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 90/9 רוטוקולפ                                  
 מישיבת מועצה מהמניין שהתקיימה ביום שלישי                   
  9//9יולי  7טו' בתמוז תשס"ט                    

 
 
 

 : אריה פכטר, אריאל ויסוול, יעקב פרידמן, יוסף מגנזי, בני שגיר,נוכחים
 ברק, אורי תנעמי, משה רוטברט. יעל מידן               

 
 : אפרים זילוני, נבון קצב, מזל שאול.חסרים

 
 /19:1הישיבה התחילה בשעה 

 //:91הסתיימה בשעה 
 
 

 על סדר היום:  
 עידכונים של  ראש המועצה. .1
 תשובות לשאילתות של חברי המועצה. .9

 90/9אישור פרוטוקול מישיבת מועצה . .3

 ול.אישור פרישה לגמלאות הגב' רחל שא .4

 .9//9לשנת  1אישור הדו"ח הרבעוני מספר  .5

 לשיקום כבישים  ₪  ///,//5על סך  497אישור תב"ר מס'  .6

 באיזור התעשייה, המימון מהיטל השבחה.      

 הסמכת ראש המועצה למנות ולהסמיך פקחים עירוניים ו0או .7

 פקחי תנועה בישוב.      
 

 :אריה פכטר
 . אני אתחיל במספר עידכונים והודעות

. זה מעל 5%בתחילת הקדנציה דיברנו ואישרנו במועצה תוספת לארנונה בגובה 
לפי חוק ההסדרים. היות ואני רואה  4.71% –התוספת שכל המדינה העלתה 

שאנחנו הולכים מבחינת התקציב פחות או יותר על פי התכנון, והיות והשנה היא 
רישה שלי לעליה קשה מאוד לכל התושבים במדינה, החלטתי שאני מוריד את הד

, נדון בהחלטה זו שנית. /9/1השנה. לקראת תקציב  5%חריגה בארנונה בגובה 
 אני מאמין שאף אחד כאן לא מתנגד להחלטתי זאת.

 
ועדה ודבר נוסף פרויקט פינוי ובינוי ברחוב קפלן עבר את כל ההתנגדויות ואושר ב

על הסכמתם  המחוזית. ההמשך מותנה כרגע בתושבים, ככל שיותר מהר יחתמו
קט יצא לדרך. תיאורטית בעוד מספר ימים אפשר ילביצוע הפרויקט, כך הפרו

 להתחיל בבניה שם.
 

 בני שגיר:
 קודם פירסמו שכולם חתמו שם.

 
 אריה פכטר:

 .95%חתמו מעל 
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 משה רוטברט:
לן פינת ויצמן בנו שם פברחוב קפלן אנשים מתחילים לשפר עמדות מהתושבים, בק

 ה.גדר גבוה
 

 אריה פכטר:
אז אני רוצה לבשר לך שהרסנו את זה אתמול ואתם יכולים להיות רגועים. בדיוק 

 כמו שאמרתי בתחילת הקדנציה.
 

מנהלת המחוז אורלי פרומן החליטה להמליץ על אזור לפרס חינוך  –דבר נוסף 
ארצי. לא בטוח שנזכה בפרס, אבל בכל מקרה זה כבוד גדול וההערכה לכל 

 וב. לכולכם חולקו חוברות שהוגשו למשרד החינוך.המערכת ביש
 

 משה רוטברט:
 למה שלא נקבל את הפרס?

 
 אריה פכטר:

 זה לא אני קובע, יש ועדה.
 

דבר נוסף, אתמול בערב היה האירוע הראשון בסדרת אירועי הקיץ והיה מוצלח 
 בצורה בלתי רגילה. כך יהיה כל יום שני במשך כל הקיץ.

 
נערים  /7-לילה לבן והיו קרוב ל –עילות עד חצות לבני הנוער ביום ראשון הייתה פ

 ונערות.
 אתמול ביקרנו את הצופים במחנה הקיץ והם קיבלו כמה פרסים. 

הלילה אנחנו מקרצפים וכנראה מחר בלילה כבר נרבד  –בכצנלסון פינת בן גוריון 
 את הכביש.

 
 אורי תנעמי:

 למה רק עד החצי?
 

 :אריה פכטר
 ה אמרת שעד פה הצביעו בשבילך.זה  בגלל שאת

 
למי ששם לב, חידשנו לחלוטין את הגינה מול בית ליצ'ק לשמחת  –דבר נוסף 

 הילדים בסביבה, כולל משטחי גומי ומתקנים חדשים.
 

מכאן אני עובר לשאילתות שחברי המועצה הגישו. האמת היא שאתם משום מה 
פשרי לענות עליהם מחכים עם השאילתות עד הרגע האחרון. יש שאילתות שא

בשליפה, לעומת זאת ישנן שאילתות שמחייבות בדיקה וחיפוש במסמכים וכו'. אני 
מקבל שאילתא והצעה לסדר ביום שני או שלישי בבוקר ולפעמים כמו אתמול 

הייתי בבוקר בירושלים ואחר כך נסעתי לצופים ובערב הייתי בפארק. אז על 
 ה:שאילתא שאורי הגיש ואני אקריא לכם אות

"על פי הוראות משרד הפנים כל רשות מקומית חייבת לקבוע יעדים בשימוש 
בנכסים ציבוריים המצויים בשטחה ושהפרוגרמה לא תסתור את תוכנית המתאר. 

אלה הקצאות קרקע הוקצו עד כה על פי הפרוגרמה ובאישור שר  –שאלתי היא 
 ות החוק".הפנים והאם פעילותם היא פעילות עסקית ואינה נוגדת את הורא
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ברור לך שאני לא יכול לענות בשליפה על שאילתא כזו. לכן תקבל תשובה על 
 השאילתא הזו בישיבה הבאה.

 
 אני עובר לשאילתות ולתשובות עליהן של משה רוטברט.

 
ד' לצו המועצות המקומיות על  145:  על פי סעיף בדיקת מבקר המועצה .1

ת בתקציבם השנתי ובהם המבקר לבדוק גופים אשר המועצה משתתפ
הפועל אזור, הצופים, המק"ד, המועצה הדתית ועוד. אילו גופים בדק 

האם ראש המועצה קיבל מהמבקר הצעת תקציב  המבקר ולאילו תקופות?
ללשכתו, אם כן מדוע לא הובא לדיון במליאת המועצה  9//9שנתי לשנת 

 ?אם לא מדוע לא הוגש? וכן מהו התקציב השנתי
י כשלושה חודשים הועלתה שאילתא ביחס למכרזים בנושא : לפנמכרזים .9

ניקיון ואבטחת הישוב. עד היום לא יצאו מכרזים. גם ביחס להתקנת 
שילוט הרחובות לא יצא מכרז. האם קיים אישור היועץ המשפטי לאי קיום 

 עריכת מכרזים?
 

 תשובה לשאילתות של משה רוטברט:
 

רת בגופים הנתמכים על ידי המועצה אכן המבקר רשאי מתוקף תפקידו לבצע ביקו
ו0או המתוקצבים על ידי המועצה. כל זאת על פי תוכנית עבודה שהמבקר קובע 

 לעצמו.
 3//9המועצה הדתית, נבדקה בשנת  –בשנים האחרונות נבדקו על ידי המבקר 

 , שהם הגופים המתוקצבים על ידי המועצה.1//9והמתנ"ס נבדק בשנת 
ל פי דרישת המבקר, אלא על ידי צורכי המועצה על פי תקציב המבקר אינו נקבע ע

 שכרו כפי שאושר על ידי משרד הפנים.
₪  //1,5ועוד ₪  ///,145למבקר הרשות עומד על  9//9התקציב השנתי לשנת 

 להוצאות שונות.
 מכרזים:

 המועצה פועלת בנושא מכרזים על פי החוק.
מי חסכון נצא במכרז בסוף בנושא ניקיון, הודעתי כבר לפני שלושה חודשים שמטע

 השנה.
לגבי אבטחת הישוב, נערך מכרז שלא דרך ועדת המכרזים, אלא באמצעות משכ"ל 

 ועל פי החוק )ולכן לא עברו דרך ועדת מכרזים(.
היא ₪,  ///,/6-לגבי התקנת שילוט ברחובות, היות והעלות נמוכה )בהרבה( מ

 אינה מחוייבת במכרז על פי חוק.
 

 :משה רוטברט
 חודשים שתצא במכרז על האשפה. 3טח בתוך הוב

 
 אריה פכטר:

 .הודעתי שמטעמי חסכון אני אצא במכרז בסוף השנה
 

 משה רוטברט:
אני מוכן לעזור לך גם בזה. אם אתה קובע  אם תרצה לדעת איך לעשות את המכרז

 סכום גג וסכום רצפה, אפשר להוריד את המחיר.
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 אריה פכטר:
רצה להיות  כזה חכם ובנה מכרז הסעות עם מחירי גג, חצי תראה, משרד החינוך 

מהרשויות בארץ רצו עד הרגע האחרון כי לא קנו את המכרז הזה ובסוף הם 
שילמו יותר מאחרים כי לא הייתה להם ברירה. אני מבחינתי שהמועצה תשלם 
מה שפחות, אבל אנשים צריכים גם להרוויח ואם נפעל לפי שיטתך לא יקנו את 

 בכלל. המכרז
 

 :משה רוטברט
בסדר גמור, זאת הכלכלה, הכלכלה עובדת. גם זה שעובד היום לא עובד לשם 

 שמיים, הוא מרוויח.
 

 משה חכים:
רוטברט, כדי שתדע שהמדינה החליטה להטיל היטל הטמנה שעולה כל שנה. בשנת 

₪  /5-ל 9/11-יגיע בסוף התהליך ב הוז₪  /3משלמים על כל טון אשפה  9//9
הסולר עולה היום יותר מבנזין, כאשר חתמנו על ההסכם לפני כמה שנים  לטון.

במכרז חדש  מחיר ליטר סולר היה בסביבות שקל אחד. לא יכול להיות שאם נצא
 שנשלם פחות, קרוב  לוודאי  שנשלם עוד חצי מליון עד מליון שקל נוסף לכל שנה.

 
 משה רוטברט:

 שאלה פשוטה, למה לא בורח?
 

 משה חכים:
יד. קרוב לודאי שהוא סי לא יודע אם במחירים הנוכחים הוא מרוויח או מפאנ

מאוד מעוניין להמשיך ולהחזיק באזור, אבל עובדה שהוא כל הזמן בוכה ומבקש 
 שכבר נצא במכרז, כנראה שגם אם הוא לא מפסיד, הוא כנראה מרוויח מעט.

 
 אריה פכטר:

לוקח פה נמוכים בהרבה בדקנו במחירי משכ"ל נכון להיום, המחירים שהוא 
ממשכ"ל. תאמין לי שאם היינו בעקבות בדיקה יודעים שנקבל מחיר יותר נמוך, 

 לא היינו מחכים דקה, בדיוק כמו שעשינו לפני שנתיים עם מכרז ביטוחים.
 

 אריאל ויסוול:
 ובדיוק כמו עם האוטומציה עכשיו.

 
 :משה רוטברט

 מה הוא עלה.שלא רואים אותו, כה בנושא שילוט הרחובות, ז
 

 אריה פכטר:
 ₪ ///,15גג 

 
 משה חכים:

וזה שאמרת שזה קטן ורואים רק מקרוב, אני מסכים איתך בהחלט. זה יפה אבל 
 קצת קטן, מה לעשות.

 
 אורי תנעמי:

 זה גם לא מחזיר אור.
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 משה רוטברט:
, אבל 1//9, המועצה הדתית בשנת 3//9-צה, המתנ"ס נבדק בועבקשר למבקר המ

אם המבקר היה בודק את  ?עוד גופים נתמכים, למה הוא לא בדק גם אותםיש 
בפועל אזור, הצופים את כולם ₪.  ///,/4נושא המק"ד, היום היה לנו בקופה עוד 

 צריך לבדוק.
 

 אריה פכטר:
קודם כל שיהיה ברור, כל גוף שנתמך על ידי המועצה מגיש דו"ח חתום על ידי 

תמך מגיש דו"ח, לא מגיש את הדו"ח, הוא לא רואה חשבון. כל מי שמתוקצב ונ
יקבל את התמיכה. אני אומר לכם חד וחלק והגזבר פה יושב ושומע אף אחד שלא 

 הגיש דו"ח על ידי רואה חשבון, לא יקבל תמיכה נקודה.
 

 משה רוטברט:
 היכן אני יכול לראות דו"ח כזה?

 
 אריה פכטר:
 אצל הגזבר.

 
 :משה רוטברט

סותר את המבקר הפנימי. לכן אני בדעה שצריך להגדיל את  זה נכון, אבל זה לא
גם הבטחת שתביא חוו"ד  משרת המבקר לחצי משרה כמו שהחוק דורש ומאפשר.

 מהיוע"מ לגבי משרת המבקר והגדלתה.
 

 אריה פכטר:
, המועצה שלנו קטנה ואני חושב שיש לו מספיק זמן לעשות את מה שנדרש התרא

קרית עקרון ומזכרת בתיה המצב כמו שלנו מבקר  ממנו. גם במועצות אחרות כמו
יצא יבשליש משרה. אנחנו מנסים לחסוך היכן שאפשר, ואם השרת של "השבעה" 

 חתי עובד מתוך המערכת ולא הבאתי מישהו נוסף.קבקרוב לפנסיה אני ל
 

 :משה רוטברט
 .9//9-ונדון בו ב 6//9נוסף, לא ייתכן שהמבקר יגיש דו"ח של  דבר

 
 :אריה פכטר

בזה אתה צודק, אבל אתה יודע יפה מאוד שאני ראש מועצה חצי שנה ולא אני 
עיכבתי את הדו"ח. אני היום ראש מועצה ומבחינתי שיגיש אותם בהקדם 

 האפשרי.
 

 אני עובר לשאילתות של בני שגיר:
 

ן, מה עלותן רמותקנות מצלמות אבטחה, מספ היכן –מצלמות אבטחה  .1
 ובאיזה סעיף תקציבי הועבר?

ישיבות ועדות המועצה נקבעות לשעות לפני  – מועדי ישיבת ועדות .9
הצהריים, שעות בהן מי שאינו עובד מועצה, עובד במקום עבודתו )עבור 

ישיבות ועדות לא מקבלים שכר( לא ייתכן הפסד ימי עבודה עבור ישיבות 
 בוועדות. מדוע לא מועברות הישיבות לשעות הערב?
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 בני שגיר: תשובות לשאילתות של
מצלמות  /3ב )ונכון להיום מותקנות מצלמות אבטחה בארבעת בתי הספר ביש

 מצלמות. 3סה"כ( ועל גג בנין המועצה 
ועד שנת  4//9כל המצלמות שהותקנו עד כה הותקנו "בטפטופים" החל משנת 

עדיין לא הותקנו מצלמות, אך בכוונתי להתקין מצלמות בכמות  9//9. בשנת 9//9
גני המשחקים, בצמתים מרכזיים בישוב וכו'. לאחר שייחתם ההסכם  גדולה בכל

 נודיעכם.
 

: רוב ישיבות ועדות המועצה נקבעות לשעות אחה"צ, בדרך מועדי ישיבות ועדות
נקבעת במשך היום בתיאום עם חברי  –. ישיבות ועדת הנחה במיסים //:19-כלל מ

מסתדר לחברי הועדה,  הועדה. כנ"ל גם ישיבות ועדת הביקורת. במידה וזה לא
 אפשר גם לפחות את חלקם לעשות בשעות אחה"צ.

לעומת זאת ועדת תנועה חייבת להיות במשך יום העבודה בגלל הרכבה )נציג 
 משטרה, נציג משרד התחבורה וכו'(.

 
 אני עובר לשאילתות של יעל מידן ברק:

 
 ירועים    . התקבלו תלונות מתושבים הנוגעות לרעש מזיקוקי דינור מאולמי א1

 באזור    
 הרעש מפריע לשכונת המגורים הקרוב, מבהיל ילדים ובעלי חיים. האם     
 המועצה יכולה לאסור או להגביל את קיום הזיקוקין?    

 כמה עובדים מועסקים על ידי המועצה וגופי עזר הסמוכים –. חוזי בכירים 9 
 לותם.למועצה בחוזה בכירים אישי? מיהם העובדים ומה ע     

 
 תשובות לשאילתות של יעל מידן ברק:

 שכר בכירים:
 במועצה מספר תפקידים בחוזה בכירים כמפורט:

 
 מנכ"ל המועצה .א
 מבקר המועצה .ב

 מנהל מחלקת החינוך .ג

 מנהלת מחלקת המיסים .ד

 מהנדסת המועצה. .ה

 מקבלת את שכר בחוזה בכירים. ///9כמו כן מנכ"ל החברה הכלכלית אזור 
שנתי לכל הבכירים )למעט מנכ"ל החברה הכלכלית, סך עלות שכר הבכירים ה

 ₪. ///,1,494אשר שכרה משולם מהחברה( הינו 
 כל ההסכמים נעשו לאחר אישור המועצה ומשרד הפנים ועל פי הנוהלים.

 
 מאולמי אירועים באזור.-תלונות תושבים הנוגעות לרעש מזיקוקי דינור

ים באיזור. הוצא מכתב לפני מספר ימים הגיעו אלינו תלונות בנושא מתושב
ממנהלת מח' רישוי עסקים לאולמות האירועים המתריע על כך שחל איסור 

 מוחלט להפעיל זיקוקי דינור עקב הקרבה למגורים.
סיטי" ליועץ המשפטי של המועצה -כמו כן נתקבלה התחייבות מעו"ד של "קווין

ת המועצה שבימים הקרובים הפעלת זיקוקי הדינור יופסקו לחלוטין. זה בסמכו
 למנוע את זה ואני אמנע את זה.
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 אני עובר לשאילתא של אורי תנעמי:
 ה מק"דתהחזר כספי ע"י העמו –שאילתא הנדון: 

 
בדו"ח ביקורת שנעשה ע"י מבקר המועצה בשנים קודמות עולה כי על העמותה 
מרכז קהילתי דתי להחזיר כספים שנתנו להם בזמן שלא היה להם דו"ח כספי 

וקש בחוק בזמן הגשת הבקשה. מדוע עד ליום זה לא הוחזרו הכספים ומהם כמב
 לות שנעשו מול העמותה בעניין חשוב זה?והפע

 
 תשובה לשאילתא של אורי תנעמי:

 מדובר על כספי תמיכות בשנים קודמות.
נושא זה הועלה על ידך כבר מספר פעמים בעבר וניתנו לך תשובות על ידי ראש 

 ון זך.המועצה הקודם, אמנ
 צילום ממכתבו של אמנון זך לגברת בתיה כרמון ממשרד הפנים בנושא. ברצ"ב שו

 
 אורי תנעמי:

על  עם כל הכבוד לגברת בתיה כרמון ממשרד הפנים, היא עדיין לא אחראית
ה חייב בדו"ח כספי ובזמן. מה שקרה שהם קיבלו המועצה. גוף שצריך לקבל תמיכ

 כסף כאשר לא בדקו אותם בכלל.
 

 יה פכטר:אר
? יתירה מכך נכון הם 9//9אז לפי דעתך אני צריך לבקש היום את ההחזר משנת 

לא הגישו דוחות בזמן אבל הם הגישו דוחות והמשיכו לבצע פעולות לטובת 
 הילדים הדתיים בשכונה.

 
 אורי תנעמי:

אחרי שלוש שנים. אתה יכול להגיד לי איזה פעילות הם עושים שם? כמו שגובים 
אני מבין מהדיבור הזה שאתה לא הולך  ר שיגבו גם את החוב הזה.חובות עב

 לגבות את הכסף הזה.
 

 אריה פכטר:
אתה מבין נכון ואתה גם יודע שהעמותה שאתה מדבר עליה פשטה את הרגל 

 וחוקית אין לך את מי לתבוע היום.
 

 אני עובר להצעה לסדר יום של אורי תנעמי:
 

 ילדים. הצעה לסדר יום בעניין ניהול מעון
ככל הידוע לכולם ביישוב קיים מעון דתי ברח' בן גוריון המנוהל ע"י עמותה בשם 

"מעון ילדים ומרכז קהילתי דתי" מזה כמה חודשים אני מקבל תלונות רבות 
 מהורים על אי שביעות רצון בלשון המעטה.

מבדיקה שערכתי, מתברר כי למעון אין סמל מעון מה שמעיד כי למקום זה אשר 
מחזיק ילדים קטנים אין אפשרות לבצע ביקורת ואין "שיניים" לאכיפה. כיוון 

 שכך יכול מפעיל המעון לעשות ככל העולה על רוחו ללא כל בקרה שהיא.
עצה ועלינו משום שמדובר בילדים קטנים וגם המעון מופעל במבנה השייך למו

 מוטלת אחריות, מצאתי לנכון להעלות עניין זה לסדר היום ולקבל החלטה כי:
 העמותה לא תפעיל את המעון בשנה"ל תש"ע. .1
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הרשות המקומית היא זו אשר תדאג לאוכלוסיה זו מתוקף תפקידה ותפעיל  .9

 את המעון באחריות בניהולה ובפיקוחה.
 
 

 אורי תנעמי:
ו אחריות גם כלפי הילדים וכל מה שקורה שם. אם קיים אנחנו במועצה יש לנ

צורך להפעיל מעון ברשות ויש לנו מבנה למה שהמועצה לא תעשה את זה ותפקח 
עליו כמו על כל מוסדות החינוך בישוב. מילא אם היה מנוהל כמו שצריך. אבל 

כאשר אנחנו מקבלים תלונות בלי סוף מההורים ואני מציע לכל אחד מכם 
ויראה מה הולך שם. אין שם לחצן מצוקה כמו בכל גן אחר, השער שיקפוץ 

הראשי של הגן לא סגור וכל אחד יכול להיכנס והשבוע אמא מצאה את הילד שלה 
באמצע הכביש, מזל שהגיעה בזמן למקום. מה אתם רוצים שנחכה לאסון? זה 

תולים יילדים קטנים. אתם ראיתם מה קורה מבחינת המצב התברואתי שם? ח
ילד, פעם  /9רוקים בכל פינה, אין קבוצות גיל לעבודה, זה לא מקצועי . יש שם ז

היה כפול, למה עזבו? אם להורים האלה הייתה אלטרנטיבה אחרת אף אחד לא 
היה נשאר שם. והמחיר לגן? אין מחיר אחד, למה? ולא כדי שיהיה שם באמת מה 

תרחיב את  לאן ללכת.שצריך. הוא מחזיק את ההורים כבני ערובה כי אין להם 
 נעמ"ת ותראה שכולם ילכו לשם.

 
 אריה פכטר:

 בינתיים לנעמ"ת היה גן שהם לא רצו והחזירו לנו אותו.
 

 אורי תנעמי:
נוסף לכך שמעתי דבר יותר חמור, שהמועצה עומדת להשקיע שם במתקנים 

 ובשיפוצים לקראת שנה הבאה, כל זה למה? זאת לא עמותה של המועצה.
 

 :אריה פכטר
אמרת דברי טעם, אלו ילדים של הישוב. אני קראתי לזכריה והעמדתי אותו 

במקום. אמרתי לו אם לא יוציא סמל מעון בתוך שלושה חודשים, יכול מאוד 
להיות שהמועצה תיקח את הגן. מה זה סמל מעון? אני רוצה שתדעו, זה אומר לא 

מו נעמ"ת. רק גננת מוסמכת אלא גם פיקוח של משרד התמ"ת. זה בדיוק כ
 המועצה לא הולכת להשקיע שם כסף ומה ששמעת לא נכון.

 
 אורי תנעמי:

הוא גובה כספים ₪,  ///,/4הוא לא משלם ארנונה ומים, הוא מקבל תמיכה של 
 מההורים ובכל זאת אין לו כסף לא לשיפוצים ולא לבקבוק יין ביום שישי.

 
 אריה פכטר:

סמל למעון וינהלו אותו כמו שצריך,  חשוב שיהיה בישוב מעון דתי, אם הם ישיגו
ימשיכו לקבל את המקום ולנהל אותו. במידה ולא, הגן יחזור למועצה. זה דבר 

 שכבר קיים הרבה שנים ואם יתנהל כמו שצריך אין סיבה שלא ימשיך.
 

 יעל מידן ברק:
אם גננת מוסרת להורים שהמועצה הולכת לשפץ אז על סמך מה היא אומרת את 

 זה?
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 י מגנזי:יוס
 כל אחד יכול לדבר, ויש עוד הרבה דיבורים אז מה.

 
 אריה פכטר:

 אני עובר להצעה לסדר יום  של יעל מידן ברק.
בגינה  –אני מציעה להתקין הצללה מעל מתקני המשחקים  בגינות הציבוריות 

 בגין. הציבורית ברחוב ירושלים ובפארק
 של כסף.תשובתי, גם אני חושב שצריך, אבל זה הכל עניין 

 
 משה רוטברט:

 זה בסה"כ גדר הסוואה רק מעל המשחקים.
 

 אריה פכטר:
אני בעד, אם לעשות אז שיהיה משהו טוב שיחזיק מעמד. קיימים תקנים, זה 

 צריך להיות חסין אש, זה לא פשוט.
 שמואל ישראל יבצע בדיקה ואחרי שנקבל הצעות מחיר נחשוב על זה.

 
 יעל מידן ברק:אני עובר להצעה נוספת לסדר של 

אני מציעה כי יפותח חציה הדרומי של הגינה הציבורית ברחוב ירושלים לרווחת 
הציבור. השטח מיועד לגינה ולא כמגרש חניה למכוניות וטרקטורים. אני מציעה 

לאשר הצבת קיוסק אסטטי המתוכנן על ידי מעצב אורבני שישרת את תלמידי 
נה הציבורית. כספי הזיכיון יושקעו החטיבה ואת ההורים והילדים שמגיעים לגי

 בפיתוח הגינה לרווחת הציבור.
 

 בני שגיר:
השטח הזה היה מיועד לגינה, למה הפכו אותו? טרקטורים ומכוניות עומדים שם 

 וכל מיני עגלות.
 

 אריה פכטר:
ואת באמת חושבת שיהיה כלכלי למישהו להשקיע שם קיוסק, כאשר לתלמידים 

להיפך נראה אותך מביאה יזם שיהיה  ?ם בית הספראסור בהפסקות לצאת ממתח
מוכן להשקיע שם. דבר נוסף אני לא יודע אם מותר לנו להקים שם קיוסק. אולי 

 זה יהווה מטרד לשכנים שם.
 

 :יעל מידן ברק
 אתה לא יודע כל זמן שלא ניסית.

 
 :אריה פכטר

כל תחתימי קודם  ?אז נביא יזם, נבנה ונקבל תלונות מהתושבים ואחר כך נסגור
 את כל השכנים שם שהם מסכימים לזה.

 
 :בני שגיר

 לא ביקשנו שהמועצה תשקיע שקל, יבוא יזם וישקיע מה שצריך.
 

 אריאל ויסוול:
 מילא, הייתם אומרים במצודה.

 
 
 



 1/ 

 
 
 
 
 

 שמואל ישראל:
תאמיני לי, פניתי כבר לארומה, ובתי קפה אחרים ואף אחד לא מעוניין. נשמח אם 

 ו יזם.תצליחו ותביא
 

 משה רוטברט:
 .אני העברתי עוד הצעה לסדר בקשר לבחירת ספק לגני ילדים

 
 :אריה פכטר

קיבלתי את זה רק היום ובדקתי את זה גם עם סמי וגם עם אילת. זה נכון שהיום 
לחודש על הזנה של הילד שלו בגן ובכל גן זה מנוהל בנפרד ₪  /6כל הורה משלם 

נת. אני לא יכול לחייב אותם מה הילדים שלהם על ידי ועד ההורים של הגן והגנ
 יאכלו.

 
 משה רוטברט:

בחוזר מנכ"ל כתוב שהמועצה תבחר ביחד עם ההורים את הספק שיספק לגני 
 הילדים.

 
 משה חכים:

תראה, לא גיליתם פה את הגלגל, אנחנו לפני מספר שנים עשינו מכרז ולקחנו  את 
 9-תה אז לפני כעשר שנים כהספק שהצעתו הייתה הכי זולה. כל מגשית על
לחודש לפחות ₪  /95לחודש ₪  /6שקלים. כלומר ההורים יצטרכו לשלם במקום 

 ואני לא בטוח שזה מה שהם רוצים.
 

 אריה פכטר:
אני עקרונית לא רוצה ולא מעוניין להתערב, מצידי שכל גן יבקש הצעות מחיר 

 שילכו על זה. ןואם זה מתאים לכל ההורים בג
 

 :משה רוטברט
 זאת הטעות. כי אם כל הגנים יילכו ביחד אפשר יהיה להוזיל את המחיר.

 
 יעל מידן ברק:

אני אמא לילד בגן ואני מכירה את המספרים ואת הכל. כח קניה של גן אחד לא 
ר, ואני חושבת קום אחה במשווה לכח קניה של עשרה גנים. היום כל גן קונ

 יקנו ממנו.ה של ספק אחד שכל הגנים שצריכה להיות בחיר
 

 :אריה פכטר
ילדים וכל אמא חושבת משהו אחר. אנחנו לא נצא  //3את חושבת ככה, יש בגנים 

 מזה.
 

 :יעל מידן ברק
 אם גן מסויים לא ירצה להצטרף לאותו הסדר שאתה תציע לו, שלא ישתתף.

 
 אריה פכטר:

י קחי יוזמה ולפי השתתפותך בויכוח, כנראה השאילתה הזו גם יצאה ממך. תכנס
למנהל מחלקת החינוך ו0או לאילת גבע דברי איתם ותשמעי פרטים. לי אין בעיה 
עם זה בכלל ובמידה וההורים ירצו לשנות שיטה בבקשה. אני כמועצה לא רוצה 

 לקחת אחריות מה נותנים לאכול וכמה.
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 יעל מידן ברק:
 .מי שקובע זה הגננת. ההורים לא מתערבים יותר מדי העיקר שהילד אוכל

 
 אריה פכטר:

 אני עובר לסעיפים שעל סדר היום.
 

 90/9אישור פרוטוקול מישיבת מועצה  –סעיף שלוש 
 

 מחליטים:    
 הפרוטוקול מאושר פה אחד.   

 
 הגב' רחל שאול. –אישור פרישה לגמלאות  – סעיף ארבע

 
שנים. בסוף  31קראתם בדברי ההסבר, רחל שאול עובדת כסייעת לגננת בגן ילדים 

פנסיה  69%והביעה את רצונה לפרוש. הצטברו לזכותה  59נה תהיה בת הש
 לחודש.₪  //3,9וקצבתה תהיה 

 
 מחליטים:    
 המועצה מאשרת יציאתה לגמלאות ופניה למשרד   
 הפנים בבקשה להגדלת קצבתה.   
 .ההחלטה התקבלה פה אחד   

 
  9//9לשנת  1אישור הדו"ח הרבעוני מספר  –סעיף חמש 

 
 טברט:משה רו

 ₪.מליון  9.6-לפי מה שאני רואה בדו"ח הזה יש פה גרעון מצטבר שעלה ל
 

 משה חכים:
, מה שאתה רואה בדו"ח זה הוצאות של 9//9הרבעון הראשון הוא ינואר מרץ 

 %//1-שלושה חודשים והכנסות מארנונה של חודשיים, לכן הדו"ח לא משקף ב
ן בו יהיה דו"ח חצי שנתי וישקף את המצב, אלא רק נותן כיוון. בדו"ח הבא שנדו

 את המצב המדוייק לחצי השנה הראשונה גם בהוצאות וגם בהכנסות.
 

 משה רוטברט:
 מה זה?₪  ///,631יש פה הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו 

 
 יהושע מרובקה:

זה מאזן. זה מה שאתה אמור לקבל, זה לא קשור לביצוע  1זה לא קשור, בעמוד 
 .3יצוע שנמצא בדף התקציב, זה לא דו"ח ב

 
 משה רוטברט:

 ₪.מליון  9אז תסביר לי, יש פה בנכסים נזילים ירידה של 
 

 יהושע מרובקה:
₪  ///,//9-יתרות המזומנים פחתו, אבל זה לא קשור. ירדת בחובות לספקים ב

 סה"כ התחייבויות שוטפות יש לך ירידה.
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 משה רוטברט:
מליון. חסרים  ///,//6,6מליון הביצוע היה  ///,/7,76הצפי לגביית ארנונה היה 

 ₪.מליון  ///,/1,16לי 
 

 אריה פכטר:
זה בדיוק מה שקודם חכים הסביר חסר לך פה את ההכנסות מארנונה של חודש 

 מרץ, הרי ארנונה נגבית כל חודש זוגי ובאפריל אתה גובה עבור מרץ אפריל.
 

 משה רוטברט:
 ,₪מליון  31-מיסים יותר מלפי התקציב השנתי המאושר צריך לגבות 

 מליון זה הנגזרת שלו. ///,/7,76-ה 
 

 משה חכים:
מליון מה רע בזה? זה מצויין. תבין, אם היו גובים כל  ///,//6,6גבית בחודשיים 

 חודש מיסים היית צודק, אבל בשיטה הקיימת גובים כל חודשיים, מה לא ברור?
 

 משה רוטברט:
 לו ערך.  מה שאתה אומר זה שהדו"ח הזה אין

 
 משה חכים:

לא, הוא נותן תמונת מצב ואתה יכול להשלים את התמונה פחות או יותר לבד. 
דוחות בשנה כל ארבעה חודשים  3הייתי נותן הוראה שיהיו רק  אם היה תלוי בי

 והבעיה הייתה נפתרת.
 

 שמואל ישראל:
 עשינו חיתוך נכון לסוף מאי ואנחנו עומדים בעודף, אל תדאג.

 
 טברט:משה רו

 חוץ מזה אני אומר לפרוטוקול שאני מציין לשבח שהדו"ח הפעם יצר מהר ובזמן.
 

 :אורי תנעמי
 יש עליה בחייבים באגרות והיטלים. 9בעמוד 

 
 יהושע מרובקה:

 זה מתיישר במשך השנה.
 

 אורי תנעמי:
תסתכל בגרעונות  9//9דבר שני יש פה טעות ואולי אני טועה, אבל ביחס לדצמבר 

לדעתי צריך  ///,1,539. במקום בלתי רגיל יש לדעתי טעות חשבונאיתבתקציב 
 בגרעונות זמניים. ///,1,533להיות 

 
 :יהושע מרובקה

 שווה בדיקה.
 

 :משה רוטברט
 יש ירידה בהוצאות בפעולות כלליות ובשכר.
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 :יהושע מרובקה
 זה נמוך מהאומדן, אבל זה בסה"כ משפר את מצב המועצה.

 
 משה חכים:

משרות ולא הכל התממש,   xסיבה, לפחות בשכר אנחנו בנינו את התקציב לפי  יש
גם  לצערי עוד אין לנו פקח בניה ועוד לא התחילו לעבוד פקחים עירוניים וכו'.

אחרות  ןתי עובדות נמצאות חצי שנה בחופשת לידה ולא קיבלו במקומכאשר ש
פויים בזמן שאתה בונה אלו דברים בלתי צ זה מביא לחסכון בהוצאה מול התכנון.

 את התקציב בנובמבר.
 

 אריה פכטר:
 גם ההפחתה בשעות נוספות המשולמות לעובדים עזרה לחסכון.

 
 :משה רוטברט

 ₪. ///,191-יש קיצוץ בחינוך ב
 

 :יהושע מרובקה
זה לא קיצוץ, הוא בפועל הוציא ברבעון הראשון פחות כסף, זה לא אומר שזה לא 

 שר במהלך השנה.ייתי
 

 רוטברט: משה
 

 השאלה עם לא חותכים בבשר החי.
 

 אריה פכטר:
 לא, בשום אופן לא.

 
 אורי תנעמי:

 אני רואה שיש לנו הכנסות מועטות ממשרד ממשלה. 4בעמוד 
 

 יהושע מרובקה:
 זה בגלל הקיצוץ בתקציב הפיתוח של משרד הפנים לעומת שנה שעברה.

 
 אורי תנעמי:

 יכנס ממשרדי הממשלה.האם יש לנו צפי על כספים שצריכים לה
 

 אריה פכטר:
נקוה ₪,  ///,//9-הגשתי בקשה למשרד הפנים עבור שיפוץ כבישים ותאורה כ

 שנקבל משהו מזה.
 

 יוסף מגנזי:
 מה קורה עם הכנסת חוטי החשמל לאדמה?

 
 אריה פכטר:

בשבוע שעבר נפגשתי עם נציג חברת החשמל והצעתי שנעשה פרויקט משותף 
 ובה מחברת חשמל.בנושא, אני מחכה לתש

 אני מבקש הצבעה על הדו"ח הרבעוני.
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 מחליטים:    
 בעד 4   
 נמנעו: משה רוטברט, אורי תנעמי, יעל מידן ברק, 4   

 בני שגיר                                                 
 הדו"ח אושר ברוב קולות.   

 
 לשיקום כבישים ₪ ///,//5על סך  497אישור תב"ר מספר  – סעיף שש

 המימון מהיטל השבחה –באיזור התעשייה                   
 

מכיוון שאיזור התעשייה נראה מאוד לא טוב ואנחנו לא מתחבאים ולא בורחים 
 מזה, ועד שהפרויקט של שרה כהן יצא לפועל.

 
 יעל מידן ברק:

 היא נכשלה כבר בעניין.
 

 משה חכים:
שנים את פרסום המכרז. אם המכרז היה  3-מה לעשות שהמנהל "חלם" ועיכב ב

 מתפרסם בזמן, העניין היה כבר בביצוע.
 

 אריה פכטר:
 כמו שבשפינוזה אף אחד לא ניגש למכרז, אז המועצה נכשלה? תהיו עינייניים.

בכל מקרה אני חושב שלא צריך לחכות כי מצב הכבישים שם לא טוב בלשון 
 ים ולרבד מחדש.המעטה ואנחנו רוצים לקרצף שם את כל הכביש

באותה הזדמנות, אנחנו נעשה שם פיילוט לגבי פיקוח על חניות וגם בנושא זריקת 
 גזם וכו'.

 
החברה שאנחנו ניקח לפילוט לחצי שנה, היא תשקיע את הכל, מצביעת כבישים, 

הצבת תמרורים, הצבת מדחנים, הפיקוח חייב להיות של המועצה. אחרי חצי שנה 
ה כדאי, אנחנו נצא למכרז. אנחנו מתכוננים לצבוע בכחול אם זה יהיה כלכלי ויהי

לבין מבית ספר יוספטל מערבה את משה שרת, הרחובות ב"בנה ביתך", את כל 
איזור התעשייה, האיזור של ארומה ורחוב שפינוזה. לתושבי אזור תונפק תמורת 

מחיר סמלי מדבקה שתקנה חניה חינם במקומות האלו וכל הבאים מבחוץ, 
 לשלם על החניה. יצטרכו

באותה הזדמנות אנחנו מביאים לועדת תנועה תוכנית לגבי שינויים בהסדרי 
 תנועה מאיזור התעשייה, כנראה שרוב הרחובות שם יהפכו לחד סטריים.

 
 :אורי תנעמי

 יש הנושא של דרך השלום לקביעת הכיוונים חד סטריים והיציאה משם.
 

 אריה פכטר:
 מי בעד אישור התב"ר?

 
 חליטים:מ    
 לקירצוף וריבוד כבישים₪  ///,//5בסך  497תב"ר    
 באיזור התעשייה   
 מאושר  פה אחד   

 
 הסמכת ראש המועצה על ידי המועצה להסמיך פקחים עירוניים – סעיף שבע
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 מחליטים:    
 המועצה מאשרת פה אחד לראש המועצה   
 להסמיך פקחים עירוניים על פי צרכי המועצה.   

 
 

 :אריה פכטר
 תודה לכולם, אני נועל ישיבה זו.

 
 
 
 
 
 

 אריה         פכטר      משה              חכים
 

 ראש     המועצה      מנכ"ל       המועצה
 


