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פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 2/16
מישיבה שהתקיימה ביום רביעי ,א' אדר א' תשע"ו 78.9.9879 ,בשעה  74:89בבית המתנדב.
רח' חיים לוי.
ראש המועצה
מאיר דהן
משתתפים:
סגן ומ"מ ראש המועצה
יגאל עובדיה
סגן ראש המועצה
יצחק פסטרנק
חברת מועצה
שירי בן שמעון
חברת מועצה
אופירה מור
חבר מועצה
אהוד אביר לב
חבר מועצה
חנוך פרקל
חבר מועצה
גבריאל גאון
חסרים:
שמואל משולם
יערה ישורון
אבנר דבש
נוכחים:

-

חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור
רו"ח אייל תנעמי -
גזבר המועצה
ערן לבב
יועמ"ש
עו"ד עופר שפיר
עו"ד ענת צדוק וינגורט  -יועמ"ש

סדר יום:
 .7שתי שאילתות של סגן ראש המועצה ,יצחק פסטרנק
רצ"ב השאילתות.
 .9אישור החלטת ועדת הנהלה למתן שמות::
א .בי"ס יסודי חדש בשכונת בר לב – בי"ס ע"ש יצחק נבון
ב .גשר המחבר בין הרחובות רפאל סויסה ומשה הרשקוביץ –גשר האחדות
 .4מינוי מזכיר המועצה ,ירון טמיר ,כדירקטור בתאגיד המים "מי ציונה" במקום גזבר
המועצה ,ערן לבב.
 .3בקשה להגדלת תב"ר -489שד' אליהו בסך  ₪ 398,888מסכום של  ₪ 9,731,499לסכום
של .9,994,888
מימון :קרנות המועצה
רצ"ב מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה.
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 .9בקשה לפתיחת תב"ר לרכישת ציוד וריהוט שניזוק בבי"ס תיכון בסך .₪ 99,888
מימון - ₪ 43,249 :חברת ביטוח איילון-98,874 ,קרנות המועצה
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של גזבר המועצה
ב .אישור קבלת המחאה מחברת ביטוח איילון
 .9בקשה להגדלת תב"ר  – 478הקמת בי"ס משלב בשכונת בר לב בסך  ₪ 3,714,279מסכום
של  ₪ 79,499,843לסכום של .₪ 71,888,888
מימון :קרנות המועצה
רצ"ב מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה
 .1בקשה להגדלת תב"ר -491מגרש קטרגל בסך  ₪ 49,888מסכום של  ₪ 378,888לסכום של
₪ 329,337
מימון :קרנות המועצה
רצ"ב מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה
 .4אישור פרוטוקול מחיקת חובות חינוך מיום 9.7.9879
רצ"ב פרוטוקול מחיקת חובות חינוך מיום 9.7.9879
 .2הנחת פרוטוקול ועדת הנחות ארנונה מיום 9.7.9879
רצ"ב פרוטוקול ועדת הנחות ארנונה מיום 9.7.9879
 .78שינויים בהרכבים של חברי המועצה בוועדות המועצה.
רצ"ב בקשתו של סגן ראש המועצה יצחק פסטרנק.
 .77אשרור תוכנית התייעלות
מהלך הישיבה
מאיר דהן :אני פותח את ישיבת המועצה מן מהמנין .9-9879
 .7שתי שאילתות של סגן ראש המועצה ,יצחק פסטרנק
מאיר דהן :אבקש מחבר המועצה יצחק פסטרנק להקריא את השאילתה הראשונה.
גבריאל גאון :אנחנו לא מתכוונים להשתתף בנושאים לא מעניינים שלא מקדמים ושלא
רלוונטיים ואנחנו מביעים מחאה ויוצאים מהישיבה.
חברי המועצה גבריאל גאון וחנוך פרקל יוצאים מהישיבה.
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מאיר דהן :מאחר ושני חברי המועצה יצאו מהישיבה ונושאי השאילתות עוסקים בדברים
חשובים מאוד הנוגעים לשניים ,אני מבקש לדחות את תשובתי לשאילתות עד לשובם
ובינתיים לדון בנושאים הנוספים שעל סדר היום .לא יכול להיות שחברי מועצה יעזבו ישיבה
רק בגלל שלא נוח להם לשמוע דברים .זו לא תכנית כבקשתך אבל זו זכותם.
 .9אישור החלטת ועדת הנהלה למתן שמות:
א .בי"ס יסודי חדש בשכונת בר לב – בי"ס ע"ש יצחק נבון
ב .גשר המחבר בין הרחובות רפאל סויסה ומשה הרשקוביץ –גשר האחדות
מאיר דהן :בנושא זה נערך דיון מעמיק בוועדת ההנהלה ולאחר שהציבור הוזמן להציע שמות,
הוחלט להמליץ למליאה.
אופירה מור :מכובד מאוד לקרוא בי"ס על שם נשיא המדינה לשעבר וגם שם הגשר מכובד
מאוד.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת החלטת ועדת הנהלה למתן השמות:
א .בי"ס יסודי חדש בשכונת בר לב – בי"ס ע"ש יצחק נבון
ב .גשר המחבר בין הרחובות רפאל סויסה ומשה הרשקוביץ –גשר האחדות
 .4מינוי מזכיר המועצה ,ירון טמיר ,כדירקטור בתאגיד המים "מי ציונה" במקום גזבר
המועצה ,ערן לבב.
מאיר דהן :הגזבר ערן לבב נבחר כידוע לתפקיד גזבר בעירית נס ציונה ויפרוש בקרוב
מתפקידו .אנחנו נמצאים בימים אלה בתהליך בחירת גזבר חדש .יש צורך בעובד מועצה
בכיר שיחליף אותו כדירקטור ,אני מציע את ירון טמיר.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושר מינוי מזכיר המועצה ,ירון טמיר ,כדירקטור בתאגיד המים "מי ציונה"
במקום גזבר המועצה ,ערן לבב.
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 .3בקשה להגדלת תב"ר -489שד' אליהו בסך  ₪ 398,888מסכום של  ₪ 9,731,499לסכום
של  9,994,888במימון קרנות המועצה.
מאיר דהן :האם יש שאלות נוספות בנושא מעבר למה שצוין בדברי ההסבר של המהנדסת?
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת בקשה להגדלת תב"ר -802שד' אליהו בסך  ₪ 420,000מסכום של
 ₪ 2,147,855לסכום של  ₪ 2,568,000במימון קרנות המועצה.
 .9בקשה לפתיחת תב"ר לרכישת ציוד וריהוט שניזוק בבי"ס תיכון בסך .₪ 99,888
מימון - ₪ 43,249 :חברת ביטוח איילון-98,874 ,קרנות המועצה
מאיר דהן :מדובר בנושא שכבר נידון בהרחבה בוועדת ההנהלה ,מי בעד אישורו?
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת בקשה לפתיחת תב"ר לרכישת ציוד וריהוט שניזוק בבי"ס תיכון בסך
 ₪ 55,000במימון - ₪ 34,982 :חברת ביטוח איילון-20,018 ,קרנות המועצה
 .9בקשה להגדלת תב"ר  – 478הקמת בי"ס משלב בשכונת בר לב בסך  ₪ 3,714,279מסכום
של  ₪ 79,499,843לסכום של .₪ 71,888,888
מימון :קרנות המועצה
מאיר דהן :אני מבקש לציין שהתב"ר הוא תוצאה של מכרז הכולל הרחבה של כל עבודות
הפיתוח סביב בי"ס .גם נושא חשוב זה נידון בוועדת ההנהלה ומאחר ש 9-חברי מועצה
בחרו לא להיות בישיבה ,מי בגלל מחלה ,מי בגלל עומס ומי כאקט של מחאה ,אני מעביר
זאת להצבעה.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת בקשה להגדלת תב"ר  – 810הקמת בי"ס משלב בשכונת בר לב בסך
 ₪ 4,173,916מסכום של  ₪ 12,826,084לסכום של  ₪ 17,000,000במימון קרנות
המועצה
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 .1בקשה להגדלת תב"ר -491מגרש קטרגל בסך  ₪ 49,888מסכום של  ₪ 378,888לסכום של
 ₪ 329,337במימון קרנות המועצה
מאיר דהן :מדובר בחידוש מתקן הכושר הפתוח שהיה ליד בי"ס בורג ויוקם מחדש במגן פינת
שד' מוטה גור.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת בקשה להגדלת תב"ר -827מגרש קטרגל בסך  ₪ 86,000מסכום של
 ₪ 410,000לסכום של  ₪ 495,441במימון קרנות המועצה
 .4אישור פרוטוקול מחיקת חובות חינוך מיום .9.7.9879
מאיר דהן :צרפנו לכם את הפרוטוקול.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושר פרוטוקול מחיקת חובות חינוך מיום .9.7.9879
 .2הנחת פרוטוקול ועדת הנחות ארנונה מיום 9.7.9879
מאיר דהן :הנחנו את הפרוטוקול.
 .78שינויים בהרכבים של חברי המועצה בוועדות המועצה.
מאיר דהן :צרפנו את בקשתו של סגן ראש המועצה יצחק פסטרנק ואבקש ממנו לנמק את
הבקשה.
חברי המועצה גבריאל גאון וחנוך פרקל חוזרים לישיבה
יצחק פסטרנק :אני סבור שמן הראוי לאפשר לחברי המועצה להתנסות במכסימום נושאים
ולאפשר את תרומתם מניסיונם .ולפיכך אני חושב שיכולתי וניסיוני בתחום המשפטי ומסחרי
יתרמו מאוד בתפקיד יו"ר ועדת המכרזים ולפיכך ביקשתי לערוך רוטציה ולהתמנות לתפקיד
יו"ר ועדת המכרזים בו אתרום הכי הרבה.
מאיר דהן :אז מה אתה מציע?
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יצחק פסטרנק :לא אוכל למלא את כל התפקידים ולכן אבקש להתמנות לתפקיד יו"ר ועדת
המכרזים ולאפשר גם לאחרים להתנסות בוועדות אחרות ושמישהו אחר יחליף אותי כיו"ר
בוועדת השימור.
גבריאל גאון :נמצא עדיין בהליך משפטי נושא איוש ועדות המועצה .ראש המועצה באמצעות
המליאה מנסה לשנות מצב .אני כעת חבר בועדת מכרזים .מבקש חבר מועצה עם מנדט
אחד להיות יו"ר ועדת ממכרזים במקום חבר מסיעה שיש לה  4מנדטים .אין לי בעיה לתת
לו את כל התפקידים .אבקש את דעתך היכן זה עומד כשאנחנו נמצאים בהליך משפטי.
מאיר דהן :אבקש רק לציין שגאון יקבל תפקיד של יו"ר ועדת שימור אתרים שזו ועדה
סטטוטורית חשובה ביותר שיש לה סמכויות נרחבות בתחום שימור האתרים במושבה.
זהו תפקיד חשוב וקריטי מאין כמוהו.
גבריאל גאון :אני לא מעוניין בשום תפקיד בוועדה אחרת.
עו"ד עופר שפיר :מכיוון שלא ניתן צו ביניים ,אין מניעה לקבל במליאת המועצה החלטות על
שינוי באיוש הוועדות תוך שמירה על היחסיות .כלומר אין תיאורטית מניעה לביצוע
החלפה של תפקיד בין הוועדות תוך שמירת היחסיות .תפקידי הוא להגיד באם הנושא
חוקי או לא חוקי ולא באם זה נכון לעשות או לא נכון.
חנוך פרקל :זו זכותכם .אבל האדם מבצע את תפקידו ,אז למה לבצע שינוי?
שירי בן שמעון :אני מרגישה שאנחנו נמצאים באיזשהו מופע.
אופירה מור :מנסה לדבר...
חנוך פרקל :אני לא דיברתי אליך ולא מתייחס אלייך.
אופירה מור :כעת אני קיבלתי את רשות הדיבור...
חנוך פרקל :מאיפה באת?
שירי בן שמעון :אני מבקשת להגיד שהצורה ,הסגנון וההתייחסות המזלזלת וחלוקת הציונים
על ידי המיעוט במועצה היא פוגענית ואנחנו משקיעות הרבה מזמננו בהתנדבות לקידום
ענייני המועצה.
מאיר דהן :אבקש לעבור להצבעה בנושא.
מי בעד מינוי חבר המועצה יצחק פסטרנק ליו"ר ועדת המכרזים?
הצבעה:
בעד9 :
נגד ,9 :גבריאל גאון ,חנוך פרקל
החלטה :מאושר מינוי חבר המועצה יצחק פסטרנק כיו"ר ועדת המכרזים.
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סימוכין442933:
מאיר דהן :מי בעד מינוי חבר המועצה גבריאל גאון כיו"ר ועדת שימור אתרים?
גבריאל גאון :אתה לא תקבע לי באיזה ועדה להיות.
מאיר דהן :זכותך להתפטר מהוועדה.
גבריאל גאון :מליאת המועצה ממנה מבין חבריה את הוועדות ורצוי בהסכמה .ואין לי שום
כוונה לקבל תפקיד ללא הסכמה.
הצבעה:
בעד9 :
נגד ,9 :גבריאל גאון ,חנוך פרקל
החלטה :מאושר מינוי חבר המועצה גבריאל גאון כיו"ר ועדת שימור אתרים.
 .77אשרור תוכנית התייעלות.
מאיר דהן :בהמשך לדיון המעמיק שנערך בישיבת הנהלת המועצה ובמליאת המועצה
הקודמת בה עזבו חברי האופוזיציה את הדיון ועל מנת שלא ישמעו טענות שלא ניתן
לחברי האופוזיציה להביע את דעתם ,אני פותח שוב את הדיון בנושא.
חנוך פרקל :אנחנו לא יודעים במה מדובר ,לא ניתן להבין ממה שהועבר אלינו דבר.
גבריאל גאון :רשום כאן ,התקציב הרגיל על פי תוכנית ההתייעלות .אין כאן תוכנית ,אין את
כל המסמכים .האם במהלך  4שנות ההתייעלות המועצה מתכוונת לפטר עובדים .האם
המועצה מתכוונת להעלות ארנונה ,האם היא מתכוונת לפגוע בסל השירותים הניתן?
יצחק פסטרנק :זו לא שאלה ,אלה סיסמאות
מאיר דהן :תוכנית ההתייעלות נידונה בהרחבה עם כל הנציגות הבכירה של משרד הפנים .כל
החומר הוגש על פי נוהל משרד הפנים .הכל מופיע במסמכים שהועברו אליכם .עדיין לא
התקבל אישור רשמי של משרד הפנים לנושא למעט הודעת אישור בדוא"ל .הכנו מצגת
רחבה בנושא ,הבאנו את מנהלי המחלקות של המועצה .לצערי בחרתם לעזוב את הישיבה
ואין לכם אלא לבוא בטענות אל עצמכם.
גבריאל גאון :היכן המצגת?
מאיר דהן :המצגת הוצגה בישיבה הקודמת .אתם נטשתם את הישיבה ויש לכם עכשיו
אפשרות להגיד את דעתכם .התוכנית היא רצינית .חבר מועצה שאינו יודע לכבד את חבריו
ויוצא מישיבה כשנוח לו ,אינו ראוי להתייחסות רצינית שלי .כל הנתונים והתשובות
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תרמ"ג 3881

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

סימוכין442933:
לשאלות שלך מופיעות במסמכים שהועברו אליכם ורוב התוכנית כבר בוצעה .אין לך מושג
על מה אתה מדבר.
הצבעה:
בעד9 :
גבריאל גאון וחנוך פרקל אינם משתתפים בהצבעה
החלטה :תוכנית ההתייעלות מאושררת שוב.
מאיר דהן :אני מבקש להעלות נושא נוסף לסדר היום והוא בקשה לאישור מורשה חתימה
שלישי בחשבון מס'  .728849מונח לפניכם מכתב הסבר של גזבר המועצה.
גבריאל גאון וחנוך פרקל יוצאים מהישיבה
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת תוספת לסדר היום :בקשה לאישור מורשה חתימה שלישי בחשבון מס'
728849
 .79בקשה לאישור מורשה חתימה שלישי בחשבון מס' . 728849
מאיר דהן :בתחילת כל שנה נערכות בחירות לועד ההורים בבי"ס .ובהתאם לתוצאות
הבחירות מבקש הגזבר לאשר קירזנר רונן כמורשה חתימה של ועד ההורים בבי"ס קשת.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושר מורשה חתימה שלישי ,קירזנר רונן ,בחשבון מס' 728849
מאיר דהן :השאילתות שמר פסטרנק העלה ,יועלו בישיבה הבאה ונוכל לשמוע את השאלות
החשובות מאוד בנושא התנהלותו של חבר המועצה גבריאל גאון.
הישיבה ננעלה (שעה )81:03
ירון טמיר  -מזכיר המועצה
_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
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