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 01/12פרוטוקול                                                
 מישיבת מועצה מהמניין שהתקיימה ביום שלישי  
  0212יוני  02יז בתמוז תש"ע   

 
 

 אריה פכטר, אפרים זילוני, מזל שאול, יעקב פרידמן, אריאל ויסוול, נוכחים:
 ר, יעל מידן ברק, אורי תנעמי,יוסף מגנזי, משה רוטברט, בני שגי               
 נבון קצב.               

 
 

 על סדר היום:  
 

 .סגירת גני משחקים דיון בהצעה לסדר של סיעת הירוקים .1
 01/12אישור פרוטוקול מישיבת מועצה  .0

 משה אלזרט במקום יהושע –החלפת דירקטור בחברה הכלכלית  .1

 מרובקה מתוקף תפקידו.      

 ₪. 111,011תשתיות מיחזור בסך של  121אישור לתוספת לתב"ר  .1

 חידוש מבנים -₪  121,122על סך  121אישור תב"ר חדש מספר  .1

 במוסדות חינוך.      

 .121הגדלת תב"ר  .6

 .126תב"ר אישור  .1

 
 אריה כטר:

 אני פותח את ישיבת המועצה מהמניין.
ראשית אני רוצה להתנצל בשמה של הממונה על המחוז הגברת גילה אורון 

אמורה לכבד אותנו בנוכחותה והודיעה שלא תוכל להגיע היום. כנראה שהייתה 
 תגיע באחת הישיבות הבאות.

טוב, מכיוון שאין לנו היום שאילתות והצעות לסדר יום, אני עובר לנושאים שעל 
 .סדר היום

 
 יעל מידן ברק:

 שלחתי גם שאילתות וגם הצעה לסדר יום.
 

 משה חכים:
 ילתא ושום הצעה לסדר, אני מצטער.סליחה, אני לא ראיתי שום שא

 
 משה רוטברט:
 העברנו במייל.

 
 משה חכים:

 זה קרה כבר בעבר, ונאמר לכם כדאי שתוודאו.
 

 משה רוטברט:
 אם אני שולח מייל, ואני כותב נא לאשר קבלה.

 
 אריה פכטר:

 מי אישר קבלה?
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 משה רוטברט:
 ציפי אישרה קבלה.

 
 משה חכים:

 יל?מתי שלחתם את המי
 

 יעל מידן ברק:
 במוצ"ש.

 
 משה חכים:

צר לי, ציפי כבר לא בעבודה מיום חמישי ומעניין איך היא אישרה לך קבלה של 
 המייל כאשר לא הייתה פה.

 
 אריה פכטר:

בה. שאילתות אני  ןלסדר  יום ונחליט אם לדו בכל מקרה, בוא נשמע את ההצעה
פר פעמים אם אתם רוצים אענה בישיבה הבאה ודרך אגב ביקשתי מכם כבר מס

חות שבוע לפני, אני 2תשובות רציניות, אל תחכו לרגע האחרון, תשלחו שאילתות ל
ברגע האחרון, במיוחד  מסתובב בכל מיני ישיבות וועדות ולא תמיד אני יכול לענות

 שיש שאילתות שצריך לבדוק ולחפש מסמכים לפני שאני נותן תשובה.
 

 של הירוקים:אני מקריא את ההצעה לסדר יום 
 

 .דיון בהודעת התמ"ת בדבר סגירת גני משחקים –הצעה לסדר 
השבוע נדהמנו לקרוא אזהרה חמורה שפורסמה על ידי משרד התמ"ת ולפיה 
המועצה לא מלאה את חובתה ולא פעלה לסגירת מתקני משחקים ציבוריים 

 בחמישה גנים ציבוריים המהווים סיכון לילדים.
מועצה יודעת כי המתקנים מסוכנים אך לא פעלה מנוסח המודעה עולה כי ה

 להביא זאת לידיעת הציבור ו/או לפעול לתיקון המצב.
 עד היום המועצה לא פרסמה אזהרות.

המועצה מעסיקה קצין בטיחות שתפקידו לפקח ולתחזק את מתקני המשחקים. 
יתרה מכך, למיטב ידיעתנו כי קצין הבטיחות מגיש דוחות חודשיים למועצה על 

 צב בטיחות המתקנים.מ
 נבקש לזמן את קצין הבטיחות לישיבת המועצה לקבלת הסברים. .א
 נבקש להמציא העתקי דוחות חודשיים של שישה חודשים אחרונים. .ב

 מציעים: אנו
להכפיף עובדי מועצה לקצין הבטיחות באופן קבוע למשימות תחזוקה  .א

 שוטפת.
התחזוקה.  לתת לקצין הבטיחות את שיקול הדעת ואת התקציב לביצוע .ב

 באופן כזה קצין הבטיחות יהיה אחראי בלעדית לתקינות המתקנים.
 

 תשובה להצעה לסדר יום של הירוקים:
נכון שהייתה דרישה מהתמ"ת לסגור את המתקנים שלדבריהם מסוכנים. צריך 
לראות את ההערות שלהם כדי להבין במה מדובר. בגן רמז בכלל לא מדובר על 

חסום בכניסה, בגנים אחרים מדובר פה בבורג חלוד מתקנים, אלא על חוסר במ
שנה לא עשו פה. פניתי לחברה  12-אני עשיתי דבר שופה בשרשרת שצריך להחליף. 

 מקצועית וחתמנו חוזה. 
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החברה עשתה סקר בכל הגנים בישוב ועוברים ומתקנים כל דבר ולו הקטן ביותר 
 ונבדק וכשר על פי כל הכללים. ובימים הקרובים נקבל אישורים מהם שהכל תוקן

נכון, זה לקח קצת זמן מה לעשות לחתום הסכם לבצע בדיקות ולתקן את כל 
הליקויים בכל הגנים אי אפשר בתוך יומיים. אבל המועצה פעלה בדרך הכי טובה 

שנה וחשבתי שאחרי זה מגיע למועצה שאפו גדול  12על דבר שככה התנהל כבר 
חנו מטפלים בכל ומגיע למועצה ציון לשבח על איך למרות שאלו דברים קטנים אנ

 שאנחנו פועלים.
 

 שמואל ישראל:
 בכל מקום שנאמר שהמתקן מסוכן, הורדנו אותו.

 
 אריה פכטר:

ברגע שהורדת את המתקן המסוכן אין צורך לסגור את הגן ובגן רמז בגלל חוסר 
 מחסום אני לא אסגור גן.

 
 :יעל מידן ברק

 ם אחראי לפקח על החברה?קצין הבטיחות אלכס בעצ
 

 אריה פכטר:
 הם מספיק מוסמכים בלעדיו, הם יעבדו בשיתוף פעולה.

 
 משה רוטברט:

לפי אותה שיטה אתה יכול להפריט את הכל, אז תשלח את אלכס קצין הבטיחות 
 הביתה, הוא מיותר.

 
 אפרים זילוני:

 עכשיו השאילתא אם אתה עומד לפטר את קצין הבטיחות?
 
 :משה רוטברט 

אפרים זילוני החכם, אתה לוקח חברה ומשלם פעמיים גם לחברה וגם לקצין 
 הבטיחות.

 
 :אריה פכטר

 הוא קצין בטיחות על מוסדות החינוך וזה לא אותו הדבר.
 

 יעקב פרידמן:
 אולי על כ"א נדבר בהזדמנות אחרת?

 
 משה רוטברט:

 דרך אגב כ"א, ביקשנו ולא קיבלנו אישור מחברת כ"א.
 

 משה חכים:
 תגיד שקיבלת ואיבדת, הנה קח עוד עותק.
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 משה רוטברט:
 זה לא תקין כי האישור הוא ישן, צריך כל חצי שנה.

 
 משה חכים:

 אני אבדוק את זה.
 

 אריה פכטר:
לפני שאני עובר לסדר היום אני רוצה להגיד פה שעשינו טכס מכובד לזכרו של גנדי 

 וזה בעקבות החלטת המועצה לקרוא ככר על שמו.
היה טכס מרשים שהמשפחה הגיעה ונבון נאם נאום יפה מאוד וחבל שלטכסים 

 יודעים להעביר ביקורות. רקכאלה לא מגיעים מספיק חברי מועצה ש
 

 נבון קצב:
וצה להגיד לך אריה תודה רבה על כל העזרה שקיבלתי ממך, זה לא עניין אני ר

פוליטי פה זה עניין לאומי והוכחת פה שאתה מעבר לשיקולים פוליטיים ועל זה 
 יישר כוח.

 
 יעל מידן ברק:

 היו אירועים בבתי ספר ולא הוזמנו ודיברנו על זה בעבר.
 

 מזל שאול:
מועצה הוא יוציא הזמנות ואירועים הוא אמר בישיבה ההיא שבאירועים של ה

 שלא המועצה מארגנת אותם אלא כל מיני גופים, זה תלוי בהם.
 

 יעקב פרידמן:
 אנחנו מתנגדים שתהיה פוליטיקה בבתי ספר.

 
 משה רוטברט:

מגיע יישר כח לתלמידי אזור לבתי הספר למועצה ולמחלקת החינוך על ההישג 
 יישר כוח. –המגמה הזו תימשך המכובד בציוני הבגרות ואנחנו מקווים ש

 
 אריה פכטר:

 ו היאאני אמרתי בכל הזדמנות ואתם יודעים שהמחלקה היחידה שלא קיצצתי ז
מחלקת החינוך. הנושא של הבגרויות והחינוך זה בעיני ערך עליון. אנחנו מחזיקים 

איש חינוך במיוחד לצורך העניין שתפקידו להיות בקשר עם כל ילד בנושא 
באזור כל ילד הוא לא מספר, הוא שם ואני מדבר עם הילדים, מתקשר הבגרויות. 

אליהם הביתה ודוחף אותם בנושא הבגרויות. ההצלחה היא לא רק שלנו, גם לבתי 
הספר בחולון יש יד  בדבר. דבר נוסף, אני בטוח שאם היה לנו תיכון שלנו, 

 התוצאות היו טובות עוד יותר.
 

 משה רוטברט:
 ה?נו אז למה שלא יהי
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 אריה פכטר:
סיבה ראשונה, אין לנו מספיק תלמידים ולא יאשרו לנו. סיבה שנייה היום המצב 

מבחינת  התלמידים שלנו הכי טוב, יש להם אפשרות לבחור מגמות מכל בתי 
הספר בחולון. זה לא יהיה כך אם נקים תיכון שש שנתי באזור. הבחירה תהיה 

 .יה מתנגדידים חוץ מזה אתה היית הראשון שהקטנה ולא יהיו לנו מספיק תלמ
בני נוער וזאת הייתה הצלחה  122דבר שני עשינו ערב נוער במתנ"ס והשתתפו 

 גדולה.
דבר נוסף, עשינו אירוע של שירה לציבור על המצודה, ואתם יכולים לעשות סיבוב 

על המצודה ולא רק לחפש את הבורג החלוד במתקני המשחקים ותראו את 
 שעשינו על המצודה למעלה כולל תאורה חדשה. ההשקעה 

בפארק בגין באירוע הראשון  ץביום שני הקרוב אנחנו פותחים את אירועי הקי
 יהיה האומן טל מוסרי.

 
 מזל שאול:

 ביום חמישי יתקיים שוק המזון על ידי בנק הזמן על יד הספריה.
 

 אריה פכטר:
 אני עובר לסדר היום.

 
 01/12ישיבת מועצה אישור פרוטוקול מ :0סעיף 

למטה "אני  8יעל פנתה בכתב על פי הנוהלים וביקשה להוסיף לפרוטוקול בעמוד 
מבקשת למנות אחראי על נושא יצירות האומנות מטעם הנהלת המועצה ולא כפי 

 שנכתב".
למעלה להוסיף שמנכ"ל המועצה אמר "פישרקה זה מה שהיא,  2בעמוד 

ת לאיזה מטרה הוכנסה לפרוטוקול פישרקה". לגבי הסעיף השלישי את שואל
סו לו האוזניים, אני לא מבין אותך. כאשר נדמה לך הערתו של נבון קצב כי נהר

שחסרה מילה, את ישר קופצת ודורשת לשנות ולהוסיף, כאשר חכים כותב את מה 
 ששמע ונאמר בישיבה את שואלת לאיזה צורך, תחליטי מה את רוצה.

 
 מחליטים:    
 בכפוף לתיקונים ושר פה אחדמאהפרוטוקול    
 שיעל ביקשה.   

 
 החלפת דירקטור בחברה הכלכלית משה אלזרט :1סעיף 

 מתוקף תפקידו כגזבר המועצה              
 

 מחליטים:    
 אלזרט גזבר המועצה לדירקטור המינויו של מש   
 .מאושר פה אחדבחברה הכלכלית    

 
 ₪  111,011מיחזור בסך  תשתיות – 121אישור לתוספת תב"ר  :1סעיף 

 
 משה רוטברט:

שנים, זה  1-אושר תב"ר פרוס ל 0221זה התב"ר שלגביו יש שאילתא. בנובמבר 
 קשור לזה?
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 אריה פכטר:
 אני כמעט בטוח שזה חלק מהתב"ר שאושר, ותקבל תשובה מדוייקת על זה.

 
 מחליטים:    
 התב"ר מאושר פה אחד.   

 
 

 ₪ 121,122ע"ס  121פר אישור תב"ר חדש מס :1סעיף 
 חידוש מבנים במוסדות חינוך              

 
דרך אגב, שר החינוך ביקר פה לפני כעשרה  ימים. האחראית על גני ילדים 

הארצית הזמינה אותו לראות מה נעשה בגני הילדים באזור והוא מאוד התרשם 
 יעל תוכל להעיד, בתה נמצאת בגן.

 
 יעל מידן ברק:

 מהגן.אני מאוד מרוצה 
 

 משה רוטברט:
 באחת הישיבות הקודמות הצעתי שהחברה הכלכלית תעשה עבודות כאלה.

 
 אריה פכטר:

בדקנו וזה לא מתאפשר. משרד החינוך לא מאשר את זה, אם היינו לוקחים את 
 0החברה הכלכלית, משרד החינוך היה עוצר את העברת הכספים. יש לי עוד 

 נושאים שלא היו מראש על סדר היום.
 

 מחליטים:    
 מאושר פה אחד. 121תב"ר    

 
 ש"ח 012,222זה עבור שיפוצי קיץ במוסדות חינוך בעוד  121הגדלת תב"ר  :6סעיף 

 ₪ 112,222סך כל התב"ר לאחר ההגדלה יהיה               
 

 חליטים:מ    
 . פה אחד מאושרתהגדלת התב"ר    

 
 הסדרת נגישות עבור₪  111,222על סך  126אישור תב"ר  :1סעיף 

 ."מימון"בית ספר ב              
 

 והמועצה תשתתף מקרן היטל השבחה₪  81,222משרד החינוך אישור למועצה 
 נוספים. כל זה על מנת להנגיש את בית הספר עבור ילד נכה.₪  12,222-ב
 

 מחליטים:    
 מאושר פה אחדהתב"ר    

 
 

 תודה לכולם, אני נועל את הישיבה.
 
 

 אריה        פכטר      חכים        משה     
 

 ראש    המועצה      מנכ"ל      המועצה 


