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ד"ר מוטי דלג'ו:

13

אנחנו עכשיו במסגרת עכשיו פורמאלית של מליאת המועצה1

אישור פרוטוקול מליאה מספר  33431מיום 17213317331

ד"ר מוטי דלג'ו:

הדבר הראשון זה אישור פרוטוקול מליאה מס'  33431מיום

 17213317331היו איזה הערות? לא היו הערות 1אני מעלה להצבעה 1מי בעד? שירים את ידו1
אפשר להוריד 1נגד? אין 1נמנעים? אין 1אנחנו אישרנו1

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  44441מיום .52.41.41

17

תקציבי ישובים לשנת 17337

ד"ר מוטי דלג'ו:

תקציבי הישובים לשנת  – 7337אני רוצה להצטרף למה שגלי

אמרה לגבי מספר הישובים שהגישו את התקציבים ,לברך את המחלקה ,את הרכזת שעוסקת
בעניין ,גם כמובן הצוות של אגוזי 1וכמו כן להודות לוועדה בראשותו של אמנון ,נכון?

מר שלמה עצמוני:

צריך להגדיל את הפרסים ,מוטי1

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני רוצה לומר לכם ,העיקר זה לא הפרסים1יותר חשוב זה

שהוועדה הזו בודקת את התקציבים ,ובלי לפגוע באף אחד היא עושה את זה הרבה יותר טוב
מאשר עשינו את זה בעבר ,ועל כך מגיע להם ברכות1

מר שלמה עצמוני:

אני חושב שהטפסים של משרד הפנים גם עזרו לזה1

ד"ר מוטי דלג'ו:

נכון 1אגוזי ,אתה רוצה להציג?
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מר יצחק אגוזי:

יש לכם שקית ניילון ,הכי דקה שיש לכם ,זה כל הנושאים של

הישיבה הזאת 1תקציבי הישובים לשנת  ,7337כפי שנאמר 76 ,ישובים הגישו תקציב עד
התאריך שנקבע –  03לאוקטובר 1שנים רבות חשבנו שאי אפשר לעשות את זה ,כנראה שאפשר1
הגישו תקציב 1התקציבים של כל הישובים האלה 76 ,במספר ,נבדקו ,גם על ידי גלי ,גם על ידי
ועדת תקציבי הישובים 1חלקם אושרו רק לאחר שהתבקשו כל מיני הבהרות מהישובים 1נכון
לשלשום ,כל התקציבים אושרו והם מובאים פה לאישור מליאת המועצה 1כל  76הישובים
זכאים לפרס שהחלטנו פה בישיבת מליאת המועצה או בהנהלה ,אני כבר לא זוכר ,על הנושא
הזה 7,733 ,שקל 1אני רק אזכיר ,לפני שאני אקרא את רשימת הישובים ,אני רק אזכיר
שכשאישרנו את המודל הזה של פרס-קנס נשמעה קריאה לחלל האוויר שבטח הגזבר רוצה
שהם לא יעמדו בזמן 1ואני אמרתי שאני מעדיף שכולם יעמדו בזמן ,ולצערי ,לא  03ישובים
הגישו ,רק  ,76ובהחלט זה מבורך1

מר רונן ברקאי:

אם היית מעלה את הפרס היו יותר1

מר יצחק אגוזי:

בסדר 1נשקול את זה 1יש עוד כל מיני דו"חות שצריך להגיש1

לצורך העניין אני אקריא את המספרים ,כדי שזה גם יירשם בפרוטוקול 1רשימה של  32ישובים
ראשונים זה ישובים שהמועצה גם מטילה וגם גובה את ארנונת הוועד המקומי ,ולכן התעריף
של הוועד המקומי הוא תעריף אחיד –  133112התקציב של איל –  ;7,713,333אלישמע –
 ;3,627,333גני עם – תקציב של  1₪ 633,333גבעת השלושה – תקציב של  ;3,133,333גת רימון
–  ;₪ 133,333גבעת חן –  ;3,312,333חורשים – תקציב של  ;₪ 575,333חגור – תקציב של
 ;3,036,333כפר מע"ש – תקציב של  ;3,173,333ירקונה –  ;757,333נחשונים –  ;552,333נווה
ירק –  ;3,000,333ניר אליהו –  ;051,333עדנים – תקציב של  ;₪ 222,333עינת – ;₪ 3,350,333
צור נתן –  ;₪ 006,333רמת הכובש –  ;3,171,333ושדי חמד –  13,071,333כאמור ,כל 32
הישובים ,תעריף ארנונת הוועד המקומי על פי ההטלה של המועצה 133112
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הישובים הבאים זה ישובים שמטילים את ארנונת הוועד המקומי בעצמם ,מתוקף האצלת
סמכויות ,מטילים את ארנונת הוועד המקומי בעצמם ,אבל המועצה היא זאת שגובה עבורם
את ארנונת הוועד המקומי 1והישובים הם :גן חיים – שארנונת הוועד הקומי היא 30157
והתקציב  ;3,525,333הישוב נירית – הארנונה שלהם ל 333-מטר הראשונים  ₪ 00101וליתרת
השטח  ,1100והתקציב  ;7,605,333מגשימים –  ,₪ 36151זה ארנונת ועד מקומי ,והתקציב
 ;7,306,333כפר מל"ל גובים ארנונת ועד מקומי רק ל 73-מטר הראשונים ,₪ 71101 ,והתקציב
שלהם  1₪ 3,333,333מתן – ארנונת ועד מקומי  ₪ 37153והתקציב שלהם  1₪ 33,737,333צופית
–  ₪ 35111והתקציב שלהם  1₪ 7,715,333ורמות השבים – עם ארנונת ועד מקומי של ₪ 32123
והתקציב של  1₪ 1,703,333הישוב האחרון זה ישוב שגם מטיל את ארנונת הוועד המקומי וגם
גובה אותה בעצמו ,זה הישוב שדה ורבורג ,שארנונת ועד מקומי שם  ₪ 71130והיקף התקציב
1₪ 0,757,333
יש  1ישובים כאמור שלא הגישו תקציב ,זה הישובים – צור יצחק ,אלישמע ,ירחיב ונווה ימין1

גב' גלית אשכול:

נווה ימין ,צור יצחק ,ירחיב וכפר סירקין1

???

אלישמע הגישו בין הראשונים1

מר יצחק אגוזי:

נכון 1סליחה על הטעות 1 1ישובים שלא הגישו את התקציב ,יש

להם כמובן ,גם על פי המודל שהצגנו ,יש להם זמן להגיש את התקציב עד  03לדצמבר בלי
להיכנס לגדר של קנס 1את הפרס הם לא יקבלו השנה ,אבל יש להם זמן להגיש את התקציב 1יש
שאלות? אם אין שאלות ,אז מוטי1

ד"ר מוטי דלג'ו:

האם רוצים ישוב ישוב או הכול יחד? הכול יחד 1אז אני מעלה

להצבעה את רשימת הישובים ,בלוח הראשון מ 3-עד  ,32ובלוח השני מ 30-עד  ,77ובלוח
השלישי ל 6-להצבעה 1מי בעד האישור? שירים את ידו 1אפשר להוריד 1נגד? אין 1נמנעים? אין1
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אנחנו אישרנו 1תודה רבה 1נעבור לסעיף הבא1

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי הישובים לשנת  5142כפי שהוצגו ופורטו על ידי
מזכיר וגזבר המועצה ,מר יצחק אגוזי.

10

הנחות ארנונה לשנת 17337

מר יצחק אגוזי:

הסעיף הבא זה הנחות ארנונה לשנת  17337יש לכם את הדפים

של ההנחות 1אלה ההנחות שהמועצה נותנת בארנונה ,חלקן מתוקף החוק ,חלקן כהחלטת
מועצה ,והסעיף השלישי בו זה הנחות מטעם ועדת הנחות 1כידוע לכם או כזכור ,יש ועדת
הנחות במועצה 1חברים בה – שלמה עצמוני – יו"ר וחיים רוצקי 1מה שחשוב זה לא ועדת
ההנחות ,כי ועדת ההנחות הוקמה על פי החוק ,מה שחשוב זה ההנחות שהמועצה מחליטה
לתת אותן 1אלה ההנחות 1לא חל שום שינוי משנת  ,7331בהנחות האלה 1אם יש שאלות – אני
מוכן לענות 1אם אין שאלות,

גב' רחל רבר:

אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם שצריך יותר לדקדק ,כי

אני קיבלתי הנחה על מישהו שהוא כבר מת ,על  ,7337והוא כבר מת ב 17331-אז מי שאחראי
שם שיותר ישים לב1

מר יצחק אגוזי:

נרשם1

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,אני מעלה להצבעה את ההנחות בתשלום הארנונה

לשנת  7337כפי שהוצגו כאן על ידי גזבר המועצה 1מי בעד? שירים את ידו 1אפשר להוריד1
מתנגדים? אין 1נמנעים? אין 1אנחנו אישרנו1
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החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הנחות הארנונה לשנת  5142כפי שהוצגו על ידי מזכיר
וגזבר המועצה ,מר יצחק אגוזי.
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עדכון סעיף  7בהיטל המיסים – הנחת תשלום מראש ובהוראת קבע1

מר יצחק אגוזי:

בסעיף  7לצו המיסים ,בעמוד הזה שנמצא אצלכם גם כן ,כזכור

אישרנו את צו המיסים בחודש יוני  17331בינתיים ,מהתבוננות בהרבה רשויות שסובבות אותנו
וגם כאלה שאינן סובבות אותנו ,ובהתייחס גם למצב הכללי במשק מבחינת שיעורי הריבית
במשק ,הגענו לכלל מסקנה שצריך לעדכן את ההנחות של תשלום מראש ואת ההנחות של
הוראת קבע 1ההצעה פה היא כזאת:
א 1ההנחה של תשלום מראש תהיה  3%במקום  7%שהיתה עד היום 1אני רק אומר ואגיד
שחלק גדול מההנחות האלה של תשלום מראש מומש על ידי ,אני זוכר חברה אחת ענקית
שמשלמת ארנונה ומשלמת אותה מראש ,האמת שאין כל כך עניין שהיא תעשה את זה ,אבל
היא נהנית היום מסדר גודל של  ₪ 373,333הנחה ,בגרסה הקודמת של ה₪ 373,333 ,7%-
הנחה רק בגלל התשלום מראש1

???

תן דוגמא1

מר יצחק אגוזי:

חברת 'הנסון' לדוגמא ,שמשלמת ארנונה נכבדה למועצה,

משלמת אותה מראש ונהנית מההנחה הזאת ,שהנחה של  7%מראש משמעותה כמעט  1%על
פני כל השנה 1אנחנו סבורים שהנחה כזאת היא הנחה שלא תואמת את מצב הריביות במשק
ולכן ההצעה היא לצמצם את זה ל 13%-דבר שני – יש גם הנחה שאנחנו נתנו עד היום ,של 7%
עבור,

???

זה לא יעשה לך מחיר תזרימי?
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מר יצחק אגוזי:

מה זאת אומרת מחיר תזרימי?

???

אם אתה מוריד ופחות אנשים יחליטו שהם רוצים לשלם

מראש,

מר יצחק אגוזי:

לא ,לא 1אנחנו מסתדרים 1שאנשים ישלמו גם ליניארית על פני

השנה ,זה בסדר גמור1
לגבי הנחה של הוראת קבע – אנחנו נתנו הנחה להוראת קבע של  7%עד היום 1אנחנו סבורים
שפה צריך לעשות איזה שהוא שינוי 1מי שירצה ימשיך לקבל את ההנחה של  ,7%אבל בשיטה
שכתובה פה ,ומי שיעדיף לא לעבוד לפי ההצעה ,אז יקבל רק  13%ההנחה בעצם תתחלק
לשניים :בגין זה שחותמים על הוראת קבע בלבד ,זה יהיה הנחה של  13%אם התושב או
החברה ,זה לא חשוב כרגע ,או העסק ,יסכים לקבל את שובר התשלום או את השוברים במשך
השנה במייל בלבד ,בדואר אלקטרוני בלבד ,דבר שיחסוך למועצה הדפסה של שוברים
ממוגנטים שלא לצורך ,משלוח ,אריזה וכו' וכל הדברים האלה ,יזכה להנחה נוספת של 13%
דהיינו ,בעצם מצבו לא יורע כתוצאה מההחלטה הזאת 1אבל ,הוא צריך להסכים לקבל את
ההעתק של השובר ,לא בצורה ממוגנטת ולא בדואר ,אלא במייל ,לתת כתובת מייל פעם אחת,
ואז הוא יקבל את העתק השובר ישירות מהמחשב בלחיצת כפתור ,דבר כמובן שיחסוך עלויות
למועצה שבגין זה נכון לתת הנחה 1זה בדרך כלל אנשים שיש להם הוראת קבע ,שלא הולכים
לבנק לשלם 1מי שהולך לבנק לשלם חייב את השובר הממוגנט 1אבל זה גם יעודד אנשים לשלם
באמצעים מקוונים כאלה ואחרים ,לא דרך הבנק ולא דרך בנק הדואר ,דבר שכרוך גם בעמלות
נוספות דרך הבנקים ,ויחסוך למועצה גם את המשלוח ,גם את ההדפסה המיותרת וכו'1

גב' אילונה מינץ-זק:

אם בן אדם רוצה לשלם לא בהוראת קבע ,אבל רוצה לקבל ,לא

עניין של הנחה ,לקבל את החיוב ,לא תמיד מקבלים ,אנשים מתלוננים שהם לא תמיד מקבלים
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את השובר בדואר1

מר יצחק אגוזי:

אין דבר כזה1

גב' אילונה מינץ-זק:

הדואר שלנו לא טוב ,אז הוא לא מחלק את הדואר 1לא יודעת,

אבל לא מקבלים 1למה לא להקל?

מר אבי קירס:

מה שאני אומר זה שבעצם הקטע של הוראת הקבע זה משהו

שהוא כבר שנים ,חלק מהתושבים כבר שנים מתנהלים ככה ואכן נהנים מה 7%-הנחה 1הואיל
ואתה משנה את השיטה ,אני מבקש לעשות את זה תוך כדי התראה לתושבים ,ל ראות איך
מקבלים את המייל ,בכדי שבסופו של דבר ,אחד שבמילא היה רגיל לקבל את ההנחה שלא
יינזק 1כלומר ,שלא יהיה מצב – אתה לא ענית לי ב,313-

מר יצחק אגוזי:

זה ברור 1ברור 1יעשו1

מר אבי קירס:

הסברה נכונה 1כלומר ,זה לא יכול להיות תקף ל,313-

מר יצחק אגוזי:

מהרגע שתתקבל פה החלטה זה יפורסם גם באתר האינטרנט

שלנו ,גם בעלון שמחולק לתושבים בזמן הקרוב1

מר אבי קירס:

אז יש לי בקשה 1מאחר ואתה מכיר את כל אלה שיש להם את

הוראת הקבע,

מר יצחק אגוזי:

זה הרבה1
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מר אבי קירס:

אנא ,בדיוק ,תוציא להם מכתב ,תסביר להם פרטנית 1זה לא

נעים 1זה לא נכון 1פעם אחת תוציא מכתב1

מר יצחק אגוזי:

בסדר 1בסדר 1תראו רגע ,השובר הראשון של כל שנה הוא יהיה

שובר ,כי אני הרי לא יודע ,בן אדם יכול להחליט שהשנה לא בא לו לשלם בהוראת קבע או
משהו מהסגנון הזה 1השובר הראשון יישלח ,נכון ציפי? (כן ,כן) השובר הראשון יישלח בכל
מקרה לתושבים כמו שהוא נשלח עד היום1

מר אבי קירס:

עם ההנחיות החדשות1

מר יצחק אגוזי:

על גביו תהיה ההנחיה החדשה 1כל מי שימסור דואר אלקטרוני

והוא גם בהוראת קבע ,ימשיך לקבל 17%

מר חיים לוי:

האם כל העסקים הקטנים גם כן יקבלו ,יוכלו לשלם פחות ?3%

מר יצחק אגוזי:

כל מי שיעשה הוראת קבע ויקבל את השובר במייל,

מר חיים לוי:

אני לא מתכוון לזה 1אם חברת 'הנסון' שילמו עד עכשיו ,7%

אתה אומר שזה,

מר יצחק אגוזי:

לא שילמו ,קיבלו 1קיבלו הנחה1

מר חיים לוי:

אז עכשיו הם יקבלו 13%

מר יצחק אגוזי:

כן 1תעשו אבחנה – הם קיבלו  7%בגלל התשלום מראש ,בסדר?
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בתשלום מראש ממילא הבן אדם לא מקבל יותר שוברים במשך שנה 1אז פה יהיה רק 3%
הנחה' 1הנסון' לדוגמא או כל אחד אחר שמשלם מראש יקבל  3%הנחה ובזה נגמר העניין1
אנחנו עוברים פאזה 1מי שיש לו הוראת קבע יקבל  3%הנחה ,וכשיש לך הוראת קבע ואתה
מוכן לקבל גם את השובר במייל ,תקבל עוד  3%הנחה1

מר חיים לוי:

זה סוג של הרעת תנאים לעסקים הקטנים ובכלל לעסקים 1הם

קיבלו  7%הנחה ,עכשיו הם יקבלו 13%

מר יצחק אגוזי:

על מה הם קיבלו  ?7%על תשלום מראש1

(מדברים ביחד)

ד"ר מוטי דלג'ו:

תקשיבו ,אין חובה לתת ,לא הנחה של  ,3%לא  ,317%לא 7%

ולא שום דבר 1לפני שנים באו אלי מחלקת הגביה ואמרו שהפרוצדורה של התשלום עם הצ'קים
וכל הדברים זה מסובך ,והציעו ללכת להוראת קבע 1ואז קבענו את שיעור ההנחה של 17%
השנה קיימו דיון לבטל את העניין הזה ,אז אמרנו ,בואו נהיה חכמים ,אנחנו לא נבטל אותו,
מאחר ואתם רוצים לעבור למערכת כבר ממוחשבת במיילים ולא הניירת ,בואו נשאיר את ה-
 7%לאלה שמוכנים לקבל במיילים 1זה הסיפור 1כל מי שלא רוצה להיכנס למסלול – ישלם
רגיל ,לא יקבל הנחה ,ישלם כל חודשיים ,לא מסובך 1אשר ואחר כך איל1

מר אשר בן עטיה:

הרעיון הוא מצוין 1אני מייצג את הדור הבוגר ,שלא יודע

להשתמש במייל ולא משתמש במייל ,ואני מבקש ,מתחנן שימשיכו לתת להם את ההנחה 1הם
לא אחוז גדול באוכלוסייה 1וגם אם הם אחוז גדול ,לתת להם את ההנחה הזאת 1חבל
שהאנשים שהכי זקוקים להנחה לא יקבלו אותה1
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???

מר איל מילר:

פנסיונרים1

תפריד עסקים ואזרחים1

ד"ר מוטי דלג'ו:

נגיע לזה 1איל1

מר איל מילר:

מה שלא כל כך נראה לי סביר ,שמי שישלם במזומן יקבל 3%

הנחה ומי,

ד"ר מוטי דלג'ו:

רגע ,עזוב ,יש מערכת שיקולים פה לתקצוב 1אתה משלם

במזומן?

מר איל מילר:

כן 1למה שלא תיתן את זה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

כי אנחנו היום ,היום הריבית במשק היא בקושי ,כמה? אפס1

מר איל מילר:

אבל לא יכול להיות שלתשלומים תהיה הנחה  7%ומזומן תהיה

הנחה  13%הוא לא שולח לי גם מיילים 1הוא לא שולח לי מכתבים 1לא נראה לי סביר מבחינת
ההיגיון 1אולי זה יביא כמה שקלים יותר ,אבל מבחינת ההיגיון זה לא נראה סביר1

מר יריב אברהם:

אולי אפשר להפריד עסקים מהמגורים?

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה לא קשור לעסקים1

???

יריב ,למה לעשות את זה? למה ,מה ,עסקים משלמים פחות?
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???

אז תיתן לאזרח ותיק1

(מדברים ביחד)

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,תקשיבו ,אני אומר לכם כך ,גזבר המועצה ומחלקת

הגבייה קיימו בעניין הזה כמה דיונים ,ובאופן מקרי ,כשנכנסתי לחדר והם דנו בעניין ,האמת
שהעליתי גם אני את הסוגיה של הדור החדש והדור הישן ,מי יכול במיילים ומי לא יכול
במיילים 1והכוונה היתה להוריד מכולם כאילו ל 13%-ואז ההצעה שהתגבשה ,שבואו בכל זאת
נעודד את אלה שמקבלים את זה בדואר אלקטרוני 1תראו ,אין לזה איזו משמעות של מיליונים
למועצה 1אנחנו יכולים לכמת את זה ב1133,333 ,733,333-

מר איל מילר:

מוטי ,אבל זה לא הגיוני שעד היום לא שלחו לו מיילים דופקים

אותו ,זה לא הגיוני1

מר יריב אברהם:

אבל אם זה עבד כל כך טוב ,למה לשנות את זה? אולי זה יזיק

לגביה פתאום? אולי זה יגרום לאנשים להגיד – לא משתלם לי ,אני אתעכב עם התשובות1

מר יצחק אגוזי:

אני אגיד לכם ,כל הרעיון התחיל להיות ,יש פה שתי סיבות –

סיבה ראשונה שבאמת ,מבחינה כלכלית ,אין הצדקה למועצה לתת  7%לא להוראת קבע ולא
על תשלום מראש 1אין הצדקה 1המשמעות של הוראת קבע ,שאתה נותן  7%במשך כל השנה זה
באמת  17%והמשמעות של לתת הנחה של  7%בתשלום מראש ,זה כאילו  1%על פני כל השנה1
אין הצדקה 1ולכן ההצעה היא להוריד את ההנחה ל 13%-נקודה1

מר איל מילר:

אבל אני מניח שזה נולד מתוך מקום של גבייה טובה ,כדי לייצר
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גבייה מירבית1

מר יצחק אגוזי:

לא ,לא ,לא1

מר איל מילר:

מה לא?

מר יצחק אגוזי:

זה לא שונה ,זה לא משתנה1

מר איל מילר:

אז למה נתתם מתנה כזאת?

מר יצחק אגוזי:

אמר מוטי שלפני  33שנים ,משהו בסגנון הזה ,רצינו להעביר

אנשים להוראת קבע 1אז הריבית היתה  ,2% ,5% ,6%ונתנו  7%הנחה ,ואכן יש איזה כ7,733-
נישומים שעברו לשיטה של הוראת קבע1

מר איל מילר:

מתוך כמה?

מר יצחק אגוזי:

מתוך  12,333-0,333אולי זה גדל בחצי שנה האחרונה1

ד"ר מוטי דלג'ו:

כ 33,333-נאמר ,ליתר ביטחון1

מר יצחק אגוזי:

בין רבע לשליש שיש להם הוראת קבע 1יש לנו עניין בדבר הזה

ולכן אנחנו לא חושבים ,למרות שלכאורה מה ההבדל אם אתה נותן צ'ק או זה ,מבחינת תזרים
המזומנים? ולכן יש עניין להמשיך לתת איזו שהיא הנחה וחשבנו לתת  13%אבל ,מכיוון
שרובנו ,ולאט לאט יש פה יותר ויותר אנשים ,נכון שיש אנשים מבוגרים שלא עובדים עם
מיילים ,אבל אבא שלי ,יאריך ימים בן  ,23עובד עם מיילים 1גם המבוגרים עובדים עם מיילים1
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אז יש פה ושם בודדים שלא עובדים ,אז מה אפשר לעשות? גם חברי מליאת המועצה מקבלים
היום את כל הדואר שלהם במיילים 1אז אם יש אחד שלא ,אז בוא לא נעשה מזה עניין 1מה
שחשוב ,מי שרוצה להמשיך לקבל  ,7%כל מה שהוא צריך זה להסכים לקבל את השובר במייל1
זה הכול1

מר איל מילר:

אני שואל ברצינות – אז למה לא לבטל לגמרי את ההנחה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

אפשר לדבר על זה 1אפשר לדבר על זה ,אני אעלה את זה גם1

יריב ,יש אנשים שמצביעים ומסתכלים עלי בצדק ,ואומרים לי – מה זה ,אתה נותן פריבילגיה
למי שמתפרץ 1אלי ,בבקשה,

מר איל מילר:

רגע ,אני עוד לא אמרתי את שלי1

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא סיימת? אז בבקשה ,איל1

מר איל מילר:

 111לא ברורה לי לפחות 1אני לא רוצה להגיד מילה אחרת1

כשהוא מקבל את הכסף במזומן ,אנחנו ראינו את התשואות שיש בחברת 'פעילים' ,הוא משיג
את ה 7%-שלו בשנה 1זה אחד 1אז הוא לא נפגע 1עכשיו ,הוא בא ואומר – אתה כבר ממילא לא
מקבל דואר ,אין לי מה להרוויח עליך ,אני אתקע לך 1מחר הוא יבוא ויאמר עוד משהו אולי –
אל תשלמו בכרטיס אשראי ,יש לי עמלה 1אני חושב שהגישה ככה היא לא נכונה 1עדיין לא
נראה לי סביר שמי שישלם בתשלומים יקבל הנחה יותר גבוהה ממי שמשלם במזומן 1והגישה
הפרטנית הזאת לא מוצדקת 1צריך להיות איזה ,לא הייתי אומר מילה אם היו אומרים  3%פה
ו 3%-פה 1זה לא שאני נלחם עכשיו על ה 13%-אבל צריך להיות איזו שהיא סבירות בחלוקת
ההנחות נקרא לזה1
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מר אלי כהן:

אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה 1אני רוצה להגיד ברמת

המסר לחברי המועצה 1זה מזכיר לי את אותן חברות עסקיות שמכניסות אותך לאיזה שהוא
תהליך 1ברגע שהכניסו אותך לתהליך ,ואני רואה את נתוני הגביה במועצה שהם נתונים
מצוינים ,וזה גם עקב זה שאמצעי התשלומים ,אני אומר ,זה בסדר גמור גם לפרגן כשצריך1
תראה ,אני יושב בוועדה של החובות ,אני רואה גם את הצד השני של המטבע 1אבל אני אומר,
היום לבוא לתושבי המועצה ולהגיד להם – או קיי ,הכנסנו אתכם לתלם – יש פה מסר שהוא
מסר ,לפי דעתי ,לטווח ארוך הוא לא מסר טוב1
דבר שני – העניין הזה של אמצעי התשלום 1תראה ,בכל חברה כלכלית מקובל שבאמצעי
תשלום מסוימים ,במזומן במיוחד ,נותנים הנחה 1צודק איל במה שהוא אומר 1דבר שני ,לגבי
ההבדל בין הוראת קבע ואמצעי תשלום בכרטיס אשראי ,גם שם צריך להיות מקום להבדל
מסוים 1אתם לא יכולים לשים את הכול בסל אחד ולהוריד את העניין הזה בלי להתחשב
בכללים ,בכללים הכלכליים שאתה אומר לי שזה לא כלכלי1

מר יפתח איתן:

אני רוצה גם משהו ,לא בנושא הנקודתי הזה ,אלא בהיבט של

המיילים 1ברגע יש את המיילים ,בעיני להכניס גם סעיף שם שהמועצה רשאית לשלוח גם דברי
דואר אחרים דרך המייל ,ושהוא מאשר את זה 1ואז תוכל לשלוח ,קודם כל יש לך מאגר מידע
אדיר שאתה יכול לדוור לכל מיני דברים אחרים – פרסומים ,כל מיני הצגות ,דברים,

???

להעמיס עלינו עוד משהו1

מר יפתח איתן:

צריך להכניס סעיף כזה שהוא מאשר ,וגם אולי תחסוך דואר

נוסף ,במקום לשלוח1

מר אבי קירס:

אתה תחסוך גם את העיתון הזה ,זה גם הרבה כסף1
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מר שלמה עצמוני:

אני חושב שהמצב שלנו מאפשר לנו לא לגרוע הטבה שנתנו

לאנשים 1היו תקופות ,אגוזי ,שהריבית היתה מאד מאד גבוהה במשק ואנשים קיבלו רק 17%
אני זוכר גם את התקופה הזאת1

ד"ר מוטי דלג'ו:

אגב ,כשאנחנו אומרים  ,7%לזכור שזה 11%

???

למה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

כאשר אתה משלם ברצף ואתה מקבל  7%על כל תשלום,

הממוצע הוא 11%

מר שלמה עצמוני:

לא בריבית העכשווית 1איך הגעת לזה? זה לא  ,1%עזוב 1אני

אומר,

מר אמנון כהן:

אני לא מבין 1מוטי ,תסביר את העניין בין  7ל ,1-אף אחד לא

מבין את העניין 1כשאני הולך לשלם ,אני מקבל הנחה של  ,7%איך זה קופץ ל?1-

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני אסביר לך 1זה כל כך פשוט ,אז תרשה לי ,אני אנצל קצת,

דקה 1כשאתה משלם תשלומים ברצף חודשי או דו חודשי ,אתה לוקח את הממוצע 1כי
התשלום הראשון ,אני מקבל עליו  7%ואני שילמתי אותו היום 1קיבלתי  7%על אפס זמן1
בסדר? התשלום האחרון ,אני משלם אותו על אפס זמן 1זה אחד מקזז את השני 1ואל תגידו לי
לא ,חבר'ה ,זה כמו שמישהו יגיד שלא קוראים לו בשם שלו 1יפתח יבין את זה 1הוא יבין את
זה ,כי הוא יודע לעבוד בלוחות שהבנק עוד עושה ריבית דריבית ועוד מוסיף על הריבית
דריבית1
אז שים לב ,קח לך בצורה הכי פשוטה ,לצורך העניין הזה ניקח חודשי ,כל חודש אתה צריך
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לשלם  333שקל ,או קיי? בסוף השנה יוצא לך ששילמת  3,733שקל ,נכון? יפה 1עכשיו ,שים לב,
המועצה נותנת הנחה כבר על התשלום הראשון1

???

זה כמו לוח סילוקין1

ד"ר מוטי דלג'ו:

היא נותנת  7%על אפס זמן 1אתגרתם אותי 1שאר הדברים אני

לא מתמצא ,אבל זה אני מתמצא 1אנחנו מדברים על כסף ,לא מדברים על שירות1

איל אברמוב:

אתה לא יכול לספור ערך נוכחי נקי על שירות בדצמבר שלא

נתת אותו 1תגיד לו שאתה לא מסכים איתו1

ד"ר מוטי דלג'ו:

כל מי שהגיע היום קודם כל קיבל טיפ לחיים 1כי מה קורה?

אתה בא לבנק והוא אומר לך – אני נותן לך ב 7%-ואתה מתחיל לשלם ישר מהחודש הראשון1
ואתה מתלהב 7% ,מהחודש הראשון ,זה לא כך ,אתה משלם בממוצע  11%אני יכול לעשות את
החשבון המדויק1

מר שלמה עצמוני:

אבל זה ריבית דריבית1

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,אני עוד לא הכנסתי ריבית דריבית 1שלמה ,תאמין לי,

כשאני בא אליך לשדה של התותים אני לא מתווכח איתך 1אתה 'ספץ' 1יש לנו פה  7בעיות
שהועלו :אחת – הבעיה שהועלתה על ידי איל ,שבאמת ,היא כאילו לא הגיונית ,שמי שבא
ומשלם את כל הכסף במזומן מקבל  3%ומי שבא ומשלם ברצף ,נכון ,עם מיילים וכו' וכו',
מקבל הנחה של  17%אני מודע ,נצטרך להחליט מה עושים 1הסוגיה השניה שהעלה כאן אשר,
שהוא אומר – תשמע ,אתם בעצם פה כאילו בצורה כזו ,במי שלא מתורגל או מי שלא מיומן
לעבוד במיילים ,אתם כאילו מורידים לו  13%אני רוצה להזכיר לכולם שההצעה הראשונית
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שצוות הגביה גיבש ,זה שלאור כך שהריביות הן עכשיו אפס,לרדת ל 3%-ובזה לסגור את
העניין 1ההצעה של ההוספה של ה 3%-באה כתוצאה מכך שאני התפרצתי לישיבה ואמרתי –
תשמע ,הרגלנו את התושבים ,מצד שני אתם רוצים את המיילים ,אז בואו ניתן את הפריבילגיה
הזאת 1השאלה ,אגוזי ,אני לא יכול לעשות בשניה אחת מה המשמעות של הדבר הזה ,אבל אם
ניקח את הסכומים ,אפשר לכמת את זה ולדעת,

מר אברהם יריב:

אבל ,מוטי ,מדובר בכמה מאות אלפי שקלים שרוב רובם

הולכים מהעסקים הגדולים ,לא מהאזרחים1

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא ,החלק הגדול פה זה באופן טבעי דווקא מגורים1

מר אברהם יריב:

דווקא מגורים? באמת?

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה החלק היותר גדול 1אגוזי ,אתה יודע להגיד לי המשמעות של

זה?

מר אברהם נדל:

מוטי ,תצא מזה ככה – לאזרח ותיק תיתן  7%ו -

מר אבי קירס:

יש הנחה בארנונה לאזרח הוותיק1

מר אברהם נדל:

לא ,על התשלומים ,חוץ מזה 1תגדיל הנחה לאזרח הותיק1

מר יצחק אגוזי:

הנחות ארנונה מראש הן  633,333שקל 1אם מצמצמים בין 7%

ל 3%-זה  033,333שקל1
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מר רונן ברקאי:

אין סכנה שהארנונה בתשלום מראש יילך ל-לא תשלום מראש

ואז הוא ייהנה מ ,7%-ואז המועצה כאילו תפסיד ?1%

ד"ר מוטי דלג'ו:

תראה ,אני אתן לך גם פה 1לפעמים ,בעיקר לחברות ,יש להן

מערכת שיקולי מס ,מתי הם רושמים את ההוצאה 1אז זה לא תמיד,

מר רונן ברקאי:

אבל יש פה סיכון לא קטן1

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן ,יש את הסיכון 1מצד שני 3% ,הכול וזהו?

???

לא ,מה פתאום? לא 1אני חששתי מאד מזה ,אני תיארתי לי

שזה מה שהם יגידו 1לא 1בואו נחזור להצעה המקורית1

מר אמנון כהן:

אנחנו מדברים פה ,אחוז כן ,אחוז לא ,בואו נעשה  7%על שני

התשלומים וזה הכול ,ונחליט על זה1

???

זה מה שהיה1

מר אמנון כהן:

לא ,אתה הורדת  3%אמרת 1אתה מוריד 13%

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,זה מה שהיה1

מר אמנון כהן:

להשאיר את מה שהיה הכי טוב1
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מר איל מילר:

להשאיר את זה כמו שזה היה1

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה מה שכרגע אמר אמנון1

מר איל מילר:

אני מבין את האינטרס לעבוד עם המיילים ,לכתוב לאנשים

מכתב ,לא יודע ,מי שיעבור למייל  111בהיכל התרבות או משהו ,באמת ,הרי אתה רוצה את
התהליך בסך הכול ליצור1

גב' רחל רבר:

התחושה שלי היא ,שבשנה הבאה ,כשכולם יעברו למיילים

והכול יעבוד,

???

נישאר ב13%-

ד"ר מוטי דלג'ו:

נכון 1יכול להיות 1חברים ,בואו נתקדם ,אני אגיד לכם מה

אנחנו נעשה1

???

אני מציע שהמועצה תרוויח כסף במקום אחר ,לא פה1

ד"ר מוטי דלג'ו:

או קיי 1תראו ,חברים ,שני דברים :אחד – אני מאד שמח שזה

ערני ,אבל בגדול ,אנחנו מדברים בסך הכול על צעדים מנהליים של הגזברות ,איך היא מצליחה
לגייס את הארנונה שהיא על פי חוק בצורה הטובה ביותר 1אני שמח שערניים 1צריך לזכור
שלפי הצפי ,שנת  7337לא תהיה כמו שנת  17331כל הנושא של הפקדות כספים ,לא יקבלו את
התמורות שקיבלו בשנת  17331ב 7337-צפוי שגם הצמיחה תרד ,מדברים היום על  ,717זה אחרי
שעדכנו את ה 17-כאשר בהתחלה דיברו על  ,017 ,117ויש לזה משמעות גדולה 1בנוסף לכך,
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מדברים על כך שכמה חברות גדולות במשק ,בשנה האחרונה ,ב ,7331-וגם בסוף  ,7330העלייה
של נפח המניות שלהם ,מה שנקרא על הנייר ,גדל באופן מאד מאד משמעותי ,שהוא לא משקף
את מה שקרה מבחינה כלכלית 1זה מה שעמד מאחורי ההורדה ובנוסף לכך הנושא של
המיילים 1אבל אני באמת רואה שזה נוגע לכל כך הרבה אנשים ,אז אנחנו ,אגוזי ,נחזור ,לפי
בקשת החברים ,למצב שהיה ,וזה רק מראה כמה צודקים אותם גברים שממשיכים עם אותה
אישה גם  73וגם  63שנה1

מר יצחק אגוזי:

עוד שני סעיפים בבקשה ,אחד אני והשני זה מוטי1

ד"ר מוטי דלג'ו:

מציע שלאור התבטאות החברים נוריד את הנושא מסדר היום1

אגוזי ,האם צריך להחליט על ההנחות שהיו בעבר?

מר יצחק אגוזי:

לא שינינו ממה שהיה בעבר1

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא שינינו 1אנחנו אישרנו כבר את מה שהיה קודם?

מר יצחק אגוזי:

כן ,בוודאי ,אישרנו את זה בחודש יוני עוד1

17

אישור העסקה בחוזה אישי – סגן מהנדס המועצה1

מר יצחק אגוזי:

אישור העסקה בחוזה אישי לסגן מהנדס המועצה – אנחנו

מבקשים ,כפי שרמי הציג גם במצגת שלו ,יש במחלקת הנדסה  1עובדים – מזכירה אחת7 ,
מהנדסים והנדסאי 1סגן מהנדס המועצה ,שהוא איש ימינו של המהנדס ואחראי על כל
התשתיות ,על תחזוקת התשתיות ,אנחנו מבקשים להעביר אותו לעבודה בחוזה אישי ב13%-
מהשכר בחוזה אישי ,שזה סדר גודל של  ₪ 37,333ברוטו ,זו בערך עלייה של בין  7,333ל7,333-
וקצת שקלים לחודש ממה שהוא מרוויח היום1
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ד"ר מוטי דלג'ו:

אני מבקש ממהנדס המועצה לומר כמה מילים1

מר יצחק אגוזי:

זאת ההמלצה שלנו ,אחרי שמהנדס המועצה המליץ לשפר את

שכרו1

מר רמי ברדוגו:

קצת רקע על מה שאומר אגוזי 1יקי עובד משנת  3006במועצה

כסגן המהנדס 1הוא קצת בחור שנחבא אל הכלים ,אבל הוא עם הרבה כלים ביד ויוצא לשטח
ופותח ונכנס לכל הבעיות האפשריות בישובים 1רואים אותו המון בשטח ,אלה שמתעסקים על
כל הנושא של תשתיות ,של הנושא של תחזוקה 1ובעצם יקי עובד מאד מאד קשה ,הוא באמת
יד ימיני ,מסור לכל עבודה ,מסור ,לויאלי למועצה 1הוא ישב בשקט הרבה שנים 1אני החלטתי
להביא את זה למוטי ולהעלות את זה הלאה ,שכן מגיע לו ,ואני מבקש לאשר את זה1

מר אשר בן עטיה:

אני מכיר את האדם 1אני עובד מולו מאז שאני משרת את ציבור

אנשי נווה ימין ואין לי מילה רעה להגיד על האדם ,רק מילים טובות 1פניתי אליו ישירות
 73,333פעם בדברים ,כאשר לא היה רמי והיו אנשים שלא יכולתי לפנות אליהם ולא פתרו את
הבעיות 1אפילו בנושא האחרון של הוואדי הזה יש טיפול 1אני ממליץ בכל לשון על הדבר הזה1

מר יצחק אגוזי:

ההצעה היא להעסיק אותו בחוזה אישי ,החוזה האישי

הסטנדרטי של משרד הפנים ,בשיעור שכר של  13%ממה שנקרא שכר מנכ"ל ,שזה בתרגום
ללשון העם בסביבות  ₪ 37,333-37,333ברוטו 1כמובן שעל זה יש לו את כל,

???

ואתה מפטר אותו מהמועצה?

מר יצחק אגוזי:

לא ,לא ,לא 1ברגע שהוא עובר לחוזה אישי ,יש התחשבנות אחר
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כך עם הפנסיה שלו ,אבל זה בסדר 1לא מפטרים אותו 1חוזה אישי הוא של המועצה333% 1
משרה1

ד"ר מוטי דלג'ו:

רמי ,אתה אמרת שהוא מהנדס במקצועו ,נכון?

מר רמי ברדוגו:

כן ,הוא מהנדס1

ד"ר מוטי דלג'ו:

או קיי ,חברים ,כפי שהעלה פה אגוזי אני מעלה להצבעה – מי

בעד? שירים את ידו 1אפשר להוריד 1מי נגד? אין נגד 1נמנעים – אין 1אנחנו אישרנו1

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את העסקתו של סגן מהנדס המועצה בחוזה אישי – כפי
שהוצג על ידי מזכיר וגזבר המועצה ,מר יצחק אגוזי.

ד"ר מוטי דלג'ו:

מכאן אנחנו עוברים לשינויים של חברים בוועדות 1אגוזי ,בוא

תמשיך1

16

החלפת חברים בוועדות1

מר יצחק אגוזי:

יש די הרבה שינויים ,חלקם בעקבות כניסתו של שי אברהמי

כמנכ"ל המועצה ,והרי הם לפניכם1
בוועדת מכרזים – מוסיפים את שי אברהמי לוועדה1
ועדת תמיכות מקצועית – שזו ועדה שמוכתבת ,ה'פרסונות' שלה מוכתבות בחוזר מנכ"ל ,אז
שי אברהמי במקום בועז שווייגר 1הוועדה הזאת היא ועדה של מנכ"ל ,גזבר ויועץ משפטי1
ועדת משנה לתמיכות – גם כן ,שי אברהמי במקום בועז שווייגר1
ועדת מנגנון – להוסיף את שי אברהמי והוא יהיה מרכז הוועדה 1עד היום אני הייתי מרכז
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הוועדה 1להוסיף את שי אברהמי כמרכז הוועדה1
ועדת ביטחון וחירום – להוסיף את שי אברהמי 1ושינוי נוסף – אהוד יונגרמן במקום אלוף בן
ענת 1אלוף בן ענת ,כידוע לכם ,עזב את המועצה 1אהוד יונגרמן כרגע ממלא מקום ה-קב"ט
ואנחנו מוסיפים אותו לוועדה1
ועדת מל"ח – אותו דבר ,להוסיף את שי אברהמי ,ואהוד יונגרמן במקום ה-קב"ט הקודם,
אלוף בן ענת1
ועדה לתכנון אסטרטגי – להוסיף את שי אברהמי1
ועדת קשרי חוץ – להוסיף את שי אברהמי1
ועדת רכש ובלאי – שי אברהמי במקום אלברט עובדיה1
ועדה למיגור אלימות – מ"מ ה-קב"ט ,אהוד ,במקום אלוף בן ענת1
ועדה לקביעת שמות רחובות – שי אברהמי במקומי (הנה ועדה שאני יוצא ממנה)1
ועדת בטיחות – אהוד יונגרמן במקום אלוף בן ענת1
ועדת איכות הסביבה – להוסיף חברים :את שי אברהמי ואת גלי אשכול ,כצוות מקצועי ,ואת
ערן פרידמן ,נציג ציבור מטעם ארגוני איכות הסביבה1
הדירקטוריון של החברה הכלכלית – בדירקטוריון של החברה הכלכלית יש  33חברים ,זה
המכסימום שיכולים להיות 1במקרה הזה ,א' ,המנכ"ל ,איתן בן ציון ,שהוא לא חבר
דירקטוריון ,אבל הוא יושב בדירקטוריון כמנכ"ל ,ואת שי אברהמי כצוות מקצועי ,גם כן ,לא
חבר דירקטוריון ,שם אי אפשר לעשות כל כך הרבה החלפות כי שם צריכים להיות מספר
מסוים של נשים וחלק עובדים ,זה קצת 'מבלגן' את העניין 1הכוונה היא להוסיף אותו כצוות
מקצועי לדירקטוריון1
החברה להשבת מי קולחין – אותו דבר 1איתן בן ציון כמנכ"ל ושי אברהמי כצוות מקצועי1
ובעמותה לקידום החינוך – שי אברהמי כחבר דירקטוריון במקום צילה משה1

ד"ר מוטי דלג'ו:

יש לנו שתי אפשרויות :אחת זה לעבור שם שם ולעשות הצבעה,

או הכול יחד 1אני נכנע לכם ומעביר את הכול יחד 1יש לכם פה רשימה של שינויים בוועדות
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והחלפות מ 3-עד  ,36כפי שנמסרה לכם 1אני מעלה את זה להצבעה 1מי בעד? שירים את ידו1
אפשר להוריד 1מי נגד? אין 1נמנעים? אין 1אני מאחל בהצלחה לכל החברויות החדשות בוועדות1

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את השינויים4תוספות בוועדות השונות כדלקמן:
 .4ועדת מכרזים – הוספת מר שי אברהמי כחבר בוועדה.
 .5ועדת תמיכות מקצועית – הוספת מר שי אברהמי במקום מר בועז שווייגר.
 .1ועדת משנה לתמיכות – הוספת מר שי אברהמי במקום מר בועז שווייגר.
 .1ועדת מנגנון – הוספת מר שי אברהמי כמרכז הוועדה.
 .2ועדת ביטחון וחירום – הוספת מר שי אברהמי .הוספת מר אהוד יונגרמן במקום מר אלוף
בן ענת.
 .6ועדת מל"ח – הוספת מר שי אברהמי .הוספת מר אהוד יונגרמן במקום מר אלוף בן ענת.
 .7ועדה לתכנון אסטרטגי – הוספת מר שי אברהמי.
 .2ועדת קשרי חוץ – הוספת מר שי אברהמי.
 .9ועדת רכש ובלאי – הוספת מר שי אברהמי במקום מר אלברט עובדיה.
 .41ועדה למיגור אלימות  -הוספת מר אהוד יונגרמן במקום מר אלוף בן ענת.
 .44ועדה לקביעת שמות רחובות – הוספת מר שי אברהמי במקום מר יצחק אגוזי.
 .45ועדת בטיחות  -הוספת מר אהוד יונגרמן במקום מר אלוף בן ענת.
 .41ועדת איכות הסביבה – הוספת מר שי אברהמי וגב' גלי אשכול כצוות מקצועי ,וכן מר ערן
פרידמן – נציג ציבור מטעם ארגוני איכות הסביבה.
 .41דירקטוריון החברה הכלכלית – הוספת מר איתן בן ציון כמנכ"ל ומר שי אברהמי כצוות
מקצועי.
 .42החברה להשבת מי קולחין  -הוספת מר איתן בן ציון כמנכ"ל ומר שי אברהמי כצוות
מקצועי.
 .46העמותה לקידום החינוך – הוספת מר שי אברהמי כחבר דירקטוריון במקום הגב' צילה
משה.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

________________
ד " ר מוטי דלג ' ו
ראש המועצה

אני מתכבד לסגור את ישיבת מליאת המועצה 1תודה רבה לכם1

________________
שי אברהמי
מנכ " ל המועצה
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________________
יצח ק אגוזי
גזבר המועצה
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ריכוז החלטות
13

אישור פרוטוקול מליאה מספר  33431מיום 17213317331

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  44441מיום .52.41.41

17

תקציבי ישובים לשנת 17337

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי הישובים לשנת  5142כפי שהוצגו ופורטו על ידי
מזכיר וגזבר המועצה ,מר יצחק אגוזי.

10

הנחות ארנונה לשנת 17337

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הנחות הארנונה לשנת  5142כפי שהוצגו על ידי מזכיר
וגזבר המועצה ,מר יצחק אגוזי.
11

עדכון סעיף  7בהיטל המיסים – הנחת תשלום מראש ובהוראת קבע1

החלטה :הנושא יורד מסדר היום.
17

אישור העסקה בחוזה אישי – סגן מהנדס המועצה1

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את העסקתו של סגן מהנדס המועצה בחוזה אישי – כפי
שהוצג על ידי מזכיר וגזבר המועצה ,מר יצחק אגוזי.
16

החלפת חברים בוועדות1

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את השינויים4תוספות בוועדות השונות כדלקמן:
 .4ועדת מכרזים – הוספת מר שי אברהמי כחבר בוועדה.
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 .5ועדת תמיכות מקצועית – הוספת מר שי אברהמי במקום מר בועז שווייגר.
 .1ועדת משנה לתמיכות – הוספת מר שי אברהמי במקום מר בועז שווייגר.
 .1ועדת מנגנון – הוספת מר שי אברהמי כמרכז הוועדה.
 .2ועדת ביטחון וחירום – הוספת מר שי אברהמי .הוספת מר אהוד יונגרמן במקום מר אלוף
בן ענת.
 .6ועדת מל"ח – הוספת מר שי אברהמי .הוספת מר אהוד יונגרמן במקום מר אלוף בן ענת.
 .7ועדה לתכנון אסטרטגי – הוספת מר שי אברהמי.
 .2ועדת קשרי חוץ – הוספת מר שי אברהמי.
 .9ועדת רכש ובלאי – הוספת מר שי אברהמי במקום מר אלברט עובדיה.
 .41ועדה למיגור אלימות  -הוספת מר אהוד יונגרמן במקום מר אלוף בן ענת.
 .44ועדה לקביעת שמות רחובות – הוספת מר שי אברהמי במקום מר יצחק אגוזי.
 .45ועדת בטיחות  -הוספת מר אהוד יונגרמן במקום מר אלוף בן ענת.
 .41ועדת איכות הסביבה – הוספת מר שי אברהמי וגב' גלי אשכול כצוות מקצועי ,וכן מר ערן
פרידמן – נציג ציבור מטעם ארגוני איכות הסביבה.
 .41דירקטוריון החברה הכלכלית – הוספת מר איתן בן ציון כמנכ"ל ומר שי אברהמי כצוות
מקצועי.
 .42החברה להשבת מי קולחין  -הוספת מר איתן בן ציון כמנכ"ל ומר שי אברהמי כצוות
מקצועי.
 .46העמותה לקידום החינוך – הוספת מר שי אברהמי כחבר דירקטוריון במקום הגב' צילה
משה.
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