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 גתשפ" יב' חשוון,ב"ה,  
 2022 לנובמבר 6         

 24809 -ישיבות מועצה    

 46פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 
 גתשפ", יב' חשווןשהתקיימה ביום א', 

 בחדר הישיבות במועצה(  (06/11/22  
 
 

 אסף מינצר                 ראש המועצה  נוכחים:
      חבר מועצה  טוביה ארליך   
     20:05  חברת מועצה  כוכבה חגי                         

  חברת מועצה אפרת רוזנבלט
 מועצהחבר   אוהד דורי   
   חבר מועצה  ארי ציגלר   

  חבר מועצה  לירן בן שושן
 חבר מועצה    צביקה רוזן    
 רחמים אשואל           חבר מועצה   

 
 מנכ"ל המועצה  אסף שפירא  משתתפים:

 גזברית המועצה  עתליה צבי   
 יועמ"ש  עו"ד -אשי דל   
 מנהלת היכ"א עו"ד -ענת פרידמן   
    
     
 64פרוטוקול ישיבת מועצה מס'             

 
 

 אישור פרוטוקולים קודמים .1

 אסף מינצר:
 הפרוטוקולים נשלחו לכל החברים בדוא"ל ולא התקבלו הערות.

 
 הצבעה:

 אישור כל הפרוטוקולים הקודמים.
 

 רוזנבלט ואפרת בן שושן לירן -נמנע
 , אוהד דורי אשואל , רחמיםרוזן , צביקהציגלר , אריארליך מינצר, טוביהאסף -בעד

 
 .אושרה ההצעה
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 אישור תב"רים .2

 
 ח"אלש 165 ס"ע, ל"ז פוני אביה ש"ע עקיבא בני בסניף חסד חדר הקמתא. 

 אלש"ח  100מקור תקציבי: תרומה בסך 
 אלש"ח 65קרנות הרשות )מבני ציבור( 

 אסף מינצר:
את זכרה בחדר בבני  אביה ז"ל שנפטרה בטרם עת התנדבה בסניף ובמקומות אחרים ומשפחתה ביקשה להנציח

עקיבא הכולל גם ריהוט מתאים כך שהמתנדבים יכולים לארגן שם פעילויות חסד. הסכם התרומה נשלח לכם 
 בדוא"ל. חלק משמעותי מכספי התרומה כבר הועברו לעמותה ממנה מועברים הכספים למועצה.

 
 אפרת רוזנבלט:

 אלש"ח. 115 -מופיע בכתב הכמויות סכום של כ 
 

 :אסף מינצר
 אלו הן עבודות הבינוי. הסכום אינו כולל את ההצטיידות ואת העבודות הנוספות בכניסה למבנה.

 
 הצבעה:

אלש"ח והוצאתם לטובת  65אלש"ח, לרבות תוספת מכספי מועצה בסך  100אישור קבלת כספי התרומה בסך 
 חדר החסד.

 
 טוביה ארליך,, אשואל , רחמיםרוזן , צביקהציגלר , אריבן שושן מינצר, לירןאסף  -בעד )פה אחד(
 רוזנבלט. אפרת, דורי אוהד                         

  
 אפרת רוזנבלט:

אנחנו מכבדים את המטרה ואת המשפחה ובוודאי שנאשר, אך אני חושבת שלהבא צריך להקדים ישיבה מפורטת 
 ואישור עקרוני לפני תחילת גיוס הכספים ע"י המשפחה.

 
 220 של סך על והעמדתו ח"אלש 70 ב טכנולוגית חממה בינוי השלמת 510 ר"תב הגדלתב. 

 (ציבור מבני) הרשות קרנות – תקציבי מקור. ח"אלש
 

 אסף מינצר:
אלש"ח דרושים להמשך הבינוי וההצטיידות של המרחב. התוספת נועדה להשלמת שדרוג המרחב לבד ממעט  70

 תיקונים שיש לעשות במבנה עצמו.
 

 אפרת רוזנבלט:
 השתלשלות העניינים של התב"ר כיצד?

 
 עתליה צבי:

אלש"ח, וכעת מגדילים  170תרון אקוסטי במבנה כאשר המחיר הסופי עומד על אלש"ח אושרו לטובת ביצוע פ 150
 אלש"ח עתידי לרכישות שטרם בוצעו.  50 -אלש"ח שבוצעו ו  20, 70ב 
 

 ארי ציגלר:
 האם יש חוזר מנכ"ל שאוסר שימוש בכספי בינוי מבני ציבורי על הצטיידות?

 
 עתליה צבי:

 והם מאשרים לי את ההוצאה. אני לא מכירה חוזר כזה. אני מעבירה למשרד הפנים את כל המסמכים
 

 צביקה רוזן:
 בכל מקרה, אם משרד הפנים מאשר אז אין כל בעיה.
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 אסף מינצר:

כל מבנה זקוק להצטיידות הנלווית לבינוי שלו, כמו בתי ספר, גנים, הגדלת התב"ר כעת נדרשת לצורך השלמות 
 הבינוי הנדרשות גם כן.

 
 ארי ציגלר:

 לא ניתן להשתמש באגרות מבני הציבור עבור הצטיידות.לדעתי 
 

 עתליה צבי:
אני מעבירה למשרד הפנים והם מאשרים לי את ההוצאה מהקרן הספציפית. גם כשבונים בתי ספר חלק מההרשאה 

 אלש"ח נוספים. 20עבור הבינוי כוללת הצטיידות. היה פיילוט על נושא האקוסטיקה ובסוף היה צורך ב 
 

 הצבעה:
 – תקציבי מקור. ח"אלש 220 של סך על והעמדתו ח"אלש 70 ב טכנולוגית חממה בינוי השלמת 510 ר"תב דלתהג

 (ציבור מבני) הרשות קרנות
 

 פה אחדמאושר  –בעד 
 
 
 
 

 215היערכות לשנת שמיטה וטיפול בפחת מים במרחב הציבורי ב  – 493הגדלת תב"ר  .3
 צנרת הנחת) הרשות קרנות – תקציבי . מקוראלש"ח 465עמדתו על סך של אלש"ח וה

 ח"אלש 215 –( מים
 

 עתליה צבי:
זהו תב"ר היערכות לשנת שמיטה הכולל שתילות וטיפול בפחת מים. תוך כדי עבודה התגלה פחת בגין פיצוצים 

 ונאלצנו לטפל בצנרת המים וטעות נוספת שלא חישבנו את המע"מ על העבודה הזו.
משום שיש לנו נזילות משמעותיות שהתגלו כעת עם התקנת מוני כעת אנחנו מעוניינים להחליף ראשי מערכת 

 הקר"מ.
 

 צביקה רוזן:
 החליפו קר"מים לכולם?

 
 אסף שפירא:
 כמעט לכולם.

 
 רחמים אשואל:

 האם המערכת מתריעה על נזילות?
 

 עתליה צבי:
 כן, לכן אנחנו מעוניינים להתקין גם על הגינון הציבורי כמה שיותר מהר.

 
 טוביה ארליך:

כשהייתי בחו"ל התקשרה אליי אורטל מהגזברות וטענה שיש לי נזילת מים, הלכתי ובדקתי, לא הייתה נזילה גלויה. 
 הבאנו מאתר נזילות ואכן הייתה נזילה רצינית שטופלה.

 
 ארי ציגלר:

 אלש"ח חריגה, מה הפשר? 115 -אלש"ח, וכעת יש כ 250לכתחילה הסכום היה 
 

 עתליה צבי:
 אלש"ח וכן היו חריגות אחרות במהלך ביצוע הפרויקט. 40 –חושב המע"מ על העבודה בסך של כ הייתה טעות שלא 
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 אסף מינצר:
 הכספים קיימים בקרן המים של המועצה.

 
 לירן בן שושן:

 לא צריכה להיות חריגה בתקציב בלי אישור.
 

 הצבעה:
 סך על והעמדתו ח"אלש 215 ב הציבורי במרחב מים בפחת וטיפול שמיטה לשנת היערכות – 493 ר"תב הגדלת

 . ח"אלש 465 של
 .אלש"ח 215 –קרנות הרשות )הנחת צנרת מים(  –מקור תקציבי 

 
 פה אחד.מאושר  –בעד 

 
 

 והעמדתו על סך של ₪ 48,300 –בי"ס כרמים חידוש והתאמת מבנים ב  506הגדלת תב"ר  .4
)מאושר( וקרנות הרשות )מבני  ₪ 441,700 –. מקור תקציבי: משרד החינוך אלש"ח 490

 )הגדלה(. ₪ 48,300 –ציבור( 
 

 אסף מינצר:
בית הספר התחדש ושופץ בשנה האחרונה בסכומים משמעותיים ותוך כדי הפרויקט נתבקשו עבודות נוספות ע"י 
המנהלת, וכן עלה הצורך תוך כדי ביצוע בעבודות משלימות ברובן עבודות איטום, בטיחות וריצוף, כעת אנחנו 

 מאשרים את התב"ר להגדלה.
 

 הצבעה:
 . ח"אלש 490 של סך על והעמדתו ₪ 48,300 – ב מבנים התאמתו חידוש כרמים ס"בי 506 ר"תב הגדלת
 ( מאושר) ₪ 441,700 – החינוך משרד: תקציבי מקור

 (.הגדלה) ₪ 48,300 –( ציבור מבני) הרשות וקרנות
 

 פה אחד.מאושר  –בעד 
 

אלש"ח. מקור תקציבי: משרד  195ע"ס  ימ"הרכישת יביל ושיפוץ עבור כיתת לימוד ב .5
 אלש"ח. 55 –, קרנות הרשות )מבני ציבור( אלש"ח 140 –החינוך 

 
 אסף מינצר:

אלש"ח לכל  70נאלצנו להביא מבני כיתות יבילות משום שהבינוי החדש עדיין לא הסתיים. משרד החינוך מימן 
אלש"ח מקרנות הרשות על השלמת ההסדרה הזו. האם יש  55מבנה והשלמת חלל פנים ואנחנו מבקשים להוציא 

 לכם שאלות?
 

 בן שושן:לירן 
 האם היו לנו מסמכי רכישה?

 
 עתליה צבי:

 היה הליך סדור.
 

 לירן בן שושן:
 האם זו ההוצאה הסופית בנושא הזה? 

 
 עתליה צבי:

 נכון.
 

 לירן בן שושן:
 .10%אני חושב שכדאי לאשר מראש חריגה ב 
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 אוהד דורי:
 האם אפשר יהיה להשתמש במבנה לצרכים אחרים אח"כ?.

 
 אסף מינצר:

 כן.
 

 הצבעה:
 . ח"אלש 195 ס"ע ה"בימ לימוד כיתת עבור ושיפוץ יביל רכישת
 , ח"אלש 140 – החינוך משרד: תקציבי מקור
 .ח"אלש 55 –( ציבור מבני) הרשות קרנות

 
 פה אחד.מאושר   –בעד 

 

 –אלש"ח. מקור תקציבי: משרד התרבות והספורט  139ע"ס  2022סל"ע  פעולות תרבות .6
 –, קרנות הרשות )השבחה( ₪ 57,800 –, הכנסות ממשתתפים/תקציב רגיל ₪ 71,200
10,000 ₪. 

 
 אסף מינצר:

משרד התרבות דרש שזה יכנס כתב"ר של המועצה, משרד התרבות והספורט מימן באופן חלקי, יש הכנסות של 
 משתתפים ועוד כספים נוספים שהושקעו.

 
 אפרת רוזנבלט:

 אכן הופעה אדירה.ליהורם גאון הייתה 
 

 ארי ציגלר:
 האם הייתה חריגה? למה התקציב הרגיל מופיע כאן?

 
 עתליה צבי:

ההכנסות ממשתתפים נכנסות לתקציב הרגיל.. פעם ראשונה שהם דורשים שיהיה על כך תב"ר מאושר. והודיעו לנו 
 על הדרישה הזו רק בעת הדיווח.

 
 הצבעה:

 . ח"אלש 139 ס"ע 2022 ע"סל תרבות פעולות
 ₪ 71,200 – והספורט התרבות משרד: תקציבי מקור

 ₪ 57,800 – רגיל תקציב/ממשתתפים הכנסות
 .₪ 10,000 –( השבחה) הרשות קרנות

 
 פה אחד.מאושר  –בעד 

 

. מקור ₪ 4,541,075והעמדתו על סך של  ₪ 989,895ב  כיתות גן 4בינוי  457הגדלת תב"ר  .7
 .₪ 3,524,180, הגדלה של התקציב הראשוני ע"ס ₪ 989,895 –תקציבי: משרד החינוך 

 
 אסף מינצר:

מיליון שהתקבלו. הצלחנו להשיג הקדמות של תוספות בכספי בניה על מנת שהקבלן  3אלש"ח על  989הגדלה של 
 יוכל להתקדם בבינוי הכיתות ליד ימ"ה. זו הרשאה של משרד החינוך.

 
 הצבעה:
 . ₪ 4,541,075 של סך על והעמדתו ₪ 989,895 ב גן תכיתו 4 בינוי 457 ר"תב הגדלת
  ₪ 989,895 – החינוך משרד: תקציבי מקור

 .₪ 3,524,180 ס"ע הראשוני התקציב של הגדלה
 

 פה אחד. מאושר  –בעד 
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והעמדתו  ₪ 1,238,516ב  )חנ"מ ימ"ה(  כיתות על יסודי לבנים 6בינוי  480"ר הגדלת תב .8
, הגדלה של התקציב ₪ 1,238,516 –. מקור תקציבי: משרד החינוך ₪ 7,927,062על סך של 

  .₪ 6,688,545הראשוני ע"ס 
 

 אסף מינצר:
התלמידים הצביעו בימים האחרונים וקוראים לבית הספר כעת "לב ימ"ה" כדי שלא יקבל תיוג חברתי של חינוך 

 הוא משרד החינוך. האם יש לכם שאלות?מיליון כאשר המקור התקציבי ברובו  7 -מיוחד. ההגדלה היא לסך של כ
 

 הצבעה:
 סך על והעמדתו ₪ 1,238,516 ב(  ה"ימ מ"חנ) לבנים יסודי על כיתות 6 בינוי 480 ר"תב הגדלת

 . ₪ 7,927,062 של
 .₪ 6,688,545 ס"ע הראשוני התקציב של הגדלה, ₪ 1,238,516 – החינוך משרד: תקציבי מקור

 
 מאושר פה אחד. –בעד 

 

 של סך על והעמדתו ₪ 2,838,155 ב לבנים יסודי על כיתות 6 בינוי 481 ר"תב הגדלת  .9
 התקציב של הגדלה, ₪ 2,838,155 – החינוך משרד: תקציבי מקור. ₪ 11,827,552
 . ₪ 8,989,397 ס"ע הראשוני

 אסף מינצר:
 אפשר לראות את העבודות בשטח.

 
 הצבעה:
 . 11,827,552₪ של סך על והעמדתו ₪ 2,838,155 ב לבנים יסודי על כיתות 6 בינוי 481 ר"תב הגדלת
 .₪ 8,989,397 ס"ע הראשוני התקציב של הגדלה, ₪ 2,838,155 – החינוך משרד: תקציבי מקור

 
 פה אחד. מאושר  -בעד 

 

במילואים בעלי נכסים, על  פעילים /ותלמפקדיםמ"ר  100על בארנונה  25%של הנחה מתן  .10
פי רשימה שתתקבל ממשרד הביטחון ובהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה 

 .2022 –מארנונה( תיקון התשפ"ג 
 

 :אסף מינצר
לחיילי מילואים וכעת אישרו הגדלה למפקדים/ות קרביים, לפי קביעה של  5%המועצה אישרה בכל שנה הנחה של 

ת הזכאים שתשלח למועצה על ידי משרד הביטחון. בחרנו להחיל רטרואקטיבית משרד הביטחון בהתאם לרשימ
 , כחלק מאמירה ערכית למשרתי המילואים שלנו.2022את ההנחה, החל מינואר 

 
 הצבעה:

 שתתקבל רשימה פי על, נכסים בעלי במילואים פעילים ות/למפקדים ר"מ 100 על בארנונה 25% של הנחה מתן
 .2022 – ג"התשפ תיקון( מארנונה הנחה) המדינה במשק הסדרים לתקנות ובהתאם הביטחון ממשרד

 
 פה אחד. –בעד 

 
 אפרת רוזנבלט:

 שמחה לראות שתוספות לסדר היום נכנסות באמצע הדיון.
 

 אסף מינצר:
 כאשר כל חברי המועצה מסכימים לכך.
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 ₪ 148,153יח' דיור מדורגים ב  12קדם מימון תכנון ופיתוח באזור הדיור המוגן +  420תב"ר הגדלת  .11

 .₪ 148,153 –. מקור תקציבי: משרד הבינוי והשיכון ₪ 5,760,443והעמדתו על סך של 
 
 

 עתליה צבי:
 . התב"ר מורכב משתי הרשאות של משרד השיכון לאחר עדכון מדדים והרשאות.420קדם מימון, תב"ר 

 
 לירן בן שושן:

 מה עושים עם התקציב הזה?
 

 אסף מינצר:
משלמים ליועצים ולמתכננים של השכונה הזו. תכנון השכונה נמצא בשלבי סיום כאשר בהמשך יהיו עוד תיקונים 

 ושינויים תוך כדי התקדמות הפרויקט.
 

 אפרת רוזנבלט:
 מה פירוש שם התב"ר?

 
 אסף מינצר:

, ביקשנו קדם מימון טרום השיווק ומשרד השיכון החליט בות"פ לאשר לנו את בהתחלה, בעת שיווק הדיור המוגן
 הסכום. כעת, תוך כדי התקדמות הפרויקט, קיבלנו תוספות ועכשיו עדכנו את הסכומים.

 
 עתליה צבי:

 השיווק היה ביחד ולכן נקרא כך.
 

 הצבעה:
 .דורי , אוהדרוזן , רחמים, צביקהגיח , כוכבהבן שושן , לירןציגלר , אריארליך מינצר, טוביהאסף  –בעד 

 רוזנבלט. אפרת –נמנעת 
 

 עפ"י רשימה שצורפה לזימון הישיבה. רים"תבסגירת  .12
 

 אסף מינצר:
כתבנו לכם במייל פירוט מלא של העודפים והחוסרים בתב"רים, לרבות סיכום סופי. צירפנו אקסל ולא נשאלה כל 

 שאלה קונקרטית של החברים בעניין זה.
 בנושאים והמליצה לאשר, וכן התייעצתי עם דוד גונן, חבר ועדת כספים שגם הוא המליץ לאשר.ההנהלה דנה 

 
 אפרת רוזנבלט:

 הסתיים במינוס? 357למה תב"ר 
 
 

 אסף מינצר:
כשהשיווק מצליח, כסף שנותר נשאר בקופה, עדיין שייך לאלקנה. כספי השיווק שולמו למשרד השיכון ונמצאים 

 נה עבור פעולות פיתוח ראשוניות לשכונה. אנחנו סוגרים אותו כי התב"ר הזה מיותר. בהרשאות שמיועדות לאלק
 

 עתליה צבי:
אם ההרשאה לא הייתה מתבטלת התב"ר לא היה מסתיים במינוס אבל הכספים עברו לפיתוח השכונה ולכן זה 

ה נסגרה והכסף הוסב נכתב כגרעון שאותו אנחנו משלמים ממבני ציבור. פשוט לא קיבלנו את כל הכסף. ההרשא
 לטובת פיתוח השכונה.

 
 לירן בן שושן:

לא הגיוני לאשר זאת כך, לא ברור מה הסכום הנכון, צריך לעשות עבודת עומק על מנת להפיק לקחים. יש דברים 
איך חרגנו בתקציב הרכב? צריך לקנות במחיר שהוקצב או לחרוג ולהגדיל טרם  –לשפר וכדאי לייצר נוהל. למשל 

 .הרכישה
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 אסף מינצר:
 תב"רים, מתוכם תב"רים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. 45ב   ₪מיליון  2החריגה היא של 

 
 עתליה צבי:

סך כל התב"רים  ₪מיליון  142. 6%. כלומר, חריגה של פחות מ ₪מיליון  34סה"כ תקציב התב"רים האלה 
 הפתוחים.

 
 צביקה רוזן:

 הכל., זה 5%אתה מדבר על חריגה כוללת של 
 
 

 לירן בן שושן:
 לא אמורה להיות חריגה ברכישת רכב. אבל אני לא אומר שלא צריך לאשר, פשוט כדאי שיהיה נוהל.

אם אני אעשה זאת בחברה שלי, אני אחטוף על הראש. לא צריכים להוציא כספים מחוץ לתקציב. מהו תקציב 
 העבודות הקבלניות?

 
 עתליה צבי:

עבודות קבלניות. אין בתב"ר הזה גרעון ולא צפוי גם גרעון, אלא שאני מחכה לכספי משרד החינוך  -למשל  161שורה 
שטרם הגיעו. וזה משפיע על הגרעון. אני גם מבקשת לסגור רק לאחר קבלת הכסף ממשרדי הממשלה. הבאתי לדיון 

 תב"רים שהעבודות בגינם הסתיימו.
 

 ארי ציגלר:
 אישור אפריורי כאשר את יודעת שהכספים יגיעו למועצה בסופו יום. כלומר את רוצה

 
 עתליה צבי:

 נכון.
 

 לירן בן שושן:
אלש"ח שטרם בוצעו. וגם באודיטוריום יש יתרה  456של   יש כאן עדיין כסף בגורן שצריך לצאת לביצוע, יתרה

 לביצוע.
 

 :צבי עתליה
ה לביצוע. אם נותרה לי יתרה אני מחזירה אותה לקרנות זה לא נכון, אני הבאתי לכם תב"רים שאין להם יתר

הרשות. לפעמים אנו מאשרים תב"ר כמימון ביניים עד שההרשאות יועברו למועצה ממשרדי הממשלה השונים. 
 אנחנו מדווחים ומחכים שהכסף יגיע ואני מבקשת מכם אישור לסגור אחרי שהכסף יגיע.

 
 לירן בן שושן:

 אבל למה זה קורה?
 

 צבי: עתליה
 הכל תלוי בנסיבות של כל מקרה.

 
 לירן בן שושן:

לגיטימי שיש בלת"מים, לדעתי צריך לדון בהכל בוועדת כספים כתהליך בונה. אולי כדאי לתמחר בצ"מ מראש של 
10%. 

 
 צביקה רוזן:

מתוך התקציב שהיא  6%מראש או לבוא למועצה בדיעבד. החריגה היא פחות מ  זו החלטה ניהולית, לתמחר בצ"מ
מבקשת לסגור. זה הכל. התב"ר הוא מכשיר לביצוע של פרויקטים מיוחדים שהם מחוץ לתקציב השוטף. תמיד 

 יכולות להיות חריגות.
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 לירן בן שושן:
 תקציב התב"רים לא נדון במועצה.

 
 אסף מינצר:

ביחס למיליונים בהם מדובר, זה זניח.  5%פרויקטים פעילים, עם חריגה של  45ה מראש. כל תב"ר מובא למועצ
 אתה יודע שיש מספיק כסף בקרנות כדי לעמוד בהתחייבויות וזה מה שחשוב.

 
 טוביה ארליך:

 הלוואי ויהיה עוד כסף להוסיף, מדובר בפרויקטים מבורכים לטובת הציבור באלקנה ואני מברך על כך. אנחנו לא
מחפשים לכסות בורות תקציביים אלא מדובר בהליך שוטף של עשייה ויש חריגה מינורית. אפשר לראות מסביב 

 את כל הפעולות ואת כל העשייה, זה מבורך.
 

 לירן בן שושן:
אני מברך על העשייה ועל כל הכספים שגוייסו. אני מסתכל על זה במבט של רו"ח. אני עושה בקרות תקציביות כל 

 חושב שצריך להתנהל כמו בשוק החופשי בחוץ. ולדעתי כדאי להתייעל באמצעות וועדת כספים. יום ואני
 

 צביקה רוזן:
 אם המסקנה היא שנגדיל את התקציבים, מה טוב. זה רק עניין פרוצדורלי.

 
 ארי ציגלר:

 מהו פסטיבל אורות?
 

 אסף מינצר:
ן, משאיות שמחה וכו'. היה לנו תקצוב מלא הפסטיבל שהיה במהלך הקורונה, עם הופעות של רמי קליינשטיי

 והתחייבות של משרד ממשלתי ואז פוליטית משכו לנו את התקציב שניתן.
 
 

 ארי ציגלר:
כדאי לציין בשם התב"ר את שנת הביצוע. אני חושב שכדאי לציין כמה כסף יש בקרן של מבני ציבור ובקרן היטל 

להתנהל באחריות למועצות הבאות. למשל לא להשתמש בכסף  השבחה. לאלקנה יש בינוי מוגבל, ואנחנו צריכים
 לפסטיבל, למרות שפסטיבל זה חשוב.

 
 :עתליה צבי

 הייתה הרשאה ואז היו בחירות וביטלו את ההרשאה. אנחנו בנינו על הכספים הללו.
 

 אסף מינצר:
החריגה נובעת מכך שמשרד ממשלתי ברח עם הכספים. אחרת לא היינו נדרשים כעת לעשות לזה תב"ר כי היתה 

 התחייבות כתובה של המשרד הממשלתי שהוא לא כיבד אותה. זה חריג.
 

 ארי ציגלר:
 בסדר, אני מקבל את זה.

 
 הצבעה:
 .הישיבה לזימון שצורפה רשימה י"עפ רים"תב סגירת

 
 טוביה ארליך,, ציגלר , אריחגי , כוכבהאשואל  , רחמיםדורי , אוהדרוזן מינצר, צביקהאסף  –בעד 
 רוזנבלט אפרת –נגד 

 .בן שושן לירן –נמנע 
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בבנק הדואר בבית הספר לחינוך מיוחד של האולפנה )חשבון לכספי  שינוי מורשי חתימה .13
 הורים + חשבון לכספי מועצה(.

 
 עתליה צבי:

 זו הדרישה של בנק הדואר. יש לנו מנהלת חדשה וצריכים להחליף את מורשי החתימה.
 

 בחשבון לכספי הורים 
חתימתה של מנהלת בית תחליף את גב' שלומית בן זמרה.  33099656מנהלת בית הספר גב' ענבר משולם, ת.ז. 

,  נציג ועד הורים ככל שידרשאו  025564667הספר בצירוף חתימתם של מנהלת מחלקת חינוך הגב' פועה כהן ת.ז 
 יחייבו את החשבון. 

 
 בחשבון  לכספי המועצה

מנהלת בית הספר  תחליף את גב' שלומית בן זמרה. חתימתה של 33099656מנהלת בית הספר גב' ענבר משולם, ת.ז. 
 החשבון.יחייבו את  058881483המועצה הגב' עתליה צבי ת.ז גזברית  בצירוף חתימתה של

 
מוסמכת לקבלת גישה לאינטרנט, קבלת מידע, הזמנת פנקסי שיקים וביצוע כל   33099656גב' ענבר משולם, ת.ז. 

 פעולה בחשבונות הבנק הנ"ל, שאינה מחייבת הוצאת כספים מהחשבון.
 

  אושר פה אחד :הצבעה
 

 2022לשנת  ועדת תמיכותאישור המלצת  .14
 

 אסף מינצר:
עמותת גיל הזהב אני יוצא מהחדר. טוביה, סגני, ינהל את הדיון  מאחר ואבא שלי הוא המנהל הזמני בהתנדבות של

 בהעדרי.
 

 רחמים אשואל:
 יש לי קשר לעמותה ולכן גם אני לא אשתתף בדיון.

 
 ארי ציגלר:

 האם אתה חבר עמותה? –טוביה 
 

 טוביה ארליך:
 . אני לעיתים משתתף בישיבות. אין מניעה מבחינתי שאשי ינהל את הדיון.ןכ
 

 :עו"ד –אשי דל 
בפנינו פרוטוקול של ועדת תמיכות שהיא הוועדה המתחייבת על פי חוק )שפירא, עתליה, אני וגלית(. המועצה 
פרסמה לציבור והזמינה עמותות לקבלת תמיכה לעמותות המטפלות בגיל הזהב. הפרסום נעשה גם באתר המועצה 

חת של עמותת גיל הזהב. בדקנו את חברי אלש"ח, התקבלה רק בקשה א 130וגם באלקנקנה. התקציב המיועד הוא 
העמותה, בדקנו את המשתתפים בפעילות, בדקנו את התקציבים ואישרנו את הבקשה כתקינה. מאחר שמדובר 

 בבקשה יחידה היא קיבלה את מלוא הסכום.
 לפני מספר שנים, לא היה פרסום וחברי מועצה התרעמו ובצדק, שיש ליצור נהלי תמיכה כך שאם תהיינה עוד

 עמותות גם הן יוכלו לקבל תקציב, וכך עשינו.
 

 צביקה רוזן:
 האם הקריטריונים שלפיהם הוגשה הבקשה מתאימים רק לעמותה זו?

 
 :עו"ד–אשי דל 

 בהחלט לא. יש מספר כללים מצטברים של משרד הפנים ותבחינים שאושרו על ידי המועצה. 
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 אפרת רוזנבלט:
ם. לדעתי התבחינים מתאימים רק לעמותה הזו ואף אחד לא טוען כל שנה העמותה הזו מקבלת את כל הכספי

 שהפעילות לא מבורכת או שהשת"פ עם המועצה לא מבורך אבל זו המציאות.
היו בקשות אחרות, שהוגשו בשנים קודמות, נבחנו ולא קיבלו תקציב מנימוקים שונים. יש בי חוסר נוחות מכך 

יש כולל שנותן שיעורי תורה, שהיא פעילות פנאי ויש גם מדרשה שבכל שנה עמותה אחת מקבלת את כל התקציב. 
לנשים שפועלת ביישוב ומבחינתם לימוד התורה הוא פעילות חברתית לכל דבר ועניין. אבל הם לא מקבלים אפילו 

 שקל. 
 

 אוהד דורי:
 אבל יש קריטריונים ספציפיים, ורק מי שעומד בהם יוכל לקבל כספים.

 
 :אפרת רוזנבלט

 אני מציעה שנשנה את הקריטריונים. אז
 

 צביקה רוזן:
 הם יכולים להתאגד כעמותה, כמו שצריך. או שביכנ"ס כלשהו ייקח חסות על הקבוצה הזו ויגיש בשמם.

 
 :חגיכוכבה 

 הרעיון של צביקה מצוין.
 

 אפרת רוזנבלט:
 אז למה חוג תהילים מקבל כספים?

 
 עו"ד -אשי דל

 לא מדובר באותו תקציב.
 

 ציגלר: ארי
אפרת, אני שאלתי ופעלתי בנושא באופן אישי. הייתה התעקשות ללא כל סיבה. ובהחלט התקיים בקרן אור שם 

 נזק סביבתי אמיתי וגם אני לא הייתי רוצה לגור ליד זה.
 

 לירן בן שושן:
 גם אני ניסיתי לעזור באופן אישי.

 
 :אפרת רוזנבלט

 הכספים גם למקומו אחרים.פעילות המועדון מבורכת, אבל צריך לנתב את 
 
 

 אוהד דורי:
 בדיוק לשם כך יש אמות מידה.

 
 

 :אסף שפירא
 אמות המידה והקריטריונים צורפו לחומר שנשלח לקראת הישיבה )מקריא בקול ע.פ.(.

 
 

 ארי ציגלר:
לאיזה זה לא צריכה להיות עמותה נזקקת אלא עמותה שמממנת את רוב פעילותה בעצמה. העמותה יכולה להחליט 

 אנשים היא מעניקה סבסוד לפעילותיה.
 
 

 :כוכבה חגי
 אלא יותר עבור קשישים. 50פלוס היא לא באמת לגיל  50עמותת ה 
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 עתליה צבי:
 בתקציב המועצה יש תקציב המיועד  לפעילויות נוער,  צעירים וכו'.

 
 
 
 

 עו"ד -אשי דל
 התקציב במועצה שינוי הקריטריונים לתמיכה.כלומר, אפרת, את מציעה להעלות בדיוני 

 
 ארי ציגלר:

 אפשר לבחון זאת בדיוני התקציב.
 

 הצבעה:
 2022 לשנת תמיכות ועדת המלצת אישור

 
 .רוזן , צביקהדורי , אוהדציגלר , אריבן שושן , לירןחגי כוכבה –בעד 

 נמנעת. צריך לבחון מחדש את התבחינים.רוזנבלט אפרת  -נמנעת 
 
 
 
 

 הישיבה ננעלה.
 
 

 עו"ד -ת פרידמןענרשמה: 
 מנהל היא"כ                                                                                                                   

 
  

 מאושר להפצה


