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 מועצה מקומית אלפי מנשה
 64מס'  יןימן המנשלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

 03.04.2017 ,ז' בניסן תשע"ז, 'ביום מ

 
 ראש המועצה   שלמה קטן  :משתתפים

 גן ומ"מ ראש המועצהס  לוי-דליה נחום   

 חבר מועצה  שי רוזנצוויג

   חבר מועצה   אלי שי

 חברת מועצה          אורית שגיא 

 

 מועצה תחבר  מירי בר חיים  חסרים:

 חבר מועצה   גבי סויסה   

 חברת מועצה דבורית פינקלשטיין

  חבר מועצה          משה אופיר

  מנכ"ל המועצה          יעקב אוחיון

     

ן  :נוכחים  יועץ משפטי         עו"ד ברוך חייקי

 מהנדס המועצה         אדר' יובל אבנד
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 3.4.2017 – 64המניין מס' מן שלא ישיבת מועצה 

 
 :על סדר היום

)הגדלה ₪  92,387הגדלת תב"ר מחשוב מוסדות חינוך לסך של  .1

 ₪(. 1,307של 

 מניאזיס.יתב"ר להפחתת מפגעי הלייש .2

 (.90%מקור תקציבי: משרד להגנת הסביבה ) 

ון נוסף.  –הארכת שירותו של אשר שטיינמץ מעבר לגיל הפרישה  .3  די
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)הגדלה ₪  92,387ת תב"ר מחשוב מוסדות חינוך לסך של הגדל( 1
 ₪(. 1,307של 

 

אתה יודע מי נמצא? נמצאים פה: אורית שגיא, דליה  : שלמה קטן
ן, אלי שי,  נחום לוי, שלמה קטן, היועץ המשפטי חייקי
שי רוזנצוויג והמהנדס יובל אבנד. אני פותח את 

נושאים. נושא  3הישיבה. יש לנו על סדר היום 
ן, אנחנו פשוט במסגרת סגירת תב"רים, היה ר אשו

איזה שהוא תב"ר בזמנו של מחשוב מוסדות חינוך 
-אנחנו צריכים להגדיל אותו ב₪.  92,387בסך 

 לא מיליון. ₪  1,307

 שלמה?  ,המחשבים אילו : אורית שגיא

כן, אחד התב"רים הישנים לא שלא השנה דווקא, של  : שלמה קטן
סגור אותו, מה שאני מבקש שנה לפני. אני רוצה ל

מקרנות פיתוח. מי בעד? אושר ₪  1,300לאשר לי 
 פה אחד. 

הגדלת תב"ר מחשוב מוסדות מאשרים פה אחד  :החלטה
 ₪(. 1,307)הגדלה של ₪  92,387חינוך לסך של 

 מקור תקציבי: קרנות הרשות. 

 

 מניאזיס.יתב"ר להפחתת מפגעי הלייש( 2

  

 

 , ראיתם אותו? אזיסמנייעל לייש העברנו לכם חומר : שלמה קטן

 כן.  : לוי-דליה נחום

 כן.  : אורית שגיא

היא הכניסה לכם אבל מעבר לכך קיבלנו ממשרד  : שלמה קטן
  -הגנת הסביבה

 האמת שזו בשורה מאוד משמחת.  : אורית שגיא

 נכון? השבוע טיילתי עם סמדר יצאו לנו בתוך הגן.  : שלמה קטן

ו : אורית שגיא ונים.  .שלמה ,ניםיש מילי  מילי
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וקיבלנו  4.12.16-כן, אני יודע. הוועדה התכנסה ב : שלמה קטן
₪,  500,000של  2017התחייבות שעד סוף 

להשתתף, בקרנות  10%שמתוכה אנחנו אמורים 
  -יש₪  50,000

זה ₪.  50,000-ו₪  500,000חשבתי שזה  ,הא : אורית שגיא
 ₪.  500,000-מתוך ה₪  50,000

לא, לא, אנחנו חשבנו בהתחלה שזה מענק, כי ככה  : שלמה קטן
הם קראו לזה. בסוף כשקוראים את האותיות 
הקטנות. אז מה שאני מבקש לאשר את התב"ר ותכף 

 יובל יגיד כמה דברים. 

 ... : שי רוזנצוויג

 לא, צרפתי רק את המכתב של שרון של הווטרינרית.  : אורית שגיא

 יבות תראו. קחו את ההתחי ,הנה : שלמה קטן

 למשל?  ,למה זה באתר המועצה : אורית שגיא

 מה?  : שלמה קטן

 הזה?  אזיסנייעל הליישמ : אורית שגיא

 את המכתב הזה?  : שלמה קטן

 כן.  : אורית שגיא

 אז אפשר להעלות אותו, זה לא בעיה.  : שלמה קטן

  -אני חושבת שזה מאוד חשוב : אורית שגיא

י, אנחנו  : שלמה קטן  נעביר את זה. אוקי

 זה תופעה שמאוד מטרידה את האנשים.  : אורית שגיא

קודם כל אנחנו נצרף את זה לישיבה, את החומר  : שלמה קטן
הזה שהיא כתבה, ואז זה ממילא יעלה, אבל חוץ 

מה שאני מבקש מזה אני אבקש שיעלו את זה מחר. 
מקרנות הרשות אין ₪  50,000לאשר את התב"ר 
  -עתקבעיה, זה לא סכום 

 אפשר לשמוע קודם כל הסבר מיובל?  : אלי שי

 יובל ייתן את ההסבר.  .כן. בואו נאשר את התב"ר : שלמה קטן

 קודם כל נאשר?  : אלי שי

 מי בעד?  : שלמה קטן

 כולם.  : אורית שגיא
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אושר פה אחד. יובל תן הסבר של כמה דקות. יובל  : שלמה קטן
  -ד עםהשתתף בכמה ישיבות בהגנת הסביבה ביח

 כן, קובי כתב לנו במייל.  : אורית שגיא

זה תהליך מובנה מאוד של מישהי ששמה תמר יגר   :יובל אבנד
יחד עם מישהו בשם אלון בר, אנשים של משרד 
לאיכות הסביבה. הפגישה הראשונה הייתה פגישה 
ן יחד עם איצ'ה יחד עם  לאיו"ש שהייתה בשומרו

ן, פגישת הכנה. פג ישה של כל איגוד ערים שומרו
היישובים בארץ שנגועים בזה, הייתה פגישה מרכזית 

הפגישות  2-לפני חודש וחצי בקרייה בתל אביב. ב
הוזמנו למעשה אותו דבר. הוצגו הבעיות, הוצגו 
הפתרונות, הוצגו מה שנעשה והוצגה כל התוכנית 
ן וחלקה זה תכנית  הזאתי שחלקה זה תכנית תכנו

י השלבים. אחרי זה ביצוע מתוך תכנית התכנון על פ
כל הנושא של השגת התקציב על ידי משרד איכות 

וחלוקה  2017-, והעברה שלו ל2016-הסביבה ב
שלו. בסופו של דבר קיבלנו ביד את ההרשאה 
התקציבית חתומה. עכשיו המצב שלנו ספציפית, 

 שרון נתנה סקירה שלו, אפשר לקרוא את זה. 

 קראנו.  : אורית שגיא

ר אנחנו מסתכלים על היישוב בעצם אנחנו כאש  :יובל אבנד
רואים את האזורים הבנויים ואת האזורים העתידיים 
הבנויים פה בסגול, זה גבעת טל מזרח. כשלמעשה 
יש אזורים ספציפיים שנעשה בזמנו סקר מהסוג 
הזה, שמתחיל פה להקיף עיגולים בעצם אזורים של 
 ריכוזים. מחר המתכנן שקיבל את המינוי אחרי נוהל

הצעה של המתכננים מתחיל את העבודה המעשית 
  -שלו

 מחרתיים ביום חמישי.  : לוי-דליה נחום

 שנקראת סקר.   :יובל אבנד

רגע, על בסיס המיפוי הזה? זה המיפוי העדכני אתה  : אורית שגיא
 אומר? 

י ישן  :יובל אבנד   -לא, זה דוגמא למיפו

 זה מיפוי מאוד ישן לדעתי.  : אורית שגיא

  -שאנחנו עשינו  :אבנד יובל

 הראשון עשינו לפני שנה וחצי.  : שלמה קטן

  -אבל היום לפי דעתי יש כבר הרבה : אורית שגיא

בסדר, המיפוי היה לא לפי השפנים רק, המיפוי היה  : שלמה קטן
 לפי סלעים. 
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 ... לפי אזורים.  : לוי-דליה נחום

לפי זה  לפי אזורים של סלעים ששמה הם הולכים. : שלמה קטן
  -הלכתם, לא חיפשתם

כשהיעד המרכזי הוא בעצם בעזרת מספר פתרונות   :יובל אבנד
למנוע מחסה שהשפנים יכולים להיות קרובים 
לאנשים. יש להם איזה נטייה לא להתחפר, הם 
בעצם מחפשים מכסות, וחשיפה של אזורים של כמה 
מאות מטרים בכל מיני מקומות, יכולה להרחיק אותם 

, הם פשוט יתמקמו בצורה כזאת שהם יהיו כמו שהם
 יותר רחוקים. 

יובל שאלה, היא אולי ממש ממש מפגרת, יש איזו  : אורית שגיא
 אפשרות למנוע את ההתרבות שלהם? 

 לא.   :יובל אבנד

 אסור, אסור. זו הבעיה, אסור.  : שלמה קטן

ן צורך. לא כל השפנים נגועים.   :יובל אבנד אין אפשרות וגם אי
נים האלה מונהגים על ידי איזה שהיא מנהיגה השפ

שבעצם מתחשבת בדברים שקורים בסביבה. אם 
בעצם דוחקים אותם לאיזה שהוא אזור, הם 

  -מתייחסים לזה

  -יובל בישיבה : שלמה קטן

 הוא עונה לה.  : לוי-דליה נחום

ינו הנציגים אמרו  : שלמה קטן משהו אני מוסיף, בישיבה שהי
ת לא נגעו, גם תגיד למה אנחנו שהם שמו פה, שאמר

יודעים את זה. שמו בזמנו כמה עמדות שהם בדקו 
 שלא.  אזיסמנייאם יש את הלייש

  -במקביל לביצוע  :יובל אבנד

 זה הכול, זה מה שרציתי להוסיף.  : שלמה קטן

מחקר, מחקר שדה בכל  במקביל לביצוע מתנהל  :יובל אבנד
ם לא כל המקומות והם בעצם יודעים להגיד שבעצ

השפנים נגועים, ולא כל האזורים שאין בהם שפנים 
משום מה יש שמה מחלות, משום שאנשים בעצם 
נסעו לטייל ולנפוש או עברו באיזה שהוא מקום, וזה 
קצת חמקמק כי בן אדם יכול להיעקץ ולחזור למקום 

ו, להירשם שמה   -מגורי

  -ולהפיץ שם את ה : אורית שגיא

פואי יגיע משם ומבלבל את המפה. הם הדיווח הר  :יובל אבנד
הם בונים מיפוי שבעצם עוזר קצת  GIS-בונים ב

להבין איפה ואת ההתפשטות ההדרגתית של הדבר 
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 הזה או בלימה. 

ו : אורית שגיא  -כמה מקרים דווחו אצלנו כי הי

 פה יש מקרים מועטים.   :יובל אבנד

 . 2014רק משנת  3 : אלי שי

השפנים נגועים, לא ברור אם האנשים  ולא ברור אם  :יובל אבנד
  -נעקצו כאן. מקרה אחד אולי כן, אבל יש מקרים ש

 . 2014-ב 4או  3 : שי רוזנצוויג

ייתכן שהם נסעו לאזור אחר ונעקצו שם, ייתכן.   :יובל אבנד
עכשיו זה לא חמור במיוחד אבל הכמות של השפנים 
היא גדולה, הכמות של המקומות שבהם השפנים 

להיות ונמצאים כרגע היא גדולה, זה די רחב.  יכולים
גם ביישוב הישן וגם בגבעת טל, גם באזור של בתי 
. לכן הפרויקט הזה ממש בא בזמן וטוב  ' הספר וכו
ן די רחב של כמה מאות אלפים בניכוי  שיש לו מימו
של המע"מ התקורות וכל הדברים האלה. יש ניהול 

ן. חלק ממנו לפי התוכנ ית שלהם יש פיקוח יש תכנו
ניתן לעשות בעבודה עצמית, בצורה של תיעוד 
ודיווח, לא חייבים כל דבר להוציא. אבל בסופו של 
דבר הפתרונות שהם נותנים והם גם הולכים 
להתלוות לסיור הקרוב ולראות את זה בשטח, זה 

הם מאוד מאוד מאוד ברורים לגבי  . in putייתן ממש 
ן ובכלל הנושא הזה. זה התחיל מזה שמשרד השיכ ו

הממשלה מכירה בזה שלא היה פיקוח על זריקה של 
סלעים ופינוי של סלעים במהלך העבר של הבנייה. 
הם אומרים בפירוש שלא יהיו דברים כאלה בעתיד. 

יחידות,  700-כשאנחנו הולכים היום לבנות את ה
הפיקוח שלנו ושל חברת ערים וכל מי שיעסוק בזה, 

בר הוא קריטי, מפני על זה שלא יגלגלו סלעים לכל ע
שהם לא מתכוונים לחזור על העניין הזה של לתקצב, 
כאשר היום כבר ברור וידוע שאסור לפזר סלעים. אז 
הם מאוד מאוד סייגו את העניין הזה בזה שהם 

 בעצם מטפלים בבעיות העבר. זהו עד כאן. 

 אני רוצה לשאול שאלה.  : אלי שי

 אין בעיה.  : שלמה קטן

לפי מה שהבנתי יש באלפי מנשה בגלל אני  : אלי שי
טופוגרפיה של אלפי מנשה, היא בעייתית לגבי 
הטיפול בנושא של השפנים. ואני הבנתי שהייתה 
פנייה לממשלה למדינה כדי שתעזור לנו לאלפי 
מנשה, והבנתי שהתשובה הייתה שלילית, בגלל 
ון הוא מספר החולים. ולאור  העובדה שהקריטרי

  -יש רק חולים 2014העובדה שבשנת 

 הם החריגו, הם החריגו.  : שי רוזנצוויג
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 אז הם החליטו לא לעזור לנו.  : אלי שי

 בעבר זה נכון היה.  : שלמה קטן

 הם החריגו.  : שי רוזנצוויג

 מה החריגו?  : אלי שי

  -בגלל שיישובים קרובים אליך יש שם ממש : שי רוזנצוויג

 עשינו צעקות.  : שלמה קטן

וי  הם בצדק, אנחנו רוצים להקדים תרופה.  : גשי רוזנצו

ן. אנחנו לפני  : שלמה קטן שנים,  3אלי, מה שאומר הוא אומר נכו
שנים. וניסינו לעלות מישהו  3התשובה נכונה לפני 

שבכלל כנראה נדבק בבקעת הירדן, הבאנו אותו 
כמקרה, איזה ילד, ועוד מישהו שהיה ככה ככה, 

ם. הם אמרו שמבחינת ניסינו להציג הנה יש לנו מקרי
קופת חולים וזה אין להם מקרים. אתה זוכר את 

 הסיפור בישיבה הראשונה. 

 כן.   :יובל אבנד

אז בסופו של דבר לא רק אצלנו, הרי רוב הרשויות  : שלמה קטן
ביהודה ושומרון נבהלו מהסיפור, המכה הייתה רק 

שנים  3בצופים בזמנו, וזה גם סיפור של לפני 
פים שלא תחשבו שזה חדש. ולאחר כל הסיפור של צו

הריצות שלנו, וזה הפך להיות בעיה ארצית בייחוד 
ן, כן נתנו תקציב משרד לאיכות הסביבה.  בשומרו
ון  זאת אומרת כבר נתנו בעבר. זה סכום של חצי מילי

 ...₪ 

ן  : אלי שי ו   -זה₪ חצי מילי

זה חלק מאותו מאבק שניהלנו, לא רק אני כל ראשי  : שלמה קטן
הרשויות דרך איגוד הערים. לפני שיובל ילך, אני 

 רוצה להביע, יש עוד שאלות סליחה? 

 אני רוצה כמה מילים  בנושא הזה.  : שי רוזנצוויג

כן, אבל לפני זה אני רוצה להגיד ליובל שבשם חברי  : שלמה קטן
המועצה אנחנו מביעים את השתתפותנו בצערך על 

 שכולות. אובדן אבא. שמעתי בלוויה שהאיש א

 בהחלט.  : אלי שי

 -כמה מילים : שי רוזנצוויג

 אנחנו מצטרפים.  : אורית שגיא

 אמרתי בשמכם.  : שלמה קטן
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חשוב שהציבור יידע, כאחד שהיה שותף לתהליך,  : שי רוזנצוויג
תחילת התהליך עם שרון לפני כשנתיים וגם למיפוי 
שנעשה. שפן סלע זו חיה מוגנת. אסור לך לתפוס 

אסור לך לפגוע בה. מי שעושה את זה עלול  אותה,
להיתקל גם במאסר. ישנם כל מיני שיטות שנבדקו 
ונשללו כמו לרסס, כמו להשתמש באמצעים 
אלקטרונים, כמו לתפוס אותם, לקבל אישור מיוחד 
ללכוד אותם ולהעביר אותם להרחיק אותם. כל מיני 
פתרונות כאלה שנמצאו כלא אפקטיביים. הפתרון 

י היחיד זה להרחיק או להעלים את מרבצי האפקטיב
המחיה שלהם מקרבת בני האדם. כל הסלעים כל 
הבולדרים שנוצרו עקב בנייה, אז או שמפרקים אותם 
ולשם הולך הכסף רק שתדעו. או שמפרקים את 
הסלעים האלה או שאוטמים אותם, כדי שלא יוכלו 
להיכנס, כי הם צריכים להיכנס הם צריכים להתחפר. 
לשם ילך הכסף מבחינת המיפוי צריך להשלים את 

לא הדלתא שבטח התווספה בשנתיים האחרונות, זה 
  -סקר עדכני. אבל רוב הכסף בעצם הולך למיגור

שי אני שוב חוזר, הסקר לא היה במקומות שיש  : שלמה קטן
 שפנים, הסקר שעשינו במקומות שיש סלעים. 

ן, וככה צריך. לא, לא : שי רוזנצוויג   -נכו

 היה סקר ראשון עם בוריס ושני עם יובל.  : שלמה קטן

שקיבלנו מכל מיני תושבים מידעים  גם הייתה תקופה : שי רוזנצוויג
 לגבי שפנים פה שפנים שם. 

 כן, כן, ברור.  : שלמה קטן

הוספנו את זה לסקר. אז אני אומר, זה מה שצריך  : שי רוזנצוויג
 להשלים אותו, ובהחלט הגיע הזמן. 

... לתקן את הנושא של המיקום שהם נמצאים או   :יובל אבנד
ן והשאלות הן הכסף שילך. צברו הרבה מאוד ני ו סי

אותן שאלות התשובות הן אותן תשובות. המסלעות 
הקבועות הבולדרים והסלעים שמפוזרים בשטח זה 
אותו דבר המדרונות הכול אותו דבר בכל היישובים, 
בשינויים מאוד קלים. מה שהם אומרים זה שהשלבים 
שיוצגו לפי התוכנית, והתוכנית הזאת מאוד מובנית 

ן יש שלב א' יש שלב ב . יוצגו להם ואי ' יש שלב ג'
לפעול לפני שבעצם הם מחליטים על פי איזה שהוא 

ן בין הסיכון הבריאותי לבין המיקום   -איזו

 לא הולכים לפרק את היישוב.  : שי רוזנצוויג

זה לא בהכרח שהם יציעו או שהם בעצם יאשרו   :יובל אבנד
להתחיל ממסלעות קבועות, לא בטוח. המסלעות 

 חלק מהבעיה...  הקבועות הם

כן, אבל אני רק ציינתי שהפתרון האפקטיבי להרחקת  : שי רוזנצוויג
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השפנים זה הרחקת מקומות המרבץ שלהם, קריא: 
 רמת המסלעות. 

לגבי העתיד כרגע מונח על שולחני הבקשה בעצם   :יובל אבנד
לפרוץ דרכים ולעשות קירות ממסלעות לגבעת טל 

ושם בתנאים  היחידות, 700-המזרחית החדשה ל
להיתר אחד הדברים הקריטיים הם למשל התייחסות 
לדבר הזה. זאת אומרת ששוב פעם אי אפשר יהיה 

  -לעשות בולדרים

 זה חלק מהתשתיות...  : שי רוזנצוויג

אלא שיצטרכו לעשות חומות כאלה או קירות כאלה   :יובל אבנד
  -יהיה להם מכסה שלא

תכוונים לבנות לפני הבנייה זה חלק מהתשתיות שמ : שי רוזנצוויג
ן.  י  המסיבית? יפה מצו

ו. עכשיו החלק הטוב   :יובל אבנד ין זה כאן ועכשי זה בדיוק העני
מכל הדבר הזה שסלעים אפשר לגלגל ולגרוס ובעצם 
בזמן שבצד אחד יש לך קבלני פיתוח, מצד שני יש 
לך סלעים שמביאים אפשר בעצם לגרוס ולמחזר ישר 

סתם לזרוק, אפשר יהיה  אל תוך השטח, במקום
 להשתמש בזה גם. 

י, אנחנו מודים לך. אתה יכול ללכת יובל תודה.  : שלמה קטן  אוקי

 תודה.  : שי רוזנצוויג

 תודה רבה.  : לוי-דליה נחום

אני צוחק, בדיוק משהו קיבלתי היום מתקופה  : שלמה קטן
שישבתי בקיבוץ גונן באיזה בסיס, והיה לנו מסביבנו 

ני סלע, אבל אז לא פחדו מהם אמרנו מלא מלא שפ
הם נורא נחמדים. סך הכול הם רק נושאים, לא הם 
בעלי המחלה, זה היתושים שעוקצים אותם מעבירים 

 את המחלה. 

 כן, זבוב החול.  : שי רוזנצוויג

  -טוב, הנושא האחרון : שלמה קטן

 לא צריך לאשר משהו? לא.  : שי רוזנצוויג

 קודם.  לא, אישרנו : אורית שגיא

 המבקר, זה אישרנו קודם לפני שהוא דיבר.  : שלמה קטן

מאשרים פה אחד את תב"ר להפחתת מפגעי  :החלטה
. מקור תקציבי: ש"ח 500,000ע"ס  מניאזיסיהלייש

( 90%) ש"ח 450,000-משרד להגנת הסביבה
 (. 10%) ש"ח 50,000-קרנות הרשות
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 דיון נוסף. –שה הארכת שירותו של אשר שטיינמץ מעבר לגיל הפרי( 3

 

ן, אנחנו הרי החלטנו להאריך לאשר  : שלמה קטן הנושא האחרו
את הכהונה בשנה, ומשרד הפנים גם לנו וגם 

  -לאורנית

 איך משה אופיר פספס את הישיבה?  : אורית שגיא

ין  : שלמה קטן הוא בכוונה לא בא. הוא יגיד הוא כבר לא מתעני
הוא ₪,  1,800,000-במספרים, כמו שהוא אמר על ה

הספיק להפיץ את זה גם את המספר. אבל מישהו 
 התקשר לדליה לשאול אותה. 

 גירעון. ₪  1,800,000אתה כתבת שאנחנו  : אורית שגיא

  -לא, אמרתי שזה : שלמה קטן

  -אתה כתבת : אורית שגיא

 לא, לא.  : שלמה קטן

, מרוב שאתה מוציא פוסטים אתה -שלמה, תסתכל ב : אורית שגיא
 לא זוכר מה אתה כותב. כבר 

לא, לא, היה כתוב משהו אחר, שבדו"ח עצמו אבל  : שלמה קטן
 זה זמני ועוד יירד. 

 ברוך קלטתי שאתה מחייך מתחת לזה.  : אורית שגיא

ן  7לא, כולל הסיפור הזה שמצטבר  : שלמה קטן ו  ₪. מילי

₪  1,800,000אתה כתבת שלמה הערכה של  : אורית שגיא
-תה אחר כך תיקנת שזה ירד לבפוסטים שלך, וא

 ש"ח.  900,000

 בסדר. ₪  900,000 : שלמה קטן

 בסדר.  : אורית שגיא

₪  1,8000,000-אבל בואו לא נדבר על ה ,שלמה : אלי שי
 עכשיו. 

י, בואו נעבור לנושא שלנו ונוכל להתפזר. בכל  : שלמה קטן אוקי
מקרה אנחנו אישרנו, ואז במשרד הפנים וזה נורא 

תנו, משרד הפנים נורא הפליא אותנו, אמר הפליא או
' צריך נימוקים  ' וכו שזה הארכה נוספת וגיל וכו
מיוחדים. התחלנו אורנית ואנחנו להתווכח לשאול מה 
זה נימוקים מיוחדים, וגם דבר שני מאחר וצריך 
להעביר החלטה גם שהוא יעבוד במקביל חצי משרה 

. ואז בכל יישוב על היישוב השני. בהתחלה הודיעו..
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אנחנו מאחר ורצינו גם בהנחייתכם שהוא יאריך את 
כהונתו עד סוף השנה הזו, ביקשו מאיתנו נימוקים 
 ואלה הנימוקים אני צריך להקריא אותם ולאשר.

"הנימוק המיוחד והעיקרי להארכת כהונתו היא: אשר 
נמצא בעיצומו של הכנת דו"ח רגיש ומיוחד בנושא 

, והזמן הנדרש לו בנייה שיש לו השלכות ציבוריות
חודשים. לאחרונה התבשרה המועצה  3-להשלמתו כ

על שינוי מהותי בהתפתחות היישוב, ... אזור 
 700-התעשייה מכרז רב היקף לפיתוח שטח ל

יחידות דיור בגבעת טל. אנו מעריכים שבתקופה 
הקרובה נצטרך למעקב הדוק ומשפטי וביקורתי סביב 

ייבת מעורבות יישום ההסכמים והסכמי הפיתוח שמח
של מבקר ותיק ובעל ניסיון כמו אשר שטיינמץ. 
החלטה שלא אושרה בשלב זה הארכת כהונתו 
הגיעה לאחר שהמבקר קיבל מוועדת הביקורת מספר 

, ובחלק מהנושאים 2017משימות ביקורת לשנת 
החל המבקר לדוגמא נושא הסעות והיסעים המורכב 

ישוב", של תלמידי היישוב למוסדות חינוך מחוץ לי
החל בבדיקה כנראה הכוונה, נשמט מילה. "מעובדות 
ן, שאנו יישוב ביו"ש נגזר  שאין לנו בית ספר תיכו
מערך היסעים מאובטח שכולל לפעמים כלי נשק 
ן. הצפי לסיום  ' לפי העניי וים וכו מכשירי קשר מלו

. בנוסף אני 2017דו"ח ביקורת זה הוא מחצית 
עבוד במקביל מבקש מהמועצה לאשר למר שטיינמץ ל

גם במועצה המקומית אורנית בחצי משרה. אשר הינו 
מבקר מקצועי לעילא שתרם תרומה אדירה לשלוש 
הרשויות מקומיות בשומרון במשך שנים." אתם 
זוכרים שהוא היה גם בשליש משרה בזמנו בבית 

נצא  2017אריה. "אני מתחייב שבחודש ספטמבר 
בר למכרז, נבחר את המבקר הבא במהלך אוקטו

כדי שיהיה ספק בידו לחפוף עם אשר". יש  2017
 שאלות? 

תתחיל את המכרז רק בספטמבר אם עד אוקטובר לא  : שי רוזנצוויג
 תמצא, אתה יודע זה קצת מאתגר העניין הזה. 

  -10הכול מאתגר. דרך אגב יש לנו  : שלמה קטן

 לא, אז מה קורה עם אשר?  : שי רוזנצוויג

  -שיםאנ 10הגישו  : שלמה קטן

 יהיה מצב שנשאר בלי מבקר?  : שי רוזנצוויג

 הרי חייבו אותי להוציא מכרז, והוצאתי.  : שלמה קטן

 יהיה מצב שנשאר בלי מבקר בתקופה הזאת?  : שי רוזנצוויג

לא מזמן, לא, תקשיב היה מכרז, הוצאתי מכרז  : שלמה קטן
אנשים. ברגע שפתחו לנו את הפתח אחרי  10הגישו 

  -תחלה לא הסכימוויכוחים, בה
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 הקפאתם.  : שי רוזנצוויג

ן נתן לנו ייעוץ  : שלמה קטן אמרו לא וזה ושם, המשרד של חייקי
שמותר להקפיא, הוצאנו מכתב שהם ניסחו לנו, זאת 

... שיש מועמדים טובים, 10אומרת אותם מועמדים 
הם יהיו הראשונים פלוס נעשה ריענון מכרז, לא 

 רואה בעיה למצוא. 

 ... אם יישארו פנויים.  : לוי-וםדליה נח

 לא, אבל לא רואה בעיה.  : שלמה קטן

 אפשר להתייחס?  : אלי שי

 מבקרים בדרך כלל ממשיכים שנים ברשויות.  : שלמה קטן

יש לי הערה קטנה קטנה, הנימוק המיוחד והעיקרי  : לוי-דליה נחום
 להארכת כהונתו של המבקר היא, הוא. 

  -הנושא : אלי שי

 ואתה עוד הדגשת, היא.  : לוי-נחוםדליה 

 הוא, אני רק חתמתי.  : שלמה קטן

הנושא של מבקר המועצה עלה לאחרונה מספר  : אלי שי
פעמים בישיבות המועצה. ובפעם הזאת אנחנו 

 נדרשים לאשר בעצם אישור שכבר ניתן בעבר. 

ן.  : שלמה קטן  נכו

שר על פי דרישות משרד הפנים המועצה נדרשת לא : אלי שי
שוב את המשך העסקתו כמבקר המועצה עד לסוף 
שנת העבודה הנוכחית. בבדיקה שעשיתי למדתי 
שאשר לאורך שנים עשה את עבודתו כאן ביישוב 
שלנו בצורה טובה מאוד, הוא מבקר מוערך מאוד, 
עבד עם ראשי מועצה ביישוב לאורך שנים, וזכה 
לאמונם המלא. מכיר את עבודת המבקר לפני 

מילים אחרות אשר הוא נכס ליישוב אלפי ולפנים, ב
מנשה. כשאני אומר זאת אני מעריך שאני מדבר 
בשם ראש המועצה ומרבית חברי המועצה. לא צריך 
לשכוח את השנים שאשר נמצא בתפקיד מבקר 
מועצה, הדו"חות האיכותיים והמפורטים שמוצאים 
מתחת ידו מדברות בעד עצמם. אני מוצא את אשר 

, מקצועי ביותר ואין כל קשר לגילו, כאדם ערכי מאוד
שייבדל לחיים טובים וארוכים לבין תפקודו המוערך 
מאוד. אם היה אפשר קרוב לוודאי שאשר היה 
ממשיך איתנו ורק בשל נסיבות הגיל ודרישות משרד 
הפנים הוא נאלץ להיפרד מאתנו בסוף שנת העבודה 
הנוכחית. אין ספק שמחובתנו בעת הזאת כאנשי 

העריך, להוקיר ולחבק את אשר המבקר, ציבור ל
להודות לו על התפקיד החשוב שעשה לאורך שנים, 
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על התרומה שלו בכל התחומים שעסק בהם, אין ספק 
שאנחנו תומכים תמיכה מלאה באשר, מתכבדים 
לאשר את המשך העסקתו לתקופה המדוברת. מנצל 
את ההזדמנות בערב חג הפסח הבא עלינו לטובה 

בריאות טובה, אריכות ימים וחג  לאחל לאשר מכאן
  -שמח. ואני מנצל את ההזדמנות לברך את כולכם

 למה רק לאשר?  : אורית שגיא

את כולכם. את חברי המועצה את ראש המועצה את  : אלי שי
 היועץ המשפטי לחג שמח וכשר. תודה. 

 תודה, תודה.  : לוי-דליה נחום

  -אלי תודה, אני מצטרפת : אורית שגיא

 אני גם חושב. צריך לזכור שזה מבקר.  : טןשלמה ק

... בעיקר אני חושבת שצריך כן להוקיר על כל  : אורית שגיא
השנים ולתת לאשר לסיים את תפקידו בצורה ראויה, 

 מכובדת, ולצאת לפנסיה עם חיוך על הפנים. 

תדעי לך שאני הייתי במצב נפשי קשה בנושא, את  : שלמה קטן
י כשאמרתי את זה. כי מצד יודעת, יום אחד באת אלי

אחד בהוראה, הוראה חד משמעית שקיבלתי ממשרד 
הפנים, ואתם יודעים שאם אתה מעסיק מישהו בלי 
אישור של משרד הפנים זה חיוב אישי, אז עזוב את 
החיוב האישי, זה הרגשה שאתה צריך להגיד לאדם 
באמת מוערך שכבר ידע שהוא שנה, אי אפשר לבוא 

 ינתיים זה קוצר לאפריל. ולהגיד לו: לא, ב

שלמה אתה בטוח שאתה רוצה להיכנס לכל  : אורית שגיא
 הפרטים? 

אני מסיים, כי אני רוצה להגיד למה נלחמתי שתדעו.  : שלמה קטן
נלחמתי למרות שזה לא אדם שאני גייסתי אלא 
חסדאי. גיליתי עוד שהייתי חבר מועצה, אדם באמת 

וצה לומר את ישר אדם מוערך ולכן נלחמתי, אני ר
 זה. נלחמתי בשבילו כי מגיע לו. 

 מגיע לו.  : אלי שי

וזה אדם שלא עושה לי הנחות, באמת שהוא לא  : שלמה קטן
  -עושה לי הנחות. תודה הישיבה נעולה

  -אני חושבת : לוי-דליה נחום

 סליחה. לא נעולה.  : שלמה קטן

כמו  אני חושבת שכולם תמימי דעים, אין ספק : לוי-דליה נחום
שאורית אמרה וכמו שאלי אמר. באמת יש פה רק את 
האילוצים החיצוניים וגם אני מאוד מודה. ושיהיה 
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 לכולנו חג שמח. 

 

 

את החלטתו של ראש המועצה להאריך מאשרים פה אחד  החלטה:
את שירותו של מר אשר שטיינמץ, מבקר המועצה 
והממונה על פניות הציבור מעבר לגיל הפרישה, עד 

, וזאת מן הנימוקים המפורטים 31.12.17 לתאריך
 בהחלטה המצ"ב.

 

 חג שמח.  : שלמה קטן

 חג שמח גם למתנ"ס.  : אלי שי

 הישיבה נעולה.   : שלמה קטן

 

ן  יעקב אוחיו

 המועצה  מנכ"ל

 שלמה קטן 

 ראש המועצה

 


