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 מועצה מקומית אלפי מנשה
 90מס'  יןימן המנשלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

   13/09/2018 ,טתשע" ד' בתשרי, 'היום מ

 
 ראש המועצה   שלמה קטן  :משתתפים

 גן ומ"מ ראש המועצהס  לוי-דליה נחום   

 חבר מועצה   רונן שפירא   

 חבר מועצה   גבי סויסה   

    חבר מועצה   משה אופיר

     

 גזבר המועצה   אילן דולב  :וכחיםנ

 יועץ משפטי  עו"ד ברוך חייקין

 

 מנכ"ל המועצה   יעקב אוחיון  חסרים:

 חברת מועצה דבורית פינקלשטיין

 חבר מועצה  שי רוזנצוויג

   חבר מועצה   אלי שי

 חברת מועצה   אורית שגיא 
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 13.09.2018 – 90מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה 

 
 :היוםעל סדר 

 ₪.  30,000תב"ר כיתת שמע נוספת ע"ס  אישור .1

 (.100%מקורות מימון: משרד החינוך ) 

אישור להגדלת מסגרות האשראי )רוח"ד( בבנקים להיקף כספי  .2

 ₪.  1,800,000כולל של 

מסך של  2018הגדלת תב"ר סימון כבישים והתקני בטיחות  .3

 ₪.  78,048לסכום של ₪  71,500

 )הגדלה של₪  54,633ון: משרד התחבורה: מקורות מימ 

 ₪(. 1,915)הגדלה של ₪  23,415קרנות הרשות: ₪(.  4,633

 חלוקת תקציב התמיכות למוסדות ציבור.  .4

 זכויות חתימה בגני ילדים.  .5
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  ₪, 30,000ב"ר כיתת שמע נוספת ע"ס ת אישור .1

 (.100%מקורות מימון: משרד החינוך )  

ואני מתחיל את הישיבה. ביקשו  19:33השעה  : שלמה קטן
שאנחנו נקצר היום, אז על פי בקשת האנשים נעשה 
את זה במהירות. דבר ראשון יש לנו תב"ר כיתת 
שמע, קיבלנו כיתת שמע ממשרד החינוך, אנחנו 
אמורים להתחיל להתקין אותה בנופי החורש, היא 
כבר הכיתה השישית או השביעית, לאיזו... מקור 

 . מי בעד? פה אחד. 100%ד החינוך מימון משר

פה אחד תב"ר כיתת שמע נוספת ע"ס  מאשרים החלטה:
30,000 .₪ 

ן    (.100%: משרד החינוך )מקורות מימו

 

 בבנקים בהיקף  אישור להגדלת מסגרות האשראי )רוח"ד( .2

 ₪.  1,800,000כספי כולל של    

 

ף אישור להגדלת מסגרות האשראי בבנקים להיק : שלמה קטן
כספי כולל של, בהיקף כספי כולל, כתבת להיקף, 

 3.5בהיקף. יש לנו היום משיכות יתר מאושרות של 
ן  בגלל שמשרד החינוך הוריד לנו ₪. מיליו

 2-את ההשתתפות בהסעות קרוב ל תרטרואקטיבי
ן  זה נדחה, עכשיו אני  ,הגשנו ערר ראשוני₪, מיליו

 אמור להיות מזומן לוועדה לקראת סוף אוקטובר
 תחילת נובמבר, אני אהיה בעזרת השם. 

  -עד אז אתה צריך לקבל : אלי שי

לא, זה לא עד אז, אנחנו מאריכים את האשראי כדי  : שלמה קטן
לכל מיני דברים,  ,למסיעים ,שנוכל לשלם לספקים

. מי בעד?  '  משכורות עובדים וכו

 כולם.  : לוי-דליה נחום

  .ימון כבישיםאושר פה אחד. הגדלת תב"ר ס : שלמה קטן

רגע, צריך לקבל החלטה שהגדלת מסגרות האשראי  : אילן דולב
  -בהתאם לבנקים שאנחנו

 אנחנו נעביר רשימה.  : שלמה קטן

  -אנחנו נביא לכם רשימה : אילן דולב
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 -בגלל החגים : שלמה קטן

 תביאו רשימה.  : אלי שי

א, חלק מהבנקים כבר נתנו אישור עקרוני חלק עוד ל : שלמה קטן
 ,משרד הפנים וכל זה, אנחנו נביא רשימה מפורטת

 ₪.  1,200,000-ל₪  970,000-נגיד מזרחי גדל מ

 תחלק את זה לפי הבנקים אתה אומר.  : גבי סויסה

כן, יכול להיות שיצטרף עוד בנק דקסיה, כבר מתחיל  : שלמה קטן
 להיות מסחרי גם יותר. 

 

 מסך של  2018 הגדלת תב"ר סימון כבישים והתקני בטיחות .3

 ₪.  78,048לסכום של ₪  71,500  

  4,633)הגדלה של ₪  54,633מקורות מימון: משרד התחבורה:   

 ₪(. 1,915)הגדלה של ₪  23,415קרנות הרשות: ₪(.   

 

₪,  7,000הכבישים, הוסיפו לנו הגדלת תב"ר סימון  : שלמה קטן
 ללפי השיטה ש₪.  4,600משרד התחבורה הוסיף 

ינג   1,900אנחנו לוקחים מהקרנות שלנו עוד המצ'
₪.  78,048-ל₪  71,500-וביחד התב"ר גדל מ₪, 

ן, כמו כל דבר של משרד התחבורה, אם מקור  מימו
 . 70%נכון?  70%אני לא טועה זה 

 ... מקרנות הרשות?  : אלי שי

 ₪.  22,000לא, מהקרנות כבר הקצאת  : שלמה קטן

 . מקרנות הרשות₪  2,000 : אילן דולב

בינתיים נראה לי שבכלל הקבלן הזה לא יקבל כסף,  : שלמה קטן
הוא עבד כמה ימים וברח באמצע, הוא לא יקבל. 
ייצא אליו מכתב מאחר ונעלמת, אתה לא יכול לקחת 

 אחד אחר בלי להודיע. 

 דווקא השנה, דווקא השנה.  : גבי סויסה

 הוא ברח, מה אני יכול לעשות? הוא ברח.  : שלמה קטן

 מי זה ישראלי או ערבי?  : שי אלי

ישראלי מאלקנה עם המלצות קיבלנו עליו. הוא אומר  : שלמה קטן
לדליה הלילה אני ב"שבעה", ואני כותב לו אדוני, זה 

 חודש אלול, אתה משקר. 
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 דיברתם איתו?  : אלי שי

דיברתי איתו אמרתי לו שאני מפטרת את מאיר  : לוי-דליה נחום
 בגללו. 

יים, 'לא, אני הלילה בא  22:00י אומר לו אנ : שלמה קטן אין סיכו
 צוותים.' אתה קם בבוקר הוא לא בא.  5עם 

 שום דבר.  : גבי סויסה

  -בסוף הוא בא עם צוות אחד : שלמה קטן

  -ביום שישי עשה איזה כמה : גבי סויסה

ן. מה אתה יכול  : שלמה קטן ולחלק מבתי הספר רק ביום ראשו
עם המלצות, קבלן שהיה  לעשות? לקחת את הקבלן

'. אמרתי  הכי זול, וקבלן באלקנה הוא עבד וכו
לאלקנה תדעו לכם, אמרתי לו אני אעשה לך שם בכל 

 מקום. 

ן, אין או שיש.  : שלמה קטן  חלוקת תקציב התמיכות אי

 מתי מקדמים את זה?  : גבי סויסה

העמותות עדיין לא הגישו את תקציב התמיכות, לכן  : אילן דולב
 שא הזה... הנו

  -מתי יקדמו את הנושא הזה : גבי סויסה

 של התמיכות?  : שלמה קטן

  -לא, של ה : גבי סויסה

ו, נגיד לו  : שלמה קטן אז אנחנו ביום ראשון נוציא מכתב אלי
ימים. אנחנו סיימנו את  Xהפסקת לעבוד, נותנים לך 

 נושא ההגדלה, גמרנו הכול בינתיים.  

תב"ר סימון כבישים  פה אחד להגדיל אתמאשרים  :החלטה
לסכום ₪  71,500ך של מס 2018והתקני בטיחות 

  ,₪ 78,048של 
 לפי הפירוט הבא:

 ₪(. 4,633של הגדלה₪) 54,633משרד התחבורה:   
 ₪(. 1,915הגדלה של ₪) 23,415קרנות הרשות:   
 

 חלוקת תקציב התמיכות למוסדות ציבור.  .4

 לוקת תמיכות באמת? חעם רגע, מה  : משה אופיר

 אז לא הגישו לנו, העמותות לא הגישו.  : שלמה קטן

 הנושא יידחה לישיבה הבאה.  : אילן דולב
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 אף אחד לא הגיש?  : לוי-דליה נחום

 הגישו רק היום בצהריים ועוד לא עברנו על החומר.  : אילן דולב

 מי הגיש?  : משה אופיר

 צופים.  : שלמה קטן

, בני עקיבא הגישו 14:00-14:30ופים בשעה הגישו צ : אילן דולב
  -16:30-ב

 והשחייה?  : משה אופיר

 השחייה אני לא יודע אם הגישו.  : אילן דולב

 המתנ"ס הגישו של קבוצות הכדורסל?  : שלמה קטן

 כן.  : אילן דולב

 למה ההתנהלות הזו?  : אלי שי

 של איזו שנה?  : משה אופיר

 כמובן.  2018 : אילן דולב

 ? מתי הודעת להם להגיש? 2018 : אופיר משה

 ... יותר מפעם אחת.  : אילן דולב

 עד מתי נתת?  : משה אופיר

ישיבות, כל פעם ניסיתי להביא את זה  3עוד לפני  : אילן דולב
ון שני או שלישי  לישיבת המועצה הקרובה. זה ניסי

 שלי לנסות להביא את זה לישיבה... 

ונים  : משה אופיר  אבל? מה הקריטרי

התבחינים אותם תבחינים, אנחנו רק מחכים לחומר  : אילן דולב
 מהם. 

ין בקרוב, בישיבה  : שלמה קטן אנחנו נעשה ישיבה לא מן המני
ין נאשר רק את הנושא של התמיכות,  שלא מן המני

 -אין לך ברירה, כי אחרת זה יתגלגל לנובמבר
 דצמבר ולא יקבלו כסף. 

 הישיבה ננעלה?  : אילן דולב

 הישיבה נעולה.  : שלמה קטן

 תודה רבה.  : לוי-דליה נחום

 בהעדר חומר משלים, לא נדון נושא זה.  :החלטה
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 זכויות חתימה בגני ילדים.  .5

מאשרים פה אחד לשנות זכויות החתימה בחשבונות  : שלמה קטן
הבנק של המועצה על שם גני הילדים העירוניים 

 1.9.18 שיפורטו להלן בבנק הדואר, כך שמתאריך
ואילך יהיו מורשי החתימה בחשבונות אלה מנהלת 
הגן ו/או גזבר המועצה, באופן שחתימותיהם ביחד 
ין הכול  ו/או לחוד יחייבו חשבונות אלה לכל דבר ועני
על פי הטפסים המחייבים בבנק. א. גן פעמון דנה 

ו/או אילן דולב ת.ז.  40833634מסילתי ת.ז. מספר 
ן  022095376מספר  . ב. אנה חייט 8507006חשבו

ו/או אילן דולב ת.ז. מספר  311775597ת.ז. מספר 
ן  022095376 . מאשרים פה אחד 8506911חשבו

לפתוח על שם גן סחלב חדש, זה גן תקשורתי הוא 
נקרא סחלב, חשבון בנק בבנק הדואר סניף אלפי 
מנשה, כאשר זכויות החתימה בחשבון זה של 

יו מנהלת הגן ואילך יה 1.9.18המועצה מתאריך 
ו/או גזבר המועצה  207907080מסארווה עטיר ת.ז. 

באופן שחתימותיהם  022095376אילן דולב ת.ז. 
ביחד וכל אחד לחוד יחייבו חשבון זה לכל דבר 
ן, הכול על פי הטפסים המחייבים בבנק. זה  ועניי

 המכתב שפתחו את החשבונות. 

ימה . מאשרים פה אחד לשנות את זכויות החת1  :החלטה
בחשבונות הבנק של המועצה, ע"ש גני הילדים 

סניף  –העירוניים שיפורטו להלן: בבנק הדואר 
ואילך יהיו  1.9.2018אלפי מנשה, כך שמתאריך 

מורשי החתימה בחשבונות אלה מנהלת הגן ו/או 
גזבר המועצה, באופן  שחתימותיהם ביחד ו/או 
לחוד יחייבו חשבונות אלה לכל דבר ועניין, הכל 

   "י הטפסים המחייבים בבנק:עפ
ו/או  40833634גן פעמון: דנה מסילתי מס' ת"ז  (א

 .8507006ן -ח 022095376אילן דולב מס' ת"ז 
 ו/או 311775597אנה חייט מס' ת"ז גן לוטם:   (ב
 ן מס' -ח 022095376אילן דולב מס' ת"ז                      
                    8506911. 

 
חד לפתוח ע"ש גן סחלב )חדש( מאשרים פה א . 2

חשבון בנק בבנק הדואר סניף אלפי מנשה, כאשר 
זכויות החתימה בחשבון זה של המועצה מתאריך 

ואילך יהיו מנהלת הגן, מסארווה אתיר  1.9.2018
( ו/או גזבר המועצה, אילן 207907080)מס' ת"ז 

(, באופן שחתימותיהם 022095376דולב )מס' ת"ז 
חייבו חשבון זה לכל דבר ועניין, ביחד ו/או לחוד י

 הכל עפ"י הטפסים המחייבים בבנק.
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 בבנקים בהיקף  אישור להגדלת מסגרות האשראי )רוח"ד( .2

 . המשך - ₪ 1,800,000כספי כולל של    

 

אילן, לא נתנו ניסוח מדויק על הנושא של משיכות  : שלמה קטן
-המועצה מאשרת הגדלת מסגרות האשראי מיתר. 

ן  3.5 ן  5.3-ל₪ מיליו בשל החגים נעשתה ₪. מיליו
פנייה לבנקים, ברגע שנקבל אישור נעביר פירוט 
לחברי המועצה על הגדלת המסגרות על פי בנקים. 

יותר נכון. ₪  3,470,000כרגע המסגרת שלי היא 
אוצר ₪  1,200,000בנק לאומי, ₪  1,300,000

 3,470,000מזרחי ביחד זה ₪  970,000-החייל ו
 .₪ 

  -הסברת למה אנחנו נאלצים ל : אלי שי

כן, זה לא בהחלטה, דיברתי קודם הסברתי למה.  : שלמה קטן
ההחלטה זאת ההחלטה אושר פה אחד, כאשר יועבר 
פירוט מיד קבלת תשובות מהבנקים, אני מקווה 
בשבוע הבא או מיד אחרי סוכות או תוך כדי סוכות, 

 נעביר פירוט. תודה רבה הישיבה נעולה. 

 מאשרים פה אחד להגדיל את מסגרות האשראי :חלטהה
בהיקף כספי כולל של  , על פי תנאי הבנקים,בבנקים

ון  1.8 , ₪ 5,270,000לסך ₪  3,470.000מסך מילי
ועבר לחברי המועצה תעם סיום המו"מ עם הבנקים 

 חלוקה עפ"י בנקים.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 אילן דולב

 המועצה  גזבר

 שלמה קטן 

 ראש המועצה

 


