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זיו דשא מברך את חברי המועצה עם כניסתם לתפקיד .מציין את העובדה שכ70% -
מהתושבים יצאו לבחור ,מבקש להודות לתושבים על מעורבות זו .חברי המועצה פועלים
בהתנדבות צריך להודות להם על כך .מעתה צריכים כל חברי המועצה לפעול למען
התושבים .ישנם אתגרים רבים הראשון הסדרת סוגיית המאבק באסדת הגז ,בתחום
החינוך ,גיל שלישי ,נדאג לפעול באיזון תקציבי ונשמור על המורשת של המושבה ,נחזק
את הספורט ,יש לנו אוכלוסייה נהדרת ,נשמור על רוח הסובלנות ,נחזק את פעילות הנוער,
מזמין את כולם לעשיה .מודה לעובדים על העשייה למען הצלחת המושבה.
שרה שושן – מבקשת לברך את ראש המועצה הנכנס ,את דני ביתן ואת דקלה בלה על
עבודה נהדרת .כל המועמדים ידעו לסייע ולגלות סבלנות ,הבחירות עברו בצורה טובה,
המערכה הייתה קשה וטעונה אולם עמדנו במשימה בהצלחה תוך שמירה על זכויות
התושבים ,כבוד אדם ועליונות שלטון החוק .בשל השבתון יצאו יותר להצביע12,242 ,
בעלי זכות בחירה מתוך  17,512ב 26 -קלפיות .ניתן לראות באינטרנט את התוצאות
הסופיות כפי שפורסמו ברשומות .לא ניכנס כרגע למספרים סופיים.
מעדכנת בדבר תוצאות הבחירות הסופיות כפי שהועברו למשרד הפנים.
ראש המועצה הנבחר מר זיו דשא.
למועצה:
אנו זכרונים –  1מנדט.
רשימה המאוחדת נאמני תורה למען זכרון יעקב –  2מנדטים.
הבית היהודי –  1מנדט.
תנועת אור –  0מנדטים.
זכרון שבלב  3 -מנדטים.
התנועה למען זכרון נקיה  1מנדט.
דרך חדשה –  1מנדט.
סיעת למען המושבה –  4מנדטים.
לשם שינוי –  0מנדטים.
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פרידה מחברי מועצה – קדנציה .15
זיו דשא – מזמין את חברי המועצה שמסיימים את תפקידם ,איציק בלה ,ריביק שני,
אפרים צוק ,מישה בלומנפלד ,מאיר אזוט ,דוד סברדלוב.
מציין שיפרד באופן אישי מיפעת יהל שלא יכלה להגיע לישיבה היום .כמו כן מבקש לציין
את עשייתו הרבה של הרב אוחיון מימון ז"ל שהיה חבר פעיל וחסר לכולנו.
כל חברי המועצה הנכנסים לקדנציה מספר  16מצהירים אמונים למדינת ישראל
ומתחייבים למלא באמונה את שליחותם במועצה.
סדר היום:
 .1קביעת מועד קבוע להתכנסות המליאה.
זיו דשא -מציג את הנושא ומבקש לכנס את המליאה ביום ג' בתחילת כל חודש כפי שהיה
עד כה.
החלטה:
מאושר פה אחד לכנס את מליאת המועצה כל יום ג' הראשון בכל חודש החל מהשעה
.18:00
כמו כן מאשרים פה אחד שבשל אירועי חנוכה הישיבה הראשונה מן המניין תידחה ל-
.11.12.18
 .2בחירת סגן מ.מ .לראש המועצה.
זיו דשא – מבקש להביא לאישור את בחירתו של מאיר ואנונו כמלא מקום וסגן ראש
מועצה בהיקף של  70%שכר ,במסגרת עבודתו יהיה אחראי על התפעול תחזוקת היישוב
והתיירות.
מאיר ליאני – שכרו של סגן ראש מועצה כולל תוספות .כל תוספת חייבת להיות מאושרת
בנפרד .כמו כן האם ישנן תוספות שכר לא כמו בשכר בקודם כי בהתאם להסכם
ההתייעלות שחתמה המועצה ,לא ניתן לאשר תוספת לשכר ,כמו כן על פי חוות דעת
שקיבלתי מאיר ואנונו לא יכול לקחת חלק בהצבעה על בחירתו לתפקיד וקביעת שכרו
בשל היותו בניגוד עניינים.
יוסי – לא מכיר חוות דעת כזו.
מאיר ליאני  -מעביר מסמך של הועדה לניגוד עניינים.
יוסי – מדובר בעמדה כללית של הועדה לא בנושא זה .לפי גישה זו מעולם לא יוכל להיות
במועצה רוב של אחד ,זה לא סביר .ל רואה מניעה שישתתף בהצבעה.
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זיו דשא – נתוני השכר הועברו על ידי הגזבר בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל.
ניר שליו – יש נגזרות של השכר 70% ,שכר תוספת יוקר ,דמי כלכלה ,אחזקת רכב,
והפרשות פנסיוניות.
אלי אבוטבול – אני חש כי לאור מה שאמר מאיר ליאני נדרש לבדוק לעומק את השאלות
שהועלו.
יוסי ברזלי – לגבי חוקיות ההצבעה לא רואה בעיה שמאיר ואנונו ישתתף בהצבעה ,אציין
כי המינוי טעון אישור משרד הפנים.
יהודה ברונר – מבקש לקבל הבהרות בכל הקשור להרכב שיכול להצביע למינוי סגן לראש
המועצה .לגבי העניין העקרוני של סגן בשכר ,נהוג מזה זמן רב לשלם שכר עבור עבודה
שעושה סגן של ראש המועצה .קיבלתי פירוט מהגזברות לגבי עלויות השכר .עלויות
השכר מתאימות לסה"כ .אם המספרים לא נכונים אז יש לתקן אותם.
צילה רשף – אין כאן טענה בכל הקשור למינוי סגן ,אדם שעובד צריך לשלם לו ,השאלה
היא לגבי הנתונים שהוצגו לחברי המועצה .בישיבה חגיגית כזו היה נכון להמתין עם המינוי
לישיבה הבאה .יש נושאים חשובים יותר שיש לדון בהם בעת הזו.
אלי אבוטבול – אציין שמאיר ואנונו תמיד התנגד למינוי סגן בשכר .אנחנו רוצים לציין
היבטים נוספים ,קיבלנו את החומר לקראת הדיון ,במשך שנתיים וחצי אם תביט מסביב
למושבה ,מאיר ואנונו נכשל במילוי משימות אלה .ראשית עיתוי ההצעה למינוי סגן הוא
לא נכון ,ביום שרשות הרישוי של הגז אישרו שלב נוסף ואף אחד לא פעל בנושא כל כך
קריטי ,היה ראוי שמישהו יגיע לדיון .בהיבט המוסרי מאיר ואנונו נכשל ,בפרק הזמן
ששימש כסגן הוא השתמש בנכסי המועצה המקומית ,הנושא נחשף על ידי צחי ברוך כחבר
ועדת ביקורת .לוקח רכבים של עובדי מועצה מקומית לצרכים פרטיים ונאלץ להחזיר
כספים למועצה .היבט נוסף ,הוא קיבל שכר יותר גבוה לתקופה מסוימת ונאלץ להשיב
כסף כל חודש .ישנה גם תביעה אישית בגין האירוע עם אורלי רוזנברג ,מנהלת ביה"ס
התיכון לשעבר .סגן ראש מועצה שמעד לא יכול להמשיך .בהיבט התקציבי אנחנו יודעים
שיש תוכנית התייעלות למועצה ,מי שישלם זה התושבים ולא מעט עובדים שיסיימו את
תפקידם במועצה ולא ניתן יהיה לקבל עובדים נחוצים .אי קידום אנשים .תקציב צריך
לשקף רק את האינטרס הציבורי ואין כסף לנושא כמו בטיחות וחזות המושבה ,ישנה
התדרדרות בחזות הישוב .הסגן נכשל כישלון חרוץ .עסקים בתיירות סגורים .מבקש ממך
כראש מועצה שלא להטיל על מאיר ואנונו את הטיפול בחזות המושבה ,התפעול והתיירות
אלא על אנשי מקצוע.
מאיר ואנונו – מעיר לאלי אבוטבול שאם יש לו הרבה תלונות וטענות שייגש למשטרה או
למבקר המדינה ,יש לו נסיון רב במקומות אלה ומכירים אותו.
זיו דשא – מבקש מאלי אבוטבול לסיים היות וחלפו  10דק' – שואל מי מוכן להעביר לאלי
דקות נוספות .קרן איילי מקצה  10דק' מזמנה לאלי אבוטבול .בתום  20דק' ,צחי ברוך
מאפשר לאלי אבוטבול מספר דק' מזמנו להשלמת דבריו – זיו מאפשר לאלי להמשיך.
יהודה ברונר – מבקש לדבר על המאבק להרחקת אסדות הגז .לפני שעה הסתיים דיון
בנושא ,אני מכיר את האופן בו מתקיימים דיונים אלה ,עמדתי בחזית המאבק ,רשות רישוי
הגז לא נותנת שרות לתושבים .זו רשות שאין להתייחס אליה וטוב שלא נשלחו נציגים
לדיון .רוב מוחלט של חברי המועצה מסכימים למאבק ונפעל ביחד לכך לרבות הקצאת
משאבים כספיים.
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צריכים לעצור את האסדות בסמוך לחופים שלנו ,אסדות אלה יהרגו כאן אנשים .הרגלים
של האסדה יוקמו בעוד כחודש וחצי ,יש לנו דרך סדורה כיצד לעצור את הנושא .צריכים
להתאחד למאבק ללא קשר למינויו של מאיר ואנונו .ממליץ שכל כסף פנוי יופנה למאבק
זה.
צחי ברוך – בנושא מינוי הסגן ,נכון שראש המועצה ימנה לעצמו סגן יחד עם זאת אני
מסכים שהעיתוי לא נכון ונושא הגז הוא קריטי והכי דחוף כמו גם לתקצב בהתאם.
מאיר ליאני – לא קיבלתי תשובות לגבי השאלות הראשונות שלי ,האם התשלומים
החודשיים יהיו באופן יחסי להיקף המשרה והאם יחול שינוי בשכרו יחסית לחודשים
קודמים .בנוסף לכך נושא הגז טופל רע מאוד ,הקמתי את העמותה לאחר שיעוז פרידמן
העלה את הנושא .המושבה עומדת בפני צרה צרורה ,הקבינט שהוקם לא פועל כנדרש ולא
יכול להיות מתוקצב על ידי המועצה .בסוגיה זו צריך להקים צוות שיהיה מחובר
לתושבים .לא ברור האם הקבינט החליט על הזמנת סקר בטחוני ,הוקצו לכך ,₪ 80,000
זהו תפקיד הצבא ומשרד הבטחון ,נראה כהוצאה מיותרת .יש לבחון את מעמד הקבינט
ואופן הוצאת הכספים ,לגמרי לא תקין מבחינת התאגיד הציבורי.
פנינה סלומון  -מעריכה את העבודה שנעשית בשטח ,יש לראש המועצה זכות לבחור את
הסגן שלו בשכר .כל החלטה שאנחנו לוקחים על השולחן הזה מהווה סדר עדיפויות של
המועצה .אם יהודה ברונר חושב שהדבר הכי משמעותי זה המאבק באסדות הגז צריך גם
לקבל את העובדה שלכל חבר מועצה יש סדרי עדיפויות.
זיו דשא – מציין כי מערכת הבחירות הסתיימה וכי לא ידבר על נושאים הקשורים למוסר
ולאן הגיע הישוב מבחינה כלכלית ,נושא האסדה מטריד את כולם לרבות את כל היושבים
בחדר הזה ,ב 2012 -אלי אבוטבול חתם על כך שאתר הטיפול יהיה בחגית ,בדיון במועצה
הארצית ב 2012-אמר אלי אבוטבול כי הוא מתנגד לחלופה הרחוקה ותמך בחלופה
הקרובה והתנגד לחלופה  ,9באפריל  2016היה דיון במועצה הארצית ולא היה אף נציג
מזכרון יעקב ,שם ניתן היה להשפיע .דמגוגיה ואי אמירת האמת אינה שיטת עבודה
במועצה המקומית יש להיצמד לעובדות .אני סומך על עבודתו של מאיר ואנונו שעוזר
לתושבים רבים במסגרת עבודתו כסגן ראש מועצה ,עושה עבודתו נאמנה.
יוסי ברזלי – לאחר שהגזבר חילק את המסמך ,כן הובהר שהנושא מתוקצב ולאחר האצלת
סמכויות אין מניעה לשלם שכר.
החלטה:
בעד מינויו של מאיר ואנונו כסגן וממלא מקום אחראי על תיק התפעול ,תחזוקה ותיירות -
זיו דשא ,מאיר ואנונו ,בועז יגר ,משכית לאופר ,יהודה ברונר ,אריה פולק ודודו ברנס.
נמנעים – צחי ברוך ,פנינה סלומון.
נגד – אלי אבוטבול ,צילה רשף ,קרן איילי ומאיר ליאני.
מאשרים את בחירתו של מר מאיר ואנונו כסגן וממלא מקום ראש המועצה בשכר בהיקף
של  70%שכר ,ממונה על תיק התפעול ,תחזוקה ותיירות וזאת בכפוף לאישורו של משרד
הפנים.
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 .3אישור מורשי חתימה.
זיו דשא – מציג את הנושא .על פי חוק הגזבר וראש המועצה הינם מורשי החתימה של
המועצה אולם לעיתים יש לחתום על מסמכים כספיים כאשר נמצא בחופש או הגזבר.
החלטה:
הרכב החתימות המחייב בעת הימצאותם של ראש המועצה או הגזבר בחופשה.
קבוצה א'
ראש המועצה מר זיו דשא
סגן ומ.מ ראש המועצה ,מאיר ואנונו
קבוצה ב'
גזבר המועצה מר הוסמן ארבל אבישלום
סגן הגזבר מר ניר שליו
הרכב החתימות המחייב את המועצה הינו :
מורשה קבוצה א'  +מורשה אחד מקבוצה ב' בצירוף חותמת המועצה.
מאושר פה אחד.

רשם :דני ביתן

דני ביתן
מזכיר המועצה

זיו דשא
ראש המועצה

העתק :חברי המועצה
נוכחים
גב' רוממה תמאם ,קצינת מחוז ,משרד הפנים ,חיפה
משרד מבקר המדינה ,אגף ה' ,ת.ד 4394 .חיפה 31043
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