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 10.4.16 – 47מניין מס' מן השלא מועצה ישיבת 

 

 

 :על סדר היום

אישור הסכם בין מ.א. דרום השרון לבין מ.מ. אלפי  .1

 מנשה בנוגע לשכונת "נוף השרון". 

 אישור פתיחת חשבון פיתוח פיס כללי בבנק דקסיה. .2

לוי כמורשה חתימה בהעדרו -מינוי של דליה נחום .3

 של ראש המועצה מישראל ומהאזור.

ת סיעת עשייה בועדת בטיחות, ביטחון החלפת נציג .4

 ושע"ח.

שיקום ופיתוח תשתיות מים  – 449הגדלת תב"ר מס'  .5

 ₪. 650,000לסך של 

 .2016אישור תבחינים לתמיכה במוסדות ציבור לשנת  .6

 אישור מקדמות תשלום ע"ח תמיכות. .7

אישור עדכון שכרו ותנאי העסקתו של מזכיר/מנכ"ל  .8

 המועצה. 

 

  



   

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

3 

ור הסכם בין מ.א. דרום השרון לבין מ.מ. אלפי איש (1

 מנשה בנוגע לשכונת "נוף השרון". 

. אישור הסכם 47פותח את ישיבה מס' אני  : שלמה קטן

בין מועצה  אזורית דרום השרון לבין 

הסברנו את מועצה מקומית אלפי משנה. 

הנושא, נדמה לי, בישיבה הקודמת. 

 נכון? 

 ההסכם. את עיקרי  אבל שאילן יציג :יעקב אוחיון

קודם השאלה למה זו ישיבה שלא מן  :משה אופיר

 המניין. 

אני אגיד לך מה. ככה הישיבות יותר  :שלמה קטן

אנחנו נעמוד בחוק נעימות ומותר. 

כמות, בכמות הישיבות, עשר בשנה יהיו. 

ובפעם לפעם, כדי לייעל את העבודה, 

שנוכל לגשת לעניין ולא להתווכח כמעט 

ת הישיבה, אני אעשה ישיבות שעה בתחיל

 שלא מן המניין וננקה את השולחן. 

כשמעלים נושא לסדר היום  למה להתווכח? :משה אופיר

 זה לא צריך להיות ויכוח. 

הנה, אתה מתחיל שוב ויכוח. אני אומר,  :שלמה קטן

אני חושב לייעל את העבודה, ככה מנקים 

הרבה נושאים מהשולחן. אז זה חשוב. 

 ם בפניכם. ראיתם אותו? קדימה. ההסכ

 אילן יציג את עיקרי ההסכם.  :יעקב אוחיון

בתי אב בשכונה בנוף השרון  50-מדובר ב :אילן דולב

ונירית. הרקע אתם ודאי מכירים. 

דיברנו על זה בעבר. ניכנס לנתונים 

הכספיים, זה מונח לפניכם. מבנה ההסכם 

זה מועצה מקומית אלפי מנשה קונה 

זורית דרום השרון, שירותים ממועצה א

כשמועצה מקומית אלפי מנשה מוציאה את 

כל החיובים לתושבים  וגובה את 

 הכספים.

במסגרת השירותים שמתקבלים, הם  

מתקבלים בנוסף לשירותים הרגילים 

שאנחנו נותנים לתושבים שלנו. הם 

מקבלים שירותי ועד מקומי שכוללים 

שירותי תרבות, כאלה ואחרים, שיישובים 

 במועצות אזוריות נותנים. קטנים 

 ועד מקומי של כל היישוב, לא רק שלהם.  :משה אופיר

 נכון. הוועד המקומי של כל היישוב.  :אילן דולב
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 תן לו לסיים, שנבין את הרעיון.  :אורית שגיא

הרעיון הכללי אומר, כיוון שארנונה שם  :אילן דולב

מחשבת גם את הארנונה שלנו וגם ארנונה 

י, זה בעצם ביו"ש, לא מסי ועד מקומ

בהכרח ביו"ש, במועצות אזוריות יש את 

ארנונת מועצה וארנונת ועד. ארנונת 

מארנונת  30%ועד יכולה להיות עד 

  המועצה. 

אותו כנ"ל גם במקרה הזה. הארנונה  

שלנו, של המועצה שלנו על השכונה הזאת 

שקלים למטר,  40שקלים במקום  50היא 

ים מס ועד. שקל 10והיא כוללת בתוכה 

ככה גילמנו מראש. ואת הכסף הזה, בעצם 

שקלים האלה למטר אנחנו נעביר  10-את ה

 למועצה האזורית, 

 לוועד המקומי,  :משה אופיר

הקשר אנחנו מעבירים הכל דרך המועצה.  :אילן דולב

הוא קלוש ם הוועד הוא מאוד, שלנו ע

יחסית. אנחנו מקבלים מהם שירותים אבל 

כם שלנו הוא מול דרך המועצה. ההס

 מועצה. 

 ויש לנו בקרה?  :לוי-דליה נחום

אנחנו לא נלך לנקות שם את הרחובות,  :אורית שגיא

 בגלל שהם שייכים אלינו. 

אנחנו מקבלים מהמועצה שירותים  :אילן דולב

מסוימים, ואנחנו מקבלים מהוועד 

איזה שירותים אנחנו שירותים אחרים. 

, מקבלים מהמועצה? שירותי חינוך

 שירותי דת, שירותי ניקיון. 

 איזה שירותים אנחנו מקבלים מהוועד?  ??:?

 לתושבים שם, לא עבורנו.  :שלמה קטן

הוועד גובה בעצם את המים עבור  :אילן דולב

 ץהתושבים. אנחנו נקבל ממנו את הקוב

שאותם תושבים צרכו, ואנחנו נחייב 

 אותם באגרת ביוב. 

זה זה בק טו בק? זה אילן, כל הסיפור ה :אורית שגיא

 הרעיון? 

הכל בק טו בק. בנוסף הוועד המקומי  :אילן דולב

נותן גם שירותי תרבות, כמו שאמרתי 

קודם. מה זה שירותי תרבות? מופעים 
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 קהילתיים וכל מיני, 

כמו שנותנים לתושבי נירית יתנו   :עו"ד חייקין ברוך

 להם. זה הכל. 

 הם יהיו בטח חלק רגיל.  :אורית שגיא

זה הופך את זה שהם בעצם, ההתנהלות   :עו"ד חייקין ברוך

כלפיהם תהיה כמו ההתנהלות לתושבי 

 נירית. 

 אפשר לשאול?  :אורית שגיא

 כן, אפשר לשאול.  :אילן דולב

 סיימת?  :אורית שגיא

 כן, כן.  :אילן דולב

 אז יש לי כמה שאלות.  :אורית שגיא

 גם אני רוצה לשאול.  :משה אופיר

רק שנייה, אני קובע מי שואל. אתה רוצה  :ןשלמה קט

לקחת .. של האופוזיציה, בבקשה. לא 

 נילחם. 

לא, אנחנו לא נילחם, אבל אני רוצה  :משה אופיר

 לשאול. 

 תשאל, נו קדימה.  :שלמה קטן

בסדר. תראה, אני עברתי על כל הדברים.  :משה אופיר

אני הבנתי בק טו בק וכל הדברים האלה, 

ן שדרום השרון העבירה בסדר. אני מבי

-איזה מסמך, הצעה מפורטת בכתב, ב

. אנחנו לא קיבלנו את זה אבל 15.11.15

אני מניח שזה לא חשוב, כי המסמך הזה 

  -הוא מכסה את כל 

 הוא היה חלק ממשא ומתן.  :יעקב אוחיון

בסדר, זה אחרי משא ומתן. בסדר, אין  :משה אופיר

 בעיה. 

 כן, זה הסופי.  :שלמה קטן

אני הייתי, מן הסתם, ... לראות את  :שה אופירמ

 זה. אבל לא העברתם, לא העברתם. 

אני לא מבין. משא ומתן, עד שאני גורם  :שלמה קטן

 מסמך אני צריך להעביר גם למועצה? 
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, אתה לא חושב שהיית 15-את המסמך מה :משה אופיר

 צריך להעביר? 

 המסמך האחרון ישנו.  :לוי-דליה נחום

אוקיי, בסדר. כי היו שינויים. אוקיי,  :משה אופיר

. 4בסדר. אני רוצה לשאול לגבי סעיף 

זה הסעיף הראשון שאני רוצה  4סעיף 

לשאול לגביו. יש לי עוד סעיפים 

לשאול. כתוב פה לגבי תשלום למוסדות 

חינוך. כתוב פה כדלקמן. שהמועצה 

תעביר להם את מה שאגרת תלמידי חוץ או 

ץ וכל הזה, תשלום עבור תלמידי חו

 בתוספת הסכומים שאנחנו הסכמנו עליהם. 

זאת אומרת בנוסף לאגרת תלמידי חוץ  

 שצריכים להעביר להם, 

 זה לא בנוסף, זאת אגרת,  :שלמה קטן

כתוב, בתוספת סכומים עליהם הסכימו   :משה אופיר

. 7, שורה 4הצדדים במפורש, בסעיף 

 כתוב כזה דבר, 

 זר, בהתאם להוראות החו :שלמה קטן

 שלמה קטן, תן לי לסיים.  :משה אופיר

 אתה טועה בקריאה.  :שלמה קטן

'תלמידים אלה  ילמדו במוסד החינוך  :משה אופיר

בכפוף לתשלום אגרת לימודי חוץ, בהתאם 

להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך' בלה 

 בלה בלה, 

 שכמה הוא אומר? :אילן דולב

כל הוראה 'תשלום עבור תלמידי חוץ, ב :משה אופיר

שתבוא במקומה, בתוספת סכומים עליהם 

 הסכימו הצדדים', 

 תן לי רגע.   וכמה זה אומר? :אילן דולב

יש הבחנה. איפה שזה תעריף משרד  :יעקב אוחיון

החינוך זה תעריף. איפה שזה מעל 

 לתעריף, זו תוספת. 

אז אני רואה בסעיף א' כתוב 'תלמידים  :משה אופיר

משלמים רק לפי  בגני ילדים ובבתי ספר

תעריף משרד החינוך. תלמידים בחטיבות 

שקל מעבר למשרד  3,000ביניים משלמים 

החינוך'. רגע, אז אני שואל, אז נכון 

 שזה מעבר? 
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 לא, זה כולל.  :דליה לוי נחום

ועוד  800זה כולל. זה לא עוד. זה לא  :שלמה קטן

 . 3,000. זה 3,000

שקלים, שזה  3,000סך הכל אתה תשלם  :אילן דולב

 אגרה אחת ועוד ארבע, 

אז קודם כל, זה לא בהתאם למה שכתוב  :משה אופיר

 פה. 

התוספת נובעת שזה מעל תעריף של משרד  :יעקב אוחיון

 החינוך. 

הסכימו כתוב: 'בתוספת סכומים עליהם  :משה אופיר

המפורשים', וכתוב 'תלמידים בחטיבות 

 שקל'.  3,000הביניים 

 היות שצריכים לדייק. יכול ל :אילן דולב

אז אני מעיר את תשומת לבו של חייקין,  :משה אופיר

 שלא יבקשו גם את האגרה וגם את התוספת, 

 לא, לא, לא, זה כולל.  דליה לוי נחום:

 בסדר, נעשה הבהרה שזה כולל את הכל.  :ה קטןלמש

תעשו הבהרה, בסדר. אז עכשיו אני  :משה אופיר

אתם אומר. אנחנו משלמים תוספת. 

 נגיד,  2,500טוענים שזה רק, לא יודע, 

 . 2,200 :שלמה קטן

לתלמיד. בסדר. עכשיו, אני בסוף  2,200 :משה אופיר

אעשה את הסיכום של כל מה שאני רוצה. 

תלמידים, נכון?  23כפול  2,200יש פה 

 זה מוסכם שזה תוספת. 

 זה הסכום.  :שלמה קטן

התוספת זה הסכום לתשלום.  3,000לא,  :משה אופיר

 . 2,200כבר הורדנו. זה 

 . אפילו קצת פחות. 2,200כן,  :שלמה קטן

אוקיי, אז יש התוספת הזאת. עכשיו,  :משה אופיר

, אנחנו מתחייבים לשלם 5בסעיף 

שקל עבור הסעות של התלמידים,  223,352

 למשל שנה. 

 פר קפיטה, כן?  :יעקב אוחיון

יטה זה מה פר קפיטה? זה סך הכל. פר קפ :משה אופיר



   

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

8 

14 . 

 פר קפיטה ליום יש לך, ויש לך כפולות.  :יעקב אוחיון

 , 14קפיטה של יום זה  :אילן דולב

 פר קפיטה, לכל הקפיטות.  :משה אופיר

  -ואנחנו   14.98כן, פר קפיטה זה  :אילן דולב

 שקל.  223,000אנחנו צריכים לשלם  :משה אופיר

 לא, תקרא בסוף.  :שלמה קטן

יודע. אנחנו מקבלים חלק ממשרד  אני :משה אופיר

החינוך וזה. קראתי. תאמין לי אני 

קורא. אני קורא מה שאתה שולח. את מה 

 2015שאתה לא שולח קשה לי לקרוא. דוח 

 לא קראתי. 

'. שלחת 15הוא אומר שהוא לא קיבל דוח  :יעקב אוחיון

 לכולם?

לא, מה פתאום? שלחתי רק לוועדת  :אילן דולב

 כספים. 

אה, יצא המרצע משק. 'שלחתי, אתה לא  :ירמשה אופ

 יודע מה אתה מדבר'. 

  -אני שלחתי, כי אני  :אילן דולב

לא, קודם לפני שהיית אמרתי 'לא  :משה אופיר

 קיבלתי'. 

 לא, הוא אמר שהוא יבדוק.  : שי רוזנצוויג

לא שמעת בסוף. אמרתי 'אני מתפלא שאתה  :יעקב אוחיון

נחכה אומר את זה ואמרתי שנבדוק. 

 לאילן'. 

לא הפצתי לכל חברי המועצה. חברי  :אילן דולב

 הנהלה לא קיבלו. 

 יצאתי שקרן.  :משה אופיר

 אני ידעתי שכולם קיבלו.  :יעקב אוחיון

 לא, יצאתי צדיק.  :משה אופיר

 את הצדיק כל הזמן.  :יעקב אוחיון

עכשיו אני מבין למה אתה מצטער שיצאתי  :משה אופיר

 מוועדת ביקורת. 
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 יאללה, נו,  :???

זה בניכוי מה  223-זאת אומרת ה :משה אופיר

 שמקבלים ממשרד החינוך. 

זה מה שמקבלים משרד  223לא, למה?  :אילן דולב

החינוך ישירות לדרום השרון. זה מה 

  -שנקרא 

 זה לא עולה לנו.  :משה אופיר

 לא עולה.  :אילן דולב

ה לא עולה לנו, יפה. אוקיי. האגוד :משה אופיר

אנחנו צריכים  7השיתופית, מים, סעיף 

 לשלם פה, 

 אתה גובה.  :אילן דולב

 זה בק טו בק?  :משה אופיר

 גובה, כן. נשאר לך ...  :אילן דולב

אנחנו גובים מהם את המיסים? היום  :משה אופיר

 אנחנו גובים מהם מיסים? 

מה שקורה, הביוב הולך לפי המים. מי  :אילן דולב

הוועד המקומי. כמו  שגובה את המים זה

שאמרתי מקודם, אנחנו אמורים לקבל 

מהוועד כמה כל משפחה צרכה מים, ועל 

 זה אנחנו, 

 וזה עוד לא התחיל בגלל בית המשפט.  :שלמה קטן

 שקלים לקוב.  3-מחייבים את ה :אילן דולב

כפול זה, זה בק טו  3.09-זאת אומרת שה :משה אופיר

 'ס. בק. זה לא יוצא מהכיס שלנו, תכל

 לא.  :אילן דולב

 . 98,600שירותי אשפה וכו'.  :משה אופיר

זה יוצא מהכיס שלנו. זה כנגד  :אילן דולב

 הארנונה. 

 אוקיי, בסדר.  :משה אופיר

 אגב, גם אגרת החינוך, מה שאמרת קודם,  :אילן דולב

רגע, בסוף אני אגיע להכל, אתה תראה  :משה אופיר

יוצא זה  98לי על הכל. אז אני מסמן. 

אמרנו, זה יוצא  2,200 ,26-מאיתנו. ו
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 מאיתנו. 

 לא.  :יעקב אוחיון

שקל יוצא מאיתנו.  116,000? 2,200למה  :אילן דולב

אתה לא מקבל ממשרד החינוך כסף על אגרת 

 החינוך. משרד החינוך לא משפה אותך. 

 אה, כל הכסף יוצא מאיתנו?  :משה אופיר

 ודאי. התשובה היא כן.  :אילן דולב

 כולל את התלמידים ביסודי.  116-אבל ה :משה אופיר

נכון. אתה לא מקבל ממשרד החינוך כלום  :אילן דולב

 על זה. 

 יוצא מאיתנו.  116-אה, כל ה :משה אופיר

 נכון.  :אילן דולב

 יוצא מאיתנו,  116אוקיי, בסדר. אז  :משה אופיר

 אז מתוך הארנונה,  :מירי בר חיים

וא רוצה לראות כמה זה עולה. לא משנה, ה :אילן דולב

 ומשהו אלף שקל.  800-ה

כן, אני רוצה לדעת כמה זה עולה לנו,  :משה אופיר

 זה הכל. מה אני פה, 

זה לא, מה זה עולה לנו? אנחנו בחשבון  :אורית שגיא

שאז עשינו, גם ככה זה מופיע בתקציב. 

זה נכנס, זה יוצא. זה בק טו בק. אין 

 , כאן שום הוצאה שהיא מעבר

דרך אגב, עוד משהו בוא נגיד לכם.  :שלמה קטן

החוק, זה שטח המוניציפאלי שלנו. איך 

 שלא יהיה, אנחנו חייבים לקבל אותם. 

פה. ועוד  100,000בסדר. אז יש לנו עוד  :משה אופיר

, ראית, 16,000יש לנו עוד  9בסעיף 

 אילן? 

 , נו, כן. 400 :גבי סויסה

, 11ה. בסעיף .  גבי, תוד16,400 :משה אופיר

, שזה יוצא 50,000 12, בסעיף 50,000

 מאיתנו, כן? 

 אתה סיכמת את הכל?  :אורית שגיא

 שקל.  270,000ועוד  :אילן דולב
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גם,  15אוקיי. עכשיו ברור, לפי סעיף  :משה אופיר

שאנחנו צריכים פה לעשות להם סמכויות 

בתחומי אכיפה ורישוי ותכנון ובנייה. 

וי ובנייה שם? אנחנו עושים להם ריש

 אכיפה? 

 אנחנו אכיפה.  :שלמה קטן

 לרשות המקומית.  :אילן דולב

 לא, אנחנו עושים אכיפה.  :שלמה קטן

לא, למה אתה צריך להקנות לי? למי אתה  :אילן דולב

צריך להקנות? מה אמרת? אתה צריך 

 להקנות? 

אנחנו צריכים לספק להם, למועצה  :משה אופיר

 אזורית, 

א, לא, אתה לא מספק למועצה אזורית. ל :אילן דולב

 אתה אוכף את הכללים, 

אני אוכף. זאת אומרת צריך לשלוח לשם  :משה אופיר

 פקח. 

 כבר היום אתה שולח.  :אילן דולב

 אתה עושה את זה כבר כמה שנים.  :לוי-דליה נחום

 גם היום אני שולח לשם פקחים?  :משה אופיר

 כן.  :אילן דולב

 את עבודות הבנייה?  שיאכפו :משה אופיר

תכנון ובנייה, כן. של הנושא שלנו,  :אילן דולב

 ועדת תכנון ובנייה שלנו. 

אבל אני יודע שאישרנו תוכניות, רק  :משה אופיר

 אני לא ידעתי שולחים, 

 גם שולחים פקחים.  :לוי-דליה נחום

 אנחנו נשלח יותר.  :אילן דולב

לשלמה  שלח לי כרטיס עבודה, אני אפנה :משה אופיר

קפלן, אולי הוא ייתן לי משהו, איזה 

ג'וב פה במועצה. עכשיו אני שואל, 

 אילן, 

נו, חבר'ה, עד שהוא שואל, אתם  : שי רוזנצוויג

  -עכשיו 
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יש לנו פה את כל הסכומים, אתה מכיר  :משה אופיר

ועוד זה ועוד זה, כל זה,  116אותם. 

זה בק טו בק עם הארנונה שאנחנו גובים 

 מהם? 

 כן.  :לן דולבאי

איפה זה כתוב? אתה אומר לי 'כן', אבל  :משה אופיר

-  

 תעשה חשבון.  :לוי-דליה נחום

 אתה עשית חשבון?  :משה אופיר

 כן.  :אילן דולב

 יחידות דיור,  50לפי  :משה אופיר

זה לא הולך לפי יחידות דיור, זה הולך  :אילן דולב

וזה מה שיוצא. יוצא לפי מטרז'. 

 . שקל 890,000

 יש לך גם אגרת שמירה שאתה גובה.  :יעקב אוחיון

 תוציא את האקסל שלנו. עשינו על זה,  :אילן דולב

לא, יצא לי סכום של הסכם עם יו"ש,  :משה אופיר

אני רוצה לדעת אם זה מכוסה, או 

שהיישוב הזה צריך לסבסד את היישוב 

 ההוא? 

בוא תקשיב משהו, סליחה רגע. שנייה,  :שלמה קטן

 יכול לא להקליט? אתה 

 *** הפסקת ההקלטה לבקשת ראש המועצה *** 

שקלים,  2... כל תושב שלך עולה לך עוד  :אילן דולב

 על זה שאתה מחזיק אותו. 

 עוד מה?  :משה אופיר

 שקלים.  2עולה לך בסביבות  :אילן דולב

 על כל הארנונה.  :שלמה קטן

, על כל שקל ארנונה שאתה מקבל מתושבים :אילן דולב

 . 2אתה בגדול משלם עוד 

 אז איך זה מאוזן?  :משה אופיר

שנייה. ברגיל, יש לך רווחה ויש לך  :אילן דולב

 שירותים נוספים, 
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כרגע אין שם רווחה, אף מקרה. דוגמה.  :שלמה קטן

אבל אם מחר יהיו שם מפגרים, יהיה לך 

-  

למרות זאת, למרות כל הסיפור שאמרת  :משה אופיר

 ? לי, הם מאוזנים

 למרות כל זאת, הם מאוזנים, כן.  :אילן דולב

 אתה יכול להוציא לי איזה תחשיב?  :משה אופיר

 כן.  :אילן דולב

בסדר, תוציא לי תחשיב. אבל אצלנו כל  :משה אופיר

, אבל זה לא הולך 33%תושב מספק ארנונה 

ככה. כי גם המדינה, יש לך לא הכנסות 

 עצמיות. יש לך גם הכנסות מהמדינה. 

 כמו מה? לא, אנחנו מדברים רק על ה,  :אילן דולב

 חבר'ה, בואו לא נפתח את ...  :שלמה קטן

להחזיק תושבים זה יקר. אתה צריך אזור  :אילן דולב

 תעשייה, 

 זה רק הוצאות.  :משה אופיר

 נכון.  :אילן דולב

 אתה מספר לי?  :משה אופיר

 ואתה צריך אזור תעשייה,  :אילן דולב

 ()מדברים ביחד

אופיר, מה שחשוב, בגלל הרצון שלהם גם  :שלמה קטן

להיפטר מהשכונה, אנחנו הצלחנו במשא 

ומתן ארוך ומתיש, של אילן ושל קובי 

ושלמה מפעם לפעם, להגיע להסכם שאנחנו 

במשק סגור. לא מפסידים. להגיד שזה 

, אם מחר יהיו שלושה foreverיכול להיות 

 מקרים של ילדים מאתגרים? לא. 

והוא הולך בסדר, אני הבנתי את זה.  :אופירמשה 

להוציא לי את הדוח שהוא דיבר, והכל 

 יהיה בסדר. 

 אפשר לאשר את זה?  :שלמה קטן

אני רוצה לשאול שאלה אחת. מכיוון  :אורית שגיא

שאנחנו בהסכם שלנו עם המועצה המקומית 

שם, האזורית, בעצם רוכשים מהם את 

 השירותים, נכון? 
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  כן. :שלמה קטן

איך אנחנו יכולים לוודא שלא פתאום  :אורית שגיא

מחר בבוקר הם יחליטו להתפרע עם 

העלויות? סתם אני עכשיו זורקת. האם 

  ?ערבות איזו שהיאיש לנו 

 אני לא עושה עלויות דרכם.  :שלמה קטן

 שאנחנו לא נכנסים כאן  לאיזשהו בור?  :אורית שגיא

אם נניח לא נעשה את זה דרכם. פשוט,  :שלמה קטן

ישחקו איתנו, נצטרך למצוא את הדרך 

 לספק ישירות. 

 למה אנחנו לא מעגנים את זה בהסכם?  :אורית שגיא

 קודם כל יש לך סכומים בהסכם,   :עו"ד חייקין ברוך

 הם נקובים.  :יעקב אוחיון

 אם הם ישנו את הסכום,   :עו"ד חייקין ברוך

 אבל אין להם תוקף לסכומים?  :אורית שגיא

כל שנה אנחנו נשב עליהם. גזברים ישבו  :לן דולבאי

 עליהם ויעשו, ויבדקו שזה באמת מתאים.

אבל אלה התחשיבים, נכון להיום.  :יעקב אוחיון

ההיפך. אני עמדתי בתוקף שאם אנחנו 

נחשוב ששירות מסוים אם ניתן אותו הוא 

יהיה זול יותר, , ובמחיר שהוא קבעו 

ו זכות הוא לא כדאי לנו כלכלית, יש לנ

לבטל את השירות הזה. ואם נחליט, 

למשל, שאנחנו רוצים לעשות שירותי 

פינוי אשפה בעצמנו, כי זה זול יותר 

מהסכומים  שהם נקבו תחת שירותי אשפה, 

יש לנו את הזכות לבטל כל  שירות 

 ושירות. 

מה שלא יקרה, אין עיקרון של הדדיות  

 פה. מה שלא מוקנה להם. 

 זה שכונה מוגדרת, שאפשר ... אבל  :מירי בר חיים

יחידות דיור, היא מאוד  50כן,  :יעקב אוחיון

 מוגדרת. 

ברוך, איך זה הולך  שאנחנו בעצם  :אורית שגיא

  מוגדרים כיישוב שנמצא בשטחי יו"ר?

 גם הם יו"ש.  :יעקב אוחיון
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 גם הם נחשבים יו"ש.  :אורית שגיא

 מודיע לך שאם חוזרים לגבולות,  :שלמה קטן

 בגבולות שהם שייכים ליישוב,  :רית שגיאאו

 הם בתחום השיפוט של ... זה הסיפור.  :יעקב אוחיון

 בגלל זה הוא לא רוצה אותם.  :לוי-דליה נחום

 תקשיבו, אנחנו לא נכנסים,  :יעקב אוחיון

 אולי נמכור להם,  :אורית שגיא

אנחנו מכוונים אנשי מועצה ולא נכנסים  :יעקב אוחיון

ורה התחתונה, אנחנו למניעים. בש

קיבלנו הודעה מדרום השרון שהם ביטלו 

את כתב ההתחייבות שלהם כלפי תושבי 

, מאחר 1.1.2016-נוף השרון ומעתה, מ

והם תושבים בתחום השיפוט שלנו, אנחנו 

נצטרך לספק להם שירותים. אלא אם כן 

אנחנו רוצים לעבור למתכונת אחרת, של 

 רכישת שירותים. 

לנתק את הקשר בינו כאשר הוא רצה  

לבינם. כלומר שהחשבונות יוצאים מאלפי 

מנשה, וכל המכתבים מאלפי מנשה. כאשר 

הם רואים במועצה את המועצה המקומית 

 שלהם. 

זה הרצון המובהק של דלג'ו, ולכאן הוא  

זה לא משנה את המצב. בואו   חתר.

נאמר, מבחינת קניית שירותים, זה לא 

זה. אבל הוא משנה את המצב ערב ההסכם ה

משנה את המהות. שהיא בעוד שקודם הוא 

היה בקשר ישיר איתם, בעוד שקודם הוא 

גבה, למעשה, היתה בעיה קשה, הוא גבה 

למעשה ארנונה לפי תעריף של דרום 

השרון, והם שילמו מיסי ועד מקומי 

 ישירות לוועד נירית. 

היום אנחנו גובים ארנונה לפי התעריף  

ושבי שכונת נירית הגבוה, כפי שקבוע לת

בצו הארנונה. אנחנו קונים את שירותי 

הוועד המקומי, והכל מגולם בסך הכל 

 בהוצאות, 

 הם לא הגישו תביעה או משהו?  :אורית שגיא

כדי לעדכן אתכם, בית המשפט, הם  :יעקב אוחיון

 הגישו, 

 תביעה על מה?   :משה אופיר
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וח תושבי נוף השרון הגישו תביעה  מכ :יעקב אוחיון

דיני החוזים, שדרום השרון ביטלו את 

ההסכם שלא כדין וצריך לאכוף את ההסכם 

ולקיים אותו. בית המשפט החליט 

שהתביעה מתאימה למסלול המנהלי, והם 

 עכשיו הולכים לבג"צ על ההחלטה הזאת. 

 כרגע זה נשאר פתוח.  :שלמה קטן

הם משלמים יותר ארנונה כעת שהם  :משה אופיר

 איתנו? 

 כן, כן.  :אוחיוןיעקב 

 שקלים.  55.53הם משלמים  :אילן דולב

 וזו ארנונה יותר גבוהה.  :יעקב אוחיון

 היא יותר גבוהה ממה שהיה להם אז?  :משה אופיר

 כן.  :יעקב אוחיון

  -אני חשבתי, שמטרת כל  :משה אופיר

יותר גבוהה ממה שיש ארנונה של דרום  :יעקב אוחיון

שכונת נוף  השרון. הארנונה של תעריף 

השרון בצו ארנונה אלפי משנה יותר 

גבוהה מתעריף הארנונה של תושב נירית 

 של דרום השרון. 

 חבר'ה, אם מחר יהיה הסכם שלום,  :שלמה קטן

כל המטרה שלי בחישוב הזה היתה שאם  :משה אופיר

אנחנו מפסידים עליהם, אני לא ידעתי, 

זה להגיד למדינת ישראל 'רבותי, שילכו 

אזורית שומרון. למה אנחנו  למועצה

 צריכים', 

 תחום השיפוט שלך.  :אורית שגיא

 אתה חתום על התיקים הצהובים שלהם.  :יעקב אוחיון

 אז בסדר,  :משה אופיר

אפשר לנסות הכל. אבל כרגע לא  :יעקב אוחיון

 מפסידים. 

 אני הצעתי את זה ...  :אילן דולב

ברו אבל איך שלא יהיה, ברגע שהם יע :שלמה קטן

אלינו, אני מתכוון לבכות למשרד 

 הפנים, לבקש עוד... לא, לבקש כסף. 
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אגב, ... הגזבר של שומרון. הוא אמר  :אילן דולב

 שהוא מוכן לבדוק את הנושא ברצינות. 

 הוא מוכן לקבל אותם?  :משה אופיר

 כן.  :אילן דולב

 אז בבקשה, אז בואו נתפטר מהם.  :משה אופיר

 ת רוצה לשאול משהו. אורי :לוי-דליה נחום

אתם זוכרים שאתם אומרים 'בואו ניפטר,  :אורית שגיא

בואו זה', הכל מוקלט, כתוב. זה לא 

 עדר של אנשים שאנחנו, 

 אם הם עולים לי כסף,  :משה אופיר

  -בסדר, אבל  :אורית שגיא

 אני ממליץ להעביר אותם לגוף אחר.  :משה אופיר

עוד הם תושבים  הם תושבים שלנו, וכל :יעקב אוחיון

 שלנו, אנחנו נדאג להם. 

 קובי, אבל זה לא המצב. זה לא המצב.  :משה אופיר

רק שתבינו, אם יהיה מחר חס וחלילה  :שלמה קטן

בתים  50-', ה67הסכם שלום של גבולות 

 האלה מגולחים. מנירית. כן, תבינו. 

 )מדברים ביחד( 

 הם תושבים של אלפי מנשה.   :עו"ד חייקין ברוך

 אורית רצתה לשאול.  :לוי-ליה נחוםד

משה, סיימת. אורית, אחר כך דליה  :שלמה קטן

 ומתקדמים. 

האם הסיפור הזה נותן לנו אפשרות  :אורית שגיא

לפתוח מחדש את הרצון שלנו לייצר כביש 

 יציאה דרך נירית? 

אני העליתי את זה בפני מתאם הפעולות,  :שלמה קטן

ונה בואי נגיד. כן. כי אמרתי, השכ

 הזאת לנסות להגדיל אותה. 

כי אני חושבת שזה צריך להיות קייס  :אורית שגיא

 מבחינתנו. 

 אני מנסה,  :שלמה קטן

כבר אז. זה  זה היה הטיעון של חסדאי :יעקב אוחיון
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  -לא עבד. והם לא יפתחו כביש 

 אבל היום כבר זה רשמי.  :אורית שגיא

ות קובי, העליתי את זה בכיוון לעש :שלמה קטן

מנהרה. אבל מה שהעליתי בפניו, שייתן 

לנו הקצאה לפיתוח, של אדמות היהודים. 

 וכרגע, ואתם מכירים את הנושא הזה, 

 ואז זה יוצא רצף טריטוריאלי.  :יעקב אוחיון

 את הנושא המדיני. כרגע, מה?  :שלמה קטן

 זה מעבר לגדר?  :משה אופיר

מות מה זה שייך. זה שטח שיפוט שלי. אד :שלמה קטן

 היהודים. 

 זה לא נמצא בתחומי הגדר.  :משה אופיר

מה אתה שואל? לגדר אין משמעות, כמו  :שלמה קטן

  -ביקשתי שהשכונה הזאת מעבר לגדר. 

 לא, מה זה השכונה?  :משה אופיר

 עזוב, עזוב עכשיו.  :אורית שגיא

 שכונה מעבר לגדר.  :שלמה קטן

דר. איזה שכונה? גם אנחנו מעבר לג :משה אופיר

 בתוך ישראל. 

לא, היא מעבר לגדר של ... עזוב, נו,  :שלמה קטן

 די. 

 איזה שכונה?  :משה אופיר

 נוף השרון.  :שלמה קטן

 נוף השרון צמודה לישראל.  :משה אופיר

כן, אבל היא מעבר לגדר שלנו. אני  :שלמה קטן

פניתי, שאלת שאלה, את אדמות היהודים, 

ל לקבל הקצאה לפיתוח. וכרגע, בגל

הסיפור של ההקפאה המדינית, כרגע 

כנראה, עד ינואר שיתחלף שלטון בארצות 

הברית זה לא יעלה. אבל אנחנו כן, אם 

נצליח להגדיל את הקרקעות שלנו שם, את 

התכנון שלהם, היה תכנון של שכונה 

שעוד מימי חסדאי התגלגל, ואנחנו 

עשינו תכנון ראשוני שקיבלתי את 

 י נוכל לקדם. הקרקעות בתקופתי, אז אול
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יכולה להיות לזה השפעה, שלמה, גם על  :אורית שגיא

 אזור התעשייה. 

 בסדר, אני יודע.  :שלמה קטן

הכל בגלל שהסכמת... אי אפשר ...  :משה אופיר

 שנה,  15להצעתי לפני 

החלטה של חסדאי, ותמכתי בה. כי  :שלמה קטן

 קלקיליה היתה מתחברת, 

 חסדאי טעה.  :משה אופיר

לא טעה. אני תמכתי, הייתי חבר מועצה  :קטןשלמה 

ותמכתי בזה, וזאת היתה ההחלטה הכי 

חכמה ביטחונית. כי קלקיליה היתה 

מתחברת עם חבלה והיתה חונקת אותך. 

 עזוב. דליה עכשיו. 

אני רוצה לשאול. אילן, שאלה. דרום  :לוי-דליה נחום

השרון גובה את מיסי הוועד תמורת 

שהם יקבלו שירותים כאלה ואחרים, 

מנירית תרבות וכאלה. מי בודק את 

 הכספים שדרום השרון גובה ואת התמורה, 

במתכונת החדשה, אין מיסי ועד מקומי.  :יעקב אוחיון

אנחנו משלמים את שירותי הוועד 

המקומי, ומה שאנחנו גובים בתעריף 

הגבוה של הארנונה, פלוס אגרת שמירה, 

. הם יהיו פטורים גם משירותי שמירה שם

פלוס אגרת השמירה לפי תעריף שלנו, 

שקל, זה מכסה לנו את כל  86שהוא 

 העלויות מהתשלום. 

 אבל זה לא מה שהיא שאלה.   :עו"ד חייקין ברוך

 תרבות למשל, אם אנחנו בודקים,  :שלמה קטן

יש רכיב מסוים שאתה משלם לוועד   :עו"ד חייקין ברוך

 המקומי, 

 המקומי. לא, הנה, לוועד  :לוי-דליה נחום

אותו רכיב שאתה משלם לוועד   :עו"ד חייקין ברוך

 המקומי, 

אם יש הצגה לילדי נירית, הם ייכנסו  :שלמה קטן

 גם חינם. 

אני רוצה לדעת שאם מורידים לי כל  :לוי-דליה נחום

 שקלים,  30חודש 

הנושא מסדיר את זה, בדיוק. בצירוף  :יעקב אוחיון



 
  

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

20 

 כתב ההתחייבות שמצורף אליו. 

אם יש הצגה לילדי נירית חינם, הם  :מה קטןשל

 כלולים. 

הם נותנים לי את הפעילויות  :לוי-דליה נחום

 החברתיות, 

הכל. תושב שכונת נוף השרון שווה  :יעקב אוחיון

 לתושב שכונת ... 

זה מה שאני אומר. יש הצגה לילדי נירית  :שלמה קטן

שקלים, תאמינו לי, כל הדברים  5-ב

. שאלה חכמה. טוב, האלה אכלנו אותם

אני מבקש לאשר. חבר'ה, אני מבקש לאשר 

 פה אחד. את ההסכם בין המועצה. מי בעד? 

 דרום. א.מ ביןמאשרים פה אחד את ההסכם  : החלטה

 לשכונת בנוגע מנשה אלפי. מ.מ לבין השרון

 .ב"רצ שהעתקו" השרון נוף"

 אישור פתיחת חשבון פיתוח פיס כללי בבנק דקסיה. (2

, אישור פתיחת חשבון פיתוח פיס 2סעיף  :ןשלמה קט

 כללי בבנק דקסיה. תסביר. 

 כמה כסף יש שם?  :משה אופיר

קודם כל צירפתי גם דברי הסבר לסעיפים  :יעקב אוחיון

של סדר היום. היום, בהתאם להוראות 

 –התיקון שבוצע בחוק יסודות התקציב 

, בנוגע לפתיחת 1985תשמ"ו, זה 

ת פיס, שנכנסו חשבונות פיתוח להקצבו

, מחויבות 1.2.2015לתוקף ביום 

הרשויות המקומיות לנהל את הקצבות 

הפיתוח שמעביר מפעל הפיס בחשבון 

 נפרד. 

מה שאנחנו מתבקשים, כאשר היום, אני  

 רק אעביר לכם את נוסח ההחלטה, 

 כמה כסף מעבירים לחשבון?  :משה אופיר

 . שקל 510,000התקציב האחרון היה  :יעקב אוחיון

 מתי זה היה?  :משה אופיר

. אז מה שאנחנו מבקשים 2016הקדמת שנת  :יעקב אוחיון

לאשר ומאשרים פתיחת חשבונות בנק בבנק 

דקסיה ישראל לכל פרויקט פיתוח שימומן 

על ידי מפעל הפיס. יובהר כי לכל 

פרויקט כאמור, אילן, תתקן אותי, 
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ייפתח חשבון נפרד בבנק דקסיה ישראל, 

 נכון? 

לא הבנתי. כמה כספים מקבלים ממפעל  :אופירמשה 

 הפיס? 

, היה 2016התקציב האחרון שהוגדר לשנת  :יעקב אוחיון

 שקל.  525,000

קיבלתי אם אני עכשיו לדוגמה,  : שי רוזנצוויג

90,000 , 

חשבונות זמנים, כמו בהלוואות. מי בעד  :שלמה קטן

זה חוק. אחרת לא יעבירו כסף.  אישור?

 ... 

זאת אומרת, אם זה חשבון נפרד, הוא לא  :רמשה אופי

נכנס לקופה הכללית. אתה לא יכול לקחת 

  אותו לקופה הכללית?

אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה. זה חשבון  :אילן דולב

רגיל לכל דבר ועניין. הכללים פשוט 

השתנו, וזה חשבון מוגן מפני עיקולים. 

זה כל הרעיון שעומד מאחורי פתיחת 

 החשבון. 

רגע, אם למועצה יש, סתם דוגמה, בחודש  :אופיר משה

מסוים לפעמים אולי, יש איזה גירעון 

כספי, היא יכולה לקחת את הכסף, 

  ולהחזיר אותו? להשתמש בו?

 אל תענה.  :שלמה קטן

כי הכסף הוא  זה לא רלוונטי. למה? :אילן דולב

נזכור מה עשינו  . בוא פרוייקטלי

 בשנה, 

 י, הוא פר משימה. הוא משימת :אורית שגיא

 540,000-מה עשינו בשנה שעברה עם ה :אילן דולב

שקל? לקחנו את הכסף לטובת מחשוב 

 כיתות, 

אנחנו מאשרים את זה, מה. אנחנו  :אורית שגיא

 יודעים. 

לא רק זה. מקבלים את הכסף אחרי  :שלמה קטן

 שהוצאנו אותו. 

עכשיו, אתה מוציא מהשוטף שלך את הכסף  :אילן דולב

 י לשלם לספקים, כד

 זה הטמטום,  :שלמה קטן
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אחרי זה אתה מקבל את הכסף מהפיס. לאן  :אילן דולב

אתה לוקח את זה? הכסף לא יושב שם. 

 אתה מעביר אותו לחשבון שלך. 

זאת אומרת הכסף, אם זו השיטה שלהם,  :משה אופיר

 שקודם כל מוציאים ואחרי זה מקבלים, 

 כה. תמיד. פיס זה תמיד כ :אילן דולב

למעשה החשבון הזה, הכסף שוהה בו  :משה אופיר

 תקופה קצרה, 

 מאוד,  :אילן דולב

 ועובר עלינו,  :משה אופיר

לא נעים לי להגיד. זה חוק להגנת בעיקר  :שלמה קטן

היישובים הערביים, שהיו מטילים עליהם 

עיקולים, מס הכנסה, זכויות עובדים 

שלא היו משלמים, וקיבלו עיקולים, ואז 

 ברגע שזה מוגדר כפיתוח,  כסף נאכל. ה

מה זה נאכל? בשיטה שאילן אומר, הרי  :משה אופיר

הם לא מעבירים לך את הכסף עד שלא 

 הוכחת להם שהוצאת. 

כן, נכון, אבל היו מחרימים להם את זה  :שלמה קטן

למס הכנסה. ברגע שאתה מגדיר את זה 

 פיתוח אי אפשר להחרים אותו. 

 הוצאת את הכסף.  אבל כבר :משה אופיר

 לא משנה.  :שלמה קטן

אז איך אפשר לעקל כסף, אתה לא מקבל  :משה אופיר

 כסף, 

 על מה אנחנו ... בכלל?  :אורית שגיא

 את מבינה את התהליך.  :משה אופיר

 אני מבינה את התהליך מצוין.  :אורית שגיא

נגיד אתה הוצאת מיליון  אני לא מבין. :משה אופיר

אותם בפועל, והראית שקל כבר, הוצאת 

להם שהוצאת מיליון שקל, ואז אתה מקבל 

 מיליון שקל. איך אפשר לעקל את זה? 

אבל הערבים פחדו לעשות פרויקטים, כי  :שלמה קטן

 ידעו שיש להם עיקולים. פחדו לעשות, 

אז הם לא הוציאו כספים, אז הם לא  :משה אופיר

 קיבלו כספים. 
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ויקטים, ומפעל כן, אבל הם לא עשו פר :שלמה קטן

 הפיס יש לו אינטרס, 

אז בשיטה הזו הם יוציאו מאיפה? אם  :משה אופיר

 אין להם כסף? 

 לא יודע. אבל לפחות מבטיח מפעל הפיס,  :שלמה קטן

אבל מה? אנחנו צריכים לדאוג  :דליה לוי נחום

לכפרים הערביים? אנחנו צריכים לדאוג 

 לעצמנו. 

 מי בעד אישור?  :שלמה קטן

רגע, אני רק רוצה להעיר הערה. שאני  :שגיאאורית 

חושבת שאנחנו צריכים לראות שהחשבון 

הזה לא יהיה חשבון שמשמש אותנו 

 למשיכת יתר, 

 אסור לך, ממילא.  :שלמה קטן

לא, אבל אם אתה אומר שאתה קודם מוציא  :אורית שגיא

 את הכסף, 

 לא מהחשבון הזה.  :אילן דולב

 . לא, זה  פה בשוטף :שלמה קטן

זאת אומרת הדבר היחיד שיוצא מהחשבון  :אורית שגיא

 זה הכסף שנכנס. הזה, 

החוק, בשביל לקבל כסף, מחייב אותי  :שלמה קטן

לפתוח. מי בעד פתיחת חשבונות? פה 

 אחד. 

 רגע, אתה הקראת לפי טפסי הבנק?   :עו"ד חייקין ברוך

מאשרים פה אחד פתיחת חשבונות בבנק  :יעקב אוחיון

ראל בע"מ, לכל פרויקט פיתוח דקסיה יש

שימומן על ידי מפעל הפיס, בהתאם 

 לטפסי הבנק, בסדר? 

 כן. יש שם שעבוד הכנסות עצמיות?   :עו"ד חייקין ברוך

לא. יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח  :יעקב אוחיון

חשבון נפרד בבנק דקסיה, לפי טפסי 

 הבנק. 

 טוב, אושר פה אחד.  :שלמה קטן

ים פה אחד פתיחת חשבונות פיתוח מאשר :החלטה

 הטפסים י"עפ דקסיה בבנק הפיס להקצבות

 פרויקט לכל כי יובהר .בבנק הנהוגים
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 לפי דקסיה בבנק נפרד חשבון ייפתח, כאמור

 .הבנק טפסי

אני הבנתי שזה חשוב לך. אני בעד  :משה אופיר

 הניסוח האחרון. 

 כן, אושר פה אחד.  :שלמה קטן

 

לוי כמורשה חתימה בהעדרו של -וםמינוי של דליה נח( 3

 .ראש המועצה מישראל ומהאזור

לוי -זה מינוי של דליה נחום 3סעיף  :יעקב אוחיון

כמורשה חתימה בהעדרו של ראש המועצה 

מישראל ומהאזור. ניסיתי להסביר 

גזבר המועצה, ראש המועצה ושכידוע, 

על פי חוק ינם השנייה, אני מסביר, 

לכל דבר מורשי החתימה של המועצה 

 ועניין. 

אבל כדי להבטיח את המשך תפקודה השוטף  

של המועצה, ועמידה שלה בהתחייבויות, 

גם במקרים בהם נעדר ראש המועצה מסיבה 

כלשהי מישראל ומהאזור, כמו איזה טיול 

 שמתכנן  ראש המועצה, 

 איך נשלים את הישיבות?  :משה אופיר

וסח מה שאנחנו מבקשים פה לאשר, נ :יעקב אוחיון

ההחלטה, לאשר את מינויה של דליה 

לוי, ממלאת ו סגנית ראש המועצה,  -נחום

כמורשה חתימה בהעדרה של ראש המועצה 

 מישראל ומהאזור. 

 יש לי הצעה נגדית.  :משה אופיר

תציע. קודם כל נצביע על ההצעה שלי,   :שלמה קטן

 אחרי זה, 

 רגע, לא. אתה לא יכול להצביע.  :משה אופיר

תן לו להציע הצעה נגדית. מה זה  : צוויגשי רוזנ

 משנה? שיציע. 

אני מציע למנות את הגב' אורית שגיא  :משה אופיר

להיות בזה, כי היא לפי דעתי היא בקיאה 

יותר בעניינים הכספיים של המועצה. מה 

 לעשות? היא יו"ר ועדת הכספים. 

אני לא חושבת שהכישורים של אורית לא  :שלמה קטן

אני מזכיר לך. אתה ישבת טובים. אבל 
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שנה לפחות במועצות שממלא מקום  15פה 

 ראש מועצה היה חותם שלישי. 

אני ארבע שנים פה. לא מיניתי, כי לא  

היה צורך, בתקופתי כן היתה שנה 

הראשונות, למעשה אודי. אבל לא נסעתי 

לחו"ל, אז לא היה צורך. אני עשוי 

 לנסוע לחו"ל הקיץ, לחתונה. 

אודי היה מתאים, מכיוון שהוא היה ראש  :משה אופיר

 מועצה לפני שנתיים גם. 

 בסדר, בתקופה שהיה מ"מ.  :שלמה קטן

סליחה, אודי מונה כמורשה חתימה  :יעקב אוחיון

 בתקופתו של חיסדאי, זיכרונו לברכה. 

 כמ"מ.  :שלמה קטן

ויש פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין  :יעקב אוחיון

 שאודי מונה.  21.6.2009, מיום 9מס' 

 עוד כשהיה מ"מ.  :שלמה קטן

אבל אני מציע במקרה הזה למנות את ...  :משה אופיר

 מותר לי? 

אני לא רוצה. אתה גורם לי להצביע נגד.  :שלמה קטן

 אני לא רוצה להצביע נגד אורית. 

אני רוצה להציע את אורית, שהיא יותר  :משה אופיר

 בקיאה ב... אני אגיד לך למה. כי אני

חושב שבמידה ויהיה צורך לחתום, אז 

היא פשוט תצטרך להתבסס, גבי, גבי, 

אני יכול להגיד משהו, בלי שאתה תפריע 

 לי? או שאסור לי להגיד. 

שלמה, אתה יכול בבקשה להגיד לנו  :אורית שגיא

שנעשה את זה יותר ענייני ופחות 

  -נתקשקש? במה למשל מדובר? בפרקי זמן 

כל השנה אין צורך. בסביבות אני ככה.  :שלמה קטן

אוגוסט, יש איזו חתונה משפחתית 

 בארצות הברית, ואני נוסע פרטי. 

 לא, על מה אנחנו מדברים?  :אורית שגיא

 על חשבוני, לשבועיים וחצי.  :שלמה קטן

 על איזה דברים בדרך כלל,  :אורית שגיא

מדובר בשבועיים וחצי. יש ל פעמים  :שלמה קטן

ום, ויש תיקון של דברים בהולים פתא
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ביוב בהול. דוגמה. או צ'קים. הרי אני 

לא אחתום אלפי צ'קים קדימה. אני לא 

מוכן לחתום, אין אצלנו צ'קים. והיא 

ממלאת מקום ראש מועצה. הרי היא 

 במסגרת התפקיד חותמת. זה הכל. 

לא במסגרת התפקיד. שלמה, אחרת לא  :משה אופיר

 היית מעלה את זה להצבעה. 

לא, אני מעלה שלא יווצר מצב שאני  :ןשלמה קט

 איננו, 

אתה מעלה את זה כי המועצה צריכה  :משה אופיר

 להחליט מי בעל הזכות חתימה, 

להכשיר את התפקיד. נכון. למה אני  :שלמה קטן

כי לוקח זמן לגשת  מעלה את זה באפריל?

 לבנקים. 

  מה קרה עד היום בהעדרך? :אורית שגיא

 א נעדר, הרי. הוא ל : שי רוזנצוויג

לא נעדרתי. הכי הרבה יצאתי לשלושה  :שלמה קטן

 ימים עד היום. זה השיא. 

אנחנו יכולים להצביע על אישור שהוא  :אורית שגיא

 שהוא לא אישור,  אישור זמני?

למה זמני? אני לא מבין מה הבעיה. זה  :שלמה קטן

רק בהעדרו, כתוב בהעדרי. בפירוש, 

 בהעדרי. 

 אין בעיה עם זה. לי  :אורית שגיא

חס וחלילה קורה לי משהו פתאום.  :שלמה קטן

אוקיי? אני מחר נוסע בנסיעות, היום 

אני  נסעתי בבית חנינא, לא צוחק אתכם. 

 מחר בגוש עציון.

לוי -מאשרים את מינויה של דליה נחום :יעקב אוחיון

ממלאת מקום וסגנית ראש המועצה כמורשה 

שראל חתימה בהעדרו של ראש המועצה מי

 ומהאזור. מי בעד? 

 ההצעה שלך לא לעניין.  : שי רוזנצוויג

אל תגיד לי, אני רוצה שתהיה הצבעה על  :משה אופיר

  ההצעה שלי.

 )מדברים ביחד( 

תוצאות ההצבעה בהחלטה של ראש המועצה,  :יעקב אוחיון
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כולם בעד, למעט משה אופיר, שהוא נגד. 

עכשיו כולם מצביעים בעד הצעת ההחלטה 

משה אופיר, בניגוד לדעתה של אורית  של

שגיא, למנות את אורית שגיא כמורשה 

 חתימה. מי בעד ההצעה של משה אורית? 

 אני מרגישה לא בנוח להתנגד לעצמי.  :אורית שגיא

משה אופיר בעד. מי נגד? מירי, אורית  :יעקב אוחיון

נמנעת, אלי, שלמה, דליה, גבי, ואורית 

המועצה  נמנעת. הצעת החלטה של ראש

 אושרה. 

 אבל משה, תודה על האמון.  :אורית שגיא

 ת אמון. יאין לי שום בעי :שלמה קטן

 את באמת חושבת שזה מתוך אמון.  :לוי-דליה נחום

ואני בטוח שאם יהיה באותם שבועיים  :שלמה קטן

משהו כספי מסובך, דליה תתייעץ עם... 

 זו לא בעיה. 

ת החברים את ברוב מוחלט של קולו מאשרים : החלטה

לוי, סגנית ומ"מ ראש -נחוםמינויה של דליה 

של ראש  בהעדרוהמועצה, כמורשית חתימה 

 מהאיזור. או/והמועצה מישראל 

החלפת נציגת סיעת עשייה בועדת בטיחות, ביטחון ( 4

 ושע"ח.

 הלאה, חבר'ה, אני מתקדם.  :שלמה קטן

החלפת נציגת סיעת עשייה בוועדת  :יעקב אוחיון

ביטחון ושעת חירום. סיעת בטיחות, 

עשייה והעומדת בראשה פנו אלינו, שהם 

רוצים, כמו שכתבתי בדברי ההסבר, הם 

רוצים להחליף את מאיה גור, שגם עובדת 

במחלקת ביטחון, ולמנות במקומה את גיא  

יחזקאל כחבר בוועדת בטיחות, ביטחון 

 ושע"ח. 

 מי בעד?  :שלמה קטן

 ? אפשר לאשר פה אחד :יעקב אוחיון

 פה אחד.  :שלמה קטן

מאשרים פה אחד את החלפת נציגת עשייה,  : החלטה

בועדת בטיחות ביטחון ושע"ח  מאיה גור,

 ומינויו של גיא יחזקאל במקומה.
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אני גם רוצה להודיע, אם כבר מדברים  :משה אופיר

על ועדות, יש לי גם כן הודעה לגבי 

 ועדות. 

 ם. לא עכשיו, וזה לא על סדר היו :שלמה קטן

אני לא יכול להעלות את זה על סדר  :משה אופיר

 היום? 

 לא.  :יעקב אוחיון

שיקום ופיתוח תשתיות מים  – 449הגדלת תב"ר מס'  (5

 ₪. 650,000לסך של 

שיקום ופיתוח  – 449הגדלת תב"ר מס'  :יעקב אוחיון

 תשתיות. אדוני הגזבר, בבקשה. 

י ועדת אני רק רוצה להגיד משהו, לגב :לוי-דליה נחום

ביטחון ובטיחות, שאני מצרה על כך 

שאישה נלקחה מהוועדה ובמקומה יש לנו 

גבר. הייתי רוצה שתהיה עוד אישה 

 בוועדה. 

 אבל אני גם,  :מירי בר חיים

 אבל את ומירי שתיים.  :יעקב אוחיון

 כמה נשים יש בוועדה?  :משה אופיר

רק מירי ודליה. היתה לכם נציגה אתה  :שלמה קטן

 צה בנות. לא רו

 היא לא רוצה להיכנס לזה.  :משה אופיר

 תן לי מישהו אחרת.  :שלמה קטן

 הלאה, הגדלת תב"ר.  :יעקב אוחיון

 תביא מישהי אחרת.  :שלמה קטן

 אני נגד ועדת ביטחון ובטיחות.  :משה אופיר

 אני ביקשתי בעבר להצטרף לוועדה.  :אורית שגיא

  ממי? מגיא? את רוצה להצטרף? :שלמה קטן

 אז תיכנסו במקום גיא.  :לוי-דליה נחום

 כבר ... את גיא, מה זה קשור?  :אורית שגיא

 את רוצה בנוסף?  :???
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 חבר'ה, יש סדר יום, אי אפשר.  :שלמה קטן

  -למה? אמרתי  :אורית שגיא

 משה ימנה נציגה בישיבה הבאה.  :שלמה קטן

 לא, את אורית.  :משה אופיר

תהיה מלחמה באמצע,  בישיבה הבאה. אם :שלמה קטן

 אז דליה תקרא לה. 

אני צירפתי דברי הסבר. אדוני הגזבר,  :יעקב אוחיון

אתה תשלים. כי דברי ההסבר נוספו יחד 

 איתך. 

דברי ההסבר מאוד מפורטים. מליאת  :אילן דולב

המועצה על השולחן הזה אישרה תקציב 

, לפיתוח תשתיות מים בסך 449תב"ר מס' 

הפיתוח של משרד  שקל מתקציב 136,000

 הפנים השנתי. 

 2013-התב"ר הזה אושר נדמה לי ב 

ועשינו בו עבודות של שיקום תשתיות 

מים תכופות, הכנסנו לתוך התב"ר הזה. 

 241,000התב"ר הזה נוצר בו גירעון של 

בנוסף יש לנו עוד עבודות שיקום  שקל. 

של צנרת מים ביישוב, שאנחנו מעריכים 

 שקל.  274,000אותם בסדר גודל של 

סך הכל אנחנו רוצים להגדיל את התב"ר  

שקל, ככה שזה יכסה את  650,000-הזה ל

שקל בעוד תוספת  240,000הגירעון של 

שקל לעבודות הנוספות  274,000של 

 שאנחנו נעשה. 

אחד. שניים, היתרות בקרנות הרשות  

נכון להיום, כקרן אגרת מבנה ציבור יש 

 ויש לנו,  746לנו 

 רק מבני ציבור?  :ירמשה אופ

שקלים,  447,000-מפה משתמע שזה... ו :אילן דולב

 נכון להיום יש לנו, 

 רגע, תן לו לגמור.  :אורית שגיא

אני שואל מה הקשר בין אני לא שומע.  :משה אופיר

אגרת מבני ציבור לקרן ביוב? זה מה 

 שאני שואל. 

הוא מקריא את מצב אגרת מבני ציבור.  :יעקב אוחיון

  -לא אמר שמשם  הוא
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 בקרנות הוא אמר שזה מה שיש.  : שי רוזנצוויג

 מה בקרנות הרלוונטיות בבקשה?  :משה אופיר

 שקלים יש לנו נכון להיום.  447,000 :אילן דולב

 האם משהו מתוך זה כבר שוריין?  :אורית שגיא

 זה אחרי השריון.  :אילן דולב

יות, שקלים יש בקרנות הרלוונט 447,000 :משה אופיר

  לפני שהוצאת את התב"ר הזה?

כן. ויש לנו עוד בקרן נוספת, בקרן  :אילן דולב

 הפיתוח הכללי, 

זה אומר שאתה מרוקן את הקרן הזאת, אם  :אורית שגיא

 אני מבינה. 

 כן, נכון.  :אילן דולב

בעוד שבועיים יהיה לנו עוד ... בכל  :שלמה קטן

.  אני אומר, 1,228,000הקרנות. 

 תזכור. 

 ? 447רגע, יש לך בקרנות הרלוונטיות  :שה אופירמ

, ויש בעוד קרן נוספת, סדר 447יש לנו  :אילן דולב

שקלים. אני לא  300,000גודל של 

הוצאתי אותה, היא לא על שולחני. יש 

 . 514-לנו כיסוי ל

משה, קרנות המים זה הכי פשוט, מכיוון  :אורית שגיא

 שזה המטרה שלשמה הם מיועדים. 

 . 514. הוא רוצה לקחת 447הוא אמר  :ופירמשה א

 מי בעד?  :שלמה קטן

 רגע, רגע,  :משה אופיר

  לא, אתה לוקח יותר ממה שיש לקרן? :אורית שגיא

לא, לא. יש לי עוד קרן נוספת. אני  :אילן דולב

אוציא אותה ואני אביא לכם את המספר. 

או שאני אשלח לכם. בסך הכל אנחנו 

 שקל.  700,000נמצאים בעוד 

 כל העניין הזה,  :משה אופיר

 בקיצור, לתב"ר יש כסף.  : שי רוזנצוויג

 לקרנות הרשות, כן.  :אילן דולב
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כל העניין הזה של מים וביוב, זה באופן  :משה אופיר

תיאורטי היה אמור להיות חלק מכל 

 הפרויקט של ההעברה 

 לתאגיד.  :אורית שגיא

גיד, למים, נו, לאיגוד מים. לתא :משה אופיר

 סליחה. שלמה קטן, אני מדבר אליך. 

 לא, אני שואל אותו אם זה נכון.  :שלמה קטן

האם כל החלק הזה היה אמור להיות חלק  :משה אופיר

מהעבודות שבמידה והיינו מתקשרים 

לתאגיד, היה אמור להיות מבוצע דרך 

 התאגיד? אני שואל. 

אני חושב שכן. נכון? כן, כן. מצד שני,  :שלמה קטן

ם היו גובים גם את אותם יתרות. ה

 היתרות האלה עוברות אליהם. 

אי לכך, מכיוון שפה מדובר בסכומים  :משה אופיר

רציניים, ואני את האמת לא רוצה להיות 

מופתע מאוד כאשר אתה תמצא לנכון, בלי 

להודיע לנו מראש, אתה ... בזמנו הבאת 

  -את זה, ואמרת 

  -אני חושב שהיתה  :שלמה קטן

 רק רגע!  :אופיר משה

זאת היתה הצעה הכי דמוקרטית. הבאתי  :שלמה קטן

את זה בלי החלטת הנהלה לדון. מה קרה? 

אני לא מבין. אני הבאתי להכרעה? 

הבאתי רק לדיון בלי הכרעה. והודעתי 

מראש שלא הולכים להכריע. אז למה 

להגיד את מה שאמרת? זה סתם רק בשביל 

 להכניס מרירות והרגזה. דבר. 

תודה רבה שאתה נותן לי לדבר. לא על  :משה אופיר

מה שאמרתי. באמת, כיוון שאתה עשוי, 

כמו שאז הבאת את זה לעיון, ואמרת 'תוך 

שבועיים צריכים להחליט' או 'תוך חודש 

צריכים להחליט'. זה מה שאמרת. שאתה 

 מביא את זה פעם ראשונה, 

אני לא אמרתי את זה. את שמעת, אורית,  :שלמה קטן

 שאני אמרתי? 

שלמה קטן, אני  יכול לדבר בלי הפרעה?  :משה אופיר

 או שכל פעם שאני אומר משהו,  

לא, אני, ההוא אמר, מהחברה. אני לא  :שלמה קטן

אמרתי את זה. החברה אמרה את זה, לא 
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 אני. 

סליחה, שלמה קטן, אני מדבר. אתה כל  :משה אופיר

 פעם קוטע אותי ואתה מתחיל דיון, 

אבל מה זה רלוונטי עכשיו? למה זה  :שגיאאורית 

 רלוונטי? 

אני אדייק איך שאני רואה את  :משה אופיר

 העניינים. 

 אתה הולך, שי? יש לו משהו דחוף.  :שלמה קטן

 *** מר שי רוזנצוויג יוצא מהישיבה *** 

אני אדייק בצורה שאני רואה את  :משה אופיר

העניינים. יכול להיות שאני לא רואה 

ניינים  נכון. אבל זה איך שאני את הע

רואה את זה. אתה הבאת נושא, בא הבן 

אדם, דיבר ואתה אמרת תוך ככה וככה 

אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו רוצים. 

 אוקיי? 

 תמשיך הלאה.  :שלמה קטן

אני לא אופתע שאם מסיבות שלך, שאני  :משה אופיר

לא יודע אותן, אתה עוד שבועיים תבוא 

'העברתי לכם את זה לעיון אלינו ותגיד 

לפני שלושה חודשים, עיינתם בזה, 

דיברנו על זה, בואו נחליט'. אני לא 

 יודע אם אתה מפתיע אותי. 

יש פה איזה מריונטות? שאני אביא ואתם  :שלמה קטן

 תחליטו? 

 אבל למה זה רלוונטי עכשיו?  :אורית שגיא

זה רלוונטי, כי אם אנחנו הולכים  :משה אופיר

 על משהו,  להחליט

 זה בשביל לאסור כל דבר.  :שלמה קטן

אני רוצה לדעת. אם שלמה קטן מתכונן  :משה אופיר

לעשות את התאגוד הזה, אז אולי אנחנו 

צריכים לחשוב אם אנחנו רוצים לאשר את 

זה עכשיו או לחכות עד שהוא יואיל 

בטובו להגיד לנו מה קורה עם העתיד של 

נעשה התאגוד, שאנחנו לא נלך סתם ו

צעד, ואחרי זה נתחרט שעשינו אותו. זה 

 הכל. 

שלמה, האם בזמן הקרוב אנחנו מתכננים  :אורית שגיא

 להיכנס מחדש לתהליך של התאגיד מים?
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 אמרתי את זה בהתחלה,  :שלמה קטן

 לא, לא, הוא אמר שלא.  :יעקב אוחיון

 אני לא יודע.  :משה אופיר

כל  מי בעד אישור התב"ר? מי בעד? :שלמה קטן

הנוכחים. שי רוזנצוויג יצא מהישיבה. 

 מי נגד? משה אופיר. או שאתה נמנע? 

אני נמנע מכיוון שאני לא יודע בעתיד  :משה אופיר

-  

מאשרים ברוב מוחלט של קולות החברים  : החלטה

שיקום ופיתוח  – 449הגדלת תב"ר מס' 

לסך ₪  136,000תשתיות מים, מסכום של 

 514,000 -ה סה"כ הגדל₪.  650,000של 

 מקור תקציבי:קרנות הרשות.₪. 

גם אנחנו לא יודעים מה העתיד. אולי  :מירי בר חיים

 נצא מפה ונידרס? 

אז בוא תספר לנו מה שלמה קטן יודע.  :משה אופיר

 הסיבה ... נו, באמת, מר קטן. 

 לא, אם אתה יודע מה העתיד,  :מירי בר חיים

ה שאז זה אז בוא תשתף אותנו מה הסיב :משה אופיר

  -היה דחוף כל כך, ועכשיו זה 

כי באה החברה הזאת, אמרה ... חשובה.  :שלמה קטן

אני אמרתי בואו נעשה דיון ראשוני, 

רציתי לראות את הנכונות. לא היתה לי 

דעה. אני אמרתי את זה בישיבה שאין לי 

 דעה. זהו. 

ואם בשבוע הבא תהיה לך דעה, תביא את  :משה אופיר

 זה למועצה? 

ודאי. אם תהיה פתאום יסתבר ש... לא,  :שלמה קטן

 אין.  כרגע אין תוכנית כזאת. שאלת?

 

 .2016אישור תבחינים לתמיכה במוסדות ציבור לשנת  (6

. אישור 5. אישרנו את סעיף 6סעיף  :שלמה קטן

תבחינים, תסביר. דבורית עשתה 

 תבחינים. 

 . אני בעד. 2015-אותם תבחינים מ :משה אופיר

אפשר?  6סעיף מי בעד אישור תבחינים?   :קטןשלמה 
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הוא אמר שאני עלול להפתיע ואני אביא 

 זה, ואני אעשה שם. 

 אני רוצה להבין מה קורה עם הדבר הזה.  :משה אופיר

הוא נמנע. שי נאלץ לצאת, יש לו משהו  :שלמה קטן

דחוף. הוא אמר לי בהתחלה, יש לו משהו 

 בעבודה. 

 עכשיו?  6אתם בסעיף  :משה אופיר

 , אישור התבחינים אושר. 6 :שלמה קטן

 אושר פה אחד.  :משה אופיר

 פה אחד.  :שלמה קטן

מאשרים פה אחד את הקריטריונים והתבחינים  : החלטה

 2016למתן תמיכות למוסדות ציבור לשנת 

המצ"ב אשר אושרו ע"י היועמ"ש של המועצה 

וועדת תמיכות עפ"י פרוטוקול ועדת תמיכות 

 .5.4.16מתאריך 

 ( אישור מקדמות תשלום ע"ח תמיכות.7

 אני להבדיל ממך צריכה לעבוד איתו.  :לוי-דליה נחום

אני גם קיימתי התייעצות עם דבורית,  :יעקב אוחיון

אנחנו נמצאים בנקודת זמן שאי אפשר 

להשאיר את העמותות ללא מקור כספי. 

אנחנו רוצים לחזור להחלטה שהיתה גם 

 את אותו נוסח. שנה שעברה, ולהקריא ב

 כמה כסף נותנים להם?  :משה אופיר

 . אתם ממליצים פה אחד, 25%זה עד  :יעקב אוחיון

 כמה תקציב התמיכות?  :משה אופיר

 . אני כבר לא, 200או  190 :יעקב אוחיון

 . 190 :אילן דולב

'ממליצים פה אחד, בנסיבות מיוחדות  :יעקב אוחיון

בר ומטעמים שיירשמו, בכפוף לאישור גז

המועצה, בקשות מנומקות לקבלת מקדמת 

תשלום לתמיכה בתנאים המצטברים 

כדלהלן: א', מבקש התמיכה קיבל תמיכה 

בשתי שנות התקציב הקודמות. ב', מבקש 

התמיכה הגיש בקשה לתמיכה בשנת הכספים 

הנוכחית והגיש בקשה לקבלת מקדמה. ג', 

 25%גובה תשלום המקדמה לא יעלה על 

קיבל המבקש בשנה מסך כל התמיכה ש
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הקודמת. ד', בכפוף למתן אישור תשלום 

המקדמה ולפני התשלום בפועל יתחייב 

מבקש התמיכה להחזיר למועצה את המקדמה 

בתנאי הצמדה מקובלים ובריבית כחוק, 

אם בסופו של דבר לא תאושר התמיכה ומתן 

הערבויות להבטחת החזר המקדמה להנחת 

על ככה זה פ דעתו של גזבר המועצה'. 

 שנה שעברה. ככה זה יפעל גם השנה. 

אנחנו מצביעים שעד שהם יגישו לנו את  :שלמה קטן

הבקשה, נוכל לתת להם בינתיים, אם 

 , סתם דוגמה, 50,000מגיע לכדורסל 

 מזה. מי בעד?  25%אז  :משה אופיר

שלמה, רגע. למה בעצם אנחנו נדרשים  :אורית שגיא

 למקדמות האלה? למה אנחנו לא עושים 

 ועדת תמיכות, בתחילת שנה, 

כי את תאבדי זמן על הפרוצדורה, להגיש  :יעקב אוחיון

 בקשות, 

 למה לא עושים את זה בינואר?  :משה אופיר

סורי, יש לי הפרעת קשב, לא יכולה  :אורית שגיא

 לשמוע את כולם ביחד. 

אז אני אומר. חלף הרבה זמן. התקציב  :יעקב אוחיון

משרד הפנים נתן אושר קצת באיחור. גם ש

את האורכה הזאת, אבל אושר באיחור 

במועצה. והתבחינים הובאו רק לאחרונה 

לאישור והיום לישיבת מועצה. ועד 

שהעמותות יתחילו להגיש את הבקשות 

 שלהם, ויבדקו אותם, 

עד סוף מאי הם יכולים להגיש, אם אני  :משה אופיר

 לא טועה, נכון? 

 כן. ובינתיים צריך לתת להם,  :יעקב אוחיון

 למה אנחנו לא מקדימים את כל התהליך?  :אורית שגיא

 הוא אמר. השנה זז התקציב.  :שלמה קטן

 זה השנה. היא מדברת על העתיד לבוא.  :לוי-דליה נחום

שנה הבאה לא ... תקציב לסוף פברואר.  :שלמה קטן

 השנה, בגלל הבחירות, 

הם את כל המסמכים, למה לא מבקשים  מ :משה אופיר

  בלי שיש תקציב? מה קשור התקציב?

 לא יודע.  :שלמה קטן
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מה קשור התקציב? אם היית מבקש את זה  :משה אופיר

 מהם בינואר, ואין  לך תקציב, 

 אפשר לשאול, דבורית איננה.  :שלמה קטן

סליחה רגע. לפי איזה תבחינים היית  :אילן דולב

 אומר להם 'תגישו לי מסמכים'? 

 אסור להגיש בלי תבחינים.  :עקב אוחיוןי

רגע, איזה תבחינים. לפי מה הם היו  :אילן דולב

 מגישים לך מסמכים? 

 . 2015לפי התבחינים של  :משה אופיר

 שלא מאושרים?  :אילן דולב

 לא, מה פתאום? אי אפשר.  :יעקב אוחיון

 אז צריך לאשר אותם?  :משה אופיר

 חייב לאשר.  :אילן דולב

אז בוא תאשר את התבחינים בינואר  :פירמשה או

2016 . 

 )מדברים ביחד( 

אם אתה מתחכם איתי, אתה יכול לאשר  :משה אופיר

 תבחינים בלי שום קשר לתקציב. 

אני יכול להגיד לך שאפשר לאשר כבר  :אילן דולב

 . 2017-היום את התבחינים ל

 נכון.  :משה אופיר

'. 17ל אז יאללה, בואו תצביעו גם ע :אילן דולב

התבחינים מאשרים אותם בספטמבר, ... 

 לפי הנוהל.

 השנה הכל זז בגלל שהיה תקציב מדינה,  :שלמה קטן

הבנו, חזרנו על אותם דברים כל פעם.  :אורית שגיא

  ממה? 25%אנחנו מאשרים 

 מהתמיכה של שנה שעברה.  :יעקב אוחיון

לדעתי זה לא מספיק. עם כל הכבוד. שלמה  :משה אופיר

זה לא מספיק, אני אגיד לך למה. קטן, 

כי אם הם מגישים את הבקשות בסוף מאי, 

ובוא נגיד שאנחנו מזדרזים ודנים 

ביוני, עברה חצי שנה. אז צריכים לתת 

 . 50%להם 
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האלה ממה  25%-קובי, זה ברור להם שה :אורית שגיא

שאושר להם שנה שעברה, לא יעיד בהכרח 

 ממה שהם יקבלו השנה?  25%שזה 

 כן, זה מובן להם.  :אוחיון יעקב

 זה מובהר להם?  :אורית שגיא

כן, והם ידעו את זה גם שנה שעברה.  :יעקב אוחיון

 הפרוצדורה הזאת התקיימה, 

 ? 25%אבל למה  :משה אופיר

בסדר. לי אין בעיה עם זה. מישהו פה  :אורית שגיא

 מתנגד? 

אני מציע שלא נחנוק אותם. ניתן להם  :משה אופיר

50% . 

 . 50%אני לא אתן  :ילן דולבא

 הוא לא יכול. הגזבר לא ייתן.  :יעקב אוחיון

 מה אומר החוק?  :משה אופיר

. זה לא נותן לך שפיל. 50%זה הרבה מדי  :אורית שגיא

שיזדרזו להגיש את הבקשות ואנחנו נעשה 

 את הוועדות הכי מהר. 

אבל הם לא אשמים. המועצה ... עד סוף  :משה אופיר

 מאי. 

 זה גם ומאי.  :ית שגיאאור

. אם 25%אנחנו כרגע מביאים הצעה של  :שלמה קטן

 נראה שיש בעיה, נכנס אתכם. 

 מה אומר החוק? יש חוק בעניין הזה?  :משה אופיר

זה מה שאומר היועץ המשפטי. מי בעד  :שלמה קטן

 לאשר מקדמה? מה אתך? 

 אני בעד.  :משה אופיר

  :החלטה

 סיבות מיוחדותפה אחד לאשר, בנ מחליטים.1
לאישור גזבר המועצה,  ומטעמים שיירשמו ובכפוף

מקדמת תשלום לתמיכה  בקשות מנומקות לקבלת
 בתנאים המצטברים הבאים: 

    



 
  

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

38 

מבקש התמיכה קיבל תמיכה בשתי שנות התקציב  .א
 הקודמות.

מבקש התמיכה הגיש בקשה לתמיכה בשנת  .ב
 הכספים הנוכחית, והגיש בקשה לקבלת מקדמה.

מסך כל  25%ם המקדמה לא יעלה על גובה תשלו .ג
 התמיכה שקיבל המבקש בשנה הקודמת.

בכפוף למתן אישור תשלום המקדמה ולפני  .ד
התשלום בפועל, יתחייב מבקש התמיכה להחזיר 

למועצה את המקדמה, בתנאי הצמדה מקובלים 
ובריבית כחוק, אם בסופו של דבר לא תאושר 

התמיכה, ומתן ערבויות להבטחת החזר המקדמה 
 להנחת דעתו של גזבר המועצה.

 

 *** מר יעקב אוחיון עוזב את הישיבה *** 

( אישור עדכון שכרו ותנאי העסקתו של מזכיר/מנכ"ל 8

 המועצה. 

פה אחד כי הדיון בסעיף זה יתקיים      מאשרים. 1 :החלטות
סגורות ויהיה חסוי ולא יופץ פומבית  פרט  בדלתיים

 לגוף ההחלטה.

קולות החברים לעדכן את תנאי  ברוב. מאשרים 2
ומנהל      אוחיון, מזכיר/מנכ"ל יעקבהעסקתו של 

 5% -ל המועצה, ע"י העלאת שכרו  באנוש ש משאבי
, וזאת בכיריםמשכר  80%-ל 75%-. דהיינו, מנוספים

 .     1/4/2016החל מתאריך 

 
תפו בדיון ואף לא נכחו  לא השת רוזנצוויגיעקב אוחיון ושי  : הרהע

 באולם הישיבות בעת הדיון וההצבעה בסעיף זה.

 

 תודה רבה, הישיבה נעולה.   :שלמה קטן

 

 

 

 חיוןיעקב או

  "למנכ/מזכיר

 המועצה

 שלמה קטן 

 ראש המועצה

 

 


