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 אריה פכטר:
 אני מתחיל בשאילתות שהגיעו אלי:

 
 שאילתא של אורי  -פרוגרמה לשטחי ציבור והקצאת קרקע – הנדון: שאילתא

 תנעמי:                             
 פנים כל רשות מקומית חייבת לקבוע יעדים בשימוש                רד על פי הוראות מש

בנכסים ציבוריים המצויים בשטחה כאשר הפרוגרמה לא תסתור את תוכנית 
המתאר. שאלתי היא: אילו הקצאות קרקע נעשו עד כה ע"פ הפרוגמה ובאישור 

ש לראות מסמך( והאם פעילותם שר הפנים או הממונה לעשייה במקרקעין )אבק
 היא עיסקית ואינה נוגדת את הוראות החוק?

 
 אני מקריא את תשובתי לשאילתא:

 א. המועצה הכינה פרוגרמה לשטחים ציבוריים )בנויים ופתוחים( בהתאם                              
 ה עד   וטוב 2118לדרישת משרד הפנים )ועדה מחוזית(. הפרוגרמה נכונה לשנת      
     2191. 

 ב. בעקרון נעשו במשך השנים הקצאת קרקע למתנ"ס, למרכז יום לקשיש, לבתי
 כנסת ולמספר גני ילדים.     

 
 שאילתות 5 –אני עובר לשאילתות שהגישו במרוכז סיעת הירוקים 

 
 סיוע במימון הסעות לחטיבה

        אותו סיוע על בסיס איזו הוראה ניתן בעבר סיוע לנסיעות באוטובוסים, מהו 
 שניתן, על בסיס איזו הוראה הופסק הסיוע בתשלומי הנסיעות לחטיבה.  

 
 אני מקריא את תשובתי לשאילתא:

בנסיעות לתלמידים בחטיבה הגרים ראש המועצה הקודם אישר לשלם השתתפות 
וזאת בשנה הראשונה לקיום  ה השני )בעיקר בן גוריון כצנלסון קפלן וכו'(בקצ

אחר ומשרד החינוך לא היה מוכן להשתתף בעלויות כי המרחק הוא החטיבה. מ
 ק"מ, התמיכה הופסקה בשלב מסויים. 9-קטן מ

 
תראו, לפי השיטה שקבע משרד החינוך שנקראת פר קפיטה, גם חלק מתלמידי 

אזור שלומדים בחולון, אנחנו לא מקבלים השתתפות עבורם בגלל שהמרחק קטן 
 היה לי מספיק כסף הייתי מסיע את כולם במוניות.ואין מה לעשות. אם  ק"מ 9-מ
 

 יעל ברק מידן:
 מה שאתה אומר שראש המועצה שילם על דעת עצמו?

 
 אריה פכטר:

יכול להיות, אבל אני מאמין שהוא הביא ועידכן בישיבת המועצה. תראו, אם יבוא 
אני אעביר החלטה בישיבת ₪, מיליון  11ביום חמישי שר החינוך וישים לנו 

 עצה ונסיע את כולם ע"ח המועצה.מו
 

 אני עובר לשאילתא הבאה:
 

מהן תוכניות המועצה לגבי השטח בסוף רחוב משה שרת עד גן "השבעה", מדוע 
יש במקום ערימות פסולת שאינן מפונות? האם ומתי יש בכוונת המועצה לנקות 

 את השטח?
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 אני מקריא את תשובתי לשאילתא:
 

טח בסוף רחוב משה שרת: האדמה הינה אדמת מינהל תכניות המועצה לגבי הש
ואינה שייכת למועצה. מתוכננת בעתיד על פי התב"ע בחלקה למגורים ובחלקה 

שטח ירוק. בשלב זה המועצה ניקתה את השטח. הכוונה לשטח הצמוד לגן 
 "השבעה" בסוף משה שרת.

 
 יעל מידן ברק:

 אתמול ראיתי שם ערימות של פסולת בנייה.
 

 שראל:שמואל י
 הערימות נשארו, המקום נוקה.

 
 אריה פכטר:

 אני אעבור שם אישית ואראה באיזה ערימות מדובר.
 

 יעל ברק מידן:
 זה עוד גדל, הטרקטור כנראה ניקה את השטח והוסיף על הערימות.

 
 אריה פכטר:

 אני עובר לשאילתא הבאה.
 

ה? פניות מדוע מנהלת מחלקת רישוי עסקים אינה עונה למכתבים שהופנו אלי
לא התקבלה תשובה בנושא מחסן בשטח  –השייכות לתחומה לא טופלו 

 הקאנטרי, לא טופל מפגע הנגרם מבית רחל ליצ'ק.
 

 אני מקריא את התשובה לשאילתא:
הוראות ממך. היא  תמנהלת מחלקת רישוי עסקים אינה עובדת שלך ואינה מקבל
יש לך בעיות בנושא פועלת מתוקף הסכמות שאני כראש מועצה מעניק לה. אם 

 מסויים, תפני אלי או לשמוליק ולא ישירות לעובדי המועצה.
הושכר בשלב זה לשנה על פי הנחיות היוע"מ המשפטי  –לגבי המחסן בקאנטרי 

 למועצה.
 

 משה רוטברט:
 אפשר לקבל פרטים, זה לא הובא בכלל לשולחן המועצה.

 
 :אריה פכטר

 לפני שחתמנו התייעצנו עם היוע"מ.
 

 רוטברט: משה
הוא התחבר שם חיבור פירטי לחשמל, אני הבאתי חשמלאי ועוד תראה מה יקרה 

 בחורף בגשם.
 

 אריה פכטר:
א יחשמלאי שלנו טיפל בעניין, אבל בכל מקרה אני אבדוק שוב ואם ישנה בעיה ה

 תתוקן.
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 משה רוטברט:
 מישהו יודע אם הוא משלם וכמה?

 
 אריה פכטר:

 ום בינינו.בודאי, קיים הסכם חת
תראו, להיות נחמדים ושהמועצה תינזק זה הכי קל. משכיר את זה בחור שנותן 

לנו במשך השנה אל כל ההגברה והתאורה שהמועצה זקוקה, זו עלות שנתית של 
בנוסף הוא נותן שירות חינם לצופים, ולבתי ספר שמהם הוא גובה ₪  51,111-כ

שנים, אבל כל מה שאנחנו עושים,  4 – 9מהעלויות. אני לא  יודע מה בעוד  51%
ולכל בית ספר ₪  21,111אנחנו עושים לטובת הציבור. אם אני חוסך לצופים 

ואני חוסך למועצה ובכסף הזה אני רוכש עוד מתקן ₪  11,111במסיבת הסיום 
לילדים, אני חושב שזה מבורך ואני לא חושב שצריך לחפש מתחת לאדמה מה לא 

 בסדר. בסדר, צריך לחפש גם מה כן
 

 משה רוטברט:
עוזר לבנאדם להתחמק  יןזה לא רק החשמל אריה, פה אתה ביודעין או לא ביודע

מס. אתה צריך לגבות ממנו  ךמתשלום מס, כי הוא לא מגיש חשבוניות והוא חוס
 שכר דירה ולשלם לו בעבור השירותים שהוא נותן לך.

 
 אריה פכטר:

קיץ שהוא נותן לנו בהנחות גדולות,  אני לא יודע בדיוק, מה שאני בטוח שאירועי
 הוא מגיש לנו חשבוניות.

 
 משה חכים:

 את זה אפשר לסדר, ניקח ממנו חשבונית וניתן לו חשבונית.
 

 משה רוטברט:
 זה בדיוק מה שצריך להיות.

 
 אריה פכטר:

 אני עובר לשאילתא הבאה.
 

נמצאים , הועבר לרפי ה"פקח" רשימת רכבים עומדים. הרכבים 21.7.11בתאריך 
באותו המקום עד עצם היום הזה בחלוף חודשיים. האם יש בדעת המועצה 

 להתמודד עם התופעה באופן אפקטיבי? אם כן כיצד.
 

 אני מקריא את תשובתי:
 :רשימת רכבים עומדים

גרוטאות  15-המועצה חתמה הסכם עם בעל מגרש לפירוק מכוניות ופינתה כ
יום לפני  11פי החוק יש להמתין בתקופה האחרונה, עד שהמגרש התמלא. על 

גריסת המכונית. לאחר תום התקופה יתפנה המגרש ונמשיך לפנות מכוניות עד 
 שנסיים לנקות את אזור.

תראו, ישנם נוהלים ואנחנו חייבים לפעול על פיהם. אם אנחנו לא רוצים להיתבע 
החשוד כנטוש מודעה  אחר כך בעניין. קודם כל אתה חייב להדביק על הרכב

יום. אחר כך אתה רשאי לפנות אותו אם יש לך מגרש מתאים ושם  61ולחכות 
 יום ואז אפשר להתפטר מהרכב, לגרוס אותו וכדומה. 61מחכים עוד 
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כלי רכב מאזור. המגרש כרגע מלא.  15לנו יש הסכם עם מגרש חניה ופינינו  לשם 
מכוניות וחוזר  15וד נוכל לגרור לשם ע כאשר יעבור הזמן כנדרש והמגרש יתפנה

 חלילה עד שאזור תתרוקן מגרוטאות.
 

 יעל מידן ברק:
 ין את התושב שמתלונן.יזה לא אמור לענ

 
 אריה פכטר:

אנחנו מפנים ואני חושב שיש שינוי דרסטי. נכון זה עוד לא מספיק, אבל גם היתר 
יטופלו ובקרוב. במקביל הוריתי לחפש מגרש נוסף ובמידה ונמצא, קצב פינוי 

 הרכבים יגבר.
 

 אני עובר לשאילתא הבאה
תמוה כי לא התקבל פרוטוקול ישיבת ועדת התנועה שהתקיימה לפני מעל שלושה 

 חודשים מתי יימסר הפרוטוקול?
 

 להלן תשובתי:
ישנם דברים שאינם תלויים רק במועצה. הפרוטוקול צריך לחזור לאחר אישור 

 טות נכנסות לתוקף.של משרד התחבורה ושל משטרת ישראל ורק אז ההחל
גם אנחנו ממתינים לפרוטוקול )לא נוכל להתחיל בהפעלת פקחי חניה וכו' לפני 

שיאושרו כל השינויים שביקשנו בנוגע לעניין זה(. נראה לי שהפרוטוקול יגיע 
 מאושר רק לאחר החגים.

 
 בני שגיר:
 חודשים, כל כך הרבה זמן? 4 – 9זה לוקח 

 
 משה חכים:

ם אנחנו מחכים לפרוטוקול המאושר ולא יכולים לבצע החלטות זה לא תלוי בנו, ג
 וסיכומים עד שהוא מגיע.

 
 אריה פכטר:

 :אני עובר לשאילתא האחרונה של אורי תנעמי
 

 שאילתא בעניין מדידות הנכסים בישוב:הנדון: 
לאור פניות רבות ותלונות מצד תושבים רבים בעניין, חישוב המדידות הנעשות 

שר חלק מהתלונות שנשמעות כן כי בבתים שנקנו מהקבלן לא ע"י חברת אשד כא
 ברצוני לשאול: נעשו שינויים ובכל זאת גדל שטחן כיצד?

 מדוע נוסחת החישוב הנוגעת לרווחי החברה לא שונתה הרי כבר דברנו .א

 באחת מישיבות המועצה כי יש טעם לפגם בנוסחה הקיימת?      
 האם יש מי שבודק את עבודתה של החברה? .ב

נאמר לי כי בחשוב המדידות נלקחים בחשבון ממדים ומרתפים האם  .ג
 אכן כך? ואם כן מדוע?

 
 אני מקריא את תשובתי לשאילתא:

 נוסחת החישוב קבועה עפ"י המכרז של משק וכלכלה. בעקרון התנאים .א

 .2111שונו לטובת המועצה ביחד לסקר הקודם שהיה בשנת       
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 חד פעמי מכל שטח נוסף שנמצא  25% בסקר הקודם גבתה החברה     
 חד פעמי משטח שנמצא במדידה.  11%במדידה. כיום החברה גובה      

 מנהלת הארנונה יושבת מול החברה מידי פעם עם הממצאים ונעשות .ב

 בדיקות בהתאם לצורך, בנוסף נשלחים לתושבים הודעות על      
 ובים נעשית רק הממצאים וזכותו של כל תושב לערער. הטמעת החי      
 לאחר סיום כל הערעורים והבדיקות.      

 אכן נכון, מרתפים רשומים בצו הארנונה וחויבו כל השנים. .ג

 יחוייבו בהתאם לצו 2111ממדי"ם לא חוייבו עד היום. משנת       
 הארנונה החוקי. )התושבים הרוויחו שלא חוייבו בעבר(.      

 
 אני עובר לסעיפים שעל סדר היום:

 
 1/11: אישור פרוטוקול מישיבת מועצה עיף ראשוןס
 

 מחליטים:    
 הפרוטוקול מאושר פה אחד.   

 
 תי כדירקטור בתאגיד המים: מינוי עו"ד ניר קריסעיף שתיים

  במקום עו"ד טואשי שהביעה את רצונה להתפטר                       
 

 אורי תנעמי:
 כמה דירקטורים יש לנו בתאגיד?

 
 :אריה פכטר

 יש לנו רק נציג אחד.
 

 אורי תנעמי:
 למה לא אחד מהאופוזיציה?

 
 אריה פכטר:

 תראה בסעיף הבא שאנחנו ממנים את יעל בועדת בנין עיר.
 

 מחליטים:    
 ריתי כמועמדקהמועצה מאשרת פה אחד את עו"ד ניר    
 מי שקמה. –לדירקטור בתאגיד המים    

 
 ירות וטרינרי למועצה: אישור לחתימת הסכם לקבלת שסעיף שלוש

 
ומשרד הפנים לא אישר לנו להמשיך  71למי שלא יודע ד"ר מני עבר את גיל 

ז ולחפש וטרינר/ת רולהעסיקו. עמדו בפנינו שתי אפשרויות , או לפרסם מכ
מחליף/ה, או לחתום הסכם עם איגוד הוטרינרים שנותן שירות כזה כבר לשמונה 

ר יהיה להעסיק את ד"ר מני תמו הםרשויות והעלות היא פחותה. דרך אגב ל
וייתכן שהוא ימשיך לעבוד פה, רק דרכם. גם יחסוך בכסף וגם נקבל שירות יותר 

 טוב כולל עיקור חתולים ולכידת כלבים.
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 מחליטים:    
 המועצה מאשרת פה אחד חתימת הסכם עם איגוד   
 הוטרינרים לקבל שירות וטרינרי למועצה.   

 
 אישור יוסי בן בסט ויעל מידן ברק כנציגי אזור לועדת בנין סעיף ארבע:

 אזור-עיר משותפת אור יהודה                     
 

 מחליטים:    
 המועצה מאשרת פה אחד את יעל מידן ברק ואת    
 יוסי בן בסט כנציגי אזור בועדה המשותפת.   

 
 .91.6.11אישור הדו"ח הרבעוני ליום  סעיף חמש:
ת הדו"ח לפני שלושה שבועות ולדעתי הוא דו"ח טוב וקיבלתם אותו קיבלתם א

 יחסית מהר, אם לא הפגרה ביולי ואוגוסט, היינו דנים בו כבר קודם.
 

 משה רוטברט:
 מה זה?₪  651,111יש לי מספר שאלות הבהרה. יש הכנסות של 

 
 יהושע מרובקה:

ב וזה לפי הפורמט זה כל ההכנסות הנוספות האחרות שהן לא מארנונה, מים וביו
 של משרד הפנים.

 
 משה רוטברט:

פה נוצר מצב שהגרעון קצת ירד. השאלה אם זה מהכנסות חד פעמיות או ממשהו 
 אחר.

 
 יהושע מרובקה:

 גם וגם, זה מתחלק לכל סוגי ההכנסות.
 

 אריה פכטר:
 אם אתה רוצה לדעת בדיוק תיכנס לגזבר ותקבל תשובה מדוייקת.

 
 מחליטים:    
 "ח הרבעוני מאושר פה אחד.הדו   

 
 ₪עבודות פיתוח מתחם שבזי הגדלה במיליון  – 489הגדלת תב"ר  סעיף שש:

 ₪ 2,151,111סך כל התב"ר לאחר ההגדלה                   
 

 מחליטים:    
 התב"ר מאושר פה אחד.   

 
 5.7.11 אישור פרוטוקול מישיבת ועדת ביקורת מיום  סעיף שבע:

 
 משה רוטברט:

הספקתי לעבור על הדו"ח רק ברפרוף וממה שאני זוכר אני רוצה לבדוק שוב, לא 
 אני מבקש לדחות את הסעיף הזה לישיבה הבאה.
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 אריה פכטר:
 אין בעיה.

 
 אישור פרוטוקולים מועדת מכרזים מתאריכים סעיף שמונה:

                       2.7.11 ,28.7.11 ,24.5.11 
 

 מחליטים:    
 וקולים מאושרים פה אחדהפרוט   

 
 מתן שרותי מיחשוב למועצה – 5/11: אישור הזוכה במכרז סעיף תשע

 החברה לאוטומציה.                   
 יצאנו למכרז והשגנו תוצאות טובות מאוד וחסכון משמעותי למועצה.

 
 חליטים:מ    
 המועצה מאשרת פה אחד את החברה לאוטומציה   
 5/11כזוכה במכרז    

 
 אישור משרד רו"ח עזר ושות' כרו"ח ומבקר של החברה הכלכלית עיף עשר:ס

 $ לחודש.511ואישור שכ"ט בסך  2111 -2111לשנים  2111אזור                    
 

 משה רוטברט:
 כמה שנים הוא רו"ח של החברה?

 
 משה חכים:

 מיום הקמת החברה.
 

 משה רוטברט:
 אולי צריך לבדוק להחליף את המשרד.

 
 יה פכטר:אר

ולדעתי גם  מה לא טוב במשרד של רו"ח עזר שמכיר את החברה מיום הקמתה?
 המחיר שהוא גובה הוא בסדר גמור ולא יקר.

 שווה לעשות בדיקה. –תראו, לגבי השנה נאשר את זה ונראה לגבי השנה הבאה 
 

 מחליטים:    
 המועצה מאשרת פה אחד את משרד רו"ח עזר ושות'   
 2111כמבקר של החברה הכלכלית אזור כמשרד רו"ח ו   
 מומלץ לבצע בדיקה לפני 2111לגבי שנת  2111לשנת    
 קבלת החלטה.   

 
 : אישור הסכמי שכירות בין המועצה לחברה הכלכליתסעיף אחד עשרה

 2111אזור                               
ה הסכמי שכירות: אחד המועצה השכיר 2בדברי ההסבר פירטתי שקיימים 

$ לחודש למועצה לפי 511לחברה הכלכלית קרוון והחברה משלמת שכ"ד בגובה 
 $ לחודש.51-ההסכם השני החברה הכלכלית משכירה למועצה קרוון בתמורה ל

 
 מחליטים:    
 המועצה מאשרת פה אחד את הסכמי השכירות הנ"ל   
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 : המשך הסמכת החברה הכלכלית לטפל בכל נושא פרסוםסעיף שנים עשר
 שלטי חוצות בתחום המועצה        

כמו שאתם יודעים, ההסדר קיים כבר כמה שנים. החברה הכלכלית העבירה 
מההכנסות הלכו לחברה.  71%-)בנוסף למה שנקבע בחוק העזר( ו 91%למועצה 

 .41%והחברה  61%אני שיניתי את זה וכיום המועצה מקבלת 
 

 אורי תנעמי:
 י עסקים ולחברה הכלכלית:מה ההגיון לפצל את הגביה לרישו

 
 משה חכים:

כל מה שהולך על העסקים, זה רישוי עסקים גובה, היתר שהוא פרסום חוצות גם 
 , זה החברה הכלכלית.44בתוך הישוב וגם בכביש 

 
 אריה פכטר:

החברה הכלכלית ניהלה משא ומתן עם יזמים והצליחה להוציא מהם הסכמים 
יחים יותר. בתוך חודש היא תצא במכרז שגם החברה הכלכלית וגם המועצה מרוו

 חדש ובעצם הכנתו והטיפול בו על כל הקשור בכך היא מקלה על המועצה.
אני חושב שבגלל ששרה עושה את זה במשך שנים ועושה את זה בצורה מצויינת, 

 שהחברה מרוויחה שכל הטיפול בעניין יישאר בידיה. 91%שווה לנו עבור 
 

 מחליטים;    
 ליטה ברוב קולות לאשר לחברה הכלכליתהמועצה מח   
 להמשיך לטפל בכל נושא פירסום שלטי חוצות בתחום   
 המועצה.   
 5 –בעד    
 אורי תנעמי 1 –נמנע    
 משה רוטברט, בני שגיר, יעל מידן ברק. 9 –נגד    

 
 : החלטת מועצה לפטר את הגברת רחל שאול עקב בעיותסעיף שלוש עשרה

 ולשלם לה גמלהרפואיות            
 

שנים שהמועצה אישרה את יציאתה לפנסיה  91-רחל שאול סייעת בגני ילדים כ
מאחר ורופא תעסוקתי קבע כי אינה מסוגלת להמשיך ולעבוד בעבודתה הנוכחית 

 הדורשת מגע עם ילדים.
( על מנת לאפשר יציאתה שנה 51)העובדת בגיל  61היות ועדיין לא מלאו לה 

 טר אותה ולאשר לה גמלה.קודם, על המועצה לפ
 

 מחליטים:    
 המועצה מחליטה פה אחד לפטר את הגברת רחל שאול   

 ולשלם לה גמלה על שנות עבודתה במועצה                                  
 

 ₪ 179,111בית יד לבנים בסך  – 461הגדלת תב"ר   :סעיף ארבע עשרה
 

 מחליטים:    
 חד.הגדלת התב"ר מאושרת פה א   
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 לבניית גן ילדים₪  622,969על סך  488: אישור תב"ר סעיף חמש עשרה
 בשכונת "בנה ביתך"           

קיבלנו ממשרד החינוך את הכסף לבניית גן ב"בנה ביתך" לרווחת השכונה ואני 
 מאוד מקווה שבשנה הבאה יהיה שם כבר גן.

 
 : יעל מידן ברק

 זה על יד בית הכנסת?
 

 כטר:אריה פ
 בית הכנסת יברך את הילדים כל הזמן. זה חלקות שונות.

 
 מחליטים:    
 המועצה מאשרת את התב"ר   
 פה אחד.   

 
 עבור פרויקט פיתוח₪  751,111על סך  481: אישור תב"ר סעיף שש עשרה

 חצר בית ספר "השבעה"                  
 

אשר משרד החינוך אנחנו הולכים לעשות פרויקט יפה בבית ספר "השבעה" כ
 ₪. 511,111-המועצה תוסיף כ₪,  241,111-משתתף בפרויקט ב

 
 מחליטים:    
 התב"ר מאושר פה אחד.   

 
 ₪ 251,111בסך  487תוספת לתב"ר  –: הסעיף קצת שונה סעיף שבע עשרה

 עבור שיקום כבישים באיזור התעשיה                             
 

ף תאגיד המים והביוב ולא מהיטל השבחה כמו התב"ר יהיה כולו מקרן תערי
 שנפתח בתב"ר המקורי.

 
 :מחליטים    
 הגדלת התב"ר ושינוי מקורותיו הכספיים   
 מאושרים פה אחד   

 
 עבור פסי האטיה₪  151,111על סך  411: אישור תב"ר סעיף שמונה עשרה

 ברחובות שונים             
 

 מחליטים:    
 ד.התב"ר מאושר פה אח   

 
 עבור הקמת מועדון נוער₪  111,111סך  לע 481תיקון תב"ר  :סעיף תשע עשרה

עבור השתתפות בהקמת  מועדון  951,111מפעל הפיס הודיע לנו שאושר למועצה 
 נוער. לפיכך יתוקן התב"ר כדלהלן:

יבואו מהיטל השבחה ₪  511,111במקום תקבולים מקרן היטל השבחה בסך 
 סה"כ סכום התב"ר ללא שינוי.₪  951,111ממפעל הפיס ₪  241,111
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 מחליטים:    
  484תיקון תב"ר    

 מאושר פה אחד                                 
 
 
 
 

 תודה לכולם, אני נועל את הישיבה.
 

 גמר חתימה טובה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אריה       פכטר      משה         חכים
 

 ראש    המועצה      מנכ"ל המועצה
 

        
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


