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פרוטוקול מליאת המועצה לא מן המניין 351/
מישיבה שהתקיימה ביום רביעי ,י"ב ניסן תשע"ה 1.4.2015 ,בשעה  18:10בבית 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
-

חסרים:

גבריאל גאון
אהוד אביר לב

מוזמנים:

עו"ד אילנית הומינר -
רו"ח אייל תנעמי

חבר מועצה
חבר מועצה
יועצת משפטית
מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

סדר יום:
 .1הצהרת אמונים של חברי המועצה הנכנסים מסיעת "המושבה".
 .2מינוי דירקטוריות מהציבור ל"עלי גפן" – החברה לפיתוח מזכרת בתיה.
 .3תוספת תקציב לשנת  2115בסך .₪ 311,111
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של גזבר המועצה.
 .4בקשה להגדלת תב"ר -662פיתוח שכונת בר-לב ב.₪ 11,111,111-
מימון :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מהנדס המועצה.
 .5דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת  – 2114דיון
רצ"ב דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2114
 .6אישור פרוטוקול ועדת מחיקת חובות מיום .25.3.2115
רצ"ב :פרוטוקול הוועדה.
 .7הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מיום  25.3.2115על שולחן המועצה.
רצ"ב :פרוטוקול ועדת הנחות מיום .23.3.2115
 .8הרמת כוסית וברכות לחג הפסח.
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מהלך הישיבה

סימוכין343309 :

מאיר דהן :אני פותח ישיבת מועצה שלא מן המנין .3/15
 .1הצהרת אמונים של חברי המועצה הנכנסים מסיעת "המושבה".
מאיר דהן :הנושא יורד מסדר היום .לפחות אחד מהמועמדים הודיע שאינו מעוניין בתפקיד
והשני לא השיב עדיין סופית והוא עדיין בודק את הנושא אבל כנראה אין לו עניין
לשמש כחבר מועצה .ההתפטרות של שלום קמיל וישראל רוזנבוים הוגשה ב26-
בחודש ונכנסה לתוקף ב 28-בחודש בבוקר .באותו יום נעשתה פניה בע"פ ובכתב
לחברי הרשימה של סיעת המושבה הבאים בתור והזמנו אותם לישיבה .אחד מהם,
אביתר גולן ,הודיע לנו בכתב שאין לו כוונה לממש את זכותו ובעצם הודיע על
התפטרותו שגם היא נכנסה לתוקף .מר גוטמן ,המועמד הבא ,הודיע לנו בע"פ שאין לו
כוונה לממש את זכותו והודיע על התפטרותו בע"פ וגם הודיע שהוא התפטר בעבר
מסיעת המושבה .לסיעת המושבה היו  4חברים ואין להם יותר מועמדים שרשומים
ברשומות .אנחנו נפנה על פי החוק לשר הפנים בכתב להפעיל סמכותו ולמנות שני
חברים למליאת המועצה .החוק מגדיר בדיוק את התהליך.
אני מיצר על התפטרותם של שני חברי המועצה .אני חושב שזה מעשה שלא היה צריך
להיעשות .אדם שקיבל מנדט מהציבור לייצג אותו  5שנים ,צריך לעמוד בהתחייבות.
כל אחד מאיתנו כאן סובל מהשמצות וכל מי שנכנס לתחום הזה יודע שלא תמיד
מלקקים דבש והפתרון אינו לקום וללכת וזאת פגיעה בדמוקרטיה המקומית וגובל
בחוסר אחריות .אני חושב ששלום קמיל עצמו חצה את כל הגבולות בפרסומים שלו,
בהתנהגות ,בהשמצות שלו ,בהתנהלות שלו ובהתפרעויות המילוליות .עכשיו הוא
מאשים את כל העולם ואת חברי למועצה כאילו הם שחצו את הגבולות .ועל זה נאמר
הפוסל במומו פוסל .האיש הזה החליט להתפטר ,אני מיצר על כך ,אבל מכבד את
רצונו ומאחל לו בהצלחה.
יש עוד מישהו שרוצה להביע את עמדתו?
יגאל עובדיה :כבודו של בנאדם ,רצונו .אפילו אני מכבד את רצונו.
יערה ישורון :אני הגעתי למועצה מבלי לדעת מה זה כולל ומה יהיה .אני כן הייתי מצפה,
למרות שאני מתאכזבת בכל פעם מחדש ואני לא מטיחה במישהו האשמות ,אבל אני
חושבת שאנחנו צריכים לעבוד ביחד סביב השולחן הזה ולעשות זאת עם כבוד אחד
לשני .זה שיש אנשים שנפגעים זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד ממנו.
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מאיר דהן :אני מצטרף אליך ומסכים עם כל מילה שאת אומרת .אני חושב שאנחנו כחברי
מועצה מותר לנו להגיד דברי ביקורת .אני חושב שכל המערכת צריכה לשנות את צורת
השיח ,בטח אחרי מערכת בחירות עם תופעות קשות שעברנו .אני יודע מה מקור
ההשמצות ,אבל אני כראש רשות קורא לכולם להנמיך להבות ,לדבר בשיח מכבד.
מותר לבקר ואיש כאן אינו נגד ביקורת וזו מהות הדמוקרטיה .אבל צריך לשמור על
רמת שיח .הרבה צופים בנו ובזים לנו על רמת השיח.
יערה ישורון :מותר לנו בחדר לחלוק אחד על השני אבל בחוץ צריך לפעול ולשתף פעולה כגוף
אחד.
יגאל עובדיה :אני כל כך מסכים איתך .אבל אני שואל היכן הייתם כשאני אמרתי את דברי
לפני מספר חודשים .דיברתי על האמירות הלא מכבדות .אני לא זוכר את עצמי כמו
בתקופה האחרונה יושב בישיבות מועצה ופשוט לא מדבר בכלל על מנת לא להגרר
לפרובוקציות .פתחנו ישיבות עם אמירות קשות מאוד כולל ניבולי פה ועל זה נאמר
"אשרי השומע ואינו מגיב".
שירי בן שמעון :אני רוצה להגיד בנושא הפייסבוק – ודווקא יערה משתמשת בכלי הזה באופן
חיובי -השימוש במימד הזה הולך לכיוונים שליליים פוגעניים ומעליבים וצריך לחשוב
על השימוש בכלי הזה.
מאיר דהן :אני קורא מכאן קריאה משותפת לשיפור השיח וחיזוק הכבוד ההדדי בין נבחרי
הציבור .אני מתחייב לעשות כמיטב יכולתי לשיפור השיח.
 .2מינוי דירקטוריות מהציבור ל"עלי גפן" – החברה לפיתוח מזכרת בתיה.
מאיר דהן :בקשתי בישיבות הקודמות להגיש המלצה על שמות של נשים מועמדות
לדירקטוריון .נחוצות מועמדות עם רקע והכשרה ספציפיים ויש לנו שתי מועמדות
ראויות :ד"ר מיכל רביבו ו-ד"ר מזל ברניץ ואני מעביר לכם עכשיו את קורות החיים שלהן
ואת חוות דעת יועצת משפטית בדבר עמידה בתנאי ייצוג הולם לשני המינים.
אופירה מור :שלחתי לכם עוד שמות של מועמדות ואתם ביטלתם אותן.
מאיר דהן :אנחנו לא מבטלים .ההמלצות עוברות ליועצת המשפטית והיא בוחנת עמידה
בקריטריונים שנקבעו ע"י משרד הפנים.
יערה ישורון :אני מבקשת את הזכות לאפשר לי להגיש שמות מועמדות נוספות לאישור.
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מאיר דהן :אני בהחלט בעד .נמתין עד שבוע לאחר הפסח כדי שתוכלי להגיש שמות
מועמדות נוספות ובשלב זה נאשר את שתי המועמדות שהוצעו היום.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :המועמדות ד"ר מיכל רביבו וד"ר מזל ברניץ תתווספנה לרשימת
המועמדים לדירקטורים של "עלי גפן"-החברה לפיתוח מזכרת בתיה אשר
תועבר לאישור משרד הפנים.
 .3תוספת תקציב לשנת  2115בסך .₪ 311,111
מאיר דהן :מדובר בסכום שלא אושר בזמנו למתנ"ס בתקציב ל 2015-ואשר משמש עבורנו
להפעלת פונקציות תרבות וספורט .הסרנו בזמנו את הסכום כי לפי יעוץ משפטי חבר
המועצה אהוד אביר לב אינו רשאי להצביע בנושאים תקציביים הקשורים למתנ"ס
המקומי עקב תפקידו כיו"ר הנהלת המתנ"ס .היום אני מביא לדיון חוזר ללא השתתפותו
של אהוד אביר לב את הסעיף לתוספת  300אלף  ₪כדי שנוכל להמשיך ולתפעל את
הפונקציות של תרבות וספורט.
יערה ישורון :האם שתי המשרות הן מלאות והאם הן כבר מאוישות?
מאיר דהן :כן ,המשרות מלאות ,קיימות ומאוישות .אנחנו מאשרים רק את התקציב
הכספי.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת תוספת תקציב בסך .₪ 311,111
 .4בקשה להגדלת תב"ר -662פיתוח שכונת בר-לב ב.₪ 11,111,111-
מאיר דהן :מדובר בסכום גדול שנועד להמשך פיתוח השכונה וזו הסיבה העיקרית לדחיפות
קיום הישיבה היום .אנחנו כמעט מוכנים לפיתוח מלא של רחוב רפאל סוויסה וכן
רחוב מילכה וולפסון .העלות לפי אומדן שלנו היא כ 7-מיליון  ,₪אבל אנחנו נשלים
ל 10-מיליון .האישור ממשרד הפנים יגיע בחלקים בהתאם לביצוע שייקח כשנה
שלמה .המשמעות היא של פיתוח סופי :מדרכות ,שבילי אופניים ,גינון ועוד .אנחנו
נבצע באמצעות החברה למשק וכלכלה .הכוונה להתחיל בביצוע בחודש מאי השנה.
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אנחנו לא מבצעים שינויים גיאומטריים ,מדובר בריצוף ,שבילי אופניים וגינון.
יערה ישורון :יש תכנון של הצמחייה?
מאיר דהן :יש לנו ניסיון בתחום הזה .לא מדובר בפיקוסים וכד' ,אנחנו עובדים בליווי
אגרונום ויועצת נוף .אם זה מעניין אותך את יכולה לגשת למהנדס המועצה ולקבל
סקירה מפורטת בנושא .ואת מוזמנת להציע באם יש לך הערות.
יערה ישורון :מדובר בכסף קיים?
מאיר דהן :כן .הכסף קיים ונמצא בקרנות .משרד הפנים לא יאשר באם לא נציג את
המקורות הכספיים.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת הגדלת תב"ר -662פיתוח שכונת בר-לב ב.₪ 11,111,111-
 .5דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת  – 2114דיון
מאיר דהן :כפי שאתם יודעים מבקר המועצה הוא גם הממונה על תלונות הציבור והוא
חייב להגיש דוח שנתי בנושא .אבקש מהממונה על תלונות הציבור להציג את הנושא.
קראתי את הדוח ,מדובר בדוח חשוב ואני חושב שזו הפעם הראשונה שאנחנו מקבלים
דוח כזה.
אייל תנעמי :אני נכנסתי לתפקיד קצת לפני אמצע שנה שעברה והדוח עוסק בתקופת
עבודתי .מי שפונה אלי בתלונה ,אני מברר באם מדובר אכן בתלונה כפי שמוגדר בחוק-
כלומר לאחר שהוא ביצע מספר פעולות וקיבל תשובות .בתקופה זו התקבלו  6תלונות
ואני אעבור על התלונות אחת לאחת( .קורא בקצרה את התלונות ואת הטיפול בהן).
ירון טמיר :יש להבין שיש חלוקה לכמה רמות – ישנן פניות למוקד ,ישנן פניות לרכזת פניות
הציבור וישנן תלונות וכאן מדובר לרוב בתלונות לאחר שלא טופלו או לא ניתנה תשובה
מספקת מבחינת הפונה .הנושא מפורט באתר האינטרנט של המועצה.
 .6אישור פרוטוקול ועדת מחיקת חובות מיום .25.3.2115
מאיר דהן :יש הערות? באם אין ,נצביע על אישור.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושר פרוטוקול ועדת מחיקת חובות מיום .25.3.2115
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תרמ"ג 3881

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

סימוכין343309 :
 .7הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מיום  25.3.2115על שולחן המועצה.
 .8הרמת כוסית וברכות לחג הפסח.
מאיר דהן :אני סוגר את ישיבת המועצה .ברצוני להודיע שבסוף החודש אני מוזמן לצלה,
גרמניה .לטקס שחרור מחנה ברגן בלזן .החלטתי לצאת יחד עם משלחת .אני משתתף
כהרגלי ב 50%-מהעלויות .יצא גם יצחק פסטרנק שגם משתתף ב 50%-מעלויות הטיסה
וכן תצא איתנו טלילה שרעבי שממונה על קשרי החוץ .בחודש מאי תגיע אלינו משלחת
מצלה .אני מזכיר לכם שיש לנו יחסים הדוקים עם צלה כולל משלחות נוער .כרגע אנחנו
מקדמים איתם חילופי ידע בנושא הגיל הפעיל .אנחנו מעוניינים לפתח מערכת יחסי
גומלין בין הגיל הפעיל אצלנו ואצלם.
אני מבקש כעת להרים כוסית לרגל חג הפסח ,אני מאחל לכולנו ולמשפחותינו חג פסח
שמח וכשר .בסופו של דבר אנחנו כולנו חיים במדינה הזו ובמושבה הזו ורוצים שיהיה
רק טוב.
הישיבה ננעלה (שעה )91:50
ירון טמיר  -מזכיר המועצה
_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
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