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 דיונים והחלטות: 
 5/08והנהלה מס'   7/08. אשור פרוטוקול מליאה מס' 1
 קיבלתי הערות לפרוטוקול, מעמי הולנדר בקשר לרכב של  סגן ראש     –אהרון בז'רנו    
 - רכב  לסגן ראש המועצה רק  לאחר שיאושר שכרו עלהמועצה, שדיווחתי על כך שנשכור   
 ידי  משרד הפנים.שלמה נוסע כיום ברכב לא של המועצה בעבודתו במועצה.   
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הערה נוספת מאיציק סימן טוב בנוגע לעלות הבג"צ היה לי דו שיח  עם אבי כהן והוא שאל  

 ₪ שכר טרחתו של  פרופ' בנדור.  100,000 -ות היא כ אותי על העלות ואני עניתי לו כי העל
 

לוין   המועצה    –ראובן  ראש  סגן  את  להעסיק  איך  דרך   נמצא  לא  יחליט  עד שהבג"צ  למה 
 בתשלום. 

 
 לא  ניתן  להחזיר אפילו  הוצאות רכב. – אהרון בז'רנו 

 
הבג"צ קח סגן  כדאי שאם יש בעיות, תדווח לנו ואנחנו נסייע לך.  עד לאשור    – טוב יצחק  -סימן 

 ללא שכר, ביקשתי  זאת גם בישיבת המועצה הקודמת.
 

בז'רנו   בסגנים    –אהרון  צורך  ואין  סגן ראש המועצה  לבין  ביני  עבודה מסודרת  עשיתי חלוקת 
 נוספים. 

 
₪ של הגשת הבג"צ.  אני מבקש    100,000בדיון ובהקלטה דווחת על  התשלום בסך    –אבי כהן  

  70,000כדי שאני אוכל להיות  חלק ממשיב בבג"צ. ידוע לי שהוצא גם  להודיע לי  על הגשת הבג"צ  
 ₪ בנושא סגן  ראש המועצה. 

 
עו"ד פורז ניסה שנה שעברה לפני הבחירות להסדיר את מספר התושבים במועצה,    –אהרון בז'רנו  

 בין השאר כדי לפתור את בעית הסגן. 
 

 במשותף עם המליאה. ועדת ההנהלה צריכה להתכנס  בנפרד  ולא   –עמי הולנדר  
 

שנים  לאחד את ישיבות ההנהלה והמועצה, זה    10-המליאה סיכמה כבר  לפני כ   -אהרון בז'רנו   
 עובד טוב לאורך כל השנים.

ידי  -מי בעד אשור הפרוטוקול? נערכה הצבעה לאשר את  הפרוטוקול בכפוף לתיקון  שהוצע על 
 עמי הולנדר בנוגע לרכב הסגן. 

 
 ים חבר 21בעד  הצביעו 

 טוב ודני מנהיים(.-חברים )אבי כהן, יצחק סימן 3נגד הצביעו 

 אושר. –   6/08והנהלה  8/08: פרוטוקול מליאה החלטה

   2009אשור מסגרת אשראי בנקאי לשנת   .2
  2ידי הבנק לאשר את מסגרת האשראי, בסך  - אחת לשנה אנחנו נדרשים על  – דורון כהן  

עושים בזה שימוש רב, זה משמש כרשת  מליון ₪  כפי שהיה בשנים קודמות, אנחנו לא  
 בטחון ליום שנצטרך, אם נצטרך. 
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 כמה זה עולה? – טומי שני 

+ בנוסף עמלה על  הקצאה. המסגרת לא מנוצלת כמעט  בכלל,   לאחר  2פרים –דורון כהן  
 אשור המועצה צריך אשור של משרד הפנים. 

 
 שצ'קים לא יחזרו.  מציע כן לאשר, כדי –מאיר דור  

 
 מי בעד אשור מסגרת האשראי?  – אהרון בז'רנו 

 
 מליון ₪. 2, בסך 2009פה אחד אושר מסגרת אשראי בנקאי לשנת  החלטה:

 

  6/08הצגת דו"ח רבעוני   .3
ממועד שליחת הדו"ח הרבעוני אליכם  ועד היום הגיע גם דו"ח  רבעוני מאושר    – דורון כהן  

הרבעון הוא בגרעון כי יש חייבים אשר לא משלמים לנו כמו  ממשרד הפנים, אשר דומה לו.  
 קולחי השרון,  יש לנו ויכוח איתם  על תשלום ארנונה. 

 
 באחת המליאות הבאות אני אדווח על כל  החברות.  – אהרון בז'רנו 

 
ההשקעות שלנו מראות כי קרנות הפיתוח שמורות ולישובים יש כסף לעבודות    –דורון כהן  

 פיתוח בישוב. 
 

 כדאי להכניס את הכסף למק"מ, באי הוודאות ששורר כיום במשק.  –תומר צימרמן  
 

   2009אשור צו ארנונה  .4

.  יש עתירה נגד   4.57%ידי משרד הפנים הוא - עדכון צו הארנונה שאושר על –דורון כהן  
אביב אשר טוענת כי  מנגנון החישוב הוא שגוי. משרד הפנים ומש"מ טוענים  -עירית תל 
 הוא נכון. שהמנגנון  

מבקש את אישור המליאה שכפוף לתיקונים של משרד הפנים  נאשר את צו הארנונה כפי  
 . 2009שהוצג, לשנת  

 
 אנחנו נאשר בכפוף לשינויים שיהיו אם יהיו ממשרד הפנים. – אהרון בז'רנו 

 
 האם יש שינוי בסווג או סווג  חדש?   –נוגה פז  

 
 לא. –דורון כהן  

 
 להנחות? מה בנוגע  – גדעון אליאסף 
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 כל ההנחות שניתנו שנה שעברה ינתנו גם השנה.  –דורון כהן   

 



 מבקש שההנחה של  הגמלאים  תכתב  בצו הארנונה.  –אבי כפיר  
 

 בכפוף לעדכון משרד הפנים.  2009מי בעד אשור צו הארנונה לשנת   – אהרון בז'רנו 
 

 חברים   10נערכה הצבעה: בעד  הצביעו  
 טוב, אבי כהן ודני מנהיים( -חברים ) יצחק סימן  3נגד הצביעו                            
 )גדעון אליאסף(  1 – נמנע                            

 אושר.  -בכפוף לתיקונים של משרד הפנים   2009צו ארנונה  החלטה: 
 

 אשור דירקטורים בחברות המועצה  .5
ש המועצה הצעתו למינוי דירקטורים בחברות של  ידי  אהרון בז'רנו, רא-מוקראים על

 המועצה. 
 

 יש לנו נושאים דחופים שצריך לאשר אותם עוד השנה בחברות.  –כהן דורון  
 

נציגי    1/3עובדי מועצה בכירים,    1/3נבחרים,    1/3לפי תקנוני החברה:    –עו"ד ישראל נשבן  
 י ציבור בחברות עירוניות. ציבור. כמו כן בעקבות תיקוני חקיקה יש   קריטריונים  לנציג 

 
 זו הצעתי למליאה.  – אהרון בז'רנו 

 
 גם אנחנו רוצים להציע נציגים ולראות את החומר מראש. –סימן טוב  יצחק  

 
 אני אשלח לכם את שמות הנציגים המוצעים.  – אהרון בז'רנו 

 

 צריך יצוג של נשים בחברות.  –עו"ד ישראל נשבן  

ח לכם ואם יהיו הצעות נוספות  תוך שבוע ימים תשלחו  זו הצעתי אני אשל   –אהרון בז'רנו  

 חזרה,  כדי להביא להחלטה ולאישור בישיבה הבאה. 

 אשור תברי"ם  .6
תקציב בלתי רגיל, יש תברי"ם כללים שכל ישוב עושה עבודות פיתוח    – תברי"ם   –דורון כהן   

ח לשנת  שונות, במסגרת קרן השבחות של הישוב. מבקש לאשר את החברות  כתוכנית פיתו 
2009    . 

 
תב"ר מתקני ספורט וגן צבורי חרוצים, אם לא יתקבל   14הכסף של תב"ר   –אבי כהן  

 ממועצת ההימורים זה יפול  כספית  על הישוב? 
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 קודם צריך לקבל אישור מהמליאה  ואז לבקש את הכסף ממועצת ההימורים.  –דורון כהן  

 קציב ממועצת ההימורים ולהעביר את התקציב לחרוצים. כשהמועצה תקבל  את הת
 



 נמצא כאן יו"ר ועד חרוצים אשר יסביר את הצרכים של הישוב.  – אהרון בז'רנו 

  32,00  ₪0 ובנוסף    100,000התקציב הזה הוא של מועצת ההימורים,  כאשר    –שלומי  פוטשניק  
 ש"ח.  ₪132,000 זה מהועד, סה"כ 

 
 ף לקבלת הכסף ממועצת ההימורים. נאשר רק בכפו  –אשר שליין  

 . 2009מי בעד אשור התברי"ם כתוכנית לפיתוח לשנת  – אהרון בז'רנו 

 נערכה הצבעה : 

 חברים 19 –הצביעו  בעד  

 1  -נגד הצביע  

אושרו ואושרה תוכנית    –התברי"ם לפי הנספח שהוצג בפני חברי המליאה ומצורף    החלטה:
 . 2009פיתוח לשנת 

 
 טל ביוב בחרוצים.אשור הסדר פריסת הי  .7

הנושא היה בסדר היום בישיבה הקודמת וזה הועבר חזרה לועד חרוצים, לדיון    – אהרון בז'רנו  
 ואשור בועד. 

 
פוטשניק   ביום    4.4.08ביום    –שלומי  לתושבים  שצריך לשלם.  דרישה  אני    8.5.08נכתב מכתב 

הרבה אליי  פנו  אליי  להפנות  שאלה  וכל  לשלם   בקשתי  שבו  מכתב  ודיברתי    הוצאתי  תושבים 
דווחתי לועד על הנושא ועל   13.6.08איתם, רכזתי  והעליתי את הבעיות בפני המועצה. בתאריך  

הפריסה. גם הועבר לועדת הכספים. בישיבת המועצה, ע"פ הפרוטוקול שקיבלתי השתמע שלא 
 היה דיון בחרוצים. 

 נציגים מחרוצים     2מינינו    6.11.08קיימנו דיון נוסף ביום   13.6.08למרות הדיון בועד ביום  
 נשלח מכתב מנורית נוף על  הפריסה ולא  2.11.08שיאשרו את הפריסות. כמו כן ביום   

 התקבלה כל פניה נוספת מהתושבים. 
 דנתי עם כל משפחה  במה הם   יוכלו  לעמוד, הפריסה  ניתנה רק למי שצריך. 

 
ו שזה לא אושר בועד חרוצים וכעת  בועדת הכספים אשרנו את זה. פה נמסר לנ  –יצחק סימן טוב  

 מסתבר שכן היה דיון בועד חרוצים. 
 

 אפילו אשרנו זאת שוב פעם.  –שלומי פוטשניק  
 

 הנושא לא עלה בועד,  מי יקבל את ההנחה?   –אבי נוף  
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 אנחנו לא מנהלים את ועד חרוצים.  – יוסי תאט 

 
 את ועד חרוצים.המועצה לא צריכה לנהל   –מאיר דור  

 



לא ניתן לברר כל שם אנחנו צריכים לוודא שיש צנעת הפרט ושיקבעו קריטריונים    –עמי הולנדר  
 ע"פ חוק צריך לבצע את הביוב בחרוצים.

 
לפי מה ששמענו משלומי פוטשניק  היה דיון בועד, מציע להצביע, לאחר אשור   – אהרון בז'רנו 

 בועדת הכספים על הפריסה. 
 

 מי בעד לאשר  את הסדר פריסת תשלומים בחרוצים  ותחילת עבודת הביוב.  –  נערכה הצבעה

 חברים.  15הצביעו בעד 

 חברים )אבי כהן ונורית נוף(  2הצביעו נגד 

 נמנע )דני מנהיים(  1
 

 אושרה פריסת התשלומים לביוב בחרוצים ותחילת עבודת הביוב בחרוצים.   החלטה: 

 
 
 

 כדורי -מה: רוית ביבס רש     18:05הישיבה הסתיימה בשעה: 

 

 

 

 

N:\WORD\Mazkira3 \6-08הנהלה  8-08פרו. מליאה \ מליאה.doc 

 
   


