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 20/20 – 16פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר  
 

 . תיכון המושבהתשפ"א ב  חשוןב 'ט 27.10.20 -ה שלישיהתקיימה ביום 
 

 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים:  

  מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  
 סגן ראש המועצה  מר צחי ברוך  

 חברת מועצה    גב' משכית לאופר                   

 חבר מועצה   מר בועז יגר                         

 חברת מועצה  גב' פנינה סלומון  

 חבר מועצה  מר אריה פולק  

 חברת מועצה  ברששת  תמי גב  

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

  חבר מועצה  מר יהודה ברונר  
 חבר מועצה  מר דודו ברנס  

 חברת מועצה  גב' צילה רשף 

 חבר מועצה   מר מאיר ליאני                           

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 מהנדס המועצה  מר אהרן דינור  

 גזבר המועצה  מר אבי הוסמן  

 ס. גזבר המועצה  מר ניר שליו  

 מנהלת מח' איכות סביבה  גב' טליה מבור  

 משאבי אנוש  תמנהל                      גב' יעל סוקולר    

 סדר היום:
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תקיים זימון ה)   . מדובר בדיון שני2020מבקש לפתוח את הדיון לאישור תקציב    –זיו דשא  

  בדיון הראשון גזבר המועצה הציג את העקרונות  .לדיון נוסף שלא נפתח בשל העדר קוורום(

 .  לגיבוש תקציב המועצה, מסגרת הוצאות לפי תחומים וכן מקורות הכנסה

השיב כי בשאלות והבהרות בתקופה זו, גזבר  שליו  אם פנו אליו או אל ניר  השואל את הגזבר  

כפי שהוגדר    אישור התקציב יאפשר להוציא לפועל תוכניות נוספותמספר פניות שנענו.    והי

לגופים שונים    לא ניתן להעביר תמיכותכל עוד לא מאושר התקציב  .  על ידי מנהלי המחלקות

והתאמות  מספר שינויים  ציב  בתק. בוצעו  'מוסדות דת וכו  ,אגודות ספורט  ,כגון תנועות נוער

כפי שמפורט בספר התקציב.   על ידי חברי המועצה  בהתאם להערות שהוצגו בדיון הקודם

לנושאים להתייחס  ו  בדברי להרחיב  מבקשקיימת אי ודאות לגבי ההכנסות בשל הקורונה.  

עבודות  ועדת תחבורה,  הוצאה לפועל של החלטות  חיזוק מחלקת תפעול,  שעלו בדיון הקודם.  

  , ועוד  נוער בסיכון, שיפוץ יעבץ הישןמתן מענה ל, גינון, רכב טיאוט נוסף,  שוטפות  חשמל

 . הכל כפי שמפורט בספר התקציב

ות )וועדת תחבורה, חשמל, עבודות קבלניות יעל מספר דוגמאות תקציביות ספציפבנוסף חוזר  

   כספים(. הערכים את השינויים בומציין  'תפעול, גינון וכו

מבקש הבהרות לגבי  חוק נהרי, בהתאם למבקש הסברים לגבי העברות כספים  –ה פולק ארי

 . התקנת מזגנים בביתני השומרים

 מדובר בתקציב קשיח בעיקר לאור העובדה שאנחנו כבר בסוף חודש אוקטובר  –אבי הוסמן 

 הוכן על ידי רו"ח חיצוני. בנושא חוק נהרי  . דו"ח וחלק ניכר מהפעולות בוצעו

נערכו דיונים מקדימים עם ראש המועצה וחלק מההערות קיבלו ביטוי בתקציב.    -מאיר ליאני   

כלים שבורים ייש בעיה עם נושא איסוף האשפה, מושקעים מאמצים אבל עדיין יש ליקויים, מ

מבנה מסתור  יש להקים  כלים, משלמים עבור שירות שלא מקבלים,  ילא חודשו, לא שוטפים מ

 פחים. על הרישום לבצע   וצריך למכלי אשפה

מעודדים   הפחים בבעלות התושבים. אנחנו  ,רישום על הפחים  לא ניתן לחייב  –טליה מבור  

הפחים את  לסמן  מתושבים  סודר  .ומבקשים  אינטרנט  הותקנו    ,נושא  המצלמות  על  כל 

  , תקופת החגיםמ   יש סרטוניםושטיפת פחים מבוצעות    .מספר חודשיםלפני  כבר  המוטמנים  

 ניתנים קנסות מבקשת לציין שמעת לעת    ידוע ומנסים לשפר,למקום  פחים  ההקושי של השבת  

    .אבל צריך לשמור על איזון וקשרי עבודה טובים

 גני משחקים ופארקים. מבקש הבהרות לגבי סעיפים תקציבים, –יהודה ברונר 

 .נתונים חסרים יועברו מחר במייל .משיבה  –טליה מבור 

 

 עוזבת את הישיבה. טליה מבור  •

 

 נישות בבתים. מבקש ממהנדס המועצה הבהרות לגבי    –מאיר ליאני 

, לתכנון ובניה על מנת לחייב תושבים  הליך ארוך טווח מול הוועדה מדובר ב  –  אהרן דינור

בשכונות החדשות. פועל בשיתוף פעולה עם    בעיקר  לקדם את נושא הפחים הטמוניםעדיף  

 .בנושא טליה

 

 וזב את הישיבה. אהרן דינור ע •
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 ממליץ לאשר את התקציב על מנת לאפשר לקדם פעולות נוספות עוד השנה.  –יאני למאיר 

אין התייחסות  פינוי אשפה,  בעיה בחזון.  או  אין יעדים לא הוצגה תוכנית עבודה    –צילה רשף  

אשר עמותת זמארין  אין התייחסות לפארק היין,  ופארק תעשיה  כמו קידום  מנועי צמיחה  ל

 נוער נושר.למענה אין בקשיים בגלל המצב, נמצאת 

 ₪.  50,000תוספת של . תקציבנוער נושר יקבל התייחסות ב  -זיו דשא 

 יבוצע שינוי בתקציב שיבוא להצבעה.  –ניר שליו  

 

 

 את הישיבה.  במאיר ליאני עוז •

 

 

 את הישיבה, המשך דיון יערך ביום שלישי הבא.  נועל –זיו דשא 

 

 

 

 

 
 רשם: דני ביתן 

 

 

 זיו דשא                              דני ביתן                                               

 ראש המועצה                       מזכיר המועצה                                             

 י המועצה העתק: חבר

 נוכחים           

 גב' רוממה תמאם, קצינת מחוז, משרד הפנים, חיפה           

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

 

 


