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  ט"תשס אייר ו"כ 
  2009 מאיב 20 

  6446מועצה .י
        

    8888' ' ' ' טוקול ישיבת מועצה מן המניין מסטוקול ישיבת מועצה מן המניין מסטוקול ישיבת מועצה מן המניין מסטוקול ישיבת מועצה מן המניין מסוווופרפרפרפר
        ) ) ) ) 19.5.0919.5.0919.5.0919.5.09((((ט ט ט ט """"תשסתשסתשסתשסאייר אייר אייר אייר בבבב' ' ' ' ההההמיום שלישי כמיום שלישי כמיום שלישי כמיום שלישי כ

        
   ::::משתתפיםמשתתפיםמשתתפיםמשתתפים

  ראש המועצה  -אליעזר חסדאי
   חבר מועצה -זיו סימוןד "עו

   חבר מועצה -משה רובשיץ
   חבר מועצה -אמנון כרמי

   חברת מועצה -מוסקוביץ עינת
   חברת מועצה -דליה נחום לוי

   מ ראש המועצה"סגן ומ -לוי אודי
   חבר מועצה -משה אופיר
  סגנית ראש המועצה-פנינה רום

   ::::נוכחיםנוכחיםנוכחיםנוכחים
  ץ משפטייוע -ד חייקין"עו
   מזכיר המועצה -יעקב אוחיוןד "עו

  מבקר המועצה -אשר שטיינמץ
  גזבר המועצה –יוסי ברזילי 

  
  : על סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היום

  . 7777- - - - וווו    6666' ' ' ' ישיבות מועצה מסישיבות מועצה מסישיבות מועצה מסישיבות מועצה מס    אישור פרוטקוליםאישור פרוטקוליםאישור פרוטקוליםאישור פרוטקולים. 1
  .8' הנני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המנין מס: חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי

  ?7-ו 6' האם יש הערות לפרוטוקולים של ישיבות המועצה מס          
        מן מן מן מן את הפרוטוקולים של ישיבות המועצה את הפרוטוקולים של ישיבות המועצה את הפרוטוקולים של ישיבות המועצה את הפרוטוקולים של ישיבות המועצה פה אחד פה אחד פה אחד פה אחד מאשרים מאשרים מאשרים מאשרים : : : : החלטההחלטההחלטההחלטה

        ....7777- - - - וווו    6666' ' ' ' מסמסמסמסהמנין המנין המנין המנין                         
        
  שאילתותשאילתותשאילתותשאילתות. . . . 2

    היציאה מן היישוב בצומת תחנת הדלקהיציאה מן היישוב בצומת תחנת הדלקהיציאה מן היישוב בצומת תחנת הדלקהיציאה מן היישוב בצומת תחנת הדלק    שיפורשיפורשיפורשיפור    - - - - משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר  ....אאאא
 """"זסזסזסזסמומומומו""""

  
העליתי הצעה לפתרון בעיית הפקקים  6' בישיבת מועצה מס

, הוחלט כי הנושא יבחן מהבחינה המשפטית. בצומת מוזס בבוקר 
                 .'צורכי המועצה וכו

  ?ברצוני לדעת האם הנושא נבחן ומה היו המסקנות
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        תשובת ראש המועצה תשובת ראש המועצה תשובת ראש המועצה תשובת ראש המועצה 
ידך נבחן על כל היבטיו ונמצא כי הוא לא ישים הפתרון המוצע על 

  .לא מהבחינה החוקית ולא מהבחינה של צורכי המועצה
אינם נמצאים בתחום " מוזס"וצומת  55' דרך מס    - - - - בהיבט החוקי בהיבט החוקי בהיבט החוקי בהיבט החוקי 

סמכויות רשות מקומית הינן , כידוע. שיפוטה של המועצה 
אין סמכות לרשות מקומית , לפיכך. במסגרת שטח שיפוטה בלבד

מצב זה בעייתי ביותר אף בהיבט , זאת ועוד. מחוץ לשטחה לפעול
לתקנון ) 16) (א( 68סעיף , בנוסף. הביטוחי של עובדי המועצה

המועצות המקומיות מקנה סמכות מצומצמת למועצה בענייני 
  .ובוודאי שאין בו כדי להקנות סמכות בענין המבוקש, תחבורה

ות המועצה כוח האדם העומד לרש    ––––בהיבט של צורכי המועצה בהיבט של צורכי המועצה בהיבט של צורכי המועצה בהיבט של צורכי המועצה 
ומשאביה הכספיים מוגבלים ביותר ואין ביכולתה לעמוד במשימות 
נוספות העלולות לפגוע בתפקוד המועצה ובאופן הטיפול בענייניה 

  .השוטפים

 2009200920092009    1111ח כספי של רבעון ח כספי של רבעון ח כספי של רבעון ח כספי של רבעון """"דודודודו    ––––משה אופיר משה אופיר משה אופיר משה אופיר   .ב

  
  ?2009 1ח כספי של רבעון "מתי יועבר לחברי המועצה דו

        תשובת ראש המועצהתשובת ראש המועצהתשובת ראש המועצהתשובת ראש המועצה
על ראש הרשות להגיש , י תקנון המועצות המקומיות"פע, כידוע לך

 60תוך , ח רבעוני על מצבה הכספי של הרשות"למועצת הרשות דו
  .ח"יום מתום התקופה הרבעונית לגביה נערך הדו

  .ח זה נשלחים גם לממונה על המחוז ולמשרד הפנים"העתקים מדו
 ח הרבעוני הראשון של שנת"שטרם חלף המועד להגשת הדו, מכאן
  .והוא יוגש באופן ובמועדים הקבועים בחוק 2009

הרעיון היה שהמועצה תכשיר את פקחיה ותעמיד אותם : פירפירפירפירמשה אומשה אומשה אומשה או
בעת העדרותם של לרשות המשטרה בשעות מסוימות 

קחים אלה יהיו בשעות האלה תחת פ.ים מן הצומתטרהשו
אני העליתי את הרעיון וגם . פיקוח המשטרה והמועצה

 ,כלומר. עובד חוקית במדינת ישראל הרעיון הזה. כתבתיו
במדינת ישראל רשות מקומית יכולה להכשיר אנשים שהם 

. זה ישים וזה עובד. עובדי מועצה ומקבלים שכר מהמועצה
למה שלא נדאג . קהילתיהשוטר המטי מול נבדק הנושא 

  ?לעשות זאת אצלנו
  בדק את הסוגיה הן אצל היועץ המשפטי והןמזכיר המועצה   :  חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי

  .   ק עובדיה עובדיה"רפ,ן שומרון"אצל קצין את                
  
        הצעות לסדרהצעות לסדרהצעות לסדרהצעות לסדר. . . . 3
  קביעת רשימת מוזמנים לאירועי הישובקביעת רשימת מוזמנים לאירועי הישובקביעת רשימת מוזמנים לאירועי הישובקביעת רשימת מוזמנים לאירועי הישוב. א

. רועי הישובייש בעיה מבחינת האנשים שאנו מזמינים לא: אופיראופיראופיראופירמשה משה משה משה 
כאשר ראש המועצה  יום העצמאות ירועינוכחתי בכך בא
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צריך לעשות  .הקודם הזכיר הרבה אנשים שלא היו בטקס
מועצה ו מקומי ראשי ועדו יקירי הישובכל רשימה של 

ולהזמין אותם ,כמו אהרון גרוס, ליישוב תרמו רבותשלשעבר 
   .צריך לתת להם כבוד .לאירועים המרכזיים

  . אתה מוזמן לעשות זאת. תכתוב את הרשימה ונדון  : רוםרוםרוםרום    פנינהפנינהפנינהפנינה
ל ואיפה זה איפה זה מתחי.יש לי בעיה עם אותה רשימה  : חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי

כן אני מו.יש כאלה שתרמו ליישוב יותר מיקיריו. מסתיים
בענין ראשי רשויות . במקומות אחרים כיצד נוהגיםלבדוק 
. השלטון המקומי מרכזי "יש כללי טקס שנקבעו ע,לשעבר

יש .פורש הוא ראוי לכל הכבוד המגיע לו מועצהברגע שראש 
  ?פורשרי הישוב באופן מימישהו שמתנגד להזמין את יק

   .באחרים לפגועזה יכול להיות . כן  : רוםרוםרוםרום    פנינהפנינהפנינהפנינה
לדורותיהם מי בעד להזמין את יקירי הישוב . הצבעההצבעההצבעההצבעהנעלה ל  : חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי

  ?של היישוב המרכזיים לטקסיםבאופן מפורש 
                                                עינתעינתעינתעינת,,,,אמנון כרמיאמנון כרמיאמנון כרמיאמנון כרמי,,,,אודי לויאודי לויאודי לויאודי לוי, , , , זיו סימוןזיו סימוןזיו סימוןזיו סימון,,,,חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי    - - - - בעדבעדבעדבעד        ::::הצבעההצבעההצבעההצבעה

            אודי לוי ורובשיץאודי לוי ורובשיץאודי לוי ורובשיץאודי לוי ורובשיץ, , , , רוםרוםרוםרום    פנינהפנינהפנינהפנינה    - - - - נגדנגדנגדנגד. . . . דליה נחום לוידליה נחום לוידליה נחום לוידליה נחום לוי,,,,מוסקוביץמוסקוביץמוסקוביץמוסקוביץ                                                
        ....קוביקוביקוביקובי                                                

        
        ישוב ישוב ישוב ישוב ייייאת יקירי האת יקירי האת יקירי האת יקירי ה    הזמיןהזמיןהזמיןהזמיןהוחלט להוחלט להוחלט להוחלט ל, , , , ברוב דעות החבריםברוב דעות החבריםברוב דעות החבריםברוב דעות החברים: : : : החלטההחלטההחלטההחלטה

  ....מרכזיים של הישובמרכזיים של הישובמרכזיים של הישובמרכזיים של הישובההההלדורותיהם לטקסים לדורותיהם לטקסים לדורותיהם לטקסים לדורותיהם לטקסים                                             
  
  מדיניות אכיפת חוקי התנועה באלפי מנשהמדיניות אכיפת חוקי התנועה באלפי מנשהמדיניות אכיפת חוקי התנועה באלפי מנשהמדיניות אכיפת חוקי התנועה באלפי מנשה. ב

העליתי את נושא הסדרת חוקי  6' בישיבת המועצה מס: אופיראופיראופיראופירמשה משה משה משה 
אני חושב שצריך לעשות סדר בנושא .רחבי היישובהתנועה ב

נאמר לי שיש מדיניות . צריך לתת כלים לפקחים.  החניות
  . של ראש המועצה בנושא הכנסת המשטרה לישוב

אני ניהלתי את הישיבה ואמרתי שאתה מעדיף לא להכניס    :לוילוילוילוי    אודיאודיאודיאודי
אני מתנגד  .על מנת לשמור על צביון היישוב את המשטרה

  "!יותמדינ"למילה 
לאחרונה דרשתי . פעם הייתה אוירה כזו אך היום זה לא כך  : חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי

ביתר שאת לנושא  אכיפת חניה וביקשתי שהמשטרה תיכנס
  . אכיפת חוקי התנועה ביישוב

איך אנחנו נותנים כלים לפקחים שלנו להתמודד עם בעיות : אופיראופיראופיראופירמשה משה משה משה 
והתופעות שהרחבתי את הדיבור עליהן באותה  החניה
  ? ישיבה

קי העזר העירוניים ולפקחים יש סמכויות מלאות  וח   ::::חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
חניות שלא כדין בתחום את נושא אכיפת מסדירים את 

   .ב"וכיוצוגרורים הציבור של סירות 
של חניות שלא כדין על  הבעיה היא אי אכיפה בכלל  : סימוןסימוןסימוןסימון    זיוזיוזיוזיו

השיטור העדר אכיפה של וכן , חסימת פחי אשפה ,מדרכות
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זו בעיה  – קרה של תלונות מצד תושביםהקהילתי גם במ
  .שצריך לפתור אותה

   . גם אם נעשה משהו, זה לא משהו שעושה מספיק הד: מוסקוביץמוסקוביץמוסקוביץמוסקוביץ    עינתעינתעינתעינת
     אני חושבת שצריך משהו שיעשה יותר הד שישמעו על                      
  .צריכה להיות אכיפה מוגברת והרתעתית, היינו.זה                     

מול הבית שלי חונה . העליתי את זה בזמנו עם איציק פלד  : לוילוילוילוי    אודיאודיאודיאודי
איציק פלד אמר לי . רכב שכבר חצי שנה לא מזיזים אותו

אך הוא לא , שלרכב יש אישור תחבורתישאין מה לעשות כי 
  !זז

גרוטאת -האחד:י שתי הוראות בחוק העזר"הנושא מוסדר ע: ד חייקיןד חייקיןד חייקיןד חייקין""""עועועועו
ל רכב במקום אחד עמידה ש -והשניה.רכב שניתן לפנותה

במקרה כזה ניתן לדרוש  .יום רצוף לפחות 30לפרק זמן של 
, ממקומו אפילו מטרזז הוא אם אך  .מבעל הרכב לפנותו

   .הספירה מתחילה מחדש
נגמרו מעתה ואילך . שלנו את חוקי האכיפה יםנרענן לפקח  : חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי

מועצת אלפי . תנועה על העבריינים חות"דוויושתו האזהרות 
לאכוף ביתר שאת את  המקומיתורשת מהמשטרה מנשה ד

חניות , תנועההכיוון חניה בניגוד לובכלל זה  ,התנועה חוקי 
  .ועוד באדום לבן תחניו,כפולות

   האכיפה   פלייר לתושבים על מדיניות אם אפשר להוציא  : סימוןסימוןסימוןסימון    זיוזיוזיוזיו
  .החדשה                

יניות אכיפת חוקי אנו נפרסם את מד .הצעתךאני מקבל את   : חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
  .התנועה בעיתונות המקומית

  .חות"ותכריז על כך שלא יהיו ביטולי דו  : סימוןסימוןסימוןסימון    זיוזיוזיוזיו
     ממילא הסמכות מסורה לתובע  .חות הפקח"אין ביטול של דו   ::::חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי

  .העירוני                
מועצת אלפי מנשה דורשת מהמשטרה המקומית לבצע מועצת אלפי מנשה דורשת מהמשטרה המקומית לבצע מועצת אלפי מנשה דורשת מהמשטרה המקומית לבצע מועצת אלפי מנשה דורשת מהמשטרה המקומית לבצע             ::::החלטההחלטההחלטההחלטה

הנהלת היישוב תביא לידיעת הנהלת היישוב תביא לידיעת הנהלת היישוב תביא לידיעת הנהלת היישוב תביא לידיעת . . . . אכיפת תנועה מוגברת ביישובאכיפת תנועה מוגברת ביישובאכיפת תנועה מוגברת ביישובאכיפת תנועה מוגברת ביישוב
התושבים את דבר מדיניות האכיפה החדשה באמצעות התושבים את דבר מדיניות האכיפה החדשה באמצעות התושבים את דבר מדיניות האכיפה החדשה באמצעות התושבים את דבר מדיניות האכיפה החדשה באמצעות 

        .  .  .  .  בעיתונות המקומיתבעיתונות המקומיתבעיתונות המקומיתבעיתונות המקומית    ותותותותמודעמודעמודעמודע
        סקירהסקירהסקירהסקירה    ––––תוכנית לארגון מחדש של מבנה המועצה תוכנית לארגון מחדש של מבנה המועצה תוכנית לארגון מחדש של מבנה המועצה תוכנית לארגון מחדש של מבנה המועצה ....4444

בחינה מחדש  חודשים החלה במועצה עבודה של 4-לפני כ: יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון
 עבודה נוהלי, כולל הגדרת תפקידים, של מבנה המועצה

הכל בליווי של , תקציבים ת תוכניות עבודה מקושרותובניי
י משרד "התהליך מלווה ע.ועדת היגוי בראשות ראש המועצה

ר נועה "ד(לייעוץ ארגוני בעל נסיון רב ומוניטין בתחום 
מראש ועדת ההיגוי מורכבת  ).שוורצר ואליעזר שוורצר

לאחרונה הגישו .הגזברוהמבקר , איציק פלד ,המזכיר,המועצה
ח מיפוי מבני "זוג שוורצר לעיון חברי הועדה דובני ה

ח כולל תיאור עיקרי תוכנית "הדו. 2009ותוכנית עבודה 
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ח זה יידון "דו. ממצאים מרכזיים והמלצות לפעולה,העבודה
    .י חברי ועדת ההיגוי במהלך חודש יוני"ע

במהלך העבודה שינינו את . העבודה מצויה בתהליך מתקדם   ::::חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
 הגענו למסקנה שאנחנו צריכיםך מאחר ומיתווה התהלי

הגדרת  ,מבנה ארגוני חדש להתחיל בשלב של בניית
ולא ניתן עדיין לעשות , יםמסודרונוהלי עבודה תפקידים 

  . קודם לכך תוכנית עבודה מקושרת תקציב
        סקירהסקירהסקירהסקירה    ––––דרוג המוקד היישובי דרוג המוקד היישובי דרוג המוקד היישובי דרוג המוקד היישובי ששששללללפרוייקט פרוייקט פרוייקט פרוייקט . . . . 5555

קד היישובי בדרך של הנהלת היישוב החליטה על שדרוג המו ::::יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון
מוניציפאלי משולב שבראשו יעמוד -הקמת מוקד בטחוני

אנו נכשיר את המוקדנים . אריה זיסמן,ט המועצה"קב
לעבודת מוקד ונטמיע בקרב מנהלי המחלקות במועצה 

המוקד .ועובדיה נהלי עבודה חדשים ותודעת שירות גבוהה
מעקב אחר פניות וכן בדיקת ,יאפשר הגדרת נוהל פניות

המועצה רכשה לשם כך תוכנת מוקד מתקדמת של . ירותש

זמני ,אנו בתהליך של גיבוש אמנת שירות .  CRMCחברת 
אנו מתכננים לשדרג גם את . תקן ונוהל טיפול בפניה למוקד

                                                                  .ולאבזרו בכל האמצעים הנדרשים המראה הפיסי של המוקד
  המוקד ? ת השירות האם תוכנת המוקד מתאימה לאמנ: עינת מוסקוביץעינת מוסקוביץעינת מוסקוביץעינת מוסקוביץ

            התוכנה חייבת . יוצף בפניות בעיקר בשעות הצהריים                     
  .להתאים למאפיינים של היישוב                     

וכנה מתאימה לקלוט את כל המאפיינים של היישוב הת: יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון
כן היה תהליך של למידה -כמו. והיא נבחנה ברשויות אחרות

   .ס שם מופעלת אותה תוכנה"במוקד כ
ס "בחנו גם בזוית ראיה של מוקד כנהנקודות שאת מעלה   : דאידאידאידאיחסחסחסחס

אני מניח שזה ישדרג אותנו מאוד . שם הם למדו את התהליך
  . רות לציבורמבחינת הטיפול והשי

באמצעות התוכנה נוכל לעשות מעקב לגבי מספר התלונות : אופיראופיראופיראופירמשה משה משה משה 
  ?מרחוב כלשהו

ן להוציא סטטיסטיקות בכל הכל מתועד ונית. וודאיב  : חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
  .  רזולוציה

        סקירהסקירהסקירהסקירה    ––––דרוג המוקד היישובי דרוג המוקד היישובי דרוג המוקד היישובי דרוג המוקד היישובי לשלשלשלשפרוייקט פרוייקט פרוייקט פרוייקט . . . .     ....6666
ויש גם . שוב ותושביוירצינו אתר אינטרנט שמכבד את הי  : חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי

  .בבקשה עינת . נפלא שעוסק בזה צוות
    דרונט בהסכם ' לאחרונה התקשרה המועצה עם חב: מוסקוביץמוסקוביץמוסקוביץמוסקוביץ    עינתעינתעינתעינת

להקמת אתר אינטרנט יישובי חדש בהתאם 
י צוות "מפרט טכני ושירותים נילווים שניבנו ע,לאפיונים

צוות ההיגוי בחן מספר .עירוני בראשות המזכירהיגוי 
דרונט שלה ' ה חבהצעות ולאחר תהליך מושכל נבחר

קובי אוחיון .נסיון ומוניטין רב ברשויות מקומיות רבות
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הוסיף מנסיונו תוך מתן דגש על נקודות שלא חשבנו 
הגענו .  2 -ו 1תקן נגישות האתר החדש יכלול .עליהן

במקביל . לפלטפורמה המקסימלית שיש היום בשוק
ניהול האתר וערכנו הליך של הזמנה טיפלנו גם בנושא 

שי , תושב הישוב.הצעות מחיר לניהול האתרלקבל 
 )כפוף לאישור ראש המועצה(זכה על תנאי , רוזנצוויג

אנחנו רואים באתר כלי . בהתנדבות כמעט כךסוק ביעו
שי יהיה ממוקד אתר . חשוב לתקשורת עם התושבים

מצאנו שמישהו מהישוב יהיה . האתר יהיה מעודכן, נטו
אני אוציא , רבהבאתר יהיה ה. לו נגיעה אישית לאתר

  .  מייל מפורט על כך
  ?מה העלות של זה: אופיראופיראופיראופירמשה משה משה משה 
אני חבר בצוות ההיגוי להקמת האתר ועסקתי בעיקר   :כרמיכרמיכרמיכרמי    אמנוןאמנוןאמנוןאמנון

עלות הקמת . פיים של הקמתו ותחזוקתוסבהיבטים הכ
₪ אלף  34 -של כ ךהינה בס) כולל תחזוקה שנתית(האתר 

 תשלומים 3-שישולם ב ) לא כולל את מנהל האתר(
נכון . לחודש₪  1000קבל מתוכנן למנהל האתר .שנתיים

וצריך , שגלשנו קצת בזמן אבל כרגע מדובר על אקט טכני
  . לתת גז

   . בספטמבר אתר יעלהשאני מאמינה   : מוסקוביץמוסקוביץמוסקוביץמוסקוביץ    עינתעינתעינתעינת
       שדחף כל אני רוצה לציין את המעורבות של יוסי ברזילי : יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון

  .והיה מעורב בתהליך מתחילתות האתר העת לקידום הקמ                                                                    
  .צוות לעניין! יישר כוח   : נחום לוינחום לוינחום לוינחום לוי    דליהדליהדליהדליה

  ולהעלותן לאתר צריך לפרסם הקלטות של ישיבות מועצה: אופיראופיראופיראופירמשה משה משה משה 
  .החדש                

כל    פקודת המועצות המקומיות תוקנה באופן שהיא מחייבת:ד חייקיןד חייקיןד חייקיןד חייקין""""עועועועו
ן היא קובעת את וכ,מועצה מקומית להקים אתר אינטרנט 

לרבות הקלטות או תמלילים ,המידע שעליה לפרסם באתר זה
נוסף על ,של ישיבות המועצה בדלתיים פתוחות

אדאג לשלוח הנחיות בענין וננהג . הפרוטוקולים שפורסמו
  .בהתאם לחוק

        שששש""""אלפאלפאלפאלפ) ) ) ) 1987198719871987((((מינוי דירקטורים בחברה הכלכלית מינוי דירקטורים בחברה הכלכלית מינוי דירקטורים בחברה הכלכלית מינוי דירקטורים בחברה הכלכלית . . . . 7777
של המועמדים יים מסמכי קורות חלעיונכם מעביר  המזכיר   :חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי

  .י חלק מחברי המועצה"הומלצו עאשר 
  

לפני כחודש הנושא עלה והתבקשנו להעביר קורות חיים של : אופיראופיראופיראופירמשה משה משה משה 
פניתי לאנשים . אנשים ונאמר שנדון בכך בישיבה הבאה

 ,אחד מהאנשים שדיברתי איתו. וקיבלתי קורות חיים
הציף אותי , שחשבתי שהוא ראוי לכהן, מושיקו מלכה

  .מהות החברה ופעילויותיה ות לגביבשאל
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אמרתי לו שאני לא יודע לענות לו ושידבר עם ראש 
דיברתי עם המזכיר שאמר  :הוא חוזר אלי ואמר לי. המועצה

קובי אומר לי . לי לא לשלוח קורות חיים כי הרשימה סגורה
צריך , צריך לבדוק את האנשים מראש, אנחנו עובדים רציני

! נציגי ציבור צריך המלצות 3! חהגיעו ימי המשי. המלצות
חות הכספיים אני "אחרי שהגיע השליח שהביא לי את הדו

ברות חרשימת המועמדים המומלצים למוצא את 
ציבור שאנחנו בדירקטוריון החברה ורואה שלושה נציגי 

הפסדנו את האדם הזה כי . הם היו חברי מועצה. מכירים
  . הוא נעלב

י לימודי בה לי שהוא נמצא בשלנדמ? יש לו תואר ראשון   ::::חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
  . המשפטים שלו ולא סיים

דמת נדחתה על מנת לתת שהות לחברי וישיבת המועצה הק: יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון
ביקשנו גם . המועצה לאתר מועמדים ולהמליץ עליהם

  אם יש רשימה . להעביר את שמות המועמדים מבעוד מועד
צה חברי המועחלק מ. ארוכה צריך לבחור את הטובים ביותר
קיבלתי ומיים לפני י.העבירו לפני חודש את קורות החיים

החברה  וז מה מר מושיקו מלכה שהתענייןטלפון מ שיחת
ולאחר ,הסברתי למר מלכה. ומהם תחומי פעילותה הכלכלית

שתהליך הגשת המועמדים ובדיקתם , מכן גם למשה אופיר
. הסתיים ורשימת המועמדים המומלצת למועצה התגבשה

משה אופיר רשאי להעלות את מועמדותו ובכל מקרה 
   . להצבעה

ש "משרד הפנים פירסם תקנות חדשות שהוחלו באיו, כידוע   ::::חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
המסדירות את מינוי חברי הגוף המנהל בתאגיד 

  .כשירותו לכהונה ודרכי המינוי שלו,הרכבו,עירוני
ועדת מינויים לבדיקת כשירותם משרד הפנים הקים                 

המועמדים מובאים . ם של המועמדים לכהונהוהתאמת
   .י המועצה"לבדיקת הועדה רק לאחר שמונו ואושרו ע

אני מוחה על כך שהמזכיר טוען שנאמר לחברי המועצה : אופיראופיראופיראופירמשה משה משה משה 
   .להמציא קורות חיים של המועמדים לפני ישיבת המועצה

מחאתך . המזכיראני סומך את ידיי על התשובה שנתן לך    ::::חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
  .נמשיך הלאה .נשמעה

אני רוצה להבין את  .אני רוצה להציג את האנשים שלי: אופיראופיראופיראופירמשה משה משה משה 
אין לי  ?אתה רוצה להציע את רשימת האנשים. התהליך

  .ויכוח עם המועמדים מקרב עובדי הרשות והמועצה
  . שמות נוספים ונצביע עליהם התעל. זאת ההצעה שלי  : חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי

, שליש חברי מועצהורכב מהדירקטוריון מ, פ התקנות"ע: יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון
  .שליש עובדי מועצה בכירים ושליש נציגי ציבור
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אם . אני רוצה לדעת מה הכישורים של אנשים שאתה מציע: אופיראופיראופיראופירמשה משה משה משה 
  לא כמו שהיה עד , אנחנו באמת רוצים חברה כלכלית פעילה

אנחנו צריכים , לפחות בשליש של נציגי הציבור, עכשיו
רואי חשבון . יזום עסקיםסיון ביילחפש אנשים שיש להם נ

אני . אם אנחנו רציניים זאת הדרך. לנו יםועורכי דין לא עוזר
צריך לבדוק את , מציע שעם כל הכבוד לאנשים שהצעת

  אמנם מתאימה שמואל חגית . בעסקיםלהם סיון שיש יהנ
קחו בחשבון שאם החברה ית. אבל לא לחברה הכלכלית

ם חלק גדול כיהיה ל, תמשיך להתנהל כפי שמתנהלת כיום
  . בעניין של מינוי אנשים לא מתאימים

  
  .אתה רשאי להעלות את המועמדים שלך להצבעה       :חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
  . ר ויינברגר"אני מציע את ד: אופיראופיראופיראופירמשה משה משה משה 

  ?יזמות יש לו ואיז   ::::חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
  הוא היה מעורה בעסקים גדולים ::::אופיראופיראופיראופירמשה משה משה משה 

  ?עסקים לואי  : סימוןסימוןסימוןסימון    זיוזיוזיוזיו
אחד צריך שיהיה איש כספים , הציבורמבין שלושת אנשי : כרמיכרמיכרמיכרמי    אמנוןאמנוןאמנוןאמנון

כך אני רואה את הדברים וזה . חיצוני ועוד שני אנשי שיווק
  . לדעתי המתכון הטוב ביותר

  . אני מאמין שצריך מישהו רציני: אופיראופיראופיראופירמשה משה משה משה 
  ?חגית לא רצינית: רובשיץרובשיץרובשיץרובשיץמשה משה משה משה 
  !אני חושב שהוא יותר רציני: אופיראופיראופיראופירמשה משה משה משה 

        ????ר ויינברגרר ויינברגרר ויינברגרר ויינברגר""""מי בעד דמי בעד דמי בעד דמי בעד ד  - - - - הצבעההצבעההצבעההצבעה         ::::חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
 משה ,זיו סימון,חסדאי אליעזר - - - - נגדנגדנגדנגד.אופיר משה  - - - - עדעדעדעדבבבב

נחום  דליה -נמנעיםנמנעיםנמנעיםנמנעים.אודי לוי ופנינה רום,אמנון כרמי,רובשיץ
  .מוסקוביץועינת  לוי

  ?יש לך מועמדים נוספים,משה   ::::חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
הייתה לו פעילות יזמית  .הוא מהנדס תוכנה. גלעד יודס,כן ::::אופיראופיראופיראופירמשה משה משה משה 

ה אבל כל אדם שהוא אמנם לא בתחום הבני. בענייני תוכנה
  .מתאים לפעילות החברה יזם

  אך   ,מציע משהאין לי שום מילה רעה להגיד על המועמדים ש  : חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
   .אין להם את הכישורים המתאימים לחברה הכלכלית                

  גלעד יודס לא עומד בקריטריונים שאתה אמרת    ::::נחום לוינחום לוינחום לוינחום לוי    דליהדליהדליהדליה
  !אותם      

  
         - ????עד גלעד יודסעד גלעד יודסעד גלעד יודסעד גלעד יודסמי במי במי במי ב            - - - - הצבעההצבעההצבעההצבעה: חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי

        .כל יתר חברי המועצה - - - - נגדנגדנגדנגד. משה אופיר-בעדבעדבעדבעד                          
  

הכישורים היחידים שחסדאי ! אתה עושה צחוק מהעבודה  :אופיראופיראופיראופירמשה משה משה משה 
  . ממליץ עליהם הם שהשתייכו לסיעה שלו
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אני מאוד שמח שבמסגרת האנשים שפעלו בבחירות יש   : חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
  . אנשים ברמתם

מעלה להצבעה את המועמדים שלי לחברות בדירקטוריון  אני                
  .החברה הכלכלית מקרב נציגי הציבור

        ????מי בעד לואיס קורונלמי בעד לואיס קורונלמי בעד לואיס קורונלמי בעד לואיס קורונל: : : : הצבעההצבעההצבעההצבעה
            ....כל יתר חברי המועצה -בעדבעדבעדבעד. משה אופיר -נגדנגדנגדנגד
        

        ????מי בעד דיויד רדמי בעד דיויד רדמי בעד דיויד רדמי בעד דיויד רד: : : : הצבעההצבעההצבעההצבעה        ::::חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
    אמנון,משה רובשיץ,זיו סימון,חסדאי אליעזר -בעדבעדבעדבעד

    .משה אופיר- - - - נגדנגדנגדנגד. ופנינה רוםאודי לוי ,עינת מוסקוביץ,כרמי
        ....    דליה נחום לוי-נמנעים

        
        ????מי בעד חגית שמואלמי בעד חגית שמואלמי בעד חגית שמואלמי בעד חגית שמואל    - - - - הצבעההצבעההצבעההצבעה        ::::חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי

  .כל יתר חברי המועצה-בעדבעדבעדבעד. משה אופיר-נגדנגדנגדנגד
  

אליעזר אליעזר אליעזר אליעזר המועצה מאשרת פה אחד את מינויים של המועצה מאשרת פה אחד את מינויים של המועצה מאשרת פה אחד את מינויים של המועצה מאשרת פה אחד את מינויים של         ::::החלטההחלטההחלטההחלטה
אמנון כרמי ודליה נחום לוי  כנציגי המועצה אמנון כרמי ודליה נחום לוי  כנציגי המועצה אמנון כרמי ודליה נחום לוי  כנציגי המועצה אמנון כרמי ודליה נחום לוי  כנציגי המועצה ,,,,חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי

        פי מנשהפי מנשהפי מנשהפי מנשהאלאלאלאל) ) ) ) 1987198719871987((((בדירקטוריון של החברה הכלכליתבדירקטוריון של החברה הכלכליתבדירקטוריון של החברה הכלכליתבדירקטוריון של החברה הכלכלית
 . . . .        

        יוסי יוסי יוסי יוסי ,,,,המועצה מאשרת פה אחד את מינויים של יעקב אוחיוןהמועצה מאשרת פה אחד את מינויים של יעקב אוחיוןהמועצה מאשרת פה אחד את מינויים של יעקב אוחיוןהמועצה מאשרת פה אחד את מינויים של יעקב אוחיון
        ברזילי וויקטור שביט כנציגי המועצה מקרב העובדים ברזילי וויקטור שביט כנציגי המועצה מקרב העובדים ברזילי וויקטור שביט כנציגי המועצה מקרב העובדים ברזילי וויקטור שביט כנציגי המועצה מקרב העובדים 

        ....אלפי מנשהאלפי מנשהאלפי מנשהאלפי מנשה) ) ) ) 1987198719871987((((הבכירים בדירקטוריון החברה הכלכלית הבכירים בדירקטוריון החברה הכלכלית הבכירים בדירקטוריון החברה הכלכלית הבכירים בדירקטוריון החברה הכלכלית 
        

המועצה מאשרת ברוב חבריה את מינויים של חגית המועצה מאשרת ברוב חבריה את מינויים של חגית המועצה מאשרת ברוב חבריה את מינויים של חגית המועצה מאשרת ברוב חבריה את מינויים של חגית 
ון ון ון ון כנציגי ציבור בדירקטוריכנציגי ציבור בדירקטוריכנציגי ציבור בדירקטוריכנציגי ציבור בדירקטורידויד רד ולואיס קורנל דויד רד ולואיס קורנל דויד רד ולואיס קורנל דויד רד ולואיס קורנל ,,,,שמואלשמואלשמואלשמואל

        ....אלפי מנשהאלפי מנשהאלפי מנשהאלפי מנשה) ) ) ) 1987198719871987((((החברה הכלכלית החברה הכלכלית החברה הכלכלית החברה הכלכלית 
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        .יידחה לישיבה הבאה. לא נדון
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  .מונח לעיונם של חברי המועצה

        לא מבוקרלא מבוקרלא מבוקרלא מבוקר    ––––    2008200820082008ח כספי רבעון רביעי לשנת ח כספי רבעון רביעי לשנת ח כספי רבעון רביעי לשנת ח כספי רבעון רביעי לשנת """"דודודודו. . . . 10101010
  . צהמונח לעיונם של חברי המוע

_______________                            _____________  
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