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פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 8/15
מישיבה שהתקיימה ביום ראשון ,כח' תשרי תשע"ו 1.11.2015 ,בשעה  18:00בבית 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
חבר מועצה
גבריאל גאון
חבר מועצה
אהוד אביר לב
חבר מועצה
חנוך פרקל
חבר מועצה
שמואל משולם
חסרים:

יערה ישורון

-

מוזמנים:

רו"ח אייל תנעמי
ערן לבב
עו"ד עופר שפיר

-

חברת מועצה
מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור
גזבר המועצה
יועץ משפטי

סדר יום:
 .1מינוי חבר המועצה שמואל משולם כיו"ר הועדה לענייני ביקורת וחבר המועצה חנוך
פרקל כחבר הועדה לענייני ביקורת במקום חבר המועצה ויו"ר הועדה גבריאל גאון
וחברת המועצה וחברת הוועדה יערה ישורון.
 .2מינוי חבר המועצה חנוך פרקל כחבר ועדת מכרזים.
 .3אישור הסכם הקצאה לתנועת הצופים העבריים בישראל – קן מזכרת בתיה.
רצ"ב:
א .חוו"ד יועצת משפטית
ב .הסכם חתום
 .4אישור הסכם להפעלת מבני מועצה ע"י המתנ"ס
רצ"ב:
א .חוו"ד יועמ"ש
ב .הסכם להפעלת מבני המועצה ע"י המתנ"ס כולל נספחים
 .5בקשה להנצחת חלל צה"ל ,מיכאל וייס ז"ל ,בגן גני המושבה.
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חבר המועצה יצחק פסטרנק אינו נוכח בתחילת הישיבה
 .1מינוי חבר המועצה שמואל משולם כיו"ר הועדה לענייני ביקורת וחבר המועצה חנוך
פרקל כחבר הועדה לענייני ביקורת במקום חבר המועצה ויו"ר הועדה גבריאל גאון
וחברת המועצה וחברת הוועדה יערה ישורון.
גבריאל גאון :אני מאחל הצלחה לשמואל .אני מודה למבקר שנמצא פה על שהצלחנו
לסגור את דו"ח .2013
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרים מינויי חבר המועצה שמואל משולם כיו"ר הועדה לענייני ביקורת
וחבר המועצה חנוך פרקל כחבר הועדה לענייני ביקורת במקום חבר המועצה
ויו"ר הועדה גבריאל גאון וחברת המועצה וחברת הוועדה יערה ישורון.
 .2מינוי חבר המועצה חנוך פרקל כחבר ועדת מכרזים
הצבעה:
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר מינוי חבר המועצה חנוך פרקל כחבר ועדת מכרזים.
מאיר דהן :אבקש מגבריאל גאון להקריא את השאילתה שהגיש
גבריאל גאון :מקריא את השאילתה (רצ"ב):
 .1האם סיימה המועצה את הכנת תכנית ההתייעלות/הבראה כפי שהנחה משרד הפנים?
אם לא ,מתי תכנית עתידה להיות מוכנה? אם כן ,מתי תוצג התכנית לחברי מליאת
המועצה?
 .2האם מונה חשב או יועץ המלווה את המועצה בהכנת תכנית ההתייעלות/הבראה
מטעם משרד הפנים? אם כן ,מה שמו ועיסוקו של החשב או היועץ?
מאיר דהן :תשובה לשאילתה:
 .1המועצה נמצאת בסיום תהליך הכנת תכנית ההתייעלות.
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 .2לא מונה חשב ולא יועץ מלווה מטעם משרד הפנים .התכנית הינה יוזמת המועצה שהגיע
למסקנה כי במצב בו קוצץ מענק האיזון בכמיליון  ,₪האוכלוסייה גדלה ולא אושרה
העלאת מיסי ארנונה ,באחריותה לעשות הכל כדי לנסות ולמצוא דרכים נוספות
להתייעלות .אף אחד לא כפה זאת עלינו.
חבר המועצה יצחק פסטרנק מצטרף לישיבה.
מאיר דהן :אבקש מיצחק פסטרנק להקריא את השאילתה שהגיש
גבריאל גאון :אני מציע לראש המועצה שכל מיני שאילתות מטונפות שעולות כדי לפגוע בחבר
מועצה ואין להם שום עניין לקידום ענייני המועצה והישוב אלא רק לטנף את אבנר דבש,
אנחנו נביע את מחאתנו ולא נקשיב לדברי ההבל האלה.
חברי סיעות מש"ב והמושבה יוצאים מהישיבה
יצחק פסטרנק :מקריא את השאילתה בעניין הליכים משפטיים נגד חבר המועצה מסיעת
מש"ב – מר אבנר דבש (רצ"ב).
 .1אבקש לקבל סקירה תמציתית בעניין ההליכים המשפטיים ,תאריכים  ,פסקי דין
הקשורים לכתב תביעה לסילוק יד מנס ציבורי שהוגשה לפני מס שנים נגב חבר
המועצה מסיעת מש"ב ,מר אבנר דבש.
 .2כמו כן ברצוני לדעת האם הוגשה תביעה לדמי שימוש כנגד חבר המועצה? אם כן
אבקש לדעת תמצית הטיעונים וכן סטטוס ההליכים המשפטיים.
מאיר דהן :תשובה לשאילתה:
במהלך שנת  ,2005במסגרת בדיקת ספר הנכסים של המועצה ,התברר כי חבר המועצה
אבנר שלום דבש (אז תושב) גידר ועשה שימוש בשטח שרשום בבעלות הרשות המקומית
ומסומן בצבע חום – ייעוד למבנה ציבור.
השתלשלות העניינים:
.1
 – 11.9.2006מכתב התראה ע"י יועמ"ש למועצה למשפחת דבש בדרישה לפינוי הנכס שבו
הקימו מבנה לא חוקי ואף הפעילו גן ילדים ללא היתר וללא רשות.
 - 12.2006תביעה לסילוק יד הוגשה לבית משפט השלום ברחובות
 – 13.4.2011פסק דין ראשון של בית משפט השלום ,אשר לא קיבל את עמדת המועצה
במלואה
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 - 12.5.2011הוגש ע"י המועצה ערעור לבית המשפט המחוזי
 – 12.12.2012פסק דין של בית המשפט המחוזי בלוד שאימץ את עמדת המועצה במלואה
ופסק לסילוק יד מהשטח
 - 29.9.2014דיון בבית המשפט העליון בערעור של משפחת דבש להשארת פסק הדין של
בית המשפט המחוזי על כנו .בית המשפט המליץ למשפחה למשוך את הערעור וכך
היא עשתה.
 - 1.11.2014פרוטוקול  11/14של מליאת המועצה הדוחה פה אחד את בקשת המשפחה
לביטול התביעה לדמי שימוש (רצ"ב פרוטוקול) נציגי סיעת מש"ב יצאו מהישיבה ולא
השתתפו בדיון.
 – 27.11.2014משפחת דבש מפנה את השטח
 .2עם סיום ההליך המשפטי ובמקביל המועצה תובעת עפ"י החוק וכנדרש מחובתה ,דמי
שימוש בסך  ₪ 208,000בהתבסס על חוו"ד שמאות והוראות החוק לפיה הרוויח
הנתבע מהשימוש שנעשה בקרקע ובמבנים שהקים עליה.
 - 3.12.2015יתקיים דיון בבית משפט בתביעה לדמי שימוש שהוגשה ע" המועצה.
אם לזה קוראים דברים מטונפים על חבר מועצה ,מי שאומר את זה ,לא מבין מה זה מינהל
תקין אלא הוא ממשיך לתת הגנה ולגיטימציה לאדם שפלש לשטח ציבורי.
אהוד אביר לב :איפה זה עומד היום?
חברי סיעות מש"ב והמושבה חוזרים לישיבה
מאיר דהן :כאמור ,ב 3.12.2015-יתקיים דיון בבית משפט בתביעה לדמי שימוש שהוגשה ע"
המועצה ,המועצה תובעת עפ"י חוות דעת שמאית הנתמכת בחוק ולפי הערכת שמאי שערך
ההטבה הלא חוקית בשימוש בקרקע היא  ₪ 208,000ולזה עוד קוראים טינופת על חבר
מועצה .זה לא בתי משפט אמרו ,אלא מר גבריאל גאון שהוא מר "ניקיון"
יצחק פסטרנק :אבקש לדעת האם חבר מועצה מטעם הקואליציה או האופוזיציה ,פנה אליך
או למועצה ,בקשר להליכים המשפטיים הקשורים במה שהם זכאים.
מאיר דהן :שאלה רצינית ,יש לי תשובה לכך ,אך אבקשך להגיש כשאילתה בפעם הבאה ,אני
אבדוק את הנתונים ואשיב לך על כך מי פנה אלי בענין ולמה.
חנוך פרקל :בזה אתם מתעסקים?
מאיר דהן :אני מזכיר לך מר חנוך פרקל ,שכשאתה היית סגן ראש המועצה ,אתה זה שהיית
שותף להחלטה להגיש את התביעה נגדו .מר איציק פסטרנק שאל שאילתא בנושא וחובתי
לענות לו .אם זה לא עניינו של הציבור אז מה עניינו .הרי זה מוסר כפול של אנשים
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שיושבים כאן והציעו לי הצעות לא כשרות ואחד מהם יושב כאן ואני אחשוף את הנושא
כדי להראות שלא כל מי שצועק הוא רציני אלא רודף בצע קטן.
 .3אישור הסכם הקצאה לתנועת הצופים העבריים בישראל – קן מזכרת בתיה.
גבריאל גאון :כל הסכם עם תנועת נוער הוא הסכם מבורך ,יחד עם זאת ,הבענו את אי
הסכמתנו ולכן גם נמנענו בפעם הקודמת .אני אומר שוב ,הוגשה עתירה של תושבים נגד
הקצאת המבנים .אני חושב שהצופים פועלים מזה זמן רב ,שישארו שם .אני ממליץ
להמתין עם מתן ההסכמה להסכם לפחות עד לדיון הראשון בעתירה ונראה אם יצא צו
ביניים.
מאיר דהן :שוב אנחנו מגיעים לדיון כשחברים פה לא מוכנים ואין להם מושג על מה הם
מדברים .אכן הוגשה בקשה למתן צו על תנאי נגד המועצה .פרסמנו אותה באתר המועצה.
ציינו בפני הציבור שמספר תושבים הגישו ,בגיבוי מלא של כל מיני אנשים ,בקשה למנוע
מתנועת הצופים ,מתנועת נוער של 150-ילדים ,לקבל מבנה ציבור .הם רוצים להוציא
ממבנה ציבור שהוקצה לנוער שלנו כדת וכדין וזאת לאחר שהקמנו עוד  2תנועות נוער.
לתנועה אחת הקצנו מבנה בשכונה שהיא פי  3צפופה יותר מרחוב מוהליבר (לצמרת)
ולתנועה השניה הקצנו מבנה שניתן לנו מקופ"ח כללית במסגרת הסכם חילופי מקרקעין.
אני וחנוך הובלנו את זה בקדנציה הקודמת ואני זוכר את המאבק שחנוך עשה יחד איתי
להעברת המבנה למועצה .כעת החלטנו להקצות את המבנה לתנועת הצופים כדי שיהיה
לנוער עוד מקום לפעילות .וזכותו של כל תושב להתנגד ולפנות לבית המשפט במידה והוא
חושב שרכושו הפרטי יינזק .וזכותם של חברי המועצה להתנגד מסיבות ענייניות ולא איך
שזה קורה עכשיו .לכן עכשיו אנחנו נאשר את ההסכם וברור שאם בית המשפט יחליט
אחרת ,ההסכם בטל ומבוטל ונאלץ לשחרר  150ילדים לרחוב.
חנוך פרקל :אתה יודע מה זה להכניס ילדים ,נהדרים ,שמגיע להם ,לאזור צפוף .יש שם רעש
 24שעות
מאיר דהן :לפי דבריך צריך להקים בתי ספר וגני ילדים מחוץ לגדר ,מעבר לכביש  ,411הכי
רחוק מהבתים שלנו.
גבריאל גאון :אנחנו לא מתנגדים .אנחנו מבקשים חלופות – האם נבחנו חלופות?
שמואל משולם :מדוע אנו ממהרים להסכם כזה?
מאיר דהן :המחוקק קבע ,איך מקצים מבנים לעמותות גופים וארגונים .יש שורה של פעולות
שנעשות לפני .המועצה פעלה בדיוק לפי הנוהל ,כולל שמיעת התנגדויות וכולל בדיקת
חלופות .תנועת נוער הצופים הוקמה לפני יותר משנה .במהלכה של השנה הפעילות שלהם
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הייתה תחת כיפת השמים .משאושר התהליך ונחתם ההסכם יש צורך לאשר אותו .אם
נפסיק פעילות בכל פעם שתוגש עתירה ,לא נעשה כלום .לכן על פי ייעוץ משפטי שקיבלנו,
אנו נאשר את ההסכם ונאפשר שם פעילות לבני הנוער .אם בית המשפט יחליט אחרת ,אנו
נפנה את בני הנוער ונעתור לביהמ"ש העליון .אילו חלופות אתם רוצים? איזה מבנה ציבורי
לא נמצא בסביבת מגורים? יש כאלה שרוצים רק למצוא חן בעיני כולם .אתה תבין את זה
בהמשך שמואל .אני גאה שנתנו אפשרות לפעילות לעוד  200ילדים ,איך היד שלכם לא
רועדת כשאתם נמנעים מזה .אבל זו בעיה שלכם.
חנוך פרקל :אני גאה באמת שראש המועצה עושה רבות להגדלת פעילות תנועות הנוער אבל
חבל שלא נבדקים חלופות
מאיר דהן :אתה מכיר מבנה חלופי? הרי אתה יודע שאין מקומות חלופיים במושבה .הרי לכל
פעילות יש התנגדות ,לבתי כנסת  ,לגני ילדים לגני משחקים .אבל האינטרס הציבורי צריך
לגבור על שיקולים אלה .מה אתם רוצים שנזרוק את הילדים מעבר לכביש? הרי כל
המבנים הציבוריים נמצאים ליד בתים פרטיים .תגידו לי אתם היכן נשים את הילדים?
הצבעה:
בעד - 6 :מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,יצחק פסטרנק ,שירי בן שמעון ,אופירה מור,
אהוד אביר לב
נמנעים -4 :גבריאל גאון ,אבנר דבש ,חנוך פרקל ,שמואל משולם
החלטה :מאושר הסכם הקצאה לתנועת הצופים העבריים בישראל – קן מזכרת בתיה
 .4אישור הסכם להפעלת מבני מועצה ע"י המתנ"ס
אהוד אביר לב לא משתתף בדיון ובהצבעה.
מאיר דהן :מדובר על מגרשי ספורט ,בריכת השחיה ,מבנים .אנו מעוניינים לאשר את
ההסכמים האלה כדי לעמוד בדרישות החוק .ההסכם הזה הוא הסכם טיוטה אשר הוסכם
ע"י המתנ"ס והמועצה .עכשיו אנו צריכים לאשר אותו ולתת לו תוקף.
גבריאל גאון :אני מברך על ההסכם .כידוע שלום קמיל ואני הגשנו עתירה לבית המשפט
המחוזי .משנת  1988לא היה הסכם בין המועצה למתנ"ס .אלו העובדות שהגשנו לבית
המשפט.
מאיר דהן :אתה אומר דברים מבלי לבדוק או שאינך מכיר את הנהלים.
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גבריאל גאון :אני שמח ששלום קמיל ואני הגשנו עתירה בנושא .לגבי עניינים שלא ברורים לי.
אתה כראש מועצה ממליץ על חברי ההנהלה .מי ממנה את חברי ההנהלה? בהסכם לא
מפורט כיצד המועצה ממנה את חברי ההנהלה
מאיר דהן :מה הקשר לנושא שלנו .אנחנו מדברים על הסכם בנושא הפעלת מבנים .החלטה על
מינוי חברי דירקטוריון נתונה אך ורק בידי החברה עצמה – הסוכנות היהודית.
גבריאל גאון :אתה ממליץ .בהסכם הנכסים מופיע שיש מינוי חברי הנהלה בסעיף  .12וזה לא
מובן לי .ההערה השניה היא על נושא גביית הארנונה .אני שמח שזו פעם ראשונה
שהמתנ"ס ישלם ארנונה למועצה ואני מברך על זה .כמו כן לא מפורט מה הם המבנים
עליהם משלמים ארנונה.
מאיר דהן :שימו לב לנקודות הבאות .תמיד טוענים שמחירי החוגים במזכרת בתיה גבוהים.
ועכשיו אומרים לנו לגבות ארנונה מהמתנ"ס .הרי באם ניקח ארנונה מהמתנ"ס ,התוצאה
היא שהוצאות המתנ"ס יעלו ומחירי החוגים יעלו .ולמי ניתן יהיה לזקוף את "ההישג"
הזה? לזכותו של חבר המועצה גבריאל גאון .כלומר אתה הצלחת להביא לכך שהמועצה
תגבה עוד ארנונה מהציבור ובעקבות כך יעלו מחירי החוגים.
דבר שני ,אני שמח שהעלית את הנושא ואומרים שסוף מעשה במחשבה תחילה .אני
ביודעין כראש רשות הובלתי ודרשתי שלא לגבות כסף מהמתנ"ס .כדי שנוכל להביא את
המתנ"ס למצב כלכלי טוב יותר .עכשיו אתה מבקש לגבות ארנונה כדי שמחירי החוגים
יעלו?
גבריאל גאון :אני אמרתי שאני שמח שגובים ארנונה מהמתנ"ס .ההחלטה לגבות ארנונה או
לא לגבות ארנונה קשורה להחלטה להכריז על המתנ"ס כמוסד מתנדב לציבור.
עו"ד עופר שפיר :אני לא רוצה להפריע ,אבל אתם נכנסים כעת לתחום של ,כלומר לתחום
המשפטי.
גבריאל גאון :המתנ"ס יציג לציבור את הדו"חות הכספיים שלו ,הרי אנחנו נותנים את כל
תחומי הפעילות של המועצה להפעלת המתנ"ס .וכדי שנגע שלא צריך ארנונה אני מבקש
שנהיה לפחות חשופים לדוחות הכספיים של המתנ"ס.
מאיר דהן :הערכת הגזבר לגביית ארנונה מהמתנ"ס לפי שיטתכם תהיה  1מיליון  .₪אתם
מבינים מה המשמעות של זה? הרי אני לא אתן למתנ"ס להתמוטט .אנחנו נאשר את
ההסכמים ונדאג למתנ"ס.
עופר שפיר :למה לא נקבע כמה ארנונה משלמים? קשה לקבוע .מהטעם שהארנונה נקבעת ע"פ
דין כלומר לא ניתן על פי הפסיקה המשפטית להתנות ע"י הסכם .לגבי המתנ"ס – כיוון
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שהמתנ"ס הוא סביר להניח מלכ"ר והוא זכאי לפטור חלקי .אבל בשביל זה הוא צריך
לבקש .אין פטור אוטומטי .כדי לקבל הכרה של מוסד מתנדב לציבור יש תהליך שהמועצה
היא רק חוליה בו ומשרד הפנים הוא האחרון והוא לא חייב לאשר .החבות הבסיסית לשלם
ארנונה ,צריכה להופיע בהסכם ברמה ההסכמית .כלומר השיעור הן לגבי החישוב המדויק
של שטח המבנים ,התעריפים וכו' ייגזר מצו הארנונה.
מאיר דהן :אני רוצה לסבר לכם את האוזן במה מדובר ,בעתירה המנהלית שהוגשה נגד
המועצה המקומית ,האופוזיציה הפסידה וכל סיעה חויבה ב .₪ 4,500 -קופת המועצה
הרוויחה  .₪ 9,000מעולם המועצה לא הביעה התנגדות להתנהלות כדת וכדין ואנחנו פעלנו
בהתאם למקובל בכל הרשויות המקומיות מול המתנ"סים שבשום מקום אינם משלמים
ארנונה.
גבריאל גאון :העובדה שהסוכנות היהודית מחזיקה חלק גדול מהמניות ,היכן מתבטאת
תרומת הסוכנות היהודית.
מאיר דהן :הגשת בג"צ ואתה לא יודע איך זה פועל? רצוי שתעשה שעורי בית לפני שאתה
שואל שאלות שטותיות .אתה יודע מי בנה את המבנים?
גבריאל גאון :שאלה הבאה על ההסכם ,רשום בסעיף  - 87מנגנון ביקורת הדדית בין המתנ"ס
למועצה .הייתי שמח לדעת אם המועצה מקבלת איזה שהוא דו"ח פעילות מהמתנ"ס.
הייתי רוצה לדעת כיצד פועל המתנ"ס כגוף שפועל בתחום המועצה.
עו"ד עופר שפיר :ברגע שיש התחייבות בהסכמה של המתנ"ס שהוא מרכז רווח ,הוא יהיה
חשוף לביקורת .מבקר המועצה לא רשאי לעשות שם ביקורת .המבקר תפקידו לבקר את
המועצה .מי שאמור לבקר זה המתקשר ולא בקטע של ביקורת פנים .בקטע של "אני עושה
אתך הסכם ,אני רוצה לדעת איך אתה מנהל את הספרים שלך" .הסעיף לא כובל את ידינו.
הוא מאפשר לי לקבל הכל בנושא התנהלות.
גבריאל גאון :האם במסגרת סעיף  198א' (עיון במסמכי המועצה) בצו המועצות המקומיות,
אני רשאי לבקש מירון מסמך כספי שהוגש מהתנ"ס למועצה?
עו"ד עופר שפיר :אתה שואל אם מסמך שלא שייך למועצה ונמצא ברשות המועצה ,האם
רשאי חבר מועצה לדרוש לעיין בו? תרשה לי לבדוק ולהחזיר לך תשובה .תפקידו של חבר
המועצה הוא לבקר את המועצה ,לא לנהל במקום ראש המועצה את הביקורת.
מאיר דהן :אני מבקש להזכירכם שעפ"י חוק רשאי מבקר המועצה לבקר כל גוף שהמועצה
משתתפת בתקציבו ביותר מ .30%-המועצה לא מתקרבת ל 30% -בתקצוב המתנ"ס.
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הצבעה:
בעד :פה אחד (אהוד אביר לב לא משתתף בהצבעה)
החלטה :מאושר הסכם להפעלת מבני מועצה ע"י המתנ"ס
 .5בקשה להנצחת חלל צה"ל ,מיכאל וייס ז"ל ,בגן גני המושבה.
מאיר דהן :אלמנתו וילדיו הגישו לנו בקשה להנציח את זכרו של מיכאל .המשפחה מתגוררת
בגני המושבה .הוא שרת בצה"ל  28שנים ,נפל בעת מילוי תפקידו .גילוי נאות ,לאה וייס
הינה עובדת מועצה .אני מקריא לכם את המכתבה של לאה וייס:
"לכבוד ראש המועצה מר מאיר דהן והוועדה להנצחה .אני מבקשת להנציח את זכרו של
בעלי מיכאל וייס ,כפי שעלה בפגישתנו בלשכתך .בעלי מיכאל שרת בצבא  28שנים .הוא
התגייס לצה"ל מתוך אהבת המדינה והרצון להימנות עם שומרי בטחון המדינה .לאחר
שלוש שנות שירות סדיר בשריון הוא נקרא על ידי מפקדיו לחתום קבע בחיל החימוש.
כשהחמיר המצב הביטחוני עם פרוץ מלחמת לבנון הראשונה ,שימש כלוחם בשורה
הראשונה למשך כל תקופת הקרבות .לאחר מס' שנים עבר לחיל האוויר כחלק מצוות
תחזוקה ותחמושת .בעודו משרת בחיל החימוש וכן לאחר שעבר לחיל האוויר ,פיתח
אמצעי לחימה כמו עגלות הנושאות פצצות במטוסי הקרב ומשמשות את חיילי צה"ל עד
עצם היום הזה .עד יומו האחרון היה בעלי חייל גאה בשליחותו ובהשתייכותו למערכת
הצבאית .אני ובעלי מיכאל הגענו מזכרת בתיה לפני  37שנים כזוג עם ילדה בת שנה .בתי
חלי ובני עידו נולדו במזכרת בתיה והתחנכו במושבה שהייתה נאהבת ע"י בעלי מיכאל .אנו
נושאים בגאווה את מורשתו הצבאית והאזרחית בחיי היומיום .חושבים ומייחלים
שתרומתו הראויה לציון תבוא לידי ביטוי בהנצחה במושבה באמצעות גלעד באחד מגני
המשחקים"
המשפחה מבקשת שזה יהיה בגן ציבורי בגני המושבה .אני ממליץ למליאה לאשר את
הבקשה ואני מקווה שזה יהיה פה אחד כפי שמונצחים עוד חללי צה"ל במושבה.
גבריאל גאון :באיזו תדירות מתקבלות במועצה בקשות להנצחה?
מאיר דהן :מפעם לפעם אנו מקבלים במועצה בקשות להנצחה .אני בד"כ מביא אותן לדיון
בהנהלת המועצה ומשם להנהלת המועצה ומה שהמליאה מחליטה אנחנו מקבלים .יש לנו
נוהל הנצחה שאותו כתבנו לפני שנים .הנוהל נמצא באתר המועצה .הנוהל פתוח לכולם
לעיון בו .הנוהל עושה אבחנה בין חיילי צה"ל לבין אזרחים רגילים .בהשתתפות כספית
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כזאת או אחרת .במקרה זה מדובר בחייל צה"ל שאני אוטומטית מביא לדיון במליאת
המועצה.
צבי מזור( :תושב שנוכח בישיבה) בקשר להנצחה זה מאוד מקובל אבל יש למועצה אחריות
בשמירת הניקיון והתחזוקה של המקום.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת הבקשה להנצחת חלל צה"ל ,מיכאל וייס ז"ל ,בגן גני המושבה
 .6אישור פרוטוקול ועדת השקעות 2/2015
מאיר דהן :למי שלא יודע ,יש למועצה כ 22 -מיליון  ₪בקרנות הפיתוח שמיועדים לפיתוח
שכונת בר לב .וכדי להרוויח משהו אנו פועלים לפי חוזר מנכ"ל בוועדת השקעות.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושר פרוטוקול ועדת השקעות מיום 25.10.2015
 .7הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מיום  28.10.15על שולחן המועצה
 .8אישור פרוטוקול הסכמי פשרה ומחיקת חובות
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושר פרוטוקול הסכמי פשרה ומחיקת חובות מיום 28.10.15
הישיבה ננעלה (שעה )03:91
ירון טמיר  -מזכיר המועצה
_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
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