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 22/5 – 16פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר  
 

 . חדר הישיבותב בתשפ" אדר ב'ב י"ב 15.3.22 -ה שלישיהתקיימה ביום 
 

 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים:  

 מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  

 חברת מועצה  ברששת  תמי גב  

 חברת מועצה  אייליגב' קרן  

  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  : פו הצטר 

 חברת מועצה  סלומון גב' פנינה  

   

 סגן ראש המועצה  מר צחי ברוך   חסרים: 

 חברת מועצה    גב' משכית לאופר                   

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 מהנדס המועצה  מר אהרן דינור  

 גזבר המועצה  מר אבי הוסמן  

 המועצה ס. גזבר  מר ניר שליו  

 

 

 סדר היום:

 

 . 2022אישור תקציב  .1
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ציג את  להגזבר המועצה  מבקש מ.  2022מבקש לפתוח את הדיון לאישור תקציב    –זיו דשא  

 לגיבוש תקציב המועצה.    העקרונות

 

₪. הכנסות   190,488,000שיעמוד השנה על סך של התקציב  יעיקראת מציג  –אבי הוסמן 

מליון ₪, יחד אם זאת השנה    91- מארנונה מהווים את מרכיב ההכנסות העיקרי בסך של כ

     יעלה היקף ההנחות.

ם שינויים בהיקף המשרות בחינוך וברווחה  ישנאין שינויים משמעותיים בסעיפי ההוצאות,  

סיון מצטבר נעשו שינויים יוטיפול בנכסים ציבוריים. לאור נויותר מימון בסעיפי תברואה  

 בסעיפי ההכנסות וההוצאות של מחלקת החינוך. 

נכסים  המבקש מהגזבר מידע לגבי אחוז בתי האב שטרם נסקרו במסגרת סקר    –מאיר ליאני 

 ההכנסות הצפויות מהשלמת הסקר והאם אומדן זה כלול בתקציב. הן ומה 

 ר אפשר לפנות לגזברות לקבלת נתונים. בנושא הסק –אבי הוסמן 

  

 לישיבה.  ףאריה פולק מצטר •

 

לציין לטובה ולהודות לעובדי   מבקשראשית  מאוזן,  גזבר המועצה הציג תקציב    –זיו דשא  

אשר פעלו בשנתיים האחרונות בתנאים  לצוותי החינוך והרווחה  המועצה ומנהלי המחלקות  

ודאות   חוסר  לקורונה,  של  הקשור  זאת  בכל  עם  ובתוכנית  ויחד  התקציב  ביעדי  עמדו 

 ההתייעלות תוך מתן מענה למגוון רחב של צרכים.  

הרחבה   ישנה  השנה,  קיימים  בתקציב  סעיפים  של  הוהגדלה  תקציב  ו/או  סעיפי  של  גדרה 

 : בתחומים רבים לרבות פעילות פעולות לטובת הקהילה  חדשים שמטרתם

  לאזרחים ותיקים, אחזקת תשתיות, איכות סביבה, גינון, תרבות ופנאי, נוער, מרחבי חינוך 

 ועוד. הכוונה לחזק פעילויות קיימות וחדשות.  , חיילים, מורשתמתקדמים, עולים חדשים

ים, לעבור  ועל פי כל הנתונזה המקום לציין כי המועצה אמורה לצאת מתוכנית ההתייעלות  

 למעמד של רשות איתנה, דבר שהוא אות הערכה על תפקוד הרשות. 

המועצה  השנה שנים,  מספר  לאחר  בניית    תמבקש,  תוך  העובד  רווחת  על  דגש  גם  לשים 

עובדים  קריטריונים שכר.    .לתגמול  עדכוני  המחלקה כולל  באמצעות  דגש  שמה  המועצה 

כין את המועצה לאירועי חירום בהובלת  לה, ישוביחוסן הילהגביר את הלשירותים חברתיים 

  .מתנ"ס זמאריןת התרבות באמצעות יו להרחיב ולגוון את פעילו ,ביטחוןהמחלקת 

נרחיב את המענים  פעילות מרכז הצעירים,  נבסס את  לגיל הרך,  השנה הקמנו את המדור 

במסגרת מתנ"ס  השונים לעולים חדשים, גיבשנו תוכנית פעילות לשעות הפנאי למגזר החרדי  

לחללי צה"ל ונרצחי פעולות   הקמת בית יד לבניםקידום  למארין בניהול מר ניר קובי, נפעל ז 

וכמובן מגוון פעולות    100  ם, מרכז יום לאזרח הוותיק, שיפוץ ושדרוג מבנה המייסדיאיבה

. במקביל נקדם מגוון רחב של פרויקטים בניהול מחלקת  שנה לזכרון יעקב  140רועי  ילרגל א

צורך ה יש  כך  ולשם  הספר  בתי  של  בעיקר  התחזוקה  תחום  את  לתגבר  גם  נדרש  הנדסה. 

   הנדסה ובמחלקת התפעול ואיכות הסביבה.הבתוספת תשומות וכ"א כך גם במחלקת 

     .(כוללת את עקרי העדכונים בסעיפי התקציבהמצגת )ראש המועצה מציג 

 

 ישיבה. פנינה סלומון מצטרפת לישיבה, קרן איילי עוזבת את ה •
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 תיירות. מבקשת הבהרות לסעיפים תקציביים הקשורים ל  –צילה רשף 

דשא   בתחום   –זיו  תוכניות  על  הגדעונים,  עמותת  בתקציב  שנעשו  השינויים  על  מסביר 

₪     130,000מתקציב של   - םהתיירות ומציג את התקציב שהוגדל בתחום התיירות. הגדעוני

בסך    2021בשנת   שוטפת  2022בשנת    160,000לתקציב  לפעילות  בסך    - .  מתקציב 

בשנת    160,000 בסך     ₪2021  בשנ   250,000לתקציב  של 2022ת  ₪  גידול  סה"כ   .

₪. מפרט על פעילות בקהילה באמצעות מתנ"ס זמארין ועל פעילות בקרב הקהילה   110,000

 החרדית והקהילה הדתית לאומית.  

מיליון ₪ בפעולות בין שנת    6.8  -במצגת מצוין ומפורט סעיפים הכוללים תוספת כוללת של כ

 כאשר התוספת ממקורות הרשות הכוללת גבוהה יותר.    2022לשנת   2021

מליון ₪ לשיקום המדרחוב    2.5האם ניתן יהיה לראות בתקציב המועצה סך של    –מאיר ליאני  

 שנתיים וטרם נראה בשטח. כפי שדווח על ידי ראש המועצה לפני כ

נבחרה אדריכלית שתחל את    .₪מליון    2.3תקציב שיקום המדרחוב עומד על סך    –זיו דשא  

 עבודתה בקרוב.  

 תקציב יש לציין שאת התייחסות האופוזיציה לתקציב המוצע.  מבקשת להציג    –צילה רשף  

המועצה נאלצת    ,תקציבאין  אשר  כ  .2021  היה אמור להיות מוצג כבר בחודש נובמברהמועצה  

 במצגת של  פגיעה בשירות לתושב. מדובר ב .1/12לפי  לעבוד על בסיס תקציב שנה קודמת  

 . בתקציבהמתוכננות שכר הלא הוצגו עליות ראש המועצה, 

 בתקציב צוין עדכון השכר שלי. –מאיר ואנונו  

  . ישובייהחוסן המבקשים לחזק את  אנחנו  לא נגענו בסעיף הזה ואין התנגדות.    –צילה רשף  

 לחזק את סיירת יישובית להגברת הבטחון,  לממן  הכוונה היא להוזיל את השירותים לתושב,  ו

בת בילדי  היסודיים,    יהטיפול  במקום  לערוך  הספר  הרפואה  לצוותי  הוכרה  לכוחות אירוע 

שנת בחירות, שהינה    2023תקציב  בסיס למהווה    2022תקציב  .  חיילי מילואים וסדיר  הבטחון

  .2023שפיעו באופן ישיר על תקציב  צריך לשים דגש שאין בתקציב הנוכחי תקציבים שילכן  

ממליצים לבצע מגוון רחב של שינויים  ,  הפעולותעליה מבוקרת וסבירה בתקציב  צריכה להיות  

לתקציב  האופוזיציה  להלן הצעת  .  הפליהללא  שונים  ההסעת ילדים בבתי ספר  לרבות מימון  

 :שינויים מבוקשיםלרבות  2022
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 שם הסעיף  שורה   
 הצעת ראש

 רשות  

 הצעת 

 אופוזיציה 

 משמעות 

 כלכלית 

 10,000- 20,000 30,000 הוצאות פרסום לשכה  1611000550 1

 4,000- 11,000 15,000 דמי חבר לשכה כנסים והשתלמויות  1613000780 2

 50,000- 240,000 290,000 הוצאות תקשורת   1613000540 3

 6,500- 38,500 45,000 מזכירות הוצאות פרסום   1613000550 4

 18,000- 17,000 35,000 מזכירות הוצאות אחרות   1613000980 5

 21,000- 85,000 106,000 שכר דוברות והסברה  1614000100 6

 44,000- 16,000 60,000 פרסום ושילוט   1614000550 7

 1,600- 3,400 5,000 הוצאות שונות דובר   1614000780 8

 10,000- 50,000 60,000 רווחת עובדים   1615002780 9

 15,000- 55,000 70,000 או״ש הדרכה והשתלמויות   1616000520 10

 7,500- 17,500 25,000 פרסום    - משאבי אנוש  1615000550 11

 67,000- 23,000 90,000 הוצאות שונות משאבי אנוש   1615000780 12

 2,000- 4,000 6,000 תקשורת רישוי עסקים   1713300540 13

 2,000- 1,000 3,000 הוצאות פרסום רישוי עסקים   1713300550 14

 4,000- 1,000 5,000 הוצאות רישוי עסקים   1713300780 15

 80,000- 0 80,000 רכב מחלקת בטחון   1722000530 16

 5,000- 1,000 6,000 הוצאות תקשורת )סים למצלמות ( 1721000540 17

 45,000- 5,000 50,000 אחזקת מערך המצלמות   1722100780 18

 1,000- 1,000 2,000 הוצאות אחזקה מערך השמירה  1722101780 19

 200,000- 400,000 600,000 הוצאות משפטיות נילוות   1732000581 20

 106,000- 0 106,000 מנהל אחזקה מוסדות ציבור   1741000100 21

 70,000- 330,000 400,000 עבודות קבלניות דרכים   1744000750 22

 40,000- 70,000 110,000 הצטיידות שילוט ותמרור   1744000930 24

 70,000- 550,000 620,000 אירועים לאומיים   1751000780 25

 44,000- 280,000 324,000 חגים )חנוכה , פורים , שבועות (  1751000782 26

 80,000- 60,000 140,000 אירועים קהילה דתית לאומית   1751001780 27

 15,000- 65,000 80,000 טקסים ואירועים   1752000781 28

 250,000- 150,000 400,000 140חגיגות  1752001780 29

 0 50,000 50,000 אירוע הוקרה לציוותי הרפואה  1752002780 30

 300,000- 329,000 629,000 נאמני קורונה   1813207100 31

 30,000- 80,000 110,000 יוזמות ספורט  1829100780 32

 120,000- 300,000 420,000 עבודות משלימות גינון   1746001750 34

 30,000- 50,000 80,000 צמחים ופרחים עונתיים   1746002780 35

 125,000- 150,000 275,000 פינוי זבל מוסדות מסחרי  1712302751 37

 1,873,600- סה"כ    
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       תוספות אופוזיציה     

 25,000 105,000 80,000 רכב סיור בטחון   בטחון   1

 500,000 500,000 0 סיירים  בטחון   2

 189,600 229,600 40,000 תפות מועצה בסבסוד קייטנות  תהש מתנ״ס   3

 200,000 1,800,000 1,600,000 וועדת הנחות מתנ״ס ) לכלל הפעילויות (   מתנ״ס   4

 50,000 50,000 0 השתתפות בקיטנות ובריכות   מתנ״ס   5

 6,000 36,000 30,000 חבורת הזמר  מתנ״ס   6

 8,000 48,000 40,000 הרכבים מוזיקליים כולל מקהלה   מתנ״ס   7

 35,000 35,000 0 אירועי חגים  קהילה חרדית   מתנ״ס   8

 60,000 350,000 290,000 מענה רגשי לתלמידי תיכונים  -נוער   חינוך/שפ״י  9

1
 100,000 100,000 0 מענה רגשי לתלמידי יסודי   -חינוך יסודי  חינוך   0

1
 30,000 170,000 140,000 מוקדי פעילות ערב   -נוער   נוער  1

1
 20,000 115,000 95,000 רכז נוער חרדי   נוער  2

1
 20,000 20,000 0 בדיקות איכות מים במקווה המעיין   תפעול  3

1
 40,000 40,000 0 אחזקת דפיברילטורים  תפעול  4

1
 340,000 340,000 0 השתתפות בהסעות ניל״י וחורש   חינוך   5

1
 10,000 35,000 25,000 השתתפות בהסעות תיכון מל״ת  חינוך   6

1
 50,000 50,000 0 פרויקט הילה  חינוך   7

1
 15,000 60,000 45,000 1842400780צ. מיוחדים למשפחה  שירותים חברתיים  8

1
 15,000 60,000 45,000 מניעת אלימות במשפחה  שירותים חברתיים  9

2
 10,000 135,000 125,000 (1842200780משפחות מצוקה בקהילה ) שירותים חברתיים  0

2
 30,000 30,000 0 נטיעת עצים   קיימות   1

2
 80,000 80,000 0 קבינט קורונה   קורונה 2

2
 15,000 15,000 0 וועדת קליטה ועליה  עולים  3

2
 25,000 25,000 0 וועדת ספורט   ספורט  4

 1,873,600 סה"כ    
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  דמי חבר וכנסים.לנושא סוקולר את ההתייחסות של יעל מבקש  –זיו דשא 

קיימות הנחיות של מרכז השלטון המקומי ותעריף מוגדר לתשלום עבור נושא   –יעל סוקולר  

עובדים בלשכת ראש   4זה של חברות באיגוד מקצועי. הסעיף כולל תשלום השתלמויות עבור  

כפי   3ימים ולא    4הרשות. לאחר שנת קורנה ימי הכנסים/השתלמויות הם בדרך כלל בני  

 שהיו ולכן המחיר עלה משנה שעברה.

   ₪. 16,000עמד השנה על הביצוע  –שליו   ניר

פגיעה  מדובר ב.  עובדים  4מתוך    3עבור  רק לשלם  אתם מאשרים  החלטה שלכם  ב  –זיו דשא  

מסבירים את הפגיעה  םשזכותו להיות חבר באיגוד מקצועי. מנהלים מקצועיי  עובדהבזכויות 

  2021  -הלא מידתית שאתם מבקשים לעשות, סגן הגזבר מציין מה הייתה העלות השנתית ב

 ואתכם זה לא מעניין. 

 ₪.  50,000-מבקש את התייחסות המנהלים להקטנת סעיף תקשורת ב

 ₪.  264,000עמדו על  2021- בסעיף זה ההוצאות בפועל ב -ניר שליו 

דים הפכו בשנים האחרונות לכלי עבודה עבור עובדים ומנהלים. טלפונים ניי  –יעל סוקולר  

 גם משרדים ממשלתיים מתקשרים מול המנהלים בדרך זו. 

 התקציב הזה אינו כולל רק מכשירי טלפון ניידים אלה את כלל עלויות התקשורת.   –דני ביתן  

₪ עד    1,500- כ -כרוכשים בממוצע אחת לשנתיים שלוש, כאשר המועצה מממנת  ים  רימכש

מכשירים כך שכל   120-. כיום ישנם מעל לואת היתרה משלם העובד  ₪ למכשיר  2,000

יש לציין שעובדים רבים עבדו    עלויות שבר.  לפני₪   70,000-כרק לנושא זה  שנה נדרשים  

 בתקופת הקורונה מהבית והנייד שימש אותם ככלי עבודה. 

תקשורת וגם אז הוסבר לכם מה המשמעות  בתקציב  גם בשנה שעברה "קיצצתם" –זיו דשא 

ולא  רציתם להקשיב. זה  סעיף תפעולי שנדרש לתפקוד הרשות. לבסוף אחרי מספר חודשים 

₪.  גם השנה אתם    290,000נדרשנו לתיקון תקציבי להסדרת סעיף הפעולה לסכום המקורי,  

 חוזרים על אותה טעות והחלטתם לקצץ בסעיף זה. 

ר המועצה לקיצוץ בסעיף הוצאות אחרות מזכירות והוצאות פרסום.  מבקש את התייחסות מזכי

מצאנו לנכון לתגבר סעיפים של רווחת העובד    תמבקש גם לציין כי לאחר מספר שנות התייעלו 

כ  סכום של  על תוספת  הוחלט  זה  הנהלה. בסעיף  כפי שהוחלט בישיבות   - במספר אפיקים 

 ₪ יתווספו לפרק מזכיר המועצה.  20,000

ימים הייתה לכם אפשרות    10  -ימים לפני מועד הישיבה כנדרש בתקנות. ב  10חולק    התקציב

מה המשמעות של הקיצוץ או הצורך בתוספת. היה מצופה   םלברר מול המנהלים הרלוונטיי

ולא    ,שבמקרה הזה תבררו מול מזכיר המועצה, מה מהות הסעיף התקציבי במידה ולא ברור

 כולים.  לקצץ באופן שרירותי רק כי אתם י

₪ שיאפשר  אחת   20,000- כוונה לתקצב סך של כיש  בהוצאות אחרות מזכירות,    –דני ביתן  

לשנה גיבוש מחלקתי בהתאם לבקשת מנהל המחלקה הרלוונטי. ישנן מחלקות שבמשך שנים  

₪ לעובד    100- לא עשו פעילות מחלקתית וחשבנו שיהיה נכון לאפשר פעילות בעלות של כ

לה לשנה.   הקשור  עבבכל  בתקציב  בעיקר  מדובר  פרסום  פומבייםווצאות  מכרזים  וזאת    ר 

 .בהתאם לצפי

   .דוברות והסברהיעל סוקולר לנושא  ה שלמבקש את התייחסות –זיו דשא 

. כמו כן יש לשלם עבור הקפצות  ולהיות כונניתנדרשת לשעות נוספות  המועצה  דוברת    –יעל  

נכון היות ואופי העבודה שלה אינו השוואה לדוברת הקודמת הועבודה בשעות לא שגרתיות. 

 היה שונה בשל היותה אמא לילדים קטנים. 
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מדובר בפגיעה בהסכם העבודה של העובדת מול הרשות. המכרז שלה פורסם כדין    –זיו דשא  

א כאן  גם  הגורמים.  כל  ע"י  אין ואושר  עובדים.  ובהכשרת  תפקודית  ברציפות  פוגעים  תם 

תקצוב מספיק לתשלום עבור דמי חבר וכנסים מקצועיים. מבקש לשאול את תמי בר ששת, 

כחברת מועצה ובמקביל כעובדת ציבור בכירה,  מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים בפרדס  

נותנת  את  איך  חברתיים.  לשרותים  המחלקות  מנהלי  איגוד  ויו"ר  לפגיעה    חנה  במודע  יד 

. לא הכל פוליטיקה, יש םברווחת עובדים, בתקצוב להשתלמויות וחברות באיגודים מקצועיי

עובדים מאחרי התקצוב הנ"ל יש תפקוד של רשות מקומית. היית מסכימה לדבר כזה בפרדס  

 חנה? 

 לא סביר לפגוע בסעיפי הדרכת עובדים, ישנן הכשרות מחייבות שכל אחת   –סוקולר  יעל  

בגלל הקורונה. השנה הצפי  בשנים קודמות הרבה הכשרות בוטלו  ₪,    10,000עולה לפחות  

ימים ולא שלושה. חייבים גם לפרסם    4במשך    והוא שרוב ההשתלמויות וההכשרות יתקיימ

. בנוסף לכך ישנן הנחיות חדשות של משרד  ₪  5,000  -משרות בעיתונות, כל פרסום עולה כ

חיצוני.   לאבחון במכון  הסף  בתנאי  המועמדים שעומדים  כל  את  הפנים, שמחייבות לשלוח 

נבחים ויותר לכל משרה, כמו כן רצינו השנה להתחיל בסריקת תיקים   8  -לעיתים מדובר ב

 אישיים וגם לכך ישנה עלות.

 משאבי אנוש.נדרש למחלקת    הקיצוצים שלכם לא נותנים מענה –זיו דשא 

פרץ   צפי    –אורן  לאור  בעיקר  לקצץ  סביר  לא  במחלקה,  עבודה  כלי  הם  ניידים  טלפונים 

 לקליטת שני פקחים חדשים והצורך לתת לעובדי המחלקה טלפון נייד.  

לא מובן לי הקיצוץ ברכב חרום תפעולי של  מחלקת הבטחון. מחלקת הבטחון    –זיו דשא  

 חון שוטף בעבודה שלה.  חייבת רכב לצורכי בט

 הרכב ישמש גם את סיירת הבטחון.  –צילה רשף 

זה רכב חרום, המהלך שלכם משתק את מחלקת הבטחון. כפי שביקשתם העמסנו    –זיו דשא  

 את עלות הרכב על התקציב השוטף, למרות שניתן היה לממן את הרכב מהיטל השמירה.

רבים שמחוברים  מכשירים  לא יאפשר חיבור של  סים למצלמות  קיצוץ בסעיף    –קדוש  ארז  

כגון   גזם  מצלמותומחסומים  לניידים  נישות  יש  ב .  על  ניתן    .סיםכולם  להפעיל  יהיה  לא 

 מכשירים חדשים.

הפחה בסעיף תחזוקת מערך המצלמות הקיימות יפגע בתחזוקה השוטפת ומצלמות    –זיו דשא  

יפסיקו לפעול. מרבית המצלמות היו בשנת אחריות ולא נדרשה תחזוקה לכן השנה כן נדרש  

 תקציב.

נדרשת תחזוקה שוטפת,   ,ליון ₪ימ  2-כבעלות של קנו  יש מערך מצלמות שהות  –אלי עטיה 

המצלמות ולכן    מרבית  באחריות  פחות.  בעברהיו  יתוחזק  שולם  ולא  המצלמות במידה    ו 

 לטמיון.  רדההשקעה ת

למשמרת הוא לא רצינית לא אפקטיבית והיא   1הכוונה להקים סיירת עם עובד    –זיו דשא  

 .מבקש את התייחסות הקב"ט. פיסבוקהשחתת כספי ציבור בשביל כותרת בעיתון או ב

וסייר אחד  –עטיה  אלי   סיירת בטחון עם רכב אחד  ניתן להקים  ולא  זה  .  לא  לא אפקטיבי 

 הרכב משמש כרכב חירום של המחלקה.  מקצועי.
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מבקש להזכיר לקב"ט המועצה שהתקבלה החלטת מליאה בדבר הפעלת סיירת   –מאיר ליאני  

ימים בשבוע על פי המתווה שהיה בעבר ומתקציב המועצה. ההחלטה    7שעות    24ניידות    2עם  

מהמועצה הדתית והצטרפות נציגי התקבלה ולא יושמה. לאחר תרגיל ההדחה של ליאת מלכה  

מראש המועצה האם אגרה זו  נמסר מידע לא  החרדים להצבעה בעד אגרת שמירה שעד היום

מוכיח שראש המועצה לא עמד ביעד הבטחון  אי הפעלת סיירת    .אושרה על ידי משרד הפנים

   .1.1.22- להפעיל את הסיירת החל מהשהוצג 

המקור התקציבי של סעיף הוצאות משפטיות נלוות הן מקרנות הרשות לצורך   –זיו דשא  

התנגדויו  להגשת  יועצים  ניתן  העסקת  לא  הנדסה.  לפרק  ומשויכות  וכד'  בינוי  לתוכניות  ת 

 להסיט את התקציב לפעולות שוטפות אחרות.  

 את הכסף לקרנות.  ההחלטה לצמצם סעיף זה "תחזיר"

שליו   ב  –ניר  תקציבי  מדובר  לפעולות  מקור  ורק  אך  להקטין  שמיועד  נאלץ  את  הנדסה. 

  ₪.  230,000 -בהכנסות ה

,  פארק היין, תוכנית מתארהתנגדויות כגון,  כסף זה משמש למאבקים משפטיים,    –אהרן דינור  

הינו  מתחם דורות. חלק מהמאבק  ועורכי דין כגון ב   םיועצי  העסקת  ,  38זכרונה, דורות, תמ"א  

 מול רשויות ארציות.  

   לפעולות אחרות.כל לשמש  ולא יו יחזור לקרנות שאתם מבקשים לקצץ הכסף  –דשא זיו 

המועצה    –ור  דינאהרן   למוסדות  אחזקה  מנהל  בהעסקת  חינוך,  הכוונה  כדי  ומוסדות  הינו 

, פיקוח על קבלני ביצוע, בניית תוכניות עבודה  טכניים  בעיות שוטפות, בניית מפרטיםור  תלפ 

מספר  בין  מתגלגלות  והבעיות  הנושא  את  שמרכזת  פונקציה  כיום  אין  ועוד.  הבית  לאבות 

ישנן  .  של כלל מבני המועצה  תוביל אחזקה שוטפתדמות שמחלקות באופן לא יעיל. נדרשת  

   עלויות מיותרות ויקרות בגלל שאין תחזוקה. 

מתבקשות לבצע  המחלקה  כח אדם תפעולי, מזכירות  ת החינוך  אין למחלק  –מרים פאנויאן  

ברמת  גני ילדים, חייבים עובד    25- בתי ספר ו  8אין להן כל ידע בנושא. ישנם  כאשר  עבודות  

יכולה  מנהל   לא  על עבודות הקבלנים.  לפקח  גם  כמו  זה,  בנושא  מקצועי שיסייע למחלקה 

 ללא עזרה נוספת. 2022להתחיל בפרויקט שיפוצי קיץ 

נתתי התראות בכל הקשור  בעת דיוני התקציב ולפני כן,  לאחר שבשנה שעברה    –מאיר ליאני  

לשיפוצי קיץ שלא בוצעו בזמן, החליט ראש המועצה להציע את מנהל התפעול כאחראי על  

וקיווית . מדברי מנהלת מחלקת שהכן נראה שינוי חיובי  ישיפוצי קיץ. בירכתי על ההצעה 

 אני למד שלא חל שינוי בנושא וחבל. מבקש מראש המועצה להתייחס לסוגיה זו. החינוך, 

לאחר בקשה של מחלקת החינוך    –ו דשא   זי לא המשיך בעבודתו.  מנהל התפעול הקודם 

 ומחלקת ההנדסה, מצאנו לנכון לתקצב משרה לנושא חשוב זה. 

של   סך  לקצץ  מתוך    70,000ההחלטה  עבודות    ₪400,000  תקציב  בסעיף  שהוקצו   ₪

ימנע   בדרכים,  לקבלניות  האפשרות  את  בתחום ויצמצם  ושיפורים  במפגעים  שוטף  טיפול 

בטיחות בדרכים מבלי לחכות לאישור תב"רים. מדובר בהוצאה לפועל של החלטות שהתקבלו  

שנים הינם חברים כאשר    בוועדת התחבורה. לא סביר שחברי מליאה יצביעו בעד פגיעה שכזו

 . בוועדת תחבורה
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ם מקצועיים לצורך מתן מענה. ביטול  פגיעה  בסעיף תמרור לא ברורה זו בקשה של מנהלי

תפגע גם היא בנושא תמרור ושילוט מסעיף זה,  שהוקצו    ₪110,000 מתוך    40,000של  

רחובות. תקציב זה מגובה בתוכנית עבודה והחלטה שכזו תפגע חד משמעית בתחום הבטיחות 

לי המטרה.  תמי בר ששת בתור עובדת ציבור איך את מצביע ד  בע  הבדרכים. לא ברורה 

  קיצוץ כזה?

. ישנן נוצל באופן מקסימלי, של עבודות קבלניות בדרכים,  סעיף תקציבי זה  –דינור    אהרן

 יטיים.רמדובר בנושאים ק .תמרורשילוט וכנ"ל לגבי החלטות שצריך לבצע. 

לא ברורה הדרישה לפגוע בתקציב אירועים לאומיים וחגים, פעילויות שתומכות    –זיו דשא  

תקצ הקיץ,  שמיועדים  באירועי  תרבות  באירועי  פגיעה  קוראים.  קולות  עבור  שמשמש  יב 

בתיירות.   יפגע  וזה  התיירותית  הפעילות  ממערך  חלק  הם  אלה  שאירועים  מזכיר  לציבור. 

שנה   140לדוגמא "פסטיבל הסרטים קצרים כרמל" או אירועי לסטדרה. כנ"ל לגבי חגיגות  

 לזכרון יעקב. 

 דרש לאירועים לקהילה הדתית לאומית.  לא ברור לי מדוע לפגוע בתקצוב שנ

סעיף חדש שהנהלת המועצה הטמיעה לצורך פעילות ואירועי הוקרה לחיילי צה"ל ומילואים, 

איך אפשר לבטל אירוע כזה? זה לא חשוב בעינכם. תקצוב יום העצמאות כלל גם את מסיבת  

 מסיבה זו.   ₪ מסעיף זה ולא ברור איך תתוקצב 70,000הגלנגה לנוער ועכשיו קיצצתם 

יגר   ולמילואימניקי  –בועז  לחיילים  לבטל  האירוע  למה  מדוע  תוסיפו תקציב םלא ברור   ,

לחיילים  אירועים  לקיים  בכוונה  תפגעו  ואל  ורפואה  חרום  לצוותי  אירוע  לטובת 

 ומילואימניקים. 

 מבקש הבהרות בכל הקשור להתנהלות הכספית בנושא נאמני הקורונה.  –אריה פולק 

 כספים התקבלו רק לפני כשבועיים, עדיין אין פירוט בעבור מה התקבל הכסף.   –אבי הוסמן 

קובע שהוא זה  משרד החינוך  ממומנים על ידי משרד הבטחון.  נאמני קורונה    –פאנויאן    מרים

את מספר הנאמנים בהתאם לגודל ביה"ס. כל חודש העברנו דיווחים למשרד החינוך. אנחנו  

 לא יודעים איזה גל חדש יבוא ולכן נדרש לשמור על מסגרת תקציבית זו. 

כלי עבודה לפני  ניידים הם  טלפונים  ים. ראשית  למספר נושא  מבקשת להתייחס  –טליה מבור  

פעולות רבות. לרשות מקומית אין הרבה אפשרויות לתגמל  בו ליוצאים לשטח ונעזרים  הכל,  

תמרץ מצוא דרך ל עובדים. השכר לא מתקרב להשקעה היום יומית הנדרשת ולכן קיים צורך ל

 יחס הוגן ולפעמים גם בפעילות גיבוש וכיף. פרט לכך ישנו  באת העובד בהכשרתו המקצועית,  

בכ" מתמיד  אדםחוסר  מציגים  מקצועי  א  המועצה  מנהלי  אמיתית  .  לא  שבעיה  שנים  כבר 

מקבלת פתרון. הנהלת המועצה מצאה לנכון לתקצב זאת כנדרש. בכל הקשור לגינון, מחודש  

מנהלת חדשה לתחום הגינון, היא פעילה מאוד ומשדרגת את הגינות. קיים יולי האחרון נכנסה  

צורך לפעול בנושא גם במוסדות החינוך ולצורך כך נדרש תקציב וגם לצורך חרמוש שטחים 

₪ של הנהלת    420,000וחורשות . הינו בשנת שמיטה ולכן זו הדרישה. התקצוב בסך של  

₪ מהווה פגיעה ישירה בתוכנית    120,000ך  המועצה מגובה בתוכנית עבודה. קיצוץ חד בס

 זו. 

עודפת   אשפה  פינוי  מחייב  חוק  והוא  שנים  כשלוש  לפני  חלק  את  חוקק  לאסוף  המועצה 

 לכן לא ניתן לקצץ בסעיף זה.  מורכבתמסחרית לפי נוסחה מהאשפה ה
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ליאני   פינוי    –מאיר  מכרז  יישום  בנושא  שיפור  חל  האם  לדעת  בנושא המבקש  הן  אשפה 

ב קמע  ,קנסות והן בסוגיית התחייבות החברה הקבלנית במכרז לחיבור חכם של פחי האשפהה

על הפינוי לרבות  במחלקת איכות סביבה, שייתן נתונים  אחר ביצוע ומערך בקרה ושליטה  

הצמדת קוראי שבבים לפחים. טענתי במכרז שפעולה זו אינה ניתנת לביצוע ודעתי לא נשמעה  

תבסס על התקנת מערכת זו, צריך  מ הקבלן  והצעת המחיר של  מכרזים. היות  ה במהלך ועדת  

כפי שידוע לי לא נעשה דבר    .2019התקנת המערכת מיולי  היה לדרוש החזר כספי על אי  

  זה לעניות דעתי שחיתות ובזבוז כספי ציבור. ובעניין 

. באופן המבוקש  סיירתהפעיל  לא ניתן להמועצה התייחס ובטחון, קב"ט  הנושא  ב  –זיו דשא  

ובריכות למגזר החרדי. אני לא מבין מדוע מצד אחד  מבין שישנה בקשה לתקצב קייטנות 

מתקצוב צמחים    ₪  ₪30,000 מהוצאות משלימות בגינון, ומפחיתים    120,000מפחיתים  

? תקציב עבודות  ן₪ לנטיעת עצים. מה ההיגיו  30,000עונתיים ובאותה עת אתם מבקשים  

 משלימות הוא חלק מעבודות לחרמוש שטחים פתוחים.  

 זמני עד לאישור היטל השמירה.   התקציב לסיירת הבטחון הוא  –דודו ברנס  

 

 אריה פולק יוצא מחדר הישיבות.  •

 

 הישיבה.  תשעות, נדרש להצביע על הארכ 4בשל העובדה שחלפו   –זיו דשא 

 

 ך את הישיבה. ימאושר פה אחד להאר

 

 חדר הישיבות אריה פולק חוזר ל •

 

על ידי האופוזיציה ישנה פגיעה בתפקוד המועצה ובקהילה.   המבוקשיםבשינויים    –זיו דשא  

ללת של צורכי המערכת. ירידה לפרטים והבנה כואין  לא מדובר רק על נושאים של מדיניות.  

וחיילי   לחיילים  בהוקרה  ופגיעה  בדרכים  בבטיחות  פגיעה  העובד,  ברווחת  פגיעה  ישנה 

ופופוליסטי אני שוב פונה לחברת   המחפש כותרת בעיתון.  מילואים. מדובר בתיעדוף לקוי 

מצביעה עבור הצעה    הת מועצהמועצה תמי ברששת, איך עובדת ציבור שהיא גם חברת מליא

 שבפוגעת בעובדים ובתפקוד שוטף. 

בתוכנית המוצעת לא ניתן יהיה לערוך מסיבות סיום בבתי הספר לאור ההנחיות    –בועז יגר  

 החדשות של משרד החינוך.

סעיף מחלקת ההנדסה  ב לא מאוזן בשל קיצוץ  המתוקן  מבקש להבהיר שהתקציב    –אבי הוסמן  

 לא ניתן להצביע על תקציב לא מאוזן.  .הוצאות משפטיות נלוות ,₪ 200,000-ב

אני חושבת שכן צריך למצוא פתרון לעובד שייתן מענה לתחזוקת מוסדות    –תמי בר ששת  

לזכרון יעקב.     140מהקטנת סעיף החגיגות    ד לבתי הספר. כמו כן אני מסתייגתהציבור ובמיוח

עצה ולבסס את הסכומים המבוקשים תוך מתן  צריך להביא תוכנית נפרדת לדיון במליאת המו

 פירוט ותמחור. 
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, אני לא מבין, אם את מסתייגת מהסעיפים פונה לחברת המועצה תמי ברששת  –זיו דשא  

 שציינת מדוע את מצביעה בעד הצעה הפוגעת באופן ישיר בסעיפים חיוניים אלה. מה המטרה?  

אתם יוצרים סבסוד קייטנות וחוגים צריכים להיעשות רק לפי קריטריונים מקצועיים.  כמו כן  

לא שאלתם את התקציב.    העמסה תקציבית שלא ברור עם תנוצל. לא בדקתם בכלל את סעיפי

תקציב תמיכה בחוגים וקייטנות נמצא במחלקת המנהלים אם הם צריכים את התקציב הנוסף.  

הרווחה בשל הצורך לתת למי שזקוק נדרש באמת ולא לחלק באופן פופוליסטי כסף. זה חמור  

 מאוד. 

ב  התקצי   2020מראה בדיוק את התמונה האמיתית והמקצועית. בשנת    1843600780סעיף  

הגדלנו את התקציב    2021  -₪. לעומתו ב  59,000  -₪ והוצאה עמדה על כ   60,000עמד על  

₪    69,727ולחוגים עמדה על  תלקייטנו  ם₪ וההוצאה לסיוע על פי קריטריוני 110,000  -ל

בלבד, כלומר מתחת לרף הביצוע. אתם סתם מחלקים כסף ללא קריטריונים. יש מענה מקצועי  

 נו.  לנושא ואתם מתעלמים ממ 

אם   לכלל האוכלוסייה ללא מבחני הכנסה.את הקייטנות  הכוונה להקל ולסבסד    –מאיר ליאני  

₪ ומכאן    800,000עמוד על  י  יםליון ₪ אזי העלות לתושבי עלות הקייטנות אמור להיות מ

תיגזר השתתפות ההורים. מדוע לא נעשה עד היום דבר בעניין הורים יחידניים למרות שאושר 

 .₪ לקהילת הלהט"ב  30,000- ו  שנתיים  בשנה שעברה ולפני₪ לנושא    30,000בסך  תקציב  

₪ על מנת ליישם החלטת מליאה שהבאתי בדבר נטיעת   30,000הוספנו לסעיף נטיעת עצים  

  עצים שעד היום לא בוצע ולצערי לא נקראתי לדיונים בוועדה ייעודית לנושא. 1,000

יש מענה להורים יחידניים ויש גורם מקצועי במחלקת הרווחה שמנהל שיח עם    –זיו דשא  

 נציגות ההורים.  

 הסבסוד לא קשור לוועדת הנחות אלא לכלל הקייטנות.  –צילה רשף 

 עצוב שככה התקציב התנהל.   –בועז יגר 

יא באופן כללי אם צריך יעשו תיקונים בעתיד. לצורך איזון התקציב מבקשת להב  –צילה רשף  

 להלן:   כמפורט תקציב מעודכן

זה מראה בדיוק שלא עשיתם עבודה יסודית, אם אתם רוצים לקצץ מתקציב מסוים    -זיו דשא  

מה   לקבוע מדיניות, לשאול את המנהל המקצועי  או אמורים  כמי שמצביעים  עליכם  חובה 

זה את כל  .  המשמעות של קיצוץ ואם מוסיפים תקציב או פעילות חדשה האם נדרש התקציב

בדקתי מול מנהלים. כל המנהלים קיבלו בדיוק את התקציבים שביקשו בהתאם   ,לא עשיתם

 לתוכניות שהציגו.  
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 שם הסעיף  שורה   
 הצעת ראש

 רשות  

 הצעת 

 אופוזיציה 

 משמעות 

 כלכלית 

 10,000- 20,000 30,000 הוצאות פרסום לשכה  1611000550 1

 0 15,000 15,000 דמי חבר לשכה כנסים והשתלמויות  1613000780 2

 50,000- 240,000 290,000 הוצאות תקשורת   1613000540 3

 6,500- 38,500 45,000 מזכירות הוצאות פרסום   1613000550 4

 18,000- 17,000 35,000 מזכירות הוצאות אחרות   1613000980 5

 21,000- 85,000 106,000 שכר דוברות והסברה  1614000100 6

 44,000- 16,000 60,000 פרסום ושילוט   1614000550 7

 2,000- 3,000 5,000 הוצאות שונות דובר   1614000780 8

 10,000- 50,000 60,000 רווחת עובדים   1615002780 9

 15,000- 55,000 70,000 או״ש הדרכה והשתלמויות   1616000520 10

 7,500- 17,500 25,000 פרסום    - משאבי אנוש  1615000550 11

 67,000- 23,000 90,000 הוצאות שונות משאבי אנוש   1615000780 12

 2,000- 4,000 6,000 תקשורת רישוי עסקים   1713300540 13

 2,000- 1,000 3,000 הוצאות פרסום רישוי עסקים   1713300550 14

 4,000- 1,000 5,000 הוצאות רישוי עסקים   1713300780 15

 80,000- 0 80,000 רכב מחלקת בטחון   1722000530 16

 5,000- 1,000 6,000 הוצאות תקשורת )סים למצלמות ( 1721000540 17

 45,000- 5,000 50,000 אחזקת מערך המצלמות   1722100780 18

 1,000- 1,000 2,000 הוצאות אחזקה מערך השמירה  1722101780 19

  600,000 600,000 הוצאות משפטיות נילוות   1732000581 20

 106,000- 0 106,000 מנהל אחזקה מוסדות ציבור   1741000100 21

 70,000- 330,000 400,000 עבודות קבלניות דרכים   1744000750 22

 40,000- 70,000 110,000 הצטיידות שילוט ותמרור   1744000930 24

 70,000- 550,000 620,000 אירועים לאומיים   1751000780 25

 44,000- 280,000 324,000 חגים )חנוכה , פורים , שבועות (  1751000782 26

 80,000- 60,000 140,000 אירועים קהילה דתית לאומית   1751001780 27

 15,000- 65,000 80,000 טקסים ואירועים   1752000781 28

 250,000- 150,000 400,000 140חגיגות  1752001780 29

 0 50,000 50,000 אירוע הוקרה לציוותי הרפואה  1752002780 30

 300,000- 329,000 629,000 נאמני קורונה   1813207100 31

 30,000- 80,000 110,000 יוזמות ספורט  1829100780 32

 120,000- 300,000 420,000 עבודות משלימות גינון   1746001750 34

 30,000- 50,000 80,000 צמחים ופרחים עונתיים   1746002780 35

 125,000- 150,000 275,000 פינוי זבל מוסדות מסחרי  1712302751 37

 1,670,000- סה"כ    
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       אופוזיציה תוספות      

 105,000 105,000 0 רכב סיור בטחון   בטחון   1

 420,000 420,000 0 סיירים  בטחון   2

 170,000 210,000 40,000 פות מועצה בסבסוד קייטנות  תהשת מתנ״ס   3

 170,000 1,770,000 1,600,000 וועדת הנחות מתנ״ס ) לכלל הפעילויות (   מתנ״ס   4

 50,000 50,000 0 יטנות ובריכות  יהשתתפות בק מתנ״ס   5

 6,000 36,000 30,000 חבורת הזמר  מתנ״ס   6

 8,000 48,000 40,000 הרכבים מוזיקליים כולל מקהלה   מתנ״ס   7

 35,000 35,000 0 אירועי חגים  קהילה חרדית   מתנ״ס   8

 60,000 350,000 290,000 מענה רגשי לתלמידי תיכונים  -נוער   חינוך/שפ״י  9

 50,000 50,000 0 מענה רגשי לתלמידי יסודי   -חינוך יסודי  חינוך   10

 30,000 170,000 140,000 מוקדי פעילות ערב   -נוער   נוער  11

 20,000 115,000 95,000 רכז נוער חרדי   נוער  12

 תפעול  13

איכות   –בדיקות איכות מים במקווה המעיין 

 20,000 20,000 0 סביבה

 40,000 40,000 0 אחזקת דפיברילטורים  תפעול  14

 240,000 240,000 0 השתתפות בהסעות ניל״י וחורש   חינוך   15

 10,000 35,000 25,000 השתתפות בהסעות תיכון מל״ת  חינוך   16

 50,000 50,000 0 פרויקט הילה  חינוך   17

 15,000 60,000 45,000 1842400780צ. מיוחדים למשפחה  שירותים חברתיים  18

 15,000 60,000 45,000 מניעת אלימות במשפחה  שירותים חברתיים  19

 10,000 135,000 125,000 (1842200780משפחות מצוקה בקהילה ) שירותים חברתיים  20

 30,000 30,000 0 נטיעת עצים   קיימות   21

 80,000 80,000 0 קבינט קורונה   קורונה 22

 15,000 15,000 0 וועדת קליטה ועליה  עולים  23

 21,000 21,000 0 וועדת ספורט   ספורט  24

 1,670,000 סה"כ    
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 המליאה. מבקש להביא להצבעה את התקציב שהוגש לאישור  –דשא זיו 

 

 סלומון. פנינהיגר, בועז ואנונו, מאיר דשא, זיו  -בעד  

 מאיר ליאני., אריה פולקברששת, תמי ברונר,  יהודה ברנס, דודו צילה רשף,  –נגד 

 

התקציב שהוצע על ידי ראש המועצה על בסיס עבודת הכנה של מנהלים ואושר    –זיו דשא  

ת התקציב לרבות השינויים שהוצגו על  בהנהלת המועצה, לא אושר. מבקש להביא להצבעה א

 ידי האופוזיציה.  

 

 , מאיר ליאני. אריה פולקדודו ברנס, יהודה ברונר, תמי ברששת, צילה רשף,  –בעד 

 זיו דשא, מאיר ואנונו, בועז יגר, פנינה סלומון. -נגד  

 

 החלטה: 

 האופוזיציה אושר.₪ כולל התיקונים של   190,488,000תקציב המועצה על סך 

 התקציב יועבר לאישור משרד הפנים. 

  

 

 

 

 
 רשם: דני ביתן 

 

 

 

 

 זיו דשא                              דני ביתן                                               

 ראש המועצה                       מזכיר המועצה                                             

 

 

 

 העתק: חברי המועצה 

 נוכחים           

 מחוז משרד הפנים, חיפה           

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


