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 15/20 – 16פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר  
 

 י"ט באלול תש"ף בחדר הישיבות.  8.9.20 -התקיימה ביום שלישי ה
 

 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים:  

 מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  

 חברת מועצה  גב' צילה רשף 

 חבר מועצה                      מר מאיר ליאני        

 חברת מועצה    גב' משכית לאופר                   

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

 חבר מועצה  מר יהודה ברונר  

  חבר מועצה  מר אריה פולק  
 חבר מועצה  מר דודו ברנס  

 חבר מועצה   מר בועז יגר                         

 צה חברת מוע גב ברששת תמי  

   

 סגן ראש המועצה  מר צחי ברוך   חסרים: 

 חברת מועצה  גב' פנינה סלומון  

   

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 גזבר המועצה  מר אבי הוסמן  
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 סדר יום: 

 

 . 2020אישור תקציב   .1
 

 .2020את תקציב   ש להביא לדיוןמבק –זיו דשא 

הוסמן   התקציב לשנים    –אבי  נתוני  את  לחצי השנה הראשונה  2019-ו  2018מציג  נכון   .

ו שינויים. מתחילת השנה עובדים על פי המועצה מאוזנת אולם לאור אירועי הקורונה ייתכנ 

 מיליוני ₪. מציג נתונים מרכזיים. 173.09. התקציב שבא לדיון עומד על  1/12

מ  –דשא  ו  זי יותר  לפני  המועצה  לחברי  הועבר  סדרי    10-התקציב  משקף  התקציב  ימים. 

יפור  עדיפויות. יש פעולות שאנו מחויבים להם. מיקדנו תוספות לעבודות קבלניות שונות לש

השירות והתשתיות, הכוונה לתת מענה מהיר יותר לפניות. חיזוק התיירות, הדברה, הוצאה 

ורה, רכב טיאוט נוסף לשיפור חזות המושבה. נעשו פעולות  לפועל של החלטות ועדת תחב

 רבות של התייעלות.  

רשף   וכו׳   -צילה  יעדים  הצבת  עבודה,  תוכנית  חזון,  של  יוצא  פועל  הינו  התקציב  , ספר 

אין ביטוי   בהעדר תוכנית עבודה ובהעדר הגדרת יעדים לא ניתן לדון כלל בספר התקציב.

שיפור פני הישוב, נושאים שמועלים ביתר שאת על ידי בספר התקציב לבעיית התברואה ו

על הדעת. אין ביטוי התושבים. פגיעה בתקציב פינוי האשפה ובתקציב הגינון אינו מתקבל  

הצ למנועי  התקציב  ולאזור  בספר  היין  לפארק  התייחסות  אין  המושבה,  של  מיחה 

זמארין בספר התקציב לעמותת  מענה מספק  אין  , האוכלוסייה  התעשיה/תעסוקה המשותף. 

לגדול   צריך  זמארין  תקציב  שהוא.  כפי  נשאר  העמותה  תיקצוב  אך  במושבה  גדלה 

אין   התושב.  לרווחת  תמשמעותית  תוספת  אין  המגזרים  בכלל  נושר  לנוער  קציבית  מענה 

שהובטח, כפי  הגימלאים  לתחום  משבר   משמעותית  בימי  וסגנו  רשות  ראש  שכר  להעלאת 

כפי שבא לידי ביטוי בספר התקציב. ראוי כי נבחרי ציבור  קורונה אין לגיטימציה ציבורית  

וולונטרי על העלאת שכרם   יתנו דוגמא אישית כפי שעשו שרים וח״כים רבים ויוותרו באופן

זו.   משבר  מישיבת   2בשנת  נעדרו  המועצה  ראש  של  הקואליציה  מטעם  מועצה  חברי 

 ועצה הציג. המועצה, היעדרות שמעידה על אי אמון בתקציב המועצה שראש המ

שואבת את הכסף מהכיס תוכנית ההתייעלות כפי שהיא מתבצעת בשלוש שנים האחרונות  

ולא   לצמצם את השומן בתוך הארגון  עליו  להתייעל  נדרש  כל אחד מאיתנו. כשארגון  של 

בסך   חריגה  ארנונה  העלאת  ע״י  התושב  של  לכיס  בתוך    4%להיכנס  נכסים  סקר  ולבצע 

 בי לבקש העלאת שכר לראש הרשות וסגנו. וכשמגיע דיון תקצי  הבתים

 ככה לא מתייעלים !

ים שפורטו לעיל הוחלט על ידי רוב חברי המועצה לא לאשר את התקציב כפי  לאור השיקול

 שהוצג, על ראש המועצה לבצע שיעורי בית ולהביא לשולחן המועצה ספר תקציב מעודכן . 

ה קריטית, לא רואה בספר התקציב  תפקיד הגזברות לבחון את הצרכים בתקופ –מאיר ליאני 

ידי בתקציב  לסוגיות שהועלו ע  שקיפות. אין תשובות כנגד  2019ל  . יש להפעיל סנקציות 

קבלנים שלא פועלים בהתאם לחוזה. נדרשים נתונים בכל התקופה של הסגר בכל הקשור 

 להכנסות המועצה. יש להוציא לפועל החלטות ועדת תחבורה. נדרשת התייחסות לסוגית 
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שכולל את בעלי    בכל הקשור לכ"א,  אין מבנה ארגוניהעברת ביה"ס התיכון לניהול חיצוני.  

התפקידים. חסר פירוט הוצאות בעמותת זמארין. בתקופה כזו בו נדרשת צניעות, לא נכון  

. כל הנושאים שפירטתי מונעים ממני 2021-לבוא בדרישות שכר. נושא שכר צריך לדון ב

 יב. הערותיי יועברו על מנת לקבל תשובות. להצביע בעד התקצ

ברונר   את    –יהודה  קיבלתי  אתמול  את רק  לנתח  שלי  ביכולת  פגע  באקסל.  התקציב 

מליון ₪, נדרש    3.5-התקציב. מבקש הבהרות לפער שמצאתי בתקציב הרווחה שעומד על כ

 פירוט. 

 יש מעבר בין סעיפים. בסה"כ תקציב הרווחה אין שינוי. –אבי הוסמן 

ת בנושא השכר הרי שלא מקובל לאשר העלאות שכר בתקופה כזו. משקי בי  -ה ברונר  ודיה

רבים נפגעו. יש לוותר על תוספות שכר. אין בתקציב אופק אלא רק לסגור את השנה. אין  

למקבלי   שקופות  שהן  אוכלוסיות  יש  מקדמים.  מה  החלטה  אין  הישגי,  לספורט  התייחסות 

 ההחלטות.  

אחרונה ויוצאים ממסגרות חינך. נדרש מקור של  אנשים רבים נפלו בתקופה ה  –דודו ברנס  

 ₪ לטפל בצעירים האלה. העיסוק העיקרי שלי הוא סביב הנוער.  300,000לפחות 

פולק    אין    -אריה  רשמיים.  שאינם  מוכרים  חינוך  מוסדות  של  לתחזוקה  התייחסות  אין 

בי מזגנים,  השמירה,  למימון  כל  התייחסות  של  ההקצבות  את  לבדוק  יש  השומרים.  תני 

הז  לבדיקה  זמן  מידי  יותר  ממתינים  החרדי,  במגזר  את  הילדים  לאשר  מתכוון  לא  לכן  ו. 

 התקציב.

יש בידי סיכום של הממונה על המחוז בו הוא מציין לשבח את המועצה על כך   –זיו דשא  

רון יעקב כרשות יציבה.  הדבר יוביל לאפשרות להכריז על זכ  ,שעמדה בתוכנית ההתייעלות

כולל   בחירות  בשנת  גם  קשה  מהלך  שעשינו  בכך  לשבדה  העוגאה  תעריף יש  את   עלות 

וה סשארנונה  דפנה  יהיה  זרי  על  נחים  לא  אנחנו  נכסים,  סקר  לפועל  הוצאנו  נכסים.  קר 

 פועלים באופן אחראי וממשיכים לדאוג לייצב את המערכת.  

 ועדת כח אדם וממונה על המחוז.  כל משרה שנוספת נדרש אישור של  -כ"א 

לא נכון. המדינה לא מקדמת את הנושא, ולא אישרה את האשכול שלנו.  מה שנאמר   -אשכול

 ש שיתופי פעולה ישירים בין רשויות.  י

ועסקים   תעסוקה  מול  מקצועי  צוות    -פארק  משותף  חוזה  ורמ"י הוף  ח מ.א.  מקדם   כרמל 

התנגדויות  לשמוביל   היו  רמ"י.  מול  השלמת  חתימה  לאחר  לשיווק  תכנון  יש  כרגע  בעבר 

על   טיפול בתשתיות  לבצע  נדרש  לתב"ע.  התנגדויות  לבצע מנת  שלב  וכן  דלק  קווי  להזיז 

  יש צורך בהסכם פיתוח עם המינהל   ךלשם כ  ,₪  עשרות מליונישל  קף  יויות בההעל   .מחלף

 .  קדם נושא זהאנו פועלים ל .דכון חוקי עזרמימון חיצוני וכן התאמה ועל

לאור המצב, עמותת זמארין מקבלת משאבים נוספים. יש פעוטון וצהרונים שהם גרעוניים 

רון לציבור הרחב. בפארק היין יש צו הפסקת עבודה שלא תלוי בנו, גורם  אבל מהווים פת

לעיכוב בבניית תחנת שאיבה ולפגיעה באיכות החיים של תושבים ברחוב השומר הממתינים 

 יש תקציב למנהלת והמנהלת פעילה. וקווי הסניקה.  שנים לבניית תחנת השאיבה

שרה כפי שהיה עד היום,  מ  50%היקף של  מבקר בלמשרת  יצאנו למכרז    -מבקר מועצה  

לוועדת בחינה היא בוטלה בשל תקופת הקורונה.   מועד למועמדים 17.3.20-בשנקבע  רחלא

 צא מכרז חדש. . ייהמשר 100%-לדרש לעלות  את עמדתו ומשרד הפנים בינתיים שינה 
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בכל הקשור לעדכון השכר, אני עומד מאחורי ההחלטה לעדכן את השכר לאחר שנים של  

בהיקפים   כספיים  מויתורים  כבר  ויתרנו   .₪ אלפי  מאות  שהיינו   2018-של  השכר  על 

אמורים לקבל. מבקשים לקבל שכר שמגיע על פי דין. גם עובדים בכירים ממתינים שנים 

שמגי שכרם  לטיפול  לעדכון  נוער  רכז  העסקת  בחשבון  נלקח  בתקציב  בדין.  להם  ע 

 וצי קיץ. באוכלוסייה דתית, כנ"ל לנוער החרדי. יש התייחסות להצטיידות ולשיפ

בימים אלה  נערכ  להקצבות  לגבי    ה בדיקת  נהריבהתאם  עלו בכחוק  הוצאות הרווחה   .-  2 

 מליון ₪ לפעולות.  

היה אמור להיות חשב מלווה או ועדה קרואה המועצה הייתה בפשיטת רגל    –מאיר ואנונו  

אבל ייצבנו את הישוב בזכות מאמץ של הסובבים את השולחן, הרכב מנצח לא מחליפים.  

לע שינויים אפשר  שנעשו  בחשבון  לקחת  יש  אבל  המוצע  בתקציב  שינויים  מספר  שות 

דים  דרסטיים  בניהול ובתקציב כך שאי אפשר להגיד שאין אופק. יש אנשי מקצוע שמקפי

 לשמור על מסגרת תקציב מאוזנת. 

במגבלות הקיימות התקציב מתחשב במגוון רחב של נושאים ויש גם תוספות, לא    –זיו דשא  

להוסי שע ניתן  כפי  לתשתיות,  לדאוג  יש  תקציבי.  מקור  ללא  פעולות  שיפור בנו  ישף 

וגינות    ספורט, בירכה, הצללות, גני משחק ריבוד כבישים, השלמות גינוןה המוזיאון, אולם  

 ועוד. חדשות, הסדרת כיכרות 

 

 

 החלטה: 

 . ₪אלפי  173,088עומד על התקציב המוצע 

  

 , בועז יגר. זיו דשא, מאיר ואנונו, משכית לאופר -בעד אישור התקציב   

יהודה ברונר, צילה רשף, מירב ברששת, קרן איילי, מאיר ליאני, דודו ברנס, אריה    –נגד  

 פולק.

  

 התקציב לא מאושר 

 

  .שיבחנו הערות חברי וחברות המליאה רחיזומן דיון נוסף לא  - ו דשאזי

 

 
 רשם: דני ביתן 

 

 

 זיו דשא                              דני ביתן                                               

 ר המועצה ראש המועצה                       מזכי                                            

 העתק: חברי המועצה 

 נוכחים           

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

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

 


