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 11/12פרוטוקול     
 מישיבת מועצה מהמניין שהתקיימה ביום שלישי          
 1212אפריל  12יג' באייר תש"ע           

 
 
 
 

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

 
 קצב, אוריאל תנעמי. : נבוןחסרים

 
 11:11הישיבה התחילה בשעה 

 11:11הסתיימה בשעה 
 
 
 

 על סדר היום:  
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 פרישה לגמלאות עובדת המועצה עליזה גאלסולקר. .3

 פרישה לגמלאות עובדת המועצה שושי אביטל. .4
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 אריה פכטר:
 אני אתחיל בשאילתות. 

לפני זה יש לי בקשה לגבי השאילתות. זה לא סוד שישיבת מועצה מתקיימת 
תהיה, בכל  כל חודש ופחות או יותר אתם יכולים לדעת חודש מראש מתי היא

ימים לפני הישיבה  1 – 4מקרה אני שולח לכם את החומר לישיבה לפחות 
ולכן לא מקובל עליי שאני מקבל חבילה של שאילתות ברגע האחרון. אם 
אתם רוצים באמת תשובות, תנו לי מספיק זמן כדי שאוכל לענות כראוי. 

י אותם רק השאילתות הגיעו אתמול בצהריים, אני הייתי מחוץ למועצה וראית
היום בבוקר. גם החוק מקנה לי את הזכות במצב הזה לדחות את התשובות 
 לשאילתות לישיבה הבאה ואני לא רוצה בזה. אז אנא מכם לתשומת לבכם.
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נבקש לראות כתבי מינוי משרד הפנים ו/או מרשויות  – שאילתא ראשונה
להטיל קנסות  אחרות עבור הפקחים וכן אישורים כי הם מוסמכים ורשאים

בגין עבירות תעבורה וחניה וכן הטלת קנסות בגין השלכת גזם ואשפה 
 ברחובות אזור.

 
הפקחים נקלטו במכרז כדת וכדין  –מינוי פקחים  – 1 תשובה לשאילתא

ה וקיבלה אישור נחיצות משרה. הפקחים הוכשרו על שלאחר שהמועצה ביק
עצה, ועובדים מכח חוק ידי חברת מד פארק והוסמכו כחוק על ידי ראש המו
 העזר העמדת רכב וחנייתו לאזור וחוקי עזר אחרים.

 
 משה רוטברט:

 מד פארק הכשיר אותם לכל נושאי החניות מה עם יתר הדברים?
 

 אריה פכטר:
כל היתר על פי חוקי העזר שאושרו למועצה. אני לא עושה שום דבר שהוא 

 בניגוד לחוק.
תתי הוראה לא למהר ולתת דוחות, זה אני רוצה להגיד לכם בנושאי הגזם, נ
דרים יפה מאוד כרגע עם אזהרות תיהיה רק הצעד האחרון. העיניינים מס

 והוצאת הגזם בימים שלא נקבעו פחתה מאוד וזאת המטרה.
 

 משה רוטברט:
 ע"מ להטיל קנס צריך איזה שהיא סמכות.

 
 אריה פכטר:

על פי החוק. אנחנו  בסמכותי ואני האצלתי מסמכותי לפקחים. הכל נכון, וזה
 או לעשות סדר? חמחפשים להתנג

 
פורסם בעיתונות בשם מנכ"ל המועצה כי המועצה זכתה בפרס  – 1שאילתא 

 , נשמח להשתתף בשמחת המועצה ולראות את הפרס.1221מנהל תקין לשנת 
 
לחודש הוזמנתי לירושלים וקיבלתי מידי שר הפנים ושר האוצר תעודה.  11-ב

 מהאירוע ונראה איך תפרגנו בעיתונות בסוף השבוע. יש לכם גם תמונה
 

 בני שגיר:
 יישר כח.
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 אריה פכטר:
הובטח כי בחודש מאי יפונה מתחם הקראוונים  – 3אני עובר לשאילתא מספר 

ברחוב חנה סנש. ביקור במקום העלה כי המקום ריק והרוס ומהווה מפגע 
 יצד בדעת המועצה לפעול"תברואתי וסכנה לשכונה. מי אחראי על המתחם? כ

 
המצב בשטח גן הילדים שהיה במקום, פורק  – 3תשובה לשאילתא מספר 

 ופונה בהתאם לחוק. במקום נמצא גם קרוואן שבימים הקרובים יפונה.
 במקום מתוכננת גינה ציבורית לרווחת התושבים.

 
כתבת שבחודש מאי הובטח שיפונה המתחם, אז אנחנו להזכירך עדיין באפריל 

 כבר פינינו את הכולל שהיה שם.ו
 

 יעל מידן ברק:
 והתושבים לא מתנגדים?

 
 אריה פכטר:
כל תושב שמתנגד לשנות את התוכניות. הרוב כן רוצים בזה,  אי אפשר על

אנחנו כמועצה צריכים להסתכל בראיה כוללת. מתנגדים קיימים בכל מקום ומי 
עם זה בשלום. שזוכר התנגדו למגרש המיני פיץ בהתחלה והיום חיים 

 ההחלטה צריכה להיות מה טוב בסך הכל לתושבים.
 

 משה רוטברט:
 שם. 11אולי באותה הזדמנות כדאי לשפץ את הרחבה מבלוק 

 
 אריה פכטר:

 אנחנו מתכננים גם שם.
 

 יעל מידן ברק:
 הקרקע שם היא פרטית או ציבורית?

 
 אריה פכטר:

 כלום.הקרקע של המועצה, אחרת לא הייתי רשאי לעשות שם 
 

מי אחראי על תחזוקת המתחם שבין מאחורי רחוב  – 4שאילתא מספר 
 ומה עשתה המועצה לטיפוח המתחם? 44השלום לבין הסוללה של כביש 
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האחריות חלה על המועצה שמטפלת באחזקת המקום.  – 4תשובה לשאילתא 
ם המתחם כמו שאתם מכירים בין הסוללה לבתים ואני ביקשתי גם מאיציק וג

 מיוסי שיבואו ויעשו שם נקיון וסדר.
 

 משה רוטברט:
 מגיעים לקיץ ויש יתושים וחולדות.

 
 אריה פכטר:

 אני ער לבעיה וזה בסידור העבודה שלנו.
 

האם יש צורך בהיתר לשימוש חורג ואישור הוועדה  – 1שאילתא מספר 
להקצאת קרקעות בכדי להשכיר נכסים ציבוריים לגורם פרטי? נא להמציא 

ות דעת כתובה של היועץ המשפטי למועצה בנושא השכרת המבנה חו
 במועצה לאופיס טקסטיל.

 
על פי המלצת היוע"מ והחוק מותר להשכיר ללא כל   – 1תשובה לשאילתא 

 נוהל הקצאת קרקע לתקופה מוגבלת.
ז יצא. אבל אנחנו רחבל שאתם לא שואלים את השאילתות האלה לפני שהמכ

 תדלים שהכל יהיה על פי החוק.כל דבר בודקים ומאוד מש
 

 נושאים הקשורים בתנועה. – 4שאילתא מספר 
מדוע לא נמסר פרוטוקול ועדת התנועה חרף בקשותיו החוזרות נשנות של 
חבר המועצה בני שגיר? מדוע לא מורגשת אכיפת חוקי התנועה בישוב? 

מדוע לא מתבצעות עבודות צביעה ברחובות כמו השלום, אחד העם, ההגנה 
עוד. אלו רחובות בהם צביעת מקומות אסורים לחנייה היא הכרחית. מדוע לא ו

 מתבצעות ההחלטות שאושרו בוועדת התנועה?
 

 בני שגיר:
 פרוטוקול מוועדת תנועה קיבלתי עכשיו.

 
 אריה פכטר:

תראו, הצביעה והאכיפה נעשים על פי צורכי המועצה והישוב ועל פי 
, אנחנו לא מחפשים לנגח את כל ההנחיות שלי. כמו שאמרתי כבר קודם

התושבים בישוב ולהטיל קנסות, אנחנו מחפשים לעשות סדר. נתתי הנחיה 
לפקחים להתחיל לאכוף בישוב מעברי חציה ואדום לבן בצמתים מסוכנים. 

בשלב ראשון ייתנו אזהרות ורק אחר כך יהיו דוחות. צריך לתת לתושבים זמן 
 לעכל את השינויים.
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 בני שגיר:
 ברחוב השלום חונים על המדרכות וצריך לעשות שם סדר.

 
 משה חכים:

 זה רחוב הולנדי, אין שם מדרכה.
 

 בני שגיר:
 צביעהאני לא רציתי לפתוח כאן דיון, אבל רציתי להעיר את תשומת הלב שה

 לא גמורה.
 

 אריה פכטר:
 הצביעה של מה?

 
 בני שגיר:

 כחול לבן למשל.
 

 אריה פכטר:
ול לבן היכן שמתחשק לך, אתה צריך אישור קודם בועדת אתה לא צובע כח

 תנועה. תביא את זה ואת דרך השלום לועדת תנועה ונחליט מה לעשות.
 
 ני עובר לסעיפים שעל סדר היום.א
 

 משה רוטברט:
 לפני זה יש שם שני סעיפים במעקב.

 
 משה חכים:

 לגבי סעיף אחד נתתי לך את מה שביקשת לפני חודשיים כבר.
 

 משה רוטברט:
 לא.

 
 משה חכים:

 אני אבקש את הניירת שוב.
 

 יעל מודן ברק:
 לא נתת אישור של רו"ח, משה לא היה נוכח בישיבה.
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 משה חכים:
 נתתי, כולל אישור רו"ח, אבל אני אביא את זה שוב.

 
 :אריה פכטר

 תעביר להם מה שצריך.
 

 משה חכים:
קרקעות והמבנים, יורם ביקש בקשר לחוות דעת יוע"מ בדבר הבעלות על ה

 שתכתוב אליו בדיוק מה אתה רוצה והוא יענה לך.
 

 אריה פכטר:
 .11/12אישור פרוטוקול מישיבת מועצה 

 
 מחליטים:    
 הפרוטוקול מאושר פה אחד.   

 
 משה רוטברט:

חגיגות  –לפני זה אני רוצה להגיד משהו. יש לי להגיד מילה טובה למועצה 
 , היו על רמה ושוב יישר כח.תיב לציין היו יפויום העצמאות אני חי

 
 אריה פכטר:
 תודה רבה.

 
 בני שגיר:

 גם בבית הכנסת היה יפה.
 

 אריה פכטר:
אחרי בית הכנסת היה טכס על השואה שנוהל על ידי הצופים במתנ"ס. 

מבחינתי הטכס הזה יותר חשוב כי באו המון בני נוער והמתנ"ס היה מלא 
 יעבור לדור הבא. וחשוב שכל נושא השואה

 
 :מזל שאול

 הטכס של השבעה בבוקר של יום הזכרון לחללי צ.ה.ל היה מכובד מאוד. גם
 

 אריאל ויסוול:
 גם ערב שירי לוחמים היה מאוד מוצלח והאולם היה מלא עד אפס מקום.
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 אריה פכטר:
תראו, אורי תנעמי השאיר פה מכתב, באשר לסדר היום אני מאשר את 

. אני לא יודע אם זה חוקי 1, 4 פים הראשונים ומתנגד לסעיפיםשלושת הסעי
 בכלל ואני אבדוק את זה עם היוע"מ של המועצה. נפעל לפי חוות דעתו.

 
 אישור פרישה לגמלאות עובדת המועצה עליזה גאלסולקר. – הסעיף הבא

 24%-כמחסנאית ב 13.12.32הגברת עליזה גאלסולקר עובדת במועצה מיום 
מזלה בעת נסיעה בתחבורה הציבורית עקב בלימת פתע של משרה. לרוע 

האוטובוס נפלה ונחבלה בגבה. מצבה הגופני אינו מאפשר חזרתה לעבודה. 
 ( והביעה את רצונה לפרוש לגמלאות.14)בת  1114העובדת ילידת 

 אנו מבקשים לאשר זאת ונעביר את הבקשה למשרד הפנים לאישור.
 

 מחליטים:    
 בדת מאושרת פה אחדפרישתה של העו   

 
 גמלאות עובדת המועצה שושי אביטל.פרישה ל הבא סעיף 

 
)עם  1.1.23הגברת אביטל נדיה עובדת כסיעת בגן ילדים במועצה מיום 

חודשים(, הביעה את רצונה בהגיעה לגיל פרישה, לפרוש  31הפסקה של 
 בסוף השנה לגמלאות.

 
 מחליטים:    
 פרישתה של העובדת לגמלאות   
 מאושרת פה אחד   

 
 לטובת העברת זכויות מרכז     ₪ מליון  1.3-ב 424הגדלת תב"ר  – הסעיף הבא

 הספורט למועצה                  
 

בהתאם להסכם הגישור שקיבל תוקף של פסק דין, המועצה חייבת להמשיך 
 בתשלומים לחברת מרכז הספורט עבור העברת זכויות הבעלות למועצה.

מלש"ח  1.3-דרך תב"ר שנפתח למטרה זו ויש להגדילו ב התשלומים מבוצעים
כשהמימון מקרן היטל השבחה. סה"כ סכום התב"ר  1212נוספים עבור שנת 

 מלש"ח. 4,112המאושר לאחר אישור התוספת יהיה 
 

 מחליטים:    
 התב"ר מאושר ברוב קולות   
 משה רוטברט, בני שגיר, יעל מידן ברק. –מתנגדים  3   
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 וטברט:משה ר
 עד מתי צריך לשלם?

 
 אריה פכטר:

 , התשלום האחרון, כלומר בערך עוד שנה וחצי.1211ביולי 
 

 יעל מידן ברק:
 אני הייתי רוצה לדעת מה אתה מתכנן שם לעשות?

    
 אריה פכטר:

אנחנו מתכוונים להחזיר את השטח של מרכז הספורט למנהל, המנהל ייצא 
קש שינוי תב"ע למגורים והכוונה היא במכרז, יזכה בשטח קבלן, הקבלן יב

קומות ולא יותר, עם  4 – 3יחידות דיור, בניה יפה  122להקים שכונה של 
מהיטלי  12%גינות, חניות וכל מה שצריך. בשיטה הזאת יכנס למועצה 
. עשינו פרוגרמה 12%ההשבחה, אם המנהל יעשה את שינוי התב"ע נקבל רק 

 .זהאצל מתכננת המחוז והיא אישרה את 
 

 יעל מידן ברק:
 היא אישרה את זה בהתאם לתוכנית האב של אזור?

 
 אריה פכטר:

 בהתאם של מה שהיום.
 

 יעל מידן ברק:
 אתה הולך להכפיל את האוכלוסיה.

 
 אריה פכטר:

 322 – 222יחידות דיור זה מכפיל את האוכלוסיה? זה בקושי עוד  122
 תושבים וילדים. מה את רוצה שנשאיר את זה ככה?

 
 משה רוטברט:

 תעשה שם מחסנים.
 

 :אריה פכטר
למי מפריע המחסן שם שמכניס למועצה עוד כסף ואפשר לתת עוד קצת 

 לאקי"ם ולפעולות אחרות.
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אני מאוד מאוד גאה בזה שבמקום שזה יעמוד ריק יכנס קצת כסף. אז יש 
 התנגדויות אז מה? בסך הכל תהיה שם שכונה יפה לרווחת התושבים וגם

למועצה ייכנס כסף מה רע בזה? הרבה מתושבי המקום פונים אלי בשאלה 
 מתי זה יוצא כי הם מעוניינים לשדרג את המגורים שלהם.

 
 יעל מידן ברק:

אני רוצה להבין, אתם באופן עקרוני רוצים לשווק את הקרקע ביעוד המקורי 
 שלו?

 
 אריה פכטר:

 לא אנחנו נשווק, המנהל.
 

 יעל מידן ברק:
 ישווק את הקרקע ביעוד המקורי שלו? המנהל

 
 אריה פכטר:

 נכון.
 

 יעל מידן ברק:
 ואז הם יבואו ובהסכמה יעשו שינוי תב"ע.

 זה לא מזכיר לך איזה שהיא פרשה?
 

 אריה פכטר:
לא. תראו הרי אתם כותבים הרבה למבקר המדינה ולממונה על החיוב האישי, 

וק ולטובת התושבים. אני אז תכתבו עוד כמה מכתבים. אני פועל על פי הח
 ישן בשקט בלילה וכל מה שאני עושה זה לטובת הישוב ולרווחת התושבים.

 
 משה רוטברט:

 יש לך שני איזורי תעשייה.
 

 אריה פכטר:
גם שם יש לי כל מיני תוכניות וישבו אצלי בכירים מבנק הפועלים, הם 

התנגדות  מ"ר שלצערי אין לי. אני לא חששתי להגיש 32.222-מעוניינים ב
לתוכנית של מוטי ששון שמאוד כעס עלי על זה, בגלל שבתוכנית שהוא הגיש 

 לא תכנן שום דרך לפס הירק שלנו.
נתתי למשחטה ולעוד כמה עסקים שם רשיון עסק בהתניה שיאחדו את 

 החלקות ויבנו שם משהו חדש ואיכותי.
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 עירחברים חדשים לועדת בנין  4: מינוי אני עובר לסעיף האחרון
 
עברתי לכם את מכתבה של מנהלת המחוז הגב' גילה אורון ואת חוות דעתו ה

 של היועץ המשפטי.
 מתוכם מאזור. 4חברים,  12מקימים ועדה חדשה גדולה יותר בת 

 אני הצעתי את החברים הבאים:
 יוסי בן בסט .א
 יעל מידן ברק .ב

 אריאל ויסוול .ג

 אריה פכטר. .ד
 

 משה רוטברט:
הפרשנות של יורם מושקט, אבל גם שמעתי לפי החוק, ואני קראתי את 

פרשנות אחרת. לאופוזיציה חסר חבר, אם כל סיעה שלא חברה בהנהלה מגיע 
 חבר אחד, אז אנחנו הירוקים לא חברים בועדת הנהלה וכנ"ל גם הליכוד.

 
 משה חכים:

זה פירוש לא נכון. החוק אומר שלכל האופוזיציה מבלי להתייחס למספר 
 4אחד, אם אתה היית צודק, אז בקדנציה הקודמת היו הסיעות מגיע נציג 

סיעות שלכל אחת היה מנדט אחד והסיעה שלך הייתה ביניהם, אז לפי זה 
 נציגים וזה הרי לא הגיוני. 4צריך היה לתת לאופוזיציה 

 
 אריה פכטר:

 יש יועץ משפטי ואני פועל על פי חוות דעתו.
 

 מחליטים:    
 מועצה מאושריםהנציגים על פי הצעת ראש ה   
 ברוב קולות   
 משה רוטברט, בני שגיר, יעל מידן ברק. –נמנעים  3   

 
 אני מודה לכולם ונועל את הישיבה.

 
 
 
 

 אריה      פכטר      משה         חכים
 

 ראש   המועצה      מנכ"ל   המועצה


