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 12/02– 61מספר  שלא מן המניין מליאה  ת פרוטוקול מישיב 
 

 בחדר הישיבות.  ב"פתש  וןוחשב "ז כ  2.11.21 -ה שלישיהתקיימה ביום 
 

 ראש המועצה וסגן מ.מ.  מר מאיר ואנונו  משתתפים: 

 מועצה חברת  גב' צילה רשף 

 חבר מועצה  מר מאיר ליאני 

 חבר מועצה  יהודה ברונר מר  

 חבר מועצה  יגר בועז מר  

 חבר מועצה  מר דודו ברנס  

   

 חברת מועצה  גב' קרן איילי הצטרפה: 

   

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        חסרים: 

 סגן ראש המועצה  מר צחי ברוך  

 חברת מועצה  גב' תמי ברששת  

 חברת מועצה  משכית לאופר גב'  

 חבר מועצה  מר אריה פולק  

 חברת מועצה  ון גב' פנינה סלומ 

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 מבקר המועצה  עו"ד עמרי גרופר  

   

 סדר יום:
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 .16/21-ו 15/21  יםאין הערות לפרוטוקול

 

ואנונו   לציין    -מאיר  השלטון  מבקש  של  משלחת  במסגרת  בחו"ל  נמצא  המועצה  שראש 

המועצהמקומי,   במגזבר  המועיאוליה  ומהנדס  חולה.צ ם  שלישי   ה  ביום  והישיבה  מאחר 

שעבר נדחתה בשל העדר קוורום כך גם הישיבה ביום ראשון, מתקיימת ישיבה זו בקוורום  

 הקיים התואם את החוק. 

 

פניית הממונה   -מליון ₪    11אישור הלוואה בסך    –  1934הגדלת תב"ר   .1

 על המחוז.

 

ואנונו ה  –  מאיר  דרישת  את  ההלוואה מציג  את  לאשר  מבקש  המחוז.  על  ממונה 

 כחלק מתוכנית ההבראה. 

במליאה ביקשתי הסבר מה אמורים   .מבקש לחלוק על עמדת המחוז   –מאיר ליאני  

עם   ₪  11לעשות  הסיבות    , מליון  ההלוואהמה  היא   ?ללקיחת  לממונה  תשובתי 

ו הנימוקים  את  ותשמע  למועצה  למועצה  אתבוא  תקבע  לשנים ל  הלוואה  לקחת 

   בלי להבין במה מדובר.מות  בר

  ההלוואה היא לכיסוי גרעון מצטבר. –בועז יגר 

רשף   התושב.    –צילה  לכיס של  פעמיים  כניסה  יתכן שיבוצע  יש  נכסיםלא   סקר 

 הלוואה.  שמגדיל את הכנסות הרשות וגם ייקחו

 לתוכנית התייעלות. בהתאם אלה דרישות משרד הפנים  –מאיר ואנונו  

 עלות.ייש חוסר התישלה כף פעותלא נש  –צילה רשף 

ואנונו   מהממו  –מאיר  שלה  התפקוד  על  מחמאות  מקבלת  המחוז נזכרון  על  , ה 

ל הרשות   התייעלות  תוכנית  של  ממצב  לעבור  איתנה.  אמורה  כמעט  רשות  אין 

 . תקדימים כאלה

  10  -הכניס למועצה כ  סקר הנכסיםהם שנימוקים שלי להתנגדות  ה  –יהודה ברונר  

לכיס של התושבים  .במהתוש   מליון ₪ שנלקחו וכניסה  עלייה בגביה  ועכשיו    יש 

גרעון לכיסוי  הלוואה  התקציבים  מבקשים  על  הממונה  של  ממכתבו  ברור  לא   ,

מבלי  הוא שלא ניתן לאשר הלוואה  הנימוק השני    .במחוז מדוע צריך לקחת הלוואה

י מגידול בשטחמהיטלים או    ,נכסיםהאמור להיכנס מסקר  כסף  כמה  קבל מידע  שנ

הוספתה  נארנו  ניתן  .  בניה  בעקבות  איך  להיכנס  אמור  כמה  יודע  לא  אני  עוד  כל 

ולא    רעונות בלי לקחת הלוואות יצריך לעצור את הג  היכנס לכיס של התושבים.ל

הגרעון  ברור   קטן  בכמה  להבין  מבקש  גרעון.  עדיין  יש  האחרונות מדוע  בשנים 

כתב  של מ   3בסעיף    , ישליש  נימוק  .לא נעשו פעולות נוספות להקטנת הגרעוןולמה  

תחו תקציביםמנהל  כי    ם  לסגור  ההלוואה  נרשם  חובאמורה  באיזה  ות חובות, 

כך.  מדובר?   על  לנו  ידוע  לא  לספקים?  חובות  לא משלמת  אין  האם המועצה  אם 

לא  וחובות לא צריך הלוואה. אם יש חוב מה עומק החוב? הלוואה היא מוצא אחרון  

   .חשבון הציבור  לכסף ע השתכנעתי שאין מוצא אחר מלקחת

 ות. לא מדויקים אפשר לבדוק מול הגזברשאתה מציין נתונים ה –מאיר ואנונו  

ליאני   לג  –מאיר  רישומי של הסיבות  ומה  יביקשתי במליאה הקודמת הסבר  רעון 

 .בהלוואה החובות. ביקשתי טבלה מסודרת מה עומדים לכסות
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 החלטה: 

נו, בועז ואנו   מאיר  –  ₪מליון    11סך  והלוואה ב  1924תב"ר  הגדלת  בעד אישור  

 יגר.

 . , דודו ברנסצילה רשף, יהודה ברונר, מאיר ליאני –נגד 

   ים.מאושרלא  1924ההלוואה והגדלת התב"ר  

 

 ראש המועצה. -נסיעה לחו"ל  .2

 

לחו"ל במסגרת  של ראש המועצה  סיעה  נ הבקשה לאישור  מציג את    –  מאיר ואנונו

 .ובמימונו מרכז השלטון המקומי

צור מדוע    –ני  יאל  מאיר נסיעה?  לא  תוכנית  לאיכות הנושא  פה  בוועדה  נדון  לא 

נכון,  לגמרי  מי אבל זה לא  מקוה שלטון  הוא של מרכז המימון  שההסביבה. אומרים  

שכר לקבל  ממשיך  המועצה  הציבורית.  ראש  מהקופה  זו  השלטון מרכז    בתקופה 

 . צריך לממן גם את שכרו בתקופה זוהמקומי 

ניתן היה לדון    .פני שבוע וביום ראשון האחרוןנקבעה ישיבה כבר ל   –מאיר ואנונו  

ו המועצה  אתלשאול  בנושא  כוונה  האלה  השאלותאת    ראש  הייתה  שש.  לא לכם 

מראש  לאשר הנסיעה  לחו"ל    .את  נסיעתו  את  תכבדו  ולא  תאשרו  ולא  במידה 

חופש ימי  על  ידווח  המועצה  ראש  סביבה  באיכות  המאבק  זו   במסגרת    בתקופה 

שלותסיעה  נ וה החופש  ימי  חשבון  על  מהתושבים    היה  חלק  ע"י  שנבחרת  אתה 

שלך מייצג   שאיכות סביבה היא נר לרגלם, במקום שתהיה מאושר שראש המועצה

את כל ראשי הערים בארץ, מסיבות פוליטיות אתה מנסה לטרפד את נסיעתו של 

 ראש המועצה ומחפש להשמיץ.

ניתן היה הרבה לפני כן ושבועות אלה    רלא נקבעה לפני מספ  נסיעהה  –צילה רשף  

 לדיון רק מספר ימים לפני המועד. אה בלמה הו לדון בבקשה מזמן.

 פי ניתן לפני כשבועיים.האישור הסו –מאיר ואנונו  

ברונר   לפני שבועיים.    –יהודה  הובא  לא  למה  יותר ארוך  אז  היה הרבה  התהליך 

חו הנסיעה לפני  נושא  להביא את  ניתן  היה  יכ דמשבועיים  לפחות.  להביא    תםל וש 

 ינו מוצאים תועלות למען הציבור בזכרון יעקב.יה ,לדיון בוועדה לאיכות הסביבה

 

 החלטה: 

 מאיר ואנונו, בועז יגר. – עה לחו"ל הנסיבעד אישור 

 . , דודו ברנסצילה רשף, יהודה ברונר, מאיר ליאני –נגד 

 מאושרת.לא הנסיעה לחו"ל  

 

 קרן איילי מצטרפת. •
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 לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות.  2022כנית עבודה לשנת שור תיא .3

 

ביתן   ע  2016-ב  –דני  מוגבלויות  עם  אנשים  העסקת  קידום  לחוק  תיקון  ד אושר 

מעובדי המועצה   5%, עמדנו באופן מלא בדרישות החוק, קרי מעל  2020לשנת  

  גבלות והיו עם מוגבלות. בשנים האחרונות, ככל הנראה, או שפרשו עובדים עם מ

מאפשר   אינו  החוק  השתנתה.  שהיחסיות  כך  מוגבלות  ללא  עובדים  שנקלטו  או 

ולכן לאור העובדה   לקבל נתונים מביטוח לאומי שיאפשר להבין מהו החוסר בפועל

שאנו מדורגים כעומדים באופן חלקי בדרישות החוק, אנו נדרשים לאשר במליאת 

 ועצה. מעבודה שהועברה לעיון חברי ההתוכנית את המועצה 

מבקש לבחון אפשרות לבצע שינויים בטופס בקשה למשרה פנויה    –יהודה ברונר  

בעלי   תעודד  מוגבלויות  לבעלי  עדיפות  מתן  שסוגיית  להתמודד  כך  מוגבלות 

 למשרות במועצה. 

 נבדוק האם אפשרי.פנים. בטפסים של משרד המדובר  –דני ביתן 

  

 החלטה: 

 . דמאושרת פה אח  2022לשנת  העבודה  תוכנית 

 

 . 2022אישור תבחינים לתמיכות  .4

 

 זהים לשנים קודמות.התבחינים . 2021מציג את התבחינים לתמיכות   –דני ביתן 

 

 החלטה: 

 מאושרים. 2021תבחינים לשנת  

 

 בי"ס החיטה.  –שינוי הרכב מורשי חתימה  .5

 

 בי"ס החיטה.חשבון הורים במבקשים לשנות את הרכב החתימות של   –דני ביתן 

 

 . םחשבון הורי .א

 יה"ס, רוחמה צדקה.מנהלת ב –מורשה חתימה א' 

 מנהלנית, ליאת גורגה ויו"ר ועד הורים, טליה פרידמן.  –מורשי חתימה ב' 

 

 תמת. נדרש חתימה א' + חתימה ב' בצרוף חו 

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד שינוי הרכב החתימות המוצג לעיל. 

 

 בועז יגר עוזב את הישיבה. •
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 . 2022ראי  שאישור המליאה למסגרות א .6

 

 הבקשה לחידוש מסגרות אשראי. מציג את - דני ביתן

 מבקש הסברים לדרישה. מסגרת אשראי עולה כסף  –מאיר ליאני 

וזאת    5%ן המקומי היא  מסגרת האשראי המקובלת בשלטו  –דני ביתן   מהתקציב השוטף 

השונים לגורמים  התשלומים  בין  הפער  על  לכסות  שמתקבלים  ה  לבין  כדי  תקבולים 

  כך נדרש מימון ביניים.לשם  .די ממשלה שמתקבלים בפער זמניםרממש

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד חידוש מסגרות אשראי הבאות: 

 מליון. 3.0 –בנק הפועלים 

 מליון.  2.5 –בנק לאומי  

 מליון.  2.0  –נק דיסקונט ב

 כמו כן מאושר משכון ההכנסות העצמיות להבטחת מסגרות האשראי.

 

 

 

 

 

 

 יתן י בנ: דםרש

 

 

 

           דני ביתן                                                                                                      מאיר ואנונו                                                

 המועצה  מזכיר                  המועצה   ראשמ.מ. וסגן                                          

 

 

 

 ברי המועצה : חהעתק

 נוכחים           

 , משרד הפנים  חיפה מחוז           

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


