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 מועצה מקומית אלפי מנשה
 
 

 02מס'  מן המנייןשלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

  .61.9.026 ,דתשע"ה לולאב אכ" 'גיום מ

 
 ראש המועצה  שלמה קטן      :משתתפים

 סגן ומ"מ ראש המועצה            לוי-דליה נחום

 חברת מועצה דבורית פינקלשטיין

 חבר מועצה  שי רוזנצוויג

 צהחבר מוע  משה אופיר

  חבר מועצה  גבי סויסה

 חברת מועצה  אורית שגיא

 חבר מועצה   אלי שי    

 

 מזכיר המועצה  אוחיון יעקב    :נוכחים

 

 חבר מועצה  אמיר סופרין   :חסרים

 גזבר המועצה  אילן דולב

 מבקר המועצה  אשר שטיינמץ 

 יועץ משפטי עו"ד ברוך חייקין 
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  .61.9.026 –02מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה 
 

 :על סדר היום

 

 סבא.-סניף כפר –מאת בנק אוצר החייל ₪  102,222נטילת הלואה לטווח ארוך ע"ס  (6

 מקורות מימון: הלוואה ₪.  102,222לכיסוי גרעונות בסך של  0..תב"ר מס'  תהגדל (0

 סניף כ"ס. –מבנק אוצר החייל       

 .שינוי זכויות החתימה בחשבונות הבנק ע"ש חט"ב חצב (3

 

 

סניף -מבנק אוצר החייל₪  053,333נטילת הלוואה לטווח ארוך ע"ס  (1

 כ"ס 

 

ההתייעלות, באיזון התקציב השוטף  ביעדי 7312המועצה עמדה ברבעון השני  שלמה קטן:

          התייעלות עם משרד הפנים.ובאבני הדרך שנקבעו בהסכם להסדר 

 17%( בשיעור של 7פח במסגרת הסכם זה, הוגדרו הלוואות לכיסוי גרעון )נס

 מסך המקורות לטובת יעדים כלכליים להעלאת חוסנה הכלכלי של המועצה

לאור זאת, קיבלנו ממשרד הפנים אישור עקרוני ליטול הלוואה לטווח ארוך  

 ש"ח. 053,333ע"ס 
 

להעביר לעיון חברי המועצה דו"חות כספיים חלה חובה על המועצה ראשית,  משה אופיר:

יום ממועד סיום כל רבעון, בין אם  03תוך  –שנתיים או שנתיים  רבעוניים, חצי

 טב את הוראות החוק בענין.כדאי ללמוד הי חות סקורים ובין אם לאו."הדו

מלש"ח באה  1.7אינני מבין כיצד ההלוואה הקודמת בסך של לגופו של ענין,  

 לידי ביטוי בדו"ח.

מדוע יש גידול  –כן האם ההלוואה נכללה בעומס המילוות לפרעון? ואם  

בעומס המילוות ולא קיטון? האם ההלוואה לא יועדה עפ"י החלטת המועצה 

, מדוע נרשם  7.5.12נצבר? ואם ההלוואה ניטלה בתאריך הלהקטנת הגרעון 

 ? 03.0.12בדו"ח החצי שנתי שיש להורידה מעומס המילוות לתאריך 



   

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

3 

 

 

 

חובות ספקים. ההלוואה הנ"ל לא  תנוח דעתך, ההלוואה יועדה כולה לכיסוי :שלמה קטן

למעט בביאור )"... יש להוריד  7312החצי שנתי לשנת  באה לידי ביטוי בדו"ח 

"(.משרד הפנים אכן הורה שלא 03.0.12הסך הנ"ל מעומס המילוות לתאריך 

להפחית את ההלוואה הנ"ל מעומס המילוות בשל מועד נטילתה . הלוואה זו 

 בו ניראה ירידה בהיקף חובות הספקים.הבא ני י בדו"ח הרבעותבוא לידי ביטו

 

הדו"ח צריך לשקף את המצב הכספי של המועצה למועד הוצאתו . ברגע  :אורית שגיא

שמשרד הפנים יחליט כיצד לרשום את ההלוואה הקודמת, ננהג עפ"י הנחייתו. 

איננו מנהלים פירוט יומיומי של השימוש בהלוואה, אך ניתן לומר שכל 

דים לתשלום חובות ספקים, הכל בהתאם להסכם להסדר הכספים מיוע

 התייעלות.

 

ולהיכן יועדו סכומי ההלוואה  לא מאמין לשום דבר, אני רוצה לדעת מה נעשה :משה אופיר

 הקודמת.

 

מה שמעניין לדעת שסך כל ההתחייבויות של המועצה קטנו ולא גדלו. נתון זה  :אורית שגיא

 ישתקף בדו"ח הרבעוני הבא.

 

כיצד אני יכול להיות בטוח שנעשה שימוש בהלוואה הקודמת לייעודיה ולא  :ופירמשה א

 לצורך הפעילות השוטפת או ליעדים אחרים?

 

על המצב הכספי ים לקבל דו"ח כספי על מנת ללמוד אנו כחברי מועצה צריכ :אורית שגיא

של המועצה ולא על פעילותה הכספית. הדו"ח הכספי המבוקר ע"י משרד 

 קף נאמנה את המצב הכספי בתום הרבעון השני.הפנים יש

אין חריגה מהתקציב וכל  :של תכנית ההתייעלותאנו עומדים בעקרונות  

 ההלוואות יועדו לכיסוי גרעונות.

כיו"ר ועדת כספים אני מעורבת, בקיאה ועוקבת אחר הדברים. אני יכולה  

 נות ולתשלום חובות ספקים.להעיד אישית כי ההלוואות יועדו לכיסוי גרעו
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אנו חורגים ממסגרת הדיון ונושאי הישיבה . השאלה שעומדת על הפרק הינה  :יעקב אוחיון

 האם המועצה עומדת בהתחייבויותיה עפ"י ההסכם להסדר התייעלות.

 תחת פיקוח ומעקב של משרד הפנים. אנו 

 

 מה לעשות בדיון. , אז אין לי7312אם אין דיון בדו"ח הכספי החצי שנתי לשנת  משה אופיר:

ראש המועצה שאינך מנהל את  ךחמורה לגבי היועץ המשפטי נתן חוות דעת 

 הישיבות כפי שצריך.

 

 לא מכיר חוות דעת כזו. שלמה קטן:

 

לא מוכן שתתקיימנה ישיבות מועצה ללא נוכחות של יועץ משפטי בדיון. אתה  :משה אופיר

 נוהג בבריונות!

 

 וחרפה שמאפשרים לחבר מועצה להתנהג בבריונות ובכוחניות. בושה אורית שגיא:

 

ם כל פגם והם בתקופת כהונתי הוגשו מספר דו"חות כספיים שלא נמצא בה :שלמה קטן

 שיקפו נאמנה את המצב הכספי של המועצה.

מבנק אוצר  053,333אני מבקש להעלות להצבעה ולאשר נטילת הלוואה של 

תשלומים חודשיים בריבית  173 –תיפרע ב סניף כ"ס , אשר  –החייל בע"מ 

 , וזאת לצורך כיסוי הגרעון הנצבר.7.2%פריים + 

 

הצעת החלטה לפיה אישור נטילת הלוואה זו מותנה בדיווח אני מבקש להעלות  משה אופיר:

 מלש"ח. 1.7מפורט של ראש המועצה על אופן השימוש בהלוואה הקודמת ע"ס 

 

 

 כל הנוכחים למעט משה אופיר. –בעד הצעת ראש המועצה  :הצבעה

 משה אופיר. כל היתר מתנגדים. –בעד הצעת משה אופיר  
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 102,222בסכום של  נטילת הלוואהברוב מוחלט של קולות החברים  אשריםמ:       החלטה

תשלומים  602-סניף כפר סבא, אשר תיפרע ב -מבנק אוצר החייל בע"מ ₪ 

 וזאת לצורך כיסוי הגרעון הנצבר. , %..0חודשיים בריבית פריים + 

כן , מאשרים את משכון ההכנסות העצמיות של המועצה להבטחת -כמו

 ההלוואה לרבות הכנסות עצמיות ממים וביוב.

ולתנאים ולהוראות ע"פ טופסי הבנק  החלטה זו כפופה לאישור משרד הפנים

 הנהוגים בענין זה.

 

 
 ₪  053,333לכיסוי גרעונות ע"ס  225הגדלת תב"ר מס'  (7

 

 שיירשם בהחלטה כי התב"ר מיועד לכיסוי חובות ספקים.  משה אופיר:

 

 הצעתו של משה אופיר נידחתה ע"י כל הנוכחים בישיבה.

 

 

 0..ברוב מוחלט של קולות החברים הגדלת תב"ר מס'  אשריםמ :      החלטה

מקורות מימון: הלוואה מאת ₪.  102,222לכיסוי גרעונות ע"ס 

 סבא.-סניף כפר –חייל בע"מ בנק אוצר ה

 ₪. 0,602,222 –סה"כ תב"ר מתוקן  
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 שינוי זכויות החתימה בחשבונות הבנק ע"ש חט"ב חצב  (0

 

 

יש צורך בהחלטת מועצה על שינוי זכויות החתימה בחשבונות הבנק של  שלמה קטן:

 חט"ב חצב לאור חילופי המנהלות במוסד חינוכי זה.

 

 ה אחד שינוי בזכויות החתימה בחשבונות הבנק פ אשריםמ :      החלטה

סבא -כפר 9.1סניף  –המתנהלים ע"ש חט"ב חצב, בבנק לאומי 

ן -כפר סבא ח 661סניף  –ו/או בבנק יהב  39069190ן מס' -ח

ואילך תהיינה מורשות  .6.9.026, כך שמתאריך 2919..מס' 

 2..291011החתימה בחשבונות אלה ליאורה שמשוביץ ת.ז. מס' 

 שתיהן , באופן שחתימות299001300ועדנה ארבלי  ת.ז. מס'   

יחדיו יחדיו בלבד יחייבו חשבונות אלה לכל דבר וענין, הכל 

 עפ"י טפסי הבנק.
 

 

 

 

 יעקב אוחיון
 מזכיר המועצה 

 שלמה קטן 
 ראש המועצה

  
 

 
 
 

 


