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  2008דצמבר  22 

  ט"ה כסלו תשס"כ 

  6216מועצה .י

        

        

            1111' ' ' ' מסמסמסמסישיבת מועצה ישיבת מועצה ישיבת מועצה ישיבת מועצה פרוטוקול פרוטוקול פרוטוקול פרוטוקול 

        16.12.0816.12.0816.12.0816.12.08מתאריך מתאריך מתאריך מתאריך 

        

   

  :נוכחים

  חבר מועצה                    –אמנון כרמי     ראש המועצה  -חסדאי אליעזר

  חבר מועצה  -אודי לוי      חבר מועצה  -זיו סימון

  בר מועצה ח –משה אופיר       חבר מועצה  -קובי רובשיץ

  חברת מועצה   –עינת מוסקוביץ     חברת מועצה  –דליה נחום לוי 

  יועץ משפטי -ד חייקין"עו    חברת מועצה        - פנינה רום 

  מ מזכיר המועצה.מ –איציק פלד 

  

  :נעדרו

  מבקר המועצה –אשר שטיינמץ 

  

  .ערב טוב לכולם  : חסדאי

  

  .אני מקליט את הישיבה  : אופיר

  

  .ר לך להקליט את הישיבהאני מאש  : חסדאי

הולכת . זו הישיבה הראשונה העניינית שיש בה נושאים לסדר היום

אני ממליץ לחברי . להיות השתלמות של המפעם לחברי המועצה

  . המועצה החדשים להירשם
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  .אמנון ועינת דליה ומשה מצביעים בעד, פנינה, זיו

  

: פרט את הנהליםאני א. אני רוצה להבהיר כמה דברים לפני שנתחיל

. ר מכן עוברים לשאילתותלאח. הישיבה נפתחת עם תיקוני פרוטוקול

כאשר אני נשאל שאלה אין הכוונה לתתי סעיפים  שאילתה זה

. וכולי 2שאילתה  1נא להגיד שאילתה  –אם רוצים יותר . לשאילתה

שואלים שאלה ומקבלים תשובה מקסימום . בשאילתה אין דיון

אנחנו מעונינים שהדיונים יהיו פוריים . שואלים שאלת הבהרה

מותר לדחות פעמיים . בישיבות הקודמות לא עבדנו מסודר. ועניינים

אני . בפעם השלישית היא הופכת להיות הצעה לסדר היום, שאילתה

. מציע לחבר מועצה שיעלה מלכתחילה את העניין להצעה לסדר היום

של ראש  ןלהצעות לסדר של האופוזיציה ולאחר מכ ואז עוברים

אני מציע הסבר לגבי  –אם מציעים הצעה לסדר היום . המועצה

אני מציע שההצעות לסדר יהיו . יש להציע הצעה להצבעה. המהות

דיוני המועצה יהיו פוריים  –אם נקפיד על הכללים האלה . ברורות

 10מותר לכל חבר מועצה להתייחס במשך , דבר נוסף". וי"ולא למען ה

אין טעם לחזור על . ים שעולים בסדר היוםדקות תמימות לנושא

חבל להתיש את המערכת בדיון . הדברים שאחר כבר התייחס אליהם

אם מישהו רוצה להתייחס . זה באופן כללי. סרק שאינו תכליתי

  .בבקשה

  

הצעות לסדר היום צריכות להיות ברורות וגם הצעותיך צריכות   : אופיר

  . יום  של הישיבהבסדר ה 4כמו למשל סעיף . להיות ברורות

  

  .אם אני מבקש את זה אני אשתדל לקיים בעצמי. הבנתי  : חסדאי

  .אני מתחיל עם שאילתות של דליה

   דליה שואלת האם ההחלטה לבנות את מבנה הצופים אושרה 

  .במועצה

מבנה הצופים הינו מבנה בבעלות המועצה ונבנה : תשובתי היא

צה במסגרת במוע הס במסגרת הפרוגרמה שאושר"כתוספת למתנ

מקבלות תמיכה  תנועת הצופים ובני עקיבא. אגרת מבני ציבור
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במסגרת מתן התמיכה לתנועות הנוער ועדת התמיכות . מהמועצה

לוקחת בחשבון את דמי השכירות בגין המבנים בהם עושות תנועות 

הואיל ולמועצה לא הייתה כל הוצאה בגין בניית . הנוער שימוש

המבנה אושר פה אחד בוועדה . ר"אין צורך באישור תב, המבנה

הואיל וחברי המועצה הם גם חברי . 9.1.07לתכנון ובניה בתאריך 

  אזי כל החברים  –הוועדה לתכנון ובניה 

" כמה זה עולה" יתרה מכך לשאלת משה אופיר. ידעו על בניית המבנה

  . ח"שלהשבתי מליון שלוש מאות א

צה מתכוונת להקים אתר מתי המוע: השאילתה של משה אופירהשאילתה של משה אופירהשאילתה של משה אופירהשאילתה של משה אופירלגבי 

בצו המועצות  175אינטרנט לפרסום המידע שמחייב תיקון 

  . המקומיות

ניתן באופן מיידי להכניס את הפרוטוקולים של : תשובתי היאתשובתי היאתשובתי היאתשובתי היא

יחד עם זאת . ישיבות המועצה לאתר האינטרנט של אלפי מנשה

בסיומו ניתן יהיה להפיץ קיבולת , האתר נמצא בתהליך של שדרוג

  . ל פרסוםרבה יותר ש

האם בדעת המועצה להקים ועדת היגוי יישובית לדיון  ,,,,השאלההשאלההשאלההשאלהלגבי 

  .בנושא הקמת אתר האינטרנט לישוב

  !תדע המועצה על כך –לכשיוחלט : היא תשובתיתשובתיתשובתיתשובתי

  

    אני מבין שיהיה לינק באתר שבו יוכלו להתפרסם פרוטוקולי   : אופיר

  .הישיבות                   

  

  .עינת תעזור לנו לעשות זאת. הבנת נכון  : חסדאי

כמה עלו למועצה יומני השנה שחולקו : ירשאילתה נוספת של אופשאילתה נוספת של אופשאילתה נוספת של אופשאילתה נוספת של אופ

  ?לתושבים בראש השנה האחרון

  . מדובר ביזם פרטי! שקלים 0: התשובההתשובההתשובההתשובה

  

  . דליה בבקשה. נעבור לנושאים על סדר היום
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  ...אני שיניתי את הנושאים בשיחה עם איציק    : דליה

  

לפעמים הדברים . עצהמותר להסיר נושא לסדר היום שהעלה חבר מו  : חסדאי

  .כבר לא רלוונטים

  

   , אני מבקשת לדעת באיזה מצב נמצאים היום התפקידים של מזכיר    : דליה

  .גזבר                    

. התקנים השתנו לחצי משרה גזבר וחצי משרה מזכיר –לגבי הגזבר   : חסדאי

לא נמצא אף אחד מתאים ולכן גם לא נבחר אף  -כתפקיד מאוחד 

. לפרסם את המכרזים מיד אחרי הבחירותהפנים הציע  דשרמ. אחד

  .נירה דרורד "עוי ניסוח מדויק של "לכן בשבוע הבא יצאו המכרזים ע

אני אשמח . מבחינת החינוך אנחנו פועלים בשיטה שונה באלפי מנשה

גדי מנהיים ממלא . אם פנינה תגיד כמה מילים על ההנהגה החינוכית

  .ה בבקשהאת תפקידו כחלק מההנהגה החינוכית אבל פנינ

  

זהו מבנה . נושא ההנהגה הוצג בפני המועצה ואושר על ידי המועצה  : פנינה

נפגשים כל שבועיים עם מובילי החינוך באלפי . ארגוני חדשני ויצרתי

זהבה , גדי מנהיים, נאוה ארצי, רבקה מנדל, ליאורה דור: מנשה

 אנחנו מזמנים אנשים. אנוכי וראש המועצה, מיקי ויינשטיין, אגמון

  .יש חשיבה חינוכית אמיתית. מפגשים 12מקצועיים ועברנו כבר 

  

  . פנינה הייתה על תקן של יועצת תמורת שכר  : דליה

  

עבודתה . והדבר הופסק. אסור למישהו שפועל בבחירות לקבל שכר  :חסדאי

  .הופסקה במועד החוקי שבו מותר להיכנס למערכת בחירות

  

  ? ךמה זה מחזיקה תיק קהילה וחינו  : אופיר

  

אני רוצה להזכיר שאישרנו את פנינה פה אחד והגדרנו אותה   : חסדאי

  .כמחזיקת תיק חינוך של מועצת אלפי מנשה
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  ?מה זה אומר בפועל         : אופיר

  

. בפועל זה אומר שפנינה התבקשה להציג את המיפוי של שנה הבאה  : חסדאי

דבר שני כנבחרת ציבור ביקשתי אותה שסוגיות בתחום החינוך יופנו 

  .אני סומך עליה שתדע בצורה מושכלת לתת פתרונות. אליה

  

אז אני יכול לשאול אותה לגבי נושא . היא הכתובת בנושא חינוך  : אופיר

  .מבחני המייצב ביישובנו

  

         אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי האם חובה למנות מנהל   : אופיר

  .מחלקת חינוך                   

  

  .לך תשובה אני יכול לבדוק את זה ולתת  : יועץ משפטי

  

  .לפי מיטב ידיעתי יש חוק כזה ואני מבקש ממך לבדוק זאת  : אופיר

  

  .אנחנו רוצים לפעול לפי חוק  : חסדאי

  

  ?היכן עומד סטטוס בית הספר בגבעת טל    : דליה

  

כולם אישרו אותו חוץ מאופיר , ר אושר"התב, בית הספר הזה תוכנן  : חסדאי

  .ר של בית הספר"שהתנגד לתב

  

  .  מנעתי לא התנגדתינ  : אופיר

  

  . בהפסקה המזכיר ילך להביא את הפרוטוקול ויראה לך  : חסדאי

בית הספר בנוי משני חלקים ובחלק . יש עבודות פיתוח בשעה טובה

אני . בית הספר הזה יפה. הראשון עשינו התאמה לחטיבה צעירה

מאמין שהעבודות שהחלו יסתיימו בזמן ובעזרת השם נפתח בשנה 

  .ר בגבעת טלהבאה בית ספ
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אני ראיתי . נשאלתי היכן התכנון הפיזי. כל התוכניות אושרו כבר  : אופיר

מה הולך , אני נשאל היכן בא לביטוי בניה ירוקה. שרטוטים בלבד

אני רציתי . אני כחבר מועצה אין לי תשובות. להיות בשלב הראשון

בר לב לא . לראות את בית הספר בצורה מוחשית תלת מימדית

  . תת את התוכניותהסכים ל

  

אני מניח שליאוניד שאל את בר לב . ראשית אני אבדוק את זה  : חסדאי

  .לאישורו וידוע שיש את אלמנט זכות יוצרים

  

אם היו לך שרטוטים ). מראה שרטוטים של בית ספר אבן יהודה(  : אופיר

לפי דעתי . כאלה אנשים היו יכולים לדעת איך יראה בית הספר

בקש מהאדריכל להציג תוכניות כדי שאנשים ידעו המועצה צריכה ל

  .מה הולך לקרות

  

השאלות של אופיר הן אותן שאלות שהיו בפגישה עם , כרגיל  : אודי

אני יצאתי מהפגישה מבין ואני חושב שמכיוון שאופיר . האדריכל

הביא דוגמאות מאבן יהודה אפשר גם הפוך להביא לאבן יהודה 

  .דוגמאות מאלפי מנשה

  

   10תבקש מליאוניד את המפות ותנסה להבין אותם וכך תחסוך לנו     : זיו

  !דקות                   

  

  .אני מסכימה עם זיו    : פנינה

  

האדם הפשוט ביותר אם . אני מביע תמיהה על השאלות של אופיר  : חסדאי

בפעם ... היה יושב פה בפעם השלישית שהציגו את התכניות

סבר ופעם אישרנו את תוכניות הבניה באופן מפורט עם ההראשונה 

שניה רצינו שחברי המועצה יבינו והציג לנו את התוכניות אחד 

, כל השאלות נשאלו. בר לב ספג שאלות מאופיר מלפני ולפנים. לאחד

  אולם 
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תמוהה בעיני ... החניות, את ההגדלה, חדרי מורים בכל מרחב, ספורט

שאלותיך ואני מזמין אותך לגשת לליאוניד ובשפה שמובנת לך יסבירו 

  . את התוכניותלך 

  

אכן התוכניות הוצגו בפעמיים אך בפעם הראשונה אמר ראש   : אופיר

המועצה שהתוכניות שמוצגות נתונות לשינויים והן מוצגות רק 

  . ר"בשביל אישור התב

  

אני הייתי מבקש להעלות : אני נותן דוגמא לחברי המועצה החדשים  : חסדאי

נית צבועה ובתלת לדיון אם אפשר לקבל פעם נוספת הסבר על תוכ

  . אין טעם להתווכח אם הוצג פעם או פעמיים או יותר. מימד

  

בין המועצה לחברת אשרון בנוגע  1.5.08דיון בטיוטת הסכם מתאריך : הנושא הבא

  .כן אופיר. דונם המיועד לצרכי ציבור בשכונת יובלים 10לשטח של 

  

. סכום מסוים בהסכם נאמר שהמועצה תוותר על השטח תמורת  : אופיר

יחידות דיור דו  30: בישיבת בניה הציגו לנו את התכנון שיהיה

בישיבת המועצה הוחלט שנדון . התפתח דיון בנושא. משפחתיים

הצעתי . שלמה קטן הציע לדון בכך אחרי הבחירות. בעוד שבועיים

לממן את הוצאות המשפט בעקבות התחייבותי הוצאתי ליועץ 

  . בין מה קורההמשפטי מספר שאלות כדי לה

דונם יש לו בצמידות  10בהסכם עם חברת אשרון דובר שהשטח של 

  . דונם שאמור להיות גינה ציבורית 4עוד 

במהלך מערכת הבחירות פנו אלי מספר תושבים שהובטח להם שטח 

מצאתי לנכון . לבניה והתושבים האלה היו פעילים במערכת הבחירות

  . ע"י התבלהעלות זאת כדי שיוסר האיום של שינו

  

חברי המועצה החדשים יכולים להיות יותר דומיננטית אם היה קצת   : עינת

  . יותר חומר בעניין הזה
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החוזה ונוכל לקים דיון ענייני , חשוב שהחברים יקבלו את החומר  : חסדאי

  . ברמה גבוהה ונוכל לקבל את ההחלטות הנכונות

  . ני מתכוון להתייחס לאמירה האחרונה של משה אופיראי

  

  .על ראש הגנב בוער הכובע  : אופיר

  

  .אני מבקש שיירשם בפרוטוקול שאופיר קרא לי גנב  : חסדאי

אני מבקש מהגזבר להמציא למזכיר את החוזה המקורי מתקופתו של 

אחרי שתשמעו את . והמזכיר יצרף את טיוטת החוזה. שלמה קטן

היו על . ההסברים המפורטים של השתלשלות המאורעות בעניין זה

. לא סתם שינינו משטח ציבורי לבניה פרטית. כך הרבה מאוד דיונים

החזרה שלנו . מבנה ציבור יפגע באיכות החיים של התושבים ברחוב

. ים לאבד את הקרקעמהחוזה הוא אחרי שהובהר לנו שאנחנו עלול

ניגש למימושו של החוזה , אמרנו שאנחנו לא ממהרים לשום מקום

המועצה הזו בקדנציה הקודמת לא חזרה . שהקרקע תעבור אלינוכדי 

זה ראוי לדיון . בה במהות לגבי הדיונים העמוקים בנושא הקרקע הזו

  . אחרי שתלמדו את החומר כמו שצריך נקיים דיון מעמיק. עמוק

  

  .היכן המצב עומד היום    :ליהד

  

   אין טעם להרחיב אם חברי המועצה . אותו מצב שהיה עומד גם היום: יועץ משפטי

  . יודעים במה מדובר החדשים לא                  

  

אני אבקש . תן תשובות במסגרת הדיון בנושאיהיועץ המשפטי י  : חסדאי

ך הצעות בישיבה הבאה להעלות כנושא מרכזי ולא להוסיף על כ

  . כך נוכל להתרכז בנושא הזה. לסדר

  

  . העברת ישיבות מועצה בערוץ הטלוויזיה הקהילתית: הסעיף הבא

  

אני קורא בעיתונות . הנושא הזה עלה לפני מספר שנים ונדחה  : אופיר

אני מציע . שבנצרת החליטו להעביר בשידור חי באתר האינטרנט
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ואני חושב שזה . וןלהיות ראשונים באזור השר. לאמץ את הרעיון

סיוני כחבר מועצה אני יזה חשוב כי מנ. יכול להיות חדשני ומעניין

כל אחד מחברי המועצה יתכונן , מאמין שאם ישודרו באינטרנט

  . אני פותח זאת לדיון. באופן רציני וגם ידבר באופן ענייני

  

. הערוץ הקהילתי לא מגיע לכל בתי אלפי מנשה. אני התנגדתי בעבר  : דליה

אני חושבת שאנשים שמעניין אותם ישיבות מועצה ושאכפת להם 

  .יגיעו לכאן לשבת בישיבות

  

אני חושבת שאפשר . אני מנסה להבין מהיכן מגיעה ההצעה הזו  : עינת

יהיה פרסום פרוטוקולים . להתחבר למה שקורה כאן גם בלי טלויזיה

י אנ. הטלוייזיה לא מענישה אף אחד. באינטרנט והישיבות פתוחות

בכל דיון רציני יש גם מעט חוסר רצינות ואפשר . אישית מתנגדת לזה

ואינו , כל האקט הזה נראה לי אישי. להגיע לתושבים ממקום אחר

  טלויזיה זה מריח . משרת את האינטרסים של התושבים עצמם

נכון יותר להעלות . אפשר לנהל שיח רציני בלי טלויזיה. ממקור אישי

  . יה של חברי המועצה לתושביםיקים את העשאת נושא איך משוו

  

  . אני מצטרף לדליה ועינת  ומסכים איתם    : זיו

  

בישיבה החגיגית פרסם אופיר . אני מתחבר למה שדליה ועינת אמרו  : חסדאי

. הוא חשש שלא יהיה מקום לאשתו. לתושבים לבוא בהמוניהם

זה  וראה. ובאמת רציתי שיגיע קהל כי הודיתי לפעילים ולאנשים

אבל אותם , האנשים שמזוהים עם דליה ועם חסדאי הגיעו. פלא

נשארו ריקים  כיסאותיהםהמונים כולל אשתו וילדיו של אופיר 

  . ומיותמים

. אני מודה ומתוודה שאני לא נכנס לפורומים אבל אני שומע פידבקים

ישיבות תקשורתיות הופכות להיות ! הכנו גם לישיבה הזו כסאות

  . הצגה וקרקס
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הרבה אנשים שהזמנתי אותם לישיבת מועצה אומרים שסומכים עלי   : ופירא

אני רוצה לדעת , דבר שני. שתעלה כל מה שקורה ואינם צריכים לבוא

ולק האם החוק מרשה לי לצלם את ישיבות המועצה בנושא זה אני ח

  . שאפשרות זו לא קיימת על החלטת היועץ המשפטי שטוען

  

  ?ופירמי בעד הצעתו של א  : חסדאי

  

  .אופיר מצביע בעד

  

  .מצביעים נגד –דליה ואודי  ,עינת ,זיו ,אמנון ,ץרובשי ,חסדאי ,פנינה

  

י חבר מועצה תוך שימוש בשם "ניהול פורום אינטרנט פרטי ע"בנושא של זיו סימון 

  ".אלפי מנשה"

  

  . אני לא התכוננתי לנושא הזה  : אופיר

  

עצמו להיות דובר המועצה ולעדכן  חבר מועצה מהאופוזיציה לקח על  : זיו

הוא לא מוסר את כל . את הציבור תחת פורום שנושא את שם הישוב

מרגיז אותי ואני חושב , זה מקומם אותי, האינפורמציה לתושבים

אני אבקש כמה דברים מהיועץ . שזה גם לא תקין מבחינה חוקית

  :המשפטי

להעלים , דיהאם חבר מועצה מהאופוזיציה יכול לכתוב באופן חד צד

  . את המידע מהציבור ומה הסנקציה שניתן להפעיל

  

 –אם מכעיס אותך מה שקראת . אני כמנהל הפורום לא מחקתי דבר  : אופיר

יכול וגם  –כל חבר מועצה שרוצה לכתוב בפורום . זכותך להגיב

אם אתה . להיות מנהל משנה שבסמכותו למחוק ולערוך הודעות

  .  זכותך להגיב –לא אובייקטיבי  חושב שהצגת הדברים היא באופן
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אני חושבת שצריך לדון . בניהול פורומים יש לך את האפשרות להגיב  : עינת

על העובדה שמאוד נכון לתת לתושבים במה להעלות שיח ענייני ללא 

  אני בחרתי . השמצות

אני חולקת על דעתך . להצטרף לפורום מאותה סיבה שאופיר מציג

  .ופיר מושך שם בחוטיםלא רק משה א. בנושא השם

  

חשוב שיהיה אתר אינטרנט עם שיח ציבורי . אני מסכים עם עינת  : זיו

מה שמפריע זה שאתה לקחת על עצמך להציג דברים . ומדור פניות

  !אתה מטעה את הציבור. בצורה מעוותת

  ...כל עוד אתה מנהל את זה ומציג את זה כמו שאתה מציג את זה

  

אני חושבת שצריך לחשוב אם . ומשם זה נולד אין ספק שהיה צורך  : דליה

פורום : וניתן לשנות" אלפי מנשה"שאר יאנחנו מסכימים שהשם י

אני חושבת שכשיקום פורום בתוך האתר . תושבים או פורום קהילה

  . על הפורום הזה" יעלה"של המועצה הרשמי הוא במילא 

  

שיוך , רואים בשםהפורום לא מייצג את המועצה וחלק מהתושבים   : עינת

משה , נבקש לשנות את שמו ולשלוח הבהרה מהצד שלך –למועצה 

ושאתה לא . ומהצד שלי שאתה לא מייצג את חברי המועצה, אופיר

  . משמש כדובר המועצה

  

אני מבקש שיובהר שאתה " אלפי מנשה"אין זכות יוצרים על השם   : חסדאי

את הציבור אם תגלה שמישהו מטעה . מדבר בשמך בשם משה אופיר

אני מקווה שאנשים . תביא את הדברים אלי –מי שמשקר , בזדון

גם כשיהיה אתר למועצה הפורומים למיניהם . יטמיעו את העניין הזה

נתן מקום לשקרים יכי בפורום של אתר המועצה לא י. לא יבוטלו

  .וקללות

  .זהחוק ואין שום בעיה להתמודד עם , שפטיש בתי מ

  



  מועצה מקומית אלפי מנשהמועצה מקומית אלפי מנשהמועצה מקומית אלפי מנשהמועצה מקומית אלפי מנשה                         

        44851448514485144851אלפי מנשה מיקוד אלפי מנשה מיקוד אלפי מנשה מיקוד אלפי מנשה מיקוד     116116116116הגלבוע הגלבוע הגלבוע הגלבוע ' ' ' ' רחרחרחרח
 7925262792526279252627925262    - - - - 09090909: : : : פקספקספקספקס,  ,  ,  ,      7925511792551179255117925511----09090909: : : : ''''טלטלטלטל

12

שכל פעם שרואה משהו שלא מוצא חן בעיניו או  אני מציע לזיו  : אופיר

. כל אחד מוזמן להגיב. שיתכבד ויגיב -שחושב שיש הטעיה כלשהי 

  .אני מבטיח שאף אחד לא ימחק

  

  . אני רוצה להקריא אותן. לגבי ועדות  : חסדאי

        

  היא ישות משפטית נפרדת לחלוטין . היא סטטוטורית  - ועדת תכנון ובניהועדת תכנון ובניהועדת תכנון ובניהועדת תכנון ובניה

  .מהמועצה                           

  מטרתה , היא ועדה שמטרתה לשפר ולפשט תהליכים – לתכנון ובניהלתכנון ובניהלתכנון ובניהלתכנון ובניהעדת משנה עדת משנה עדת משנה עדת משנה וווו

  .המלצות להביא לנו                                     

  .החברים הם אודי לוי ורובשיץ יעקב. ר דליה נחום לוי"יו – ועדת ביקורתועדת ביקורתועדת ביקורתועדת ביקורת

  .פה אחד: הצבעה

   משקיפים  מורכבת מהקואליציה ואסור לחברי ועדת ביקורת להיות – ועדת הנהלהועדת הנהלהועדת הנהלהועדת הנהלה

  .או חברים                    

  .  פנינה רום, אמנון כרמי, זיו סימון, חסדאי

  .פה אחד: הצבעה

  יועץ , גזבר, )ממלאת מקום(עינת מוסקוביץ , )ר"יו(פנינה רום  – ועדת הנחותועדת הנחותועדת הנחותועדת הנחות

  , מבקר, משפטי                     

  .מנהלת מחלקת רווחה 

  .פה אחד: הצבעה

  .שלמה קטן, ישי אושרי, )ר"יו(גדי טפרמן  – ועדת ערר לארנונהועדת ערר לארנונהועדת ערר לארנונהועדת ערר לארנונה

  .פה אחד: בעההצ

ט "רמ, ז"מפקד משא, ץ"רבש, ט"קב, משה אלחנתי, )ר"יו(אמנון כרמי  – ועדת בטחוןועדת בטחוןועדת בטחוןועדת בטחון

   דוד , ח"מל

גילה , ערן סלוצקי, עינת מוסקוביץ, אבי גת, פרדי סלומון, סלטר

  . וקסמן

  .פה אחד: הצבעה

-נחום דליה, זיו סימון, אודי לוי, קובי רובשיץ, )ר"יו(אמנון כרמי  – ועדת תמיכותועדת תמיכותועדת תמיכותועדת תמיכות

  משה אופיר, לוי

  .פה אחד: הצבעה
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  , לוי- דליה נחום, זיו סימון, אודי לוי, קובי רובשיץ, )ר"יו(אמנון כרמי  – ועדת כספיםועדת כספיםועדת כספיםועדת כספים

  .עינת מוסקוביץ  

  

  . אני מוציא את עצמי מועדת תמיכות  : אופיר

כולם מצביעים בעד חוץ ? מי בעד שיכהנו בועדת הכספים דליה ועינת

   .אופיר נמנע. מאופיר

  

  .אני חוזר לועדת תמיכות  : אופיר

  

  . אנחנו מקבלים חזרה את אופיר לועדת תמיכות  : חסדאי

        

  .מנהלי מחלקות רלוונטים, ח"ט מל"רמ) ר"יו(חסדאי  – חחחח""""ועדת מלועדת מלועדת מלועדת מל

  .פה אחד: הצבעה

  

אמיר , עינת מוסקוביץ, דליה נחום לוי, זיו סימון, )ר"יו(אודי לוי  – איכות הסביבהאיכות הסביבהאיכות הסביבהאיכות הסביבה

         , סופרין

  .אווה אופיר                      

  .פה אחד: הצבעה

            למועצהפורום ממליץ 

רן , מיכל אושרי , דוד סלטר, יצחק כהן, )ר"יו(רוני שדה  –חזות פני הישוב חזות פני הישוב חזות פני הישוב חזות פני הישוב 

  , משה פז, קורנשטיין

  .מנהל מחלקת אחזקה, המהנדס, המזכיר, אמיר סופרין                        

  .פה אחד: הצבעה

דוד , עינת מוסקוביץ, פנינה רום, )ר"יו(דליה נחום לוי  –גע הסמים גע הסמים גע הסמים גע הסמים ועדת מאבק בנועדת מאבק בנועדת מאבק בנועדת מאבק בנ

  ישי , נחמיאס

מפקד , מנהלת מחלקת רווחה, מירי בר חיים, בתיה זקס, אושרי                      

   מנהלת , ק"מש

  .ס"מתנ                      

  .פה אחד: הצבעה

        

        



  מועצה מקומית אלפי מנשהמועצה מקומית אלפי מנשהמועצה מקומית אלפי מנשהמועצה מקומית אלפי מנשה                         

        44851448514485144851אלפי מנשה מיקוד אלפי מנשה מיקוד אלפי מנשה מיקוד אלפי מנשה מיקוד     116116116116הגלבוע הגלבוע הגלבוע הגלבוע ' ' ' ' רחרחרחרח
 7925262792526279252627925262    - - - - 09090909: : : : פקספקספקספקס,  ,  ,  ,      7925511792551179255117925511----09090909: : : : ''''טלטלטלטל

14

        

, מיקי ויינשטיין, עינת מוסקוביץ, )ר"יו(אמנון כרמי  – ועדה להנצחה לנרצחי טרורועדה להנצחה לנרצחי טרורועדה להנצחה לנרצחי טרורועדה להנצחה לנרצחי טרור

  , אורה חדד

  . שלמה שועאי, אייבי מוזס

  . פה אחד: הצבעה

   י חוק למזכיר המועצה "המועצה מאציל סמכותו עפ' ר – רשות תימרור עירוניתרשות תימרור עירוניתרשות תימרור עירוניתרשות תימרור עירונית

     –חברים בועדה . ש"ט תחבורה איו"אישור קמ וזאת לאחר                            

  , יןצביקה קמ, )ו'איז(יעקב יחזקאל , רוני שדה, שרון רצבי                            

  .מהנדס המועצה, מפקד משטרת תנועה מרחבי                             

  ר יהודה גור בנוגע להשתתפותו בועדת "אני אפנה אל ד

  . תימרור

  . פה אחד: הצבעה

  

אני מבקשת שירשם בנושא הוועדות שכל ועדה שאופיר סירב   : דליה

  . להשתתף בה על מנת שבחישוב הכולל אפשר יהיה להתחשבן

  

יש לי עוד מספר משפטים . בנושא הוועדותאני רוצה לומר עוד דבר   : אופיר

  ! לא יתכן שלא נותנים לי לדבר! זה לא בסדר! לומר

  

  מי חושב שאופיר דיבר יותר מעשר דקות . נעלה את זה להצבעה  : חסדאי

  ?בנושא הוועדות                   

  

  . כולם מצביעים חוץ מאופיר

  

 לפי, אני מבקש להביא לאישור המועצה לסגור תברים שהסתיימו  : יוסי גזבר

  . ההוראות של משרד הפנים

  . 370, 367, 365, 364, 361, 357, 355, 350, 332, 327, 322' ר מס"תב

  . רים"ולהעביר את היתרות שיש בהם לגרעון מצטבר תב

  

. אני מבקש את חוות דעתו של היועץ המשפטי. זה לא בהתאם לחוק  : אופיר

  . אני מתנגד לדון בעניינים שלא על סדר היום
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מי . פעם שלישית, פעם שניה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה  : דאיחס

  ? בעד להוציא את אופיר מהחדר

  

  .דליה ואופיר, כולם מצביעים חוץ מעינת

  

  .מכיוון שלא על סדר היום לא לדון בכך. יש לי הצעה נגדית  : אופיר

  

  . רים שאין בהם תנועה"מדובר בסגירת תב  : חסדאי

  

  . ולם מצביעים חוץ מאופירכ      ? מי בעד ההצעה

  

  . רק אופיר מצביע    ? מי בעד הצעתו של אופיר

  

  

  קרן הרדוף: שמת הפרוטוקולר

  23:00ישיבה הסתיימה בשעה 

  

  

  

  

______________________________                   _________________  

  המועצה מ מזכיר.מ - איציק פלד      ראש המועצה –חסדאי אליעזר 

  


