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יצחקגולברי–ראשהמועצה
דודוסלע–חבר
מנדירבינוביץ–חבר
יוסיברקן–חבר
מאירחסן–חבר
עופרגואטה–חבר
אביקולמן–חבר
יצחקגלאם–חבר
איילאלבלק–חבר
מנחםבנימין–חבר
שביטמס–חבר
יוסיברק–מנכ"ל
יזהרקמחי–גזבר
עו"דסומךחן-יועמ"ש
סדר היום והחלטות

יצחק גולברי: אנימתכבדלפתוחאתישיבתהמועצהשלאמןהמניןומבקשלמסורדיווחלחברים:היום
התק יים ביקור של אנשי משרד החינוך ובו דובר על היערכותנו לקראת בניית בית ספר תיכון ,כמו כן,
התקייםסיורלידהדסים.דברנוסף,בענייןרמתאמיר– ישיזמיםהמוכניםלשלםהוצאותפיתוחעפ"י
תעריפיחוקיהעזרשחוקקנובמועצה,ההסכמיםעםהיזמיםיובאולדיוןואישורהמועצה.
ניגשברשותכםלסדרהיום.
סעיף מס'  – 2מינוי סגנים לראש המועצה
יצחק גולברי: אנימציעלמנותאתהחברעופרגואטהכסגןומ"מבפועלבשכר,אתמנדירבינוביץכסגן
ראשהמועצהבתואר,ואתדודסלעכסגןראשהמועצהבתואר.
מנחם בנימין: נכוןלהיום,עפ"יכלהכלליםלמינויסגניםבשכר,לראשהרשות איןסעיףתקציבי,אני
מקריאלכםאתהנוהלעפ"יחוזרמנכ"למשרדהפניםומצרףאותולפרוטוקול.
הצעתראשהמועצהאינהראויהואינהחוקית.
אנימסכיםעםדברימנחםואניחושבשההצעהצריכהלהידחות,כמובןשלאקיבלנושום
שביט מס:
חומרלפניהישיבהוזהבניגודלנוהל.
יצחק גולברי: בתקציב  2007ו - 2008 משרת הסגן בשכר לא תוקצבה ,אני מתכוון לתקצב אותה
בתקציב2009ואזהסגןיוכללמלאאתתפקידובשכר.
עפ"יחוזרמנכ"ללאקוימוכלהתנאיםלדיוןומינויסגןראשמועצהבשכר.
שביט מס:
אנימציעלדחותאתהדיוןעדאשריוצגו כלהמסמכיםעפ"יחוזרמנכ"ל,אנימבקשלהוסיףשאםיאושר
המינויידועשמרגואטהלאיוכללקבלתשלוםרטרואקטיבי.
חן סומך:התייחסותיהנהלפרוטוקולהישיבהואבקשכידברייירשמוכלשונם.
עלפניהדבריםעולהכיאיןלמועצהכיוםתקציבלתשלוםלסגןבשכר,לאבתקציב,2008וגםלאבתקציב
 2009שטרםאושר.רקלאחרשיאושרבמועצהתקציבלשנת 2009אשריהיהבוסעיףתקציביברור
לתשלוםשכרלסגןראשמועצה,והגזבריתןאתאשורולכךשהמקורהתקציביקייםויכוללתמוךבהוצאה
לאורךהזמן,ויתמלאוכלהתנאיםהמתליםהאחריםאשרנקבעובחוזרמנכ"למשרדהפנים1/2009,ניתן
יהיהלפנותלמשרדהפניםבבקשהלאשרשכרלסגן.


1

עד למילוי כל התנאים דלעיל המשמעות של החלטת המועצה הנה דקלרטיבית בלבד ,ואין לה כל נפקות
מעשית.
ככלשמשרדהפניםיאשראתהתשלום,יהיהעלהמשרדלקבועאתמועדתשלוםהשכר.
לח"מלאידועעלאישוררטרואקטיבילתשלוםשכרשנותןהמשרדוקרובלוודאישזהיהיההמצבגםכאן.
יצחק גולברי: אנימבקשלהעמידאתהצעתילהצבעה.
בעדאישורמינוישלגואטהעופרכסגןומ"מראשהמועצהבפועלובשכרומינוישלדודוסלעכסגןבתואר
ואתמנדירבינוביץכסגןבתואר.
הצביעו 7חבריםבעד :יצחקגולברי,דודוסלע,עופרגואטה,מאירחסן,מנדירבינוביץ,יוסיברקןויצחק
גלאם.
הצביעונגד:אביקולמן,שביטמס,מנחםבנימיןואיילאלבלק.
סעיף מס'  – 2האצלת סמכויות לסגני ראש המועצה
יצחק גולברי: אנימציעלהאצילסמכויותלסגניראשהמועצהכדלהלן:
עופרגואטה–בנושאידת,רווחהומשרדהשיכון.
מנדירבינוביץ–בנושאיחינוךופעילותמולמשרדיהממשלהבתחום.
דודסלע–בנושאשפ"ע,איכותהסביבהופעילותמולמשרדיהממשלהבתחום.
אנימעמידאתהצעתילהצבעה:
בעדהצעתראשהמועצההצביעו 6חברים:יצחקגולברי,דודוסלע,מנדירבינוביץ,מאירחסן,יוסיברקן,
עופרגואטה.
נגדהצעתראשהמועצההצביעו3חברים:מנחםבנימין,שביטמס,איילאלבלק.
נמנע1:אביקולמן.
הצעת ראש המועצה אושרה.
סעיף מס'  – 9מינוי ועדת חינוך יישובית
יצחק גולברי: אנימציעלמנותאתמנדירבינוביץכיו"רועדתהחינוךהיישוביתובהרכבשל15חברים.
חבריםנוספיםבועדההם:שביטמס,עופרגואטהואיילאלבלק.
פה אחד אושרה הצעת ראש המועצה
חבריהמועצהמתבקשיםלמסורשמותשלחבריםנוספיםבוועדה.
סעיף מס'  4מינוי ועדת תמיכות בחינוך
פה אחד הוחלט למנות ועדת תמיכות בחינוך בהרכב כדלהלן:
יו"ר: עופרגואטה
חברים: מנחםבנימין
מנדירבינוביץ

אביקולמן
דודוסלע
חבריםנוספיםבוועדה:אנשימקצועבמועצהמאגףהגזברות,החינוךוהרווחה.
סעיף מס'  – 5מינוי ועדת שפ"ע ואיכות הסביבה בהרכב של  22חברים :
פהאחדהוחלטלמנותועדתשפ"עואיכותהסביבהבהרכב11חברים.
יו"ר: דודוסלע
חברים: יוסיברקןואיילאלבלק.
חבריהמועצהמתבקשיםלמסורשמותשלחבריםנוספיםבוועדה.
סעיף מס'  – 6מינוי נציג מועצה כמ"מ ראש המועצה בועדת שרונים לתכנון ובנייה.
יצחק גולברי :אנימציעלמנותאתדודוסלעכנציגומ"מראשהמועצהבשרונים
אנימציעלמנותאתאביקולמן.
שביט מס:
בעד הצעתו של ראש המועצה הצביעו  6חברים :יצחק גולברי ,עופר גואטה ,דודו סלע ,מנדי רבינוביץ,
מאירחסןויוסיברקן.
נגד:4חברים:אביקולמן,שביטמס,מנחםבנימיןואיילאלבלק.
הצעת ראש המועצה אושרה.
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סעיף מס'  :7מינוי נציג ציבור בוועדה לקבלת עובדים
מנכ"להמועצהמקריאלחבריםאתהנוהללמינוינציגציבורבועדותהבחינהלקבלתעובדים.
יצחק גולברי:אנימציעלמנותאתיזהרשי.
אבי קולמן:אנימציעלמנותאתדנהבכור.
בעד הצעת ראש המועצה : 6חברים :יצחק גולברי ,עופר גואטה ,יוסי ברקן,דודו סלע ,מאיר חסן ומנדי
רבינוביץ.
נגד:5חברים:שביטמס,איילאלבלק,מנחםבנימין,אביקולמןויצחקגלאם.
הצעת ראש המועצה אושרה.
סעיף מס'  -8מינוי הנהלת מועצה – ועדת כספים
יצחק גולברי: אנימציעלמנותהנהלתמועצה שתשמשגםכועדתכספיםבהרכבכדלהלן:יו"ר– יצחק
גולברי,מנדירבינוביץ,דודוסלע,מאירחסן,יוסיברקןועופרגואטה.
בעדהצעתושלראשהמועצההצביעו6חבריםשהוצעולעיל.
נגד5חברים:אביקולמן,איילאלבלק,שביטמס,מנחםבנימיןויצחקגלאם.
הצעת ראש המועצה אושרה.
סעיף מס'  – 9אישור תברי"ם
 9.1 אישור הגדלת תב"ר מס"-692בנייתאולםספורט,מסך9,650,000₪
לסך10,650,000,₪התוספתעלסך1,000,000,₪המימוןמכספיםשיתקבלובקרןעבודות
הפיתוח.
שביט מס:כלהדיוןבתברי"םלאעונהלהנחיותמשרדהפניםולכןלאניתןלדוןבהםכיווןשלא
נדונובועדתהכספים,קחובחשבוןשישחיובאישי.
מנחם בנימין: אנימציעשסךכלעלותהפרוייקטלאתעלהללאאישורמועצהעל9,650,000
₪,במידהויתקבלוכספימשרדהשיכון.
בעדאישורהתב"ר6חברים:יצחקגולברי,עופרגואטה,דודוסלע,מנדירבינוביץ,מאירחסן
ויוסיברקן.
בעדהצעתמנחםבנימין:1חבר.
התב"ר אושר.
 9.2אישור הקטנת תב"ר מס" 676–כיכרלבהמושבה,מסך1,338,000₪לסך1,292,000₪
סךשל46,000₪יוחזרלקרןעבודותפיתוח.
אישור תב"ר מס' 765–השלמתעבודותפיתוחכיכרידלבניםע"ס366,000ש"ח,
מקורותהמימון:
מענקפיתוחמשרדהפניםלשנת2008ע"ס

320,000ש"ח

מימוןמקרןעבודותפיתוח

46,000ש"ח

סה"כ

366,000ש"ח

שביט מס:אנודניםבמשהושאנולאיודעיםאיךייראה,אםלדוןבצורהענייניתאנומבקשים
להראותלנותכניות,כלהצעהכזאתצריכהלבואקודםלוועדהוהוועדהתמליץ.
בעדאישורהשינוייםבתב"ר676ובעדאשורתב"ר765הצביעו6חברים:
יצחקגולברי,יוסיברקן,דודוסלע,מאירחסן,מנדירבינוביץ,עופרגואטה.
נגד:אביקולמן,שביטמס,איילאלבלק,מנחםבנימין.
התברי"ם אושרו.
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9.3שינויים בתב"ר מס"792מסךשל1,480,000₪לסךשל2,000,000₪כדלהלן:הגדלת
סךההכנסותממש"התחבורהמ350,000₪ל1,050,000.₪
הקטנתהשתתפותמקרנותהרשותמסך1,130,000₪לסךשל950,000.₪
בעדאישורהתב"רהצביעו6חברים:יצחקגולברי,דודוסלע,מנדירבינוביץ,עופר
גואטה,יוסיברקןומאירחסן.
נגד:אין
נמנעו:שביטמס,אביקולמן.
התב"ר אושר.
גולברי:אנימבקשלהודיעלחבריםשאנומארגניםלחבריהמועצהסיורבקדימה-צורן,המועדיתואם
עמכם.

אנינועלאתהישיבה.





ח ת ו ם

_____________________
יצחקגולברי–ראשהמועצה

________________________
יוסיברק–מנכ"להמועצה
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