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 טקס פרידה מראש המועצה ומחברי המועצה היוצאת.  .1

חברי המועצה הנכנסת והיוצאת, מר שלמה קטן,  :י רוזנצוויגש
ן, כבוד הרב מויאל, אורחים נכבדים,  ו כבוד הרב אוחי

. אני שמח בנו כרגע מביתםולכל התושבים שצופים 
נה של המועצה אשורומתרגש לפתוח את הישיבה ה

. המועצה liveהחדשה של אלפי מנשה בשידור 
החדשה שלנו מורכבת מוותיקים דליה, משה, אורית 

 ואני, והחדשים: שירי, אייל, רחל, שלומית ואלי. 

אני מברך את כולכם וגאה שלראשונה בהיסטוריה 
 ,נוי מבורךצה רוב נשי. שישל אלפי מנשה יש במוע
חברים, רבות יש על  זה.ת שינוי מרענן, אני אוהב א

הפרק, אלפי מנשה נמצאת בנקודה קריטית ועל 
 ,תשעת חברי המועצה ביחד עם התושבים ,כולנו

להתגייס למען היישוב. הנושאים לטיפול הם רבים, 
ינו, שירות לתושב, חינוך,  ונוגעים לכלל תחומי חי

 ן, קהילה ועוד. תשתיות, ביטחו פיתוח כלכלי,

שדרוג  ,יא לשיפורלהברצה בכל אחד מהנושאים נ
הקיים. נתחיל בשיפור השירות לתושב על ידי גורמי 
המועצה והנכונות לעזור ולסייע, תוך שאיפה לתת 
את השירות הטוב ביותר לתושבים. אני מתחייב בפני 
כולם יש עם מי לדבר. אנו נפעל לחיזוק מערכת 

ן, דרך הובלת תכנית מגיל גן ועד ה החינוך תיכו
תנאי המורים והתלמידים, ור לשיפ כוללת שתביא

תקנה כלים חדשים שיפתחו את היכולת של ילידנו 
להכין אותם לחיים. אנו נקדם חיבור לקהילות 
אקדמאיות ונחזיר את תחושת המוגנות של ילדינו 
ושלנו כהורים בתוך המערכת. כולנו יודעים שהמצב 

ן  י של אלפי מנשההכלכל הוא לא קל, וזאת בלשו
 המעטה. 

הכלכלי שעימי, אנו פועלים בשלושת ות צווה אני
מבחינת דרכים לפתרון הבעיה. השבועות האחרונים 

על כולנו להבין שהדרך להבראת היישוב תהיה 
ארוכה, אך בסופה התוצאה תהיה טובה. במקביל 
 לתהליכים הארגוניים שנעבור נצטרך ליצור מנופי

מחד ומיצוי כל אפשרויות התמיכה פיתוח עצמאים 
השונים מאידך. ולכן מיום כניסתי  שלהדי ממממשר

לתפקיד קיימתי ואמשיך לקיים פגישות עם בכירים 
במשרדים הממשלתיים השונים על מנת למקסם את 
התמיכה ליישובנו. בנוסף התחלתי לטפח רשת 
קשרים משלי תומכת ועל כן נפגשתי עם ראשי 

ות כמו יגאל להב שבקרני ת דומות ומצליחרשויו
ן, עם  ת שעוסקים בנושאים שונים כנסחברי שומרו

הרלוונטיים לנו כמו יעל גרמן בנושא שריפות 
הפסולת המעכירות את איכות הסביבה שלנו, וגם עם 

שלטון המקומי, מועצת הגופים חזקים אחרים כמו 
יש"ע שביקרו פה לפני כמה ימים ועוד. על השולחן 

בה מאוד פעולות שישפרו את נחות הצעות להרמו
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ינו כאן  . לטובה חי

אני מאמין במתן אפשרות לכל הקולות ולכל הדעות 
להירתם ולהשפיע. אני מאמין שכל אחד מחברי 
המועצה הנכנסת מגיע לעבוד קשה ולשרת אתכם 
הציבור שבחר בנו להוביל אותו. לתחושתי תושבי 

ראות מועצה אלפי מנשה נושאים עיניים ומצפים ל
כל ובות, בדת ביחד, בשיתוף פעולה, באנרגיות טשעו

זאת למען היישוב. אני מרגיש את הרצון הזה ברחוב, 
אני מרגיש אותו בהודעות פרטיות, אני מרגיש אותו 
ברשתות חברתיות, ואני מבטיח שכראש מועצה 
אפעל על מנת לקיים סביבת עבודה בריאה נטולת 

לים, ואין עיסיעות, אין פמבחינתי אין אגו ומפוקסת. 
  זה.יפנו מכולנו עיזמן לפוליטיקות. 

חברים יש לפנינו הזדמנות אמיתית ואולי חד פעמית 
לפעול לטובת היישוב בשיתוף פעולה. אני מושיט את 
ידי לכל מי שסביב השולחן ולכל מי שבחדר, הירתמו 
למאמץ, אלפי מנשה זקוקה לנו. אני מאמין בכל ליבי 

שלנו לעבר ימים קדם את היישוב שביחד נוכל ל
 לחה. בהצכולנו טובים יותר, ומאחל ל

זה הזמן להודות לחברי המועצה הקודמת ובראשם  
כתבנו כאן  ,שלמה קטן ראש המועצה היוצא. שלמה

כמה מילים ככה בקטנה סקירה שלך, אבל באמת 
כל  ,שלמה קטן בנה את היישוב הזה, שלמה קטן

שאני  . כל מהםבה ומהטביעת ידו חת ,כל אבן ,רחוב
שה ה עהבן אדם הזלא יוכל לתאר את מה ש גיד פהא

הוא נותן למען היישוב הזה. באופן  ןבכל השנים שבה
שהתחלנו כיריבים פוליטיים עדיין כ קטן שלמה ,אישי

 -ככה סוג של

. שלמה קטן:  לא הרגשנו

ויג כן לא הרגשנו, אבל יצרנו קשרי ידידות. אני חייב  :שי רוזנצו
מצוינת. כל פעם שהתקשרתי שקיבלתי חפיפה לומר 

 -יקשתיוכל פעם שב

י יושב פה בקהל?  :קטןשלמה   לירו

ויג  מי? :שי רוזנצו

י.  :שלמה קטן  לירו

ויג  אמר שלא, אז מה.  :שי רוזנצו

  -כתב ראש המועצה ברח בלי :שלמה קטן

ויג קיבלתי  - לא, אז בוא נשים זה, אני אומר את זה פה :שי רוזנצו
ין מקבל אותה. כשאני מצלצל צוינת ואני עדיחפיפה מ

לירושלים לפגוש את  יתימה לבוא אש משלי מבקואנ
חברת החשמל הוא בא, לא רק שהוא בא הוא גם 
הנהג שלי, הוא בדרך מספר לי סיפורים ונותן לי 
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 טיפים. 

 אני לא סומך על הנהיגה שלך.  :שלמה קטן

ויג וצה ובד יפה ואני רוזה הדדי. אבל זה עובד, וזה ע :שי רוזנצו
ת להודו קודם כל להגיד לך לפני שתגיד כמה מילים,

ך באמת בשם כולנו, ואני מקווה ובטוח שאני אקרא ל
לך למילואים, וכנראה לתחושתי יהיו כאלה ימים. 

תבוא תעשה את מה שאתה אוהב לעשות,  ,תתייצב
שזה לעזור ליישוב הזה ולתושבים, ולתת לנו דברי 

  והניסיון שלך. חוכמה ומהדעה שלך

ביחד וצריכים כי כשאני אומר כולנו רוצים לעבוד 
ביחד, אז אני מתכוון גם למי שהיה ראש  בודלע

ן לנו את הלוקסוס לוותר על דעה  מועצה בעבר ואי
ון כזה. אז אני רוצה להודות לך בשם כולנו,  וניסי
תודה לשלמה קטן. שלמה יגיד כמה מילים, אחר כך 

אבל בבקשה מועצה היוצאת, אני אפנה גם לחברי ה
 . 7גם  דקות יש לך 4שלמה. ביקשת 

ויג, אני  :ןשלמה קט נתחיל ונגיד אדוני ראש המועצה שי רוזנצו
מאחל לך הצלחה בתפקיד, היישוב יקר לי ולכולנו, 
וכולנו רוצים בשגשוגו. ואני מאחל שתעשה זאת. 
הגעתי לכאן, לא יודע ידעתם שאני כותב נראה לי, 

 ב פה. זה מה שכתו

 באמת?  :צוויגשי רוזנ

 ,משפחות 35עם חד אן ביה הגעתי לכשנ 35לפני  :שלמה קטן
ליישוב חסר תאורת רחוב, חסר מדרכות, בלי 
טלפונים ובלי מים זורמים בצנרת, קיבלנו דרך 
צינורות גומי. ולכן כשאני מסתכל על מה שהשיג 

שנה, אני אומר שהצלחנו. הצלחנו  35-היישוב הזה ב
נים ומשהו כשהייתי בחופשת ש 34לנו. לפני וזה כו

טה מהצבא הצטרפתי רסיתואר שני באוניבלימודים ל
לחיים הציבוריים של היישוב, ומחצית חיי אני 

 למעשה שותף כך. 

נבחרתי כיו"ר ועדת חינוך תרבות, והייתי חבר בוועד 
כך שהייתי שותף ליצירת הרבה מאוד הורי הצופים, 

אשונה קומי, קייטנה רמוסדות כבר עם הוועד המ
שכבר חזרתי לצבא כ ,ודברים כאלה. כעבור שנתיים

, עזבתי את 8200-יתי מפקד היחידה המוטסת בוהי
ן. מאז כיהנתי   5הצבא ונבחרתי כראש מועצה ראשו

פעמים כחבר מועצה לא  3פעמים כראש מועצה ועוד 
כך שהייתי שותף יחד עם רבים ליצירת  ,תמיד מלא

קהילה טובה  קרא אלפי מנשה.הדבר הנהדר הזה שנ
 ת ואיכות. עם שאיפות לחינוך, תרבו

 ,דנציה האחרונה הייתה קשה, העיצובהק לצערי
קיבלתי יישוב במצב כלכלי קשה שאיש לא אשם בו, 



   

וס פרוטוק - נ בו  : ע"י בהופק  ם  ן: ולי  - 03-5373237ע"מ, טלפו
 

6 

 10מהכבוד לקודמי באמת. הקפאה בת  ,אני מדגיש
שנים ללא בנייה, ללא זרימת כספים, יישוב עם 

יקים לכפר סבא , עם חובות מע8סוציואקונומי 
ן  22ולבנקים של  את  ככה התחלנו₪, מיליו
יתנו להעניק לתושבים את אשר מא הקדנציה. מנעו

 ,חבריי למועצה ואני ,יחדיו הם ראויים לו. הצלחנו
לצמצם את החוב לחצי, אז ככה שיש לך חצי מהחוב 
לבנקים ולכפר סבא. אך לא יכולנו להעניק את 

תי לו. אבל אם חזרהשירות הטוב שהציבור הזה ראוי 
יה הזאת, היה דברים שהם נר כרגע בקדנצ 7בשביל 
 חזור ולסבול. י לשווה ל

סיומו המוצלח של המסע לתכנון הקמת פארק 
 ,התעשיות והוצאתו מהכוח אל הפועל. נבחרו היזמים
 ,חותמים איתם חוזים ושלב א' יצא לדרך. דבר שני
 2השיפור הבטיחותי של הכביש ליישוב והקמת 

גבעה ותחילת העבודות עם כרות בכניסה ובהכי
להרחבת  ייםאיתו החוזה לפני חודש הקבלן שנחתם

הכביש לגבעת טל. שלוש, זה סיום והקמת חמשת 
ן והאגף  מוסדות החינוך. שלושת גני הילדים, המעו
החדש לחטיבה. שפתרו מצוקת גנים ומעון בגבעה 

 2ומצוקת הכיתות בחטיבת ביניים. ארבע זה הקמת 
ן ילדים לחינוך מגני  יוחד ותקשורת, שנתנה פתרו

לנסוע, ילדים בני צו רים וילדים קטנים שנאלראוי להו
ולנסוע שעה וחצי.  7:00-ו 6:30-שצריכים לצאת ב 4

ן  10-חמש זה איגום המשאבים ב להקמת ₪ מיליו
אולם הספורט והחטיבה הצעירה בגבעת טל. שש 

ה הוצאות לפועל בעזרת הרבה אנשים, כראש מועצ
יזמו וקידמו את פרויקט הלדים.  ,רואבל אנשים עז

ישה עם תקצוב של הג שבע האישור להרחבת כבישו
 ממוזס לכפר סבא. ₪ רבע מיליארד 

יני.  אם בשל שבעת הדברים האלה חזרתי לכהן די
שוב, אני נפרד מכם בראש מורם ובגאווה ומאחל 
לכם כל טוב, מודה לאנשים פה סביב השולחן שעבדו 

משפטי ברוך, יועץ ה עץיולי, קודם כל יחד אית
 צותלעילא, עם הבנה מעמיקה ועמשפטי לעילא ו

י  טובות. למנכ"ל, לראשי המחלקות במועצה, לחברי
ן... פה  לרשימה, חלקם יושבים, חוץ מאמיר סופרי
ועכשיו באמריקה, כולם נמצאים. דליה, גבי, מירי, 
יוסי שלוש ורונן שלא הספיק הרבה אבל גם תרם, 

י ונחמד וחבל גם במערכת הבח תרם ירות, אדם ראו
וא עוד ל הלהיות הרבה יותר שנים, אבשלא זכה 

 צעיר. 

לחבריי להנהלה: דבורית החכמה שחבל שהיא עזבה 
את החיים הציבוריים, אורית ששיתפנו הרבה מאוד 
עבודה בנושאים כלכליים, לשי חבר ההנהלה, אופיר 

לסבול אותי שנים  5גם היית חבר מועצה וגם תודה, 
מועצה גם מאמץ. אני מאחל לכולם בהצלחה. ולזה 

יים שנכנסו למועצה, אייל ראוהחדשה יש פה אנשים 
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ורחל שטיינר, אני מתרגש אני יודע נו, שלומית ארצי, 
לאופיר שוב, לדליה אם אני מפספס, אורית, אלי כהן 
ושירי. אני מאחל לכולם בהצלחה ושתהיה לך מועצה 

 טובה, תודה. 

 -יםבה. אני נקרא לחברי המועצה היוצאה רתוד :נצוויגרוזשי 

 את הילה.  כחתמה עם הילה? ש :מהקהל

איפה היא פה? הילה החליפה תסרוקת, אצלי היא  :שלמה קטן
לא הסתפרה. אדם נאמן במיוחד לכל אדם. תדע לך 
היא נכס לכל ראש מועצה. חיסדאי תמיד אמר לי 

ל ראש איפה מצאת את הבחורה הזאת. זה לא כ
 איר ראש לשכה. מועצה מש

ויג  זכרת?יסה האת סו :שי רוזנצו

 סה הזכרתי גבי, קוראים לו גבי. סויאת  :שלמה קטן

טוב, אני רוצה להגיד גם כמה דברי פרידה משלמה   :לוי-דליה נחום
עם בעיקר ולשאר החברים שלי. אז אני מתחילה 

עשורים אנחנו  2-שלמה, שלמה איש יקר, יותר מ
ו, ידענו עצועדים  ליות ומורדות בפוליטיקה יחדי

ינו שם אחד למעןהיישובית. א , הניהש בל תמיד הי
ן. הגיע הרגע והגיעה השעה  באמונה שלמה ובביטחו
והחלטת היישוב נעשתה, ואתה עומד בפני דרך 

 חדשה. 

אני מאמינה בך וביכולות המדהימות שלך, אני גם 
 מאמינה בהתחלה חדשה, וזה ממתיק את הגזירה.

דה ברצוני לומר לך חבר יקר המון ברגעים של פרי
יר חותם בכל משאה, על פועלך רב השנים, אתה תוד

פינה ופינה. אני מודה לך על המסירות, נכונות 
וסבלנות מרובה, והכול מתוך טוב לב והרבה אהבה. 
ביקשת ממני להישאר ולהמשיך לשאת את הלפיד, 

האתגר  מקווה לא לאכזב. רגע לפני שאתה עומד מול
ני רוצה לאחל לך הרבה בהצלחה בדרכך החדש, א

והאמונה  שותמאחלת שהמסירות הנחיהחדשה. 
ימשיכו ללוות לך ואת דרכך. המשך לעשות הכול 
בדרך הכה נפלאה שלך, עם האישיות המיוחדת שלך. 
מאמינה בך וביכולות שלך. אני נפרדת ממך כראש 

 מועצה, אך נשארת חברה נאמנה. 

האחרונה דבורית, אלי,  יהו אותי בקדנצולחבריי שליו
ים, גם יתיה שהייתם שותפים אמונן, תודמירי, ר גבי,

בימים הקשים לא נטשתם את הספינה. אני בטוחה 
שעוד יצטלבו דרכינו, הרי כולנו נשארים ביישוב 
וההתנדבות היא בדמנו. לחבריי החדשים אני 
מאחלת השתלבות מהירה במערכת ועבודה משותפת 

 את התחושה של הביחד.  ת וכמובן להביאומאומצ
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אחות לדרך באמת  ,יעהדבורית היא חברה, חברה לס :שי רוזנצוויג
ן לי, היא גם הרבה יותר מחברת מועצה שישבה  אי
לצדנו בכל השעות שהיא נתנה בוועדות השונות 
ן לייצר תוצאות באלפי מנשה, עם החינוך, אם  והניסיו

יודע כמה  זה בכל ועדה שהיא הייתה בה. אני
יותר ת עבדה קשה, בחלק מהמקומות הצלחנו דבורי

ת, אבל זה חלק קשוחלק מהמקומות תוסכלנו בו
ן, ברוכים הבאים למועצה, זה חלק ממה  מהעניי
שקורה, לא הכול רגוע ודבש, אבל תמיד הייתה 
י, תמיד ידעה להרגיע  ון השפו רגועה. קול ההיגי

ינו יושבים אותנו, את כל כולנו פה. אני אומר לכם, ה י
ויר ועל ש עצבים, ולחן והיו פה... בורקסים באו

המרגיעה והנכונה  ילהדבורית ידעה לתת את המ
והחכמה, והיא תחסר לי על השולחן הזה, אני מקווה 
שעוד נראה אותה בעשייה הציבורית, יש לי תחושה 

בהצלחה, אני רוצה שזה עוד ייקרה, אני מאחל לך 
 הב אותך. להגיד לך תודה, וזהו אני או

ה גיד משפט, אני מקוותודה רבה, אני רק א  :שטייןפינקל דבורית
תחזיר את האמון  ,החדשה ,זאתשהמועצה ה

לתושבים, ותחזיר את האהבה לאנשים שירצו לבוא 
ולשבת סביב השולחן הזה, ולא ימאיסו את השלטון 

 על הציבור. תודה רבה. 

ויג  הרבה ימים וועדות נול וגבי סויסה, גבי איש יקר, הי :שי רוזנצו
י ביישוב, הקמנו בעינ ומכרזים בשפע, ומה לא. טיילנו

וכל מיני כאלה, וחלק מהם עוד יוקמו, ים רוחנו פארק
כי יש תכניות ועשינו עבודה, בסוף אתה יודע גם אם 
אתה יוצא בקדנציה שלמה שאתה עושה הכנה למזגן, 
ומי שבא אחריך. אני רוצה להגיד לך תודה על כל מה 

עוד תשתלב, יש לך מה  עשית, אני חושב שאתהש
 יהני בהחלט רואה אותך ממשיך בעשילתרום, א

 יבורית, תודה רבה. הצ

אני לרשותך. תודה רבה לכולם, תודה רבה למועצה  :גבי סויסה
היוצאת, תודה רבה למועצה הנכנסת, אני מקווה 
מאוד שאתם תשתלבו בכל הנושא של הפעילות בתוך 

מצב טוב, ין ששי יוביל אתכם להיישוב. אני מאמ
 למען היישוב, תודה לכם.  אנחנו בסך הכול רוצים

ועדות  ,אלי שי, אז כמו גבי גם כן הרבה ישיבות :ויגנצושי רוז
שונות, אני חוויתי את אלי בעיקר בוועדת הנחות 
ששמה יש מקרים לא קלים, ואתה צריך לראות שם, 

ברגישות הוא היה יו"ר ולראות איך הבן אדם מוביל 
קווה לי כבוד לעבוד לידך ולצדך, מ ובחוכמה, היה

 ה. שתחזור לשרת את אלפי מנש

בלילה  1:00-כשנבחרתי בקדנציה הקודמת אז ב :שי אלי
קיבלתי טלפון משלמה קטן: 'אלי אני רוצה שתהיה 
' והאמת היא שבכלל לא היססתי, כי  בהנהלה.
חשבתי שקודם כל צריך להיכנס ולתרום, בתנועה אם 
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ים, מקווה שזאת תהיה  צריך אז מבקשים עניינ
אן זה לולהתאגד ולהוביל את היישוב ה האווירה

 שצריך. שיהיה לכם בהצלחה. 

ויג רונן, היית פה חודש קסום. לא סתם, אני צוחק,  :שי רוזנצו
ינו ביחד ישיבה אחת, אני לא אשכח  צוחק. אבל חוו
אותה בחיים. יש לך מה לתת ואני מאחל לך 

  בהצלחה.

עצה החדשים רוצה לאחל לכל חברי המוכולם  גם כמו :רונן שפירא
אמת המון המון עשייה, ם בלחה, יש לכוהישנים בהצ

וברור לשי. שיהיה לך המון המון בהצלחה, ראש 
 -מועצה חדש

ויג  תודה.  :שי רוזנצו

ן  :רונן שפירא אבל עם הרבה אמביציה, רואים. ואני מאמי
 שתצליח. 

ויג נפרדנו ממנה כבר, אבל . מירי, מירי... רבה תודה :שי רוזנצו
ת יבוכברת דרך כזאת ארוכה. באמת ישתנו ה איעבר

אין ספור וחברת מועצה דעתנית, הרבה פעמים 
הצביעה על פי צו ליבה ולא עם הסיעה שלה, וזו 
דוגמא הרבה פעמים איך צריך להתנהג כחברת 
מועצה, אז תודה לך. רוצה להמשיך לראות אותך 

  לידינו.

רתי לעשות יב השולחן הזה הוא... שבחם סבהמקו :מירי בר חיים
  ות.משיך לעשושאני בוחרת לה

ויג יוסי תודה רבה. ... את שלוש יוסי אני מתנצל... אבל  :שי רוזנצו
היה פה גם מתחילת הקדנציה יצא לי, היה לי העונג 
לעבוד איתך, מקווה שתחזור לעשייה, תודה ליוסי. 

 ב? איפה הרב? כבוד הר

ן השם את כל קודם כל אני רוצה לברך בעזרת  :הרב דוד אוחיו
תם יודעים שאצלנו . אשיםהחברים הישנים והחד

ן.  בתורה כתוב שלוחות ושברי לוחות נמצאים בארו
מה הכוונה? יש דבר שנקרא תשמיש קדושה. בן אדם 

דבר והדבר גמר את התשמיש  שהושהשתמש עם איז
כובד. במקום של שלו, איפה שמים אותו? במקום מ

תר מתאים, בוד. ובא אחריו משהו יותר חדש, יוכ
להגיד שמישהו יותר נצרך  פשריותר נצרך. פה אי א

מהשני, כולם ברוך השם, אני לפחות הרגשתי, אני 
 13שנה ביישוב, אומנם זה נראה מהר, אבל  13כבר 

שנה ביישוב, אני הרגשתי את הפעילות של כל 
צב, יות להילחם עם המהחברים כאן ממש באינטנסיב

ינו מודעים לו , מצב כלכלי לא שהיה מצב גם שהי
אבל אני לא באתי לחלק לכם ה, פשוט של המועצ

רעיונות מה לעשות, כיוון שאתם ברוך השם 
נבחרתם, ואנחנו ביום הכיפורים מברכים תן שלום 
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אתם המלכות, במלכות. מה זה תן שלום במלכות? 
קדוש ברוך הוא אתם אחראים על התושבים, אתם ה

ן, לא לק לחינם, כתוב ח מכבודו ונתן לכם את השלטו
לחבר מועצה או לראש  בחרם שנבגמרא שבן אד

מועצה, אתם יודעים מה קורה לו? אספר לכם משהו 
 אולי לא ידעתם. 

ויג  שערות שמלבינות.  :שי רוזנצו

ן לא, זה פשוט. אבל רבותיי תקשיבו מה קורה, הקדוש  :הרב דוד אוחיו
וחל לו את כל העוונות שלו, הוא באותו יום מ ברוך

ן אדם שנבחר ה בום כיפור, יותר מיום כיפור. זכמו בי
להיות נציג של הציבור. כי כבר אני לא רוצה להגיד 

 בדיחה... הוא כבר עובר. 

אבל אני אומר שוב פעם, אני באתי לברך אתכם, 
ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא שתצליחו בהצלחה 

י, שבעזרת השם שלא יהיה לה שיהוכזאת גדולה 
ו ב שורות טובות כאלה גדולות אנחנו נפגש ויהי

השם אני ברכתי גם את המבקר, שלא יהיה רת שבעז
בקר. אני מברך את הגזבר שלא יהיה לו מלו מה ל

 איפה לשים את הכסף. 

 תאחל לו הרבה בריאות.  :שלמה קטן

ן לברך את ראש בריאות בעזרת השם. אני רוצה גם  :הרב דוד אוחיו
שאתם צה שלנו, שהוא היה חלק מהנוף כמו המוע

להצטער מזה רבי יך ר לשעבר, לא צראומרים כב
  -שלמה, תדע לך אני אומר לך, אני אומר לך

 ... מי אדוני.  :שלמה קטן

ן אני אומר לך שלא צריך להצטער, אתה יודע כל עוד  :הרב דוד אוחיו
ומר לך, בן אדם יצא עם שם טוב, הוא זכה, אני א

עם שם איזו זכות גדולה יש לבן אדם שיצא שוב פעם 
רוך השם ראש מועצה ו בטוב מהתפקיד שלו. יש לנ

חדש, אבל יש לנו גם ראש מועצה שעשה, עשה למען 
היישוב. אני מברך את כולכם שתצליחו בעזרת השם 
ושדי ייתן לכם רחמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, 

עות בשורות טובות ישוותצליחו בעזרת השם ונתבשר 
ן.   ונחמות אמן כן יהי רצו

ים לחיי אלפי מנשה, לחיי חברבואו נעשה לחיים.  :נצוויגרוזשי 
י  הבריאות שלנו, לחיי שיתוף פעולה, שגשוג, לחי

 לחיים. תתחיל בסדר היום קובי.  ,כולם

 *** הקהל יוצא מחדר הישיבות ***

נערך טקס פרידה מראש המועצה היוצא, מר שלמה 
קטן, ומחברי המועצה היוצאת: דבורית 

חיים, רונן שפירא -מירי ברי שי, ין, אלפינקלשטי
 סויסה. וגבי
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 .90עד  86אישור פרוטוקולים של ישיבות מועצה מספר  .2

 חבר'ה בואו נתקדם, כי יש הרבה עבודה.  :יגשי רוזנצוו

בסדר היום. זה ירושה  2לסעיף אנחנו עוברים  : אוחיון יעקב
אישור פרוטוקולים של ישיבות  ,קודמתמהקדנציה ה

. לא קיבלנו שום בקשה 90עד  86מועצה מספר 
ן. אגב אתם יודעים שעל פי משום חבר מועצה ל תיקו

)ב( לתקנון רואים את הפרוטוקולים  54סעיף 
כמאושרים אם בפתיחת הישיבה לא נמסרה שום 

ן, אפשר לאשבקשה   ר את הפרוטוקולים האלו? לתיקו

ויג  כן.  :שי רוזנצו

 פה אחד?  : אוחיון יעקב

ויג  אני מציע פה אחד.  :שי רוזנצו

מאשרים פה אחד את פרוטוקולי ישיבות מועצה  :החלטה
 . 90עד  86מס' 

 

 שאילתות. .3

אין שאילתות, אנשים כיבדו את  ,שאילתות 3סעיף  : אוחיון יעקב
 זאת. גיות של הישיבה ההחגי

 .לסדר הצעות .4

, וההצעה לסדר משתלבת ה לסדריש הצע 4סעיף  : אוחיון יעקב
יפה עם חגיגיות, משה אופיר רוצה שכל חבר מועצה 

 יציג את האני מאמין שלו. 

 מי שרוצה לא חייבים.  : משה אופיר

 מי שרוצה.  : אוחיון יעקב

 כולם רוצים?  :שי רוזנצוויג

 אני רוצה.   :לוי-דליה נחום

 מי שרוצה...  : ית שגיאאור

ויג  נתחיל ככה לפי הסדר, סרט נע.  ה בואואז קדימ :שי רוזנצו

ן -ברוח ה :שירי זיידמן , אני כתבתי את זה כאן בנייד, באמת בי
תרומה אחת לתרומה השנייה שלי. אז קודם כל ערב, 

וון ש , אני חושבת שכל -אני מאוד מאוד מתרגשת מכי
שה לא הרגשתי כל גרה כאן באלפי מנהשנים שאני 

מרגישה כעת  ו שאניכך קרובה לעשייה הציבורית, כמ
ואני מאוד מאוד שמחה על ההזדמנות הזאת. אז אני 
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אקריא סליחה, למרות שאני רגילה לדבר בעל פה 
אני אקריא לי מהכתוב, כי חשוב לי שהדברים יישמעו 

ון כמו שאני רוצה שישמעו.   בדי

העניק את ית תודה לכל מי שאז ערב טוב, ראש
יע, י שהצבולי, לכל מ עשייהההזדמנות לשי בסיעת 

לכל הפעילים הנפלאים האנשים ונשים צעירים 
וצעירות, אשר דחפו קדימה, דרבנו, שכנעו, האמינו 

ן  ,בשי ,בנו בסיעה וגרמו לכך שזה ייקרה. שנית, אי
ספק שעבורי זה אחד הרגעים המרגשים ולו רק על 

לתרום לעזור ו ,ידלתת  ,נה לי לשנותהאפשרות שנית
נה כי לעשייה . מאמילקהילה, וזו בדיוק הנקודה

אמיתית יש הכרח באמונה ברורה, מה רוצים להשיג 
 וכיצד. הדרך לא פחות חשובה מהתוצאה. 

מכאן האני מאמין שלי. מאמינה כי יש לחזק את 
הקשר בין התושב לקהילה, שיש לחזק את השירות, 

התושב  מאמינה כי רווחת את תודעת השירות,
מא לדוג ,אמורה לעמוד לנגד עיני חברי המועצה

 ,דולתמי תלפתור את נושא נפילות החשמל אח
לדוגמא לקדם פרויקטים אשר מעניקים שירות של 
ידע ועניין בתחומים שונים: רווחה, משפחה, זכויות 
של אוכלוסיות שונות ועוד. מאמינה כי בזכות 

ון אשר אני מביהיכולות, הידע, הני וכל אאה עימי סי
 רבה. לתרום רבות לקידום היישוב. תודה 

שמי רחל, רחל שטיינר, ואני אשת חינוך. בהשכלה  :רחל שטיינר
בהוראה של  ,בהוראה לגיל הרך BDשלי יש לי 
הכתיבה, מיומנויות המתמטיקה, והקריאה 

וההתמחות שלי הייתה בהוראת מתמטיקה גם 
ויות שיתי בחברה ואומנע MA-לגדולים יותר. את ה

ני גם כיום אוהובלת שינוי חברתי דרך אומנות. 
מנחת קבוצות ומנחת מנהלים בכירים מטעם מכללת 

שנה של ותק בחינוך בעצם גרמו לי  35גישות. 
והביאו אותי לצמוח בכל השכבות. אני התחלתי 
 ,' כמורה לגיל הרך והמשכתי הלאה עד כיתה ו

ילה דגוגית, מורה מובריכזתי שכבות, הייתי רכזת פ
חינוך בצוות ומנהלת בית ספר. אני מאמינה בעצם ש

 בונה קהילה, וקהילה בונה חינוך. 

כל ילד וילדה הם כל כך ייחודיים ומיוחדים שאנחנו 
אנשי החינוך צריכים למצוא את הדרך הנכונה להגיע 
ון  אל כל אחד ואחת. ותפקיד החינוך כמו שאמר ג'

אותו מה לחשוב ולא ללמד  דיואי הוא ללמד את הילד
 י מאודלחשוב, עצם החשיבה היא המהות. חשוב ל

כאחת שהייתה חלק ממערכת החינוך כאן באלפי 
מנשה, מערכת שמכילה הון אנושי אדיר להחזיר 
עטרה ליושנה. ובעצם ניתן להגיע לכך בכמה דרכים. 
הנושא של חדשנות פדגוגית, הנושא של מרחבי 

הוראה, ית, פיתוח צוותי למידה, ייחודיות בית ספר
ה ד קדימהמוטו לדעתי שצריך להוביל אותנו זה צע
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 ופנימה. 

כי עצמאות חייבת להיות בדרך למכוונות ולמידה 
 כשבעצם המוטו שאנחנו רוצים הוא אפס משמעותית.

סובלנות לאלימות, לאור כל מה שקורה בכלל 
בתקופה האחרונה. בית ספר בלי משמעת הוא 

ת פורום חינוך ם, לא יעבוד. הקמכתחנת מים ללא מי
ו בו הורים, צוותי הו ינוך, מורים, ראה וחפעיל שיהי

גננות, מנהלים וחברי מועצה, שיהיה שיח אחר 
ביישוב, שיח תרבותי, שיח מכבד, שיח ערכי, שיח 
מעצים, כשבעצם יחד עם צוותי החינוך שלנו נבנה 
מהם הערכים החשובים, ערכים כמו נתינה, קבלת 

י וביטוי אישהשונה,  י, כבוד הדדי, אכפתיות, מיצו
 ריות אישית. ית ואחאחריות, מעורבות חברת

כשבעצם כל ילדי היישוב הם הילדים שלנו. יש למצוא 
מקום לילדי החינוך המיוחד, להעצים את השילוב 
שלהם בכל בתי הספר. יחד עם זאת, לבנות את 
דמות הבוגר העתידי שלנו, עם חינוך נבון אנחנו 

אחד מאיתנו הורים, מורים,  ר בוגר אכפתי. כלנייצ
וי בחינוך שלנו. בעצם ל לשינתושבים יכול להובי

י. תכנית העבודה  י, כולנו כאן זה השינו אנחנו השינו
בתחום החינוך מבקשת ליישם בכל מוסד חינוכי 
באלפי מנשה תכנון מעמיק, שיכלול מיפוי הקיים, 

סדרי ניתוח נתוני העבר, בחינת צרכים, קביעת 
אורם ניסוח מטרות ויעדים. זאת ועוד עדיפויות ול

א.ד. גורדון החינוך הוא הדרך, שאמר  נזכור כפי
 האדם הוא המטרה, תודה. 

י, אני אגיד את האני מאמין שלי. בסדר החוכמה   :לוי-דליה נחום אוקי
ן ייפרע  18משלי בפרק כ"ט פסוק  כתוב: "באין חזו

ן, אנ י מדברת על עם." אז אני לא מדברת על חזו
מאמין שלי. חשוב לי באמת להיות משמעותית, האני 

גשים יעדים וערכים שאני מאמינה בהם וכל להשא
ללא התנגשות ביעדים ומטרות של אחרים. כל מי 
שמכיר אותי יודע שאני מכוונת מטרה אחת, טובת 
היישוב וקידום הקהילה. שנים רבות אני עוסקת 

ק יאפשרו לי, בהתנדבות ובעשייה וכך אמשיך אם ר
ן בי. וינ  צלו את הפוטנציאל הטמו

בכל יוזמה ופעילות ברוכה  ד וכתףבמקביל אושיט י
שתקדם את היישוב בכל ההיבטים: כלכליים, 
חינוכיים וחברתיים. יש לי מחויבות כלפי ההחלטות 
ובמיקוד התוצאות הרצויות. אני מאמינה בהגדרת 

ירה לוחות זמנים שהם אבני דרך. אני מאמינה בשמ
וון תו ך גמישות וסובלנות לשינויים. ולסיום, על הכי

בשותפות מלאה, לקיחת אחריות  וניינתאני מע
י, תודה.   ועשייה, על הדרך ועל התהליך לשינו

טוב, אז ישיבה ראשונה בקדנציה זה בהחלט מעמד  : אורית שגיא
פיות עם יחגיגי ומרגש, המביא איתו תקווה והמון צ
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על  שאני מתחילה לדברהמבט קדימה. שי, לפני 
ה ך הצלחאני רוצה לברך אותך שוב, ולאחל לעצמי, 

בתפקיד. הצלחה שלך היא הצלחה של היישוב, היא 
 הצלחה של כולנו. 

 ,אני מברכת גם את כל חברי המועצה החדשים
ן ודרך  הוותיקים, אני בטוחה שכל אחד יגיע עם רצו
לקדם את היישוב בתחומים השונים, אני מאחלת 

יצמד ליושרה האישית לנו שנדע תמיד להלכו
תעמוד תמיד לנגד יישוב ו, ושטובת הנוהמקצועית של

עינינו. שלמה אומנם כבר איננו ויצא, אבל אני רוצה 
בהזדמנות הזאת גם להודות לו, לראש המועצה 
היוצא, על שנים ארוכות של עשייה ציבורית למען 
 היישוב החל מהקמתו ועד היום, אני חושבת שזה לא

הדבקות במשימה, גם לאור כל  ברור מאליו בכלל
. שנים רבות אלפי מנשה אחרונההקשיים בתקופה ה

הייתה חוד החנית באזור, ושמה הלך לפניה כיישוב 
וכיישוב שיש בו  ,יפה, כיישוב בעל קהילה חזקה

תהליכים איכות חיים בכלל וחינוך מצוין בפרט. 
ה שונים הביאו אותנו היום למצב אחר. הקדנצי

 באמת מורכבת ומאתגרת. האחרונה הייתה 

שטרם, אני מקווה ובאלה בחלק מהאתגרים עמדנו 
שנצלח אותם בתקופה הקרובה. אז יש לנו באמת 
כרגע שפע של אתגרים, בראש ובראשונה החזרת 
ן והקשר שבין המועצה  המועצה לקהילה. חיזוק האמו
לקהילה. אני מאמינה שמועצה חזקה שווה קהילה 

ו המשימה הראשונה ה מועצה חזקה, וזחזקה שוו
לפניי, שהיה ה כבר שלנו. החינוך שדובר עליו פ

הבסיס להצלחת היישוב ולמשיכה של אוכלוסייה 
שרצתה לבוא לכאן, היישוב הזה באמת היה שם 
דבר, אז אין ספק שאנחנו צריכים להתאים אותו לרוח 
התקופה, לייצר שיפור בתשתיות, בתכנים, לחזק את 

בנות צוותים חדשים, ולבנות חינוך הקיימים ולצוותי ה
את ילדינו לאתגרי המחר, שתכין את מערכת החינוך 

לחבר את החינוך הבלתי פורמלי לחינוך הפורמלי, 
י, על החיבור  וזה מתחבר למה שרחל דיברה לפני
בכלל של החינוך לקהילה ולבנות את שני הדברים 

 האלה ביחד. 

 עשות. אני מאמינהבקיצור יש לנו באמת הרבה מה ל
ך שכל שנעשה כאן ועכשיו חייב להיות מחובר לדר

ן, למה שיקדם את אלפי מנשה, ארוכ ה קדימה, לחזו
למה שאנחנו רוצים שהיא תהיה בעוד כמה שנים 
מהיום. האתגר הגדול מכולם יהיה לעשות את כל זה 
לצד הטיפול בהיבט התקציבי, שהוא ללא ספק אתגר 

 אמיתי. שזה יהיה המבחן הבפני עצמו, ואני חושבת 

ות לסיעת אנחנו בראשותי יש תכניות סדור
ורטות, כמו שאני מניחה שגם ליתר הסיעות ומפ

האחרות בכל תחום ותחום. אלי, אני ויתר חברי 
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הסיעה נכונים לעבוד, נכונים לעשות למען היישוב 
ככול שתיפתח לנו הדלת לעשות בכל תחום, זו 

להגיד תודה גם  הסיבה שאנחנו כאן. ואני רוצה
 ציבור, גם לאלה שיושבים כאן, גם לאלה שרואיםל

בבית ובכלל לכולם, על מעורבות, על  אותנו
אכפתיות, אני חושבת שזה לא ברור מאליו בכלל, 
ראינו את זה גם לאורך השנים האחרונות, ראינו את 
זה גם תוך כדי מערכת הבחירות, ואותי באופן אישי 

כה רות שלפעמים זה כזה מרגש כל פעם מחדש, למ
ה קצת בועט וקצת מנער, ולפעמים מחבק, אבל ז

שזה כאן, ואני רוצה להגיד לכם תודה ומקווה  חשוב
שתמשיכו לעשות את זה, והלוואי שתהיה רבע 
מהנוכחות שיש כאן היום בישיבות המועצה הבאות 
במשך הקדנציה. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. 

לאלפי לכולנו, בהצלחה  אז אני רוצה להגיד בהצלחה
 מנשה בהמשך הדרך, תודה. 

י, ובהחלט , אני טוב אלי כהן: לא אחזור על מה שאמרו קודמי
שאני מחזק ותומך בכל מה שנאמר. אני רק אגיד 
שאני מאמין שהחוכמה לא חונה במקום אחד, תוך 
שכך אני חושב ומאמין שכל עוד אנחנו נפעל בשיתוף 

ד רחב עשייה לכל אחמצד אחד וביצירת או הענקת מ
ו שיושב פה, ההסתברות או הסבירות להצלחה שלנ

 הרבה יותר גדולה. היא 

עברו ימים ככה קשים. אני חייבת  ,לא כל כך הכנתי שלומית ארצי:
להגיד שבתוך הימים האלה ראיתי את הקהילה שלנו. 
הקהילה שלנו היא דבר מופלא. והכבוד והתמיכה 

להבדיל מכל מקום והחיבוקים בעצם זה מה שיש לנו 
תי. אחר, ולשם אנחנו צריכים לחזור, לחוסן הקהיל

דגיש אותו גם ביום יום ולא רק בקצוות, ואני פה לה
לעזור ולתמוך ויאללה בואו נחזיר את אלפי מנשה 

 הביתה. 

קודם כל אני רוצה לחזור על מה שאורית אמרה, כי  : משה אופיר
 היא אמרה את זה בשמה, ואני גם רוצה להגיד

לך בהצלחה. לא רוצה לחזור על  בשמי, שאני מאחל
',  חה שלךהקלישאה שהצל ' וכו זה הצלחת היישוב וכו

ן. וכמובן אני באופן אישי, ואני בטוח שכל  אבל זה נכו
 היושבים פה ישמחו לסייע ככול שהם יכולים. 

אני הגעתי ליישוב אני חושב לפני רוב האנשים פה, 
 ישוב היה בבנייה.שעוד הי 1982לא כולם, בדצמבר 

, שנה אני במועצה 25ואשתי שבאה פעם ראשונה, 
ראשונה היא באה לישיבת מועצה. פעם ראשונה פעם 

 שנה.  25-ב

ויג  זה בזכותך או בזכותי?  :שי רוזנצו

עוד לא גרו פה, אבל  1982-כשאנחנו הגענו ליישוב ב : משה אופיר
כבר ראינו את היישוב בהתהוות והחלטנו לבנות פה 
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ה מקום שמתאים לנו. ואכן ת, מתוך מחשבה שזבי
המשפחה גדלה וכל  ,ם עברולא התאכזבנו, ושני

הדברים האלה, והיו לנו חיים טובים פה. לצערי 
המצב הוא קצת לא התקדם כפי  ,בשנים האחרונות

שרצינו, ואכן המילה להחזיר עטרה ליושנה, באמת 
חיונית פה, חיונית. יש לך אתגר גדול, סופר גדול, 

ה. לעניות דעתי עם כל החזיר עטרה ליושנל
מהלך מערכת ו פה בהמחשבות והדעות שעל

הבחירות לגבי התוכניות של כל הסיעות, צריכים 
ת לשבת ולגבש תכניות, נכון שיש בעיות כספיו

אדירות, אבל אנחנו צריכים שתהיה לנו מטרה, שנדע 
 לאיפה אנחנו נעים. 

אז הבטיחו  קראתי אחרי הבחירות מישהו כותב: טוב,
בחירות, אבל אתם יודעים שתמיד מבטיחים לכם ב

ואחרי זה לא מקיימים. אני לא חושב שזה חירות בב
צריך להיות ככה, אני חושב שאנחנו צריכים לגבש 
את כל הדעות הטובות ולזקק אותן, ולראות מה 
באמת עושים לטובת האנשים ולהראות להם מתווה 

כי חשוב פה. מה אנחנו רוצים לעשות, זה הדבר ה
יה לכולנו בהצלחה, זה לא פשוט, זה מאוד ושיה

וד מורכב, ואני מקווה שאתה כבר יודע למה אוד מאמ
  -שנכנסתי, אני מקווה שאתה כבר

ויג עכשיו כשאתה מדבר על זה אני לאט לאט מתחיל  :שי רוזנצו
 להעלות מחשבות בראש, עד עכשיו לא חשבתי. 

, אנחנו נצא בל אנחנו נצא מזהזה יהיה מאוד קשה, א : משה אופיר
 מזה. 

ויג  ה. תודה מש :שי רוזנצו

טוב, שמי אייל מי שלא מכיר אותי, הזכירו כאן מלא   :יל רוזנפלדאי
מלא נושאים ואני מאמין, אז אני לא אעבור עליהם, 
אני אנסה לצמצם את זה ולעשות כמה דברים שעוד 
לא דיברו עליהם. קודם כל קצת אני אציג את עצמי, 

בנות קטנות.  2רלי ויש לי ני נשוי לאשתי שיא
יפשנו מקום של קהילה. ואני מנשה חכשבאנו לאלפי 

 ,מאמין שפה יש קהילה חזקה ותומכת באלפי מנשה
 והיא צריכה מועצה חזקה לידה שתוביל אותה. 

אני מאמין שהמועצה צריכה לשרת את התושבים, 
 אני מאמין גם שצריך לתת שירות. קהילהלתת ל

חלק מזה צריך לעדכן ולהתאים שירות לתושב. וכ
שלא נעשה כבר הרבה  ים, מהאותו לצרכי התושב

הרבה זמן, צריך עוד יותר לקדם אותו. אם זה 
נגישות, זמינות, אמצעי תקשורת, הנגשת מידע, 
שקיפות, פעם ראשונה בזכות שי אנחנו מעלים את 

, לכל התושבים גם מי שלא יכול LIVE-הישיבה ב
יס זמנים, אם עד היום בשביל ע, וזה יפה. להכנלהגי

ד, והמועצה הקודמת ת במוקלפתוח קריאת שירו
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עשתה את זה יפה, נתנה את האופציה לתושב להזין 
את הדברים, אז עכשיו צריך את החלק השני, 
שהתושב יקבל גם מתי זה קורה וכמה זמן זה ייקח, 

שזה יסתיים לקבל הודעה. זה חייב להיות בשיתוף כו
עצה ועם כל מחלקות המועצה. פעולה עם ראש המו

תרחב וגדל וההתקנים שלנו מהיישוב  - תשתיות
הרחבה, זה משהו ווהמתקנים בו זקוקים לשינוי 

, אנחנו שאנחנו חייבים לטפל בו כבר בקדנציה הזאת
 הולכים וגדלים. 

כבישים, מסלולים, גני  וחייבים לתמוך שיהי
, ורה כזאתמשחקים, מתקנים. צריך לחשוב בצ

ן  לחשוב שנה קדימה, ולא שנתיים שלוש  20בתכנו
שריפה, אלא לחשוב באמת בואו נבנה  ת איזוולכבו

את היישוב שלנו, יש לנו הזדמנות פה לבנות קדימה 
לטווח הארוך. מסלולי הליכה, ריצה, אופניים, עמדות 
ן לנו למי שרוצה היום להסתובב באלפי  מים אפילו אי

  -מנשה, חשיבה ירוקה

ויג  אייל הכול מוקלט כן? תרגיע קצת.  :שי רוזנצו

 5, לא, אנחנו נעשה את זה, אני מאמין בזה, יש לנו לא :לדאייל רוזנפ
שנים זה הרבה זמן. אנחנו חיים תוך כדי הרחבה, 
היישוב שלנו מתרחב. צריך לדעת ולתת לתושבים 
שכבר חיים פה את האופציה לחיות עם הגדילה. זה 

כול. צריך למצוא עוברות, והרעש והכולל משאיות ש
ך לתת כללים ם. צריתקני שהםדרך, צריך לכתוב איז

ברורים גם לחלק שמתרחב. בחינוך, צריך מתקנים, 
חסרים המון המון מתקנים, עשיתי סיבוב קצת בגנים 
ובבתי הספר, צריך המון להשקיע פה. יש בקיצור 
עבודה לא קטנה. לסיכום, יש המון דברים ביישוב 

ין שאם כל אחד ביישוב ך לעשות. אני מאמשצרי
מח להיעזר בה או בו, רום נששמרגיש צורך ויכול לת

אתגרים לא פשוטים, והמצב של היישוב כרגע לא 
תוף תוך שיקל, וזה מצריך חשיבה יצירתית והובלה 

 שנוכל להצליח. על מנת 

ויג  כולם דיברו. תודה.  :שי רוזנצו

 חברי המועצה הציגו את ה"אני מאמין" שלהם.ל כ
 
 

 צה.אישור מורשי )זכויות( חתימה של המוע .5

לסדר היום אישור מורשי חתימה של  5סעיף   :ן יעקבאוחיו
 המועצה. ברוך בבקשה. 

למעשה החוק קובע את מורשי החתימה, אבל הבעיה  : עו"ד חייקין ברוך
שהבנקים והחברות מבקשות מאיתנו פרוטוקול, לכן 
אני אומר לפרוטוקול שמורשי החתימה של המועצה 

ויג מר  המועצה גזבר ,הם ראש המועצה שי רוזנצו
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דולב, חתימה של שניהם ביחד בצירוף חותמת לן אי
המועצה תחייב את המועצה. אני צריך שתצביעו על 
זה. תצביעו על זה בנפרד, ואז אני אגיד עוד משפט 

 על הבנקים. 

ויג  מי בעד? כן, תקריא את הנוסח רגע.  :שי רוזנצו

עצה הרינו לאשר בזאת כי מורשי החתימה של המו : אוחיון יעקב
מנשה הינם: ראש המועצה מר שי  לפיומית אהמק

ויג ת.ז.  וגזבר המועצה מר אילן  038305470רוזנצו
, חתימתם של השניים הנ"ל יחדיו 022095376דולב 

בצירוף חותמת המועצה מחייבים את המועצה לכל 
ן.  י  דבר ועני

 על כל סכום?  : משה אופיר

ויג  על מה חשבת?  :שי רוזנצו

 החוק.  ראותפי הו על : וךעו"ד חייקין בר

ויג מי בעד? פה אחד. נרשמה הקלה בגזרת שלמה קטן,  :שי רוזנצו
 שעד היום הגיע לפה לחתום. 

הרינו לאשר פה אחד בזאת כי מורשי החתימה של  :החלטה
המועצה המקומית אלפי מנשה הינם: ראש המועצה 

וגזבר המועצה  038305470מר שי רוזנצוויג ת.ז. 
של השניים  ימתם, חת022095376מר אילן דולב 

הנ"ל יחדיו בצירוף חותמת המועצה מחייבים את 
 המועצה לכל דבר ועניין.

גם  ,הבנקים מבקשים נוסח, לכל בנק יש נוסח משלו :עו"ד חייקין ברוך
להעברת מורשי חתימה וגם לפרוטוקול לפתיחת 
חשבון תאגיד, לכל אחד יש נוסח משלו. מה שאני 

ם על לחתו מאשריםשאתם מבקש זה את הסכמתכם 
הטפסים על פי טפסי הבנק להעברת החתימות, שיש 
להם נוסחים שונים, מי שרוצה יכול לעיין בזה. 
מדובר פה על בנק אוצר החייל, מזרחי טפחות, בנק 

 לאומי, דקסיה ובנק הדואר. 

 בכל אלה יש למועצה חשבון?  : משה אופיר

בנק נוסף ם יש ... שארים. לכל אלה, כן כאלו או אח :עו"ד חייקין ברוך
שאני פספסתי בטפסים פה, אז גם הוא. אז אני 

 מבקש את האישור שלכם. 

 יש משהו מהותי בהבדל בנוסחים?  : אורית שגיא

לא, הם פחות או יותר אותו דבר, מי שרוצה יכול  : עו"ד חייקין ברוך
לעיין בזה, פחות או יותר אותו דבר זה נוסחים 

  -שונים

 ותו דבר?  ארות ארות נשהמסג : משה אופיר



   

וס פרוטוק - נ בו  : ע"י בהופק  ם  ן: ולי  - 03-5373237ע"מ, טלפו
 

19 

 הכול נשאר אותו דבר.  : אורית שגיא

זה לא קשור למסגרות, זה קשור רק להחלפת מורשי  : עו"ד חייקין ברוך
 החתימה. 

ויג   -מסגרות אנחנו נדון בזה בהמשך, כרגע זה רק :שי רוזנצו

ן : עו"ד חייקין ברוך ון שאני כעורך די  ,אני מעלה לכם את זה פשוט, מכיו
צה מאשר את הטפסים עצמם, י של המועץ משפטעכיו

 לכן אני רוצה את האישור שלכם לטפסים. 

ויג  פה אחד תודה.  :שי רוזנצו

 תודה.  : עו"ד חייקין ברוך

מועצה . לאשר בזאת כי מורשי החתימה של 1 :החלטה
, מר שי אש המועצהר הינם: מנשהמקומית אלפי 

, צהוגזבר המוע (038305470ז מס' ת")רוזנצוויג 
( , באופן 022095376לן דולב )מס' ת"ז אי

הנ"ל יחדיו בצירוף חותמת של השניים שחתימתם 
 לכל דבר ועניין. את המועצה חייבתהמועצה 

 
לעדכן ולהחליף בהתאם את מורשי החתימה . 2

של המועצה בבנקים  ותיהחשבונכל כאמור ב
בנק כ"ס,  946סניף  -לאומי נק השונים )לרבות בב

קרני שומרון, בנק אוצר  083ף סני – מזרחי טפחות
 –ישראל סניף ראשי ת"א, בנק דקסיה  - החייל
( עפ"י ובנק הדואר את" 10הארבעה  רח' סניף

   צ"ב.טפסי הבנק המ
  

 אישור המועד הקבוע לישיבות המועצה.  .6

הקבוע לישיבות המועצה. על  המועדאישור  6יף סע : אוחיון יעקב
ישיבות ומיות לכללי המועצות המק 4פי סעיף 

המועצה והנוהל בהם, המועצה צריכה להחליט תוך 
 חודשיים על המועד הקבוע לישיבותיה. 

 איזה תאריך אתה מציע?  : משה אופיר

ויג אני מציע כמו שהיה במועצה הקודמת כל שבוע שני  :שי רוזנצו
 חודש. לכל 

 באיזה יום?  : משה אופיר

ויג  יום חמישי.  :שי רוזנצו

י. לא  :ילו-דליה נחום י. אתה הסתבכת עם נשים שי, אין סיכו  , אין סיכו

ויג  טוב, אז יום שני. אז יום שני בסדר, פה אחד?  :שי רוזנצו

 )מדברים יחד( 
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 יום שני בשבוע. כל חודש, השבוע השני של  : אוחיון יעקב

ויג  ם אותי. שכנעת :שי רוזנצו

 עיקר שאופיר יגיע. ה :דובר

ויג אפשר לסגור את ההקלטה, תודה רבה,  חבר'ה תודה :שי רוזנצו
 לכולם. 

לקבוע את המועד הקבוע פה אחד יטים מחל :החלטה
לישיבות מועצה ביום שני בשבוע השני לכל חודש 

 קלנדרי.
 

 

 

 

 

ן  יעקב אוחיו

 המועצה  מנכ"ל

 י רוזנצוויגש 

 ראש המועצה

 


