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 18/31 – 15מספר  שלא מן המניין פרוטוקול מישיבה מליאה 
 

 תשע"ח בחדר הישיבות. סיוןב 'א 15.5.18 -ה לישיהתקיימה ביום ש
 

 

 ראש המועצה  מר זיו דשא                       משתתפים:

 מ.מ ראש המועצה   מר מאיר ואנונו                          

 חבר מועצה מר אריה פולק 

 חבר המועצה   מר מישה בלומנפלד                   

 חבר מועצה מר צחי ברוך 

 חברת מועצה גב' יפעת יהל 

 חברת מועצה גב' ריביק שני 

 חברת המועצה גב' צילה רשף 

 חבר מועצה   מר דוד סברדלוב                        

 חבר מועצה מר אפרים צוק 

 חבר מועצה             מר מאיר אזוט              

   

 סגן ראש המועצה מר יצחק בלה חסרים:

 חברת מועצה גב' פנינה סלומון 

   

   

 מזכיר המועצה מר דני ביתן נוכחים:

 יועמ"ש עו"ד יוסי ברזלי 

 מר אבי הוסמן 

 מר ניר שליו

 גזבר המועצה

 סגן גזבר המועצה

  רו"ח ניר נחמני 

 

 סדר היום:

 

 ת התייעלות.אישור תוכני .1
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 סדר יום:

 

 אישור תוכנית התייעלות. .1

 

 מבקש לברך את חבר המועצה החדש מר דוד סברדלוב. -זיו דשא

 

 דוד סברדלובהמועצה השבעת חבר 

 

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  – דוד סברדלוב

 במועצה. 

 

מועצה הגזבר, מזכיר ה, סגן המועצה המקצועי, גזבר מבקש להודות לכל הצוות –זיו דשא 

הכנסות בין הורו"ח ניר נחמני על העבודה שנעשתה לבניית תוכנית ההתייעלות. קיים פער 

בהן  לאחר שבוצעו פעולות התייעלות פנימיותגם  וזאת ₪מליון  5 -הוצאות של כלבין 

 10מימון עמד בהתחלה על הפער בין דרישות וצרכים לבין יכולת ₪. מליון  5 -קוצצו כ

דו"ח  משרד הפנים.הנחיות נדרשים לתוכנית התייעלות בהתאם ל אנו לאור זאת₪, מליון 

משרד הפנים והיה גרעוני. על ידי מראה כי תקציב משרד הפנים לא אושר  2013כספי 

תוכנית שאושרה לעמוד באבני דרך בהתאם להמועצה נדרשת במסגרת תוכנית ההתייעלות 

, העלאת ארנונה, פעולות ומדידה סקר נכסים מקצועי , בין הדרישות,שרד הפניםמעל ידי 

 .ועוד וולטאים-, יצור חשמל באמצעות תאים פוטובמח' שונות כגון אשפה וגינון התייעלות

מציג את תוכנית ההתייעלות כפי שאושרה במשרד הפנים. יש לפתור את  - ניר נחמני

. המועצה תקבל 2016נכון לסוף ₪ מליון  52 -כשעומד על  הגרעון המצטבר של הרשות

. הקושי העיקרי אבני דרך ולהתייעלותבהתאם לעמידה בהלוואות ₪ מליון  39 -כסך של 

  . לרעת המועצהנובע מהעובדה שהיחס הקיים בין ארנונה לעסקים לארנונה למגורים הוא 

לתושב הרשות  ההוצאה שלשניתנת לתושב, את עלות השירות ארנונה למגורים לא מכסה 

רמת לאקונומי גבוה מביא לדרישות -סוציוהמועצה ב. הכנסה מהתושבעולה בהרבה על ה

המועצה  2020. עד המועצה לא מקבלת מענקי איזון מהמדינהומאידך מחד  השירות גבוה

ההשקעה בחינוך היא מעל ומעבר . 2019שנת בלאיזון. רוב השינויים יחולו  תנדרש

. המועצה מעבר להעברות משרד החינוךבשנה ₪ מליון  18-כבהמועצה משתתפת  ,למקובל

סקר ך וערש ליכל חמש שנים  כך גם למח' לשירותים חברתיים.תוכנית אב לחינוך תידרש ל

 בדיקת שכר של כל העובדים לרבות פנסיונרים.לנדרש . בתחום כח אדם, נכסים

 . ניתן לפגוע בה ולא בכל הקשור לחינוךהמקומית הרשות  נדה של'יש אג –צחי ברוך 

    נתונים הוצגו בפני ועד הורים של התיכון.ה –זיו דשא 

כחלק מתוכנית ההתייעלות יש מסמך התחייבות של המועצה אשר מתואם עם  –אפרים צוק 

 משרד הפנים. מבקש מספר תיקונים בתכנית:

ד הפנים, שינויים אלו אינם רתיבדק האפשרות לשינוי הניסוח קלים בתאום עם מש .1

 דטוריים. השינויים בהמשך הינם מנדטוריים.מנ

אחוז מעבר  2%לכלל הנכסים בשיעור של  2019העלאת תעריפי ארנונה לשנת  .2

 .4%לשינוי מנגנון העדכון האוטומטי ולא יותר מ 
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העברת ניהול בתי הספר התיכוניים לידי רשת חינוך פרטית שאינה בבעלות  .3

, העברת תיכון פלך והישיבה 2019ר המועצה. מועד להעברת נהול התיכון ספטמב

 . 2020ספטמבר 

 

אין למועצה יכולת ומשאבים להחזיק מערכת חינוך יקרה כל כך. מאחר ואנו במשבר יש 

מר לציבור ההורים שיש צורך לעצור את ההשקעות האין וצורך לקבל החלטות אמיצות ול

 סופיות.
 

 זיו דשא ואריה פולק יוצאים מחדר הישיבות. •

 

ביא לפתרון. תלא ניתן להקריב את בית הספר התיכון. הפרטת בית הספר לא  –צילה רשף 

 נדרש להקים צוות חשיבה בשיתוף הגורמים המקצועיים.

, הנושא ייבחן ותוכן תוכנית מקצועית 2019בכל מקרה מדובר על ספטמבר  –מאיר ואנונו 

 לפעולה זו.

  

 לחדר הישיבות. יםחוזר –ואריה פולקזיו דשא  •

 

ת לא ניתן להכניס סעיף כזה לתוכני יש להגיש נייר מקצועי כדי לקבל החלטה. –וט מאיר אז

 .ההתייעלות

תיכונים ספר  בתיעלות הפעלת בתוכנית ההתייעלות הוא נושא  אחד הנושאים –זיו דשא 

 מחלקתמנהלת ל ,דן בנושא. צוות המקצועי של המועצה וזאת בהתאם להערות משרד הפנים

מדובר בניהול של  ם נדרשות החלטות קשות לאור המצב הכספי.החינוך יש השגות אול

תיכונים על ידי גורמים מקצועיים. צוותים מקצועיים ילוו את כל התהליך לרבות תוכנית אב 

 לחינוך.

פגע בתושבים, תוכנית התייעלות דורשת לשפר תההחלטה להפריט את התיכון  –צילה רשף 

הצגנו לראש המועצה תוכניות  י המחלקות.מבקשת להבין את עמדת מנהל .את התפוקות

עידוד , לעובדיםשניתנו תוספות שכר ביטול פקידים, תבעלי פיטורים של אחרות, כגון 

נמצא במקום גבוה התיכון ית הספר ב. לעודד פרישה של עובדים בפנסיה תקציביתפרישה, 

 בהצלחות שלו וזה עולה כסף.

רו"ח ניר נחמני, צוות הגזברות, מנהלי  בליווי מקצועי שלהוכנה התוכנית  –זיו דשא 

ל המנהלים, הוצגו . היו שני דיוני תקציב עם כושירותים חברתיים מחלקות, איכות סביבה

 תוכניות העבודה ודיוני עבודה פרטניים עם המחלקות.

  אירועי יום העצמאות.את לצמצם אפשר  –צילה רשף 

ו חשים כי הנאמנות שלנו אך אנ למועצה,קשה היא תוכנית התייעלות זו  –אריה פולק 

, הוראת הרבנים שליט"א ןבה ותלשולחינו מחייבת אותנו להתנגד לגזרות הכלכליות הטמונ

ובכל קואליציה שנהיה אני  אנו מחוייבים להיות נאמנים לשותפותהיא כי למרות הקושי 

על  מתנהגים בהגינות ונאמנות ולכן לא נתנגד לתוכנית. מאידך מכיוון שהתכנית מקשה

שולחינו, אנו דורשים כי אם התוכנית תגרום קושי בקהילה המועצה תעשה כל מה 

 שביכולתה לסייע לקהילה.
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חוקית לתקן את תוכנית ן וק, הרי שלא ניתצבהתייחס לדרישתו של אפרים  –צחי ברוך 

 ההתייעלות המוגשת.

בדיון  אתד עם זיח לכם, חלק מהחומר שחולקשהבקשה אינה מבין את הטענה  –יוסי ברזלי 

כל עוד  אחת מהחלופותוזו יכולה להיות  , זה חלק מדיון דמוקרטי,מועלים נושאים אגב דיון

כחלק את התיקון בלבד שמשרד הפנים יאשר מהנייר שהוצג למשרד הפנים ואין חריגה 

 מתוכנית התייעלות. לכן ניתן להביא להצבעה. 

מידע מוקדם ולכן לא נראה  תדורשמדובר בהערה מהותית. הפרטת התיכון  –צחי ברוך 

 שניתן לתקן את ההצעה ואת תוכנית ההתייעלות.

 מבקש להביא להצבעה כולל תיקונים. –זיו דשא 

 

 החלטה:

זיו  – אפרים צוק על ידי חבר המועצה שהוצגותיקונים עלות כולל היבעד תוכנית ההתי

 .שני דשא, מאיר ואנונו, אפרים צוק, אריה פולק, דוד סברדלוב, ריביק

 מישה בלומנפלד, צילה רשף, יפעת יהל, צחי ברוך, מאיר אזוט. –נגד 
 

 תוכנית ההתייעלות מאושרת כולל התיקונים כדלקמן:

אחוז מעבר  2%לכלל הנכסים בשיעור של  2019העלאת תעריפי ארנונה לשנת  .1

 .4%לשינוי מנגנון העדכון האוטומטי ולא יותר מ 

לידי רשת חינוך פרטית שאינה בבעלות העברת ניהול בתי הספר התיכוניים  .2

 המועצה. 

, העברת תיכון פלך והישיבה ספטמבר 2019הול התיכון ספטמבר ימועד להעברת נ .3

2020 . 
 

 

 שם: דני ביתןר

 

 

 דני ביתן                              זיו דשא                                               

 המועצהמזכיר המועצה                       ראש                                             

 העתק: חברי המועצה

 נוכחים          

 מר מרק ויין, קצין מחוז, משרד הפנים, חיפה          

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


