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ישיבת מועצה מן המניין מס' 410
מיום 24.02.2016

משתתפים:

יואל גמליאל – ראש המועצה.
דני דורון – סגן ומ"מ ראש המועצה.
עמי בסון – חבר מועצה.
לילך לבבי – חברת מועצה.
אלון גייר – חבר מועצה.
יובי תשומה-כץ – חברת מועצה.
תומר אהרון – חבר מועצה.
ורד איתן – חברת מועצה.
ציון ידעי – סגן ראש המועצה.
שלום אזרד – חבר מועצה.
ניר בזק – חבר מועצה.
יקותיאל תנעמי – סגן ראש המועצה.

חסרים:

דורית בן-בוחר – חברת מועצה.

נוכחים:

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
דוד יהלומי – גזבר המועצה.

אירן קריטי – מנהלת לשכה.
בת-חן קרני – מנהלת מחלקת הרווחה.
שלה עקיבא – מזכירת ועדות המועצה.

ראש המועצה ,יואל גמליאל פותח את ישיבת המועצה מן המניין מס'  410מיום 24.02.2016
בשעה  20:00אשר מתקיימת בספרייה.

סדר היום:

בקשה לתיקון פרוטוקול שהוגשה ע"י חברת המועצה הגב' ורד איתן בתאריך .16/02/2016

מצ"ב – הבקשה.

ליאור מדהלה – הוגשה בקשה לתיקון פרוטוקול ע"י חברת המועצה הגב' ורד איתן בתאריך
.16/02/2016
ליאור – הנוהל הוא מאוד פשוט אני מקריא את הבקשה לתיקון שהוגשה ע"י ורד איתן ולאחר מכן אם
אין הסכמה זה עולה להצבעה ,אם זה עובר זה מתוקן ואם לא זה לא מתוקן.
ליאור מקריא את הבקשות ומסביר שהפרוטוקול זה לא תמלול ,אנחנו לא מתמללים .פעם היו
מתמללים ואז היו נכתבים כל מה שאומרים חברי המועצה.
דבר שני אתם צריכים להבין אתם גם מקליטים ,תנסו בכל הצרחות והצעקות שיש פה לרשום
פרוטוקול.

תומר אהרון – בגלל זה אנחנו מבקשים לתקן.

ליאור מדהלה – זה בקשה לתיקון ואנחנו הקראנו מה נרשם בסעיף בפני חברי ההנהלה שיושבים פה
ומה ורד מבקשת ואם חברי ההנהלה מתנגדים אז זה לא יתוקן.

אלון גייר – מה שצריך להיות זה ,אתה כמנכ"ל תקליט ולאחר מכן תתמלל.

ליאור מדהלה – אני לא חייב לתמלל ,כתבת למשרד הפנים ,אני לא חייב לתמלל.

ליאור מדהלה – יש הנחיות בחוק מה אמור להיכתב בפרוטוקול.

תומר אהרון – בצורה הזאת אם אנחנו נראה שאתם לא תאפשרו לנו להביא את רוח הדברים לא
אומר לתמלל מילה במילה ,אנחנו נבקש שכל אחד מאתנו יתחיל לדבר בשפת הקלדה שייכתב
לפרוטוקול.

ליאור מדהלה – אנחנו לא חייבים לכתוב את זה ,אתה יכול לבקש ,אנחנו מחויבים לפעול ע"פ הצו.
הצו אומר מה לרשום ומה לא לרשום.

ליאור מדהלה – יש פה מזכירה שרושמת את מה שאתם אומרים עם כל הצעקות שלכם הרבה
פעמים לא ניתן לרשום כלום.

עמי בסון – מה שהיא רושמת משפצים את זה.

שלה עקיבא – פונה אל ליאור מדהלה וליואל גמליאל ,אני רוצה להעיר משהו ,ליאור לא משפץ את
הפרוטוקול ואני לא מזייפת שום פרוטוקול .

ורד איתן – אני מבקשת לתקן.

ליאור מדהלה – החוק אומר שזה עולה להצבעה.

ליאור מדהלה – מקריא מתוך הבקשה לתיקון של ורד את סעיף .1

הצבעה –

יואל גמליאל – נגד

אלון גייר  -בעד

דני דורון – נגד

יובי תשומה-כץ  -בעד

לילך לבבי – נגד

תומר אהרון  -בעד

שלום אזרד  -נגד

ורד איתן  -בעד

ציון ידעי – נגד

עמי בסון  -בעד

יקותיאל תנעמי  -נגד

ניר בזק – נגד

 7נגד
 5בעד

הוחלט :לא לאשר!

ליאור מדהלה – מקריא מתוך הבקשה לתיקון של ורד את סעיף .2

הצבעה –
יואל גמליאל – נגד

אלון גייר  -בעד

דני דורון – נגד

יובי תשומה-כץ  -בעד

לילך לבבי – נגד

תומר אהרון  -בעד

שלום אזרד  -נגד

ורד איתן  -בעד

ציון ידעי – נגד

עמי בסון  -בעד

יקותיאל תנעמי  -נגד

ניר בזק – נגד

 7נגד
 5בעד

הוחלט :לא לאשר!

ליאור מדהלה – מקריא מתוך הבקשה לתיקון של ורד את סעיף .4

הצבעה –

יואל גמליאל – נגד

אלון גייר  -בעד

דני דורון – נגד

יובי תשומה-כץ  -בעד

לילך לבבי – נגד

תומר אהרון  -בעד

שלום אזרד – נגד

ורד איתן  -בעד

ציון ידעי – נגד

עמי בסון  -בעד

יקותיאל תנעמי  -נגד

ניר בזק – נגד

 7נגד
 5בעד

הוחלט :לא לאשר!

ליאור מדהלה – מקריא מתוך הבקשה לתיקון של ורד את סעיף .8

הצבעה –

יואל גמליאל – נגד

אלון גייר  -בעד

דני דורון – נגד

יובי תשומה-כץ  -בעד

לילך לבבי – נגד

תומר אהרון  -בעד

שלום אזרד – נגד

ורד איתן  -בעד

ציון ידעי – נגד

עמי בסון  -בעד

יקותיאל תנעמי  -נגד

ניר בזק – נגד

 7נגד
 5בעד

הוחלט :לא לאשר!

ליאור מדהלה – מקריא מתוך הבקשה לתיקון של ורד את סעיף קטן .5

הצבעה –

יואל גמליאל – נגד

אלון גייר  -בעד

דני דורון – נגד

יובי תשומה-כץ  -בעד

לילך לבבי – נגד

תומר אהרון  -בעד

שלום אזרד – נגד

ורד איתן  -בעד

ציון ידעי – נגד

עמי בסון  -בעד

יקותיאל תנעמי  -נגד

ניר בזק – נגד

 7נגד
 5בעד

הוחלט :לא לאשר!

ליאור מדהלה – מקריא מתוך הבקשה לתיקון של ורד את סעיף קטן .9

הצבעה –

יואל גמליאל – נגד

אלון גייר  -בעד

דני דורון – נגד

יובי

תשומה-כץ  -בעד

לילך לבבי – נגד

תומר אהרון  -בעד

שלום אזרד – נגד

ורד איתן  -בעד

ציון ידעי – נגד

עמי בסון  -בעד

יקותיאל תנעמי  -נגד

ניר בזק – נגד

 7נגד
 5בעד

הוחלט :לא לאשר!

סעיף  1פתיחת חשבון ייעודי למענקי מפעל הפיס.
מצ"ב – הנחיית מפעל הפיס.
ליאור מדהלה – צירפתי את ההנחיות של מפעל הפיס.

עמי בסון – אפשר לקבל הסבר יותר מעמיק מדוד יהלומי?

דוד יהלומי – המסמך מאוד ברור יש חוק שמסביר את זה .החוק בא ואומר שהחל מ 1/12/2015-בא
להגן על כספי מענקי מפעל הפיס שמופקדים בחשבונות פיתוח.
מפעל הפיס זה גוף שבא ואומר אני מקציב לך הקצבות בהקצבות האלה יש תיקון חוק ואנחנו פועלים
ע"פ החוק.

הצבעה –
הוחלט :אושר פה אחד!

סעיף  2אישור חלוקת מלגות.

מצ"ב – פרוטוקול ועדת מלגות מיום .04/11/2015
– פרוטוקול ועדת מלגות מיום .25/01/2016
– פרסום.

ליאור מדהלה – צירפתי לכם את הפרוטוקולים ואת הפרסום.

אלון גייר – למה התעכבת כל-כך הרבה זמן עם ההחלטה הזו?

יואל גמליאל – הוועדה שהסיקה את המסקנות היא זאת שהתעכבה ,ברגע שהם הביאו את המסקנות
הבאתי את זה למליאה.

יובי תשומה-כץ – אנחנו בוועדת מלגות לא הצבענו על סטודנטים של שנה שעברה הצבענו על חצי
מהסכום ואם אתם לא תגידו כלום זו בושה.
אנחנו לא הצבענו על כל אלה שקיבלו בפר"ח.

יואל גמליאל – אנחנו חילקנו להם ,השנה עיכבת אותם.

שלום אזרד – הסטודנטים שמחלקים להם היום הם עשו פר"ח בשנה שעברה יש עיכוב של 8
חודשים.

יקותיאל תנעמי – יובי ,אנחנו חתומים שלושתנו על הפרוטוקול מלגות של תשע"ה .הצבענו על
הסטודנטים הצבענו על הסטודנטים אלה שעושים פר"ח הצבענו על סטודנטים שלא עשו פר"ח ותרמו
תרומה לקהילה.

תומר אהרון – איך זה בא לידי ביטוי תרומה לקהילה? מי עומד את זה?

יואל גמליאל – הוועדה.

שלום אזרד – מי שתרם לקהילה מינימום  4שעות שבועיות במוסד מוכר.

עמי בסון – בפרוטוקול של ה 25.1-כתוב שהיועמ"ש אמור לתת חו"ד ושלום אזרד ביקש את החו"ד
של היועמ"ש והוא לא נתן חו"ד.

יואל גמליאל – עמי ,אני מקבל את מה שאתה אומר אישור המלגות מותנה בחו"ד של היועמ"ש.
אנחנו פועלים ע"פ הפרוטוקול של הוועדה.

הצבעה –
הוחלט :אושר פה אחד!

סעיף  3הצגת פעילות מחלקת הרווחה ע"י מנהלת המחלקה הגב' בת-חן קרני.

מצ"ב – דו"ח פעילות מחלקת רווחה.

בת-חן קרני – מציגה את עבודת מחלקת הרווחה בפני מליאת המועצה.
נשאלו שאלות ע"י חברי המועצה ובת-חן ענתה על כל השאלות

_______________________

_____________________

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה

יואל גמליאל – ראש המועצה

