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 10/01פרוטוקול                                  
 מישיבת מועצה שלא מהמנין שהתקיימה                        
  2001פטמבר סב 22"ע שביום שלישי ד' בתשרי ת                        

 
 

 :  אריה פכטר, אריאל ויסוול, יעקב פרידמן, יוסף מגנזי, אפרים זילוני,נוכחים
 גיר, יעל מידן ברק, אורי תנעמי, משה רוטברט.שבני                 
 

 מזל שאול, נבון קצב.  חסרים:
 

 11:01הישיבה התחילה בשעה 
 11:90הסתיימה בשעה 

 
 

 על סדר היום:  
 

 ואישור פרוטוקול 2002דיון בדו"ח הביקורת של המבקר הפנימי לשנת  .1

 .2001אוגוסט  4מועדת הביקורת מיום       
 דת משנה להקצאת קרקע.הקמת וע .2

 הסעות לילדי החינוך העצמאי לשנת הלימודים תש"ע. .9

 .44שימושים במובלעת השייכת לאזור מדרום לכביש  .4

 שיפור השירות לתושב. .1

 
 אריה פכטר:

 בפתיחת הישיבה אני רוצה לאחל שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל הנוכחים פה.
 

. אני מזמין את כל 13:90ה שר החינוך ביום חמישי הקרוב יבקר במועצה בשע
חברי המועצה להשתתף בפגישה למרות שלא הצלחתי להבין עד היום את מי הוא 

 רוצה ואת מי הוא לא רוצה בישיבה.
 

בסוף אוגוסט הגשתם בקשה לזימון ישיבה שלא מהמניין ואני רוצה כאן להביע 
 את תודתי לחברי האופוזיציה שנענו לבקשתי לדחות את הישיבה.

 
סף, שלחנו לכם לידיעתכם את הדוחו"ת הכספיים המאושרים של החברה דבר נו

. הדוחו"ת אושרו כבר בישיבת הדירקטוריון של 2002לשנת  2000הכלכלית אזור 
 החברה ונמסרו לכם לידיעה ולעיון, אין צורך להצביע.

 
. ועדת הביקורת ישבה כבר 2002 תאני עובר לסעיף אחד: דיון בדו"ח הביקורת לשנ

 ו"ח וקיבלתם את פרוטוקול הישיבה וגם את דו"ח הביקורת.על הד
הדו"ח מתייחס בעיקר לגבי השוכרים והפולשים בבית ספר "השבעה" למעשה דנו 

, אז הבאתי את העניין לפניכם והצעתי שכל מי מהם 2001על העניין בחודש אפריל 
פי נוותר על החוב הכס 2001שיתחייב בהסכם לצאת ולפנות את המקום עד סוף 

 שלו למועצה ולא תוגש נגדו תביעה.
נכון להיום אף אחד לא חתם על הסכם כזה ולפיכך נתתי הוראה ליוע"מ למועצה 

 להגיש תביעות לפינויים מהמקום ובהמשך יוגשו גם תביעות כספיות.
 

 יעל מידן ברק:
 מה קורה עם החשמל שהם צורכים?
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 אריה פכטר:
כאשר נכנסתי לתפקיד שמתי לכל אחד  הם משלמים על החשמל שהם צורכים.

 מהם מונה בנפרד.
 

 יעל מידן ברק:
 למה שהמועצה לא תנתק להם את החשמל?

 
 אריה פכטר:

זה רק חברת חשמל יכולה לעשות, זה לא בסמכות המועצה. יש בתי משפט, והם 
 יקבעו.

 
 יעל מידן ברק:
 גם נגד הזפת?

 
 אריה פכטר:

 כן גם נגדו.
 

 משה רוטברט:
 הקאנטרי מחסן. יש בשטח

 
 אריה פכטר:

 נדון בזה בישיבה הבאה, לא  עכשיו.
 

 משה רוטברט:
 שלחתי מכתב לשלושה גורמים, אני זכאי לקבל תשובות?

 
 אריה פכטר:

ההנחיות הן שלא פונים ישירות לעובדי מועצה, תיפנו ישירות אלי ואני אטפל 
 בתשובות.

 
 מחליטים:    
  2001אוגוסט  4פרוטוקול ועדת הביקורת מיום    
 מאושר פה אחד              

 
 אני עובר לסעיף שתיים.

 
 הקמת ועדת משנה לועדת הקצאת קרקעות.

 
היועץ   –למועצה יש ועדה להקצאת קרקעות לפי החוק שמונה חמישה אנשים 

המשפטי, מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה, מהנדסת המועצה ואחראי נכסי 
 דת משנה זה לא חובה.המועצה. זה החוק ואין צורך בוע

 
 משה חכים:

 רוטברט, שלחתי לך גם חוות דעת בעניין של היועץ המשפטי.
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 :משה רוטברט
 

ועדת הקצאות יש, אנחנו מבקשים להקים ועדת משנה ואנחנו מבקשים הצבעה 
 בנושא.

 
 אריה פכטר:

 .אין בעיה, מי בעד הקמת ועדת משנה שאינה מחוייבת על פי חוק
 
 

 משה רוטברט, אורי תנעמי, בני שגיר, יעל מידן ברק. – 4  
 

 מי נגד הקמת ועדת המשנה?
 

 אריה פכטר, אפרים זילוני, אריאל ויסוול, יוסי מגנזי, יעקב פרידמן. – 1 
 

 : הסעות ילדי החינוך העצמאי לשנת תש"ע9סעיף 
 

די היו בתחילת השנה מספר בעיות בנושא, לשמחתי הגענו להבנות עם המגזר החר
שאנחנו ממשיכים להסיע אותם. למי שזוכר העלויות בשנה שעברה היו בסביבות 

 ואני חושב שזה היה מוגזם בצורה קיצונית. ₪ אלף  220 210
היום אחרי שצימצמנו בהוצאות, איחדנו קווים ותהיה השתתפות מסויימת של 

העיקר שהילדים לומדים וכולם ₪. אלף  110-ההורים, ההוצאה השנתית תהיה כ
 מרוצים.

 
 44: שימושים במובלעת השייכת לאזור מדרום לכביש סעיף ארבע

 
ומי של כביש דונם שנמצאים בצד הדר 30-יש לנו רצועה מקבר השייח ועד אלדן כ

 וגובלים עם חולון. 44
 

הייתי אצל מתכננת המחוז וגם במינהל כדי לבדוק מה אנחנו יכולים לבנות שם, 
מסתבר שיש לנו בעיה מאוד רצינית. חולון הגישו תוכנית אב לתחבורה לאיזור 
התעשייה שלהם ומועצת אזור הגישה התנגדות לתוכנית מפני שהיא לא נותנת 

ע השייך לנו, וללא פתרון כזה לא נוכל לקבל אישורים ולא פתרון תחבורתי לקט
ולכן הפתרון חייב  44לא יתנו לנו כניסות מכביש  ייתנו לנו לפתח את המקום.

להיות דרך חולון ובעיות שם לא חסר, זה מגרשים פרטיים וזה אדמת מינהל. 
נו שבועות ויו"ר הועדה ביקשה מחולון לשבת אית 9ההתנגדות שלי נשמעה לפני 
 ע"מ למצוא פתרון מתאים.

 
 משה רוטברט:

 יש שם מוסכים שמזהמים את האדמה ומזהמים את הכל.
 

 יוסי מגנזי:
 היום זה הפקר מה שהולך שם, היום מתחילים קצת לטפל בעניין.
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 אריה פכטר:
בזמנו הצעתי לעירית חולון לקחת את השטח ולפצות אותנו, הם לא היו מוכנים 

זה פלישות והמנהל פועל והצליח כבר להוציא חלק מהפולשים.  לשמוע. הרוב שם
הם פינו את מומו ואת משפחת לוי ובדרך לפנות זה רכב אנה והם פועלים בשנה 

 האחרונה זה מטופל.
 

 משה רוטברט:
 לאזור יש תוכניות לבנות שם?

 
 אריה פכטר:

וואי אלף מ"ר לבנות שם. צריך לזכור שמתוכנן שם ת 10 40-יש שם אפשרות ל
הרכבת הקלה, בכל מקרה לא נוכל להתחיל כלום לפני שתאושר תוכנית עם גישה 

מכיוון א.ת של חולון וזה לא תלוי בנו. כאשר יהיו דרכי גישה המנהל יוציא את זה 
 למכירה ויניע את הגלגלים.

 
 משה רוטברט:

 מיסים שם משלמים?
 

 אריה פכטר:
 כן, בהחלט.

 
 השירות לתושב. שיפור –אני עובר לסעיף האחרון 

 
היו אצלי בני, משה ויעל וביקשו שישב פה איזה שהוא מתנדב ויקבל הודעות של 
התושבים ואם יש בעיות שיעבירו את זה למנהלי מחלקות. לנו יש עובדת שעושה 

 את זה.
 

 יעל מידן ברק:
של המועצה את תיבת הדואר של כל מנהלי המחלקות  רלטעמי צריך לפרסם באת

 ך להגיע פיזית.שתושב לא יצטר
 

 אריה פכטר:
מי מגיע פיזית? אין צורך כזה. אפשר להתקשר בשעות הפעילות ללבנה ולמנהלי 

 המחלקות ובשעות שהמועצה סגורה, יש את קישורית שיודעת בדיוק מה לעשות.
 

 משה רוטברט:
לפני כחודש היה פיצוץ במערכת הביוב. הגעתי לשם וניסיתי להשיג את אדון לוי, 

 היה. ולא ניתן
 

 אריה פכטר:
 לא שייך למועצה המקומית ואתה יודע את זה.  2002לגבי ביוב זה מינואר 

אתה טוען שהקישורית לא הגיבה? לא יכול להיות. אין ערב שאני לא מקבל 
 הודעות מהם.

לדעתי לבנה עושה היטב את עבודתה ואני יודע שגם היית אצלה וראית בדיוק איך 
 קב אחרי הטיפול בתלונה.כל תלונה נרשמת ומתבצע מע
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 :יעל מידן ברק
 מה בעניין שכל מנהל מחלקה יקבל בדוא"ל את התלונות?

 
 אריה פכטר:

מנהלי המחלקות אצלנו עובדים בשטח רובם. אני לא רוצה שישבו כל היום על יד 
המחשבים ויחפשו אחר ההודעות. בשביל זה מינינו את לבנה, היא מקבלת את 

ואגת להודיע למנהלי המחלקות ולעקוב אחרי הטיפול בתלונות, ההודעות, היא ד
 זה הדבר היעיל והטוב ביותר.

 
 יעל מידן ברק:

היא עובדת בלי איזו ובלי כלים מתאימים, זה לא פר שאתם לא נותנים לה כלים 
 לעבודה.

 
 אריה פכטר:

 אני מבקש להצביע, מי בעד ההצעה של יעל.
 

 אריאל ויסוול:
עה? שיהיה לה מחר בבוקר על מה להתקשר לעיתון ולהשמיץ למה היא רוצה הצב

 את אזור.
 

 אריה פכטר:
 הצעתה של יעל? דמי בע

  
 אורי תנעמי, משה רוטברט, בני שגיר, יעל מידן ברק. – 4 

 
 אריה פכטר, אפרים זיזלוני, אריאל ויסוול, יוסי מגנזי, יעקב פרידמן. – 1נגד      

 
 משה רוטברט:

בקשר לדוח ביקורת המבקר, המועצה מתכוונת לעשות   1סעיף אני רוצה לחזור ל
 משהו? איחור מכוון של שנתיים.

 
 אריה פכטר:

יש מועצה חדשה, כל דו"ח  של מבקר אני פועל בו ואני לא אמשוך יותר ממה 
 שהחוק מאפשר לי.

 
 תודה רבה, אני נועל את הישיבה שלא מהמניין.

 
 
 
 
 
 
 
 

 פכטר       אריה      משה           חכים
 

 ראש    המועצה      מנכ"ל    המועצה


