
   

נוס: י"ע הופק - ן, מ"בע פרוטוקולים בו  - 03-5373237: טלפו
 

1 

 מנשה אלפי מקומית מועצה
 6' מס יןיהמנ מן שלא מועצה ישיבת פרוטוקול

   04.02.2019 ,ט"תשע בשבט ט"כ, 'ב יוםמ

 
 ראש המועצה  י רוזנצוויג ש  :משתתפים

 סגן ומ"מ ראש המועצה       שירי זיידמן

 חבר מועצה  אייל רוזנפלד   

ינר     חברת מועצה  רחל שטי

 חברת מועצה   אורית שגיא   

 חבר מועצה   אלי כהן    

 חברת מועצה  שלומית ארצי    

 חבר מועצה  משה אופיר    

     

 גזבר המועצה   אילן דולב  :נוכחים

ן  מבקר המועצה    חגי אמתו

ן  יועץ משפטי  עו"ד ברוך חייקי

 

 ג'וש גולדשמיד  מוזמנים:
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 4.2.19 – 6מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה 

 
 :םר היועל סד

₪  350,000מסך של  2018שיפוצי קיץ  492תב"ר מספר הגדלת  .1

₪(:  71,680מקור מימון )הגדלה של ₪.  421,680לסכום של 

 (.100%משרד החינוך )

נויים והתאמות בבי"ס צופה שרון ע"ס  .2 ר ₪.  616,000תב"ר שי מקו

 (.100%מימון: משרד החינוך )

נוי חברי מועצה לוועדת כשירות .3  עצה. לבחירת מנכ"ל המו מי
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 מסך של  2018שיפוצי קיץ  492.הגדלת תב"ר מספר 1
ן ₪.  421,680לסכום של ₪  350,000    מקור מימו
 (.100%משרד החינוך )₪(:  71,680)הגדלה של   

 

ין מספר  :י רוזנצוויגש . יש 6אנחנו פותחים ישיבה שלא מן המני

א לנו על סדר היום תב"ר אח . קדימה תקרי ד ומינוי
 ובוא נתקדם. 

. נוסף ממשרד החינוך לשיפוץ אילן דולב: ..-  

יג  אפשר, אפשר לצלם.  :שי רוזנצוו

לצורך  מדובר בתקציב והתאמות של גן סחלב אילן דולב:
הכשרת המבנה לקליטת ילדים על הרצף האוטיסטי 

נויים והתאמות במבנה   ,כגון הקמת חדרי טיפולים שי
 ד מתאים. עבודות אלה... במסגרת תב"רוורכישת צי

על דרך הגדלתו בסכום הרשאה  2018שיפוצי קיץ 
במקום לייחד תב"ר נפרד לכך.  ,₪ 71,680תקציבית 

ך  הסבר קצר להסבר שקראתי כעת. משרד החינו
תקצב אותנו בגן סחלב, קיבלנו את ההרשאה לפני 

מקור מימון מלא משרד ₪,  71,680מספר ימים של 
ום חנו מגדילים את תב"ר שיפוצי קיץ בסכאנהחינוך, 

 הזה, להחלטה. 

 אני בעד.  : משה אופיר

 פה אחד? פה אחד.  אילן דולב:

שיפוצי  492הגדלת תב"ר מספר  מאשרים פה אחד החלטה:
לסכום של ₪  350,000מסך של  2018קיץ 

₪(:  71,680)הגדלה של  מקור מימון₪.  421,680
  (.100%משרד החינוך )

 

 ס ים והתאמות בבי"ס צופה שרון ע"שינויר תב".2
ן: משרד החינוך )₪.  616,000    (.100%מקור מימו

 

נויים והתאמות בבית ספר צופי  תב"ר 2סעיף  אילן דולב: שי
משרד חינוך.  100%מקור מימון: ₪  616,000שרון 

מדובר בתקציב חידוש מבנים בבית ספר צופי שרון 
י ומתאים  , כך שייראה ראו דן יוהמיושן תר לעי

וי. התקציב יתמקד בטי פול בתקרות, בחלונות העכשו
ובקירות המבנה המרכזי של בית הספר, הוא יספיק 

 םרק לחלק מהשיפוצים והשינויים הנדרשים במבני
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הרבים שבשטח בית ספר. הסבר למה שקראתי 
בקטנה, משרד החינוך נתן לנו תקציב, קיבלנו 

וך, ינממשרד הח₪  616,000הרשאה תקציבית של 
וא ייקרא אנחנו מבקשים לפתוח תב"ר חדש שה
ן   616,000שינויים והתאמות בבית ספר צופה שרו

 מקור מימון מלא משרד החינוך. ₪, 

 מתי זה לקיץ?  : משה אופיר

לא, לא, אנחנו נעשה את זה, זה תקציב מיוחד  אילן דולב:
  -שקיבלנו לצורך עבודות

 במסגרת שיפוצי קיץ? : משה אופיר

יגוזשי ר  לא קוראים לזה בשם הזה.  :נצוו

  -ללא קשר. תקציב שיפוצי קיץ לן דולב:אי

יג ן.  :שי רוזנצוו  חידוש מבנה צופי שרו

 בזמן הלימודים עושים את זה?  : משה אופיר

יג ן, עזוב תתקדם. תתקדם,  :שי רוזנצוו חידוש מבנה צופי שרו

 תתקדם. 

מועצה  רימינוי חב מי בעד? פה אחד? פה אחד. אילן דולב:

  -עדת כשירותלוו

י רגע, אני רוצה להגיד לגבי התב"רים האלה, עבודה  :גשי רוזנצוו

קשה ומאומצת, הכסף הזה היה על המדף הרבה 
מאוד זמן. אפרופו משרד חינוך, הלכנו ישבנו שם 
הערנו שם אנשים, וגם ניערנו אותם. אני הייתי צריך 
להכיר שם אנשים באופן אישי ולנסוע ולהגיע, 

ך האלה, שהיה צרי₪  600,000-הביא את הול
, כן. ולהביא גם את ה  70,000-להביא אותם גם מזמן

 האלה, ועשינו את זה. ₪ 

 כל הכבוד.  : משה אופיר

יג בזמן יחסית קצר. כן, אני חושב שאני לאור הגישה,  :שי רוזנצוו
הישיבה הקודמת, אני חושב שהייתי מצליח גם לדבר 

 ל, חבל מה שהיה. חבפה, אבל זה רק דוגמא, 

תב"ר שינויים והתאמות בבי"ס  אחדמאשרים פה  החלטה:
ן ע"ס ן: משרד ₪.  616,000 צופה שרו מקור מימו

   (.100%החינוך )
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 .מינוי חברי מועצה לוועדת כשירות לבחירת מנכ"ל 3
 המועצה.   

 

יג , אנחנו הולכים למנות מנכ"ל. אני הולך 3סעיף  :שי רוזנצוו
מנכ"לית בקרוב. צריך לעשות ועדה או ל למנות מנכ"

חן את תנאי הסף. הוועדה הזאת נקראת ועדת שתב
נוי חברי מועצה  3כשירות. אז סעיף מספר  זה מי

לוועדת כשירות לבחירת מנכ"ל המועצה. בוועדת 
כשירות לבחירת מנכ"ל מועצה, זה משרת אמון, כולל 
ו  גו מקרב סגני את ההרכב הבא: ראש המועצה או נצי

רו חברי המועצה שייבח 2ש יו"ר הוועדה, ישמר אש
ג  על ידי מליאת המועצה, אשר לפחות אחד מהם נצי
סיעה שאינה מיוצגת בהנהלת המועצה, נציג משרד 
הפנים שייבחר שהוא בעל תפקיד מקביל ברשות 

  -אחרת ויועץ משפטי של המועצה. אני רוצה להציע

 כולם בעלי זכות הצבעה?  : משה אופיר

זו ועדה.  :ויגצושי רוזנ  כן, 

  -ץ משפטי וגםגם יוע : משה אופיר

יג  יועץ משפטי בעל זכות הצבעה אני חושב שלא, כן?  :שי רוזנצוו

:  לא, לא, לא.  שלומית ארצי

יג , כן, כולם.  :שי רוזנצוו  הא כן

: .  שלומית ארצי  כן, הוועדה אני חושבת שאתה..

יג , נתווכח על זה אחר כך, נראה לי שבדקנו את  :שי רוזנצוו אוקיי

זכות הצבעה, אבל נתווכח יש שם אחד זה כן, ולכל 
 על זה אחר כך. 

 כמה בעלי זכות הצבעה יש פה?  : משה אופיר

יג ג  2כמה יש פה? ראש מועצה,  :שי רוזנצוו חברי מועצה, נצי

 משרד הפנים, יועמ"ש.

. יש לו כי זה חייב להי :ג'וש גולדשמיד גי זו  ות לא 

י  : עו"ד חייקין ברוך מאחר והשותפה שלי היא זו שמטפלת בזה אז אנ
 באמת לא, לא מתיימר לומר. 

: ..  שלומית ארצי  מבחינת המספרים אתה צודק.

מה התפקיד של הוועדה הזאת? אני רוצה להבין. מה  : משה אופיר

 התפקיד של הוועדה הזו? 



   

נוס: י"ע הופק - ן, מ"בע פרוטוקולים בו  - 03-5373237: טלפו
 

6 

תנאי הסף של המועמד ולבחון את תנאי כשירות  :שי רוזנצוויג

 שמביא ראש המועצה, לראות שהוא כשיר. 

זאת אומרת אתה מביא מישהו ואנחנו אמורים לבדוק  : משה אופיר

 אם הוא מתאים לתפקיד? 

יג .  :שי רוזנצוו  מישהו שאני מגדיר שאני רוצה אותו למשרת האמון

. עו"ד חייקין ברוך  : זאת משרת אמון

 כן.  : משה אופיר

 : לכן היא פטורה ממכרז. ברוך ןעו"ד חייקי

איפה יש פירוט של תנאי סף או שאנחנו נגיד בוועדה  : משה אופיר

 יושבים, מהם תנאי הסף? 

 -: משרד הפנים קודם כל יש לו תנאי סףעו"ד חייקין ברוך

 יש לו הוראת תפקיד.  :ג'וש גולדשמיד

יג לכשנתכנס, כרגע אנחנו קודם כל ממנים מישהו  :שי רוזנצוו

 תנו, אחר כך. ימא

  -רגע, אני רוצה : משה אופיר

יג אז אני אומר מספקים את תנאי הסף עם כל מה  :שי רוזנצוו
שצריך, יש תיאור משרה עם תנאי הסף וכל החומר 

  -שצריך

: .  שלומית ארצי ן, ותק מקצועי  צריך להיות ניסיו

יג כל מה שצריך, ואז הוועדה מתכנסת פה, מגיע לפה  :שי רוזנצוו
ות מי שזה לא יהיה, צריך להיבחר גם, שראש ר

 ופשוט מצביעים על הדבר הזה. 

  -חברי הוועדה מקבלים את כל : משה אופיר

 : מקבלים את הרזומה. עו"ד חייקין ברוך

 הנתונים, את הרזומה.  : משה אופיר

 : בהחלט, זו המטרה לראות שהוא עומד בתנאי הסף. עו"ד חייקין ברוך

יג להציע את שירי ואת אורית, אם יש מישהו  האני רוצ :שי רוזנצוו

שחושב שהוא רוצה להיות במקום אחד מהשניים או 
 שיש לו הצעה אחרת, אני אשמח גם. 

 ... זה לא מספיק.  : משה אופיר

יג  . 2 :שי רוזנצוו

 מחברי המועצה חוץ ממך?  2הא  : משה אופיר
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 אני כבר שם.  :שי רוזנצוויג

 ת עצמי ואת אורית. אאני רוצה להציע  : משה אופיר

יג אני אעלה הצבעה אתם תעלו הצבעה, הכול בסדר.  :שי רוזנצוו

אני חושב שזו משרת אמון, האמון לא עולה בפעם 
  -הראשונה פה

 בסדר, בשביל זה שאלתי כמה בעלי זכות הצבעה.  : משה אופיר

יג   -בסדר, אני אומר ש :שי רוזנצוו

ן. : משה אופיר   אתה הבנת למה אתה מתכוו

יג  לא.  :שי רוזנצוו

 משה, אתה רוצה להיות במקומי?  : אורית שגיא

יג  לא.  :שי רוזנצוו

 מה? : משה אופיר

 אתה רוצה להיות במקומי?  : אורית שגיא

י : משה אופיר   -לא, אני רוצה שאת תהי

 הוא לא רוצה שאני אהיה.  :שירי זיידמן

ין של משהו אישי  : משה אופיר  גדך. נחס וחלילה, זה לא עני

 לא, איזה אישי, אבל זאת השורה התחתונה.  :שירי זיידמן

יג ם  :שי רוזנצוו אוקיי, בואו נעלה את זה. אתה רוצה להיות במקו
 אורית גם בסדר? 

 מה?  : משה אופיר

יג  אין לי בעיה שתהיה במקום אורית.  :שי רוזנצוו

ין של  : משה אופיר לא, לא, לא, אני לא מתעקש, לא, זה לא העני
שהם  2חברי הוועדה  5-רית, אני רוצה... לפחות מוא

  -לא

יג אני לא הולך לשם. חבר'ה בסדר גמור, כל אחד  :שי רוזנצוו

, אני מעלה להצבעה. חבר'ה הכול  יצביע לפי צו ליבו
בסדר. חבר'ה אנחנו יכולים להכיל הכול, הכול 

 -אני מעלה להצבעהבסדר, בואו נתקדם. 

 . ןזו משרת אמו :ג'וש גולדשמיד

 בסדר.  : משה אופיר

יג ן.  :שי רוזנצוו  את העניי
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, אז אני רוצה להיות איתך.  : משה אופיר  אוקיי

יג   -מעלה להצעה את משה אופיר :שי רוזנצוו

 אז הנה אז אני שיניתי את ההצעה.  : משה אופיר

יג אני מעלה, ההצעה שלך זו ההצעה שלי. מעלה  :שי רוזנצוו
, פשוט בשביל ילהצעה את משה אופיר ואת שיר

לחסוך את הזמן בשביל להתקדם. משה אופיר ושירי 
נוי חברי מועצה לוועדת כשירות לבחירת מנכ"ל  למי
המועצה, מי בעד? פה אחד, תודה. יש לנו עוד 

 משהו? 

 לא.  :שירי זיידמן

יג  אפשר לסגור את ההקלטה.  :שי רוזנצוו

הנושא  תאני ביקשתי דרך אגב להעלות לסדר היום א : אורית שגיא
  -של

 של הארנונה למילואים.  :שירי זיידמן

 הארנונה למילואים, ולא קיבלתי תגובה.  : אורית שגיא

יג   -למה, אני דווקא הגבתי שאנחנו :שי רוזנצוו

 לא, לא ראיתי תגובה.  : אורית שגיא

יג  הגבתי, נתתי את הנתונים.  :שי רוזנצוו

 , הוא אמר. בהוא הגי :שירי זיידמן

 אני לא ראיתי.  : רמשה אופי

יג חבר'ה אתם לא זה, מה אני אגיד לכם. ביקשתם  :שי רוזנצוו

 . נתונים כמה משפחות יש, כמה זה הולך לעלות לנו
 שלחתי את זה.  SMS-אני רשמתי גם בוואטסאפ ב

 ₪.  180,000-שזה בסביבות ה :שירי זיידמן
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מאשרים פה אחד למנות את מר משה אופיר וגב'  החלטה:
וועדת כשירות לבחירת ם בחבריכמן ירי זיידש

 מנכ"ל  המועצה.

 

 

 

 

 

 

 "ד שירי זיידמן וע

 סגן ומ"מ ראש המועצה

 י רוזנצוויגש 

 ראש המועצה

 


	מיום ב', כ"ט בשבט תשע"ט, 04.02.2019

