו ב

אישורי השרים, תקרא את המכתב של יעל ותבין מה היא מבקשת? ולא נתת את 
 מה שביקשה.

 
 משה חכים:

 בכלל לא הייתה צריכה לבקש ממני. 
 

 משה רוטברט:
 אני מדבר עכשיו.

 
 חכים:משה 

 גם אני מדבר עכשיו אתה מחפש לריב?
 

 משה רוטברט:
 אני מחפש להעמיד אותך במקום.

 
 משה חכים:

 אני לא במקום, אתה במקום.
 

 אריה פכטר:
רוטברט, הייתי מציע שתרד מהטונים האלה ותירגע ותדבר בצורה מתורבתת ובלי 

 איומים.
 

 משה רוטברט:
 סרתם., לא מ0228, 0227. 0221נתתם אישורים עד 

 
 משה אלזרט:

כי בשנים האלה המועצה לא ביקשה תוספת בארנונה, אז לא היו לא בקשות ולא 
 אישורים.

 
 משה רוטברט:

 אז תכתוב את זה בתשובה שלך שהמועצה לא ביקשה.
 

 משה אלזרט:
הוא כתב לך מכתב יפה ומסודר בדיוק באיזה שנים המועצה הגישה בקשות לעליה 

 חריגה ומה אושר.
 

 כטר:אריה פ
 זה שאתה לא הבנת, אז תשאל, מה קרה בשנים האלו ואל תאשים אחרים.
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 משה רוטברט:
 .0במכתב של יעל כתוב בסעיף 

 
 אריה פכטר:

אוקטובר והיא קיבלה את החומר  4-במכתב שהיה ב יעל  אבל זה היה בפניה של
שהיא ביקשה והיום את ההשלמה, מה אתם רוצים? היכן הייתם ממרץ ועד 

 קטובר.או
 

 משה רוטברט:
שב כאן כמשקיף וכמקליט, למה בקשר למשה חכים. משה חכים יואני רוצה הש

 הזכות שלו לדבר בישיבה היא בדיוק כמו של אילנה קרסנפיור, לא יותר גדולה.
 

 אריה פכטר:
 הוא מנכ"ל המועצה, אם הוא נשאל שאלה הוא לא יענה?

 
 משה רוטברט:

הערה הנבזית שלו שגם לא נרשמה בפרוטוקול אני שמעתי בישיבה הקודמת את ה
והוא יכתוב אותה בפרוטוקול הבא ואם אתה לא יודע אני אזכיר לך מה צריך 

לכתוב. יש לו יציאות שלא שייכות לעניין, אז שב בבקשה בשקט ותמשיך 
 להקליט.

 
 משה חכים:

אתה לא תגיד לי שב בשקט, למועצה יש ראש מועצה אחד, ובכל פעם שהוא ייתן 
לי זכות דיבור אני אדבר. מאז הקדנציה הנוכחית אתה ויעל מחפשים אותי, ככה 

לפחות אני מרגיש, אז  שיבושם לכם. הערות  של יעל על כך מופיעות בכל מיני 
 פרוטוקולים ובהקלטות. תתנו כבוד תקבלו כבוד.

 
 אריה פכטר:

 אתם תמשיכו להפנות את כל הבקשות למנכ"ל המועצה ולא לסמי עטר ולא
לרונית שיתיאת ולא לאף אחד אחר. התשובה המקצועית צריכה להגיע מאותו 

ין במועצה, אם מאלזרט או מסמי עטר וכו'. לא קיבלת יגורם שאחראי על הענ
 המועצה. שתשובה בטווח זמן סביר תפנה לרא

 
 אני עובד לסעיפים שעל סדר היום:

 
 01/12: אישור פרוטוקול מישיבת מועצה סעיף שתיים

 
 תנעמי: אורי

 גם אני נמנעתי תוכנית אב למיחזור. 1אני מבקש שתוסיפו שבסעיף 
 

 יעל מידן ברק:
 אחרי שראיתי את המצגת אני מודיעה שאני בעד תוכנית המיחזור.

 
   מחליטים:    
 מאושר פה אחד 01/12פרוטוקול    
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 אישור המועצה לפרישתה של הגברת אהובה שליט לגמלאות סעיף שלוש:
 

 מחליטים:    
 יציאתה לגמלאות של העובדת מאושרת פה אחד   

 
 : אישור המועצה לפרישתו של העובד יעקב צקורל לגמלאותסעיף ארבע

 
שהסתבך לצערינו בבעיות בריאותיות וצריך  11תראו, יעקב הוא עובד וותיק בין 

 לעזור לו.
 

 מחליטים:    
 המועצה מאשרת פה אחד יציאתו לגמלאות של העובד   

 
  0212חידוש מסגרת האשראי בבנקים )משיכת יתר( לשנת  :1סעיף 

 בכל בנק₪  1,048,222              
 

 אורי תנעמי:
 יש נתונים לגבי ריביות?

 
 משה אלזרט:

 ייב להיות לנו מסגרת אשראי גם אם אנחנו לא משתמשים בה.ח
 

 בני שגיר:
 אבל אתה משלם עמלת הקצאת אשראי.

 
 רט:זמשה אל
 לכל בנק.₪  02,222-וד, כנכון מא

 
 אריה פכטר:

 שמוליק קבע עם הבנקים בנסיון להפחית את העמלה.
 

 בני שגיר:
 למה אתה לא מנצל אותי?

 
 אריה פכטר:

 גוייסת וקיבלת כתב מינוי.
 

 משה רוטברט:
, איזה ריבית אתה ד שנקבל נתונים. כמה הקצאת אשראיאנחנו מתנגדים ע

 משלם? וכו'.
 

 אריה פכטר:
 בר אצלכם הרי לא ענייני, תצביעו נגד.שום ד

 
 אריאל ויסוול:

 בשנה שעברה כולם הצביעו בעד מה קרה השנה?
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 אריה פכטר
אני מחר מחתים את חברי המועצה שלי וההחלטה עוברת. תתנגדו אתם כבר 

 רגילים לזה.
 

 השתתפות המועצה במימון 0211חידוש אישור המועצה לשנת  סעיף שש:
 אגרת מים וביוב לבתי כנסת ומוסדות הכפופים למועצה                  

 
 אורי תנעמי:

 ציבוריים, לא פרטיים.
 

 בני שגיר:
 מי הגופים?

 
 אריה פכטר:

 בתי כנסת, בית הקשיש.
 

 משה רוטברט:
 אפשר לקבל רשימה מי הגופים?

 
 אריה פכטר:

 אין בעיה תקבל מהגזבר.
 

 משה רוטברט:
 .אז תדחה את ההצבעה בינתיים

 
 :אריה פכטר

 לא צריך, תצביעו נגד, איך שאתם רוצים.
 

 מחליטים:    
 במימון אגרת מים וביוב 0211השתתפות המועצה לשנת    
 לבתי כנסת ומוסדות הכפופים למועצה מאושרת פה אחד   
 מותנה במסירת הרשימה לכל חבר מועצה החפץ בכך.   

 
 משכר בכירים 32%אישור שכר בכירים לאורלי מוסאי ) סעיף שבע:

 משרה( 82%על          
 

אורלי החליפה בגזברות את שרה מלול והיא כיום מנהלת מחלקת הגזברות בפועל 
משכר בכירים,  32%ועושה את התפקיד בהצלחה מרובה. במידה ויאושר לה 

 ברוטו.₪  1,122-משכורתה תהיה כ
 

 משה רוטברט:
 איזה שינויים נוספים חלו בגזברות?

 
 משה אלזרט:

שרה מלול עברה לרשות החניה, אורלי עבדה במחלקה מקודם וקיבלה קידום 
 בתפקיד.
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 משה רוטברט:
 היה איזה מכרז על שני עובדים.

 
 אריה פכטר:

 זה לא בגזברות זה היה לגבייה בכלל
 

 מחליטים:    
 מאושר פה אחד לשנות את שכרה של אורלי מוסאי    
 לשכר בכירים.   

 
 אישור שרה כהן כדירקטור בתאגיד המים "מי שקמה": סעיף שמונה

 
מגיע למועצה דירקטור אחד בתאגיד, הייתה עורכת דין צעירה טואשי, והיא 

התפטרה ולא רצתה להמשיך, מנינו עו"ד במקומה ופסלו אותו טענו שחייבים 
אשה. לדעתי צריך מישהו רציני כנציג שלנו ושרה כהן מאוד מתאימה לזה ויש לה 

 .בנסיון ר
 

 משה רוטברט:
 מה הדרישות לתפקיד, אפשר לדעת?

 
 אורי תנעמי:

 גם לנו יש מועמדים.
 

 אריה פכטר:
 מי בעד שרה כהן.

 
 מחליטים:    
 ההצבעה נדחתה   
 נגד: משה רוטברט, בני שגיר, יעל מידן ברק, אורי תנעמי, 1   
 ורזדה.לאליהו פ    
 בעד. 4   

 
 חברי מועצה ונמנה את שרה כהן. 1נחתים  אין בעיות, המנכ"ל יוציא מכתב מחר

 
 תודה רבה לכולם.

 
 
 
 
 
 

 אריה        פכטר      משה            חכים
 

 ראש     המועצה      מנכ"ל     המועצה
 


