
 מועצה מקומית אלפי מנשה
 25מס'  מן המנייןשלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

 (8.2.2015 התשע"ה,  שבט י"ט, ראשוןיום מ)

 
 

 

 ראש המועצה  שלמה קטן      :משתתפים

 סגן ומ"מ ראש המועצה            לוי-דליה נחום    

 חברת מועצה  אורית שגיא    

 חברת מועצה דבורית פינקלשטיין

 חבר מועצה  רוזנצוויגשי 

 חבר מועצה  משה אופיר

 חבר מועצה   אלי שי    

 חבר מועצה  אמיר סופרין

     

 

 מזכיר המועצה  יעקב אוחיון    מוזמנים:

 גזבר המועצה  אילן דולב

 

 חבר מועצה  גבי סויסה    :חסרים

 יועץ משפטי עו"ד ברוך חייקין    

 מבקר המועצה  אשר שטיינמץ 

 

 

 היום:על סדר 

 

 .2016 -ו 2015נות עזר לפרויקטים של מפעל הפיס בשנים פתיחת חשבו

 

 

 

 

 



 

 מהלך הישיבה:

 

תב"רים  3, אושרו 9.11.2014מתאריך  22בישיבת מועצה מן המנין מס'  יעקב אוחיון:

  של פרויקטים הממומנים על ידי מפעל הפיס, כדלקמן:

 (6ש"ח )סעיף  91,080מחשוב מוסדות חינוך ע"ס  תב"ר 

 (.7ש"ח )סעיף  91,000תב"ר מתקנים לפיס ירוק ע"ס 

 (.8ש"ח )סעיף  317,000תב"ר ציוד וריהוט לבתי ספר ע"ס 

מועצה ספציפית או כללית  נוהלי מפעלי הפיס, יש לקבל החלטת עפ"י

 ס.שתוקפה לשנתיים המאשרת פתיחת חשבון בנק למענקי מפעל הפי

תוקף ההחלטה הקודמת פג והגיעה השעה לחדשו למשך שנתיים 

 נוספות.

 הינכם מתבקשים, אם כן, לאשר את ההחלטה בנוסח הבא:

 

המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים 

 , לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס.2016 -ו 2015

 ון נפרד בבנק דקסיה ישראל.יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשב

 

מדובר בחשבונות טכניים לצורך העברת מענקי מפעל הפיס מחשבונות  אילן דולב:

 אלה ישירות לספק או לקבלן הזוכה. אין עמלות ניהול.

 

התנגדות להצבעה טלפונית לאישור החלטה זו, אך  לא היתהעקרונית,  משה אופיר:

שמעלים נושא בפני ראש נשמר פה.  אני דוגל בעקרון ההדדיות שלא

המועצה והמזכיר והם אינם עונים, אזי נפגע עקרון זה. ניסיתי לכנס 

 ישיבה שלא מן המנין בענין סקר הנכסים.

גב' אורית שגיא הודיעה לי כי הבקשה מיותרת מאחר והנושא יהיה בסדר  

. אבל משום מה איש לא 15.2.15 –יומה של ישיבת המועצה שנקבעה ל 

זכיר עוד טוען שהבקשה לא חוקית כי נשלחה במייל ללא אישר זאת והמ

השבתי למזכיר שכל  חתימות של שליש מחברי המועצה, לפחות.

 ההזמנות לישיבות מועצה נשלחות במייל, ולכן אני רואה כאן התחכמות.

הועדה שפיצחה קשתי דברים מהמזכיר, ביניהם החלטת ימעבר לכך, ב

היתה ישיבה כזו. בעקבות זאת א את צו הארנונה. ולהפתעתי נאמר של

את ההנחיות שניתנו לחברת המדידות ולא קיבלתי. כאילו שתי לקבל ביק



 3עפ"י חוק לתת לי אותו תוך  , אז חובהאני מהרחוב . אם יש מסמך כזה

 ימים. אני מייצג אנשים מהיישוב ששואלים שאלות.

 

קהילה פעילה משה אופיר עשה מעשה נבלה שעה שפירסם בפייסבוק  יעקב אוחיון:

שכר הגבוה תוך ציון מספרי ני השכר של עובדי המועצה מקבלי האת נתו

זהותם. מיותר לציין, כי מדובר במידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות 

של מידע חסוי ומוגן עפ"י חוק חופש המידע וחוק הגנת  פרהוה

פקרת ועבירה בוטה על החוק. עובדי המועצה הפרטיות. זו התנהגות מו

 בנטים שוקלים את צעדיהם בענין.הרל

 

ביקשתי גם את חוות דעתו של היועץ המשפטי בשאלה האם בחישוב  משה אופיר:

המועצה השטחים לארנונה נלקחים בחשבון גם מחסנים וחניות. למה 

המזכיר הבטיח תגובה ולא  .מ"ר תוספת עבור שטחי עזר 200גובה מעל 

 קיבלתי.

 

י הוא ממחזר כהרגלו נושאים וכי סוגיה זו עלתה על השבתי למר אופיר כ יעקב אוחיון:

ידו בשתי ישיבות מועצה בהן נידון צו הארנונה והיועץ המשפטי השיב 

 על כך.

 

לגבי שאין ליהודית אורמוביץ תשובה  אני גם מקבל הערות מתושבים משה אופיר:

  .בגין תוספות בנייהוהיטלי פיתוח אופן חישוב אגרות בנייה 

 

חישוב האגרות והיטלי הפיתוח נעשה עפ"י חוקי העזר  .לא יכול להיות אילן דולב : 

 העירוניים אם תרצה , אשלח לך את התעריפים הקבועים בחוקי עזר אלה.

 

פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ מאשרים פה אחד  :החלטה

 לכל פרויקט שימומן ע"י מפעל הפיס. 2016 -ו 2015בשנים 

יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון נפרד בבנק דקסיה  

 ישראל.
 

 יעקב אוחיון
 מזכיר המועצה 

 שלמה קטן 
 ראש המועצה



 

 
 

 

 

 

 

 



 


