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 91/41 – 61פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר  
 

 בחדר הישיבות. טתשע" ניסןב כ"ה 30.4.19 -התקיימה ביום שלישי ה
 

 

 ראש המועצה  מר זיו דשא                       משתתפים:

 מ.מ ראש המועצה   מר מאיר ואנונו                          

 צהועחברת מ משכית לאופרגב'  

 מועצהחברת  גב' צילה רשף 

 חבר מועצה ברונר יהודה מר  

 חבר מועצה                          ליאנימר מאיר  

 חברת מועצה גב' פנינה סלומון 

   

 חבר מועצה מר צחי ברוך הצטרף:

   

  חבר מועצה   מר דודו ברנס                        :יםחסר
 צהועחבר מ מר אלי אבוטבול

 חברת מועצה גב' קרן איילי 

 חבר מועצה מר אריה פולק 

 חבר מועצה   מר בועז יגר                   

   

 מזכיר המועצה מר דני ביתן נוכחים:

 יועמ"ש עו"ד יוסי ברזלי 

 מר ישראל בן ישראל 

 אבי הוסמןמר 

 מהנדס המועצה

 גזבר המועצה

 היבסבמנהלת מחלקת איכות  גב' טליה מבור 

 מבקרת המועצה עו"ד הילה כהן 
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 שיפוצי קיץ במוסדות חינוך.₪,  1,176,900ע"ס  1914"ר בת .1

 

כבכל שנה המועצה מטפלת בליקויים שונים במוסדות חינוך תוך מתן  –זיו דשא 

 .עדיפות לליקויי בטיחות

 .בשנה שעברהשהיו מבקשת הבהרות לגבי טיפול בליקויים  –צילה רשף 

 .ניתן לקבל פירוט אצל מנהלת מחלקת חינוך –דשא זיו 

בבי"ס  יותקנו הצללות/מחסי גשםשל לבדוק איזה סוג מבקשת  –סלומון ה יננפ

 .פלך

 

 החלטה:

עבור שיפוצי קיץ במוסדות ₪  1,176,900ע"ס  1914מאושר פה אחד תב"ר 

 חינוך, מקור תקציבי קרנות הרשות.

 

מזגנים ומתקני משחק בבתי ספר מכספי ₪  243,000ע"ס  1916תב"ר  .2

 הפיס.

 

השתמש בהקצבות מפעל הפיס לצורך התקנת מזגנים ומתקני ן לנית – אבי הוסמן

מזגנים בבית  6משחק בבתי ספר. נדגיש כי בפירוט שנמסר נרשם בטעות רכישת 

 ספר החורש הכוונה לבית ספר ניל"י.

 .Aממליץ לרכוש מזגנים בדירוג אנרגטי  –מאיר ליאני 

הספק גבוה בדירוג לי ומעלה היות ומזגנים בע Bבמכרז נרשום מדירוג  –דני ביתן 

 .יקרים פי כמה וכמה ולא ניתן לעמוד בעלות הכספית Aאנרגטי 

 

 החלטה:

עבור רכישת מזגנים ומתקני משחק ₪  243,000ע"ס  1916מאושר פה אחד תב"ר 

 , מפעל הפיס.יבבתי ספר, מקור תקציב

 

 .מצטרף לישיבהצחי ברוך  •
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 ות יבילות בבי"ס פלך החדש.כית 2להקמת ₪  380,000ע"ס  1913תב"ר  .3

 

ופרוגרמת בית  בבית ספר פלך יש דיון בכל הקשור לגבי גודלו העתידי –זיו דשא 

 .כיתות יבילות 2בשלב זה נדרש להקים . הספר

 ספטמבר.שנת הלימודים בהמבנים צריכים להיות מוכנים לתחילת  –מאיר ליאני 

 שמל. חה רש רק חיבור לרשתנד באופן כללי התשתיות מוכנות, – ישראל בן ישראל

 של בית הספר פרוגרמהליש דיונים עם משרד החינוך בכל הקשור  - זיו דשא

 אלו. והשלכות

 מבקשת לברך על המהלך הזה. –פנינה סלומון 

 

 החלטה:

כיתות יבילות בבי"ס  2להקמת ₪  380,000ע"ס  1913מאושר פה אחד תב"ר 

 פלך החדש, מקור תקציבי קרנות הרשות.

 

עבודות וילות ברכס  -₪  620,000 -ל₪  50,000 -ב 1702ת תב"ר דלגה .4

 .564ש/

 

בוילות תשתית מבקשים להגדיל את התב"ר לביצוע עבודות  – ישראל בן ישראל

 ברכס.

בור בשטחים מבקש להקים מחסומים יציבים כדי למנוע ממשאיות לע –זיו דשא 

 בוסתן והדרים.ות לרחוב 619שגורמים לנזק לתשתיות, מאזור תוכנית  ש'/

 

 החלטה:

עבור עבודות ₪  620,000 -ל₪  50,000 -ב 1702מאושר פה אחד הגדלת תב"ר 

 . מקור תקציבי חיוב בעלים.564בוילות ברכס ש/

 

לשיפור תשתיות ותצוגה במוזיאון העליה ₪  100,000ע"ס  1915תב"ר  .5

 תרומת עמותת "יד לעלייה הראשונה במושבות".הראשונה, 

 

, מצליחה מעת לעת לגייס תרומות אפרתנהלת המוזיאון, אביטל מ –דני ביתן 

 לשיפור תשתיות במוזיאון. מדובר בקרן שפועלת למען חיזוק המורשת.

 מבקש לשבח את פעילותה של אביטל אשר מצליחה בגיוס תרומות –זיו דשא 

 ובקידום פעילות המוזיאון.

 

 החלטה:

תשתיות ותצוגה במוזיאון ור לשיפ₪  100,000ע"ס  1915מאושר פה אחד תב"ר 

 העליה הראשונה. מקור תקציבי תרומה מעמותת "יד לעליה הראשונה במושבות".
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 .1360,1413,1714,1731,1903 –סגירת תב"רים ביתרת זכות  .6

 

מציג את התב"רים שיש לסגור ולהעביר את היתרות לקרנות. בתב"ר  –אבי הוסמן 

 ך לכן ניתן לזכות את קרנות הרשות.ינוקיבלנו הקצבה נוספת ממשרד הח 1413

 

 החלטה:

לקרנות ₪  144,899מאושר לסגור את התב"רים ולהעביר את היתרה בסך 

 הרשות.

 ₪.  1,737 –הצטיידות מוסדות חינוך  1360תב"ר           

 ₪.  143,006 -קריית חינוך ממלכתית דתית  1413תב"ר           

 ₪. 156 –המושבה  עבודות בטיחות באולם הספורט תיכון 1714תב"ר           

 משרד הפנים לא אישר. –החלפת שרתים  1731תב"ר           

 ביטול בשל כפילות. –תשתיות בוילות ברכס  1903תב"ר           

 

 .וקיימות הצגת פעילות מח' איכות סביבה .7

 

הצגת פעילות המחלקה, תהליכי דמנות לרואה בתהליך הז מציג את הנושא –זיו דשא 

 ומבקש את התייחסותו של מאיר ליאני. עבודה, פערים ואתגרים

נושא תשומות  םהתמקדתי במספר נושאים ובראש 2019בדיוני תקציב  –מאיר ליאני 

קבל תמונה ברורה המועצה בתחום הנקיון. התשובות שנתקבלו לא היו שלמות ולא אפשרו ל

 אור זאתל ,להיראות ךאחרת מכפי שצריהישוב נראה מדוע ובישוב לגבי פעילות המחלקה 

  מטרת הדיון אינה. חשוב להדגיש כי נערך הדיון במליאהיזמתי דיון במליאה שבעקבותיו 

ה אלא לאפשר לחברי המועצה להבין בלאיכות הסבי האשמות על תפקוד המחלקהלהטיח 

 לבחון במספר התושבים ודול יגההגידול הפיזי של הישוב ו לאור את הצרכים של המחלקה

 קורלציה בין נתונים אלו למשאבים המוקצים למחלקה על מנת לעמוד ביעדים.  מתהאם קיי

מדגישה כי מציגה בפני חברי המועצה מצגת העוסקת בפעילות המחלקה.  –טליה מבור 

הישוב צמח בשנים התשתיות מאוד ישנות.  ושבשנים  140ן כמעט מדובר בישוב ב

לעמוד  יו שכונות. היקף כח האדם לא השתנה וקיים קושי אובייקטיבות ונוספהאחרונ

בדרישות הגבוהות שהמחלקה מעמידה לעצמה על מנת להעניק לתושב שירות אופטימלי. 

המחלקה מטפלת במגוון נושאים הקשורים לאיכות החיים של התושב כגון, תברואה, גינון, 

ישנו מחסור באנשי מקצוע בתחום  כי ציינתמתחזוקת שבר, גזם, הדברה, מחזור אשפה, 

היות והשכר שהמדינה מאשרת לשלם נמוך באופן משמעותי מהאפשרויות תחזוקת שבר, 

 העומדות בפני אותם אנשי מקצוע במגזר הפרטי.

בקידום פרויקטים קהילתיים סביבתיים כגון גאופיטים, שיקום  המחלקה עוסקת רבות 

יבתי, הסברה ופעילות בקרב ילדים ובני ך סבבחינוחורשת השזיף ערוץ נחל גיבור ועוד. 

נוער וניתן לראות בשנים האחרונות עליה במודעות לנושא הנקיון. אפשר לראות בשטח 

  שישנן שכונות נקיות יותר ונקיות פחות למרות שאותן תשומות מושקעות בהן.  
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ים עובדים, נתונים סטטיסטי 33ניתנת סקירה על מצבת כח האדם שעומדת על סך של 

עים מקשיים בתחזוקת שבר, חרמוש משקפים את פעילות המחלקה ופערים עיקריים שנובה

 כלים טכנולוגיים מתקדמים, תוספת כח אדם. חוסר בבמקום ריסוס, טיפול בשכונות חדשות, 

הוספת נישות מחזור, קידום חוק עזר עירוני חוק מחזור, מימוש  – 2019אתגרים לשנת 

וגיות חדשות לייעול מערך שינוע האשפה, קליטת פקח כנולחוק אשפה עודפת, הכנסת ט

 איכות סביבה יעודי, הוספת טמוני קרקע, חינוך והסברה.

פער מדגיש את ה מבקש הסברים בסוגיית טיפול בשפני הסלע והלישמניה. –יהודה ברונר 

 שנים האחרונות.בכח האדם במחלקה הגדול בין הגידול במספר השכונות לבין 

שהמחלקה נדרשת להם מחייבת שינויים מבניים וון המשימות הרחב מג –מאיר ליאני 

ף בתוך זמן קצר לשינויים כה שחנוארגוניים בתוך המחלקה וזאת כמתבקש מכל ארגון ה

המערכת ולתוצאות  ללייעורבים ללא מתן מענה כלכלי מתאים. ולכן פעולה כזאת תביא 

 שרו באותו תקציב יותר תפוקות.שיאפאחרות גם באמצעות שילוב כלים טכנולוגיים חדשים 

עם מנהלי  ששייפגבכוונת המועצה לרכוש את שירותיו של יועץ ארגוני  –זיו דשא 

 יביא המלצות להנהלת המועצה.ו המחלקות

 רכישת מטאטא מכני יאפשר לנקות יותר שטחים בפחות זמן. –צחי ברוך 

להעביר וקיון יותי הנשיר ילוט של הפרטתיבכוונת המועצה בעתיד להיכנס לפ –זיו דשא 

 שכונה שלמה לטיפול באמצעות חברה חיצונית ולבחון את התוצאות.

 שפות זרות במסגרת הטיפול בפניות למוקד.מבקשת לתת מענה לדוברי  –פנינה סלומון 

ה למחלקה להציג נפונה לטליה ולצוות העובדים ומדגיש את ההזדמנות שנית –מאיר ליאני 

כתוצאה מחוסר בכח אדם חוסר  םהאובייקטיבייוהקשיים  ימות, מגוון המשפעילותםאת 

 עומד לרשות המחלקה לסיוע מקצועי.. מציין שתקציב

להלן ההחלטות שיש לפעול על פי הן. מבקש להודות על הסקירה ועל עבודתה  –זיו דשא 

 השוטפת של המחלקה.

 

 החלטות:

 שמניה.בלי לקיים דיון במסגרת הועדה לאיכות הסביבה בכל הקשור לטיפול .1

 להביא הצעות מחיר לרכישת מטאטא מכני. .2

המוקד שמות רחובות וקטגוריית הפניה  תלבחון אפשרות להכניס באפליקציי .3

 באנגלית ולבצע המרה לעברית.

מחלקת איכות הסביבה תכין תוכנית להוצאת הפחים האפורים. התוכנית תכלול  .4

 עלויות ולוח זמנים.

 
 שם: דני ביתןר

 

 דני ביתן                              זיו דשא                                               

 המועצהמזכיר המועצה                       ראש                                               

 העתק: חברי המועצה

 נוכחים          

 יפהגב' רוממה תמאם, קצינת מחוז, משרד הפנים, ח          

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


