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. 77. אנחנו פותחים את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' ערב טוב : אהוד לוי

סעיפים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. נתחיל לפי הסדר  8יש לנו פה 

  שרשום בדף שקיבלתם. 

 

 .73אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  .1

 

, 73ת הפרוטוקול של הישיבה מן המניין מס' אנחנו רוצים לאשר א : אהוד לוי

 ישיבה שהיתה מוקלטת ומשוכתבת, ואני מאמין שאין בעיה עם זה.

 מישהו מתנגד?  : עו"ד חייקין ברוך
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לאשר את פרוטוקול ישיבת  מר משה אופיר( –ברוב קולות )נמנע מחליטים  : החלטה

 200מועצה מן המניין מס' 

 

ישוב )מתחת דלק 'מוזס' ועד בניין המועצה( "דרך חסדאי אליעזר אישור קריאת כביש הגישה לי .7

 ז"ל".

 

רוצים לקרוא לכביש של הגישה ליישוב  לפי בקשה של משפחת אליעזר, : אהוד לוי

מצומת מוזס עד כיכר המועצה, שייקרא הכביש הזה דרך חסדאי 

אליעזר. אני חושב שזה ראוי, אני חושב שזה יהיה גם מאוד מכובד. 

גם נבדוק במשפחה אם יהיו דברים שנוכל להנציח עוד מקומות. אנחנו 

אבל עוד פעם, זה הכל בתיאום עם המשפחה, באמת מקומות שנוכל 

לקרוא את שמו עליהם, אז אנחנו נעשה את זה. אני כמובן אביא את זה 

 לפניכם, לפני ישיבת המועצה. 

ך, שבוועדת המלגות על הדר אני רוצה בהקשר הזה, לפני שאנחנו נדבר : פנינה רום

שבועיים החלטנו שהמלגות החל מהשנה ואילך  שהתקיימה לפני

 תהיינה מלגות על שם חסדאי, ואישרה את זה ועדת המלגות. 

 .לגבי הקריאה של הדרך על שם חסדאי : אהוד לוי

 זו תהיה דרך חסדאי? צריך לתת איזשהו מונח.  : לוי-דליה נחום

 , כמו שיש דרך יצחק רבין. דרך חסדאי אליעזר : אוחיון יעקב

 כתוב פה ז"ל, זה לא יהיה ז"ל כי זה לא מקובל, זה לא נכון היה.  : אהוד לוי

 שלא יקראו לזה רחוב או משהו.  : לוי-דליה נחום

 לא. דרך, כמו שכתוב פה. : אהוד לוי

הכביש הוא מחוץ לתחום השיפוט לפני ההצבעה יש לי רק הערה אחת.  : עו"ד חייקין ברוך

 ל היישוב, לכן הצבעה שלכם מותנית באישור הגורמים המוסמכים. ש

 ואם זה מהכניסה ליישוב?  : זיו סימון
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מהכניסה ליישוב אפשר לקרוא. יש אמנם ועדת שמות וכד', אבל פה  : עו"ד חייקין ברוך

 אנחנו מליאת מועצה וזה מקרה חריג. 

שזה יהיה מהכניסה  אפשר להגיד שזה מזה, ובמידה ולא יאושר אז : זיו סימון

 ליישוב?

בשלב אחד ואם תהיה בעיה, אז בסדר, נדבר על לא, אנחנו נעשה את זה  : אהוד לוי

אני חושב  זה. אבל בעיקרון אנחנו רוצים לקחת את זה בצורה הזאת.

שזה ראוי, המשפחה מאוד ביקשה. אני מעלה את זה פה בפניכם ורוצה 

 ו שיש מתנגדים. לדעת אם אנחנו מצביעים על זה בפה אחד א

 אני לא מתערב בכל מה שקורה עם משפחת אליעזר.אני נמנע.  : משה אופיר

 אז כולם מסכימים למעט אחד נמנע?  : עו"ד חייקין ברוך

 למעט אחד נמנע.  : אהוד לוי

 

לקרוא לכביש הגישה ליישוב )מתחת דלק 'מוזס' ועד בניין מחליטים פה אחד  : החלטה

 0הגורמים המוסמכיםכפוף לאישור ב ,יעזר"המועצה( "דרך חסדאי אל

 

 הצטרפות עו"ד גדי טפרמן כחבר מועצה. .0

 

, אבל גבי טפרמן, ברוך הבא למועצה. לצערי בנסיבות הקשות האלה : אהוד לוי

אני מברך אותך בשם כולנו, ושנהנה ממך. ההצטרפות של גדי, אין פה 

 עניין של הצבעה או משהו כזה. 

 למען הסדר.  : עו"ד חייקין ברוך

 

מינוי עו"ד זיו סימון ליו"ר ועדת מכרזים ומינוי עו"ד גדי טפרמן  –מינויים בוועדת מכרזים  .4

 לחבר ועדת מכרזים במקום אהוד לוי.

 

מכיוון שאני הייתי יו"ר ועדת מכרזים וכעת כמ"מ ראש המועצה וראש  : אהוד לוי
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מכיוון שאני  המועצה בפועל, אני לא יכול לשמש יותר כיו"ר הוועדה,

מקבל בסיכומו של יום את המלצת הוועדה ואני יכול לדחות אותם או 

, וגדי לקבל אותם. אנחנו נמנה את זיו סימון שיהיה יו"ר הוועדה

 שיהיה במקומי כחבר ועדה. יש מתנגדים? פה אחד. 

 

ו"ד לאשר את מינוי עו"ד זיו סימון ליו"ר ועדת מכרזים ומינוי עמחליטים פה אחד  : החלטה

 גדי טפרמן לחבר ועדת מכרזים במקום אהוד לוי0

 

  כיושבי ראש ועדות. תן צ'אנס לצעירים להוכיח את עצמם : משה אופיר

 מחר בבוקר יש לך ישיבה.  : אהוד לוי

 

 אישור תב"ר תכנון ומדידות. .7

 

ים לעבודה איתם במהלך השנה יש לנו המון פרויקטים שאנחנו נכנס : אהוד לוי

ילדים בגבעת טל, דרך חטיבת הביניים, הכיכר שתהיה  הזאת, מגני

 בכניסה ליישוב.

 מתי מתחילים שם?  : משה אופיר

  זה יהיה. עזוב אותך, נו. 7312-ב : זיו סימון

הוציאו לנו מכתב לא מזמן, שמשרד התחבורה אמר שהוא מתחיל את  : משה אופיר

 זה במרץ, לא? 

 . 1.4 : אוחיון יעקב

מבלבל בין דברים. אתה מבלבל בין הצומת המרומזרת לבין אתה  : סלוצקי ערן

 הכיכר. 

היה לנו מכתב שבאפריל תתחלנה העבודות בצומת מוזס, צריך לרמזר  : אהוד לוי

את הצומת. העבודה הזאת תתחיל רק בחודש מאי. היה פה שר 

 . היו שם כמה דברים בירוקרטיים. התחבורה
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, עפ"י התחייבות 1/7-ה להסביר למה נדחו ללא בירוקרטיים. אני רוצ : אוחיון יעקב

של שר התחבורה. אכן היתה התחייבות לעבודה במהלך אפריל שנה זו, 

ויש כבר מנהל לפרויקט בשם משה דרור. היתה כבר התמחרות בין 

הקודמים, כי בינתיים פג תוקפם, פג תוקף  הקבלנים על זכייני מסגרת

ייני מסגרת. הפרויקטור אותו מכרז ומע"צ יצא למכרז חדש לקביעת זכ

בעצמו אמר לי שהיתה חלמאות שם של אנשי מע"צ, הם תקצבו את 

. אחרי הפרויקט הזה באפס. כלומר, זה הופיע באפס אצלם בספרים

שהם עלו על הטעות הזאת, כבר פג תוקף המכרז של הקבלנים 

הקודמים ושר התחבורה, בגלל החלמאות והשלומיאליות הזאת הורה 

של קביעת קבלן זוכה בין קבלני  ם הליך מזורזלהם: אתם עושי

. אתם אחראים 1/7-המסגרת החדשים, ואני רוצה לראות עבודות ב

 לדחייה הזאת ואתם גם תתקנו את המחדל שעשיתם. 

 איפה זה תוקצב אפס?  : משה אופיר

 בספרי מע"צ, לא אצלנו.  : אוחיון יעקב

שר התחבורה הוציא מכתב על  יש את זה כתוב או שזה הכל דיבורים? : זיו סימון

 זה?

לניחום אבלים.  שר התחבורה אמר בצורה חד משמעית שהוא בא לפה : אהוד לוי

הוא בא, איך שהוא נכנס הוא תפס אותי הצדה לדיבור קצר על העניין 

-הזה, והוא אמר בצורה הברורה ביותר שבחודש מאי, יכול להיות ב

תיכנס הזאת  עבודה, יכול להיות אולי כמה ימים אחר כך, ה1/7

 לעבודה.

סליחה שאני מתערב, אותי לימדו שמה שלא כתוב לא יקרה וזה  : זיו סימון

דיבורים לחוד ומעשים לחוד. אני חושב שאולי שווה לבקש את זה 

ועכשיו בעל פה כן תקצבו ולא תקצבו. אולי שווה  1/4בכתב. היה מכתב 

 להוציא על זה מכתב. 

שהוא  עצה תשלח לו מכתב ותגיד לו שאנחנו שמחיםאני מציע שהמו : משה אופיר
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. לא צריך לבקש ממנו שיכתוב, אנחנו נהיה 1/7-הבטיח שזה יהיה ב

 היוזמים. אנחנו שמחים שהוא מצא את הטעות המגוחכת.

חודש. -מהיום הראשון שישבנו במועצה אנחנו דוחים את זה חודש : זיו סימון

ה. כי כל חודש, במאי, ואז זה יהי 7373י, אמרתי במאי בגלל זה צחקת

במאי יגידו אין תקציב, זה יידחה לספטמבר, ובספטמבר יוציאו מכתב 

ואז אולי ישב פה איזה ראש  שהנה מוציאים את זה למכרז בינואר

 ואז אתה יודע, אולי אז הוא יקבל מכתב.  מועצה חדש

שלו.  אפשר להוציא לו מכתב ביוזמתנו שאנחנו שמחים על המעורבות : משה אופיר

 טפרמן יודע לנסח מכתבים מצוין. בלשון יפה. 

 הוא קיבל את האינפורמציה מאתנו.  : אהוד לוי

 מודים לו שהוא נכנס לעובי הקורה ומצא את הטעות.  : משה אופיר

הוא ושל כולנו  אופיר, בוא לא נעשה מזה חמין. סך הכל הרצון שלי : אהוד לוי

ע הזה אני אעביר איתו עוד בושאכן זה יתבצע. זה במעקב, במהלך הש

שיחה ואנחנו נמצא את הדרך הכי נכונה לעשות את זה שזה יהיה 

באמת כמו שהוא אמר. אני גם מקווה ואני גם לא רואה סיבה שזה לא 

 ייצא לפועל. 

אני התחלתי להגיד קודם על כמה עבודות לא קטנות שיש לנו פה  

רא לכם את אני אק₪.  133,333ביישוב. בוריס ביקש תוספת של 

ונעלה להצבעה. "עקב המצב של הפעלת מספר  הבקשה של בוריס

פרויקטים חדשים בתחום החינוך, יש צורך מיידי בקידום תכנון 

( תכנון מפורט 7( צומת מעגל כניסה ליישוב. 1מפורט לעבודות להלן: 

( תכנון שני גני ילדים למסגרת 0למבנה תוספת חטיבת הביניים חצב. 

 0-( קידום תכנון מפורט ל4. 0-4רכטנברג לגיל החוק החדש של ט

כיתות מעון בגבעת טל. הנ"ל מחייב תוספת תקציבית ניכרת, שהיקפו 

לפי תחשיבי שכר טרחה מגיע", עוד פעם, בוריס כתב יותר, אנחנו 

 נוספים מעבר להקצאה הקיימת. ₪  133,333מדברים על 
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 רות מבנה ציבור.התקציבי הוא קרנות הרשות מאג המקור : אוחיון יעקב

סליחה רגע, אנחנו אישרנו את התכניות, איזה תכניות מפורטות צריך?  : זיו סימון

על כבר התכניות הוצגו פה ואנחנו אישרנו אותן בוועדות תכנון ובנייה. 

 מה רוצים תכנון מפורט?

אתה צריך לשלם למתכננים. יש מתכנן קונסטרוקציה, מתכנן פיתוח  : אוחיון יעקב

יש מתכנן חשמל, יש כהנה וכהנה מתכננים ויועצים שמלווים חצרות, 

תהליכים כאלו. צריך לשלם להם. הם לא מקדמים את העבודה בלי 

 . שישלמו להם

 אתה כרחת גם את הגנים?  : אמנון כרמי

 כן, אמרתי.  : אהוד לוי

 הגנים זה לא משכ"ל? : אמנון כרמי

אה שבינתיים, עד נכון לרגע זה, , כנרקודם כל, העברנו מכרז למשכ"ל : אהוד לוי

אנחנו צריכים לעבוד בקצב פראי פה. עד נכון לרגע הזה אין לנו שום 

 תשובה מהם. 

יש תשובה, אני אציג את זה. משכ"ל עשו התמחרות ואין הצעות, כמו  : אוחיון יעקב

 , אנחנו יוצאים למכרז עצמי של המועצה. שיש בהרבה מקומות בארץ

 צריכים להוציא...  78/8-נו לא נעמוד בלוח הזמנים ואנחנו באחרת אנח : אהוד לוי

 בינתיים בחול המועד תבוצענה עבודות פיתוח.  : אוחיון יעקב

 זיו צודק, התכניות המפורטות כבר עברו אישור משרד החינוך. : פנינה רום

 מה זה קשור לתשלומים? אנחנו לא מבקשים לאשר פה תכניות.  : אוחיון יעקב

חברים, אני מתנצל, הדבר האחרון שאני רוצה זה לתקוע פרויקטים,  : זיו סימון

למתכננים'. רוצים ₪  133,333' אבל זה נשמע לי לא רציני שאומרים לי

פרויקטים. זה לא עובד ככה, עם כל הכבוד. רוצה בוריס לבוא  7לתכנן 

תכנון זה ₪,  7,333תכנון זה עולה ₪,  13,333ולהגיד 'תכנון גן עולה 

 זה לא מתוקצב, תתקצבו לי את זה'. ככה צריך להיות.₪,  17,333 עולה

 אני רוצה להוסיף על מה שהוא אומר. : משה אופיר
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בכל הרשויות המקומיות נהוג לאשר תב"ר של תכנון ומדידות, שזו  : אוחיון יעקב

, נותן לה תומסגרת תקציבית שנותנת למחלקת הנדסה של אותה רש

ים מיידיים ופרויקטים עתידיים בשלבים כלי כספי איך לקדם פרויקט

של מדידות, תכנון, יועצים. מאוד נהוג לעשות את זה, וכל פרויקט 

ופרויקט על סמך התב"ר המאושר הזה, יוצאות הזמנות עבודה וזה על 

סמך חוזי תכנון שנחתמים עם כל אחד מהיועצים והמתכננים, הכל 

  דס הרשות?נגלוי, הכל מתועד. לא לתת את הכלי הזה בידי מה

לפי דעתי זה אני מצביע יפה ואני מבקש את רשות הדיבור בנושא הזה.  : משה אופיר

לא תקין, ואני יודע שאתה חדש ולא עושה את זה מרוע לב, אבל אני 

פשוט רוצה שתבין. לא יכול להיות שאנחנו כחברי מועצה מקבלים 

מה שהוא אישור תב"ר תכנון ומדידות בלי לדעת כמה, בלי לדעת למה. 

אמר, הוא צודק במאת האחוזים. לעניות דעתי, גם התקנות, החוק, אני 

להציג לנו את המספרים. לא  חייבמלא יודע בדיוק, חייקין יגיד לי מה, 

מיליון  7יכול להיות שאני בא, ואתה היית יכול להגיד לי באותה מידה 

דברים או אני לא יודע מה. אנחנו צריכים פירוט של ה₪  133,333או ₪ 

האלה, עם כל הכבוד. גם אחרי שאני מצביע, אני לא יודע מה זה. אין 

לי שום פירוט, לא יכול להיות כזה דבר. אז אולי במקרה המיוחד הזה 

שיהיה ברור שתב"רים שמביאים  אני אצביע בעד, אבל אני רוצה

לאישור מועצה, צריכים לדעת, אמרת את המקור אבל אמרת את זה 

איזה סכום, על להעביר את זה מראש לחברי המועצה. בעל פה. צריכים 

 מה, מה המקורות הכספיים של זה. שאנחנו נדע את הכל לפני. 

 בשמחה, אין בעיה.   אהוד לוי:

אני רוצה שתזכיר באיזה ישיבת מועצה לא קיבלת את פירוט התב"רים  : אוחיון יעקב

 במהלך הישיבה. מתי קיבלת את זה? 

 אני קיבלתי מראש?  ט של מה שאתה עכשיו אומר?את הפירו : משה אופיר

 -מתי קיבלת? זה היה סעיף בסדר היום : אוחיון יעקב
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 את ההזמנה? : משה אופיר

 לא, מתי קיבלת פירוט של התב"ר.  : אהוד לוי

 .כל הפירוט נעשה במהלך ישיבת המועצה. מעולם לא קיבלת מראש : אוחיון יעקב

כל הכבוד. מעולם זה לא בסדר. אז אף פעם זה לא אז זה לא בסדר, עם  : משה אופיר

 היה בסדר, מה הקטע פה?

עם בית הספר בגבעת טל.  גם לגבי בית הספר, היה לנו סיפור דומה : אמנון כרמי

בגלל קוצר הזמן, אלפי מנשה לקחה על עצמה את התכנון, וזו אחת 

הגיבנות שהיו לנו. אם משרד החינוך אישר את התקציב הזה, הוא גם 

  אישר את התקציב לתכנון. אלא אם כן הוא עוד לא אישר את זה. 

זה לא מכסה אף פעם. תקציב של משרד החינוך מכסה תכנון, אבל  : אילן דולב

בסך הכל כשאתה מסתכל על כל הפרויקט הוא לא מכסה את כל 

לתב"ר הזה.  ₪ 133,333הפרויקט. אני חושב שהבקשה היא צנועה, של 

ולך לבנות בזמן הקרוב סדר גודל, אני אתן תיקח בחשבון שאתה ה

עלות תכנון של כל מיני מתכננים מכל ₪. מיליון  6נמוכה של  הערכה

 633,333מעלות הבנייה.  13%, זה אתן עוד הערכה צנועההסוגים. אני 

 לתכנון, וזו הערכה צנועה. אתה צריך לשים בצד₪ 

לשולחן הזה, קודם כל קודם כל, הבקשה הזאת, לפני שבכלל הגיעה  : אהוד לוי

נבדקה על ידינו בישיבות הפנימיות שלנו. לא נראה לכם שאני הולך פה 

לשפוך כספי מועצה ולאשר כספים שבאמת הולכים לכל מיני דברים 

עלומים. כמו שאמר אילן, הדברים האלה, הסעיף הזה הוא בסך הכל 

ה יש בזה הרב₪. מיליון  6מתוך פרויקטים של כמעט ₪,  133,333של 

, אם זה ממשרד בכל התחשבנות או תקציב שאנחנו מקבליםהיגיון. 

הפנים, משרד החינוך או לא משנה מה, אנחנו בסיכומו של יום תמיד 

נדרשים להוסיף עוד סכום כזה או אחר. בוריס היום מתפקד לבד, 

. ויקטור בנאדם שעובד בין שישי לשבת, עובד מעל ומעבר, עושה המון

יות שחייבים לגמור אותן בזן קצוב ואנחנו לא נמצא, יש המון פנ
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לעזרה של כל מיני גורמי ייעוץ, ואני חושב שהסכום  נדרשים בהחלט

הזה הוא בסך הכל יחסית לגודל הפרויקטים סכום צנוע, ולאחר 

מחשבה והסתכלות מכל הצדדים הגעתי עם הסכום הזה שאני מבקש 

הפרטים, לאשר אותו. אם מישהו ירצה לראות בסופו של דבר את 

אפשר יהיה לראות. המערכת היא מערכת שקופה, אנחנו לא עושים 

, אני חושב דברים שיהיו חריגים או דברים שלא יהיה בהם היגיון

  שאתם צריכים קצת לסמוך על זה.

 אני רוצה להגיד רק מילה אחת.  : זיו סימון

 ול לדבר. זיו, אתה מתפרץ, אנחנו מצביעים יפה ואתה חושב שאתה יכ : משה אופיר

 אבל אני בקואליציה ואתה באופוזיציה, אז מותר לי.  : זיו סימון

 תן לו לדבר.  : אהוד לוי

לפי החוק זה האופוזיציה, אם כבר מדברים. בוא נגיד שאתה מעביר  : משה אופיר

ואני מקבל את זה שזו תקלה ₪  133,333-לנו בדיעבד את הפירוט של ה

 ולהבא זה לא יקרה. 

 למה? אני לא חושב שזו תקלה.  : אהוד לוי

זה עיקרון שלא מראים לנו ומנחיתים לנו בישיבת מועצה את  : משה אופיר

 הסכומים, זה עיקרון? 

 לפני שבאו לישיבת מועצה.  מעולם לא התעניינת בתב"רים : אוחיון יעקב

 אז עכשיו אני מתלונן ואני מבקש שלהבא יודיעו לנו מראש.  : משה אופיר

 לקראת הבחירות.  : אוחיון יעקב

לא נכון, אנחנו העלינו את זה בישיבות קודמות, למה אתה אומר כזה  : זיו סימון

 דבר? העלינו את זה כמה פעמים, זה לא נכון, קובי.

לא יודע, אין לי כוח לזה. האם זה מקובל שאנחנו זכאים לדעת מראש  : משה אופיר

 או שגם זה לא מקובל? אני שואל.

אני אומר שוב, מכיוון שהדברים נעשים עכשיו באינטנסיביות מאוד אז  : אהוד לוי

יום כל היום, אז יש לנו הרבה עבודה לעשות. -, ואני חי פה יוםגדולה
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 בוריס ככה. 

 מה זה קשור ללהודיע לחברי המועצה על מה הולך הכסף מראש? : משה אופיר

ני פה במועצה רק עוד פעם, כמו שקובי אמר ואני אומר את זה שוב. א : אהוד לוי

, אני אומר את זה בצורה יום. סך הכל מעולם אני לא זוכר שנה, לא 10

 הכי ברורה, שלתב"רים היה פירוט של כל סעיפי המשנה. 

 מה זאת אומרת? תמיד היה.  : משה אופיר

 אני מסביר שוב.  : אהוד לוי

 ? אתה יודע מה, לא היה בעבר. האם להבא אנחנו נקבל או לא : משה אופיר

בוא נעבור קצת להתנהלות אחרת. למועצה נדרשים היום, למחלקת  : אהוד לוי

לטובת עבודה קשה, רבה וגדולה ומיידית, כדי ₪  133,333ההנדסה, 

 לעבוד על כל הפרויקטים שמניתי אותם קודם. 

 זה ברור לי.  : משה אופיר

 -אמרתי אותם אחד לאחד בסעיף הזה. לכן פנה אליי : אהוד לוי

 הבנו, חבל על הזמן.  : ופירמשה א

 כנראה שזה לא היה מספיק ברור. פנה אליי מהנדס הוועדה.  : אהוד לוי

אני שואל שאלה אחרת, האם להבא אנחנו נקבל מראש? תענה לי כן או  : משה אופיר

 אני רוצה לדעת. לא. 

אם נבדוק את הדברים ואם נוכל להעביר דברים קודם, נכון לרגע זה  : אהוד לוי

ויכול להיות אולי  83יכול להיות  133-נכנסנו עדיין לרזולוציות, כי ה לא

. של עבודה . אני לא יודע. בסך הכל עשינו איזושהי הערכה מסוימת113

עשינו פה עבודה, עבודה לא קטנה, עברנו על הדברים, ראינו מה אנחנו 

צריכים לעשות. בוריס בא עם הדברים ואלה המספרים שהגענו 

בתב"ר הזה מקרנות ₪  133,333ההגדלה הזאת של אליהם, ואת 

הרשות, אנחנו רוצים להשתמש בו, כי אנחנו צריכים את זה. אנחנו 

פשוט צריכים את זה. אנחנו נעלה להצבעה. אופיר, בסדר? בואו לא 

 ניכנס לדקויות עכשיו, בוא נעשה את זה שיחה בנפרד.
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 אוקיי, בסדר. : משה אופיר

עיה לדבר איתך על זה, להתמודד עם זה, זה בסדר גמור. אין לי שום ב : אהוד לוי

נכון לרגע זה הכל היה באמת ברמה קצרה מאוד של זמן, וגם לא 

 ערכתי את הדברים. 

אנחנו מאשרים פה כספים  אני רוצה לשאול שאלה אחרת, עקרונית. : משה אופיר

. מה שאמר המזכיר, מתכנן כבישים, . נכון? מדובר בתכנוןמתכנניםל

נן זה, לא יודע מה. האם יש במועצה פרוצדורה לבחירת מתכננים? מתכ

אני מעולם לא נתקלתי, אני בוועדת מכרזים, איך המתכננים האלה 

אני יודע שמינהל תקין, אני קצת בקיא בנושא  נבחרים ע"י המועצה.

הזה, יש כל מיני דרכים לבחור מתכננים. איך אנחנו פועלים במועצה 

ים שאנחנו פונים אליהם לקבל עבודות מהם? אני בעניין הזה של מתכננ

 לא רוצה להתקיל אותך.

 אתה לא מתקיל אותי. : אהוד לוי

אתה גם בוועדת מכרזים ומעולם לא היה לנו דיון בנושא הזה, ואנחנו  : משה אופיר

פה מדברים על כספים למתכננים. אלה כספים שמצריכים איזשהו 

 הליך של בחירה. 

בתקנות  רק הערה אחת, משהו אולי קובי יוסיף, אבל יש פטור  :עו"ד חייקין ברוך

 ליועצים.  המכרזים למשרות אמון מהסוג הזה

המועצה לא יכולה להגיד 'אנחנו רוצים לדעת מי המתכננים'? המועצה,  : משה אופיר

לא ראש המועצה ולא מי שעומד בראש. אנחנו, מליאת המועצה, רוצים 

 לדעת איך בוחרים. 

 אופיר, אתה מתפרץ כרגיל לדלת פתוחה. מה שאמרתי זה שבבחירה : קין ברוךעו"ד חיי

שמתכננים זה פטור ממכרז. אם אתה רוצה לדעת את שם המתכנן 

 אתה יכול לשאול ויגידו לך את שם המתכנן, אין בעיה. 

זאת אומרת שבאופן עקרוני אתה אומר שמי שעומד בראש המועצה  : משה אופיר

כננים שהוא רוצה והוא אומר 'אני, זה משרת יכול לבחור איזה מת
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 אמון שלי' ולהוציא להם עבודות אין סוף לתכנון? 

 אופיר, מה זה אין סוף? אין סוף זה טריליון דולר.  : אהוד לוי

 . אני רוצה להבהיר, מי שבוחר את המתכננים זה לא ראש המועצה : אוחיון יעקב

 זה איש מקצוע.  : אהוד לוי

זה מהנדס הרשות הפועל עפ"י שיקולים מקצועיים טהורים. יש לו  : אוחיון יעקב

 חופש מוחלט לבחירת אנשי המקצוע שיעבדו איתו. 

, אני אגיד לכם באופן גלוי, כי אני יודע שברשויות שאני עובד איתן : משה אופיר

אפילו אני כתבתי על זה דו"ח ביקורת מאוד חריף, על הנושא של 

ננים שבדיעבד הסתבר שהם לא היו , שבחרו מתכבחירת מתכננים

המהנדס המליץ ובסוף אכלו אותה בסדר, לפי המלצת המהנדס גם כן. 

בצורה קשה מאוד. ואני כתבתי דו"ח שלפי דעתי ועדת מכרזים צריכה 

לבדוק את זה ולהמליץ לראש המועצה מי היא חושבת, וראש המועצה 

 מקבל או לא מקבל את ההמלצה שלה. 

 קין ענה לך שאלה משרות אמון. אז חיי : אהוד לוי

לכן ההמלצה הזאת התקבלה וטיב התכנון לא השתפר דרמטית, אבל  : משה אופיר

 לאנשים.  sayלפחות יש 

 עד היום אנחנו מרוצים מאנשי המקצוע שמהנדס העיר בחר.  : אוחיון יעקב

דיברנו על מסגרת, דיברנו על סכום. לא השארנו משהו פתוח שיכול  : אהוד לוי

שיעלה למיליון. וגם אני לא מתכונן לתת יד חופשית ₪  73,333היות ל

לדברים שיקרו ויגזלו את כספי המועצה ויפגעו בפעילות השוטפת שלה, 

כך שאנחנו נעשה את הדברים בצורה הטובה ביותר, עם האנשים 

 הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאות המהירות ביותר והטובות ביותר. 

שאני לא סומך על המהנדס, אבל להשאיר את הכל למהנדס  זה לא : משה אופיר

 . שיבחר את מי שהוא חושב

 מי אמר שהמהנדס בוחר לבד? : אהוד לוי

אז מי בוחר? אז בוא תגלה לי. המהנדס יכול להמליץ. הוא יכול לבוא  : משה אופיר
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 להגיד 'רק עם זה'?

  נן לבוטקה?אתה רוצה לכנס אותי על כל פעם שהוא צריך מתכ : זיו סימון

 לא לבוטקה. אני רואה שאתה לא רוצה להיות יו"ר הוועדה.  : משה אופיר

האלה, ₪  133,333-אני מבינה את הצורך והלחץ לאשר כרגע את ה : לוי-דליה נחום

באמת להניע את כל התהליכים, אבל יש מצב לפחות לישיבה הבאה 

 ? הזה בדיוק יצאשל מה הכסף  לקבל איזשהו פירוט

אני חושב שברגע שיהיו לנו דברים שנוכל לדבר עליהם, אז בהחלט אני  : ויאהוד ל

אשמח להגיד. מכיוון שעוד פעם, אנחנו נכנסנו פחות או יותר להערכות 

אנחנו עכשיו ממש רצים  של מספרים של כסף שבו נצטרך להשתמש.

 שבועות.  0. זה דברים שבסך הכל עם הגנים זה יצא לפני על כל הדברים

 אבל אפשר לקבל הערכה.  : לוי-חוםדליה נ

 אפשר לקבל פירוט בכתב, מתישהו? : משה אופיר

אני אציג. בסדר, אני לא שומר  ברגע שיהיה לי משהו שאני אוכל להציג : אהוד לוי

 את זה אצלי בבטן, אבל מצד שני גם אני צריך...

 אתה רוצה שנאשר לך סכום עכשיו? : משה אופיר

זה הכל. לא ₪,  133,333תב"ר, הגדלה של מסגרת של  ביקשתי לאשר : אהוד לוי

 דיברתי על מיליון דולר. 

 שאנחנו לא יודעים בדיוק ממה זה מורכב? זה מה שאתה אומר? : משה אופיר

עוד פעם, זו בחירה של כל מיני יועצים ומודדים. אופיר, באמת, אני לא  : אהוד לוי

ואני מקווה שנצליח. במצב רוח. זה מעט, אנחנו רוצים להסתדר עם זה 

 , אופיר. נו באמת₪.  733,333אתה ידוע מה, 

 תגיד למה זה הולך, תעביר פירוט. ₪. מיליון  : משה אופיר

ואני מקווה, יש לנו ים של מטלות  אנחנו מנסים להצטמצם ולראות : אהוד לוי

ולא על  גני ילדים, בתי ספר. אני לא מדבר על בתי מרזח –לעשות 

 קיוסקים. 

 הוא לא יודע למה הוא רוצה את הכסף?  : אופירמשה 
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אני יודע למה, ובוריס גם ביקש יותר, ואנחנו מנסים להגיע לסכומים  : אהוד לוי

 שנוכל גם לעמוד בהם וסכומים שנוכל לצאת אתם לדרך. 

 -₪ 133,333לאשר לך  –אני מוכן כזה דבר  : משה אופיר

 מעלה את זה להצבעה. אנחנו לא מנהלים משא ומתן. אני  : אהוד לוי

לבקשתך, ₪  133,333ואחרי שתחליט למה זה הולך תודיע לנו. נאשר  : משה אופיר

האלה הולכים ₪  133,333-אני אצביע בעד, אבל אחרי שתחליט למה ה

 אתה תוכל לעדכן אותנו?

ברגע שיהיו לי מספרים אני אשתדל לעשות את זה, כן. מה, זה מועצה  : אהוד לוי

שלי? נו, ברצינות. מה, אני הולך לעשות פה דברים שלי? של אבא 

בסדר, הסברתי בדיוק, ופה היו מספר סעיפים שבדיוק  מטורפים?

דיברתי עליהם למה הם נחוצים, זה הכל. כיכר בכניסה צריך, גני ילדים 

צריך, חטיבת ביניים צריך. נו, באמת. בוא נסיים עם הנושא הזה, אני 

 ישור התב"ר? מעלה את זה להצבעה. מי בעד א

המקור התקציבי קרנות ₪.  133,333אישור תב"ר תכנון ומדידות ע"ס  : אוחיון יעקב

 , אגרות מבני ציבור. הרשות

 מה המקור התקציבי?  : משה אופיר

 קרנות הרשות. אופיר, אתה גם לא מקשיב.  : אהוד לוי

 מה זה קרנות הרשות?  : משה אופיר

 , כרגע אמרתי.מאגרות מבני ציבור : אוחיון יעקב

 יש לנו כסף שם?  : משה אופיר

 -אם לא היה אז לא היינו כן. : אהוד לוי

 כמה כסף יש לנו באגרות מבני ציבור? : משה אופיר

 .73,333 : אהוד לוי

 אני שואל ברצינות. כי לפי מה שאני זוכר כבר אין כסף שם, זה הכל.  : משה אופיר

 אז יש.  : אהוד לוי

 שם? ₪  133,333יש  : משה אופיר



   

-  : ן בע"מ, טלפו ם  פרוטוקולי נוס  בו  : ע"י 30הופק  -7050705 - 
 

17 

 יש פה גזבר.  : אהוד לוי

על הנגשת מבני ציבור, ₪  73,333-כשאישרנו בפעם הקודמת את ה : אילן דולב

אגרות ממבני ציבור. אז נוריד את ₪ ומשהו אלף  433הדו"ח הציג על 

 ויותר.  073השתתפות לאותו תב"ר קודם, אז יש לנו עוד ₪  73,333-ה

 כולם הצביעו פה אחד.  מי בעד ההצעה שלי? : אהוד לוי

 

המקור 0₪  100,000לאשר תב"ר תכנון ומדידות ע"ס מחליטים פה אחד  : החלטה

  התקציבי: קרנות הרשות, אגרות מבני ציבור0

 

 בי"ס יסודי בגבעת טל. – 068אישור הגדלת תב"ר מס'  .6

 

 , בית ספר יסודי בגבעת טל.068אישור הגדלת תב"ר מס'  : אהוד לוי

בית ספר יסודי נופי החורש הוא בית ספר צומח והוא נבנה לפי שלבים  : באוחיון יעק

ועפ"י נתוני תלמידים כפי שיהיו מעת לעת ונתוני הבנייה בתוך גבעת 

בינתיים ישנו צורך דחוף ליצירת מרחבי עבודה לאופק חדש, גורמי  טל.

החינוך הגישו בקשה מפורטת למשרד החינוך על הצורך הזה. משרד 

₪,  443,263עתר לבקשה ונתן הרשאה תקציבית על סך החינוך נ

שבימים הקרובים מהנדס הרשות ביחד עם מנהלת מחלקת החינוך, 

אחראית על חינוך וקהילה ומנהלת בית הספר, יתנו ביטוי תכנוני כדי 

לממש את ההרשאה הזאת. מאחר ויש תקציב קיים לבית ספר נופי 

יב הזה בסכום ההרשאה החורש, בגבעת טל, אנחנו מגדילים את התקצ

 שקיבלנו עכשיו ליצירת מרחבים לאופק חדש. 

 פנינה, מה זה המרחבים האלה בדיוק? : זיו סימון

אני אקדים משפט ואומר שמה שקורה, שנכון שעד היום השתמשנו  : פנינה רום

בכיתות למרחבי למידה. אופק חדש מפצל כיתות לקבוצות קטנות. מה 

 13הבאה אנחנו נצטרך כבר את כל שנקרא החינוך האישי. בשנה 
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הכיתות, ויש לנו הרי בעיה שאין לנו שם חטיבה צעירה, אז כל בית 

כיתות, כי זה גן, כיתה והמרחב באמצע ביניהם. אנחנו שנה  0לוקח 

, למרות שאנחנו מאוד , נפתח שני בתים22%הבאה נפתח, אני מקווה, 

ילד  53בית עם  על הגבול בנושא תלמידים, אבל לפתוח חטיבה צעירה,

או יותר, זה לא מאפשר חטיבה צעירה עפ"י המגמה החינוכית שלה. 

קובי יכול לעדכן איפה זה  –לכן לא יישארו סיבות. כמו שבצופה שרון 

אנחנו מוסיפים יביל לא לטובת כיתת אם אלא לטובת  –עומד בדיוק 

 מרחבים של אופק חדש. 

 ואיפה בדיוק הולכים לעשות את המרחבים האלה?  : זיו סימון

 כרגע הם מתוכננים.  : פנינה רום

 בתוך המבנה או בחוץ?  : זיו סימון

זה יכול להיות מרחבים כאלו ע"י סגירת חללים, אפילו תוספת מבנה  : אוחיון יעקב

 במקום, על אף שזה משהו שיהיה חריג.

שנצטרך לעשות שם תוספת בנייה יש חללים, ואם נמצא עוד מקומות  : אהוד לוי

אז תהיה תוספת בנייה. בכל מקרה, אנחנו צריכים לעשות את ההגדלה 

 , יש לנו הרשאה תקציבית לזה. הזאת

יש תחזית לאכלוס, כמה בית הספר בגבעת טל יהיה מאוכלס בעוד  : אמנון כרמי

 שנה?

ילדים לתשע"ג.  735אני לא זוכרת את זה כרגע בעל פה, אבל לדעתי יש  : פנינה רום

יש כבר עד כיתה ו'. יש אחת מכל כיתה, יש שכבה אחת שיש בה שתי 

 כיתות. אל תתפוס אותי במילה. בשני בתים. 

 כמה כיתות סך הכל? : אמנון כרמי

 כיתות מאוכלסות.  13שני בתים,  : פנינה רום

וך אני אגיד למה אני שואל. הרי בית הספר לא גמור. אז משרד החינ : אמנון כרמי

אמרו: לפני שאתם גומרים לאכלס את כל בית הספר, תודיעו לנו, תנו 

 התראה כדי שיוציאו מכרז לגמר בית הספר.
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אנחנו ביום רביעי נוסעים עם אודי ועם קובי ובוריס, שולה ואני,  : פנינה רום

למשרד החינוך, לפגישה עם יהודה צרפתי. אנחנו שם נעשה מה שנקרא 

ת החטיבה הצעירה כמו שצריך בגבעה, בנופי בבניי –סדר בכל הדברים 

החורש, בפיצול צופה שרון שאנחנו נבקש, שכבר דיברנו איתו על זה 

וחסדאי כבר התחיל לדבר על זה, בהרחבת חטיבת ביניים חצב שהכל 

מאושר אבל עוד אין לנו את הכסף, גם בעניין הזה וגם בגני הילדים וכל 

 הדברים האלה. 

היום משרד החינוך, עפ"י נתוני התלמידים, לא הכיר בצורך ולא נכון ל : אוחיון יעקב

אישר לצאת לשלב ג' של בית ספר נופי החורש. אנחנו מנסים לשכנע 

 אותם אחרת. 

 בקיצור, ביום רביעי להחזיק כולם היטב אצבעות.  : פנינה רום

י , בית ספר יסוד068אנחנו מעלים להצבעה אישור הגדלת תב"ר מס'  : אוחיון יעקב

 –מקור תקציבי: משרד החינוך ₪.  443,263בגבעת טל, הגדלה על סך 

133% . 

 אושר פה אחד.  מי בעד? : אהוד לוי

 

בי"ס יסודי בגבעת טל, הגדלה  – 366לאשר הגדלת תב"ר מס' מחליטים פה אחד  : החלטה

 מקור תקציבי: משרד החינוך0₪0  440,060ע"ס 

 

 .7317אישור מקדמות ע"ח תמיכות  .5

 

הנושא הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו זה המקדמות על חשבון  : הוד לויא

. מכיוון שוועדת התמיכות עוד לא סיימה את 7317התמיכות לשנת 

העבודה שלה ואנחנו רוצים לתת חמצן לפעילות השוטפת של הגופים 

 הנתמכים, אז אנחנו רוצים לאשר מקדמות. 

 א גמרה את העבודה שלה?למה הוועדה ל –שאלה לפני זה  : אמנון כרמי
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אני בוועדת תמיכות, לא קיבלתי שום הזמנה. מה הבעיה? למה זה  : משה אופיר

 מתמשך?

ישבתי לפני פורים עם אמנון על החומר של ועדת תמיכות, עברנו על  : אילן דולב

הבקשות ביחד. אני בעצם נכנסתי לתפקיד בתחילת מרץ. מתוקף 

ם אחרים, ברשויות אחרות, ראינו ניסיוני בריכוז ועדת תמיכות בגופי

גופים הגישו לנו  4ביחד שחסרים מספר מסמכים לכל גוף. בעצם 

מהם היו חסרים מסמכים כדי שנוכל בכלל  4או  0-בקשה לתמיכה ול

 לדון בוועדה. שני גופים הגישו את הנתונים החסרים.

 מי? איזה גופים הגישו? אם אפשר לדעת.  : זיו סימון

ורסל ובני עקיבא. בני עקיבא חסר להם עוד מסמך אחד, התקציב, הכד : אילן דולב

והם סגורים. שתי העמותות הנוספות, הצופים וקבוצת השחייה, אני 

צריך עוד, ביקשתי מאורית שתעזור לי לבקש מהם מסמכים, אנחנו 

 בהליכים של קבלת מסמכים מהם. לכן לא דנו בהם עד היום. 

 מה עם המתנ"ס? : זיו סימון

 המתנ"ס הגיש, זו קבוצת הכדורסל.  : דולב אילן

 זה לא המתנ"ס, המתנ"ס הוא בסעיף תקציב שוטף. : אוחיון יעקב

 השחייה לא הגישו מסמכים?  : משה אופיר

הם הגישו מסמכים, שלא יהיה כאן לא ברור. כולם הגישו מסמכים.  : אילן דולב

י חסרים מסמכים נוספים כדי שהבקשה תהיה שלמה. מניסיון של

ברשויות אחרות, במידה והמסמכים לא שלמים ובאה ביקורת של 

משרד הפנים, מגיע לכאן רואה חשבון דווקני מטעם משרד הפנים והוא 

בודק לך כל חתימה וחתימה אם היא נעשתה נכון, אם היא נעשתה לפי 

 התקנות. 

 מתי הם התבקשו להשלים את המסמכים? : משה אופיר

אורית בשבוע הקרוב, שתי העמותות הנוספות שבהן  הם יתבקשו ע"י : אילן דולב

 חסר. 
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 עדיין לא ביקשו מהן? : משה אופיר

 לא, עדיין לא. כנראה שיש דברים שהיו דחופים יותר לטפל בהם.  : אילן דולב

 אנחנו כבר בחודש אפריל. : משה אופיר

 אני לבד ממרץ.  : אילן דולב

 אז מה הפתרון?  : משה אופיר

 יב. תקש : אהוד לוי

כפי שפורסם בחוזר  בנוהל תמיכות למוסדות ציבור, 10.2עפ"י סעיף  : אילן דולב

, המועצה לאחר קבלת החלטת הוועדה 7336מנכ"ל באפריל 

המקצועית, רשאית בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים לאפשר לתת 

מסך כל התמיכה שקיבל המוסד הציבורי בשנה הקודמת. זאת  77%

, 77%ם לתמוך באותם גופים בסדר גודל של אומרת, אנחנו רשאי

 בהתבסס על התמיכה שהיתה בשנה קודמת.

גם בשנים הקודמות הגופים הנתמכים לא תמיד נתנו לנו את הטפסים.  : אמנון כרמי

תמיד קיבלנו החלטה: אוקיי, אנחנו מאשרים, העברת כספים לא 

כדי תהיה עד שהם לא ישלימו. ואחר כך אורית היתה אתם ראש בראש 

 שישלימו את המסמכים. אפשר היה לעשות ככה ולגמור עם זה. 

העניין הוא שהנתונים שחסרים זה נתונים שיגרמו לך להחליט אם  : אילן דולב

 לתת. 

גופים, אלא גם מיטיבה  ההחלטה של היום לא רק שלא פוגעת באותם : אוחיון יעקב

 מהתמיכה.  77%איתם. היא נותנת להם על חשבון 

 היא פוגעת בהם.  : ןזיו סימו

זיו, סלח לי שאני קוטע. אני חושב שהנושא הזה של התמיכות, לפני  : אהוד לוי

משהו כמו חודש, פחות או יותר, משהו באזור הזה, זה עבר את כל 

הגבולות של הטעם הטוב. עבר למיילים ולכל מיני אנשים, ומהצופים 

ואני הייתי פתאום התחיל להתכתב עם זה. דברים שלא היו מעולם, 

חבר בוועדה הזאת הרבה מאוד שנים. לא היתה מעולם כזאת 
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התכתבות שבכלל יו"ר הצופים, לא זוכר את שמו, התחיל להתכתב עם 

אני זה ועם זה. הדעת הטובה לא נותנת בכלל להתייחס לדבר כזה. 

כתבתי לכולכם, לכל מי שהיה מכותב בדברים האלה, 'תעצרו'. סך הכל 

יעברו מקדמות, גם קובי כתב את זה, ובסך הכל  אף אחד לא ייפגע,

נעשה את העבודה בצורה הטובה ביותר, שום דבר לא יקרה. נעבור על 

המקדמות, כי זה באמת עבר כל גבול של טעם טוב. אז בבקשה. זה 

 פשוט היה גועל נפש מה שהיה. 

יב ותיק כמוך ועברתי רק שנתיים תקצ גם אני, אמנם לא חבר מועצה : זיו סימון

וזו השנה השלישית של התקציב, אבל לפחות בשנתיים הראשונות 

ועדת תמיכות התכנסה בינואר, מה שהפך את ההחלטה בוועדת 

התמיכות, ומי שהיה נוכח בוועדת תמיכות יודע שאנחנו השפענו בתוכו 

ההתנהלות וניידנו כסף מגוף לגוף, תוך שהמלצנו למועצה מה לעשות. 

עצם מייתרת את התוכן שלנו. מאחר ואם של השנה, עם כל הכבוד, ב

אתה תבוא אלינו, איך שזה נראה, ביוני, עם דרישה להגדיל למשל 

תקציב לצופים, מה שאני חושב שצריך לעשות על סמך גוף אחר, אז 

מה יהיה? מה יקרה ביוני? זאת אומרת, ביוני כבר עברה חצי שנה 

. אני חושב וביוני בעצם מייתרים את התוכן שלנו כוועדת תמיכות

שההתנהלות הזאת, שאנחנו נמצאים כרגע באפריל ואתה מבקש 

מקדמות על סמך שנה שעברה, כשיש גופים שמבקשים הגדלה של 

 -תמיכות

אולי לא מגיע להם? אתה מכיר את המספרים? אני ממש כועס. אתה  : אהוד לוי

 לא מכיר את המספרים. 

 אתה צודק במאה אחוז.  : זיו סימון

יש הבדלים במספרים ואני לא אהיה מוכן לתת. אם היית בקיא בכל  : אהוד לוי

 הפרטים והיית יושב פה אז היית רואה בדיוק מה קורה. 

אני, זיו, מתפטר מוועדת תמיכות כרגע מאחר ואתה רוצה אותי  : זיו סימון
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 כחותמת גומי. כחותמת גומי אני לא אהיה.

 לא, הדבר האחרון שאני מבקש ממך.  : אהוד לוי

 , אני מתפטר מוועדת תמיכות. שזה יירשם בפרוטוקול : זיו סימון

 אתה יכול להתפטר, אין בעיה. זה סדר.  : אהוד לוי

כל פעם שעושים משהו שלא נשמע טוב באוזן אז כולם קופצים פה. מה  : זיו סימון

 קרה?

 מה, אני נגדך?  : אהוד לוי

 לא, אתה לא נגדי.  : זיו סימון

 הכל.  אז זה : אהוד לוי

אבל לתת תשובה עניינית, אודי. אז אני מתפטר מוועדת תמיכות, זה  : זיו סימון

 הכל. 

מה זה הדבר הזה? תתפטר מוועדת תמיכות. מה הפופוליזם הזה פה  : אהוד לוי

פתאום? בסדר, שמענו, גם לפני חודש דיברנו על זה. עברנו פה חודש לא 

חודשים.  4עמוק. זה לא קל, עם הרבה מאוד דברים. קצת טיפה לנשום 

אם לא היה קורה מה שקרה, מה לעשות שבשבועיים וחצי האחרונים 

 היינו עסוקים במיליון ואחד דברים? אז בוא, עם כל הכבוד. 

קודם כל, אני מסכים עם זיו. אבל אני רוצה להעיר את תשומת לבך  : משה אופיר

ן? זה בתור מקדמה. נכו 77%שעומדת בפני המועצה החלטה להעביר 

 מה שאתה מציע. 

 נכון.  : אהוד לוי

מהשנה. זאת אומרת, שמה שאתה נותן לגוף  77%שים לב שכבר עברו  : משה אופיר

שמשתמש בכסף, כמו הצופים, ואני מכיר את הצופים, כולם יודעים 

שאני מכיר את הצופים. הגוף הזה צריך את הכסף לקיום היומיומי. אז 

, זה בגין 77%, אני אתן לכם 1/4-, בהיום מה אתה אומר להם עכשיו?

 0הכסף שהייתי צריך להעביר מינואר עד מרץ. כי ינואר עד מרץ זה 

חודשים, זה רבע שנה. זה מה שאנחנו נותנים להם. זאת אומרת, 
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שאתה לא נותן להם כסף, אלא אתה רק מכסה להם את חובות העבר 

 האלה. 

 אני לא עושה טובה לאף אחד.  : אהוד לוי

לא, אתה לא עושה טובה, אבל אני אומר לך שאתה בא ואומר: 'אני  : ופירמשה א

 מהשנה.  77%', עברו כבר 77%אתן להם 

 אז מה? : אהוד לוי

אז צריכים לחשוב על זה. הגוף הזה מתקיים מהכסף הזה. הוא לא שם  : משה אופיר

את הכסף בבנק. הוא משלם למדריכים, הוא משלם כל מיני הוצאות. 

הבין אותו. אני לא חושב שזו חוצפה מצד האחראי שם לבוא צריכים ל

ולהגיד: 'רבותיי, אני צריך את הכסף על מנת לקיים את הצופים'. אתה 

רואה את זה בתור שערורייה שהוא פנה. אני חושב שהוא עשה את 

 התפקיד שלו. 

זאת שערורייה, אופיר. זו דעתי האישית. לא היה דבר כזה. זה פשוט  : אהוד לוי

ירד כל כך נמוך שלא מתאים ולא מקובל. נושא כזה לא ירד לתכתובת 

 של מיילים בין כל האנשים. לא מתאים, ולי באופן אישי לא מתאים. 

אני חושב שהוא היה מועל בתפקידו אם הוא היה אומר: 'בגלל שאודי  : משה אופיר

 חושב שזו שערורייה אז אני אסגור את הצופים ואני אחכה למועצה'. 

 אבל הוא יכול היה לפנות לגזבר.  : לן דולבאי

אני לא רוצה להגיד דברים שאני אצער עליהם, עזוב. גמרנו. זה  : אהוד לוי

 פוליטיקה ותעזוב את זה. 

 זה לא פוליטיקה.  : משה אופיר

זה פוליטיקה, ושים לב טוב לווליום שלי. זאת פוליטיקה במלוא מובן  : אהוד לוי

שנה חבר מועצה והרבה  10דבר כזה. אני  זה הכל. לא היההמילה. 

שנים בוועדת תמיכות וגם יו"ר ועדת תמיכות. גם אני הייתי יו"ר ועדת 

 תמיכות. 

 שנה חבר מועצה ולא היה כזה דבר אף פעם. 73אני  : משה אופיר
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 אז לא היה. גם לא היה ראש מועצה שנפטר, מה לעשות?  : אהוד לוי

 מה זה קשור? : משה אופיר

 זה קשור.  : לויאהוד 

 מינואר עד מרץ?  : משה אופיר

לא הגיעו כל המסמכים, וגם כשהגיעו דברים הם הגיעו בצורה שהם לא  : אהוד לוי

מה לעשות שבשבועיים וחצי האחרונים  מדויקים וצריך לבדוק אותם.

הייתי עסוק בדברים אחרים? אני לא אתן לפוליטיקה פה לגלוש. 

 טיקה. המיילים האלה זה סופר פולי

 אז אני רוצה לבקש משהו.  : משה אופיר

 אתה בא אליי בטענות על פוליטיקה? : זיו סימון

מכיוון שאתה לא בקיא בכל הפרטים, וגם אנחנו באופן אישי ניהלנו  : אהוד לוי

מיילים בעניין הזה, אמרתי לך בדיוק מה דעתי, זה הכל. שום פעילות 

 לא תיפגע. 

 ייקין גם, הוא מכין הצעה. אני מציע כזה דבר. אני אשמע את ח : משה אופיר

 אני לא מכין שום הצעה. : עו"ד חייקין ברוך

, לפי דעתי, זה לא מספיק. כי גוף שעובד על תקציב, צריכים 77%-ה : משה אופיר

כבר ולחשוב מתי אנחנו נקבל. צריכים לזרז את  77%-לתת לו את ה

 זה רק על חובות עבר.  77%העניין, כי 

 בסדר, מה אנחנו עושים? זה הכל.  : לויאהוד 

אני לא יודע מה עושים. אם הגזבר אומר שעדיין לא הוציאו להם את  : משה אופיר

המכתבים מה צריכים מהם, אז צריכים לשים את זה בראש סדר 

 עדיפות. 

לצערי כל שנה אותם הגופים הספציפיים האלה, חסרים להם ניירות  : לוי-דליה נחום

, ר אחריהם ולבקש מהם. אולי פעם אחת ילמדו לקחוצריכים לחז

 יגישו בזמן את כל מה שצריך. 

מילים בסלע. כל שנה זה קורה. זאת פוליטיקה. כל שנה זה קורה, לא  : אהוד לוי
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 תיאמתי את זה עם דליה מראש. זה הכל. 

הערה לזיו. המסגרת של התמיכות כבר אושרה בספר התקציב של  : אוחיון יעקב

מתוך המסגרת המאושרת  חנו מחלקים בין הגופים הנתמכים. אנ7317

של התמיכות. אם רוצים לתת יותר זה כרוך או בהעברות מסעיף 

. יש אחת משתי הדרכים. 7317לסעיף או בתיקון תקציב המועצה לשנת 

בינתיים ניתן לחלק רק על פי המסגרת המאושרת של התמיכות. אגב, 

ם לא תהיה כל כך שונה משנה על פניו החלוקה בין הגופים הנתמכי

 שעברה. 

 ככה זה כל השנים. לא צריכים להמציא את הגלגל.  : אהוד לוי

במועדון  אולי על פי התבחינים והקריטריונים תהיה אפילו ירידה קלה : אוחיון יעקב

 הצופים.

 בתנועת הצופים? : זיו סימון

 ? Yהוא ובפועל  Xכן, מה לעשות שמדברים על סכום ילדים  : אהוד לוי

 מאחר וכל מילה שאני אומר זוכה לצעקות, אז אני כרגע שותק. : זיו סימון

אם לא הגישו את כל הטפסים, אז מה  –אני חוזר על מה שאמרו פה  : עו"ד חייקין ברוך

 להם כי ילינו?

 אתה צודק. : משה אופיר

חילופי אז אני לא חושב שאפשר לבוא בטענה למועצה. זה מעבר ל : עו"ד חייקין ברוך

, שאנחנו זוכרים שהיו פה, וחילופי ראש מועצה. הדברים הם גזברים

דבר שני, לעניין השאלה ששמעתי פה, אי אפשר לתת  לא שחור ולבן.

לפי הכללים. נקודה שלישית, וזה בהתייחס ישירות למה  77%-יותר מ

חייב שיהיו לו  גוף נתמך מרשות מקומית –שאמרת שאין להם כסף 

 ת אחרים, אחרת הוא לא זכאי בכלל לקבל. תמיכות ממקורו

 לא תמיכות, הכנסות. : משה אופיר

 חייקין, אל תיכנס לזה. : אמנון כרמי

סליחה, אני רוצה לומר כיועץ משפטי מה שיש לי לומר. מה זה 'אל  : עו"ד חייקין ברוך
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 תיכנס'? 

כספי המשמעות של מה שברוך אומר, גוף לא יכול להסתמך רק על  : אוחיון יעקב

 התמיכה של המועצה, נקודה. 

השורה התחתונה, שאי אפשר להסתמך, וזה נכון, רק על כספי  : עו"ד חייקין ברוך

אז הוא לא יכול לבוא אלינו בטענה 'המועצה לא מעבירה לי  המועצה.

ולכן אני סוגר את השאלטר'. אני רוצה לומר לך שאני הייתי, אתה 

יתי בלא מעט עתירות, בדיוק יודע, אני מייצג לא מעט רשויות, הי

, והטענות האלה תמיד 77%בעניין הזה של תמיכות, כולל העברה של 

נדחות. העניין הזה של העברה עד שנמלא את הטפסים וזה, זה לא 

לתת  77%-עובד. כי דרך המלך היא שקודם כל תמלא את הטפסים. ה

  לך על חשבון בגלל שאתה לא מילאת את הטפסים, זה החריג.

 אבל הם לא קיבלו את ההודעה שהם לא בסדר. זה לא בסדר.  : אופירמשה 

אני אומר לך את דעתי ואתה זכאי להחזיק בדעתך. אנחנו לא אומרים  : עו"ד חייקין ברוך

, אנחנו אומרים שניתן את המקסימום. 77%-להם שלא ניתן את ה

איזה טענה יכולה להיות כלפינו? עוד נקודה אחת בקשר למה שזיו 

 77%שמעבירים עכשיו, שהוא  77%-אמר, אם שמעתי נכון, ה קודם

נגזר ממה שהיה בשנה שעברה, זה לא מה שקובע את מסגרת התקציב 

השנה הזאת. זה פשוט המקסימום שמותר לך לתת בשנה הזאת כאשר 

זה עדיין לא מאושר. זה לא אומר שאתה לא יכול לשנות את זה, זה לא 

להחלטות הקודמות בשנה הזו.  אומר שזה לא משתנה בפועל בהתאם

עכשיו, כאשר הדברים לא  זה אומר שזה המקסימום שמותר לך לתת

 מושלמים. 

מה שאני אמרתי, שיש לזה הרבה יותר אפקט, הרי אני מסתכל על כל  : זיו סימון

דבר כגוף עסקי, גוף עסקי לא יכול להתנהל כשאתה מאשר לו תקציב 

 ביוני או במאי. זה לא עובד ככה. 

 המועצה לא חייבת לתת תמיכה.  –בוא אני אגיד לך יותר מזה  : הוד לויא
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גוף רוצה לדעת איך להתנהל. הרי הביקורת שלי היא לא, חס וחלילה,  : זיו סימון

אני מודע למצוקה של מה שקרה פה בחודשיים, אתה יודע את זה 

. מה שאני אודי, ואני מודע לכל מה שנעשה פה ולחילופי הגזבר והכל

סיתי להגיד זה שגוף יושב ובונה לעצמו תקציב, אתה לא יכול לבוא ני

וזאת  בחודש יוני ולהגיד לו 'זה הכסף שלך'. כי אי אפשר להתנהל ככה.

בעצם הכוונה של מה שרציתי לפני שאודי התפרץ עליי. אני מסכים עם 

אודי שתכתובות שלנו עם הגוף הנתמך הן לא במקום והוא לא צריך 

 מיילים שלנו. להיות מעורב ב

 זה לא קרה אף פעם.  : אוחיון יעקב

אני שומע פוליטיקה כל הזמן. יש פה אנשים, אתה כל הזמן זורק לי  : זיו סימון

'פוליטיקה' ואני חייב לענות. לפני שחסדאי, טענת שאני מתמודד 

לבחירות. אז הנה, אני לא מתמודד, וכל טענה שאני טוען היא לא 

 י. פוליטית. אתה טענת עלי

 לא, חס וחלילה. אתה?  : אוחיון יעקב

ככה שמעתי. אני לא טוען פוליטית. כל טענה שאני מעלה היא עניינית  : זיו סימון

 מבחינתי. 

מבחינתי כל הטענות פה ענייניות וראויות, וגם אופיר העלה כמה  : עו"ד חייקין ברוך

צריך לשים את הדברים במקומם. וצריך טענות שהן ראויות. אבל 

לזכור עוד דבר אחד נוסף, אשר המבקר מקודם זרק את זה ואתם לא 

 שמתם לב, אבל בעצם רשות מקומית רשאית ולא חייבת לתת תמיכה.

גוף נתמך, עד שזה לא מאושר באופן פורמאלי, לא יכול לבוא ולטעון 

 'אני מסתמך על תמיכה שאולי תינתן לי'. 

שנים אחורה והוא יודע  13ידינו  זה בעולם אוטופי. כשגוף נתמך על : זיו סימון

 שבתקציב שלו, אתה יודע מה זה?

אתם מעלים עכשיו טענה מדוע הדברים מתנהלים כפי שהם, אז  : עו"ד חייקין ברוך

גוף שלא מגיש טפסים,  צריכים לשים את הדברים בפרופורציה הנכונה.
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כשאני רשאי ולא חייב, כשאני לא יודע מה המצב במועצה היום. אתה 

שנים  13שנים? אני יכול להראות לך רשויות שלי, שלאחר  13ר על מדב

 הפסיקו תמיכה בשנה מסוימת כי נקלעו למצב כלכלי גרוע. 

 אבל זה לא המצב, כי אישרנו בתקציב תמיכה.  : זיו סימון

 גם כשזה אושר. אתה יודע שיש סמכות לגזבר לעצור?  : עו"ד חייקין ברוך

 יו מעלים למועצה כרגע דיון להפסיק את התמיכות. אתה צודק, אם ה : זיו סימון

, כל הויכוח הזה של החצי שעה 77%-כולם פה מסכימים לתת את ה : עו"ד חייקין ברוך

 אחרונה הוא ויכוח פילוסופי.

 לא, בכלל לא.  : זיו סימון

. 77%-כן, כי באמת של הדברים כולכם הלוא רוצים עכשיו לאשר את ה : עו"ד חייקין ברוך

-אני מנסה לשים את הגבולות הנכונים ולומר לכם: 'תדעו לכם, הרק 

 forהאלה, שימו אותם בקונטקסט הנכון. אל תחשבו שהם  77%

granted זה לא'. אז אם באמת כולם מסכימים, במקום להמשיך עם ,

 , שהוא קצת נהפך לתיאורטי, בואו ננהל הצבעה. הויכוח הזה

 אמץ ויסיים את העניין הזה. אני חושב שהגזבר יעשה מ : משה אופיר

 בבקשה, בהחלט, מתקבלת באהבה, אין שום בעיה.  : אהוד לוי

 .77%אז אני בעד לתת להם  : משה אופיר

 יגיד 'אין כסף'. יש עוד דבר, הוא גם יכול להטיל וטו על זה. : אהוד לוי

 מצוין, אבל זה לא מה שהוא אמר.  : זיו סימון

 והוא גם לא יגיד את זה. הוא לא אמר את זה  : אהוד לוי

 אולי נעלה את זה להצבעה? : זיו סימון

 אתה מתפטר או שאתה חוזר בך?  : אהוד לוי

 אני חוזר בי.  : זיו סימון

הצעת ההחלטה זה לאשר לגופים הנתמכים שהגישו בקשות למתן  : עו"ד חייקין ברוך

אבל  7317, שהם על חשבון תמיכות 77%תמיכה, מקדמות בשיעור של 

 . 7311ל בסיס ע
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 . 7311-אותם גופים שקיבלו ב : אהוד לוי

המועצה מבקשת... את נושא התמיכות עד סוף חודש אפריל. זה משהו  : זיו סימון

 שהוא אפשרי? 

 נעשה את כל המאמץ.  : ???

 אני מתחייב שאני אלחץ בצורה הכי קשה שיכולה להיות. : אילן דולב

 ? פה אחד. 77%ה. מי בעד להעביר אני מעלה את הנושא להצבע : אהוד לוי

 

לאשר לגופים הנתמכים שהגישו בקשות למתן תמיכה, מחליטים פה אחד  : החלטה

 0 5011אבל על בסיס  5015, על חשבון תמיכות 52%מקדמות בשיעור של 

 

 .7317אישור המלצת הוועדה הציבורית לבחירת "יקיר אלפי מנשה"  .8

 

 . 7317ציבורית לבחירת יקיר אלפי מנשה אישור המלצת הוועדה ה : אהוד לוי

כיו"ר הוועדה הציבורית לבחירת יקיר אלפי מנשה, אתם יודעים  : אוחיון יעקב

שהמועצה הזאת, השולחן הזה, אישר את התקנון שקבע את תנאי 

הזכאות והקריטריונים לבחירת יקיר זהב ויקיר אלפי מנשה, כאשר 

ין הזכאות לקבל יקיר זהב היו קריטריונים מאוד מהותיים שהבדילו ב

 אלפי מנשה לבין יקיר אלפי מנשה. 

  מה עם תעודות הוקרה, זה גם כן? : משה אופיר

לא, תעודות הוקרה לא באות לפה, הן לא טעונות אישור השולחן הזה.  : אוחיון יעקב

יש ועדה שאני עומד בראשה וחברים בה, בין היתר, נועם מלמד, חבר 

ד, דליה נחום לוי חברה בה ורכזת המתנדבים בה גדי מנהיים, שולה פל

של המתנ"ס לאה דינוביץ'. הוועדה התכנסה בשבוע שעבר. אנחנו נגיע 

מה היא המליצה ולא את מה היא דחתה, גם למען כבודם של אלו 

 שהיא דחתה את המועמדות שלהם.

 אז יש הרבה יקיר אלפי מנשה?  : משה אופיר
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עדה בחרה את יוסי פלדמן פה אחד כיקיר אלפי לא, יש רק אחד. הוו : אוחיון יעקב

 . 7317מנשה לשנת 

 בזמנו היה יקיר זהב, יקיר פלטיניום.  : זיו סימון

יקיר זהב קיים וזה נבחר. היחיד שנבחר עד כה וענה על הקריטריונים  : אוחיון יעקב

 היה שלמה קטן. 

 יר זהב. תזכיר לנו מה הקריטריונים, מה ההבדל בין יקיר ליק : משה אופיר

יש תקנון, אני לא יכול לצטט לך עכשיו. יש תקנון ליקיר זהב אלפי  : אוחיון יעקב

שהעשייה  מנשה ויש ליקיר אלפי מנשה. ביקיר זהב אתה צריך ממש

המתמשכת שלך תהיה כמו מפעל חיים, ואתה הטבעת חותם ותחנות 

בחיי היישוב והקהילה ואו שהיית בין המייסדים או שהיית בין אלו 

שהנהיגו את היישוב וכיוצא בזה. זה פחות או יותר. יקיר זהב הוא על 

פעילות אחרת בתחום של קידום נושא כזה ואחר, בתחום חיי היישוב 

 והקהילה. 

 יקיר אתה מתכוון.  : משה אופיר

יקיר, כן. אגב, מי שמתחיל לעיין בתקנונים, הם גם הועלו לאתר  : אוחיון יעקב

יוסי פלדמן, אני חושב שכולכם מכירים  המועצה ואפשר לעיין שם.

אותו טוב ממני. יוסי פלדמן היה למיטב ידיעתי מזכיר היישוב, נדמה 

 לי בשנים הראשונות של היישוב. 

 אנחנו מכירים אותו.  : משה אופיר

הוא היה בין המייסדים של תנועת בני עקיבא ביישוב, הוא בין אלו  : אוחיון יעקב

לחילונים בסימן של דו קיום, הוא בין אלו  שפועל לקירוב בין דתיים

שמתנדבים בכל מיני ארגונים ציבוריים כגון הנהלת המתנ"ס, יו"ר 

ועדת התרבות של המתנ"ס, או שהוא מעביר כמנחה בטקסים, בעיקר 

בימי השואה. לפי דעת כל חברי הוועדה הם מצאו אותו ראוי להיות 

אישור מועצה והנה  טעונה יקיר אלפי מנשה. כמובן שהמלצת הוועדה

 זה מובא בפניכם. 
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לדעת מי הומלץ כיקיר  כשקיבלתי את סדר היום של הישיבה ביקשתי : משה אופיר

 אלפי מנשה. שלחתי מייל. לא קיבלתי שום תשובה. 

 לא קיבלתי שום מייל.  : אוחיון יעקב

 גם אני לא ראיתי.  : אהוד לוי

 לא ראיתי שום פנייה שלך.  : אוחיון יעקב

שלחתי להילה, את האמת, לא רציתי שכולכם תהיו מעורבים בדברים  : אופיר משה

 האלה. 

אני רוצה להזכיר לכם שהתקנון של יקיר אלפי מנשה, שאושר על ידי  : אוחיון יעקב

, המועצה, קובע שאפילו הוועדה רשאית שלא לנהל פרוטוקול

 –ות שהפרוטוקול שלה הוא חסוי. אתה הצבעת עבור זה. מכל מיני סיב

יש הרבה טעמים ונימוקים למה החליטו החלטה כזאת. אבל מכיוון 

שמדובר במועמד אחד, שלאחר שהוועדה החליטה עליו זה כבר לא 

סוד, ולמען השקיפות והכל יש חברים בוועדה שהם גם נבחרי ציבור, 

והוא היה ממש קונצנזוס של כל חברי הוועדה והוא נבחר פה אחד, אין 

 שום בעיה. 

 שהפרוטוקול חסוי? אני לא קיבלתי תשובה בגלל : פירמשה או

 לא, בגלל שהפנייה שלך לא הגיעה.  : אוחיון יעקב

אני יכול להבין שהפרוטוקול חסוי, כי אם דנים על מישהו וכל החברים  : משה אופיר

נגדו, אז אתה לא רוצה שזה יתפרסם כי אמרו שהוא לא מתאים, אז 

 לא נעים. בסדר. 

 אני שמח שאתה מבין את הרציונל שמאחורי זה.  : אוחיון יעקב

חסדאי בזמנו העלה כל הזמן את הרצון לקבל יקיר זהב לקטן, כמו  : זיו סימון

שהוא נתן לקטן, שהוא גם יקבל יקיר זהב. השאלה אם לא שווה גם כן 

 לתת לו.

 קודם כל, זה לא הזמן.  : אהוד לוי

 אולי שנה הבאה?  : זיו סימון
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 יוק. אם כבר, תסתכל בפרספקטיבה של לפחות שנה.בד : אהוד לוי

אני רוצה להזכיר לכם, שמי שסייע לראש המועצה, בהכנת הצוואה של  : אוחיון יעקב

ראש המועצה, אפילו ביקש מטעמים של צניעות לא להרבות בהנצחות 

שלו. זה חלק מרצונו, הצוואה עצמה. לא כולכם יודעים, מפאת צנעת 

שהוא ביקש, כמו שראיתם שבמהלך  הפרט, אבל אלה הדברים

זה גם כתוב היה  ההלוויה הוא ביקש שישמיעו שירי ארץ ישראל.

 בצוואה. 

אבל ההצנחה שהמועצה החליטה עליה זה היה בעקבות הבקשה של  : משה אופיר

 המשפחה. 

 אמת.  : אהוד לוי

 אמרו לא להרבות. לא לעשות בכלל, הוא לא התכוון לזה.  : אוחיון יעקב

למשל אם אמרנו שנרצה עוד לעשות הנצחות כאלה ואחרות, כל דבר  : לוי אהוד

היתה לו צוואה ואם הם יבקשו זה יעלה לדיון. נכון לרגע זה, זה מה 

 שבינתיים עלה. 

 אני בעד יוסי פלדמן.  : משה אופיר

-הוא היה פה. הצבעה פה אחד של יוסי פלדמן כיקיר אלפי מנשה ל : אהוד לוי

 אחד. הישיבה ננעלה. . מאושר פה7317

 

בחירת מר יוסי פלדמן כיקיר אלפי מנשה לשנת לאשר את מחליטים פה אחד  : החלטה

 , עפ"י המלצת הוועדה הציבורית להענקת אות יקיר אלפי מנשה50150

 

 יעקב אוחיון
  מזכיר המועצה

 אודי לוי 
 סגן ומ"מ ראש המועצה
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 קובץ החלטות

 .73ן המניין מס' אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מ .1

 

לאשר את פרוטוקול ישיבת  מר משה אופיר( –ברוב קולות )נמנע מחליטים  : החלטה

 200מועצה מן המניין מס' 

 

אישור קריאת כביש הגישה ליישוב )מתחת דלק 'מוזס' ועד בניין המועצה( "דרך חסדאי אליעזר  .7

 ז"ל".

 

)מתחת דלק 'מוזס' ועד בניין לקרוא לכביש הגישה ליישוב מחליטים פה אחד  : החלטה

 0הגורמים המוסמכיםהמועצה( "דרך חסדאי אליעזר", בכפוף לאישור 

 

מינוי עו"ד זיו סימון ליו"ר ועדת מכרזים ומינוי עו"ד גדי טפרמן  –מינויים בוועדת מכרזים  .4

 לחבר ועדת מכרזים במקום אהוד לוי.

 

ימון ליו"ר ועדת מכרזים ומינוי עו"ד לאשר את מינוי עו"ד זיו סמחליטים פה אחד  : החלטה

 גדי טפרמן לחבר ועדת מכרזים במקום אהוד לוי0

 

 אישור תב"ר תכנון ומדידות. .7

 

המקור 0₪  100,000לאשר תב"ר תכנון ומדידות ע"ס מחליטים פה אחד  : החלטה

  התקציבי: קרנות הרשות, אגרות מבני ציבור0

 

 ודי בגבעת טל.בי"ס יס – 086אישור הגדלת תב"ר מס'  .6
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בי"ס יסודי בגבעת טל, הגדלה  – 366לאשר הגדלת תב"ר מס' מחליטים פה אחד  : החלטה

 מקור תקציבי: משרד החינוך0₪0  440,060ע"ס 

 

 .7317אישור מקדמות ע"ח תמיכות  .5

 

לאשר לגופים הנתמכים שהגישו בקשות למתן תמיכה, מחליטים פה אחד  : החלטה

 0 5011אבל על בסיס  5015על חשבון תמיכות  ,52%מקדמות בשיעור של 

 

 .7317אישור המלצת הוועדה הציבורית לבחירת "יקיר אלפי מנשה"  .8

 

בחירת מר יוסי פלדמן כיקיר אלפי מנשה לשנת לאשר את מחליטים פה אחד  : החלטה

 , עפ"י המלצת הוועדה הציבורית להענקת אות יקיר אלפי מנשה50150

 


