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 10/21פרוטוקול 

 מישיבת מועצה מהמנין שהתקיימה ביום חמישי
   0221אוקטובר  01יא' בחשון תש"ע 

 
 

 נוכחים: אריה פכטר, אפרים זילוני, אריאל ויסוול, משל שאול, יעקב פרידמן,     
 יוסף מגנזי, אורי תנעמי, נבון קצב, יעל מידן ברק, בני שגיר, משה               
 רוטברט.              

 
 11:12  -הישיבה התחילה בשעה 

 02:02הסתיימה בשעה 
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 העדר נגישות לנכים לבנין המועצה ולגן המצודה. –הנעה לסדר יום   .0

 .11/21, 12/21אישור פרוטוקולים מישיבת מועצה  .3

 ₪.רת במליון והגדלת המסג 0221אישור המועצה לשינויים בתקציב  .4
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הועדה בשנה שעברה ללא  אישור התבחינים לתמיכות כפי שקבעה ..
 שינויים.

 אישור גובה התמיכות לגופים הנתמכים. .2

 ₪.  222,.0.-ב 462הגדלת תב"ר  .1
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 אישור חברים למועצה הדתית. .11

 
 אריה פכטר:

 נתחיל בישיבת מועצה מהמנין וקודם כל בשאילתות.
 

 אני מתחיל בשאילתא הראשונה:
 

 .44שטחים גובלים בדרך השלום עם הסוללה בכביש 
כיצד מונעת המועצה מתושבים בצידו הדרומי של רחוב השלום להשתלט על 

 שטחים הגובלים בסוללה?
 ה אמור להיות חלק משביל הליכה ורכיבה על אופניים.יצויין כי שטח ז

 
 :1תשובה לשאילתא מספר 

 44שטחים גובלים בדרך השלום עם הסוללה בכביש 
המועצה בודקת אפשרות להחתים את התושבים על מסמך התחייבות שהשטח 

לשתול בו דשא ולהנות ממנו ללא האפשרות  אינו שייך להם, אבל ניתנת להם
מקרה יישאר שביל לרכב חירום שאפשר יהיה להשתמש בו גם  הקמת גדרות. בכל

 כשביל הליכה וגם לרכיבת אופנים.
 

תראו, אני אבדוק גם חו"ד של היוע"מ לעניין. זה אמור לשרת את כולם ולא 
 מתוחם.

 
 משה רוטברט:

 נראה לך שמישהו יסכים לזה?
 
 



 0 

 
 
 
 

 אריה פכטר:
 השטח שלו. לא יסכימו, לא צריך. מבחינתי שיעשה גדר בקשה

 

 נבון קצב:
 אבל הוא לא ירצה לעשות.

 
 אריה פכטר:

לא ירצה, לא צריך אני לא יכול להכריח אותו, אבל גדר הוא לא ישים בשטח שלו 
יש מספיק  השיך לו, ובכל מקרה מקום לרכב ושביל להליכה ולאופניים יישאר שם,

 מקום.
דו תביעות ולסלק את האופציה השניה זה להגיש נגד כל מי שסיפח שטח להגיש נג

 כולם, נגד שניים מהם כבר הגשנו תביעות.
 

 משה רוטברט:
 למה שהמועצה לא תיקח על עצמה ותעשה שם שביל להולכי רגל ולרוכבי אופניים?

 
 אריה פכטר:

יש עוד הרבה מה לעשות ובחלום שלי גם להתקין שם תאורה יפה ודברים נוספים, 
 מסוימים כגון זה יצטרכו לחכות. אבל יש בעיות כלכליות במועצה ודברים

 
 אני עובר לשאילתא השניה:

 שביל הליכה ורכיבה על אופניים ברחוב שבזי
רחוב שבזי נמצא היום בעבודה האם נלקח בחשבון ונסלל כחלק מהרחוב מסלול 

 הליכה ומסלול לרוכבי אופניים?
 

 0תשובה לשאילתא מספר 
 שביל הליכה ורכיבה על אופניים ברחוב שבזי.

רחוב שבזי מתוכננת מדרכה בצמוד לכביש שתאפשר להולכי רגל להלך בו. קיים ב
מספיק מקום, כך שבעתיד כאשר יהיה תקציב נוכל להקים גם שביל לאופניים. 

, מהפיכה של שנה ועכשיו תראו מה שנעשה שם 30לצערי, המקום שם היה מוזנח 
 ממש שתאפשר לתושבים שם לבנות עוד יחידות לפי החוק.

 
 רוטברט: משה

אם הטרקטורים שם, המצע נמצאת הדחפורים שם, למה לא עושים עכשיו שביל 
 הליכה.

 
 אריה פכטר:

עושים עכשיו מדרכה שיוכלו  להלך עליה, שביל אופניים יהיה בעתיד ויש שם 
 מקום לזה.

 
 אני עובר לשאילתא השלישית:

 תקציב לאחזקת כבישים:
ראש המועצה כי הגיש בקשה למשרד , דיווח 21....מיום  1/21בישיבת מועצה 

מה עלה בגורל הבקשה ומה ₪.  122,222הפנים עבור שיפוץ כבישים ותאורה ע"ס 
למשרד הפנים מדוע יש צורך ₪  122,222-התקציב שאושר. אם הוגשה בקשה ל

 מהתקציב השוטף.₪  022,222בהקצבה של 
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 :3תשובה מספר 
 תקציב לאחזקת כבישים.

 ה תשובה משרד הפנים בעניין, עד היום.לצערי טרם התקבל
 

 אני עובר לשאילתא הרביעית:
 כלבים משוטטים ברחובות הישוב.

לאחרונה התקבלו תלונות מתושבים בדבר כלבים המשוטטים חופשי ברחובות 
האם  ?ומפחידים ילדים ועוברים ושבים. כיצד המועצה מתמודדת עם הנושא

 מוטלים קנסות על בעלי הכלבים?
 

 : 4תשובה מספר 
 כלבים משוטטים בישוב:

כל כלב משוטט אשר מתקבלת לגביו הודעה במועצה, נשלח לוכד כלבים. לצערי, 
 הכלבים לא תמיד יושבים ומחכים ללוכד ועד שהוא מגיע הכלב נעלם.

 
 משה רוטברט:

 מי מרכז את הפניות בנושא?
 

 אריה פכטר:
 כל הפניות אצל לבנה.

 
 משה רוטברט:

 בבוקר, תחכה עד שלבנה תגיע? 22:.2 -בכלב משוטט באתה נתקל 
 

 אשריה פכטר:
שמעון סינואני שמתפקידו במקרים חריגים לתת פתרון גם לנושא  2יש בחור בש

 ומפעיל אותם במידת הצורך. הזה. שמעון מתקשר ל"חלד"
 

 אני עובר לשאילתא חמישית:
 מתחם הרחובות ז'בוטינסקי היסמין:

הנושא. המועצה לא עושה דבר לתיקון המצב. בעבר  כבר עייפנו מלהעלות את
העלינו הצעה לגבות ארנונה מבעל המתחם וגם זה לא נעשה. האם וכיצד בדעתכם 

 לפעול?
 

 :0תשובה מספר 
 מתחם הרחובות ז'בוטינסקי היסמין.

הוגשה תביעה נגד בעל הנכס על הסרת הגדר/חומה ופינוי הקרוואן. בימים אלו 
 נקבל תאריך למשפט.

תם יודעים שתקופה ארוכה היינו ללא תובע לנושא ועדת בנין עיר ולפני כחודש א
וחצי התקבלה תפקיד עו"ד שרון מאור, אחד הדברים הראשונים שקיבלה 

 לטיפולה היה הנושא הזה.
 

 משה רוטברט":
 מה עם גביית ארנונה שם?
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 אריה פכטר:
שב שאפשר לגבות ארנונה יש לו שם איזה שהוא מחסן לא בשימוש ואני לא חו

 עליו, בכל מקרה הנושא ייבדק.
 

 יעל מידן ברק:
 תקשיב, זאת הפעם השלישית שאנחנו מעלים את העניין הזה.

 
 אריה פכטר:

 בקרוואן של שני מטר על שני מטר. –זה רק מראה במה אתם מתעסקים 
 

 אני עובר לשאילתא האחרונה:
 הירקניה בצומת הרחובות קפלףן כצנלסון:

עו תלונות תושבים כי חנות הירקות בצומת הרחובות כצנלסון קפלן )שהוא הגי
צומת מסוכן ממילא( נוהגת להשאיר דוכן ולפעמים שני דוכנים על המדרכה 

בלילות וביום )בלילה ריק וביום עמוס פירות( ובכך חוסמת את המעבר להולכי 
ל במטרד, קיבלנו רגל, ואלו נאלצים לרדת לכביש. בפנייה קודמת של סיעתנו לטיפו

. מה 0212תשובה לא רלבנטית כי החוזה עם חנות הירקות מסתיים בחודש מאי 
 בדעת המועצה לעשות על מנת לפנות את המדרכה להולכי הרגל?

 
 6תשובה מספר 

 הירקניה בצומת הרחובות קפלן כצנלסון.
ניתנה הוראה לפקח רישוי עסקים לבדוק את הטענה. במידה והטענה נכונה ובעל 

 העסק לא יסיר את הדוכן, תוגש נגדו תביעה על ידי המועצה.
 

 אני עובר להצעה לסדר יום של הירוקים
 .10/21הנדון: הצעה לסדר לישיבת מועצה 

, את נושא העדר 01.12.21שתיערך ביום  10/21נבקש להעלות בישיבת מועצה 
 נגישות למקומות הבאים:

ויון זכויות לאנשים עם ובחוק ש 11א לחוק התכנון והבניה וסעיף 102על פי סעיף 
מחוייבת המועצה בהתאמת בנין המועצה לבעלי מוגבלות.  1112-מוגבלות תשנ"ח

בעבר אושר תב"ר לבניית מעלית בבנין המועצה. רצ"ב פניות המחלקה לנציבות 
שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות של משרד המשפטים  למועצת אזור, לתיקון 

 יום לא נעשה דבר.המצב. חלפה שנה ועד ה
ב' מעדכן ראש  0דומה המצב בגישה לגן המצודה, למרות שבמכתב הרצ"ב בסעיף 

 המועצה כי הוכשר שביל גישה לגן המצודה.
נבקש לאשר או לחדש באופן מיידי את התב"ר העוסק בהתקנת המעלית בבנין 

המועצה. כמו כן נבקש לאשר תב"ר להכשרת שביל גישה לגן המצודה, תוך 
ות בהשתתפות הכספית של המוסד לביטוח לאומי עליה דיווח ראש התחשב

 המועצה למשרד הפנים לפני כשנה. נבקש להעמיד את ההצעה להצבעה.
 עד כאן ההצעה לסדר.

 
תראו בקשר לשני הנושאים זו התפרצות לדלת פתוחה. בקשר למעלית בבנין 

א תהיה ם עד סוף השנה לאהמועצה בשבוע הבא מתקיים כאן סיור קבלנים ו
 .מעלית, אז לפחות היא תהיה בשלבי סיום
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ביקשנו ₪. אלף  126-לגבי שביל לנכים בגן המצודה, העלות היא לפי אומדן כ
בזמנו מהביטוח הלאומי השתתפות ולא קיבלנו תשובה. בימים אלו אנחנו 

מחדשים את הבקשה. גם אני רוצה שם שביל לנכים, אבל זה עניין של תקציב 
ה בינתיים לא יכולה לעשות הכל ולכן אנחנו מנסים לקבל השתתפויות כדי והמועצ

 שיהיה לנו יותר קל.
 

 אני עובר לסעיפים של סדר היום:
 

 סעיף שלוש:
 .11/21, 12/21אישור פרוטוקולים מישיבות מועצה 

 
 
 
 
 


