פרוטוקול מישיבה מליאה מספר 21/18 – 15
התקיימה ביום חמישי ה 13.9.18 -ד' בתשרי תשע"ט בחדר הישיבות.
משתתפים:

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

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

חסר:

מר מאיר אזוט

חבר מועצה

נוכחים:

מר דני ביתן
עו"ד יוסי ברזלי
מר ישראל בן ישראל
מר אבי הוסמן

מזכיר המועצה
יועמ"ש
מהנדס המועצה
גזבר המועצה

• זכר נפטרים.
• דיווחי ראש המועצה.
• הצעות לסדר – צחי ברוך ואפרים צוק.
סדר יום:
 .1שינוי תמהיל לתב"ר  1807לאור קבלת הרשאה ממשרד התחבורה.
 .2הגדלת תב"ר  1622ב ₪ 100,000 -ל ,₪ 385,000 -השלמת הצטיידות פרויקט
הילה  -מקור תקציבי משרד החינוך.
 .3תב"ר  1815ע"ס  ₪ 60,000להכשרת חדרי טיפול במרכז למשפחה.
 .4תב"ר  1816ע"ס  ₪ 55,000לשיקום גדר ברח' המייסדים.
 .5תב"ר  1817ע"ס  ₪ 100,000כביש גישה מכביש  652למרכז המושבה ,שלב א'
תכנון 70% ,במימון משרד התחבורה.
 .6הגדלת תב"ר  1729ב ₪ 200,000 -ל ₪ 360,000 -לעבודות ניקוז.
 .7הגדלת תב"ר  1512ב ₪ 500,000 -ל ₪ 2,150,000 -לעבודות קבלניות.
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 .8דיווח ועדת הנחות פרוטוקול .2/18
 .9אישור תבחינים לתמיכות .2019
 .10פתיחת חשבונות בנק לבתי ספר.
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* זכר נפטרים
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 31.8.18 – 1.8.18
פרידמן לאונרד (צריך) ,קליין סוניה ,טויזר דוד ,אקסלרוד לודמילה.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
הערות לפרוטוקול:
אין הערות לפרוטוקולים .19/18 ,18/18
דיווחי ראש המועצה:
• יריד וינטאג' בסוכות – יתקיים בסוכות לאחר הוצאת קול קורא.
• עמותת זכרון טוב – התקבל אישור משרד הפנים להקצאה.
• נחנך מרכז ההפעלה החדש של המועצה.
• ברכות ליוסי לקבלת דרגת רב סרן בפרקליטות הצבאית בהצלחה בשם כולנו .אנחנו
מביעים הערכה למי שתורם לטובת הכלל.
איציק בלה – מצטרף לברכות ,הדרגה הזו משקפת שזכינו ביועמ"ש מקצועי,
למדתי ממנו המון.
צילה רשף – מצטרפת לברכות גם לי יצא ללמוד ממנו.
• הצעות לסדר – צחי ברוך ואפרים צוק
א .צהרונים.
צחי ברוך – מבקש להביא לדיון את נושא הצהרונים" ,שקד" ו" -חרוב".
ברצוננו להעלות לסדר היום את נושא הצהרונים השייכים לגני הילדים "שקד ו" -חרוב"
שבשכונת חלומות.
בשנת הלימודים הגנים מנו כ 42 -ילדים ובימים האחרונים נתבשרו ההורים כי צהרונים
לגנים אלו לא יפתחו .כתוצאה מכך ,הורים רבים נאלצים לגשת לצהרונים פרטיים במחירים
גבוהים וללא סבסוד ,מה שמקשה מאוד כלכלית ובמיוחד להורים עם יותר מילד אחד.
חשוב לדעת שהורים רבים רושמים את ילדיהם סמוך מאוד לתחילת שנת הלימודים
ולעיתים רק לאחר החגים ,כל אחד וסיבותיו וגם אם אין בזמן הרישום היענות גדולה ,הרי
שבתחילת השנה ההרשמה גדלה.
זיו דשא – מציין כי לא מדובר בגנים בחלומות ,מדובר בגנים באזור אחר .הנושא מטופל
ע"י המתנ"ס.
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אנו מבקשים לקבל את ההצעה הבאה:
 .1ייפתח צהרון לגנים אלו לשנת הלימודים הקרובה באם מספר הנרשמים יעלה על
 12ילדים עד לתחילת חודש אוקטובר השנה.
 .2באם לא יפתח צהרון כנ"ל ,המועצה תסבסד הסעות לילדי הגנים המוצבים
בצהרונים מרוחקים.
נערך דיון ובו עולות שאלות שונות לגבי הפעלת הצהרונים.
צחי ברוך – מבקש לא לעלות את ההצעה לסדר היום.
ב .בית כנסת ברחוב הגדעונים
צחי ברוך – המועצה קיבלה החלטה על הקצאת קרקע להקמת בית כנסת ברחוב הגדעונים.
תושבים החליטו לבחון מיקום הקצאת הקרקע והזמינו על חשבונם חוות דעת שהוכנה על
ידי מתכננת ערים בעבודה יסודית ומקיפה תוך העברתה למועצה (ראה נספח א) ולממונה
על המחוז (ראה נספח ב).
הן חוות הדעת והן הפנייה הוסתרו מחברי המועצה ולא הועברו לידיעתם.
לא זו בלבד ,מחוות הדעת עולה כי בין היתר:
 .1יש צורך בבית כנסת בשכונות הדרום מערביות ביישוב.
 .2יש מקום להגדיל את בית הכנסת ברחוב ראובן או לחילופין להקים חדש בשטח
הצמוד לבית הכנסת.
משרד הפנים עשוי לאמץ את בקשת התושבים וגם אם לא תאומץ ,פנית התושבים הצפויה
לבית המשפט תעכב את בנית בית הכנסת ובכך את אפשרויות מתן השרות לתושב בנושא
זה .על המועצה לקחת אחריות ולאמץ את ההחלטה הבאה:
הצעת החלטה:
המועצה תפעל להקמת בית הכנסת ברחוב ראובן כאמור בחוות הדעת.
המועצה מנחה את מהנדס המועצה להציג בתוך  3חדשים קונספט תכנוני להקמת בית
הכנסת.
בית הכנסת יבנה ע"י המועצה ויהיה רכושה של המועצה בדומה לבתי כנסת אחרים ביישוב
וישמש את חברי עמותת המתפללים כמו גם את שאר דורשי השירות ביישוב.
זיו דשא – המסמך של ד"ר רימלט המדובר נשלח למשרד הפנים אחרי שהמליאה אישרה
את ההקצאה ,המסמך הופנה למשרד הפנים לא למועצה .ההקצאה אושרה על ידי משרד
הפנים.
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החלטה:
בעד לכלול את הנושא כסדר היום – צחי ברוך ,אפרים צוק ,ריביק שני.
נגד – זיו דשא ,מאיר ואנונו ,איציק בלה ,דוד סברדלוב ,אריה פולק ,פנינה סלומון.
נמנעים – צילה רשף ,מישה בלומנפלד ,יפעת יהל.
ההצעה לא תתווסף לסדר היום.
 .1שינוי תמהיל לתב"ר  1807לאור קבלת הרשאה ממשרד התחבורה.
ישראל בן ישראל – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר שינוי תמהיל לתב"ר  1807בסך של  ₪ 50,000 ,₪ 75,000ע"ח משרד התחבורה
היתרה מקרנות הרשות.
 .2הגדלת תב"ר  1622ב ₪ 100,000 -ל ,₪ 385,000 -השלמת הצטיידות
פרויקט הילה  -מקור תקציבי משרד החינוך.
דני ביתן – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  1622ב ₪ 100,000 -ל ₪ 385,000 -להשלמת הצטיידות
פרויקט הילה – מקור תקציבי משרד החינוך.
 .3תב"ר  1815ע"ס  ₪ 60,000להכשרת חדרי טיפול במרכז למשפחה.
זיו דשא – מציג את הנושא ,מדובר במרכז למשפחה בנווה שרת.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1815ע"ס  ₪ 60,000להכשרת חדרי טיפול במרכז למשפחה,
מקרנות הרשות.
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 .4תב"ר  1816ע"ס  ₪ 55,000לשיקום גדר ברח' המייסדים.
ישראל בן ישראל – בחניון המזרחי לרחוב המייסדים יש קיר לשימור .הקיר מתמוטט
ומתפורר בעקבות בניית החניה במקום ונדרש לשקם אותו.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1816ע"ס  ₪ 55,000לשיקום גדר ברחוב המייסדים ,מקור
תקציבי מקרנות הרשות.
 .5תב"ר  1817ע"ס  ₪ 100,000כביש גישה מכביש  652למרכז המושבה,
שלב א' תכנון 70% ,במימון משרד התחבורה.
זיו דשא – מציג את הנושא ,נדרש שיפוץ וניתן אישור ממשרד התחבורה לתכנון.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1817ע"ס  ₪ 100,000עבור כביש גישה  652למרכז המושבה,
שלב א' תיכנון 70% ,במימון משרד התחבורה היתרה מקרנות הרשות.
 .6הגדלת תב"ר  1729ב ₪ 200,000 -ל ₪ 360,000 -לעבודות ניקוז.
ישראל בן ישראל – מציג את הנושא ,נדרשת הכנה לחורף לטפל בניקוזים.
צילה רשף – מבקשת לדעת מה נעשה בסכומים שאושרו בתב"ר.
זיו דשא – מבקש מאבי הוסמן דו"ח ביצוע.
דו"ח ביצוע מחולק לחברי המועצה.
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  1729ב ₪ 200,000 -ל ₪ 360,000 -עבור עבודות ניקוז,
מקרנות הרשות.
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 .7הגדלת תב"ר  1512ב ₪ 500,000 -ל ₪ 2,150,000 -לעבודות קבלניות.
ישראל בן ישראל – מדובר בעבודות ברחבי הישוב במקומות שונים לרבות קרצוף וריבוד.
מישה בלומנפלד – מתנגד לסעיף  8ברשימה המצורפת.
איציק בלה – מתנגד לסעיף  8ברשימה המצורפת ,מעבר מדרגות.
אבי הוסמן – לאור המצב התקציבי מבקש שיבוצע בהתאם לסדר עדיפות לביצוע עבודות.
זיו דשא – כל התב"רים מאושרים במועצה ובמשרד הפנים מתוזמנים כנוהל על פי תזרים
מזומנים.
החלטה:
בעד – זיו דשא ,מאיר ואנונו ,אפרים צוק ,ריביק שני ,יפעת יהל ,איציק בלה ,פנינה סלומון.
נגד – דוד סברדלוב ,אריה פולק ,צילה רשף ,מישה בלומנפלד.
נמנע – צחי ברוך.
מאושרת הגדלת תב"ר  1512ב ₪ 500,000 -ל ₪ 2.150,000 -לעבודות קבלניות.
מקור תקציבי מקרנות הרשות וזאת בהתאם לבניית סדר עדיפות.
 .8דיווח ועדת הנחות פרוטוקול .2/18
דיווח – פרוטוקול ועדת הנחות מספר .2/18
 .9אישור תבחינים לתמיכות .2019
דני ביתן  -מציג את הנושא .בהתאם לדרישות משרד הפנים יש לאשר את התבחינים לשנה
הבאה למרות שאין בידי הועדה נתונים על תקציב התמיכות בשנה הבאה.
מישה בלומנפלד – מבקש הבהרות מהיועמ"ש באם ניתן לאשר את הנושא לפני בחירות.
יוסי ברזלי – בחוק נקבעו כללים מיוחדים לעניין הטלת ארנונה בתקופת בחירות .משרד
הפנים לא שינה את הכללים לגבי תמיכות והקצאות בתקופת בחירות ולכן אין מניעה לדון
ולהחליט.
החלטה:
מאושר פה אחד תבחינים לתמיכות לשנת תקציב .2019
.10פתיחת חשבונות בנק לבתי ספר.
דני ביתן – מציג את הנושא ,נדרש שינוי בהרכב מורשי החתימה.
החלטה:
מאושר פה אחד שינוי הרכב חתימות בגני ילדים כמפורט להלן:
הרכב מחייב  2חתימות  :גננת  +נציג הורים או נציג רשות בתוספת חותמת.
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שם הגן

שם הגננת

בנק

נציג הורים

נציגת רשות

זמארין

חניתה בן שלוש

בנק הדואר

גפשטיין גיל

עדי אהוד גולץ

דרור

ליאת יעקב

בנק הדואר

אורלי להמן קטן

עדי אהוד גולץ

עפרוני

יוכי קולווין

בנק לאומי

ליאת אחדות

עדי אהוד גולץ

ענבר

יעל בוסקילה

בנק הדואר

מורן הארון

עדי אהוד גולץ

כלנית

חנה לאופר

בנק לאומי

חואן דה-ויה

עדי אהוד גולץ

שקד – יעב"ץ

ברוריה בר כוכבא

בנק הדואר

עדינה פלק

עדי אהוד גולץ

הכרם

רעות כוכבי

בנק הדואר

לירון בנימין

עדי אהוד גולץ

לוטם

טל שמחי כהן

בנק הדואר

פזית לובילסקי

עדי אהוד גולץ

חרצית

רות יעקב

פועלים 625

מאיה רוטשילד

עדי אהוד גולץ

הברון

אליקי שריקי

בנק הדואר

שירלי עזרא

עדי אהוד גולץ

שקמה

מיכל רונן

בנק הדואר

טליה אלקיים

עדי אהוד גולץ

חרוב

גלי אייזנקוט

בנק הדואר

נטע הררי

עדי אהוד גולץ

הזית

אסנת שוורץ

בנק הדואר

איילת גלילה

עדי אהוד גולץ

מעפילים

מעיין צרפתי

בנק הדואר

מעיין לוי נבו

עדי אהוד גולץ

נרקיס

עליזה כהן

בנק הדואר

מיכל בירנבאום

עדי אהוד גולץ

סביון

מורן דיין

בנק לאומי

ליאור יוליוס

עדי אהוד גולץ

יובל

ענת וינטר

בנק הדואר

רפי בן דוד

עדי אהוד גולץ

ראשונים

נאוה קורין

בנק הדואר

מורן כהן

עדי אהוד גולץ

השיטה

מורן מזרחי

בנק הדואר

זהבית שמעון

עדי אהוד גולץ

אודם

יפית סיגוואי

בנק הדואר

בן חג איסטי עדי

עדי אהוד גולץ

שחף

שני תירם

בנק הדואר

שרון בן הרוש

עדי אהוד גולץ

רקפת

תמי תורג'מן

בנק הדואר

זמיר

רעיה כץ

בנק הדואר

מיכל טניה אוני
שובל
יפית גבאי

עדי אהוד גולץ
עדי אהוד גולץ
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כמו כן אושר שינוי הרכב מורשי חתימה בבית הספר יעב"ץ ובי"ס קשת:
בית ספר יעב"ץ :
חשבון הורים בי"ס יעב"ץ  -בנק לאומי זכרון יעקב מספר  ,23750/17מורשה חתימה א'
אפרת גבאי ,מורשי חתימה ב' מדיוני מירי ואהרוני אליק
הרכב חתימות מחייב – מורשה א'  +מורשה ב' בתוספת חותמת.
חשבון רשות בי"ס יעב"ץ – בנק לאומי זכרון יעקב מספר  ,27482/96מורשה חתימה א'
אפרת גבאי ,מורשה חתימה ב' מדיוני מירי.
הרכב חתימות מחייב – מורשה א'  +מורשה ב' בתוספת חותמת.
החלטה:
מאשרים פה אחד את הרכב מורשי החתימה לבית הספר יעב"ץ.
בית ספר קשת:
חשבון הורים בי"ס קשת  -בנק לאומי זכרון יעקב מספר  ,03239804מורשה חתימה א'
שאולי כהן ,מורשי חתימה ב' מיכל רוזנברג וליאת בונן.
הרכב חתימות מחייב – מורשה א'  +מורשה ב' בתוספת חותמת.
חשבון רשות בי"ס קשת – בנק לאומי זכרון יעקב מספר  ,03239902מורשה חתימה א'
שאולי כהן ,מורשה חתימה ב' מיכל רוזנברג.
הרכב חתימות מחייב – מורשה א'  +מורשה ב' בתוספת חותמת.
החלטה:
מאשרים פה אחד את הרכב מורשי החתימה לבית הספר קשת.
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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