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 12/5 – 16פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  

 

 . חדר הישיבותב א"פתש  ניסןב  ד"כ 6.4.2021 -התקיימה ביום שלישי ה

 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים:  

 מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  

 מועצה סגן ראש ה   צחי ברוךמר  

 מועצה    תחבר                   משכית לאופר גב' 

 חברת מועצה  גב' צילה רשף 

 חבר מועצה   מר מאיר ליאני                           

 חברת מועצה  גב' תמי ברששת  

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

 חבר מועצה  יהודה ברונר מר  

 מועצה  תחבר פנינה סלומון  גב' 

   

 חבר מועצה  אריה פולק מר  הצטרפו: 

 חבר מועצה   ר                        מר בועז יג 

 חבר מועצה  מר דודו ברנס  

 

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 מהנדס המועצה  מר אהרן דינור  

 ר המועצה בגז  מר אבי הוסמן  

 

 זכר נפטרים   •

 דיווחי ראש המועצה.  •

 

 

 :סדר יום

לר  110,000ע"ס    2108תב"ר   .1 שני₪  ח  כישת  חינוך רכבים  למח'  שמליים 

 ואיכות סביבה. 

תב"ר   .2 סביבה,   275,720-ל  61,349-ב  2001הגדלת  בנושא  חינוך  עבור   ,₪

 מהמשרד לאיכות הסביבה היתרה מקרנות הרשות.   80%

 ₪ עבור תכנון אגף חדש לבי"ס החיטה.  750,000ע"ס  2109תב"ר   .3

 . 2019דו"ח כספי מבוקר  –דיווח   .4
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 31.3.21 –  1.3.21ל הנפטרים מיום  ת זכרם שה מעלה אראש המועצ

 בשן יוסף, פרידיין ריטה, יחזקאל רבקה, הלל דניאל, גומפרט שושנה. 

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

 

 יווחי ראש המועצה ד •

 

כנגד   • בשטח  לממצבהתאם      –ברלנד  מר  פעולות  ומסיורים  אלינו  שהועברו  אים 

בדבר הפרות של צו בית המשפט. מכתב  המדינה    פרקליטותתב דחוף לכ הועבר מ

 . שברות לפתרון המ ביע רזה סי

פנים   • בתיירות  עמוס  מבקהפסח    –פסח  של  בחזרה    ת תיירוו ם,  רבירים  התאפיין 

תנ"ס, לצוות אלון וצוות המ אש המועצה,  גן רה. תודה למ"מ וסשבפנים לביקור במו

 רועים.  איוע העל ארגון וסון ולמחלקת התפעול המוזיא

ני • נוספות,  רשויות  עם  בבג"צ  האסדה    ורט דיון  על  בבית הת   -רציף  דיון  קיים 

 המשפט העליון וממתינים להחלטות 

כללית    בסמוך לסניף. קופ"ח  מכבי עברו למתקן קטן יותר בישוב  –מתחמי חיסון   •

 .ףגם מחסנים בסני

סלומון   • פנינה  המועצה  חברת  ידי  על  שנערך  אנגלית  דוברי  בקרב  סקר   –סקר 

 ולים חדשים. רוח ונתונים ביחס להליך קליטת ע  יג הלכיהמצ

תערוכה  100המייסדים   • שמש ממליץ    –,  בתערוכה  לבקר  מבקרים לכולם  גם  כה 

 חוה"מ  פסח. רבים 

 

 

 . 3/21אין הערות לפרוטוקול   •

 

 סדר יום:

 

ם חשמליים למח' חינוך ₪ לרכישת שני רכבי  110,000ע"ס    2108תב"ר   .1

 ות סביבה. ואיכ

 

שיתנו מענה לצורכי עובדים שצריכים להתנייד    בכלי רכבמציג את הצורך    –  י הוסמןבא

 ברחבי הישוב למילוי משימות שוטפות. 

 

 החלטה: 

₪ לרכישת שני רכבים חשמליים למח' חינוך    110,000ע"ס    2108מאושר פה אחד תב"ר  

 ות. ולמח' איכות סביבה, מקרנות הרש 
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ור חינוך בנושא סביבה, ₪, עב  275,720-ל  61,349-ב  2001הגדלת תב"ר   .2

 מהמשרד לאיכות הסביבה היתרה מקרנות הרשות.  80%

 

דשא   של    –זיו  בהיקף  כספית  הרשאה  חינוכי    80%ישנה  בפרויקט  מדובר  מהפעילות. 

 שמנוהל על ידי מח' איכות הסביבה.

עצה    ל עיבלה  בעצמה קביבתי כאשר המועצה  דר עניין החינוך הססתכיצד מ  –מאיר ליאני  

 ? יק לרסס באופן מידי ואתה ראש המועצה ממשיך לרסספסלה

לר   ,אתה מטעה   זיו דשא: מנחה  לא  תוכנית  המועצה תעבוד  שנדרש  כלל  .  ססאני  פי  על 

 דית. יה מיחלטהבא עבודה ול

ו  בייה ואנחניותר מסוכנת מהדברה של עששהיא    ישנה הדברה כנגד יתושים  –יר ואנונו  מא

 . ע ריסוספועלים למנו

ליאנאמ אליךשהריסוס    –י  יר  והועבר  וצולם  עשביה   ,בוצע  של  ריסוס  הוא  דשא,  זיו 

ובמסמיכות   את  במדרכות  לכבד  העת  הגיע  להקפיד   יךל ע  מליאהההחלטות  לבתים. 

 במידי. מאשר בכפוף להפסקת הריסוס שהחלטות אלה יבוצעו.

 

 החלטה: 

תב"ר   הגדלת  תב"ר  אחד  פה  סבי₪    61,349  -ב  2001מאושר  בנושא  חינוך  בה.  עבור 

 . רשותבה, היתרה מקרנות המהמשרד לאיכות הסבי 80%

 

 חדש לבי"ס החיטה. ₪ עבור תכנון אגף   750,000ע"ס  2109תב"ר   .3

 

דינור   נדרש   –אהרן  ראשון  בשלב  החיטה.  לבי"ס  חדש  אגף  הקמת  מצריך  הגידול  קצב 

   ינוך.צריכים לקבל מימון לתכנון ממשרד החאושרה פרוגרמה ו תיכנון. 

 ? נים היביליםבהאם מפרקים את המ –מאיר ליאני 

נים בת לא לפרק את המעדיפו  ,יבחנו חלופותי ,עדיין לא הסתיימה הפרוגרמה –אהרן דינור 

 הקיימים. 

מעלות   5%  -קדם תקצוב לנושא התכנון בגובה של כלמשרד החינוך מאשר   –אבי הוסמן 

יתוקצב באופן חלקי מכספי משרד  שתתקבל ההרשאה ממשרד החינוך התב"ר הפרויקט. כ

  10-תיעשה מקרן נכסים. עלות פרויקט כזה נאמד בכלף ₪ א  750  -החינוך וההשלמה ל

מהסכום המוזכר ויש  50%-40% -ר יעמוד על כמימון המועצה לאור ניסיון העב מליון ₪,

 להיערך לכך. 

 ? צפויים ללמוד בעקבות תוספת הכיתותתלמידים שה כמות מהי   –מאיר ליאני 

 . ך מול מחלקת החינוהנושא ניתן לבדוק את   –זיו דשא 

 

 החלטה: 

רן היתרה מק  משרד החינוךמקור תקציבי  ₪.   750,000בסך   2109מאושר פה אחד תב"ר 

  לאחר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך. משרד הפנים רק . יועבר ל מבנים

 

 לחדר ישיבה.  פיםראריה פולק מצטודודו ברנס בועז יגר  •
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 . 2019כספי מבוקר  דו"ח –ווח די .4

 

מתייחס לכך שאין הסתייגויות או הפניית תשומת לב לנושא   מציג את הדו"ח.  –אבי הוסמן  

המצטבר.   עמהגרעון  בתוכניהמועצה  ההתייעלות.  דה  מליון ₪   1.2-כ  2019-בהגרעון  ת 

לתוכנית ההתייעלות וה   .בהתאם  להכנסות  החינוך לרבות הפערים  מחלקת  צאות  ו מתייחס 

תקציב   בפועל.מאושר  בין  אחוז  מציין שה   לביצוע  באיחור.  אושר   שוטףהגבייה  התקציב 

 .  94%  מעל  עלעומד 

דיות בנושא עדן אין? עד היום פטיות עתיהאם יש התייחסות לתביעות מש  –מאיר ליאני  

   מעל למיליארד ₪   לממןהמועצה צפויה  כוללנית ובו    מתאר  לא ראינו דו"ח שמאי לתוכנית

שינויקע יעודב  בנושא  .  עקרק  י  משפטיות  לתביעות  התייחסות  יש  פי האם  על  אין    עדן 

כולל מספרי משרות    ארגונימבנה  פסיקת בית המפשט. שנה שלישית שאני מבקש להציג  

 .פנינו מבנה ארגוני כנדרשהבטחת ראש המועצה להציג ב, על אף ני מקבל זאתואנ

הוסמן   ל  –אבי  ניתן  לסכומים כאלה שללא  כרגע  יש  מיליארדים  היערך  כח אדם,  לגבי   .

 לא מבנה ארגוני. פירוט של מספר המשרות ל

ליאני   לתקן  –מאיר  אותו  להשוות  כדי  הארגוני  המבנה  את  לקבל  בסעיפי   מבקש  המוצג 

 . תקציב השוניםה

שרו ממחלקת  מידע  אנוש.  משאצים  שיפור  בי  על  מראים  ועמידה הדוחות  רבים  במדדים 

 . תההתייעלודי תוכנית יעב

להנתו   –דשא  זיו   שהועברו  בדו"חות  קיימים  התקציב.נים  אישור  ל  קראת  כל  ניתן  קבל 

ועמידה  חות מראים על שיפור  " הדובי אנוש.  משאצים ממחלקת  מידע שרו במדדים רבים 

 . תההתייעלויעדי תוכנית ב

   .לנו יחידות שכלל אינן מופיעות בדו"חות שהועברויש  –מאיר ליאני 
 

 

 

 

 

 שם: דני ביתן ר

 

 

 ביתן זיו דשא                              דני                                                

 ראש המועצה                       מזכיר המועצה                                             

 

 

 

 העתק: חברי המועצה 

 נוכחים           

 חיפה  שרד הפנים,רוממה תמאם, קצינת מחוז, מ גב'          

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


