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על סדר היום:
תשובות לשאילתות של חברי המועצה
אישור פרוטוקול  11/02מישיבת מועצה קודמת.
אישור הנחה בארנונה לאומנים באיזור התעשייה לשנת  ,3102כמו כל
שנה 66% -
אישור הנחה בארנונה לשנת  3102למשפחות שילד ושורגי כמו בכל שנה
בסך .31%
אישור המועצה להגדלת שכרו של מנהל מח' החינוך ,סמי עטר ב 1%-נוספים
ל 01%-משכר בכירים מתאריך .0...02
אישור תב"ר מספר  10.בסך  0.1מלש"ח ,להוספת קומה בבית ספר מימון.
אישור פרוטוקול מועדת תמיכות ואישור התמיכות לגופים הנתמכים ע"י
המועצה לשנת .3102
אישור תב"ר מספר  100ע"ס חצי מליון  ,₪עבור שיפוצי קיץ במוסדות
החינוך.

אריה פכטר:
ערב טוב לכולם .אני אפתח את הישיבה בעידכונים על האירועים שהיו החודש בישוב.
האירוע הראשון ,היה ערב יום השואה והתקיים במתנ"ס .בעבר האירוע היה מתקיים בבית
כנסת שארית הפליטה ויואל שלומיוק דאג שתמיד יהיה אירוע מכובד .לצערי הדור הצעיר
לבית הכנסת לא הגיע ,היות וזה מאוד חשוב לי החלטתי לשנות פורמט ולערוך את הטכס
הישובי במתנ"ס בהשתתפות פעילה של בני הנוער ,תלמידים ובעיקר הצופים ואכן היה טכס
מאוד מכובד ונכחו בו כ .11-איש ,האולם היה מלא עד אפס מקום ומה שהכי חשוב שהיו
הרבה בני נוער.
הטכס השני היה חגיגת עצמאות לגני ילדים ,ש הפעם נערך בחוץ על מגרש הכדוריד וזאת
עקב הגידול בגני הילדים כידוע לכם מ 3110-נפתחו בישוב עוד חמישה גני ילדים ,כמות
הילדים וההורים לא איפשרה לערוך את הטכס במתנ"ס .באירוע שהיה יוצא מהכלל יפה
ומרגש השתתפו כ 111-ילדי גנים והרבה מההורים.
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האירוע הבא היה ערב יום הזכרון ואחריו ערב שירי לוחמים
האירוע האחרון שהתקיים היה ערב יום העצמאות שעל פי בקשתי השתתפו בו יותר מ031-
מילדי אזור.
זה המקום שאני רוצה להודות למחלקת החינוך וליתר עובדי המועצה שתרמו והתאמצו על
מנת שהאירועים יהיו מוצלחים ויעברו בשלום.
דבר אחרון ,זאת אחת הישיבות האחרונות שיתקיימו בקדנציה הזו ,מכסימום יהיו עוד שתי
ישיבות לפני הבחירות במאי וביוני.
אני מקווה שמערכת הבחירות תהיה הוגנת וללא השמצות וכו' ושכולם ישמרו על החוק.
סה"כ תפקידנו לשרת את הציבור .אני לא חושב שעל ידי התלהמות מישהו יקבל קול נוסף
ותזכרו שאחרי הבחירות כולנו צריכים להמשיך ולחיות בישוב הזה.
אורי תנעמי:
חבל רק שמאיה בוסקילה איחרה ועלתה לבמה רק כמה דקות לפי  ,00והשאלה האם עשו
עם זה משהו?
אריה פכטר:
אז מה לעשות? יותר אני לא אקח את מאיה בוסקילה .היא לא אחרה הרבה ,אבל היא
ביקשה זמן להתארגן והסכמנו ,היא נתנה הופעה של  11דקות כמו שהתחייבה ורוב
התושבים נשארו.
באותה הזדמנת אני רוצה להגיד שבכל האירועים ,צרם לי מאוד שרוב חברי המועצה לא
הראו נוכחות וחבל.
אני עובר לשאילתות.
שאילתא של אורי תנעמי  -פשיעה באזור
על פי כתבה בעיתון מיום  ,30.2.02קיימת עליה של  11%באיזור .מדובר בנתון מדאיג
מאוד ,כיצד מטפל ראש המועצה בענין חשוב זה ומהן דרכי הפעולה שכבר נעשים?
תשובה לשאילתא של אורי תנעמי
הכוונה בכתבה בעיתון הייתה לפשיעה באיזור ,לא באזור .בערב יום העצמאות התארח
אצלנו מפקד המרחב ממשטרת ישראל ואמר לי" ,הלוואי בכל הישובים בארץ רמת פשיעה
כמו באזור".
אוריאל תנעמי:
אנחנו לא באיזור?
אריה פכטר:
אבל אתה כתבת באזור וזה שונה ואולי על מנת להטעות.
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רק שתדע שבאזור הפשיעה לשמחתי לא עולה אלא יורדת וחבל שאתם הולכים ומשחירים
את הישוב שכולנו גרים בו.
אורי תנעמי:
אנחנו קראנו כתבה עיתונאית.
אריה פכטר:
אתה קורא מהעיתון ומפרש איזור כאזור ,אני מקבל נתוני אמת מהמשטרה.
אורי תנעמי:
כתוב בעיתון שבאזור נמצא נער בן  06מוטל דקור ,זה צריך להדיר שינה מעינינו.
אריה פכטר:
בכל מקום יש עשבים שוטים ולצערי גם אצלינו ואתה נתפס למקרה בודד ועושה מזה
מטעמים בזמן שבמציאות מבחינה זו מצבנו טוב מאוד לעומת מה שקורה בישובים אחרים.
אתם פוליטיקאים קטנים.
אורי תנעמי:
מתי נדבר אם לא פה?
אריה פכטר:
אל תדבר ,תתנדב למשמר האזרחי ,היחידי מכל היושבים פה שמתנדב למשא"ז זה יוסי
צזנה .אדון רוטברט ,למה אתה לא מתנדב לסיירת הורים שקיימת כאן? רק לדבר אתם
יודעים.
יעקב פרידמן:
השאלה למה לא העלה את הנושא לפני חצי שנה או שנה? מה קרה ,יש בחירות באופק?
אריה פכטר:
זכותו להעלות את זה מתי שהוא רוצה
משה רוטברט:
אריה ,יש עכשיו גל חדש של פריצות.
אריה פכטר:
אנחנו יודעים הכל ,אז מה תושבי אזור הם הפורצים? אתמול תפסו פורץ וגם בשבוע
שעבר ,תשאל את יוסי צזנה שיושב כאן.
3

אני ביחסים מצויינים עם מפקד המרחב וכל דרישה שלי בדרך כלל נענית ,ובעקבות
הפריצות הם תיגברו את הישוב ומסתובבות יותר ניידות משטרה.
משה רוטברט:
היכן כל המצלמות?
אריה פכטר:
אנחנו תופסים גם בעזרת המצלמות .יש קרוב ל 11-מצלמות וכל הזמן אנחנו מוסיפים עוד.
כאשר הייתה כאן סיירת ,קפצתם ואמרתם שאתם נגד אגרת שמירה וביטלנו את הסיירת,
היום אתם מדברים אחרת ,תחליטו כבר מה אתם רוצים.
אורי תנעמי:
כי הסיירת לא הייתה יעילה ,תביא ניידת משטרתית.
אריה פכטר:
בגלגול הבא כאשר אהיה מפכ"ל תקבל ניידת.
שאילתא של אורי תנעמי
נתוני גידול בישוב ופינוי בינו  -בחוברת שחולקה בתיבות הדואר לתושבים ,נמסרו פרטים
על גידול תושבים בישוב וכן תוכניות פינוי בינוי  .מהיכן נתוני הגידול .כמה משפחות עזבו
את הישוב? ומדוע שוב פורסם על תוכנית פינוי בינוי שאינה מיושמת כלל ומי יודע מתי
תצא לפועל?
תשובה לשאילתא של אורי תנעמי
על פי נתוני הלמ"ס שמתקבלים מעת לעת במועצה .אזור בשנים האחרונות בסך הכל
במגמת גידול .הנתון האחרון הינו שבישוב מתגוררים  03.211תושבים.
לגבי פינוי ובינוי ,עוד תופתע ובעתיד הלא רחוק.
בקפלן בעקבות דרישת המינהל שהיזם ישלם מעל  11מיליון  ₪על  2.1דונם שבבעלות
המנהל ,הגשנו תוכנית חדשה .התוכנית כרגע בהפקדה במידה ולא יוגשו התנגדויות ,יש
סיכוי טוב שבתוך מספר חודשים הבניין הראשון יתחיל להיבנות .הצרה שאני מעריך
שהמנהל יתנגד ואז נצטרך לראות איך פותרים את הבעיה.
משה רוטברט:
התוכנית הרי אושרה והייתה כבר הנחת אבן פינה ,מה קרה פתאום?
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אריה פכטר:
את החוכמות שלך תשמור למקום אחר ,אני מנסה בכל האמצעים שעומדים לרשותי להזיז
את הפרויקט אבל אותך מעניין רק לעשות הון ופליטי מכל דבר ,תכלס עוד לא תרמת כלום
לישוב.
אבן פינה הונחה לפני כחמש שנים ולא על ידי ,המנהל התעורר פתאום וזה אחרי שסיימנו
את אישור התוכניות והגענו עד בג"צ בהתנגדות שהגיש תושב ,וזכינו ודרש  13מלש"ח
מהיזם ואת כל זה אתה כבר יודע ולא מהיום .אם אתה רוצה לקשקש אז תקשקש ,אני רוצה
לקדם את הפרויקט ,אז אל תפריע לי.
מה הקשר בין הבעיה הקיימת לבין זה שהונחה אבן פינה? האמת היא שעשינו תוכניות
חדשות ביחד עם היזמים ולכן השטח שנצטרך מהמנהל יקטן והמנהל לא יוכל לדרוש 11
מליון .אם דרישתו תהיה סבירה כ 01-מליון ,אז הפרויקט יצא לדרך בקרוב ,במידה ולא,
נצטרך להילחם שוב במנהל.
אורי תנעמי:
כשהכינו תוכניות לא ידעו על דרישת המנהל?
אריה פכטר:
אתה שואל כאילו שזה לא עלה פה כבר כמה פעמים ,ורק לפני כמה דקות הסברתי שהמנהל
שהיה שותף לכל הישיבות והתכנונים ,הגיש את הדרישה לתשלום כאשר סיימנו את הכל
והיזם עמד להתחיל לחפור בשטח .חוץ מזה כאשר כל העניין יצא לדרך ,אני עוד לא הייתי
חבר מועצה ,לעומת זה אתה היית למה לא שאלת אז?
אני מסכים איתך שהמנהל שיחק פה בצורה הכי מלוכלכת שיכולה להיות ,נתנו לכל
התוכניות להתקדם ואחרי שהכל נגמר וביקשנו בקשה להיתר חפירה ,אז התעוררו ודרשו
כסף.
כל חברי המועצה מודעים לסיפור הזה ולא מהיום ,אז אל תשחקו לי פתאום בתמימות כזו.
חבל שבמקום לעזור לקדם את העניין ,אתם מחפשים את הפוליטיקה הזולה .לא לשם כך
בחרו בכם.
משה רוטברט:
על כמה דונם מדובר?
אריה פכטר:
 2.1דונם.
משה רוטברט:
ועל זה הם רוצים יותר מ 11-מליון?  31דונם נמכרו ב 10-מליון.
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אריה פכטר:
תאמין לי רוטברט אתה פגיעה באינטליגנציה ,מה נראה לך שאני לא רוצה שפינוי בינוי יצא
בקפלן לדרך? הרי זאת תהיה הצלחה גדולה שלי ולא שלך.
יעל מידן ברק:
למה לא מחליפים יזם?
אריה פכטר:
בשיטה שלכם זה יקח עוד  01שנה ,ואני מעוניין לקדם את הפרויקט ולא להתחיל הכל
מחדש.
משה רוטברט:
מי הגיש את התוכנית החדשה?
אריה פכטר:
היזם לקח שותף חדש ,זכריה זלמן ובשיתוף עם המועצה הוגשה התוכנית.
משה רוטברט:
למה שהמנהל יתנגד לתוכנית?
אריה פכטר:
כי הוא רוצה כסף והרבה והלוואי והמנהל לא יתנגד.
אתם מחפשים קולות ,פוליטיקה ,לי יש מספיק קולות ואני לא מחפש אותם ,אני רוצה
לעזור לתושבים ולקדם את הפרויקט.
כל הדיירים מקפלן ישבו פה יחד עם היזם וכולם הסכימו לדרך החדשה ,אבל אתם בשלכם.
משה רוטברט:
 1שנים ישנתם ולא עשיתם כלום עכשיו נזכרתם?
אריה פכטר:
זה בושה ההתנהגות שלך ,הרי הלכנו לועדה המחוזית ואחר כך לבית המשפט המחוזי ואחר
כך לבג"צ וכל זה לקח זמן ואתה יודע את זה ,עכשיו אתה שואל שאלה כזו ,זה עלבון
לאינטליגנציה .לך תפרסם שחיכיתי לבחירות ושיהיה לך לבריאות.
אורי תנעמי:
יש לנו שני בנייני דנקנר כ 311-משפחות ,אני רוצה לשאול כמה משפחות עזבו.
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משה רוטברט:
החלק השני בשאלה צריך להיות היכן גרים  .11תושבים חדשים שנוספו לאזור.
אריה פכטר:
קודם כל זה שאנשים מוכרים וקונים דירה זה כל הזמן בכל אזור ואני לא נכנס לסיבות  ,כל
אחד וסיבותיו הוא .עובדה שאין דירה ריקה בדנקנר.
אני לעומת זאת מקדם תוכנית של  311יחידות בשטח הקנטרי ,שמתוכם אני מקווה ש11-
דירות לזוגות צעירים .אבל אתה רוטברט רצת לפרסם שאני הבטחתי לקבלן בניית 111
יחידות דיור וגם אמרת שתביא את האדם שאמר לך את זה .למה לא הבאת אותו עד היום?
תן לי את הטלפון שלו ואני אתקשר אליו עכשיו שכולם פה ישמעו ,אם הבטחתי למישהו
כזה דבר.
משה רוטברט:
לא אמרתי שהבטחת ,דייק.
אמרתי שהוגשה לך בקשה לבנית  111יחידות דיור.
אפרים זילוני:
אז מה? אפשר להגיש בקשה ל 0111-יחידות ,אז מה הבעיה.
אריה פכטר:
מאוד מעניין ,בישיבה קודמת אתה אמרת שהבטחתי ואתה ואורי רמזתם שהזוכה בקרקע
שילם  10מליון  ₪שזה מעל האומדן מפני שידע וקיבל הבטחה ממני לבנות  111יחידות
מה שלא היה ולא נברא ,אבל מה לעשות ,זה הדבר שאתם יודעים הכי טוב ,לפטפט ולמתוח
בקורת ותו לא.
אורי תנעמי:
הבנו לגבי קפלן ,אבל אני חושב שלגבי יצחק שדה צריך לעשות איתם את החסד ולהגיד
להם ,רבותיי ,אין פינוי בינוי.
אריה פכטר:
זה אתה תגיד.
אורי תנעמי:
רק עכשיו השקעתם מליון שקל בשדרה ביצחק שדה.
אריה פכטר:
איזה שטויות ותת רמה ,מה הקשר? לדעתך לא צריך להשקיע בישוב בתאורה חדשה,
כבישים יותר בטיחותיים ,בגינון ,תגיד לי אוזניך שומעות מה שפיך מדבר?
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לידיעתך ,יש תוכנית לפינוי ובינוי גם בשכונת בן גוריון ואני מקדם את זה ומאוד מקווה
שזה יצא בסוף לפועל.
יעל מידן ברק:
איך אתה נותן את השטח של הקנטרי 31 ,דונם אחרונים שיש בישוב הה.
אריה פכטר:
אז תרשום בפרוטוקול שיעל מתנגדת לפינוי ובינוי בבן גוריון.
דבר נוסף ,אל תשחקי את התמימה ,את יודעת יפה מאוד שזו קרקע של המנהל ולא שלי,
עובדה שכולם יודעים שהיזם שילם למנהל על השטח  10מליון .₪
יעל מידן ברק:
לא ,תרשום שיעל מתנגדת למכירת שטחי ציבור בישוב.
אריה פכטר:
בבן גוריון זה יותר קל ממקומות אחרים ,כי הקרקע שייכת לתושבים ולמנהל אין שם
דריסת רגל .לפחות חלק גדול מהקרקע שייך לדיירים.
לגבי יצחק שדה ,אני אצור קשר עם השר החדש ,כי המנהל רצה על השטח ביצחק שדה
למעלה מ 011-מליון  .₪הפרויקט ביצחק שדה הוא קשה מאוד ואנחנו מחפשים פתרונות.
משה רוטברט:
בישיבה קודמת אמרת שחברת סיטילנג מכינה תוכניות.
אריה פכטר:
היא סיימה כבר ונתנה פתרונות .אם אתה רוצה לראות ,תיכנס למריאנה.
שאילתא של חבר המועצה אליהו פילורזדה
משחטה באיזור התעשייה  -על פי מידע שנמסר ,המשחטה באיזור התעשייה היא ללא
תעודת כשרות והשגחה ,מדוע דבר חשוב זה אינו בא לידי ידיעת הציבור על כך?
תשובה לשאילתא של אליהו פילורזדה
אין זה מתפקידה של המועצה המקומית ,עדיין זה תפקידה של המועצה הדתית
דרך אגב ,המועצה הדתית פירסמה בכל בתי הכנסת וגם בלוחות המודעות.
שאילתא של חבר המועצה אליהו פילורזדה
מתחם אופיס טכסטיל  -ידוע מזה זמן כי קיימת תוכנית למתחם היכן עומדת התוכנית בימים
אלו? האם קיימות הקלות אשר ניתנות למתחם? והם אחד התנאים היא אפשרות לכניסה
מכביש מס' .0
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תשובה לשאילתא של אליהו פילורזדה
בימים אלו המועצה עורכת תוכנית אב לתחבורה והתוכנית תיתן את האפשרויות והפתרונות
לבניה במתחם אופיס.
הסברתי לכם גם בישיבה קודמת שאנחנו עובדים מול מתכננים שאופיס שכר ומכינים
תוכניות למקום .הודעתי לכם שכל תוכנית תהיה מותנית בכניסה ויציאה מכביש  .0כנראה
בקצה אזור בסוף רחוב ברזילי .אמור להיות כביש בצמוד לחומה של בנה ביתך מצידה
הצפוני ועד לכניסה למפעל אופיס.
בקצה של אזור בסמוך לרחוב ברזילי ,תהיה תחנת רכבת ומגרש חניה שישרת את
התושבים .מאחורי שכונת התימנים ביקשתי שיתכננו כביש שיחבר את כביש  0לכביש 11
בין השטחים של אזור לשטחים של מקווה ישראל .במתחם של אופיס הם צריכים לתכנן
בית ספר ו 03-גני ילדים .הבניה מתוכננת להיות כ 011,111-מטר משרדים צמוד לכביש 0
ו 011-יחידות דיור.
יעל מידן ברק:
זה מטורף 011,111 ,מטר זה כמו  3מגדלים של  11קומות ועוד  011יחידות דיור זה
מטורף.
אריה פכטר:
זה טוב או לא טוב? להשאיר את אופיס?
אני עובר לשאילתות של הירוקים
שאילתא של משה רוטברט
לאחרונה נודע לנו כי פקח הבניה והתובעת של הוועדה לתכנון ובניה פוטרו מעבודתם ,האם
נכון? אם כן מה הסיבות לפיטורים.
תשובה לשאילתא של משה רוטברט
לצערנו פקח הבניה הגיש מכתב התפטרות מסיבותיו הוא והמועצה מחפשת פקח חדש.
התובעת הינה משותפת לאור יהודה ואזור ,ועירית אור יהודה החליטה לא לחדש את
ההסכם איתה מכיוון שלעיריה יש עובדת והם מעוניינים לתת לה את התפקיד ולחסוך בכך
כסף.
מי שלא יודע הפקח גר בואדי ערה וכל יום להגיע לכאן זה היה יום לימודים ארוך,
המשכורת שמשרד הפנים מאשר לפקח הנדסאי היא בסביבות  ₪ 1,111ברוטו ,זה היה
קשה עבורו והוא התפטר .לגבי התובעת ,היא תובעת של הועדה אור יהודה אזור ,היה לה
הסכם שהסתיים במרץ  .3102אור יהודה משלמת  .1%ואנחנו  .31%לאור יהודה יש
יועצת משפטית והם רוצים לעשות אותה כתובעת של הועדה ,הפרקליטות אישרה אותה.
הפרקליטות לא מוכנה שלועדה יהיה  3תובעות .בינתיים התובעת ממשיכה עד שנפתור את
הבעיה.
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משה רוטברט:
מה הסיבה שמתחלפים פה כל כמה זמן הפקחים?
אריה פכטר:
הסברתי לך כבר למה הוא עזב ואתה שואל שוב ,הפקח הזה היה פה  2שנים ,לפניו היה
מהנדס שעבד שנה וקיבל הצעה להיות מהנדס עירית אשקלון ,מה אני יכול לעשות? לפניו
היה פקח שהבאנו אותו לפני המועצה וגם אתה היית שותף ,עשינו לו שימוע ופיטרנו אותו
אז מה לעשות? בכוח אני לא יכול להחזיק אף אחד .ביקשתי ממשרד הפנים שיאשרו לו
חוזה בכירים  ,21%לא הסכימו .תביא אתה מחר פקח שיעמוד בתנאים או הנדסאי או
מהנדס ואני קולט אותו מייד ,לדבר זה קל.
שאילתא של משה רוטברט
האם אישרה הועדה המקומית או מחלקת ההנדסה בניית מדרגות חיצוניות במספר מקומות
באזור?
תשובה לשאילתא של משה רוטברט
מאז דצמבר  ,3110הועדה המקומית לא אישרה יותר מדרגות חיצוניות.
אורי תנעמי:
אבל הבניה נמשכת.
אריה פכטר:
אם אתה יודע על מישהו חדש שבונה ,דווח למועצה ותראה שמיד נגיש נגדו הפסקת עבודה
והזמנה למשפט.
אני הגשתי תביעות נגד חברים טובים שלי וגם נגד עובדי מועצה לשעבר שבנו ללא אישור.
יעל מידן ברק:
יש חמישה פקחים ,אנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת?
משה חכים:
לפני דקה הסבירו לך שהפקח התפטר ,הפקחים שאת מדברת עליהם ,הם לא פקחי בניה.
משה רוטברט:
למה לא ללכת לכיוון שלהכשיר את זה.
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אריה פכטר:
זה לא נושא לדיון עכשיו.
שאילתא של בני שגיר
נודע לנו כי המקווה סגור בשל העדר תקציב לאחזקה ,התושבים הנזקקים לשירותי המקווה
נפגעים .מהי עמדת המועצה בנושא?
תשובה לשאילתא של בני שגיר
לא היה ולא נברא! המקווה ממשיך לפעול כרגיל  .ימים בשבוע.
לגברים  31שעות ביממה בזכות הקרוסלה שיזם ראש המועצה הדתית ותמורת  01שקלים,
אפשר להיכנס בכל שעות היממה.
לנשים פתוח כל ערב  -בימי שישי ושבת שעה אחת במשך כל השבוע  2 -שעות.
משה רוטברט:
לא הייתה שם נפילה של אריחים? לא היה סגור?
אריה פכטר:
אז נפל אריח ותיקנו אותו והיה סגור חצי יום ,אז מה קרה?
שאילתא של בני שגיר
האם המועצה מאשרת בניית ממדים פרטיים ברחוב יצחק שדה בבניינים המיועדים לפינוי
בינוי?
תשובה לשאילתא של בני שגיר
התשובה היא כן ,במידה ומגישים בקשה לבניה המאושרת כחוק .בדרך כלל מה שהוכרז
כפרויקט פינוי ובינוי אי אפשר לעשות הרחבות אבל ממדים בגלל המצב הבטחוני ,אנחנו כן
מאשרים ,מה שקורה שחייבים כל ארבע דיירים אחד מעל השני להגיש תוכנית יחד ואז
נאשר את זה ובמהלך מזורז.
משה רוטברט:
למה לא מקלט ציבורי?
אריה פכטר:
הוא שאל על ממדים ,מה זה קשור? אמרתי לך מקודם ,כמה שתשאל פחות יהיה לך יותר
טוב.
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משה רוטברט:
לאחד יש כסף לאחר אין כסף ,כלומר זה שיש לו יהיה מוגן והשני לא.
אריה פכטר:
ביצחק שדה יש מקלטים ציבוריים.
משה רוטברט:
אז למה לאשר ממדים.
אריה פכטר:
אז לא לאשר? מה אתה רוצה? אנשים מרגישים יותר בטוח שיש להם ממ"ד מתוך הדירה
שלהם ולא צריכים לרוץ למקלט ,כי יש כאלה שמוגבלים ועד שירדו מקומה שלישית או
רביעית ויגיעו למקלט ,יהיה מאוחר .מה לא טוב בזה שנאשר ממדים?
אני עובר לשאילתא של יעל מידן ברק
מהו מספר התלמידים שילמדו בכיתות א' בשנה הבאה בכל אחד מבתי הספר בישוב?
תשובה לשאילתא של יעל מידן ברק
ביוספטל ובשבעה על פי הנתונים הקיימים נכון להיום יהיו כ .1-תלמידים בכל בית ספר.
במימון לא נגיע ליותר מ 21-תלמידים.
אורי תנעמי:
היו זמנים שהיו  21תלמידים במימון.
אריה פכטר:
בחיים לא.
יעל מידן ברק:
אני רואה שיש מגמת עליה והשאלה אם יש בכוונת המועצה להקטין את הכיתות מתחת ל-
 21ילדים בכיתה.
אריה פכטר:
זו לא פריבלגיה שלנו ,משרד החינוך קבע שעד  11תלמידים לכיתה הם נותנים מורה ,נניח
שהייתי מפצל את כל הכיתות ביוספטל ובשבעה לשתיים היו לי כיתות בין  06ל00-
תלמידים ,אבל מהיכן הייתי מביא עוד  31כיתות ועוד  31מורים? גם ככה המועצה
משתתפת במליון  ₪בשנה.
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אנו משקיעים פר תלמיד כ ,₪ 01,111-כאשר עירית חולון העשירה משקיעה פר תלמיד
 ₪ 6,111בשנה ,אנחנו מעבירים למנהלות הרבה כסף על מנת שיוכלו לפצל כיתות א  -ב
ולתת להם דחיפה רצינית בלימודים.
סמי עטר:
לכל כיתות א ,תיגברנו ב 01-שעות ולכל כיתות ב  31שעות.
אריה פכטר:
מנהלת המחוז אמרה לי ,אין רשות שנותנת מה שאתם נותנים.
סמי עטר:
בנוסף לשעות ,לכל בית ספר קיימת סייעת ועל חשבון הרשות .את התוצאה רואים בשכבה
שנכנסה בזמנו והיום הם בכיתה ד' בתוצאות שהם משיגים.
יעל מידן ברק:
אני מכבדת את מה שאתה אומר ואני בטוחה שהמנהלות עושות הכל על מנת לקדם את
התלמידים ,אני מבקשת לקבוע פגישה ולראות איך אפשר לקדם את הנושא.
אריה פכטר:
אין שום בעיה ,כל מה שיהיה לטובת הילדים שלנו ולי לא חשוב מהיכן זה בא ,מתאים לי.
אריאל ויסוול:
ועד היום היא לא יכולה הייתה להיפגש איתו? מה הפריע לה?
משה רוטברט:
כמה כיתות לימוד יש במימון?
סמי עטר:
 6כיתות  +כיתת מחשבים ,כיתת מדעים וחדר יועצת.
אריה פכטר:
אני אזמין את סמי לישיבה הבאה על מנת שיציג במצגת את מה שקורה בחינוך באזור.
שאילתא של יעל מידן ברק
בחטיבת רבין קיימת מגמת ספורט אולם אין אולם ספורט ,מדוע לא נבנה אולם ספורט?
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תשובה לשאילתא של יעל מידן ברק:
בבדיקה שערכנו לבניית אולם ספורט ,העלות להקמתו עומדת על כ 0-מליון  .₪נכון להיום
למועצה אין את התקציבים לכך.
אני רוצה להגיד לכם שקיימתי מספר פגישות בנושא  -מפעל הפיס כנראה יאשר לנו 0,0
מליון  ₪והטוטו כנראה יאשר לנו  3,1מליון  .₪אני מקווה שנצליח להגדיל את ההקצבות
שלהם .בכל מקרה יש לנו חוסר של כ 1מליון  .₪חבל שלא התעוררתם לפני שלוש שנים
אולי היה לנו אולם ספורט .מסתבר שלפני ששאלתם כבר עשינו פגישות ויש לנו הבטחה
על חלק מהכסף הדרוש .גם לא איכפת לי שתפרסמו שבגללכם יוקם אולם ספורט ,אותי מה
שמעניין זה טובת הילדים של כולנו.
יעל מידן ברק:
התחיל השנה חוג של טניס דרך המתנ"ס שזוכה להענות לא מבוטלת .המדריך אמר שלא
בטוח שהוא יהיה בשנה הבאה.
אריה פכטר:
אז יהיה מדריך אחר.
יעל מידן ברק:
המדריך הזה מאוד מקצועי.
אריה פכטר:
ממתי את מבינה בטניס?
יעקב פרידמן:
אריה ,היא אמרה משהו טוב ,תמשיכי ,המדריך טוב ,יש הענות גדולה ,תמשיכי.
יעל מידן ברק:
צריך שהמועצה תאשר לו את המגרש ברחוב ירושלים קבוע.
אריה פכטר:
לענייני ספורט אף אחד בישוב לא יתווכח איתי ,אני בעד ספורט כולם יודעים ואם ירצה
יקבע פגישה ונסייע לו.
אני עובד לסעיפים שעל סדר היום.
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סעיף  :3אישור פרוטוקול  11/02מישיבת המועצה.
מחליטים;
הפרוטוקול מאושר ברוב קולות
משה רוטברט נמנע.
סעיף  :2אישור הנחה בארנונה לאומנים הנמצאים באיזור התעשייה
לשנת  3102כמו בכל שנה 66% -
מחלקת החינוך ממשיכה לעבוד בשיתוף עם האומנים ולכן צריך להמשיך ולאשר את
ההנחה.
יעל מידן ברק:
לא קיבלנו תוכנית מה היה ,מה נעשה כמו בכל שנה.
אריה פכטר:
את יכולה לבקש מסמי ,או לחילופין אני אדאג לחלק לכם חומר לפני הישיבה הבאה.
אורי תנעמי:
בתנאי קבלת הפירוט של מה עושים מול האומנים.
מחליטים:
ההנחה לאומנים באיזור התעשייה מאושרת ברוב קולות
אורי תנעמי ואליהו פילורזדה נמנעים
סעיף  :1אישור הנחה בארנונה לשנת  3102למשפחות שילד ושורגי כמו בכל
שנה בסך 31%
אתם מכירים כבר את הנושא ,למעשה הם לא נמצאים בשטח השיפוט של אזור .לפני הרבה
שנים בעקבות פניתם ,אנחנו נותנים להם שירותים מסויימים כמו אספקת מים ופינוי אשפה
ולכן הם משלמים ארנונה  .1%בלבד.
מחליטים:
ההנחה מאושרת פה אחד
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סעיף  :1אישור המועצה להגדלת שכרו של מנהל מחלקת החינוך סמי עטר ב5%-
נוספים ל 01%-משכר בכירים מתאיך 0...02
אני חושב שהוא עושה עבודה מצויינת והלוואי וימשיך איתנו ואני ממליץ בחום.
אורי תנעמי:
בסך הכל אני חושב שמגיע לו.
אריה פכטר:
אז יש משהו שאנחנו מסכימים.
מחליטים:
המועצה מאשרת פה אחד לבקש הגדלת שכרו של מנהל מח' החינוך
ב 1%-נוספים
סעיף  :6אישור תב"ר מספר  10.בסך  .0.1מליון  ₪להוספת קומה בבית ספר מימון
עבור גן ילדים וכיתה נוספת
מכיוון שיש לנו רישום יתר בגני הילדים ממלכתי דתי ,יש צורך לבנות גן נוסף עבור
הילדים .לכן נבנה מעל הגן הקיים קומה שנייה ,שם יהיו  2כיתות בית ספר ,ובקומה
הראשונה בצמוד לגן הקיים נפנה  3כיתות ונוסיף גן חדש .בסך הכל יתווספו לבית הספר
כיתה נוספת וגן נוסף.
מחליטים:
התב"ר מאושר פה אחדד
סעיף  :.אישור פרוטוקול מועדת תמיכות ואישור התמיכות לגופים הנתמכים ע"י
המועצה לשנת  3102בסך הכל של ₪ 60.,111
משה רוטברט:
מי זה עמותת ברכת חיים?
משה אלזרט:
עמותה חדשה
משה רוטברט:
מה הם עושים?
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משה אלזרט:
כל המסמכים אצלי אתה יכול לראות.
אריה פכטר:
משה ,תיכנס לגזבר אם זה מעניין אותך ותראה הכל ,מי היו"ר ,מה הם עושים וכו' .בדרך
כלל אלו עמותות של החרדים ,אני חושב שזה הרב אלון.
אליהו פילורזדה:
זה לא הרב אלון ,הרב אלון זה קו הזהב.
אריה פכטר:
אולי זה של העמותה בבנה ביתך של בית הכנסת.
אליהו פילורזדה:
לא ,הם נקראים בני יעקב
אריה פכטר:
הכל אתה יודע?
אולי זה של הרב יובל ברוכים.
אורי תנעמי:
רציתי לשאול למה הפערים בין מה שמוקצב לצופים למה שמוקצב לבני עקיבא.
אריה פכטר:
אתה הנציג של בני עקיבא?
בני עקיבא ,כל דרישה שיבקשו מראש המועצה ,ראש המועצה יענה ,זה מה שהם ביקשו
וזה מה שקיבלו .חוץ מזה אם תעשה השוואה פר ראש ,הם מקבלים יותר מהצופים .אני
הקמתי את בני עקיבא ,ואני תומך בהם ואין לך מה לדאוג להם.
אורי תנעמי:
הם עושים פעילות פחות מהמק"ד שמקבל ₪ 11,111
אריה פכטר:
די מספיק כבר עם השנאה לשררה ואתה יכול להשוות בין תנועות הנוער.
אפרים זילוני:
מה לא ברור לך אורי?
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אריה פכטר:
כל ילד בבני עקיבא מקבל כפול מאשר ילד בצופים והצופים מקבלים תמיכה מהמועצה
יותר מכל שבט אחר במחוז.
מחליטים:
פרוטוקול מועדת התמיכות והתמיכות לגופים הנתמכים על ידי המועצה
מאושר ברוב קולות.
אורי תנעמי ואליהו פילורזדה נמנעים
סעיף  :0אישור תב"ר מספר  100ע"ס  ₪ 111,111עבור שיפוצי קיץ במוסדות החינוך
כמו בכל קיץ ,אנחנו נענים לרוב הדרישות של המנהלות ,לדוגמה בשנה שעברה החלפנו
שירותים בבית ספר יוספטל בקומה העליונה והשנה בית ספר ביקש להחליף ולשפץ את
השירותים בקומה התחתונה.
אורי תנעמי:
בשנה שעברה דיברנו על זה ואמרנו שצריכה להיות תוכנית לפיה עובדים.
אריה פכטר:
ישבנו עם החינוך ולאור הבקשות קבענו את הסכום של  0/3מלש"ח .אין לי ספק שעד
הקיץ ובמהלך השיפוצים יעלו דרישות נוספות ,אנחנו נאשר בהתאם לנחיצות ולגופו של
עניין ובהתחשב בתקציבים .אי אפשר לתת פירוט מדוייק עד רמת הסיכה.
תדעו לכם ,שבאו אלינו מכל הארץ לראות את גני הילדים שלנו ,ממוטי ששון ,מהוד השרון
וממשרד החינוך.
למי שזה מאוד מענין ,שיכנס למנהל מחלקת החינוך ויראה פירוט בכל גן ובכל בית ספר מה
מתוכנן ב 0/3-מליון .₪
אורי תנעמי:
אני בעד בכפוף לכך שאני אראה תוכנית.
מחליטים:
התב"ר לשיפוץ מוסדות חינוך
מאושר פה אחד.
אריה
ראש

חכים
משה
מנכ"ל המועצה
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פכטר
המועצה

