
 

 4.22פרוטוקול ישיבת מליאה 
 26/4/2022התקיימה ביום שלישי, כ"ה בניסן התשפ"ב 
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 ראש המועצה  - אלון שי 
 חבר מליאה  -פרויליך יאיר  

   חבר מליאה  -סילברשטיין חיים 
 חבר מליאה   –קרפין משה  
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 מנכ"ל המועצה  –חיים מרגוליס  
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 2020הצגת ואישור דוחו"ת כספיים מבוקרים ודו"ח ביקורת מפורט לשנת 

 

: אתמול ועדת ביקורת קיימה דיון עם הגזבר והמבקר. הערנו הערות ובסיכום  קובי
לשנת   ביקורת  אישרנו  לי  2020הערב  שנראו  מהסעיפים  חלק  על  לעבור  ניסיתי   .

הוצאתי פרוטוקול של    בולטים ושבחנו את מי שצריך, דרבנו את מי שצריך. בדיעבד 
עם   אותו  החזיר  הוא  ליניב,  שלי  הנוסח  את  העברתי  היום  הקלטה.  גם  ויש  הדיון 

 הערות. אני לא יודע מה עכשיו הפרוצדורה. 

יש מחלוקת על ההמלצות של קובי על הדו"ח של מבקר  יניב : יש סיכום בעיקרון. 
 הפנים. אתה תציג את ההמלצות ואני אתן את ההערות שנתתי. 

ממה  :  קובי נמוך  באופן  מתכנסים  הועדות  שראשי  התברר  המועצה,  ועדות  לגבי 
שצריך בועדות החובה וגם בועדות הרשות. צריך לפעול מה שהחוק קובע ולקיים את  
הדיונים האלו. אנו הערנו שיכול להיות שחלק מחוסר המוטיבציה לקיים את הדיונים  

שם ויכול להיות שצריכים    כי החברים מרגישים שאין כל כך משקל לדיון שמתקיים
לשנות את מסלול העבודה ואת החשיבה. אולי צריך שמסקנות הועדה יחייבו את צוות  
המועצה. אני מאמין שיחד עם כשרונו של ראש המועצה לנהל את הדברים, צריך שגם  

 לנו כחברי המליאה יהיה ערך ותוכן.  

אתיניב לקיים  המליאה  חברי  של  היא  האחריות  הועדות  לגבי  לפי    :  הישיבות 
ההנחיות, בעיקר ועדות חובה שזה ארבע פעמים בשנה. הועדות נועדו לדון בנושאים  
כמו   ועדות  יש  מחליטים.  ששם  למליאה  שלהן  ההצעות  את  ולהעלות  מסוימים 
חברי   של  בעיקר  אחריות  זו  החלטות.  לקבל  סמכות  גם  להן  שיש  והנחות  מכרזים 

 וטוקול.המליאה לקיים את הועדות בזמן ולהוציא פר 

: אתה חוזר ללשון החוק. אני מבין חברי מליאה שמשקיעים מזמנם וממרצם  קובי
לשנות ובסוף כלום לא משתנה. אם מבחינה חוקית צריך לעשות את זה אז נעשה אבל  

 בואו נעשה שיהיה גם משקל להחלטות שלנו. 

  : מה שהערת על חוסר ההתייחסות של המועצה לוועדות זה נכון חיים סילברשטיין
ולא   אתמול  רק  הזה  הדו"ח  את  קיבלתי  אני  אבל  שנים  כמה  שקיימת  בעיה  וזו 

 הספקתי לקרוא אותו.  

  אותו   מליאה הקודמת, ושלחנואליכם לפני חודש לקראת ה: הוא נשלח  חיים מרגוליס
 . אתמולשוב 

: בסקר קצר רוב חברי המליאה לא קראו אותו. אני נוהג לקרוא  חיים סילברשטיין
דוחו"ת ולקיים עליהם דיון. אני באופן אישי אשמח לדחות את ההצבעה על הדו"ח  

 הזה כי מי שיצביע יצביע בלי לקרוא את הדו"ח. 

צריכים לדון  שם  ועדת הביקורות  דיון המעמיק על הדוח התקיים בו: החיים מרגוליס
 . כך היהבעיון ו  בדו"ח

 : אבל אנחנו צריכים להצביע עליו. חיים סילברשטיין

 ני נמצאת בו, הועדות מתקיימות ארבע פעמים בשנה.  א : בתחום ששרה



 

 : הועדות שלי לא מופיעות למרות שהתקיימו, הן לא מדווחות. גלעד

סילברשטיין באופן  חיים  מועברות  לא  הוועדות  של  המלצות  נכון,  מבין  אני  אם   :
 אה אלא ליושב ראש.  אוטומטי למלי

 : יושב הראש צריך לחתום על הפרוטוקול של הוועדה. יניב

סילברשטיין הוועדות  חיים  של  המסקנות  מועברות  למי  אבל  חותם  הוא  נכון   :
 והפרוטוקול. 

 אם זה רלבנטי למליאה זה עובר עליהם.  :יניב

 : על ידי מי? חיים סילברשטיין

 : על ידי הועדה.  יניב

להמליץ, בפני המליאה או בפני ראש המועצה.    הינה: המעמד של ועדות הרשות  יזהר
 החלטות. לקבל לא 

סילברשטיין ניסינו  חיים  המליאה.  ידי  על  החלטות  התקבלו  האחרונות  בשנים   :
למצוא נוסחה שתשתף את הנהלת המועצה עם הועדות והמליאה. בנוסחה שהצבענו  

נטציה של ראש מחלקה ודיווח של ראש  עליה הוחלט שבכל פגישת מליאה תהיה פרז
ועדה במקביל לראש המחלקה במידת האפשר. ראש הועדה יציג החלטות שהתקבלו  
בפגישת ועדה שהייתה באותו החודש ואז המליאה יכולה לדון בהחלטות או בהצעות  
צריך   היה  לכך  בנוסף  בוצעה.  הזו  ההחלטה  כמה  עד  זוכר  לא  אני  ועדה.  אותה  של 

פנ מנגנון  המועצה  להיות  של  לועדות    –ימי  להתקשר  צריכה  שהייתה  שליו,  אילנה 
השונות ולהזכיר להן שצריך לקיים פגישות. שתהיה מזכירה במועצה שיכולה לדאוג  

 שהוועדות האלו יתקיימו. בעיקר ועדות החובה מתקיימות ומעט מועדות הרשות. 

מישהו מבחוץ  ים להשתנות הערב. אני חושב שאגב כך שכ : אלו נתונים שלא הולקובי
  אומר את הדברים האלו זה אמור לדרבן אותנו לעשות את זה יותר טוב ויותר חזק.

 אני לא יודע אם יש מה לעשות. 

 : אני חושב שיש מה לעשות ונשב יחד לחשוב מה אפשר לעשות. חיים סילברשטיין

: קשה לי להאמין שראש המועצה ועובדיו שרצים קדימה וזה מצוין, אבל גם  קובי
 ו אחורה ויראו אותנו, שליחי הציבור, ומה שיש לנו להציע. יסתכל 

סילברשטיין שצריכה  חיים  דמוקרטית  זכות  זו  לחיים.  או  לשי  שייך  לא  זה   :
 להתממש. 

הם טכניים ולא מהותיים. אנחנו במקומות טובים ושמחים    : הדברים בדוחו"תשי
רצים קדימה, לא תמיד משיגים את כל מה שאנחנו    אנחנו  לשמוע ולשתף פעולה. נכון,

רוצים אבל עובדים. כל מי שרוצה להניח כאן משימה כזו או אחרת, בקשה כזו או  
ים. אנחנו  אחרת, יש קולות קוראים, אפשר לתפוס, אפשר להסתער, אין פה חידוש

ענייני    , הוא פתוחים לשמוע. חיים פתוח לכל הצעה ואני גם. יש לנו מבקר למועצה
 ומקשיב ואפשר לדבר איתו ולשלוח לו. 



 

שלנו  קובי ההמלצה  לתושב.  דו"ח  פורסם  שלא  היא  המבקר  של  הביקורות  אחת   :
 שתעלו את זה לרשת. על פי החוק צריך לפרסם בכל שנה דו"ח לתושב.  

 ו"ח כזה? : יש לנו דשי

 : כן אני אדאג לזה, נפרסם את זה. ינון

 : אז אפשר להצביע על המלצות ועדת הביקורת. חיים מרגוליס

: ועדת תכנון ובניה מתכנסת בעקבות תב"עות וכדומה, כשיש צורך הן מתכנסות,  שי
. אילנה מרכזת את הועדות,  זה לפי הצורך. אני לא רואה עין בעין את ההערות

רות המנכ"ל. אילנה פנויה יותר לנושא הועדות והיא תרים  הוציאו אותה ממזכי
טלפונים ותקבע את הדברים הללו. בנושאי הועדות מתי שאתם רוצים תתכנסו,  

ועדות, החברים מתנדבים, אתם רוצים לבוא כל הזמן    15היא תעזור לכם. יש כאן  
עשינו  בהתנדבות ולהתכנס אין בעיה, בסוף זו עבודה שלכם. הוספנו ועדות רשות ו

מעבר למה שצריך. לעניות דעתי מה שקובי כתב זה בצורה מאוד שירית ויפה אבל  
על   להתייצב  מוכנה  אילנה  בשמחה.  לעבוד  שנרצה  כמה  בנו,  תלוי  הכל  באמת 

 הנושא ולסייע לכם לקבוע. תודה לחברי הועדה. 

: החלטנו במליאה שצריך לפרסם בידיעון שאפשר לפנות למבקר  חיים סילברשטיין
 יניב. 

 : אין בעיה יניב שלח לידיעון את הפרטים. שי

אם אילנה שליו    –: לגבי הועדות אני רוצה לציין שוב נקודה אחת חיים סילברשטיין
המזכירה   איך  רב  פירוט  יש  שנים  כמה  לפני  התקציב  בישיבת  הועדות,  רכזת  היא 
הועדות   בין  הקשר  איש  היא  באילנה,  מתחיל  שהכל  חושב  אני  להתנהל.  צריכה 

 למליאה ואם זה יכול להתחיל עכשיו בצורה ראשונית, אני אשמח מאוד. 

 

 .2020הצבעה: אישור דוחות כספיים מבוקרים ודו"ח ביקורת מפורט לשנת 

אושרו  2020החלטה: דוחות כספיים מבוקרים ודו"ח ביקורת מפורט לשנת 
 פה אחד. 

 

 מהזום.  יצאקובי סלע 
 

 הצגת פעילות המתנ"ס סביב אירועי אייר 

לשבח את יוסי  : מעבר לאירוע המימונה שהייתה הצלחה מאוד גדולה, אני רוצה  שי
קרסנטי ואת צוות המתנ"ס. היו שם מאות אנשים, אנחנו נפיק לקחים לקחת מקום  
גדול יותר ומרווח יותר, המתנ"ס עובד על טקסים ליום השואה, ליום הזיכרון, ליום  
העצמאות, יש טקס הסרת הלוט מהאנדרטה החדשה. הם עובדים קשה מאוד. אני  

 . ירועים הקרוביםלו"ז לא מבקש שיישלח לחברי המליאה

 : צריך גם להגיד תודה על ניהול הבריכה. אבלין



 

: אנחנו בעיצומם של הטקסים, אתמול היה זכרון בסלון, ארבע משפחות  יוסי קרסנטי
סיפרו אצלן בבית. מחר טקס יום השואה. כל טקסי אייר של המועצה תחת המתנ"ס.  

והכל מסוים  טקס  על  אחראי  להיות  תפקיד  מקבל  בצוות  אחד  ידי    כל  על  מנוהל 
יום השואה בניהול הנוער, בסופו שיחה מפי איש עדות. שבוע הבא   המתנ"ס. טקס 

כרון ונצחיות, מנציחים  ישלישי בערב טקס יום הזכרון בבמה המרכזית, הנושא הוא ז 
שלושה נופלים. לאחר מכן יש ערב שירי לוחמים לנשים עם אפרת רז. משם עוברים  

טקס בבית העלמין יותר מעובה, הוספנו קטע נגינה,    השנה יהיה   –לטקסים של הבוקר  
שני קטעי דיבור. יש גם טקס בבני בנימין. בערב יום העצמאות תהיה תפילה חגיגית  

עם חזן ותזמורת שעוברת לטקס המרכזי ברחבה. תהיה הרקדה של הראל    במרכזי א'
 טל. הדלקת משואות ועוד.

. בשנה שעברה זה התחיל בפניה    15עד    11טיילת. מב  מתקייםבבוקר האירוע המרכזי  
יותר   הרבה  יהיה  זה  השנה  למשתלה.  עד  יהיה  זה  השנה  הכיכר,  עד  הכנסת  לבתי 

מסלול    –מורחב   נינג'ה,  אוכל,  דוכני  בלונים,  יצירה,  והצבא,  המשטרה  של  תצוגה 
 אופניים, בימבות, קרטינג, מופע של קוסם. 

י שזה חרה לי שהנבחרים בנושאים שנבחרו  : שנה שעברה דיברת חיים סילברשטיין
לציין במשואה לא נבחרו נושאים תורניים, להעצים את הכח התורני ביישוב. אז אני  

 שמח שזה בא לידי ביטוי.

 

 פרוטוקול קודם אישור 

 . 3.22אישור פרוטוקול הצבעה: 

 אושר פה אחד.  3.22החלטה: פרוטוקול 

 

 אישור ועדכון תברי"ם 
 

 רים " עדכון תב מצורף נספח
 

₪, וקיבלנו הרשאה   240,000. התב"ר המקורי על סך נגישות אקוסטית  –  7349תב"ר  
 ילד עם קשיי שמיעה. ,מיועד עבור₪  30,000לעוד  

התב"ר  –  7279תב"ר   ספורט,  הוא    אולם  מוסיפים    14,701,331היום  אנחנו   .₪
 ₪.   2,498,669  סה"כ  ד ומהקרנות ורוצים להביא ממקורות חיצוניים ע

 

 : לגבי התב"ר של הקרנות, לא נדרשת הלוואה? חיים סילברשטיין

 לא. זה קרנות, לא הלוואה.  ינון:

 



 

 אולם ספורט.  7279נגישות אקוסטית +    7349הצבעה: אישור עדכון תברי"ם  

אולם ספורט, אושרו   7279נגישות אקוסטית +    7349החלטה: עדכון תברי"ם  
 פה אחד. 

 

סילברשטיין הגרפיקה  חיים  את  להציג  החבר'ה  כשהגיעו  האחרונה  במליאה   :
 החדשה, הובטח לנו שיוצגו לנו העדכונים וההצעות. 

 : ביקשנו פגישה לשבוע הבא איתם. מה שהם כבר הציעו אפשר לשלוח לכם לראות.  שי

: הצעתי שישלבו בלוגו ילדים, שרשרת ילדים או משהו אחר שיבטא את  משה קרפין
 ריבוי הילודה, את התורניות, חינוך ועוד. 

 : נציע להם בפגישה, כל ההצעות שלכם יגיעו אליהם. שי

 

 הודעות כלליות 

 אנחנו יוצאים לקמפיין מרכזי בכבישים.   שי:

 ההתיישבות.שי מפרט על התנהלות הממשלה מול 

 

רציתי לבקש מהמועצה ליצור קשר עם גוגל מפות, הגיע לי   חיים סילברשטיין:
 לאחרונה אורח שניווט דרך גוגל מפות ומצא את עצמו ברמאללה. ב"ה זה נגמר בנס. 

  : ברוך השם. ננסה לפנות אליהם. שי



 

 4.22סיכום החלטות ישיבת מליאה 
 

 26/4/2022 כ"ה בניסן התשפ"ב מתאריך 
 
 
 

 החלטה  נמנע  נגד בעד נושא   

1.      

 

 אישור דוחות כספיים מבוקרים  
 2020ודו"ח ביקורת מפורט לשנת 

 אושר  0 0 9

 אושר  0 0 8 3.22אישור פרוטוקול   .2

3.  
 אישור עדכון תברי"ם 

 נגישות אקוסטית   7349
 אושר  0 0 8

4.  
 אישור עדכון תברי"ם 

 אולם ספורט  7279
 אושר  0 0 8

 
 
 

 22:20הישיבה הסתיימה בשעה: 
 

 :  עוזיאל סבתו רשם
 
 
 

      ____________                                                        ____________ 
 שי אלון                                                                חיים מרגוליס            
 ראש המועצה                                                          מנכ"ל המועצה         

 

 


