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פרוטוקול מישיבת מליאה מ המניי מס' 4 מיו 30.12.03 
   

 : נוכחי
ראש המועצה  יצחק ימיני

מ"מ ראש המועצה  יוחנ גיל
חברת מועצה  טלי פליישמ

חבר מועצה  משה גולדשטיי
חבר מועצה    ניסי עובדיה

חבר מועצה  ויקטור כה
חבר מועצה  דני גור
חבר מועצה  משה אודיז
חבר מועצה  שרו חוילי

   
 : מוזמני

מזכיר/גזבר המועצה  זאב ובר
מבקר המועצה  אלו קוחלני 

מנהלת לשכת ראש המועצה  אורלי רזניקוב
 

סדר היו 
 

 : אישור מינוי נציגי המועצה בגופי ובועדות כדלקמ .1
 

 ."  א.  הועדה המקומית לתכנו ובניה "שרוני
 ב.  איגוד ערי לכיבוי אש נתניה. 
 ג.  איגוד ערי לתברואה נתניה. 

 ד.  איגוד ערי לאיכות הסביבה חדרה. 
 .  ה.  רשות ניקוז השרו

 .  ו.  ועדת בחינה לקבלת עובדי
 

 : בחירת חברי לועדות במועצה כמפורט להל .2
 

 .  א.  ועדת מכרזי
 ב.  ועדת תמיכות. 
 ג.  ועדת ביקורת. 

 ד.  ועדת הנחות ארנונה. 
 ה.  ועדת הנחות רווחה. 

 ו.  ועדת מל"ח. 
 ז.  ועדת רכש ובלאי. 

 .  ח.  ועדת חינו
 ט.  ועדת תרבות. 
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 : אישורי תב"רי .3
 

 א. תב"ר מס' 358 לרכישת רכב למחלקת תחזוקה בס 90,000 ש"ח.  
: מתקציב המועצה.        מימו

 ב. הגדלת תב"ר מס' 309 להצטיידות קריית חינו "דרור" בס 310,000 
: קרנות המועצה.  ש"ח. מימו

 
אישור הדוח הכספי של המועצה ליו 30.9.03;  .4

 
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. יש כא שתי הצעות לסדר היו  יצחק:
שהועלו ע"י שרו חוילי: נושא תיקצוב בתי כנסת ונושא כלבי 
. הנושאי יועלו לדיו בישיבת המועצה הבאה, לאחר  משוטטי

שידונו בהנהלה. 
 

מקובל.  : שרו
 

אישור מינוי נציגי בגופי ובועדות   .1
 

הוצגה רשימה מפורטת, שצורפה לזימו לישיבה, לגבי הצעת ההנהלה  יצחק:
 : , כמפורט להל למינוי נציגי המועצה בגופי ובתאגידי

 
יצחק ימיני.  שרוני א.
יצחק ימיני.  כיבוי אש ב.
עזרא רייבי.  תברואה ג.
עזרא רייבי.  איכות הסביבה ד.
יצחק ימיני.  רשות ניקוז ה.

 . שאול בילו וחיי פלדמ ועדת בחינה  ו.
 

כהצעה אני מבקש להסיר את הנושאי של הועדות כי לא כול  ויקטור:
מופיעות. 

 
עדיי לא הגענו לועדות. אני מבקש להצביע על ההצעה.  יצחק:

 
הצבעה 

 
, משה גולדשטיי   (5)  יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ בעד:

       וניסי עובדיה. 
(3)  משה אודיז, ויקטור כה ודני גור.  נגד:

(1)  שרו חוילי.  נמנע:
 

החלטה מס' 4.1 
 

מליאת המועצה מאשרת, ברוב קולות, את מינוי נציגי המועצה 
 : בגופי ובועדות כדלקמ

 
יצחק ימיני.  " ועדה מקומית "שרוני א.
יצחק ימיני.  איגוד ערי לכיבוי אש נתניה ב.
עזרא רייבי.  איגוד ערי לתברואה נתניה ג.
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עזרא רייבי.  איגוד ערי לאיכות הסביבה חדרה  ד.
יצחק ימיני.  רשות ניקוז השרו   ה.

 . שאול בילו וחיי פלדמ ועדת בחינה לקבלת עובדי ו.
 

הרכב ועדות המועצה  .2
 

להל הצעת ההנהלה לגבי הרכב ועדות החובה של המועצה.  יצחק:
 

אני דורש, א אפשר, להסיר נושא זה מסדר היו כי לא כל הועדות  ויקטור:
מופיעות. 

 
. אנו מציעי כרגע ועדות חובה.  מי שכתב ל את זה, לא כתב נכו יצחק:

 
אני רוצה לשבת על כל הועדות יחד.  ויקטור:

 
בועדות חובה נוכחי רק חברי מועצה, ואי הצדקה לבקשה.  יצחק:

 
 ? למה אני לא מיוצג בועדת מכרזי משה א:

 
הרכב הועדות נקבע באופ יחסי לגודל הסיעות. אתה מיוצג בועדות  יצחק:
אחרות. אני לא מקבל את הצעת ויקטור, א מתנצל על הערתי כלפיו. 

אני חוזר על ההצעה: 
 

א. ועדת מכרזי 
 

יו"ר הועדה (ל"פ).  משה גולדשטיי
חבר הועדה (ל"פ).  יוחנ גיל

חבר הועדה (מפד"ל).  ניסי עובדיה
עתיד.  נציג 

חבר הועדה (מסורת).  שרו חוילי
 

עדיי לא החלטנו מי משנינו יהיה.  דני:
 

הצבעה 
 

  , , משה גולדשטיי יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ (6) בעד:
ניסי עובדיה ושרו חוילי (תיק הצבעתו). 

משה אודיז, ויקטור כה ודני גור.  (3) נגד:
 

לפי החוק המינימו זה אחד מהאופוזיציה, לדעתי אפשר להוסי  : שרו
נציגות נוספת מהאופוזיציה.  

 
יש כא שני נציגי מהאופוזיציה.  יצחק:

 
עבור השיתופיות אפשר לא ללכת לפי המינימו אלא להוסי עוד.  : שרו
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החלטה מס' 4.2 
 

מליאת המועצה מאשרת, ברוב קולות, את הרכב ועדת מכרזי 
 : כדלקמ

 
יו"ר הועדה.   משה גולדשטיי
חבר הועדה.  יוחנ גיל

חבר הועדה.   ניסי עובדיה
חבר הועדה.  שרו חוילי

 
כשסיעת "עתיד" תחליט על נציגיה, לועדה זו ואחרות, היא תודיע לנו  יצחק:

. להל הצעת ההנהלה לגבי הועדה הבאה:  ואז נדו בכ
 

ב. ועדת הנחות 
 

יו"ר הועדה (מפד"ל).  ניסי עובדיה
חבר ועדה (נציג עתיד).  חבר

חבר.  גזבר המועצה
חברה.  מנהלת מחלקת הרווחה 

חבר.  יוע משפטי או נציגו
 

עדיי אי לנו מועמד.  דני:
 

הצבעה 
 

, משה גולדשטיי   יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ (5) בעד:
וניסי עובדיה. 

, דני גור ושרו חוילי.  משה אודיז, ויקטור כה (4) נגד:
 

החלטה מס' 4.3 
 

מליאת המועצה מאשרת, ברוב קולות, את הרכב ועדת הנחות 
 : כדלקמ

 
יו"ר הועדה.   ניסי עובדיה

חבר.  גזבר המועצה
חברה.  מנהלת מחלקת הרווחה 

חבר.  יוע משפטי או נציגו
 

ג. ועדת תמיכות 
 

יו"ר הועדה (מפד"ל).  ניסי עובדיה
חברת הועדה (ל"פ).  טלי פליישמ

חבר הועדה (ל"פ).  משה גולדשטיי
נציג עתיד.  חבר

חבר הועדה (ליכוד).  משה אודיז



 6

 
הצבעה 

 
, משה גולדשטיי   יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ (5) בעד:

וניסי עובדיה. 
, דני גור ושרו חוילי.  משה אודיז, ויקטור כה (4) נגד:

 
החלטה מס' 4.4 

 
מליאת המועצה מאשרת, ברוב קולות, את הרכב ועדת תמיכות 

 : כדלקמ
 

יו"ר הועדה.   ניסי עובדיה
חברת הועדה.  טלי פליישמ
חבר הועדה.   משה גולדשטיי
חבר הועדה.   משה אודיז

 
ד. ועדת ביקורת 

 
להל הצעת ההנהלה:  יצחק:

 
יו"ר הועדה (מסורת).  שרו חוילי

חבר הועדה (ליכוד).  משה אודיז
חבר הועדה (עתיד).  נציג

 
 . אנחנו מתנגדי בכלל – לא תקבל שמות היו דני:

 
מתי תתנו ?  יצחק:

 
לא יודע.  דני:

 
פע שעברה בועדת הביקורת היה נהוג שהסיעה הגדולה המקבלת.  ויקטור:

 
זה לא כתוב בחוק.  יצחק:

 
הצבעה 

 
  , , משה גולדשטיי יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ (7) בעד:

שרו חוילי ,ניסי עובדיה ומשה אודיז. 
ויקטור כה ודני גור.  (2) נגד:

 
החלטה מס' 4.5 

 
מליאת המועצה מאשרת, ברוב קולות, את הרכב ועדת ביקורת 

 : כדלקמ
 

יו"ר הועדה.  שרו חוילי
חבר הועדה.  משה אודיז
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ה. ועדת מל"ח 

 
הרכב הועדה אינו פוליטי ומוצע לאשרר את הרכב הועדה הקיי  יצחק:

 . כמפורט בנספח לזימו שקיבלת
 

ראש המועצה, יו"ר הועדה  יצחק ימיני
ראש מטה  יוחנ גיל

גזבר, דובר  זאב ובר
מזכיר הועדה  עזרא רייבי

מנהל אחזקה ותברואה  שמעו אהרו
ממונה על הנדסה ובינוי  בנימי כרמי

ממונה על מידע לציבור + כ"א  אורלי רזניקוב
ממונה על החינו  גדעו אחרק

+בריאות  ממונה על שירותי חברתיי אירית רפאלי
טיפול בחללי  יעקב מאיוסט

ממונה על בטחו  יאיר כה
ממונה על מתנדבי  אסתי גלר
נציג משטרת ישראל  דקל עוקב

נציג פיקוד העור (יקל"ר)  יור אפרתי
 

הצבעה 
 

  , , משה גולדשטיי יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ (8) בעד:
 . ניסי עובדיה, משה אודיז, שרו חוילי וויקטור כה                           

דני גור.  (1) נגד:
 
 

החלטה מס' 4.6 
 

מליאת המועצה מאשרת, ברוב קולות, את הרכב ועדת מל"ח כמפורט 
לעיל.  

 
ו. ועדת רכש ובלאי 

 
הרכב הועדה אינו פוליטי ומוצע לאשרר את הרכב הקיי כמפורט  יצחק:

 : להל
 

יו"ר הועדה.  יוחנ גיל
חבר הועדה.  זאב ובר

חברת הועדה.  אורלי רזניקוב
 

הצבעה 
 

  , , משה גולדשטיי יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ (6) בעד:
ניסי עובדיה, משה אודיז ושרו חוילי. 

דני גור.  (1) נגד:
 . ויקטור כה (1) נמנע:
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החלטה מס' 4.7 

 
מליאת המועצה מאשרת, ברוב קולות, את הרכב ועדת רכש ובלאי 

בהתא להצעתו של ראש המועצה כמפורט לעיל. 
 

אני מבקש שכל סיעה תביא לישיבה הבאה את שמות מומלציה  יצחק:
לועדת חינו ולועדת תרבות כדי שנוכל לכנס ועדות חשובות אלו 

ולהתחיל בעבודה השוטפת.  
 

משה אודיז עזב בשעה 20:15. 
 

יש ועדות שהרגישות שלה ברורה וידועה ויש טע לפג שמנוהלות  דני:
. יש לנו הצעות לעוד ועדות כמו מעמד האישה  ע"י אות אנשי

 . ורישוי עסקי
 

מדובר כא היו על ועדות חובה.  טלי:
 

הא כוונת להחלי  יושבי ראש של ועדות?  יצחק:
 

אני לא אמרתי מה כוונתי.  דני:
 

תחשבו מה שתרצו. לא נראה לי ראוי לדו בכ עכשיו כדי לא לפגוע  דני:
 . באנשי

 
 . אז ברור למה אתה מתכוו : יוחנ

 
 . דני, אתה יורה לכל הכיווני יצחק:

 
 . מותר לי ואמשי בכ כל עוד אראה בכ צור דני:

 
, 80% מהציבור בחרו בי  אתה במשטר דמוקרטי ואני אומר לפני כול יצחק:

 . ואתה צרי לכבד את רצונ
 

, מכיוו  זה שסיעת "עתיד" בוחרת שלא לאייש ועדות, זה על מצפונכ : יוחנ
 . שזה פוגע בעבודת המועצה. הועדות יפעלו בלעדיכ

 
 : אישורי תב"רי .3

 
 א. תב"ר מס' 358 לרכישת רכב למחלקת תחזוקה בס 
: תקציב המועצה__________             90,000 ש"ח. מימו

 
יצחק, למה לא ליסינג – ותענה אתה ולא זאב.  דני:

 
, מותר לראש  אני אומנ לא שומע טוב א שומע כשצרי יצחק:

, זה מסייע.  מועצה להחזיק יועצי
 

ליסינג מוכר בהוצאות, רכש לא.  ויקטור:
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זה נכו שחלק מהוצאות ליסינג מוכר לצרכי מס, א מאחר  זאב:
והמועצה אינה נישומה לצרכי מס, אזי בהיבט זה הנושא אינו 

רלוונטי לגבינו כלל. 
 

ולמה ברשויות אחרות עובדי ע ליסינג?  דני:
 

אי הצדקה לשל 55,000 ש"ח לשנה לליסינג לרכב. הסכו  זאב:
, הגבוהות מהריבית הבנקאית  כולל אלמנט של עלויות מימו
המקובלת, יש ג מרכיב רווח, וכ שירותי נוספי יקרי 
, רכב חלופי ועוד.  , כמו ליווי למוס שאיננו זקוקי לה
לרשויות שברשות כלי רכב רבי זה עשוי, בתנאי 
, אנו מדברי על רכב מיד  . להזכירכ , להשתל מסויימי

שניה. 
 

הא התשלו פרוס?  : שרו
 

לא בהכרח. א אנו נסתדר במסגרת תזרי המזומני שלנו.  זאב:
 

 הצבעה 
 

, משה   יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ (7) בעד:
, ניסי עובדיה, ויקטור כה ושרו  גולדשטיי

חוילי. 
דני גור              נמנע:  (1)

 
          החלטה מס' 4.8 

 
            מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות תב"ר מס' 358 לרכישת 

 . . מימו מתקציב שוט             רכב למחלקת תחזוקה, בס 90,000 
 

הגדלת תב"ר מס' 309 להצטיידות קרית חינו דרור בס   ב.
: קרנות המועצה______________              310,000 ש"ח. מימו

 
20% מהתקציב שאנו מעבירי ל"דרור" מחושב להצטיידות  זאב:
שנעשית בבית הספר באופ שוט ואנו מממני זאת מתקציב 

 . הפיתוח במקו מהתקציב השוט
 

ביו א' ביקשתי את הרכב הדוח הכספי של "דרור" וטר  דני:
קיבלתי. אני מבקש פרוט של סכו זה – מה נרכש. הא יש 

בני חדש? 
 

יש.  משה:
 

אני רוצה לראות בכתוב. א תרצו התייחסות רצינית שלנו  דני:
 . בהצבעה תעבירו לישיבה הבאה ותביאו את הפרטי

 
סה"כ אנו משלמי סכו קצוב לכל תלמיד – חלק אנו  יצחק:

מממני באמצעות הקרנות וזה הכל. 
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, וזאת  . א אנו רוצי אני לא נגד "דרור" ולא נגד החינו דני:
 . זכותנו וחובתנו, לראות את הפרטי

 
. ההעברה  זכות לקבל דוח מבית הספר להיכ הול הכס יצחק:

לתב"ר היא טכנית כי דברי שייכי להצטיידות. 
 

אי לי בעיות ע זה שזה תב"ר א אני רוצה פירוט. תדחה את  דני:
ההצבעה. 

 
, ובישיבה הבאה תוכל לבקש  תבציע נגד, תבדוק אחר כ יצחק:
. אנו צריכי להמשי לעבוד ואי אפשר  לשנות את הצבעת

לחכות. 
 

" ו 1  מתו ספר התקציב 1.6 מיליו ש"ח זה עבור "דרורי : שרו
, אנו בעד חינו א האבסורד  מליו ש"ח מתו זה מעל התק
שכל שנה מייקרי את העלות מצד פרדסיה. ואנחנו לא 

 . שותפי
 

, העלות לא עלתה אלא ירדה.  טעות ביד משה ג:
 

אני רוצה לבקש בדק בית בנושא זה, כלומר השוואה בי  : שרו
 . " ורמת התשלו הרשויות סביב "דרורי

 
בסדר.  יצחק:

 
מעבר לזה אני מצטר לדני בבקשתו לפירוט. בשלב זה  : שרו

 . הדברי סתומי
 

הצבעה 
 

, משה   יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ (5) בעד:
גולדשטיי וניסי עובדיה. 

, דני גור ושרו חוילי.  ויקטור כה (3) נמנע:
 
 

החלטה מס' 4.9 
 

מליאת המועצה מאשרת, ברוב קולות, הגדלת תב"ר מס' 309 
. מימו  להצטיידות קרית חינו "דרוד" בס 310,000 

מקרנות המועצה. 
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אישור דוח כספי ליו 30.9.03  .4
 

, שנובע  זהו דוח זמני. הדוח מציג גרעו שוט בס 951 אלפי  זאב:
 , בעיקר מקיצו דרסטי במענק האיזו שמתקרב לשני מליו 
. נקטנו במספר פעילויות  כשהנתוני כבר מוכרי לכ
לצמצו הגרעו כבר בשנה זו. כרגע מוקד לחזות אי השנה 
. זו  , א אנו עובדי קשה כדי להקטי את הגרעו תסתיי
עומדת להיות, ככל הנראה, השנה הראשונה לאחר ארבע שני 

 . . הנתוני לפניכ שבה לא נהיה, לצערנו, מאוזני
 

יש סעיפי שלא ברורי לי. מה זה מינוס 18% יתר עצמיות  דני:
בהכנסות? 

 
יש סוגי הכנסות כמו חוגי וצהרוני שאלו פעילויות שאינ  זאב:
מתקיימות בחודשי יולי ואוגוסט הנכללי בתקופת הדוח. 

בדוח מוצגת באופ טכני השוואה של הביצוע ל 75%  
מהתקציב, א בעצ כלולי בדוח שישה חודשי של פעילות 
מתו עשרה, כ שהביצוע הוא בעצ 60% בלבד. כ נוצר 

הפרש טכני של  כ 15%. בדוח השנתי תהיה תמונה מלאה. 
 

 . א בסו השנה זה עדיי במינוס אז נשאר כס דני:
 

לא. מדובר בביצוע מול אומד בלבד. ואי פה אינדיקציה לגבי  זאב:
כס שנשאר.  

 
למה בהוצאות מפעל המי יש מינוס?  דני:

 
יש לנו תכנית להשקיע ולהפעיל  את באר ברא"ז, א זה  זאב:

מתעכב. 
 

מה זה מינוס  15% בפעולות חינו בהוצאות?  דני:
 

זה בדיוק מאות סיבות כפי שהסברתי קוד בהכנסות.  זאב:
 

המועצה מטפלת בכספי רבי ואני מציע שתוק ועדת  : שרו
כספי היות ובי חברי המועצה אי אנשי כספי מקצועיי 
וזאב לבד נושא בנטל, אני חושב שצרי להרכיב ועדת כספי 

שתורכב מאנשי מקצוע שתוכל לעזור וליעל. 
 

אתה מטיל ספק בזאב ?  יצחק:
 

, אני מערי אותו מאוד, א רוצה לעזור לו.  להיפ : שרו
 

ועדת הנהלה היא ג ועדת כספי וחייבת להיות מורכבת  יצחק:
, רואי  מחברי המועצה, חו מזאב יש לנו ג יועצי חיצוניי

 . . אבדוק את הצעת שרו , שאנו עובדי אית חשבו
 

שרו אתה מתכוו ברמת בניה או בקרה ?  משה ג:
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 . ג וג : שרו
 

יש במועצה בקרה חיצונית על ידי רואי חשבו שממוני על  משה ג:
ידי משרד הפני וכ בקרה פנימית. 

 
אז כוונתי לרמת בניה.  : שרו

 
, במש השני שנכונו ל אתה תלמד ותכיר ג נושא זה.  שרו יצחק:
. אני מבקש להצביע על אישור הדוח  אני מכבד את גישת

הכספי ליו 30.9.03; 
 

הצבעה 
 

, משה   יצחק ימיני, יוחנ גיל, טלי פליישמ (5) בעד:
גולדשטיי וניסי עובדיה. 

שרו חוילי, ויקטור כה ודני גור.  (3) נמנע:
 

החלטה מס' 4.10 
 

מליאת המועצה מאשרת, ברוב קולות, את הדוחות הכספיי 
ליו 30.9.03; 

 

הישיבה ננעלה בשעה 21:30.
רשמה: אורלי רזניקוב 

 
 

בברכה 
 

        
יצחק ימיני  זאב ובר

     מזכיר המועצה                                                               ראש המועצה 


