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 02/12פרוטוקול     
 מישיבת מועצה מהמניין שהתקיימה ביום שלישי  
 0212בפברואר  02ט' באדר תש"ע   

 
 אריה פכטר, אפרים זילוני, מזל שאול, יעקב פרידמן, אריאל ויסוול, נוכחים:

 יוסף מגנזי, בני שגיר, יעל מידן ברק, אורי תנעמי, נבון קצב.          
 : משה רוטברט.חסר

 
 11:11יבה התחילה בשעה היש

 .02:02הסתיימה בשעה 
 
 

 :על סדר היום  
 תשובות לשאילתות של חברי המועצה .1
 –דיון בהצעה לסדר יום של חבר המועצה אורי תנעמי  .0

 ביטול הסדר החניה.    

 מישיבת המועצה 11/12אישור פרוטוקול  .2

 יהושע מרובקה. –אישור פרישה לגמלאות לגזבר המועצה  .4

שה אלזרט כממלא מקום גזבר ובעל זכות חתימה עד אישור מינוי מ .1
 למשרת גזבר. זשנקבל אישור נחיצות משרה ונצא במכר

 הגדלת התמיכה למרכז החסד. .6

 התחייבות המועצה לקרן היסוד להשתתף בהרחבת המתנ"ס בסך .7
             122,222 .₪ 

 
 אריה פכטר:

 אני פותח את הישיבה ומתחיל בשאילתות של הירוקים
 
 דוחות חנייה. –טיסטיקה סט. 1

 ובאילו איזורים? ןכמה דוחות התקבלו בגין חנייה באדום לב
 כמה דוחות התקבלו בגין חנייה בכחול לבן ובאילו איזורים?

 כמוה דוחות ניתנו בגין השלכת גזם שלא ביום הפינוי ובאילו איזורים?
 כמה דוחות ניתנו בגין צואת כלבים ובאילו איזורים?

 
 אתשובה לשאילת

הוגשו דוחות בשלב זה אך ורק על עבירות של חניה באדום לבן וחניה על 
מדרכות, מעברי חציה ותחנות אוטובוסים. לגבי יתר הדברים ניתנו בשלב זה 

 אך ורק אזהרות.
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עד היום לא נתנו דוחות על כחול לבן כי לא הספקנו להנפיק לכולם את 
סות על האזרחים. אנחנו נותנים ות. אנחנו גם לא ממהרים להשיט קנקהמדב

 להם זמן כדי להפנים את השינויים בישוב.
 לגבי כל היתר, אנחנו נותנים בשלב זה אזהרות.

 
 יעל מידן ברק:

 ?כמה דוחות ניתנו עד היום
 

 אריה פכטר:
 דוחות. 122בסביבות 

 
 יעל מידן ברק:

 באיזה איזורים הדוחות? 
 

 אריה פכטר:
הרצל, שפינוזה, עליה שנייה, סביבות המרכז אדום לבן באיזור התעשייה, 

 המסחרי והבנקים.
 

 יעל מידן ברק:
 וכמה אזהרות ניתנו?

 
 אריה פכטר:

 בטוח. 422כמה מאות לפחות, מעל 
 להטיל קנסות. כמו שאמרתי, אנחנו לא ממהרים

 אני עובר לשאילתא השנייה של הירוקים.
 
 . אחזקת רכב0

מחלקת תברואה, בטחון, גינון,  –האם העובדים המחזיקים רכב בכוננות 
 עבודות ציבוריות, מקבלים תשלום בגין אחזקת רכב/נסיעות/זקיפת שווי?

 
 תשובה לשאילתא

 קודם כל התשובה היא כן.
היות והוגבלו לא לצאת מתחומי אזור אלא לצורכי עבודה בלבד והרכב אמור 

 לשמש אותם בערבים לצורכי המועצה בלבד, איננו יכולים שלא לשלם
 אחזקת רכב.
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אני נתתי הנחיה בכניסתי לתפקיד שעובדי המועצה שברשותם רכב של 
המועצה יסעו בו רק בתפקיד והיות ואני מעוניין שהרכב לא ישאר בלילה 

מופקר בחניית המועצה, ועל מנת שבמידת הצורך אני יכול להזעיק בלילה את 
טבריה שיסע עם הרכב הכוננים שאני צריך. זה לא לשימושם הפרטי. לטיול ב

 הפרטי שלו.
 

 יעל מידן ברק:
 סף.ונבאז הם מקבלים אחזקת רכב 

 
 אריה פכטר:

 לא בנוסף, הם מקבלים אחזקת רכב.
 

 בני שגיר:
 הם מקבלים אחזקת רכב לפי ק"מ?

 
 אריה פכטר:

 הם מקבלים אחזקת רכב לפי מה שהחוק קובע.
 

 יעל מידן ברק:
 שזה אומר כמה כסף?

 
 משה חכים:

 לחודש?₪  1422-טו כברו
 

 אריה פכטר:
 אני עובר לשאילתא הבאה

 
 נהלי עבודה במחלקת המיסים. 2

 א. מהו נוהל העבודה לפיו מפחיתים תוצאות המדידות לצורך חיוב ארנונה?
ב. מדוע מתבקשת אם חד הורית להציג תצהיר מאושר ע"י עו"ד לפיו היא 

 לה על פי חוק?חיה בגפה על מנת לקבל את ההנחה בארנונה המגיעה 
 

 תשובה לשאילתא
 המועצה מתייחסת אך ורק לממצאי המדידה ופועלת על פיהם. .א
המועצה פועלת עפ"י החוק שמחייב הגשת בקשה המלווה במסמכים  .ב

 הנדרשים לאימות הבקשה.
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 משה חכים:
 על פי החוק צריך להגיש עם הבקשה מסמכים מעידים.

 
 :אריאל ויסוול

 משקרים.אין מה לעשות, אנשים 
 

 אריה פכטר:
תראו, אנחנו לא מחפשים אף אחד. להיפך, אני אמרתי ליפה שלא תבקש 

תצהיר כל שנה על מנת להקל. אם אנחנו יודעים שחד הורית גרה עם מישהו, 
 למה לתת לה הנחה במיסים שלא מגיעה לה. מה זה עסק פרטי שלנו?

 
 יעל מידן ברק:

 בקשר למדידות מה הנוהל?
 

 אריה פכטר:
 ה שיש מדידות לזה אנחנו מתייחסים.מ
 

 יעל מידן ברק:
 נתקלתי במקרים שאמרו לי, היינו במחלקת הארנונה והורידו לנו מהחיוב.

 
 :אריה פכטר

, אז מזכים 072, מדדו שוב ומצאו מ"ר, הגיש השגה 222אם מדדו למישהו 
 מ"ר. יפה לא קובעת על דעת עצמה למי מורידים ולמי לא. יתירה 22אותו על 

מכך, הגשת השגה ולא מקובלת עליך התשובה, יש באפשרותך לקחת מודד 
באופן פרטי והיה ואתה צודק, אני אחייב את חברת המדידה להחזיר לך את 

 הכסף.
 

 אני עובר לשאילתא הבאה
 עובדי נקיון. 4

 האם עובדי הנקיון במועצה מועסקים על ידי קבלן חיצוני?
 תואמים את חוקי העבודה? האם נבדקו תנאי העסקתם והאם התנאים
 נבקש להמציא אישור על אימות התנאים.

 
 תשובה לשאילתא

אכן עובדי הנקיון אינם עובדי המועצה ולמועצה ישנו הסכם דרך משכ"ל עם 
 ה עלינו שמשכ"ל בודק נושאים אלו.קחברת ר.ג.א חז
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 משה חכים:
קי יש לי גם ניירות ממשכ"ל ומהחברה שמעידים על כך שהכל לפי חו

 העבודה.
 

 אני עובר לשאילתות של אורי תנעמי
מה היו התחייבויותיה של המועצה כלפי ספקים של המועצה לחודשים 

בחודשים אלו לספקים. כמו כן  שולם וכמה 0221אוקטובר, נובמבר דצמבר 
ומה היו  1/12אבקש לדעת מה היו התחייבויותיה של המועצה לחודש 

 ם?התשלומים שבוצעו בחודש זה לספקי
 

 תשובה לשאילתא
וינואר  0221התחייבות המועצה לספקים בחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 

0212. 
אלש"ח. שולם  2224התחייבות בחודש אוקטובר לספקים הייתה בסך 

 אלש"ח. 1,141נשארה יתרה של  –אלש"ח  1,216בנובמבר עבור אוקטובר 
שולם בדצמבר  אלש"ח. 4,422ההתחייבות היתה  – 0221בחודש נובמבר 

 אלש"ח. 1,412אלש"ח, נשארה יתרה של  0,117עבור נובמבר 
 0212אלש"ח. שולם בינואר  2,147ההתחייבות היתה  – 0221דצמבר בחודש 

 .1141אלש"ח, נשארה יתרה של  0226, 0221עבור דצמבר 
 0212אלש"ח שולם בפברואר  2,121ההתחייבות היתה  -0212בחודר ינואר 
על  תאלש"ח. כך שהיתרה לסוף ינואר לספקים עומד 2221 0212עבור ינואר 

 אלש"ח. 766
אני רוצה להגיד לכם כשאני הייתי סגן בקדנציה הקודמת, החובות לספקים 

אז מגיע שאפו ₪  766,222והיום אנחנו עומדים על ₪, מליון  6, 1-לא ירדו מ
 גדול למועצה.

 
 אורי תנעמי:

₪ מליון  0אלש"ח ושילמתם  2147אני רואה שבדצמבר היתה התחייבות של 
 גם בחודשים אחורה, התמונה פחות או יותר זהה בינואר שילמתם הרבה יותר.

 
 אריה פכטר:

אני בדעה שאם יש כסף אז תשלם ואל תהיה חייב או שתהיה חייב כמה 
 ובפברואר ושילמנו יותר. שפחות, בגלל סקר הנכסים נכנס כסף בינואר

 
 אורי תנעמי:

 .0212-ל 0221-האם לא הועברו חשבונות מהשאלה שלי היא 
 

 יהושע מרובקה:
 זה אסור.
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 אורי תנעמי:
זה אני יודע, יש הרבה דברים אסורים שבכל זאת עושים אותם. זה שלסוף 

זה יפה מאוד. אבל שאלתי האם ₪  766,222החוב לספקים הוא  0212ינואר 
 .0212-שהועברו ל 0221היו התחייבויות של 

 
 אריה פכטר:

לא היה כזה דבר, אם היה כזה דבר היית רואה מצב הפוך שהחוב בסוף ינואר 
יו קטנים בהרבה ממה הש 0221היה צומח על חשבון החובות בנובמבר דצמבר 

 שהצגנו כאן. 
מו שעון ואנחנו כוד עם אזור, כי אנחנו משלמים בהיום  הספקים שמחים לע

 לא במינוס בבנקים.
 

 וריאני עובר לשאילתא הבאה של א
ד ליום זה לא קיבלתי חוות דעת של היועץ המשפטי האם לרשות עמדוע 

 המקומית היה אפשרות להעסיק עובדים ע"י המתנ"ס ואם כן ע"פ איזה חוק?
 

 תשובה לשאילתא
לגבי חוות דעת של היועץ המשפטי לגבי  –חוות דעת היועץ המשפטי 

 שא.העסקת עובדים דרך המתנ"ס רצ"ב מכתבו של עו"ד מושקט בנו
 

 משה חכים:
ישנה חוות דעת של היועץ המשפטי שאני חושב שכבר מזמן העברתי לך 

 אותה. אתה בטוח שלא קיבלת את זה?
 

 אורי תנעמי:
 לא, זאת לא תשובה, זאת תשובה מתחמקת.

 
 אריה פכטר:
 ונטי, כי היום אנחנו לא מעסיקים דרך המתנ"ס יותר.וזה גם לא רל

 
 אורי תנעמי:

 לשאלה שלי לא קיבלתי תשובה
 
 ה חכים:שמ

 זכותך לפנות אליו ולבקש ממנו תשובה ברורה יותר.
 

 אריה פכטר:
אתה יודע מה, אני איתך. נניח שהמועצה טעתה והנושא תוקן. מה אתה עוד 

 רוצה?
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 נבון קצב:
 אני מבקש להתחיל בהצעה לסדר שאורי הגיש כי אני ממהר וצריך לעזוב.

 
 אריה פכטר:

 לסדר יום של אורי תנעמי אני מעלה הצעה
לאור הבעיות שהועלו בפניי ע"י  –ביטול הסדר החניה  – הצעה לסדר

תושבים, בעלי עסקים אני מוצא לנכון לבקש להעלות לדיון עניין זה על מנת 
זה התכוון המשורר ללבדוק את יעילותו על פי הנתונים הידועים לי כנראה לא 

 )הסבר יינתן בישיבה(.
 

 אורי תנעמי:
צבענו בעד כל נושא החניות כי גם אני רוצה שיהיה סדר בישוב. אלי מגיעים ה

כל מיני תלונות ואני בטוח שגם אליכם וצריך לראות איך אנחנו  פועלים למען 
התושבים. אין לנו בעלי עסקים כל כך רבים בישוב שאנחנו צריכים להפעיל 

מצא את עצמנו עליהם עוד לחץ, כי בסוף נגרום גם לאלו שישנם להיסגר. נ
חוטאים למטרה. המטרה כזכור היתה למנוע מאזרחים שבאים מבחוץ לתפוס 

את החניות כל היום מכיוון שיש מצוקת חניה במיוחד במרכז המסחרי ובאיזור 
התעשיה. נכון שכתבתי לבטל את הסדרי החניה, אבל במחשבה ריאלית אני 

דר ואני אומר למה חושב שצריך לתת לכולם להנות מהענין וגם לשמור על הס
שלא נפעל כמו בחולון? בכחול לבן אף אחד לא משלם שם, באדום לבן, 

 ' עושים דוחות.על המדרכות וכו במעבר חציה,
וכולם פה הקונצנזוס מלא לגבי העבירות האלה. לפחות לתת לאלו שבאים 

 מבחוץ שעה ראשונה חינם.
 

 אריאל ויסוול:
לא בטוח שאפשרי מבחינה טכנית,כי יבוא כל שעה למדכן ויחליף את הפתק 

 כאילו זו שעה ראשונה.
 

 :אורי תנעמי
 אני לא יודע, תמצאו את הפתרון, העיקר ששעה ראשונה תהיה חינם לכולם.

 
 אפרים זילוני:

 בא מישהו מיבנה ורוצה להחנות, כאשר הוא בא לעיר אחרת הוא לא משלם?
 

 אריאל ויסוול:
 יש שם סדר שאף פעם לא היה שם.
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 אפרים זילוני:
שקלים,  2על אוכל, יש לו בעיה של עוד ₪  022מי שבא לאלברט להוציא 

 ומי שבא לקנות סיגריות או עיתון ועומד רגע במילא לא משלם.
 

 נבון קצב:
 הוא יקבל דו"ח.

 
 משה חכים:

בן מספר דקות. זה לא נכון, הפקחים מעלימים עין מרכב שעומד באדום ל
 אתה יכול ללכת ולבדוק את זה.

 
 אריה פכטר:

מכיוון ששמעתי שניסית לארגן את בעלי החנויות שם לבוא ולהפגין פה, ואני 
לא רואה פה אף אחד, זה אומר שהם מסכימים לזה וזה משרת גם אותם. 

 "אריה יישר כח". –מאחד מהם  S.M.Sקיבלתי 
 

 אורי תנעמי:
 ת זה?נו, זה בעיה להקליט א

 
 אריאל ויסוול:

 מה אתה אומר? שאריה משקר?
 

 אריה פכטר:
מכיוון שדבר ראשון מעניין אותי תושבי הישוב ואני חושב שזה פתרון מצויין 

לתושבים והיום אם אני רוצה לבוא למרכז המסחרי אין לי בעיות של מקום 
 חניה וגם לא עולה לי כסף כמו גדול.

 
 בני שגיר:

אתה אומר, אתה יודע מה יהיה ברחובות הסמוכים? אם הוא יקבל את מה ש
 יהיה פיצוץ.

 
 נבון קצב:

 כמה באים כבר מבחוץ?
 

 אריאל ויסוול:
 אתה סותר את אורי, אם מגיעים בודדים, אז באמת אין בעיה.
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 בני שגיר:
אני באתי וביקשתי לצבוע כחול לבן ולאכוף גם בקפלן כי ראיתי שכל יום 

ום מלא. שאלתי אנשים שבאו להוציא את הרכב מאין מגרש החניה במשך הי
אתה? ואז מסתבר שאף אחד לא מכאן ולכן למורים ולתושבים אין חניה 

 מספיק. שמים את הרכב באזור לכל היום ונוסעים לת"א באוטובוס או במונית.
 

 אפרים זילוני:
אם בא מישהו מבחוץ במקרה ורוצה להשתין בבית מרקחת, אז אני צריך 

 שעה חינם? שישלם שקל אחד או שניים. לתת לו
 

 אריה פכטר:
אורי אני מאוד מעריך אותך ואני חושב שאתה חבר מועצה באמת טוב וענייני, 

אבל אני חושב שפה אתה טועה. בא אליי יוסי מאלברט בוכה בגללך אני 
 012אסגור את העסק. אמרתי לו באים אליך משפחה או זוג משאירים לפחות 

ם אתה כזה טוב תשלם אתה שקלים? וא 2ולים לשלם חניה אז הם לא יכ₪, 
על החניה שלהם. הצרכן הכי גדול במתחם שם זה עזרא והוא קיבל את 

שקלים. גם במגרש שליד עזרא ישלמו ללא  2הנושא ואמר אין בעיה שישלמו 
 הבדל.

 אני מבקש הצבעה על העניין.
 

 מי בעד ההצעה של אורי תנעמי?
 אורי ונבון קצב – 0
 
 ע?ני נממ
 בני שגיר ויעל מידן ברק. – 0
 

  ?מי נגד ההצעה של אורי
 אריה פכטר, אפרים זילוני, מזל שאול, אריאל ויסוול, יעקב פרידמן – 6

 יוסף מגנזי.      
 

 יעל מידן ברק:
מ"ר ואין  4222אותי מטריד שאני נכנסת באיזור התעשייה לבנין משרדים 

 מקומות חניה שם.
 

 אריה פכטר:
 י זה מטריד.גם אות
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 נבון קצב:
אני חייב לעזוב את הישיבה ואני מאשר את כל מה שבהמשך על סדר היום, 

 חוץ מהסעיפים שאתה מביא בנוסף ואני לא יודע עליהם.
 

 יעל מידן ברק:
ישנו נושא שרציתי להעלות ובכוונה בחרתי שלא להעלות את זה באמצעות 

מספיק כדי להיות בפרוטוקול. זה  כי זה דברים רגישים אבל חשובים שאילתא
דברים שנאמרים על מנת להביא לשיפור. אני שומעת ומקבלת הרבה תלונות 

מתושבים בנושא פרסונאלי, בנושא של מנהלי מחלקות ומדובר במנהלת 
מחלקת המיסים ובמהנדסת המועצה. תושבים יוצאים פגועים מהמחלקות 

ק על תושבים, לדבר אליהם האלו. אותן מנהלות  מחלקה מרשות לעצמן לצעו
את זה באופן אישי על בשרי והעדפתי להחליק  בצורה לא הולמת, אני חוויתי

את זה כדי שלא תהיה מריבה אישית. אני לא מבקשת תשובה במקום, אני 
צם באה להעלות תחושות של תושבים שיוצאים פגועים, לא נותנים להם עב

 לשאול שאלה ולא נותנים תשובות.
ל שאלה והוא לא הבין טוב, הוא לא אמחלקת ההנדסה ושואדם נכנס ל

מהנדס, שואל שוב, היא צועקת עליו במקום להסביר שוב. אני חושבת שיש 
י אלה להתייחס בצורה ראויה תמקום לראש המועצה להנחות את ש

 לתושבים, קצת יותר סבלנות ויחס מתאים ומבלי להרים קול.
 

 :אריה פכטר
ול הייתה מאת התפקידים הכי קשים במועצה ואתלמהנדסת וליפה מוסרי יש 

לנו ישיבת מנהלים ואני אמרתי שם לפני כל המנהלים, אני רוצה שנדבר כולנו 
מבלי להרים קול ובצורה  אלתושב בצורה מכובדת. אפשר גם להגיד ל

 מכובדת.
 

 אני עובר לסעיף הבא שעל סדר היום
 

 .מישיבת המועצה הקודמת 11/12אישור פרוטוקול 
 
 שה חכים:מ
יעל מידן ברק, העבירה מסמך עם בקשה להוסיף מספר דברים לפרוטוקול  

 ולתקן מספר טעויות.
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אני עדכנתי בישיבה הקודמת לגבי מכרז פינוי אשפה וגזם שעלות ההיטלים 
 12נחתם החוזה העלות הייתה  0222לטון כאשר בשנת ₪  120לחיריה זה 

לטון ₪  42הוא  0212ההטמנה נכון לינואר שקלים לטון. יעל מעירה שהיטל 
לא פירטתי ₪,  120לטון. זה נכון ואני כאשר אמרתי ₪  12יהיה  0211 ומינואר

 0222לטון, כאשר בשנת ₪  120אבל כל ההיטלים כולל היטל הטמנה כיום הם 
 ₪. 12היה רק היטל הטמנה והוא היה 

 
 יעל מידן ברק:

 .110-ל₪  12-רת שהייתה עליה מצריך להעמיד דברים על דיוקם. אתה אמ
 

 משה חכים:
אולי טעיתי בניסוח בפועל כל טון אשפה שאתה מכניס היום לחיריה עולה 

לא היו  0222כולל היטל כניסה, היטל הטמנה והיטלים נוספים שבשנת ₪  120
 בכלל.

 
 יעל ברק מידן:

חודשים ממועד  6בנושא התקנת מעלית, הצבענו שהמעלית תותקן בתוך 
 עה וזה לא הוכנס לפרוטוקול.ההצב

 
 משה חכים:

עליתם הצעה כזו, אבל הסברתי לרוטברט שזה לא משנה כלום, מפני הנכון ש
שקודם צריך חברה זוכה ואחר כך היא תזמין מעלית מתאימה מחו"ל וזה 

 לוקח זמן ולכן אין טעם לקבוע מועד.
 

 :אריה פכטר
למרץ פותחים בין היתר  1-בתחילת הישיבה קיבלתם זימון לועדת מכרזים וב

 מכרז למעלית אז על מה הויכוח בכלל?
 

 :משה חכים
אם זה כל כך משנה לך אז נכתוב בפרוטוקול שהייתה הצבעה והמועצה 

 ומרחודשים תותקן מעלית. כדי שאחר כך תוכלו ל 6החליטה שבתוך 
 שבזכותכם התקינו את המעלית.

 
 יעל מידן ברק:

לדון בנושא החניות בבית פרל סדאב, מה לגבי ההחלטה מהישיבה הקודמת 
 שאריה התחייב?
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 משה חכים:
 זה נכון, אבל זה מופיע בפרוטוקול.

 
 אריה פכטר:

אני אביא את זה לישיבה הבאה ואני כמעט בטוח שמה שנתנו להם בהיתרים 
 זה מה שהם בנו.

 
 יעל מידן ברק:

ר שאנחנו דבר אחרון, ביקשתי להכניס הבהרה לפרוטוקול אריה פכטר העי
יודעים שמישהו מהמשפחה שלך השתמש במגרש. אבקש להוסיף את 

"מוסך איכות" שהוא חתנו של חבר המועצה  ההבהרה כי מדובר בבעלים של
 אריאל ויסוול ודוד מנישואים של בעלה של חברת המועצה יעל מידן ברק.

 
 אריה פכטר:

 ותוסיף שהוא גם חבר שלי.
 

 מחליטים:    
 שר פה אחד.הפרוטוקול מאו   

 
 אישור פרישתו לגימלאות של גזבר המועצה יהושע מרובקה הסעיף הבא:

 
 כתבתי לכם כל מה שצריך בדברי ההסבר.

שנים במועצה. חלק  17-שנים במשרד הפנים וכ 14-היות ומרובקה עבד כ
 ישולם למועצה ע"י משרד הפנים.  01%מהפנסיה שלו 

ליץ למשרד הפנים על הגדלת אנו מבקשים לאשר את יציאתו לגימלאות ולהמ
  משרתו. הפנסיה תקבע על פי מה שמשרד הפנים יאשר.

במקביל נפנה ונבקש אישור לנחיצות משרה לגזבר על מנת שנוכל לקיים 
 מכרז כדין לגזבר חדש.

 אנחנו עוד ניפרד ממרובקה בצורה מכובדת.
 

 מחליטים:    
 המועצה מאשרת פה אחד יציאת הגזבר יהושע מרובקה   
 לגמלאות וממליצה להגדיל את אחוזי משרתו.   

 
 
 
 



 12 

 
 
 
 
 
 
 

 : מינוי מר משה אלזרט כממלא מקום גזבר והעברת זכות חתימההסעיף הבא
 

הוא  הכוונה כאשר מרובקה יסיים פה ולא לפני, כל זמן שמרובקה עוד כאן
 הגזבר והוא בעל זכות החתימה.

 
 בני שגיר:

 אחרי החופש ואחרי הכל. השאלה שלי מתי הוא יוצא לגמלאות ממש,
 

 משה חכים:
 באוגוסט, ספטמבר.

 
 בני שגיר:

חודשים מאז שמשה אלזרט יקבל זכות חתימה, לסיים  2כי אתה חייב בתוך 
 את נושא המכרז.

 
 משה חכים:

 נכון, ויש אפשרות לשר הפנים להאריך עוד את התקופה.
 

 מחליטים:    
 מלאהמועצה מאשרת פה אחד את מר משה אלזרט כמ   
 מקום גזבר ובעל זכות חתימה לאחר שמרובקה   
 יסיים את חופשתו בכפוף להוראות החוק.   

 
 נוספים.₪  1222-הגדלת התמיכה למרכז החסד ב סעיף נוסף:

 
. לאחר בחינה 0212לשנת ₪  01,222כזכור לכם לעמותה אושרה תמיכה בסך 

 1,222-ב י שיש מקום להגדלת התמיכהלעומק של פעילות העמותה, החלטת
 ₪. 22,222נוספים ובסה"כ ₪ 
 

 מחליטים:     
 1 –בעד הגדלת התמיכה    
 יעל מידן ברק 1 –נמנעת    
 ההחלטה התקבלה ברוב קולות   
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 : השתתפות המועצה בהרחבת מבנה המתנ"ססעיף אחרון
 

התנאי ₪. מליון  4המתנ"ס הגיש בקשה לקרן היסוד לקבלת תרומה על סך 
לדיון באישור ההלוואה מותנה בהתחייבות המועצה והמתנ"ס של הקרן 

 על המועצה לאשר הסכמתה להשתתף  ₪.  122,222-להשתתף כל אחד ב
 ולצרף לבקשה את התחייבותה.₪  122,222-ב
 

 יעל מידן ברק:
 .זה בסדר אבל לא בצורה הזאת

 
 אריה פכטר:

 מה זאת אומרת?
 

 יעל מידן ברק:
 אפילו אישור עקרוני, זה התחייבות.₪ מליון  1/0אנחנו צריכים להתחייב על 

 
 אריה פכטר:

 אתם יכולים להצביע נגד אין לי בעיה עם זה.
 

 מחליטים:    
 המועצה מאשרת ברוב קולות את ההתחייבות לקרן    
 היסוד להרחבת המתנ"ס והשתתפות המועצה בחצי   
 מהעלות₪ מליון    
 1 –בעד    
 יעל מידן ברק 1 –נמנעת    

 
 

 תודה לכולם, אני נועל את הישיבה.
 
 
 
 
 

____________      ___________ 
 אריה       פכטר      משה        חכים

 ראש    המועצה      מנכ"ל   המועצה 


