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 מועצה מקומית אלפי מנשה
 74מס'  יןימן המנשלא מועצה פרוטוקול ישיבת 

   30/10/2017 ,חתשע"י' בחשון , 'ביום מ

 
 ראש המועצה   שלמה קטן  :משתתפים

 גן ומ"מ ראש המועצהס  לוי-דליה נחום   

 מועצה תחבר  מירי בר חיים   

 חבר מועצה   גבי סויסה   

 חברת מועצה דבורית פינקלשטיין

 חבר מועצה  שי רוזנצוויג

  חבר מועצה   משה אופיר

    חבר מועצה   אלי שי   

     

ן   :נוכחים  המועצה מנכ"ל  יעקב אוחיו

 גזבר המועצה   אילן דולב

 מבקר המועצה  אשר שטיינמץ 

 יועץ משפטי  עו"ד ברוך חייקין

 

 חברת מועצה   אורית שגיא  חסרים:
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 30.10.2017 – 74מס'  מן המנייןשלא מועצה ישיבת 

 
 :על סדר היום

י זכויות חתימה בגני הילדים. .1  שינו

 החלפת נציג / חבר בוועדת המלגות. .2

ן )עפ"י  .3 י זכויות חתימה בחשבונות הבנק ע"ש בי"ס צופה שרו שינו

 דרישות הבנק(.
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 שינוי זכויות חתימה בגני הילדים. .1

 

שלא מן המניין מספר מועצה האנחנו פותחים ישיבת  : אוחיון יעקב
טכניים על סדר היום, אפשר  סעיפים 3נם . יש74

נוי זכויות חתימה לסיים אותם מהר. סעיף ראשון שי
אנחנו  בגני הילדים, בעקבות חילופי הגננות.

מבקשים נוסח החלטה כזה: מחליטים לשנות את 
זכויות החתימה בחשבונות הבנק של המועצה על שם 

פורטו להלן בבנק הדואר יים שיגני הילדים העירונ
ו ואיל 1.9.17יף אלפי מנשה, כך שמתאריך סנ ך יהי

מנהלת הגן ו/או גזבר  מורשי החתימה בחשבונות אלו
המועצה באופן שחתימותיהם ביחד ו/או לחוד יחייבו 

ין הכול   -חשבונות אלו לכל דבר ועני

זכות החתימה? לא  למי תהיהלא הבנתי, לא הבנתי,  : משה אופיר
  שמעתי.

 מנהלת הגן ו/או גזבר המועצה.  : אוחיון יעקב

 ו/או?  : משה אופיר

כן. באופן שחתימותיהם ביחד ו/או לחוד יחייבו  : אוחיון יעקב
חשבונות אלו לכל דבר ועניין הכול על פי הטפסים 

גן חצב, המחייבים בבנק, ואני אפרט את הגנים. 
ו/או  308275486החתימות של שפרה גטרייר ת.ז. 

. גן פעמון 022095376דולב ת.ז. מספר  אילן
ו/או  022516819חתימות של סופי אליעזר ת.ז. 

. גן לוטם חן 022095376אילן דולב ת.ז. מספר  
ו/או אילן דולב ת.ז.  301755823להב ת.ז. מספר 

גן אירוס  ,שנפתח מחדש ,. והגן האחרון022095376
 רוזי דרגן, אולי אני לא מבטא נכון את שם המשפחה,

ו/או אילן דולב מספר  033937087ת.ז. מספר
אלו השינויים שחלו, הייתה ישיבת . 022095376

  -מועצה שאישרה את כל יתר הגנים

 מה התקציב של כל גן?  : משה אופיר

 לשנה. ₪  3,000 : אילן דולב

 כמה? : משה אופיר

 לחודש. ₪  300 : שלמה קטן

 לשנה. ₪  3,000 : אילן דולב

 אפשר לאשר פה אחד?  : אוחיון יעקב

 כן, אני רוצה לתת הערה פה.  : משה אופיר
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 כן.  : אוחיון יעקב

שיהיה בכתובים בפרוטוקול. הדבר הזה הובא  : משה אופיר
י לאשר טלפונית מהסיבה ואני התנגדת לידיעתי

רציתי לדעת מה קורה בזכויות החתימה בבתי ש
ן זכות חתימה. הדבר  הספר, מדוע לגזבר המועצה אי

  -ה עלה בדיון במועצה למי שזוכר לפני איזה שנההז

 פחות.  : שלמה קטן

א משנה אם זה פחות או לפי דעתי כשנה אבל זה ל : משה אופיר
, ולא ניתנה לנו תשובה מדוע הורידו יותר משנה

מהגזבר את זכות החתימה, כאשר לטענתו זה חשוב 
לו בביצוע עבודתו לפיקוח על תזרים המזומנים של 

בזמן שיש לו זכות חתימה  ,זאת אומרת המועצה.
הוא יכול לדעת מה מצב תזרים המזומנים של בתי 

אותו הוא  הספר, ולהעביר כספים בהתאם לתזרים
 בעליאותו מ הוציאוכבעל זכות חתימה. כאשר ה בודק

נדרש  החתימה, לפי מיטב הבנתי, הוא היהזכות 
לעבור דרך בעלי זכות החתימה, דבר שמסבך את 

  עבודתו.

  -אגב בבתי ספר : אוחיון יעקב

סליחה, סליחה, אני לא סיימתי, כשאני אסיים תגיד  : משה אופיר
ין הזה הושתק ואני לא  מה שאתה רוצה. ומאז העני
הבנתי למה, ולכן רציתי לדעת האם, וכתבתי האם 
הגזבר הוא בעל זכות החתימה, לא בגני הילדים אלא 

י תשובה על בבתי הספר ולא נעניתי ולא רצו לתת ל
ין הזה.   העני

דברים, בתי הספר זה קשור לסעיף השלישי אז זה  3 : אוחיון יעקב
בסדר. למיטב ידיעתי הגזבר מעולם לא היה בעל 

  -זכות חתימה בבתי ספר

ן י  . זה מה שאני זוכרת  :דבורית פינקלשטי

  -בתי ספר כבר 2שנייה,  : אוחיון יעקב

 לבתי ספר אני מדבר.  : משה אופיר

 כן, כן.  : וחיון יעקבא

ן י   -לא היה, שנה שעברה  :דבורית פינקלשטי

  -לא היה מעולם : אוחיון יעקב

 מעולם לא הייתי בעל זכות חתימה.  : אילן דולב

ן י  שנה שעברה הוא ביקש ולא.   :דבורית פינקלשטי

 בשנה שעברה ביקשתי.  : אילן דולב



   

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

5 

ן י   -נענינובשנה שעברה הוא ביקש ולא   :דבורית פינקלשטי

 הוא מעולם לא היה.  : אוחיון יעקב

ן י  והוא מעולם לא היה.   :דבורית פינקלשטי

 לא היה, מעולם לא היה.  : שלמה קטן

ן י  זה לא שהורידו אותו.   :דבורית פינקלשטי

למעט  ,בתי ספר יסודיים 2שנייה, דבר שני,  : אוחיון יעקב
נמצאים בניהול עצמי, כך שיש להם תכנית  ,החטיבה

תקציבית שמאושרת מראש עם סל תלמיד עם הכול, 
של  ,הרבה יותר מבקרה צמודה ,כך שיש בקרה

אגב,  ,הגזבר במהלך העניינים שם. ודבר שלישי
היועץ המשפטי הבהיר שאין לקיים ישיבת מועצה 
טלפונית, הוא קיבל הבהרות ממשרד הפנים שזה לא 

  -חוקי, אז אנחנו

 ישיבה. אז למה ניסו לקיים  : משה אופיר

  -לא, אז : אוחיון יעקב

 אז מעכשיו לא יהיו?  : משה אופיר

ו.  : אוחיון יעקב  אז קיבלו הבהרה. לא יהי

ו.  : משה אופיר  לא יהי

ו.  : אוחיון יעקב  לא יהי

 אז אילן אתה אומר שאתה יכול לעקוב?  : משה אופיר

 בואו נמשיך לסעיף השלישי.  : אילן דולב

 מה?  : משה אופיר

 בואו נמשיך בסעיפים ונדבר.  : דולבאילן 

 הסעיף השלישי מדבר על זה.  : לוי-דליה נחום

 אפשר לאשר את נוסח ההחלטה פה אחד?  : אוחיון יעקב

 כן.  : משה אופיר

 כן, כן.  : לוי-דליה נחום

 זה מאושר.  : אוחיון יעקב

לשנות את זכויות החתימה פה אחד  מאשרים :החלטה
צה, ע"ש גני הילדים בחשבונות הבנק של המוע

סניף  –העירוניים שיפורטו להלן, בבנק הדואר 
ואילך יהיו  1.9.2017אלפי מנשה, כך שמתאריך 
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מורשי החתימה בחשבונות אלה מנהלת הגן ו/או 
גזבר המועצה, באופן שחתימותיהם ביחד ו/או 
לחוד יחייבו חשבונות אלה לכל דבר ועניין, הכל 

 עפ"י הטפסים המחייבים בבנק:

 308275486שפרה גטרייר ת.ז. מס'  גן חצב:א( )
 022095376ו/או אילן דולב ת.ז. מס'                  

 022516819סופי אליעזר ת.ז. מס'  גן פעמון:)ב( 
 022095376ו/או אילן דולב ת.ז. מס'                  

 301755823חן להב ת.ז. מס'  גן לוטם:)ג( 
 022095376ולב ת.ז. מס' ו/או אילן ד                 

 033937087רוזי דרגן ת.ז. מס'  גן אירוס:)א( 
 022095376ו/או אילן דולב ת.ז. מס'                  

 

 

 החלפת נציג / חבר בוועדת המלגות. .2

 

חבר בוועדת המלגות, סעיף שני זה החלפת נציג /  : אוחיון יעקב
 וזה נציג של סיעת היישוב נכון? 

 . "עשייה"סיעת   :יןדבורית פינקלשטי

 . "עשייה" : אוחיון יעקב

 מי זה סיעת היישוב?  : משה אופיר

ן  ,. עומר לובטון היה שם"עשייה"סיעת  : אוחיון יעקב ועומר לובטו
  -נדמה לי שהוא, מה הוא היום? היום יש לו תפקיד

ן י עומר לובטון הוא יועץ פרלמנטרי והוא רוצה להתחיל   :דבורית פינקלשטי
  -ללמוד

 עוזר, עוזר פרלמנטרי.  : משה אופיר

ן י  הוא יועץ.   :דבורית פינקלשטי

י, כנראה עוזר פרלמנטרי.  : אוחיון יעקב  אוקי

ן י  של סתיו שפיר.   :דבורית פינקלשטי

 סתיו שפיר לא?  : משה אופיר

 כן.  : אוחיון יעקב

  -של איציק : משה אופיר
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ן י   -לא, איציק שמולי זה היה  :דבורית פינקלשטי

 של סתיו שפיר.  : אוחיון יעקב

 ארז היה של איציק שמולי.   :מירי בר חיים

ן י   -ואנחנו רוצים להחליף  :דבורית פינקלשטי

 הא ארז היה.  : משה אופיר

 ואנחנו רוצים להחליף אותו בארז בר חיים.  : אוחיון יעקב

ן י זר בדיוק, אנחנו רוצים להחליף עוזר פרלמנטרי בעו  :דבורית פינקלשטי
 פרלמנטרי. 

 אפשר לאשר פה אחד? מאשרים פה אחד.  : אוחיון יעקב

 נאחל לו גם הצלחה.  : משה אופיר

 התקבל בברכה.  : אלי שי

חלפת נציג סיעת "עשייה", פה אחד המאשרים  :החלטה
ן, בוועדת מלגות, בארז בר חיים.   עומר לובטו

 

ן .3 )עפ"י  שינוי זכויות חתימה בחשבונות הבנק ע"ש בי"ס צופה שרו
 דרישות הבנק(.

 

 הערה שלך. לואז נכנס  הסעיף השלישי טכני : אוחיון יעקב

 כן, כן.  : משה אופיר

י זכויות החתימה בחשבונות : אוחיון יעקב   -שינו

 רגע, מאשרים פה אחד?  : גבי סויסה

 כן, כן.  : אוחיון יעקב

י.  : גבי סויסה  אוקי

ן. אנחנו נדרשים  זכויות על שם בית ספר צופה : אוחיון יעקב שרו
וון שמאז ההחלטה של הישיבה הקודמת,  לזה מכי
בית הספר ניגש לבנק, הבנק אמר: סליחה, אני לא 
רוצה שתשנו לי כל פעם רק אחד, אני רוצה לראות 
החלטה שלמה, אחרי זה תחתמו על טפסי הבנק 

בעלי זכויות החתימה. אז מה שאנחנו  2שמדבר על 
ון אם אתה מבקשים שם, ואחר כך תוכל  במסגרת הדי

  -רוצה להעלות את הסוגיה של ה

 כן, כן. מה אתה רוצה לאשר כאן?  : משה אופיר
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כן, אנחנו מבקשים לשנות את זכויות החתימה  : אוחיון יעקב
)הורים(  522597-ו 301612בחשבונות הבנק מספר 

המתנהלים על שם בית ספר צופה שרון בבנק מזרחי 
ואילך  1.9.17תאריך כפר סבא, כך שמ 424סניף 

תהיינה מורשות החתימה בחשבון זה מנהלת בית 
 058743980הספר דורית סימור ת.ז. מספר 

ומנהלנית בית הספר נטע פלאי ת.ז. מספר 
ו, ביחד  033136888 באופן שחתימותיהם יחדי

ן, הכול  הכוונה, יחייבו חשבונות אלו לכל דבר ועניי
 על פי הטפסים המחייבים בבנק. 

 מה התקציב? כמה כסף מתגלגל שם?  : פירמשה או

 אילן.  : אוחיון יעקב

, אני לא יודע למה זה מוגש תראו, חשבון הורים : אילן דולב
  -לשולחן המועצה, לטעמי

 הבנק ביקש.  : שלמה קטן

 הבנק מחייב.  : אוחיון יעקב

שנייה, לטעמי במקומות אחרים עושים את זה עם  : אילן דולב
כי זה לא חשבון שלי, זה כסף של  עורך דין חיצוני,

הורים, אין לי זכות לגעת בו, אני לא צריך לראות 
ין אותי.   אותו, זה לא מעני

 בית הספר מנהל אותו.  : אוחיון יעקב

  -כסף שהורים אוספים : משה אופיר

 כן.  : אוחיון יעקב

  -מי שחותם על : משה אופיר

ן י  זה לא ועד הורים.   :דבורית פינקלשטי

 ועד הורים.  : ן דולבאיל

 זה לא ועד הורים? זה ועד הורים.  : משה אופיר

ן י זה לא ועד הורים שבכיתות. אנחנו בעצם משלמים   :דבורית פינקלשטי
  -את התשלומים

 תל"ן, את התל"ן לבית הספר.  : אילן דולב

ן י  -לשנת לימודים נוספת בדיוק, אז יש תל"ן  :דבורית פינקלשטי

  )מדברים יחד(

 קרא תשלומי הורים. זה נ : אופיר משה

 וגם זה... תלמידים.  : שלמה קטן
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להחליט מה הוא עושה רשאי, סוברני, בית הספר  : אילן דולב
  -בכסף הזה באופן מוחלט, למועצה אין זכות

 אז בגלל המנהלת והמנהלנית שם.  : אוחיון יעקב

  -לא, זה מנהלת : אילן דולב

 בית ספר חוץ מזה.  אבל יש גם כסף של : משה אופיר

 זה מנהלת והורים.  : אילן דולב

  -לא, לא, לא, אני הקראתי ווידאתי את זה : אוחיון יעקב

 אין אף הורה שחותם על זה? : משה אופיר

קיבלו ש איךלא, עשיתי וידוא גם עם המנהלת וגם  : אוחיון יעקב
. נציגות ההורים מעורבת בכל עד היום החלטות

, יעדים והכול, החשבון אבלהנושא של הניהול וה
מנהלת בית הספר  מורשות החתימה שם הן

 והמנהלנית של בית הספר. 

  -זאת אומרת ההורים אוספים את הכסף : משה אופיר

 הם מקבלים דו"ח כספי מהמנהלת והכול.  : אוחיון יעקב

 ומי שמוציא אותו זה המנהלת?  : משה אופיר

בודה שהם עושים עם אבל על פי דו"ח תכנית ע : אוחיון יעקב
  -ההורים

  -לא ההורים אוספים את הכסף : לוי-דליה נחום

ן י  לא, לא, אני משלמת לבית הספר.   :דבורית פינקלשטי

 לבית הספר משלמים.  : לוי-דליה נחום

  -ובגלל זה : אוחיון יעקב

 אז זה החלק של ההורים, נכון?  : משה אופיר

 כן.  : אוחיון יעקב

  -ו יש לבית ספר גם תקציב חוץ מזהעכשי : משה אופיר

 חשבון משלו.  : אוחיון יעקב

 זה גם כן מהחשבון הזה?  : משה אופיר

 חשבונות.  2הקראתי  ,לא, חשבון נפרד. לא, דיברתי : אוחיון יעקב

 חשבונות.  2אז זה  : משה אופיר

  -יש חשבון בית ספר ובית ספר השני : אוחיון יעקב
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 לגל בדברים האלה? אני רוצה לדעת. כמה כסף מתג : משה אופיר

שמה הרבה, תלוי בגודל בית הספר, זה יכול להגיע  : אילן דולב
 למאות אלפי שקלים. 

 בתקציב של בית הספר או בתקציב של התל"ן?  : משה אופיר

 גם וגם, התל"ן יכול להגיע למאות אלפי שקלים.  : אילן דולב

₪  200ה משלמת תלמידים וכל משפח 1,000אם זה  : שלמה קטן
 תעשו חשבון. ₪  300או 

 ומשהו בצופה שרון. ₪  800שמה  : אוחיון יעקב

עכשיו הכסף שהמועצה מעבירה זה לא הולך לתל"ן  : משה אופיר
 אלא זה הולך לבית ספר נכון? 

 נכון מאוד.  : אוחיון יעקב

  -ובזה אתה בזמנו אמרת שאתה רוצה ש : משה אופיר

ן, גם אמרתי בעבר שאני  כן, זה אני : אילן דולב י הייתי מעוני
ין להיות בעל זכות חתימה   -מעוני

 מזומנים. השתוכל להסתכל מה תזרים  : משה אופיר

 ... מקבלים.  : שלמה קטן

 לא אושר בישיבה הקודמת, הייתי שמח שזה יאושר.  : אילן דולב

 אז אני מציע לאשר את זה גם.  : משה אופיר

  -אני חושב ש : אוחיון יעקב

 אני נגד.  ,אני חושב שזה יסרבל את העבודה : שלמה קטן

 למה יסרבל?  : משה אופיר

  -בתי ספר : אוחיון יעקב

 תסביר למה זה מסרבל.  : משה אופיר

  -אבל למה : שלמה קטן

  -אני אגיד לכם למה אני רוצה לראות : אילן דולב

 רגע, אני רוצה לשמוע את הגזבר.  : משה אופיר

אני רוצה לראות, מחר בית ספר מתקשר אליי אומר  : אילן דולב
 ₪.  100,000 ,₪ 50,000לי: אני צריך דחוף 

ן.  : משה אופיר  נכו
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ן לי בתזרים, מצד שני אני יודע שיש לו כסף  : אילן דולב אי
ן.   בחשבו

  -רגע, זה : שלמה קטן

 זה מה שאני הבנתי בפעם הקודמת.  : משה אופיר

ן לי את הא : אילן דולב  פשרות לוודא את זה. אי

 זה מה שהבנתי, זה מה שאמרתי מקודם.  : משה אופיר

ן  : אוחיון יעקב חבר'ה, זה לא מעניין את בית הספר, מה יש בחשבו
  -של בית הספר

ן. לא,  : אילן דולב ו את מי זה לא מעניין? את המועצה אתה מתכו
  -אמרת בית הספר לא מעניין אותו

יהול עצמי, ברגע שאתה חייב בסל בתי ספר בנ 2 : אוחיון יעקב
ן.  ין אותך מה יש להם בחשבו  תלמיד, זה לא מעני

  -אז בוא אני אגיד לך : אילן דולב

 הם זכאים לקבל את סל התלמיד שלהם.  : אוחיון יעקב

אז בוא אני אגיד לך מה עשה החודש ממשרד  : אילן דולב
החינוך, בעקבות זה שאנחנו העברנו יותר כסף לאחד 

העברנו פחות, הוא הספר ולבית ספר השני מבתי 
חסם, הוא לא העביר החודש את סל התלמיד, כי 
המועצה לא העבירה לשמה כסף מצד אחד, ומצד 

 שני העבירה יותר מידי. 

 נו מה זה קשור?  : שלמה קטן

 זה לא קשור.  : אוחיון יעקב

 מה זה קשור?  : שלמה קטן

ן י   -ע לכם שהואלמה זה כל כך מפרי  :דבורית פינקלשטי

  -כאילו אנחנו אומרים : אוחיון יעקב

 מה זה מפריע שלאילן תהיה זכות חתימה?  : משה אופיר

 כי אני חושב שזה יסרבל את העבודה.  : שלמה קטן

 כי זה מסרבל את עבודת בית ספר.  : אוחיון יעקב

  )מדברים יחד(

  -עיסביר מה זה מפרי ,סליחה המנכ"ל ,אולי המזכיר : משה אופיר

 מפריע.  : שלמה קטן
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 זה מסרבל את עבודת בית הספר.  : אוחיון יעקב

 מה זה?  : משה אופיר

זה נוגד בכלל את כל  ,האוטונומיה של בית הספר : אוחיון יעקב
 האוטונומיה של בית ספר בניהול עצמי. 

 אבל הוא אומר לך...  : משה אופיר

 מה?  : אוחיון יעקב

 -זה הגיעהוא מסביר לך ש : משה אופיר

הם חייבים לתת לי על פי חוק את כל המידע שאני  : אילן דולב
רוצה, ואם אני רוצה לקבל מהם דפי בנק הם חייבים 

  -לתת לי

 מה זה קשור עכשיו לזכות החתימה?  : אוחיון יעקב

  -יש לי שאלה : לוי-דליה נחום

 אנחנו מדברים על זכות החתימה.  : משה אופיר

 יכול להיות חותם שלישי?  הוא : לוי-דליה נחום

משרד החינוך קבע  ,חבר'ה, בית ספר בניהול עצמי : אוחיון יעקב
איך מתנהל בית ספר בניהול עצמי. חבר'ה יש לו 

  -היום

אתה יכול להביא איזה הוראה שאומרת שלגזבר  : משה אופיר
  -המועצה

אני אומר לכם, חבר'ה אתם רוצים לסרבל את עבודת  : אוחיון יעקב
 ספר?  בית

 אני לא מבין את הסיפור.  : שלמה קטן

ן, עכשיו אגב אתם רוצים : אוחיון יעקב   -ואני לא מבי

 שנה אף אחד...  30 : שלמה קטן

 כל הניהול הכספי של בית ספר...  : אוחיון יעקב

... לתפקיד גני ילדים קיבלנו לחשבון של הגננות אף  : שלמה קטן
 אחד לא היה אכפת לו. 

 מה אתה מתעצבן? מה אתה מתעצבן?   :משה אופיר

  -אני שיניתי. לא, כי כל דבר : שלמה קטן

 מה אתה מתעצבן?  : משה אופיר

  -כי כל דבר : שלמה קטן
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  -אני רוצה : משה אופיר

 אתה אומר יש אחרי זה משהו.  : שלמה קטן

ן : משה אופיר   -מר קטן, מר קטן, בוא אני אסביר את ההיגיו

יש  ,אתן לך דוגמא, עכשיו בית ספר בניהול עצמי אני : אוחיון יעקב
לו סמכות לעשות נוהל הצעות מחיר לכל מיני דברים 
שיש לו שם, לרבות פרויקטים וכיוצא בזה, ועל פי 

בין שנחתם הנחיות של ניהול עצמי יש הסכם משולש 
ויש לו  לבין משרד החינוך לבין בית הספר, המועצה

יגי ם והכול. אף אחד את הסמכויות ויש כל מיני סי
מהסייגים לא אומר שצריך לצרף גזבר רשות מקומית 
לזכויות החתימה. צריך להגיש תכנית עבודה מראש, 

  -מגישים דו"ח רבעוני ודו"ח כספי

 מה זה מפריע?  : משה אופיר

יש לו בקרות. כי אני לא רוצה לעקר את העצמאות  : אוחיון יעקב
 של מנהלת בית הספר פה. 

 למה לעקר את העצמאות?  : משה אופיר

 ככה.  : אוחיון יעקב

ן יכולה להוציא צ'קים.  : משה אופיר  היא עדיי

לא, היא לא יכולה, היא לא תרדוף אחרי הגזבר כל  : אוחיון יעקב
 היא תרדוף אחרי הגזבר כל הזמן? שהזמן. למה 

 לא, חותם שלישי.  : שלמה קטן

"ל. אני אגיד לכם אני אגיד לך משהו מר קטן והמנכ : משה אופיר
  -משהו

 מחר הוא נוסע, נו באמת די.  : לוי-דליה נחום

  -דליה, דליה שנייה, אני רוצה להגיד משהו : משה אופיר

ן : שי רוזנצוויג   -זה לא גזבר במשרה מלאה, הוא לא זמי

  -זה לא קיים בשום : אוחיון יעקב

 זה לא משנה.  : לוי-דליה נחום

 מקומית זה לא קיים. בשום רשות  : אוחיון יעקב

 אני רוצה להגיד משהו.  : משה אופיר

ן, מה אתם עושים חידושים?  : שלמה קטן  אני לא מבי

 להגיד משהו?  אפשר : משה אופיר
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 תעלה להצבעה.  : אוחיון יעקב

אם באמת הייתי יודע שהיא לא נותנת לך דפי בנק,  : שלמה קטן
קשת גם לי יש סנקציות. אני פעם ראשונה שומע שבי

  -דפי בנק ולא ראית. סליחה אילן עם כל הכבוד

 אז אתה לא מעביר להם תקציב.  : אוחיון יעקב

שנים  6עם כל הכבוד, עם כל הכבוד. אני יושב פה  : שלמה קטן
  -לא שמעתי שיש בעיה לדעת מה קורה

  -אפשר להגיד משהו : משה אופיר

ציביות אנחנו גם מאחרים בהעברות התק ,חבר'ה : אוחיון יעקב
ואנחנו גם נכניס להם סעד עכשיו של  ,שלהם

 חתימות, זה נראה לי יותר מידי. 

 זה קצת מוגזם.  : שלמה קטן

 אפשר להגיד משהו?  : משה אופיר

זה לא סעד של חתימות, בהנהלת המתנ"ס אנחנו  : לוי-דליה נחום
 חתימות על כל צ'ק.  יתשחותמים. מחייב  שלושה

 ו דבר. זה לא אות : אוחיון יעקב

אבל אם אני למשל לא נמצאת אז השלישי שם את  : לוי-דליה נחום
 האצבע. 

  -אז איפה הבקרה : אוחיון יעקב

 . שנייםאבל פה יש רק  : משה אופיר

 אם הם יכולים לוותר עלייך?  : אוחיון יעקב

סליחה, אני רוצה להגיד לפרוטוקול משהו. קודם כל  : משה אופיר
במקרה חירום חס וחלילה,  דליה צודקת שאם צריכים

, המנהלת לא תמישהו לא נמצא, המזכירה לא נמצא
 שתי, כי זה מחייב שלישינמצאת, צריכים מישהו 

דבר עקרוני שהוא  חתימות מינימום. אבל יש פה
, מה שדליה העלתה. מי שאחראי על יותר חשוב

 הכספים במועצה לפי החוק זה הגזבר. 

 במועצה.  : שלמה קטן

ל הכספים, עבמועצה, במועצה, במועצה. מי שאחראי   :משה אופיר
ויש לו אחריות שאני לא ניהול הכספים, זה הגזבר 

זה. בא הגזבר ואומר: אני צריך, מבקש אכנס לכל 
אישור על מנת להעביר. זה שאנחנו מונעים ממנו זה 
לא נראה לי סביר. הוא אחראי על הכספים הוא 

  -מבקש משהו
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 ונעים ממנו, אנחנו מונעים ממנו. אנחנו מ : אוחיון יעקב

סליחה, אני בעד לתת לגזבר זכות חתימה ולו רק  : משה אופיר
מהסיבה שהוא אחראי על הכספים והוא רוצה לדעת 

  -מה תזרים המזומנים

  -הוא יודע בכל רגע : אוחיון יעקב

  -ושנית מהסיבה שדליה אמרה, שצריכים פה : משה אופיר

 מסכימים כרגע, הוא רוצה.  אנחנו לא : שי רוזנצוויג

  -חבר'ה זה נוגד את כל ה : אוחיון יעקב

  -אני בחיים לא כופה על עובדים : שלמה קטן

 כל הכבוד נראה לי שיש סיבות אחרות למה...  עם : משה אופיר

 הנה עובדה, ידעתי שתגיד את זה.  : שלמה קטן

 ... אז מה התשובה שלך?  : משה אופיר

י : שלמה קטן   -ם שלךכל החי

 אז מה התשובה?  : משה אופיר

 ...  : שלמה קטן

אומר אני רוצה זכות חתימה וגם לא נותן  ,בא הגזבר : משה אופיר
  -לו, זה נראה לי

 )מדברים יחד( 

 זה נראה לי מוזר.  : משה אופיר

 כל החיים שלך אתה רואה דברים מוזרים.  : שלמה קטן

  -אל תגיד כל החיים שלי : משה אופיר

  -כמו שפעם אמרת : מה קטןשל

 ואל תבלבל לאנשים את המוח. כל החיים שלך וכל...  : משה אופיר

 ... הוא התקשר למשרד הפנים...  : שלמה קטן

 כל החיים שלך, כל החיים שלך.  : משה אופיר

 כל החיים אתה חושב.  : שלמה קטן

ן י  מה יש לכם? תגידו לי.   :דבורית פינקלשטי

משהו, אני חושד בך שיש לך קטן אני אגיד לך שלמה  : משה אופיר
 סיבות נסתרות. 
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י.  : שלמה קטן  אוקי

מיליון  25כי אתה מספר לנו סיפורים על תקציבים  : משה אופיר
ון  30גירעון שזה   ₪. מילי

ו : אוחיון יעקב   -איך הגענו עכשי

ן גירעון, אז אני לא מאמין לך.  : משה אופיר  מספר לנו שאי

 ה אני אעשה? מ : שלמה קטן

 אני לא מאמין לך.  : משה אופיר

  -יש לך... שמאמין לך : שלמה קטן

 אני לא מאמין לך... : משה אופיר

 )מדברים יחד( 

 יש מישהו שמאמין לך...  : שלמה קטן

אני לא מאמין לך בנושאים כספיים, לא הוכחת את  : משה אופיר
 עצמך. 

ן י  . תנסה... אותם משפטית  :דבורית פינקלשטי

 לא, תצביעו, אין כאן עניין משפטי בכלל.  : אוחיון יעקב

 תהיה לו זכות חתימה, זה הכול.  ,אני רוצה שהגזבר : משה אופיר

 הגזבר יש סיבה?  : שלמה קטן

 הגזבר אמר את...  : אילן דולב

אין כאן עניין משפטי, בתי הספר הם בניהול עצמי,  : אוחיון יעקב
 ר בכלל. והם לא דרושים לחתימת הגזב

 ... גרם לו להוא להגיד שהוא חושד בי, אתה מבין? : שלמה קטן

 אני לא מאמין לשום מילה שיוצאת מהפה שלך.  : משה אופיר

  -מה אני יכול לעשות? אני לא רוצה שתאמין לי : שלמה קטן

יני תקציב.  : משה אופיר  בעני

ן לי.  : שלמה קטן  אני לא רוצה שתאמי

 בסדר.  : משה אופיר

 אני לא רוצה.  : למה קטןש

  )מדברים יחד(
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 אתה יכול להעלות להצבעה או לא?  : אוחיון יעקב

  -כן, אני מעלה : שלמה קטן

  -אז נוסח ההחלטה שהקראתי : אוחיון יעקב

אני אומר שזה מיותר, אני אומר שזה מסרבל, אני  : שלמה קטן
  -שנה ככה 30אומר שזה 

 מה זה מסרבל?  : משה אופיר

ו.  : קטןשלמה   שקט רגע, אני מדבר עכשי

ו.  : משה אופיר  ... לחתום בלעדי

עכשיו אני מדבר, עכשיו אני מדבר. עוד שנה מהיום  : שלמה קטן
 אני יכול לדבר בלי שתפריע לי. 

 אתה פה, מה שאתה רוצה.  : משה אופיר

אני בחיים לא נכנס לתקציבי בית הספר, לא קשור  : שלמה קטן
, לא מקבל, לא אומר, לא עושה לתקציבי בתי הספר

'. אבל אני חושב שזה יסרבל ואני חושב שלא  ולא כו
משנים כל דבר. יש דבר שצרם לי ואף אחד פה לא 
חשד באף אחד, הגננות בזמנו קיבלו את התקציב 

שנים  6לחשבונות אישיים. כשנכנסתי לתפקיד לפני 
זה הדבר הראשון שבאתי ואמרתי לא נראה לי 

 ושיניתי. 

ן.  : אופיר משה ו  בגנים, בגנים, אתה מתכו

 בגנים כן.  : שלמה קטן

 ₪.  3,000 : משה אופיר

 לא משנה, אבל בחשבון אישי זה לא צריך להיות.  : שלמה קטן

 בסדר.  : משה אופיר

שמה עמדתי על כך ושינינו, פה זה נראה לי מסרבל  : שלמה קטן
עבודה ואני חושב שזה מיותר, באף יישוב זה לא 

ה, בתי הספר בניהול עצמי, ואני חושב שיש קור
מנהלת חדשה ולא מאמין שאם נבקש ממנה פירוט 

 .' ' וכו  חשבון לא נראה וכו

 היא נותנת, גם מנהלת מחלקת חינוך נותנת.  : אוחיון יעקב

 מקבלת.  ,מנהלת מחלקת החינוך בודקת : שלמה קטן

 כל הדיווחים.  : אוחיון יעקב

  -עלות הצעה נגדית להצעהאני רוצה לה : משה אופיר
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 אני עוד לא העליתי את ההצעה שלי.  : שלמה קטן

עוד לא העלינו את ההצעה הזאת חכה. מי בעד  : אוחיון יעקב
  -ההצעה

  -רגע, רגע, אבל : משה אופיר

  -מי בעד, אתה תעלה : אוחיון יעקב

 כך הצעות ואחר שתיסליחה רגע, קודם כל מציגים  : משה אופיר
 הצבעה אחד אחד. אתה עושה 

 תן לו להציג.  : שי רוזנצוויג

 אתה תיתן את ההצעה שהבאתי...  : שלמה קטן

אני מבקש להוסיף לבתי הספר כמו שהוספנו לגנים  : משה אופיר
 את הגזבר כבעל זכות חתימה שלישי. 

מי בעד ההצעה כפי שהקראתי אותה לפי בעלי  : אוחיון יעקב
פירטתי, מנהלת זכויות החתימה באותם חשבונות ש

 נהלנית בית הספר ביחד, שחתימותיהןבית הספר ומ
שנה  40, 30יחייבו את בית הספר כפי שהיה קיים 

וכפי שזה תואם את המהות של בתי ספר בניהול 
 עצמי? 

 מי בעד?  : שלמה קטן

 מי בעד הצעת ההחלטה?  : אוחיון יעקב

 אני בעד.  : גבי סויסה

, אלי, דבורית, שי, מירי וגבי. מי אני מקריא: שלמה : אוחיון יעקב
בעד הצעתו מי נגד? משה אופיר. מי נמנע? דליה. 

מורשות החתימה  של משה אופיר להוסיף לשתי
 האלו גם את גזבר המועצה? מי בעד? 

 מחייבות.  כאשר שתיים מהן : משה אופיר

מחייבות, מי בעד? משה אופיר.  שתיים מהןכאשר  : אוחיון יעקב
 אלי, שי, מירי, גבי. מי נגד?  מי נגד? שלמה,

 מי נמנע? מי נמנע עכשיו?  : אילן דולב

 דבורית ודליה.  : שלמה קטן

 מי בעד? אני. מי נגד? אמרת. עכשיו מי נמנע?  : משה אופיר

 דבורית ודליה.  : שלמה קטן

טוב, ודליה. ההצעה הראשונה התקבלה. זה נחתם  : אוחיון יעקב
ין.  על פרק של ישיבת המועצה שלא  מן המני
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ברוב חברי המועצה לשנות את זכויות מאשרים   החלטה:
 522597-ו 301612החתימה בחשבונות הבנק מס' 

)הורים(, ע"ש בי"ס צופה שרון, המתנהלים בבנק 
 1.9.2017כ"ס, כך שמתאריך  424סניף  –מזרחי 

ואילך תהיינה מורשות החתימה בחשבון זה מנהלת 
(, 058743980. מס' בית הספר, דורית סימור )ת.ז

ומנהלנית בית הספר, נטע פלאי )ת.ז. מס' 
יחייבו  יחדיו(, באופן שחתימותיהן 033136888

חשבונות אלה לכל דבר ועניין, הכל עפ"י הטפסים 
 המחייבים בבנק.

 

 

ן  יעקב אוחיו

 המועצה  מנכ"ל

 שלמה קטן 

 ראש המועצה

 


