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 15.5.2017 – 66מן המניין מס' שלא מועצה ישיבת 

 

 :על סדר היום

מינוי מהנדסת המועצה החדשה )גיתית לסר(  אישור .1

 ותנאי העסקתה.

אישור תנאי העסקתו של מבקר המועצה והממונה על  .2

 תלונות הציבור. 

אישור העסקתו הנוספת של מבקר המועצה במועצה  .3

 מקומית אורנית. 
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אישור מינוי מהנדסת המועצה החדשה )גיתית לסר(  (1

 ותנאי העסקתה.

 

משה, אנחנו ברשותך עוברים לישיבת  : אוחיון יעקב

  -מועצה שלא מן המניין

 -בסדר גמור, אני שמח : משה אופיר

 . 66מספר   : אוחיון יעקב

 לראות פנים חדשות.  : משה אופיר

ה אישור הסעיף הראשון על סדר היום ז : אוחיון יעקב

מינוי מהנדסת המועצה החדשה גיתית 

לסר ותנאי העסקתה. חבר'ה סדר הדברים 

יהיה ככה: גיתית תציג את עצמה, אתם 

תשאלו אותה שאלות, אחר כך נבקש לאשר 

אותה כמהנדסת ותנאי העסקה אני אקריא 

 אחר כך, אבל קודם כל תכירו אותה. 

 בבקשה.  ,גיתית : שלמה קטן

 אוד, גיתית לסר. נעים מ : גיתית לסר

רק שנייה, אני אגיד לך מי חברי  : שלמה קטן

המועצה מי האנשים. דבורית חברת 

מועצה, אורית חברת מועצה אורית 

שגיא, אילן דולב זה הגזבר, היועץ 

המשפטי שלנו עורך דין ברוך חייקין, 

אותי הכרת, דליה נחום לוי היא ממלאת 

מקום סגן ראש המועצה, את קובי הכרת 

כ"ל, גבי סויסה חבר מועצה ומשה המנ

 אופיר חבר מועצה. בבקשה. 

אז נעים מאוד אני גיתית לסר, אני  : גיתית לסר

שנה. למדתי  17-מהנדסת כבר קרוב ל

הנדסה אזרחית במכללת יהודה ושומרון. 

במקור אני בשבי שומרון, אני זוכרת 

  -בתור ילדה

 אריאל.  : אוחיון יעקב

אריאל במקור אני משבי לא, למדתי ב : גיתית לסר

  -שומרון

 לא, המכללה היא מכללת אריאל.  : אוחיון יעקב

מכללת אריאל כן. אני זוכרת בתור  : גיתית לסר

  -ילדה שהקימו את אלפי מנשה
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 זה אוניברסיטה.   :דבורית פינקלשטיין

 זה אוניברסיטה.  : אוחיון יעקב

 שבי שומרון נוסדה לפני אלפי מנשה.  : משה אופיר

 נכון.  : יתית לסרג

 בטח.  : שלמה קטן

 אחד היישובים הראשונים.  : משה אופיר

 .1980 : שלמה קטן

  -1979 : גיתית לסר

 . 1979 : שלמה קטן

נכון אחד היישובים הראשונים. אני  : גיתית לסר

אומרת אני זוכרת כשהייתי ילדה 

 שהקימו את אלפי מנשה. 

 יפה מאוד.  : משה אופיר

אחד משבעת היישובים שהעלה בגין  הם : שלמה קטן

 אז אחרי ההפגנות בבקשה... 

היום אני סגנית מהנדס העיר בעיריית  : גיתית לסר

  -הוד השרון

 הוד השרון?  : משה אופיר

בעיריית הוד השרון כן, אני עובדת שם  : גיתית לסר

 4-כשנה וחצי, לפני כן הייתי קרוב ל

שנים מהנדסת של החברה הכלכלית בראש 

ין, ולפני כן עבדתי בחברות פרטיות הע

סולל בונה, אשטרום, דניה סיבוס. 

הייתי חלק מהצוות של ניהול התכנון 

 . זהו. 431של כביש 

 ... על עצמך.  : שלמה קטן

 איפה את גרה?  :דבורית פינקלשטיין

היום אני גרה באורנית, אני אגב רואה  : גיתית לסר

מהבית שלי את אלפי מנשה, את גבעת 

 ילדים זהו.  3-אני אימא ל טל.

 שאלות.  : אוחיון יעקב

 כן, שאלות נוספות.  : שלמה קטן

אני רוצה לשאול. קודם כל ברוכה  :דבורית פינקלשטיין
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הבאה, אני מבינה שזה, הא אנחנו 

 נצטרך להצביע על זה? 

 -אנחנו : שלמה קטן

 צריכים להצביע כן.  : משה אופיר

  -נאשר את ההחלטה : שלמה קטן

  -אז קודם כל ברוכה הבאה :בורית פינקלשטייןד

 כי זה תפקיד בכיר.  : שלמה קטן

אני לא יודעת עד כמה הסבירו לך  :דבורית פינקלשטיין

מה זה אלפי מנשה ולאיזו תקופה את 

נכנסת, אבל בעיניי אחד הדברים הכי 

קריטיים היום זה השירות שניתן 

 לתושבים. 

 רושמת לעצמי פה. אני מקשיבה, אני רק  : גיתית לסר

אין בעיה. אנחנו נמצאים לקראת  :דבורית פינקלשטיין

  -סוף

 תקבלי פרוטוקול.  : משה אופיר

אנחנו נמצאים לקראת סוף של מהלך  :דבורית פינקלשטיין

של סקר נכסים מאוד מאוד קשה שהולך 

מאוד, שגם מורכב מאוד גם לא נעשה 

בעבר בדרך הזו, הוא לא קל לעיכול גם 

בדי המועצה וגם לא לתושבים, לא לעו

וכאן נדרשים באמת מיומנויות שאני לא 

יודעת אם בהוד השרון זה נדרש או לא, 

אבל אצלנו בגלל שזה כמו באורנית זה 

מקום קטן וכולם מכירים את כולם, 

והשירות כאן הוא שצריך להיות שירות 

אקסטרה, הוא לא שירות של לא פוגשים 

צריך  שהואאותך אחר כך. זה שירות 

לכל תושב כאן, הוא היום  VIPלהיות 

בשלב הזה הוא מאוד מאוד מורכב. הוא 

מאוד קשה, הוא עם הרבה מאוד 

עימותים, הוא עם הרבה מאוד מאבקים. 

אחד הדברים שמאוד לא אהבתי זה אי 

לקיחת האחריות ולבוא ולהגיד אלה 

הנהלים, זה ראש המועצה החליט, זאת 

ים כאלה המועצה החליטה, כל מיני דבר

לא מקובל עליי בשירות שניתן למחלקת 

ההנדסה. רציתי לשאול אותך מה את 

מביאה לתפקיד שיכול לסייע דווקא 

 בנקודה הזאת. 

אוקיי. הטייטל של התפקיד שלי זה  : גיתית לסר
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סגנית מהנדס העיר ומנהלת אגף 

התשתיות והבינוי בהוד השרון. כשאני 

ד הגעתי להוד השרון הכרתי תמיד את הו

השרון בתור עיר, לא מכירה משם ולא 

ידעתי איך הדברים מתנהלים, זה נראה 

לי עיר גדולה, בתכלס זו עיר מאוד 

קטנה שכולם מכירים שם את כולם, לא 

פחות מאלפי מנשה. כולם שם קרובים 

לכולם ואותו הדבר השירות. אני בפועל 

מבצעת לא מעט פרויקטים גם בתשתיות 

הקודם בראש וגם בבינוי, גם בתפקיד 

העין שאנחנו מבצעים עבודה באזור 

כלשהו ויש קשר ישיר לתושבים, אז 

כמובן שהשירות הוא חלק מהתפקיד, ולא 

רק להיות מהנדס וזהו חוקים וכאלה, 

זה הרבה מעבר. את יודעת אין הנחתום 

מעיד על עיסתו, אני לא יכולה להגיד 

לך מה אני, אבל יש לי תודעת שירות. 

מועצה מתווה איזה שהיא תראי אם ראש ה

דרך, אני חלק, אני ת.פ. של ראש 

המועצה, אני לא יכולה לבוא ולהגיד 

אבל אני בהחלט למר ראש המועצה לא. 

יכולה לבוא ולהסביר לו אם יש איזה 

שהם דברים מסוימים, לבוא ולהסביר 

לו: אדוני ראש המועצה בוא נבחן את 

זה, בוא נבדוק את זה, אלא אם כן זה 

חוק ודברים כאלה, מה שלא חוקי נוגד ל

אנחנו כמובן לא עושים. אבל תמיד יש 

את הדרך, יש את יועץ משפטי שיכול 

כמובן להכשיר דברים וזהו. לא, זה 

תמיד תשובה סופית אחרונה, אבל לפני 

שאומרים לא כמובן כמובן בודקים, אבל 

יש את ראש המועצה שהוא כמובן מתווה 

 דרך ואת יודעת. 

  -אני רוצה : אורית שגיא

 דבורית סיימת?  : שלמה קטן

 כן. אני אחר כך אשאל שאלה נוספת. :דבורית פינקלשטיין

 לא, אם יש... תגידו.  : שלמה קטן

אני רוצה רגע לחדד את המורכבות  : אורית שגיא

הזאתי ולשמוע את העמדה שלך בעניין. 

אנחנו כרשות מקומית שהיא בכל זאת לא 

פי של התושבים הוד השרון. אגב גם באו

וגם בהרכב של המועצה וגם באמצעים 

-שיעמדו לרשותך כאן לעומת מה שעמד ב

, אני מניחה, בלי לדעת מה היה בהוד 

השרון, אני מניחה שכאן זה קצת יהיה 

 יותר מורכב. 
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בשוטף הם בצרות אולי לא פחות  : אוחיון יעקב

 מאיתנו. 

 בגלל זה אמרתי לך אני לא הכרתי את : גיתית לסר

הוד השרון וכו', סליחה שאני מפסיקה 

אותך, אבל כשאת נמצאת מבפנים את 

יודעת דברים אחרים על הוד השרון. מה 

  -שנראה מבחוץ זה לא בהכרח

  -לא : אורית שגיא

יש תדמית שזו עירייה מאוד עשירה  : גיתית לסר

ומאוד זה, וזה ממש לא. אני לא חושבת 

  -שיש לה בעיות כספיות פחות

לא, לאו דווקא הבעיות הכספיות, אני  : שגיאאורית 

מניחה שמחלקת ההנדסה שם היא קצת 

 יותר מורכבת מזאת שכאן אבל לא משנה. 

 זה ברור.  : גיתית לסר

השאלה שלי היא כזאת, לאורך לא מעט  : אורית שגיא

שנים הייתה כאן מדיניות, אני מרשה 

לעצמי לומר את זה בקול, מאוד רופפת 

לתכנון ובנייה אוקיי? בכל מה שקשור 

אפילו ברמה שהיו דברים שכנראה נאמרו 

בעל פה או דברים שאושרו לאנשים או 

דברים שאמרו לא ראינו לא שמענו, 

וכשיצאנו לסקר הנכסים חלק מהמטרה 

הייתה באמת לעשות סדר בדברים האלה, 

כי הייתה כאן מדיניות אחרת. אבל יחד 

עם זאת נוצרה כאן מורכבות. כי עולים 

כאן המון המון דברים שבעבר הם 

התאפשרו והיום עד כדי כך שאפילו 

דברים שאולי בעבר בעל פה אפשרנו 

היום אנחנו באים ומבקשים אפילו 

להרוס. עכשיו זה משהו מורכב, כי כמו 

שאת אמרת חוק זה חוק, אבל מצד שני 

גם אין לנו עניין להיות מועצה 

שתוקפת את תושביה. איך בראייה שלך 

להתנהל תחת המורכבות הזאת אפשר 

 והרגישות הזאת? 

טוב, זה לא מה שמייחד אגב את אלפי  : גיתית לסר

מנשה, אני חושבת שזה מייחד כל מקום 

בעבר כל, את יודעת היד הייתה מאוד 

קלה בנושא הפיקוח על הבנייה. היום 

היד היא מאוד קשה בכמעט בכל המקומות 

שאני מכירה. שמעי, אני לא יכולה לתת 

לך איזו תשובה כוללת, כי זה ממש כל 

מקרה לגופו, זה ממש כל מקרה לגופו. 

את בטח מדברת על עבירות בנייה אני 
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מניחה, נכון? כי את לא מדברת על 

 הפקעות ודברים כאלה. 

 אין פה.  : שלמה קטן

  -אוקיי : גיתית לסר

 אין לנו הפקעות.  : משה אופיר

  -בנייה בדיוק, אני אומר עבירות : גיתית לסר

 רק בהסכם עם הזה יש לנו הפקעות.  : משה אופיר

זה כל נושא צריך לבחון כל דבר  : גיתית לסר

לגופו. אני היום מניסיונו יודעת 

שאין דברים בעל פה, הכול בכתב. גם 

את יודעת, גם אני שהיום אני עובדת 

עם קבלנים אני אומרת להם: גם אם אני 

ם לא מאשרת לכם, אתם לא עושים עד שאת

מקבלים ממני בכתב, אפילו שאמרתי לכם 

 עכשיו מידית. 

  -אבל גיתית מקרים שקרו היום : אורית שגיא

 הכול בכתב.  : גיתית לסר

אני מדברת עכשיו על התנהלות מול  : אורית שגיא

  -תיקים

אני לא יודעת להגיד לך, אין לי  : גיתית לסר

  -תשובה

י לי אני תראי אני לא מצפה שתגיד : אורית שגיא

  -אוותר, זה לא זה. אבל אני

התובע העירוני קובע את המדינות לא  : אוחיון יעקב

 מהנדסת הרשות. 

  -לא סליחה יש דברים : אורית שגיא

לא נחזור לחברי המועצה כדי ללכת  : אוחיון יעקב

 לבייסיק. 

 גם כל מקרה לגופו.  : גיתית לסר

  -המי שקובע את מדיניות האכיפ : אוחיון יעקב

  -רגע, אני רוצה רגע להסביר : אורית שגיא

 זה לא מהנדס העירייה.  : אוחיון יעקב

אני רוצה רגע להסביר שנייה. יש  : אורית שגיא

  -תהליך
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יש את היועץ המשפטי לממשלה שנותן  : אוחיון יעקב

הנחיות לתובעים העירוניים וההנחיות 

יורדות למטה לגורמים המקצועיים 

 ברשות. 

קובי בין הרגע שנעשתה מדידה או  : גיאאורית ש

אותרה חריגת בנייה ועד הרגע שזה 

מגיע לתובע העירוני, יש תהליך שלם. 

 והתהליך השלם הזה הוא בתוך המועצה. 

 עובר דרך ראש המועצה למיטב ידיעתי.  : משה אופיר

 שנייה, הוא בתוך המועצה.  : אורית שגיא

 מה הוא?  : שלמה קטן

 ר דרך ראש המועצה. עוב : משה אופיר

 לא עובר דרך ראש המועצה.  : שלמה קטן

 -שנייה רגע, התהליך הזה הוא בתוך : אורית שגיא

 למיטב ידיעתי אמרתי.  : משה אופיר

אז אתה טועה. לא, כשהוא אמר עובר  : שלמה קטן

 דרך ראש המועצה. 

התהליך הזה הוא בתוך המועצה ובטווח  : אורית שגיא

פעה מאוד גדולה איך הזה יש למועצה הש

לנהל את התיק. ובניהול התיק אפשר 

לדפוק את הראש בקיר ולהגיד: לא 

מעניין אותי שום דבר החוק אומר תעשו 

מה שאתם רוצים, לא יודעת יכולות 

להיות כל מיני גישות, יכולות להיות 

 כל מיני גישות. 

 כל מקרה זה לגופו.  : גיתית לסר

 ופו. תמיד כל מקרה לג : אורית שגיא

את יודעת אין לי איזו תשובה חד  : גיתית לסר

משמעית בנושא הזה, באמת אין לי 

תשובה חד משמעית. מעבר לזה שאני 

יודעת שאני אהיה קשובה לאותו תושב 

שיבוא, כמובן בזמן קבלת קהל, יש 

קבלת קהל באים, אני אשמע אני אקשיב 

אני אבדוק אני אראה, אני לא מתעצלת 

ת בעיניים, אני לא לצאת לשטח ולראו

הטיפוס הזה. אין לי תשובה חד 

 משמעית. 

אורית, אני חושב שהיית צריכה  : משה אופיר

  -להתחיל, אם יורשה לי להעיר
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 אתה יכול להגיד בהצלחה.  : אורית שגיא

לא, לא, כי אני רוצה להגיד דברים  : משה אופיר

, 200אחרים. שיש לנו בתהליך איזה 

  תביעות משהו כזה. 300

 אני לא יודעת את זה.  : אורית שגיא

  -זה שלמה ייתן : משה אופיר

 אני לא יודעת את זה.  : אורית שגיא

אבל לא  200... אמר בישיבה הקודמת  : משה אופיר

 משנה. 

 אני שאלתי ונקבל תשובה.  : אורית שגיא

 . 300 200...  : שלמה קטן

 זה אתה אמרת.  : משה אופיר

 י כזה מספר? אתה לא מתבייש? אני אמרת : שלמה קטן

 אפילו אורית שאלה אותך.  : משה אופיר

 אני אמרתי?  200 : שלמה קטן

 . 200הוא לא אמר  : אורית שגיא

 אורית לא יודעת את התשובה.  : אוחיון יעקב

אני עוד לא יודעת את התשובה, אני  : אורית שגיא

 ממתינה לה. 

 בה? אז איך אתה יודע את התשו : אוחיון יעקב

 אוקיי, יש תביעות אוקיי?  : משה אופיר

 בוודאי שיהיו תביעות.  : שלמה קטן

 . 200יש הרבה תביעות, לא  : משה אופיר

 לא הרבה.  : שלמה קטן

  -יש הרבה תביעות : משה אופיר

 בסדר, תגיד.  : שלמה קטן

יש הרבה תביעות, רגע, רגע, אני רוצה  : משה אופיר

  -להגיד משהו

  -עכשיו אנחנו מול מהנדסת : באוחיון יעק

 זה לא דיון.  : שלמה קטן
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זה לא דיון עכשיו. יש על זה  : אוחיון יעקב

 שאילתה... 

אורית סיימה, יש שאילתה תקבלו  : שלמה קטן

 תשובה. 

 אתה תופתע מהנתונים, בסדר?  : אוחיון יעקב

  -אל תתישו. מירי בר חיים : שלמה קטן

י שאלה למהנדסת אני אומר, יש ל : משה אופיר

  -בעניין הזה,... לפני שיוצאים

רגע שנייה, תן לי לנהל את הדיון.  : שלמה קטן

 סיימת אורית? 

 כן.  : אורית שגיא

  -סיימה. דליה יש לך שאלות? : שלמה קטן

בסדר, אין בעיה דליה יכולה להגיד מה  : משה אופיר

 היא רוצה, גם גבי. 

  -גם אתה תוכל להגיד : שלמה קטן

 אפילו מירי שהגיעה כעת תוכל לדבר.  : שה אופירמ

 אנא ממך, תן לנו לנהל את הדיון.  : שלמה קטן

 תודה.   :מירי בר חיים

  -אני רוצה לאחל מזל טוב למירי : שלמה קטן

 מזל טוב מירי.  : משה אופיר

 ולמשפחתה על החתונה של הבן ארז.  : שלמה קטן

 ת. הייתה חתונה נהדר :דבורית פינקלשטיין

 דליה מוותרת בבקשה. : שלמה קטן

 אני מוותרת. :לוי-דליה נחום

 גיתית, מתי את מעריכה שאת תגיעי?  : שלמה קטן

חודשי הודעה  3לפי החוזה שלי יש לי  : גיתית לסר

  -מוקדמת

 שהתחילו?  : אוחיון יעקב

שהתחילו, בעצם נותר לי עוד חודש  : גיתית לסר

 וחצי בתפקיד הנוכחי. 

 ברור.  : שלמה קטן
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 את מנהלת אנשים היום?  :דבורית פינקלשטיין

כן. הרבה יותר מהאגף פה, אני מנהלת  : גיתית לסר

 איש.  20-היום קרוב ל

 כאילו.  1.7.17זאת אומרת הכי מאוחר  : שלמה קטן

 כן.  : גיתית לסר

 הכי מאוחר. בסדר.  1.7.17-ל 1.4.17-מ : שלמה קטן

 ? 1.7.17מה  : משה אופיר

 הכי מאוחר. בבקשה גבי סויסה.  : קטן שלמה

  -כן, קודם כל ברוכה : גבי סויסה

אתם יכולים רק לעדכן אותי, סליחה   :מירי בר חיים

 באיזה תפקיד? 

 המהנדסת.   : שלמה קטן

 )מדברים יחד(

ברוכה הבאה, אנחנו שמחים שסוף סוף  : גבי סויסה

מחלקת ההנדסה באיזה שהוא מקום יעמוד 

שצריך לטפל בה, מכיוון מישהו שבאמת 

שדבורית אמרה הרבה דברים ובעצם פרסה 

את כל הבעיות שישנם, וגם אני חושב 

הכמות של האנשים שיש לה שמה בעקבות 

כל המעמסה הזאתי של הסקר האחרון, 

אני חושב שנוצר מצב באיזה שהוא מקום 

לחץ אימים וקריסה כזאתי חלקית, אני 

גבר מאמין באיזה שהוא מקום נצטרך להת

עליה. וכפי שאמרה גם אורית שאכן 

ישנם הרבה בעיות באמת של משפחות ושל 

כאלה של בנייה ושל תוספות, וכל מיני 

תוספות למיניהם שאכן בעבר אושרו 

באופן אוטומטי והיום הדברים שונים 

לגמרי. אני מקווה מאוד שהדברים האלה 

 יתבהרו ונוכל לפתור אותם. 

 לשאול? בבקשה.  משה, יש לך משהו : שלמה קטן

 קודם כל אני שמח לראות פנים יפות : משה אופיר

 סביב השולחן סביב המועצה...

  )מדברים יחד(

כמה יש לך עובדים סטטוטוריים נשים  : משה אופיר

 פה? למיטב ידיעתי קובי הוא גבר. 

 נכון.  : אוחיון יעקב
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נכון, גבר גבר, אז מה? אז צריכים  : משה אופיר

 פה.  להביא גם אישה

כולנו שמחים לראות סוף סוף פנים  : אורית שגיא

 יפות פה בשולחן. 

 לא, במועצה.  : משה אופיר

 הוא התכוון לעובדי המועצה.  : שלמה קטן

 הכול בסדר שלמה.  : אורית שגיא

 הוא התכוון לעובדי המועצה.  : שלמה קטן

אי אפשר לדבר פה בחופשיות, אתם סתם  : משה אופיר

 . בלגןעושים 

 מנהלת מחלקת חינוך נראית מצוין.  :דבורית פינקלשטיין

  -אני רוצה להגיד דברים יותר : משה אופיר

אתם זוכרים שזה מוקלט הכול נכון?  : אורית שגיא

 אתם זוכרים שזה מוקלט? 

 למה את נעלבת?  : משה אופיר

גיתית, אנחנו חוזרים מהבדיחה קודם,  : שלמה קטן

 אני חוזר בה אם נפגעת. 

 אותך זה מעליב. : שה אופירמ

אני רק לא רוצה שתבחן אותה לפי  :דבורית פינקלשטיין

 היופי שלה. 

 -לא : משה אופיר

 )מדברים יחד( 

 אנחנו הרבה יותר מיופי.  :דבורית פינקלשטיין

  -רגע, את דיברת : משה אופיר

אז תגיע לעניין. דיון רבע שעה על כל  : אורית שגיא

 משפט. 

 ל מה שאני אומר הם קופצים. כ : משה אופיר

זה בסדר, כל מה שאנחנו אומרים הוא   :מירי בר חיים

 קופץ.

אני לא יודע כמה את מכירה את אלפי  : משה אופיר

מנשה, דרך אגב לעניין שדבורית אמרה 

ולעניין שגבי אמר לגבי הסקר, באמת 
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יש לך הזדמנות טובה קצת להיכנס יותר 

עצה לעניין, כי אחרי זה בישיבת מו

שתהיה אחרי זה עולה הנושא של 

העיוותים וכל מיני תקלות נקרא לזה, 

תקלות, עיוותים ותקלות, לא יודע איך 

שתקרא לזה, שעלו בסקר וזה יכול לתת 

  -לך איזה, אם תרצי

הוד השרון עוברים סקר נכסים יותר  : אוחיון יעקב

 סוער. 

 -אני מדבר על : משה אופיר

 יש בלגן.  גם שם :דבורית פינקלשטיין

 אין מקום שאין בלגן בסקר נכסים.  : גיתית לסר

 הם היו קונים את השקט.  : אוחיון יעקב

 אפשר להמשיך?  : משה אופיר

 תמשיך כן.  : שלמה קטן

אז זו עצה אם את מעוניינת פשוט  : משה אופיר

 להיכנס קצת לעניינים. 

 היא תחליט לגבי העבודה שלה.  : שלמה קטן

 מרת לי להמשיך או שאני לא שמעתי? א : משה אופיר

אמרתי להמשיך, אמרתי היא תחליט אם  : שלמה קטן

 היא רוצה, אני חושב שיש לה... 

בסדר, אתה לא צריך להעיר כל דבר  : משה אופיר

שאני אומר, להראות שאתה יותר חכם, 

 יודעים שאתה הכי חכם. 

 טוב תמשיך.  : שלמה קטן

ת יודעת על אלפי מה א אני לא יודע : משה אופיר

מנשה ומה האתגרים פה מבחינת התפקיד 

שלך, לא יודע איך הציגו לך אם הציגו 

בכלל, זה לא כמו בהוד השרון, לא כמו 

אתגרים  2בהוד השרון. יש לנו פה 

עיקריים שבזה התפקוד שלך ייבחן, 

והשאלה את צריכה לשאול את עצמך איך 

את מתמודדת עם זה. אחד עומדים 

ני מקווה, לפי מה שאמר להתחיל פה א

חודשים,  3המנכ"ל של החברה לפני 

הייתי אמור לראות כבר טרקטורים פה 

או מודדים לפחות, בינתיים אני לא 

רואה אף אחד, אבל זה אנחנו נדבר אחר 

כך. יש פה פרויקט מאוד גדול שמרחיב 
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יחידות. זה  800את היישוב בגבעת טל 

פרויקט שעבורנו זה עניין מאוד מאוד 

אוד רציני, כי חיים שם אנשים מ

, 3והולכים להכפיל את היישוב שם פי 

. בטח יהיו 3בגבעת טל זה יהיה פי 

בעיות וזה דורש הרבה עבודות תיאום 

וכל מיני דברים מהסוג הזה שבנפשנו, 

זה דבר אחד. כדאי שתלמדי קצת על 

הפרויקט הזה... ויש א הפרויקט 

  -שצריכים לקדם גם כן

 זו שאלה או חפיפה?  :ייןדבורית פינקלשט

  -וזה תפקיד של המהנדס : משה אופיר

 לא, הוא מנחה אותה.  : אוחיון יעקב

 עד שאני שתקתי אתם מדברים.  : שלמה קטן

אני לא שמעתי מה הוא אמר, אני יודע  : משה אופיר

שמפריעים לי. כשמפריעים לי אני לא 

 מדבר. 

 יעה? למה אתה מאשים אותו שאורית הפר : שלמה קטן

תגידו אתם לא רוצים היום ללכת   :עו"ד חייקין ברוך

 לישון? נו דבר ברצף. 

יש לנו פרויקט נוסף שזה אזור  : משה אופיר

 התעשייה, אולי שמעת עליו. 

 הנושאים האלה כבר.  2 : גיתית לסר

כן, וזה דורש מאמצים מול המינהל,  : משה אופיר

הכול תקוע שם. וצריכים מישהו שיזיז 

דבר הזה, לא יישב פה במשרד, את ה

צריכים להכיר את האנשים איפה זה 

תקוע כל דבר עם פרטים באופן אישי, 

 כי אחרת פה לא יזוז שום דבר. 

מי תקוע? איזה אנשים? מה אתה  : שלמה קטן

נותן... מה אתה מצפה מהסיפורים? מה 

 אתה מכניס אותה? 

שלמה, שלמה, אתה כמה שנים יושב פה  : משה אופיר

 לא ראינו אפילו טרקטור. ו

בסדר, מה זה קשור לתקוע במינהל? אתה  : שלמה קטן

 אפילו לא יודע על מה אתה מדבר. 

 אני יודע בדיוק.  : משה אופיר

 אתה יודע.  : שלמה קטן
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 אני יודע.  : משה אופיר

 אוקיי.  : שלמה קטן

 אוקיי?  : משה אופיר

 . 100%בסדר  : שלמה קטן

מה שאתה יודע אנחנו לא רואים פה מ : משה אופיר

 שום תזוזה. 

 בסדר אוקיי.  : שלמה קטן

הדברים שאני רואה כחשובים,  2אלה  : משה אופיר

אני מאחל לך הצלחה, שתצליחי לקדם 

אותם לטובת היישוב וגם עבורך. מה 

מביא אותך לעבור מהוד השרון מקום 

גדול למקום קטן כמו אלפי מנשה, זה 

ם יהרגו אותי אם אל תעני לי, כי ה

 אני אשאל אותך. 

 אני אענה לך, למה לא?  : גיתית לסר

 הא אפשר? היא יכולה לענות לי על זה?  : משה אופיר

 כן, שאלנו אותה את השאלה.  : שלמה קטן

 מה?  : משה אופיר

 שאלנו אותה בריאיון את השאלה הזו.  : שלמה קטן

 קלעתי לדעת גדולים, בשביל זה אתה : משה אופיר

 מסכים שאני אשאל אותה. 

אני אענה, אני אענה. בהוד השרון אני  : גיתית לסר

סגנית מהנדס העיר פה אני מהנדסת 

 2המועצה, אתה יודע זה מלהיות מספר 

 , זה בהחלט ברזומה. 1להיות מספר 

 אבל זה זנב לאריות או ראש לשועלים.  : משה אופיר

 אמרתי לדבורית נכון?  : גיתית לסר

 כן.  :ינקלשטייןדבורית פ

אמרתי לדבורית, דברים שרואים משם לא  : גיתית לסר

 רואים מפה. 

אוקיי אני סומך על התבונה שלך.  : משה אופיר

 שיהיה לך בהצלחה. 

 תודה רבה.  : גיתית לסר
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אני תמיד עושה בעיות למהנדסים תדעי  : משה אופיר

 לך. 

טוב סיימת? דליה ביקשה בכל זאת יש  : שלמה קטן

 עוד משהו קצר. לה 

בכל זאת רק שאלה, אנחנו יישוב מעבר :לוי-דליה נחום

לקו, עד כמה את בקיאה בכל החוקים 

  -שלא חלים על היישוב

 שחלים פה.   :עו"ד חייקין ברוך

 ... בנייה שונים.  : שלמה קטן

חוקי בנייה שלא חלים על היישוב כי :לוי-דליה נחום

 אנחנו שייכים לחוק הירדני, כי את כל

 הזמן נמצאת בצד השני שלנו. 

תראי אין לי ניסיון בחוקי הבנייה  : גיתית לסר

ביהודה ושומרון. אבל אני הבנתי 

שהחוקים הם הרבה יותר פשוטים ביהודה 

בשומרון כי אין הקלות, זה הרבה יותר 

פשוט ממה שקורה, לא אוהבת לקרוא לזה 

ארץ ישראל, מה שקורה מעבר לקו הירוק 

  -מונחיםאבל את יודעת ב

 בתוך הקו הירוק ככה קוראים לזה.  : משה אופיר

כן. מה שקורה לדוגמא בהוד השרון,  : גיתית לסר

פתח תקווה, נתניה, הרצליה. אז זה 

הרבה יותר פשוט. את יודעת זה לא 

איזה משהו, זה לא תורה מסיני שיש 

 ללמוד אותה. 

 יש יועץ משפטי...  : שלמה קטן

משפטי שאני יכולה להיעזר  כן,יש יועץ : גיתית לסר

 בו. 

  )מדברים יחד(

אופיר, היא מתייחסת להקלה לפי חוק :עו"ד חייקין ברוך

התכנון הישראלי, זה הקלה מסוג אחר. 

יש פה... אבל ההליך הוא אחר, 

 סמכויות אחרות. 

טוב רבותיי אני חושב שגיתית ענתה  : שלמה קטן

לכל השאלות, אני יכול רק לציין 

בתקופה של מפנה גדול, גם שגיתית באה 

בבנייה וגם בנושאים שאנחנו נראה 

אותם בקרוב בעזרת השם, במינהל זזו 

כמה דברים שהיו תקועים הרבה זמן, 

כולל בנושא אזור התעשייה וכו'. אני 
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לא רוצה לציין תאריכים אבל זה התקדם 

התקדמות גדולה, ובעתיד אני אביא את 

משה שימסור את הסיפור הפרויקטור. 

צא לך המזל לתפוס את היישוב בתנופת י

 שינוי גדולה ואנחנו סומכים עליך. 

  -הפיקוח על הקבלנים זה גם : אורית שגיא

היא גם תפקח על הקבלנים גם אנחנו  : גיתית לסר

  -עושים

 זה גם נושא טעון פה.  : אורית שגיא

 איזה קבלנים?  : משה אופיר

 מה?  : אורית שגיא

 יך תשמעי. לא, אם צר : שלמה קטן

 פיקוח על העבודות בגבעת טל.  : אורית שגיא

אנחנו מפקחים ולא צריך להתייחס לכל  : שלמה קטן

  -אמירה ש

צריך להתייחס לכל אמירה, אפשר להגיד  : אורית שגיא

  -שהיא לא נכונה

לא, לא הבנת, לא כל אמירה שהיא  : שלמה קטן

חריגה הופכת את זה לכל הזמן, על זה 

 אני אומר. 

 אוקיי.  : אורית שגיא

ואנחנו מתייחסים מיד שולחים את  : שלמה קטן

המהנדס שולחים את הפיקוח שולחים את 

הקב"ט שיש בעיה באמת. אנחנו מתערבים 

וגם אני אישית לפעמים עולה לראות 

כשטוענים. בכל מקרה אנחנו מאחלים לך 

 הצלחה. 

 תודה גיתית.  : אוחיון יעקב

הזדמנות להיות בבית קצת ותצאי, הנה  : שלמה קטן

יותר מוקדם היום, ומאחלים לך הצלחה. 

 כולם מצטרפים לאיחולים?

 כן.  :כולם

 תודה. נסיעה טובה, ביי ביי.  : שלמה קטן

 אני מקריא נוסח החלטה.  : אוחיון יעקב

אני מקווה שהנוסח שלך לא כולל את  : אורית שגיא
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 המילה יפה. 

וסח החלטה: מאשרים שנייה אני מקריא נ : אוחיון יעקב

את... פה אחד. ... מהנדסת המועצה 

ומהנדסת ועדת תכנון מיוחדת של אלפי 

 95%-ל 85%מנשה. ותנאי העסקה של בין 

משכר בכירים בכפוף לאישור משרד 

 הפנים. 

למה אתה לא אומר לנו באיזה טווח...  : משה אופיר

 למה בין לבין? 

י שכר מכיוון שגיתית באה עם תנא : אוחיון יעקב

מרשות קודמת ויש הסדרים מיוחדים 

  -ממשרד הפנים באישור האוצר לאשר שכר

 אז תגיד לנו כמה זה.  : משה אופיר

-ל 85%אנחנו לא נגיד, זה נע בין  : אוחיון יעקב

95% . 

 . 95%-ל 85%הוא אומר בין  : שלמה קטן

סליחה, אני צריך לאשר את הזה, אני  : משה אופיר

  -90%, 80%תקבל רוצה לדעת כמה היא 

  -אני אומר לך בכפוף : אוחיון יעקב

בכפוף  95%-ל 85%הוא אומר לך בין  : שלמה קטן

 להחלטת משרד הפנים. 

משרד הפנים עומד להוציא חוזר שמשנה  : אוחיון יעקב

את תנאי העסקה של מהנדסי רשויות, כי 

הם הבינו שזה תפקיד מורכב, אבל 

במועצות קטנות תנאי העסקה שלהם 

ירודים מאוד ולכן כולם הולכים לשוק 

הפרטי ולא מגיעים. וזה גם יהיה בין 

אבל אני מבקש בטווח הזה,  95%-ל 85%

כי השכר שלה בהוד השרון הוא בטווח 

 -הזה, ואני אעשה את הכול כדי לאשר מ

 אני מסכימה.  : אורית שגיא

  -ממשרדי הפנים והאוצר : אוחיון יעקב

אחד הקשיים שלנו לאייש אני חושבת ש : אורית שגיא

את המשרה הזאת בחודשים האחרונים 

  -הייתה סוגיית השכר

 צודקת, לא רק שלנו.  : שלמה קטן

וזה תפקיד מאוד משמעותי במועצה ואני  : אורית שגיא

 מסכימה. 



   

-  : ן בע"מ, טלפו ם  וס פרוטוקולי נ בו  : ע"י  - 03-5373237הופק 
 

20 

דרך אגב כל ראשי המועצות אני שומע  : שלמה קטן

  -מהם

 לי אין בעיה.  : אורית שגיא

 ה הזאת, כל ראשי המועצות. את הבעי : שלמה קטן

 אפשר להתקדם?  : אוחיון יעקב

 כן, אפשר להתקדם.  : לוי-דליה נחום

... הרבה מהנדסים אזרחיים הולכים  : שלמה קטן

 לרכבת הקלה. 

 רגע אז מה ההצבעה.   :עו"ד חייקין ברוך

 הוא יצא אני לא יודע.  : אוחיון יעקב

 ר פה. הצבעה. הוא יצא אוקיי. אופי  :עו"ד חייקין ברוך

 פה אחד?  : גבי סויסה

  -רגע, רגע, אז מה הסיפור : משה אופיר

כולם התכנסו סביב הנוסח שאני אמרתי  : אוחיון יעקב

 אתה לא מסכים, תגיד אני מתנגד. 

לא, לא, אני רוצה להבין, אז מה משרד  : משה אופיר

 הפנים ייקבע? 

 כן.  : אוחיון יעקב

 הוא ייקבע.  : שלמה קטן

  -אנחנו נגיש לו : חיון יעקבאו

 אנחנו נוכל לדעת את זה?  : משה אופיר

 ברור, אני אעדכן אתכם.  : אוחיון יעקב

 בסדר אוקיי.  : משה אופיר

 פה אחד.  : אוחיון יעקב

 מאושר פה אחד.  : שלמה קטן

 אנחנו נעדכן אתכם ברור.  : אוחיון יעקב

 פה אחד.  : שלמה קטן

 יף ראשון לסדר היום. זה היה סע : אוחיון יעקב
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את מינוייה של גיתית לסר למהנדסת מאשרים פה אחד  : החלטה

המועצה ולמהנדסת ועדת תכנון מיוחדת אלפי מנשה, 

 95% -ל 85%במשרה מלאה, בתנאי העסקה של בין 

 משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.

 

  אישור תנאי העסקתו של מבקר המועצה והממונה על  (2

 ת הציבור.תלונו

 

 3-ו 2סעיף שני לסדר יום, סעיף  : אוחיון יעקב

שייכים למבקר המועצה. הם פועל יוצא 

שאחרי שהארכתם את השירות משרד הפנים 

-מחייב א' לאשר את תנאי העסקה פה ו

ב' מה שנקרא אישור עבודה נוספת של 

  -עובד בכיר

 לא הבנתי משרד הפנים מחייב מה?  : משה אופיר

מחייב לאשר את תנאי העסקה שלו כפי  : אוחיון יעקב

 שהוא פה במועצה. 

 מה תנאי העסקה שלו?  : משה אופיר

 אני אקריא עוד מעט, אני אקריא.  : אוחיון יעקב

או שגם זה משרד הפנים מחליט אני לא  : משה אופיר

 יודע. 

 2והסעיף השלישי נגיע אליו. סעיף  : אוחיון יעקב

מועצה אישור תנאי העסקתו של מבקר ה

והממונה על תלונות הציבור אשר 

שטיינמץ שכידוע הארכתם ומשרד הפנים 

אישר את החלטתכם להאריך את השירות 

 שלו עד סוף השנה. 

 זה חצי משרה נכון?  :דבורית פינקלשטיין

כן. מה שמשרד הפנים קובע שמשרתו של  : אוחיון יעקב

, כאשר 50%-מר אשר שטיינמץ תועלה ל

ין ההגדלה תיעשה השכר שישולם לו בג

משכר מנכ"ל כפי ששולם  33%כדלקמן: 

השכר הנותרים  17%-לו עד היום וה

ישולמו בדירוג ודרגה )שכר זה יומר 

לנגזרת שכר מנכ"ל ובהתאם למייל 

שנשלח על ידינו בעבר ביחס לחישוב 
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שכרו של העובד בגין הגדלת המשרה(. 

מה שהם באים להגיד לכם שהמשרה הזאת 

ממונה על  25%מבקר  25%-מורכבת הרי מ

פניות הציבור, בעוד שהמבקר זה שכר 

בכירים הממונה על פניות הציבור זה 

דירוג דרגה, אבל כדי לא לעשות מישמש 

הם ממירים את הדירוג דרגה ליחסיות 

 של שכר בכירים וקובעים את השכר. 

  -האם המשמעות של הדבר הזה שהבן אדם : אורית שגיא

 רידה בשכר. יש לו י : אוחיון יעקב

 מה המשמעות הכספית? לא הבנתי.  : משה אופיר

  -זה מה שמשרד הפנים : אוחיון יעקב

  -רגע, רגע שנייה, אני רוצה להבין : אורית שגיא

  -נשארים 33% : שלמה קטן

שלמה רגע אני יודעת מה אני רוצה  : אורית שגיא

 לשאול דקה. 

  -השאלה בואו נאמר : אוחיון יעקב

... מה את רוצה לשאול, פה מכתיבים   :משה אופיר

 לך מה לשאול. 

 אני רוצה לשאול שאלה, בסדר?  : אורית שגיא

 כן בבקשה.  : אוחיון יעקב

  -הבן אדם עבד במשרד מלאה עד היום : אורית שגיא

 מקומות.  3-ב : שלמה קטן

מועצות. היום הוא  3-חלק אצלנו ב : אורית שגיא

 . ועצותמ 2-מועצות ב 3-במקום בעובד 

 נכון.  : אוחיון יעקב

 במשרה מלאה.  : אורית שגיא

 נכון.  : אוחיון יעקב

 למה?  : אורית שגיא

 כי משרד הפנים...  : שלמה קטן

 כן, הוא חייב אותנו.   :דבורית פינקלשטיין

תראה לפני דקה דנו בשכר של מהנדסת  : אורית שגיא
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  -המועצה שאמרנו שלמרות שבאנו

  -, אנחנו באנולא : אוחיון יעקב

אמרתם במילים שמאוד אהבתי לשמוע,  : אורית שגיא

  -אני רוצה להילחם מול משרד הפנים

 לא, אבל עשינו את המלחמות האלו כבר.  : אוחיון יעקב

 וזה לא בסדר.  : אורית שגיא

לא, העלאה של שטיינמץ עשינו את  : אוחיון יעקב

המלחמות והוא גם ניהל בעצמו 

לממונה על יחסי  ותכתובות ופניות

 עבודה במרכז השלטון המקומי. 

 ...  : שלמה קטן

מה זה משנה, השכר שלו יורד. למה  : אורית שגיא

 השכר שלו יורד? 

שנייה שלמה, שיתפנו גם אותה משרד  : אוחיון יעקב

הפנים מתבצר בעמדתו שזה הרכב השכר 

 שלו. 

  -בכמה זה מתבטא בכסף ה : משה אופיר

 אכפת לי כמה זה מתבטא.  לא : אוחיון יעקב

 לא, יחסית למה שהוא מקבל עכשיו.  : משה אופיר

שהיה קודם  33%בואו נתחיל ככה,  : שלמה קטן

 נשארו אותו דבר. 

אנחנו לא... קובעים את הנפחים איך  : אוחיון יעקב

 מורכב השכר. 

קבעו שזה  17%אותו דבר. התוספת של  : שלמה קטן

  -תאר לייהיה באיזה שהוא שכר, אני מ

קובי אין שום דרך, כאילו זה נראה לי  : אורית שגיא

 אפילו עלבון. 

לא, נאבקנו עם רוני מעתוק שהוא ראש  : אוחיון יעקב

אגף כוח אדם שממונה על ההון האנושי 

במשרד הפנים, עם נעמה הרפרנטית שלו, 

ואשר עשה והפעיל ופנו מכל עבר, היא 

עבדה מול חשבי השכר שלנו, והם 

ם שהם לא זזים מזה, אנחנו אומרי

  -אומרים

 מה הסיבה אתה יכול להגיד?  : אורית שגיא
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הם אומרים שזה מתוך השכר של כל  : אוחיון יעקב

 המבקרים בארץ. 

  -כאילו החלק של : שלמה קטן

עכשיו אני אשאל, לא נכנס כאן אלמנט  : אורית שגיא

 של פגיעה, איך נקרא? ברח לי השם. 

 הרעת תנאים?  :דבורית פינקלשטיין

 הרעת תנאים?  : אורית שגיא

 לא, לא.  : אוחיון יעקב

 למה?  : אורית שגיא

כי גם מאריכים לו שירות וגם מגדילים  : אוחיון יעקב

 לו את המשרה פה. 

  -מול המועצה : אילן דולב

אבל אשר שטיינמץ רשאי גם אחרי שמה  : אוחיון יעקב

שהיא קבעה פה להמשיך ולהיאבק על 

 . השכר

להיאבק, אנחנו לא מתנגדים אנחנו  : שלמה קטן

 ההיפך. 

לא הבנתי... בשורה התחתונה המשכורת  : משה אופיר

 שלו לפני והמשכורת אחרי מה השינוי? 

 אצלי? אצלי?  : אילן דולב

 אצלך.  : משה אופיר

 אצלנו הוא גדל.  : שלמה קטן

 לפי דירוג דרגה.  17%אצלי הוא גדל.  : אילן דולב

 אז סך הכול השכר גדל?  : אופירמשה 

 אצלנו כן.  : שלמה קטן

 אז מה זה אצלנו? אצלנו.  : משה אופיר

אבל שנייה, הוא לא גדל יחסי להיקף  : אוחיון יעקב

  -המשרה שלו. מה שבאנו להגיד לכם

אתה לפני רגע אמרת שהשכר לא גדל. לא  : משה אופיר

 אמרת? 

ודע שקיבלת את שנייה, אל תתהפך אתה י : אוחיון יעקב

התשובה. יחסיות להגדלת היקף המשרה 
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שלו הוא נפגע בשכר, כי היקף המשרה 

קודם היה משהו, והיום הוא אחרת. 

  -מקודם היה

  -33%מקודם  : משה אופיר

 2-, היום הוא רק ב33.5%רשויות  3-ב : אוחיון יעקב

 25%-מורכבים מ 50%-שה 50%רשויות 

צי מבקר מועצה לפי שכר בכירים והח

  -השנה לפי ממונה על פניות הציבור

 עכשיו הבנתי...  : משה אופיר

לשכר לפי דירוג דרגה שהמירו אותו  : אוחיון יעקב

 בכירים. 

אגב מי קבע את היחסיות הזאת? למה  : אורית שגיא

  -25%דווקא 

 משרד הפנים.  : אוחיון יעקב

  -אי אפשר לצמצם כאילו : אורית שגיא

ילופי מיילים, ניסינו הכול, לא יש ח : אוחיון יעקב

  -באנו לפה אחרי ש

 כן? אז גם במועצה השנייה הוא נפגע?  : אורית שגיא

 אותו דבר.  : אוחיון יעקב

 חייבו אותם, חייבו אותם.  : שלמה קטן

רגע, רגע, אני עכשיו שמעתי באוזן  : משה אופיר

יותר קשבת מה אמר המנכ"ל, מזכיר 

  -מנכ"ל

  -, הבדיחה הזאת כברלא : אוחיון יעקב

 רגע, איך אתה רוצה שאני אקרא לך?  : משה אופיר

 ... לשעמם אותנו כבר.  : אוחיון יעקב

 איך אתה רוצה שאני אקרא לך?  : משה אופיר

 מנכ"ל.  : שלמה קטן

 מנכ"ל, בסדר נקרא לו מנכ"ל.  : משה אופיר

 כמו שאני קורא לך חבר מועצה.  : אוחיון יעקב

ני לא עושה בדיחה. לא, לא התכוונתי א : משה אופיר

 לעשות בדיחה. 
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 כשאני... אני קורא לו.  : אוחיון יעקב

 מה זה?  : משה אופיר

 הוא אומר שהוא קורא לך חבר מועצה.  : שלמה קטן

 ההתבטאות שלך זה בדיוק בדיחה.  : גבי סויסה

עכשיו הבנתי למה התכוון המנכ"ל  : משה אופיר

לשאול שאלה.  בדבריו, ולכן אני רוצה

הוא טוען ממה שהבנתי שהתוספת בשכר 

התוספת  50%-ל 33%-למרות שהוא עולה מ

  -תהיא לא פרופורציונלי

 נכון.  : שלמה קטן

הוא לא יעלה  Xאלא אם היה לו שכר  : משה אופיר

  -33חלקי  17בנגיד 

 ... 50% : שלמה קטן

תן לי, תן לי שלמה, אני יודע מה אני  : משה אופיר

להגיד, אתה סתם מפריע לי. הוא רוצה 

אלא  50%-שזה ב 33חלקי  17-לא יעלה ב

 יעלה בפחות. 

 נכון.  : שלמה קטן

 אוקיי. וזה מה שאמר הגזבר נכון?  : משה אופיר

 הגזבר, כן, כן.  : שלמה קטן

 שהוא יעלה בפחות.  : משה אופיר

 ואפילו אני מאשר.  : שלמה קטן

ד משהו לעצם עכשיו אני רוצה להגי : משה אופיר

  -העניין

  -אנחנו מאשרים פה, זה לא דיון : אוחיון יעקב

  -זה לא דיון על המבקר : שלמה קטן

זה רק לאשר את התנאים. אנחנו לא  : אוחיון יעקב

 חורגים מהדיון. 

 סליחה, אני רוצה להגיד משהו.  : משה אופיר

 לא חורגים מהדיון.  : אוחיון יעקב
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ני יכול להגיד מה שאני סליחה, א : משה אופיר

  -רוצה

 לא, אתה לא יכול. אנחנו דנים על...  : שלמה קטן

מה זה אני לא יכול להגיד מה שאני  : משה אופיר

 רוצה, אני מדבר על התנאים שלו. 

 דבר על התנאים, רק על התנאים בסדר.  : שלמה קטן

 אני משתגע מכם.  : משה אופיר

... יותר גדול אולי הוא רוצה :דבורית פינקלשטיין

 לאשר. 

 אולי, דבר בבקשה.  : שלמה קטן

אני זוכר לא בשנה, אולי השנה הזאת  : משה אופיר

גם, אבל יכול להיות שזה היה בשנה 

קודמת. שהמועצה הגישה נימוקים 

מיוחדים למשרד הפנים מה היו 

  -הנימוקים המיוחדים שהתחכום פה זה

  -אבל זה לא : אורית שגיא

 אני אמרתי, אני אמרתי...  : אוחיון יעקב

אתה בכל זאת עושה את זה, אתה עושה  : שלמה קטן

 את זה. 

 לא.  : משה אופיר

 אתה עושה את זה.  : שלמה קטן

  -לא, אני מדבר על תנאי השכר : משה אופיר

  -אתה עושה את זה. מה זה קשור... : שלמה קטן

שלמה קטן אתה לא שומע עד הסוף ואתה  : משה אופיר

 ופץ. סתם ק

 לא, אתה מתחכם.  : שלמה קטן

 אני לא מתחכם כלום.  : משה אופיר

 נו תמשיך.  : שלמה קטן

 ואם אני מתחכם תסבול אותי.  : משה אופיר
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 לא.  : שלמה קטן

  -הגישו בקשה למשרד הפנים : משה אופיר

 נכון.  : שלמה קטן

בנימוקים מיוחדים שאמרו שהבן אדם  : משה אופיר

ה? כי אין לנו כסף לשלם נחוץ לנו, למ

 1/3לו תוספת כי הוא עובד אצלנו 

משרה ואם נצטרך להחליף אותו נצטרך 

 משרה.  1/2-לקחת מישהו ב

 מאיפה ההמצאה הזאת?  : שלמה קטן

מאיפה ההמצאה הזאת? שלמה קטן אתה פה  : משה אופיר

 ישבת, אמרתי בשנה הבאה, בשנה שעברה. 

 אמרנו זהו.  : אוחיון יעקב

 הא נכון אורית? זה נכון?  : ופירמשה א

  -זה נאמר בעבר : אורית שגיא

 . 2016-ב : משה אופיר

 לא בשנה הנוכחית.  : אורית שגיא

 לא אמרתי בשנה הנוכחית.  : משה אופיר

אבל בסדר, אבל מאז היו טיעונים  : אורית שגיא

 אחרים, זהו. 

אז עכשיו כל הנימוקים המיוחדים מאז  : משה אופיר

 לא תקפים.  הם כבר

מה זה קשור, משרד הפנים בא ואמר אי  : שלמה קטן

. אתה יודע 1/2חייבים  1/3אפשר יותר 

 את זה, אמרנו את זה, כמה אפשר... 

 בטח שאני יודע את זה.  : משה אופיר

 שלמה, בואו נלך להצבעה.  : אורית שגיא

 האם אפשר להצביע על נוסח החלטה?  : אוחיון יעקב

  -יחה רגע, אני אומרסל : משה אופיר

  -אנחנו לא מתווכחים על ה : אוחיון יעקב
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לא מתווכחים, מי מתווכח? הלא כולם  : משה אופיר

יצביעו בעד אני יודע, מה יש לי 

להתווכח? יש לי רק להגיד מה שאני 

רוצה ולא, אין פה שום ויכוחים. אבל 

 גם זה אתם לא רוצים לתת לי לדבר. 

 זר על עצמך. אתה חו : אוחיון יעקב

עכשיו אני רוצה לשאול אותך שלמה  : משה אופיר

 2017קטן, זה מדובר עד סוף שנת 

 סופי? 

 זה מה שמשרד הפנים הנחה.  : שלמה קטן

 זהו זה סופי לא יהיה...  : אורית שגיא

אני מציע, שיהיה לפרוטוקול, למבקר  : משה אופיר

 1/2משרה בבית אריה וייקח  1/2שייקח 

  -יתמשרה באורנ

 טוב, זה לא קשור לדיון.  : שלמה קטן

 תודה רבה.  : אוחיון יעקב

 ויפרוש מאלפי מנשה.  : משה אופיר

 תודה רבה.  : אוחיון יעקב

אוקיי, זה אמרת, ידענו שתגיע לזה.  : שלמה קטן

  -מי בעד אישור

  -דליה : אוחיון יעקב

אני אקרא לדליה. מי בעד אישור  : שלמה קטן

 דליה. התנאים? תקרא ל

  -אני בעד נוסח החלטה : אוחיון יעקב

 תקריא את הנוסח?  : שלמה קטן

  -יש לנו ברירה לא לאשר? כאילו מה : אורית שגיא

 יש ברירה לא לאשר.  : משה אופיר

 לא, אבל אין ברירה.  : אורית שגיא

 למה אין ברירה?  : משה אופיר

 עזוב.  : שלמה קטן
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  נגיד שלא מאשרים. : משה אופיר

 אני רוצה לתת לו יותר.  : אורית שגיא

 היא רוצה לתת יותר.  : שלמה קטן

 מה זאת אומרת אין ברירה?  : משה אופיר

 אני רוצה לתת לו יותר.  : אורית שגיא

היא מתכוונת במובן שהיא רוצה   :עו"ד חייקין ברוך

 יותר. 

 הא את רוצה לתת לו יותר.  : משה אופיר

 כן.  : אורית שגיא

 נו מה חשבת?  : קטןשלמה 

 נו הצבעה.   :עו"ד חייקין ברוך

מי בעד? מי נגד? בעד כולם למעט משה  : אוחיון יעקב

 אופיר שהוא נמנע. 

 הלאה.   :עו"ד חייקין ברוך

  -בסדר. נושא הבא , : שלמה קטן

חשבתי להיות נגד אבל כולם יקפצו  : משה אופיר

 עליי, אז אני נמנע. 

  -קשים את אישורכםאנחנו מב : אוחיון יעקב

 אתה היית קופץ עליי.  ,גבי : משה אופיר

 תמשיך קובי דבר, דבר.  : שלמה קטן

ברוב מוחלט של קולות חברי המועצה )משה מאשרים  החלטה:
נמנע( את תנאי העסקתו של אשר שטיינמץ  -אופיר

כמבקר המועצה וכממונה על תלונות הציבור, בהיקף      
שישולם לו בגין משרה, כאשר השכר  50%של 

משכר מנכ"ל כפי  33%ההגדלה תעשה כדלקמן: 
השכר הנותרים ישולמו  17% -ששולם עד היום וה

 בדירוג ודרגה )שכר זה יומר לנגזרת שכר מנכ"ל(.
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אישור העסקתו הנוספת של מבקר המועצה במועצה  (3

 מקומית אורנית.

 

משרד הפנים מבקש את אישור המליאה  : אוחיון יעקב

סקה נוספת של מבקר המועצה במועצה להע

 מקומית אורנית. אפשר לאשר? 

 מאושר.  : שלמה קטן

  -פה אחד? או שאתה : אוחיון יעקב

 אני בעד שיעבוד באורנית כן.  : משה אופיר

 פה אחד.  : שלמה קטן

 פה אחד.  : אוחיון יעקב

 

את העסקתו הנוספת של מר אשר שטיינמץ  פה אחדמאשרים  החלטה:
מקומית אורנית, וזאת בהתאם לכללים המופיעים  במועצה
 .1/2011לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  4.12בסעיף 

 
 

 

 

 

 יעקב אוחיון

 המועצה  מנכ"ל

 שלמה קטן 

 ראש המועצה

 


