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פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 751/
מישיבה שהתקיימה ביום ראשון ,כח' תשרי תשע"ו 11.10.2015 ,בשעה  18:45בבית המתנדב.
רח' חיים לוי.
ראש המועצה
מאיר דהן
נוכחים:
סגן ומ"מ ראש המועצה
יגאל עובדיה
סגן ראש המועצה
יצחק פסטרנק
חברת מועצה
שירי בן שמעון
חברת מועצה
אופירה מור
חבר מועצה
אבנר דבש
חברת מועצה
יערה ישורון
חבר מועצה
גבריאל גאון
חבר מועצה
אהוד אביר לב
חבר מועצה
חנוך פרקל
-

חסרים3

שמואל משולם

מוזמנים:

רו"ח אייל תנעמי -
ערן לבב
עו"ד אינסה גולדנברג-
עו"ד אילנית הומינר –
ציפי טאוב

חבר מועצה
מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור
גזבר המועצה
יועצת משפטית יוצאת
יועצת משפטית יוצאת
מהנדסת המועצה

סדר יום:
 .1בקשה לפתיחת תב"ר בסך  2.5מיליון  - ₪עבודות בנחל עקרון.
מקורות מימון :הקרן לשמירה על שטחים פתוחים –  1.3מיליון  ,₪קרנות המועצה1.2 -
מיליון . ₪
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה
ב .הודעת תמיכה של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים
 .2בקשה להגדלת תב"ר הקמת גינה קהילתית בסך  ₪ 50,000מסכום של  100,00אלף
לסכום של ₪ 150,000
סה"כ מקורות מימון :מענק פיתוח משרד הפנים  ,₪ 87,000 – 2014קרנות המועצה-
.₪ 63,000
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה
המועצה המקומית מזכרת בתיה שד' אליהו  ,40864 4טל , TEL. 1599-59-7777 .פקסLocal Council: Mazkeret Batya 76804 ,FAX. 08-9349003 .
w w w . m a z k e r e t - b a t ya . m u n i . i l
פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין \\\172.30.112.1\mazkeret.redirected$\55051304\Desktop
 - 7-15.docחתום

המועצה המקומית מזכרת בתיה
מ

י

נ

ה

ל

כ

ל

ל

י

טל,08-9371106 .פקס08-9371108 .

תרמ"ג 3881

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

סימוכין761963 :

 .3בקשה להגדלת תב"ר  841להחלפת מתקני כדורסל בסך  ₪ 45,000מסכום של ₪ 260,000
לסכום של .₪ 305,000
מקורות מימון :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה.
 .4בקשה לעדכון (הקטנת) תב"ר  - 821הסדרי ה"ר קטע שד' אליהו מיסמין עד רוטשילד
לסך ₪ 300,000
מימון :משרד התחבורה –  ,₪ 210,000קרנות המועצה – .₪ 90,000
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה
ב .מכתב בקשה לפתיחת התב"ר מנובמבר 2014
ג .אישור השתתפות של משרד התחבורה
 .5בקשה לפתיחת תב"ר בך  ₪ 300,000לביצוע הסדרי בטיחות בתחבורה בצמד הגנים
הרדוף וערבה בשכ' בר לב
מימון :משרד התחבורה –  ,₪ 210,000קרנות המועצה – .₪ 90,000
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה
ב .אישור השתתפות של משרד התחבורה
 .6בקשה לפתיחת תב"ר בך  ₪ 300,000לביצוע הסדרי בטיחות בתחבורה בסמוך למתחם
בי"ס בשכונת בר לב
מימון :משרד התחבורה –  ,₪ 210,000קרנות המועצה – .₪ 90,000
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה
ב .אישור השתתפות של משרד התחבורה
 .7בקשה לפתיחת תב"ר בך  ₪ 300,000לביצוע הסדרי בטיחות בתחבורה בסמוך לגנים
ברוש ואורן ברחוב גולדה מאיר בשכונת בר לב.
מימון :משרד התחבורה –  ,₪ 210,000קרנות המועצה – .₪ 90,000
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה
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ב .אישור השתתפות של משרד התחבורה
 .8בקשה לפתיחת תב"ר  ₪ 400,000לריבוד רחובות ויצמן ודולב ולשיקום ושיפור מבני
מועצה.
מקורות מימון :משרד הפנים –  ,₪ 326,000קרנות המועצה – .₪ 74,000
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מזכיר המועצה
ב .הרשאה של משרד הפנים למענקי פיתוח .2015
 .2בקשה לפתיחת תב"ר רכישת ציוד מחשוב לספרייה היישובית בסך  ₪ 50,000עבור
רכישת ציוד מחשוב לספרייה היישובית.
מימון ₪ 50,000:השתתפות המחלקה לספריות ,מינהל התרבות ,משרד התרבות והספורט
רצ"ב :
א .מכתב בקשה והסבר של מזכיר המועצה
ב .הודעת הממונה על הספריות הציבוריות במינהל התרבות.
 .10פרידה מהיועצות המשפטיות למועצה :עו"ד אינסה גולדנברג ועו"ד אילנית הומינר.
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מהלך הישיבה (נפתחה בשעה )81354
מאיר דהן :אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המנין  .7/15חבר המועצה שמואל
משולם נעדר עקב אזכרה לאביו ז"ל הנערכת הערב .אבקש להציג את עו"ד ענת צדוק
וינגורט ,היועצת המשפטית שמחליפה את עו"ד אילנית הומינר.
מספר חברי מועצה ביקשו לקבל דיווח בנושא הביטחוני וכיצד אנחנו מתארגנים בנושא.
הנושא הזה לא היה אמור להיות בסדר היום אבל עקב חשיבותו אני אפתח בכך .מהרגע
שהחל גל האלימות והטרור ,כל הגורמים הרלוונטיים במועצה לא ישבו בחיבוק ידיים.
התחלנו בסדרה של הערכות מצב יומיות כאשר אנו לוקחים בחשבון את כל ההיבטים
שיש ביכולת ובסמכות שלנו לעשות ולתת להם מענה .פנינו למשטרה ולגופים אשר
אחראים על בטחון הציבור על פי החוק וביקשנו תגבור של כוחות משטרה ומג"ב במיוחד
במקומות שיש בהם עובדים ערבים .התשובה שקבלנו היא :המשטרה פועלת לפי סדר
עדיפויות משלה והיא עושה הערכות מצב .מידי פעם אנחנו מקבלים סיוע .אין אישור
ותקצוב לאבטחת גנים ובטח לא לתוספת כח אדם לבתי הספר שם לא פחות מסוכן.
בבי"ס יש כ 1,200 -תלמידים ומאבטח אחד בלבד .מפגע שירצה לפגע ,יכול בקלות לטפס
מעל לגדר .בגני הילדים בשכונת בר-לב הותקנו עוד בשנה הקודמת מצלמות המפקחות
על היקף הגן והכניסות .בכוחות שיש לנו תגברנו את הסיורים בשכונת בר לב וברחבי
הישוב הן ע"י הסיור הקבוע אצלנו ובאמצעות בעלי התפקידים בישוב ,הקב"ט ,מנהלי
הפיקוח והפקחים ,הונחו לסייר כמה שיותר ולתת מענה לא רק לאכיפת חוקי העזר אלא
גם לאירועים שבאם הם יתפתחו לאירועים בעלי אופי לאומני ,נוכל לתת מענה בכח שיש
לנו .הסיור הקבוע שלנו הונחה לתגבר סיורים בשכונת בר לב .חב' צוות שלוש הונחתה
להגביר את סיורי האחמ"שים בישוב וחודדו הנחיות ודגשים למוקד .הועברו הנחיות
לקבלנים ומעסיקים ,כמו כן פניות תושבים אודות חשד כלשהו מועברות למשטרה על ידי
המוקד.
אנחנו עושים הערכות מצב יומיות .אנחנו בקשר מתמיד עם הגופים הרלוונטיים.
המשטרה מבצעת מעת לעת בדיקות פתע באתרי הבניה .אנחנו לא מזהים היסטריה
בקרב תושבי מזכרת בתיה .ההנחיה שלנו שבכל פניה למוקד יש להגיע למקום האירוע.
אנחנו רגישים לכל התפתחות .התקפה של מחבל בודד עלולה לקרות בכל מקום בארץ.
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אני מבקש מכולם לגלות אחריות ולא לנצל את המצב כדי להתסיס או לעורר חרדה
ובהלה בקרב התושבים.
חנוך פרקל 3אני יוצא מהמושבה בשעות מוקדמות וחוזר אליה בשעות מאוחרות אך
ההתנהלות בעמדת השמירה בכניסה המזרחית כתמול שלשום .כולם יכולים להכנס ,אף
אחד לא נבדק ועל זה צריך לתת את הדעת.
 .8בקשה לפתיחת תב"ר בסך  5.4מיליון  - ₪עבודות בנחל עקרון.
מאיר דהן 3אבקש מאמיתי מי רון ,המתכנן ,לתת סקירה קצרה ומצגת.
אמיתי מי רון 3רצ"ב המצגת
מאיר דהן 3המשך הדיון בנושא יהיה בוועדה לאיכות הסביבה בראשותה של אופירה .הנושא
היום הוא אישור תקציב נוסף בסך  2.5מיליון שקלים לביצוע שלב א' של הפרויקט .חלק
גדול מהמימון מגיע מהקרן לשטחים פתוחים ,שנענו לבקשתנו .הקרן כבר הזרימה עוד
חצי מיליון שקל שהושקעו בסלילת הנחל .תחילת העבודה תהיה בכפוף לתנאי מזג
האוויר .אבקש לאשר את התב"ר .זאת ההזדמנות לומר מילה טובה לסגן ראש המועצה
מר יצחק פסטרנק שעמל רבות להשיג את הכסף יחד איתנו .השגנו  1.8מיליון ₪
לפרויקט ,אנחנו מעוניינים לצרף גם את משרד החקלאות ,קק"ל ,המשרד לאיכות
הסביבה ומינהל מקרקעי ישראל שלמרות שהשטחים האלה הם פרטיים ,הוא גילה
נכונות להשתתף בפרויקט הזה.
יערה ישורון 3יש לי שתי שאלות הנוגעות לבטיחות בנושא ירידה לנחל ועומק המים.
אמיתי מי רון 3מדובר על עומק המים בנחל שיהיה במצב הסופי עד  45ס"מ והפרויקט מלווה
לכל אורך הדרך ביועץ בטיחות.
אבנר דבש 3המים העומדים ,לא תהיה מכת יתושים?
מאיר דהן 3אנחנו לא היחידים בארץ שמבצעים פרויקט כזה .יש דרכים אקולוגיות להימנע
ממכת יתושים.
יגאל עובדיה 3מה יהיה אחרי ההקמה? מקום כזה קשה לתחזק ,מקום כזה בתוך חודש עלול
להיהרס.
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מאיר דהן 3אנחנו מדברים על החייאת הנחל ,להחזיר את הנחל כפי שהיה לפני  50-60שנה.
יהיה הסכם תחזוקה על כל השטח הירוק.
יצחק פסטרנק 3אשמח להמשיך ביחד אתך להיות חייל של הפרויקט הזה .בראיה קדימה זה
עניין מבורך .הילדים שלנו יוכלו לראות טבע .זו השקעה טובה.
מאיר דהן 3לסיכום הנושא -מדובר בהחייאת נחל עקרון על כל המשתמע מכך .אנחנו
מתכוונים לשתף את הציבור ובתי הספר בתהליך שמירה וטיפול בנחל כולל כיתות
אקולוגיות .מדובר בתמיכה של כלל הציבור כדי לשמור על המקום .מדובר בפינות
פעילות ,פינות מנוחה ,מגרשי שעשועים וכו'.
הצבעה:
בעד 3פה אחד
החלטה 3מאושרת הבקשה לפתיחת תב"ר בסך  5.4מיליון  - ₪עבודות בנחל עקרון
במימון הקרן לשמירה על שטחים פתוחים –  8.1מיליון  ₪וקרנות המועצה8.5 -
מיליון .₪
 .5בקשה להגדלת תב"ר הקמת גינה קהילתית בסך  ₪ 45,555מסכום של  855,55אלף
לסכום של ₪ 845,555
מאיר דהן 3להזכירכם ,אושר לפרויקט סכום של  ₪ 100,000בסיוע ממשלתי .מדובר בשטח
של כ 4 -דונם ברח' המגן שאותו אנו מכשירים לגינה קהילתית .זה מיזם ירוק שאנו
רוצים ליישם בהצלחה בחודשים הקרובים .מס' תושבים גילו נכונות להיות שותפים
בפרויקט .השטח גודר והוכשר .הרעיון הוא לחלק את השטח לחלקות אדמה שאותם
תושבים ישכרו בסכום סמלי ויגדלו ירקות וגידולים שונים .הגדלת התב"ר מיועדת
להשלמת התשתית .הגינה תנוהל ע"י חב'  . Re3אישור התקציב יתן תנופה להשלמת
הפרויקט .ביצוע הפרויקט נידחה עקב התחשבות באוכלוסייה הדתית עקב שנת
השמיטה.
גבריאל גאון 3הפרויקט הזה לדעתנו ,לא בסדר העדיפויות היישובי ולכן אנו נתנגד לאישור
התב"ר.
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הצבעה:
בעד – 6 3מאיר דהן ,שירי בן שמעון ,אופירה מור ,אהוד אביר לב ,יצחק פסטרנק
נגד – 4 3גבריאל גאון ,יערה ישורון ,אבנר דבש ,חנוך פרקל.
החלטה 3מאושרת הבקשה להגדלת תב"ר להקמת גינה קהילתית בסך ₪ 45,555
מסכום של  ₪ 855,555לסכום של  ₪ 845,555סה"כ מקורות המימון 3מענק פיתוח
משרד הפנים  ,₪ 10,555 – 5585קרנות המועצה.₪ 01,555 -
 .1בקשה להגדלת תב"ר  158להחלפת מתקני כדורסל בסך  ₪ 54,555מסכום של 505,555
 ₪לסכום של .₪ 154,555
מאיר דהן 3החלפנו את כל מתקני הספורט שלא היו בטיחותיים .שני מתקנים לא תוקצבו
ואנו מבקשים לתקצב אותם.
הצבעה:
בעד 3פה אחד
החלטה 3מאושרת הבקשה להגדלת תב"ר  158להחלפת מתקני כדורסל בסך ₪ 54,555
מסכום של  ₪ 505,555לסכום של  ₪ 154,555במימון קרנות המועצה.
 .5בקשה לעדכון (הקטנת) תב"ר  - 158הסדרי ה"ר קטע שד' אליהו מיסמין עד רוטשילד
לסך ₪ 155,555
מאיר דהן 3בזמנו ,קבלנו תקציב ממשרד התחבורה להסדיר את הקטע מהדואר ועד לבי"ס
הרצוג כחלק מתכנית גדולה .ישמנו  2חלקים מהפרויקט הגדול  -סודרו איי תנועה,
מדרכות ותאורה .הכל מתקציבי משרד התחבורה .בינתיים משרד התחבורה שינה את
הקריטריונים בכל מה שקשור לביצוע ההסדרים ואושרו רק  300אלף  ₪שאותם אנו
נגזור מהתכנית ונטפל בפינת נופר שד' אליהו.
הצבעה:
בעד 3פה אחד
החלטה 3מאושרת הבקשה לעדכון (הקטנת) תב"ר  - 158הסדרי ה"ר קטע שד' אליהו
מיסמין עד רוטשילד לסך  ₪ 155,555במימון משרד התחבורה –  ,₪ 585,555קרנות
המועצה – .₪ 25,555
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 .4בקשה לפתיחת תב"ר בסך ₪ 155,555 -לביצוע הסדרי בטיחות בתחבורה בצמד הגנים
הרדוף וערבה בשכ' בר לב
מאיר דהן 3עם אישור התב"ר ,נבצע עבודות בסביבת הגנים ברח' גולדה ,אנה טיכו ובסביבת
בי"ס .כל אחד מהתב"רים הינו בסך  300אלף  ,₪אלה תב"רים נפרדים .בעוד מס' ימים
נניח אבן פינה לבניית בי"ס חדש שיפתח בע"ה בשנה"ל הבאה .הסכומים שאנו מאשרים
אלה סכומים שהצלחתי להביא לאחר שכנוע משרד התחבורה שהכסף מגיע לנו.
יערה ישורון :אבקש להבין האם אותן פעולות מבוצעות בשלושת התב"רים שאנחנו
מאשרים?
מאיר דהן 3כשמקבלים כסף ממשרד התחבורה לא אומרים קחו כסף תעשו בו מה שתרצו .יש
שורה של נוחשאים שאותם מבצעים ,כמו סלילת מדרכות ,מעקות בטיחות ,תמרורים
ועוד הסדרים בסביבת בי"ס והגנים .יש אנשים שמגיעים ממשרדי הממשלה ובודקים
שביצענו כראוי ואז מאשרים.
בשכונה יש תכנית בינוי שאותה אנו מבצעים ,היא קיימת ולא ניתנת לשינוי .הסכום
שאנו מעריכים שיעלה לטפל בכל זה הוא  300אלף  ₪בכל מתחם .אנו נשתמש בו בדיוק
לפי מה שהתקנות מחייבות אותנו.
יערה ישורון 3הייתי רוצה לראות פירוט
מאיר דהן 3זו הערכה .התקציב מיועד לבטיחות.
הצבעה:
בעד9 3
נמנע – 1 3יערה ישורון
החלטה 3מאושרת הבקשה לפתיחת תב"ר בכ ₪ 155,555 -לביצוע הסדרי בטיחות
בתחבורה בצמד הגנים הרדוף וערבה בשכ' בר לב במימון משרד התחבורה – 585,555
 ,₪קרנות המועצה – .₪ 25,555
 .0בקשה לפתיחת תב"ר בך  ₪ 155,555לביצוע הסדרי בטיחות בתחבורה בסמוך למתחם
בי"ס בשכונת בר לב
הצבעה:
בעד9 3
נמנע - 13יערה ישורון
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החלטה 3מאושרת הבקשה לפתיחת תב"ר בכ ₪ 155,555 -לביצוע הסדרי בטיחות
בתחבורה בסמוך למתחם בי"ס בשכונת בר לב במימון משרד התחבורה – 585,555
 ,₪קרנות המועצה – .₪ 25,555
 .0בקשה לפתיחת תב"ר בך  ₪ 155,555לביצוע הסדרי בטיחות בתחבורה בסמוך לגנים
ברוש ואורן ברחוב גולדה מאיר בשכונת בר לב.
הצבעה:
בעד9 3
נמנע  - 1יערה ישורון
החלטה 3מאושרת הבקשה לפתיחת תב"ר בכ ₪ 155,555-לביצוע הסדרי בטיחות
בתחבורה בסמוך לגנים ברוש ואורן ברחוב גולדה מאיר בשכונת בר לב במימון משרד
התחבורה –  ,₪ 585,555קרנות המועצה – .₪ 25,555
 .1בקשה לפתיחת תב"ר  ₪ 555,555לריבוד רחובות ויצמן ודולב ולשיקום ושיפור מבני
מועצה.
גבריאל גאון :הריבוד נחוץ
מאיר דהן 3אני מבקש לחלק את הנושא לשני תב"רים נפרדים .תב"ר אחד בסך  326אלף ₪
לריבוד כבישים בשכונת גני המושבה .רח' וייצמן ודולב זקוקים לקרצוף וריבוד.
הצבעה:
בעד 3פה אחד
החלטה 3מאושרת הבקשה לפתיחת תב"ר  ₪ 150,555לריבוד רחובות וייצמן ודולב
במימון מלא של משרד הפנים
מאיר דהן 3כעת לחלק השני .מבנה המועצה זקוק לשיפוץ בסכום יותר גדול – כרגע אנחנו
מעלים סכום לביצוע עבודות דחופות.
חנוך פרקל :אני חושב שבמבנה המועצה יש להשקיע יותר .יש לעשות במבנה עבודה יסודית
ולכן אבקש לדעת מה עושים כדי שיעשה פעם אחת מה שצריך.

המועצה המקומית מזכרת בתיה שד' אליהו  ,40864 4טל , TEL. 1599-59-7777 .פקסLocal Council: Mazkeret Batya 76804 ,FAX. 08-9349003 .
w w w . m a z k e r e t - b a t ya . m u n i . i l
פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין \\\172.30.112.1\mazkeret.redirected$\55051304\Desktop
 - 7-15.docחתום

המועצה המקומית מזכרת בתיה
מ

י

נ

ה

ל

כ

ל

ל

י

טל,08-9371106 .פקס08-9371108 .

תרמ"ג 3881

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

סימוכין761963 :

מאיר דהן 3יש לי ויכוח נוקב עם הנהלת המועצה כאשר אני טוען ששיפוץ מבנה המועצה
נמצא בעדיפות שניה אחרי תשתיות בישוב ואחרי מבני תנועות נוער וכו' .בראיה של 10
שנים קדימה המבנה הזה יעבור שיפוץ יסודי .כרגע אנחנו מדברים על כסף שנועד לעזרה
ראשונה ,לדברים בסיסיים .הכסף מיועד לשיפור תנאי העבודה של העובדים .יתכן
שבעתיד נביא לאישור עוד סכום שנועד למטרה זו.
חנוך פרקל 3אחרי שהורידו את האסבסט בחניה האחורית הכל נשאר אותו הדבר.
מאיר דהן 3ראה את ההשקעות במבני ציבור במערכת החינוך ,אולמות ספורט וכו' ,בזה אני
מעדיף להשקיע וזה נמצא בראש סדר העדיפויות .אם היה לי כסף עודף הייתי הורס את
המבנה ובונה חדש .לפיכך נסתפק במה שיש .צריך לתת דוגמה לציבור בבחינת נאה דורש
נאה מקיים.
יערה ישורון 3לעובדי המועצה מגיעים תנאים נאותים .גם כאן אין פירוט .גם כאן יש בקשה
כללית.
גבריאל גאון 3אני לא יכול לתמוך .אני מתנגד לאשר מסגרת תקציב ללא פירוט.
יצחק פסטרנק 3אני רוצה להצביע על תופעה .סדרי היום של ישיבות המועצה נשלחים 10
ימים לפני מועד הישיבה .לא יכול להיות שחברי מועצה שאמורים להתייחס לתפקידם
ברצינות ,מגיעים הנה ומנהלים הצגה כאילו שלא ידוע להם במה מדובר .אני מצפה מהם
להגיע מוכנים לישיבות המועצה ,כמו שאני מגיע לכאן מוכן ומברר פרטים לפני כן .לא
יכול להיות ,זו תופעה שמתחילה להיות מוגזמת.
מאיר דהן 3אני מברך על נוכחותם של התושבים .אנחנו כרגע צריכים לאשר תקציב .עיניכם
הרואות שאישרנו פה הרבה מאוד כסף .הכסף הזה גויס ממשרדי ממשלה ,זה לא דבר של
מה בכך.
הצבעה:
בעד – 6 3מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,יצחק פסטרנק ,אופירה מור ,שירי בן שמעון ,אהוד
אביר לב
נגד  - 3 3גבריאל גאון ,יערה ישורון ,חנוך פרקל
נמנע 3אבנר דבש
החלטה 3מאושרת הבקשה לפתיחת תב"ר ע"ס  ₪ 00,555לשיקום ושיפור מבני
המועצה במימון קרנות המועצה.
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 .2בקשה לפתיחת תב"ר רכישת ציוד מחשוב לספרייה היישובית בסך  ₪ 45,555עבור
רכישת ציוד מחשוב לספרייה היישובית.
הצבעה:
בעד 3פה אחד
החלטה 3מאושרת בקשה לפתיחת תב"ר רכישת ציוד מחשוב לספרייה היישובית בסך 45,555
 ₪עבור רכישת ציוד מחשוב לספרייה היישובית במימון  ₪ 45,555מהמחלקה לספריות,
מינהל התרבות ,משרד התרבות והספורט
מאיר דהן 3הוגשה בקשה בקשר לשינוי חברים בוועדת הביקורת .אני מעדיף לדון בזה
כשאחד המועמדים ,שמואל משולם יהיה כאן.
 .85פרידה מהיועצות המשפטיות למועצה 3עו"ד אינסה גולדנברג ועו"ד אילנית הומינר.
מאיר דהן 3נעבור כעת לפרידה מהיועמ"ש שלנו ,עו"ד אינסה גולדנברג ועו"ד אילנית הומינר.
ב 12-שנים האחרונות הן עזרו למועצה ביחד עם עובדי משרדו של עו"ד עופר שפיר
שנמצא פה .אינסה נבחרה ליועמ"ש של עיריית ראשון לציון ואילנית הומינר ליועמ"ש של
מועצת באר יעקב וזו הסיבה שענת מחליפה את אילנית .משנת  2004שכרנו את שירותי
משרדו של עופר שפיר .רק הוותיקים יכולים לזכור ולהבין מה עברנו בכל מה שקשור
לתהליכים רבים ומגוונים שהביאו את המושבה למה שהיא היום .אילנית נתנה ייעוץ
שוטף ,עופר ואינסה נתנו שירותי על .במהלך השנים האלה ניהלנו מאבקים בהרבה מאוד
תחומים .אני מתקשה לזכור באיזה שהוא מהלך בו הפסדנו .בשבילי זו אבדה גדולה .הן
עורכות דין מעולות ,מקצועיות ונחושות .בכל צעד ושעל קבלתי מהן ייעוץ משפטי נכון.
הן היו זרקור עבורי .אני שמח שעד כה לא הסתבכנו או סיבכנו .להיפך תיקנו המון
חוליים ,עשינו תכניות הבראה וכו' כדי שהמקום הזה יתנהל באופן תקין .תחשבו כמה
מיליונים עברו תחת עינם הבוחנת ,תחת הדרכתן .עשרות רבות אולי מאות מכרזים .את
רוב התביעות המשפטיות ירשנו מהעבר וכמעט ולא הוגשה נגדנו תביעה משפטית בקנה
מידה גדול .וכשהוגשה ,תמיד ניצחנו .הן חסכו לנו מיליוני שקלים שאלמלא המקצועיות
שלהן היינו יכולים להגיע לפשיטת רגל .מי שמעוניין יכול לפתוח את אתרי האינטרנט
ולקרוא את פסקי הדין.
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בחרתי להיפרד מהן בישיבת מועצה כדי להביע תודה בשם התושבים .אינסה ואילנית,
תודה שהייתן לי לעזר רב .לא עשיתן לי את החיים קלים ,ברוב הפעמים רציתי להתקדם
מהר יותר ממה שאתן רציתן ואני מודה שצדקתן .אני מתרגש מכך שאתן עוזבות .ידוע
כמה אחריות יש בתפקיד הזה .אתן לא הייתן חותמת גומי .הן גרמו לנו להבין שמינהל
תקין וחוק זה הדבר שעומד לנגד עיניהן .בגילוי לב אני אומר איזה קרב ניהלתי מול
אילנית ,לבטל ולהקל על תושבים שקבלו קנסות .אילנית היא גם התובעת מטעם היועץ
המשפטי לממשלה ,בכל מה שקשור לקנסות וחוקי עזר ורק לה יש את הסמכות לבטל
קנסות .אני מעריך את המקצועיות והיושרה שלכן .אני מעניק לכן שי צנוע.
יגאל עובדיה 3מודה לאילנית על העזרה בוועדת הנחות.
שירי בן שמעון 3מודה לאילנית על כל העזרה והעבודה איתה.
יצחק פסטרנק 3נחשפתי מצד היועמ"ש לנאמנות למזכרת בתיה הן בתקופה שהייתי חבר
אופוזיציה והן כעת כשאני חבר קואליציה.
עו"ד אינסה גולדנברג 3זה מעמד מרגש .עברה עלי תקופה מרתקת ,אני לוקחת איתי המון
ממה שעברתי ב 11-השנים האחרונות .בהמשך למה שמאיר אמר ,מי שלא היה פה לפני
 11שנה ,לא מבין איזו כברת דרך ארוכה עשתה המועצה בכל תחום .בפן האירגוני,
נהלים ,עבודה נכונה מבחינת המינהל הציבורי וכו' .בעלי התפקידים כאן ,ירון שנכנס
לתפקיד והטמיע פה שורה של נהלי עבודה שפשוט לא היו פה .ערן כגזבר הקפיץ את
הגזברות בכמה מדרגות .אתם אחת הרשויות המסודרות ביותר שאני מכירה .צוות הגון,
מקצועי ,מסור ולויאלי לתפקידו .זה נדיר בשלטון המקומי .גם חברי המועצה ,גם
כשאופוזיציה מקשה ,היא עושה את זה מטעמים של טובת הישוב וגם יתר חברי
המועצה .אם יש מקום שחבל לי לעזוב אותו זה המקום הזה .תושבי מזכרת בתיה
התברכתם בטובים שיש .תודה!
עו"ד אילנית הומינר 3אני רוצה להודות לכולם .היה תענוג לעבוד עם כל חברי המועצה ,הם
בני אדם .מעבר ליחסי עובד מעביד.
הישיבה ננעלה
ירון טמיר  -מזכיר המועצה

_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
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