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מועצה מקומית אלפי מנשה
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 53
מיום ה' ,ד' בתשרי תשע"ז06.10.2016 ,

משתתפים :

שלמה קטן

ראש המועצה
חבר מועצה

גבי סויסה
שי רוזנצוויג

חבר מועצה

אלי שי

חבר מועצה

אורית שגיא
חסרים :

חברת מועצה
ס גן

דליה נחו ם  -לוי

ומ"מ

ראש

המועצה
מירי בר חיים

חבר ת מועצה

דבורית פינקלשטיין

חברת מועצה

משה אופיר
יעקב אוחיון
עו"ד ברוך חייקין
נוכחים :

אילן דולב
אשר שטיינמץ

חבר מועצה
מנכ"ל המועצה
יועץ משפטי
גזבר המועצה
מבקר המועצה
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ישיב ת מועצה שלא מן המניין מס' 6.10.16 – 53
על סדר היום :
.1

א ש רור

חוק

עזר

לאלפי

מנשה

(סלילת

רחובות)

(תיקון) ,תשע"ו – . 2016
.2

פתיחת

חשבונות

עזר

לפרויקטים

של

מפעל

לשנים  2017ו . 2018 -
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 ) 1אשרור חוק עזר לאלפי
(תיקון) ,תשע"ו – . 2016

מנשה

(סלילת

רחובות)

שלמ ה קטן :

ישיבה שלא מן המניין ,נוכחים :אורית
שגיא ,גבי סוויסה ,שלמה קטן ,אלי שי
ושי רוזנצוויג .יש שני נושאים על
סדר היום :אחד זה אשרור חוק עזר
לאלפי מנשה .כמו שאמרנו לכם בזמנו
את החוק הזה אישרנו ,העברנו למשרד
הפנים ביקשו איזה שהוא תיקון .תיקנו
אמרו :לא ,מה ש היה קודם זה בסדר .אז
שוב
להביא
צריך
לא
אוקיי
אמרנו
למועצה .יועצת משפטית אמרה :תביאו
למועצה .פעם שעברה הבאנו את זה,
קיבלנו את ההנחיה יומיים קודם ,חבר
מועצה ביקש לא לדון בזה כי לא עברו
 10ימים מאז שהוא ראה את החומר .אני
מביא את זה ,מי בעד אישור? אושר פה
אחד.

החלטה:

מאשרים פה אחד חוק עזר לאלפי מנשה
(סלילת רחובות) (תיקון) ,תשע"ו –
 2016שהעתקו מצ"ב.

 ) 2פתיחת חשבונות עזר
לשנים  2017ו 2018 -

לפרויקטים

של

מפעל

הפיס

שלמה קטן :

נושא שני היה מפעל הפיס .עכשיו יש
להם חוק לכל פרויקט לכל שנה צריך
לפתוח חשבונות .זה בעקבות זה שהיו
מפעל
של
בכספים
שהשתמשו
יישובים
הפיס או שהטילו עליהם עיקולים בתוך
השלטון המקומי ,ועל תקציבי פיתוח אי
אפשר להטיל עיקול .בזמנו הפיס היו
מעבירים בדקסיה לחשבון רגיל וביקשו
פותחים
אנחנו
חשבונות,
שיפתח
חשבונות מבקשים את אישורכם.

אלי שי :

רגע אני רוצה להב ין לא היו חשבונות
בעבר? לא היו...
היו

מעבירים

לתוך

שלמה קטן :

לא ,הם
שלנו.

אלי שי :

הא ,ועכשיו הם רוצים חשבון מיוחד?
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גבי סויסה :

חשבון נפרד.

אלי שי :

כמה זה עולה לנו.
גרושים,

שלמה קטן :

דקסיה לוקחים
השלטון המקומי.

אורית שגיא :

מהעלות
מוטרדת
לא
אני
שלמה
מוטרדת מהאשראי ,זה פותח לנו
אשראי?
היה

פעם

בנק

זה

מענק

של
אני
עוד

מגיע

שלמה קטן :

לא ,לא הבנת.
ממשרד הפנים -

אורית שגיא :

הבנתי ,הבנתי מצוין .עוד חשבון בנק -

שלמה קטן :

נגיד קיבלנו  ₪ 91,000לא מזמן פתחנו
כבר ,כבר העברנו את זה ,השנה גם
העברנו פ תיחה של חשבונות...

אורית שגיא :

נכון.

שלמה קטן :

הפיס
מפעל
קיבלנו
מזמן
לא
ואז
 ₪ 180,000חצי מהמענק שלפני שנתיים
על שיפוצים בבתי הספר מה שעשינו
,₪
180,000
קיבלנו
האחרון,
בקיץ
וקיבלנו  ₪ 91,000על גן המשחקים פה
הועברו
האלה
הסכומים
שני
במרכז,
לאותו חשבון .עכ שיו לקראת הפרויקטים
של  2018 2017צריך לפתוח גם -

גבי סויסה :

זה לא אותו חשבון? צריך לפתוח -

שלמה קטן :

לא ,לא ,זה נקרא ,הם פותחים כל מיני
חשבונות עזר .הנה אני אקריא לכם מה
שדקסיה -

אלי שי :

אתה רוצה להגיד שכל חשבון
לפתוח חשבון בנק?

שלמה קטן :

זה פיס דרשו והסברתי לכם מה קרה .זה
לנו טוב ,אם יום אחד יהיה לנו עיקול
לא יוכלו לנגוע בכסף שמגיע מהפיס,
אם לנו עוד לא היה עיקול ברוך השם,
יש לנו יישוב מנוהל בסדר .אני מקריא
לכם את זה -
האם

אפשר

להגיע

עזר צריך

למינוס

אורית שגיא :

שלמה
הזה?

שלמה קטן :

מה?

אורית ש גיא :

אפשר לקחת אשראי בחשבון הזה?

 -הו פ ק ע "י  :ב ו נ וס פ ר וט ו ק ולי ם בע "מ ,ט לפ ו ן- 03- 53 73 237 :

בחשבון

5

שלמה קטן :

לא ,אף חשבון
אף פעם ,אסור.

אורית שגיא :

מה זה ,בחשבונות שלנו יש אשראי.

שלמה קטן :

לא ,אז זה באישור של מועצה ,אין
לנו
מותר
נגיד
לפעמים
לא.
גרוש
בלאומי  ₪ 1,300,000והם יודעים שיום
אחרי זה יש לי  ₪ 250,000ובשביל
לשלם משכורות חסר  ₪ 5,000והם לא
מסכימים ,עד כדי כך .לא ,אין לכם...
עכשיו בדקסיה אין בכלל אשראי ,אין
לנו אשראי בדקסיה אין לכם ...אני
אקרי א את זה" .ניהול חשבונות העזר
היעודים שלנו אצלכם מיועדים לכספים
שמפעל הפיס יעביר עבורנו" ,זה מה
מסגרת
לפעם
"מפעם
אומר.
שדקסיה
מענקים שונים לשנות פיתוח שונות".
לכל שנת פיתוח הם רוצים אחר ,בגין
פרויקטים שהוא מתקצב" .בגין כל מענק
כאמור שיאושר לנו על ידי מפעל ה פיס
נפתח אצלכם חשבון עזר יעודי שנקרא
זה
מסמך
הוראות
אשר
עזר,
חשבון
פתיחת
וניהולו.
פתיחתו
על
יחולו
חשבון עזר תעשה בדרך של הודעה בכתב,
טפסים מקובלים וכו' .איננו רשאים
להעביר להסב להנחות או לשעבד" הנה
זה עם השעבוד חבר'ה זה עם העיקול,
"איננו רשאים להעביר להסב להנחות או
לשעבד בכל צורה שהיא את חשבון העזר
או סכום כלשהו המגיע או שיגיע לנו
מחשבון העזר ,אלא על פי המחאת זכות
להוראות בלתי חוזרת.

שי רוזנצוויג :

אסור.

חשבונות

מועצה

מה הולך להיכנס הכי קרוב?

אורית שגיא :

התקציב של . 2018 2017

שלמה קטן :

מה צריך להיכנס קודם כל החצי מיליון
 ₪של השנה הבאה שעוד לא קיבלנו ושל
שנת  , 2018ואם נקבל עוד אנחנו -
בלפתוח

על

אורית שגיא :

שלמה מה ההיגיון
תקציב או על כל -

שלמה קטן :

זה החליטו הפיס ,אני לא יודע
ההיגיון ,הפיס החליטו שיותר -

אורית שגיא :

לא ,אני מבינה -

שלמה קטן :

אני אגיד לך מה קרה -
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אורית שגיא :

שהם רוצים חשבון ייעודי למפעל הפיס.

שלמה קטן :

לא ,אז הם רוצים לעקוב אחרי הביצוע,
כנראה
יישובים
מיני
כל
להם
עשו
תרגילים .כנראה שהיו יישובים שעשו
להם תרגילים ,ברוך השם לא אנחנו .זה
דרישה של מפעל הפיס ,שאנחנו נענים
לה ,ואין בזה שום משמעות מבחי נתנו.

אורית שגיא :

אוקיי.

שלמה קטן :

אפשר לאשר?

אלי שי :

לא שלמה ,העמלות וכל זה.

שלמה קטן :

אז אני אמרתי לכם זה גרושים.

אורית שגיא :

לא ,זה פרוטות ,זה שטויות.

אלי שי :

חצי מיליון  ₪זה...

שלמה קטן :

בטח זה נכנס הכסף
אחרי יומיים אלינו.

אורית שגיא :

זה לא חשבון שיש בו רצף של פעולות.

שלמה קטן :

בדקסיה
שלנו
העיקרי
החשבון
...
העיקרי הם לוקחים עליו לשנה ₪ 50
מענקי
שזורמים
זה
העיקרי
לחודש,
פנים -

אלי שי :

הא זה הכול?

שלמה קטן :

כן .בחשבון של החינוך הם לא לוקחים
עמלה ,הם לוקחים כמה שקלים.
הם

הוציאו

את

ומעבירים

ההנחיה

אותו

או רית שגיא :

מתי
ממתי -

שלמה קטן :

מלפני חצי שנה בערך ,ואז אישרנו את
זה של  2016ועכשיו צריך את 2017
. 2018

אורית שגיא :

אוקיי.

שלמה קטן :

אני עדכנתי בתחילת הישיבה שנופיה
הגישו ערר ביום האחרון שאפשר ,וזה
הלך למת"ע ,בטח מת"ע יאמרו לנ ו לדון
בערר שלהם .הם טוענים שזה יפריע להם
וזה לא מספיק ,ותהיה תעוקה תחבורתית
למרות שזה לא נכון .ואמרו שהנה אני
הצבעתי נגד זה .נכון לפני  4שנים
שהצבעתי נגד זה אז התחבורה הייתה
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צריכה לנסוע כולה דרכם דרך נופיה
ודרך דרור ,התוכנית החדשה היא סוגרת
חשוב
לא
אבל
הזא ת.
האופציה
את
זכותם ,אני לא רואה את זה במשהו ,זה
הלך למת"ע ,מת"ע תורה לנו לדון.
פתיחת
בעד
מי
הזה,
לנושא
נחזור
החשבונות? פה אחד.
החלטה:

מאשרים פה אחד פתיחת חשבונות בנק
בבנק דקסיה ישראל בע"מ לשנים 2017
ו  2018 -לכל פרויקט שימומן ע"י מפעל
הפיס.
יובהר כי לכל פרויקט כאמור יפתח
חשבון נפרד בבנק דקסיה ישראל.

שלמה קטן

יעקב אוחיון

ראש המועצה

מנכ"ל המועצה
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