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  01/12פרוטוקול מישיבת מועצה    

 
 מישיבת מועצה מהמניין שהתקיימה ביום   
  0212בספטמבר  01שלישי י"ג בתשרי תשע"א    

 
 : אריה פכטר, אפרים זילוני, מזל שאול, יעקב פרידמן, אריאל ויסוולנוכחים

 י.יוסף מגנזי, משה רוטברט, בני שגיר, יעל מידן ברק, אורי תנעמ               
 

 : נבון קצב.חסר
 

 11:12הישיבה התחילה בשעה 
 02:02הסתיימה בשעה 

 
 

 על סדר היום:   
 

 תשובות לשאילתות והצעות לסדר שהגישו חברי המועצה. .1
 .01/12אישור פרוטוקול מישיבת מועצה  .0

 ומיום 0212יוני  10אישור פרוטוקולים מועדת מכרזים מיום  .0

 .0212יולי  0      

 זים:אישור הזוכים במכר .1

        
 הגברת רחל פרנקו. - שמאית למחלקת הנדסה .א
 פינוי אשפה וגזם. –אילת מקבוצת אלון  ףחברת מנו .ב

 0222אישור משרד יצחק עזר ושות' כרו"ח לחברה הכלכלית אזור  .1

 לשנה נוספת.      

 אישור תוכנית אב למיחזור. .6

 עת היוע"מ בקשר לשטחים הציבוריים בדרך השלום.ודה .7

 .0רבעוני מספר אישור הדו"ח ה .8

 אישור המועצה להחזרת שטח הקנטרי למנהל מקרקעי ישראל. .1

 ה אלזרט כממונה על הגביה לפישאישור גזבר המועצה מר מ .12

 גבייה.-פקודת המיסים      

 להקמת גינה ציבורית₪  622,222על סך  118אישור תב"ר מספר  .11

 על שם פלטיאל פוטרמן ז"ל בסמוך לבנייני דנקנר.      

 ומיום  0212אוגוסט  01רוטוקולים מועדת מכרזים מיום אישור פ .10

 חברת מילגם על פי 16/12ואישור הזוכה במכרז  0212ספטמבר  11      
 המלצת היוע"מ למועצה.      

 
 אריה פכטר:

 אני אפתח את הישיבה במספר דיווחים קצרים.
 ₪.מליון  0-אנחנו השקענו בקיף בשיפוצים במוסדות החינוך למעלה מ

חנו גן חדש שבנייתו הסתיימה לא מזמן בשכונת "בנה ביתך", וכל הגנים פת 
למרות זאת מלאים מעל ומעבר, כלומר שכמות התלמידים גדלה בישוב. הייתי 

 מציע לכם לעשות סיבוב ולראות את גני הילדים אחרי מה שהשקענו שם.
" ובנוסף בקיץ הפעלנו תוכנית תרבותית בכל יום שני לילדים ולנוער בפארק "בגין

לאוגוסט הופיעה ענת  02-שני ערבי שירה על המצודה כאשר האחרון בסוף הקיץ ב
ערכו אירועים  נוער תושבים שנהנו. גם מחלקת קידום 822-שרוף והיו למעלה מ

 כל יום ראשון גם בישוב וגם מחוצה לו.
לשמחתי אני יכול לדווח שהונדליזם הקיץ, כמעט אפס. באירועים שהיו אפשרנו 

 נדבי אקי"ם למכור שתיה וכו' וכל ההכנסות לאקי"ם.למת
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במהלך חודש אוגוסט היה הבית הפתוח והופתעתי לגלות לאחר שביקרתי בכמה 
בתים את הרמה הגבוהה של התושבים והיה מה לראות. יש עשייה והכל מתנהל 

 פחות או יותר כפי שתכננו.
 

ראשונה אל תשלחו שאילתות ביקשתי ולא בפעם ה -תלפני שאני עובר לשאילתו
ברגע האחרון, אתם יודעים מתי ישיבת המועצה ואתם מקבלים את ההזמנה 

שבוע מראש. אני מבקש שוב שהשאילתות יגיעו לכל המאוחר ביום ראשון בבוקר 
ואם אפשר ביום חמישי ולפני כן. חוץ מהשאילתות יש לי לו"ז והוא די צפוף, 

שר יהיה לבדוק ברצינות כל דבר ולתת פשאתשלחו שאילתות ביום שני, אל תצפו 
 לכם תשובות מודפסות.

 
דבר נוסף, הנוהל שהירוקים סיגלו לעצמם לשלוח שש שאילתות חתומות על ידי 
סיעת הירוקים הוא לא חוקי. לכל חבר או חברה יש זכות לשאול שתי שאילתות 

ולחתום בשמו, גם אם אתם מאפשרים לאחד מחברי הסיעה לשאול שש 
שאילתות יחתום חבר אחר, זה החוק ואל תמציאו את  0ות, שעל כל שאילת
 הגלגל.

 
 משה רוטברט:

 שאילתות ויחתום עליהם? 0שלח ייזה החוק? שכל חבר 
 

 אורי תנעמי:
 החוק.ה אריה צודק, ז

 
 אריה פכטר:

 אני אתחיל בשאילתות שנשאלו עוד לישיבה ביוני ואנחנו לא ראינו אותם.
 

 01.6.0212שתתקיים ביום  01/12מס'  מועצה שאילתות לישיבת
 
 , ראינו כי חלק מהתושבים11בסיור שערכנו בדרך שבין רחוב השלום לכביש  .1

 השתלטו על שטחים, גידרו את השטח הציבורי והעמידו עליו מבנים.      
 אנו מבקשים לדעת האם נערכו הסכמים כלשהם עם התושבים. האם המועצה     
 ם והגדרות הבלתי חוקיים.פועלת לסילוק המבני     
 יש לציין כי בשטח הציבורי שוררת עזובה והזנחה ואנו דורשים מהמועצה     
 לפעול לניקוי השטח.     

 , דווח כי בקרוב יתחילו לעבוד על המכרז לפינוי01.1.0212בישיבה מיום  .0

 אשפר וגזם. נערך דיון במועצה ודובר על הכנת המכרז תוך חודשיים. נבקש       
 לדעת מתי יוצא המכרז בפועל וכן מה הייתה חוות הדעת של היועץ המשפטי      
 למועצה ביחס לבקשת הארכה למכרז והאם נתקבל אישור משרד הפנים      
 לאורכה.      

 אנו עומדים₪  622,222אושר תב"ר להתקנת מצלמות בסך  0221בנובמבר  .0

 תקנו והיכן.בפתח חופשת הקיץ נבקש לדעת כמה מצלמות הו      

 עבור פעילות חינוך והסברה₪  112,222אושר תב"ר בסך  0221בנובמבר  .1

 לעידוד פרויקטים של מחזור והשבה. נבקש לקבל פירוט הפעולות שנעשו      
 והסעיפים התקציביים.      
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 האם המתנ"ס עובד על בסיס רווח? כיוון והמתנ"ס מתוקצב על ידי המועצה .1

 דוחות כספיים לעיון.נבקש לקבל        
 כיצד מתמודדת המועצה עם "מכת" היתושים שמכה באזור? בהעדר .6

 תוצאות בהתמודדות, האם נשקלת האפשרות להוצאת ההדברה לגורם         
 חיצוני.       

 
 ישנה הצעה לסדר היום ואנחנו נדון עליה בהמשך. – 1לגבי סעיף 
 ר את הזוכה.אנחנו כבר אחרי המכרז והיום נאש 0לגבי סעיף 
 החברה עובדת בשטח ותוך כחודש תסתיים העבודה שבמהלכה – 0לגבי סעיף 

 מקומות מצלמות. 1-יכינו את התשתיות ויעמידו ב                       
 

 משה רוטברט:
 ₪? 622,222-מצלמות ב 1
 

 אריה פכטר:
מה לעשות? זה המכרז. חוץ מזה תביא בחשבון שרוב העלויות הולכות על 

מפני  היות. בעתיד כאשר נוסיף מצלמות העלות תהיה נמוכה בהרבתשת
 שהתשתיות כבר יהיו קיימות.

 ישנו סעיף על סדר היום ואנחנו אמורים לאשר את תוכנית    – 1לגבי סעיף 
 המיחזור לישוב שהוכנה בשיתוף המשרד לאיכות הסביבה, מומחה                       
 שבחודש הבא כנראה גם יציג לנו בתחילת הישיבה מצגת  בעניין                     
 בעניין ובשיתוף המועצה.                     

 לגבי המתנ"ס מזל פה. – 1סעיף 
 

 מזל שאול:
 ר, כלומר הפעילות היא ללא כוונת רווח והתקציב מאוזן."המתנ"ס הוא מלכ

 
 אריה פכטר:

 המועצה צריכה לתת דוחות כספיים של המתנ"ס?
 

 ה רוטברט:מש
כל גוף שמתוקצב חלקי או נתמך על ידי המועצה למועצה ישנה זכות לבדוק את 

 המאזנים שלו
 

 אריה פכטר:
למבקר המועצה ישנה זכות, והוא גם בודק את הגופים האלה. למיטב ידיעתי הוא 

 גם בדק את המתנ"ס.
 

 שנשלחו לישיבה של היום. אני עובר לשאילתות
 
 בניינים האחוריים המשמשים למגורים מתנהלבאזור ב 8ברחוב אחד העם  .1

 עסק כמחסן המאחסן מוצרים אלקטרוניים כולל טלויזיות ומסכי מחשב. כמו      
 כן מתנהל מסחר במקום של אותם מוצרים. האם העסק אושר על ידי רישוי      
 עסקים של המועצה והאם מתנהל ברשיון? האם מותר לנהל עסק או מחסן      
 .אזור מגורים? נא להמציא חוות דעת של מחלקת רישוי עסקיםבלב       
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 המועצה המקומית החזירה לעצמה את מבנה הגן הדתי ברחוב בן גוריון .0

 וסגרה את גן הילדים שנוהל ללא רשיון על ידי המק"ד. במקום הגן שנסגר      
 רחי.פתח המק"ד גן ילדים בצמוד לבתי הכנסת של חב"ד ושל הפועל המז      
 האם הגן קיבל את הרישיונות המתאימים לניהול גן ילדים כולל רשיון עסק      
 ואישורים של משרד החינוך? האם הגן עבר בדיקת בטיחות של מנהל מחלקת      
 נא להציג את דו"ח הביקורת. הבטיחות?      

 מחלקת המים של המועצה המקומית נסגרה והפעילות הועברה לתאגיד המים .0

 גיד המים יעביר סכומי כסף ניכריםאשל חולון. הוסבר לחברי המועצה כי ת      
 למועצה אזור כדיבידנד וכהחזר עבור תשתיות ביוב ומים השייכות למועצה.      
 מה גובה הסכומים אותם קיבלה המועצה מתאגיד המים מיום העברת       
 .הפעילות עד היום וכמה עוד צפויה קופת המועצה לקבל      

 
 :1לגבי שאילתא 

אוגוסט  8-יש לי כאן חוות דעת של מחלקת רישוי עסקים שביקרה במקום ב
הרבה לפני שחשבתם לשלוח שאילתא בעניין, על פי חוות הדעת זה בעיקר משרד 

 לביצוע הזמנות לתוכנות וכו' ושאינו מחייב רישוי לפי צו רישוי העסקים.
 
 :0גבי שאילתא ל

א צריך בכלל רשיון עסק. כל אחד רשאי לפתוח גן לגני ילדים פרטיים אתה ל
לילדים הקטנים שמתחת לגיל ,ילדים ולמען האמת אנחנו צריכים כישוב גני ילדים

חובה. זה לא תפקידה של המועצה לבדוק את הגנים הפרטיים ולתת רשיונות. 
 הדבר היחידי שיש נגיעה למועצה, זה הנושא של שימוש חורג. במידה והשכנים

ם שזה מפריע להם, הם חייבים לפנות למועצה ולבקש אישור חורג, יש מתלונני
רשויות שמאשרות שימוש חורג כזה כי בסה"כ זה משרת את הישוב. אבל במקרה 

 הזה המועצה לא בעניין בכלל.
 

 אורי תנעמי:
 למועצה לא חשוב שאין שירותים מתאימים והגג מאסבסט וכו'?

 
 אריה פכטר:

ורג ואני לא יודע אם אנחנו לא ניתן לו בחזרה את הגן הוא הגיש בקשה לשימוש ח
 גוריון, כמובן על פי דרישות החוק. נפרסם בעיתונות, נקצה קרקע וכו'.-בבן

 
 אורי תנעמי:

 מה שונה העמותה הזאת בשני המקרים? בגן שהיה בבן גוריון ועכשיו?
 

 אריה פכטר:
הלים. במקום הנוכחי שם המקום היה של המועצה והגן בזמנו נמסר לא על פי הנו

למועצה אין קשר, זה מקום פרטי, זה בדיוק כמו שמחר תחליט לעשות גן בבית 
 הפרטי שלך.

 
 אורי תנעמי:

 בשנה.₪  12,222-זה לא מדוייק, את העמותה הזאת אתה מתקצב ותומך ב
 

 אריה פכטר:
 אין קשר בין הדברים.
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 אורי תנעמי:
 זה כמו הגן של נעמת.

 
 אריה פכטר:

נחנו בודקים את נעמת? מה פתאום, את האמת אני לא מרוצה מזה שפתחו שם א
גן ולכן אנחנו נקבע קריטריונים ונפרסם מכרז ונקצה קרקע הכל לפי החוק 

 לפתיחת גן ילדים או מעון דתי.
 

 יוסף מגנזי:
 עברו מבן גוריון ליצחק שדה והרדיפה נמשכת.

 
 משה רוטברט:

 ת החינוך לבדוק שם מה המצב.תשלח את קצין הבטיחות של מוסדו
 

 אריה פכטר:
ממתי אני שולח את קצין הבטיחות לבצע בדיקות בגנים פרטיים? זה לא 

 בסמכותי.
 

 יוסף מגנזי:
 לא מעניין אותכם הילדים, העיקר הראש של זכריה והרדיפה נמשכת.

 
 :אורי תנעמי

ת זה כל איזה מזל שאני לא העליתי את השאילתא הזאת. לי לא משנה מי ינהל א
 זמן שזה לפי החוק.

 
 יעל מידן ברק:

 למה הגן באחד העם עובר?
 

 אריה פכטר:
תאמיני לי שהוא בא להחתים אותי חתמתי לו שיפתח גן. השכנים ממול התלוננו. 

מבחינתי שיפתח גן, אני לא מהרעים שמחפשים איך לדפוק את המועצה, 
בשנה וזה לא ₪  122,222-שהשכירה למישהו בקנטרי מחסן וחסכה למעלה מ

לאן לא שלחתם מכתבים. זה לא  ,חיוב אישי, מבקר המדינההפריע לאף אחד שם. 
 לאף תושב והמועצה הרוויחה וחסכה כסף שבכסף הזה נעשו דברים. הפריע

 
 )הקהל( אילנה קרסנפיור

 זה בניגוד להחלטת בית המשפט.
 

 :אריה פכטר
ים שהמועצה חסכה לך אסור לדבר, תצאי החוצה ואל תפריעי. הפריע לאנש

בשנה, שנתן הגברה לבתי הספר במסיבות הסיום במחיר סמלי, ₪  122,222
 לצופים בחינם וללא תמורה, מה כאב לכם?

 
 משה רוטברט:

זה  בדיוק הקומבינה, אם אני הייתי מעלים מס בצורה כזו הייתי יושב בבית 
 סוהר.
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 אריה פכטר:
 חודשים, הכל חוקי 0, הוא שילם כל איזה מעלים מס? עשו חוזה שכירות איתו

 
 0אני עובר לשאילתא 

שנים  0על פי ההסכם שנחתם בין תאגיד המים לעירית חולון ולמועצת אזור, 
 01-ראשונות הם התארגנות ואין חלוקת רווחים. שלוש השנים מסתיימות ב

במידה ויהיו לתאגיד רווחים הם יחולקו על פי  0211. בסוף שנת 0212דצמבר 
 לנו עוד זמן. שם לחולון ולאזור, עד אז יההסכ

 
 :יעל מידן ברק

 .ם )את זום הפקות(ש אחרי שתפתח את איזור התעשייה שים אותו
 

 אריה פכטר:
כמה שאת חכמה, החוכמה נוזלת ממך. לפתח את איזור התעשייה. ממתי 

נבנים שם ₪.שנכנסתי לתפקיד השקענו באיזור התעשייה למעלה ממליון וחצי 
דשים, אנחנו עושים מאמצים להוציא את המשחטות, אני רץ למנהל כל בנינים ח

שני וחמישי ע"מ להכשיר את התוכנית מעבר לכביש. מה זה קשור אחד לשני. 
תמשיכו ככה כי זה מה שאתם רק יודעים. דבר אחד אני מרוצה שהתושבים 

 מתחילים לגלות את הפרצוף האמיתי שלכם.
 

 משה רוטברט:
 ד המים נכסים, את הצנרת הביוב וכו'.אזור העבירה לתאגי

 
 אריה פכטר:

וכזכור לך אני ראש מועצה ₪ מליון  6-כ 0228ו 0227המועצה קיבלה על זה בשנת 
, ככה שלא הצלחתי לראות גרוש אחד מזה. בסוף כתבתם תזכורת 0228מסוף 

 למנכ"ל המועצה, תעביר לרוטברט את מה שהוא בקש.
 

 משה חכים:
 ישיבה.העברתי לו בתחילת ה

 
 משה  רוטברט:

 למה צריך לרוץ חצי שנה אחרי כל נייר?
 

 משה חכים:
קודם כל משק וכלכלה לא מקבלים הוראות ממני ולקח לי זמן להוציא מהם את 

הנייר, דבר שני, כידוע לך יש לי עבודה בנוסף למתלות שלך, הרי אין לך בכלל 
מושג מה זה להכין מכרז לפינוי אשפה וגזם למשל. סדר העדיפות שלי שונה 

 משלך.
 

 יעל מידן ברק:
 מיסים שהיו ולא קיבלתי.אני ביקשתי למשל את כל ההעלאות ב

 
 משה חכים:

 באמת צריך להחתים אותכם על כל מה שאתם מקבלים.
 

 אריה פכטר:
 קיבלתם את זה פעם
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 יעל מידן ברק:
 קיבלתי מידע חלקי.

 
 משה חכים:

 אז כן קיבלת מידע.
 

 אריה פכטר:
 שנים אחורה את ההעלאות החריגות שהיו אם היו. 7הגזבר ייתן לך 

 
 ברק: יעל מידן

 .0220-ביקשתי מ
 

 :אריה פכטר
 אני עובר לסעיפים שעל סדר היום.

 
 01/12אישור פרוטוקול מישיבת מועצה  :0סעיף 

 
 

 מחליטים:    
 הפרוטוקול מאושר פה אחד.   

 
 : אישור פרוטוקולים מועדת מכרזים מיום0סעיף 

             0212יולי  07ומיום  0212יוני  10              
 
 

 מחליטים:    
 הפרוטוקולים מאושרים ברוב קולות   
 נמנע. –אורי תנעמי    

 
 אישור הזוכים במכרזים במכרז/הצעות מחיר :1סעיף 

 
 הגברת רחל פרנקו שהצעתה הטובה ביותר למועצה. -לשמאים 

 
 חברת מנוף אילת מקבוצת אלון. - וגזם הפינוי אשפ 17/12במכרז 

 
 מחליטים:    
 פה אחד. הזוכים מאושרים   

 
 : אישור משרד יצחק עזר ושות' כרו"ח לחברה הכלכלית1סעיף 

 לשנה נוספת 0222אזור     
 

 משה רוטברט:
 הוא כבר הרבה שנים וצריך לבדוק אפשרות להחליפו.
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 אריה פכטר: 

  חוקית זה תקני, הוא הכי זול שמצאנו ועושה עבודתו נאמנה, למה להחליף?
 

 מחליטים:    
 משרד רו"ח י. עזר ושות' מאושר פה אחד   
 לשנה נוספת.   

 
 אישור תוכנית אב למיחזור :6סעיף 

 
תראו, האמת היא שהיה אמור להגיע המומחה שהכין את התוכנית בשיתוף 

המשרד לאיכות הסביבה והמועצה והוא הבריז לנו ברגע האחרון, אני אעשה כל 
תוכנית מוכנה ויש לנו בשלב זה מאמץ להביא אותו לישיבה הבאה בינתיים ישנה 

עותק אחד ממנה. בשטח כבר התחילו לעבוד במיוחד במוסדות חינוך וקיבלנו 
שנים אנחנו צריכים לאשר את התוכנית ולהתחיל  0למשך ₪  612,222בסביבות 

 לעבוד על פיה.
 

 אורי תנעמי:
 תדחה את הסעיף לישיבה הבאה.

  
 יעל מידן ברק:

 אנו ולא ראינו.אי אפשר לאשר משהו שלא קר
 

 יעקב פרידמן:
 תרשום שהירוקים מתנגדים להתחיל במיחזור.

 
 אריה פכטר:

אני מביא את זה בכל אופן להצבעה ומצידי תמנעו או תתנגדו, חבל לבזבז את 
 הזמן עוד חודש כשאפשר להתחיל לעבוד.

 
 יעל מידן ברק:

 אנחנו כמובן שנהיה בעד אחרי שנלמד את התוכנית.
 

 אורי תנעמי:
 אני נמנע מהסיבה שאני לא מכיר את התוכנית.

 
 יעל מידן ברק:

 אנחנו בעבר הצענו את אותה התוכנית.
 

 אריה פכטר:
 איך הצעתם את אותה התוכנית אם עוד לא פתחת את הספר? מאוד מעניין.

 
 אורי תנעמי עזב את הישיבה. הערה:
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 מחליטים:    
 .תוכנית אב למיחזור מאושרת ברוב קולות   
 נמנעים:משה רוטברט, בני שגיר. יעל מידן ברק 0בעד,  6   

 
 הצעת היוע"מ בקשר לשטחים הציבוריים בדרך השלום :7סעיף 

 
 היועץ כותב כך:

 
 .שצ"פ דרך השלוםהנדון: 

 
 אין למועצה כל יריבות משפטית עם דיירי דרך השלום .1
 הדיירים לממשלה באמצעות ועדת תכנון ובניה הגיש כתבי אישום נ' היועמ"ש .0

 שפלשו לשטח ציבורי ובנו גדרות.      

 על המועצה להתערב כלל בנושא. ןאי .0

 אם הדיירים יפנו למועצה ויבקשו לשתול דשא בטח ציבורי הסמוך לביתם, .1

 בתנאי שבכך לא תקום כל זכות חזקה או –תשקול המועצה כנראה בחיוב       
 השטח לא ישתנה וכל מאן זכות יחודית כלשהי למי מן הדיירים וכי יעוד      
 דהוא יוכל להשתמש בשטח הציבורי גם אם נשתל עליו דשא על ידי דייר.      

 
 בברכה,ו בכבוד רב        
 יורם מושקט, עו"ד        

 
אני הסברתי לכם גם באחת הישיבות הקודמות, שכל דייר שירצה להשתמש 

. אנחנו נחתים בשטח, כמובן במגבלות שהמועצה תקבע, יוכל להשתמש בשטח
אותו על מסמך שבבוא היום ועל פי דרישת המועצה הקרקע תחזור למועצה. 

 כמובן שלא יתאפשר להעמיד גדרות מכל סוג שהוא או מחסנים וכו'.
 

 :משה רוטברט
 לדעתי זה סעיף שבכלל לא צריך להגיע  לסדר יום של המועצה.

 
 אפרים זילוני:

 צריך לנסח אחרת את הסעיף, זה הכל.
 

 ל מידן ברק:יע
 המועצה אמורה לטפל בשטחים האלה והיא אינה ממלאת את תפקידה.

 
 אריה פכטר:

תאמינו לי שאם היה לי בקופה מספיק כסף, הייתי עושה שם שבילים לאופניים 
ולהולכי רגל, גינון ותאורה וכל מה שצריך. זה גם יהיה בעתיד, אבל כרגע עדיף 

ריכים  לדעת שבבוא היום השטח שהתושבים יטפלו בשטחים האלו אבל הם צ
חוזר למועצה והטיפול בשטח לא יתן להם שום חזקה עליו. חוץ מזה אני רוצה 

 לשמוע מה אתם מציעים.
 

 יעל מידן ברק:
 אני מציעה שימשיכו להשתמש בשטח אבל ללא שום הסכם עם המועצה.

 
 אריה פכטר:

 יפוכו. אני הולך לפי מה שהיוע"מ כתב.את אומרת דבר וה
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, אם דיירים יפנו למועצה ויבקשו לשתול דשא בשטח ציבורי בשטח הסמוך 1סעיף 
לביתם, תשקול זאת המועצה כנראה בחיוב בתנאי שבכך לא תקום כל זכות חזקה 

 או זכות ייחודית כלשהי למי מהדיירים וכי יעוד השטח לא ישתנה.
 

 אפרים זילוני:
 ם גדרות, יש להסירם.וכל זה בכפוף להחלטת המועצה הקודמת שאם ישנ

 
 :מחליטים    
 המועצה מאשרת פה אחד את המלצת היוע"מ   
 כפי שנמסרה למועצה   

 
 0: אישור הדו"ח הרבעוני מספר 8סעיף 

 
 משה רוטברט:

 קודם כל הגרעון גדל.
 

 אריה פכטר:
ם ואמרתם לאנשים אחרי סקר הנכסים שלא ישלמו, תאני אענה לך, אתם הלכ

לפי חוק.  אבמשפט ותוכיחו שהמועצה מחייבת על כספים להבטחתם להם שיזכו 
התוצאה הייתה שהרבה אנשים סרבו לשלם, ואנחנו לא מיהרנו עם זה וחיכינו 
לראות איך יסתיים המשפט. אחרי שהשופט עשה לכם בית ספר ושלח אותכם 

ללמוד מה ההבדל בין ממ"ד למקלט, התחלנו לאכוף את החוק ולדרוש את מה 
לכן את הרבעון השני גמרנו בגרעון ויחסית לא גדול, אתם תראו את שמגיע לנו, 

 ההבדל בדו"ח השלישי שיגיע לשולחן הזה או בחודש אוקטובר או בנובמבר.
 

 משה רוטברט:
 אז אנחנו אשמים.

 
 בני שגיר:

 שבועות ולא הייתה גבייה. 0אני שמעתי שהגברת יפה הייתה בחופשה 
 

 אריה פכטר:
לה. הדו"ח נכון לסוף יוני ויפה נעדרה בגלל מחלה מספיק עם הבדיחות הא

 באוגוסט. אתם אמרתם לאנשים לא לשלם ארנונה, מה אתם מיתממים.
 

 משה רוטברט:
 אז אם לא אנחנו אז הכל היה בסדר.

 
 אריה פכטר:

מאוד יכול להיות. אתם תראו את הדו"ח הבא ואת הדו"ח השנתי ותיווכחו 
תושבים הבינו שמכרתם להם לוקשים, בעצמכם. העובדה שמאז פסק הדין שה

 נכנס הרבה כסף.
 

 משה רוטברט:
 ₪.אלף  817יש גרעון נטו בתקציב הבלתי רגל של 

 
 משה אלזרט:

 זה זמני כי צריך להעביר כספים מהקרן.
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 משה רוטברט:
 אני רואה מצב נכון לסוף יוני ויש גרעון.

 
 :משה אלזרט

סביר ביותר ומאז נעשתה גבייה רצינית  שזה 0%-הגרעון נכון לסוף יוני היה כ
אם היינו גובים את זה לא היה ₪  871,222והגרעון קטן בהרבה. כל הגרעון הוא 
כבר לא נכון. לפי כל הסימנים נסיים היטב  ,גרעון, זה מצב זמני וכבר נכון להיום

 את השנה כמו שסיימנו מאוזנים את השנה שעברה ושנה לפניה.
 

 משה רוטברט:
 ממשרד הרווחה ישנה ירידה למה? תקבולים

 
 משה אלזרט:

אם תסתכל ברווחה על הפעולות תראה שיש ירידה, זה קשור אחד בשני. אנחנו 
נערות  Y-קשישים ב X-מקבלים כסף ממשרד הרווחה לפי פעולות, אתה מטפל ב

-והמועצה ב 71%-במצוקה וכו', אתה מדווח למשרד הרווחה, הם משתתפים ב
קשישים נפטרו, או עזבו את אזור לבית אבות וכו' נערות , מספיק שמספר 01%

 במצוקה או מפגרים, וההוצאות קטנות כמו גם בהכנסות.
 

 משה רוטברט:
 אני מבקש תשובה מסודרת.

 
 משה אלזרט:

אם היית שואל לפני זה הייתי בודק ברווחה ומביא לך דו"ח והיית רואה בדיוק 
 פחות כספים ממשרד הרווחה.מדוע המועצה הוציאה פחות ולכן גם קיבלה 

 
 משה רוטברט:

 ₪.אלף  81-פעולות בחינוך קטנו ב
 

 משה אלזרט:
נו באמת, התקציב השנתי הוא מליונים, וברבעון הזה הייתה ירידה ובטוח 

שברבעון הבא שכולל את השיפוצים וכו' תהיה עליה, זה בכלל לא חריגה שיש 
 לדבר עליה. לכל דבר יש סיבה.

 
 משה רוטברט:

 מה שאני שואל, מה הסיבה? זה
 

 :משה אלזרט
-יש לך בעיה אתה מסרב להבין שתקציב זה אומדן ואתה לא יכול לקלוע בדיוק ב

לתקציב, לכן מסיימים תקציב עם גרעון קטן או עודף קטן וגם משרד  122%
גרעון מהתקציב זה נחשב תקציב מאוזן. במקרה הזה  0%הפנים יודע ומבין שעד 

שדחו פעילות מסויימת מרבעון לרבעון כדי שזה לא יהיה  של החינוך, מספיק
 .0%מליון, זה אפילו לא  0.1אלף שקל מתקציב של  81מדוייק. זה 
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 אריה פכטר:
, הדוח הזה גם יבוא 0221היום חתמתי למבקר החיצוני שעשה לנו ביקרת על שנת 

, ואני מבקר בקרוב לועדת ביקורת. המבקר אמר לי דו"ח כזה לא ראיתי מזמן
₪  81,222כבר הרבה שנים בהרבה רשויות, כל הכבוד לכם. ואתה פה מתווכח על 

 .0-ועוד בדו"ח הרבעוני ה
 

 :משה אלזרט
 ₪?אלף  121שהמועצה גבתה למה אתה לא שואל למשל על עצמיות אחרות 

 
 משה חכים:

קודם כל הוא לא גמר לשאול, חכה. דבר שני מה שטוב לא נחשב ולא מעניין 
 ותם.א
 

 משה רוטברט:
 באמת מהיכן הכסף?

 
 משה אלזרט:

 והיתר מאגרות בניה ודברים נוספים.₪  622,222יש כאן את רשות החניה שזה 
 

 מחליטים:    
 מאושר ברוב קולות 0הדוח הרבעוני מספר    
 נגד:משה רוטברט, בני שגיר, יעל מידן ברק. 0בעד  6   

 
 טרי למנהל מקרקעי ישראל: אישור המועצה להחזרת שטח הקנ1סעיף 

 
 משה רוטברט:

 אני לא משתתף בדיון הזה.
 

 אריה פכטר:
על פי הנחית היוע"מ למועצה למרות שכבר דיברנו על זה וייתכן וכבר אישרנו 

בעבר, יש לאשר במועצה את החזרת הקנטרי למנהל ע"מ שהמנהל יוכל לשווק את 
 .השטח ונוכל לבצע שם שינוי יעוד ולבנות שכונה חדשה

 
 יעל מידן ברק:

 לא ראינו שום תוכנית.
 

 מחליטים:    
 המועצה מחליטה ברוב קולות להחזיר את שטח הקנטרי   
 בישוב למנהל מקרקעי ישראל ע"מ שהמנהל יוציא את    
 י יעוד ולבנות שכונה חדשה.ונבצע שיהשטח למכרז ונוכל ל   
 נגד: בני שגיר ויעל מידן ברק. 0בעד  6   

 
 רק:יעל מידן ב

אנחנו נמנעים כי אין שם שום תוכנית מסודרת וככל הידוע לי אין תוכנית אב 
 לאזור.
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 אריה פכטר:
עד היום אין תוכנית אב באזור, אז לא בנו? דבר שני אנחנו עובדים על תוכנית אב 

 ואנחנו כבר בשלב מתקדם בעניין.
 

 פי: אישור גזבר המועצה משה אלזרט כממונה על הגביה ל12סעיף 
 גביה-פקודת המיסים                 

 
 מחליטים:    
 המועצה מאשרת פה אחד את מר משה אלזרט   
 גביה-כממונה על הגביה לפי פקודת המיסים   

 
 להקמת גינה ציבורית₪  622,222ע"ס  118אישור תב"ר מספר  :11סעיף 

 ע"ש פלטיאל פוטרמן ז"ל בסמוך לבנייני דנקנר                
 

 או, בזמנו אמנון התחייב למשפחת פוטרמן לקרוא גינה ציבורית על שם לתר
₪,  022,222טיאל פוטרמן ז"ל ובתנאי שיתרמו סכום  כסף. המשפחה תורמת לפ

יהיה מקופת המועצה ונקים ₪  022,222-ו₪  022,222דנקנר התחייב בפני להוסיף 
 שם גינה לתפארת אזור.

 
 משה רוטברט:

 משפחת פוטרמן ניתנה בכתב?ההתחייבות של אמנון ל
 
 אריה פכטר: 

 לא ראיתי ניר כזה ואני לא יודע אם בכתב או בעל פה.
 

 :משה רוטברט
אם כל הכבוד אני לא חושב שדווקא את פוטרמן צריך להנציח, ישנם הרבה 
תכן יאנשים באזור שמגיע להם לפניו שלא נדבר על אנשים ברמה הלאומית. לא י

 ה על שמו.שמי שתורם כסף, נקרא גינ
 

 :אריה פכטר
תראה, לא עומדים פה בתור ומתחננים, קח כסף ותקרא גינה ע"ש מישהו 

אני אהיה מוכן לקרוא ₪,  022,222ממשפחתי ואני מבטיח לך שאם תבוא ותיתן 
 גינה ע"ש אביך.

 
 :יעל ברק מידן

 זה המחיר שקבעת?
 

 אריה פכטר:
אני מוכן לקרוא ₪, אלף  022, 022אין בעיה, כל מי שתביאו שיהיה מוכן לתרום 

 גינה על שמו.
 

 מחליטים:    
 :יוסף מגנזיענמנ 1בעד 6מאושר ברוב קולות  118תב"ר    
 נגד: משה רוטברט, בני שגיר 0   
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  0212אוגוסט  01: אישור פרוטוקולים מועדת מכרזים מיום 10סעיף 
  חב'  16/12 מכרזואישור הזוכר ב 0212ספטמבר  11ומיום                 
 פי המלצת היוע"מ למועצהמילגם , ל                

 
 

 מחליטים:    
 וטוקולים של ועדתרהמועצה מאשר פה אחד את הפ   

 חברת מילגם על 16/12מכרזים ואת הזוכה במכרז                                  
 למועצה.פי המלצת היועץ המשפטי                                  

 
 

 תודה רבה לכולם וחג שמח               .
 
 
 
 
 
 
 
 

 אריה        פכטר     משה             חכים
 

 ראש     המועצה     מנכ"ל      המועצה
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


