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 מועצה מקומית אלפי מנשה
 2מס'  יןימן המנפרוטוקול ישיבת מועצה 
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 יועץ משפטי  עו"ד ברוך חייקין

 

ן   חסרים:  מנכ"ל המועצה   יעקב אוחיו

ן      מבקר המועצה   חגי אמתו

 

 

 

 



   

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

2 

 

 11.12.18 – 2מועצה מן המניין מס' ישיבת 

 
 :על סדר היום

 . 1 'מס מועצה שיבתי פרוטוקול אישור .1

 .שאילתות .2

 .לסדר הצעות .3

 .2019הארכת תוקף מסגרות האשראי בבנקים לשנת  .4

עפ"י  2018חלוקת תקציב התמיכות למוסדות ציבור לשנת  .5

 המצ"ב.  25.11.18פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 

י נציגים לכהונה  .6 ועצה בגוף המנהל של החברה מטעם הממינו

 . "מ( בע1987הכלכלית לפיתוח אלפי מנשה )

ן. .7 י נציג המועצה לאיגוד ערים איכות הסביבה שומרו  מינו

י ועדות המועצה.  .8  מינו

 תוספת לסדר היום:

 )בתואר(.  ראש המועצהבחירת עו"ד שירי זיידמן לסגן ומ"מ  .9
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נו את רמת , העלי2מועצה מספר ערב נעים, ישיבת  :י רוזנצוויגש
שה את אעהקושי, זה לא מנכ"ל, אין מנכ"ל, אז אני 

  זה. 

 למה? איפה הוא באמת?  : משה אופיר

ויג   -לא יכל להגיע, אז אנחנו נעשה את זה :שי רוזנצו

 בסדר, לא נורא.  : משה אופיר

ויג ו. סדר היום אישור פרוטוקול ישיבת  :שי רוזנצו נסתדר בלעדי
, שאילתות, הצעות לסדר, הארכת 1ספר מועצה מ

. חסר 2019י בבנקים לשנת תוקף מסגרות האשרא
 לי פה הגזבר. 

 הוא היה פה.  :לוי-דליה נחום

היה פה. אילן אתה יכול רגע לקרוא לו? אני אמשיך  :שי רוזנצוויג
בינתיים. חלוקת תקציב התמיכות למוסדות הציבור 

ת מיום על פי פרוטוקול ועדת תמיכו 2018לשנת 
י נציגים לכהונה מטעם המועצה בגוף 25.11.18 , מינו

הכלכלית לפיתוח אלפי מנשה,  רההמנהל של החב
מינוי נציג המועצה לאיגוד ערים איכות הסביבה 

י ועדות במועצה.  ן ומינו  שומרו

ן לי התנגדות שיוסף הסעיף שביקשת הבוקר.  : משה אופיר  אי

ויג  בסדר.  :שי רוזנצו

  -אמרת אתמול שסעיף תמיכות  :לוי-דליה נחום

ויג בסדר היום, אז אנחנו ט ואנחנו נוריד אותו, הוא פש :שי רוזנצו
  -אומרים אותו. אני רוצה לפני שאני פותח

 עמודים.  32-אני לא הספקתי לקרוא את ה  :לוי-דליה נחום

ויג בסדר, אז קודם כל לפני שאני פותח אני רוצה להביע  :שי רוזנצו
י ידידנו משה יחיאל אשר בנו אסף את תנחומיי בפנ

דם א בןה זה ז"ל נפטר, כאוב מאוד לכולנו, מש
שעובד איתנו ואני יודע כמה אבא מסור הוא, וכמה 
זה שבר אותו, אני מוסר לו בשמי ובשם כל חברי 
המועצה וכל התושבים פה שמכירים אותו היטב שלא 

 ידע עוד צער, שאסף ינוח על משכבו בשלום. 

 . 1 'מס מועצה ול ישיבתטוקפרו .אישור1

ויג יך מנכ"ל באמת. צרא נתחיל לפי סדר היום, אולי ל :שי רוזנצו
. טוב, על פי 1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 

)ב( לכללי המועצה המקומית אם לא הוגשה  54סעיף 
שום בקשה בכתב לתיקון הפרוטוקול עד לפתיחת 
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. יש הישיבה, זה אומר שכולם רואים אותו כמאושר
 למישהו משהו להוסיף? 

 ישיבה חגיגית.  : משה אופיר

ויג יש למישהו להוסיף בעניין הזה? לא? אז בואו  ,ןכ :שי רוזנצו
נאשר אותו פה אחד, מאושר פה אחד. אני רק אגיד 
מי נמצא פה נוכח: רחל שטיינר, אייל רוזנפלד, 
ן, שי, עו"ד שירי זיידמן, משה אופיר, שלומית  חייקי

 ה, אורית ואלי כהן חברי מועצה. ארצי, דלי

מן מועצה ת יבישאת פרוטוקול פה אחד מאשרים  החלטה:
 .25.11.18מתאריך  1המניין מספר 

 

 ..שאילתות2

 

 .לסדר .הצעות3

שאילתות, לא הוגשו שאילתות. הצעות לסדר, לא  :שי רוזנצוויג
הוגשו הצעות לסדר, אני מניח שלא נתרגל למצב 

 . בעתיד כנראה הקרהזה, כי זה י

 

 .2019.הארכת תוקף מסגרות האשראי בבנקים לשנת 4

וי , הארכת תוקף מסגרות האשראי 4אז נקפוץ לנושא  :גשי רוזנצו
בבנקים, אבל פה אני צריך את אילן, והוא לא נמצא. 
מצאת אותו? הוא מגיע. טוב, אז בואו נראה מה 

 אפשר לעשות. 

 נעבור לסעיף הבא.  : משה אופיר

ויג נעבור לסעיף הבא. חלוקת תקציב תמיכות למוסדות  :שי רוזנצו
. אנחנו יכולים לעבור לןיציבור, האמת שזה גם א

י נציגים לכהונה מטעם המועצה החברה  למינו
 . 6הכלכלית, נעבור לסעיף מספר 

אפשר לדבר על התמיכות, כי החלטנו להוריד את זה  : אורית שגיא
 מסדר היום. 

ויג ו מורידים מסדר היום. רה של מה אנחנאילן ייתן סקי :שי רוזנצו
עד שהוא ו ,אנחנו כבר פה, אז בואו נדבר על זה

 יגיע. 

 בינתיים.  6-אז בואו נמשיך ב  :לוי-דליה נחום

ויג , כי אנחנו גם ככה אחרי כמה שעות של 6-נעבור ל :שי רוזנצו
י.  י נציגים לכהונה מטעם  6ישיבות בוועדת בינו מינו
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 -ירקטוריוןהמועצה. עד כה כיהנו בד

  *** מר אילן דולב נכנס לחדר הישיבות ***

ויג אז אנחנו נשחרר אותך נחזור לזה המקורי.  ם,ולש :שי רוזנצו
הצטרף אילן דולב גזבר, הארכת תוקף מסגרות 

. דבר אתה כי זה שלך, 2019האשראי בבנקים לשנת 
 ואנחנו נתקדם. 

 איזה בנקים? כמה כסף?  : משה אופיר

ויג  קח יש לך פה משהו שאולי יכול לעזור לך.  :שי רוזנצו

, 2019רות האשראי לשנת סגמ אנחנו מאריכים את אילן דולב:
כמו שאישרנו בישיבה האחרונה שהייתה בכהונתו 

 1,300,000 ןשל שלמה. המסגרות הקיימות היום ה
-באוצר החייל ו₪  1,200,000בבנק לאומי, ₪ 

1,970,000 ₪-  

  -₪ ₪1,200,000,  1,300,000 : משה אופיר

 בלבבנק מזרחי. אנחנו מבקשים לק₪  1,970,000-ו אילן דולב:
חלטה לשווה את הכנסות המועצה על פי תנאי ה

 הבנקים. 

ויג אגב, זה נשמע מאוד מאוד מפחיד, אבל אז  :שי רוזנצו
כשהסתכלתי בכל הפעמים הקודמות שעשינו את זה, 
זה נמצא כמעט בכל מקום, זאת אומרת זה דברים 

שעושים לא נכנס פה משהו חדש, זו  םנדרטייסט
 . סחהדרישה שלהם. כבד אבל זה הנו

 עכשיו אנחנו מאשרים את זה לפי טפסי הבנק.  : עו"ד חייקין ברוך

 בסדר, זה נוסח שאנחנו מעבירים סטנדרטי.  : אורית שגיא

ויג לא, אני אומר לחברי המועצה החדשים, נשמע כאילו  :שי רוזנצו
 ר אבל ככה זה עובד. זה, אז אני אומ

  אילן, מתי מקבלים דו"ח רבעון שלישי? : משה אופיר

 עוד חצי שעה.  ן דולב:ליא

 חצי שעה?  : משה אופיר

 כשנסיים, חצי שעה כשנסיים את הישיבה.  אילן דולב:

י.  : משה אופיר  אוקי

ויג  יפה. אוקיי, תמשיך.  :שי רוזנצו

  -אתה רוצה להעלות גם אילן דולב:

 לא.  :צוויגשי רוזנ
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 לא. נקבל החלטה?  אילן דולב:

ויג בת המועצה הקודמת, פה אנחנו שיבי קיבלנו החלטה :שי רוזנצו
רוצים פשוט להמשיך את הרצף ולאשרר את זה 
במועצה שלנו, לאשר את הסכומים שאמר אילן כולל 
משכון ההכנסות לפי דרישות הבנקים, מסגרות 

ים לאישור אשראי אלה וחשבונות החח"ד כאמור כפופ
משרד הפנים ולתנאים ולהוראות על פי טפסי 

ין צריכים לעבור  ן.נייהבנקים הנוגעים בע אנחנו עדי
את משרד הפנים. למישהו יש שאלות בעניין הזה? 

 מי בעד? 

 ? 100%כמה אנחנו מנצלים מזה היום?  : משה אופיר

י ביום בחודש.  אילן דולב:  לא, יש ימים, תלו

ויג  , עזוב כן. ן, כןכן, כ :שי רוזנצו

 . 80%התשובה היא  אילן דולב:

ויג   -80%קל, כאילו לא יודע  100%ב כן, עזו :שי רוזנצו

  -ב 100% : משה אופיר

ויג אנחנו מנצלים את רוב הזה, וזו הסיבה שבזמנו  :שי רוזנצו
הגדלנו את זה, כדי שזה יסתדר לנו, אם יאשרו לנו 

עד? ממשרד הפנים אז אנחנו נהיה בסדר. מי ב
 חבר'ה מי בעד? פה אחד הוחלט. 

ת האשראי רומסגמאשרים פה אחד להאריך תוקף  החלטה:
, בסך כולל של 2019של המועצה לשנת 

בחשבונות החח"ד בבנקים לפי ₪  4,470,000
 הפירוט הבא: 

סניף כפר סבא:  –)א( בנק לאומי לישראל בע"מ 
1,300,000  .₪ 

ת"א:  סניף ראשי –)ב( בנק אוצר החייל בע"מ  
1,200,000 .₪ 

 :סניף קרני שומרון –)ג( בנק מזרחי טפחות  
1,970,000 .₪  

כמו כן מאשרים את משכון ההכנסות העצמיות של  
המועצה להבטחת האשראי לרבות הכנסות עצמיות 

 ממים וביוב. 

מסגרות אשראי אלה וחשבונות החח"ד כאמור  
כפופים לאישור משרד הפנים ולתנאים ולהוראות 

 טופסי הבנקים הנהוגים בעניין זה. עפ"י

 



   

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

7 

  2018נת לשבור התמיכות למוסדות צי.חלוקת תקציב 5

 המצ"ב.  25.11.18עפ"י פרוטוקול ועדת תמיכות מיום   

חלוקת תקציב התמיכות למוסדות  5הלאה סעיף  :שי רוזנצוויג
 . אילן קח את זה גם אתה. 2018ציבור לשנת 

ין מתאריך בישיבת מועצה שלא מן  אילן דולב:  11.6.18המני
לסדר היום בנוסח הבא:  1ניתנה החלטה בסעיף 

-אחד את התבחינים למתן תמיכות ל פהרים מאש
. עשינו את זה מעט באיחור, אבל אישרנו. 2018

מזכיר שלשנה הבאה סוכם באותה ישיבה שתוקם 
ועדת משנה לעניין תמיכות, שהרכבה יהיה תואם 

כה, כדי לעשות להרכב ועדות התמיכה שכיהנו עד 
בשל הקרבה לבחירות הן . 2019תבחינים לשנת 
והן הוועדה המקצועית לא  ותתמיכועדת המשנה ל

עסקו עד כה בנושא. שורה תחתונה התכנסה ועדת 
תמיכות מקצועית שמונה מנכ"ל, יועץ משפטי וגזבר. 
עברנו על החומרים שהגישו העמותות ושלחנו לכם 

מסמכים שהגישו את הניקוד כפי שאנחנו ראינו וה
החלטות בעצם, או כל  2העמותות. צריכים לקבל כאן 

 2תבקשו, אנחנו ראינו שצריך לקבל ש אחרתהחלטה 
החלטות. החלטה ראשונה זה לחלק את תקציב 

 2018התמיכות שהוא נקבע בתקציב המועצה של 
 ₪.  260,000בסך של 

 ₪?  260,000 : משה אופיר

ר אחד סקטורים. יש לנו סקטוה 2-כן. לחלק את זה ל אילן דולב:
ל או קבוצה של תמיכות שנקראת נוער, שבדרך כל

ים שם בני עקיבא והצופים או הצופים ובני ישמג
עקיבא, תלוי איך מסתכלים על זה. והקבוצה השנייה 
שזה ספורט, שנכון להיום מי שמגיש שם זה 

 הכדורסל וקבוצת השחייה. 

ויג חינים, שינינו את מה שקרה זה ששינו את התב :שי רוזנצו
וכשעשינו את החישובים ראינו שבפועל,  יםהתבחינ

הוועדה המקצועית, ראתה שבפועל  ,צםה בעראו פ
נעשה פה כביכול איזה עיוות שאף אחד לא צפה 
אותו ולא ראה אותו. הכדורסל ירד דרמטית והשחייה 

 עלתה באופן לא פרופורציונלי. 

, כי כשעלו כאן שי זה נשמע לי מה זה מוזר : אורית שגיא
אני זוכרת אפילו שאני בעצמי שאלתי והיו התבחינים 

ששאלו את זה, האם השינוי בתבחינים  מהעוד ככאן 
 -משנה מהותית, והוצגו לנו חישובים שמראים

ויג  פספסו את זה.  :שי רוזנצו

  -אז אם פספסנו את זה אנחנו צריכים : אורית שגיא
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 פספסנו את זה.  :שי רוזנצוויג

 לראות איך אנחנו מתקנים את זה.  : שגיא אורית

  -לא, לא : משה אופיר

  -רגע שנייה :גנצווישי רוז

 אני רוצה להעיר על זה.  : משה אופיר

ויג אני רק אשלים, בסדר אין בעיה, לפי מה שאני ראיתי  :שי רוזנצו
  -פה, כן פספסנו אני אומר לכם, מי שעשה את זה

  וקול ולקרוא אותו.צריך להיכנס לפרוט : אורית שגיא

ויג ינו שם, כן, יש לי את הפרו :שי רוזנצו זה פה, ה טוקולכולנו הי
ינו שם, אישרנו את התבחינים. כנראה שלא  כולנו הי
עשינו הפרדה או לא עשינו קריטריונים כגון ספורט 
יחידני לעומת ספורט קבוצתי, כי במקומות אחרים 

דרמטית יש, זה מוסיף / מוריד ניקוד. הכדורסל ירד 
בחלוקה החדשה. הכדורסל התקשה להתקיים, הם 

₪,  100,000של  וםת לסככבר הודיעו לנו שמתח
המשמעות של זה סגירת הפעילות. מה שאני חושב, 

 זה בסדר אם אני ממשיך אותך? 

 כן, אני רציתי להמשיך עוד קצת, אבל תמשיך.  אילן דולב:

ויג י, אז רק לחדד את זה :שי רוזנצו י, אוקי , כי להגיע... הדרך אוקי
 -היחידה

, שי זה לא רק תךתקן אודרך אגב אני אבל חייבת ל  :לוי-דליה נחום
הכדורסל, זה העמותה של מכבי, במכבי אלפי מנשה, 

 זה לא רק הכדורסל. 

ויג  הקבוצות, בסדר.  16על כל  :שי רוזנצו

 כל קבוצות הליגה.   :לוי-דליה נחום

  -עצרתי שםשאני אמשיך רגע מאיפה  אילן דולב:

 אני רוצה להעיר, אחרי שתסיים.  : משה אופיר

ראשון צריך לקבל החלטה איך לחלק  ברשד רתימא אילן דולב:
את הכסף בין שתי הקבוצות של הפעילות שאנחנו 

. ודבר שני זה איך לחלק, אנחנו שלחנו ןבה תומכים
לכם את חלוקת האחוזים מהכסף שאתם תקצו לפי 

ראינו באמת עיוות ביחס עמותות. כמו ששי אמר 
לשנה שעברה, במיוחד בספורט, וזה בעיקר בגלל 

גישה מספר משתתפים ביחס ה בוצת השחייהשק
חניכים, לעומת שנים  188לשנים קודמות של 

חניכים. למה? כי  56קודמות שזה היה בסביבות 
קבוצת, אני מזכיר לכם בישיבת המועצה, בישיבה 



   

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

9 

, אם אני לא הקודמת שדנו בנושא הזה, משה שאל
טועה, נכון משה שאל האם אפשר להכניס גם את 

יינים שאותה עמותה שחמה ואת כל ההדגיגונים פני
נותנת להם שירות, והתשובה הייתה כן לפי 
התבחינים באמת הם יכולים להכניס, וזה מה שהם 
עשו, ולכן נוצר העיוות בעצם, נוצר מצב ששתי 

או יותר  הקבוצות השחייה והספורט והכדורסל פחות
עם אותו משקל, כך שקבוצת הכדורסל ניזוקת 

מזכיר לכם  רקתקבל. אני  מבחינת התמיכה שהיא
שבשנה שעברה התמיכה שניתנה לקבוצת הכדורסל 

 ₪.  22,600והשחייה הייתה ₪  117,000הייתה 

 של אלפי מנשה?  עמותת השחייה אגב היא שלנו : אורית שגיא

 -הם מתאמנים פה אצלנו אילן דולב:

ויג ן.  :שי רוזנצו  שוחים תחת הוד השרו

ן, אבל והם שוחים תחת הוד אילן דולב: ו פעילות ז השרו
 שמבוצעת עבור ילדי ותושבי הרשות. 

ויג   -מאחר :שי רוזנצו

ין הזה.  : משה אופיר  אני רוצה להגיד משהו בעני

עוד דוגמא, זה מזכיר למשל את  אתן שנייה, אני אילן דולב:
רה. ליד שרה יש את העמותה הפעילות של יד ש

ה, ויש את הסניפים הגדולה שנקראת יד שר
יישוב. כל רשות מקומית או ל מיים שנמצאים בכהמקו

תומכות בתחום  ןת המקומיות כשהיורוב הרשו
 ותומכות ביד שרה בסניף המקומי. אז ז ןהרווחה ה

  -התפיסה גם לגבי

 אני לא חושבת שזה אותו דבר.  : אורית שגיא

 זו התפיסה.  ולב:אילן ד

 אפשר להגיד משהו?  : משה אופיר

 ימתי. , אני סיכן בבקשה אילן דולב:

י, בואו נעשה לפי סדר, משה.  :וזנצוויגר שי  אוקי

קודם כל אני רוצה להגיד לכם, אנחנו כל פעם מעלים  : משה אופיר
את זה שמהבחינה המשפטית תומכים בקבוצות 

הו אחר, ממש בשחיינים פה, לא מעבירים כסף למיש
תומכים בשחיינים פה. הקריטריונים ששונו באמת 

שונו בצורה  לאבצורה דרמטית, הם הם לא שונו 
דרמטית, מה שכן שונה זה מה שהוא אמר שהכניסו 
את כל אלה שמשתתפים בקבוצות השחייה, החל 
מהצעירים ביותר עד לבוגרים, כאשר יש קריטריון 

סל לגבי מי מהם משתתף בליגה, אז בכדור
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משתתפים בליגה ככה וככה קבוצות וקיבלו דירוג על 
 2ים רק ינתפים מתוך כל השחיזה. ובשחיינים משת

  -קבוצות בליגה, וקיבלו

 דירוג נמוך יותר.  : אורית שגיא

ניקוד עבור רק מי שמשתתף בליגה. אבל המספר  : משה אופיר
הכולל של כל אלה שמשתתפים בקבוצות השחייה, 

טית את המאזן. הקריטריונים זה מה ששינה דרמ
 נשארו אותו דבר, המספרים עלו. 

ו כדורסל  2012-נית האב שעשתה בתכשימו לב מתוך  :יגשי רוזנצו
הוכח כספורט המוביל לעומת שחייה, שהוא בכלל 
מדורג בספורט היחידני ולא ראשון שני או שלישי. 

 זאת אומרת יש הבדלים שצריך לעשות אותם. 

 אני לא סיימתי לדבר. רגע, רגע,  : משה אופיר

י גם עם אילן על אני מכיר את כל הדברים ודיברת : משה אופיר
ין, יש פה בקריטריונים גם ניקוד לגבי ענפים ענה י

ון שיצא כזה עיוות, למרות שלפי  מועדפים, מכיו
התוכנית של אלפי מנשה גם שחייה זה מועדף, זה 

תי העדפה לקבוצ ורשום שם, אבל אילן הסביר לי שז
יבידואלי מה... מקודם, משהו בסגנון הזה, ולא לאינד

צוינות לפי מ זה לניקוד. עידוד אז לא הכנסנו את
דעתי יש הרבה מאוד בשחייה, מצוינות לא פחות כמו 
כדורסל אבל לא הכנסנו את זה, שלא יהיה עיוות, לא 

שינויים  ועיוות אני לא קורא לזה עיוות, שלא יהי
 2-לא קיבלו השחייה ב יותר מידי דרמטיים. אז

לה ניקוד, לא לגבי מצוינות ולא לגבי הדברים הא
שתיאורטית היו צריכים ת נפים מועדפים למרוע

לקבל, אבל עזוב לא נכנס לזה, זה כבר בשוליים. 
 39נוצר מצב באמת אחרי הקריטריונים שנכנסו של 

. לפי דעתי אם יש אכן למועצה סכום של 61
עזור לכדורסל פה אני מנסה גם ל₪,  260,000

ותמיד ₪,  260,000דליה, אם יש אכן סכום של 
, אתה זוכר מה תרנים לספורט קצת יואנחנו נות

שעשינו בזה, קצת יותר לא הרבה, אם ניתן 
לצופים ₪  ₪120,000,  120,000-ו₪  140,000

ולבני עקיבא, שזה פחות או יותר מה שהם קיבלו 
  -בשנה שעברה

ויג  דומה.  :שי רוזנצו

לספורט, אני חושב שהכדורסל יוכלו ₪  140,000-ו : אופירה מש
 יה בסדר. יהוזה הכול ₪  100,000-לקבל את ה

השאלה היא במה אתה פוגע בנוער, אתה פוגע  : אורית שגיא
 בצופים. 

 מה? לא, זה לא פוגע בצופים.  : משה אופיר
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 למה?  : אורית שגיא

  -לא, כי הצופים  :לוי-דליה נחום

 תמיד החלוקה הייתה ככה.  : משה אופיר

 ובני עקיבא זה שלהם.   :לוי-דליה נחום

 וי? לא הבנתי. ינאז מה הש : ת שגיאריאו

  -בין עמותת הכדורסל לבין השחייה. מה שייצא אילן דולב:

 לא, מה שמשה עכשיו הציע, מה הוא הציע?  : אורית שגיא

יוק, הוספנו ביחס לשנה שעברה, אני אומר לכם בד אילן דולב:
 ני לא טועה. לטובת הצופים, אם א₪  10,000הוספנו 

 כמה?   :לוי-דליה נחום

 לתקציב התמיכות. ₪  10,000 אילן דולב:

 כמה הצופים קיבלו לפני שנה? אתה זוכר?  : משה אופיר

 ₪.  95,000 אילן דולב:

  -אז במה שאני₪.  95,000 : משה אופיר

ויג  ₪.  15,000בני עקיבא  :שי רוזנצו

, תכף אני אעשה 76%כפול ₪  120,000הצעתי זה  : אופירה מש
  -את החישוב

פוגע בצופים, אני מבינה שהוא  זההשאלה מה  : ת שגיאריאו
  -מציע

  -זה מוסיף להם אילן דולב:

 להוריד את זה.  : אורית שגיא

  -לא, הוא לא הציע להוריד לצופים. הוא הציע אילן דולב:

 ר. להוריד מהנוע : אורית שגיא

ויג ן, אפשר לעשות עכשיו שלא תבחינים, ולעשות  :שי רוזנצו חייקי
 קריטריונים. ש יו את העברות האלה? יעכש

 לא, יש תבחינים.  : עו"ד חייקין ברוך

ויג   -אני לא רוצה :שי רוזנצו

 אני רוצה לתת לכם עוד הערה אחת.  : עו"ד חייקין ברוך

רק את השלב  שנייה, שנייה, מה שמשה הציע זה אילן דולב:
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, זה איך לחלק את הכסף, את הראשון שאני אמרתי
 איך לחלק אותו. , ₪ 260,000-ה

ין לא יכול לעשות את זה כרגע.  :נצוויגוזשי ר  אתה עדי

למה? הוא יכול לעשות, המועצה צריכה לקבל  אילן דולב:
  -החלטה איך לחלק את הכסף

 בין שתי הקבוצות. ₪  260,000-את ה : משה אופיר

  -בין שני ה לן דולב:יא

 זה בסדר.  : משה אופיר

 פים. בין שני הענ אילן דולב:

 ר? סדזה ב : משה אופיר

 זה כן.  אילן דולב:

י.  : משה אופיר  אוקי

 איך אני יכולה לדעת שזה בסדר, לא הבנתי.  : אורית שגיא

 אגיד לך מה היה בשנה שעברה. אני  אילן דולב:

  -להחליט משמעויות, כדי אני רוצה להבין : אורית שגיא

 אני אסביר לך.  אילן דולב:

 בסדר. זה אם  : אורית שגיא

  -אסביר לך, אני אסביר לך. בשנה שעברה ינא אילן דולב:

ויג  ובצדק.  :שי רוזנצו

₪.  110,000מה שקבוצת הנוער קיבלו זה היה  אילן דולב:
המשמעות של זה זה ₪.  120,000השנה משה מציע 

 , נכון? נדמה לי 70%-ש

  -לצופים 76% : משה אופיר

  -₪ 10,000-מ 76% אילן דולב:

 ₪.  92,000שזה  : קין ברוךחיי עו"ד

נוסף לצופים ביחס לשנה שעברה ולבני ₪  7,600 אילן דולב:
 עקיבא יתווסף החלק הנותר. 

ויג  ₪.  15,000בני עקיבא ₪  95,000צופים  :שי רוזנצו

  -בסדר? זה לגבי אילן דולב:
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 נכון? ₪  110,000זה  :וויגוזנצשי ר

 זה היה בשנה שעברה.  אילן דולב:

ן.  :יגזנצוושי רו  נכו

והצופים ₪,  10,000השנה אנחנו מוסיפים עוד  :לבאילן דו
ובני ₪,  102,000שזה יוצא ₪,  7,000יקבלו עוד 

הם יקבלו ₪  15,000עקיבא במקום שיקבלו 
 10,000זו המשמעות. תוספת ₪,  18,000בסביבות 

לתחום הנוער. עכשיו אנחנו מדברים על תחום ₪ 
  -הספורט. בשנה

 ₪.  29,000כמעט ו לא, בני עקיבא יקבל : ירמשה אופ

 למה?   :לוי-דליה נחום

  -בשנה שעברה₪  15,000למה?  אילן דולב:

 אילן.  24%כפול ₪  120,000 : משה אופיר

 . 24%למה  27% :לוי-דליה נחום

ה לפי הקריטריונים, זה ז 24%כפול ₪  120,000 : משה אופיר
 בערך. ₪  29,000יוצא 

ויג  ץ ישראל. אראחוז בשטחים זה לא כמו ב :שי רוזנצו

 אילן, הבנת אותי?  : משה אופיר

 נכון אתה צודק. ₪  28,000 אילן דולב:

 אז כמה הצופים?  : אורית שגיא

  -בואו נראה כמה אילן דולב:

 ₪.  102,000 :לוי-דליה נחום

 לא, לא, לא.  אילן דולב:

זה מה ₪,  29,000ובני עקיבא ₪  92,000הצופים  : משה אופיר
  -שייצא לפי ה

 כמה הם קיבלו בשנה שעברה?   :לוי-נחום דליה

 אז הצופים הורע מצבם?  : אורית שגיא

ויג   -₪ 3,000-הורע מצבם ב :שי רוזנצו

 כן, כן, כן.  אילן דולב:

ויג אומר. אני בכלל חושב שצריך לתת לפי מה שהוא  :שי רוזנצו
ן  לוועדה י המקצועית של התמיכות לדון בעני
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עיוות, אתה רואה  שהוהתבחינים שוב, נוצר פה איז
  -שהכדורסל זה לא מתכנס, לאור גם מה שאתה אומר

  -גם אל תשכחו שאנחנו : אורית שגיא

ויג   -נבחן את זה שוב :שי רוזנצו

  -חתומים על הסכם : אורית שגיא

 מסקנות.  ןגיעו לאותמסקנות, י ןאם יגיעו לאות :רוזנצוויג שי

  -שי אל תשכח ש : אורית שגיא

קודם כל קריטריונים אי אפשר לשנות בדיעבד. אבל  : ירמשה אופ
 אנחנו יכולים פה להסתדר... 

ויג אנחנו צריכים עד סוף החודש, אם את הכספים האלה  :שי רוזנצו
  -לא נקבל אותם עד סוף ה

נית הבראה של אל תשכחו שאנחנו חתומים על תכ : שגיא אורית
 העמותה. 

 בדיוק.   :לוי-דליה נחום

ו  שמה?  :יגשי רוזנצו

אנחנו חתומים על תכנית הבראה, יש התחייבות של  : אורית שגיא
  -המועצה מול העמותה

ויג בסדר, אנחנו צריכים להעביר להם את הכספים  :שי רוזנצו
  -האלה

 כן. כן,  : משה אופיר

ויג פים האלה צריכים לעבור עד הם מחכים להם. הכס :שי רוזנצו
ה ימים, תשבו סוף החודש. מה שאני מציע, קחו כמ

שם להתכנס, בשבוע הבא אנחנו נעשה ישיבה לא מן 
ן, כדי לעשות את כל ועדות המועצה, מה שלא  המניי
נעשה ברגע זה, ואז אנחנו עושים גם את זה. מקובל 

 זה בסדר אילן? נעשה את זה.  על כולם? מי בעד?

חליטים פה אחד לדחות את הדיון בנושא ולקיים מ החלטה:
ינים ובקריטריונים ובאופן חלוקת דיון מחדש בתבח

 התמיכות ע"י הגופים המוסמכים לכך.

 

 .מינוי נציגים לכהונה מטעם המועצה בגוף המנהל של 6

 ( בע"מ. 1987החברה הכלכלית לפיתוח אלפי מנשה )  

י :רוזנצוויגשי  המועצה בגוף המנהל של נציגים לכהונה מטעם  מינו
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 החברה הכלכלית. נמשיך חבר'ה? 

 אילן, אתה שמעת מה אני הצעתי?  : פירמשה או

ו אילן דולב:   -לשבת 

 לא, מבחינת הסכומים.  : משה אופיר

ויג  בסדר, קחו את זה אוף ליין אחר כך.  :שי רוזנצו

 יתך אחרי זה. טוב, אני אדבר א : משה אופיר

ויג חיל למנות חברי דירקטוריון בחברה צריך להת :שי רוזנצו
יים היום, אבל צריך הכלכלית, לא אומר שזה יסת

 להתחיל עם זה. 

 למה זה לא יסתיים היום?  : משה אופיר

ויג חברי  1/3. 1/3, 1/3, 1/3-אני מיד אסביר, מורכב מ :שי רוזנצו
-די המועצה ואנשי סגל בכיר מקרב עוב 1/3מועצה, 

ירקטורים מקרב עובדי נציגי ציבור. מינוי ד 1/3
ועץ המועצה ונציג ציבור חייבת חוות דעת הי

המשפטי של המועצה, הם צריכים לעמוד בתנאי 
הסף. רק לאחר מכן אישור של מליאת המועצה. 

מרובה לחידוש הרכב דירקטוריון קיימת חשיבות 
דיון החברה ולהמשך פעילות הסדירה שלה, לרבות 

ואישור  2017ואישור הדו"ח הכספי של שנת 
החלטות של הקוורום המצומצם בדבר זכות החתימה 

ופתיחת חשבון בנק במיוחד לטובות פרויקט  בחברה,
הקמת פארק העסקים החדש שנעשה לאחרונה. 
המועצה פרסמה קולות קוראים להגשת מועמדויות 
 לכהונה מטעם הציבור בגוף המנהל, ואני יכול לעדכן

הגישו טפסי שעד כה רק מיכאל תבור ואילן רוזנברג 
מועמדות כנדרש, וצריך לעודד אנשים פה לשלוח 

 as soon asא את הטפסים, ולהגיש אותם למל

possibleברשותנו .-  

 ... ביקשת מהם?  : משה אופיר

 ביקשתי כן.   :לוי-דליה נחום

ויג ין את הזה, אז :שי רוזנצו אני  בסדר, אבל הוא לא הגיש עדי
  -אומר

 עניין הזה. יש לי הצעה ל : משה אופיר

ויג  אני רק אסיים את המשפט?  :שי רוזנצו

 תסיים.  : ירמשה אופ

ויג  בסדר?  :שי רוזנצו
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 בסדר.  : משה אופיר

ויג חוות הדעת של היועץ המשפטי לגבי שני הנציגים  :שי רוזנצו
האלה שהם כשירים, עומדים בתנאי הכשירות, אינם 

הן כדירקטורים בחברה. אנחנו נצטרך פסולים לכ
לים את המינויים הבאים בישיבת המועצה להש

לא כל כך יכולים לסגור  הבאה, ברור לנו שאנחנו
. יש לנו מספיק זה, 4, 4, 4היום, אני דווקא הולך על 

  -אנחנו

 אבל מה אומר התקנון?  : משה אופיר

ויג  . 12או  9אתה יכול לעשות או  :שי רוזנצו

 ? 9או  12 : ירמשה אופ

ויג רוצה להציע פה את המתווה לחברה  כן. אני :שי רוזנצו
  -הכלכלית

שאתה אומר נבחן בפעם הקודמת ונפסל, אז זה מה  : אורית שגיא
 נשמע לי מוזר. 

ו  : משה אופיר  , זה מה שאני יודע. 3, 3, 3פעם קודמת הי

ויג ר מי אני יכול להציג את כל המועמדים ואחר כך לאו :שי רוזנצו
זאת אומרת אם  שיתאים מנציגי הציבור אז להחליט,

 . 3, אז נחזור למתכונת של 3יהיה לנו רק 

 ? 4ואם יהיה  : חייקין ברוך עו"ד

ויג   -אז אנחנו 4ואם יהיה  :שי רוזנצו

  -תצטרך גם עובדים וגם נציגי ציבור : עו"ד חייקין ברוך

 . 1צריך עוד צריך גם עובד וגם מכל מגזר אתה   :לוי-דליה נחום

 . 1/3, 1/3, 1/3מגזר את צריך, אתה צריך מכל  : עו"ד חייקין ברוך

ויג י :שי רוזנצו   -ודעים מהאז אתם 

  -אני מציע שאנחנו : משה אופיר

ויג  ומקסימום נוסיף בהמשך, אפשר?  3נאשר  :שי רוזנצו

 בסדר, בהמשך נבדוק.  : עו"ד חייקין ברוך

ויג י, אז בואו  :שי רוזנצו   -פשוטאוקי

 ה זה הכי קל. קודם כל חברי מועצ : משה אופיר

ויג ויג, משה  :שי רוזנצו אופיר, אלי מקרב חברי מועצה שי רוזנצו
כהן. איפה שנראה לכם משהו אז פשוט תעצרו אותי. 
ן, גיתית לסר, דוד  מקרב עובדי המועצה: יעקב אוחיו
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סלטר. זה אנשים שגם צריכים לעמוד בתנאי סף 
ן, שנ י, זה מה יש כרגע. נצטרך בהמשך תואר ראשו

 . להחליף

  -קובי עוזב עוד חודש : אורית שגיא

ויג בסדר, רק להזכיר, פרי הייתה בחברה רק להזכיר,  :שי רוזנצו
הכלכלית, זאת אומרת בדיוק מאותם זה. מקרב נציגי 
הציבור כרגע יש לנו את מיכאל תבור ואילן רוזנברג, 

כל לאשר עוד שהגישו ונמצאו מתאימים, אנחנו נו
  -שמות כאשר גם ערן אביטל

 רגע יש לי הערה.  : עו"ד חייקין ברוך

ויג  כן.  :שי רוזנצו

 כמה אנשים יש פה?  : יקין ברוךעו"ד חי

ויג   -כדי לסגור את ה 1כרגע חסר עוד  :שי רוזנצו

 . 1נציג ציבור חסר  : משה אופיר

ויג  . 1נציג ציבור  :שי רוזנצו

 י לא זוכר את... אנ : עו"ד חייקין ברוך

 -ל הקוראיש בקו : אורית שגיא

 צריך יחס מסוים של אנשים.  : עו"ד חייקין ברוך

ויג   -חסר, מראש אני אומר :שי רוזנצו

 רגע, בקול הקורא היה תאריך יעד?  : אורית שגיא

 לא.   :לוי-דליה נחום

 אפשר להגיש גם עכשיו, זה לא איזה.  : משה אופיר

  -ל אם אנחנו כבר מאשריםלא, אב : אורית שגיא

ויג   -לא היה תאריך יעד :שי רוזנצו

 אז אנחנו סוגרים את זה.  : אורית שגיא

  -אנחנו רוצים בהקדם כדי :ויגשי רוזנצו

 הוא פנה לקובי, הוא פנה לקובי, חלק מהדברים יש.   :לוי-דליה נחום

ויג י, אז אני לא אצטרך להשלים. הכול בסדר :שי רוזנצו   -אוקי

ין הזה : אופירמשה    -אני מציע בעני

כל מי שיוגש בהמשך ויימצא מתאים, אני אומר מי  :נצוויגשי רוז
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  -ראשוני שיגיש ראשון נמצא

לא, זה לא עובד ככה שי, אם יש דד ליין אז צריך  : אורית שגיא
להודיע לאנשים שכל מי שלא יגיש עד תאריך מסוים, 

 כבר... לא יהיה רלוונטי. כרגע אתה מאשר את מי ש

ויג  וגש, אילן אתה זוכר? מה הדד ליין שה :שי רוזנצו

 עד ישיבת המועצה הנוכחית.  :אילן

  -אני שואלת, זה היה כתוב אז : אורית שגיא

ויג  זה גם מה שאני זוכר. אנחנו נוכל לאשר.  :שי רוזנצו

השאלה לא אם הוא אמר, השאלה אם הציבור שראה  : אורית שגיא
  -את הקול הקורא הזה

ויג יש לנו את הייעוץ המשפטי,  ראו יש לנו את האנשים, :שי רוזנצו
בואו נקבע שעד ישיבת מועצה הבאה בשבוע הבא, 
זה הדד ליין להשלמת כל הטפסים. מי שלא יכול 

  -להמשיך להשלים את זה עד אז

 אז תאשר את נציגי הציבור בישיבה הבאה.  : אורית שגיא

 . 1ור אבל חסר רק נציג ציב : משה אופיר

ויג ן יש את מיכאל ויש את אם נחוש צורך אח :שי רוזנצו ר כך, נכו
 אילן. 

את מיכאל ויש את אילן, ואני אז אני אומר לך. יש  : משה אופיר
  -הבנתי שדליה רוצה שהנציג שלה

ויג   -רוצה את משה :שי רוזנצו

 גם אני אמרתי...  : אורית שגיא

ויג   -זה לא דליה רוצהזה לא דליה רוצה סליחה,  :שי רוזנצו

 בקשת. דליה מ : משה אופיר

ויג ן, דליה לא קשורה, משה :שי רוזנצו   -משה גוברי

י.   :לוי-דליה נחום  לא קשור אלי

ויג גוברין הגיש מועמדות לקול קורא, אני שמעתי גם על  :שי רוזנצו
ערן אביטל שהגיש ואנשים הגישו, זה לא קשור 

 לדליה. 

 ור אליי. ממש לא קש  :לוי-דליה נחום

ויג ומרים שימו לב תהיה לנו בעיה, כי מראש אנחנו א :שי רוזנצו
לם בקרב ההרכב המסתמן הוא לא משקף ייצוג הו

 נשי. 
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ן.   :לוי-דליה נחום  נשי, נכו

ויג   -אז זה משהו שאנחנו נצטרך :שי רוזנצו

 למה?  : משה אופיר

ויג ו.  :שי רוזנצו  אולי לעבוד עלי

 ? למה לא משקף : משה אופיר

ויג  מי נמצא, רק גיתית.  כי אין מספיק, תסתכל :שי רוזנצו

 איפה פורסם הקול קורא?  אלי כהן:

 ר המועצה. באת  :לוי-דליה נחום

 באתר המועצה?  אלי כהן:

ויג כן. אני חושב שגם פרסמו את זה בפייסבוק אבל  :שי רוזנצו
 בעיקר באתר המועצה. 

 באתר המועצה.   :לוי-דליה נחום

ניסינו להעיף את  שלחנו את זה גם בוואטסאפ, אנחנו :וויגשי רוזנצ
זה בכל מיני דרכים, אנחנו נצטרך להתאמץ יותר, 

 ד שתהיה נציגה, אוקיי? אני אשמח מאו

 אפשר לפרסם את זה בקבוצות של...  :דוברת

ויג אפשר הכול, אנחנו נעשה את זה. אני רק אומר מה  :שי רוזנצו
מציע לאשר בינתיים, שיש כרגע זה מה שיש, אז אני 

 אני יכול? 

 בינתיים כן.  : ייקין ברוךעו"ד ח

ויג  ה, מי בעד? אני מציע בינתיים לאשר את השמות האל :שי רוזנצו

 בסדר גמור.  : משה אופיר

  -לא יודעת יש לי קצת בעיה עם זה : אורית שגיא

ויג  אז דברי, מה הבעיה? אז אנחנו מדברים.  :שי רוזנצו

 ם. י אנחנו סוגרים את הדלת למועמדים אחריכ : אורית שגיא

ויג  -תשמעי רוב ה :שי רוזנצו

ין פתו : אורית שגיא ח צריך לראות את בעיניי אם הקול הקורא עדי
 כל השמות ואז לאשר, אחרת מה עשית בזה? 

הקול הקורא אבל יצא בלי שום קשר לישיבה הזאת,  : משה אופיר
  -חודשים אם אני לא טועה 5יצא לפני 
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י, אבל אתה יודע ל  :לוי-ליה נחוםד   -אאוקי

 או שנה אפילו.  : משה אופיר

ויג לעוד שבוע. נדחה אוקיי תקשיבו, בואו נדחה את זה  :שי רוזנצו
את זה לעוד שבוע, אבל עוד שבוע אנחנו נצטרך 
להיות מוכנים עם שמות, כי אנחנו צריכים כבר 

 לעבוד. 

 בסדר.   :לוי-דליה נחום

ייצוג נשי. ותשתדלו שיהיו נשים, באמת שיהיה  : וךעו"ד חייקין בר
אחרת זה לא יעבור בוועדה. זה עובר לוועדה, וזה 

 לא יעבור בוועדה. 

ן, אין פה, רק אישה.  : אופיר משה  נכו

ויג אני יכול לנצל את העובדה שאנחנו משודרים בלייב  :שי רוזנצו
ולכל הציבור להיכנס לאתר האינטרנט, לקרוא את 

א, אנחנו צריכים אתכם נציגים בחברה הקול קור
 לכלית. הכ

 צריך נשים.  :דוברת

ויג ן לנו י :שי רוזנצו יצוג נשי הולם, נשים, כמובן שאנחנו צריכים, אי
לכן אנחנו צריכים את העזרה שלכם. מי בעד לדחות 

 את זה לישיבת המועצה הבאה? 

 ... תלמדו ממליאת המועצה.  : עו"ד חייקין ברוך

וי חנו נצטרך מי בעד לדחות את זה לשבוע הבא, ואנ :גשי רוזנצו
 להיות מוכנים? פה אחד. 

 בסדר, למה לא.  : משה אופיר

ויג  . בסדר :שי רוזנצו

מחליטים פה אחד לדחות את הדיון בנושא על מנת  :החלטה
ליתן אורכה נוספת לנציגי ציבור להגיש את 

 מועמדותם לכהונה זו.

 

 ים איכות הסביבה .מינוי נציג המועצה לאיגוד ער7

ן.    שומרו

י נציג המועצה לאיגוד ערים. רק רוצה לעדכן  :ויגשי רוזנצו מינו
ת יו"ר איגוד ערים ככה כדרך אגב, ביקשו ממני להיו

ן. אני שוקל את זה. מעבר  באיכות הסביבה בשומרו
לזה כרגע כמו ברשויות המקומיות גם באיגוד 
 מתחילה קדנציה חדשה, כל רשות מקומית ממנה
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ה את נציג מטעמה, לנו יש כבר אחד כזה שעוש
העבודה קוראים לו מאיר. אנחנו צריכים עד למליאת 

גוד עם עדיפות למינוי המועצה, עלינו למנות נציג באי
עובד רשות. עד כה נציג המועצה מאיר ברקאי מנהל 
מחלקת שפ"ע. אני מציע כרגע עד שלא זה, לאשר 

 . את מאיר שוב שימשיך להיות שם הנציג

  -ילים על מה התפקידאתה יכול להגיד כמה מ : אורית שגיא

 עוד מעט הוא פורש לפנסיה לא?  : משה אופיר

 ציג הזה? של הנ : אורית שגיא

ויג איגוד ערים איכות הסביבה שומרון האינטרס שלו  :שי רוזנצו
הוא באמת כל מיני, הוא מתעסק החל משפכים כל 

היא לא מזהמת מיני זיהומי אוויר, לראות שבנייה 
, אני לא יודע ין בדקויות, סתם בדקתי  פולשת וכו' עדי

ם לישמניה זה משהו שמעניין אותם, אז פחות. זה א
  -ם, מים באופן כלליטיהור מי

אז הנציג שלנו, מה התפקיד שלו? מה הוא עושה  : אורית שגיא
 שם? 

ויג הנציג שלנו כנראה, ממה שאני הבנתי, זה לייצג את  :שי רוזנצו
צריך אינטרסים של אלפי מנשה. אם יש דברים שה

להביא לידיעתנו הם מביאים. בדרך כלל אם יש להם 
הוא עושה שם, משהו אז הם מפרסמים, בדיוק מה 

אני לא יודע, אני לא זוכר שבישיבות הקודמות 
במועצות הקודמות הדבר הזה עלה אי פעם לזה, אני 
רוצה כרגע לאשר אותו, לשבת איתו, להבין מה 

אם הם תפקידו. שאלתי גם בראשי רשויות אחרים 
ין לדבר יודעים, אז התשובות היו ... אבל יש דד לי

ין הוא עוד שבוע  משהו אני חושב. נאשר הזה, הדד לי
 אותו ואני רץ. 

 חייב להיות עובד מועצה?  : משה אופיר

ויג  רצוי אומרים.  :שי רוזנצו

י, אבל בסדר  :לוי-דליה נחום   -רצו

לקצין איכות  פנה אליי מישהו שיש לו תעודת הסמכה : משה אופיר
סביבה תושב. הוא שאל אותי אם הוא יכול להציג 

 מועמדות לזה. 

ו אני אומר מאחר ומאיר כבר מכיר את העבודה, בואו  :יגשי רוזנצו
ו, נבחן, נבין   -נאשר אותו עכשי

 בינתיים נאשר.   :לוי-דליה נחום

ויג חן את התפקיד ואת... שלו ואולי לא, הוא רוצה. נב :שי רוזנצו
עוד כמה חודשים שאנחנו רוצים להחליף, וזה נחליט 
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 בסדר מבחינתי. מי בעד? 

ן לי : משה אופיר  בעיה עם זה.  אי

ויג י ועדות מועצה.  :שי רוזנצו  פה אחד. מינו

 דרך אגב נושא תחנות הכוח יצא משם, זה בסדר.  :שירי זיידמן

ויג  א משם? תחנות הכוח יצ :שי רוזנצו

 לא, אני שואלת.  :שירי זיידמן

ויג  כן.  :שי רוזנצו

מאשרים פה אחד למנות את מאיר ברקאי, מנהל  החלטה:
המועצה, כנציג מועצה מקומית  של מחלקת שפ"ע

אלפי מנשה במועצת איגוד ערים איכות הסביבה 
 שומרון. 

 

 .מינוי ועדות המועצה. 8

ו נתכנס על רוב הוועדות. טוב, אנחנו בוועדות. אנחנ :שי רוזנצוויג
ת חובה הן חשובות ודחופות לפעילות מן הסתם ועדו

: ועדת ןהשוטפת של המועצה. אני אמנה כמה מה
, ועדת ערר לארנונה, ועדת הנחות. יש כמה מכרזים

 חובה, אני לא אציין את כולן.  ןשה וועדות כאל

 בואו נתחיל אחד אחד.  : משה אופיר

ויג   -ה אחד אחדאני לא רוצ :שי רוזנצו

 וצה? מכרזים אתה ר : משה אופיר

ויג אני רוצה היום רק את מכרזים ועל השאר, יש לנו  :שי רוזנצו
עליה, נלעס את זה טוב כמו  ישיבה, אנחנו נשב

שצריך ואז, על מנת שלא נעלה פה ויהיו פה... בואו 
נתחיל עם מכרזים. אני מציע לוועדת מכרזים את 

אייל רוזנפלד ואלי כהן. עו"ד שלומית ארצי כיו"ר, 
 התנגדות? למישהו יש פה 

 לא.  : משה אופיר

ויג חנו הוועדה הזאת היא דחופה, כי יש מכרזים שאנ :שי רוזנצו
ינו תקועים במשך חודש. אני אתן  כרגע תקועים, הי
לכם דוגמא, חטיבה צעירה בגבעת טל. אם לא 
ו, שנה הבאה היא צריכה  יתחילו לבנות אותה עכשי

ר בנויה. אז המכרז הזה כבר היה תקוע, להיות כב
ועכשיו משחררים פה איזה פקק היסטרי. מי בעד 

ן חברי עו"ד שלומית ארצי, אייל רוזנפלד ואלי כה
 המועצה? 
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 בהצלחה.  :שירי זיידמן

ויג  פה אחד.  :שי רוזנצו

 והצבעה על היו"ר.  : עו"ד חייקין ברוך

ויג  אחל לך בהצלחהיו"ר עו"ד שלומית ארצי, אני מ :שי רוזנצו
התפקיד הזה במשך בתפקידך, כאחד שעשה את 

ן לי  קדנציה שלמה, תפקיד קשה, מאתגר, אבל אי
הטובה ביותר. גם יש  ספק שאת תעשי אותו בצורה

אנשים טובים ואתם תיכנסו מהר. ככול שאני אוכל 
לעזור לכם ותצטרכו קצת טיפים וזה, אז לרשותכם. 

לעניינים, בסדר? נעשה גם ישיבה ואני אכניס אתכם 
משנה לתמיכות, על מנת  חשבתי להעלות את ועדת

  -שנוכל גם, ועדת המשנה לתמיכות

 הא לתמיכות.   :לוי-דליה נחום

ויג בסדר? יש את הוועדה המקצועית ויש את ועדת  :שי רוזנצו
בסך הכול צריך המשנה לתמיכות, ככה היא נקראת. 

 חברי מועצה, נכון?  3שם 

 כן. כן,  : משה אופיר

ויג טיינר כיו"ר, משה אופיר חבר, אני מציע את רחל ש :שי רוזנצו
  אלי כהן חבר. יש למישהו השגות?

  -משה מה : אורית שגיא

 בסדר.  : שה אופירמ

 מה... בתמיכות...?  : אורית שגיא

כן, נציג אחד שלך ואחד של שי ואחד שלנו, זה  : משה אופיר
  -בסדר. זה תואם את מה ש

ו הוועדות האלה,  2-מי בעד? פה אחד. אנחנו נסיים ב :יגשי רוזנצו
 -את שאר הוועדות אנחנו נעשה

 ועדת הנחות אתה לא רוצה לעשות?  :דובר

 ועדת ביקורת חשובה מאוד.  : אופירמשה 

ויג ועדת ביקורת אם אתה רוצה שנעלה את זה פה, אני  :שי רוזנצו
ן  חושב שזה פחות, כי אתה יודע שפה זה גם, אי

 . הסכמה

 רים האלה לגמור. אז אפשר למלגות כל הדב : משה אופיר

ויג  אני יכול את ועדת הנחות להעלות.  :שי רוזנצו

ו : משה אופיר ן,   עדת הנחות. נכו
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  -ועדת הנחות :שי רוזנצוויג

ועדת הנחות זה חשוב, כי יש תושבים שמחכים  אילן דולב:
 להנחות. 

 הנחות כן, בסדר.  : משה אופיר

 ואנחנו לקראת סוף שנה.  אילן דולב:

ויג  מציע את שירי ואת אורית, שירי יו"ר ואורית חברה.  :שי רוזנצו

  -אז אני רוצה לדבר על זה לא, אבל אני ביקשתי, : אורית שגיא

 אורית תהיה היו"ר.  : משה אופיר

 כי אני ביקשתי להיות יו"ר הוועדה הזאת של הנחות.  : אורית שגיא

 ככה סוכם. כן, כן,  : משה אופיר

ויג  שירי את מסכימה?  מה את אומרת :שי רוזנצו

 כן.  :שירי זיידמן

ויג י, אז אני מציע :שי רוזנצו   -אוקי

 וגם שלומית בוועדה.  : משה אופיר

ויג  חברי מועצה.  2לא, זה רק  :שי רוזנצו

 חברים.  2לא, רק   :לוי-דליה נחום

ויג  בסדר?  :שי רוזנצו

 ... מועצה.  : משה אופיר

ויג ודע כי הייתי בוועדה הזאת. כן, כן, האמן לי, אני י :שי רוזנצו
אני מברך את אורית, בואו רק נצביע. מי בעד ועדת 

  -נה, אורית מלכההנחות בארנו

 אורית שגיא בשבילך.  : אורית שגיא

ויג אורית שגיא גם בשבילך יו"ר ועו"ד שירי זיידמן  :שי רוזנצו
  -חברה

  בסדר חברה. : משה אופיר

ויג אותך, גם את התפקיד הזה  מי בעד? פה אחד. מברך :שי רוזנצו
 עשיתי. 

 מה עם סמים, ביטחון?  : משה אופיר

ויג  המועצה אופיר בפעם הבאה זה ייקרה. חבר  :שי רוזנצו
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מאשרים פה אחד את בחירת הרכבי ועדות החובה  החלטה:
 הבאות:

)א( ועדת מכרזים: עו"ד שלומית ארצי )יו"ר(, אייל 
 וזנפלד ואלי כהן. ר

שגיא -רנונה: אורית מלכה)ב( ועדת הנחות בא 
 )יו"ר( ועו"ד שירי זיידמן. 

ר )יו"ר(, )ג( ועדת משנה לתמיכות: רחל שטיינ 
 משה אופיר ואלי כהן.

 

  ראש המועצהומ"מ סגן בחירת עו"ד שירי זיידמן ל.9

 .)בתואר(  

ת להצבעה אני רוצה לפני שאנחנו מסיימים להעלו :שי רוזנצוויג
 ת או אחד? הצבעות נפרדו 2מ"מ וסגן, זה 

 איזה סגן. לא, מ"מ הוא גם סגן.  : עו"ד חייקין ברוך

 התפקיד. זה אותו   :לוי-דליה נחום

ן ל : עו"ד חייקין ברוך   -אתה מתכוו

ויג  אז אני אומר תפקיד אחד מ"מ שהוא גם סגן?  :שי רוזנצו

 כן.  : עו"ד חייקין ברוך

ויג זיידמן אני רוצה להעלות לבחירה את עו"ד שירי  :שי רוזנצו
כמ"מ ראש המועצה וסגן ראש המועצה. מי בעד? 

 תודה רבה, מאחל לך בהצלחה. 

 תודה רבה.  :שירי זיידמן

ויג אנחנו נסגור את ההקלטה, תודה לכולם ונתראה  :שי רוזנצו
 בישיבה הבאה בעוד שבוע.

סדר )א( מסכימים פה אחד להוסיף את הנושא ל החלטה:
 היום.

ם פה אחד את בחירתה של עו"ד שירי )ב( מאשרי                 
לפי  לסגן ומ"מ ראש המועצה )בתואר( זיידמן
קומיות )בחירת לחוק הרשויות המ א()14סעיף 

 .1975-כהונתם(, תשל"הו ראש הרשות וסגניו
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ן  יעקב אוחיו

 המועצה  מנכ"ל
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