
1 
 

 
 ט"תשע, א' סיוןב"ה, 

 2019, יוני 4
 11055-ישיבות מועצה

 
 8פרוטוקול ישיבת מועצה  מן המניין מס' 

 ט"תשע, ל' ניסן, 'א שהתקיימה ביום
 בחדר הישיבות במועצה ( 05/05/19)

 
 ראש המועצה אסף מינצר                    נוכחים:
 חבר מועצה  טוביה ארליך   
 חבר מועצה  צביקה רוזן    
  חברת מועצה  ליאורה ברלינר   
   19:30          חבר מועצה  מנחם לנדאו   
 חבר מועצה  ארי ציגלר   
 חבר מועצה          לירן בן שושן   
  19:50       חברת מועצה  אפרת רוזנבלט   
    מועצהחבר   רחמים אשואל   
  

 
 מנכ"ל המועצה  אסף שפירא  :משתתפים

  יועמ"ש המועצה      עו"ד –אשי דל    
 מהנדס המועצה  אדר' -אסף וולף    
 גזברית המועצה  עתליה צבי   
 מנהלת פרויקטים עו"ד-ענת פרידמן   
 תושבים ואורחים   
      
    

 
 סיכום ישיבה – 8מס'  ישיבת מועצה

 

 

 7אישור פרוטוקול ישיבה מס'  .1
 

 אסף מינצר:
 להצבעה. הערות חברים. אני מעלה את אישור הפרוטוקול לכולם כוללהפרוטוקול הופץ ערב טוב. 

 
 הצבעה:

 רוזן(. , צביקהאשואל , רחמיםארליךטוביה ברלינר, ליאורה מינצר, )אסף  5 –בעד 
 .בן שושן( ציגלר ולירן)ארי  2 – נמנעים 

 
 החלטה:

 על תיקוניו. 7המועצה מאשרת את פרוטוקול מס' 
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 אישורי תב"רים .2
 

  לירן בן שושן:
 

 הזימון לא הופץ מספיק זמן מראש.
 

 :רוזן צביקה
 נדון.מהי דעתך ב טמה עומד מאחורי התקציבים ואח"כ תחלי אני מציע שתשמע

 
 אסף מינצר:

 סדר היום הופץ מספר ימים טרם הישיבה ומי שביקש ממני הבהרות , קיבל בשמחה את המידע.
 ניסיתי לקבוע פעמיים עם לירן אבל הוא לא יכל.

 
 ארי ציגלר:

 איזו העלמת מידע.חלילה על מנת שלא נחשוב שיש כאן מראש לנו זמן להתארגן ינתן אני מעדיף שי
 

 ליאורה ברלינר:
 ברור שיש לתת את כל המידע. אני מציעה שנשמע את התשובות לשאלות שאתה מעוניין לשאול.

 
 לירן בן שושן:

 חבל שאתם לא מפרסמים את כל פירוט המידע לכתחילה כדי לאפשר לנו להבין ולהתכונן.
 

 אסף מינצר:
לא היה מוכן  רצינו להציג היום תוכנית גדולה של שכונה חדשה לדיור לזוגות צעירים, אבל היזם

לישיבה בזמן ולפיכך לא נכנס הנושא שלו לישיבה והתעכבה הוצאת הזימון. חבל לעכב את אישור 
 מדובר  בקבלת כספים ממקורות חיצוניים. כל התקציבים שנועדו לטובת הציבור.

 
 טוביה ארליך:

ישקול בליבו  לעניות דעתי ניתן לקיים דיון, תכלית הישיבה היא לתת מידע לחברי המועצה וכל חבר
כיצד להצביע. אלו סעיפים פשוטים המדברים על הוספת כספים חיוניים ליישוב, כך שגם אם הזימון 

 לא נשלח בדיוק לפי רצונכם, עדיין ניתן לדון בהם בכובד ראש.
 

 ארי ציגלר:
אני מסכים שאת רוב הדברים ניתן לסכם בשתיים שלוש שורות, אך הזימון המופיע בפנינו אינו 

 כל צרכו. מספק
 

  אלש"ח 2,940פיתוח תשתיות ציבוריות ע"ס  .א
 מקור תקציבי: משרד הבינוי והשיכון

 
 אסף מינצר:

המדובר בכספי פיתוח שנתקבלו כתוצאה ממכירת חמשת המגרשים ששווקו לאחרונה. אלו 
כספים שנועדו לסיים את פיתוח התשתיות ליד המגרשים על מנת למסור אותם לזוכים. 

 ף, נשקיע אותו בפיתוח השכונות בהן נמצאים המגרשים.ככל שיישאר כס
 

 מני לנדאו:
מיליון, יהיה צבוע עבור הפיתוח ואח"כ אנחנו נאשר במועצה את  2.9הכסף הזה, בסך 

 העבודות הנדרשות?
 

 אסף מינצר:
כן. בוצעו מדידות וסימונים על מנת למסור את המגרשים. אנחנו עוד לא יודעים מהי עלויות 

 דויקות. אנחנו נדע לאחר תכנון פרטני ונציג זאת לכם.הפיתוח המ
 

 צביקה רוזן:
אנחנו לא דנים כעת בעבודות הפיתוח שיבוצעו בעתיד, אנחנו רק מאשרים כרגע את 
 המסגרת הכוללת ואח"כ נאשר את תוכנית העבודה הפרטנית כמו שעשינו בישן מול חדש.
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 ארי ציגלר:
 עו בכל הכספים הללו.אני מעוניין לדעת אילו עבודות יבוצ

 
 צביקה רוזן:

אנחנו כעת מאשרים  את המסגרת  ואח"כ אנחנו נדון בשאלה מה לעשות בכספים שנותרו 
 לאחר עבודות הפיתוח של המגרשים שנרכשו.

 
 אסף מינצר:

 אנחנו נציג תוכנית עבודה לאישור. טרם הוכנו תוכניות מפורטות.
 

 אסף מינצר:
 אני מעלה להצבעה.

 
 :ארי ציגלר

 זו הצבעה בלתי חוקית.
 

 לירן בן שושן:
 יש המון משמעויות כספיות להחלטות שיתקבלו כאן.

 
 הצבעה:

 
 )לירן בן שושן, ארי ציגלר( 2 –נמנע 
 )אסף מינצר, רחמים אשואל, ליאורה ברלינר, טוביה ארליך, מני לנדאו,  6 –בעד 

 צביקה רוזן(
 

 :החלטה
 אלש"ח.  2,940ת ציבוריות על סך כולל של המועצה מאשרת הוספת תב"ר לפיתוח תשתיו

 
 ע.פ.( 19:51)לירן בן שושן וארי ציגלר עוזבים את חדר הישיבות 

 
 2,775 –יח' דיור ב  12קדם מימון תכנון ופיתוח באזור דיור מוגן +  420 הגדלת תב"ר .ב

 אלש"ח 5,112אלש"ח והעמדתו על סך 
 משרד הבינוי והשיכון –מקור תקציבי 

 
 אסף מינצר:

יחידות הדיור אנו אמורים לקבל הכנסה כספית נוספת כך  12בעקבות שיווק מוצלח של 
שהסך הכולל יהיה כחמישה מיליון שקלים. העבודות יכללו, בין היתר, גידור, סלילת כביש 

 שנמצא בהליכי תכנון  ומדרכות לטובת תושבי שכונת הראשונים והמדורגים.
 

 מני לנדאו:
 יחידות הדיור ששווקו? 12 –הדיור המוגן ל מה הקשר בין הפרויקט של 

 
 ע.פ.( 19:53)לירן בן שושן וארי ציגלר חוזרים אל חדר הישיבות 

 
 לירן בן שושן:

 אני מבקש להמתין ליועץ המשפטי, הוא בדרך לכאן.
 

 מני לנדאו:
 אני באמצע השאלה שלי.

 
 ארי ציגלר:

  צריך להמתין ליועץ המשפטי שיאמר האם הישיבה חוקית.
 

 אסף מינצר:
 לא תהיה בעיה לשנות. –אני אענה לשאלות ואם לא תהיו מרוצים 
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 אסף מינצר:

מני, אני עונה לשאלתך, בבקשה: אישרנו סכום ראשוני לתכנון ושחרור השטח ומשרד 
 השיכון הוא זה שמעניק את הכספים האלו בצורה מלאה ללא השתתפות של המועצה.

 
 

 אפרת רוזנבלט:
חוקית, כפי שהעברתי לכם בכתב. חבל שבחרת לא לתת תשובות לשאלות  הישיבה הזו אינה

במכתבי. אני זכאית לתשובה ממך. ביקשתי לצרף את מכתבי לפרוטוקול הישיבה. בנוסף, 
 חבל שאשי והמנכ"ל לא נמצאים כאן. 

 
 אסף מינצר:

 אשי כבר ענה לך במייל שמועד הישיבה  חוקי..
 

 אפרת רוזנבלט:
ב לכללי המועצות המקומיות )ישיבות מועצה והנוהל בהן(. גם  5 הפניתי אתכם לסעיף

ישיבה שהיא נדחית צריכה להתקיים במועד שנקבע מראש, באותו יום ובאותה שעה של 
אשמח לקבל עדכון לגביי הדיור המוגן והמכרז  -הישיבה המקורית. לגבי נושא התב"ר 

 שהיה בעניינו.
 

 אסף מינצר:
והיועץ המשפטי קבע שהישיבה חוקית. לנושא הדיור המוגן  שאלתך נשאלה בתכתובת מייל

 נתייחס בתום הישיבה. אני מעלה את הנושא להצבעה.
 

 אפרת רוזנבלט:
אני לא אצביע כאשר לא נותנים לשאלות שלי תשובות מפורטות ולאחר שהראיתי כי 

 הישיבה אינה חוקית.
 

 לירן בן שושן:
 לא נתנו לי לדבר ולכן אני נמנע מהצבעה.

 
 אפרת רוזנבלט:

 איאלץ להצביע נגד כי לא קיבלנו עדכון על פרויקט הדיור המוגן. -אם לא אקל מידע 
 

 לירן בן שושן:
 על מה יצא הכסף הקודם, למה יש כאן הגדלה? -בנוגע לתקציב של החמישה מיליון שקלים 

 
 אסף מינצר:

ות, טיפול בנושאי יש קופה כוללת שצריכה להספיק לתכנון, שחרור השטח, טיפול  בעתיק
קק"ל, עבודות פיתוח וכדומה.  התב"ר הזה, לפי משרד הבינוי והשיכון, אמור להיות בסופו 

 . 125/14מיליון שקלים כאשר מביטים באופן כולל על פיתוח כל תוכנית  60של יום 
 

 עתליה צבי:
ווספו מיליון הראשונים שאישרנו היו "על החשבון". עכשיו שנמכרו המגרשים, הת 2.7 -ה

כספים לסכום הכולל. המדובר רק בהרשאה תקציבית, עוד לא קיבלנו את הכספים הללו 
 בפועל. 

 
 ארי ציגלר:
 ?420מה פירוש 

 
 עתליה צבי:

 מספר התב"ר.
 

 ארי ציגלר:
 איך מתבצע החישוב?

 
 
 



5 
 

 אסף מינצר:
משרד השיכון מתחשב בפיתוח ושיווק עתידי ומתחשב בכל התוכנית כולה בהנחה שהיא 

פותח במועד כלשהו בעתיד. כשאני הגעתי לראשונה למשרד השיכון אמרו לי שיש גרעון ת
מיליון שקלים בגין פיתוח שכונת דונה. המערכת של משרד השיכון עושה חלוקה  4של 

רעיונית למגרשים. לאחר התשלום של הזוכה על המגרש נפתחת לנו הזמנה, אנחנו מאשרים 
 פים.תב"ר ואח"כ מקבלים בפועל את הכס

 
 מני לנדאו:

 מדוע הכל מחושב ביחד?
 

 אסף מינצר:
משרד השיכון רואה את התוכנית כפרויקט אחד גדול שמבוצע בשלבים. המועצה ביקשה 
 לבצע את הפיתוח בעצמה, כדי לחסוך כספים, וחתמה על הסכם פיתוח מול משרד השיכון.

 
 מני לנדאו:

 האם אתה יודע איך יתחלקו הכספים?
 

 אסף מינצר:
כספים אמורים לשלם על כל העבודות הנדרשות כמו סלילת וריבוד כבישים, ניקוזים, ה

מדרכות, חפירות וכן הלאה. המדובר כעת רק בקבלת הכסף ולאחר מכן תאושר תוכנית 
 העבודה המפורטת.

 
 לירן בן שושן:

 אישרנו את הנושא של הסניקה כחלק מהתכנון של הפרויקט.
 

 :צביקה רוזן
 טות יועלו לאישורנו. יש רק תב"ע מאושרת על השטח.התוכניות המפור

 
 ארי ציגלר:

 לאסף וולף כבר תוכניות מפורטות אך לא מראים לנו אותן.
 

 אסף וולף:
להכין תוכניות מפורטות.  התב"ע אושרה לפני שנים, חלק מהמגרשים  צריךאמרתי ש

 לביצוע.אושרו לשיווק ע"י משרד השיכון וכעת עלינו להכין תוכניות מפורטות 
 

 גלר:יארי צ
 מדוע כתוב גם דיור מוגן, האם הפרויקט נמכר?

 
 צביקה רוזן:

 זה רק שם התב"ר זה הכל. גבו כבר את הכסף מהזוכים, אנחנו רק מאשרים את קבלתו.
 

 אסף מינצר:
 נועדו לפיתוח המגרשים המידי ומה שיישאר יוקדש לפיתוח השכונה.  ₪מיליון  2.7

 
 ארי ציגלר:

 זה מתחלק?אבל איך הכסף ה
 

 אסף מינצר:
הסברתי ואמרתי שיוכנו תוכניות מפורטות ואומדנים לביצוע עבודות הפיתוח הנדרשות 
למגרשים ששווקו וככל שיישארו כספים נוספים הם יוקדשו לפיתוח השכונה. התוכניות 

 יעלו לאישור המועצה.
 

 אפרת רוזנבלט:
 תכנון סביבו?אבל מה קורה עם הדיור המוגן שהתב"ר מתייחס לפיתוח ו

 
 אסף מינצר:

 אני חוזר ואומר, אפרט בתום הישיבה.
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 הצבעה:

 )אסף מינצר, טוביה ארליך, צביקה רוזן, רחמים אשואל, מני לנדאו( 6 –בעד  
 )לירן בן שושן וארי ציגלר( 2 –נגד  
 )אפרת רוזנבלט( 1 -נמנע  
 שתי.הודעת אפרת רוזנבלט: נמנעתי מכיוון שלא ניתן מידע, למרות בק 

 
 החלטה: 

 12קדם מימון תכנון ופיתוח באיזור דיור מוגן +  420המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר 
 אלש"ח.  5,112אלש"ח והעמדתו ע"ס כולל של   2,775יח' דיור ב 

 
 

  ₪ 9,489,440והעמדתו על סך  ₪ 1,679,600 –הקמת אולם ספורט ב  416הגדלת תב"ר  .ג
 מפעל הפיס –מקור תקציבי 

 
 

 נצר:אסף מי
אושרו לנו כשני מיליון שקלים ממפעל הפיס, אנחנו מקווים שזו תהיה העלות הסופית.  

 האולם כרגע בשלב גמרים ומקווים לחנוך אותו בעוד מספר חודשים.
 

 :רוזנבלט אפרת
 נשמח לראות את התוכנית.

 
 אסף מינצר:

שהו שאלות בהחלט. היה גם סיור בשטח הפרויקטים בנוכחות רוב חברי המועצה. יש למי
 נוספות?

 
 :רוזנבלט אפרת

 מהסיור התרשמתי מאוד. יישר כח.
 

 ארי ציגלר:
 מהו הקול קורא שממנו קיבלנו את הכסף הזה?

 
 אסף מינצר:

. הצלחנו לקבל זכאות לשני אולמות קטנים, חיברנו את שתי  20-20קרן המתקנים 
  ₪טו פיס ושני מיליון ההרשאות לאולם בינוני. זהו איגום של כמה מקורות תקציביים, טו

 מאגרות מבני ציבור.
 

 ארי ציגלר:
 מה המצ'ינג?

 
 עתליה צבי:

כל שנה. אנחנו מאגמים  ₪אין מצ'ינג. למפעל הפיס יש אמות מידה. ניתן לקבל חצי מיליון 
 .2018תקציב של כמה שנים לטובת הפרויקט. אמות מידה עד שנת 

 
 אסף מינצר:

 טודנטים ואנו נכין תוכנית עבודה גם עבור כך.וכן ביקשנו תקציב עבור מלגות לס
 

 ארי ציגלר:
 מהי העלות הכוללת?

 
 אסף מינצר:

 העלות היא בגובה התב"ר. אנחנו לא צופים הגדלה. –מבחינת המבנה 
 

 לירן בן שושן:
 מה ניתן לעשות עם הכספים האלו?
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 עתליה צבי:
 לפי המטרות שמפעל הפיס מאפשר, בד"כ מבני ציבור.

 
 לר:ארי ציג

 למה לא אישרנו מראש?
 

 עתליה צבי:
הכסף ממתין לנו במפעל הפיס ואנחנו מבקשים לצבוע אותו עבור פרויקט  הקמת אולם 

 ספורט.
 

 רחמים אשואל:
 כך היה גם בבינוי בית גיל הזהב.

 
 אריק גרניט:

 מה יהיה כתוב על המבנה?
 

 אסף מינצר:
מת האולם עוד מלכתחילה. אני טוטו פיס. דובר על כך שמפעל הפיס שותף למימון הק

 מבקש להעלות את הנושא להצבעה.
 

 ארי ציגלר:
 אנחנו נצביע נגד משום שאנו ממתינים לחוות הדעת של אשי דל.

 
 ליאורה ברלינר:

 אתה יכול להצביע בכפוף לחוה"ד של אשי.
 

 אשי דל:
 אחר.אתם תוכלו לטעון נגד חוקיות הישיבה גם אם הצבעתם נגד או בעד תב"ר כזה או 

 
 הצבעה:

)אסף מינצר, צביקה רוזן, ליאורה בלרינר, טוביה ארליך, מני לנדאו, אפרת  7 –בעד 
 רוזנבלט, רחמים אשואל(.

 )ארי ציגלר ולירן בן שושן(.  2 –נגד 
 

 החלטה: 
והעמדתו על  ₪ 1,679,600הקמת אולם ספורט ב  416המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר 

 . ₪ 9,489,440סך כולל של 
 
 

 ₪ 17,463,254והעמדתו ע"ס  ₪ 9,379,392בינוי כיתות באולפנה ב  419הגדלת תב"ר  .ד
 משרד החינוך –מקור תקציבי 

 
 אסף מינצר:

אנחנו בונים בימים אלו את קריית החינוך החדשה. מבנה האולפנה מתחלק לשלושה 
ם לבנות . כעת אנו מעונייניA –ומבנה המחוננים  1Dבניינים. אנחנו בשלב השלד של מבנה  

. הבנייה תסתיים בע"ה בסוף חודש אוקטובר לטובת התלמידות שלנו.  2Dגם את בניין 
ללא מצ'ינג ואנו נדרשים להגדיל את  ₪מיליון  10משרד החינוך אישר לנו תקציב של 

 התב"ר בהתאמה. האם יש לכם שאלות? 
 

 לירן בן שושן:
 שי דל.אנחנו מנועים מלהצביע בשל היעדר חוות הדעת של עו"ד א

 
 הצבעה:

)אסף מינצר, טוביה ארליך, רחמים אשואל, ליאורה ברלינר, צביקה רוזן, מני  7 –בעד 
 לנדאו, אפרת רוזנבלט(

 )לירן בן שושן וארי ציגלר( 2 –נגד 
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 החלטה: 
והעמדתו על סך  ₪ 9,379,392המועצה מאשרת את הגדלת התב"ר לבינוי כתות אולפנה ב 

 . ₪ 17,463,254כולל של 
 

 ש"ח 30,000ע"ס  תיבת תיק אב יישובי לחירוםכ .ה
 משרד הפנים-מקור תקציבי

 
 עתליה צבי:

על מנת לקבל את הכסף מחובתנו להגדיל את התב"ר. תיק האב לוקח את כל מכלולי 
 המועצה וקובע כיצד היישוב יתנהל בחירום. אנו נעבוד על פי תיק זה.

 
 אפרת רוזנבלט:

 מה כולל תיק האב? 
 

 אסף מינצר:
 מדובר בתיק מל"ח ליישוב, שהינו ערכת הפעלה לחירום. ה
 

 אפרת רוזנבלט:
פניתי בנושא הבטחוני מספר פעמים. ביקשתי בישיבת המועצה לפני כחצי שנה דו"ח מצב 
מקלטים, שלחתי גם מספר תזכורות בכתב, אך הדו"ח לא נמסר. ביקשתי סיור במקלטים 

רעה קצר מהזמן שלוקח להם להגיע למקלט ולא בוצע. פנו אליי תושבים שלגביהם זמן ההת
הקרוב. מה ההנחיה לגביהם ? יש אנשים שלא מסוגלים להגיע בזמן למקלט מה עושים 

 איתם?
 

 אסף מינצר:
לעניין אוכלוסיות מיוחדות ומבוגרים, מחלקת הרווחה מבצעת הסברה ממוקדת ומציעה 

 גם סיוע.
 

 אפרת רוזנבלט:
לתושבים את דרכי ההתגוננות בחירום? כשרצת  יש לנו מצב חירום, למה לא פרסמתם

 לבחירות יכולת לחלק דלת דלת את הקלפים שלך...
 

 אסף מינצר:
 זהו מצב חירום מדיני, כמה קל להפוך את העניין לדמגוגיה מבחינה אופוזיציונית.

 
 :עתליה צבי

 אנחנו לא מאשרים את תיק האב לחירום בעצמו, רק את התב"ר עבורו.
 

 :אפרת רוזנבלט
 אני לא אשתתף בהצבעה כי לא עונים על השאלות שלי.

 
 עתליה צבי:

אם את רוצה ללמוד מה כולל תיק אב לחירום את יכולה בשמחה להיפגש עם מחלקת 
 הביטחון. כרגע רק מאשרים את התקציב ולא מדברים על תוכן התיק.

 
 הצבעה:

אורה ברלינר, רחמים )אסף מינצר, טוביה ארליך, מני לנדאו, צביקה רוזן, לי 6 –בעד 
 אשואל(

 אפרת רוזנבלט, לירן בן שושן וארי ציגלר. 3 –נגד 
 .לשאלותיי הצבעתי נגד, מכיוון שלא ניתן מענה: רוזנבלט אפרת הודעת

 
 החלטה: 

 . ₪ 30,000המועצה מאשרת תב"ר לכתיבת תיק אב יישובי לחירום ע"ס 
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 לירן בן שושן:
קיבלנו זימון  ₪מיליון  2והלוואה של  ₪מיליון  20אנו בישיבת מועצה עם תב"רים של 

ימים מראש  10בסמוך למועד הישיבה ולא התאפשר לנו לשאול שאלות. החוק מדבר על 
כאשר מדובר בסעיפים תקציביים. ויש כאן משמעויות נרחבות, בעיקר ביחס להוצאות 

 שהמועצה צריכה להוציא. אנחנו מעוניינים להבין על מה אנחנו מצביעים.
 

 אפרת רוזנבלט:
לכללי המועצות המקומיות בנוגע  3-5מועד הישיבה אינו חוקי. )מקריאה את סעיפים 

לישיבות מועצה ע.פ.( נגרמים לי נזקים כתוצאה מהדחיות והביטולים ברגע האחרון כפי 
שפרטתי מקודם. יש מחשבה רבה מאחורי החוקים האלה והמטרה היא שהמחוקק מעוניין 

ללו. ישיבות מתבטלות ונקבעות ברגע האחרון. לא מתאפשר לנו להגן על המועדים ה
שעות קודם. קשה  36להתארגן מספיק לישיבות, למרות שהמחוקק אכן מתיר לפרסם רק 

 כך להתכונן. וכן לא מצורף חומר מספק. 
 

 אסף מינצר:
אנחנו שולחים את הזימון ברגע שיש נושאים. הסיבה היחידה שחיכינו לפרסום הזימון 

ה הרצון להכניס כאחד הנושאים את תוכנית פיתוח השכונה החדשה  וגם כתבתי זאת היית
מכלל הישיבות שהיו עד  90%לחברים. מכאן גם הרצון לקיים שני ימי דיונים. למעלה מ 

היום בשתי הקדנציות שלי אושרו תב"רים לטובת פיתוח היישוב. טוב שנמצאים כאן 
קציבים לטובת התושבים שלנו בגלל ענייני תושבים ורואים את התנגדותכם להוספת ת

פרוצדורה ולמרות שהיועץ המשפטי כבר קבע מראש שמועד הישיבה חוקי . כולנו בעד 
 פיתוח היישוב ואני בוודאי לא מסתיר כל מידע .

 

 :רוזנבלט אפרת
זה כך בכל הישיבות, לא רק לגבי הנוכחית. אנו מעוניינים ללמוד את הנושאים היטב, אך 

 תאפשר כשהזימונים נוחתים ברגע האחרון וללא חומר.זה לא מ
 

 לירן בן שושן:
אני משקיע המון זמן במועצה. אני נמצא פעמיים בשבוע במועצה, כחלק מהנהלת המתנ"ס 

 למשל ואני משקיע גם זמן בקריאת החומר טרם הישיבות. אני בהחלט עובד קשה מאוד.
 

 יעל רוגובסקי:
. פנינו לאסף שפירא וביקשנו להעלות נושא שחשוב לנו. סליחה על ההפרעה באמצע הדיונים

 , החלקה הזו נבנית על מגרשים שקנינו בעבר. 120המדובר בחלקה 
 

 שחר קליין:
אני הבן של חנוך קליין ז"ל. מאז מותו של אבי מנסים למכור את המגרשים הללו, מנשלים 

 אותנו מהמגרשים שלנו, עושים קומבינות על גבינו .
 

 סקי:ארז רוגוב
 המדובר בחבורה של יזמים שמעוניינים לנשל אותנו מרכושנו.

 
 שחר קליין:

מי שמקדם את הפרויקט מתעלם מאתנו, כאילו לא קנינו. הם שיקרו לבית המשפט. חשוב 
לנו כתושבי היישוב שהמועצה תבין שמדובר בגניבה מאתנו ומבקשים שלא תתנו יד לקידום 

 משום שהם מרמים אותנו. 120חלקה 
 

 יעל רוגובסקי:
אנו נשלח לכם מכתבים מפורטים בנושא ותודה לכם על ההקשבה כמו גם סליחה על 

 ההתפרצות.
 

 אסף מינצר:
הנושא שלכם כואב מאוד וכולנו מבינים את המצב אליו נקלעתם. כולנו רוצים לסייע אך 
המועצה במקרה הזה היא רק גוף תכנוני. במועצה הקודמת התקיימו מספר ישיבות 

כנית והמועצה אישרה אותה לצורך דיון במועצה העליונה במינהל האזרחי וכעת היא בתו
ה כזה עשוי לחזור אלינו שוב, אני מניח, עם נמצאת בהליך הפקדה להתנגדויות. מקר

קרקעות פרטיות נוספות הנמכרות באזור ולמועצה אין שליטה על כך. לכן יש לנו יועץ 
משפטי שהפניתי אתכם אליו על מנת שיבחן האם יש עניין משפטי שהמועצה יכולה לסייע 

בית המשפט ולא  בו. בכל מקרה על פניו הפורום הנכון לדון אפקטיבית בטענות שלכם הוא
 המועצה אך אני שוב מבקש להפנות אתכם לשבת עם היועץ המשפטי של המועצה.
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 :יועמ"ש –עו"ד  -אשי דל
 

 אני חוזר לנושא הקודם:
עצם קיום הישיבה, בהתעלם מהנושא התקציבי, אינו בעייתי מבחינה משפטית, הישיבה 

ה. החלטה סבירה היא לדחות נדחתה בשל יום השואה,  לשבוע שלאחר מכן, כלומר לשבוע ז
את הדיון רק בשבוע גם אם יום הדיון אינו היום הקבוע מראש. בבחירה בין קיום החוק 
בעניין השבוע בו תקויים הישיבה לבין קיומו ביחס ליום בו תקויים הישיבה, סביר לשים 

 את מפנה לסעיפים לא –את הדגש על השבוע ובכך למנוע דחיה נוספת של הישיבה. אפרת 
 מתאימים.

 
 אפרת רוזנבלט:

 אתה נתת לי חו"ד באוויר. לא הפנת לשום סעיף חוק.
 

 יועמ"ש -עו"ד -אשי דל
אני חוזר על מה שכתבתי לך במייל. את מפנה לסעיפי חוק לא נכונים. זו התייחסות שגויה 

 א. 5ב מתייחס לסעיף  5לסעיף. סעיף 
 

 :אפרת רוזנבלט
מתייחס לסעיף  (בהן והנוהל מועצה ישיבות) המקומיות המועצות לכללי)ב(  5לא נכון, סעיף 

 )ג(. אני רוצה להקריא שנית את הסעיפים.4
 

 :יועמ"ש המועצה -עו"ד -אשי דל
 אני לא אתייחס לדברייך משום שאת לא מקשיבה ולא מאפשרת לי להשלים משפט.

 
 

 אפרת רוזנבלט:
 למה, כי אתה טועה? רק תודה בטעות ותתקן אותה.

 
 :יועמ"ש המועצה –ו"ד ע -אשי דל

 
לא יוצא  –כל עוד לא נתתי חו"ד בנושא תב"רים להוצאת כספים  -לעניין אישורי התבר"ים 

 ולא שקל אחד.
ימים לעיין בחומר, ידרוש  10אם חוות דעתי תהיה שההחלטות לא תקפות ומי, שלא נתנו לו 

ים. כאשר נדרש הצבעה נוספת, נקיים הצבעה נוספת ורק לאחר מכן נוכל להשתמש בתב"ר
שיקול דעת מחברי המועצה, באם להוציא כסף על דבר א' או דבר ב', אין ספק שהם צריכים 

 עשרה ימים מראש.
הספק שלי מתעורר בנושאים הללו משום שלא מדובר בהוצאה כספית שחברי המועצה 
בוחרים בה ואין בהחלטתם כל השלכה על תקציב המועצה, אלא המדובר רק באישור  תב"ר 

נועד לאפשר שימוש בתקציבים חיצוניים שמיועדים לשימוש המועצה למטרות ידועות ש
 מראש על ידי הגוף המתקצב.

אני מבקש לשבת עם הגזברית וללמוד את התב"רים על מנת לתת תשובה האם מדובר 
 בעניין תקציבי שיש בו שיקול דעת לחברי המועצה..

 
 ארי ציגלר:

 ם עתליה.אני מעוניין להצטרף לישיבה שלך ע
 

 לירן בן שושן:
 אם יש כספי מועצה שאני יכול להחליט להיכן ילכו אז יש לי עניין בנוכחות בישיבה זו.

אני רוצה לראות את הקול קורא, את הכרטסת, את החוזה עם הקבלן וכן הלאה. למשל 
 גיליתי היום שאנחנו מאגמים תקציבים של מפעל הפיס.

 
 אסף מינצר:

 תוכניות לאישור. לכן אנחנו מביאים לכם
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 ליאורה ברלינר:
מה אכפת לכם שקודם נקבל את הכסף ואח"כ נחליט מה במדויק עושים איתו לפי תוכניות 

 מפורטות?
 

 צביקה רוזן:
מיליון שקלים מבלי שנוציא שקל אחד. כל הוצאה שלא אושרה כבר בעבר,  10נותנים לנו 

 תובא לאישור המועצה. אין כאן אירוע בכלל.
 
 

 עתליה צבי, גזברית המועצה, לממונה על הגביה במועצה המקומית אלקנה. מינוי .3
 

 :יועמ"ש המועצה -עו"ד -אשי דל
אני ביקשתי שהמועצה תמנה את הגזברית במינוי רשמי כממונת גבייה של המועצה. הרצון 
הוא להקל על המועצה בגביית ארנונה, בגביית קנסות של ברירות משפט ועבירות מנהליות. 

 משתמשים בכך עבור ענייני ארנונה. בפועל
 

 אפרת רוזנבלט:
 זה במקום חברת הגבייה?

 
 :יועמ"ש המועצה -עו"ד -אשי דל

 לא. חברת הגבייה תהיה צריכה לקבל את אישורה מראש לביצוע כל פעולה.
 

 עתליה צבי:
 היום אני לא יכולה לחתום על עיקול. אסף מינצר רשאי לחתום על כך מתוקף תפקידו.

שאית לקבוע את השומה, לעשות סקר נכסים, אני יכולה לגבות בפועל אבל אני לא אני ר
 יכולה לפעיל את הסמכויות לפי פקודת המיסים גבייה.

 
 

 טוביה ארליך:
 אני מציע שאשי יבדוק את הנושא.

 
 :יועמ"ש המועצה -עו"ד -אשי דל

 בירור. ברגע שהרשות מעקלת התושב יכול לפנות לביהמ"ש ולעצור את התהליך עד
 

 :אסף מינצר
אני מעוניין גם להעלות את נושא אכיפת עבירות הבנייה ותיקבע מדיניות בנדון ואני מציע 

 שמדיניות הגבייה תבחן באותו אופן. כעת יש מדיניות גבייה ידועה.
 

 אפרת רוזנבלט:
 אנחנו הבנו שמדובר בסמכויות חדשות ולא סמכויות קיימות.

 
 טוביה ארליך:
 אין כל בעיה לאשרר. זהו רק עניין טכני. –ות סמכויות קיימ

 
 ארי ציגלר:

 אז בוא נדחה לשבוע הבא.
 

 טוביה ארליך:
 אני מציע שנאשר אותה בכפוף לקביעת מדיניות.

 
 :יועמ"ש המועצה -עו"ד -אשי דל

בעיניי מדובר בעניין טכני שמייעל את פעילות הגבייה של המועצה. זה עוזר לאנשים שאנחנו 
משום שכך איננו צריכים לפנות לעורך דין ואין הצטברות ריבית. זו התמקדות גובים מהם 

בגבייה שווה של כל התושבים. זה מעביר מסר של אחידות. תשלום ארנונה למועצה זה כמו 
 תשלום קבוע לחברת חשמל.
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 :רוזנבלט אפרת
ה על חלק מההוראות בפקודת המסים )גביה( הן דרקוניות. אבקש לדעת אם מדובר בהחלת

 הגביה באלקנה.
 

 אסף מינצר:
 משהו שונהבין סמכותי לסמכות הגזברית?

 
 :יועמ"ש המועצה –עו"ד  -אשי דל

 החוק קובע שאתה יכול לחתום על עקולים.
 
 

 אסף מינצר:
 ההחלטה תדחה לישיבה הבאה.

 
 

 אלש"ח 2,000אישור הלוואה לפיתוח ע"ס  .4
 

 אסף מינצר:
יוב. מצבת ההלוואות של המועצה היא מצוינת. אנו רוצים המועצה לקחה הלוואות ברובן לצרכי ב

לקחת הלוואות לטובת פיתוח וכן להמשיך את נושא ההתייעלות האנרגטית בנושא התאורה וכן 
הוספת מוני קר"מ וסגירת מעגלי פחת שיאפשר לנו לחסוך בעלויות המים. כל נושא, בכל מקרה, 

לעשר שנים שהיא מעולה  0.14ת של פריים מינום יעלה לאישור המועצה כתב"ר. אנחנו השגנו ריבי
 ביחס לשוק ואני מעלה את הנושא הזה להצבעה. ההלוואה היא מבנק איגוד.

 
 

 ארי ציגלר:
 מהי עלות מימון של הדבר הזה?

 
 עתליה צבי:

 אלש"ח החזר שנתי עם הריבית המינורית. 200
 

 לירן בן שושן:
לדון בסדרי העדיפויות, לאן הולך הכסף, וכיצד הוא הנושא הזה צריך לעבור בוועדת כספים. צריך 

 ינוהל הכי נכון. אולי בכלל לא צריך אותו.
 

 מני לנדאו:
 אשי אמר שזה לא יכול לעלות לדיון אז נדון בכך בוועדה הבאה.

 
 אסף מינצר:

 הנושא יעבור לאישור בישיבה הקרובה
 

 ראשוניםהקמת ועדה לבחינה  והמלצות לבינוי ופיתוח עתידי בשכונת ה .5
 

 אסף מינצר:
המדובר בדיון חשוב ומהותי לאלקנה. השכונה הוקמה לפני יותר מארבעים שנה. האשקוביות הובאו 
כמענה זמני לטובת הקמת יישוב הקבע לכן קראו לה בעבר שכונת הארעי. זהו פתרון דיור מצוין 

יכלוס נעשה על ידה, לדור הצעיר עד למעבר למגורי קבע ביישוב. הבעלות היא של חברת עמידר והא
החוזים נחתמים מולה והמועצה מפנה לעמידר ומסייעת ברישום, בעבר ע"י פנינה ולאחר מכן ע"י 

המועצה עשתה תוכנית פינוי בינוי שענייניה דירות לזוגות צעירים, חלק מומש  2003מורן. בשנת 
יעה בשכונה הזו בגני בתים בשכונת משה"ב. המועצה הקודמת השק 10 -דירות במדורגים ו 42ונבנו  

שעשועים במגרשי ספורט בגני ילדים וכן הלאה. לירן בן שושן ודניאל אפרים היו בוועד ומכירים את 
ההשקעות הכספיות הרבות. קשה מאוד לתחזק את התשתיות הלא ראויות, קל וחומר אם זורקים 

 בביוב דברים שלא אמורים להיזרק לביוב.
התחזוקתי והשתדלתי לעמוד במילתי בנדון. לאורך כל השנים השכונה כיום מקבלת את כל המענה 

בעקבות תלונות של תושבי אלקנה,  2018עמידר ומשרד השיכון הערימו קשיים על המועצה ובשנת 
שאינם "בני אלקנה", כלי התקשורת שהקליטו את עובדי המועצה ופנו למבקר המדינה קיבלה 
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במקומם נדרשנו לאכלס  דיור ציבורי מחוץ המועצה מכתב שאסר עליה לאכלס "בני אלקנה" ו
 לאלקנה. 

בשנים האחרונות המועצה נאלצה לסרב למקרים שמן היושר והצדק היה צריך להיעתר להם אלא 
שהם לא עמדו בקריטריונים של האכלוס שנקבעו על ידי מועצות קודמות לפני שנים רבות, כגון 

 שוי והתגרשו, או אישה רווקה עם ילדים.אימהות חד הוריות, משפחה שנרשמה לאשקובית כזוג נ
היועץ המשפטי לממשלה אסר העדפה ל"בני מקום" והודיע שאשקובית שהתפנתה לא תאוכלס 
מחדש אלא בדיירי דיור ציבורי בלבד. האשקוביות נועדו מבחינתי רק לבני ובנות אלקנה. עמידר 

את זה מנענו  –ל כולם ומשרד השיכון דרשו להפסיק באופן מוחלט את כל הסכמי השכירות ש
, למעט מקרה יחיד ומיוחד, לא התאפשר אכלוס ומעבר 2018ושימרנו את המצב הקיים. החל ממאי 

 בין אשקוביות אך הם לא הודיעו על פינוי האשקוביות.
איך אפשר לחיות בשכונת רפאים לא מאוכלסת, או איך ניתן להתמודד  –כעת עולות שאלות נוספות 

יש אסבסט שצריך לפנות. אנחנו בעצם תקועים, לא יכולים לאכלס ומצד שני עם תלונה של תושב ש
לא יכולים לפתח. עוד דוגמא, תכנון ביכנ"ס חדש לשכונה שבנייתו בעת הזו קשה מאוד תכנונית 
בגלל הגבהים הקיימים לעומת אלו שבתוכנית. כמו כן גם אם אנו רוצים להקים גני ילדים חדשים 

יכולים כי על השטחים החומים המיועדים לבניית גנים יש אשקוביות. המצב עבור השכונה אנחנו לא 
 לא טוב כי הוא גם מזמין פלישות ודעו לכם שיש כאלו.

העתיד כעת לא ברור. אין  מה להסתיר, זהו נושא רגיש מאוד גם פנימית אצלנו באלקנה וגם מול 
דיוק בנושא זה )מצ"ב משרדי הממשלה. אני גם מחלק לכם פניה ותשובה למבקר המדינה ב

 לפרוטוקול ישיבה זו ע.פ.(.
לדעתי המטרה של הדיור  באשקוביות  היא לאפשר לזוגות צעירים להתגורר זמנית עד לבניית ביתם 
ביישוב. ברור גם שבכל תוכנית עתידית,  יש אנשים שגם אם ניתן היה לפנות אותם מבחינה משפטית 

אי דיור ציבורי במשרד השיכון ואנו נדאג להם. ויש גם אך לא מבחינה הומנית, עליהם להירשם כזכ
תושבים אחרים שמונעים מאחרים להיכנס ונשארים במשך שנים ואינם מתחלפים למרות מצבם 
הכספי הטוב והם יושבים על הגדר בזמן שיש להם מגרש או בית אחר שהם לא בונים או עוברים 

 לשם.
 

, האשקוביות הן של עמידר אך אינן מתוחזקות השטח עליו נמצאות האשקוביות הוא של המדינה
כלל. הבעיה קשה ומהותית ומכאן אני מבקש להקים את הוועדה שתבחן את כל האספקטים לרבות 

 נושא המשך הפיתוח .
 יום לאחר שבחנה את כל האופציות. 45על הוועדה להגיע עם המלצות למועצה בתוך 

או לירן. כמו כן אני מציע שגם צביקה ישב בה  אני מציע שראש הוועדה יהיה טוביה בנוסף לארי 
 ודני סיטרון כנציג השכונה החדשה וכן נציגת ציבור נוספת שאנו נפרסם הודעה לציבור להציע .

 
 אפרת רוזנבלט:

 למה לא הצגת את השמות מראש?
 

 אסף מינצר:
 יושבים כאן הרבה אנשים מודאגים ומגיעות להן תשובות טובות.

 
 ברלינר:ליאורה 

שקוביות מתרוקנות, יש לנו נחשים ושפני סלע, הגינות הריקות לא מטופלות ומזיקים מגיעים. הא
צריך לדאוג לניקיון לרבות טיפול ביתושים. וכן תושבי האשקוביות צריכים לנקות אחריהם בעיקר 

 אם הם חוגגים יומולדת במרחב הציבורי.
 

 שלומי תנעמי:
 זה לא קשור לעניין ה'נטוש'. יש לי גינה מהממת וגם בה לצערי יש נחש,

 
 אסף מינצר:

עשינו מאמץ בעניין. רק לאחרונה כשעלו תלונות בנושא תאורה ליאורה לקחה על עצמה את העניין 
ועמדה בקשר מול אסף שפירא ולאחר סיור בוצעו תוספות ותיקונים רבים שנדרשו. אני מבקש שאם 

רא  ותפתחו קריאות במוקד. אשמח אם יש בעיות בנושא ניקיון וכן הלאה, תשבו עם אסף שפי
 מישהו מכם יפעל ישירות מול אסף.

 
 :) תושב ( צחי עמר

 אני לוקח זאת על עצמי.
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 לירן בן שושן:
יום זו תקופה קצרה מידי. וכן בעיה נוספת, צריך לראות איך מבצעים מדרג ואיך מטפלים  45לדעתי 

 לכלל הציבור כך שמי שירצה להביע דעה יוכל. במי שאינו יכול לעבור וכן הלאה. אולי כדאי לפרסם
 

 אסף מינצר:
 צריך להגביל בזמן. ככל שהוועדה תידרש לזמן נוסף, המועצה תתיר לה בוודאי.

 
 צביקה רוזן:

חובת הוועדה לשמוע את כל הדעות כוועדה ממליצה. צריך שבוועדה ישבו אנשים שיודעים לנהל 
 תהליכים.

 
 אפרת רוזנבלט:
החומר מראש. וכן, אני סוברת כמו לירן שיש לפתוח את הוועדה לכולם. עוד כדאי  חבל שלא הועבר

להוסיף נציגות ציבור נוספות. הוועדה צריכה למצוא פתרונות דיור לזוגות צעירים. יש ערך היסטורי 
 לשכונה ואולי כדאי להשאיר פינה לשימור. 

 
 מני לנדאו:

לא מחובתנו להבין שיש דחיפות במציאת פתרון ודיון אנחנו לא מנהלים כרגע דיון לגופו של עניין א
פתרונות דיור לזוגות צעירים כמו "דיור בר השגה" או  –בסוגיה הזו כאשר בראש מעייני הוועדה 
 הנחה במחיר הקרקע ממשרדי הממשלה.

 
 

 :) תושב ( מתי קרגאץ
לא ניתן לאכלס אני גר בשכונת המדורגים ומתפלל בביכנ"ס הראשונים. האם זו עובדה מוגמרת ש

 אשקוביות? אולי אפשר לתת כלל חדש שניתן לאכלס רק דתיים.
 

 :אסף מינצר
 אין לכך שום סיכוי, זו החלטת היועץ המשפטי לממשלה. 

 
 מתי קרגאץ:

אנשים בכל אופן חוששים ורוצים לבנות על קרקע האשקוביות עפ"י התב"ע המאושרת בלי הוספת 
באיכות החיים של כולנו. למשל, אם השכונה תקום, כל תשתית יחידות דיור נוספות כדי לא לפגוע 

 החשמל שלנו צריכה להיות מוטמנת באדמה. כמו כן, חמישה חברים זה מעט מידי לטעמי.
 

 ארי ציגלר:
אמרתם שהוגשו מספר תלונות למשרד מבקר המדינה. התלונה של המשפחה שהתלוננה הייתה 

עתי זה היה עוול. לדעתי הגישה שלך כבר הוחלטה מוצדקת, חבל שאז לא פתחנו את הכללים. לד
 אם אמרת לי שרצו לכפות עליך דיור ציבורי במקום בני אלקנה.

 
 אסף מינצר:

 אני בחרתי בהחלט לאכלס את תושב אלקנה על פני דייר דיור ציבורי מחוץ לאלקנה.
 

 ליאורה ברלינר:
 רווחה.משפחות רווחה אוהבות לבוא לכאן בשל הטיפול הטוב של מחלקת 

 
 ארי ציגלר:

לא מגיע לך כל הכבוד על זה ש"הקפאת מצב". היית צריך לבוא למועצה בשאלה אם לקבל משפחות 
 של דיירי דיור ציבורי או לא. אני רוצה לראות שיש באמת תביעה נגד המועצה בנוגע לפינוי.

גיע. וכן צריך לדון אם אנחנו נעשה קול קורא לציבור לא יגיעו יותר מעשרה אנשים ומי שחשוב לו שי
 בסמכויות הוועדה.

 
 רחמים אשואל:

 אין דבר כזה, אנחנו נבחרי הציבור נשמע את ההמלצות ונחליט.
 

 :) תושב ( רועי הורוביץ
אני מצפים שיהיה ייצוג של מגוון דעות בוועדה הזו, אנשים מבוגרים, אנשים צעירים, כל מי שירצה 

 להשתתף.
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 עתליה צבי:

 אפקטיבית. וועדה כזו לא תהיה
 

 :) תושבת ( אחינועם לאב
מה יהיה עד ליישום החלטות הוועדה? אנחנו משלמים ארנונה כמו כולם ולא מקבלים שירות 

 בהתאמה. רוב התקציבים שעלו כאן היום לא קשורים אלינו.
 

 אסף מינצר:
 התקציבים הללו צבועים לפרויקטים אליהם הם שייכים.

 
 :) תושבת (אחינועם לאב

למשל תאורה ברחוב מחניים, מדרכות שבורות שאינן מתוקנות אבל שאר היישוב מפותח חסר לי 
 ביתר שאת. מה קורה איתנו עד אז?

 
 אסף מינצר:

 אתם מקבלים טיפול מיטבי שהמועצה יכולה לתת בנסיבות העניין.
 

 :) תושבת ( אחינועם לאב
 .והאסבסט הביובושא נלא משקיעים אצלנו רבות. כדוגמא: שוחחתי עם אסף שפירא רבות, 

 
 

 אסף מינצר:
האסבסט פונה משום שהוא היה מסוכן. המהנדס של משרד השיכון הזהיר אותנו לא רק בעניין 

 האסבסט עצמו אלא גם לגבי תושבים שבנו סככות רעועות ומסוכנות.
 

 ארי ציגלר:
 צריך להרים את כל שכונת האשקוביות כדי לתקן את הביוב?? למה לא שמים קו חדש.

 
 :) תושבת ( אחינועם לאב

 מראות פנורמיות שיש איתן בעיות, כדוגמא נוספת.
 

 אסף מינצר:
הנושא עלה בוועדת תנועה ומהנדס התנועה קבע שאין להתקין מראה אלא רק לבצע גיזום ואח"כ 

 לבחון את הנושא מחדש.
 

 :) תושבת ( אחינועם לאב
 לא הותקנה מראה חדשה.

 
 אסף מינצר:

מראה, אבל אנחנו עובדים עפ"י חוק ולכן הנושא עלה בוועדת תנועה. יתירה מזו,  הכי פשוט להתקין
 אבל אני רוצה לומר לך שבטיפול השוטף אנו עושים כל מאמץ לטפל בכל התלונות.

 
 :) תושב ( אריק גרניט

 אפשר במחיר למשתכן להעדיף בני אלקנה, כך שיש מנגנון שיכול לתעדף בשכירויות.
 

 אסף מינצר:
 ה אסור, למדינה מותר.למועצ

 
 :) תושב ( אריק גרניט

 לאיחוד התנגדתם בתוקף.
 

 אסף מינצר:
 אפשר להקים פרויקטים ביזמות של המדינה כמו "דירה להשכיר" ודיור למשתכן בשכונה.

 
 :) תושב ( אריק גרניט

 מציע שהוועדה תחפש דרכים להחיל פתרונות כאלה גם בשכונה זו על אכלוס אשקוביות.
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 :) תושב ( יטרוןדני ס
 מציע להוסיף לוועדה חבר או חברה משכונת הראשונים שטרם קנה דירה על מנת שיחוו דעה.

 
 

 מני לנדאו:
כדאי להוסיף עוד שני חברים כך שיהיו שבעה, אין טעם שיהיו שלושים איש. מציע לצרף את עודד 

 צדרבויום.
 
 

 אסף מינצר:
 נת הראשונים?האם תרצי להיות חברה כנציגת שכו –אחינועם 

 
 

 :) תושבת ( אחינועם לאב
 אני אשמח.

 

 אסף מינצר:
נמנה וועדה שכוללת את: טוביה כיו"ר, לירן בן שושן או ארי ציגלר, צביקה רוזן, דני  –להלן הצעתי 

סיטרון, עודד צדרבויום, אחינועם לאב ונציגת ציבור נוספת שתמונה בישיבה הבאה. דרישותינו 
מסודרת ויעילה, שדיוניה יהיו שקופים ויתומללו, שהציבור יוכל מהוועדה שתתנהל בצורה 

יום מיום מינויה, תגיע המלצתה  המושכלת  45להשתתף בה ולומר את דעתו בפתיחות ושבתוך 
 לשולחן המועצה.

 
 

 לירן בן שושן:
 זו סוגיה מאוד מהותית, צריך יותר אנשים בוועדה. אין מגוון נכון בעיניי, הסוגיה צריכה להיות

 יותר ציבורית, לאפשר לציבור להשתתף ולמנוע חשש למחטף.
 
 

 טוביה ארליך:
העניין הוא סוגיה למועצה והמדובר רק בוועדה ממליצה. מי שאינו מרוצה מהרכב המועצה, יכול 
להצביע בבחירות הבאות באופן שונה. אני מכיר את עצמי ואני מסוגל לנתח ולהחליט בסוגיה לאחר 

שיבואו ויציגו דעתם בפנינו כוועדה. המלצת הוועדה תועבר למועצה רק לאחר שמיעת כלל התושבים 
 דין ודברים מדוקדק.

 
 אפרת רוזנבלט:

אני מציעה לנהוג בשקיפות ולאפשר לכל תושבי אלקנה להגיש מועמדות לוכן שהוועדה תשמע דעות 
 גי לאישה.שונות. כך באופן טבעי תהיינה נשים בוועדה ולא תצטרך לשריין מקום אחד ייצו

 
 

 ארי ציגלר:
 אני רוצה לכהן בוועדה במקום לירן.

 
 

 טוביה ארליך:
אני לא מעוניין בחברי וועדה שיבואו רק כדי לפוצץ אותה. אני רוצה וועדה שתתפקד בצורה עניינית 

 ולא תערים קשיים. אני מעדיף שלירן בן שושן יישאר כי יש לנו היסטוריה טובה של עבודה יחד.
 
 

 :אפרת רוזנבלט
 לפסול חבר מועצה באופן פרסונלי כפי שאמרת עכשיו זה לא תקין ואני מתנגדת לכך.

 
 

 אסף מינצר:
 יש לי מספר עדכונים.

 
 

 ארי ציגלר:
 טוביה, האם אתה פוסל אותי שמית?
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 טוביה ארליך:
 אני מעדיף לעבוד עם לירן.

 

 
 הצבעה:

 ים אשואל, טוביה ארליך()אסף מינצר, מני לנדאו, צביקה רוזן, רחמ 5 –בעד 
 )אפרת רוזנבלט וליאורה ברלינר( 2 –נמנע 

 )לירן בן שושן וארי ציגלר( 2  –נגד 
 

 אפרת רוזנבלט:
 אסף, אמרת שתיתן תשובות בסוף הישיבה, וכרגיל לא נתת.

 
 
 
 
 
 

 רשמה: ענת פרידמן, עו"ד       
 מנהלת פרויקטים        
 להפצהמאושר 


