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 82/1 – 15פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר  
 

 בחדר הישיבות. חתשע" טבתב כ"ט 16.1.18 -ה שלישיהתקיימה ביום 
 

 ראש המועצה  מר זיו דשא                       משתתפים: 

 חבר מועצה מר מאיר אזוט                          

 מועצהחברת ה גב' צילה רשף 

 חבר מועצה רוךמר צחי ב 

 חבר מועצה מר מימון אוחיון 

 חבר מועצה מר אריה פולק 

 מועצה תחבר גב' פנינה סלומון 

 חבר מועצה מר אפרים צוק 

 חברת מועצה גב' יפעת יהל 

   

   מ.מ ראש המועצה מר מאיר ואנונו                          חסרים:

 סגן ראש המועצה מר יצחק בלה 

   חבר המועצה בלומנפלד                  מר מישה  

 חברת מועצה ריביק שניגב'  

   

   

 מזכיר המועצה מר דני ביתן נוכחים:

 מר אלי עטיה 

 עו"ד יוסי ברזלי

 קב"ט המועצה

 יועמ"ש

 גזבר המועצה מר אבי הוסמן 
 

 

 סדר היום:

 חוק עזר עירוני. –אגרת שמירה  .1

 מאבק הגז. .2
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 לפרוטוקול:הערות 

 .24/17 -ו 23/17אין הערות לפרוטוקולים 

 

 .ים שעל סדר היוםמבקש מצילה רשף להציג את הנושא -זיו דשא

 

 אגרת שמירה וחוק עזר עירוני  .1

 

 2016בשנת  .2014עבודת המטה לחקיקת חוק עזר לבטחון התגבשה בשנת  -צילה רשף 

 .2016החל החוק לעבור תהליך אישור אשר הסתיים בדצמבר 

 נייד ברכב ליצירתטלפון בתקופת הביניים פעלה ניידת שכללה פקח ושוטר כל לילה, כולל 

עת וונדליזם, אכיפת עישון ועוד, מודל יאכיפה של אירועים שוטפים, מננעשתה גם קשר, 

 שעבד טוב.

התחשיב שאושר כלל, מצלמות, שמירה על הסקייטפארק, רכב סיור, מוקד שצופה 

למ"ר לשנה אושר לאחר שנערך סקר שאישר את ₪  1.96ב של במצלמות ועוד. התחשי

 הצורך בחוק העזר. 

 , הנושא הוצג על ידי קב"טבחר ראש המועצה להחיל את החוק 2017במהלך חציון א׳ 

. בסופו של פעלת החוקה במתנדבי משטרה והצבענו בעדיאוישו הניידות נאמר כי , המועצה

מבקשים לראות את אישורי  ,וכנית המקוריתבפורמט שונה מהתדבר הפעילות כיום היא 

 לא יצאו הודעות עדכון לתושבים.כמו כן  .לשינויים משרד הפנים

 

 להלן הנושאים לדיון:

ט ומהו התקציב שהוקצה עד כה למימוש התוכנית? נבקש להציג חשבוניות ביצוע ופיר

 הכנסות אל מול הוצאות.

בטחת גנים ציבוריים, כמות מאבטחים, מה בוצע עד כה מתוך התוכנית? )כמות מצלמות , א

מי מונה למפקד , זיווד, קשר עם המשטרה ? מוניטור מחובר למשטרה ? מוקד רואה?(

 מהם היעדים המדידים שעל פיהם נמדדת עמידה בתוכנית ? הכח?

 

היה פרסום בעיתון ובחוברת הארנונה שחולקה לתושבים. מבקש מאלי עטיה,  –זיו דשא 

 את המודל.קב"ט המועצה להציג 

 

מבקש להציג את מודל אבטחת הישוב. מסביר את ההבדל בין שיטור משולב  –אלי עטיה 

 ,חלוקת הישוב לרובעים –. מסביר את המטרה, השיטה של אבטחת הישוב למודל הקיים

מוקד יש לא ניתן לסגור את הישוב ולמנוע מעבר בצירים ראשיים, מציין כי , 24/7סיורים 

מכשירי קשר  -  לאחר חצי שנהיבוצע שלב ב' בתוכנית  .ת ישראלמשטרעם שליטה, קשר 

המודל מתייחס  עיבוי מערך המצלמות בישוב. ,פנימי בין הניידות ובין הניידות למשטרה

יחידות נמצאים בשלב למידה, המאבטחים בוגרי בשלב זה מאבטחים קבועים בכל רובע, ל

הזה ליאה אישרה בעבר את המודל המ ., מציג את אישור משרד הפניםקרביות בני הישוב

 .2017בחודש מרץ 
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 מציגה את המודל שאושר בעבר. –צילה רשף 

 12 וכשרווה וסי. בוצע מכרז כ"א, גולישיבה משיב לשאלות שהוצגו בזימון –אלי עטיה 

רכבים בליסינג, אבזור  3, ותימים בשבוע כולל בשבת 6-5 סיירים שעובדים בהתאם לחוק

 ית הוצגה למפקד התחנה החדש.הרכבים. התוכנ

אין קשר בין תחנת המשטרה לסיירים, חלק מתוכנית האבטחה צריכה לכלול  –צחי ברוך 

לישוב. צריך למנות מפקד כח שמנהל את הסיור במשמרת, צריך לשדרג  ותכניסהסגירת 

 שיטור משולב.מודל של ל

ונה לבנות צוות קבוע, הכומראיינים אנשים שיתאימו לכך,  –כח המפקד לגבי  –אלי עטיה 

, דברים מבוצעים יצאנו למכרז -יחוברו לאחר השיפוץ בחמ"ל, מכשירי קשר -מצלמות  

 הסיירים עובדים מידי יום. .בהתאם להכנסות שמתקבלות באמצעות הגזברות

מבקש שמספר הטלפון של הסיירים  האם הרכבים צריכים להיות בתנועה? –מאיר אזוט 

 ובעים.תושבי הריפורסם ל

   מפרט את המשמרות, יש שינויים בהתאם לצורך. –אלי עטיה 

הרצה. נדרש זמן הלאחר שתסתיים תקופת את מספרי הטלפון, בעתיד נפרסם  –זיו דשא 

 של לימוד.

 של רכבי הסיור.י הטלפון הנייד מספראת מתי נקבל  –מאיר אזוט 

 ולים לעצור רכביםהסיירים לא יכ .יפורסמו המספרים במהלך הרבעון הקרוב –זיו דשא 

שאלות. מדובר כאמור בפיילוט, הנושאים הנהגים ולשאול את  שרוצים להיכנס לישוב

 .גברהבישוב שת הביטחון וייבדקו. תח

מאויישת הייתה נתנה פתרון טוב,  2013ניידת הביטחון שעבדה מספטמבר  –צילה רשף 

נשאלו. נדרשים בפקח ושוטר, סמכויות נרחבות יותר. לא קיבלנו תשובות לשאלות ש

התוכנית החדשה לא נותנת מענה. נתונים מדידים כדי להחליט עם הפיילוט הצליח או לא. 

 ולכן צריך לעצור ולהחזיר כספים.העזר שאושר חוק מהתוכנית ביש סטייה מהותית 

 

 להלן הצעות החלטה להצבעה: -צחי ברוך 

אשר תושלם תוכנית עצירת גבייה והחזר הסכום שניגבה עד כה מהתושבים עד נדרשת 

 האבטחה כלשונה.

הקפאת חוק העזר עד אשר יימצא פתרון לסגירת הישוב בלילה ושילוב אקטיבי של 

 שוטרים בתוכנית.

 

 יפעת יהל, צילה רשף, צחי ברוך ומאיר אזוט.–בעד 

 זיו דשא, פנינה סלומון, אריה פולק, אוחיון מימון. –נגד 

 .צוק אפרים –נמנע 

 

 שרת.הצעת ההחלטה לא מאו
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 מאבק הגז .2

 

בדבר ביצוע סקר סיכונים לא בוצעה  2017החלטת המועצה מחודש ספטמבר  -צילה רשף 

עד עצם היום הזה, הנ״ל מהווה הפרה בוטה וזילות בערכי הדמוקרטיה. כל יום שעובר 

 פוגע אנושות בהצלחת המאבק לאור חוסר מנהיגות ויד מכוונת.

הינה הראייה ועתירה לבג״ץ בשם עמותת שומרי מישור החוף הוגשה לפני שבועיים 

חס לסיכונים יהמוצקה לאוזלת היד של המועצה בנושא תימוכין וחוות דעת מקצועיות בהתי

 מהקמת אסדות הגז בקרבתנו.

יום  30בג״ץ התנה את דיונו בנושא זה בקבלת חוות דעת מקצועית אשר אינה בנמצא תוך 

להיום נותרו שבועיים לאיתור חוות דעת(. נתון אשר ללא ספק היה ניראה אחרת לו  )נכון

 תה פועלת המועצה לקבלת סקר סיכונים.יהי

סיוע למטה בקבלת חוות דעת תוך שבועיים לבג״ץ הינם לעג לרש. על המועצה לקחת 

סקר אחריות מלאה ולהוביל בג״ץ אליו יצורפו המטות השונים, בג״צ אשר יהיה מגובה ב

 סיכונים ראשוני, איחוד כוחות מלא ולא רק באקט יח״צני אל מול הציבור.

אנו נמצאים בנקודת אל חזור ועל המועצה לקבל החלטה לאן פניה מועדות והאם היא 

יש כיום  מייצגת את ציבור התושבים או את האינטרסים הפוליטיים של השלטון הקיים.

סיכונים לא בוצע. יש צוהר לדיון בבג"צ פלגנות בין הכוחות שמטפלים במאבק. סקר ה

 וצריך לקבל החלטה להוביל ולממן.

 ראויההצטרפנו לבג"צ מגידו כמשיבים אנחנו לא העותרים. הייתה תשובה  –זיו דשא 

רלוונטים בדבר פליטות  וטובה. לצערנו המועצה הארצית החליטה אחרת. עד היום נתונים

 ותלא מוכנבארץ מהתחום . חברות או לאיגוד המקומית לא מועברים למועצה מזהמים וכו'

אותן ניגוד עניינים ולכן לא ניתן להתקשר עם טופס המעיד על כך שאין לחברה לחתום על 

חברות מבלי שיחתמו על מסמך כזה. לקח זמן לבצע תרגומים מחומרים מקצועיים. לגבי 

 חברה  לא נמצאההסכם.  עימהייחתם  ,חברה מתאימה שתהיהחברות נוספות, ככל 

מנסים לרתום  ייחתם איתה חוזה. , במידה ותמצאשיכולה לחתום על המסמכים הרלוונטיים

.  בתקציב המועצה₪  250,000 לשם כך . שוריינוהבג"צ נוספות למימוןמקומיות רשויות 

הנ"ל לא הוצג  "צהבגהחוף ללא חוות דעת תומכות, מישור הוגש בג"צ ע"י עמותת שומרי 

ה תמזכיר שהעמותה לא רצ .דפים בלבד 3למעט מסמך טיוטא בן למועצה לפני הגשתו 

אנחנו נפגשים עם עורכי דין , ו"ד ציפי איסרלשתף בתחילת הדרך את המועצה בשיתוף ע

 שמסיעים לנו במאבק, רוצים להגיע להסכמות.

ראייתית התשתית כחלק מהדעת חוות  תנדרש, כפי שעולה מבג"צ מגידו –יוסי ברזלי 

הסובייקטיביות של העותרים כפי  לתמוך בטענותשפט וזאת על מנת שתוצג לבית המ

  שנכתב בבג"צ מגידו.

אשר לוקחות את הנושא לידיים. זכרן יעקב  מקומיותנמצא בקשר עם רשויות  –צחי ברוך 

צריכים  לקדם את המאבק, דברים לא בוצעו כמעט שנה. יםתיפגע מהאסדה ולכן צריכ

ותם אנשים שמקדמים את המאבק ולצאת בהקדם להתחיל במאבק משפטי ולתת גב לא

   לבג"צ.

 מדוע אין סקר סיכונים. –מאיר אזוט 

גורם מקצועי שיכול להכין את הסקר ובנוסף גם המטה קובע היום לא נמצא  –זיו דשא 

 זה לא הדבר החשוב ויש להתמקד בחוות דעת מקצועיות והשוואתיות.הסקר ש
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ואין קשר לקואליציה ואופוזיציה. יש אי הסכמה עם  אני בעד מאבק הגז –פנינה סלומון 

לעתירה שהמטה  שהמועצה תצטרףמטה המאבק אשר לא תומך בהצעה זו. הם מבקשים 

 נוספות למאבק.מקומיות לגייס רשויות זה נכון שצריך לנסות להסיר את האיום. כדי הגיש 

מוכנים להצטרף  .מוכנים להצטרף לבג"צ הקיים של העמותה במימון המועצה –צחי ברוך 

 .שנות את נוסח ההחלטהלבקשה של פנינה ול

נסכים להצעת החלטה של פנינה סלומון. מחר תקבלו החלטה, אפשר להחליט  –צילה רשף 

 על הצטרפות בסוף יום הדיון, אם לא נתכנס שוב ונחליט משהו אחר.

 

 :המתוקנתלהלן הצעת ההחלטה  -צחי ברוך 

בשיתוף עו"ד הדין עמותת שומרי החוף  גישהשה "צלבגתצטרף מבקשים שהמועצה 

לביצוע עבודה משותפת, המועצה תממן את חוות הדעת והמועצה המועצה  המייצג את

לוחות הזמנים לביצוע הדרושות לצורך הגשת הבג"צ וסקר הסיכונים לצורך הגשת הבג"צ. 

 .לא יכולים לקבל עיכובים נוספים 1.3.2018 -ה הנושא עד

 

עם זאת התיקון שהוצע במהלך יחד  ,רון יש לדון בהצעה כפי שהוגשהבעק – יוסי ברזלי

 הדיון מהווה חלק ממנו ולכן אין מניעה לעדכן את ההצעה לאור ההתפתחות שהייתה בדיון.

יום רביעי  ,באשר להצעה עצמה, זו ההחלטה לא אחראית לאור הדיון הקבוע מחר

יותר  ומיות נוספות. בית המשפטעם נציגי התושבים ורשויות מקבאיגוד ערים  ,17.1.18

 חסרת סיכוי. במתכונת זו העתירה שמרמז 

ת יורשוואת ה הערים ת איגודהמועצה מנסה לרתום א ,דיון חשוב ומהותימדובר ב

 .נוספותה

. רק לאחר שיקול משפטי בלבדמדובר בכעובד ציבור מבלי להידרש לשיח הפוליטי, 

לא  .כלתשנקבל החלטה מונוכל  ,רצישרון א עו"דואת עמדת ב"כ העותרת את שנשמע 

 . ערב דיון כזה מהותי את שיקול דעת המועצה כבולנכון ל

 

 יפעת יהל, צילה רשף, צחי ברוך ומאיר אזוט, פנינה סלומון. –בעד 

 זיו דשא, אריה פולק. –נגד 

 אפרים צוק, אוחיון מימון. –נמנעים 

 

 

 הצעת ההחלטה מאושרת.
 

 רשם: דני ביתן

 

 

 זיו דשאדני ביתן                                                                                   

 ראש המועצה  מזכיר המועצה                                                                        

 העתק: חברי המועצה

 נוכחים          

 רד הפנים, חיפהמחוז, מש ן, קצימר מרק ויין          

 31043חיפה  4394משרד מבקר המדינה, אגף ה', ת.ד.           


