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 חבר מועצה –יעקב רובשיץ 
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 חבר מועצה –ערן סלוצקי 
 
 
 

 מוזמנים:
 

 מזכיר המועצה –יעקב אוחיון 
 מבקר המועצה –אשר שטיינמץ 

 גזבר המועצה -אילן דולב
 למועצה היוהמ"ש –עו"ד ברוך חייקין 

 
 

 חסרים:
 

 חברת מועצה –פנינה רום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

 :על סדר היום
 

                   18.11.15מימים  25אישור פרוטוקולים ישיבות מועצה שלא מן המנין מס'  .1
 .54.11.15 -ו       

                   18.11.15מימים  24אישור פרוטוקולים ישיבות מועצה שלא מן המנין מס'  .5
 .54.11.15 -ו             

 .54.11.15מיום  25אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס'  .2
 

 :שאילתות .8
 

 מיקווה ובית כנסת בגבעת טל. – זיו סימון .א
 גני ילדים בגבעת טל. – זיו סימון .ב
 חוב לעיריית כ"ס.  -אהוד לוי  .ג
 בניית אגף חטיבת הביניים. –ערן סלוצקי  .ד
 שיפוצי קייץ. –ערן סלוצקי  .ה
 עבירות בנייה לכאורה של משה אופיר ואמנון כרמי. –קובי רובשיץ  .ו

 
 :הצעות לסדר .2

 
 ציוני המיצ"ב )במקצועות הליבה(. –אמנון כרמי  .א
 צב במקצועות הליבה.ציוני הבחינות הפנימיות של חט"ב ח  -זיו סימון  .ב
"ש ומינוי מ"מ ליו"ר החברה נוי / גריעת דירקטורים בחכ"ל אלפמי – גדי טפרמן .ג

 הכלכלית.
 צילום ישיבות המועצה. –משה אופיר  .ד

 
 איוש מחדש של ועדות חובה של המועצה. .2
פניית קבוצת רכישה מהציונות הדתית )בוגרי צה"ל ואנשי הייטק שחלקם גרים ביישוב(  .5

 במכרז של שיווק הדירות בגבעת טל.להשתתפות 
 התייעצות. -כנסת בשכונות צוותא א' וב'-בקשות להקצאות קרקע להקמת בתי .4
 ( בע"מ.1545מינוי מ"מ ליו"ר הדירקטוריון של החכ"ל לאלפי מנשה ) .5

 ( בע"מ.1545דו"ח בדיקה על התנהלות כספית ומינהל תקין בחכ"ל לאלפ"ש ) .11
עדכון )הגדלה ו/או הקטנה( של תב"רים עפ"י הטבלה אישור פתיחה ו/או סגירה ו/או  .11

 המצ"ב.
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 מהלך הדיון:
 

  25ישיבות מועצה שלא מן המנין מס'  אישור פרוטוקולי .1
 

 מחליטים פה אחד לאשר את פרוטוקולי ישיבות מועצה שלא מן  החלטה:
 . 54.11.15 -ו 18.11.15מתאריכים  25מס'  המנין         

 
  24 ישיבות מועצה שלא מן המנין מס' פרוטוקוליאישור  .5

 
 : מחליטים פה אחד לאשר את פרוטוקולי ישיבות מועצה שלא מן החלטה

 . 54.11.15 -ו 18.11.15מתאריכים  24המנין מס'                
 

  25' מס המנין מן מועצה ישיבת פרוטוקול אישור .2
 
  25מחליטים פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס'  החלטה:   

 .54.11.15מתאריך                    
 

 שאילתות .8
 

 טל בגבעת כנסת ובית מיקווה – סימון זיו .א
 

 אושר עוד בתקופת כהונתו של אודי כמחליפו₪  552,111תב"ר בסך של 
 של חסדאי ז"ל.                   
 קרה עם זה כלום עד היום?לא מדוע       
 כנסת קבע בגבעת טל?-מה סטאטוס הקמת בית      

 
 

 תשובת ראש המועצה 
 

אושר תב"ר הקמת מיקווה  15.2.15מתאריך  28אכן, בישיבת מועצה שלא מן המניין  מס' 
 במימון המשרד לשירותי דת.₪,  411,111בגבעת טל ע"ס 

מלש"ח.  אנו בוחנים דרכים שונות  1.8של דא עקא, אומדן ביצועו של מיקווה עומד ע"ס 
 וחוקיות לביצוע הפרויקט.

 לא ידוע לי על תב"ר להקמתו. –ובענין בית הכנסת בגבעת טל 
 

 ל במסגרת התקציב המאושר .פתרון להוציא  פרויקט זה לפוע :    היה , בשעתו,אהוד לוי
 

 תקציב המאושר. אנו בוחנים : בינתיים, קיים פער תקציבי בין אומדן הביצוע לבין השלמה קטן
 דרכים יצירתיות לביצוע הפרויקט.       
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 טל בגבעת ילדים גני: סימון זיו .ב
 

 .רלבנטי נספח וכל הקבלן עם ההסכם העתק,  הישיבה טרם, לעיון לקבל מבקש
/  התעכבה מדוע. 12.4.15 -ל עד הגנים את לסיים התחייב הקבלן, הידיעה למיטב

 ?הבנייה מתעכבת
 ?שקיימות ככל, להסכם בהתאם סנקציות מיושמות האם, הקבלן באשמת אם

 
 המועצה ראש תשובת

 
 להקמתם ל"הקבלןומשכ, המועצה בין המשולש ההסכם העתק את לעיונך להמציא מתכבד הנני
 .נספחיו על, טל בגבעת הילדים גני של

 הגורמים כל בהשתתפות, הילדים גני של" ראשונה קבלה" התקיימה  21-21/11/15 בתאריכים
 .לתקנם הקבלן שעל מפורט ליקויים פרוטוקול נערך שבסופה, בפרויקט המעורבים והיועצים

 במהלך כבר לאיכלוס ראויים יהיו הילדים גני כי תקווה והננו הליקויים מרבית תוקנו בינתיים
 .5115 נובמבר חודש של השניה המחצית

 .ולאכלסם הילדים גני בניית את להשלים ומשאבינו מאמצינו כל את מפנים אנו, זה בשלב
 החוזה האם המועצה של המשפטי היועץ יבחן ואיכלוסם הילדים גני של" סופית קבלה" לאחר

 .הפרתו עקב המועצה לרשות עומדים סעדים אילו -כן ואם, הופר המשולש
 

 :    אני מוחה על כך שקיבלתי את עותק ההסכם עם הקבלן המבצע רק היום. שאלת זיו סימון
 אוכלסו והנזק לילדים היתה  רלבנטית בשעתו. בינתיים גני הילדים  הפרת ההסכם        
 כבר נגרם )פגיעה במרחבי עבודה, בציוד ובצעצועים(.        

 
       

 מחליטים פה אחד להעביר את הנושא לבדיקתו של היועץ המשפטי  : החלטה
 הופר, משכ"ל   -קבלן  –שר יחווה דעתו האם החוזה מועצה א

 עקב הפרתו.דים עומדים לרשות המועצה סעאילו  –ואם כן 
 

 סבא-כפר לעיריית חוב – לוי אהוד .ג
 

 .סבא-כפר עם התשלומים הסדר את מראש לעיון לקבל מבוקש
 לא האם. לחודש ₪ 151,111 של בסך חודשים 21 על נפרש החוב, הידיעה למיטב
 ?זה חוב לכיסוי ארוך לטווח הלוואה נלקחה לא מדוע? המועצה תקציב על מכביד

 
 המועצה ראש תשובת

 
-כפר עיריית עם המסתמן ההסדר. החוב לפריסת סבא-כפר עיריית עם בכתב הסכם נחתם טרם
 הרשויות ראשי בין, פ"בע, עקרונית הסכמה קיימת. מ"מו של ראשוניים בשלבים הינו סבא

 .שלוש – שנתיים למשך החוב את לפרוש
 .יותר ארוכה לתקופה החוב לפריסת סבא-כפר עיריית גזבר עם מגעים מנהל המועצה גזבר

 בכל. המועצה קופת על מיד יכביד שלא באופן החוב לתשלום אפשרית דרך כל בוחנים אנו
 שנטלה המילוות במיחזור הכדאיות את תבחן ואף שלה ההחזר כושר את תבדוק המועצה, מקרה

 .השנים במהלך
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 ריסת פ: אם נקבל הלוואות ממוסדות בנקאיים בתנאים נוחים יותר, נוותר על הסדר שלמה קטן
 החוב המסתמן עם עיריית כ"ס.        

 
 הביניים חטיבת אגף תיבני – סלוצקי ערן .ד

 
 של החדש האגף את לבנות שמתחילים המועצה ראש ציין הקודם לפרוטוקול 12' בעמ

 .וחצי שבוע, שבוע בתוך הביניים חטיבת
 ?עומד זה איפה מתעכב מדוע.  וחצי מחודש למעלה חלפו

 
 :המועצה ראש תשובת

 
 ל"ומשכ הזוכה הקבלן, המועצה בין המשולש ההסכם בחתימת עיכובים חלו החגים בשל

 .עבודה התחלת צו ובהוצאת
 הקרובים הימים במהלך כי תקווה ואנו הבנייה להתחלת המחסומים כל הוסרו, כיום, למעשה

 (.ב"העבודה וכיוצ אתר גידור ,מבנים סימון)בשטח בהתארגנות הקבלן יחל
 

 קייץ שיפוצי – סלוצקי ערן .ה
 

 .קיץ לשיפוצי ₪ 511,111 חיצוניים ממקורות ל"ז חסדאי השיג קודמת שנה בקיץ
 וממקור מהשוטף, ₪ 281,111 -בכ אודי בתקופת עוד ץהקי שיפוצי תוקצבו השנה
 .הפיס מפעל – חיצוני
 התקציב את שהגדיל( 5/5) הקודמת הישיבה לפרוטוקול ציין המועצה ראש, בפועל

 שבחודש( 25' עמ שם) הוסיף והגזבר( לפרוטוקול 25' עמ) ₪ למיליון ץהקי לשיפוצי
 את לממן מנת על 5115 תקציב של עדכון ההמועצ לחברי יעביר נובמבר או אוקטובר

 .קיץ לשיפוצי שנלקחו ליוןימ החצי
 ?מהיכן? חיצוניים ממקורות הוא מהסכום כמה – השאלה

 ?5115 שני רבעון ח"דו נוכח בפרט,  הסכום יתרת את לממן אמורים מהיכן
 

 המועצה: ראש תשובת
 

 לצרכים ומיטבי הולם מענה לתת נועדה 5115 יץק שיפוצי תקציב הגדלת על החלטה כי, ברי
 טל בגבעת הילדים גני, מיוחד חינוך גן) שבהקמה ולאלה הקיימים החינוך מוסדות של החיוניים

 (.ב"וכיוצ
 בין, יצביע אשר המועצה לאישור מתוקן תקציב יובא הקרוב בזמן, המועצה גזבר שהודיע כפי

 העברות בדרך בין, הקיץ שיפוצי של הסכום יתרת למימון התקציביים המקורות על, היתר
 . התקציב הגדלת של בדרך ובין לסעיף מסעיף

 
 בלה ייץ מומנו חלקם מהתקציב השוטף וחלקם מתקציבים חיצוניים שק: שיפוצי הקשלמה קטן

 , מפעל הפיס וכיוצ"ב(.ד החינוךרשמ)ומגופים אחרים המועצה ממשרדי הממשלה         
 

 מקור תקציבי מאושר. : לא ניתן להוציא הוצאות ללאגדי טפרמן
 

 : עפ"י תקנון ניהול ישיבות, רק מי שהגיש את השאילתא יכול לשאול שאלות      עו"ד חייקין
 הבהרה.                    
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 עבירות בנייה לכאורה של משה אופיר ואמנון כרמי–קובי רובשיץ  .ו
 

 סטאטוס המעודכן בנושא.המבוקש לדעת מהו 
 

 תשובת ראש המועצה
 

לדברי התובע העירוני, עניינם של חברי המועצה משה אופיר ואמנון כרמי נמצא עדיין בטיפול 
 מול היועץ המשפטי לממשלה.

לכשתתקבל ההחלטה בעניינם או בעניינו של מי מהם, ננהג בשקיפות מרבית ונודיע על כך 
 לחברי המועצה.

 
 הצעות לסדר .2

 
 הליבה(.ציוני המיצ"ב )במקצועות  -אמנון כרמיא. 
 ציוני הבחינות הפנימיות של חט"ב חצב )במקצועות הליבה(. -זיו סימוןב. 

 
 כמו כן,שולה   בשל הקשר בין שתי ההצעות, מוסכם לקיים דיון מאוחד בהן. שלמה קטן:  
 רונן מנהלת מח' החינוך הודיעה כי תעדר מישיבה זו עקב אירוע אחר שהיא                            

 חייבת להשתתף בו.                     
 תוצאות ציוני המיצ"ב באלפי מנשה במקצועות הליבה, גם בהשוואה לנתונים           אמנון כרמי: 

 נמוכות למדי. סבורני, כי יש להציב בתחום החינוך יעדים ומטרות   ,הארציים                       
 ממקצועות הליבה, תוך קביעת מדדים שניתן שניתן    לשנים הבאות בכל אחד                        
 לכמתם ולבודקם. יש לדון בנושא זה בכובד ראש בפורום חינוך מאחר ומדובר                       
 נו, ויפה שעה אחת קודם.יבעתיד ילד                       

 )מקריא קטעים ממכתבה של שולה רונן בנושא(.   שלמה קטן:
שפה -מיצ"ב תש"ע צופה שרון ובחט"ב חצב בשני תחומי דעת "...ניתוח

 אינם מחמיאים )יש ירידה בהישגים(..." -ומתמטיקה עברית
 הוא הדין לגבי נתוני מיצ"ב תשע"א במדעים ואנגלית.                       
 "אף שהנתונים בחצב הם גבוהים בהשוואה ארצית, אין לנו סיבה לשמוח כי                                    
 מכלל בתי הספר 11%התוצאות במתמטיקה במיוחד מאוד לא מחמיאים )רק                        

 בארץ גבוהים מחצב(."
 בגיוס קשיים  מנהלת מח' החינוך מונה מספר סיבות לנתוני מיצ"ב אלה כגון:

 ריכוז  קבוצת ילדים מאובחנים לקויי למידה וקשיי קשב, מורים טובים,
 הענות ירודה של ההורים  ,מכלל תלמידי שיכבה ט'( 54%ות )והתנהג

 , שחיקה מתמדת של מורים וותיקים ועוד.ותלמידים לקורסי תיגבור
 הספר – יתספר ומפקחת ב -' חינוך תקיים דיון עם מנהלות בתימנהלת מח
 רוץ דרכים יצירתיות ואסרטיביות לשיפור המצב.על מנת לפ

 תי את מנהלת המתנ"ס לנקוט בשיווק אגרסיבי על מנתיכמו כן, הנח
 לגייס תלמידים להשתתף במרכזי הלמידה גם במחיר של סבסוד הפעילות 

 ע"י המועצה.
 
 .םבעניין מרכזי הלמידה, בקיץ האחרון היתה השתתפות דלילה של תלמידי      גדי מנהיים: 

 ספר והמתנ"ס מתכננות שיווק אפקטיבי של לימודי תיגבורה -יתב מנהלות                         
 במקצועות הליבה. אגב, תלמידים שהשתתפו "בתכנית מעברים" במרכזי                         

 הלמידה שיפרו את הישגיהם הלימודיים.                  
 ה דיון, בהשתתפות המפקחת על מתמטיקה כמו כן, מנהלת חט"ב חצב ערכ
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 והצוות החינוכי, בו נבחנו תוצאות המיצ"ב.   
 המיוחד משפיעה על רמת ההישגים.מהחינוך י לציין, כי קבוצת התלמידים ואר

 ספרה  -יתים האחרונות מגיעים כמעט כולם לבתלמידי חט"ב חצב בשנ
 21-בכפ"סהתיכוניים העיוניים )סף הקבלה לתיכונים אלה: 

 (.55-באורט שפירא
 יחידות לימוד. 8-2 הלומדים אנו חושבים על דרכים להגדלת מספר התלמידים

 בשנים האחרונות חל שינוי בשיטת הלימוד במקצוע המתמטיקה בארץ
 שהתלמידים טרם הפנימו והסתגלו אליה.

 
 ה שואפים מועצייתכן ומצבנו לא רע יחסית לממוצע הארצי אך אנו חברי ה  לוי:-דליה נחום

 ליותר. איננו מרוצים מרמת ההישגים במיצ"ב. 
 א דרכים כיצד ניתן לקדםויש לקיים סיעור מוחות בפורום החינוך ולמצ                   

 את תלמידנו, בעיקר במקצועות הליבה. 
 ת בתחומים אחרים.ויש לנו גם קבוצות תלמידים שמצטיינ 
 עמוד בראש סדר יומו של פורום חינוך.אני ממליצה שנושא נתוני המיצ"ב י 

 
 ראוי לציין, כי בבתי הספר התיכוניים בכפ"ס התלמידים המצטיינים :        גדי מנהיים

 השכבתיים מרביתם מאלפי מנשה.                          
  

 הנושא רציני מדי מכדי לדון בו בחטף במסגרת הצעה לסדר ויש לדון בו        משה אופיר:
 פורום החינוך.ב  

 עביר את הדיון בנושא לפורום החינוך אשר יגיש את מסקנותיוהאני מציע ל     
 והמלצותיו למועצה.  

 
 כמה נתונים שלגישתי היו חסרים בסקירה של מנהלת מח' חינוך. זו שנה          זיו סימון:

 ראשונה שנתוני המיצ"ב פורסמו ברבים. צריך לראות מה היו נתוני
 בשנה הקודמת ולבחון את המגמה.המיצ"ב 

 מתלמידי אלפי מנשה נעזרים במורים פרטיים  84% -עוד נתון שחסר
 יםבממוצע ארצי. כלומר, יש יכולת כלכלית להורי התלמיד 85%לעומת 

 עפ"י נתוני המיצ"ב יותר ממחצית .לטעמי, המצב נורא באלפי מנשה.
 רו אתמהם לא עב 81%-ו 21התלמידים במתמטיקה מתחת לציון 

 הבחינות.
 על מנת שהדיון בפורום החינוך יהיה אפקטיבי יש להעמיד בפניו נתונים

 תוצאות בחינות פנימיות במקצועות הליבה בשנים האחרונות. :כגון ,נוספים
 החינוך לכלול את כל האספקטים, לרבות נושאי תקשוב  םעל הדיון בפורו

 כיתות חכמות ( בחט"ב חצב וכיוצ"ב. ,)מחשוב
ת שהדיון בנושא יהיה אפקטיבי ויניב תכנית מושכלת וארוכת טווח יש על מנ

 ללבן את הנושא במסגרת צוות היגוי מצומצם.
 
 

 פורום החינוך הרחב מוסמך למנות ועדות משנה על מנת לדון ולהגיש :       שלמה קטן
 מסקנות והמלצות בנושאים מסוימים.

 
                           

 ובכל מיצ"בהמחליטים פה אחד להעביר לפורום חינוך את הדיון בנתוני             :החלטה
 תלמידי חט"ב חצב יאספקטים אחרים הנוגעים לכך )לרבות נתוני הישגה

 במקצועות הליבה(.בבחינות הפנימיות 
 פורום החינוך יגיש למועצה את ממצאיו, מסקנותיו והמלצותיו בנושאים

 אלה, בהקדם האפשרי.
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 מינוי/גריעת דירקטורים בחכ"ל אלפ"ש ומינוי מ"מ ליו"ר החברה–גדי טפרמן ג.   
 

 קיבלנו את חוות דעתו של היועמ"ש למועצה לפיה עפ"י תקנון החברה ניתן :       גדי טפרמן
 חוק נציגי המועצה בגוףהוכי עפ"י   12-להגדיל את מספר הדירקטורים ל

 ככל האפשר, יחסי הכוחות של הסיעות ,המנהל בחברה ייבחרו כך שיישמרו
 במועצה.

 אנו מבקשים לפעול לאורה של חוות דעת זו ולצרף לגוף המנהל של החברה
 את יעקב רובשיץ ולמנותו כמ"מ יו"ר החברה וכן  את ערן סלוצקי.

 מקרב נציגי הציבור אנו מבקשים למנות את מיקי ויינשטיין ועו"ד אורית
 מועמדותם ע"י הועדה לבדיקת כשירותם  לאישור ,גילדר בכפוף, כמובן

 והתאמתם של מועמדים לכהונה מטעם המועצה בגוף המנהל של תאגיד
 עירוני.

 
 צוג הולם של נשים בגוף המנהל של החברה?יומה עם חובת י         משה אופיר:

 
 

 רק לגבי נציגי המועצה בגוף המנהל של תאגיד עירוני ,חוקהעפ"י   עו"ד ברוך חייקין:
 שאינם חברי המועצה "יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים,      

 בנסיבות העניין". ,ככל שניתן     
 

 אמנון כרמי עובד בהתנדבות מלאה ומשקיע שעות רבות מזמנו ומכישוריו       שלמה קטן:
 כיו"ר אינני חייב להאציל מסמכויותיי  לטובת קידום ענייני החברה.

 מדובר בנקמנות גרידא.דעתי, . ללאחר 
 
 

 לא אוהב את ההערה האחרונה של ראש המועצה בבחינת "הכלבים נובחים        ערן סלוצקי:
 לכולנו מטרה משותפת אחת והיא טובת התושבים  .והשיירה עוברת"     

 והיישוב.  
 

  עד היום אמנון כרמי לא קידם או עשה דבר ושום פרויקט של החברה          גדי טפרמן:
 הכלכלית לא יצא לפועל.   

 
 הם נת יהיו חברים בדירקטוריון החברה.יש לי עניין שהמועמדים שציי         שלמה קטן:

 אנשים ראויים.  
 

 הנציגים בתאגיד העירוני ימונו כך ששליש מהם יהיו מקרב מועצת :    עו"ד חייקין ברוך
 יהיו מקרב הציבור.הרשות, שליש יהיו מקרב עובדי המועצה ושליש         
 ראוי לציין, כי הנציגים בגוף המנהל של החברה מקרב עובדי המועצה         
 והציבור חייבים אישור של ועדת המינויים.        

 
 מבחינת ההרכב, אין לי בעיה עם מספר חברי המועצה בדירקטוריון              משה אופיר: 

 "מ ליו"ר החברה אשר מסוגל ויכוליש למנות מ,החברה. יחד עם זאת         
 להשקיע מזמנו לטובת קידום ענייני בחברה.        
 לטיפול (ש"ש 11 -כ)מבחינה זו, אמנון כרמי משקיע שעות על גבי שעות         
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 החברה. אם קובי רובשיץ מסוגל לפנות את זמנו ומרצו ולתרום יבנושא
 עם אמנון  בעיה שישתף פעולהמיכסת שעות כאלה בענייני החברה, אין לי 

 כרמי. בואו נעשה חודש נסיון על מנת לראות האם קובי רובשיץ מסוגל 
 לעמוד במטלות התפקיד ובזמן הכרוך בביצועו.

 
 

 מדובר במאבק כוחני של הורדת ידיים. מי שרוצה להיות מ"מ יו"ר         לוי: -דליה נחום
 ולא רק להנות מתארים. החברה  חייב להוכיח שהוא מסוגל לכך        
 לא .רובשיץ לא מסוגל להשקיע את הזמן הדרוש לביצוע התפקיד        
 די בתואר של כבוד.        

 
 

 )גדי טפרמן, זיו סימון וערן רובשיץ יצאו מאולם הישיבות(
 
 
 

 מי בעד להסיר את  הצעתו של גדי טפרמן מסדר היום? -הצבעה       שלמה קטן:
            .לוי   -ודליה נחום  אמנון כרמי, משה אופיר, שלמה קטן, -בעד
 אין.-  נגד

 אין )יתר חברי המועצה לא הצביעו כלל(. -נמנעים
 

 מחליטים ברוב מוחלט של חברי המועצה )אהוד לוי ויעקב רובשיץ            החלטה:
  להסיר את הצעתו לסדר היום של טפרמן בהצבעה( לא השתתפו כלל

 מסדר היום.
  

 
 צילום ישיבות מועצה -ד. משה אופיר

 
 

 אני סבור שלאור תרבות הדיון הירודה והאוירה העכורה בישיבות המועצה     משה אופיר:
 בות אלה  ירסן את חברי המועצה שלא מכבדים יהאחרונות, צילום של יש

 את חבריהם לשולחן המועצה.
 ריסוניםזה אינטרס של כולנו לצלם את ישיבות המועצה כדי ליצור 

 ובלמים ונורות אזהרה בפני אלה שמדרדרים את השיח הציבורי.
 אין כאן עניין של קואליציה ואופוזיציה.

 
 משה אופיר תורם רבות  ההיתממות של משה אופיר ממנו והלאה.:       גדי טפרמן

 לתרבות הדיון הרעה ולאוירה העכורה בישיבות המועצה. אני מתנגד
 חר וישיבות המועצה האחרונות הפכו לקרקסמועצה מאהלצילום ישיבות 

 ולתיאטרון רחוב. מה שחשוב באמת הוא מה  משמיע חבר מועצה ולא איך 
 איך הוא נראה.
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 יכול להיות שאתה צודק שגם לי יש חלק בתרבות הדיון הלא נאותה,      משה אופיר:

לתרבות ישיבות המועצה ירסן גם אותי. אני לא היחיד שתורם צילום ואולי 
 עכורה זו.

 
 קק לצילומים.זיתשפר את דרכיך מבלי לה       גדי טפרמן:

 
 עד כה לא היתה לי עמדה חד משמעית בנושא ואני נמצא בהתלבטות מאחר:       שלמה קטן

 יש שיקולים לכאן ולכאן.בנושא זה ו   
 לאחרונה המועצה מתנהלת בצורה לא עניינית, וייתכן וצילום ישיבותיה 

 ים את המגמה. בואו ונבחן את המצב במשך מספר ישיבות.רק יעצ
 

 לאור דבריו של ראש המועצה, אני מסכים להוריד את ההצעה מסדר היום.     משה אופיר:
 
 

 מחליטים פה אחד להוריד את הצעתו של משה אופיר מסדר היום.:           החלטה
 
 
 . איוש מחדש של ועדות החובה של המועצה2
 

 מוסכמות של הרכבי ועדות החובה של  רשימותהצדדים עשו מאמץ להגיע לשלמה קטן:           
 המועצה אך ללא הצלחה.      

 
 

 ועדת הנהלה:
 

 אני מציע כי לועדת ההנהלה ימונו: ראש המועצה )יו"ר(, דליה נחום לוי,   שלמה קטן:
 ומשה אופיר. אמנון כרמי 

 
 לוי ואמנון -לועדת ההנהלה ימונו: ראש המועצה, דליה נחום אני מציע כי       גדי טפרמן:

 כרמי.
 

 כן, ראוי לציין כי -כמו .ניתן לצרף משקיפים לוועדה   עו"ד ברוך חייקין:
 וועדת הנהלה הינה הנהלת קואליציה. כן ראוי להוסיף כי חבר ועדת  בד"כ     
 ביקורת אינו יכול לכהן כחבר בועדת הנהלה.      

 
  הצעה מול הצעה:              הצבעה

 
 אמנון כרמי ומשה אופיר.,  לוי -שלמה קטן, דליה נחום:    בעד הצעת ראש המועצה

 
 גדי טפרמן , יעקב רובשיץ, ערן סלוצקי, זיו סימון ואהוד לוי.       :בעד הצעת גדי טפרמן 

 
 

                     לוי –מחליטים ברוב דעות החברים למנות את שלמה קטן )יו"ר(, דליה נחום             :החלטה
 ואמנון כרמי כחברי ועדת הנהלה.                          
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 ועדה לענייני ביקורת
 

 חבר בועדת ביקורת. האני מציע שמשה אופיר יהי גדי טפרמן:
 

 חבר בועדה זו.אני מתנגד להיות  :משה אופיר
 

 :            מחליטים פה אחד למנות את זיו סימון )יו"ר(, יעקב רובשיץ וערן סלוצקי החלטה
 לענייני ביקורת. ועדהה כחברי 

 
 

 ועדת מכרזים
 

 וגדי טפרמן כחברי ועדת לוי-, דליה נחוםלמנות את זיו סימון )יו"ר(  מציע :       אניגדי טפרמן
 מכרזים.

 
 וגדי טפרמן כחברי ועדת  משה אופיר:      אני מציע למנות את זיו סימון )יו"ר(, שלמה קטן

 מכרזים.
 

 משה אופיר  ,למנות את זיו סימון )יו"ר( פה אחדמחליטים            :החלטה
 וגדי טפרמן כחברי ועדת מכרזים.

 
 

 ועדת מל"ח 
 

 מחליטים פה אחד לצרף ולמנות את נאוה ארצי )מנהלת המתנ"ס(, תומר             :החלטה
 ובנצי נחל )רמ"ט מל"ח במקום משה כרמלי( לועדת (שוטר קהילתי)יהודה 
 מל"ח.

 
 ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

 
 ,מחליטים פה אחד למנות את אמנון כרמי )יו"ר(, ערן סלוצקי, גדי טפרמן            :החלטה

 גרינבוים,מירה מידן,אתי כהן, אייבי מוזס, שלמה שועאי, יוסי אדיבדגנית 
 וחיה סרמן כחברים בועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור.

 
  

 ועדה לאיכות הסביבה
 

 להקים פורום התייעצות בנושא שיפור פני היישוב. בדעתי        שלמה קטן:
 

 לוי, –מחליטים פה אחד למנות את אהוד לוי )יו"ר(, זיו סימון, דליה נחום              : החלטה
 ואמיר סופרין ב אוחיון, אייל הראל, אווה אופירגדי טפרמן, יצחק בסון, יעק  
 כחברים בועדה לאיכות הסביבה.  
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 ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים
 
 

 פוגע ,ם אותי במהלך ישיבת המועצה עו"ד עמית זילברג לא מפסיק לצל       גדי טפרמן:
 בפרטיותי ומפריע למהלך התקין של הישיבה. אני דורש מראש המועצה

 להוציא את עו"ד זילברג מחוץ לאולם הישיבות. 
 

 הצילומים, אינני רואה צורך בהוצאתו של את אני מורה לעו"ד זילברג להפסיק       שלמה קטן:
 עו"ד זילברג מן העולם לאחר שחדל לצלם. 

 
 אני עומד בתוקף על הוצאתו של עו"ד עמית זילברג מאולם הישיבות מאחר       גדי טפרמן:

 )עמית זילברג נותר באולם(. זהר בתחילת הישיבה להימנע מצילוםוהוא כבר הו       
 פרמן, שלמה אנו מציעים למנות את ערן סלוצקי )יו"ר(, גדי ט ,לגופו של עניין

 רבקה מנדל, גדי מנהיים, דבורית אטי מדרר,  שולה רונן, לוי, -קטן, דליה נחום
 למלחמה  תג הרשות הלאומילוי, תומר יהודה ונצי-, יוסי חדד פינקלשטיין

 בסמים כחברים בועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים.
 

 לל שפורמלית הוא שייך לסיעת לא ניתן לכפות עלינו את ערן סלוצקי רק בג     לוי:-דליה נחום
 ראש המועצה. בנסיבות הענין אני מבקשת להסיר את מועמדותי כחברה             

 ועדה.ב    
 

 אני מבקש לאחר גמר ההצבעות על הרכבי הועדות להעביר לבדיקתי את        עו"ד ברוך חייקין:
   יחסי של ההרכבים הסופיים של הועדות על מנת לבדוק את הייצוג ה        
 סיעות המועצה בועדות אלה.        
     למרות  י וערן סלוצקי לא פרשו מסיעותיהם.למיטב ידיעתי, אמנון כרמ        
 הלא טבעי, אין פתרון לכך בחוק. המצב        

  
 .כנראה, שחברי הקואליציה לא מעוניינים להיות חברים בועדה כה חשובה           גדי טפרמן:

 
 

 אתם הדחתם את דליה מראשות המועצה.           קטן:שלמה 
 

 מחליטים פה אחד למנות את ערן סלוצקי )יו"ר(, גדי טפרמן, שלמה קטן,              :החלטה
 נקלשטיין,ישולה רונן, אטי מרדר, רבקה מנדל, גדי מנהיים, דבורית פ  
 לוי, תומר יהודה ונציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים -יוסי חדד  
 כחברים בוועדה למאבק בנגע הסמים הקשים.  

 
                

 ועדת תמיכות
 

 עדת התמיכות עד לדחות את ההחלטה על מינוי הרכב ומחליטים פה אחד             :החלטה
 ועדה.ת דעתו של היועהמ"ש בנושא הרכב הלקבלת חוו
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 ועדת הנחות
 

 מחליטים פה אחד לצרף ולמנות את גדי טפרמן במקום פנינה רום כחבר בועדת            :החלטה
 הנחות.                          

 
 
 ת רכישה מהציונות הדתית להשתתפות במכרז של שיווק הדירות בגבעת טלפניית קבוצ. 5
  

 הפצנו בקרב חברי המועצה חומר רקע על הקמת קבוצת רכישה מהציונות       שלמה קטן:
 לאומית )בוגרי צה"ל ואנשי הייטק שחלקם גרים ביישוב( אשר מטרתה-הדתית

 להשתתף במכרזי השיווק של הדירות בגבעת טל.
 אני מעלה את הנושא לדיון על מנת לשמוע עמדת חברי המועצה בעניין.

 לנציג קבוצת הרכישה, מר שמעון מלכה.אני מעביר את רשות הדיבור 
 
 

 שנים. אנו שבעי רצון ממערכת החינוך המקומית.  18-אני תושב היישוב מזה כ   שמעון מלכה:
 מטרתנו הינה להשביח את ההון האנושי ביישוב ע"י הגירה של אוכלוסיה חזקה 

 מהאזור.
 כת חברי מסורתיים. אנו מבקשים את תמי-מתושבי היישוב הינם דתיים  11%-כ

 צת אוכלוסיה גדולה )לפחות והמועצה בפרויקט ציוני לאומי של התיישבות קב
 ואיכותית בגבעת טל.משפחות(  521

 
 מה אתם מצפים מן המועצה, שהרי אין לה סמכות בעניין?עו"ד ברוך חייקין: 

 
 ט כל קבוצת משקיעים ששמה הון בוחנת את מידת הסיכון הגלומה בפרויק       שמעון מלכה:

 רבות לגיוס משקיעים.. קונצנזוס ביישוב תורם לביצועו האם יש התנגדויותו    
 

 איך לדעתכם הקבוצה תשפיע על אופי השכונה החילוני, לרבות בענין               זיו סימון:
 שבת?  שמירת     

 
 תכם לכוכב יאיר ואורנית אשר יעידו על חיים משותפים תוך אני מזמין א       שמעון מלכה:

 כבוד הדדי וסובלנות. אני בעד אוכלוסיה מעורבת ונגד חיים בגטו.   
 

 כיצד הפרויקט ישפיע על בית הספר בשכונה?             זיו סימון:
 

 ספר  אם תהיה כמות תלמידים דתיים מספקת לא יהא מנוס מלהקים בית           שלמה קטן:
 ממ"ד במימון משרד החינוך.    

 
 

 חילוניים. אנו רוצים מכם הצהרה כי -ביחסי דתייםקוו  - ביישוב יש סטאטוס            גדי טפרמן:
 מירקם היחסים העדין בין דתיים לחילוניים ביישוב לא יופר.    

 
  ל ושל גבעת טל אין לנו כוונה לשנות את האופי החילוני של היישוב בכל       שמעון מלכה:

 בפרט.                             
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 היה לקבוצה ועדת קבלה?האם ת     לוי:-דליה נחום
 

 יש איסור בחוק להקים מנגנון של ועדת קבלה.שמעון מלכה:         
 

 במיתחם נפרד בשכונת גבעת טל?האם אתם מעוניינים להתיישב  גדי טפרמן:             
 

 כן, אבל השכונה לא תהיה סגורה.שמעון מלכה:          
 

 בפאתי היישוב והשניה ביישוב אחת  –דתיות באורנית הוקמו שתי שכונות        אשר שטיינמץ: 
 הישן.      
 השכונה מבודדת ואין לחילונים  בשכונה בפאתי היישוב יש מחסום אך      
 יה סגורה אך מרצון וזה לא מפריע שכונה השניהביישוב התנגדות לכך. גם       
 לחילונים ביישוב.      

 
 אני חוזר ואומר אין למועצה סמכות בעניין ומדובר בהצהרה שאין לה   עו"ד ברוך חייקין:

 אופרטיבית.    -משפטית  משמעות     
 

 ברוב מוחלט של דעות החברים )זיו סימון נמנע( מחליטים  ליתן את          :   החלטה
    המועצה מברכת על היוזמה של קבוצת רכישה איכותית  ההצהרה כדלקמן:

   לאומית להשתתף במכרזים של שיווק דירות באלפי -מקרב הציונות הדתית 
   החילוני של  ושמרו צביונימנשה  בכלל ובגבעת טל בפרט ובתנאי שי

הקיים בין דתיים לחילוניים ביישוב בבחינת "חיה ותן  קוו-היישוב והסטאטוס 
המועצה תעודד כל יוזמה של קבוצות רכישה איכותיות אחרות  לחיות".

להתמודד במכרזי השיווק שיתפרסמו באלפי מנשה תוך שמירת  שתחפוצנה
 דלעיל. העקרונות

 
 ב'-בקשות להקצאות קרקע להקמת בתי כנסת בשכונות צוותא א' ו. 4
 
 
 קיבלתי פניות רבות לאשר הקצאת קרקע להקמת בתי כנסת בשכונות      קטן:שלמה  

 אוכלוסיית בית ת המקלט ברחוב עצמון את המתפללים.צוותא א'. כיום משר
 הכנסת הולכת וגדלה והמקלט צר מלהכיל אותם.

בפניכם מונחת פניה של עמותת "חסד לאברהם אליהו" להקצאת קרקע 
הדרום מערבי של רח' גלעד יש שטח חום מתאים בצד  בשכונת צוותא א'.

שלבים לחיזוק האמונה "כן קיבלתי פנייה נוספת של עמותת -כמו לצורך זה.
ברח' סנונית. מדובר בקבוצת  כנסתלהקצאת קרקע להקמת בית "  היהודית

 מתפללים צעירה למדי ובשלב זה אין קרקע מתאימה במקום.
 

 אני מתנגדת להקמת בית כנסת  .דובר בבית כנסת מעורבבשכונת צוותא א' מ  לוי:–דליה נחום 
 עדתי.   

 
 אני מפנה את תשומת ליבכם לכך שהמועצה לא מוסמכת לאשר היום    עו"ד ברוך חייקין:

 הקצאות קרקע ועל העמותות המבקשות זאת לפעול עפ"י נוהל בהקצאת                  
 בתמורה סמלית. קרקע או מבנה ללא תמורה או                  

 
  

 
 המועצה רואה בעין יפה הקמת בית כנסת ראוי ומתאים בשכונת צוותא א'              :החלטה

 ועל הגוף המבקש הקצאת קרקע למטרה זו לפעול עפ"י נוהל הקצאת קרקע           
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 או מבנה ללא תמורה.            
 
 
 ( בע"מ1545מנשה ). מינוי מ"מ ליו"ר הדירקטוריון של החכ"ל לאלפי 5
 
 

 מאחר והנושא כבר נידון והורד מסדר היום במסגרת הדיון בהצעה לסדר,         שלמה קטן:
 אני מבקש להורידו מסדר היום.                         

 
 מחליטים פה אחד להוריד את הנושא מסדר יומה של המועצה בשל דיון בו :           ההחלט

 במסגרת הצעה לסדר.
 

 5115ת נ( בע"מ לש1545דו"ח בדיקה על התנהלות כספית ומינהל תקין בחכ"ל לאלפ"ש ). 11
 

 הפצנו בקרב חברי המועצה העתק פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חכ"ל אלפ"ש       שלמה קטן:
בדו"ח בדיקה של משרד הפנים על  ,אשר דן, בין היתר 21.5.15מתאריך 
ואת הפעולות  5115כלית לשנת כספית ומינהל תקין בחברה הכל התנהלות

 שנעשו עד כה לתיקון הליקויים שפורטו בדו"ח זה.
 ליקויים.האני ממשיכים במלאכת יישום המלצות הדו"ח ותיקון    

 
 

 פרוטוקול ישיבת דירקטוריון חכ"ל אלפ"ש מחליטים פה אחד לאשר את           :החלטה
משרד הפנים על התנהלות ככל שהוא נוגע לדו"ח הבדיקה של  21.5.15  מתאריך

חסות הנהלת החברה והתיי 5115 לשנת כספית ומינהל תקין בחכ"ל אלפ"ש
 ולאופן טיפולה בתיקון הליקויים נשוא הדו"ח.לממצאי הביקורת 

 
 אישור פתיחה ו/או סגירה ו/או עדכון של תב"רים. 11
 

 "רים חדשים,תב -סוגים: האחד 2-בפניכם טבלה מפורטת לאישור תב"רים מ   אילן דולב:
 עדכון תב"רים ו/או העברת יתרות  -סגירת תב"רים שיתרתם אפס, והשלישי -השני        
 בין תב"רים שהפעילות בהם נסתיימה.        

 
 

 סגירת תב"רים עידכון תב"רים ו/או תב"רים ו/או   על אישורמחליטים פה אחד :      החלטה
 עפ"י הטבלה המצ"ב.      

 
 
 
    

______________________  ______________________ 
 יעקב אוחיון          שלמה קטן                
 מזכיר המועצה          ראש המועצה              

 
 


