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 21/20 – 16פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר  
 

 ט"ז בחשון תשפ"א בעמותת זמארין.  3.11.20 -התקיימה ביום שלישי ה
 

 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים:  

  מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  
 סגן ראש המועצה  מר צחי ברוך  

 חברת מועצה    גב' משכית לאופר                   

 חבר מועצה   מר בועז יגר                         

 חברת מועצה  גב' פנינה סלומון  

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

 חבר מועצה  מר יהודה ברונר  

 חברת מועצה  גב' צילה רשף 

 חבר מועצה                             מר מאיר ליאני 

   

  חבר מועצה  מר אריה פולק  הצטרפו: 
 חבר מועצה  מר דודו ברנס  

   

 חברת מועצה  גב' תמי ברששת  חסרה: 

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 מהנדס המועצה  מר אהרן דינור  

 המועצה גזבר  מר אבי הוסמן  

 ס. גזבר המועצה  מר ניר שליו  

 מנהלת משאבי אנוש  גב' יעל סוקולר  

 

 סדר היום:

 

 . 2020אישור תקציב  .1
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 . מבקש לציין העברה תקציבית במספר סעיפים.  2020המשך ישיבת אישור תקציב    –זיו דשא  

 

 שבידי חברי המליאה כדלקמן:  מצ"ב בקשות ראש המועצה לעדכון התקציב המוצע

 

  - יורד ל תקציב סופי₪, עדכון  50,000 כיסוי גרעון שנצבר 1999200980להעביר מסעיף 

127,000   .₪ 

  155,000 -הוגדל ל  תקציב סופי ₪  50,000ר וצעירים  טיפול בנוע  1847100780 לסעיף

 .₪ 

 

 להעביר מסעיפים: 

 ₪.  55,000 סופי₪ סכום   5,000 קיטון של  לשכה הוצאות פרסום 1611000550

 ₪.  7,000 סופי₪, סכום   3,000קיטון של  י חבר וכנסיםדמ 1611000780

 ₪.  8,000סופי סכום  ₪   2,000קיטון של  סדנאות מקצועיות עובדים 1615001780

 

הוגדל  סופי    סכום  ₪ )חינוך סביבתי(  10,000סה"כ   חינוך סביבתי 1870003780לסעיף  

   .₪ 46,000 -ל
 

 אריה פולק מצטרף לישיבה.  •
 

קיבלתי חלק מהתשובות מהגזברות, מבקש להשלים שאלות נוספות בנושאים   –יהודה ברונר  

 הבאים:

מזכירות, מנגנון, ביטחון ופיקוח, רכב מח' ביטחון, אחזקת רכב לקב"ט, עלות שכר שמירה  

ביטחונית, עלות רכבי שמירה, תכנון ובניין עיר תוספת תקציב, סעיף שכר תאורת רחובות, 

חגיגות ואירועים לאומיים, מנהל שירותים חקלאיים, פעילות תרבות, הצגות, ספורט, שכר  

וסגנו.   מועצה  ואיכות  ראש  רווחה  בנושא  גם  כך  תשובות,  התקבלו  חינוך  בנושא  שאלות 

 סביבה. 

.  י רשויות אושרה תוספת שכר לראש  2018בנושא שכר ראש הרשות במהלך שנת    –זיו דשא  

₪. כיום מבקש לתקן את    170,000-על תוספת שכר בהיקף של כ  נוויתר   בשנתיים הקודמות

וע בחוק. מאיר ואנונו ויתר על חלק מהתוספת  השכר ולקבל את מה שאני אמור לקבל כפי שקב

לסגן ראש המועצה,  רכב  לגבי  חוק.  פי  על  לו  לקבל את מה שמגיע  הוא מבקש  גם  וכיום 

 מבקשים להמיר את אחזקת הרכב ברכב צמוד.  

עונה על שאלות בנושא שכר נבחרים ותנאים נלווים, ומציינת כי ראש המועצה    –יעל סוקולר  

עדכון שכר נבחרים כדוגמא אישית בשנות    3/18ת לפי חוזר מנכ"ל  וסגנו ויתרו על התוספ 

מגובה   50%ההתייעלות. ראש המועצה ויתר על התוספת המלאה. סגן ראש המועצה ויתר על  

₪ כולל עלות מעביד. עדכון שכר נבחרים   170,000  -התוספת. חסכון לרשות בשנים אלה כ

וחוזרי מנכ"ל,   עדכון שכר ראש המועצה אינו דורש  נעשה בהתאם להנחיות משרד הפנים 

כגון   נלוות  לרבות  המועצה  ראש  סגן  עדכון שכר  אישור  הקדנציה.  במהלך  מליאה  אישור 

ואחזקת רכב מאושר בתחילת קדנציה כל שינוי או עדכון בשכרו של   השתתפות בהוצאות 

 רכב. הסגן דורש דיון נקודתי ואישור מליאה על כל סעיף לרבות סעיף רכב צמוד חלף אחזקת  
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הגידול בשל תשלומי פרישה לעובד וקליטת עובד במחצית    –שכר תאורת רחובות     רכיבי

נוצר גידול בסעיף שכר. מסבירה על הסכמים קיבוציים המשפיעים על ממוצע   2019שנת  

 . 2020שכר בסקטורים מסוימים בשל תשלום פעימות עד סוף שנת  

בשל תשלומי פרישה לעובד וקליטת עובד במחצית  הגידול    –שכר תאורת רחובות     רכיבי

מסבירה על הסכמים קיבוציים המשפיעים על ממוצע .  שכרסעיף  נוצר גידול ב  2019שנת  

 . 2020שכר בסקטורים מסוימים בשל תשלום פעימות עד סוף שנת  

 

 דודו ברנס מצטרף לישיבה.  •

 

את נושא תקציב המים והחשמל שהמועצה משלמת עבור עמותת   מבקש לבחון  –מאיר ליאני 

 זאמרין.

 משיב בנושא עמותת זמארין, חגיגות ואירועים.  –ניר שליו  

סוקולר   רכב    –יעל  ומקבל אחזקת  צמוד  על רכב  ויתר  .  2019שנת  החל מקב"ט המועצה 

ב לא  אליי,  מופנית  להיות  צריכה  לא  השאלה  מינהלתי  ברכב  שימוש  אופן  תחום  לעניין 

 אחריותי.

 יש שימוש ברכב הבטחון לצרכים פרטיים. –צילה רשף 

ביתן   יחנה    –דני  הנחיה שהרכב המנהלתי  ויש  להיות לצורכי בטחון בלבד  השימוש אמור 

 מנהלתי.   1רכבים מבצעים ורכב  3בחניוני המועצה בסוף יום עבודה. אושרו  

קשור לשימוש שנעשה ברכב שימוש פרטי ברכב המנהלתי הוא אסור. בכל ה  –יוסי ברזלי  

 הוא צריך להיות בהתאם לאגרת השמירה שאושרה.  

למזכיר המועצה    –זיו דשא   להעביר  יש  פרטי ברכב המנהלתי,  על שימוש  הוכחה  יש  אם 

לטיפול. הסיירת ואנשי הבטחון עושים עבודה טובה ומקצועית, עבודה מצילת חיים, כך גם  

 ודת הסיירת מבורכת ביחד עם מחלקת הבטחון. נטען על ידי גורמים בטחון חיצוניים. עב

 מבקש הסברים על סעיף ספורט עממי. –יהודה ברונר 

כנגד   – ניר שליו   רק  יועבר  כסף  זמארין.  ידי עמותת  על  לתוכניות שהוגשו  מוגש בהתאם 

 פעילות מוכחת.

מבקש שיוצג בפני חברי המליאה  מבנה ארגוני של המועצה. יש שיפור באתר   –מאיר ליאני  

. על מנת להביא את האתר לרמה גבוהה יותר צריך לגייס סטודנט שינהל  6- ל  3המועצה מרמה  

 באופן שוטף. 

לא יצא   ,המועצה תקצבה תקציב ליעוץ ארגוני שיסייע בבניית מבנה ארגוני  –יעל סוקולר  

 קורונה.הל אילוצי משבר בש  2020לפועל בשנת  

האתר עבר שדרוג משמעותי, מטופל ברמה גבוהה בניהול דוברת המועצה. דוברת    –זיו דשא  

 המועצה מזרימה מידע באופן שוטף לציבור במגוון מדיות.  

 מבקש הבהרות לגבי הכנסות מאגרת תלמידי חוץ. מבקש תשובה.  –מאיר ליאני 

 צאות תלמידי חוץ.יש כרטיס נפרד להכנסות והו –ניר שליו  

לא רואה התייחסות לטיפול באלימות נגד נשים. חייב להיות מספר טלפון זמין    –מאיר ליאני 

 לאירועי אלימות. 

יש כרגע תוכנית עבודה שתבוא לידי ביטוי בעתיד. סגירת סיירת הבטחון תמנע מתן    –זיו  

 ליזם.מענה מהיר לאירועי אלימות. בישוב כולל הפחתה משמעותית בארועי ונד 
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. מבקשת  61יש להביא לדיון נפרד את העלאת שכר הנבחרים כפי שמופיע בפרק    –צילה רשף  

 לציין כי ישנה ירידה יחסית בהשתתפות המועצה בחינוך, לא רואה תקצוב לכיתת מופת.  

 יש כיתת מופת אך אין צורך בתקציב נוסף בשלב זה.  –זיו דשא 

ן בתקציב מנועי צמיחה כגון  לא רואה התייחסות בתקציב לאלימות נגד נשים, אי  –צילה רשף  

פארק היין, אזור תעשיה, עידוד עסקים. בכל הקשור לסקר נכסים, תושבים לא מקבלים מענה 

 חייבים לתקצב עובד שייתן מענה לפניות.  

משיב לצילה רשף בנושאים שהועלו, ציין כי הסביר עוד בדיונים הקודמים על    –זיו דשא  

 נושא פארק התעסוקה ופארק היין.

 כמה משלמים בשנה לחברת השמירה עבור מוסדות חינוך.  –ה פולק ארי

 ₪. 1,568,000מופיע בהצעת התקציב    –אבי הוסמן 

 מבקש להצביע על התקציב לרבות העדכונים. –זיו דשא 

 

 החלטה: 

זיו דשא, מאיר ואנונו, משכית לאופר, בועז יגר,   -  -בעד התקציב לרבות עדכון כמפורט מטה  

 מאיר ליאני, פנינה סלומון, צחי ברוך. 

 יהודה ברונר, צילה רשף, קרן איילי, דודו ברנס, אריה פולק. –נגד 

 

 תקציב  ה ניעדכו 

 

שנצבר  199200980מסעיף    העברה .א גרעון  עדכון    50,000 כיסוי  ציב תק₪, 

  50,000טיפול בנוער וצעירים    1847100780 לסעיף₪.    261,000  -יורד ל סופי

 ₪.   155,000 -הוגדל ל תקציב סופי ₪

 

 מסעיפים: העברה  .ב

 ₪.  55,000 סופי₪ סכום    5,000 קיטון של  לשכה הוצאות פרסום 1611000550

 ₪.  7,000 סופי₪, סכום   3,000קיטון של  י חבר וכנסיםדמ 1611000780

  8,000סופי  סכום  ₪    2,000קיטון של    סדנאות מקצועיות עובדים  1615001780

 סכום   ₪ )חינוך סביבתי(  10,000סה"כ   חינוך סביבתי 1870003780לסעיף  ₪.  

  .₪  46,000 -הוגדל לסופי 

 

 אלפי ₪.  173,037עומד על  התקציב מאושר ו

  
 רשם: דני ביתן 

 

 זיו דשא                              דני ביתן                                               

 ראש המועצה                       מזכיר המועצה                                             

 העתק: חברי המועצה 

 נוכחים           

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

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


