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תרמ"ג 3881

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

כ"ב אייר ,תשע"ד
 22מאי2102 ,
סימוכין244222 :

פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 741/
מישיבה שהתקיימה ביום א' ,י"א באייר תשע"ד 00.9.02 ,בשעה  04:11בבית המתנדב ,רח' חיים לוי.
נוכחים:

מוזמנים:

מאיר דהן -
שירי בן שמעון -
אופירה מור
יצחק פסטרנק -
אהוד אביר לב -
יגאל עובדיה -
גבריאל גאון
יערה ישורון -
אבנר דבש
שלום קמיל
ישראל רוזנבוים

-

-

עו"ד אילנית הומינר -
ערן לבב

ראש המועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
יועצת משפטית
גזבר המועצה

סדר יום:
 .0בקשה של  9חברי המועצה לתיקון פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין .9402
 .2שאילתא של חברת המועצה שירי גונן-בן שמעון.
 .0שאילתא של חבר המועצה יצחק פסטרנק.
 .2הצעה לסדר של חבר המועצה שלום קמיל מיום  00.0.02בנושא גני המושבה.
 .9בחירת סגן נוסף לראש המועצה.
 .2אשרור אישור הקמת חברה עירונית לפיתוח תיירות ושעות הפנאי במזכרת בתיה.
 .1בחירת חברי דירקטוריון לחברה הכלכלית.
 .4אישור פרוטוקול ועדת השקעות.
 .4אישור פתיחת תב"ר לצורך תשלום פיצויי החלפת מקרקעין – חיים לוי בסך  091אלף .₪
 .01אישור הגדלת תב"ר -142התקנת משטחי בטיחות במגרש משחקים בגני המושבה בסך
 .₪ 92,421מ ₪ 001,021-ל.₪ 041,111 -
 .00דיון בדוח רבעוני .0402
 .02בחירת יו"ר ועדות :הנחות בארנונה ,הסכמי פשרה ,מחיקת חובות ומחיקת חובות חינוך.
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כ"ב אייר ,תשע"ד
 22מאי2102 ,
סימוכין244222 :
 .00בחירת הרכב ועדת מאבק בנגע הסמים.
 .02בחירת הרכב ועדה למיגור אלימות.
 .09בחירת הרכב ועדת ביטחון וחירום.
 .02בחירת הרכב ועדת מל"ח.
 .01בחירת הרכב ועדת איכות הסביבה.
 .04בחירת הרכב ועדה לשימור אתרים.
 .04בקשת חברי המועצה.
מהלך הישיבה (נפתחה בשעה ) 0:811

סעיף  -0בקשה של  5חברי המועצה לתיקון פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין 540/
מאיר דהן :אני מבקש ממר קמיל להקריא את הבקשה שהוגשה ע"י חמישה חברי מועצה.
שלום קמיל :מקריא את הבקשה.
מאיר דהן :אבקש להביא להצבעה.
גבריאל גאון 8אני מבקש להתייחס לבקשה.
מאיר דהן :מדובר בהצעה לתיקון פרוטוקול ,אין דיון בנושא ,אלה מביאים להצבעה בלבד את
ההצעה שהוגשה .את התייחסותך העלתה כבר על הכתב.
גבריאל גאון :מאיר אתה לא מאפשר לי להתבטא.
הצבעה:
בעד9 :
נגד9:
נמנע – 0 :אהוד אביר לב ,לא נכח בישיבה הנידונה.
החלטה 8לדחות את הבקשה לתיקון הפרוטוקול.
מאיר דהן :לידיעתכם ,שלום הגיש בסתר מבלי להודיע למועצה או ליועצת המשפטית ,עתירה
בדרישה שלא לאשר את הפרוטוקול הנדון .בית המשפט דחה את העתירה.
המועצה גילתה את הנושא באקראי ופנתה לעו"ד קמיל באמצעות היועצים המשפטיים על
כך שלא הגיש העתק התביעה למועצה כנדרש.
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כ"ב אייר ,תשע"ד
 22מאי2102 ,
סימוכין244222 :
שלום קמיל :מאיר ,אתה נוהג לפרסם דברים מסולפים כמו בהחלטה של העתירה הקודמת .מדובר
בדחייה בשל חוסר סמכות של השופטת .היועצת המשפטית הוציאה חוות דעת הזויה שאני
אשמח להיפגש איתה בלשכת עו"ד לדון בנושא.
יערה ישורון 8אני מנסה להבין .יש מחלוקת על הרשום בפרוטוקול ,לטענתנו יש צורך בתיקון.
מאחר ואנו במיעוט לא יהיה תיקון לפרוטוקול ?
מאיר דהן 8זה אומר שהבקשה שלכם לתיקון הפרוטוקול נדחתה .הפרוטוקול לא ישונה .זה החוק.
שלום קמיל( :פונה למאיר דהן בצעקות) אתה שקרן ,אתה שקרן ,אתה שקרן ,אתה שקרן ,אתה
שקרן .אתה יכול מחר בבית המשפט לטעון כי אמרתי שאתה בן אדם שקרן.
מאיר דהן :אני מבקש ממך להירגע.
סעיף  82שאילתא של חברת המועצה שירי גונן-בן שמעון.
שירי בן שמעון :מקריאה שאילתא (מצ"ב):
יום חמישי  21מרץ 2102

לכבוד,
מר מאיר דהן
ראש המועצה
מזכרת בתיה
הנדון :שאילתא

בגיליון של עיתון "העיר" פורסמה כתבה לפני כשבועיים תחת הכותרת "אין קיצורי דרך במזכרת בתיה"
(מצ"ב עותק הכתבה(.
בכתבה ,העוסקת בנושא חמור בו נטלו תושבים את החוק לידיים ופרצו דרך קיצור לביתם ,מצוטט חבר
המועצה גבריאל גאון במילים קשות" :מדובר בהתנהלות בריונית וכוחנית ,לכאורה ,מצד המועצה .במקום
לנהל דו-שיח ולשרת את התושב ,הם נוהגים באופן חד צדדי".
אבקש את תגובתך להאשמות חמורות אלו.
בברכה,
שירי גונן – בן שמעון
חברת מועצה

חברי המועצה 8שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים ,יערה ישורון ,אבנר דבש וגבריאל גאון יצאו
מהישיבה בשעה .04:14
מאיר דהן :להלן תגובתי :תגובתו של חבר המועצה גאון ,שנמסרה לעיתונות ,מעידה יותר מכל על
סולם הערכים ,המוסר וההבנה של אומרה.
מדובר במקרה שבו תושבים לקחו את החוק לידיים ,ניסרו באישון לילה גדרות ברזל בשטח
ציבורי ועל השטח הציבורי המיועד לגינון ,בנו לעצמם שביל קיצור פרטי לביתם .בכך למעשה
סיפחו לעצמם שטח ציבורי.
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כ"ב אייר ,תשע"ד
 22מאי2102 ,
סימוכין244222 :
אבל אני לא מופתע .כבר למדנו בעבר הלא רחוק כי פלישה של אנשים פרטיים לשטחי ציבור
והשתלטות עליהם היא עבירה שהדובר ,לא רק מקל בה ראש ,אלא אף מעניק בגינה פרס
הצטיינות.
מבחינתו ,ראש המועצה ,שפועל להחזרת שטחי הציבור לציבור ,הוא בריון.
להזכירכם ,מי שאמר זאת הציג את עצמו ברזומה שלו כ"עובד בכיר במשרד מבקר המדינה".
מישהו התבלבל פה ונראה שתפיסת המציאות שלו קצת משובשת.
הבריונים הם אלה שמנסים להשתלט על שטחי ציבור והמועצה היא זו שפועלת להגנה על
אותם שטחים.
סעיף  3שאילתא של חבר המועצה יצחק פסטרנק.
עו"ד יצחק פסטרנק :מקריא שאילתא (מצ"ב):
לכב'
ראש המועצה המקומית מזכרת בתיה
מאיר דהן
שד' אליהו 2
מזכרת בתיה

תאריך 01.2.02 :
סימוכין :שאילתא 0402

א.נ,

הנדון  :טיפול המועצה בהסדרת התחבורה הציבורית במזכרת בתיה
להלן שאילתה לפי סעיף  02בתוספת השלישית לצו המועצות המקומיות :
 .0מקריאה ברשת החברתית נודע לי על כך שאחד מחברי המועצה הצליח לקדם ולפתור את בעית
התחבורה הציבורית במזכרת בתיה לאחר פגישה אחת עם נציג מקומי של חברת אגד.
 .2ברצוני לדעת מה עושה המועצה לטובת קידום נושא התחבורה בישוב ובמיוחד האם עד כדי כך
רשלנית המועצה בטיפולה בהסדרת התחבורה הציבורית בישוב ,אם בישיבה אחת עם מנהל מקומי
באגד פתר אותו חבר מועצה את בעיות התחבורה הציבורית במזכרת בתיה ?
בכבוד רב ובברכה,
עו"ד פסטרנק יצחק
חבר המועצה המקומית מזכרת בתיה

מאיר דהן :להלן תשובתי :לבקשתי העביר אלי חבר המועצה יצחק פסטרנק את נוסח הפרסום
מטעמו של מר גאון .ביום  0.2.02פניתי למר רונן אהרוני ,מנהל סניף אגד ברחובות והוא
השיבני באותו יום במכתב בזה הלשון:
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כ"ב אייר ,תשע"ד
 22מאי2102 ,
סימוכין244222 :
לכב' מר' מאיר דהן

3/4/14

ראש מועצת מזכרת בתיה
מבקש אני להבהיר מס' דברים אשר הוצאו מהקשרם ופורסמו מבלי ידיעתי.
כמנהל סניף אגד רחובות והאחראי על אזור מזכרת בתיה ,אני נמצא בקשר מתמיד עם ראש
המועצה וצוותו המקצועי בכל דבר הקשור בתחבורה הציבורית ,על מנת לשפר ולקדם את השירות
למען תושבי מזכרת בתיה.
במשך החודשים האחרונים צוות המועצה ,אגד ומשרד התחבורה הכינו תכנית לשינוי מסלול קו
 22על מנת לשפר את השירות לתושבים.
עליי להדגיש כי פגישתי עם מר' גבי גאון נעשתה ביוזמתו ,על מנת לעדכן ולא כפגישת עבודה.
רונן אהרוני
מנהל אגד רחובות
תגובת מר אהרוני מדברת בעד עצמה.
לו היה לכותב שמץ של מושג כיצד מתקבלות החלטות בנושא שינויי קווי תחבורה ציבורית,
ספק אם היה כותב זאת.
עיניכם הרואות כי הכותב נוהג לייחס לעצמו הישגים של אחרים .ממכתבו של מר אהרוני
עולה במפורש כי הכותב מבקש הבהרות ,מקבלן ואח"כ רץ לספר לחבר'ה שהוא בנה ועשה
וסיכם – .זו דרכו ,זו התנהלותו ,זו מידת אמינותו וזו ,כנראה ,ה"פוליטיקה החדשה" בה
הוא מנפנף.
פעם היו אומרים "הנייר סובל הכול"  .היום ניתן לומר כי המקלדת סובלת הכל.
מי שחושב שבהטעיות ,בשקרים ובפוסטים ארוכים ,משמימים וחסרי שחר יבנה את עצמו
–

טועה ובדרך גם מטעה.
ומי שמעוניין באמת בדיווח מקצועי בנושא מוזמן לקרוא את הדו"ח מיום  0040402של מר
ישראל גרינפלד ,הממונה על נושאי תחבורה במועצה .הדו"ח נותן תמונת מצב תמציתית על
מה שנעשה עד עכשיו בנושא והיכן הדברים עומדים כיום.

חברי המועצה :שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים ,יערה ישורון ,אבנר דבש וגבריאל גאון חוזרים
לישיבה במהלך הקראת תגובת ראש המועצה.
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כ"ב אייר ,תשע"ד
 22מאי2102 ,
סימוכין244222 :
סעיף -/הצעה לסדר של חבר המועצה שלום קמיל מיום  03.3.0/בנושא גני המושבה.
שלום קמיל :לאור מצבה העגום של שכונת גני המושבה ולאור הפניות הרבות והבלתי פוסקות
שאנו מקבלים ,לגבי נושא החניה (מחסור בחניה) ותחבורה בשכונה ולגבי הגינון וההזנחה
התחזוקתית בה ,אבקש לדון בדחיפות בצעדים לשיפור דרמטי ומהיר של המצב.
הצעת החלטה:
המועצה מחליטה על הקמת צוות אשר יכלול אנשי מקצוע בתחום התחבורה ,התכנון
והגינון בראשות אחד ממנהלי המחלקות במועצה ,לשם גיבוש תוכנית לפתרון הבעיה.
התוכנית תוגש למועצה תוך  0חודשים.
מאיר דהן :אני מבקש לתת הקדמה בנושא :שכ' גני המושבה למעשה הוקמה בתחילת שנות ה. 41-
 211יח' דיור אכלוס בסביבות  .42אני נבחרתי בשנת  2110לרשות ואתן סקירה מה נעשה ב-
 01השנים ,עובדות ולא דיבורים .מי שזוכר את בעיות המים והביוב בשכונה ,היה צורך כ0-
פעמים בשבוע לפתוח כבישים ומדרכות .בעקבות זה גייסתי מיליוני שקלים מרשות המים
והחלפנו את כל הצנרת המים הישנה והמחלידה דבר שסיים לחלוטין את הבעיות המים
בשכונה .מדובר ב 0-מיליון  ₪בפרק זמן של שנתיים.
צומת הארז ,וייצמן והאשל היה מפגע תחבורתי מסוכן הקמנו מעגל תנועה ,צמצמנו את
הבעיה ואף פתרנו אותה .מי שזוכר ,מכוניות עלו על המדשאות ,אז גדרנו את הגן בגדר
דקורטיבית ,סגרנו את הגן בשעות הלילה המאוחרות ,הקמנו סקייטפארק ,שדרגנו את
מגרש הכדור סל והאספלט ובימים הקרובים נרפד את גני השעשועים בדשא סינטטי .בנוגע
לחניה הכשרנו בכל רחובות השכונה מקומות חניה ,ברח' ארז ,ברוש ועוד .וזאת על מנת
להקל על בעיית החניה.
חשוב שתבינו ,שכ' גני המושבה תוכננה כשכונה מאוד מדויקת עם תקן של מקום חניה אחד
לכל בית אב .לא ניתן לחסל את האדניות ,אלו רחובות משולבים (הולנדיים) זה חלק בלתי
נפרד מהשכונה .בשנת  41-44נבנה בנה דירתך שהגדיל יותר את הצפיפות וכתוצאה מכך
נוצרה בעיית החניה .בעיה קשה שלא ניתן לפתור בקלות .צוותי חשיבה ואדריכלי תחבורה
ישבו על פתרון של הבעיה ולפיכך זה מה שאני חושב.
עו"ד איציק פסטרנק :אני חושב שאין מקום בשלב זה להקים צוות בנושא .זה מוקדם מדי לפעול
בנושא .אני מבקש להוריד את הבקשה מסדר היום ולחשוב על אלטרנטיבות כי זו הצעה
פופוליסטית.
מאיר דהן :עפ"י חוות הדעת של עו"ד אילנית הומינר ניתן להצביע על הצעתו של חבר המועצה
פסטרנק להסרת הבקשה מסדר היום.
שלום קמיל :אני מבקש כי עו"ד הומינר תפנה אותי לסעיף.
עו"ד אילנית הומינר :להלן סעיף  01לתוספת השלישית לצו המועצות המקומיות:
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א .הצעה לסדר היום יביא אותה בפני המועצה מגיש ההצעה או מי שהמגיש ביקש ממנו להביאה;
הייתה התנגדות לדיון בהצעה ,יישמעו דברי המציע ודברי מתנגד אחד להצעה במשך זמן שאינו
עולה על עשר דקות לכל אחד ,ולא תתקבל ההצעה לסדר היום אלא אם הצביעו בעדה רוב חברי
המועצה הנוכחים בישיבה.

מאיר דהן :ע"פ חוק ,ניתן להביא להצבעה הסרת ההצעה לסדר של מר קמיל בהתאם לבקשת חבר
המועצה פסטרנק.
עו"ד איציק פסטרנק :אני ביקשתי ונימקתי שההצעה לסדר היא פופוליסטית ואין כלום אחריה.
שלום קמיל אני צריך ללמוד את סעיף הפסיקה בנושא .עולה כי בעצם כשיש רוב אזי חברי
האופוזיציה אינם יכולים להעלות הצעות לסדר .יכול להיות שזה החוק .אהוד הצטרף אליך
וזו דרך למנוע מחברי המועצה לעלות הצעות ולהשאיר חברי מועצה אימפוטנטיים .עניין
של פופוליזם ,לא פופוליזם ,פסטרנק מעורר הומור וצחוק וימנע מלהגיב.
גבריאל גאון :בסופו של תהליך ,בהעדר רצון מחברי הקואליציה לדון בנושא אין סיבה לדחות .מה
התוכניות שלך בהמשך הקדנציה? אני חושב שראש מועצה צריך להגיד מה התוכניות .מאיר
הכי קל להוריד מסדר היום.
מאיר דהן :אני מבקש להעלות להצבעה "הסרת ההצעה לסדר של מר קמיל"
אהוד אביר-לב :אם שכ' גני המושבה לא הייתה קיימת לא הייתי גר במזכרת .אני חושב שיש מה
לשפר בשכונה הנ"ל כמו בשאר השכונות בישוב ולכן אין טעם להקים צוות לכל רחוב
ושכונה.
מאיר דהן :אבקש להעלות להצבעה את הצעתו של חבר המועצה יצחק פסטרנק להוריד את הנושא
מסדר היום.
הצבעה:
בעד2 :
נגד9:
החלטה 8ההצעה לסדר של חבר המועצה שלום קמיל מוסרת מסדר היום.
סעיף  - 5בחירת סגן נוסף לראש המועצה
מאיר דהן :ע"פ חוק אנו רשאים למנות מ"מ ועוד  2סגני ראש מועצה .בשלב זה כולם ללא שכר .אני
פונה לכל החברים ומבקש לקבל הצעות את מי למנות .מאחר ולאיש אין הצעה ,אז אני
מבקש להמליץ על חבר המועצה פסטרנק כסגן ללא שכר אשר יוכל לעזור במילוי המשימות
והפרויקטים הנמצאים על השולחן .פסטרנק מכהן במועצה זו הקדנציה השניה .יש לו
השכלה וניסיון רב ואני בטוח שיסייע בידי להוביל את המושבה בהצלחה קדימה.
ישראל רוזנבוים :כבוד ראש המועצה ,אני מבקש להתייחס לנושא המגדרי .ישנם  00חברי מועצה
מתוכם  0נשים .מן הראוי למנות כסגן אישה .ממליץ על אופירה מור ,בחורה הגונה עם רצון
לתרום ומרגיש שהיא מתאימה לתפקיד.
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מאיר דהן :אין בינינו חילוקי דעות ,אכן אופירה ראויה לתפקיד לא בכדי נבחרה כחברה על ידי.
זוהי הצעה טובה מאוד.
גבריאל גאון :מצטרף להצעה של רולי .אומר בצער ובכאב כי אם יצחק יהיה סגן אלו רגעים עצובים
למזכרת בתיה .אני אומר בצער כי נחצה פה קו .חבר מועצה שהוליך שולל מאות בוחרים
וחברי תנועתו .אני חושב שמדובר ביום עצוב לדמוקרטיה של מזכרת בתיה.
מאיר דהן :אתה הצעת לפני מס' חודשים את עצמך כסגני .חשבת שיש לך רוב .טול קורה מבי
עיניך.
גבריאל גאון :לא משחקים משחקים אל תתקוף אותי אישית.
מאיר דהן :מי שתוקף אישית זה אתה גבי .אופירה – האם את מסכימה להצעה?
אופירה מור :אני מבקשת להסיר את מועמדותי לתפקיד סגן ראש המועצה.
מאיר דהן :אבקש להביא להצבעה את הצעתי למינוי חבר המועצה יצחק פסטרנק כסגן ללא שכר.
הצבעה:
בעד2 :
נגד9:
החלטה :אושר מינויו של יצחק פסטרנק כסגן ראש המועצה ללא שכר.
מאיר דהן 8אני מאחל לך בהצלחה בתפקיד .אני מבקש ,לפני שנעבור לסעיף  2בסדר היום ,להציג
את רו"ח אייל תנעמי ,אשר נבחר כמבקר המועצה ונכנס לתפקיד בתחילת החודש .בשם
כולם אני מאחל לך הצלחה בתפקיד.
סעיף  - 2אישרור אישור הקמת חברה עירונית לפיתוח תיירות ושעות הפנאי במזכרת בתיה.
מאיר דהן :בפרוטוקול  9400מהקדנציה הקודמת אושרה הקמת החברה .צרפנו להזמנה את כל
החומר בנושא .נמצא איתנו גד יעקב -כלכלן שהכין את התוכנית הכלכלית והאסטרטגית,
שאלות?
גבריאל גאון :האם נלקח בחשבון בתוכנית ,נושא של עלויות  -מנכ"ל ,מזכירה וכו' ביחס לפעילות
המתוכננת למול חלופה של המשך פעילות במועצה או מתנ"ס .מה היתרון של להקים חב'
חדשה במובן שבעצם העלות למנכ"ל  ₪ 19,111ומזכירה  ₪ 09,111ובנוסף יש לבצע פיקוח
על הכספים.
גד יעקב :בדקנו את כלל החלופות בנושא .המצב כפי שהוא היום פגע בפעילות ובפיתוח של
המשאבים הקיימים .למועצה אין את היכולת לפעול כגוף כלכלי שבו יש קשר ישיר בין
ההצלחה העסקית לבין ההשקעה .גם המתנ"ס לא מותאם לפעילות זו .ברוב המקומות
חברה כלכלית היא הפתרון הטוב ביותר ,זהו כלי למועצה לפעילות ופיתוח גם לפרויקטים
ונושאים נוספים.
ישראל רוזנבוים :מה למשל?
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גד יעקב :לדוגמא ,פיתוח נחל עקרון .חברה כלכלית נמדדת רק על פי תוצאות ללא השפעה פוליטית
על ההתנהלות שלה.
גבריאל גאון :יש מועצה בסדר גודל שלנו שהצליחה להפעיל חברה שכזו?
גד יעקב :זכרון יעקב ,יישובים יותר קטנים ,מרכזי תעשייה ,הרחבת א.תעשייה ,עשרות חב'
עירוניות.
מאיר דהן :הנושא אושר בעבר ואנו פועלים לאישורו מחדש בהתאם להנחיות משרד הפנים לאחר
הבחירות.
גד יעקב :משרד הפנים דרש מס' תיקונים בתקנון ,תיקנו בהתאם .משרד הפנים בודק בקפדנות ב
קשות בנושא ואנחנו עברנו את הבדיקה שלהם.
מאיר דהן :המועצה לשימור אתרים תומכת.
גבריאל גאון :האם הסיפור של שימור אתרים מביא מקורות הכנסה?
גד יעקב :עד היום לא .הרעיון שהחב' תנצל את המשאבים שיש לרשות להגדלת ההכנסות ויצירת
מקורות חדשים.
שלום קמיל :אני מבקש להבהיר כי קרו מקרים בהם חברות מסוג זה דרדרו רשויות שלמות
לתהום מבחינה כלכלית .התגלו שחיתויות ,ניפוח מנגנונים ,תעסוקה למקורבים .משרות
של מנכ"ל ומזכירה  -תוספת של עלויות.
מאיר דהן :לפי הדברים שלך ,אתה לא רוצה להיות חבר דירקטוריון.
שלום קמיל :זה שאני נגד ,לא משתמע שאני לא רוצה להיות חבר בו.
יערה ישורון :מחירי הכרטיסים למוזיאון יעלו ב .09%
ערן לבב :את יודעת כמה עולה היום כרטיס ,שקלים בודדים.
מאיר דהן :לתושבים יש הנחה וכך גם למוסדות החינוך של הרשות.
שיר בן שמעון :לתושבים בגדרה ולכיתות בה"ס יסודי יש תעריף מיוחד.
גד יעקב :ב 2-שנים האחרונות יש ירידה בכמות המבקרים במוזיאון ,העלות של הפעלתו הייתה כ-
 042מליון  ₪בשנה.
מאיר דהן :החזון של התיירות הוא הבסיס עליו אנו צריכים לתכנן את צעדנו .החזון מפורט
במסמך .הקמת חב' כלכלית היא הדרך הנכונה והטובה לאתגרים הצפויים בעתיד הקרוב.
אני אומר זאת באמונה ,תקראו לעומק ולא להיתפס בקטנות .אנו בהחלט נשמור על
העובדים .רצוי שתקראו את המסמך שמדבר על קאנטרי אגרו -תוריזם מדרום לכביש ,200
איזור תעסוקה אשר יופקד להתנגדויות בשבוע הבא .החב' העירונית תהיה מעורבת ,בית
אבות ושורה ארוכה ,ארוכה של פרויקטים נוספים.
שלום קמיל :רשמו לפניכם את דברי ,כי לא זו הדרך להוציא לפועל את הנושאים הנ"ל.
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מאיר דהן :אכן ,יש מספר מועט של רשויות בהן החברות הכלכליות לא פעלו כנדרש וזה יכול
להתרחש בכל מקום .אני מאמין כי הקמת החברה בשלביות ,תועיל ותפתח את הישוב
והשירותים הניתנים בו .אנחנו נמצה את תוכנית הפיתוח  -בר-לב ,תעסוקה ורכבת ונעלה
את איכות ורמת החיים בכל תחום אפשרי לגיל המבוגר ,גיל הזהב וזוגות צעירים.
שלום קמיל :צריך מנכ"ל ומזכירה.
גבריאל גאון :האם זה יפגע בפעילות המתנ"ס?
מאיר דהן :אין תחומים חופפים בין המתנ"ס לחברה הכלכלית .כל אחת בתחומה ולכן המתנ"ס לא
יפגע .חב' עירונית יכולה לבנות בתים ,תבנה לזוגות צעירים ,דיור מוגן לקשישים ,כמו
לדוגמא פספוס היסטורי של תחנת הדלק שבנויה על קרקע שהייתה בבעלות המועצה .לא
היה מי שינהל בתקופה הקודמת ולכן יצאו למכרז מכירה של הקרקע .עם הייתה חב'
כלכלית היה באפשרותה להפעיל את התחנה ,תחשבו אלו ההכנסות שהיו למועצה כיום
בנושא.
יגאל עובדיה :האם החלטה על הקמת החברה היא הפיכה?
מאיר דהן :תמיד אפשר להחליט על סגירה של החב' כלכלית .למועצה יש שליטה מלאה של .011%
ניתן לפנות למשרד הפנים ולסגור את החברה.
יערה ישורון :גוף מתחרה במתנ"ס האם מחירי החוגים יעלו?
גד יעקב :החב' לא מתעסקת בחינוך אלא בבנייה וניהול.
גבריאל גאון :כל שלושת שומרי הסף :מבקר ,יועץ וכספים שהכין גד .פער הוצאות והכנסות 42,111
 2102 ,2100 ₪לא רלוונטי  2109לצורך העניין לא תומחר וחבל.
גד יעקב :בחומר שהוגש לכם ,בדו"ח רווח והפסד ,יש סעיף הוצאות שונות של כל השירותים .הנ"ל
יופעלו במיקור חוץ ובאמצעות מכרזים.
שלום קמיל :מאחל שהחזון יתבצע.
הצבעה:
בעד2 :
נגד – 9:שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים ,גבריאל גאון ,יערה ישורון ,אבנר דבש.
החלטה :מאושרת הקמת החברה הכלכלית והתקנון שצורף.
סעיף  87בחירת חברי דירקטוריון לחברה הכלכלית.
מאיר דהן :ע"פ התקנון שאישרנו לחברה  4חברי דירקטוריון:
 .0שלושה חברי מועצה מתוכם ראש המועצה כיו"ר.
 .2שלושה עובדי מועצה.
 .0שלושה נציגי ציבור.
גבריאל גאון :יחס סיעתי של נציג אחד לאופוזיציה.
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כ"ב אייר ,תשע"ד
 22מאי2102 ,
סימוכין244222 :
מאיר דהן :יש במועצה חמש סיעות ומקום רק לשלושה חברי מועצה .אני מבקש למנות את שלושת
עובדי המועצה :ירון טמיר  -מזכיר המועצה ,ערן לבב -גזבר המועצה ורותי כוכבי  -מנהלת
מח' חינוך .שלושה נבחרי ציבור :איתן פוקס ,עזרא סרי וריבקי פסדר.
שלושה חברי מועצה :יו"ר -מאיר דהן ,עו"ד יצחק פסטרנק ואהוד אביר-לב.
שלום קמיל :ראשית ,המינויים נעשים באופן לא תקין ,לא ע"פ הפסיקה .המינויים לוקים באי
סבירות .נוסף ,אין כאן ייצוג לפי גודל הסיעות במועצה .לסיעה של יצחק ולסיעה של אהוד
יש מנדט אחד בלבד .יש במועצה סיעות עם שלושה מנדטים שלא קיבלו ייצוג הולם .חבל
שניגרר שוב לבתי המשפט בנושא .יש פסיקות הנושא.
מאיר דהן :אבדוק את דבריך ואחרי הישיבה לא אתבייש לבוא אלייך באם אני טועה.
עו"ד יצחק פסטרנק :אני מבקש להעלות את ה"שיתוף" של חברי הסיעות השונות עפ"י החלטות
המועצה .לישיבת הכנה לצו ארנונה  2109שהתקיימה היום לא הופיעו חברי האופוזיציה
שהם אלו שבחרו בנציגים הנ"ל .ואתם עוד מתלוננים על חוסר שיתוף פעולה.
גבריאל גאון :בסופו של דבר ,אני יו"ר הסיעה השנייה בגודלה במליאת המועצה .ההחלטות אינם
משקפות את יחסי הסיעות .יש ניסיון לדחוק אותי.
מאיר דהן :זו שוב הבכיינות והיללות .אני מבקש להבהיר כי שלחתי לחברי המועצה בקשה
שימליצו על שמות חברי דירקטוריון בטרם הישיבה ,לצערי לא קיבלתי שום המלצה.
לפיכך ,הבאתי את ההמלצות שלי לישיבה היום .אי אפשר לדבר גבוה גבוה ולא להתכוון
למה שאתה אומר .יש מושג "נאה דורש נאה מקיים" למה אתה רוצה להיות שותף בחב'
שמראש אתה לא מאמין בה והצבעת נגד.
גבריאל גאון :אני לא נגד החזון ,החזון לא הבעיה .מה שהוצג לי זו החלטה לא סבירה ע"פ נתונים
שהוצגו ברגע שקיבלת החלטה.
מאיר דהן :למה לא העברת את המלצתך?
גבריאל גאון :הצבעה על חזון או התאגדות?
שלום קמיל 8חוות דעת של היועץ המשפטי עופר שפיר .העביר חוו"ד שנוגעות בהקשר כי איך
ממנים בוועדות .בזמנו אהוד היה אתנו .הצעות שמיות שבסופו של דבר קיבלנו חוו"ד מה
היה צריך לעשות ,חלוקה מבחינת הרכב סיעתי.
מאיר דהן :ככול שתהיה חוות דעת של היועצים המשפטיים כי יש לשנות את ההרכב אני מתחייב
להביא לאישור שנית .אבקש להביא את הצעתי להצבעה.
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כ"ב אייר ,תשע"ד
 22מאי2102 ,
סימוכין244222 :
הצבעה:
בעד2 :
נגד9:
החלטה :מאושרת הצעת ראש המועצה למינוי חברי הדירקטוריון 8חברי מועצה :יו"ר-
מאיר דהן ,עו"ד יצחק פסטרנק ואהוד אביר-לב .עובדי המועצה :ירון טמיר  -מזכיר
המועצה ,ערן לבב -גזבר המועצה ורותי כוכבי  -מנהלת מח' חינוך .נבחרי הציבור :איתן
פוקס ,עזרא סרי וריבקי פסדר.
סעיף  -:אישור פרוטוקול ועדת השקעות.
גבריאל גאון 8לא מופיע היקף ההשקעות.
ערן לבב 8התבקשתי להעביר את הנתון בצמוד לאישור הפרוטוקול הקודם ,והחומר הועבר לך
במייל.
מאיר דהן :הנתונים נשלחו.
גבריאל גאון 8אני מבקש לקבל את נתון היקף ההשקעות וסטיית תקן לשלוש שנים ,האם יש שונות
בין החברות לאורך השנים?
ערן לבב :נתוני ההשקעות יועברו במייל .לגבי הכנסת חברה נוספת ,אנו עדיין לא החלטנו בוועדה
בנושא הנ"ל .אין פער משמעותי בתשואות של שתי החברות כיום.
הצבעה:
בעד4 :
נמנעים – 0 :גבריאל גאון ,יערה ישורון ,אבנר דבש.
החלטה :מאושר פרוטוקול ועדת השקעות מס' 040/
סעיף  – 9אישור פתיחת תב"ר לצורך תשלום פיצויי החלפת מקרקעין – חיים לוי בסך  051אלף ₪
מאיר דהן :מדובר בפרשייה שהחלה לפני עשרות בשנים בעניין עסקת חילופי מקרקעין שבוצעה בין
חיים לוי ומשפ' נעים והמועצה ,הנושא נגרר שנים.
עו"ד יצחק פסטרנק :אני מבקש להצהיר כי נחום נעים הוא לקוח שלי ,ולכן אני מבקש לא להיות
שותף להצבעה בנושא.
הצבעה (עו"ד יצחק פסטרנק לא השתתף בהצבעה).
בעד9 8
נגד9 :
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר לצורך תשלום פיצויי החלפת מקרקעין –
חיים לוי בסך  091אלף ₪
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תרמ"ג 3881
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כ"ב אייר ,תשע"ד
 22מאי2102 ,
סימוכין244222 :
סעיף  – 01אישור הגדלת תב"ר -792התקנת משטחי בטיחות במגרש משחקים בגני המושבה בסך
 .₪ 52,:/1מ ₪ 037,021-ל.₪ 091,111 -
מאיר דהן :מציג את הצורך בהגדלת התב"ר לצורך ביצוע העבודות עפ"י תוצאות ההתמחרות.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת הגדלת תב"ר -792התקנת משטחי בטיחות במגרש משחקים בגני
המושבה בסך  .₪ 52,:/1מ ₪ 037,021-ל.₪ 091,111 -
סעיף  - 00דיון בדוח רבעוני 3403
גבריאל גאון :הגרעון בתקציב הוא כ .₪ 42,111 -האם תוכל להצביע על המקור לגרעון בסעיפים.
ערן לבב :לא ניתן לייחס את הגרעון הנ"ל לחריגה מסוימת ,מדובר בסטיות מינוריות בסעיפים
שונים ומגוונים.
שלום קמיל :איך אתה צופה את סיום שנת .2100
ערן לבב :יהיה גידול בגרעון אך לא משמעותי.
סעיף  -02בחירת יו"ר ועדות 8הנחות בארנונה ,הסכמי פשרה ,מחיקת חובות ומחיקת חובות
חינוך.
מאיר דהן :עפ"י חוות הדעת של היועצת המשפטית יש למנות יו"ר לוועדה .אני מבקש לאשר את
יגאל עובדיה כיו"ר הועדה.
גבריאל גאון :מאיר פנית אלי בזמנו וביקשת לכבד את יגאל ולא למנות יו"ר .אני חושב שוב כי אין
כאן ייצוג סיעתי הולם.
גבריאל גאון :אני מציע לקיים רוטציה.
יגאל עובדיה :זה לא סוד שהוועדה הזו דורשת וגוזלת חלק נכבד בעשייה והרבה עבודה גם
אמוציונלית רגשית .יש לי ניסיון של חמש שנים בנושא .לא הייתי מודע כי הייתה הצעה
לרוטציה בתפקיד היו"ר.
מאיר דהן :יגאל אתה מוכן לרוטציה ע"פ הצעתו של גבי?
יגאל עובדיה – כן.
עו"ד יצחק פסטרנק :אני אכבד את החלטת הרוב ,לי אישית יש בעיה עם "רוטציה" שהיא אבי
אבות הטומאה הציבורית והדבר מאוד חשוב .חושש שמא לתקדים מבחינתי כמו שנראתה
המדינה עם הרוטציה.
מאיר דהן :אני מבקש להביא להצבעה לאשר את יגאל עובדיה כיו"ר הועדות הנ"ל כאשר תהיה
רוטציה עם יערה ישורון.
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כ"ב אייר ,תשע"ד
 22מאי2102 ,
סימוכין244222 :
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושר מינוי יגאל עובדיה כיו"ר ועדות הנחות בארנונה ,הסכמי פשרה ,מחיקת
חובות ומחיקת חובות חינוך וזאת ברוטציה עם חברת המועצה יערה ישורון.
יגאל עובדיה :זו ועדה שדנה ללא כל קשר של קואליציה ואופוזיציה .הוועדה הזו עניינית ותפקידה
לדאוג לצורכי הפרט ולא לדחות בקשות ולטפל באנשים הנמצאים במצב קשה.
יערה ישורון :אני מבקשת להביע את תודתי.
סעיף  - 02בחירת הרכב ועדת מל"ח.
מאיר דהן :אני מבקש לדון בסעיף  02לפני סעיף  ,00החומר נשלח לחברי המועצה .מי שלא מגויס
בשעת חירום ורוצה להצטרף לוועדה מוזמן להצטרף .עובדי המועצה מתורגלים בנושא
מל"ח כל שנה וכל השנה .ועדת מל" ח אמורה להכין את היישוב לשעת חירום ולהפעיל אותו
בזמן חירום.
להלן תמצות הוראות החוק בנושא זה:
 .0המועצה תבחר את אנשי וועדת מל"ח ,בהתאם לצרכיה המיוחדים של הוועדה .יושב
ראש הוועדה יהיה ראש הרשות המקומית.
 .2לישיבות הוועדה מזומנים גם בעלי התפקידים הבאים :רמ"ט מל"ח המחוזי; מפקד
הנפה של פיקוד העורף או מפקד היקל"ר; מפקד תחנת המשטרה מרחב משטרתי;
מפקד שירותי הכבאות; מנהל אזור  0תחנה של מד"א; ראש ענף פס"ח המחוזי.
 .3מתחת להנהלת הוועדה פועלות ,בדרך-כלל ,ועדות משנה ,באמצעותם של מחזיקי
תיקים ,בנושאי הפעילות העיקריים בשעת חירום.
 .4יו“ר הוועדה ,שהוא ראש הרשות ,משפיע בכל הקשור לקביעת יעדים וסדרי עדיפויות
להפעלת המערכות השונות בשעת חירום .הוא זה שקובע את התקציבים לנושאים
השונים ומעצב למעשה את אופי הכנת המערכות השונות לשעת חירום.
 .9השיבוץ לוועדה איננו על-פי מפתח מפלגתי-פוליטי .ראש הרשות ממנה לתפקיד את רכז
הוועדה )בשכר( ,שתפקידו לבנות את התיקים השונים ולתאם ,בשיתוף הגורמים
המינהליים ברשות המקומית את עבודת ועדות המשנה .חברי מועצה ממלאים ,לעתים,
תפקיד של יו“ר ועדת משנה .בשעת חירום ,חברי הוועדה ופעיליה נחשבים למגויסים,
על-פי החוק ,והם צפויים לעונש אם יעדרו ,ללא סיבה מוצדקת ,מעבודתם.
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כ"ב אייר ,תשע"ד
 22מאי2102 ,
סימוכין244222 :
חברי הוועדה המוצעים הם:

.0
.2
.0
.2
.9
.2
.1
.4
.4
.01
.00
.02
.00
.02
.09
.02
.01
.04
.04
.21
.20
.22
.20
.22
.29

מאיר דהן – ראש המועצה.
ירון טמיר – ראש מטה.
ישראל גרינפלד  -רכז הועדה ורמ"ט משימתי.
ערן לבב – גזבר ומנהל מרכז דיווחים.
יוסי חג'ג' – מנהל מכלול לוגיסטיקה.
אלון גינדיס – מנהל מכלול הנדסה.
רותי כוכבי – מנהלת מכלול חינוך.
גאיה בר-קופל – מנהלת מכלול שירותים חברתיים.
דני ללוש – מנהל מערך מרכזי פינוי וקליטת מפונים.
ענת זיגלבוים -רכזת כוח-אדם.
נורית כלפון-יהלומי – רכזת מתנדבים כללית.
משה מצא – רכז מתנדבי חירום.
שבתאי אכו – ממונה דלק ,מזון ,ומשק כללי.
רונית שיינפלד – ממונה על בריאות ותברואה.
שרונה לזרוס – ממונה על אכו"ס.
ליליאן הראל – ממונה על נכסים מכלול הנדסה.
אסף חיים – ממונה על אחזקת מבנים וקישור לתאגיד המים.
טלילה שרעבי – ממונה על מידע לציבור.
טל יהונתן – מנהל המוקד.
אברהם שמואל – ממונה על הטיפול בחללים.
בוסקילה חיים פנחס – ממונה על תחזוקה כללית.
יובל מרקס – ממונה על השפ"ח.
איתי לוי – ממונה על פיקוח וסד"צ.
חיה כהן – מרכז דיווחים.
סוניה בן-סעדון טל –מזכירת הועדה.

הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושר מינוי הרכב ועדת מל"ח בהתאם להצעת ראש המועצה.
סעיף  -03בחירת הרכב ועדת מאבק בנגע הסמים
מאיר דהן :אני מעלה את נושא מינויי הועדות בהתאם להתחייבות שלי בבית המשפט.
שלום קמיל :זה לא נושא העתירה .יש לדון בהרכב הועדות ולא בשמות החברים.
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כ"ב אייר ,תשע"ד
 22מאי2102 ,
סימוכין244222 :
מאיר דהן :אני מבקש לדון בהרכב הוועדות .הנושא חשוב וזו ועדת חובה .זו וועדה חשובה מאוד
שצריכה לדון בנושא וליזום ולתכנן פעילות לטיפול מקיף בנגע הסמים :מניעה ,שיקום
וטיפול ,חינוך והסברה.
אני מציעה את ההרכב הבא:
 .0יו"ר – נציג סיעת מש"ב .2 ,חבר -נציג סיעת המושבה .0 ,חבר – נציג סיעת דרך חדשה
הצבעה:
בעד2 :
נמנע9 :
הצבעה :מאושרת הצעת ראש המועצה .הסיעות יעבירו את שמות החברים למזכיר
המועצה.
סעיף  - 0/בחירת הרכב ועדה למיגור אלימות
מאיר דהן :מדובר בוועדה שתפקידה מיגור תופעת האלימות ,העבריינות והפשיעה ברשות
המקומית .אני מבקש לאשר את :יו"ר – ראש המועצה 2 ,נציגים לסיעות מש"ה והמושבה,
חברה -מנהלת מח' החינוך ,חבר – מנהל מח' שפ"ע ,חברה – מנהלת מח' רווח ,חברה  -יועץ
משפטי.
הצבעה:
בעד1 :
נמנע2 :
הצבעה :מאושרת הצעת ראש המועצה.
סעיף  805ועדת ביטחון וחרום
מאיר דהן :ועדת בטחון וחרום מייעצת ומסייעת למשטרה בענייני המשמר האזרחי ועוסקת
במכלול סוגיות של ביטחון וחירום ביישוב .אני מבקש לאשר את ההרכב הבא :יו"ר -
מוריס פרץ ,חבר –קב"ט היישוב ,ישראל גרינפלד ,חבר  -מנהל מח' שפ"ע ,יוסי חג'ג ,חבר -
חזי גוטמן ,חבר  -יעקב סיוון ,חבר  -צעידי עמיר ,חבר  -מוריס רסקין.
ישראל רוזנבויים :אני מבקש להציע את חזי גוטמן ,אדם ראוי ושקול כיו"ר הוועדה.
מאיר דהן :אני מציע כי חזי יהיה סגן יו"ר.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת הצעת ראש המועצה בתוספת מינוי חזי גוטמן כסגן יו"ר.
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תרמ"ג 3881

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

כ"ב אייר ,תשע"ד
 22מאי2102 ,
סימוכין244222 :
סעיף  - 07בחירת הרכב ועדת איכות הסביבה
מאיר דהן :הועדה אמורה להתוות מדיניות בנושאי איכות הסביבה .ליזום ולתכנן פעילויות
להבטחת פיתוח ושימוש "בר קיימא" של הסביבה .אני ממליץ וראוי למנות את אופירה מור
כיו"ר הוועדה לאור המחמאות שקבלה היום.
להלן הצעתי :יו"ר  -אופירה מור ,סגן  -מאיר דהן ,חבר  -נציג סיעת מש"ב ,חבר  -נציג סיעת
המושבה.
נציגי ציבור :דני בית דין ,אורלי אביר לב ,יעל ברנד ,עינת חשין כהן ,ד"ר רוני קינג.
נציגת איכות הסביבה במועצה :שרונה לזרוס
הצבעה:
בעד01 :
נמנע0 :
החלטה :מאושרת הצעת ראש המועצה ,נציגי הסיעות יעבירו את שמות נציגיהן
למזכיר המועצה.
סעיף  80:בחירת הרכב ועדה לשימור אתרים
מאיר דהן 8תפקיד הוועדה לייעץ למועצת הרשות המקומית ולוועדה המקומית שמרחב תכנונה כולל את
תחום הרשות המקומית ,בכל עניין הנוגע לשימורם של אתרים ,וכן רשאית היא לייעץ לוועדה
המחוזית ,אם נתבקשה על ידה לעשות כן .להכין רשימה של אתרים הנמצאים בתחומה ,שלדעתה
ראוי לשמרם.
יו"ר הוועדה יכהן רק ראש המועצה או סגנו.

אני מציע לאשר את הרכב הבא :יו"ר  -יצחק פסטרנק ,חבר  -נציג סיעת לב ,חבר -נציג
סיעת מש"ב ,חבר  -אלון גינדיס ,מהנדס המועצה ,מרכזת מקצועית  -ליליאן הראל ,
ממונה על הנכסים.
הצבעה:
בעד2 :
נמנע9 :
החלטה :מאושרת הצעת ראש המועצה ,נציגי הסיעות יעבירו את שמות נציגיהן
למזכיר המועצה.
סעיף  809בקשת חברי המועצה למינוי חברי הנהלת המתנ"ס.
מאיר דהן :על פי בקשתם של חמשת חברי המועצה בנושא הימנעות אישור המליאה ומינוי חברי
הנהלת המתנ"ס .ע"פ חוו"ד שנשלחה למר קמיל ע"י נציג הסוכנות ונשלחה לכלל חברי
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כ"ב אייר ,תשע"ד
 22מאי2102 ,
סימוכין244222 :
המועצה בתוספת חוות הדעת של היועצת המשפטית ,אין בסמכותה של המועצה לבחור את
חברי ההנהלה של המתנ"ס.
ע"פ תקנון החברה ,ימליץ ראש המועצה על מועמדים להנהלה בלבד.
עו"ד יצחק פסטרנק :מאחר וקראתי את החומר אני מבקש שלא לדון בהצעה לסדר זו.
שלום קמיל :קודם כל חוו"ד סוכנות כבודה במקומה מונח .אני חושב ומשוכנע כי המתנ"ס הינו
תאגיד עירוני עפ"י כוח הצבעה של המועצה באותה חברה שהיא תאגיד עירוני .המועצה לא
חתומה ,אין אף חוזה עם המתנ"ס והיא מתקצבת את המתנ"ס ,בוחרת בעלי תפקידים –
מכאן ,היא זרוע ביצועית של המועצה .יש פסיקות מפה עד להודעה חדשה שהיא תאגיד
עירוני.
מאיר דהן :רבותי ,איציק הציע להוריד מסדר היום .אני מציע להוסיף להצעה שלך וליפות את
כוחו של ראש המועצה להמליץ בפני הסוכנות על מועמדים.
שלום קמיל :אני מבקש לאשר כי הנושא יבוא לאישור המועצה.
מאיר דהן :אני חוזר ומדגיש כי הבקשה הנ"ל אינה בסמכות המועצה .אני מבקש להצביע על
הצעתו של סגן ראש המועצה להסרת ההצעה מסדר היום.
שלום קמיל :חייב לעלות את ההצעה לדיון זו לא בקשה לסדר.
מאיר דהן :רבותי ,טוב בוא נזרום עם חבר המועצה קמיל..
שלום קמיל :יש סעיף ויש דיון בבקשה של מסגרת ישיבה שלא מן המניין.
מאיר דהן :יהיה דיון בבקשה קמיל .אתה רוצה דיון יהיה דיון .מישהו רוצה לומר משהו בעניין?
גבריאל גאון :מעבר לחוו"ד המשפטית מדובר בחברה סוכנותית .במבחן בעלים אפשר להוכיח
בבירור כזרוע ביצועית של המועצה .גם כן ראוי לשקף את הסיעות ואני חושב שאי שיתוף
חברי אופוזיציה בחברי המתנ"ס אינו נכון.
מאיר דהן :אני מזמין את כל חברי המועצה להגיש את ההמלצות כדי שאוכל לגבש רשימה סופית
של מומלצים לחברי הנהלת המתנ"ס .אני אודיע ואשלח ברגע שאגבש את החלטתי .מזמין
אתכם לשלוח לי המלצות עד סוף השבוע .היה ולא תשלחו ולא תציעו עצמכם ,אפעל לפי
שיקול דעתי בלבד ואראה זאת כסירוב מטעמכם.
שלום קמיל :מה ההרכב? אני הראשון שאתמוך בהמלצה.
מאיר דהן :לא גיבשתי עדיין את דעתי .ההצעה של שלום קמיל היא שראש המועצה תוך שבוע
מהיום יגיש רשימה של מינוי חברי מתנ"ס .מי בעד הצעתו של חבר המועצה שלום קמיל
כפי שמופיעה בבקשה מיום 01.2.2102
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כ"ב אייר ,תשע"ד
 22מאי2102 ,
סימוכין244222 :
הצבעה:
בעד9 :
נמנע2 :
החלטה :נדחית הצעתו של שלום קמיל.

הישיבה ננעלה (שעה )02:02

ירון טמיר  -מזכיר המועצה
6110yaront
1
May 25 2014 5:20 PM

_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
6110meird
1
May 25 2014 5:19 PM
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