פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר 22/17 – 15
התקיימה ביום שלישי ה 14.11.17 -כ"ה בחשוון תשע"ח בחדר הישיבות.
משתתפים:

מר זיו דשא
מר מאיר ואנונו
מר יצחק בלה
מר מישה בלומנפלד
גב' צילה רשף
מר צחי ברוך
גב' יפעת יהל
מר מימון אוחיון
מר מאיר אזוט
מר אריה פולק

ראש המועצה
מ.מ ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חברת המועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

חסרים:

מר אפרים צוק
גב' ריביק שני
גב' פנינה סלומון

חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה

נוכחים:

מר דני ביתן
מר אבי הוסמן
עו"ד יוסי ברזלי
מר נדב הדר

מזכיר המועצה
גזבר המועצה
יועמ"ש
מהנדס המועצה

סדר היום:
 .1עמותת זמארין.
 .2שימוש חוזר במשאבי ציבור.
 .3בית ספר קשת.
 .4מאבק הגז וסקר סיכונים
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 .1עמותת זמארין.
צילה רשף – מבקשת להוריד את הנושא מסדר היום.
 .2שימוש חוזר במשאבי ציבור.
צילה רשף – מציגה את ההצעה לסדר היום .שימוש חוזר במשאבי ציבור לטובת פעילות
פוליטית בניגוד לחוק – נושא זה כבר עולה לדיון בפעם השלישית וניכר כי אין הפנמה של
ההנחיות בנושא.
זיו דשא – ישנם מספר מיזמים דומים שנעשו ביום השואה וביום הזכרון בבתים פרטיים
של נבחרי המועצה .השנה היה מיזם נוסף של מרכז השלטון המקומי" ,האחים שלנו" בו
נתבקשנו לקחת חלק .מדובר בפעילות פעילות מותרת שגם אני לקחתי בה חלק .היועמ"ש
של המועצה העלה את הבעייתיות של ההזמנה שיצאה בימים האחרונים ,ולאחר התייעצות
עם המחוז והמחלקה המשפטית של משרד הפנים ,הוחלט שלא ניתן לבצע פעילות ציבורית
בבתים של נבחרי ציבור ,לכן הפעילות עברה לבתים אחרים.
צילה רשף – לא ניתן להשוות את האירוע הזה לאירועים ביום הזיכרון היות ואותם
אירועים לא נעשו בחסות המועצה.
הצעת החלטה:
עד סוף חודש נובמבר יערך כנס לחברי מליאת המועצה ולמנהלים הבכירים במועצה ע״י
יועמ״ש ,בכנס זה יוצגו הנחיות משרד הפנים וחוזר מנכ״ל בנושא זה .לא יבוצע אף אירוע
ציבורי ,במימון ציבורי בפרסום ציבורי בבית נבחר ציבור מכהן אשר מתפרנס ממשרתו
הציבורית.
בעד ההצעה – צילה רשף ,צחי ברוך ,מישה בלומנפלד ,מאיר אזוט ,יפעת יהל.
נגד – זיו דשא ,מאיר ואנונו ,איציק בלה ,אריה פולק ,אוחיון מימון.
הצעה לא מתקבלת.
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 .3בית ספר קשת.
צילה רשף  -תהליך הטיפול בנושא בית ספר קשת מקביל ואף חופף לתהליך טיפול במאבק
הגז .ללא מעורבות האופוזיציה והעברת החלטה בנושא סקר סיכונים לא היה מתקדם
המאבק .לפני מספר שנים הוחלט לאמץ את בית הספר אשר מאפשר מגוון רחב יותר של
מוסדות חינוך .במרץ  ,2016קבעה המועצה אבני דרך להקצאת הקרקע .לאחר הבחירות
הוחלט לעצור את ההוצאות ,כמו כן הוחלט לממן מבנים יבילים לבית הספר .מה קורה עם
התב"ר בנושא ומה לגבי החוזה עם בית ניר?
זיו דשא – בשנת  2014הוחלט על תב"ר לביצוע תב"ע לביה"ס .הקרקע המיועדת הינה
בבעלות פרטית ,נבחר מתכנן .בפועל הנושא לא התקדם והוחלט להגדיל את התב"ר ב-
 .2016נדרש להפקיע את הקרקע ולשנות תב"ע ,אין למועצה שטחים ציבוריים בהיקפים
גדולים ולכן הקושי להתקדם (בשל היות והקרקע בבעלות בית התותחן) .נדרשים 8-5
שנים לכניסה למבנה קבע .כרגע משלמים שכר דירה לעמותת בית התותחן בסיוע משרד
החינוך .עמותת בית התותחן דרשה כ ₪ 72,000 -לחודש .כרגע מתקיים מו"מ עם
העמותה במקביל מבוצע תכנון ע"י מח' הנדסה( .לא כולל השטח להצבת הקרוונים),
הדרישות המבוקשות בהצעה לא ראליות ולא נדרשות ואף פופוליסטיות.
יפעת יהל  -מבקשים לקבל תשובה מי הגורמים למו"מ ולקבל פרוטוקולים למו"מ.
זיו דשא – גזברות המועצה ומ.מ .ראש המועצה ,מנהלים מו"מ עם בית התותחן ,גם אני
באופן אישי מעורב בנושא.
הצעת החלטה:
הקמת שני מבנים יבילים עד חודש דצמבר  , 2017הקמת  3יבילים נוספים עד יולי .2018
החלטה זו מחייבת במיידי הצגת גאנט עבודה ותקציב על מנת לממש החלטה זו ,גאנט
למימוש יוצג למועצה לא יאוחר מתאריך  .1.12.17ראש המועצה יפרסם עדכון שבועי
לחברי המליאה בנושא התקדמות הצבת המבנים בשטח המיועד.
בעד ההצעה – צילה רשף ,צחי ברוך ,מישה בלומנפלד ,מאיר אזוט ,יפעת יהל.
נגד – זיו דשא ,מאיר ואנונו ,איציק בלה ,אריה פולק ,אוחיון מימון.
הצעה לא מתקבלת.
* נדב הדר – עוזב את הישיבה.
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 .4מאבק הגז וסקר סיכונים
צילה רשף  -אודות לאקטיביזציה של האופוזיציה נכפה על המועצה לממן דו״ח סקר
סיכונים .מיותר לציין כי ללא הירתמות של רוב חברי המועצה לביצוע הסקר ,מאבק הגז
היה נשאר מנת חלקם של התושבים בלבד .פרסום עדכונים לציבור על סקר הסיכונים
חלולים מכל תימוכין אשר יורה על ביצוע צעדים אופרטיביים ולא רק הודעות יחסי ציבור.
מבקשים לממן סקר סיכונים שאושר במליאה .ב ,27.6.17 -פורסם על ידך שטרם בוצע
הסקר המבוקש.
זיו דשא – התקבלה החלטה ופועלים על פיה .מסמך  RFIמוגש ע"י הצוותים המקצועיים.
נדרשת התייחסות מגופים שונים .המידע מועבר לגורם המקצועי בקבינט וגם במטה.
בוחנים את המסמכים בנושאים משפטיים בטיפולה של עו"ד שרון ארצי ,מתמקדים
בתשובה למועצה הארצית ונערכים לנושאים משפטים נוספים .נפגשנו עם השר אלקין כדי
לשכנעו בחשיבות המאבק .נדרשים כ ₪ 250,000 -מהתקציב ,ייבחן עם הגזבר.
הועבר מסמך ( RFIדוגמא שנשלחה לכל החברות) למר מאיר אזוט.
צחי ברוך – ראש המועצה טוען שיש תוכנית ,יש להעביר אותה לחברי המועצה.
זיו דשא –מתמקדים כרגע בדיון המשפטי במקביל לנושאים
יפעת יהל – כחלק מהמאבק חשוב לראות את התוכנית.
הצעת החלטה:
הצגת מסמך  RFIותוכנית העבודה להמשך המאבק הכולל גאנט שלבי ביצוע בתוכנית
העבודה ותוכנית תקציבית לגיבוי .את תוכנית העבודה ומסמך  RFIיש להציג למליאת
המועצה אשר מתוכננת להתכנס ב .21/11/2017
בעד ההצעה – צילה רשף ,צחי ברוך ,מישה בלומנפלד ,מאיר אזוט ,יפעת יהל.
נגד – זיו דשא ,מאיר ואנונו ,איציק בלה ,אריה פולק ,אוחיון מימון.
הצעה לא מתקבלת.
רשם :דני ביתן

דני ביתן
מזכיר המועצה

זיו דשא
ראש המועצה

העתק :חברי המועצה
נוכחים
מר מרק ויין ,קצין מחוז ,משרד הפנים ,חיפה
משרד מבקר המדינה ,אגף ה' ,ת.ד 4394 .חיפה 31043
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