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פרוטוקול 23/15
מישיבת מועצה מהמניין אשר התקיימה ביום שלישי
כ"א בחשון תשע"ו 03 ,בנובמבר 2015
נוכחים :אריה פכטר ,אפרים ז'ילוני ,שמואל ישראל ,מזל שאול ,יעקב פרידמן,
יובל בן-בסט,משה לרנר ,אוריאל תנעמי ,יעל מידן ברק .
חסרים  :יוסף מגנזי ,אליהו פילורזדה.
הישיבה התחילה בשעה 19:10
19:40
והסתיימה בשעה
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מישיבת מועצה קודמת . 22/15
 .2אישור מסגרת המועצה לשנת  2016על סך  ₪ 1,425,000בכל בנק (פועלים
ולאומי)
 .3אישור המועצה להגדלת שכרה של מנהלת מח' החינוך הגב' סימה פנדו
בהתאם לאישור משרד הפנים ב  5% -מ  60% -ל  65% -משכר מנכ"ל
החל מיום ..01.08.15
 .4חידוש מינוי דירקטורים לחברה הכלכלית אשר הסתיים לשלוש שנים
נוספות.
אריה פכטר:
אני פותח את ישיבת המועצה ושולח החלמה מהירה לאלי פילורזדה ויוסף מגנזי
שישובו לאיתנם ומזל טוב ליעל להולדת הבת שתגדל אותה ותזכה להינות ממנה.
אורי תנעמי :
מה עם השאילתות ששלחנו?
חכים משה :
לצערי לא הגיע אלינו כלום.
יעל מידן ברק :
אני שלחתי למועצה ולאורי ,ולאורי זה הגיע ,וגם קיבלתי אישור.
חכים משה :
איך קיבלת אישור כשציפי כבר שבוע לא נמצאת בעבודה?
אני מציע לכם לשלוח את השאילתות למייל של ראש המועצה וגם לוודא טלפונית
שאכן השאילתות הגיעו.
אריה פכטר :
זאת לא הפעם הראשונה ,ואתם לא לומדים וחבל.
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סעיף מספר : 1 -
אישור פרוטוקול מישיבת מועצה קודמת . 22/15
.
מחליטים
הפרוטוקול מאושר ברוב קולות
אורי תנעמי ויעל מידן ברק נמנעים מפני שלא השתתפו בישיבה.
סעיף מספר : 2 -
אישור מסגרת המועצה לשנת  2016על סך  ₪ 1,425,000בכל בנק (פועלים ולאומי)
מחליטים:
אישור מסגרת המועצה לשנת  2016בסך  ₪ 1,425,000בכל בנק (הפועלים ולאומי)
מאושר פה אחד.
סעיף מספר : 3 -
אישור המועצה להגדלת שכרה של מנהלת מח' החינוך ב  5% -נוספים משכר
בכירים .סימה החליפה את סמי עטר שבזמנו קיבל  75%משכר בכירים.
אורי תנעמי :
כאשר הוא פרש ?
אריה פכטר :
כאשר הוא סיים את תפקידו ,סימה התחילה ב  60% -והסתבר שזה פחות מהשכר
שקיבלה כמנהלת בית ספר
אורי תנעמי :
למה לא נשארה בבית הספר ?
אריה פכטר :
כי אני רציתי אותה לתפקיד מנהלת מחלקת החינוך שתיתן שרות טוב לכל הישוב,
ואכן היא עושה עבודה טובה מאד.
מחליטים:
המועצה מאשרת פה אחד הגדלת שכרה של מנהלת מחלקת החינוך הגברת סימה
פנדו ב  5% -נוספים ל  65% -משכר בכירים החל מתאריך .01.08.2015
אורי תנעמי :
מה המקסימום שהיא יכולה להגיע ?
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אריה פכטר :
עד  70%אולי  75%משכר בכירים.
חכים משה :
כמובן אם לא ישנו ,כי כל כמה שנים משרד הפנים מוצאים טבלה חדשה ,כיום
קיימות כבר  3טבלאות שונות ,למשל זה שיחליף אותי לא יאשרו לו מה שאושר לי
בזמנו.
אורי תנעמי :
טוב ,זה ברור.
סעיף מספר : 4 -
חידוש מינוי הדירקטורים לחברה הכלכלית אשר הסתיים לשלוש שנים נוספות.
נתבקשנו לאשר מחדש ולדאוג לייצוג הולם של נשים ולכן אני מציע את האנשים
הבאים כדירקטורים :
א .חברי מועצה
אריה פכטר
מזל שאול
אוריאל תנעמי
משה לרנר
ב .נציגי ציבור
בוריס קלמן
בן ציון דיאמנט
אלי טיאנו
ליטל יעקובוביץ’ דרעי
ג .עובדים מתוקף תפקידם
משה חכים  -מנכ"ל
משה אלזרט  -גזבר
מריאנה אשכנזי  -מהנדסת
על פי התקנון צריכים להיות  11דירקטורים סה"כ לא פחות ולא יותר.
מחליטים
המועצה מאשרת פה אחד את הצעת ראש המועצה למינוי הדירקטורים בחברה
הכלכלית
אורי תנעמי
במצב שנוצר שיש חוסר בטחון אצל התושבים ובכל המדינה ,כאשר במצב הנוכחי
זה יכול לקרות בכל מקום ,אני מבקש לדעת איך פעלה המועצה בעניין.
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אריה פכטר :
אורי דיבר איתי פעם או פעמיים בנושא ,ואכן תגברנו היכן שראינו לנכון את
המוסדות בעובדי מועצה.
יורם אורבך :
בכל בית ספר יש מאבטח חמוש ,בנוסף כל בוקר כאשר התלמידים מגיעים יש ליד
מעברי החצייה הקרובים לבית הספר פקחים של המועצה .הוספנו עובדי מועצה
בגני ילדים בשעות שהילדים מגיעים ועוזבים ,ובנוסף ישנה הניידת שמסתובבת כל
הזמן בישוב ופוקחת עין .פנינו לכל ההורים וביקשנו שיתנדבו לעמוד  1/2שעה
בבוקר בגן הילדים היכן שהילד שלהם נמצא ,לצערי אף אחד לא נענה ,אבל כולם
יודעים לקטר ולצעוק .מפקד המחוז תגבר אותנו בניידת נוספת ,בסוף שבוע שעבר
הם הורידו את הכוננות ועכשיו הם שוב בדיונים ויתכן שנקבל חזרה את הניידת
הנוספת.
יובל בן בסט :
קודם כל בעניין הביטחון ,כל הכבוד.
אורי תנעמי :
רק רציתי להוסיף שאני מוכן לתרום מזמני ולשמור פעם או פעמיים בשבוע בגן
ילדים אם תצטרכו.
יעקב פרידמן :
גם אני מצטרף.
יובל בן בסט :
בנס ציונה עשו מודל שברגע שמקימים גינה חדשה נותנים לתושבים בסביבה לבחור
בין  3 - 2מתקנים ,איזה מתקנים מתאימים להם .זה מחזק את הקשר בין התושב
למועצה.
אריה פכטר :
אני חושב שהרעיון הוא טוב ,וכאשר יהיה אקטואלי נפעל בהתאם.
דבר אחרון ,בפארק בכניסה לאזור אני מאמין שתוך חודש השלב הראשון יסתיים.
ממחר מתקינים שם מצלמות ותאורה.
יובל בן בסט :
באפריל  2014היו פה פלוטקין ושותפיו ,ואני חושב שהגיע הזמן לפגישה חוזרת על
מנת לראות אם התקדמו הדברים שאנשים ידעו ולא יחיו באוויר.
אריה פכטר :
אין בעיה ,נקרא להם לשיחה ולהבהרה .אנחנו עושים תוכנית מתאר לישוב ,ושום
דבר לא יבנה כל עוד לא יכנס לתוכנית המתאר .יש לנו בדצמבר ישיבה בועדה
המחוזית והם רוצים לעשות מפגש עם התושבים בינואר פברואר.
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יעל מידן ברק :
אני מבקשת לידע אותי.
אריה פכטר :
נדמה לי שזה צריך להיות בתחילת דצמבר ,תתקשרי ללאה היא תגיד לך בדיוק.
תודה לכולם אני נועל את הישיבה.

______________
חכים
משה
מנכ"ל

המועצה

______________
פכטר
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ראש

המועצה

