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  .2012 - אני פותח את הישיבה הראשונה ל-    אלי לוי
1.11.11.11.1 .  

                .... אושר אושר אושר אושר19191919/12/12/12/12/11/11/11/11 מיום  מיום  מיום  מיום 10101010/11/11/11/11 פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה  פרטיכל ישיבה ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
        

1.31.31.31.3        
        

                        .... אושר אושר אושר אושר19191919/12/12/12/12/11/11/11/11 מיום  מיום  מיום  מיום 2011201120112011לשנת לשנת לשנת לשנת ' ' ' ' בה דבה דבה דבה ד פרטיכל ישי פרטיכל ישי פרטיכל ישי פרטיכל ישי––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
  

1.21.21.21.2 . . . .        
  )מדגישות את דבריו שנאמרו: ( הקריאה הערתו של חיים גל-  זטלאויעדנה 

  : דברים דומיננטיים לקבלת ההחלטות2 קרולשמחתנו   "      

  .ליליאן חזרה .1

 ואיני יכול שלא לסמוך את ידי שהיא ועדה מקצועית המורכבת ועדת הכספים .2
, לא יכול שלא לתת ולהישען על דעתם המקצועית. בם רואי חשבוןרו, מאנשי מקצוע

, על כך אני מבקש להגיב. התכנסו והפכו כל סעיף ובחנו היכן ניתן לקצץ פנימהש
 ולאחר שאני קורא את סיכומי הישיבות אני מחובתנו לבוא ולתת מענה אופרטיבי

ך שקלול כל  מתו3.9%חש שההעלאה החריגה המקסימלית לדעתי נכונה להיות על 
 .הניתוחים והאמירות

הוא :  אהבתי את הערתו של אסף טוביהו בתובה לאחד החברים27/11בפרוטוקול מיום 
לא , "האם אתה רוצה שאני אעזוב את להבים בגלל ירידה ברמת השירות ")ציטוט(שואל 

, אני רוצה להעלות הצעה נוספת כדי לעזור למועצה. איננו רוצים שאיכות השירות תרד
הם נמצאים בסוציו אקונומי , הרצליה, הוד השרון, כפר סבא, עתי מה קורה ברעננהשמ

שהינה שולית לגמרי , בהוראות קבע1%הם נקטו בביטול זמני של ההנחה בשיעור , כשלנו
 אלף 120אם עלות החסכון הכוללת תגיע לכדי . בחודש ₪ 10-ומהווה לכל אחד מאיתנו כ

 או כל מקום ראוי אחר במחשבים בבית הספר אני אשמח לזבד את הכיתות, בשנה₪ 
  ."בציוד זה או אחר

  :  הקריאה את הערתו של יוסי ניסן-  עדנה זטלאוי
  :ציטטתי את דבריו של אלון במייל ששלח בתפוצה רחבה בישוב. 1"          

  העלאת הארנונה ברשות מקומית נדונה ונקבעת במסגרת וועדת הכספים של הישוב"        
  ולא להפך אני אינני חבר בוועדת , !! לצותיה מובאות לאחר מכן לדיון במועצה והמ        

  הייתי מנמק מדוע ההחלטה לגבי שעור העלאת , לו הוזמנתי לוועדה !! הכספים         
  הארנונה אינה רצינית ואינה ממצה את כל האפשרויות ונשאלת השאלה איך אתה         
  ". ?ציג שלך בעד העלאת הארנונה אם אתה חושב כךמסביר את הצבעתו של הנ        

  
  אם ,  שנים שאני חבר מועצה אני מדבר על קיצוצים ויעילות בניהול התקציב8כבר ." 2    

  היו שומעים בקולנו לא היינו מגיעים למצב שאליו הגיעה המועצה עם גרעון של      
  ...15% - עלה השכר ב2008 - שמולא. ח" מיליון ש 10 -מיליונים וחובות המתקרבות ל      

  
  ח שעליית " ש862,000(אני אינו יודע להסביר לתושבים איך מעלים שכר בסכום כזה " .3

  ח בשנה קשה כזו על רקע המצב הקשה של " ש600,000 -הארנונה מסתכמת בכ     
  כיס התושבים הוא הדבר . 8% -המועצה ומנגד מעלים ארנונה בסכום הקרוב ל     
  ון שצריך לגעת בו לאחר שמוצו כל האפשרויות ולכן לא נאשר את העלאת האחר     
  .הארנונה ואת התקציב ואנו מציעים להוריד את העלאת השכר ולא להעלות ארנונה     

  
  ".אנא שלחי אלי את הפרוטוקול המתוקן לאחר אישור התיקון בישיבה   

  
  

  .יקונים לאישור הפרוטוקולתההעלות את אנו רצינו לחסוך זמן ואפשרנו לכם ל -    אלי לוי
  לא יכול להיות מצב שחבר יכתוב טקסט וישלח ויבקש לשתול בפרוטוקול         
  .תיקון כואות        
  .בשום מקום שבעולם זה לא קורה כך        
  ים וחשוב שמה שכתבת ברושוררצים כל מיני ,  נאמר ומה התכוונתאינו מתווכח על מה        
  .בברושור שהגיע לעיניכמו תול בטקסט יהיו ש        
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  .גם אם זה יקח זמן אנו נחזיר את תיקון הפרוטוקול בישיבה ולא נקבל טקסטים        
  .עה והבעתם את עמדתכם בצורה הכי נחרצתרוח הדברים שלכם בישיבה היתה ידו        
  .לא ניתן לעבוד כך        

  
  .ר מילה במילהומה שלא נכתב ונאמ אני צטטתי את המייל -  יוסי ניסן

  
  .הפרוטוקול שיקף את עמדתך,  הטקסט לא נאמר בצורה הזו-    אלי לוי

  
  .יעקב שנחה נכנס

  
  .בישיבה הבאה פרוטוקולים יאושרו על שולחן זה -    אלי לוי

  
  . איני מקבל את דבריך מבקש שמה שאמרתי יהיה בפרוטוקול-  יוסי ניסן

  
   גם הבאת טקסט משוכתב שלא ,ל חיים גל זה קרה כאן בישיבה אחרת בניהולו ש-    אלי לוי

  .נאמר על ידך        
  . לכם מבקש לאשר כפי שהוגש–מעלה להצבעה         

        הצבעההצבעההצבעההצבעה
  

  .אלי לוי, חיים גל,  אלון בנדט–  בעד 
  .ניסים פרץ, מןלב בינ,  יוסי ניסן–   נגד 

  . יעקב שנחה–  נמנע 
  

  .לעיין בחומר לפני הבעת דעתו של היועץ המשפטי לאפשר לחבר המועצה  לפי הצעתו-    אלי לוי
  .האם המליאה מאפשרת לחבר המועצה לעיין        

  
        הצבעה הצבעה הצבעה הצבעה 

        
  .אלי לוי, חיים גל, אלון בנדט,  יעקב שנחה–בעד 

  
  .יעלה להצבעה חוזרת בסוף הישיבה -   -  אלי לוי

  
         דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה דווח ראש המועצה––––    2222לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 

  
  .רמית קיבל את המידע מעימנוכ, קרגל,  באזור התעסוקה ניתן למנות את סודה סדרים-    אלי לוי

  .  כרמית משחררים את מקומם בראשון לציון ורוצים לעבור לכאן ומקווה שיהיו בפנים      
  . התחלת יצור סודה סטרים2013  מדברים על אמצע       

  
  . כאשר המפעלים האלה יעבדו כיצד הצומת הזו תתפקד-  אלון בנדט

  
  .י מחלף להבים יקום בכל מקרהת לפי דעת" היתה ישיבה אצל שר התמ-    אלי לוי

  
  

         אישור הסכם ההתקשרות בין המועצה המקומית להבים לבין הזוכה במכרז אישור הסכם ההתקשרות בין המועצה המקומית להבים לבין הזוכה במכרז אישור הסכם ההתקשרות בין המועצה המקומית להבים לבין הזוכה במכרז אישור הסכם ההתקשרות בין המועצה המקומית להבים לבין הזוכה במכרז----    3333לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 
  

  הצלחנו להיכנס ,  זה המקום לומר גם לועדת המכרזים וגם למהנדסת המועצה-    אלי לוי
  .חשמל ולכן גם קבלנו מחיר גבוה בהצעה' לתעריף הגבוה בחב        
  גרינגו ' ל מחיר כזה וגם לחבקיבעוד לא היה ישוב כמעט ש, ממה ששמעתי        
  .שליוותה אותנו במכרז        

  
      .......   
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  .ח קרינה"יבת בכל זאת להעביר דוהחברה מחו, לים אין קרינהאנ מהפ-  חנה חרמש
  

  . גם המשרדים מאשרים את הממירים האלה-    אלי לוי
  .אחראי גם על בריאות התושביםאך בפקודת בריאות העם ראש המועצה         
  אתם יודעים שכל שנה יש לבדוק קרינה וכל , לכל אחד מאיתנו יש מיקרוגל        
  מי מאתנו              ,  בישוב יש לו קרינהקייםי שכל שנא. שנים להחליף מיקרוגל 3        
  .החשמל עושים את הבדיקות שלהם'  חב?חות קרינה מהם"מקבל דו        

  
  . השנים הבאות20 -מי כסף לך לברך ולשלוח שיש כאן מעירות שתבאנה סכו צרי-  אלון בנדט

  .חושב שבהחלט צריך לומר גם מילה טובה למועדון החברים שהפסיקו להערים קשיים        
  
        

הסכם ההתקשרות בין המועצה המקומית להבים לבין הזוכה הסכם ההתקשרות בין המועצה המקומית להבים לבין הזוכה הסכם ההתקשרות בין המועצה המקומית להבים לבין הזוכה הסכם ההתקשרות בין המועצה המקומית להבים לבין הזוכה  מליאת המועצה את  מליאת המועצה את  מליאת המועצה את  מליאת המועצה את שרהשרהשרהשרה פה אחד אי פה אחד אי פה אחד אי פה אחד אי––––    החלטההחלטההחלטההחלטה
, , , , וולטאייםוולטאייםוולטאייםוולטאיים----הפעלה ואחזקה של מתקנים פוטוהפעלה ואחזקה של מתקנים פוטוהפעלה ואחזקה של מתקנים פוטוהפעלה ואחזקה של מתקנים פוטו, , , , גגות נכסי המועצה לצורך התקנהגגות נכסי המועצה לצורך התקנהגגות נכסי המועצה לצורך התקנהגגות נכסי המועצה לצורך התקנה השכרת  השכרת  השכרת  השכרת ––––    1111/2011/2011/2011/2011במכרז במכרז במכרז במכרז 

        ....מ לשנה למתקןמ לשנה למתקןמ לשנה למתקןמ לשנה למתקן""""מעמעמעמע+ + + +  ₪  ₪  ₪  ₪ 58,88858,88858,88858,888 שנה על סך  שנה על סך  שנה על סך  שנה על סך 20202020לתקופה של לתקופה של לתקופה של לתקופה של , , , , ממממ""""ברימאג מערכות בעברימאג מערכות בעברימאג מערכות בעברימאג מערכות בע' ' ' ' חבחבחבחב
        
  

  . כל הכנסה נוספת תתקבל בברכה.למועצה ולעומד בראשה,  ישר כח-  יוסי ניסן
  

        המשךהמשךהמשךהמשך    ----אישור פרטיכלים אישור פרטיכלים אישור פרטיכלים אישור פרטיכלים     ––––    1111לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 
  

  . מעלה להצבעה-   אלי לוי 
  

  .הציטוט שמה שיוסי כותב פה בפסקה הראשונה הוא אמר את זה -  יעקב שנחה 
  

  . תבדוק בפרוטוקול שיש התייחסות לציטוט-   אלי לוי 
  זה אינו מכתיב רישומם ,  ציטוטים ממקורות שוניםגם בעבר היו כאלה שהביאו למועצה        
  .המייל כתוב, השם כתוב, התייחס למייל הוא .  בפרטיכל      

  
  . מה אומר היועץ המשפטי-  יעקב שנחה 

  
  זה משקף את מה שנאמר בפרוטוקול אם אדם ירצה עכשיו להפנות ,  בהחלט כן-  ד ששון "עו

  . עמודים300ונכתוב נקשיב ח מבקר המדינה האם "  לדו      
  

  . לאשר הפרוטוקול-   אלי לוי 
  

        הצבעה הצבעה הצבעה הצבעה 
        

  .לון בנדטא, יעקב שנחה, חיים גל,  אלי לוי–בעד 
  .ניסים פרץ, יוסי ניסן, מן לב בינ–נגד 
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  .נועל הישיבה, תודה רבה לכם -    אלי לוי

  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה                  
        

  

 


