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פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 841/
מישיבה שהתקיימה ביום א' ,ג' בסיון תשע"ד 0.9.02 ,בשעה  00:01בבית המתנדב ,רח' חיים לוי.
נוכחים:

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

-

-

ראש המועצה
סגן ומ"מ ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
עו"ד אילנית הומינר -
ערן לבב
אייל תנעמי
רותי כוכבי

מיכל משולם -
דוד ווסה

-

יועצת משפטית
גזבר המועצה
מבקר המועצה
מנהלת מח' החינוך

מנהלת בי"ס "הרצוג"
תושב

סדר יום:

 .1הענקת תעודת הוקרה למנהלת בי"ס ע"ש הרצוג על זכיית ביה"ס בפרס חינוך מחוזי.
 .2הענקת תעודת הוקרה לחייל דוד ווסה על קבלת אות מצטיין הנשיא ביום העצמאות.
 .3שאילתה של חבר המועצה שלום קמיל
רצ"ב :בקשת השאילתה מיום .7.9.4102
 .4שתי שאילתות של חבר המועצה אהוד אביר לב.
רצ"ב :בקשת השאילתות מיום .49.9.4102
 .5בקשה לפתיחת תב"ר שיפוצי קיץ  4102במוסדות חינוך בסך .₪ 091,111
מימון :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מנהלת מח' החינוך.
 .6בקשה לתוספת סעיפי תקציב חינוך  - 4102בית הספר של הקיץ.
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מנהלת מחלקת החינוך.
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 .7בקשה לאישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל.
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של גזבר המועצה.
 .8אישור הסדר הבנות בין המועצה המקומית מזכרת בתיה ומועצה אזורית ברנר בנושא
חלוקת הכנסות.
רצ"ב :הסדר הבנות חתום
 .9אישור נוהל וקריטריונים למחיקת חובות (עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים)
רצ"ב :א .נוהל מחיקת חובות ב .נוהל מחיקת חובות לרשות המקומית-חוזר מנכ"ל
.924104
 .11אישור קביעת קריטריונים להנחה או פטור מאגרת שמירה.
רצ"ב :א .חוק עזר – שמירה ב .הצעה לקריטריונים לפטור מאגרת שמירה
 .11הוספת מועצה אזורית ברנר למכרז תשתיות משותף (שאושר בישיבת מליאת המועצה מן
המנין  9202מיום  )00.2.02והכולל גם את המועצות המקומיות קרית עקרון ומזכרת
בתיה.
 .12קביעת סמל המועצה כסמל מוגן ובקשת צו הגנה לסמל משר הפנים.
רצ"ב :א .סמל המועצה ,ב .דברי הסבר.
 .13שינוי מבנה ארגוני – הגדרת יחידת נכסים כמחלקה.
רצ"ב :דברי הסבר
 .14שונות

מהלך הישיבה (נפתחה בשעה ) 18:31
מאיר דהן :ערב טוב ,אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה מס'  .0202החומר נשלח
אליכם מבעוד מועד .אנחנו נתחיל היום באופן שונה.
 .122הענקת תעודות הוקרה למנהלת בי"ס ע"ש הרצוג על זכיית ביה"ס בפרס חינוך
מחוזי ולחייל דוד ווסה על קבלת אות מצטיין הנשיא ביום העצמאות.
מאיר דהן :הזמנו לישיבה את מנהלת ביה"ס הרצוג ,הגב' מיכל משולם שזכתה לאחרונה
בפרס חינוך ואת החייל המצטיין דוד ווסה שקיבל את אות הנשיא והרמטכ"ל .נתחיל
בהבעת הוקרה והערכה לאנשים שבולטים בתרומתם למושבה ולשמה הטוב .מצאתי
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לנכון למסד מסורת חדשה כך שלא רק אזמין אלי את האנשים ללשכה ואודה להם
אלא נעשה זאת באופן פתוח במליאת המועצה המקומית ובכך נציין גם ברשומות וגם
בפרוטוקול למען ההיסטוריה את הכרתנו ותודותינו לאנשים כאלה.
ראש המועצה מזמין את מיכל משולם לשולחן והיא מתקבלת במחיאות כפיים של כל
הנוכחים.
בחרתי במיכל משולם לנהל את בה"ס הרצוג לפני כ 2-שנים .מיכל מנהלת את ביה"ס
ביד רמה ומובילה אותו להישגים מידי שנה בכל תחום .רמת האלימות בביה"ס היא
הנמוכה בארץ .בי"ס בולט באסתטיות ובתחזוקה ברמה גבוהה .מכל דבר אכפת לה
ואני מזמין אתכם לראות איך צריך להיראות בי"ס ,איך צריכים להיראות הישגים,
איך צריך להיראות הטיפול בפרט ,את האווירה וביה"ס הפך לשם דבר באזור כולו.
אני אקריא לכם מנימוקי פרס החינוך למיכל ולצוות ביה"ס" :ביה"ס מפתח תכניות

פדגוגיות איכותיות ומשמעותיות המבוססות על עבודה מערכתית ופרטנית ,תוך
פיתוח חשיבה יצירתית לקידום מצוינות כדרך חיים.
אבני היסוד בחזון הבית ספרי הינו פיתוח וטיפוח חברת מופת ,בו מנחיל צוות בית
הספר לתלמידיו ערכים של דמוקרטיה ,מצוינות ,תרבות ישראל ומורשתו ,תוך
הטמעתם בקרב הקהילה ,באמצעות תכניות עבודה ייחודיות.
בית הספר פועל לטיפוח אקלים חינוכי חיובי ,ומפתח מנגנונים ייחודיים בקרב חברת
הילדים להעצמת איכות האקלים.
בית הספר מוביל לעשייה נרחבת ומגוונת ביזמות וביצירתיות .כמו כן ,הישגי
התלמידים והצוות החינוכי נמצאים בשיפור מתמיד והגיעו לרמה גבוהה במיוחד
בתחומי הליבה :עברית ,מתמטיקה ומדעים".
מיכל משולם :בעבר עבדתי גם בגדרה ,אבל זה משהו אחר לנהל בי"ס בתוך הישוב שלך
כשאתה עושה את זה לקהילה שלך .אני רוצה להגיד שיש לי המון ,המון תמיכה
מרותי כוכבי-מנהלת מח' החינוך ,ממאיר דהן – ראש המועצה ,מירון טמיר-מזכיר
המועצה ומכל חברי הנהלת המועצה .מבלי שעומדים מאחוריך אנשים כאלו לא ניתן
להגיע להישגים כאלה ועל כך אני רוצה להודות לכולכם ,תודה רבה.
מאיר דהן :אני מזמין עכשיו את דוד ווסה כדי להעניק לו תעודת הערכה .דוד נולד
במושבה והוא בן למשפ' עולה מאתיופיה .אני מכיר את המשפחה הרבה מאוד שנים.
זו משפחה לתפארת .דוד התחנך בבן גוריון ולמד בחטיבת הביניים .הוא משרת בתל-
נוף שם גם למד בביה"ס .אני מתכבד להזמין את מנהל ביה"ס בתל נוף ,אבי בז'ה,
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שהוא גם תושב המושבה ,שיספר לנו קצת על דוד .היום דוד משרת בתל נוף במקום
שבו הוא למד בשיפוץ חלקי מטוסים .אחד הדברים הכי המרגשים שקורים לי כראש
רשות זה לקבל מכתב מראש אגף כח אדם בצה"ל מידי שנה שמודיע שנבחרו חיילים
מהמושבה לקבל את אות הנשיא ביום העצמאות .דוד ,זו רק ההתחלה ,השמיים הם
הגבול בשבילך ואני מאחל לך שתגשים כל מה שאתה חולם עליו ותעשה הרבה כבוד
ונחת למשפחה.
אבי בז'ה מספר על התהליך שעבר דוד בבית הספר ועל הליווי הצמוד שלו לאורך כל הדרך.
 .3שאילתה של חבר המועצה שלום קמיל מיום .755514
שלום קמיל :שאלתי לגבי הסכמים קואליציוניים עם דרך חדשה ,יצחק פסטרנק  -סגן
ראש המועצה ואהוד אביר-לב עם סיעת לב.
"האם יש בין תנועת לב ו2או בינך לבין תנועת דרך חדשה  2או מר יצחק פסטרנק,

הסכם (בין בכתב ובין בעל פ ה) בדבר שיתוף פעולה במליאת המועצה או בכל דרך
אחרת?
במידה ויש אבקשך להציג את פרטי הסכם זה בפני חברי המועצה.
האם יש בין תנועת לב ו2או בינך לבין תנועת מל"י  2או מר אהוד אביר לב ,הסכם (בין
בכתב ובין בעל פ ה) בדבר שיתוף פעולה במליאת המועצה או בכל דרך אחרת?
במידה ויש אבקשך להציג את פרטי הסכם זה בפני חברי המועצה".
מאיר דהן :התשובה היא לא לשאלה הראשונה ולא לשאלה השנייה.
 .4שתי שאילתות של חבר המועצה אהוד אביר לב מיום .26.5.2114
מאיר דהן :אנחנו עוברים לשתי שאילתות של חבר המועצה אהוד אביר-לב.
אהוד אביר לב :אני מבקש לדעת מה ביכולתה של המועצה לעשות כדי למנוע את הסבל
היום יומי של התושבים המבקשים לקבל שירותי דואר בסניף המקומי .הסניף
הממוקם בשדרות אליהו אינו יכול לספק את השירותים לציבור משתי סיבות:
א .מספר התושבים במושבה גדל משמעותית בשנים האחרונות.
ב .הסניף קטן מאוד ומספר נותני השירות חייב לגדול עד כדי הכפלה.
מאיר דהן :שירותי הדואר הם באחריותה הבלעדית של חב' דואר ישראל ,היא הקובעת
את רמת השירותים הניתנים בישובים השונים .למרות זאת המועצה פעלה בעבר
ופועלת עדיין מול הדרגים הגבוהים ביותר בחברת הדואר ,יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל
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שאף ביקרו במושבה ועמדו על הבעיות הקיימות .אנחנו גם הגענו לישיבה בעניין זה
אצל שר התקשורת בכבודו ובעצמו וכתוצאה מכך הוכפל מספר הדלפקים נותני
השירות .כתוצאה מהלחץ שלנו הפך הסניף מסניף מזיכיון לסניף של חברת דואר
ישראל שזה הישג בלתי רגיל ואז גם חשנו בירידה במספר התלונות ,אם כי גם עכשיו
יש מקום לשיפור .חשוב להבין כי הנושא הוא בתחום טיפולה הבלעדי של חברת דואר
ישראל והיא זו שמקבלת את ההחלטות .בשולי הדברים ,יש להבין שדואר ישראל
נמצא במצב כלכלי קשה מאוד .ואם השתפרות במצב החברה אנסה להיפגש שוב עם
מנהלי החברה כדי לשפר עוד את השירות לתושבי מזכרת בתיה.
אהוד אביר לב :השאילתה השניה היא :אני מבקש לדעת האם יש בכוונת המועצה
להרחיב את הצומת בכיכר רוטרי לבאים ממנחם בגין כדי למנוע את הסבל של
התושבים המבקשים לצאת מהמושבה ונאלצים לעמוד בפקק אחרי ההורים המסיעים
את ילדיהם לבתי הספר בשעות הבוקר.

מאיר דהן :האפשרות לשינויים גיאומטריים בכיכר רוטרי נבדקה בעבר בעקבות פניות
תושבים .יועץ התנועה ,אינג' קובי ווטנברג ,בדק את הנושא וקבע כי השינויים
המבוקשים אינם תואמים את הוראות הבטיחות הנדרשות ובטח בסמוך למוסד
חינוכי .יש לציין אבל כי בקרוב תיפתר הבעיה מעצמה עם פתיחת הגשר ברחוב שאול.
הגשר יאפשר יציאה מהמושבה בצורה חלקה דרך שד' רפאל סוויסה וכך לא יצטרכו
להתעכב בכיכר רוטרי העמוסה.
אהוד אביר לב :בנוסף לפתיחה של הגשר האם אפשר לבדוק מחדש עם יועץ תחבורה את
האפשרות להרחיב שם.
מאיר דהן :במהלך היום היו עוד שאילתות ,אך לא הספקתי לענות לכולם .הספקתי לענות
ליערה בעניין המתנ"ס בנושא מחיר הקייטנות.
יערה ישורון :מחיר הקייטנה לילדי הגנים ,במתנ״ס היישובי ,עומד על כמעט ₪ 0911
לקייטנה ,ועוד  ₪ 091עבור הצהרון ,דהיינו  ₪ 4091עבור מסגרת לילד אחד לחודש
יולי (כדי שההורים יוכלו להמשיך לפרנס).
מה הסיבה למחיר הגבוה ,ובמיוחד שמדובר במתנ"ס שהוא תאגיד ציבורי קהילתי?
המחיה?

כיצד יכולה המועצה לסייע בהפחתת המחיר בכדי להקל על נטל יוקר
מאיר דהן :כתבתי תשובה בעניין השאילתה שלך .אני אעביר לך את התשובה בכתב
בהמשך .המתנ"ס הוא מלכ"ר ,מוסד ללא כוונת רווח .הוא לא אמור להרוויח והוא לא
מחלק דיבידנדים לאף אחד .למתנ"ס יש הנהלה ציבורית והיא זו ששותפה בתהליך
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לקביעת המחירים כשלרשות אין נגיעה לנושא של המחירים .הם קובעים אותם על פי
העלויות שלהם .אני לא הספקתי לקבל פירוט ממנהל המתנ"ס .אבל אני אקבל ממנו
פירוט ואני אעביר לך אותם בצורה מסודרת.
יערה ישורון :לגבי שוטטות כלבים :במושבה משוטטים כלבים רבים .התופעה נפוצה
מאוד גם בגני משחקים אליהם מגיעים ילדים ,ביניהם כאלה החוששים מכלבים
שמשוטטים שם נטולי רסן ולא קשורים.
האם קיימת אכיפה בעניין? כמה דו״חות פיקוח ניתנו השנה בעניין זה ?
ללא קשר לאכיפה ,אלו פעולות נוספות נוקטת המועצה למיגור הנושא?
מאיר דהן :במועצה פועל מוקד עירוני שמקבל ומגיב לתלונות על כלבים משוטטים .יש
הסכם עם לוכד כלבים מוסמך .הלוכד עם תעודה והוא מגיע לישוב באופן סדיר
ומבוקר ולוכד כלבים משוטטים .בעל הכלב שנלכד נדרש לשלם קנס כספי בסך של
 ₪ 991וכן עלות לכידה ועוד אגרה בסך כ  ₪ 29וכן עלות שהות הכלב במתקן ההסגר
בסך כ  ₪ 91ליום .בשל הזמן הקצר לא הספקתי לברר את מס' הדוחות כפי שמופיע
במוקד ומדובר בעשרות רבות של דוחות .בנוסף המועצה נוקטת בפעולות הסברה
בביה"ס ובקרב בני הנוער והציבור על הסכנה בתופעת כלבים משוטטים .אני מסכים
שחשובה אכיפה נוקשה .אני מכיר את הבעיה ,בעבר היא הייתה יותר נפוצה .אני
מזמין לדווח למוקד .ככול שיש יותר תלונות אנחנו לפי כמות הנתונים יודעים היכן יש
את הבעיה והלוכד מגיע למקום ולוכד.
יגאל עובדיה :יש שיתוף פעולה מדהים עם האנשים והפיקוח עושה את האכיפה.
מאיר דהן :ישנה שאילתה נוספת של גבריאל גאון ,אני אשתדל לענות עליה בימים
הקרובים ,פשוט לא הספקתי.
 .5בקשה לפתיחת תב"ר שיפוצי קיץ  2114במוסדות חינוך בסך  ₪ 351,111במימון קרנות
המועצה
מאיר דהן :כל שנה מתחילים את המימון מקרנות המועצה עד שמקבלים את ההרשאות
של משרד החינוך לגבי גובה ההשתתפות .תקציב משרד החינוך מגיע בתחילת שנת
הלימודים ולפיכך אנחנו מתחילים במימון מלא של המועצה.
נמצאת אתנו רותי כוכבי מנהלת מח' חינוך כדי להסביר.
גבריאל גאון :מהניסיון שלכם ,מה אחוז התקציב שמשרד החינוך משלים?
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מאיר דהן :יש להם נוסחה והם מפעילים אותה ולא שואלים אותנו מה אנו צריכים.
שתבינו רק עלויות הבדיקות ע"פ חוק בטיחות ,כיבוי אש ,חשמל זה הסכום שאנחנו
מקבלים ממשרד החינוך.
רותי כוכבי :ישנו נוהל כתוב וברור במועצה .התהליך נפתח בפניה למוסדות החינוך
בבקשה שיעלו על הכתב את הדרישות שלהם .לאחר מכן עושים סיור עם מח' הנדסה
ומנהל תחזוקה ובגנים עם רכזת הגנים ואוספים את כל הבקשות .בנוסף מצטרף
ישראל הקב"ט ועושים ביקורת חשמל ומתקנים כדי לאפשר פתיחת ביה"ס.
לפי זה מתמחרים ויוצאים עם הערכת עלות .בהתאם בונים את גובה התקציב.
אני יכולה לומר שהכניסה שלנו לניהול עצמי הביאה לטיפול בדברים המהותיים,
דברים שבמהלך השנה לא נוגעים בהם .ורמת התחזוקה באמת גבוה.
גבריאל גאון :ביחס לשנים קודמות הבקשה עכשיו היא גבוהה יותר?
רותי כוכבי :בשנה שעברה הייתה שנה חריגה כי נאלצנו לאטום את המבנה בהרצוג שזה
לבד עלה  ₪ 041,111והשנה אין לנו עבודה בהיקף כזה .ולכן התקצוב הוא .₪ 091,111
מאיר דהן :חשוב להבין שעלות עבודות התחזוקה צריכים להיות בירידה ולא בעליה.
ישראל רוזנבוים :מי עושה את השיפוצים?
מאיר דהן :חברה שנבחרת במכרז שנתי ואנחנו מתמחרים ע"פ מחירון דקל .כרגע אנחנו
לפני מכרז אזורי לתחזוקת תשתיות כולל שיפוצי קיץ בביה"ס.
ישראל רוזנבוים :מי מטעם המועצה בודק את השיפוצים?
מאיר דהן :מח' הנדסה.
ישראל רוזנבוים :באחת ישיבות הראשונות אמרתי שעושים עבודות מדהימות אבל הבעיה
לקבל ולאשר אותה .אני אומר זאת ברמה של אכפתיות ואני די מוטרד .מי שיודע מה
צריך זה מחלקת החינוך.
מאיר דהן :תבדיל בין שלושה דברים :בתחומי בטיחות אלו הגורמים המקצועיים .יש
חשמלאי מוסמך ,חב' כיבוי אש ובטיחות מוסדות חינוך זה ישראל שחותם על תעודות
הבטיחות לפתיחת בתי הספר .בתחום הבינוי זה מהנדס המועצה .הוא חייב לבקר את
העבודה בעיניים מקצועיות ולא משלמים שקל עד שמוודאים שהעבודה נעשתה
לשביעות רצוננו כמובן ,כשעל כל המערך הזה יש מנהלת מח' חינוך ,אבות בית,
מנהלות ביה"ס ומע' שלמה של
אנשים היודעים לבדוק.
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הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת בקשה לפתיחת תב"ר שיפוצי קיץ  2114במוסדות חינוך בסך
 ₪ 351,111במימון קרנות המועצה
גבריאל גאון :אני רוצה לומר מילת הערכה על הפירוט שבהגשה.
 .6בקשה לתוספת סעיפי תקציב חינוך  - 2114בית הספר של הקיץ.
מאיר דהן :השנה החל משרד החינוך ליישם מדיניות של ביה"ס קיץ שפועל ע"פ תקציב
וכללים מוכתבים מראש ,תקציב שלא יכול היה לבוא לידי ביטוי בתקציב המועצה כי
בזמנו לא ידענו עליו .מה שאנו מבקשים הוא להכניס לתקציב סעיפים של הכנסה מול
הוצאה שווים .רותי ,מנהל מח' החינוך תסביר מהו בי"ס של קיץ ואת הבקשה.
רותי כוכבי :בעקבות החלטת הממשלה להאריך את שנת הלימודים עד  4027202במתכונת
של בי"ס של קיץ .עם פרסום ההודעה ובהנחיית ראש המועצה הקמנו צוות היגוי
הכולל את חברת המועצה שירי בן שמעון ,מנהלות ביה"ס והמתנ"ס וכן מורים לתכנון
ביה"ס בקיץ והפעילויות .אני מבקשת להבהיר מספר דברים לא ברורים .למעט בי"ס
קשת המנהלות ינהלו את הפרויקט ויש לנו עודף מורים המבקשים להשתתף
בפרויקט .הייתה התגייסות יישובית יוצאת מן הכלל .הרישום נעשה באמצעות
המתנ"ס .מספרי הנרשמים ואחוזי הרישום בבתי הספר הם מרשימים מאוד ויש עדיין
כחודש עד לרישום .התכניות מוכנות .אנחנו היום משמשים יועצים להרבה רשויות
אחרות בנושא .התשלום הוא לפי אשכול היישוב בלמ"ס ,ההורים משלמים ₪ 291
המדינה משלמת  .₪ 279המימון כולל גם שמירה ופרויקטים נוספים.
ישראל רוזנבוים :מה קורה עם אזרח שאין לו  ₪ 291לשלם?
רותי כוכבי :יש אוכלוסיות שאנו יודעים עליהם ויש חלק שלא יודעים עליהם .כולם
יכולים לגשת למלא טפסי הנחה במתנ"ס וישנה ועדה שדנה בכך.
מאיר דהן :אנחנו פועלים לפי כלל הברזל שלא יהיה ילד שבגלל בעיות כספיות לא ייקח
חלק בפעילות .אנחנו יודעים להפנות תקציבים ממשרד הרווחה למימון ולעזור ושוב
חוזר ואומר לא יהיה ילד שבגלל שאין לו  ₪ 291הוא לא ישתתף בפעילות.
גבריאל גאון :מטבע הדברים יכול להיות ילד שלא ישימו לב והוא לא ישתתף.
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רותי כוכבי :מאחר ומנהלות ביה"ס מכירות כל ילד וילד וכל העניין ובאם אין לו כסף ,זה
יתרון שאנחנו בשטח .לנושא אוכלוסיות מאותרות אז מועדוניות קיץ יפעלו אחה"צ
ובבוקר הילדים ילכו לביה"ס ויהיה להם מענה עד השעה .9
מאיר דהן :אני שמח שכל המורים הסכימו להשתתף בפרויקט והשאיפה היא ליצור כיתות
אורגניות .זו המטרה ואני מאוד אופטימי .המורות מקבלות על כך תגמול נאה
וההשתתפות שלהן מאפשרת התייחסות חיובית של ההורים .אני מאוד אופטימי ואני
בטוח שזה יצליח.
גבריאל גאון :לא שמעתי את כמות נרשמים.
רותי כוכבי :בהרצוג  09נרשמים מתוך כ ,041-קשת  ,72בן-גוריון  019מתוך  ,041בורג ,92
יש הענות יפה ויש עדיין כחודש הרשמה.
מאיר דהן :המתנ"ס הוא הגוף המתכלל את הנושא ברמה יישובית .הם מעסיקים אדם
שמנהל את הנושא ומתוגמל במסגרת תקציב פרויקט.
שירי בן שמעון :המתנ"ס אחראי על כל הפלטפורמה המנהלית של הנושא .הוא גובה את
הכסף ,בתי הספר לא יכולים לגבות .הפרויקט מחולק לשני נושאים אחד פדגוגי והשני
העשרה שניתן באמצעות המתנ"ס.
שלום קמיל :לאיזה חשבון נכנס הכסף.
רותי כוכבי :המתנ"ס גובה את הכסף .כל פעילות הגביה היא בהתאם להנחיות ובפיקוח
משרד החינוך וגזבר המועצה.
שירי בן שמעון :התכנית מסודרת וכל סעיף מתוקצב.
גבריאל גאון :מאיר ורותי אפשר לקבל תכנית של הפעילות לחברי מליאה שנוכל
להתרשם?
מאיר דהן :מי שרוצה ,אז התכנית פורסמה באתר האינטרנט של המועצה.
רותי כוכבי :אני אעביר לירון .יש שלד כללי והמנהלות מכינות וישלחו מערכת מה יהיה כל
יום .כל התכניות הפדגוגיות נבנו במחלקת החינוך התפעול והעסקת העובדים יהיו ע"י
המתנ"ס.
שלום קמיל :יש הסכמים?
ערן לבב :לא .אנחנו כמזמיני שירותים מוציאים הזמנות.
מאיר דהן :אנחנו עוברים להצבעה.
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הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת בקשה לתוספת סעיפי תקציב חינוך  - 2114בית הספר של הקיץ.
 .7בקשה לאישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל.
מאיר דהן :מדובר בפעולה פורמאלית .כפי שאתם יודעים מפעל הפיס תומך ברשויות
המקומיות בתקציבים ייעודיים לפרויקטים .למפעל הפיס יש נהלים ,כך שבתקצוב
שמעל חצי מיליון  ₪צריך לפתוח ח-ן בבנק דקסיה .מפעל הפיס יעביר לחשבון שנפתח
את הכספים לפרויקט ומשם משחררים ומשלמים לקבלנים שביצעו את העבודה .זה
נעשה מטעמי ביטחון כדי שהכספים שמוקצים מטעם מפעל הפיס יועברו ליעד הנדרש
ולא יגיעו למקומות שלא להם יועדו .אנחנו נדרשים לפתוח חשבונות בבנק דקסיה
ישראל לשנים  4102עד  .4109עבור כל פרויקט יפתח חשבון נפרד .כל פרויקט יובא
לאישור המועצה.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת בקשה לפתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל לשנים .2114-2116
 .8בקשה לאישור הסדר הבנות בין המועצה המקומית מזכרת בתיה ומועצה אזורית ברנר
בנושא חלוקת הכנסות.
מאיר דהן :לפני  7-0שנים הייתי אני שזה שהחליט שצריך להילחם בעובדה כי בסיס תל-
נוף משלם ארנונה לברנר ,לאחר בדיקות גילינו שמדובר בסכומים גדולים מאוד .רוב
שטחו של הבסיס נמצא בתחום המועצה האזורית ברנר .חשבתי וסברתי אז וגם היום
שיש לפעול בעניין ופעלנו .בשנת  4119הגשנו בקשה ראשונה לוועדת חקירה לחלוקת
הכנסות .הוועדה הוקמה ופורסמה ברשומות והחלה לדון בנושא .לברנר כמובן לא
היה אינטרס שהוועדה תצליח .הם פעלו בכל הכלים שברשותם על מנת להכשיל את
הוועדה .בין היתר הם התמקדו במי שניהלה את הוועדה והם הצליחו לגרום לכך
שהיא התפטרה מתפקידה .הדבר הזה גרם למשיכת רגלים גדולה בתחום ובמקביל
גדרה וקרית עקרון החליטו שגם הם רוצים מכספי תל נוף וגם הם הגישו בקשה.
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משרד הפנים בלית ברירה הקים ועדה חדשה ברשות הכלכלן שלמה מעוז ואנחנו
התחלנו את כל התהליך מחדש .המטרה היא להגיע למשא ומתן .מתחילת הדרך ועל
מנת לשכנע את המדינה בכנות כוונותינו ,הצהרנו שאנחנו לא רוצים את מה שלא מגיע
להם .אמרנו שאנחנו נמצאים בתהליך של בניית אזור תעסוקה ואנחנו מאמינים שהוא
יהפוך את מ .בתיה למועצה מאוזנת ועצמאית כלכלית .בקשנו שהמדינה תאלץ את
ברנר להזרים למועצה כספים עד הקמת ונשיאת פירות מאזור התעסוקה .ולאחרונה
התחלף השלטון בברנר והגיע ראש מועצה חדש שמעדיף הסכמי פשרה מאשר החלטות
של ועדה.
נהלנו משא ומתן בו מעורבים עו"ד משני הצדדים .אנחנו שכרו את המשרד של דני
קלימי ומשרד עו"ד של ישראל ממן .ההליך עולה הרבה המאוד כסף .עשינו איתם
הסכם שאושר במליאת המועצה ובו אנחנו מתחייבים לתת לה  07%ממה שנקבל
בשנתיים ראשונות עם נקבל כספים.
ערן לבב :שכרנו את שירותיו של דני קלימי שהוא מומחה בנושא ובתחום ויש לו ניסיון רב.
גבריאל גאון :למה לא השתמשנו בעו"ד שפיר ,למה משרד שפיר לא מתעסק בזה.
מאיר דהן :לדעתי שפיר לא היה אז ,אבל שכרנו את השירותים ומאז הם יצגו אותנו באין
ספור דיונים בבג"צים ובכל התהליך .לאחרונה היתה פריצת דרך והצלחנו להגיע
להסכם ואני מוכרח להגיד שאני מעדיף ציפור אחת ביד מאשר עשר על העץ .ההסכם
מדבר על תשלום שנתי בסך  ₪ 011,111בממוצע למשך  9שנים ובסך כל כ 2.0-מיליון
 ₪שיכולים לעזור מאוד למצבה הכלכלי של המועצה בשוטף .אני כבר אומר שהסכם
אם יאושר היום אין משמעותו שהוא יצא לפועל .אנחנו מביאים אותו לוועדה .הוועדה
הודיעה כבר שאינה מחויבת לקבל את ההסכם .היא מבינה את השיקולים שלנו ושל
ברנר .אני מאוד שלם עם ההסכם הזה .זהו הסכם טוב .בחמש השנים הקרובות נתחיל
לראות את אזור התעשייה .אם נראה פירות כבר אחרי שלוש שנים אז ההסכם ייגמר.
גבריאל גאון :לאור התהליך הארוך אתה כראש המועצה אומר שאתה מעדיף לקבל את
הסכום הזה בהסכם פשרה והבנות ולא נראה כי בעתיד נוכל לקבל שטח אחר.
מאיר דהן :אתה לא מבין .זה לא שטח .אני אסביר .יש שני סוגי ועדות חקירה .ועדה
להרחבת גבולות וועדה לחלוקת הכנסות .ועדת גבולות סיימנו ונוספו לנו  411דונם כפי
שאושר כבר במליאת המועצה .ויש עוד הסכם קטן של תיקוני גבול קטנים וממתינים
לאישור משרד הפנים וזה נגמר .בעצם עכשיו אנחנו מופיעים בפני הוועדה לחלוקת
הכנסות .אנחנו נאמר לוועדה כאילו אין הסכם ואנחנו מעדיפים לקבל  4מיליון ₪
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לשנה .אני יודע שהם משכו את זה  0שנים בבתי משפט ואין להם בעיה למשוך את זה
עוד  9שנים ,יש להם את הכלים .עדיף לנו לצאת עם חצי תאוותינו בידינו מאשר שום
דבר .אני לא אומר שזה הסכם אידיאלי .מדובר בשלושה יישובים ,אני לא יודע מה
תהיה החלטת הוועדה .הכל מונח על השולחן לעיני הוועדה ..מצב סוציואקונומי,
גביית מיסים ותכניות פיתוח ,אין מצב להסתיר מידע .לפיכך אני סבור כי הסכם זה
(בעניין זה היו מעורבים אנשים מאוד רציניים כמו משה ליאון שהם שכרו את
שירותיו .מדובר ב"תותחים" שניהלו את המשא ומתן ) ההסכם לדעתי הוא הרע
במיעוטו גם אם נאשר זה לא אומר שהוועדה תאשר אותו .ליווה אותנו גם יצחק
פסטרנק כעו"ד וגם כמי שמכיר את הנושא מקרוב .אני כרגע לא מפרסם את ההסכם
עד שלא נדע תוצאות.
אבנר דבש :אני יודע שמדברים על הורדת התקציבים לצבא ,לוקחים את עלויות הארנונה
מהצבא ,אני לא יודע מה המשמעויות לכך.
מאיר דהן :זה כל כך מורכב ומסובך .ברנר מוגדרת כעיר עולים למרות שלא קלטה עולה
אחד .מזכרת בתיה וקרית עקרון לא מוגדרות כערי עולים .ברנר מקבלת 011%
מהעלות בצו המיסים .אם יחליטו לדוגמא שתל נוף עוברת לשטח השיפוט שלנו נוכל
לגבות רק  01אחוז מכיוון שאנחנו לא עיר עולים .הצבא משלם  09מיליון  ₪בשנה
לברנר וברנר יעביר לנו במסגרת ההסכם .התקציב לצבא לא נפגע.
גבריאל גאון :צדק חלוקתי .באופן יחסי המצב הפיננסי של הרשות פחות טוב מעקרון?
באם זה עומד בפני הוועדה המכובדת האם לא יכול להטות את ההחלטות שלה .והאם
ההסכם לא מטרפד?
מאיר דהן :קרית עקרון וברנר הן רשויות עשירות וחזקות ביותר .לקרית עקרון יש בעיות
אחרות ,בעיקר חברתיות .ברנר ישוב עשיר עם אזורי תעשיה אזרחיים ובסיסי הצבא,
גדרה לא .אין לה א .תעשיה ולפיכך החלטה של הועדה יכולה לפעול נגדנו ,אנחנו עם
חתך סוציואקונומי גבוה ,עם אזור מסחרי בתכנון ,תחנת רכבת ,דברים שמבחינת
הוועדה יכולים להשפיע .לכן כרגע זה הסכם הטוב ביותר.
שלום קמיל :אנחנו לא מצויים בפרטי המשא ומתן ,אבל תושבי מ .בתיה הכי הרבה
סובלים מהרעש זה דבר אחד .דבר שני יש מוגבלות מעצם תל-נוף .אנחנו מוגבלים
בבניה ולגובה.
מאיר דהן :קרית עקרון סובלת יותר מהרעש 0911 .דונם של מזכרת בתיה אינם בתוכניות
הפיתוח לעד .ואולי טוב שאילצו אותנו לא לבנות לגובה.
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שלום קמיל :טיעון ענייני מול ועדה כזו לגבי הכנסה שצריך לקבל מתל-נוף בוא נמשיך
בתהליך כי יש לנו טיעונים טובים .אם אנחנו באים עם הסכם ,זה די סגור.
מאיר דהן :זו הטעות .צריך להבין שככל שנתקדם עם אזור התעשיה ,והמצב
הסוציואקונומי שלנו עומד לעלות ל ,6-כך שהמצב שלנו יהיה בעייתי יותר.
שלום קמיל :נכון ,יש פנים לכאן ולכאן .אין כאן אמת אחת .והשיקול שלך אינו מופרך.
גבריאל גאון 9% :מתוך  09מיליון  ₪לטווח ארוך שווים יותר מ 2-מיליון לטווח הקצר.
הדילמה לטווח הקצר ולטווח הארוך היא דילמה אמיתית .אני חושב ששווה לתת
לוועדה את המקום שלה זו החלטה למען הישוב.
שלום קמיל :יש מצב שלא נקבל כלום נקבל אפס.
גבריאל גאון :אני נאלץ לעזוב את הישיבה בנושאים פרטיים.
יצחק פסטרנק :בתהליך כזה מעורבים הרבה מאוד אנשים כולל שתדלנים למיניהם .זה
לא נושא פשוט .אני נחשפתי לכל הכוחות הפועלים בנושא .ההחלטה הייתה לאחר
תהליך רציני .אני בעד ההצעה לקחת את הכסף כעת ולא להישאר עם כלום בהמשך.
ההחלטה היא שקולה ורצינית מכל הבחינות.
מאיר דהן :אני פוחד מהאפשרות שנתקע בבג"צים שנה ועוד שנה .אני מעריך שההסכם
טוב .נערך דיון מעמיק וכל אחד קיבל תשובות.
הצבעה:
בעד6 :
נמנע – 0 :שלום קמיל
החלטה :מאושר הסדר הבנות בין המועצה המקומית מזכרת בתיה ומועצה
אזורית ברנר בנושא חלוקת הכנסות
 .9בקשה לאישור נוהל וקריטריונים למחיקת חובות (עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל משרד
הפנים)
מאיר דהן :הנושא מוסדר בחוק ע"פ חוזר מנכ"ל  .924104היום נושא של מחיקת חובות
לתושבים מוסדר בחוק .היום אנחנו מאשרים נוהל ,קריטריונים ומסגרת לוועדת
הנחות שהם פועלים לפיה.
שלום קמיל :למה צריך אישור המועצה.
שירי בן שמעון :אנחנו לא מאשרים את הנוהל של משרד הפנים אלא נוהל של המועצה
וקריטריונים למתן הנחות.
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מאיר דהן :כל נוהל שקשור לכספים מחייב אישור מליאת המועצה .המסגרת זה חוזר
מנכ"ל ונותנים ועדה כלים למחוק חובות לאנשים שעומדים בקריטריונים .אנחנו
פועלים בדיוק לפי הוראות מנכ"ל משרד הפנים.
רבותי ,נעבור להצבעה.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרים נוהל וקריטריונים למחיקת חובות (עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל
משרד הפנים) כמצ"ב.
 .11אישור קביעת קריטריונים להנחה או פטור מאגרת שמירה.
מאיר דהן :עד היום פועלים במסגרת חוק עזר לשמירה .מי שריכז את הנושא מטעם
הנהלת המועצה הוא סגן ראש המועצה יצחק פסטרנק .הוא כתב את ההצעה לקביעת
קריטריונים לפטור מאגרת שמירה .איציק ,תציג בבקשה את הנושא בקיצור.
יצחק פסטרנק :נכון למצב המשפטי כיום ,יש לאקונה באשר מחזיקים בנכס בתחומי
המועצה המקומית מזכרת בתיה יכולים לקבל הנחה ו2או פטור מתשלום ארנונה ,אך
לא ניתן לקבל הנחה ו2או פטור בעניין אגרת שמירה ובכך נוצר עיוות שיש לתקנו.
המועצה מתבקשת בזאת להורות על מינוי ועדה שהרכבה יהא כמפורט בתקנה (9א)()4
לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התשנ"ג. 0660-
המועצה מתבקשת להסמיך את הועדה ליתן למחזיק בנכס הנחה בשיעור האגרה או
לפטור מתשלומה בהתחשב במצבו החומרי של המחזיק.
הצעת החלטה :המועצה מורה על מינוי ועדה שהרכבה יהא כמפורט בתקנה (9א)()4
לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התשנ"ג 0660-ומסמיכה את
הועדה ליתן למחזיק בנכס הנחה בשיעור האגרה או לפטור מתשלומה בהתחשב
במצבו החומרי של המחזיק.
מאיר דהן :רק אומר ,אין חובה לתת את ההנחה ,זה נתון לשיקול דעת של הוועדה .מדובר
בוועדה מקצועית לחלוטין אשר יושבים בה שני חברי מועצה ועו"ד ומנהלים
מקצועיים .הדבר מקובל גם עלי להכיל את ההנחה בארנונה על הזכאים באותו שיעור
גם על אגרת השמירה .אנחנו תמיד מדברים על אותם  9%של האוכלוסייה הנזקקת:
קשישים ,חד הוריות ,נכים וכו' וזה מסדיר את הנושא באופן חוקי .יש שאלות נוספות
בנושא?
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ישראל רוזנבוים :אני חושב שצריך לבטל את אגרת השמירה .העלנו כבר פעם לדיון .מידי
שנה בשנה ומידי חודש בחודש השמירה מדרדרת ולא משתפרת .יתכן שלא עכשיו,
אבל צריך לדון בנושא הזה ולקבל החלטה.
מאיר דהן :רולי ,אני מאוד מעריך אותך ואני מעריך את העובדה שאתה משמש
כפרופסור אשר מה שעומד כנגד עיניו אלו הם נתונים ולא השערות שלא מבוססות ע"י
נתונים .כשאתה בודק עבודה של חניך שלך ,אתה מתייחס ואף רושם לו הערות
שיתבסס על בסיס נתונים כלשהו שעליו ניתן להסתמך .כשנגיע לדיון בנושא השמירה
אני אוכיח לך במספרים שאנחנו הורדנו את רמת הפשיעה ביישוב בעשרות רבות של
אחוזים ואני מקווה שתחזור בך מהאמירה הזאת .עדיין כחבר מועצה שמורה לך
הזכות להגיש הצעה לסדר היום ואני מבטיח לא להוריד את זה מסדר היום .כמובן
שבאם לא תהיה כוונה לעורר פרובוקציה.
ישראל רוזנבוים :אני משמש עד היום בנושאים הקשורים לביטחון ואבטחה .אני יודע מה
זה אבטחת יישוב ,אני חי את זה.
מאיר דהן :תגיש הצעת חוק לביטול אגרת השמירה ואני כראש רשות  00שנה ,אומר לך
שביטול אגרת השמירה במזכרת בתיה יביא אותנו לכאוס .אני אומר זאת באחריות
מלאה .אני אשמח מאוד להציג את הנתונים לאורך השנים האחרונות ולהראות לכם
שאגרת השמירה היא אחת הברכות הטובות של מזכרת בתיה גם אם מידי פעם נתפס
השומר בכניסה לישוב ישן .אבל כרגע אנחנו מדברים על הנחות בשמירה.
ישראל רוזנבוים :האם מישהו אשר מתנדב במשא"ז ניתן לתת לו הנחה באגרת שמירה?
מאיר דהן :לא ,ניסנו בעבר כשהייתי חבר מועצה אך משרד המשפטים פסל זאת .זה לא
חוקי .המדינה רואה בזה מתן טובת הנאה למתנדב .זה לא חוקי.
שלום קמיל :אני מבקש להעלות הצעה נגדית האומרת לתת פטור גורף לכל התושבים
מאגרת השמירה.
מאיר דהן :רבותי ,אני מעלה את ההצעה של יצחק פסטרנק לאשר קריטריונים להנחה
מאגרת שמירה להצבעה.
הצבעה:
בעד0 :
נמנע :שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים
מאיר דהן :עכשיו אני מעלה להצבעה את הצעתו של שלום קמיל לפטור גורף של 011%
לתושבים מאגרת שמירה.
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הצבעה:
בעד :שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים ,אבנר דבש ,יערה ישורון
נגד :מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,אופירה מור ,שירי בן שמעון ,יצחק פסטרנק ,אהוד
אביר לב.
החלטה :מאושרת הצעתו של חב' המועצה יצחק פסטרנק לקביעת קריטריונים
להנחה או פטור מאגרת שמירה.
 .11בקשה לאישור הוספת מועצה אזורית ברנר למכרז תשתיות משותף (שאושר בישיבת
מליאת המועצה מן המנין  6514מיום  )13.4.14והכולל גם את המועצות המקומיות קרית
עקרון ומזכרת בתיה.
מאיר דהן :בעבר החלטנו לצאת למכרז משותף עם קרית עקרון בנושא תשתיות בהנחה
שנוריד מחירים .התבקשנו ע"י מועצת ברנר להצטרף למכרז .אנחנו מאמינים שנהיה
ביחד ונוכל להביא למכרז חברה גדולה יותר.
שלום קמיל :אני מביעה הסתייגות מהרכב הוועדה שנבחר.
מאיר דהן :אבקש לרשום את ההסתייגות .הרכב הוועדה נבחר כחוק ויש נציגות בוועדה
לכל רשות.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת הוספת מועצה אזורית ברנר למכרז תשתיות משותף (שאושר בישיבת
מליאת המועצה מן המנין  6514מיום  )13.4.14והכולל גם את המועצות המקומיות
קרית עקרון ומזכרת בתיה.
 .12קביעת סמל המועצה כסמל מוגן ובקשת צו הגנה לסמל משר הפנים.
מאיר דהן :יש חוק המגן על סמלים .יש למועצה סמל שלא עבר את התהליך החוקי.
ובעצם שימושו של שלום קמיל בסמל הוא חשף שחבר מועצה יכול להשתמש בסמל
ולמועצה אין מה לעשות בנושא וזה חסר תקדים במזכרת בתיה .אנחנו מבקשים
להוביל מהלך חוקי להגן על הסמל של מזכרת בתיה כך שיהיה בשימושה של המועצה
בלבד .זו הגנה גם בפני שימוש מסחרי או פרטי .תאר לך שתבוא מחר חברה ותשתמש
בסמל תוך הצגה לכאורה שהיא מייצגת את המועצה ולנו אין אפשרות לעשות דבר.
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שלום קמיל :אני אומר דבר כזה .עד היום היה מרדף של שורה של גופים ואנשים פרטיים
שפרסמו את הסמל של מזכרת בתיה .אני רוצה לחדש לך שגם עירית פריז ולונדון
ביקשו להשתמש בסמל הזה .הרעיון טוב להגן על הסמל .מה עומד מאחורי זה? למנוע
מחברי מועצה שלא ישתמשו? לי באופן עקרוני אין התנגדות להגנה על הסמל אבל
כשהרעיון הוא לפגוע בחברי מועצה אז אני מתנגד .ואני אומר יותר מזה שגם עם
החוק יעבור זה לא יעזור לכם ,ואני אמשיך להשתמש בסמל הזה כי אנחנו אורגן
מוגדר בחוק של המועצה המקומית.
הצבעה:
בעד7 :
נגד :שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים
נמנע :יערה ישורון
החלטה :מאושרת קביעת סמל המועצה כסמל מוגן ובקשת צו הגנה לסמל משר
הפנים.
 .13שינוי מבנה ארגוני – הגדרת יחידת נכסים כמחלקה.
מאיר דהן :המועצה פועלת במסגרת מבנה ארגוני שמגדיר את הנכסים כיחידה ולא
כמחלקה .יחידת הנכסים הוקמה במסגרת תכנית התייעלות והבראה שנערכה במועצה
בין השנים  4112-4119ובמסגרתה מונתה הגב' ליליאן הראל כממונה על הנכסים.
תחילה התמקדו תפקידי היחידה בטיפול בנכסי המועצה הרבים ,כולל מבנים ,אתרי
שימור וקרקעות .עם השנים התרחבו תחומי הטיפול של היחידה ונוספו לה משימות
כגון :ריכוז הטיפול המשפטי ,כולל ייצוג בבתי משפט בכל הקשור לתביעות שהוגשו
כנגד המועצה בגין :פיצויים ,נכסים ועוד ,טיפול וליווי תב"עות ועבודה מול אדריכלים,
מודדים ושמאים .כל זאת במקביל להסדרת כל נושא הניירת וייעול הליך הטיפול בכל
הנושאים המפורטים לעיל .כמו כן נוספו ליחידה משימות של סיוע למח' הנדסה וליווי
מול משרדי ממשלה וחברות ציבוריות כגון :החברה הלאומית לדרכים ,מינהל מקרקעי
ישראל ומשרד התחבורה .היחידה עוסקת גם בפרצלציה וברישום תב"ע.
היקף העבודה התרחב במשך השנים עקב היכולת ,המומחיות והיקף הידע הקיים
והנדרש.
לפיכך ובהתאם להיקף העבודה אנו מבקשים לשנות את ההגדרה מיחידה למחלקה
ובכך לאפשר תגמול מתאים יותר לממונה על הנכסים.
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בשלב זה אין מדובר בתוספת כ"א .שרותי המשרד ימשיכו להינתן ע"י מחלקת הנדסה.
יצוין כי מהלך זה ננקט בעצה אחת עם משרד הפנים וביצועו יהיה כפוף לאישור משרד
הפנים.
פרטנו בדברי ההסבר למה אנחנו רוצים לשנות את היחידה למחלקה .הרחבנו לאורך
השנים את תחומי האחריות של היחידה כך שהיא עוסקת בשורה ארוכה מאוד של
נושאים .אנחנו רוצים להפוך את היחידה למחלקה על מנת שנוכל לתגמל כראוי את
מנהל המחלקה שיבחר.
ישראל רוזנבוים :אם אינני טועה ,אנו דנו בחב' כלכלית ואמרנו שאחת המטרות היא
שהחברה תנהל את הנכסים וגם את הנכסים ההיסטוריים.
מאיר דהן :למועצה ספר נכסים ,ספר הנכסים של המועצה הוא לא מהנושאים שדברנו
עליהם בנושא החב' הכלכלית .נכסי המועצה כוללים גם כבישים וגנים ציבוריים ,לא
תצאו מכאן ללא תשובות .כביש הוא נכס מדרכה היא נכס ,עמוד תאורה הוא נכס,
וגם גני ילדים ומבנים ציבוריים וגם נכסים מניבים .מה שאנחנו רוצים לעשות עם
החב' הכלכלית זה להעביר את הנכסים המניבים לניהול החב' הכלכלית שיניבו יותר.
כביש לא מניב המוזיאון כן מניב .יש תחום שלם בעבודת הרשות המקומית שנקרא
נכסים .הם מנוהלים בתוכנה מסוימת וחובה להחזיק ממונה על הנכסים .מתחום זה
יוצאות זרועות בנושאים שנים :תב"עות ,ייצוג המועצה בבתי משפט בנושאי ריכוז
ורישום הנכסים .מדובר בעבודה מאוד מורכבת וקשה .לא יתכן שהיקף העבודה
יישאר ביח' וצריך לאשר כמחלקה בכפוף לראש המועצה .זו הבקשה שלי לשינוי.
אישור ,זה לא אומר כלום עד שלא מעבירים למשרד הפנים ושם היא נבחנת ורק
לאחר אישור באם נבקש שינוי תנאי שכר של מנהלת מח' יש להביא את זה לאישור
משרד הפנים ואישור הממונה על השכר במשרד האוצר .ורק לאחר כל האישורים
ואישור תקציב זה יוכל להיכנס לפועל .נצטרך להצביע על מקור תקציבי.
אבנר דבש :האם יש הגדרות במשרד הפנים להבדל בין עובדת למנהלת מח'.
מאיר דהן :ברשות מקומית ,ההגדרות אינן נגזרות מהיקף כ"א כמו בצבא .זה תלוי בהיקף
האחריות שמוטלת .יכולה להיות מח' עם עובד אחד ומח' עם עשרה עובדים .זה גם
תלוי בהיקף הפעילות הכספית .אבל אם אתה רוצה מישהו מקצועי צריך כמובן
לתגמל אותו כספית ולשפר את שכרו.
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סימוכין011101 :
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושר שינוי מבנה ארגוני – הגדרת יחידת נכסים כמחלקה.
עו"ד יצחק פסטרנק :אני חושב שעם הגידול ביישוב והיקף הפעולות זה מחייב גם שינוי
בהיערכות הארגונית של המועצה.
מאיר דהן :אחת לכמה שנים יש לבדוק האם המבנה הארגוני הקיים תואם את הצרכים.
עשינו זאת כבר מספר פעמים וצריך לבדוק התאמה גם ליכולת הכספית של הרשות.
אני עושה כרגע אתנחתא ,אני רואה פעם ראשונה את צבי מזור בישיבות המועצה ,הוא
ביקש מאוד לומר את דברו.
צבי מזור (תושב) :אני רוצה להתייחס למכסים של הביוב שעליהם מופיע סמל המועצה
ולחשוב לשנות אותם .אני מבין את החשיבות שעל כל מכסה יופיע שם הרשות והסמל,
אבל אני חושב שמפאת כבוד הסמל – שעכשיו גם מקבל תוקף – לא מתאים של אחד
ידרוך עליו.
מאיר דהן :מדובר בהוצאה כספית גבוהה מאוד .אני מבין מה אתה אומר ,אבל המשמעות
הכספית היא עצומה וכן בעיית הגניבות של המכסים מהברזל .כך אנחנו יכולים
לזהות אותם.
 .14שונות:
מאיר דהן :הנושא הראשון :בחודשי הקיץ יולי אוג' יוצאים לפגרה ולא נתכנס בחודשים
אלא לישיבות מועצה .מקווה שכולכם תצאו לנוח .אנשים יוצאים לחופשות ולא
רוצים להגביל בישיבות מועצה .אני מודיע כי בחודשים הללו תהיה פגרה ולא תהיינה
ישיבות מן המניין .אלא אם כן יהיה משהו חריג .לפעמים ,קורים דברים .אני בחודש
יולי יוצא לחופשה ,מותר גם לי אחרי  01שנים לצאת לחופשה.
שלום קמיל :אני יכול לבקש ישיבות לא מן המניין?
מאיר דהן :אפשר ,אתה יכול לבקש ולזמן ישיבה שלא מן המנין .אני חושב שאנו מקיימים
את הוראות החוק .בנוסף ,אני רוצה להודיע לכם שב  00לחודש הזה ( )00.9.02יוצאת
משלחת מטעם המועצה המקומית לעיר התאומה צלה שבגרמניה .יוצאים :בראש
המשלחת יעמוד ראש המועצה וכן יצאו ,מר אהוד אביר-לב ,מר יצחק פסטרנק וכן
יצאו שלושה עובדי מועצה :ערן לבב הגזבר ,טלילה שממונה על קשרי החוץ וליליאן
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הממונה על הנכסים שהיא עובדת מוערכת .מערכת היחסים שלנו עם צלה היא מאוד
הדוקה .מי שמכיר את הפרויקט שנמשך כבר  2שנים בביה"ס התיכון של חילופי
נוער .אנחנו יוצאים ומקיימים גם למידת עמיתים ולא יוצאים לשם לבילוי .מדובר
במועצה חדשה והם מעוניינים להכיר את החברים החדשים .אנחנו נוסעים ל 2-ימים.
אני כהרגלי גם בנסיעות קודמות משלם  91%מהעלות של כרטיס הטיסה ,מדובר רק
בכרטיסי טיסה כי עלות האירוח היא על חשבון המארחים .יצחק פסטרנק הודיע שגם
הוא משתתף ב 91%-מהעלות ואני חייבתי גם את גזבר המועצה להשתתף ב91%-
מעלות כרטיס הטיסה .אנחנו לא חייבים להשתתף בכרטיס ,אנחנו עושים זאת
כאמירה .אף עובד לא חייב לעשות זאת .אנחנו נוסעים לשם כדי לעבוד למרות
שכמובן אנחנו גם נהנים .כשנחזור ולאחר הפגרה נדווח דיווח מלא מה היה ונספר עם
מי נפגשנו ,מה ראינו ומה למדנו.
שלום קמיל :כשבאה משלחת מצלה אנחנו מארחים וכן עולה כסף.
מאיר דהן :סך הכל תקציב קשרי החוץ שלנו עומד על  ₪ 01,111בשנה ומהם ₪ 00,111
עומדים לתיכון ולאירוח כשהילדים מתארחים בבתים.
שלום קמיל :יש מקום לשקול ולהכניס מישהו כמו את יערה שהיא אשת חינוך.
מאיר דהן :אני לא פוסל אפשרות כזו .ואני מוכן לשקול זאת .יהיו עוד נסיעות .רבותי ,זו
היתה הודעה ולא אישור.

הישיבה ננעלה (שעה )02:02
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