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 משתתפים: .1
 הראש המועצ – הרב אברהם רוזנטל 
  ראש המועצה וממלא מקוםסגן  – יוסף אסרףהרב 
 חבר המועצה – הרב בנימין מיירניק 
 חבר המועצה – הרב בן ציון בנג'מין 
 חבר המועצה – הרב ישי אלפנדרי 

 נוכחים: .2
 גזבר המועצה – שמואל רוטנברג רואה חשבון 
 יועץ משפטי – בן ציון שפר עורך דין 
 מזכיר המועצה – אבי רוטנברג 

 נעדרים: .3
  חבר המועצה – אברהם בלומנטלהרב 
 חבר המועצה – הרב אורן גרנית 
 חבר המועצה – הרב דב בקשט 
 חבר המועצה – הרב יצחק פרידמן 

 .6/2017אתכבד בזאת לפתוח את ישיבת המועצה  – אברהם רוזנטל

 על סדר היום
 הסדר הסכם התייעלות .1

 לבניית מעון יום ברחוב הדגן 99תב"ר מיספר  .2

 להקמת אולם רב תכליתי 189הגדלת תב"ר מיספר  .3

 תשלום לחברי ועדת ערר לארנונה .4

הסדר הסכם התייעלות   .1
שמואל רוטנברג – הרעיון של תכנית ההתייעלות הוא שמשרד הפנים מאשר לנו 80% מהגרעון הנצבר - 

בהלוואות - לפי התקדמות תכנית ההתייעלות. לדוגמה, אישור ההעלאה בארנונה יתן לנו 750,000 אלף שקל 
הלוואה. אלו הלוואות שנכנסות לפרעון המלוות של המועצה ומקבלים כנגד זה ממשרד הפנים שיפוי במענק 

האיזון. מוכרות לצורך התחשיב של מענק האיזון. 

לא מקבלים היום את ה - 750,000 במענק, אלא בהלוואה, הלוואה נחשבת כהכנסה המקטינה את הגרעון 
הנצבר וכנגד זה בעתיד- פורעים את המלוות. כנגד פירעון המלוות- משרד הפנים נותן מימון במענק האיזון. 

בשורה התחתונה, מדובר במענק ולא בהלוואה. אך מענק שאתה מקבל את התזרים היום ואת ההשלכות 
בעתיד במענק. 

התכנית היא אפשרית, אך חייבים לעמוד בה. 

בין יעדי ההתייעלות המשמעותיים יש את נושא העלאת הארנונה שכבר אושרה במליאה בסוף יוני 2017, 
התייעלות בסעיף ניקיון רחובות והמרחב הציבורי. יש צורך לצמצם את כוח האדם הפועל היום ולשלב טיאוט 

מכני על ידי מכונת טיאוט, נושא המי חזור- יש צורך בהסברה יותר מסיבית כדי לחסוך בעלויות של הטמנה 
וצמצום כמויות פחי אשפה. אני בדעה שעלינו לחלק לכל בית פח כתום קשיח, ואז בבית תיווצר ההפרדה. 

אבי רוטנברג – יצוין כי שלושה חודשים לאחר הנחת הפחים הכתומים נערך סיור מטעם תאגיד המיחזור 
ְמּתכּוַּלת הפחים הכתומים. בנוסף, קמפיין ההסברה עדיין בעיצומו בדגש על  תמי"ר, נציגיהם היו מרוצים 
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מוסדות החינוך, לדברי נציגי תמי"ר, הניסיון מוכיח שההסברה במוסדות החינוך היא האפקטיבית ביותר 
להטמעת השינוי בהרגלי פינוי הפסולת ומיחזורה. 

בן ציון בנגמי'ן – אבקש הסבר יותר מפורט לגבי סעיפי הקיצוצים. 

שמואל רוטנברג – מדובר על התייעלות לשנים 2017 עד 2019, כמפורט בתכנית שנשלחה. 

בנושא הארנונה, המכתבים שנשלחו לתושבים עם פי רוט ההעלאה הבהירו את התמונה הכוללת והרגיעו 
מעט את התושבים. 

שמואל רוטנברג – בנושא שכר חינוך, לא עשיתי הרבה שינויים. כיוון ששכר עובדי חינוך באופן כללי כמו 
הגידול הכללי בתקציב יהיה כן גם בשכר עובדי החינוך. כל הדברים נעשו בערכים של היום ולא בערכים 

עתידיים, לכן גם השכר נשאר בערכים של היום. 

ישי אלפנדרי – מה עם המים? 

שמואל רוטנברג – הגידול באוכ לוסייה גורם לגידול בהכנסות המים. 

שמואל רוטנברג – נמצא בעמוד 6 הסבר 8. 

הקצבות למוסדות – ירידה בהקצבות למוסדות חינוך דת וֶחֶסד. 

בן ציון בנג'מין – אני סבור שיש ליידע את מוסדות הדת והחסד שיהיו פחות תמיכות כדי שיערכו לכך. 

שמואל רוטנברג – למעט עמותת נחלי דעת שנתמכת באופן משמעותי והקיצוץ מורגש אצלה באופן בולט, 
ביתר העמותות הקיצוץ אינו משמעותי. 

יוסף אסרף – כואב לשמוע. 

אברהם רוזנטל – הפעילות המבורכת של נחלי דעת מהווה ַהָּצָלה לישוב. צריך לראות מה עושים. 

אברהם רוזנטל – אבקש מחברי המועצה להצביע בעד אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2017 במסגרת 
תכנית ההתייעלות ואת כלל תכנית ההתייעלות. 

 החלטה:
חברי המועצה מאשרים עדכון תקציב המועצה לשנת 2017 ואת כלל תכנית ההתייעלות. 

תב"ר מיספר 99 לבניי ת מעון יום ברחוב הדגן   .2
שמואל רוטנברג – תב"ר (תקציב בלתי רגיל) 99: מעון יום ברחוב הדגן- בזמנו אישרנו את הכיתה הרביעית 

במעון מתקציב קרנות הרשות. הגשנו בקשה למשרד התמ" ת (משרד הכלכלה והתעשייה) לתקצוב הכיתה 
הרביעית וזו אושרה בסך 1,222,666 ש"ח במידה ויווצר עודפים הם כמובן יישארו בקרנות. בשלב זה לא ידוע 

מה עלות הבניה בפועל של כל המעון כיוון שהיו לנו עלויות פיתוח מאד גבוהות. כולל קיר תמך. 

ישי אלפנדרי – שמעתי שהיו כאלו שקיבלו הודעה שאין להם מקום במעון. 

אברהם רוזנטל – הנושא כבר סודר. בעקרון, כל מי שנרשם בזמן יהיה במעון. 

אברהם רוזנטל – אבקש את אישורכם להגדלת התב"ר. (תקציב בלתי רגיל) 

 החלטה:
חברי המועצה מאשרים את הגדלת תב"ר מיספר 99 בסך של 1.222,666 מתקציב משרד התמ"ת. (משרד 

הכלכלה והתעשייה)  

הגדלת תב"ר מיספר 189 להקמת אולם רב תכליתי   .3
שמואל רוטנברג – לפני כשנה קיבלנו תקציב מהטוטו של 5,795,000 ש"ח לבניית אולם רב תכליתי. 

לאחרונה קי בלנו הודעה מהטוטו כי סכום זה עלה ל6,427,000 ש"ח. 

מבקשים אישור להגדלת התב"ר. 

יוסף אסרף יוצא מהישיבה. 

ישי אלפנדרי – מה יהיה הייעוד של האולם, את מי הוא ישמש וֲהִאם תהיה לו כניסה נפרדת מבית הספר. 
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אבי רוטנברג – הייעוד הוא, אולם אירועים לתושבים, הוא ישמש גם לאירועים של מוסדות החינוך, הפעלתו 
תהיה על ידי המועצה ומתוכננת לו כניסה נוספת נפרדת מבית הספר. למועצה. 

ישי אל פנדרי – הערת אגב, מדי יום בקו 189 יש דילוגים של כארבעה- חמישה אוטובוסים.  

אברהם רוזנטל – פנינו, ישבנו וקי בלנו הבטחות לשיפור. 

ישי אלפנדרי – יש לפנות למשרד התחבורה. 

אברהם רוזנטל – גם ההתנהלות מול משרד התחבורה לא מביאה פתרון מוחלט. 

בנימין מירניק – מתי נגמר החוזה עם סּוֶּפרבוס? 

אברהם רוזנטל – למועצה אין חוזה מול סּוֶּפרבוס. זה מול משרד התחבורה. 

שמואל רוטנברג – על כל איחור של 20 דקות ניתן להתלונן. יש לרכז תלונות. 

אברהם רוזנטל – ברשותכם, נחזור לנושא התב"ר. (תקציב בלתי רגיל) אבקש את אישורכם להגדלת התב"ר. 

 החלטה:
חברי המועצה מאשרים את הגדלת תב"ר מיספר 189 להקמת אולם רב תכליתי בסך של 632,000 ש"ח. 

תשלום לחברי ועדת ערר לארנונה   .4
שמואל רוטנברג – בתאריך 3 ביולי 2017 קי בלנו מכתב מיושב ראש ועדת הערר לארנונה עורך דין אברהם 
פוגל בבקשה לאשר תשלום שכר טרחה לחברי ועדת הערר לארנונה בגין שעות העבודה הכרוכות בהכנת 

החומר לוועדות. בזמנו, אישרנו לחברי ועדת ערר תשלום שכר טרחה על זמן הישיבה עצמה. עתה הם 
מבקשים על הכנות לישיבה. בחוזר מנכ"ל (מנהל כללי) כתוב במפורש שלא ניתן לשלם בגין הכנות ולא על 
נסיעות, אלא אך ורק אם העבודה נעשית במשרד, בסמוך לישיבה המתקיימת, באותו מקום. וכן יש להקים 

לצורך כך מנגנון פיקוח מתאים. החלטתנו מראש היי תה שניתן לשלם רק בגין הישיבה עצמה. 

בן ציון שפר – בסך הכל יש בין שלושה לארבעה תיקים לשנה; הוועדה מתכנסת פעמיים או שלוש פעמים 
בשנה; התיקים אינם "כבדים" מבחינת החומר. איני אומר שאין צורך בהכנה. עיקר הזמן הוא בכתיבת 

ההחלטה. בכל מקרה, עד עתה זה לא נעשה בסמיכות לישיבה. 

אבי רוטנברג – אם לא תהיה התחשבות בבקשת חברי הועדה, הועדה עלולה להיות משותקת ויצא שכרו 
בהפסדו. 

שמואל רוטנברג – אך, לא ניתן לקבל החלטה נגד חוזר מנכ"ל (מנהל כללי). 

אבי רוטנברג – אם תהיה בקרה, זה אפשרי. 

בן ציון שפר – ביום של הדיון, אם רוצים לבוא מוקדם לצורך למידת התיקים. 

שמואל רוטנברג – בתנאי שנקים מנגנון בקרה. 

בן ציון שפר – מניסיונ י, כשיש הרבה תיקים- עורכים ישיבה מכינה במקום שאמורה להתקיים ישיבת הועדה, 
שבה משתתפים היועץ, מזכיר המועצה- שהוא מזכיר הועדה והיושב רא ש. שם נערך ניפוי לבקשת חומר 

נוסף, לעניין קבלת החלטה אם לאו. 

מהם המחירים המשולמים לחברי הועדה? 

שמואל רוטנברג – 183 ש"ח לחבר ועדה ו 205 ש"ח ליושב ראש הועדה. המחירים אינם כוללים מע"מ (מס 
ערך מוסף). 

 החלטה:
ניתן לאשר תשלום רק על פי כללי חוזר המנכ"ל (המנהל הכללי) הרלוונטי. 
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