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 14/44פרוטוקול 
 מישיבת מועצה מהמניין שהתקיימה ביום שלישי יז' בכסלו             

 1133דצמבר  31תשע"ב              

 

 

 

משה רוטברט, יוסף  מגנזי ,אריה פכטר, שאול מזל, אפרים זילוני, יעקב פרידמן,  נוכחים:

 יעל מידן ברק, אוריאל תנעמי, אליהו פילורזדה.

 

 שגיר, אריאל ויסוול.בני  חסרים:

 

 11:11הישיבה התחילה בשעה 

 11:01הסתיימה בשעה 

 

 

 על סדר היום:  

 

 תשובות לשאילתות של חברי המועצה. .3

 .11/33,  11/33אישור פרוטוקולים מישיבות מועצה   .1

 ער העובד.וביטול הפקעת קרקע מגרש הנ .1

 .1131אישור תמיכות לשנת  .0

 

 חמש שאילתות: -ירוקים אני מתחיל בשאילתות שהגיעו אלינו מה

 

לפי הסבר שקיבלנו חלו שינויים בתחבורה הציבורית בישוב. בין היתר הובטח כי חברת  .3

דן תפעיל אוטובוסים בישוב. אבקש לקבל את השינויים שחלו בנתיבי התחבורה בישוב 

 כולל מסלולים ולוחות זמנים.

הוסבר כי הדבר  עד היום לא אותר מגרש חניה לרכב כבד כמקובל ברשויות אחרות. .1

נובע מהתנגדות משרד התחבורה והמשטרה. אבקש את המסמכים הרלבנטיים 

 משה רוטברט -לדיון ונדחה  ושאלהתנגדויות וכן את הפרוטוקולים  בהם עלה הנ

גורביץ יהיה המשרד שיכין את תוכנית האב -כיצד נקבע שמשרד האדריכלים אלונים .1

חרות? האם הוגשו תוכניות נוספות לאלו לאזור. האם היה מכרז? האם נבדקו הצעות א

 בני שגיר    -שעלו לדיון.     

במסגרת עבודות הפיתוח באיזור התעשייה לצורך הכנת פרויקט אפרידר נעקרו עצי  .0

אקליפטוס המהווים עצים מוגנים. האם היה היתר של מחלקת ההנדסה לעקירת העצים 

 המסמכיםוהאם יש אישור הקק"ל לעקירת העצים. נא להמציא את 

 יעל מידן ברק פעלים כיום ברשות החניה של הישוב.  כמה פקחי חניה מו .5
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 קווי תחבורה: - 3תשובה לשאילתא 

השינוי במסלול שעובר כיום  - 19נשארו ללא שינוי כמו לפני הרפורמה. קו  15, 18קווים 

 ת"א ובחזרה.דקות ונוסע מאזור לתחנה המרכזית ב 11ברחוב ויצמן, האוטובוס מגיע כל 

 

 הקווים החדשים אחרי הרפורמה:

-אגד מגיע עד המסוף ברחוב שפינוזה באזור, מסלול נסיעה: אזור - 11קו  .א

 דקות. 11ים. תדירות כל -בת-חולון

חברת דן מהמסוף באזור ברחוב שפינוזה דרך חולון עד רמת אביב,  - 111קו  .ב

 דקות. 11תדירות כל 

 

 כב כבד:מגרש  חניה לר - 1תשובה לשאילתא 

 הנושא הוסבר בישיבה הקודמת וצורף לכל הנוכחים דף מפרוטוקול ועדת התנועה בעניין.

 

 משה רוטברט:

 לא היה דף מהפרוטוקול.

 

 משה חכים:

אני מצטער שאתה לא קורא מה שאתה מקבל, לכולם חילקתי יחד עם השאילתות 

 והתשובות דף של הפרוטוקול הדן בנושא מגרש חניה לרכב כבד.

 

 רוטברט: משה

 מה כתוב בפרוטוקול?

 

 אריה פכטר:

טון וכאלה אין  31רק מעל  ען שהוא מאשר מגרש חניה לרכב כבדמשרד התחבורה טו

 טון. 1כמות באזור שמצדיקים מגרש חניה. רוב המשאיות הם עד 

 

 יעל מידן ברק:

אם אתה לא יכול להקים את מגרש החניה, תשים ברחובות תמרורים שאוסרים חניה של 

 טון ונפתרה הבעיה. 0כב מעל ר

 

 אריה פכטר:

לא שם  האם אני אשים באחד העם תמרור, המשאיות יחנו בכצנלסון ואז למה את

 בכצנלסון, אין לזה סוף ככה. חוק אחד לכולם.

 

 יעל מידן ברק:

 תשים תמרורים כאלה בכל הישוב, למעט באיזור התעשייה.
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 אריה פכטר:

 ר כזה, מה לא ברור כאן?משרד התחבורה לא מאפשר דב

 

 תוכנית אב לאזור: - 1אני עובר לשאילתא 

אלונים גורביץ, נקבע בעקבות המלצת מתכננת המחוז  -המשרד שהכין את תוכנית האב 

 אין צורך במכרז.₪  13,111-הגב' נעמי אנג'ל והיות הסכום היה כ

 

 משה רוטברט:

 לא מדובר פה רק על המכרז וזה לא בסדר.

 

 אריה פכטר:

ה על השאילתא, מספיק עונלא הוא איננו ואני אתה יודע מה? זאת שאילתא של בני, 

 להתחכם.

 

 כריתת עצים באיזור התעשייה: - 0תשובה לשאילתא מספר 

כל הנושא מנוהל על ידי מנכל החברה הכלכלית, הגברת שרה כהן הנמצאת בחופשה עד 

שתסיים חופשתה. אני רק   . נוכל להעביר מסמכים רק לאחר1133דצמבר 31יום ראשון 

מוסיף להבהרה, שהיה כאן איש של הקק"ל שעבר וסימן כל עץ, מה לכריתה ומה להעברה 

 למקום אחר ובדיוק כך פעלנו.

 

 אורי תנעמי:

זה לא בסמכות של מריאנה? כי כתוב שפקיד היערות במשרד החקלאות ימליץ ויעבר את 

 המלצותיו למהנדסת המועצה. )יאציל מסמכותו(.

 

 פקחי חניה: - 5אני עובר לשאילתא 

 פקחי חניה. 5קיימים כיום 

 

 יעל מידן ברק:

 די לאכוף החוק בכל אזור?כוזה לא מספיק 

 

 אריה פכטר:

 כנראה שלא.

 

 אני עובר לסעיפים שעל סדר היום:
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 11/33, 11/33: אישור פרוטוקולים מישיבות מועצה סעיף שנים

 

 משה רוטברט:

אמרה הגברת מזל שאול בישיבה הקודמת בקשר לתוכנית האב שדיון ציבורי זה פילוסופיה 

 שלמה ועל כל תושב תהיה דעה וזה כתוב. חסר שם הקטע שלא צריך לשתף את הציבור.

 

 מזל שאול:

אתה מסלף את מה שאמרתי, אמרתי שתוכנית אב צריכה להיות מוכנה על ידי מומחים 

 לדבר ולא על ידי הציבור.

 

 אריה פכטר:

 המנכ"ל ישמע שוב ויכתוב במדויק את מה שנאמר.

 

 משה חכים:

 להלן הקטע )הכי מדויק שאפשרי( הדן בנושא תוכנית האב.

 

 משה רוטברט:

 מי יזם את תוכנית האב?

 

 אריה פכטר:

 המועצה.

 

 משה רוטברט:

 התייעצת עם תושבים?

 

 אריה פכטר:

 כן, ישבנו.

 

 מזל שאול:

 מה עם עידו אלונים.ה שלבהייתה פה ישי

 

 אריה פכטר:

 זה עלה לדיון במרחב הפתוח.
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 משה רוטברט:

אני חושב ששינוי מהותי כזה היה צריך להביא כמו בזמנו את דרך השלום. לכן הבאנו 

 הצעה לסדר גם אם זה מחייב ישיבה מיוחדת. הציבור צריך לדעת.

 

 אריה פכטר:

דבר כנגד דעתו של הציבור ובמרחב הפתוח זה ברור שאנחנו לא הולכים לעשות שום 

 עלה.

 

 מזל שאול:

 נקבעה. בזה עלה במרחב הפתוח לפני שתוכנית הא

 

 יעל מידן ברק:

 אתה צריך לפתוח את זה לדיון.

 

 שאול: למז

אני נורא מצטערת אבל כל התוכנית הזאת נעשתה ישיבה מיוחדת שהוצגה התוכנית, עשינו 

 לל הגשר להולכי רגל שיכול יהיה לשמש רק הולכי רגל.על זה דיון באותה  פגישה כו

שעות, מה זה אומר  5הנושא של דיון ציבורי זה פילוסופיה שלמה שאפשר לדבר עליה 

דעות. אני  31.111תושבים יהיו  31.111רי? ולאיזה ציבור מביאים את זה? על וביצ ןדיו

ותו ולא יותר מזה. אני לא חושבת שלבנות תוכנית אב זה לא קשור לציבור, צריך ליידע א

חושבת שדבר כזה שהוא מקצועי לחלוטין שנעשה על ידי עידו אלונים שיש לו רקע מכובד 

 בנושא בערים אחרות. צריך לסגור את זה שנקבל כולנו את תוכנית האב ונביע את דעתנו.

 )עד כאן הקטע הדן בענין תוכנית האב(.

 

 מחליטים:    

 אחד, בהסתייגות של משה רוטברטהפרוטוקולים מאושרים פה    

 לגבי מה שנאמר לגבי תוכנית האב.   

 

 : ביטול הפקעת קרקע מגרש הנוער העובדסעיף שלוש

 

, הוא יצא למכרז. 3111. בשנת אנחנו הפקענו במזמנו חלקה ממגרש ברחוב ד"ר ליכט

היזם המגרש היה שייך להסתדרות. היו זכיינים שזכו במכרז והמועצה הפקיעה את הקרקע. 

 לא רצה לתבוע את המועצה למרות חוות הדעת שקיבל שאם יתבע, המועצה לא תוכל 
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להפקיע את הקרקע. אבל היזם שהוא תושב אזור הראה רצון טוב ונתן למועצה להשתמש 

 שנה.  31בקרקע ובמבנה בחינם במשך 

 

ה, בא היזם היום כאשר עומדים לסיים ולבנות את בית הנוער החדש על יד הספריה החדש

ובצדק ואומר אני רוצה את הקרקע חזרה . מכיוון שהמועצה הפקיעה לו אז, המועצה 

 צריכה לבטל.

 

 משה רוטברט:

 זה הפקעת קרקע או הערת אזהרה.

 

 אפרים זילוני:

 צרך עכשיו לבטל. 3111לא משנה, מה שהמועצה עשתה בשנת 

 

 אריה פכטר:

שנה  31נתן לנו להשתמש בקרקע במשך קודם כל אני חושב שצריך להודות ליזם שהוא 

 ללא שום דרישה ותשלום.

 

 משה רוטברט:

 מובא בפני המועצה? השאלה שלי היא למה זה

 

 אריה פכטר:

 כי המועצה הפקיעה או יזמה את הערת האזהרה.

 

 אורי תנעמי:

 אני לא זוכר כזה דבר.

 

 משה חכים:

 זיר.נציגי הליכוד היו נבון קצב ואליס עו -31/11 פרוטוקול 

 

 אריה פכטר:

יש לנו גם חוות דעת של היועץ המשפטי שממליצה להביא בפני המועצה ולבטל את 

 .3111הפעולה משנת 

 

 אפרים זילוני:

אני מציע שהמועצה תקבל החלטה שהיא מבטלת את ההחלטה שהתקבלה בתאריך זה וזה 

ערת אזהרה  בענין המגרש של הנוער העובד. אם היתה הפקעה הפקעה, הערת אזהרה, אז ה

 משהו אחר אז משהו אחר, זה הכל.
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 משה רוטברט:

 לזה אני מסכים.

 

 אריה פכטר:

 מי בעד ההצעה של זילוני?

 

 

 :מחליטים    

המועצה מחליטה לבטל את החלטתה בעניין מגרש הנוער העובד   

ביום 31/11אשר התקבלה בישיבת מועצה  381חלקה  9111גוש    

. )הפקעת הקרקע או הערת3111יונ י  1כ"ט שלישי כד' בסיון תש   

 אזהרה(.   

 1בעד    

 יעל -נמנעת    

 

 1131: אישור מסגרת תמיכות לשנת סעיף ארבע

 

רזרבה וזה אותו הדבר כמו שהיה ₪  35,111סה"כ כולל ₪  511,111התקציב המוצע 

 .1133 בשנה הקודמת 

 

 מחליטים:    

  מאושרת₪  511,111בסך  1131מסגרת התמיכות לשנת    

 פה אחד.   

 

 תודה רבה לכם, הישיבה הסתיימה.

 

 

 

 

 אריה        פכטר      משה           חכים

 

 ראש      המועצה      המנכ"ל      המועצ

 

 

 

 
 


