פרוטוקול מישיבה מליאה מספר 15/18 – 15
התקיימה ביום שלישי ה 5.6.18 -כ"ב בסיון תשע"ח בחדר הישיבות.
משתתפים:

מר זיו דשא
מר מאיר ואנונו
מר אריה פולק
מר מישה בלומנפלד
מר צחי ברוך
גב' ריביק שני
גב' צילה רשף
מר דוד סברדלוב
מר אפרים צוק
מר מאיר אזוט
גב' פנינה סלומון

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

חסרים:

מר יצחק בלה
גב' יפעת יהל

סגן ראש המועצה
חברת מועצה

נוכחים:

מר דני ביתן
עו"ד יוסי ברזלי
מר אבי הוסמן
גב' ראידה רינאוי זועבי

מזכיר המועצה
יועמ"ש
גזבר המועצה
משרד הפנים

סדר יום:
 .1הגדלת תב"ר  1601ב ₪ 80,000 -ל ,₪ 550,000 -להנגשת מח' רווחה.
 .2תב"ר  1809ע"ס  - ₪ 260,000התקנת מאווררים באולמות ספורט.
 .3תב"ר  1812ע"ס  ,₪ 100,000בטיחות – תיקון/החלפת פרגולות בחלומות זכרון.
 .4סגירת תב"רים  1435 ,1618 ,1713ביתרת זכות והעברת יתרה לקרנות.
 .5סגירת תב"רים מאוזנים  1629ו.1710-
 .6תב"ר  1811ע"ס  ₪ 190,000להנגשת כיתות אקוסטיות ₪ 150,000 ,ממשרד
החינוך.
 .7תב"ר  1810ע"ס  - ₪ 1,080,000שיפוצי קיץ.
 .8דיווח – דו"ח כספי תאגיד מעיינות העמקים.
 .9דיווח – דו"ח כספי עמותת הגדעונים.
 .10מינויו של חבר המועצה דוד סברדלוב לועדת ביקורת וחינוך במקומו של חבר
המועצה אוחיון מימון ז"ל.
 .11תקנות הסדרים (הנחה מארנונה) תיקון מס' .3
 ₪ 25,000 .12לרכישת תיקים למתגייסים ,תקציב תמיכות.
 .13השתתפות במסע לפולין ,בקשה מאורט בנימינה.
.14אישור הצטרפות לאשכולות רשויות אזור חוף הכרמל.
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* זכר נפטרים
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 31.5.18 – 1.5.18
שנהב פנחס ,קוגן ג'ניה ,אמיר שושנה ,ויסמן חנן ,ליפנר לולק לייב ,טאליאקוצו סרג'ו,
חנוכה יונה ,צרני מרים (מלכה) ,ברבי ספורה אסתר ,יסינגר יצחק
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
הערות לפרוטוקול:
אין הערות לפרוטוקולים  10/18 9/18ו.11/18 -
סדר יום:
 .14אישור הצטרפות לאשכולות רשויות אזור חוף הכרמל.
זיו דשא – מציג את נציגת משרד הפנים להציג את נושא הצטרפות המועצה לאשכולות
רשויות אזור חוף כרמל.
ראידה רינאוי זועבי – מציגה מצגת המשקפת את היתרונות של ההצטרפות לאשכול
והסברים על פעילותם של אשכולות אחרים.
מישה בלומנפלד – מבקש הבהרות בכל הקשור ליעוץ משפטי באשכול.
ראידה רינאוי זועבי – היעוץ המשפטי יינתן ע"י משרד הפנים.
צחי ברוך – לא ברורים לי היתרונות ,המועצה יכולה לעבוד על מכרזים משותפים בלי קשר
לאשכול ולחסוך את עלויות האשכול ,גם לא נראה שיש יתרון יחסי לזכרון יעקב.
זיו דשא – משיחות עם ראשי רשויות אשר פועלים במסגרת אשכול קיימת שביעות רצון.
האשכול מאפשר לקיים קידום של נושאים ומיזמים משותפים .ההצטרפות והעזיבה היא
וולנטרית .עלויות התפעול היא ע"ח משרד הפנים והמועצה לא תוסיף סכומים נוספים.
ראידה רינאוי זועבי – מגמת השלטון המקומי הוא התאגדויות אזוריות .אם זכרון יעקב לא
תצטרף היא לא תוכל ליהנות מכספים יעודיים לנושאים שונים ,כגון באיכות סביבה ,פינוי
אשפה .נדרש שיתוף פעולה בין החברות באשכול וכמובן לבחור אנשים מקצועיים כדי
שהאשכול יצליח לעמוד במטרות.
מישה בלומנפלד – על הנייר נשמע טוב ,כמו חברה כלכלית למספר ישובים ,אבל בסה"כ
וזה עוד הקמת מנגנון ומשרות שלדעתי הוא מיותר .זכרון יעקב כבר מאוגדת לאיגודי ערים
ומשלמת כספים ,פרט לכך יש את החברה למשק וכלכלה שמטפלת במכרזים ואין צורך
בגוף נוסף שיכין מכרזים.
צילה רשף – מתוך  256רשויות כמה חברות באשכול ?
ראידה רינאוי זועבי – כיום ישנן  22רשויות ,עד סוף החודש מנכ"ל המשרד יאשר עוד כ-
 50רשויות כך שיעמוד על סך של כ 70 -רשויות.
צילה רשף – אני רואה בעיקר ישובים קטנים שמתאגדים.
ראידה רינאוי זועבי  -יש בתוך האשכולות גם רשויות גדולות.
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צילה רשף – לדעתי מדובר בהכנה לאיחוד רשויות ,פעולה שלא מביאה בשורה לישוב.
ביזור סמכויות יפגע ברשות המקומית .נושא האשכולות נמצא בסדר היום הציבורי מעל
לשנה ומגיע בפעם הראשונה לדיון במליאת המועצה ,לא נכון לקבל החלטה לפני בחירות.
צריך להשהות לאחריי הבחירות כמו שציינת שעשו רשויות אחרות באשכול זה.
ראידה רינאוי זועבי – ההתחברות לאשכול לא קשורה לאיחוד רשויות ,משרד הפנים לא
יכפה את נושא האיחוד ,מדובר בצעד וולונטרי.
צחי ברוך – ניתן לחכות ולראות איך האשכול פועל ואז לקבל החלטה באם להצטרף.
צילה רשף – אין חוזה מול משרד הפנים?
ראידה רינאוי זועבי – צו החתימה של אשכול אזור חוף הכרמל ייצא בתקופה הקרובה וחבל
לפספס.
מאיר אזוט – האם אפשר לאשר לפני בחירות את ההצטרפות ולמה אין חוזה?
יוסי ברזלי – משרד הפנים לא אסר להצטרף לפני בחירות .לא נדרש חוזה יש חוזר מנכ"ל
בנושא.
זיו דשא – מבקש להביא להצבעה.
החלטה:
בעד להצטרף לאשכול אזור חוף כרמל – זיו דשא ,מאיר ואנונו ,ריביק שני ,אריה פולק,
דוד סברדלוב.
נגד – צחי ברוך ,צילה רשף ,מאיר אזוט ,מישה בלומנפלד ,אפרים צוק.
נמנעת – פנינה סלומון.
ההצטרפות לאשכול לא מאושרת.
דיווחים – זיו דשא
הוסטל בגבעת עדן – נעשה מחטף על ידי משרד הרווחה ,המושבה מקבלת את האחר ותמיד
מוכנה לסייע למי שצריך עזרה ,ישנם מוסדות שפעילים בישוב אולם מסגרת זו היא שונה
וקהל היעד בהוסטל הוא אחר .המועצה תעשה כל דבר שניתן כדי למנוע את הפעלת
ההוסטל הזה בישוב .המועצה בשיתוף פעולה עם ועד הפעולה ,פנו לעו"ד שייצג אותנו,
פעולות נוספות נעשות והן יובאו לידיעת הציבור בהמשך .לא ניתן לקבל את העובדה
שהוסטל זה מוקם בסמיכות לבתי ספר וגני ילדים ,קיימנו דיונים מקצועיים פנימיים .נמשיך
לפעול במלוא הנחישות למניעת הפעלת ההוסטל בכל הכלים שברשותינו.
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 .1הגדלת תב"ר  1601ב ₪ 80,000 -ל ,₪ 550,000 -להנגשת מח' רווחה.
• צילה רשף ,צחי ברוך ומישה בלומנפלד יוצאים מחדר הישיבות.
דני ביתן – מציג את הנושא ,בעקבות ביקורת שנערכה במחלקת הרווחה נדרשת המועצה
לבצע מספר פעולות ורכישות שעלותן נאמדת בכ.₪ 80,000 -
החלטה:
מאושר פה אחד להגדיל תב"ר  1601ב ₪ 80,000 -ל ₪ 550,000 -ליישום הערות
הביקורת ,מקרנות הרשות.
• מישה בלומנפלד וצילה רשף נכנסים לחדר הישיבות.
 .2תב"ר  1809ע"ס  - ₪ 260,000התקנת מאווררים באולמות ספורט.
זיו דשא – מציג את הנושא ואת הצורך להתקין מאווררים באולמות ספורט בישוב.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1809ע"ס  ₪ 260,000להתקנת מאווררים באולמות ספורט .מקור
תקציבי ,מפעל הפיס במידה ויאושר על ידי מפעל הפיס ,במידה ולא ימומן מקרנות הרשות.
 .3תב"ר  1812ע"ס  ₪ 100,000בטיחות – תיקון/החלפת פרגולות בחלומות
זכרון.
זיו דשא – מציג את הנושא ,לאור המצב הבטיחותי של הפרגולות שנבנו לפני כעשור.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1812ע"ס  ₪ 100,000עבור תיקון/החלפת פרגולות בחלומות
זכרון ,מקרנות הרשות.
• צחי ברוך נכנס לחדר הישיבות.
 .4סגירת תב"רים  1435 ,1618 ,1713ביתרת זכות והעברת יתרה לקרנות.
אבי הוסמן – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד לסגור תב"רים  1713 ,1618 ,1435ולהעביר את יתרות הזכות לקרנות
המועצה.
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 .5סגירת תב"רים מאוזנים  1629ו.1710-
אבי הוסמן – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד לסגור תב"רים מאוזנים .1710 ,1629
 .6תב"ר  1811ע"ס  ₪ 190,000להנגשת כיתות אקוסטיות ₪ 153,000 ,ממשרד
החינוך.
זיו דשא – מציג את בקשת מח' החינוך.
דני ביתן -מסביר את השינויים שחלו בתב"ר בעקבות ההסתייגות לפעול גם במוסדות
פרטיים.
יוסי ברזלי  -לא ניתן להעביר כספים ממשרד החינוך למוסד פרטי.
זיו דשא – מבקש לתקן את התב"ר בהתאם.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1811ע"ס  ₪ 160,000להנגשת כיתות אקוסטיות למוסדות
המועצה בלבד ₪ 123,000 .ממשרד החינוך (טרם התקבלה הרשאה) היתרה מקרנות
הרשות .הביצוע מותנה בקבלת הרשאה ולא יכלול את גן נווה רם בשירת הים.
• צחי ברוך ומאיר אזוט יוצאים מחדר הישיבות.
 .7תב"ר  1810ע"ס  - ₪ 1,080,000שיפוצי קיץ.
זיו דשא – מציג את הנושא ,לאחר תיקונים אחרונים של מחלקת החינוך ,הדרישה עומדת
על .₪ 1,092,000
אבי הוסמן – ביצוע תב"רים יבוצע לאחר אישור משרד הפנים ובהתאם ליתרה בקרנות
המועצה ולקביעת סדרי עדיפות.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1810ע"ס  ₪ 1,092,000עבור שיפוצי קיץ  ,2018מקרנות
הרשות.
 .8דיווח – דו"ח כספי תאגיד מעיינות העמקים.
הדו"ח הוגש לחברי המועצה לעיון.
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 .9דיווח – דו"ח כספי עמותת הגדעונים.
הדו"ח הוגש לחברי המועצה לעיון.
 .10מינויו של חבר המועצה דוד סברדלוב לועדת ביקורת וחינוך במקומו של חבר
המועצה אוחיון מימון ז"ל.
זיו דשא – מבקש למנות את חבר המועצה דוד סברדלוב לועדת חינוך ולועדת ביקורת
במקום חבר המועצה אוחיון מימון ז"ל.
החלטה:
מאושר פה אחד מינויו של חבר המועצה דוד סברדלוב לועדת חינוך וועדת ביקורת.
• צחי ברוך ומאיר אזוט נכנסים לחדר הישיבות.
 .11תקנות הסדרים (הנחה מארנונה) תיקון מס' .3
זיו דשא – מציג את הנושא.
אבי הוסמן – יש לקבוע גם את אחוז ההנחה ניתן לקבוע עד הגובה המקסימלי הקבוע
בתקנות ויש לקבוע את המועד לתחילת מתן ההנחה .בהערכה כללית ההנחה נאמדת בסך
של כ ₪ 213,000 -בשנה ,ישנם כ -כ 550 -זכאים לפי נתוני משרד הביטחון ,מדגיש כי
מדובר באומדן ראשוני בלבד.
החלטה:
מאשרים את מלוא ההנחה ( )5%החל מהמחצית השנייה של  ,2018קרי מתחילת חודש
יולי ( 2018תקופת חיוב) .4
 ₪ 25,000 .12לרכישת תיקים למתגייסים ,תקציב תמיכות.
זיו דשא – מבקש לאשר סך של  ₪ 25,000עבור רכישת תיקים למתגייסים.
החלטה:
מאושר פה אחד רכישת  60תיקים בעלות של כ - ₪ 25,000 -תיקים למתגייסים ,מתמיכות
כללי  2018ובהתאם לאישור משרד הפנים.
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 .13השתתפות במסע לפולין ,תלמידה מאורט בנימינה.
זיו דשא – מבקש לאשר השתתפות המועצה במסע התלמידה לפולין.
דני ביתן – ביה"ס ביקש מלגה של  ₪ 800במקום  ₪ 150וזאת לאור המצב הכלכלי,
מנהלת מחלקת הרווחה מכירה את המצב וצירפה המלצה.
החלטה:
מאושר סך של  ,₪ 800מתמיכות כללי .2018

רשם :דני ביתן

זיו דשא
ראש המועצה

דני ביתן
מזכיר 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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