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mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

כ"ב ניסן ,תשע"ד
 22אפריל2102 ,
סימוכין239322 :

פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 641/
מישיבה שהתקיימה ביום א' ,יג' ניסן תשע"ד  09/2/2102בשעה  02:11בבית המתנדב ,רח'
חיים לוי.
ראש המועצה
מאיר דהן -
נוכחים:
חברת מועצה
שירי בן שמעון -
חברת מועצה
אופירה מור
חבר מועצה
יצחק פסטרנק -
חבר מועצה
אהוד אביר לב -
חבר מועצה
יגאל עובדיה -
חבר מועצה
גבריאל גאון -
חברת מועצה
יערה ישורון -
חבר מועצה
אבנר דבש -
חבר מועצה
שלום קמיל
חבר מועצה
ישראל רוזנבוים -
מוזמנים:
עו"ד אילנית הומינר -
ערן לבב
אלון גינדיס

יועצת משפטית
גזבר המועצה
מהנדס המועצה

סדר יום:
 .0מינוי סגן וממלא מקום ראש המועצה.
 .2מינוי נציג המועצה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה – זמורה.
 .9מינוי נציג המועצה בוועדה החקלאית.
 .2מינוי ועדת הנהלה.
 .9מינוי דירקטור חיצוני לתאגיד המים "מי ציונה" בע"מ.
רצ"ב:
א .מכתבה של מנכ"לית "מי ציונה" בנושא.
ב .הנחיות בנושא תנאי כשירות לדירקטור בתאגיד מים וביוב
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כ"ב ניסן ,תשע"ד
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 .9בקשה להגדלת תב"ר  -219שחזור ושיפוץ מבנה המוזיאון (שאושר בישיבה מן המנין
 )2/02מ ₪ 011,111-ל.₪ 291,111 -
מימון נוסף :משרד התרבות והספורט – .₪ 91,111
רצ"ב :
א .מכתב בקשה והסבר של מהנדס המועצה
ב .הרשאות משרד התרבות והספורט
 .1בקשה לפתיחת תב"ר – ביצוע שלב ב' של בי"ס ממ"ד בורג בסך .₪ 9,912,292
מימון :מפעל הפיס –  ,₪ 2,212,292קרנות המועצה – ₪ 911,111
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מהנדס המועצה
ב .הרשאה של מפעל הפיס.
 .2בקשה להגדלת תב"ר  - 122ריבוד רח' עצמאות ,זמיר ואנפה ושיקום כבישים
ומדרכות בסכום של .₪ 091,111
מימון :משרד הפנים – .₪ 091,111
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מהנדס המועצה
ב .התחיבות משרד הפנים
 .3בקשה לפתיחת תב"ר הקמת מבנה מלתחות במתחם הבריכה העירונית בסך
. ₪299,111
מימון :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה ופירוט של מהנדס המועצה
 .01אישור פרסום מכרז תשתיות משותף עם מועצה מקומית קרית עקרון ,בהתאם
לסעיף  2לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) ,תשל"ב 0312 -ובחירת נציגי
המועצה לוועדת מכרזים משותפת.
רצ"ב :מכתב הסבר של גזבר המועצה.
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 .00אישור תיקון הסכם משותף לועדת גבולות גזר-מזכרת בתיה אשר אושר בישיבת
המועצה ביום .2.02.2102
רצ"ב:
א .דברי הסבר לתיקון הסכם גבולות גזר של גזבר המועצה
ב .עותק פרוטוקול מליאת המועצה מן המנין ( 3/02סעיף )9
ג .הסכם מתוקן יועבר בימים הקרובים
 .02סגירת תב"רים – רצ"ב רשימה.
 .09הנחת פרוטוקול ועדת הנחות ארנונה  2/02מיום  22.9.02על שולחן המועצה.
רצ"ב הפרוטוקול.
 .02הרמת כוסית וחלוקת שי לחג
מהלך הישיבה (נפתחה בשעה ) 0:811
מאיר דהן :ערב טוב .על שולחני הונחו מספר שאילתות והצעות לסדר ,אך מפאת חשיבות
הנושאים שעל סדר היום ובשל העובדה שמדובר בערב חג הפסח ,נדחה את המענה
לשאילתות והדיון בהצעות לישיבה הבאה.
כמו כן הוגשו  2בקשות לתיקון פרוטוקולים.
שלום קמיל :העברתי הערה לגבי פרוטוקולים שהגיעו אלינו לא חתומים.
מאיר דהן :הפרוטוקולים נחתמו במועד ויאושרו היום .תפסיקו עם הקטנוניות הזו!
ירון טמיר :אין לי כאן את הבקשות לתיקון של שלום קמיל.
מאיר דהן :שלום ,יש לך כאן את הבקשה לתיקון? באם לא ,אז נתייחס לבקשות שלך
בהמשך.
ירון טמיר :מקריא את התיקונים שהוגשו ע"י חבר המועצה גבריאל גאון.
מאיר דהן :מי בעד התיקונים?
הצבעה:
בעד – 9 :שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים ,גבריאל גאון ,יערה ישורון ,אבנר דבש
נגד  - 9 :מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,שירי בן שמעון ,אופירה מור ,יצחק פסטרנק
נמנע :אהוד אביר לב
החלטה :התיקונים אינם מתקבלים למעט תיקוני הגהה ולשון.
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 .0מינוי סגן וממלא מקום ראש המועצה.
מאיר דהן :אני מציע את יגאל עובדיה מסיעת לב כסגן ומ"מ .יגאל מכהן כחבר מועצה זו
הקדנציה השניה .בנוסף כיהן יגאל כחבר מועצה בתקופת כהונתו של רפי אלול כראש
המועצה .ליגאל ניסיון ציבורי עשיר ואני סומך עליו ומשוכנע שהוא ימלא את מקומי
בהעדרי בצורה הטובה ביותר.
שלום קמיל :אני חושב שהוא אינו ייצוגי.
הצבעה:
בעד – 9 :מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,שירי בן שמעון ,אופירה מור ,יצחק פסטרנק,
אהוד אביר לב
נגד  - 2 :שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים
נמנע – 9 :גבריאל גאון ,יערה ישורון ,אבנר דבש
החלטה :יגאל עובדיה נבחר כסגן ומ"מ ראש המועצה.

 .2מינוי נציג המועצה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה – זמורה.
מאיר דהן :אני מציע את עצמי לתפקיד.
שלום קמיל :המינוי לדעתי אינו ראוי .אתה מכהן בוועדה למעלה מ 01-שנים .בתקופה שלך
הולך להיות "פלופ" בשכונת בר לב .בתקופה שלך אושר מרכז מסחרי ללא חניון .לא
שימשת דוגמא אישית והוספת חדר בלי לקבל אישורים שקיבלת בדיעבד .זה כישלון
חרוץ בעשיה ובדוגמא האישית.
הצבעה:
בעד – 9 :מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,שירי בן שמעון ,אופירה מור ,יצחק פסטרנק,
אהוד אביר לב
נגד - 9 :שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים ,גבריאל גאון ,יערה ישורון ,אבנר דבש
החלטה :מאיר דהן מונה כנציג המועצה בוועדה המרחבית לתכנון ובניה "זמורה".
 .3מינוי נציג המועצה בוועדה החקלאית.
מאיר דהן :אני מציע נציג המועצה בוועדה החקלאית את פרופסור ישראל רוזנבוים.
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 22אפריל2102 ,
סימוכין239322 :
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :ישראל רוזנבוים מונה כנציג המועצה בוועדה החקלאית.

 .4מינוי ועדת הנהלה.
מאיר דהן :אני מציע את החברים הבאים כחברי ועדת הנהלה :מאיר דהן – יו"ר ,יגאל
עובדיה ,שירי בן שמעון ,אופירה מור ,יצחק פסטרנק
שלום קמיל :חובה שיהיה בהנהלה חבר אופוזיציה
עו"ד אילנית הומינר :לא ידוע לי על כך.
מאיר דהן :אם מישהו מחברי הסיעות האחרות מעוניין לכהן כחבר בועדת ההנהלה ,שירים
את ידו .באין הצעות אז נעבור להצבעה.
הצבעה:
בעד – 9 :מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,שירי בן שמעון ,אופירה מור ,יצחק פסטרנק,
אהוד אביר לב
נגד - 9 :שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים ,גבריאל גאון ,יערה ישורון ,אבנר דבש
החלטה :נבחרה הנהלת המועצה בה יהיו חברים 8מאיר דהן ,יגאל עובדיה,
שירי בן שמעון ,אופירה מור ויצחק פסטרנק.
 .5מינוי דירקטור חיצוני לתאגיד המים "מי ציונה" בע"מ.
מאיר דהן :המועמד שאני מציע הוא תושב המושבה נח חולב .הוא היה סמנכ"ל ומנכ"ל
במשך שנים רבות– להלן פירוט קורות החיים:
מנכ"ל ו  CFOעם למעלה מ  21שנות נסיון בתפקידי ניהול בכירים בחברות ציבוריות,
תעשייתיות ,מוטות יצוא .ניסיון בניהול לוגיסטי ,רכש ,שילוח מטענים ומחסנים.
הטמעת שיפורים תהליכיים ,הורדת עלויות ,תכניות הבראה ,מחשוב מערכתי לרבות
תפעול ,רצפת הייצור וההנדסה ,בחירת והטמעת מערכת  .ERPניהול סיכונים ,מו"מ
ברמה גבוהה ומסחר בינ"ל .כישורים בינאישיים וכישורי ניהול גבוהים.
השכלה
 : 1891 – 1891מ.א .במנהל עסקים – התמחות במימון ,אונ .עברית י-ם.
 : 1891 - 1898ב.א .בכלכלה ,האוניברסיטה העברית י-ם.
 : 8119קורס דירקטורים בחברות ציבוריות – פורום מנהלי כספים ראשיים.
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סימוכין239322 :
נסיון מקצועי
8112

 :אור מכניקה (ג.מ) בע"מ  -מנכ"ל החברה.
חברה תעשייתית בתחום עיבוד שבבי מדוייק.
אחריות למכלול הפעילות של החברה.

8112

 :יועץ עסקי וניהולי ומתן ליווי ניהולי ואסטרטגי לחברות.

 :1889 – 8118מנועי בית שמש בע"מ – סמנכ"ל כספים ארגון ולוגיסטיקה (.)CFO
חברה בתחום מנועי סילון ותעופה.ענף המתכת ותעשייה מסורתית .
תחומי אחריות (חברה ציבורית שעיקר פעילותה לייצוא)
א .חבר הנהלת החברה .כולל עבודה מול הדירקטוריון ,ריכוז התכנון האסטרטגי ,פיתוח
עיסקי ,ניהול קשרי משקיעים,ניהול סיכונים וביטוח ,אחריות לדוחות הכספיים .ניהול כל
תחומי הכספים,חשבונאות,בקרה וכלכלה.
ב .ניהול הלוגיסטיקה וה  ITבחברה  -רכש ,שילוח מטענים ,מחסנים ,משק
ומערכות המידע בחברה כולל תהליך אבחון ,בחירה והטמעה מוצלחת של מערכת E.R.P
בחברה ,בעיקר בתחום התפעולי  /יצורי.
ג .ניהול מו"מ מול לקוחות גדולים מאד ,ספקים ,מוסדות ,בנקים ורשויות(.בארץ
ובחו"ל) ,נסיון מסחרי רב .ניהול כללי של אגף המונה למעלה מ  21מנהלים ועובדים.,
בעל אוריינטציה שווקית גבוהה
ד .חבר מועצות מנהלים בחברות בת של מנועי בית שמש בסרביה ובארה"ב.
 :1881 – 1889קב .חברות אורליל בע"מ (חב .ציבורית) – סמנכ"ל כספים (.)CFO
חבר מועצות המנהלים של  3חברות הבנות בקבוצה.
קבוצת חברות בתחום מכשור לראיית לילה שעסקה בעיקר בתחום היצוא הבטחוני.
1881

 :שימשתי כדירקטור במועצת המנהלים של המפעל הקיבוצי "עשת – אילון".

 :1882 – 1881יועץ כלכלי ואירגוני ומספק שרותי ניהול כספים במסגרת א.ש.ד מהנדסים ויועצים
(הובלת תהליכי הבראה)
 : 1898 – 1888רפא"ל תעשיות מגופים (חב .שעברה מבעלות כור פלדה לבעלות פרטית) –
מנהל כספים ורכש ( – )CFOחבר הנהלת החברה(.הובלת תהליכי הבראה)
1899

 :כלל ליסינג בע"מ – מנהל הכספים – חבר הנהלת החברה.

 : 1898 – 1899תדיראן בע"מ.
א .בקר/גזבר חב .הבת אלישרא תדיראן מיתוג ציבורי.
ב .מנהל התחום הפיננסי של היבוא בקונצרן תדיראן.
 : 1891 -1891עיריית ירושלים – אגף התקציבים – רפרנט מחלקות ההנדסה,המים ומזרח העיר.
בשנים  8112 – 1889שימש כחבר המועצה המקומית מזכרת בתיה.
שפות  :עברית ואנגלית.
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תרמ"ג 3881

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

כ"ב ניסן ,תשע"ד
 22אפריל2102 ,
סימוכין239322 :
ישראל רוזנבוים :התוכן של עולם המים הינו עשיר מאוד ודורש ניסיון בתחום .הניסיון
שהוצג אינו עושה אותו למתאים לתאגיד המים .לדעתי צריך מישהו שמבין במים.
מאיר דהן :אני מאוד מכבד אותך .אבל אין קשר בין תאגיד המים לביוב .הביוב מנוהל
במט"ש .המדינה קבעה מה הכללים למינוי דירקטורים בחברות ציבוריות" .מי ציונה"
נבחר לתאגיד היעיל ביותר בארץ .כרגע אנחנו זכאים לדירקטורים בהתאם למפתח
שנקבע ובעוד  9שנים הוא יוחלף ע"י קרית עקרון .אנחנו צריכים איש כספים ונח הוא
האיש המתאים ביותר לכך.
גבריאל גאון :הוא משמש גם כגזבר סיעת לב.
מאיר דהן :נכון ואין בעיה בכך .מזכרת בתיה רק תרוויח מנסיונו העשיר ומרמת מומחיותו.
הצבעה:
בעד – 9 :מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,שירי בן שמעון ,אופירה מור ,יצחק פסטרנק,
אהוד אביר לב
נגד - 2 :ישראל רוזנבוים ,גבריאל גאון ,יערה ישורון ,אבנר דבש
נמנע :שלום קמיל
החלטה :נח חולב נבחר כדירקטור חיצוני לתאגיד המים "מי ציונה" בע"מ.

 .6בקשה להגדלת תב"ר  -:13שחזור ושיפוץ מבנה המוזיאון (שאושר בישיבה מן המנין
 )4404מ ₪ 001,111-ל.₪ 231,111 -
גבריאל גאון :מה כלול בתוספת?
מאיר דהן :כפי שרשום .לאחר אישור התב"ר נחליט מה בדיוק נשפץ במוזיאון .זה לא מיועד
למעלון.
הצבעה:
בעד – 3 :מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,שירי בן שמעון ,אופירה מור ,יצחק פסטרנק,
אהוד אביר לב ,גבריאל גאון ,יערה ישורון ,אבנר דבש.
נמנע - 2 :שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים
החלטה :מאושרת הגדלת תב"ר  -:13שחזור ושיפוץ מבנה המוזיאון (שאושר בישיבה
מן המנין  )4404מ ₪ 001,111-ל .₪ 231,111 -מימון – משרד התרבות והספורט.
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תרמ"ג 3881

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

כ"ב ניסן ,תשע"ד
 22אפריל2102 ,
סימוכין239322 :
 .0בקשה לפתיחת תב"ר – ביצוע שלב ב' של בי"ס ממ"ד בורג בסך .₪ 5,30:,43:
מימון 8מפעל הפיס –  ,₪ 4,:0:,43:קרנות המועצה – ₪ 511,111
מאיר דהן :מדובר בתוספת של כ 0,111-מ"ר בהתאם לפרוגרמה של משרד החינוך .מדובר על
 9כיתות אורגניות והתוספות הנדרשות לכך .מוצגת לפניכם התוכנית שבוצעה ע"י
האדריכלית שתכננה את החלק הראשון של ביה"ס( .מציג את התכנית ועונה על שאלות).
יערה ישורון :האם זה כולל הגדלת חניה?
מאיר דהן :לא .אבל יש מקומות חניה גם ברחוב העצמאות ובעתיד תהיה לבי"ס עוד כניסה
נוספת לכיוון רחוב העצמאות.
גבריאל גאון :הרחבה בין החלק הישן לחדש תהיה מוצללת?
מאיר דהן :כוונתנו להצליל הכל בהתאם ליכולת הכספית .החלק מהקרנות הוא רק לצורך
בצ"מ .לא חסר לנו כסף בקרנות.

הצבעה:
בעד – 3 :מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,שירי בן שמעון ,אופירה מור ,יצחק פסטרנק,
אהוד אביר לב ,גבריאל גאון ,יערה ישורון ,אבנר דבש.
נמנע - 2 :שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר – ביצוע שלב ב' של בי"ס ממ"ד בורג בסך
 .₪5,30:,43:מימון 8מפעל הפיס –  ,₪ 4,:0:,43:קרנות המועצה – .₪ 511,111
 .:בקשה להגדלת תב"ר  - 0::ריבוד רח' עצמאות ,זמיר ואנפה ושיקום כבישים ומדרכות
בסכום של .₪ 051,111
מאיר דהן :ריבדנו כבר את הרחובות ותיקנו את הניקוזים והבריכות.
שלום קמיל :חברי המועצה לא מבינים כלום מהתב"רים .בוועדת הביקורת ביקשנו לראות
דוחות.
מאיר דהן :את כל הכסף לריבוד הרחובות השגתי ממשרד הפנים.
שלום קמיל :ביקשתי לראות דוחות ולא קיבלתי.
מאיר דהן :כל המידע הכספי של הרשות מופיע בדוחות הרבעוניים.
הצבעה:
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תרמ"ג 3881

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

כ"ב ניסן ,תשע"ד
 22אפריל2102 ,
סימוכין239322 :
בעד – 3 :מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,שירי בן שמעון ,אופירה מור ,יצחק פסטרנק,
אהוד אביר לב ,גבריאל גאון ,יערה ישורון ,אבנר דבש.
נמנע - 2 :שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים
החלטה :מאושרת הגדלת תב"ר  - 0::ריבוד רח' עצמאות ,זמיר ואנפה ושיקום
כבישים ומדרכות בסכום של  .₪ 051,111מימון -משרד הפנים.
 .9בקשה לפתיחת תב"ר הקמת מבנה מלתחות במתחם הבריכה העירונית בסך ₪265,111
מאיר דהן :כל הכסף מגיע מקרנות המועצה .המלתחות הקיימות לא ראויים יותר לשימוש.
הכנו אומדן ואין לנו עדיין עלות סופית .בשנה קודמת השקענו במגרשים החיצוניים של
מרכז הנופש.
יערה ישורון :אין שעות נפרדות לרחצת נשים .האם ניתן לבצע הפרדה?
מאיר דהן :ניתן לבדוק .באם יהיו מספר נשים שמצדיק את זה נפעל לכיוון זה.
יגאל עובדיה :אני מאמין שאם יצא פרסום לכך ,יהיו נשים שירצו.
שלום קמיל :מי מתפעל את הבריכה?
מאיר דהן :אני עונה רק לשאלות שקשורות לתב"ר.
שלום קמיל :מי שמפעיל את הבריכה זה המתנ"ס ועד כמה שהבנתי אין חוזה בין המתנ"ס
למועצה .המתנ"ס עובד כיישות משפטית נפרדת .אף אחד לא יודע כיצד ההתחשבנות הזו
עובדת.
אבנר דבש :זה לביצוע בשנה זו?
מאיר דהן :כן
גבריאל גאון :אני גם חושב שיהיו מספיק נשים לנושא .בין אם זה כלכלי או לא כלכלי .תהיה
השתתפות ממקורות נוספים?
מאיר דהן :באם נשיג ,נודיע.
הצבעה:
בעד – 01 :מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,שירי בן שמעון ,אופירה מור ,יצחק פסטרנק,
אהוד אביר לב ,גבריאל גאון ,יערה ישורון ,אבנר דבש ,ישראל רוזנבוים.
נמנע :שלום קמיל,
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר הקמת מבנה מלתחות במתחם הבריכה העירונית
בסך  . ₪265,111מימון  -קרנות המועצה.
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תרמ"ג 3881

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

כ"ב ניסן ,תשע"ד
 22אפריל2102 ,
סימוכין239322 :
 .01אישור פרסום מכרז תשתיות משותף עם מועצה מקומית קרית עקרון ,בהתאם לסעיף 2
לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) ,תשל"ב 0902 -ובחירת נציגי המועצה
לוועדת מכרזים משותפת.
מאיר דהן :הוועדה תכלול בין  9ל 3-חברים .אנחנו רוצים לתת יתרון לגודל ולהוריד מחירים.
ההצעה שלי היא שוועדת המכרזים תכלול  2ממזכרת בתיה ו 2-מקרית עקרון .ממזכרת
בתיה יהיו בוועדה יגאל עובדיה ואהוד אביר לב.
שלום קמיל :אני חושב שהמהלך נכון .החיבור למשכ"ל הוא בעייתי .וזו הדרך הנכונה .אני
פחות מברך על הדרך שבה אתה בוחר את חברי הוועדה .אני חושב שאתה צריך לתת כבוד
לוועדת המכרזים הקיימת.
גבריאל גאון :זו פעולה נכונה .יש ניסיון מצטבר טוב בנושא מכרזים משותפים .רצוי ללמוד
ממקומות שזה כן הצליח .הצעת ההחלטה שלך להוסיף גורם מחוץ לוועדת המכרזים היא
ניסיון לדחוק אותנו החוצה מפעילות חשובה זו .זו הצעה לא נכונה ציבורית .היה נכון לתת
לוועדת מכרזים להיות החברים בוועדה זו.
מאיר דהן :בהרכב שהצעתי יש גם חבר מהנהלת המועצה וכן אהוד שהוא חבר בוועדת
המכרזים.
שלום קמיל :בפסיקות יש התייחסות לקואליציה ואופוזיציה.
מאיר דהן :בישיבה זו וגם קודם לכן הצבעתם בעד כל ההצעות ,אז אתם קואליציה?
גבריאל גאון :ראוי היה למנות לוועדה חבר אופוזיציה.
הצבעה:
בעד – 9 :מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,שירי בן שמעון ,אופירה מור ,יצחק פסטרנק,
אהוד אביר לב
נגד - 9 :שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים ,גבריאל גאון ,יערה ישורון ,אבנר דבש.
החלטה :מאושר פרסום מכרז תשתיות משותף עם מועצה מקומית קרית עקרון,
בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) ,תשל"ב0902 -
ונציגי המועצה לוועדת מכרזים משותפת יהיו יגאל עובדיה ואהוד אביר לב.

 .00אישור תיקון הסכם משותף לועדת גבולות גזר-מזכרת בתיה אשר אושר בישיבת
המועצה ביום .2.02.2102
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תרמ"ג 3881

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

כ"ב ניסן ,תשע"ד
 22אפריל2102 ,
סימוכין239322 :
מאיר דהן :בקדנציה קודמת אישרנו הסכם להרחבת גבולות עם גזר .אבקש מיצחק פסטרנק
לתת הסבר קצר על ההסכם שאושר ולהסביר מה אנחנו מבקשים היום מכיוון שנפלו
בהסכם הקודם פגמים קטנים ,טעויות סופר .איציק היה שותף ועזר בתהליך.
יצחק פסטרנק :אני חושב שזו נקודה היסטורית עבור הישוב .עקב עיוות היסטורי נמנע
מאתנו לפתח את הישוב .ההסכם מאפשר שלושה דברים :א .הסכמה עם גזר על העברת
שטח אליהם מול מזכירות מושב גני יוחנן ובתמורה נקבל שטח מגני יוחנן מול
האמפיפארק באותו סדר גודל שנוכל להשתמש בו לחניה ב .נקבל אפשרות להקמת בית
קברות בשטח של  911דונם וכן לשימושים אחרים של תעשיה  ,מסחר וכד' באזור מסילת
הרכבת .תוקם מנהלת משותפת מסודרת .ב 2102-נחתם הסכם עקרונות .בחודשים
הקרובים נתקדם ונפקיד תכניות .באזור התעשייה המשותף נקבל  91%הכנסות מ211-
דונם .אין מדובר בשינוי בהסכם אלא בתיקון טעויות.
מאיר דהן :ההסכם לא עומד על סדר היום.
בשלב זה מתפרץ אדם בשם אבנר הופשטיין כלפי חברת המועצה אופירה מור .הוא צועק
בקולי קולות ומפריע להתנהלות הישיבה .הישיבה נפסקת וראש המועצה מבקש ממר
הופשטיין לעזוב את חדר הישיבות .הופשטיין מסרב ,ורק בהתערבות חברי מועצה נוספים
עוזב הופשטיין את הישיבה.
מאיר דהן :אני מגנה את שוב את האלימות החוזרת ונשנית כלפי נבחרי ציבור וכן כלפי עובדי
המועצה וקורא לכולם להתעשת.
הישיבה ממשיכה לאחר יציאת התושב מהאולם.
מאיר דהן :ההסכם אושר גם במועצת גזר.
גבריאל גאון :דרך הגישה לאזור המשותף היא רק מכביש .200
מאיר דהן :תהיה כניסה שלישית למזכרת בתיה .ומהישוב תהיה גישה לאזור התעסוקה.
לתכנית הזו יש יועץ תחבורה .הנושא התחבורתי נדון כבר בהרחבה.
שלום קמיל :מה הצפי לביצוע?
מאיר דהן :אישורה של תכנית כזו לוקח הרבה שנים .עד היום כבר עברו כבר  01שנים .מדובר
בהסטת נחלים ,קווי מתח גבוה .סיימנו הכל וממתינים לשלב ההפקדה וההתנגדויות .באם
לא יהיו התנגדויות ,רכבת ישראל תוכל לדון בנושא התחנה.
הצבעה:
בעד :פה אחד
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תרמ"ג 3881

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

כ"ב ניסן ,תשע"ד
 22אפריל2102 ,
סימוכין239322 :
החלטה :מאושר אישור תיקון הסכם משותף לועדת גבולות גזר-מזכרת בתיה אשר
אושר בישיבת המועצה ביום .2.02.2102

 .02סגירת תב"רים – רצ"ב רשימה.
מאיר דהן :מדובר בתב"רים שהפעילות בהם הסתיימה .צריך על פי החוק לסגור את
התב"רים.
ערן לבב :בתב"ר של רחוב רוטשילד רשמתי מספר לא נכון .מדובר בגירעון של עוד
 091אלף .₪
גבריאל גאון :אני לא יכול להבין מה המשמעויות.
מאיר דהן :צריך להבין שתב"ר זה לא נוסחה ידועה מראש .עבודות מתחילות לפי אומדן.
שלום קמיל :הבעיה היא שחברי מועצה לא יודעים מה קורה.
גבריאל גאון :אני חושב שאין לי וויכוח עם מה שראש המועצה תיאר .במשרה הזו אנחנו
נושאים באחריות .אני מרגיש שבחלק הכלכלי התמונה לא ברורה לנו.
מאיר דהן :בדוחות הרבעוניים יש התייחסות לכל נושא .יישוב שמתבסס רק על ארנונה
למגורים לא יכול להתקיים ולכן צריך לפתח את אזורי התעסוקה.
הצבעה:
בעד – 9 :מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,שירי בן שמעון ,אופירה מור ,יצחק פסטרנק,
אהוד אביר לב
נגד – 9 :גבריאל גאון ,יערה ישורון ,אבנר דבש
נמנע - 2:שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים
החלטה :מאושרים התב"רים לסגירה בהתאם לרשימה המצורפת.

 .03הנחת פרוטוקול ועדת הנחות ארנונה  2404מיום  24.3.04על שולחן המועצה.
רצ"ב הפרוטוקול.
ערן לבב :מצורפים שני פרוטוקולים של ועדת הנחות ,פרוטוקול אחד הונח על שולחן המועצה
היום.
יגאל עובדיה :אני מודה לראש המועצה שהציע לי את תפקיד סגן ראש המועצה ותודה
לכולם.
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טל ,12-3910019 .פקס12-3910012 .

תרמ"ג 3881

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

כ"ב ניסן ,תשע"ד
 22אפריל2102 ,
סימוכין239322 :
מאיר דהן :ערב חג הפסח ,כמיטב המסורת היהודית ,אנחנו נוהגים לברך איש את רעהו
בברכת חג שמח ולהשאיר את המחלוקות עד לאחר החג .ויכוחים הם בסדר כל עוד הם
נעשים במידה סבירה.
נרים כוס לחג ונעזוב לקראת החג את המחלוקות ונתאחד סביב המושבה .הכנו לכם שי
צנוע .חג שמח לכולם ול"חיים".

הישיבה ננעלה (שעה )18:11
6110meird
1
Apr 27 2014 11:03 AM

רשם:ירון טמיר  -מזכיר המועצה
_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
6110yaront
1
Apr 27 2014 11:04 AM
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