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 אריה פכטר:

 אני פותח את ישיבת המועצה ואני מתחיל בשאילתות.
 

 שאילתא של אורי תנעמי
האם עניין  ללת חוק החניה ברצוני לשאוחוקיותם: לאחר הח-ביצוע דוחות חניה

ביצוע דוחות חניה הובא לדיון בועדת תנועה להחלטה והמלצתה למועצה על כל 
 המרכיבים ומתי הובאה המלצת הועדה לאישור המועצה?

 
 תשובה לשאילתא של חבר המועצה אורי תנעמי

נים המועצה אישרה בעבר חוק עזר להעמדת רכב וחנייתו שאושר על ידי משרד הפ
כחוק. במקביל אושר בועדת התנועה )חתום ע"י משטרת ישראל ומשרד 

 התחבורה(. כל התמרורים שהוצבו בהתאם לחוק.
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 אורי תנעמי:
השאילתא היא לא לנושא התמרור, אלא לנושא הדוחות. האם זה עבר בועדת 

 תנועה.
 

 אריה פכטר:
ת מבלי שיתקבלו נראה לך שהיינו מפעילים את כל המערכת ונותנים דוחו

האישורים המתאימים? אנחנו עובדים עפ"י החוק, אך ורק לפיו. הסכומים הם 
בהתאם לחוק העזר אשר אושר בזמנו במועצה ואושר כחוק על ידי משרדי הפנים 

 והמשפטים.
 

 :אורי תנעמי
 אשמח לקבל עותק מחוק העזר.

 
 :אריה פכטר

 אני עובר לשאילתא השנייה של אורי.
 

לקראת רישום לשנה"ל תשע"א, אבקש לדעת האם המעון בבן גוריון   -סמל מוסד 
קיבל סמל מעון מאת משרד התמ"ת אם כן אבקש להציגו בישיבת המועצה ואם 

 לא כיצד נערכת המועצה לניהול המעון בשנה הבאה כפי שהתחייב ראש המועצה?
 

 של חבר המועצה אורי תנעמי 0תשובה לשאילתא 
ים כן, הועבר למשרד התמ"ת. לצערנו אנו עדיין מחהמסמכים וכל הנדרש בעניי

לבדיקתם ואישורם. אני אישית התערבתי כבר מספר פעמים במשרד התמ"ת, 
אבל זה המצב. אני  לצערי יש להם מחסור בכח אדם, זה נראה הזוי ולא רציני

 מאוד מקווה שעד תחילת שנת הלימודים נקבל אישור.
 

 אורי תנעמי:
 גם בשנה שעברה. זה מנוהל כמו בסטה.זאת הייתה התשובה שלך 

 
 אריה פכטר:

 שהכל בעניין הזה על בסיס אישי. חבל
 

 אורי תנעמי:
 אתה התחייבת שאם לא יהיה סמל מוסד תיקח מהם את הגן.

 
 אריה פכטר:

ילדים לרחוב, אני רואה  12קודם כל השנה עוד לא נגמרה. דבר שני אני לא אזרוק 
ניין אותך זה ששררה שם, אם היה שם נבון או בראיה כוללת. הדבר היחידי שמע

 בני אז לא הייתה לך בעייה.
 

 אורי תנעמי:
 זה לא נכון. אם הייתה הקצאת קרקע כמו שנכון, לא היו בעיות.

 
 אריה פכטר:

אתה יודע יפה מאוד שהם שיפצו וסידרו מה שצריך ואף אחד לא אשם שהתמ"ת 
 לא ממהר לשום מקום.
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 אורי תנעמי:
 קח אחריות ותעשה מה שצריך. אריה

 
 אריה פכטר:

נביא  ,אני מאד מקווה שעד פתיחת שנת הלימודים יהיה שם סמל מוסד ואם לא
 את זה לפה ונדון בזה.

 
 אפרים זילוני:

 אשאלת שאילתא וקיבלת תשובה, האחריות הציבורית היא על ראש המועצה ול
 עליך.

 
 אורי תנעמי:

אתה לא יכול, הוא מכוחותיך, הקליקה אתה יכול לעשות לו דין משמעתי? 
 השישיה.

 
 :יוסף מגנזי

 כמו שאתה נבחרת, גם אני נבחרתי על אפך וחמתך.
 

 אורי תנעמי:
 לצער הישוב.

 
 יוסף מגנזי:

 לצערך.
 

 אריאל ויסוול:
אורי, מה קרה לך היום? שנה וחצי אנחנו פה ולא התלהמת כמו היום, מה קרה 

 ראית עיתונאית התעוררת?
 

 תנעמי:אורי 
אתה לא מכיר את הסיפור. קודם תלמד את הנושא, תבקר במקום ואחר כך תדבר. 

 ההורים לוקחים את הילדים כי אין להם מקום אחר.
 

 עובד לשאילתא הבאה של אורי. : אניאריה פכטר
 

בהחלטת מועצה שנתקבלה הוחלט על מהלך של שת"פ עם האגודה  –שיפוץ מבנים 
בבתים המשותפים אודה על קבלת אינפורמציה  לתרבות הדיור ובעלי הדירות

 היכן הדברים עומדים היום והאם ישנה התקדמות?
 

 תשובה לשאילתא של חבר המועצה אורי תנעמי:
לצערי הרב למרות רצונה הטוב של המועצה ולאחר שישבה וסיכמה עם הבנקים, 

 עם ועדי הבתים והסכם שהוחלט עליו.טאין הענות מ
ו הצעה של אורי שכולנו קיבלנו אותה לעזור לועדי בתים תראו, זאת הייתה בזמנ

לקבלת הלוואות מהבנקים לצורך שיפוצים כאשר המועצה תסבסד את הריבית 
וההצמדה. ישבנו מספר ישיבות במועצה עם האגודה לתרבות הדיור ועם הבנק 

ועם ועדי הבתים שפנו, בסופו של דבר הם לא רוצים לשלם, הם רוצים שיפוץ בלי 
  . אנחנו מאוד מעוניינים, תביאו ועד שיסכים לתנאים אנחנו בעד, לא נגד.לשלם
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משפחות הם צריכים  12והם שם ₪  122,222אם השיפוץ היה צריך לעלות לבנין 
ולהחזיר לבנק בתשלומים כאשר ₪  12,222כל משפחה לקחת הלוואה של 

, אני לא יכול ההצמדה והריבית המועצה תסבסד וגם זה לא מצא חן בעיניהם
 לחייב ועדי בתים לצאת לשיפוץ.

 
 אורי תנעמי:

שזה לא יוצא  לבאמת יפה שהמועצה קיבלה את ההצעה והתקיימו מפגשים חב
 לפועל זה היה מעלה את ערך הדירות והישוב, אולי צריך לצאת בתשובה אחרת.

 
 שמואל ישראל:

 ו ומה סיכמו.לך ותשב עם לבנה, תראה פרוטוקולים ותראה בדיוק עם מי ישב
 

 : אני עובד לשאילתא של הירוקים.אריה פכטר
 

ברחוב  18אילו צעדים אם בכלל נוקטת המועצה על מנת לקדם תכנית תמ"א 
 באזור? 17קפלן   02שפינוזה באזור וברחוב יצחק שדה 

 
 של הירוקים 1תשובה לשאילתא מספר 

פקידה. במידה מפני שאין זה מת 18המועצה אינה נוקטת בצעדים לקידום תמ"א 
 וועדי בתים פונים למועצה עם יזם, המועצה מסייעת להם.

 
תראו, אני רוצה להבהיר לכם, אני בטח ובטח אני לא אפנה ביוזמתי כי עוד יגידו 

זה  18תמ"א  שאני שותף עם הקבלן או משהו כזה. אנחנו מאוד מעוניינים שיהיה
ן בפני רעידת אדמה. גם משפר את איכות החיים לתושבים וגם מחזק את הבניי

, נעשה הכל על מנת 18מחר יבוא ועד בית עם יזם למהנדסת המועצה לקדם תמ"א 
בלן ואף קבלן לא יעבוד קלעזור. הבעיה שבאזור זה לא בכל מקום אטרקטיבי ל

 זה תלוי בזכויות הבניה  שקימות בקרקע ובמיידה והם לא נוצלו. בחינם.
 

 יעל מידן ברק:
שמעותיות. אם מותר להוסיף קומה אחת זה לא בראשל"צ עשו הרחבות מ

 אטרקטיבי ליזם, או לקבלן.
 

 אריה פכטר:
 אז מה את רוצה שנעבור על החוק?

 
 יעל מידן ברק:

 חס וחלילה.
 

 אריה פכטר:
קומות? אני יכול  4לבנות עוד  17נראה לך שאני כראש מועצה יכול לאשר לקפלן 

ום ספציפית לאותו מקום. מיום לאשר רק לפי הזכויות שקיימות בקרקע בכל מק
 ראשון את בועדת בנין עיר, תשאלי שם את כל השאלות ותראי בעצמך.

 
 יעל מידן ברק:

 אתה לא עונה על השאלה שלי.
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 אריה פכטר:
 קומות? 1מה את רוצה שאני אומר לך שאפשר לבנות 

 
 אפרים זילוני:

פשר לעושת אם רוצים אם היא חברה בועדה, שתעלה שם את העניין ותשאל מה א
 ללכת על פי החוק ולאפשר אולי יותר זכויות בנייה ושיענו לה.

 
 משה חכים:

 מה שקובע בסופו של דבר זה אם לקבלן משתלם או לא, זה הכל.
 

 אריה פכטר:
למה זה לא הולך בכל הארץ? אולי חלק קטן בת"א ששם מחירי הדירות הכי 

בכצנלסון באזור יש כבר יזם  כלי.יקרות בארץ ולקבלן משתלם, פשוט זה לא כל
 ומתקדמים מאוד עם זה כי שם יש  כנראה זכויות שלקבלן זה כלכלי.

 
 של הירוקים 0אני עובר לשאילתא מספר 

 1, 7האם נערכו בדיקות קרקע במשטח המיועד לפרויקט פינוי בינוי ברחוב קפלן 
 באזור? אם כן בידי מי נערכו ומה היו הממצאים?

 
 0מספר  תשובה לשאילתא

  7, 1לא נערכו בדיקות קרקע בשטח המיועד לפרויקט פינוי בינוי ברחוב קפלן 
 ברגע שבית המשפט יאפשר להתחיל לבנות, יבצע היזם את הבדיקות כנדרש.

מה אתם חושבים, שהוא יעשה בדיקות קרקע וישקיע כסף לפני שיקבל אישורים 
 לבנות?

 
 של הירוקים 1אני עובד לשאילתא מספר 

גופים ציבוריים הנתמכים בידי המועצה ועורכים אירועים מפעם לפעם.  ישנם
נבקש לדעת מדוע לא מוזמנים כל חברי המועצה לאירועים אלה דוגמת אירוע 

 אקי"ם האחרון.
 

 1תשובה לשאילתא מספר 
הגופים הנתמכים מזמינים לטכסים אשר הם עורכים ביוזמתם מבלי להתייעץ 

 במועצה.
ת אליהם ולהעיר את תשומת לבם שלא ישכחו להבא להזמין אנו יכולים רק לפנו

 את כל חברי המועצה.
 

 אני עובר להצעות שעל סדר היום:
 

 הצעה לסדר של אורי תנעמי בקשר לחניות נכים
ביישובנו ישנם נהגים בעלי רכבים המוגדרים נכים ע"פ הקריטריונים  –חניות נכים 

אלה לצערי שנקלעו במהלך חייהם שנקבעו בביטוח הלאומי ככל הידוע לי ישנם כ
בחלוף הזמן לעיתים ישנה הרעה בנכותם וכל  .להגדרה כזו ויש כאלה שנולדו כך

בקשתם היא לאפשר להם חניה בסמוך לביתם על אף החניה המצויה בביתם. 
הצעתי היא לאפשר לבעלי הרכבים המבקשים חניה בסמוך לביתם )ככל הידוע לי 

 עלי תו חניה נכה(.ב 122-ל 72ישנם ביישוב בין 
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 אורי, אני לא מבין את ההצעה, אולי תסביר לי.
 

 אורי תנעמי:
כחברי מועצה אנחנו יכולים לפנות אחרי ששמענו את רחשי ליבם של התושבים 

 שלצערכם לא כולם מצביעים שלכם.
 

 יוסף מגנזי:
 לנכה מותר לחנות מול השער?

 
 משה חכים:

 תיסה לרכב ומי שיעמיד שם, מסתכן בקבללאף אחד אסור לחנות מול שער כנ
 דו"ח.

 
 בני שגיר:

לא הספקתי לסגור את  הבת שלי גרה ברמת אפעל, אני העמדתי את האוטו שלי,
 הרכב והגיע לי פקח ולא עזר שאמרתי לו שבתי גרה פה.

 
 משה חכים:

 זה החוק.
 

 אריה פכטר:
ומגיע לו כדין, זה החוק, ואנחנו לא המצאנו אותו. תראו, כל מי שמגיש בקשה 

בסמוך לביתו ככל האפשר. יועץ  אנחנו מאפשרים לו חניית נכה עם עמוד ותמרור
התנועה שיש לנו יוצא ונפגש עם הנכה וקובע יחד איתו את המקום בהתחשב 

אנחנו לא מקשים על הנכה ולא עושים לו דווקא בצד השני של  במגבלות בשטח.
 הכביש, אז אני לא מבין מה אתה מציע.

תמרור שאנחנו שמים זה באישור יועץ התנועה ואישור משרד התחבורה. כל 
בבתים פרטיים מה הם רוצים בדרך כלל? להרוויח עוד חניה, או לילד שלו או 

לאשתו וזה לא מקובל עלי, והחוק הוא לכולם אותו הדבר. גם החבר שלי ותומך 
רתי לו לא שלי הוא נכה, יחזקאל מחלב והוא רצה עמוד לרכב נכה, אמ 1מספר 

 תקבל כמו שאחרים לא מקבלים. את הרכב שלך תחנה בחניה בחצר שלך.
 

 אורי תנעמי:
 אני מדבר על נכה שיש לו בעיה של תמרון וקשה לו להיכנס לחצר.

 
 :משה חכים

 פתר.ישירחיב את הכניסה בעוד מטר והבעיה ת
 

 יוסף מגנזי:
 ו לנהוג.אם יש לו בעיית תמרון צריך לקחת לו את הרשיון, אסור ל

 
 משה חכים:

למי שיש  רקאורי אתה יודע מה עשו בבת ים? ביטלו את כל שלטי הנכים ונתנו 
כסאות גלגלים. לא לכל נכה יש בעיה ברגלים, אחד שחסרה לו כף יד הולך יותר 

 טוב ממני ומהרבה אחרים.
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 אריאל ויסוול:
טים של נכים, וכולם לרחוב אלי כהן באזור קוראים רחוב הנכים, כל הרחוב של

 הולכים על הרגלים, חבל על הזמן.
 

 אריה פכטר:
 לסדר של אורי תנעמי אני עובר להצעה שניה

 
 שילוב מובטלים תושבי אזור במפעלים ועוסקים בתחום המועצה המקומית
הצעתי היא כי המועצה תסייע לתושבי אזור אשר נשרו ממקומות העבודה 

 ם ומשרדים הפועלים בתחומה.בפתרונות תעסוקה ושילובם במפעלי
החלטת המועצה לשיפוץ ושירוג מתחם החניה ברח' בן צבי כולל הטמנת פח 

 האשפה לאחר תכנון מחודש הכולל ניקוזים וניצול מרבי לחניות.
 

תראו, אין יום שאני לא עוסק בזה. אין יום שלא מגיע אלי תושב או תושבת ואני 
אני לא יכול  ל לבקש, אני יכול להתחנףלא עוזר, לרובם אני גם מצליח. אני יכו

להכריח אף אחד. אני פונה לאיתורן, לפועלים ישיר, לאופיס טכסטיל ולאחרים 
ואני שמח שבסה"כ אחוז המובטלים באזור הוא נמוך יחסית לפי הדוחות שאני 

 .1%מקבל, למיטב זכרוני בסביבות 
 

 אורי תנעמי:
נו, גם אם מסדרים להם איזה צריך לעודד מעסיקים בישוב לקלוט תושבים של

 שהיא הטבה.
 

 אריה פכטר:
שיפוץ ושדרוג מתחם החניה ברחוב בן צבי, אני לא  –בקשר לסעיף האחרון שלך 

 מבין את ההצעה שלך.
 

 אורי תנעמי:
מתי היית בבן צבי בפעם האחרונה? בזמן הבחירות? ראית את השורשים של 

 ה?העצים שמרימים את המדרכות שם? מה עושים עם ז
 

 אריה פכטר:
עץ אחד כבר הורדנו שם והוצאנו גם את השורשים ואנחנו מטפלים. לגבי  ,קודם כל

טמוני קרקע לא בכל מקום אפשר להכניס טמון קרקע ויש להם עלויות, זה חינם 
ובכל מקום שזה  0טמוני קרקע, בבן צבי הכנסנו  0אין כסף. בפנחס ספיר הכנסנו 

 ₪. 17,222א מהם עולה מתאפשר נכניס טמוני קרקע. שכ"
 

 אורי תנעמי:
 בחניה שם עשו ניקוזים והמים עדיין עומדים.

 
 שמואל ישראל:

 המים לא עומדים, הם יורדים לאט לאט.
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 אריה פכטר:
 אני עובד להצעות לסדר של הירוקים

 
לאחרונה החליפה המועצה שלטי שמות הרחובות. ישנם עדיין רחובות בהם קשה 

פרי הבתים ברחובות, לדוגמא ברחובות כצנלסון והשלום בהם יש להתמצא במס
השלמת השילוט למספרי הבתים ברחובות  –רחובות הולנדיים. אנו מציעים 

ההולנדיים בדומה למה שנעשה ברחוב ירושלים והרצוג, לדוגמא רחוב "השלום 
022 – 012." 

 
 אפרים זילוני:

ולבקש שיטפלו בזה. אם  שמוליקלת לפנות כל יום לאריה או לזה פרט טכני, יכו
 אבל זה הצעה לסדר יום? ,צריך לעשות שלט אז יעשו ויתקנו את זה

 
 אריה פכטר:

 יעל, תהיי בקשר עם שמוליק ונטפל בזה כמו שעשינו במקומות אחרים.
 אני עובר לשאילתא האחרונה.

 
 ,8היה נוהל הנחות בארנונה לאמנים באיזור התעשייה ברחוב הפרדס  0202משנת 

כאשר התמורה היא ביצירות אמנות שהועברו למועצה וכן שעות לימוד והדרכה 
לתלמידים. היה צריך להיות ברור להנהלת המועצה כי מרגע קבלת יצירות 

האמנות יש להפקיד עליהן אחראי ולנהוג לפי נוהל מסודר, אך הדבר לא נעשה. 
לא הוגשו כל  התוצאה היא כי יצירות אמנות בשווי מאות אלפי שקלים נעלמו.

כי: א.  תלונות במשטרה, לא נערכה כל בדיקה או חקירה בנושא. אנו מציעים
הנהלת המועצה תטיל את האחריות לאיתור ואיסוף היצירות שנתקבלו עד היום 

על מנכ"ל המועצה/מנהל מח' החינוך. ב. הנהלת המועצה תגיש תלונה במשטרה על 
היצירות שנעלמו. ג. קביעת נוהל מסודר לטיפול ביצירות האמנות, היצירות 

יט שיתקבל/שהתקבל בעבר . פר1שיאותרו והיצירות שתתקבלנה מהיום והלאה: 
. כל פריט יקבל הערכת שווי על ידי 0יירשם בנוהל מסודר של רישום פריטים. 

. הפריטים יוצגו לציבור בצורה מאובטחת בבניין 1מומחה בתחום. 
. הפריטים יועברו לחברה המתמחה 4המועצה/במתנ"ס לפרק זמן מסויים. 

. 2. ותביס לצורך מכירתםבמכירות פומביות ובאיסוף והערכת פריטים דוגמת ס
כגון אקי"ם  התמורה שתתקבל תועבר לגופים עליהם תחליט מליאת המועצה

המהלך צריך  וכיו"ב. הכל בשקיפות מלא תוך דיווח למליאת המועצה ואישורה.
 להיות מגובה בחוות דעת של היועץ המשפטי למועצה ושל משרד הפנים.

 
 יעל מידן ברק:

ה שדנו בו בועדת הביקורת. קיבלנו אינפורמציה זה לפי הדו"ח של מבקר המועצ
שאותם אומנים מקבלים מידי פעם הוראה, לא בתקופתך ואני לא באה להאשים 

אותך בשום דבר, והנוהל הזה כבר קיים כמה שנים טובות שאנחנו מאשרים כל 
ות ולשעות שהם נותנים נשנה הנחות בארנונה לאומנים בתמורה ליצירות אומ

פי המבקר לא קיים רישום של היצירות שנמסרו למועצה. המבקר בבתי הספר. על 
בדק ולא מצא לא רישום ולא יצירות והוא טוען שחלק מהיצירות נגנבו בחטיבה 

ומדובר ביצירות אומנות בשווי של אלפי שקלים. שום תלונה לא הוגשה במשטרה. 
טוענים  אני בטוחה שלאומנים יש רישום מה הם נתנו ולמי במועצה. האומנים שם

שהיצירות שהם נותנים שוות אלפי דולרים ואני רוצה שמנכ"ל המועצה יהיה 
 אחראי על הנושא.
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 משה חכים:
 את קובעת מי יהיה אחראי במועצה? מי את בכלל?

 
 יעל מידן ברק:

 אני חברת מועצה
 

 משה חכים:
  אני מנכ"ל המועצה, נעים מאוד ואני לא עושה מה שאת אומרת. את עוד לא

 בפוזיציה לתת לי הוראות.
 

 אריה פכטר:
 אני אהיה אחראי.

 
 :יעל ברק מידן
 תרשום הכל.

 
 משה חכים:

 אני ארשום מה שהחוק מחייב אותי.
 

 אריאל ויסוול:
יעל, קצת כבוד שיהיה לך, את יכולה לדבר בצורה קצת יותר מכובדת הוא יומיים 

 מבוגר ממך.
 

 משה חכים:
גם את על פיך אם את רוצה שיתנו לך כבוד  את לא שומעת את עצמך, תשמרי

 תתני גם את כבוד.
 

 אריה פכטר:
 משה, היא מצליחה להוציא אותך מהכלים ואתה נגרר לזה וחבל.

 
 ל שאול:זמ

 אנחנו פה עשרה חברים וכל אחד יכול ליזום ולעשות.
 

 אריה פכטר:
אני אחראי על התקופה של השנה וחצי האחרונים מאז שאני ראש מועצה. 

עקבות דו"ח המבקר, החינוך  קיבל ממני הנחיות וכיום קיים רישום מדוייק מה ב
יכן קיים. יכול מאוד להיות שאני אבקש מהאומנים לא להעביר יותר הקיים ו

יצירות שמחר יקחו או לא יקחו. שיתנו שיעורים במוסדות החינוך זאת הייתה 
צירות שקיבלנו. אבל הכוונה העיקרית ולא היצירות. כמובן שצריך לשמור על הי

 יצירות שנעלמו מהחטיבה? לבתים לא פורצים וגונבים? 0מה לעשות שידוע לנו על 
 

 בני שגיר:
 לא זאת הייתה הכוונה. זה שאומן מביא יציריה למועצה וזה נעלם אותי זה מרגיז
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 אריה פכטר:
ים מה כל גם אותי זה מרגיז. אני אתן הנחיה לחינוך שידברו ויבדקו אצל האומנ

. אני אחד נתן ולמי ונשווה למה קיים, קודם כל אולי נדע אם חסר ומה באמת חסר
 היום לא אלך להגיש תלונה במשטרה על יצירה שנעלמה לפני חמש שנים.

 
 נבון קצב:

 האומנים כאשר נתנו יצירה היו מחתימים את מי שקיבל.
 

 אריה פכטר:
ונה כאשר דו"ח המבקר לשנת אני לא עסקתי בזה בכלל, נפגשתי בזה פעם ראש

הגיע אלי ואז נתתי הנחיה לחינוך קודם כל לספור ולרשום מה קיים והיכן  0228
 ואת זה הם עשו.

 
 משה חכים:

כל השנים מחלקת החינוך עבדה מול האומנים ואף אחד במועצה לא ידע בכלל 
שמתקבלות יצירות חוץ ממחלקת החינוך. כמו שאריה אמר דו"ח המבקר העיר 

דרך אגב אני לא מתכון  נו בנושא ובדיוק בשביל דברים כאלה הוא קיים.אות
לשלוט בזה כי אני לא יכול לשלוט מי קיבל מה קיבל וכמה קיבל, מה נגנב ממי 

יצירות, מחר ימצאו  12ה לדוגמא יש יבנגנב ומתי נגנב. גם אם אתמול ספרו ובחט
 מה תעשי? 2
 

 יעל מידן ברק:
 אז  זה רשום.

 
 משה חכים:

 אז מה אם זה רשום? זה מונע גניבות?
 

 יעל מידן ברק:
ין הדברים האחרים בהצעה שלנו, אנחנו מציעים שתהיה ההערכה של וסעיף א מצ

 כל יציירה כמה שוויה.
 

 אפרים זילוני:
יתן יצירה עצם זה שמפעילים ילדים יאנחנו לא בונים על זה שאומן זה או אחר 

 ו, זה לא עניין של תמחור.נבבתי הספר זו הפעולה שמעניינת אות
 

 אריה פכטר:
 הכל אצלך זה עניין של כסף? מה את רוצה שאני אגרש אותם משם?

 
 יעל מידן ברק:

 ממש לא.
 

 אריה פכטר:
    נותן אני יודע שיש תוכנית במחלקת החינוך שנקבעה בתחילת השנה, כל אומן

 לטובת הפרויקט הזה בבתי הספר. שעות כמה 
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 וני:אפרים זיל
יש דבר אחד שצריך להיות במנהל תקין. שכל יצירה שמתקבלת נרשמת ולמי היא 

 ניתנה. אם זה נעלם, שיגישו תלונה במשטרה וזה הכל.
 

 אורי תנעמי:
 את המזגנים של החטיבה שנגנבו עד היום לא מוצאים.

 
 יעל מידן ברק:

אחרי פרק אנחנו מציעים שהפריטים שנמסרו יוצגו לציבור במועצה או במתנ"ס ו
זמן מסויים שיוצגו לציבור אנחנו מציעים למכור אותם למקום שמתמחה ביצירות 

 אומנות.
 

 אפרים זילוני:
 בסותבי בלונדון. אבל למה צריך למכור?

 
 יעל מידן ברק:

 למה לא? אתה נותן את התמורה לאקי"ם.
 
 

 אפרים זילוני:
יך למכור. מה אני אם אני רוצה אני אתן  תמורה לאקי"ם בשביל זה אני לא צר

 פותח פה עסק? שהילדים יהנו בבתי הספר מהיצירות.
 

 יעל מידן ברק:
 יהנו? זה נגנב.

 
 אפרים זילוני:

 נגנב, אז נתלונן במשטרה.
 

 מזל שאול:
 צריך לעשות הסדרי בטחון ליצירות האמנות.

 
 אריה פכטר:

ור. אני רק התמונות לא יוצאו למכירה, התמונות הן רכוש, אנחנו נציג אותן לציב
רוצה שתבינו שלא נעלמו עשרות ולא מאות ויעל אני מציע לך להיזהר באמירות 

 שלך.
 

 :יעל מידן ברק
 זה אומר המבקר ולא אני.

 
 אריה פכטר:

 אני מעלה שתי הצעות שלא היו בסדר היום. 
ההצעה הראשונה קרן היסוד, בעקבות פניה של שמואל ישראל אליהם מוכנים 

מטר. התנאי שלהם הוא שנרשום על  $122 ולהקים גינה של  122,222לתרום לנו 
שמם הערת אזהרה בטאבו על השטח, על מנת שאחרי יומיים המועצה לא תעשה 

 משהו אחר על השטח.
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אנו מתכננים להקים את הגן והמתקן הגדול והיפה שנקבל מהם לא רחוק מפה 
 בפינה שפונים מיצחק שדה שמאלה לכיוון בן גוריון.

 
 יעל מידן ברק:

לא מתנגדים, אבל רוצים לקבל את כל האינפורמציה, מה הולכים לעשות בדיוק 
 שם.

 
 אריה פכטר:

קיבלתי את האישור אחרי שהחומר לישיבה כבר נשלח לכם מה את מציעה שנדחה 
עיריות בארץ מקבלים מהם תרומה, את רוצה שאזור  12את זה בעוד חודש? 

 ד.תוותר? מצידי את יכולה להתנג
 

 נבון קצב:
 מי זה קרן היסוד?

 
 אריה פכטר:

שנה בבן גוריון  42זה שייך לסוכנות, זה בדיוק כמו שהקימו לנו שני גני ילדים לפני 
 על ידי הסוכנות.

 
 מחליטים:    
 המועצה מאשרת פה אחד העברת הקרקע ע"ש קרן   
 מטר. 122היסוד למטרת הקמת גן של    

 
 :יעל מידן ברק
 בל בתנאי שנדע את כל הפרטים.אנחנו בעד, א

 
 אריה פכטר:

 תיכנסי לשמוליק תראי את כל התוכניות מה את רוצה שאני אבוא אלייך הביתה?
 

 נבון קצב:
 לא תוכל להשתמש בשטח למשהו אחר תקופה ארוכה.

 
 אריה פכטר:

 אנחנו יודעים ולכן נתנו את הפינה הזאת שבשלב זה בשום תכנון זה לא פוגע.
 

 :בני שגיר
 תי מתחילים זה מה שחשוב.מ
 

 אריה פכטר:
 זאת השאלה הכי רצינית ועניינית היום, תאמין לי.

 
 האחרונה. –אני ממשיך להצעה לסדר 

 
 תראו, בדרך השלום יש כל מיני פולשים שפלשו לשטח הציבורי מאחור.
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 נבון קצב:
 יכן שצריך להיות השביל שם.ה
 

 בני שגיר:
 והולכים לבנות שם. טשהביאו שם זיפזיף ומלמישהו צילצל אלי היום 

 
 אריה פכטר:

 אין בעיה, מחר יהיה שם פקח.
תראו, לגבי דרך השלום יש שתי אפשרויות. אחת להגיש תביעות נגד כל הפולשים 

יה היא לתת להם לצאת החוצה, אבל בתנאי שאין גדרות וכל יוהאפשרות השנ
עבר לזה הכל מם בשטח שלו, אחד יכול ללכת לטיול. את הגדרות שכל אחד ישי

פתוח. מי שיגדר או ישים חומה או מכשול להולך רגל אני אגיש נגדו  תביעה. אני 
הולך להגיד להם במקום שיהיה שם לכלוך וג'נקיאדה, אני מאפשר להם לעשות 

שם דשא ולהשתמש בו אבל כל תושב אחר יוכל להשתמש בשטח הזה כי זה שטח 
 הוגן וטוב למועצה וטוב לתושבים. ציבורי. אני חושב שזה פתרון

 
 נבון קצב:

 אתה אומר שבכל מקרה השטח הציבורי יוצא מחזקתם.
 

 אריה פכטר:
 ירצו יאכלו, לא ירצו לא יאכלו.

 
 אפרים זילוני:

מה שנבון אומר זה מה שפכטר אומר שראשית האנשים יידעו שזה שטח ציבורי 
קחו אחריות על השטח והם לא יכולים לגדר שם. מה שרוצים להשיג שהם יי

 יצטרךהירוק סביב לבית. ירצו יעשו, לא ירצו לא יעשו. מי שעשה גדר בכל מקרה 
 להחזיר אותה אחורה, לא יחזיר, ייתבע.

 
 בני שגיר:

אין לי בעיה שיתחזקו את השטח. הבעיה תהיה שיבואו יום ואנחנו נרצה לעשות 
 שם שביל לאופניים או שביל הליכה עם תאורה וכו'.

 
 רים זילוני:אפ

זה לא יפריע. כל אחד שיסכים לגנן שם יצטרך לחתום על הסכם שזה שטח ציבורי 
ולמועצה הזכות מתי שתרצה לעשות שם שביל לאופניים או משהו אחר. מה שיצא 

 ם.ילי מזה שיהיה שם ירוק מול העיני
 

 אורי תנעמי:
ום מן התושבים שם צריכים לדעת שזה שטח ציבורי שהם מחזיקים אותו ושבי

הימים כאשר המועצה תרצה לעשות שם פעולה כלשהי אף אחד לא ימנע זאת. 
 חייב להיות הסכם, אם לא יחתמו לא לאפשר זאת.

 
 אריה פכטר:

ברור שכל תושב יחתום על הסכם, ומי שלא ירצה לא יכנס להסדר, לא יזיז את 
 הגדר, יאכל תביעה.
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 מחליטים:    
 המועצה למעט יעל ברק המועצה בעד הצעת ראש   
 שמתנגדת.   

 
 יעל מידן ברק:

 אני מבקשת שיירשם שלא ייתכן שהמועצה תתנער מאחריותה לשטח הזה.
 

 נבון קצב:
 אורי ואני עקרונית בעד אנחנו מבקשים לראות את ההסכם.

 
 אריה פכטר:

 אתם בעד או נגד? תחליטו.
 

 אפרים זילוני:
 גש הזמניות וכו'.אתה יכול להגיד שאתה מבקש שבהסכם יוד

 
 נבון קצב:

יעל, הרסת לי את האוזן היום, את לא נותנת לאף אחד לדבר, די. אל תפגעי אי 
 אפשר לדבר ככה.

אריה, אנחנו בעד גישה חיובית לתושבים, אבל המועצה צריכה להבטיח את 
 הזכויות שלה בשטח שם.

 
 אריה פכטר:

 .00/12אישור פרוטוקול מישיבת מועצה הסעיף הבא: 
 

 יעל מידן ברק:
 לי יש הערה לפרוטוקול כמובן. 

אמר מר חכים הנכבד שהוא לא כותב מילה במילה ובעצם הוא רוצה להעביר את 
נאמר שאני אומרת  8רוח הדברים ואני בהחלט מסכימה לזה. עם זאת בעמוד 

אתה הולך להכפיל את האוכלוסיה ולא זאת הייתה רוח הדברים. רוח הדברים 
 .הייתה לשאלתי..

 
 אפרים זילוני:

 מה את מציעה לכתוב?
 

 יעל מידן ברק:
 אני ביקשתי שרוח הדברים היא כזאת.

 
 קצב:נבון 

 יעל מה זה רוח הדברים? אין דבר כזה, את עכשיו מתרגמת את עצמך?
 

 :אריה פכטר

 מה שאמרת נכתב או לא? זה מה שמעניין.
 

 :יעל מידן ברק
 במדויק. אם אתה רוצה שאני אביא במדויק, אני אביא
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 אריה פכטר:
 במדויק ואז נדבר. יתביא

 
 משה חכים:

מחברי המועצה יש  אני מצטער, כל זה בניגוד לחוק, על פי החוק אם למישהו
שעות לפני  04-הערות לפרוטוקול ההערות צריכות להגיע בכתב אליי לא יאוחר מ

 .הישיבה. אי אפשר עכשיו להתנגד לפרוטוקול, זה החוק
 

 :אריה פכטר
 מבקש הצבעה.

 
 מחליטים:    
 הפרוטוקול מאושר ברוב קולות, יעל מידן ברק   
 טרם החליטה.   

 
 אישור חוזה בכירים לגזבר המועצה משה אלזרט.הסעיף הבא: 

כידוע לכם יהושע מרובקה יצא לחופשה ולפרישה ומשה אלזרט התמנה כגזבר 
כירים זה תפקיד משרה. אנחנו מבקשים לאשר לו חוזה ב 22%-חדש במועצה ב

 סטטוטורי ומגיע לו.
 

 אורי תנעמי:
 :כמה מועמדים היו

 
 אריה פכטר:

 שניים.
 

 יעל מידן ברק:
 ?22%למה רק 

 
 אריה פכטר:

 משרה, על מנת לחסוך כסף. 1/1-מאותה סיבה שהמבקר ב
 

 מחליטים:    
 המועצה מאשרת ברוב קולות שכר בכירים לגזבר   
 החדש, משה אלזרט.   
 ידן ברק מתנגדת.יעל מ   

 
  .0212מאי  4-אישור פרוטוקול מועדת ביקורת מהסעיף הבא: 

 
 מחליטים:    
 הפרוטוקול מאושר ברוב קולות   
 נמנעים: אורי תנעמי ונבון קצב 0   

 
 ד"לעמותת חב₪  02,222: אישור פרוטוקול מועדת תמיכות הסעיף הבא

  0212לשנת                       
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 תנעמי: אורי
 פעילות רבה בישוב ומגיע לו יותר. למה כל כך מעט? הוא עושה

 
 אריה פכטר:

 קודם כל לא מתאפשר לענות לכל הבקשות ולתת לכל אחד מה שהוא מבקש,
 ואנחנו משתדלים להיות הוגנים ולעזור לכל העמותות המקומיות.

שנה הבאה דבר שני, אם אתה חושב שמגיע להם יותר אני מוכן לדון בזה לקראת ה
 ואם נמצא לנכון להגדיל לו את התמיכה.

 
 אורי תנעמי:

, הוא עושה פעילות לכל 42,222ילדים, אתה מקציב  02הוא לא מפעיל גן ילדים של 
 הישוב ופעילות רבה.

 
 אריה פכטר:

 השנה כבר אי אפשר, אתה תמליץ ואני מבטיח שבתקציב הבא ההקצבה תגדל.
 

 מחליטים:    
 ועדת התמיכות בעניין תמיכה לחב"דהפרוטוקול של    
 מאושר פה אחד.   

 
 .0212לשנת   1אישור הדו"ח הרבעוני מספר הסעיף הבא: 

 
 בני שגיר:

ופתאום אנחנו רואים ₪  817,222בדצמבר בגרעון בתקציב הבלתי רגיל  11-גמרנו ב
 ₪. 0,247,222 11.1.12-שב

 
 משה חכים:

הזמן כאשר יועברו כספים מקרן  חו עוד תברים. הגרעון יוקטן במשךתפשוט פ
 היטל השבחה לתברים ובהתאם להתקדמות העבודה.

 
 אורי תנעמי:

 מה עם הגרעון השוטף הרגיל?
 

 אריה פכטר:
ולכן הגרעון ₪ בגרעון של קצת יותר ממיליון  0222קודם כל סיימנו את שנת 

ר המצטבר גדל. דבר שני הדו"ח הזה מראה הוצאות של ינואר והכנסות של ינוא
פברואר וחסר הכנסות של מרץ שנגבות באפריל ולכן יש גרעון נוסף לכאורה של 

אתם תראו שבדו"ח הרבעוני הבא, בסוף יוני, הגרעון של מרץ יעלם ₪. מיליון  1,6
הפרס על  מושאמורים לקבל כ 0222יקטן מכל מיני הכנסות של  0222והגרעון של 

 ניהול תקין וכו'.
 

 מחליטים:    
 בעוני מאושר ברוב קולות הדו"ח הר   

 נמנע בני שגיר                                  
 אורי תנעמי, נבון קצב, יעל מידן ברק. – 1נגד:                                   
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 השתתפות משרד החינוך ברכישת ובהתקנת – 422סעיף אחרון: אישור תב"ר 
 ₪ 72,222בסך  0212בטחון ובטיחות לשנת מתקנים ל                      

 
 קיבלנו ממשרד החינוך את רוב הכסף.

 
 מחליטים:    
 התב"ר מאושר פה אחד.   

 
 תודה רבה לכולם, אני נועל את הישיבה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אריה       פכטר      משה               חכים
 

 ראש   המועצה      מנכ"ל      המועצה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    


