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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס'  41/5מיום /101/6/5
השתתפו :מר שלמה אלימלך ראש המועצה ,מאיר משה ,יוסי דוד ,גיורא טלמור ,אוקס
נעם ,אריאל עשירי ,כהן רפי ,רן פרקר  ,דביר מלניק,סמינה יצחק.
נעדרו  :עדי וגה  ,שייקה בילו ,נעם שפר ,תומר עזריה.
נוכחו :אידה אוהר גזברית המועצה
לאה מימון מבקרת המועצה
אביבה חיימוביץ מזכירת המועצה
על סדר היום
.0
.4
.3
.2
.0
.6
.7

אשור פרוטוקול קודם
תקציב וצו מסים גאליה לשנת 4502
תקציב וצו מיסים גן שורק לשנת 4502
תקציב וצו מיסים בית עובד לשנת 4502
תקציב וצו מיסים כפר הנגיד לשנת 4502
ביטול מכרז משאית מנוף
דוחות ביקורת על הועדים המקומיים

ראש המועצה  :מבקש להוסיף  4סעיפים לסדר היום ולדון בסעיפים שלא על פי הסדר
 .0תב"ר בסך  ₪ 606,555הלוואה למשרד האוצר
 .4אשרור התקשרות עם חברת שרון דן .
אושר .
ראש המועצה :מבקש לאשר פרוטוקול קודם
אושר.

תב"ר בסך  ₪ 040.666למשרד האוצר
ראש המועצה  :משרד האוצר מבקש הלוואה מהמועצה בסך  ₪ 606,555מבקש לאשר.
אידה אוהר  :יש שתי אפשרויות ,האחת הלוואה בנקאית והשנייה מקורות עצמיים ,פנינו
ל 3-בנקים לקבל הלוואה .בנק לאומי נתן את ההצעה הטובה ביותר
ראש המועצה  :לדעתי ההצעה הטובה ביותר היא דרך בנק לאומי ל 05-00-שנה בריבית
של פריים מינוס .5.4%
אריאל עשירי:אני מוכן לאשר תוך מחאה ,זאת לא השיטה שהמדינה צריכה לגבות כסף
בצורה פרוגרסיבית .
אידה אוהר :בנק לאומי נותן פריים מינוס .5.4%
יצחק סמינה  :למה לקחת הלוואה אין למועצה כסף נזיל .
אידה אוהר :יש כסף אבל כסף שהוא מוגדר .
סמינה יצחק  :למה המועצה לא יכולה הלוואה מהכסף שלה .
ראש המועצה  :מבקש לאשר לקחת הלוואה במידה ואני אוכל לקחת הלוואה מכספי
המועצה אעשה זאת במידה ולא דרך בנק לאומי .
אושר תב"ר בסך  ₪ 040,666הלוואה לאוצר  ,על ראש המועצה לבדוק אפשרות של
מימון עצמי או מימון מבנק לאומי על פי הצעתם .
דוחות ביקורת של הועדים המקומיים
לאה מימון  :דוח הביקורת על הועדים המקומיים בא בעקבות בקשות שלכם .הדוח בחן את
התנהלותם של הועדים המקומיים בנושא ,אשר להם השפעה על סעיפי התקציב  ,אחד
הדברים שנבדקו ,מי מנהל את הישוב? בישובים מסוימים נמצא שיש קשר הדוק בין
הועד המקומי לבין האגודה החקלאית או הקהילתית ולכן יש השפעות על התנהלות של
הועד המקומי .ההמלצות שלי היו גם שהמועצה תעדכן נוהלים הקשורים בועדים
המקומיים.
רן פרקר :מסביר את הבסיס להקמת ועד מקומי  ,בעבר במושבים היו רק אגודות חקלאיות
חברי המושב היו מאוגדים באגודה חקלאית אשר ניהלה את החשבונות של החברים  ,בעת

שהצטרפו לישוב חברים שלא היו חברים באגודה החקלאית  ,החלו להיות בישוב שני סוגי
תושבים בעלי זכויות ושאינם בעלי זכויות ,התושבים שלא היו חברים באגודה החקלאית
לא הייתה להם זכות להצביע  ,להחליט  ,לקבל תקציבים .שילמו מס מוניציפאלי .כאשר
אנו מאשרים צו מיסים ותקציב לנו אין מושג שהכספים נכנסו לאותו חשבון בנק  ,מליאת
המועצה ביקשה שיהיה דו"ח מבוקר של רואה חשבון אני מציע שהמועצה תתחיל לגבות
את המיסים עבור הועדים המקומיים גם בגאליה בגן שורק ובכפר הנגיד  ,הם יוכיחו
לגזברית שלועדים המקומיים יש חשבון בנק והמועצה תעביר את כספי הגביה לשם .
ועדת הביקורת ממליצה שהמועצה תמנה לשנה הקרובה רואה חשבון לתיקון הליקויים
הנדרשים  ,להזמין יועץ משפטי למליאה הבאה על מנת להסביר את ההשלכות
יינתנו לועדים המקומיים לוחות זמנים לביצוע תיקונים  ,במידה ולא יעמדו בלוחות הזמנים
הועד המקומי יחשב כוועד נחשל .
משה מאיר  :אני לא רואה את הדו"ח הלכת עם המסקנות רחוק מדי איזה ערך יש לפצצה
שהטלת ? לגבי גאליה האגודה הקהילתית משלמת מרצונה לוועד המקומי  ,זה רשום נכון
מאד  ,אנחנו משלמים וזה לא שייך לוועד המקומי.
יוסי דוד לרן פרקר :זרקת פצצה ועכשיו אלף חכמים לא יצליחו להוציא אותה .
לאה מימון  :המלצתי הינה אם ועד מקומי לא מסוגל לגבות כספים שיחזיר את הסמכות
שקיבל מהמועצה למועצה .
יוסי דוד :אני לא רואה כאן מצב של ועד נחשל  ,יש גירעונות וצריך לעשות את הדברים
בצורה חכמה ,זה בסדר להביא רו"ח שייתן הנחיה איך לא לעשות טעויות  ,גם לי יש
ביקורת לועדים אבל מפה ועד להחליט על ועד נחשל המרחק הוא אדיר .
נעם אוקס :אנחנו צריכים לראות את הדוח המקורי כמו גם את תשובות הועדים .לבוא
ולהטיל פצצה זה לא נכון  ,לבוא ולעזור לועדים לבדוק את הנושאים זה נכון אך במידה
וצריך להפריד חשבונות בנק את זה אפשר לעשות במידי ולא לחכות לדוח רבעוני ולא
שנה אני מבקש לקבל לוחות זמניים ברורים בואו נחליט כבר עכשיו שצריך להיכנס מיד
לבדוק אחרת שום דבר לא יקרה .
סמינה יצחק  :אני שיבחתי את מבקרת המועצה ואני מאמין בזה ,אך לבוא ולכתוב את מה
שכתב זה לא נכון וזה לא מכובד  ,מה עוד שאת כותבת שיש עוד ישובים שלא מתנהלים
נכון ,לא תהיה אפליה בישובים ,אם יש עוד יש ישובים אז למה לא רשמת? רשמת רק חלק
מהישובים.

רן פרקר :פונה לסמינה ולמשה מאיר :אני מבין זה נח לכם לנהל את הכספים איך שאתם
רוצים.
סמינה יצחק  :אתה לא מעל החוק .
רן פרקר :אתה חושב שאתה מנהל את הישוב בהתאם לחוק .
סמינה יצחק לרן :רק להזכיר לך שהחוק מתיר גם ועד מקומי וגם זהות ועדים .
רן פרקר :רק ועד מקומי רשאי לגבות כספים בישוב.
סמינה יצחק :אני מכיר את בג"צ פרקר  ,רן ,רד מהעץ ,אם ישוב לא פועל נכון תעיר לי ,
אם ראית שגן שורק או ישוב אחר לא פועל על פי החוק למה לא באת ואמרת .
אריאל עשירי  :הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות ,בבית עובד יש  055%גביה ותמיד
העבירה את הכסף לוועד המקומי  ,אין כל בעיה,יש שני חשבונות האחד ועד האגודה והשני
והועד המקומי  ,מה שאתם מבקשים עכשיו זה שנקים כפל משרות וזה לא יקרה .הדוח
שלך רן אומר בואו נקלקל את מה שטוב .
יוסי דוד :למוני להביא לישיבת מליאה את היועץ המשפטי להסדיר את כל נושא הועדים
המקומיים.
סמינה יצחק  :לפלמחים ,לעיינות לא הולכים תקציבים ?למה את זה לא בדקת?
רפי כהן  :חסר לי רקע ובסיס מהם הכללים ,מה החוקים ומה הדרישות  ,מה מותר לכל גוף
כזה או אחר .מסכים עם יוסי שיש להביא את היועצים המשפטיים על מנת ללמוד את
הנושא .
גיורא טלמור  :אין להתלהם על הדוח בסך הכול הדוח אומר לאיזה נקודות התייחסה
המבקרת יש ללמד את הנושא ולתקן .
משה מאיר :ממליץ שיהיו דוחות ביקורת כל רבעון ,כדי שנתקן את הדוח של המבקרת .

ראש המועצה  :מאחר ויש דוח ויש ממצאים ,אני מציע לישובים לכלכל צעדיהם מציע
לקבוע ישיבה לתאריך  46/6להזמין את היועצים המשפטיים ,במקביל נבקש ממבקרת
המועצה להוציא דוחות רבעוניים ולא שנתיים ולראות האם יש התקדמות  ,אין מצב
"ששופכים את המים עם התינוק" גם אנחנו נראה את הדוח גם הישובים יבינו ויתקנו .
רן פרקר :מבקש להזמין את יו"ר הועדים המקומיים לישיבה במועצה.
ראש המועצה :לאחר ישיבת המליאה  ,יוזמנו יו"ר הועדים ומזכירי הישובים לישיבת
הבהרה במועצה .
אושר
ביטול מכרז משאית מנוף
ראש המועצה :כפי שידוע נערך מכרז לרכישת משאית מנוף,חוות הדעת שהעביר היועץ
בראון לוועדה אינה מציינת האם המשאית המנוף וארגז הרכינה שהוצעו על ידי
המשתתפים עומדים בתנאי המפרט הטכני .
”בהתאם לסעיף  25א לצו המועצות האזוריות תשי"ח – ( 0601להלן ":הצו") הריני
מתכבד להביא לידיעתכם כי החלטתי שלא לקבל את המלצת ועדת המכרזים במכרז
שבנדון ,וזאת מהטעמים הבאים:
 .0חוות דעת היועץ המקצועי לועדה ,מר דניאל בראון ,אינה מפורטת ואינה מתייחסת
לכל הדרישות וההיבטים הטכניים אשר נדרשו מהמציעים .
היועץ המקצועי אמנם פסל את הצעת המציע מס'  , 0מאחר וזו לא עמדה בתנאי
המפרט הטכני של המנוף ,אולם מעיון המכרז ובהצעות עולה כי גם הצעת המציע
מס'  4לא עמדה בתנאי הסף .
למעשה  ,בהתאם לסעיף  40לתוספת השנייה לצו המסמכים שהוגשו למכרז לא
השתכללו לכדי "הצעה" ולא ניתן היה לדון בהם ולקבוע מתוכם את ההצעה הטובה
ביותר .
 .4על האמור לעיל יש להוסיף  ,כי מממלא הצעת המציע  , 4גבוהה בהרבה מהאומדן
ואינה סבירה .

כיוון ששתי הצעות אשר הוגשו לא עמדו בדרישות הטכניות של המכרז ,לא מצאתי
לנכון לקבל את המלצת ועדת המכרזים והודעתי למציעים על ביטול המכרז ,על כן אני
מבקש לבטל את המלצת ועד המכרזים
יוסי דוד :כבר באותו רגע ראינו שנפלה טעות וביקשנו חוות דעת של היועץ המקצועי
אושר לבטל מכרז לרכישת משאית מנוף
התקשרות עם חברת שרון דן
ראש המועצה  :לפני חג הפסח ,חברת פינוי האשפה "טיירו" הפסיקה את שרותיה בגן רוה
וזה חייב אותנו להעסיק חברה במיידי לפינוי גזם מהישובים  ,קיבלנו שלוש הצעות מחיר
ובחרנו את חברת שרון דן  ,מבקש לאשר התקשרות עוד שישה חודשים עד שנסגור את
נושא מכרז לפינוי גזם .
נכון לרגע זה יש שלוש הצעות מחיר ואני לא חושב שמכרז יביא תועלת למועצה  ,אנחנו
נמצאים בתקופת מעבר.
אושר התקשרות עם חברת שרון דן לתקופה של שישה חודשים
צו מיסים ותקציב גן שורק לשנת  /6/5בסך ₪ 068,666
ראש המועצה  :מבקש לאשר תקציב וצו מיסים לשנת 4502
רפי כהן  :אתה הולך לאשר תקציב וצו מיסים של הישובים ,שמענו קודם הערות של ועדת
הביקורת ,מה ההשלכות .
ראש המועצה :זה לא שייך מצד אחד יש לאשר ומצד שני הועדים צריכים לתקן.
אושר צו מיסים ותקציב גן שורק לשנת  /6/5בסך  , ₪ 068,666השתתפות המועצה
בתקציב הישוב כפוף להחלטות מליאת המועצה מעת לעת והחלטות הממשלה .
צו מיסים ותקציב כפר הנגיד לשנת  /6/5בסך  048,666ש"ח
ראש המועצה  :מבקש לאשר תקציב כפר הנגיד וצו מיסים לשנת . 4502
אושר צו מיסים ותקציב כפר הנגיד לשנת  /6/5בסך  ,₪ 048,666השתתפות
המועצה בתקציב הישוב כפוף להחלטות מליאת המועצה מעת לעת והחלטות
הממשלה.
צו מיסים ותקציב גאליה לשנת  /6/5בסך  /,//5,666ש"ח
ראש המועצה  :מבקש לאשר תקציב גאליה וצו מיסים לשנת . 4502

אושר צו מיסים ותקציב גאליה לשנת  /6/5בסך , ₪ /,//5,666השתתפות המועצה
בתקציב הישוב כפוף להחלטות מליאת המועצה מעת לעת והחלטות הממשלה.

צו מיסים ותקציב בית עובד לשנת  /6/5בסך  544,666ש"ח
ראש המועצה  :מבקש לאשר תקציב גאליה וצו מיסים לשנת . 4502
אושר צו מיסים ותקציב בית עובד לשנת  /6/5בסך , ₪ 544,666השתתפות המועצה
בתקציב הישוב כפוף להחלטות מליאת המועצה מעת לעת והחלטות הממשלה.

הישיבה ננעלה
נרשם ע"י א.חיימוביץ

שלמה אלימלך
ראש המועצה

