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 17/12 – 15פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר  
 

 בחדר הישיבות. חתשע" חשווןב ד'  24.10.17 -ה שלישיהתקיימה ביום 
 

 ראש המועצה  מר זיו דשא                       משתתפים: 

   מ.מ ראש המועצה מר מאיר ואנונו                          

 ועצהסגן ראש המ מר יצחק בלה 

   חבר המועצה מר מישה בלומנפלד                   

 מועצהחברת ה גב' צילה רשף 

 חבר מועצה מר צחי ברוך 

 חברת מועצה גב' יפעת יהל 

 חבר מועצה מר מימון אוחיון 

 חבר מועצה מר מאיר אזוט                          

 חברת מועצה ריביק שניגב'  

 מועצה תחבר גב' פנינה סלומון 

   

 חבר מועצה מר אפרים צוק חסרים:

 חבר מועצה מר אריה פולק 

   

   

   

 מזכיר המועצה מר דני ביתן נוכחים:

 מר ניר שליו 

 עו"ד יוסי ברזלי

 סגן גזבר המועצה

 יועמ"ש

   
 

 

 סדר היום:

 

 בקשה לחיוב ממלא מקום ראש המועצה.  –שימוש ברכב מועצה  .1

 ף הפייסבוקמימון פוסטים בד .2

 טיפול באתרי הנצחה .3
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 מבקש בהזדמנות זו לציין מספר דברים: –זיו דשא 

של ישיבות המועצה נערכה היום לבקשתי בדיקת סאונד למערכת ההקלטה  .א

 .התקינ יא נמצאהבחדר הישיבות וה

במסגרת יום הנקיון הבינלאומי, יצאו עובדי המועצה למבצע נקיון במספר  .ב

 מקומות בישוב.

 3 תינוקות עד גילפתח היום מקום בלב, מרכז למשפחה אשר ייתן מענה לנ .ג

 .ולמשפחות צעירות

 

 נושא ראשון:

 

 מבקש מצחי ברוך להקריא את הבקשה.

נהל לא תקין בקרב נבחרי יזימון לכינוס ישיבה שלא מן המניין בנושא מ -צחי ברוך 

  .יםשימוש בכספי ציבור לצרכים פרטי. ראש המועצה וסגנו ,המועצה

שכר בכירים ומקבל  70% -מ ראש המועצה משתכר ב.מר מאיר ואנונו, בתפקידו כמ

 די חודש מהיום בו אושר מינויו.יעה מיק"מ נס 2,000

מר ואנונו החל לבצע שימוש ברכבי האיגום של המועצה תוך התחמקות מתשלום מס ועל 

מקבל תשלום כאמור(  ידי קבלת תשלום כפול בגין נסיעות אלה, חלקן בתפקיד )עליהן הוא

 וכל זאת תוך הפרה בוטה של החוק לאורך זמן ולא באופן חד פעמי.  - וחלקן פרטיות

כידוע, רכבי האיגום נרכשו לצורך משימות שוטפות של מחלקת הפיקוח ובזמן חירום הם 

משמשים את מחלקת הביטחון היישובי. על רכבים אלה לא מוטל מס כפי שמוטל על 

 לי תפקידים סטטוטוריים במועצה.רכבים צמודים לבע

לחודש יולי ובו דרישה להסביר את מעשיו אלה, עד  12 -על אף מכתב שנשלח אליו ב

 היום לא התקבלה תגובה רלוונטית מהותית, אלא תגובות בנוסח "מכתבך התקבל".

מלבד אלה, נתקבלו מכתבים מעובדי מועצה, הכפופים לראש המועצה ולממלא מקומו, 

בין" את השימוש הלא חוקי הנעשה ברכבים אלה. נראה כאילו מכתבים אלה המנסים "להל

 הוכתבו מראש ע"י מאן דהוא.

לחודש יולי, ביקשנו את התערבותו ובדיקתו האישית של ראש המועצה )שהיה  19 -ב

 מכותב לכל שרשרת המכתבים מלכתחילה(. קיבלנו תגובה האומרת כי הנושא ייבדק.

חודשים  3ת פומביות לנושא בעת הזו, ומתוך רצון כי אחרי על אף רצוננו להימנע מלת

מאז נחשף הנושא על ידנו יחזיר מר ואנונו את הכספים לקופת המועצה באופן עצמאי כיאה 

הסתבר שהטיפול ״הסתיים״ בדיווח לקוני של ראש הרשות אשר קבע כי  לאיש ציבור,

רואים מקרה זה בחומרה , נושא שימוש ברכבי מועצה יחודד לכלל העוסקים בדבר. אנו 

 משטרה, שלטונות המס ועוד. מקרה אשר לו השלכות רבות באגפי אכיפת החוק הכוללים:

 יש, מטעם הממונה על המועצה במחוז לנושא התייחסות של משרד הפנים נהיש –זיו דשא 

בו צויין כי הבקשה נעשתה בתיאום עם אורן פרץ  18.7.17 -התייחסות של אורן פרץ מה

אורן פרץ נענה בעבר לבקשות של עובדים  השימוש ברכב המחלקה. ותאפשריע הצאשר 

רבים במערכת להשתמש ברכבי המחלקה בהתאם לצורך וזאת בהתאם לרשימה שהועברה 

גע בתפקוד לא פוהדבר וזאת לאחר שנבדק ש ,מ.מ ראש המועצהל ע ואלי, כך גם לגבי סי

 ויין, . גם מארקכבי המועצהשלא מאפשר שימוש ברלא מכיר איסור אני המחלקה. 

והנחה לקזז משכרו של מ.מ. ראש המועצה את הסכום התייחס לנושא  ,ממשרד הפנים

 ., אם בוצע שימוש פרטי ברכבהמחלקה בשל שימוש ברכבהנדרש 
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 מבקש הבהרות מדוע לא שולם. –צחי ברוך 

מי שרלוונטי ובוצעה פניה לכל  הנושא בטיפול מול חשבת השכר והגזברות –מאיר ואנונו 

 .לבדוק תשלום

רכב כאשר הוא מקבל מועצה לא מקובל שמ.מ ראש מועצה יבקש מעובד  –צחי ברוך 

 אחזקת רכב בעיקר כשלא מדובר באירוע נקודתי. לא ניתן להשוות בין עובד מועצה לנבחר

משרד הפנים מדגיש שאסור להשתמש ברכבים ש הרי יןיו. לגבי המכתב של מרק ציבור

 ים.לצרכים פרטי

 ימים בהם השתמשתי ברכב. 10של בהיקף אני דיווחתי על כל התאריכים  -מאיר ואנונו

 .ושהדבר לא פוגע במחלקה אמר לי שאני יכול לקחת את הרכבפרץ אורן 

 ? מבקש לדעת האם הוחזר הכסף כנדרש –צחי ברוך 

גזברות טיפול ההנושא ב ,2.10.17 -הבקשה הועברה לחשבת השכר ב  –אבי הוסמן 

 כמה לחייב.ברובים נדע ובימים הק

הועברה לראש מדובר בנושא מהותי ונדרש לקחת אחריות. ברשימה ש –צילה רשף 

בין לא ניתן להשוות  היות? שהשתמשו ברכב המועצה  נבחרי ציבור םהאם ישנ המועצה

 .לנבחרים עובדים

 .ברשימה אין נבחרי ציבור –זיו דשא 

. דרשנו תשובה במייל לפני מספר לא קשורה לעניין החוקיםאי ידיעת  –צילה רשף 

 חודשים.

שאשלם על כך לאורן פרץ מהיום הראשון שקיבלתי את הרכב אמרתי  –מאיר ואנונו 

בנושא. ישנם דברים נוספים שאנחנו  חוזשהרכב נמצא אצלי. היו התכתבויות עם המ

   .ביום יום עוסקים בהם

 

 מבקש להצביע. –זיו דשא 
 

 ותעיהנסעבור מ ראש המועצה מר מאיר ואנונו יחזיר לקופת המועצה .מ – הצעת החלטה

שקיבל מיום היבחרו ועד היום עפ"י הרישומים במחלקת שכר ואשר דווחו למס הכנסה. 

כמו כן, יתבצע דיווח על ידי מחלקת הגזברות למס הכנסה על השימוש ברכבים וישולם מס 

על אלה, החל מיום זה ואילך לא יבוצעו  מ ראש המועצה באופן אישי. נוסף.כחוק ע"י מ

 עה.ינסיעות ברכבי איגום ע"י נבחרי ציבור המקבלים הוצאות נס
 

   צחי ברוך, מאיר אזוט, מישה בלומנפלד, צילה רשף, יפעת יהל. –בעד הצעת ההחלטה 

 אוחיון מימון, פנינה סלומון, איציק בלה, ריביק שני.זיו דשא, מאיר ואנונו,  –נגד 
 

 נדחית.ההצעה 
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 :שנינושא 
 

בנוסף לנושא שלעיל הועברו לראש . מימון כספי שלא כדין ,היד הנעלמה -צילה רשף 

המועצה מספר מסמכים בשלושת החודשים האחרונים בדבר יד נעלמה אשר מממנת באופן 

מועצה מקומית זכרון יעקב שהינו דף ציבורי לכל  קסבויפיסמוי פוסטים פוליטיים בדף 

לו עועניין. כל בדיקה בכרטסת הוצאות המועצה אשר מתועדת במשרד סגן הגזבר ה דבר

 מבקשת לדעת מי מימן את הפוסטים האלה. חרס במציאת מקור הכסף למימון.

 

עלה נושא דף פייסבוק במועצה הקודמת, , 15.2.15 -מליאה מההכנה לבישיבת  –זיו דשא 

ישיבת הכנה למליאה בות חודשית. על לרבות, הוגדרה התקשרות כפיילוט של המועצה

, דבר לא בנוהל יועציםלהפעיל את דף הפייסבוק  תםעלה גם הנושא לדיון כך שהחלט

השבתי ו מכספי האישילשאלתך, הפוסטים מומנו . ברור ולא מקובל להתקשרות מסוג זה

 . , יש כאן מחזור של נושא שדנו בו והתקבלה תשובהעל כך בשאילתה שהועברה בעבר

 

 מבקש להצביע. –שא זיו ד

 

ימים לחברי המועצה את זהות הגורם ששילם  7ראש המועצה יציג תוך  - הצעת החלטה

מקומית זכרון יעקב מתחילת המועצה של הסבוק יפיהכסף עבור מימון פוסטים בדף 

 הקדנציה בה הוא מכהן כראש רשות .

 

   שף, יפעת יהל.צחי ברוך, מאיר אזוט, מישה בלומנפלד, צילה ר –בעד הצעת ההחלטה 

 זיו דשא, מאיר ואנונו, אוחיון מימון, פנינה סלומון, איציק בלה, ריביק שני. –נגד 
 

 ההצעה נדחית.
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 :שלישינושא 
 

לאחרונה נתקלנו באופן מביש . אחזקת מוקדי הנצחה ע״י ילדי בתי הספר -צילה רשף 

  זקת גן ירון.טיפול ואחהבפניית משפחת אמיתי בנושא חוסר 

 יהיו מעורבים בנושא.תלמידים יהיה נכון ש –ריביק שני 

במכרז הגינון נו כלול יאמדובר בנושא רגיש, רבים בארץ חשופים לשכול, הגן  –זיו דשא 

בגן ירון פעמיים מחלקת איכות סביבה מטפלת הכללי יחד עם זאת מקבל טיפול מעת לעת. 

ות דרך האגף לחינוך סביבתי. במכרז הגינון סביבה עשתה פעילהמחלקת איכות  .בשבוע

ממליץ שבנוסף להחלטה המוצעת . המפרט כך שיכלול נושאים נוספיםהבא נפעל לעיבוי 

לשתף את מחלקת החינוך ואיכות הסביבה באופן הטיפול באותם אתרים, כך גם רכזת 

  מתנדבים ורכזת נוער.
 

 

 מבקש להצביע. –זיו דשא 
 

ה תמפה את אתרי ההנצחה אשר נמצאים בקרבת בתי ספר הנצחהועדת  - הצעת החלטה

ובכך ילדי בתי הספר יקחו חלק בשמירה וניקיון אתרים אלו ואף במתן התראה למועצה 

כמו כן לאחר מיפוי  במקרים בהם תזוהה הזנחה או לחילופין בעיה אשר מחייבת סיוע נוסף.

ת הסביבה, מתנדבים ורכז האתרים יבנה צוות עבודה הכולל את נציגי מח' החינוך, איכו

 הנוער לקביעת נהלי עבודה לטיפול באתרים הממופים.

 

 הבקשה מאושרת פה אחד.

 

 

 

 

 
 

 

 רשם: דני ביתן

 

 

 זיו דשאדני ביתן                                                                                   

 ראש המועצה  מזכיר המועצה                                                                        

 

 העתק: חברי המועצה

 נוכחים          

 מחוז, משרד הפנים, חיפה ן, קצימר מרק ויין          

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


