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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס'  15/14מיום 27/5/15
השתתפו :מר שלמה אלימלך ראש המועצה  ,משה מאיר ,יוסי דוד ,תומר עזריה שייקה בילו  ,נעם אוקס,
נעם שפר ,אריאל עשירי ,רפי כהן ,רן פרקר ,גיורא טלמור ,דביר מלניק.
נעדרו :עדי ווגה  ,יצחק סמינה .
נוכחו :אידה אוהר -גזברית המועצה
לאה מימון מבקרת המועצה
אביבה חיימוביץ מזכירת המועצה
על סדר היום
.1
.2
.3
.4

אישור פרוטוקול קודם
ביטול הפקעת מגרש ספורט בנטעים
אישור פטור מחשבון עזר -מפעל הפיס
אישור תב"ר מס'  470בניית שני גני ילדים להגדיל מ ₪ 3,000,000 -ל.₪ 4,100,000 -

ראש המועצה  :פותח את הישיבה ומבקש לברך את שייקה בילו על קבלת תואר ד"ר ,כל הכבוד אנו גאים
בך
חברי מליאת המעוצה מצטרפים לברכות .
ראש המועצה  :מבקש להוסיף סעיפים לסדר היום:
 .1תב"ר בסך  ₪ 300,000תכנון תוכנית מתאר עיינות הגדלת שטח לבניה ציבורית
 .2תב"ר כללי לפתוח בסך₪ 1,000,000.-
יוסי דוד ומשה מאיר :מבקשים להוסיף לסדר יום דיון בנושא אתיקה של חברי מליאת המועצה
אושר .

אשור פרוטוקול קודם

ראש המועצה :מבקש לאשר פרוטוקול קודם
אושר
ביטול הפקעת מגרש ספורט נטעים
ראש המועצה  :במסגרת ההליך המשפטי שננקט על ידי נטעים כנגד הועדה המקומית בעניין הפקעת
מגרשי ספורט בתחום המושב הגיעו הצדדים להסכמות אשר קיבלו תוקף של פס"ד לפיהן הליך ההפקעה
יבוטל  .מאז אנחנו מנסים לבטל את הרישום אודות ההפקעה אבל משרד המשפטים מסרב לבטל את
הרישום על פסק הדין ודורש שהמועצה תעשה זאת בהליך של "עשייה במקרקעין" לפי סעיף 11לצו
המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( לפיו המועצה לא תהא רשאית למכור מקרקעין הרשומים על שמה
או כל זכות בהם ,למשכנם ,להשכירם ,להחליפם או להוציאם מרשותה בדרך אחרת או לעסוק בהם באופן
אחר ,אלא באישורו של הממונה .
מבקש לאשר .
אושר
אשור פטור מחן עזר מפעל הפיס
אידה אוהר :לצורך ביצוע פרויקטים במימון מפעל הפיס בהיקף גדול ) מעל  (₪ 500,000יש צורך
לפתוח חשבון נפרד בבנק דקסיה )חשבון עזר(בשיטה זו רוצים למנוע מצב שרשות תיקח את הכסף ולא
תעביר לקבלן  ,לרשויות טובות יש אפשרות לבקש פטור מחשבון כזה  ,אחד התנאים זה שעבוד ההקצבה
עצמה  ,דוחות ללא גרעון ואישור המועצה – התנאים והנוהל פורסמו ע"י מפעל הפיס.
אושר
משה מאיר  :מבקש הערה לסדר מציע שהמועצה תתקין שלטים חדשים בישובים כל השילוט דהוי .
שלמה אלימלך :אדאג שיתקינו שלטים חדשים .
אשור תב"ר מס'  470להגדיל מ ₪ 3,000,000 -ל₪ 4,100,000 -
ראש המועצה  :מבקש לאשר הגדלת תב"ר .
משה מאיר  :מה הכוונה האם התמחור של הגנים לא היה נכון ?

שלמה אלימלך :לא  ,התמחור היה נכון כל התוספות הם פיתוח חצר ההצטיידות וחדר מצב העלה את
המחיר .אל לנו לשכוח שיש במועצה בעיה של מקלוט כמובן שבמקרה חרום אנחנו נשתמש בזה לטובת
ילדי הגנים.

יוסי דוד :צריך לאשר הגדלה בהצטיידות ?
אידה אוהר :שהכל יהיה רשום באותו פרויקט גם הצטיידות ,גם פתוח וגם חדר מצב .
אושר .
תב"ר בסך  ₪ 300,000תכנון  -תוכנית מתאר עיינות הגדלת שטח לבניה ציבורית
ראש המועצה  :כידוע אין לנו זכויות בניה בשטחי המועצה  ,הזכויות נוצלו עד תום  .יש לנו תוכניות
מתאר שבסופה נפקיע שטח של כ 15 -דונם לבניית מוסדות ציבור .
נעם שפר  :מדגיש זה לא תב"ר לעיינות זה תב"ר של המועצה בשביל המועצה .
אושר
תב"ר כללי ₪ 1,000,000
ראש המועצה :מתעוררות עבודות בכל הישובים שאין עליהם מקור תקציבי  ,אחד הדברים
הדחופים זה גשרון בנטעים חייבים לתקן ,כי אנו עלולים למצוא את עצמנו בתביעות  .תקלות
בכבישים וריבוד כבישים מבקש לאשר תב"ר בסך הנ"ל.
רן פרקר :מי מאשר את ביצוע העבודות .
ראש המועצה  :אין לי בעיה שתעשה זאת אתה ,אך יש לנו מבקרת במועצה
משה מאיר  :אני לא חושב שזה נכון שמישהו מאתנו יבקר את זה.
רפי כהן :אפשר לקבל עדכון מידי כמה חודשים מה נעשה ובאיזה ישובים .
נעם שפר :למה הסכום הזה יספיק? מבקש לתקן את הכביש שמוביל למעונות זה אמנם בעיינות אבל
כל השרות זה להורי וילדי הגנים .
תומר עזריה  :אני מתנגד  ,לראש המועצה ,אתה יכול לקבוע על דעתך ומבלי להביא לאשור מליאת
המועצה האם זה לא לגיטימי להביא כל הוצאה לאשור מליאה
משה מאיר  :תומר בשביל זה יש את הנהלת המועצה  ,הפרויקטים יובאו לדיון בהנהלת המועצה .
יוסי דוד :תומר מה הכוונה שלך שכל פרויקט יעבור את אשור מליאת המועצה .

תומר עזריה  :אני מציע שכל הוצאה מעל  ₪ 100.000יובא לאישור מליאת המועצה
ראש המועצה  :מעלה להצבעה מי בעד ביצוע על פי שיקול דעת הנהלת המועצה וכמובן צרכי
הישובים  11 -הצביעו בעד .

הצבעה שניה של תומר עזריה – מעל  ₪ 100,000יובא לאשור מליאת המועצה -אחד הצביע בעד .
הוחלט לאשר ביצוע עבודות על פי שיקול דעת הנהלת המועצה וצרכי הישובים ולאחר מכן להביא לידיעת
מליאת המועצה
ראש המועצה  :לאינפורמציה בלבד
הונח לפניכם חוק עזר העמדת רכב וחנייתו
מבקש מהישובים להכין תוכנית תמרור בישוב ולאחר שהחוק יאושר נסדיר את נושא האכיפה
.יובהר  ,ישוב שלא תהיה לו תכנית תמרור מאושרת לא נוכל להפעיל את החוק .
חוק העזר יובא לדיון בישיבת מליאה הבאה .
אתיקה של חברי מליאת המועצה
משה מאיר  :בקשנו להוסיף סעיף זה על סדר היום ,מאחר ולדעתי ההתנהלות של תומר עזריה דרך
המדיה אינה נכונה ויש פה מן הטעיית הציבור  ,אין לי בעיה שחבר מליאת המועצה יבוא ויתריע
בפני ראש המועצה על מפגע כזה או אחר אבל בוודאי אי אפשר להעלות למדיה ולפרסם באתר
כלשהו לפני שבודקים עם ראש המועצה במקרה הזה תומר פרסם על מפגע בטיחותי בגן ילדים שבו
נמצא בנו ,אך לא בדק עם המועצה האם נעשה משהו בנושא .
תומר עזריה  :אני לא מבין מה פסול בפרסום ברשתות חברתית אתם מזלזלים בפרסום במדיה .
משה מאיר  :אתה כחבר מליאה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה  ,גם אם תרצה לקדם משהו ,יש
דרך ולא צריך לרוץ לרשתות ולהפיץ דברים שאינם מדויקים ושאינם נכונים  ,הדרך של פרסום
"המפגע" לדעתך לא הייתה בתום לב .וזה הכי מקומם .אתה מיהרת ללכת לפרסם ברשתות חברתיות
תומר עזריה  :זה לדעתך לא בתום לב אל תשכח שיש לי ילד בגן זה ואני מגיע כל בוקר ורואה את
המפגע .

יוסי דוד  :לתומר אני באמת רוצה לברך אותך לא ידעתי שאתה כזה מוכשר מבין גם בקונסטרוקציה
וגאון גם אם יש לך מטרות ואתה רוצה להשיג אותם יש דרך להתנהגות הולמת ולא להטעות את
הציבור .גם הפרסום בדבר ועדת השקעות הינה שגוייה .כל יועץ השקעות יודע בדיעבד אם ואיפה
להשקיע את הכספים  ,הכל נעשה על פי חוק  ,יש ועדת השקעות וגם פה באת לגזברית בצעקות
והטחת בה אשמות על מה? ,זו לא התנהגות .
שייקה בילו :לתומר אני הייתי בשוק ,חשבתי שמערכת היחסים בינינו היא ממש טובה ואפילו לא
יצרת קשר איתי ,אני שומע מאנשים שפנית ,וכתבת לי מייל ,לא היה ולא נברא ולעצם העניין  ,מה
אתה מבין בבניין שכתבת ,את שכתבת??.

נעם שפר :בעיני מה שחשוב זה התהליך ,בחרת זירה לא נכונה ואם זה חשוב בעיניך ,היית צריך
לבחור דרך אחרת  ,אל תשכח שאנחנו נבחרי ציבור ואנחנו צריכים להתנהג אחרת .
רן פרקר :מציין זה לא משפט שדה אף אחד לא שופט אותך  ,אני לא כל כך מבין במדיה אבל
כשראיתי את המיילים אני לא רגיל ששייקה מגיב כך  ,לתומי חשבתי שאולי הערת את עינינו
הרמתי טלפון לראש המועצה וביקשתי להיפגש עימו כדי להבין
עוד לפני ששלחת מייל לראש המועצה ופרסמת לכל הורי הגן על מחדל לטענתך ובעצם אפילו לא
ידעת שכחודש ושבוע לפני כן היה שם קבלן וקונסטרוקטור מטעם המועצה כמו כן נעשו פעולות
על מנת שלא יהיה מפגע בטיחותי בגן וכן המועצה קיבלה הנחיות איך לבצע ומתי  ,ולכן ראש
המועצה לא רצה אפילו לענות לך ובצדק לאחר שפרסמת נתונים לא מדויקים .
גיורא טלמור  :תומר אתה בדור אחר  ,מכיר את המדיה ואני אפילו לא פונה למדיה אני מציע לך כל
בעיה שיש חייבת לעלות למליאת המועצה ויש דרך .
רפי כהן  :בעיה שיש לי אני מנסה לעלות בפורם שאני חבר בו כחבר מליאת המועצה ואם אני לא
מקבל תשובות לדעתי זה לגיטימי לעלות למדיה אבל כמובן לאחר שמיצית וקיבלת תשובות מספקות
ואתה לא עשית זאת .
ראש המועצה מבקש להגיד :כתבת בהסתייגות מועצה איתנה ??? מחדל ! להבא על כל מילה כזו
אני אתבע אותך אישית זו הוצאת דיבה  .מה ההשכלה הטכנית שלך? על סמך מה אתה כתבת את
מה שכתבת .אין פה חבר אחד שלא ישב אצלי בנושא כזה או אחר  ,אבל אתה כנראה בוחר בדרכים
לא לגיטימיות ועוד יותר שקריות ולא מדויקות .
תומר עזריה  :אין לי השכלה טכנית ,זה מתפקידי לפרסם  ,לחץ ציבורי אחרי הכל עוזר .

נעם שפר  :אתה לא חשוב שזה לא היה מכובד .
תומר עזריה  :הגיעו אלי קבוצה של הורים דואגים ענין הבטיחות מאד הדאיג אותי
מישהו פה לוקח את זה לכיוונים אישיים .
דביר מלניק :המדיה היא זירה מעולה ,אך צריך לדעת איך להשתמש בה ולדעתי הכעס שלך גרם לך
לפרסם דברים שהם בניגוד לעובדות ולטיפול המועצה שנעשה כבר חודש לפני פנייתך למדיה ועל
כך אני מתרעם .
תומר עזריה :אתם שוכחים שמדובר בילדים בגילאי  4אני מונע מטעמי בטיחות  ,לי זה נראה
מסוכן אני אבא חרדתי  ,יכול להיות שחטאתי במייל .
נעם שפר :אתה אבא חרדתי יחד עם זאת יש במועצה דוח על ביצוע של קונסטרוקטור שנעשה כבר
לפני חודש ומשהו וקובע שאחרי כל מה שהמועצה עשתה קיר זה אינו מסוכן ויתוקן בחודשי הקיץ
כשהילדים יהיו בחופשה .

עכשיו אחרי שאתה יודע שהיה קונסטרוקטור והכל בסדר אני מניח שתפרסם באותה מדיה או שזה
פרסום לכיוון אחד?
תומר עזריה  :אני נסער מהדיון הזה.
יוסי דוד :השתכנעתי שאתה חרדתי .
ראש המועצה  :מקריא את חוות דעת של הקונסטרוקטור .
אריאל עשירי :אני חושב שאתה צריך לענות במדיה ולהציג את העובדות ולא את החרדות שלך .

הישיבה ננעלה

נרשם ע"י א .חיימוביץ
בכבוד רב,
שלמה אלימלך
ראש המועצה

