
  א"אייר תשע'  חמישי איום 
  2011 מאי 5  

  5.5.2011 מיום 79' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס

  . טל אשכנזי, ננה חן,  עופר בוזי, סבח יוסף, שלום ימין, דוד יוסף: נוכחים

אברהם , אפי גוטמן, שאול סאלם, יובל דוידוביץ, חנן בינימינוב,  ליאת שוחט:חסרים
  . יחזקאל שקד, ד עוזי אהרון"עו, קב נחוםד יע"עו, בורוכוב

  . חמאני דוד, מזל זרחיה, רמי בן סעדון  :משתתפים

  :על סדר היום

אישור התקשרות עם חברה לביטוח פנסיוני לניהול כספי השתתפות עובדים  .1
 .בפנסיה תקציבית

 .אישור החלפת חבר בוועדה לתכנון ובנייה .2

 .ר לוועדה לתכנון ובנייה"מינוי יו .3

 לפקודת העיריות 339 - ו338י סעיפים " שולחן המועצה הסכמי פשרה עפהנחה על .4
    .ל משרד הפנים"ונוהל מחיקת חובות של מנכ

  )18:31הישיבה נפתחה בשעה  (

 אישור התקשרות עם חברה לביטוח פנסיוני לניהול כספי השתתפות - 1סעיף 
  עובדים בפנסיה תקציבית

  :ראש העירייה

לקבלת שירותי הפקדות של דמי " מנורה מבטחים"ת מבקש לאשר התקשרות עם חבר
  .ניהול לפנסיה תקציבית

  :מזל זרחיה

. יש הסכם סטנדרטי לצורך הסכם ניהול של חברות. קודם אנחנו צריכים להתקשר
 מנהלת את כספי דמי הניהול של , מסתבר,מנורה מבטחים, ישבנו עם שלוש חברות

מנורה , ת החברות שישבנו איתןחשבת השכר בדקה את שלוש. רוב הרשויות בארץ
שרוב הרשויות מבוטחות אצל מנורה , הראל ופסגות ועולה מהבדיקה שלה, מבטחים

ועדת השקעות , ראיינו את כל אחת מהחברות, מבטחים ולכן ישבנו ועדת ההשקעות
בדקה וקראה את המלצות חשבת השכר והיא המליצה להתקשר עם מנורה מבטחים 

  . י פנסיה תקציביתלהפקדות דמי ניהול לכספ

  :ננה חן

  ?מדוע היועצת המשפטית אינה נוכחת בישיבה

  :חמאני דוד

נאמר לי שהיא לא תוכל , בשיחה שלי עם היועצת המשפטית, כשעה לפני הישיבה
  . להשתתף מטעמי בריאות
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  :ננה חן

נראה לי שכיוון שלא קיבלנו לא את הפרוטוקול של הועדה . נשלח לה איחולי בריאות
תקשרות ולא הסבירו לנו למה אנחנו צריכים לאשר דווקא את מנורה ולא שדנה בה

  . לאחר שיוסדרו כל הנושאים, מן הראוי לדחות את הדיון למועד אחר, חברה אחרת

  :חמאני דוד

ההסברים של הגזברית למעשה מקיפים את מה שנכתב בפרוטוקול של ועדת 
  . ההשקעות

  :מזל זרחיה

  . מי תהיה הקופה המנהלתועדת ההשקעות מוסמכת להחליט 

  :טל אשכנזי

מן הסתם אנחנו , ל והיועצת המשפטית"המנכ, כאשר נמצאים בועדה הגזברית
לאחר שהם לא יצרו אצלנו , סומכים עליהם וצריך לתת להם את הכבוד המינימאלי

  . שום בעיה משפטית או כלשהי בעיה

  :ננה חן

אבל נראה לי כי אני בסעיף , יש לי כבוד אישי ומקצועי כלפי היושבים בועדה הזאת
  . הזה לא יכולה להצביע

  :ראש העירייה

  ?מי בעד

  . דוד יוסף, עופר בוזי, טל אשכנזי, שלום ימין,  סבח יוסף:בעד

  :ננה חן

מכיוון שנראה לי שנושא מסוג זה צריך לקבל הסברים של , אני לא משתתפת בהצבעה
קבל את ההחלטה הזאת או או שהיינו אמורים כל חברי המועצה ל, יועצת משפטית

  . ההסכם שנכתב בטרם הישיבה

   .תמאושרההתקשרות עם חברת מנורה מבטחים : החלטה

     אישור החלפת חבר בוועדה לתכנון ובנייה אור יהודה אזור- 2סעיף 

  :ראש העירייה

  .מבקש לאשר החלפת חבר בוועדה לתכנון ובנייה אור יהודה אזור

  .ם חיוןבמקום מר מנשה יצחקי יבוא רחמי

  ?מי בעד

  .  פה אחד:בעד

  .  מאושר:החלטה

  :ננה חן

אני שמחה שההחלטה שהתקבלה לפני שנה להחליף את מנשה יצחקי בגלל חלילה לא 
  . אבל אני מברכת על ההחלטה, זה מגיע באיחור גדול, להיכנס למצב של ניגוד עניינים
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  : אשכנזיטל

, בתקופתו של בוכובזה, קודמתיש לציין כי המנוי של מנשה יצחקי נעשה בקדנציה ה
  . גם עופר וחברים נוספים היו ותמכו במהלך הזה, כאשר גם ננה חן

  :סבח יוסף

  . הוא כבר שלושים שנה חבר הועדה

  :ננה חן

מנשה יצחקי הוא אדם מכובד בקהילה באור יהודה ושימש הרבה מאוד שנים בתפקיד 
כיוון שהייעוץ המשפטי שניתן שהוא לא יכול , יחד עם זאת. זה ועל כך מגיעה לו ברכה

  . ההחלטה היתה צריכה להתבצע מיידית ולא שנה אחרי, לכהן בתפקיד זה

  :טל אשכנזי

 הנוכחי מודים למנשה יצחקי על כל חברי הקואליציה בראשותו של ראש העיר
, במשך שלושים שנה, התקופה שהוא כיהן בועדה לתכנון בניה בחינם וללא תשלום

  .מאחלים לו הצלחה ובריאות, ונשמח עוד לראות אותו עושה עשייה רבה לטובת העיר

  :ראש העירייה

חבר  בהמשך לדבריו של ה.אני אוהב את ההתחסדות של חברי עירייה כאלו או אחרים
הרי שמר מנשה יצחקי היה בועדה שנים רבות ולועדה הזו היה ועודנו ,  טל אשכנזי

, אינני מבין את התמיהה של החברה ננה חן. ד הלל קרונפלד"יועץ משפטי בשם עו
הרי מבחינתנו העניין מתבצע מספר , מדוע העניין בוצע בשנה או כמה חודשים באיחור

תו מנשה יצחקי שהיה לפני עשרות שנים בועדה כי מנשה יצחקי הוא או, שנים באיחור
אז איך , וקרונפלד הוא אותו קרופנלד וחברי המועצה רובם אותם חברי מועצה

מאחר , אולם? פתאום גילו שיכול להיות חלילה ניגוד עניינים בשליחות של מר יצחקי
הוא ביקש , ומר יצחקי מבחינתו לא רוצה להגיע למצב שהשליחות שלו היא בספק

אריכות ימים ומצדיעים , אנחנו מאחלים לו בריאות, ליפו ובהמשך לדבריו של טללהח
הן כראש מועצה והן בתפקידים אחרים בהתנדבות למען , לו על העשייה רבת השנים

  . הקהילה

  ר לוועדה לתכנון ובנייה  אור יהודה אזור" מינוי יו- 3סעיף 

  :ראש העירייה

  .ובנייה אור יהודה אזורר לוועדה לתכנון "מבקש לאשר מינוי יו

  .ד יעקב נחום"שלומית דוטן יבוא עו' במקום גב

  :ננה חן

  . גם כאן צריך את היועצת המשפטית. אני מבקשת הסברים

  :ראש העירייה

אנחנו צריכים כרגע למנות חבר . זה לא עניין שלנו, גם אם זה תפקיד בשכר או לא
שהיא שאלה , שלך יכולה לבואאחר כך השאלה . כרגע אנו ממנים חבר מועצה. מועצה

למחרת או היום את יכולה כבר לשגר מכתב האם מי שהתמנה , אני ממנה. לגיטימית
מבדיקה שנערכה אני יודע . אם יש ניגוד או אין ניגוד, ר ועדה רשאי לקבל שכר"כיו

  . שניתן למנות אותו
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  :עופר בוזי

כרגע היא עזבה . אבל שלומית היתה, בתחילת הקדנציה כבר היינו צריכים למנות
  . וצריך למנות

  : ראש העירייה

  ?מי בעד

  . סבח יוסף, שלום ימין, עופר בוזי, טל אשכנזי, דוד יוסף: בעד

  .ננה חן :נמנעת

  :ננה חן

שיכול לתת לחברי המועצה תשובות האם , אני נמנעת מכיוון שאין כאן ייעוץ משפטי
 זה נושא שהייתי מצפה .חבר מועצה יכול לשמש בתפקיד זה ואם כן באילו תנאים

אני לצערי חייבת , עם כל הכבוד שיש לי לעורך דין נחום, לדחות אותו לישיבה הבאה
   . להימנע

ר הוועדה לתכנון ובנייה אור יהודה אזור "ד יעקב נחום ליו"מינויו של עו  :החלטה
   .מאושר

דת  לפקו339 - ו338י סעיפים " הנחה על שולחן המועצה הסכמי פשרה עפ- 4סעיף 
  ל משרד הפנים"העיריות ונוהל מחיקת חובות של מנכ

מונחים בזאת על שולחן המועצה פרוטוקולים של ישיבת וועדת הנחות בארנונה מיום 
,  522,536.00₪סכום כולל לזיכוי ,  נישומים9 בדבר הסכמי פשרה עם 27.3.2011

ל משרד "כלנוהל מנ' ו2י סעיף " לפקודת העיריות ועפ339 - ו338בהתאם לסעיפים 
  .הפנים בדבר מחיקת חובות

שהונחו על שולחן , כל האישורים להסכמי הפשרה של ועדת ההנחות בארנונה
  .טעונים את אישור משרד הפנים, המועצה

  )18:47הישיבה נפתחה בשעה (

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  מרכז ישיבות המועצה

  


