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 26.12.18 – 3מן המניין מס' שלא מועצה ישיבת 

 
 :היוםר על סד

 בחירת יתר ועדות המועצה. .1

י נציגים לכהונה בגוף המנהל של חכ"ל אלפ"ש ) .2  ( בע"מ.1987מינו

שעבוד הכנסות המועצה לטובת הפעילות השוטפת בבנק דקסיה  .3

 חודשים. 18למשך 

 .2018חלוקת תקציב התמיכות למוסדות ציבור לשנת  .4
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ישיבה שלא מן  אתו פותחים שלום לכולם, אנחנ :שי רוזנצוויג
. עוד מעט משה ואורית שהלכו לדבר 3המניין מספר 

  -בחוץ יצטרפו אלינו. רוצה לעדכן

מה שדיברנו אני לא מדבר, אני מדבר על דברים  : משה אופיר
 חדשים. 

ויג אני רוצה לעדכן בכמה דברים לפני שנתחיל. פורום  :שי רוזנצו
מתחילה  החירום הכלכלי שהקמנו עובד, התמונה

תגבש, היא די קשה, אנחנו עובדים על תכנית ואני לה
מקווה מאוד שבקרוב מאוד כבר יהיה לנו מתווה 
לדבר הזה ואנחנו נציג אותו. היום נפגשתי עם ראש 

  -הממשלה

 עם ראש הממשלה?  : משה אופיר

ויג כן, כן נפגשתי עם ראש הממשלה במשרד ראש  :שי רוזנצו
כות מיקיצוץ בתהממשלה, העליתי את נושא ה
 בהסעות, והוא הבטיח לנסות לעזור. 

 טוב מאוד.  : משה אופיר

ויג הצטרפתי גם לצוות חדש שהוקם של ראשי יש"ע  :שי רוזנצו
שעובדים ישירות מול צוות חדש שיוקם בצד של 
משרד ראש הממשלה, מקווה שבזמן הקרוב שיש לנו 
עד הבחירות נצליח לייצר שם הצלחות. עוד עדכון, 

ן, הרה ארגון שלנו ך לנו תהליהתח בנושא הרה ארגו
מול מפע"ם אני ביקשתי וקיבלתי מנטור שיוצמד לי, 
ובהמשך גם לחלק מראשי המחלקות, וזה משהו 

ו.   שקורה כבר עכשי

ועדכון אחרון זה שבמסגרת קואליציונית הגענו 
 ןלהסכמה בנושא הוועדות, ועדות חשובות שאות

ין צרעוד  חנואנ ןאנחנו נמנה היום, וחלק מה יכים עדי
ן. אז אם אפשר להתחיל כבר לפי   -לדו

 אני רציתי להגיד משהו.  : משה אופיר

ויג  כן.  :שי רוזנצו

  -אתמול בכנס הנבחרים : משה אופיר

 חדשים.  שלומית ארצי:

לא חדשים עכשיו, אני כבר חוזר בי שלא יתקיפו  : משה אופיר
ו  אותי, נפגשתי עם חברי מועצה מהר הדר. הם בסוצי

כמובן, אבל גם הם סובלים מאותה  8-אנחנו ב 9
בעיה שאין להם מקורות הכנסה, אין להם אזור 
תעשייה ואין להם כל הדברים האלה, וגם להם כמובן 

בכלל, והם הולכים לפעול  9-קיצצו את כל... כי הם ב
ין הזה באיז דרך לבוא למדינה ולהגיד:  שהיובעני

ן לנו ש 9אוקיי אנחנו  ת הכנסה פרט רוום מקואבל אי



   

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

4 

 לזה. 

אז אני מציע, אני חושב שהם עושים איזה עניין עם 
עוד כמה מקומות כאלה, כאילו רמה גבוהה אבל 
תכלס אין להם שום מקורות הכנסה. כדאי לבוא 

  -איתם, אני מציע לבוא איתם בדברים

ויג   -אני יכול :שי רוזנצו

 יש שם ראש מועצה חדש גם.  : משה אופיר

קוראים לו חיים מנדל שקד, חיים מנדל שקד הצטרף  :נצוויגשי רוז
לקבוצת וואטסאפ שאני פתחתי שקוראים לה סוציו 
גבוה וחסרי הכנסה, צרפתי לשם חוץ מחיים, שאותו 

צרפתי, עוד כמה ראשי רשויות, גם את אורנית, אני 
לא יודעים זה כנראה את מה ומה שחברי המועצה 

ובהחלט  י,תנעתשהוא סיפר להם מתהליך שאני ה
  -אנחנו מתכוונים לעבוד בצורה משותפת

 בסדר.  : משה אופיר

ויג ו, אז  :שי רוזנצו ן עיוות בנושא הסוצי כדי להתניע מדינית תיקו
 מה שהיה... במקום והוא כבר מתבצע. קובי בבקשה. 

אם אלפי מנשה תצטרף לאשכול ערי איו"ש אז זה  : אוחיון יעקב
ם רוחביים כאלו איבנושהמטרה שלו, לטפל  וגוף שז

 עם הרבה עוצמה מול משרדי הממשלה. 

ויג  יעלה בקרוב במועצה.  :שי רוזנצו

 רגע, איך אתה קורא לגוף הזה?  : משה אופיר

ויג  אשכול איו"ש.  :שי רוזנצו

ן.  : אוחיון יעקב  אשכול ערי יהודה ושומרו

 אז אלה נושאים כלכליים דווקא.  : משה אופיר

  .לא לא, : אוחיון יעקב

ויג לאו דווקא, ואנחנו ננהל על זה שיחה בהנהלה  :שי רוזנצו
  המקצועית, ואחרי זה נביא את זה למועצה. 

 

 בחירת יתר ועדות המועצה. .1

בחירת יתר ועדות  - סעיף ראשון על סדר היום : אוחיון יעקב
המועצה, מאחר ולא נתגבשו הבנות על כל ועדות 

שיו עכאנחנו המועצה, אז זה לא, היתר לא מדויק, 
נרחיב בנושא. אנחנו נתחיל עם ועדות החובה. ועדת 

  -ביטחון בטיחות ומל"ח, אני מקריא שמות על פי
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 תקריא.  :שי רוזנצוויג

 לפי השקף.  : משה אופיר

 על פי מה שהסכמתם, כן?  : אוחיון יעקב

 אז תקריא את השמות.  : משה אופיר

ן עו"ד שלומית  א,ית שגירשי רוזנצוויג הוא היו"ר, או : יעקב אוחיו
ארצי, אריה זיסמן קב"ט המועצה ורכז הוועדה, אבי 
מאיסי רבש"צ, בנצי נחל רמ"ט מל"ח, מאיר גובסי 
סגן רמ"ט מל"ח, רס"פ תומר יהודה משק אלפי 
מנשה, יניב ברזילי מפקד צוות חילוץ והצלה, ממפקד 

מאיה גור קב"ט מוסדות  ,מד"א נקבל את השם שלו
אדיב, אריק דואה, אהוד  סיור, יוצחינוך, ברק בן 

דוד, אפי ארנפלד, דרור מגן, בן בן אלי, יוחאי שלב, 
ן וגיל גרינשפן.   מירי בר חיים, מומי ועקני

ויג  מי בעד?  :שי רוזנצו

 אפשר לאשר את הוועדה הזאת?  : אוחיון יעקב

ויג ן, מאחל  :שי רוזנצו פה אחד, ועדה חשובה יש פה צוות מצוי
 לכולם בהצלחה.

יו"ר,  ועדה לאיכות הסביבה שפ"ע, עו"ד שירי זיידמן : קביעחיון וא
אייל רוזנפלד, אלי כהן, מנכ"ל המועצה, מאיר ברקאי 
מנהל מחלקת שפ"ע, נציג המשרד לאיכות הסביבה 
שנקבל את שמו, אמיר בר חיים, יוסי נגולה, אווה 

י, רינה קאשי, גבי סוויסה,  ן שפירא ואסף רונלו
 אהרוני. 

 י בעד? מ :צוויגנשי רוז

י, לא דיברנו עליו  : משה אופיר רגע, רגע, דיברתי עם אהוד לו
מעוניין להצטרף, מישהו  מקודם, אבל אהוד לוי

 מתנגד? 

ויג את השם אהוד לוי, ובואו נבקש את  בוא תוסיף :שי רוזנצו
אישור הוועדה, בסדר? תקריא שוב את השמות זריז 

 בתוספת. 

 הקראת.  : משה אופיר

י.  : בן יעקואוחי  לא, אני אוסיף רק את אהוד לו

ויג י, אז השמות שהוקראו :שי רוזנצו   -אוקי

 כתבתי פלוס אהוד לוי.  : אוחיון יעקב

 כן.  : משה אופיר
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 מי בעד? בהצלחה.  :שי רוזנצוויג

ועדת חובה נוספת זו ועדה להנצחת זכרם של נרצחי  : אוחיון יעקב
אלי  ן,זיידמ יהטרור. רחל שטיינר יו"ר, עו"ד שיר

  -כהן, חגית הרשקו, אייבי מוזס

 הרשקוביץ.  : משה אופיר

 מה?  : אוחיון יעקב

 חגית הרשקוביץ דרך אגב.  : משה אופיר

 כן, זה מה שמסרו לי.  : אוחיון יעקב

ויג לא, באקסל צריך להגדיל את הזה, כדי לראות את כל  :שי רוזנצו
 השם. 

 יץ. באני מתקן חגית הרשקו : אוחיון יעקב

 חברי מועצה.  1/3יש לך  :ד חייקין ברוך"וע

 חברי מועצה כן.  3ובראיין אבר. יש לי פה  : אוחיון יעקב

 זה בסדר, זה בסדר.  : משה אופיר

ויג  מי בעד? פה אחד.  :שי רוזנצו

 רחל שטיינר היא היו"ר.  : אוחיון יעקב

ויג  בהצלחה.  :שי רוזנצו

ם. עו"ד שלומית נים המסוכינגע הסמבועדה למאבק  : אוחיון יעקב
חיון מנהלת -ארצי יו"ר, רחל שטיינר, אירית רמון

המתנ"ס, מפקד החטיבה רשמתם לי, רס"ב תומר 
יהודה מש"ק אלפי מנשה, גדי מנהיים מנהל על"א, 
אילנית סהר מנהלת מחלקת רווחה, אורלי פרלמן 
ן, אורית לנצ'נר, ליאור  מנהלת מחלקת חינוך, שי זקי

 קד. ש י ומירבתחמו, אסף תור

ויג  מי בעד? פה אחד.  :שי רוזנצו

 פה אחד.  : אוחיון יעקב

ויג  בהצלחה.  :שי רוזנצו

ועדות רשות, ועדת כספים, ועדת פורום חירום  : אוחיון יעקב
 כלכלי. 

 מה זה כספים והשקעות?  אילן דולב:

 ועדת השקעות עוד לא נבחרה.  : אוחיון יעקב

ויג  ה בעבר. ראככה נק ,זו ועדת כספים :שי רוזנצו
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ן לנו הרבה השקעות אז נהגנו בעבר לעשות  אילן דולב: ון שאי כיו
 את ועדת כספים גם כוועדת השקעות. 

ויג  אורית מה, זה היה ככה?  :שי רוזנצו

 כן, אפשר לעשות את זה.  : משה אופיר

 ... זה ביחד.  : אורית שגיא

ויג י, אז ועדת כספים והש :שי רוזנצו  עות. קזה ביחד? אוקי

אז אני כותב ועדת כספים, רק שתדעו שוועדת  : יון יעקבחוא
 השקעות היא ועדת חובה. 

 כן.  : משה אופיר

ועדת כספים והשקעות וגם תחת פורום חירום כלכלי,  : אוחיון יעקב
עו"ד שירי זיידמן יו"ר, אייל רוזנפלד, משה אופיר, 

 אילן דולב גזבר המועצה ומנכ"ל המועצה. 

אמרנו שהפורום חירום כלכלי הוא נפרד  בלשי א : אאורית שגי
  -מוועדת הכספים

 בואו תגידו לי.  : אוחיון יעקב

 הוא רחב יותר.  : אורית שגיא

ויג ן, אנחנו לא ממנים אותו פה.  :שי רוזנצו  נכו

 למחוק את המילים פורום חירום כלכלי? : אוחיון יעקב

 י. כלירום כלחכן, ועדת הכספים היא לא פורום  : אורית שגיא

מקבל את התיקון מוחק את הכותרת פורום חירום  : אוחיון יעקב
 כלכלי. 

ויג  זו רק ועדת כספים והשקעות.  :שי רוזנצו

מה שבחרנו עכשיו פה אחד זה ועדת כספים  : אוחיון יעקב
 והשקעות, בסדר? ועדה לחדשנות ושירות לתושב. 

ויג  רגע, אתה רוצה להצביע.  :שי רוזנצו

ן  רו פה אחד. אמ : יעקב אוחיו

 אמר פה אחד.  : משה אופיר

ויג  כן?  :שי רוזנצו

 הא אתה לא הצבעת?  : משה אופיר

ויג  אני לא הצבעתי, אז בואו נעשה את זה עוד פעם.  :שי רוזנצו
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 שי לא הצביע, שי מתנגד.  : משה אופיר

ויג  מי בעד? פה אחד.  :שי רוזנצו

רוזנפלד יו"ר,  ילושב, איתועדה לחדשנות ושירות ל : אוחיון יעקב
י,  אלי כהן, ערן אביטל, אילן רוזנברג, אלברטו בר נו
משה אור, אבי יחזקאל, ורד הלל, ניקי לביא, דנה 

ן, יוסי מזרחי.   אהרו

ויג  מי בעד?  :שי רוזנצו

 פה אחד?  : אוחיון יעקב

ויג  פה אחד, תודה.  :שי רוזנצו

היו"ר,  ואמועצה ההועדה לנגישות עירונית, מנכ"ל  : אוחיון יעקב
גיתית לסר מהנדסת המועצה, מאיר ברקאי מנהל 
מחלקת שפ"ע, אילנית סהר מנהלת מחלקת רווחה, 
אורלי פרלמן מנהלת מחלקת החינוך, אלחנן 

ן.   גבריאלי, רויטל אבודגה וחיה מירו

ויג  מי בעד?  :שי רוזנצו

 רגע, פה אין חברי מועצה?  : עו"ד חייקין ברוך

 מועצה.  רים חבריכיצלא  : משה אופיר

 זה ועדת רשות.  : אוחיון יעקב

ועדת רשות, ועדת רשות לפי התקנון רבע מחבריה  : עו"ד חייקין ברוך
צריך להיות חברי מועצה. אתם פה הקמתם ועדה 

  -מקצועית לגמרי. אם אתם רוצים להקים

 רק עובדי מועצה ונציגי ציבור.  : משה אופיר

ו םכלומר א : עו"ד חייקין ברוך מכוח התקנון אלא ועדה ה עדזו לא 
ן לי  נוספת של גורם מקצועי שאתם רוצים להקים, אי

 בעיה עם זה, תהיה ועדה ממליצה למועצה. 

  -אם אתם רוצים ללכת : אוחיון יעקב

 אבל זה לא ועדה של המועצה.  : עו"ד חייקין ברוך

  -כוועדת רשות, אז צריך לבחור : אוחיון יעקב

 ז לא צריך חברי מועצה. א ממליצה ועדה לא, : משה אופיר

 חברי ועדה לוועדה הזאת, כי זה רבע.  2לצרף  : אוחיון יעקב

 -לא, לא, לא : משה אופיר

ויג  כוועדה ממליצה אני לא יכול למנות אותה?  :שי רוזנצו
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 חייקין אמר שלא צריכים.  : משה אופיר

  -לא, אני אומר : עו"ד חייקין ברוך

ויג   -ניקצועית שאה מדוע :שי רוזנצו

אתם רוצים להקים ועדה מקצועית שתביא המלצותיה  : עו"ד חייקין ברוך
 בפני המועצה? 

ויג  כן.  :שי רוזנצו

 היא לא ועדה של המועצה?  : עו"ד חייקין ברוך

 כן.  : משה אופיר

 בסדר.  : עו"ד חייקין ברוך

ן. בואו נתקדם.  : משה אופיר  אז לא צריכים חברי מועצה, נכו

  -מביאה את ההמלצות למועצהא הי : חיון יעקבוא

 מה ההמלצה המקצועית אבל שכן יהיו או לא?  : אורית שגיא

בדיוק, תראו היא תביא את ההמלצות בפני, היא  : עו"ד חייקין ברוך
צודקת, היא תביא את ההמלצות בפני הנהלת 

  -המועצה

 בפני הנהלת המועצה לא לפני המועצה.  : אוחיון יעקב

 לת המועצה תצטרך להביא את זה למועצה. נהה : ייקין ברוךד ח"עו

ויג  אני בעד. :שי רוזנצו

 זה בסדר.  : משה אופיר

ויג  מי בעד?  :שי רוזנצו

 בסדר.  : משה אופיר

ויג  פה אחד.  :שי רוזנצו

 טוב, ועדה מקצועית בסדר?  : אוחיון יעקב

ויג ועדה  לועדה מקצועית. ציין את זה גם בפרוטוקו :שי רוזנצו
 מקצועית. 

י. ועדה להענקת מלגות לסטודנטים, עו"ד  : יון יעקבחוא אוקי
שלומית ארצי יו"ר, מנכ"ל המועצה, רחל שטיינר, 
אילן רוזנברג, אוראי ניר אל, רונן שפיר, מירב שקד 
ואורלי פרלמן מנהלת מחלקת חינוך. אפשר פה 

 אחד? 

ויג  מי בעד?  :שי רוזנצו
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 ? כי... אין לך פה רבע. צהכן ועדה של המועזה  רגע, : עו"ד חייקין ברוך

 חברי מועצה.  3יש פה  : משה אופיר

 ? 3יש פה  : עו"ד חייקין ברוך

 לפי דעתי כן.  : משה אופיר

 . 2לא,  : אורית שגיא

 אני רואה.  2 אילן דולב:

 כמה יש?  : משה אופיר

ויג  שלומית ורחלי.  :שי רוזנצו

 הא סליחה טעיתי.  : משה אופיר

 יו"ר בוועדת רשות חייב להיות חבר מועצה. ש י : עו"ד חייקין ברוך

 כן, הוא חבר מועצה.  : משה אופיר

 אז בסדר, תעבור.  : עו"ד חייקין ברוך

 הלאה.  : אוחיון יעקב

 רגע, אישרתם?  : עו"ד חייקין ברוך

 כן.  : אוחיון יעקב

 בטח.  : משה אופיר

ויג  עוד ועדה מקצועית.  :שי רוזנצו

הבאה היא ועדה מקצועית, כדי שלא  דהאז גם הווע : ון יעקבחיוא
  -יהיה

ויג  נכון, שממליצה להנהלת המועצה.  :שי רוזנצו

ן גונן יו"ר, ד"ר  : אוחיון יעקב ועדה להגנה על בעלי חיים, ד"ר שרו
ן, אילן רוזנברג,  עידית גינטיר, טל שטיינר, שירה זקי

י.   איתן פינזרו ואווה לו

וי קשנו להקים, זה עלה בימי בעד? ועדה חשובה ש :גשי רוזנצו
בכל מיני פורומים לאור הצורך, אז אני תולה הרבה 

 תקוות בוועדה הזאת, בהצלחה. 

ו ועדות מקצועיות.  : אוחיון יעקב  אלה הי

ויג  קואליציה.  :שי רוזנצו

 אין מושג כזה.  : אוחיון יעקב
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  -הלאה, שאר הוועדות :שי רוזנצוויג

  -נות ואתם תביאו אותםהבהוועדות שטרם נתגבשו   :אוחיון יעקב

  -רגע מכרזים כבר : משה אופיר

ויג  מכרזים, תמיכות והנחות.  :שי רוזנצו

  -מה שהחלטנו אני לא : אוחיון יעקב

 תמיכות, תמיכות.  : משה אופיר

ויג  עשינו.  :שי רוזנצו

 מה שעשינו אני לא חוזר.  : אוחיון יעקב

 מקצועי.  התמיכות ז אילן דולב:

עשינו. יש ועדה מקצועית ואתם מיניתם ועדת משנה   :אוחיון יעקב
  -לתמיכות בישיבה

 בישיבה הראשונה.  אילן דולב:

 היה ועדת תמיכות?  : משה אופיר

 כן, כן.  : אוחיון יעקב

 אז סליחה, לא סימנתי פה.  : משה אופיר

ועדת  למה אתה לא קובע שוועדת הנהלה היא : עו"ד חייקין ברוך
 הקואליציה? 

ן   -לא, הם : עקבי אוחיו

 ועדת הנהלה במהות שלה היא ועדת הקואליציה.  : עו"ד חייקין ברוך

כן, אבל הם לא רוצים להרכיב את כל חברי המועצה  : אוחיון יעקב
 כוועדת הנהלה. 

 הבנתי.  : עו"ד חייקין ברוך

 הם דנים.  : אוחיון יעקב

ויג  סעיף הבא.  :שי רוזנצו

ול מה שנשאר לכם להחליט זה וקאז רק למען הפרוט : בן יעקואוחי
  -ועדת הנהלה

 רגע, מה עם הוועדה הכלכלית הזאת.  : משה אופיר

 החברה הכלכלית?  אילן דולב:

  -לא החברה הכלכלית : משה אופיר
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  -כשאתם תגבשו : אוחיון יעקב

  -ועדת חירום אילן דולב:

 פורום חירום.  : משה אופיר

  -א ועדהל פורום חירום כלכלי זו :ויגושי רוזנצ

 אז לא צריכים פה.  : משה אופיר

ויג אני לא חושב. אם חושבים ורוצים לאשר אותה,  :שי רוזנצו
כאילו אנשים באים אנשים הולכים שם, כל מי שיכול 

  -לעזור, אז אני לא רואה צורך פה לייצר פה שמות

  -אז רק אני רוצה להגיד : משה אופיר

 בבקשה.  :וויגצשי רוזנ

ו, אני מבקש ש : משה אופיר לפורום הזה שלא מצביעים עלי
י, כי הוא כל הזמן שואל אותי   -להוסיף את אהוד לו

 זה לא כאן, זה לא לפרוטוקול.  : אוחיון יעקב

על ועדת כספים, אמרתי לו בוא תהיה בוועדה,  : משה אופיר
 תשחרר אותי. 

ויג  פשוטאין בעיה, אין בעיה.  ,אתה יכול להגיד את זה :שי רוזנצו
 חבר אותו, בסדר? תחבר אותו לקבוצה. ת

י, אז תוסיף אותו.  : משה אופיר  אוקי

ויג י :שי רוזנצו   -אין פה מה להוסיף, תפנה אלי

 תעביר לי את... אני אוסיף אותו לקבוצה.   :אייל רוזנפלד

ויג י, נושא שני, נושא שני.  :שי רוזנצו  אוקי

דת הנהלה, וער נשאר לכם להחליט על י אומנאז א : אוחיון יעקב
  -ועדת ביקורת

ויג   -בישיבת המועצה הבאה :שי רוזנצו

ועדת חינוך, הנהלת המתנ"ס, וועדה לפיתוח בר  : אוחיון יעקב
 קיימא, אני נתתי את השם הזה. 

 מה זה ועדת פיתוח בר קיימא? זה אני לא יודע.  : משה אופיר

 קיימות.  : אורית שגיא

ן  : יעקב ןאוחיו  ועדת פיתוח בר קיימא.  זהקיימות, השם הנכו

ויג הגנה על בעלי חיים, בעלי חיים אז הוא עשה את זה  :שי רוזנצו
  -קיימות הוא עשה את זה בר קיימא
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 משהו אני משאיר, אני משאיר איזה מורשת.  : אוחיון יעקב

 אני רוצה הסבר שאני אדע.  : משה אופיר

ויג   נו נתקדם.חבסדר, אנ :שי רוזנצו

 -וח בר קיימא זה כולל את כל המכלולתיפ : אוחיון יעקב

  -אנחנו מכינים לך הפתעה... פסל אנחנו עושים : אורית שגיא

 שמה?  : משה אופיר

 בכניסה ליישוב.  : אוחיון יעקב

ויג חבר'ה חבל, יש עוד כאלה שיש להם עוד אחר כך  :שי רוזנצו
 עוד... 

 ך? ר להתחיל בחינושטוב חינוך, אפ : משה אופיר

 אין חינוך.  : יאאורית שג

 אמרנו שלא התגבשה החלטה.  : אוחיון יעקב

ויג  רגע סליחה, משה אתה לא מקשיב, חבל.  :שי רוזנצו

אמרתי הוועדות שטרם נתגבשו הבנות על ההרכב  : אוחיון יעקב
  -ןהסופי שלה

ויג  אתה לא מקשיב.  :שי רוזנצו

כי  ך,ת, ועדת חינולה, ועדת ביקורהלהלן: ועדת הנ : אוחיון יעקב
 של הנהלה.  תנגזר וועדת ביקורת ז

ויג אני אגיד לך משה פשוט מתרגש שיש לו רצף כזה  :שי רוזנצו
 של בעד בעד, שהוא איבד את זה. 

 הנהלת המתנ"ס בוועדה לפיתוח בר קיימא.  : אוחיון יעקב

 בסדר, אוקיי בסדר.  : משה אופיר

ויג י, ס :שי רוזנצו  ה. קדימ 2יף עאוקי

 וסיף את אהוד לוי לפה? לה : אוחיון יעקב

 בסדר, אני לא ראיתי את זה.  : משה אופיר

מחליטים פה אחד למנות את וועדות המועצה  החלטה:
 כמפורט להלן:

 :ועדות חובה

אורית שגיא, עו"ד  : שי רוזנצוויג )יו"ר(,ועדת ביטחון בטיחות ומל"ח
ועצה/רכז מה שלומית ארצי, אריה זיסמן )קב"ט

)רבש"צ(, בנצי נחל )רמ"ט י הוועדה(, אבי מאיס
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מל"ח(, מאיר גובייסי )ס. רמ"ט מל"ח(, רס"ב 
תומר יהודה )משק אלפי מנשה(, יניב ברזילי 
)מפקד צוות חילוץ והצלה(, מפקד מד"א, מאיה גור 
)קב"ט מוס"ח(, ברק בן צור, יוסי אדיב, אריק 

ן, בן בן גדואה, אהוד דוד, אפי ארנפלד, דרור מ
ן וגיל  ריאלי, יוחאי שלו, מי בר חיים, מומי ועקני

 גרינשפיין. 

: עו"ד שירי זיידמן )יו"ר(, אייל ועדה לאיכות הסביבה )שפ"ע(
רוזנפלד, אלי כהן, מנכ"ל המועצה, מאיר ברקאי 
)מנהל מח' שפ"ע(, נציג המשרד לאיכות הסביבה, 

י, רינה קאש , יאמיר בר חיים, יוסי נגולה, אווה לו
 אהרוני ואהוד לוי. ף גבי סויסה, רונן שפירא, אס

: רחל שטיינר )יו"ר(, עו"ד שירי ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור
זיידמן, אלי כהן, חגית הרשקוביץ, אייבי מוזס, 

 בראיין אבר.  

: עו"ד שלומית ארצי )יו"ר(, רחל ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים
הלת המתנ"ס(, מפקד נחיון )מ-שטיינר, אירית רמון

ב תומר יהודה )מש"ק אלפי מנשה(, ס"החטיבה, ר
גדי מנהיים )מנהל על"א(, אילנית סהר )מנהלת 
מח' רווחה(, אורלי פרלמן )מנהלת מח' חינוך(, שי 
ן, אורית לנצ'נר, ליאור חמו, אסף תורתי, מירב  זקי

 שקד. 

לד, משה פ: עו"ד שירי זיידמן )יו"ר(, אייל רוזנועדת כספים והשקעות
 ר המועצה(, מנכ"ל המועצה. זבאופיר, אילן דולב )ג

 ועדות רשות:

: אייל רוזנפלד )יו"ר(, אלי כהן, ערן ועדה לחדשנות ושירות לתושב
אביטל, אילן רוזנברג, אלברטו בר נוי, משה אור, 
ן, יוסי  אבי יחזקאל, ורד הלל, ניקי לביא, דנה אהרו

 מזרחי. 

כ"ל מנ: עו"ד שלומית ארצי )יו"ר(, םועדה להענקת מלגות לסטודנטי
המועצה, רחל שטיינר, אילן רוזנברג, אוראי ניר 
אל, רונן שפירא, מירב שקד, אורלי פרלמן )מנהלת 

 מח' חינוך(. 

 ועדות מקצועיות )מייעצות(:

: מנכ"ל המועצה )יו"ר(, גיתית לסר )מהנדסת ועדה לנגישות עירונית
(, אילנית עהמועצה(, מאיר ברקאי )מנהל מח' שפ"

ה(, אורלי פרלמן )מנהלת וחסהר )מנהלת מח' רו
מח' חינוך(, אלחנן גבריאלי, רויטל אבודגה, חיה 

 מירון. 

: ד"ר שרון גונן )יו"ר(, ד"ר עידית גינטיר, ועדה להגנה על בעלי חיים
ן, אילן רוזנברג, איתן פינזרו  טל שטיינר, שירה זקי

 ואווה לוי. 
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הנהלת , יקורת, ועדת חינוךלה, ועדת בה: ועדת הנועדות שטרם נבחרו
 קיימא.-המתנ"ס וועדה לפיתוח בר

 

 ( בע"מ.1987)מינוי נציגים לכהונה בגוף המנהל של חכ"ל אלפ"ש  .2

 

ויג  היום?   2אפשר להתקדם לסעיף  :שי רוזנצו

י נציגים לכהונה 2סעיף  : אוחיון יעקב בגוף המנהל של  זה מינו
נתי בהחברה הכלכלית. בישיבה הקודמת ה

לאנשים להגיש  פתשביקשתם לתת הזדמנות נוס
מועמדויות, על אף שתדעו שהקול הקורא הזה רץ 
פעמיים כמעט חצי שנה, אבל נתנו הזדמנות נוספת, 

 2ובאמת בעקבות הקול הקורא המוארך הגישו עוד 
 מועמדויות. 

  -קובי מה אתה אומר על הרכב החכ"ל : אורית שגיא

 בדבר הזה?  כמה אנשים יש : משה אופיר

 , אם זה חוקי? זה אפשרי? 4, 4 ,4של  : אורית שגיא

 כן, כן, זה חוקי.  : אוחיון יעקב

 זה בסדר?  : אורית שגיא

  -כן, זה כבר נבדק. זה נבדק : אוחיון יעקב

ויג זה חוקי אנחנו צריכים קוורום, כדי לעבוד. קוורום  :שי רוזנצו
  אנחנו יכולים להשלים אותו תוך כדי תנועה.

מישיבה קודמת שהכנתי, אז כתבתי ם אני הקראתי ג : אוחיון יעקב
ולא יותר  5-ככה: הרכב דירקטוריון הוא לא פחות מ

חברי  1/3לפי היחס, כי התקנות מחייבות  12-מ
 1/3-אנשי סגל מקרב עובדי המועצה ו 1/3מועצה, 

ן, גם למען, אני  12נציגי ציבור.  ו חברי דירקטורי
וריון מכובד, גם תמיד טחושב שזה הרכב דירק

צריך שיהיה איזה קוורום מינימאלי כדי ו נעדרים
שיבואו לדון בעניינים כבדים, אז אמרתי שמי שנשאר 
תמיד ראש המועצה הוא חבר מכוח אותו יו"ר 
ן, ואנחנו נאשר אותו למען הפרוטוקול.  ו הדירקטורי
אני עדיין חבר שם, גיתית לסר חברה שם וזהו אין 

ה דתי מכוח זה שהיא סיימה את עבוריותר חברים, פ
שנים  3במועצה, נציגי הציבור מכוח זה שחלפו 

מתחילת כהונתם, זה על פי התקנות. עכשיו צריך 
  -לבחור

 שנים?  3נציגי ציבור זה  : משה אופיר

 כן.  : אוחיון יעקב
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 לא עד סוף הקדנציה?  : משה אופיר

ר מחדש. זה אצריך לבחור הכול מחדש. את כל הש : אוחיון יעקב
אני מבין שהגעתם להבנות אז , אומר שאתם צריכים

  -אני

 חוץ מעובדי מועצה לדעתי היו לנו שמות אחרים פה.  : אורית שגיא

  -לא, לא : אוחיון יעקב

ויג   -עוד מעט קובי :שי רוזנצו

 אז אני אעדכן.  : אוחיון יעקב

ויג  ... את כל השמות.  :שי רוזנצו

דעים יולעובדי מועצה, אתם  הזדמנות יאני נתת : אוחיון יעקב
שאחד מתנאי הסף זה גם אגב תואר ראשון, יש לנו 
מועמד שלא אושר על ידי היועץ המשפטי, על פי 
ן, כי זה תנאי סף.  ן לו תואר ראשו חוות דעתו, כי אי
הייתה אמורה להיות שם אילנית סהר, והיא טלפנה 
י ואמרה שהיא לא רוצה להגיש מועמדות  אלי

יש, גם ראש תג, הייתי מאוד שמח שהיא ןוריוטלדירק
  -המועצה

ויג אני העדפתי אותה כי רצינו נוכחות נשית בולטת,  :שי רוזנצו
 היא לא רצתה, לא נכריח אותה. 

 . האבל אורלי פרלמן כן הגיש : אוחיון יעקב

ויג  הא היא הגישה בסוף?  :שי רוזנצו

  -כן. אז אנחנו מבקשים : אוחיון יעקב

ין.  :ויגושי רוזנצ  זה מצו

להביא בנוסח ההחלטה כאמור, אגב כל המועמדים   :אוחיון יעקב
שמובאים היום, חברי מועצה לא צריכים חוות דעת 
ואין להם תנאי כשירות, רק עובדי מועצה ונציגי 
ציבור צריכים לעמוד בתנאי הסף והכשירות. נוסח 
ההחלטה אנחנו מאשרים פה אחד או ברוב חברי 

 יםמקווה פה אחד, למנות את הנציג הוועדה, אני
הבאים לכהונה בגוף המנהל של החברה הכלכלית 

( בע"מ, בכפוף לאישור 1987לפיתוח אלפי מנשה )
ועדת המינויים של משרד הפנים, כמפורט להלן: 
מקרב חברי המועצה שי רוזנצוויג הוא יו"ר מכוח 
ון ועל פי  הזה, אלי כהן ממלא מקום יו"ר הדירקטורי

ור אחר ישמלא כיו"ר הדירקטוריון טעון אמהתקנות 
  -כך של דירקטוריון החברה

ויג  החברה תתכנס בהקדם ואנחנו נדאג למנות אותה.  :שי רוזנצו
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היא תתכנס אחרי שוועדת המינויים תאשר. משה  : אוחיון יעקב
אופיר ואייל רוזנפלד. אז אני חוזר מקרב חברי 

יג יו"ר, אלי כהן ממל ו מקום  אהמועצה: שי רוזנצו
זנפלד. מקרב עובדי רויו"ר, משה אופיר ואייל 

קיימים,  2ויש המועצה אורלי פרלמן ודוד סלטר. 
כשאני אלך תביאו את המנכ"ל החדש, לאישור 
מחדש, אין מה לעשות. זה לא אחד פלוס אחד. 
ומקרב נציגי הציבור מיכאל תבור, אילן רוזנברג, 

וברין גמיכל רפאלי ואמיר צירקלביץ. משקיפים משה 
אותם אבל, צריך לאשר  שרוערן אביטל. לא צריך לא

 משקיפים? 

 משקיפים לא אבל מה זה המשקיפים האלה?  : עו"ד חייקין ברוך

ו  : אוחיון יעקב מותר גם, נתתם חוות דעת גם בקדנציה הקודמת הי
 משקיפים. 

ויג אני רואה בעין טובה שאנשים שהוגדרו כמשקיפים,  :שי רוזנצו
 הזה.  רזה חלק מהדב

 ן להם זכות הצבעה. איזה אנשים ש : משה אופיר

ויג  אין להם זכות הצבעה.  :שי רוזנצו

 ... זכות דיבור.  : משה אופיר

ויג  יש להם זכות דיבור, יש זכות דיבור.  :שי רוזנצו

ן זכות הצבעה.  : משה אופיר  אמרתי יש זכות דיבור ואי

ויג  מי בעד?  :שי רוזנצו

 ? ה על זהליש הגב שלומית ארצי:

ויג  ? על מה :שי רוזנצו

ן.  : אוחיון יעקב  אין הגבלה אבל אי אפשר להציף את הדירקטוריו

ן.  : עו"ד חייקין ברוך  זה משהו שהוא לא בתקנו

ויג אין הגבלה אבל אם יש עוד מישהו שתרצי להוסיף אז  :שי רוזנצו
נוסיף. אבל כרגע בואו זה, כדי שנוכל להתחיל 

 לעבוד. 

 בסדר.  :ישלומית ארצ

ויג   מי בעד? :שי רוזנצו

 פה אחד?  : אוחיון יעקב

ויג  פה אחד.  :שי רוזנצו

 פה אחד, יפה.  : אוחיון יעקב
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פה אחד למנות את הנציגים הבאים מאשרים  החלטה:
לכהונה בגוף המנהל של החברה הכלכלית לפיתוח 

( בע"מ בכפוף לאישור ועדת 1987אלפי מנשה )
 כמפורט להלן:  המינויים של משרד הפנים,

שי רוזנצוויג )יו"ר(, אלי כהן  ה:מקרב חברי המועצ 
מ"מ יו"ר בכפוף לאישור דירקטוריון החברה(,  –

 משה אופיר ואייל רוזנפלד.
 מקרב עובדי המועצה: דוד סלטר ואורלי פרלמן. 

מקרב נציגי הציבור: מיכאל תבור, אילן רוזנברג, 
 מיכל רפאלי ואמיר צירקלביץ. 

 וערן אביטל.שה גוברין ממשקיפים: 

 

סות המועצה לטובת הפעילות השוטפת בבנק דקסיה כנשעבוד ה .3
 חודשים. 18למשך 

שעבוד הכנסות המועצה לטובת הפעילות  3סעיף  : אוחיון יעקב
חודשים. הנושא  18השוטפת בבנק דקסיה למשך 

 יוצג על ידי גזבר המועצה. 

ת, רוב ראנחנו רוצים, בואו נתחיל את זה אח אילן דולב:
בדות עם בנק דקסיה עוהרשויות המקומיות בארץ ש
שנים. הם ביקשו  99-עושות שעבוד הכנסות ל

  -חודש 18מאיתנו גם שעבוד הכנסות, התעקשנו על 

 איזה חובות יש לנו?  שלומית ארצי:

הכנסות השוטפות שלנו, אנחנו משעבדים בעצם  אילן דולב:
יש לנו שהכנסת ארנונה, מים, ביוב לטובת החובות 

 בדקסיה זו השאלה.  נובדקסיה. איזה חובות יש ל

 מה יש לנו בדקסיה?  : משה אופיר

ן  אילן דולב: אז יש לנו שמה את חשבונות החינוך שלנו, והחשבו
ן. בחשבון השוטף סילוקין נמצאים כל  השוטף סילוקי
ההתחייבויות מול משכ"ל, כמו ניקיון, שמירה שהיא 

לשלטון המקומי, וחובות  תלא בחינוך, וכל מיני חובו
שלה כאלה ואחרים שמגיעים לבנק. ממלמשרדי 

בחשבון החינוך יש לנו את ההסעות, יש לנו ניקיון 
 ושמירה. 

אילן, שאלה לי אליך, אני רוצה להבין רגע משהו, אני  : אורית שגיא
מניחה כשאתה אומר חובות אתה מתכוון לסוג של 

 אשראי שיש לנו בבנק. 

  .כן אילן דולב:

 נק? בבמה גובה האשראי  : אורית שגיא

 הוא משתנה מזמן לזמן.  אילן דולב:
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 אבל יש מקסימום?  : אורית שגיא

  -לא, זה ללא הגבלה, זאת אומרת ככול שנכנסים אילן דולב:

ו יש לך חוב של  : אורית שגיא ון  15אם עכשי לא יודעת מה ₪ מילי
להסעות, הבנק מתיר את זה? זאת אומרת מה אתה 

  -כולי

חכה כצובר של חשבונות לתשלום, ומבבנק זה יושב  אילן דולב:
ברגע שנכנס כסף הם משולמים. אין התחייבות של 

  -הבנק

 כלפי צד שלישי?  : אורית שגיא

כלפי צד שלישי. אבל החשבונות יושבים ומחכים שם  אילן דולב:
 כשטר משכון לטובת אותו צד שלישי. 

  -ום לזהינור בעצם לתשלצאז הם סוג של  : אורית שגיא

 כן.  :לבאילן דו

 ועד היום היה שעבוד?  : אורית שגיא

 לא.  אילן דולב:

 זאת אומרת היה והסתיים?  : אורית שגיא

 לא, לא היה.  אילן דולב:

 אז מה השינוי?  : אורית שגיא

 לא היה ולא עשינו.  אילן דולב:

 למה?  שלומית ארצי:

 ?סמה השינוי בסטטו : אורית שגיא

תשלום לספקים, כמו למשל ם אנחנו רוצים להקדי אילן דולב:
המסיעים והשמירה, ולצורך זה אנחנו רוצים שהבנק 
כן ישלם להם עכשיו, ואנחנו נשלם לו את זה 

 בפריסה בעתיד. 

זאת אומרת אנחנו מייצרים על החובות סוג של  שלומית ארצי:
 הלוואה? 

 כן.  : אורית שגיא

 כן.  אילן דולב:

  -ות שלדמאנחנו לוקחים הלוואה ב : יאת שגיאור

 זה לא הלוואה זה אשראי ספקים.  אילן דולב:
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 אתה לוקח פה הלוואה אילן.  : אורית שגיא

ויג  כן, אשראי זה הלוואה.  :שי רוזנצו

 אשראי ספקים זה הלוואה.  אילן דולב:

ויג  אשראי ספקים זה הלוואה.  :שי רוזנצו

 לגמרי.  ןנכון לגמרי, נכו אילן דולב:

 הבנתי מה הסיפור.  לאכמה כסף?  : משה אופיר

 מה זה?  אילן דולב:

כמה כסף הם נותנים לנו אשראי ספקים או איך  : משה אופיר
 שתקרא לו? 

בעיקרון תראה היום אנחנו פתוחים אצלם בסביבות  אילן דולב:
 ₪. המיליון 

י, ועכשיו עם השעבוד כמה?  : משה אופיר  אוקי

ן ליימ אילן דולב:  ₪. ו

ו : משה אופיר   ן?עוד מילי

ון  אילן דולב:  ₪. לא, לא, סך הכול מילי

ן  : משה אופיר  ₪?על אותו מיליו

ן  אילן דולב:  ₪.על אותו מיליו

 שעבוד? בעבר הם לא רצו מאיתנו  : משה אופיר

 לא.  אילן דולב:

ן, יש כאן מצב חדש. לא, זה  : אורית שגיא לא, לא, משה זה לא נכו
  -אלא רצו בעבר לא שהם

 נחנו מחליפים כסף בכסף. א היום אילן דולב:

 יש פה מצב חדש.  : אורית שגיא

במקום שאנחנו נהיה חייבים לספק, הבנק נותן להם  אילן דולב:
  -את הכסף ואז אנחנו מחליפים נעל בנעל

ויג ן  :שי רוזנצו בואו נגיד שרוצים לעשות את השמירה, הגינו
  -רוצים

אה בצורה וותם מבקשים מאיתנו לאשר כאן הלא יש : אורית שגיא
 אחרת, זה מה שאתם מבקשים פה. 

ן אילן דולב:   -זה סוג של הלוואה זה נכו
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זה הלוואה שלא רשום כאן הסכום שלה, אנחנו לא  : אורית שגיא
  -יודעים את התנאים שלה

ויג   ? אתה יודע את הסכום :שי רוזנצו

ן  אילן דולב:  כן. ₪ מיליו

ון  :ויגושי רוזנצ  ₪. אתה רוצה לקחת מילי

 מה הריביות?  ומית ארצי:של

ון זה לא ריבית הלוואה. 2.3% אילן דולב:  , אבל זה ריבית ניכי

ויג אני אגיד לכם מה אנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים  :שי רוזנצו
שלא יעצרו לנו מחר את השמירה. השמירה כבר לא 

 שילמו להם כמה חודשים? 

 חודשים.  4ה רשמי אילן דולב:

ויג הזבל לא שילמו להם מדצמבר שנה שעברה  ויפינ :שי רוזנצו
. כשאני פתחתי את המשפט התמונה 2017

  -מתבהרת

 לא, אז למה אנחנו לא לוקחים הלוואה שי?  : אורית שגיא

  -זה רק החובות אילן דולב:

 תיקח הלוואה ותשלם את זה. מה ההבדל?  : אורית שגיא

ויג ית כנצים לקחת הלוואה במסגרת התוו רונאנח :שי רוזנצו
ו  הלוואה מסודרת ולעבוד מסודר, כרגע עכשיו לעכשי
הוא צריך מול החברים שלנו בדקסיה, כי הם 
גמישים, אנחנו יכולים כרגע לסגור את החוב מול, 

 מול מי אתה רוצה לשלם? 

 מול ברקנית.  אילן דולב:

ויג  מול ההסעות ו?  :שי רוזנצו

 ות, שמירה וניקיון. ההסע מול אילן דולב:

  -אלה שלושת הדברים ש :וויגנצשי רוז

ן, זאת האופציה המהירה  שלומית ארצי: רגע אני רוצה להבי
 והזמינה או הטובה ביותר? 

  -המהירה הזמינה אילן דולב:

ויג  המהירה והזמינה.  :שי רוזנצו

היא לא הטובה ביותר, כי היא קצרת טווח. אני  אילן דולב:
 כל, זאת אומרת אם אנחנו נפרוש את םאסביר לכ

התמונה, אנחנו יושבים בוועדת חירום כלכלית, 
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אנחנו נגבש תכנית, אני מקווה מקווה מאוד תוך 
חודש לסיים את התוכנית, לגשת למשרד הפנים, 
לקחת את מסגרות האשראי המתאימות כפי שייבחר, 
מסגרות האשראי האלה כאשר אנחנו כוללים את 

ן  10דקסיה של  להחובות האלה ש ו לספקים ₪ מילי
המתנ"ס, של כל מי שאתם חושבים שיש, ל ש

ובמסגרת תכנית החירום הזה ותוכנית ההתייעלות 
 לקחת הלוואות שיכסו את החובות האלה. 

י, אז אי אפשר להמתין חודש שלומית ארצי:  -אוקי

ויג  לא.  :שי רוזנצו

 לפני שמחליטים על...  שלומית ארצי:

ויג ני כבר כמה, א אני המתנגד הראשון לדברים האלה, :שי רוזנצו
בחודש וחצי שאני פה אני רק קונה זמן מול ספקים, 

  -בסופו של דבר

כשאני חושבת על ריביות ואולי זה לא ההצמדה הכי  שלומית ארצי:
  -טובה

ויג  אני גם חושב על זה. גם אני חושב על זה.  :שי רוזנצו

 ואולי זה לא זה.  שלומית ארצי:

 זו ריבית מצוינת.  ולב:ן דלאי

ומצד שני אנחנו מדברים, רגע שנייה, ומצד שני  ארצי: יתשלומ
אנחנו מדברים על חודש ימים, זה לא זמן שהוא 

 הרסני. 

 זה זמן הרסני.  אילן דולב:

 למה?  שלומית ארצי:

כי יש לנו מכתב מהמסיעים מברקנית שהם מפסיקים  אילן דולב:
 סיק היום את ההסעות. פלהסיע, הם היו אמורים לה

י.  :צישלומית אר  אוקי

כמו כסף בחודש הבא.  Xאם אנחנו לא נשלם להם  אילן דולב:
  -שזה נראה

 כמה זמן שלא שילמנו להם?  : עו"ד חייקין ברוך

 חודשיים, חודשיים וחצי.  אילן דולב:

 אני רוצה רגע להגיד משהו.  : אורית שגיא

י באמת לא מתרגשת כי א אני לא מתרגשת, אני שלומית ארצי:
 לעשות טעויות. ך אפשר להמשי
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 אז בואו נראה איך אנחנו מסיעים את הילדים שלנו.  :שירי זיידמן

 אנחנו יכולים שלא להסיע.  אילן דולב:

  -לא, אבל שירי בואי נתייחס אחת לשנייה בכבוד שלומית ארצי:

ון על הסעות.  : אורית שגיא  זה לא די

 זה לא זה, אז זה לא. חושבת ש אם אני שלומית ארצי:

ון על הסעות אילן.  : שגיא יתאור  זה לא די

ויג  מה הבעיה?  :שי רוזנצו

 מה את רוצה להוציא ציניות.  שלומית ארצי:

ויג ין לדבר, אני רוצה לשמוע  :שי רוזנצו לא, היא לא סיימה עדי
  -מה

ן לנו  שלומית ארצי: ן, אני רוצה להבין האם זה הפתרון הנכו נכו
  יום, ולא בעוד חודש נצטער על זה.הל

ויג   -אני שאלתי את השאלה הזאת :שי רוזנצו

 לא רוצה להצטער בעוד חודש.  שלומית ארצי:

ויג  שאלתי את השאלה הזאת את הגזבר.  :שי רוזנצו

 יום, לא שנתיים.  30אנחנו מדברים על  שלומית ארצי:

ויג הזאת  השאלתי את היועץ המקצועי שלי את השאל :שי רוזנצו
 בדיוק, והוא ענה לי שכן. 

ן לי פתרון אחר לבעיה הזו.  לן דולב:אי  אי

ו. אני חייבת להגיד שיש לי הרגשה  : אורית שגיא ו של דה ז'ה 
הדיון הזה בדיוק התנהל כשדיברנו על ההלוואה 
ן, שדיברנו אז על  ו במועצה הקודמת, בדיוק אותו די

ית נבעיה של תזרים מזומנים, כשדיברנו אז על תכ
פטית לקושי, ואני אמתזרים, ואני רוצה להיות סופר 

גם אז אמרתי, שאנחנו נדבר על אותו דבר בעוד כמה 
חודשים, וזה כלום, אני יודעת ואולי חלק גם כבר 

זה טיפה קטנטנה בים, זה כלום, ₪ יודעים, שמיליון 
 זה באמת כלום. 

ויג ן.  :שי רוזנצו  נכו

  -דש הקרובוזה יפתור לנו את הח : אורית שגיא

ויג  וא מבקש. שהזה מה  :שי רוזנצו

אני לא יודעת מה ההשפעה של זה בשנה הקרובה  : אורית שגיא
  -בתקציב בתזרים, לא יודעת מה זה אומר
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  -את מוזמנת להצטרף ל :שי רוזנצוויג

שי לא, לא, שנייה סליחה, אני לא מוזמנת להצטרף  : אורית שגיא
 לשום ועדה. 

ויג  ? לאלמה  :שי רוזנצו

 ועצה. אם מביאים נושא לאישור המ : אורית שגיא

ויג  לא לוועדה, לפורום הכלכלי.  :שי רוזנצו

 אתם עכשיו מבקשים לאשר את זה.  שלומית ארצי:

אם מביאים נושא לאישור המועצה, קודם כל את כל  : אורית שגיא
הנתונים האלה היה צריך להגיש לנו לפני הישיבה, 

צריך בר, ולא להגיד לנו שרק כדי שנבין במה מדו
לאשר שעבוד לבנק דקסיה. היה צריך להסביר 

שהוא חליף ₪ שמדובר פה באשראי של מיליון 
הלוואה שהוא לתשלום, כל הנתונים האלה ואת כל 

  -התמונה הכללית כדי שנבין

ויג  מה את מציעה?  :שי רוזנצו

 מה מדובר.  : אורית שגיא

ויג   -רוצה להגיד מה את מציעה? אני :שי רוזנצו

אני לא יודעת מה להגיד לך, מה זה יפתור? מה  : יאאורית שג
יקרה בעוד שבועיים מהיום? מה יקרה בעוד חודש 

 מהיום. 

ויג אז אני מסביר, בגלל שהמצב כל כך קשה רוצים  :שי רוזנצו
לסגור לנו, וגם לא מתרגש מזה, עד השלב שאני 

ן ולשמירה, אותי    -קצתמתרגש כי זה מגיע לביטחו

 ... : אורית שגיא

ויג  שנייה רגע להשלים משפט.  :שי רוזנצו

 מה ייקרה עוד חודש? גם עוד חודש תצטרך הסעות.  : אורית שגיא

ויג  אז אני אומר, אני אומר להשלים משפט.  :שי רוזנצו

מה קורה  2-שאלות, אחד אם זה לא עולה יקר, ו 2 שלומית ארצי:
 בחודש הבא? 

 לשנה.  2.3%ל זה זה המחיר ש אילן דולב:

ו.  ומית ארצי:של  בוא, אני אפתור לך עכשי

 לשנה.  5%הריבית הרגילה להלוואות זה  אילן דולב:

ויג  הריבית היא בסדר.  :שי רוזנצו
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ן  אילן דולב: אז מבחינת ריבית זה זול. אין עמלת הקמה, אי
עמלת הקצאה. אז מבחינת מחירי הכסף הכסף הזה 

 הוא זול. 

י.  שלומית ארצי:  כסף זול? אוקי

אז מבחינה כלכלית זה נכון, כספית נכון לקחת. האם  דולב: אילן
ו, לא. הייתי שמח לפרוס את  זה פתרון הכי נכון עכשי

שנים. אני יודע, למה אני לא עושה  10-החוב הזה ל
את זה? א' בגלל הלחץ של הספקים בו אנחנו 

ן  2עומדים בגלל שלא אישרנו את  ההלוואה ₪ מיליו
אנחנו עכשיו בקושי יקשנו בקדנציה הקודמת, שב

עצום כפול ומכופל, כי יש גם את הגזרה של משרד 
ן  3החינוך, שמשכו לנו מהכיס  ו  ביולי. ₪ מילי

ון פתרון כזה  כמו שזה נראה נראה שהעסק הולך לכיו
או אחר תוך חודש, אז אנחנו חייבים, אנחנו מבקשים 

די אני מבקש לתת את האשראי הזה למועצה, כ
וטית שלה, זה לשלם שתפתור את הבעיה האק

שהתחייבנו לשלם לו ₪  500,000למסיע ברקנית 
בקרוב, ואם לא נשלם לו אז הילדים באמת יהיו 

 בבית. 

ויג אגב אני מציע הצעת ייעול לעצמנו, כי אני מסכים עם  :שי רוזנצו
  -אורית, בגלל שאני בעניינים אז לי זה נראה

 ומה...  שלומית ארצי:

  -וןלשמירה לביטח ילן דולב:א

י זה  : אורית שגיא מה הטקט הבא של ההסעות? זאת אומרת אוקי
 מה הפעם הבאה? ₪,  500,000

זה הטקט הראשון, הטקט הבא שיהיה זה מתכנסת  אילן דולב:
, אני מקווה שיסיימו את הדיונים כמה שיותר הוועדה

מהר, כי הדיונים האלה לדעתי חפרנו בהרבה מאוד 
ות, צריך לגבש, אני ת, מצאנו כל מיני פתרונמקומו

  -מניח תוך שבוע שבועיים לגבש תכנית

ויג  . בקיצור דרפט ראשון אמור להיות עד סוף החודש :שי רוזנצו

לא, אני שאלתי שאלה אחרת מבחינת ההסעות לכמה  : אורית שגיא
  -זמן זה מנה שתספק את ה

 חודש.  אילן דולב:

  ?ה זמןאת הספק לכמ : אורית שגיא

ויג  לא, אפילו יותר, אפילו חודשיים.  :שי רוזנצו

 . , לא יותראני מעריך בין חודש לחודשיים אילן דולב:
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ו : אורית שגיא בפורום הכלכלי הוא  אבל הפתרון שאתה עושה עכשי
 פתרון תקציבי הוא לא פתרון תזרימי. 

 פתרון תזרימי ותקציבי גם יחד.הוא  אילן דולב:

  .זריםה יכול להגיד לנו מה התאת : אורית שגיא

ן זה  2יש  אילן דולב: מסלולים לפתרון הזה, מסלול ראשו
  -הלוואה במסגרת תכנית הבראה

  של כמה? : אורית שגיא

שאני לא יודע כמה, צריך לגשת, אנחנו מחר בפגישה  אילן דולב:
אצל אלכס ממשרד הפנים, נציג בפניו את הנתונים, 

ויות. אז אפשרות אחת הוא יציג בפנינו את האפשר
לקחת הלוואה על כל החוב, נדמה לי שהם עושים  זה

מתגלגל, אם אני לא  30%מהחוב  70%בדרך כלל 
טועה זה המספרים, וזה הם נותנים לך הלוואה 

  -רבעוניים. כל רבעון בודקים לשנתיים קבועה ליעדים

ויג   -בוא לא נכנס לתוכנית, כי אנחנו :שי רוזנצו

 לא נכנס למספרים.  אני אילן דולב:

לא, גם אין מה להיכנס למשהו שהוא לא בטוח שהוא  :רוזנצוויגשי 
 ייתן. 

 לא, שנבין לקראת מה אנחנו הולכים.  : אורית שגיא

לגשת לתוכנית הבאה עם חשב  אפשרות שנייה זה אילן דולב:
מענק. המשמעות  50%הלוואה  50%מלווה, שזה 

עצה עם כל שלו הנוכחות של חשב מלווה כאן במו
 וליטיות והשירותיות לתושב. המשמעויות הפ

 ממה?  50% : אורית שגיא

מהתוכנית, מתוכנית ההלוואות הקודמת שעליה  אילן דולב:
 דיברנו. 

ויג אילן, אילן, אנחנו לא נכנסים לזה עכשיו, מאחר  :שי רוזנצו
  -ואנחנו

 לא, זה רק בריף מלמעלה.  אילן דולב:

ויג   -, הבריף מלמעלהאני מנסה :שי רוזנצו

פורום לעיתים די לא חבר'ה, אנחנו מתכנסים ב :זיידמןשירי 
 קרובות. 

ויג  הזמנתי את כולם, מי שרוצה, משה נמצא למשל.  :שי רוזנצו

  אני לא הבנתי. אני רוצה לשאול משהו, סליחה  : משה אופיר
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 גם אלי שם.  :שירי זיידמן

  -ים מדוברעל איזה סכומ אני מקודם שאלתי : משה אופיר

  -מה זה קשור אבל, מביאים אישור למועצה  :אורית שגיא

ויג  לא חייבים לאשר, בסדר.  :שי רוזנצו

 )מדברים יחד(

 בסדר, רוצה להבין את המשמעות.  : אורית שגיא

אורית, אנחנו אמרנו על תכנית, אנחנו מזמינים  :שירי זיידמן
כל הפגישות, אני ללהגיע, אני מגיעה לפורום הזה 

ון שאנ   -חנו יושבים שםמציעה להגיע מכיו

 אנשים בפורום הזה, הכול בסדר.  2בסדר, יש לי  : אורית שגיא

אני יודעת, אני יודעת, אני רק רוצה לסיים ולהגיד,  :שירי זיידמן
אני יודעת ואנחנו מאוד מעריכים את זה, ודרך אגב 
יש שם דיונים לדעתי מאוד מאוד טובים, מגיע כל 

ון שלו, אמיר מגיע עםאחד עם הני הניסיון שלו,  סי
אלי מגיע עם הניסיון שלו וזה נהדר ואלרן. עכשיו ו

 אנחנו לדעתי, כדאי להגיע לשם לשמוע. 

ויג יש עוד שאלות על הדבר הזה? כי אם כן אפשר  :שי רוזנצו
 להתקדם, אם לא אז נעצור. 

ן  לכמה זמן : אורית שגיא    ₪?המיליו

 משהו בלי הפרעות? אפשר לשאול  : משה אופיר

 כן בטח.   :וזנצוויגשי ר

 לשנה.  אילן דולב:

אפשר לשאול? כן? אני לא הבנתי מקודם, אני  : משה אופיר
שאלתי ולא קיבלתי תשובה. אתה אמרת גם מקודם 

ינו מקבלים מהם מיליון   נכון? ₪, הי

ן  אילן דולב:  ₪. לא, אמרתי שהחובות שלנו אצלם מיליו

ן  החובות : משה אופיר   -הנוסף₪ מיליון ה₪. שלנו אצלם מיליו

ן.  אילן דולב:  זה לא נוסף, זה על אותו מיליו

ן. אז מה זה עוזר לנו בתזרים מזומנים  : משה אופיר זה אותו מיליו
והם ממירים ₪, מיליון חייבים להם כבר אם אנחנו 

ן    -שחייבים להם ₪את המיליו

  -כי הספק אילן דולב:

  -ג אחר שלסולאיזה  : משה אופיר
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אותם ספקים שמחכים אצלם בצינור כבר לא מוכנים  אילן דולב:
₪ לספק לך שירות אם אתה לא תשלם את המיליון 

 ההוא. 

  -אבל אלה שמחכים אצלם בצינור : משה אופיר

 זה אותם ספקים.  אילן דולב:

ן  : משה אופיר  ₪? זה מיליו

 כן. זה מה שאמרתי.  אילן דולב:

הם לא נתנו  אז זאת אומרת שעד עכשיורגע,  : משה אופיר
 האלה. ₪ לספקים את המיליון 

 כן.  אילן דולב:

 ? אצלםאז איזה מן כסף יש לנו  : משה אופיר

  -כסף שנכנס אילן דולב:

ן  : משה אופיר ן, המיליון שיש אצלם, ₪ המיליו רגע אני רוצה להבי
שיש אצלם זה ספקים שמחכים לתשלומים, אז 

 לנו שום כסף. למעשה הם לא נתנו 

 מי?  ב:אילן דול

 דקסיה.  : משה אופיר

ן  אילן דולב: ו תוך שהוא משלם  ,₪אז דקסיה עומד לתת לך מילי
  -את זה ישירות

  -אבל מקודם לא היה לנו שום דבר אצלם. היו אצלם : משה אופיר

זה נקרא אשראי ספקים דרך הבנק, קוראים לזה, זה  אילן דולב:
קבלים הספקים מהבנק.  נקרא אשראי לספקים מול

  -ת החוב שמגיע להםא

ל מקודם הם דרך הבנק זה בסדר, זה אני הבנתי, אב : משה אופיר
  -לא נתנו להם שום כסף

ו אילן דולב:   -לא נתנו להם שום כסף, והם הי

 הם לא נתנו לנו שום אשראי דקסיה.  : משה אופיר

ן. אבל הם נתנו לך אילן דולב:   -נכו

ו, : ךעו"ד חייקין ברו   -שאתה מבקשהצעת ההחלטה  רגע, רגע, אז עכשי

 אז רגע, אז אני התבלבלתי לגמרי.  : משה אופיר

לא ברורה, אתה פה הוא צודק. כי הצעת ההחלטה  : עו"ד חייקין ברוך
 ביקשת בהצעת החלטה לשעבד הכנסות. 
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 כן.  אילן דולב:

ון בעצם אתה צריך לבקש לאשר אשראי של מי : עו"ד חייקין ברוך ₪ לי
 לבנק דקסיה. 

ן.  : שגיא אורית  נכו

 לא.  אילן דולב:

  -עכשיו אמרת שלא היה אשראי מקודם למה לא? : עו"ד חייקין ברוך

 אשראי ספקים לא מחויב החלטת מועצה.  אילן דולב:

מה זאת אומרת אשראי ספקים לא מחויב, אני  : משה אופיר
  -התבלבלתי

 אשראי? נושא ם על ... צריך לחתו : עו"ד חייקין ברוך

  -לא. אני צריך רק לחתום על :אילן דולב

  -תזכור את כל מה שאתה אומר כי : עו"ד חייקין ברוך

מקודם לא היה לנו אשראי בכלל, לפי מה שאתה  : משה אופיר
  -אומר, לא היה לנו שום אשראי. זה שהיו אצלם

 לי זה נשמע מוזר.  : אורית שגיא

ינו  הם לא נתנו לנו שום אשראי, אזכספים לשלם,  : משה אופיר הי
אשראי שם. עכשיו אנחנו הולכים להיות במיליון  0-ב

א צריכים, משרד הפנים אשראי, ואתה אומר של₪ 
 צריך לאשר את זה?

 הרי את כל האשראי בבנקים אנחנו אישרנו.  : אורית שגיא

 -הזאת להגיד שיטהאז אנחנו יכולים ב : משה אופיר

 )מדברים יחד( 

וישים למחר בבוקר, זה לאו  ירזה הכי מהבגלל זה  :רוזנצוויגשי 
  -דווקא הכי

  צריך למען הזהירות לאשר מסגרת אשראי.  : אוחיון יעקב

אבל איך משרד הפנים מוכן לאשר לנו אשראים  : משה אופיר
  -כאלה

לך את זה, כי מול  משרד הפנים לא צריך לאשר אילן דולב:
  הספקים אתה פתוח. 

ים רק את זה אתם יכולים כי בעצם אם אנחנו מאשר : שגיאאורית 
ן  10לקחת אשראי גם של   בלי לשאול אותנו. ₪ מיליו

  )מדברים יחד(
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-ברעיון הזה אם אנחנו מגיעים להסכם עם דקסיה ל : משה אופיר
ן  10  אז משרד הפנים לא אכפת לו. , ₪מיליו

ן  10-יש רשויות שמגיעות שמה ל אילן דולב:  ₪. מיליו

 על...כרגע ההצבעה   :לוי-דליה נחום

אני רוצה שאתה תנסח את ההחלטה פה בצורה  :שי רוזנצוויג
ברורה, אני מודה אני בגלל שאני בעניינים והכול, אז 
מה שהיה ברור לי, אז לא ברור פה ואני מתנצל, זה 
לא ייקרה שוב, אנחנו פשוט נרשום את מה שאנחנו 

ריך לדבר על זה רוצים לעשות בצורה ברורה, ואם צ
  -לפני אז נעשה

ן  : משה אופיר  ? בהצעת ההחלטה ₪אז איפה רשום מיליו

 . שכולם יבינו בואו ננסח את זה בצורה ברורה :שי רוזנצוויג

יש לי רק עוד שאלה אחת לפני אחרונה, אילן עוד  : אורית שגיא
אנחנו נראה  2019שאלה אחת. אילן, בהוצאות של 

 את החזר הלוואה הזאת? 

 כן, אנחנו נראה.  אילן דולב:

 ודאי שצריך להיות.  : משה אופיר

 זה ייכנס בדו"ח?  : אורית שגיא

 חייב להיכנס.  אילן דולב:

ן  : אורית שגיא י, זאת אומרת שזה לא עוד מיליו שייצא ₪ אוקי
 בנוסף לתקציב השוטף. 

 לא הבנתי.  אילן דולב:

ן  : אורית שגיא ו בתקציב השוטף?  שיבואו לידי ביטוי₪ זה מילי
  -אזאת אומרת זה ל

  -לא, זה נכנס דרך אילן דולב:

ן  : אורית שגיא  ₪. זה לא תוספת עכשיו של מיליו

 ,אם קודם היה לך בספקים נגיד משכ"ל ברקנית אילן דולב:
ן, אז יהיה לך משכ"ל ב ן ביטחון, משכ"ל חברת הניקיו

ן  ו  והם יורדים.  ₪דקסיה מילי

ויג   ת הספקים לדקסיה. מחליף א :שי רוזנצו

 זה יהיה הכנסה הוצאה או רק הוצאה?  : אאורית שגי

זה יהיה הכנסה הוצאה אבל מול הספק, הספק  אילן דולב:
 משלם לא דרכנו.
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יש פה ספקים שלא שילמו להם במשך שנה ואנחנו  :שי רוזנצוויג
 רוצים לסגור את השירות שלהם. 

ן.  אילן דולב:  את לא תראי כסף אצלך בחשבו

  -וסח האפשר לנסח את נ : אוחיון יעקב

אז מבחינתנו בשורה התחתונה זה מעין הלוואה  : משה אופיר
 מבנק דקסיה. 

 זה לא הלוואה, אני אנסח, אני אנסח נוסח.  : אוחיון יעקב

 זה לא אשראי זה הלוואה.  : משה אופיר

ויג  אני גם רואה את זה כהלוואה.  :שי רוזנצו

  וואה זה מסגרת אשראי. זה לא הל : אוחיון יעקב

  ים יחד()מדבר

ן, לפי אנחנו צריכי : משה אופיר ם להחזיר את זה לפי לוח סילוקי
 חודש.  18

 אני עכשיו אנסח את זה. חודש.  18לא, לא, עד  : אוחיון יעקב

אני אסביר איך אפשר להחזיר את זה. אפשר להחזיר  אילן דולב:
 -חודשים 12-את זה, ההחזר הוא ב

 ? 18חודשים או  12-ב : ירמשה אופ

חודשים, ההחזר  18-הוא לחודשים, השעבוד  12 ן דולב:איל
  -חודשים 12-הוא ל

 כל חודש בחודשו.  : משה אופיר

 לחודש. ₪  100,000 שלומית ארצי:

מתי אתה רוצה תבחר אתה לא אמרתי את זה.  אילן דולב:
  להחזיר את כל הסכום, בסדר? אתה בוחר. 

 תשלומים.  12-ב : משה אופיר

יכול לבחור לקחת את זה כאשראי בלון בסוף אתה  אילן דולב:
שנה לשלם את זה, אתה יכול לבחור לעשות תכנית 

 -חודשים להחזיר את ה 5ד עוד התייעלות ולקבוע נגי

  זה כמו הלוואה, זה כמו הלוואה.  : משה אופיר

 אבל זה אשראי ספקים.  אילן דולב:

  )מדברים יחד(

 סף? מה השאלה מאיפה יהיה לנו הכ :אילן דולב
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 כן.  שלומית ארצי:

אנחנו נעשה תכנית התייעלות, במסגרת תכנית  אילן דולב:
 ההתייעלות הזאתי נפתור גם את הבעיה הזו. 

ון  : משה אופיר  ₪? בהחלטת ההצעה זה מוגבל הסכום במילי

ויג  אנחנו נגביל את זה. :שי רוזנצו

י, אז אנ : משה אופיר  י בעד. בסדר אוקי

 )מדברים יחד(

קובי, רגע הוא יגיד ואם לא נבין את הנוסח אז  :צוויגשי רוזנ
 בסדר?  ,נמשיך

 . 18-המסגרת היא לשנה. השעבוד הוא ל : אוחיון יעקב

 חודשים.  18-השעבוד הוא ל אילן דולב:

ן  : אוחיון יעקב ו ₪ אז מתבקשים לאשר מסגרת אשראי של עד מילי
 ? 2.3%בריבית של  מאת בנק דקסיה למשך שנה

 אני כבר בודק את זה.  אילן דולב:

 תבדוק לי את זה.  : אוחיון יעקב

 חודש?  18לשנה או  : עו"ד חייקין ברוך

 חודש.  18-לא, השעבוד הוא ל : אוחיון יעקב

 . 18-ל השעבוד : עו"ד חייקין ברוך

 אתה בודק?  : אוחיון יעקב

ההחזר? סתם  למה השעבוד יותר גדול מתקופת : משה אופיר
מה אם אנחנו מחזירים את הכול דוגמא, סתם להבין, 

חודשים אחרי  6למה הם צריכים לשעבד לנו עוד 
 זה? 

  )מדברים יחד(

כמו ערבות במכרז, זה תמיד  זה כמו ערבות במכרז, : עו"ד חייקין ברוך
 כמה חודשים יותר מתום ביצוע העבודות. 

 )מדברים יחד( 

של שיתברר אישור הריבית, החלק השני משה, עד  : אוחיון יעקב
ההחלטה זה לשעבד ולמשכן את ההכנסות העצמיות 
של המועצה לרבות הכנסות עצמיות ממים וביוב 

מסגרת אשראי  לטובת בנק דקסיה להבטחת
 18בבנק, וזאת למשך השוטפת בפעילות כספית 

, הכול בכפוף 30.6.20חודשים, כאן נאמר לי עד 
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ין זה לרבות ובהתאם לטופסי הבנק הנ הוגים בעני
 ן המצ"ב. שטר המשכו

ן שלומית ארצי: המשמעות היא שאם  ,אז זאת אומרת שאני אבי
 אנחנו לא מחזירים מחר מעקלים לנו את הארנונה. 

ויג  כמו שאישרנו בישיבה האחרונה.  :שי רוזנצו

מה שאישרת בישיבה האחרונה כל שלושת סניפי  : אוחיון יעקב
  -הבנק

 התשובה היא כן.  : רוךעו"ד חייקין ב

ו  התשובה היא כן, חד משמעית.  :יגשי רוזנצו

  -זה היה גם לגבי שלושת הבנקים שאת : אוחיון יעקב

ויג  אני ממליץ שנתחיל לשלם חובות.  :שי רוזנצו

 אני ממליצה שנביא כסף.  שלומית ארצי:

ויג  תצטרפי לפורום הכלכלי, מקומך שם.  :שי רוזנצו

 מספיק, מספיק ועדות לעשות. לי יש שלומית ארצי:

ן נכון.  :זנצוויגשי רו   מה שנכו

  )מדברים יחד(

בנק דקסיה למתן המקובל ב הריבית תהיה כשיעור : אוחיון יעקב
 אשראי ספקים. 

אפשר לשאול אבל שאלה בעניין הזה? היועץ הכלכלי  : משה אופיר
  -של המועצה

ויג ן. מרנו מה אני חושב על זה, ומה שנא :שי רוזנצו ן נכו  כו

ן, אני רוצה  : משה אופיר כל פעם אנחנו עושים שעבודים להבי
 והלוואה כזאת והלוואה אחרת, איך זה הולך...? 

 אף פעם לא מימשו אותם.  : אוחיון יעקב

ן.  : משה אופיר  לא, לא, סתם אני רוצה להבי

 זה מתחלק בין הבנקים.  אילן דולב:

, קיבלנו הלוואה יטיםלכל הלוואה אנחנו פה מחל : משה אופיר
נותן לנו הלוואה משעבדים. מה כולם משעבדים. זה 

ככה הם לא בודקים איזה שעבודים יש לנו? אולי יש 
ן לנו הכנסות כלום?  ונים ואי  לנו שעבודים במילי

  -בודקים אותנו כל תחילת שנה בנקיםה אילן דולב:
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 כל תחילת שנה.  : משה אופיר

נו מסגרת אשראי, הם מבקשים כל פעם שנותנים ל אילן דולב:
  -את היקף ההלוואות שלנו מאיתנו

 הא אז הם בודקים את זה.  : משה אופיר

  -מבקשים דו"חות, כל הזמן הם בודקים, וכל שנה הם אילן דולב:

 אז אני לא צריך לדאוג אוקיי בסדר.  : משה אופיר

 אתה לא צריך לדאוג לבנקים.  אילן דולב:

ויג  י חשק לשעבד. עשיתם ל :שי רוזנצו

יתי להבין איך זה עובד. לדעת שיש איזה לא, רצ : משה אופיר
ין הזה שאנחנו לא משעבדים יותר  ביקורת על העני

י, אז אני בעד.   מידי שפתאום, בסדר אוקי

ויג  עוד לא שאלתי.  :שי רוזנצו

 הא לא שאלת?  : משה אופיר

האם יהיה סביר לבקש ולסכם כאן שהתוכנית  : אורית שגיא
ולחן לפני התזרימית והתקציבית החדשה תובא לש

 שנדרש להלוואות נוספות? 

ויג ועדת כספים תדון בה ואחרי זה תביא את זה  :שי רוזנצו
 להנהלה. 

אין בעיה, רק אני אומרת שלא יבואו לשולחן הזה  : אורית שגיא
 הלוואות נוספות או התחייבות לפני שנראה... 

ויג י, גם לנו יש עקומת למידה, זה מה שאני אמרת :שי רוזנצו
וני.  ובהחלט וני, הגי  הגי

 אז אנחנו מסכמים את זה כאן.  : אורית שגיא

ויג אנחנו מסכמים את זה כאן, אנחנו יכולים לסכם את  :שי רוזנצו
זה גם עוד שנייה אחר כך בזה, אין פה משהו, זה 

ו.   ברור מאלי

 צריך להוסיף את ההסתייגות.  : אוחיון יעקב

 . 3.1%סליחה הריבית היא  ב:אילן דול

 זה מה שאמרת בהתחלה.  :זנצוויגשי רו

 איזה הסתייגות?  : משה אופיר

  -3.1%אז זה  3.4%אמרתי  אילן דולב:

ויג  2.3%-ואחרי זה ירד ל 5%לעומת  3%לא, אמרת  :שי רוזנצו
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 . 3.1%-אחרי זה עלה ל

 . 5.4%לעומת  אילן דולב:

שזה יהיה בכפוף לאישור אם תהיה חוות דעת  : אוחיון יעקב
אנחנו נוסיף את זה בגוף ההחלטה  הממונה, אז

י.   בכפוף לאישור הממונה, בסדר ברוך? אוקי

בכל מקרה אם זה נדרש אישור ממונה אז בכל מקרה  : עו"ד חייקין ברוך
 ההחלטה כפופה לאישור ממונה. 

אם נדרש אישור של הממונה למסגרת האשראי  : אוחיון יעקב
 ה כפוף לאישור הממונה. הזאת, אז ז

 אני לא יודע איך היא בישיבות אבל.   :משה אופיר

 ? 2019או  2018-אילן זה יירשם ב : אורית שגיא

 -בשיחה ככה היא נחמדה יכול להיות שבישיבות : משה אופיר

 . 2019 אילן דולב:

 היא אחרת.  : משה אופיר

ויג  עם מי דיברת?  :שי רוזנצו

 נסה.  עם הממונה : משה אופיר

ויג  תמי.  :שי רוזנצו

ן  הממונה.  : יעקב אוחיו

ויג  היא בסדר.  :שי רוזנצו

היא אמרה שהיא דיברה איתך יום אחרי שנבחרת  : משה אופיר
 כבר פנית אליה, ואני מכיר אותה וזה. 

ויג הם יגיעו לפה בקרוב, ואני אזמין את כל חברי  :שי רוזנצו
 המועצה, כולם מוזמנים להכיר אותה. 

 מי זה היא והסגן שלה?  : ה אופירמש

יות שיהיו שם עוד גם היא והסגן שלה ויכול לה :י רוזנצוויגש
 , יש שם איזה פורום. חברים ממפע"ם

 אפשר לאשר את כל רכיבי ההחלטה?  : אוחיון יעקב

ויג  אני חושב שכן מי בעד?  :שי רוזנצו

 מה הרכיבים הנוספים?  : משה אופיר

₪  שר מסגרת אשראי ספקים של עד מיליוןהאחד לא : אוחיון יעקב
מבנק דקסיה בריבית השיעור המקובל בבנק זה 



   

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

36 

3.1% . 

 בסדר.  : משה אופיר

בכפוף לאישור הממונה משרד הפנים אם נדרש לכך.  : אוחיון יעקב
שתיים, לאשר לשעבד ולמשכן את ההכנסות 
העצמיות של המועצה לרבות הכנסות עצמיות מים 

סיה להבטחת הפעילות הכספית וביוב לטובת בנק דק
ינו עד 18בבנק, זאת למשך השוטפת    -חודשים דהי

 . 30.6.2020 : משה אופיר

 יפה.  2020 : אוחיון יעקב

ויג  מי בעד?  :שי רוזנצו

 זה חד פעמי קובי נכון?  : אורית שגיא

 כן.  : אוחיון יעקב

ויג ן.  :שי רוזנצו  פה אחד, אמן כן יהי רצו

ון זה לא  : אורית שגיא  ₪... מילי

 , לא. לא, לא : אוחיון יעקב

( נטילת מסגרת 1כדלקמן: )מאשרים פה אחד,  החלטה:
ן  ו מבנק ₪ אשראי ספקים עד לגובה של מילי

חודשים בריבית  12דקסיה אשר תוחזר תוך 
בכפוף לעדכון הריבית ע"י ) 3.1% בשיעור של

( לשעבד ולמשכן את ההכנסות העצמיות 2הבנק(. )
בות הכנסות ממים וביוב לטובת של המועצה לר

סיה להבטחת הפעילות הכספית השוטפת בנק דק
חודשים )קרי, עד לתאריך  18בבנק למשך 

(, הכל בכפוף ובהתאם לטפסים 30/6/2020
( 3הנהוגים בבנק )לרבות שטר המשכון המצ"ב(. )

החלטה זו כפופה לאישור הממונה במשרד הפנים, 
 אם יש חובה לכך. 

 

 .2018מיכות למוסדות ציבור לשנת חלוקת תקציב הת .4

 מה עוד?  : אופיר משה

ויג  קובי.  4סעיף  :שי רוזנצו

, אנחנו חוזרים לחלוקת תקציב התמיכות 4סעיף  : אוחיון יעקב
. הסעיף נדחה מישיבה 2018למוסדות ציבור לשנת 

קודמת לצורך גיבוש הבנות בין עמותות הספורט 
יב כדורסל והשחייה, ועל חלוקת מסגרת תקצ

יה שלחה התמיכות שהוקצתה להם. עמותת השחי
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נוסח הסכמה להפחתת התמיכה  25.12.18בתאריך 
אולם הסכמתה הייתה ₪.  40,000בה בסך של 

מסויגת עקב המצב הכלכלי של המועצה, אין בה 
הסכמה מפורשת להעברת יתרת מסגרת התמיכה 

 בעמותות הספורט ועמותת הכדורסל. 

ין הזה אני מבק ש את ההתייחסות של עכשיו בעני
מו גם להליכים החוקיים יועמ"ש המועצה, כ

המתבקשים והנגזרים מכך על פי חוות דעתו של 
 -היועץ ה

ויג  ועל מה אנחנו הולכים להצביע בעצם.  :שי רוזנצו

 לא הבנתי, אני ניסחתי את המכתב, המכתב לא טוב.  : משה אופיר

תקבל האישור בכתב, המכתב לא נותן להם כלום. ה : עו"ד חייקין ברוך
הוא בכלל לא מהעמותה, הוא ... שנשלח אליי, ש

 מיו"ר ועד ההורים. 

ן, אני הערתי : אוחיון יעקב   -נכו

 כן, זה הפורום שהגיש את הבקשה.  : משה אופיר

 יכול להיות, אבל זה לא מכתב רשמי של העמותה.  : עו"ד חייקין ברוך

 לעמותה יש גוף מנהל.  : אוחיון יעקב

 תיבוןועודד  פופ ורים מוטיעם כל הכבוד יו"ר ועד ה : חייקין ברוך עו"ד
 זה מה שרשום פה, אני מסתכל מה רשום. 

 מה הוא מבקש?  שלומית ארצי:

 אני מכיר את המכתב הזה.  : משה אופיר

 בסדר.  : עו"ד חייקין ברוך

  -אבל אני שואל אותך : משה אופיר

 מה מדובר. אבל אנחנו לא יודעים על  : אורית שגיא

 תן לי לסיים. הוא לא נו : עו"ד חייקין ברוך

  -לא, לא, רגע, רגע : משה אופיר

 אז תסביר להם.  : עו"ד חייקין ברוך

 אז נקריא קודם את המכתב ואחר כך.  : אוחיון יעקב

 בואו נקריא את המכתב.  שלומית ארצי:

 תקריא את המכתב, אני כתבתי אותו.  : משה אופיר

ה המכתב מופנה לוועדת תמיכות "חברי הוועד : אוחיון יעקב
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היקרים, לאור המצוקה הכספית של המועצה וצרכים 
וניים של קבוצות הספורט ביישוב, עמותת אגודת  חי

לשנת ₪  40,000השחייה תסתפק בתמיכה של 
, בתקווה שבשנים הבאות תתאפשר תמיכה 2018

הולמת לצורכי קבוצות השחייה. בכבוד רב מוטי פופ 
ן יו"ר ועד ההורים. ועו  דד תיבו

ויג  יפה מצידם.  :שי רוזנצו

ן.  : משה אופיר  ניסוח מצוי

ויג  אני גם חושב. מה הבעיה?  :שי רוזנצו

  -אתה בטח ניסחת את זה, אבל : עו"ד חייקין ברוך

ן.  : משה אופיר  נכו

ן, אז לפחות היית מסיים את זה עמותה, עם  : עו"ד חייקין ברוך נכו
 ותה. החותמת של העמ

ויג   -הבעיה היחידה ואז ז :שי רוזנצו

 לא.  : ו"ד חייקין ברוךע

אז אני עכשיו באמת רוצה לשאול אותך, שאני רוצה  : משה אופיר
האנשים  2להבין. הבקשה הוגשה לתמיכה על ידי 

האלה בלבד. אתה יודע שקבוצת השחייה פה היא 
שייכת לעמותת הוד השרון. הבקשה הוגשה על ידי 

 אלה. האנשים ה

ידי עמותה, אחרת היא בכלל לא. הבקשה הוגשה על  : עו"ד חייקין ברוך
  -לא הייתה מאושרת. תמיכה

י.  : משה אופיר י, אז אני אדאג שתהיה פה חתימה, בסדר אוקי  אוקי

ויג  אנחנו רוצים להתקדם היום.  :שי רוזנצו

 אני אדאג שתהיה פה חתימה.  : משה אופיר

  -א יכול לאשר סתםאתה ל : עו"ד חייקין ברוך

ויג נשמע כל מה שהוא אומר, אחרי זה חכה, אבל בוא  :שי רוזנצו
 נדע מה אנחנו צריכים. 

ן לי  : עו"ד חייקין ברוך זה דבר אחד. דבר שני אני הערתי במייל, אי
בעיה עם זה שגוף שמבקש תמיכה אומר אני מוותר, 
כי אני המצב הכלכלי... אני מוכן לקבל פחות. שני 

אחד אם הוא מוכן לקבל פחות בגלל מצב  דברים,
זה אומר שהכסף אמור להישאר  כלכלי קשה,

במועצה ולא ללכת לתמיכה למישהו אחר, כי אני 
 תמניח שזו הייתה הכוונה לעזור למועצה. זו שאל

 תם, זו שאלה אחת. 
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דבר שני לא רשום פה אני מוותר ותעבירו למישהו 
ן יו דע על מה אחר. אז עכשיו היות ואתה אני מבי

ל זה מדובר, אז אני שואל אותך. אם מי שחתם ע
חושב שצריך לעזור למועצה ולכן הוא מקבל פחות, 

 אז למה אתם מבקשים... 

 לא, אני חושב שזה צריך לעבור לכדורגל.  : משה אופיר

 אז קודם כל זה לא מה שכתוב פה.  : עו"ד חייקין ברוך

 לא כתוב שום דבר.  : משה אופיר

ן.  : ין ברוךעו"ד חייק  נכו

למועצה ולא כתוב שלא צריך  לא כתוב שצריך לעבור : משה אופיר
 לעבור למועצה. 

ן  : עו"ד חייקין ברוך לא, אין שום בעיה. כי ככה אני מבין את זה. אני מבי
שאם אומרים לי יש לך מצוקה כלכלית, אני אקח 
פחות, אז זה לא אומר שאתה יכול להעביר למישהו 

ה אני מבין זה במחשבה של ההדיוט אחר יותר, ככ
ן.   לא של עורך די

 אבל הוא יכול לעשות את זה...  לומית ארצי:ש

אני לא אומר שלא, אני לא אומר שלא. יכול להיות  : עו"ד חייקין ברוך
שהוא היה יכול לכתוב פה, ואני רוצה לתמוך 
בכדורסל ולכן אני מוכן לוותר השנה על מה שהוקצב 

 ל זה לא כתוב פה פשוט. לי, אין בעיה, אב

 יעץ איתך לפני שכתבתי. הייתי צריך להתי : משה אופיר

 סבלנות.  : עו"ד חייקין ברוך

  -לא, היה רק את המשפט אילן דולב:

ויג  לא, אני רוצה ללחוץ על הכפתור של... תגיע לעסק.  :שי רוזנצו

ם שנייה, אם אתם רוצים לקבל החלטה שזה יורד מה : עו"ד חייקין ברוך
והולך לכדורסל, ברמה העקרונית אין מניעה, רק זה 

היה לקבל המלצה של ועדת תמיכות, לבוא  צריך
למועצה, והמועצה מאשרת את זה. עכשיו לא הייתה 
אני מבין המלצה של ועדת תמיכות, עכשיו השאלה 

  -האם

 של וועדת תמיכות המקצועית?  : משה אופיר

 כן המקצועית.  : עו"ד חייקין ברוך

 דקות.  5אז תעשו ישיבה בחוץ  : ה אופירמש

  -רגע, רגע : ךעו"ד חייקין ברו
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 ונגמור עם זה.  : משה אופיר

מוועדת התמיכות המקצועית, אני  1/3מאחר ואני  : עו"ד חייקין ברוך
אומר שמבחינתי אין מניעה לעשות את זה. כלומר 
אם רוצים לעשות חלוקה אחרת, אני מוכן להמליץ על 

זה מקובל על כל הגורמים שמשתתפים, זה, כי אם 
  -יביתזה לא חורג מהעוגה התקצ

ויג ו :שי רוזנצו   -גזבר מנכ"ל 

כן, וזה לא חורג מהעוגה התקציבית, אז למרות שלא  : עו"ד חייקין ברוך
הייתה החלטה פורמלית של ועדת תמיכות, היות 
וחברי ועדת תמיכות נמצאים פה, אם הם יביעו 

אני לא אתנגד לזה, למרות שזה  עמדה חיובית בעניין
י חושב שהגזבר גם לא הסדר הנכון של הדברים. אנ

יביע עמדה, המנכ"ל יביע עמדה, אם זו הכוונה של... 
  -ואתה בטוח שהמכתב הזה הוא מכתב מהעמותה

 כן.  : משה אופיר

  -ושהעמותה מבינה שיתרת הכסף הולכת לכדורסל : עו"ד חייקין ברוך

 כן.  : משה אופיר

 אני לא אתנגד לחלוקה השונה.  : עו"ד חייקין ברוך

וי  יש לך התנגדות?  :גשי רוזנצו

 אין התנגדות לחלוקה השונה.  אילן דולב:

ויג י. אתה יש לך התנגדות?  :שי רוזנצו  אוקי

 אמרתי הרגע.  : עו"ד חייקין ברוך

ויג  אני סתם רציתי להגיד את זה. קובי?  :שי רוזנצו

ן לו התנגדות. ד : עו"ד חייקין ברוך  יברתי הרבה, ורצית לעצור אותי. אי

ויג  קובי, יש לך התנגדות שהמהלך הזה ייצא לפועל?  :שי רוזנצו

של העברת הכסף, נניח שאתה עכשיו בוועדת  : עו"ד חייקין ברוך
תמיכות, ואנחנו שלושתנו בוועדת תמיכות, אני 
אמרתי שאין לי התנגדות ברמה העקרונית מבחינת 

ן. ועדת תמיכ י  ות. הוא הביע גם עמדה חיובית בעני

 אליכם.  ואני מצטרף : אוחיון יעקב

 הוא מצטרף אלינו.  : עו"ד חייקין ברוך

ויג י, אז אם ככה בואו נעלה, אני אשמח להעלות  :שי רוזנצו אוקי
 פה להצבעה. 

אני אשמח מאוד שעמותת הכדורסל תלמד ממה  : משה אופיר
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יצטרכו לוותר שצריכים לעשות, שבשנה הבאה הם 
 אז שיהיה... 

ויג אבל המילים שלך הם לא נראה לי שזה ייקרה,  :שי רוזנצו
י, אנחנו לא צריכים להצביע פה על כלום  בסדר. אוקי

 נכון? 

י : עו"ד חייקין ברוך  -צריך, החלטת מועצה על שינו

 )מדברים יחד(

מוסכם בזאת שלפי המלצת ועדת התמיכות סכום  :שי רוזנצוויג
 יועבר מזה.  ככה וככה

 ₪?  40,000מדובר על  : עו"ד חייקין ברוך

 ן. כ אילן דולב:

  -טוב, החלטה : עו"ד חייקין ברוך

ויג  אורית את בעד?  :שי רוזנצו

  -אבל הוא צריך להביא את יתר החלוקה : אוחיון יעקב

ויג  בעד העניין הזה?  :שי רוזנצו

 בעד החלוקה.  : משה אופיר

  )מדברים יחד(

האלה יורדים מהעמותה ועובר ₪  40,000-ה : קין ברוךעו"ד חיי
  -סל מקבללכדורסל, כמה הכדור

 -₪  140,000רגע, קודם כל בואו שיקבלו החלטה  אילן דולב:
120,000  .₪ 

 ₪?  120,000 -₪  140,000מה  : עו"ד חייקין ברוך

לטובת ₪  120,000-לטובת הספורט ו₪  140,000 אילן דולב:
  -לים את ההחלטה הזוהנוער, ברגע שמקב

 . רגע, זה לא שניהם במסגרת ספורט : עו"ד חייקין ברוך

זה השינויים במסגרת ספורט, אבל הם צריכים לקבל  אילן דולב:
  -החלטה כללית לגבי איך מחלקים את הכסף בין

עמותות ספורט. מסגרת התמיכות, קודם כל תעשה  2 : אוחיון יעקב
 את החלוקה בין שני אלו. 

 אבל החלוקה לא משתנה.  : חייקין ברוךעו"ד 

 המסגרת לא משתנה.  : אוחיון יעקב
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בישיבה הקודמת אמרתי שהחלטה ראשונה שצריך  ילן דולב:א
ההצעה ₪.  260,000-לקבל זה איך מחלקים את ה

 140,000-לטובת הנוער ו₪  120,000שלנו הייתה 
 לטובת הספורט. ₪ 

 זה התקבל אני חושב.  : משה אופיר

 אני לא זוכר שהתקבל.  דולב: אילן

 לא, לא התקבל.  : אוחיון יעקב

 לא התקבל? אז נצביע על זה כעת.  : משה אופיר

  -אני לא זוכר, אני לא זוכר. אם אתם זוכרים אילן דולב:

ויג   -אז בוא תעלה את זה :שי רוזנצו

ליתר ביטחון אם אין החלטה תעלה, כי אתה בסוף  : עו"ד חייקין ברוך
 לך...  שנה אין

 אז קובי אתה מעלה את ההחלטה?  אילן דולב:

  -מעלה להצבעה את נוסח ההחלטה שלכן. אני  : אוחיון יעקב

 את החלוקה קודם.  : משה אופיר

כן, לאשר את חלוקת מסגרת תקציב התמיכות על פי  : אוחיון יעקב
, בין עמותות הנוער לעמותות 2018תקציב המועצה 

לפי ₪  260,000ל הספורט. המסגרת הכללית ש
לטובת עמותות הנוער ₪  120,000החלוקה הבאה: 

 לטובת עמותות הספורט. ₪  140,000-ו

 הצבעה.  : עו"ד חייקין ברוך

 הצבעה.  : אוחיון יעקב

ויג  פה אחד, גם אורית אמרה שהיא בעד.  :שי רוזנצו

י, את ההחלטה השנייה שמקבלים חלוקת תקציב  אילן דולב: אוקי
-לכדורסל ו₪  100,000פורט התמיכות של הס

  -לטובת עמותת השחייה₪  40,000

  -, עכשיולא : אוחיון יעקב

 על פי החלטה... הקודמת.  אילן דולב:

לאור הסכמת עמותת השחייה להפחית את תקציב  : אוחיון יעקב
התמיכה בה על פי התבחינים שאושרו לסך של 

ולהעביר את יתרת התמיכה של עמותות ₪,  40,000
  -רט לעמותת הכדורסל מכבי אלפי מנשההספו

 תת הכדורסל. מעמותת השחייה לעמו : עו"ד חייקין ברוך
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  -מעמותת השחייה לעמותת הכדורסל, בסך של : אוחיון יעקב

 ₪.  100,000והשני ₪  40,000אחד  אילן דולב:

  -₪ 40,000כך שסך הכול התמיכה תהיה  : עו"ד חייקין ברוך

כול התמיכה בעמותת הכדורסל תעמוד על כך שסך ה : אוחיון יעקב
140,000  .₪ 

 לא.  : משה אופיר

 ₪.  100,000על  : ין ברוךעו"ד חייק

 ₪.  100,000 : אוחיון יעקב

 לעמותת השחייה. ₪  40,000-ו : עו"ד חייקין ברוך

 ₪.  100,000 : אוחיון יעקב

ויג והרי לכם הנוסח הארוך בהיסטוריה. מי בעד? פה  :שי רוזנצו
 . אחד

  -ידוע איך מתחלקות ה : אוחיון יעקב

  -לגבי תנועת הנוער אילן דולב:

ן   מתחלקת התמיכה בין עמותות הנוער? אז תגיד.  : יעקבאוחיו

ונים.  אילן דולב:  לפי הקריטרי

ויג   -אתם חשים צורך לדוש בזה :שי רוזנצו

ין מספרים.  : אוחיון יעקב  אבל בואו נצי

 לבני עקיבא. ₪  29,000-ו לצופים₪  91,000 אילן דולב:

  -אפשר לאשר את חלוקת : אוחיון יעקב

לא, זה היה שונה ₪?  29,000לפי הקריטריונים זה  : משה אופיר
 שם. 

 תבדוק רגע.  אילן דולב:

ן לי את זה פה.  : משה אופיר  אי

  -זה גדל₪  15,000זה היה  שלומית ארצי:

  ₪. 15,000לא, לא, לא, זה לא היה  : משה אופיר

 זה אחרי התיקון שלך, עם ההערות שלך.  : אוחיון יעקב

 ותו דבר כמו הקודם?זה נשאר א  :אייל רוזנפלד



   

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

44 

 ₪?  ₪28,000  91,000מה זה  : משה אופיר

 כפול האחוזים.  120,000-זה החלוקה של ה אילן דולב:

 ₪.  28,000ובני עקיבא ₪  91,000צופים   :לוי-דליה נחום

 פרים. הא זה המס : משה אופיר

ויג  כן. אז זה היה באחוזים.  :שי רוזנצו

 זה ככה היה?  : משה אופיר

ן    -אז לאשר את חלוקת התמיכה : יעקבאוחיו

 , אני חושב שיש פה טעות. 76%כפול  1,200,000 : משה אופיר

 יש פה טעות.  שלומית ארצי:

ויג  אז תבדוק, תבדוק.  :שי רוזנצו

ני בודק. אני חושב שיש פה, הנה אני עכשיו בודק, א : משה אופיר
אבל יכול להיות שאני גם טועה, אני לא אומר. 

1,200,000-  

 . 120,000אין לך יש לך  1,200,000 אילן דולב:

 לא, יש פה טעות מספרית.  שלומית ארצי:

 )מדברים יחד(

לא, זה בסדר, זה יצא בסדר דווקא. הנה  : משה אופיר
 1,200,000, אני חשבתי על מספר אחר. 1,200,000

 . 24%כפול 

ויג  אפשר להצביע בעד?  :שי רוזנצו

  -שלישי של ההחלטהאז הרכיב ה : אוחיון יעקב

 אז אני טעיתי, זה בסדר.  : משה אופיר

לאשר את חלוקת מסגרת התמיכות בעמותות הנוער  : אוחיון יעקב
 לפי החלוקה הבאה: תנועת הנוער בני עקיבא, כמה? 

 ₪.  29,000 אילן דולב:

 ותנועת הצופים? ₪  29,000 : וחיון יעקבא

 ₪.  91,000 אילן דולב:

 ₪.  91,000 : אוחיון יעקב

ויג  מי בעד?  :שי רוזנצו
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 מי בעד? פה אחד.  : אוחיון יעקב

ויג פה אחד. הישיבה הזאת ננעלת. שעה של ישיבה, כל  :שי רוזנצו
הכבוד אנחנו מתקדמים לאן שאנחנו רוצים להגיע, 

 לסגור את ההקלטה. תודה רבה. כל הכבוד. אפשר 

( מסגרת תקציב 1מאשרים פה אחד כדלקמן: ) החלטה:
העומדת  2018כות למוסדות ציבור לשנת התמי
תחולק  בין עמותות הספורט ₪  260,000ע"ס 

)כדורסל, שחייה( לעמותות הנוער )תנועת הצופים, 
 –תנועת בני עקיבא(, כדלהלן: עמותת הספורט 

 140,000 –עמותות הנוער שקל, ואילו  120,000
( לאור הסכמת עמותת השחייה להעמיד 2שקל. )

 40,000ע"ס  2018בה לשנת  את תקרת התמיכה
ולהעביר את יתרת התמיכה לעמותת הכדורסל, ₪ 

יחולק סכום התמיכות בעמותות הספורט, כדלהלן: 
ואילו עמותת ₪,  40,000 –עמותת השחייה 

כות ( סכום התמי₪3. ) 80,000 –הכדורסל 
 –בעמותות הנוער יחולק, כדלהלן: תנועת הצופים 

 38,400 –יבא ואילו תנועת בני עק₪,  121,600
.₪ 

 

 

 

 

 

 

ן  יעקב אוחיו

 המועצה  מנכ"ל

 י רוזנצוויגש 

 ראש המועצה

 


