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 7/21 – 16פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר  
 

 בחדר הישיבות. א"פתש  איירב ט"ו  27.4.2021 -התקיימה ביום שלישי ה
 

 

 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                   

 חברת מועצה  גב תמי ברששת   

 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                           

 חבר מועצה   מר בועז יגר                         

   

 חבר מועצה  מר אריה פולק  הצטרף: 

   

 חברת מועצה  גב' פנינה סלומון  חסרה: 

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 מהנדס המועצה  דינור מר אהרן  

 גזבר המועצה  מר אבי הוסמן  

 קב"ט המועצה  מר אלי עטיה  

 

 

 סדר היום:
 

 

 , אבטחה וסדר ציבורי.מכוחו  היטל שמירה  וגביה   הפעלת סיירת ביטחון על פי חוק עזר •
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 סדר היום:

 

עזר • חוק  פי  על  ביטחון  סיירת  שמירה  וגביית  הפעלת  אבטחה  מכוחו  היטל  וסדר  , 

 ציבורי. 

 

מבקש להביא לאישור את הפעלת חוק עזר היטל שמירה. מדובר בשירות הכרחי.   –זיו דשא 

₪ למ"ר לשנה, בכוונתנו להוזיל את התעריף    1.86  -בתחשיב האחרון הורדנו את החיוב ל

₪ למ"ר לשנה וכמובן שכל מי שזכאי להנחת ארנונה יקבל הנחה    1.40  –  1.30- עוד יותר לכ

 ף של היטל השמירה. על התערי

בכל שנה המועצה תבחן את האפשרות להוזיל את התעריף בהתאם להכנסות שיהיו במסגרת  

 מכל סוג.  םההיטל ובהתאם לגידול הכללי בשטחים הבנויי

נותנים שירות שוטף   הסיירים  ההתפרצויות,  היקף  להקטנת  ברורה, מעבר  הסיירת  תועלת 

ל  זמין  כח  מהווים  חיים,  מצילים  ביטחון  לתושב,  והנוכחות שלהם משרה  כל אירוע חירום 

לאוכלוסייה ובעיקר לבני הנוער. הקב"ט גם יסביר מה הן סמכויותיו של הסייר. ערכתי דיון  

עם מפקד התחנה שפרס את נתונים בפני בשנים האחרונות. הנתונים מהרבעון הראשון של  

)טרום    2020ראשון  מקרים ברבעון    5  -מראים עליה דרסטית בכמות ההתפרצות, מ  2021

בשיחה עם מפקד   )תקופת הקורונה(.  2021אירועים ברבעון ראשון    30  -לכ תקופת קורונה(

 התחנה נאמר שהוא  לא יכול כרגע להקצות שוטרים למשימות לילה.  

קיים מודל של שיטור עירוני, עודכנו בימים האחרונים על ידי משרד הפנים שעבור פעילות 

ירה, אולם מודל זה מחייב גיוס פקחים נוספים. אציין כי שיטור עירוני  זו  ניתן לגבות היטל שמ

 כפוף למפקד תחנת המשטרה. 

 

אירועים    50  -ועד היום ירד באופן דרסטי עד לפחות מ   2017- היקף הפריצות מ  –אלי עטיה  

. הסיירת נבנתה על בסיס חבר'ה צעירים מקומיים, שמנו דגש על נראות, 2019-פליליים ב

רים ועזרה לתושב. עבדנו על הרתעה ונוכחות בשטח כדי למנוע אירועים. לסיירים הרבה סיו

יש סמכויות בשל העובדה שהם עובדים במסגרת המועצה. הם עברו הדרכה מעו"ד של החברה  

לשוטרים  סיוע  נתנו  יעקב.  זכרון  משטרת  עם  פעולה  בשיתוף  עבדנו  הסיור.  את  שליווה 

ות בשם המשטרה. יש לסיירים הרבה סמכויות. אפשר שהכירו בנו ככח עזר ונשלחנו למשימ

 גם לשדרג את אותם סיירים.

ליאני   מ  –מאיר  רבעוניים  נתונים  ראשון    2017- מניתוח  רבעון  לפני    2021ועד  שפורסם 

יומיים, עולים נתונים אשר סותרים במעט את הסקירה של הקב"ט. אני מניח שהיא נובעת 

מכך שאין בידיו את הדו"ח המפורט העדכני. מבקש להציג בפניכם את הדו"ח המפורט מאתר  

ישראל. רבעון ראשון של   הכל    2017של משטרת  סך  על    13אירועים מתוכם    18מדבר 

, תחילת פעילותה  2018.ברבעון ראשון  1גניבות מרכב וגניבת רכב    4התפרצויות לדירות  

גניבות רכב וגניבה אחת    2התפרצויות לבתי עסק,    7פריצות לדירות    20של הסיירת, נרשמו  

התפרצויות לבתי עסק ומוסדות,    2התפרצויות לדירות    12,  2019מתוך רכב. רבעון ראשון  

  6,  2020אירועים ברבעון זה. רבעון ראשון    18יבות מתוך רכב, סה"כ  גנ  3- גניבת רכב ו  1

  20התפרצויות לבתי עסק, סה"כ    6התפרצויות לדירות,    5גניבות רכב,    3גניבות מתוך רכב,  

 התפרצויות   21, )רבעון קורונה(, גניבה אחת מתוך רכב, 2021אירועים. רבעון ראשון 
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אירועים. ניתן להסיק מנתונים אלה כי קיימת   26התפרצויות לבתי עסק, סה"כ    4- לדירות ו

 נחיצות לסיירת ואין לי ספק שהיא מהווה גורם תודעתי מרגיע ומרתיע. בחנתי את טבלאות  

הנתונים והפקתי עבור ראש המועצה את הדיאגרמות המציגות באופן חזותי את השינויים. 

ידיעתי כל חברי המועצה אינם מתנגדים להמשך הפעלת סיירת הבטחון   מבקש לציין כי למיטב

ולכן אני מביע מחאה על כך שראש המועצה, בפרסומיו ברשתות, מבקש להאשים את חברי  

מדובר   הסיירת.  להפעלת  כאילו שהתנגדו  היטל  גביית  הפסקת  בעד  הצביעו  המועצה אשר 

מנת לא על  סעיפי התקציב השונים  על  ולהלן  בעלילה. עברתי  למימון הסיירת  תר סעיפים 

סעיפים אשר קיים בהם עודף תקציבי וקיימת סבירות לכך שכספים אלה לא ינוצלו עד תום 

 שנת התקציב. 

הדיון סביב הסיירת היה האם להמשיך את גביית ההיטל מהתושבים או להפסיק את גביית  

שרד הפנים. מי שיסית ההיטל ולהפעיל את הסיירת מתקציב שוטף בדיוק כפי שאושר על ידי מ

 ויעוות יקבל כגמולו ברשתות. הדיון הוא האם להשית על התושב את ההיטל. 

 

 אריה פולק מצטרף לישיבה.   •

 

יש הסכמה לנחיצות של הסיירת. הם מגיעים ראשונים לכל אירוע בטיחותי    –מאיר ואנונו  

ובצהרי בבוקר  ביטחון.  של  תחושה  ונותנים  ילדים  ומלווים  חיים  נוכחת  ומצילים  ניידת  ם 

בסמוך לבתי הספר ומהווה גורם מרתיע כנגד פגיעה בילדים. מבקש לאשר את ההיטל ובכל 

ופגיעה בביטחון של   גניבות  נבחן את האפשרות להוזיל את ההיטל. יש פה בעיה של  שנה 

 התושבים. צריך להמשיך את היטל השמירה כדי לממן את הסיירת.  

, הגידול הוא מהכיס של התושבים. חלקם לא 4.4%  -גדל בכ  2021תקציב    –יהודה ברונר  

מוכנים לשלם עוד כספים למועצה. הגידול בתקציב היה יכול לממן את המשך הסיירת מתוך  

 התקציב השוטף. אני לומד מהתקציב שלא הייתה כוונה לממן את הסיירת. אנחנו חשבנו שכן  

התושבים. בזמן כזה זה לא צריך להמשיך להפעיל את הסיירת אבל מבלי להיכנס לכיסם של 

 מוסרי ולא אתמוך בהיטל.

 

הנושא מלווה אותנו כבר שנה וחצי, מטרתו שמירה ולא הצלת חיים הכוונות    –צילה רשף  

תנועה או שירות לתושב. לא לשם כך הוקמה סיירת הבטחון. ברור לכולם שלשוטר או פקח 

, היה צריך לקיים דיון 2019יש יותר סמכויות מסייר. ועדת בטחון לא התכנסה מאז מאי  

במסגרת ועדת ביטחון. בכל הקשור לאירועי פשיעה הרי שהירידה היא בכלל המושבות ולכן  

לא בטוח שהסיירת היא הסיבה לירידה בפשיעה. ישבתי עם השוטר הקהילתי ונעשה מיפוי  

של עבודות השוטרים בלילה. יש פתרון וניתן להשתמש בשוטרים שבזכרון יעקב ומשאבים  

יימים כדי לתת בטחון. ניתן להשתמש ברכבי הפיקוח שחונים בלילה. אי אפשר להאשים הק

התקבלה   ועוד.  הלאומיים  אירועים  ריסוס,  לגבי  כנ"ל  סיירת,  שאין  בכך  האופוזיציה  את 

 החלטה לגייס פקח לסיורי לילה. 

 

רועים הנתונים הסטטיסטיים מראים בבירור שישנה מגמת ירידה קבועה וחדה באי  –בועז יגר  

זאת ברבעון האחרון ישנה עליה. אין חולק שצריך סיירת  הפליליים בזכרון יעקב. לעומת 

מליון ₪ אינו מדויק. הגידול נובע גם מהגדלת סעיף    8-בטחון. גם הנתון של גידול בתקציב ב

 הנחות בארנונה ולכן לא ניתן לקחת את הסכום הזה בחשבון.
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הפריצות בזכרון יעקב עלו, יש יתרונות לסיירת, היה  ניתן לראות ש  תסטטיסטי  –צחי ברוך  

עדיף פקח ושוטר וניתן להפחית את מספר הרכבים ומספר הסיירים. בעבר הוחלט שיש צורך  

 בסיירת ביטחון ולשם כך חוקק חוק העזר בנושא השמירה ולא דובר על תקציב שוטף כמקור 

לו. לא ניתן כיום להוציא כמליון  למימון הסיירת. נכון שההכנסות גדלו אבל גם ההוצאות גד

₪ מהתקציב השוטף. צריך להבין שאם לא יופעל חוק העזר לא תהיה סיירת. צריך לפעול  

לכך שהעלות תהיה נמוכה ככל שניתן. זה הרציונל של חוק העזר. פרט לכך לא ניתן להעמיס 

 משימות נוספות על הפקחים.  

 

  - ₪ לשנה כלומר כ  600,000עומד על  עלות הפעלת רכב בשלוש משמרות    -מאיר ליאני   

. יש רכב פיקוח שניתן לעשות בו שימוש. חסר    ₪2021 לחצי שנה עד סוף שנת   300,000

זמן של מספר חודשים בעלות חודשית של כ סיירים לפרק  ניתן לגייס  ₪.     45,000- כ"א. 

₪   650,000על    2020. מקורות המימון המוצעים. תקציב התמיכות עמד בשנת  2021בשנת  

₪, לפיכך ניתן    850,000  -עלה התקציב ל   ₪2021 לא נוצלו. בשנת    100,000- ומסתבר שכ

₪ היות וירד    100,000  -₪. בסעיפים משפטיים ניתן לקצץ כ  200,000לקצץ בסעיף זה  

₪ היות ולא נוצל סעיף, רכב טיאוט    300,000היקף התביעות בנושא האסדה, ברכב טיאוט  

לנקיון לפני חגים לא נוצל למרות שחלפו החגים, נותרו חגי  ₪    100,000-כבישים מתוקצב ב

 3-₪, בסקר הנכסים אומדן ההכנסות לשנה זו כ  50,000תשרי וניתן לקצץ מתוך הסכום  

- ₪ מהכנסות אלו להפעלת הסיירת ובכך מגיעים לסך של כ  100,000מליון, ניתן להעביר  

מת את הנתונים ונתחיל להפעיל  ₪ עד לסוף שנה זו. לפיכך אני מציעה שהגזבר יא  750,000

את הסיירת בהקדם האפשרי. יש להפסיק מיד את ההסתה ברשתות ובתחילת חודש אוקטובר  

 אני מוכן לסייע באיתור מקורות כספיים. 2022בעת במסגרת דיוני תקציב  2021

 

 מבקשת להזכיר שבמליאה הבאה יש שורה של נושאים שצריכים לבוא לדיון.   –צילה רשף 

 

דשא   מי    –זיו  התחנה  ומפקד  המחוז  מפקד  עם  בדקתי  האבטחה,  סיירת  את  רוצים  כולם 

שאמורים לקבוע באם יש שוטרים פנויים למשימה כזו בלילה. הם לא מכירים ולא מאשרים  

 הפעלת השוטרות שנמצאות כאן לזמן מוגבל בנושא קורונה.  

ליאני. מאיר  ידי  על  המוצעים  בסעיפים  לעשות שימוש  ניתן  משוריינים    לא  תמיכות  כספי 

 לעמותות בכפוף להגשת מסמכים. מי שלא מגיש לא יכול לקבל.  

₪.   850,000- את תקציב התמיכות ל  םיש כאן אבסורד בהתנהלות, אתם האופוזיציה, העלית 

  לא בדקתם ברצינות ועכשיו מציעים לקצץ בו?

סביר   נשמע  לא  טיאוט?  לרכב  להוריד תקציב  בכוונה לשפר את  אתה מאיר מבקש  לפגוע 

הניקיון במושבה. הנהלת המועצה קיבלה החלטה נכונה להגדיל מספר ימי רכב טיאוט וכאן 

  אתה  מציע לצמצם את השירות לתושב.

 האם בדקת עם היועץ המשפטי מה היקף ההוצאות המשפטיות הצפוי? 

 יני.  ₪. לא בדקת זה לא רצ ₪100,000 אתה מבקש לצמצם   250,000מתוך תקציב של  

 ₪ וביטלתם אותו בדיון התקציב.  30,000סעיף הוצאות משפטיות למאבק הגז עמד על 

וישנן   היות  הסיירת  פעילות  למימון  וודאות  נדרשת  כספים,  ומשם  מפה  לקחת  נכון  לא 

 סיורים    2התחייבויות לשלוש שנים. המודל המקצועי שמוצע על ידי הנהלת המועצה מדבר על  
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ם בלילה. קיבלנו את הרעיון לקחת את הרכב של הפיקוח לסיורי הלילה  בבוקר ושלושה סיורי

 אבל יש לגייס סיירים. 

צריך גם להשלים את פרויקט המצלמות שהוא חלק מתחשיב חוק העזר. מצד אחד רוצים עוד  

מצלמות ומצד שני רוצים לגדוע את מקור המימון שלהם. כפי שציינתי, ניתן להוזיל על פי  

 ₪ למ"ר לשנה. על פי דרישתכם גם ביטלנו את הרכב הרביעי, מנהלתי   1.4- המודל החדש לכ

 והא ימומן מהתקציב השוטף. 

חשוב לציין כי מחלקת הפיקוח עובדת בעומס רב, הם מופעלים בהתאם לתוכנית של מנהל  

המחלקה ולא ניתן להוסיף למשימות שלהם גם משמרות לילה. כפי שהקב"ט ציין, הוא יכול 

מסמכוי מה  להעביר  וללמוד  לראות  ניתן  הסטטיסטיים  לנתונים  הקשור  בכל  לסיירים.  ותיו 

קורה בשטח. רשויות רבות אחרות, כמו כפר סבא, מממנות את השמירה באמצעות היטל.  

בדקנו גם את סוגיית השיטור העירוני. התקציב מוגבל ולא ניתן להסית ממנו מאות אלפי ₪   

ניתן לקצץ   ביעוץ משפטי, תקציב שבנוי על ייעוץ משפטי או מעל למליון ₪ לסיירת. לא 

 שוטף ומאבקים שונים כולל באסדת הגז השנה.

  פעילות ורק בעקבות הקיצוץ   םאירועי יום העצמאות תוקצבו על ידי עמותת זמארין ליומיי

₪. ההצעה שלכם לממן מהתקציב השוטף יפגע    350,000שלכם הורדו פעילויות לסכום של  

 בשירות לתושב. 

 

 

 להביא להצבעה  מבקש 

זיו דשא, מאיר ואנונו, בועז יגר,    –בעד הפעלת חוק העזר וגביית מכוחו היטל השמירה מכוחו  

 משכית לאופר, צחי ברוך. 

צילה רשף, מאיר ליאני, יהודה ברונר, תמי בר ששת, קרן איילי, דודו ברנס, אריה   -נגד   

 פולק.   

 

 לא מאושר. מכוחו  וגביית היטל שמירה הפעלת חוק העזר

 

לשלישי הבא  -ל  4.5.21-מבקש לאשר את דחיית מליאת המועצה מיום שלישי ה  –זיו דשא  

 . פנינה אישרה את הדחייה 11.5.21

 

 דחיית ישיבת המליאה מאושרת פה אחד.  

 
 רשם: דני ביתן 

 

 זיו דשא                              דני ביתן                                               

 ראש המועצה                       מזכיר המועצה                                           

 

 העתק: חברי המועצה 

 נוכחים           

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

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


