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 שמוליק שמחון:
רוצה לומר שני דברים קטנים. אף פעם לא היה דבר כזה שישיבות המועצה מוגבלות  אני

מראש בזמן. זה כבר קרה פעם אחת. אני מבקש שזה לא יקרה שוב. דבר שני, בעיתון השבוע 
 , התקבלהתב"ר שנוגע לבריכת חנה סנשתקציב קים שפרסמתם. הופיעו דברים לא מדוי

בקדנציה הקודמת ולא בזו. אתה לא יכול לקחת לעצמך את הקרדיט על כך. זה בזכות 
 האופוזיציה של הקדנציה הקודמת שנלחמה. צריך לדייק בפרסומים. 

 
 ראש המועצה:

 נקיים את הישיבות במסגרת החוק.לגבי הגבלת זמן ישיבות המליאה, אנו אני מסכים לגמרי, 
 מקבל את הערתך השנייה.

 

 :השאילת .1

  

 שמוליק שמחון:
האם ראש המועצה מתכוון ליישם את החלטת המליאה הקודמת באשר להכשרת דרך 

הביוב מתחת לרחוב כרמל, אשר אמורה לשמש דרך חלופית לכלים הכבדים בעת בניית 
 השכונה החדשה בסוף רחוב כרמל?

 
 ראש המועצה:

 טרם גיבשתי מדיניות סביב נושא דרך הביוב מתחת לרחוב כרמל.
ני נדרש לזמן למידה בכדי להשיב תשובה מכובדת לשאילתה, כפי שהועלתה על ידך, א

 להבין את ההשלכות ההנדסיות והתקציביות, לדון בהנהלה ולהביא לביצוע. 
 

 שמוליק שמחון:
וצריך  זו החלטה שנתקבלה ברוב קולות ואם מתחלף השלטון, יש החלטה ויש חוק

 ליישם.
 

 ראש המועצה:
ודברים שהתקבלו בקדנציה הקודמת חלקם טובים וחלקם לא. איפה  יש הרבה החלטות

 שהם לא טובים, נעצור אותם לכן אני לא רוצה להתחייב למשהו שאני לא מכיר לעומק.
גם אני רוצה להקל על חייהם של תושבי רחוב הכרמל. אני מבקש להבא, בישיבות 

ורה מסודרת וגם אם יש הבאות, כמו שלא מגבילים בזמן, אז לתת לפתוח את הישיבה בצ
 דברים שמאוד מפריעים אשמע אותם בשמחה.

 

 הצעה לסדר:  .2
 

 ברכה פבריקנט:
בשנת הלימודים הבאה עומד ביה"ס נרקיסים בפני תקופה לא קלה של חיזוק המבנים 

 שהוא בפני עצמו נושא נחוץ ביותר, חיובי ,הכרחי ונדרש. דבר
המבנים למשך שנה או ככל שהזמן יידרש עקב זאת יאלצו כל תלמידי ביה"ס לפנות את 

 כדי לאפשר לעבודות להתנהל בצורה מקצועית ובטיחותית מבלי לסכן את התלמידים .
בוועדת החינוך הועלתה אפשרות מפי יו"ר הנהגת הורים יישובית שתלמידי ביה"ס 

וב נרקיסים יוסעו לתיכון. עקבות פניות רבות של הורים ושיחות עם גורמים חינוכיים ביש
 אני מעלה נושאים המטרידים הורים רבים:

 
הסעות התלמידים מצפון הקריה לקצה השני יגרום לעומס בלתי נסבל  .1

 העומס גם כיום הוא עומס רב ומכביד על משתמשי הדרך.  .בכבישים
 ההורים והתלמידים מתמודדים עם נושא ההסעות כל הזמן. להוסיף עוד .2

 היום אינו הגיוני. תלמידים למערך ההסעות כפי שהוא
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 הורים רבים מביעים חשש לבטיחות התלמידים בהסעות. הילדים יוסעו עם .3
 תלמידים בוגרים מהם והצפיפות בהסעות תהיה גדולה. 

 הימצאותם של תלמידי היסודי הקטנים ביחד עם תלמידי  התיכון הבוגרים .4
אינו נכון בהפסקות  ובכלל מהווה בעיה. ערבוב הגילאים יוצר קושי רב ו

 רבות. עלול להיות מפחיד ומאיים  לקטנים .   מבחינות
 הפרדת תלמידי נרקיסים ופיזורם בתוך מבנה התיכון תשבש בצורה חמורה את .5

 העבודה החינוכית של הצוות ,תחריף את תחושת חוסר הביטחון של התלמידים
 ותפחית את תחושת "הביחד" שחשובה מאוד בתקופה שהיא גם ככה קשה

  לתלמידים, לצוות ולהורים.
המעבר של תלמידי חטיבת הביניים לתיכון ופינוי המבנה לטובת תלמידי ביה"ס 

תלמידי החטיבה בוגרים  ויכולים לקבל  נרקיסים הוא טבעי יותר ונכון יותר.
את השינוי בדרך טובה יותר, מה גם שהדבר יאפשר תחילת הסתכלות על כל 

 שונה ואולי נכונה יותר. נושא החינוך בטבעון בדרך אחרת,
בהצעה זו לסדר היום אני מבקשת מחברי המליאה להצביע בעד העברת תלמידי 

ביה"ס נרקיסים למבנה החטיבה שהוא טבעי והגיוני יותר בשל כל הסיבות 
שמניתי ויפחית את הקשיים עמם יצטרכו להתמודד  התלמידים ,הצוות 

כי יש לבחון סוגיות רבות  אני יודעת וההורים של תלמידי ביה"ס נרקיסים.
  בנושא אבל אני מבקשת כי העניין ייבדק ברוח הדברים .

 
 ראש המועצה:

כפתיות. ברכה הגישה את ההצעה בחודש שעבר וביקשתי שתגיש בחודש זה תודה על הא
 על מנת שנעשה עבודת עומק רצינית ומסודרת. תודה שהמתנת בסבלנות עם העניין הזה.

 
 :סיגלית עין קדם

מזה חודש ויותר, אני מרכזת את הנושא הזה. הגענו לישורת האחרונה עם שתי חלופות. 
בית ספר נרקיסים יעבור תהליך של חיזוק מבנים במהלך שנת הלימודים  -רקע כללי

הקרובה וזה גם חלון הזדמנויות רשותי יחידי שעומד בפנינו על רקע קליטת התלמידים 
החלופה הראשונה שעלתה היא להעביר את , מותשל רמת ישי בהמשך. שתי חלופות קיי

תלמידי בית ספר נרקיסים לבניין נפרד בתיכון תוך כדי יצירת הפרדה וחיץ בתיכון, תוך 
כדי שינוע מידי בוקר וצהריים של שבעה אוטובוסים. הקמתי ועדה לעניין והיו שותפים 

מנהל  -ם יישובי, אתי לוינציגת ועד הורי –, טלי פלב ךיו"ר ועדת חינו -שרה גרינצוייג -בה
ועדה הזו לעזור לנו והתיכון ואני מצדיעה לו כאן על ההירתמות מרגע שגייסתי אותו ל

נציג הנהגת ההורים של אורט, נציגי  -, גילה, אלי זמירלבדוק כל חלופה אפשרית, מריוס 
ההורים של בי"ס נרקיסים, מנהלת בי"ס נרקיסים ומנהלת החטיבה. הפורום הזה 

עמיים. לפני כל דיון, עשינו עבודת שטח. ראינו את המבנים בתיכון ובחטיבה. התכנס פ
האחת . שתי החלופות שהגיעו לישורת האחרונהכאמור, ישנן בדקנו את כל החלופות ו

חלופת התיכון שהיא מבחינה רשותית, היא העלות הנמוכה יותר, גם בהיבט של כל מערך 
וחלטת בין תלמידי התיכון לבין תלמידי ההסעות. ההפרדה, מסתבר, היא לא הפרדה מ

בית ספר נרקיסים על רקע קיום מעבדות של כיתות י"א וי"ב שבאותו מבנה, תאי 
שירותים, מעבר לאודיטוריום ועוד. חלופת החטיבה נבדקה ונמצאה מועדפת יותר 

מבני כיתות אם, יש  5 – 4אבל חסרה בהיבט ההנדסי. חסר לנו עדיין בין  מבחינת הפרדה
שצריך לתת עליהם את הדעת. הכנו וקת מקום בחדר המורים בחטיבה ואלו דברים מצ

כנית תקציבית לשתי החלופות. הכיוון שלנו הוא ללכת לקראת חלופת החטיבה. כרגע ת
מה שעומד לפתחנו היא בדיקה בנושא ההנדסי. נוסף על הכל יש פה אילוץ של זמן. אנחנו 

תלמידים  84וסט בשנה הבאה, אז יגיעו עוד חייבים לסיים את הפרויקט הזה עד אוג
מרמת ישי. הכנת החטיבה חייבת להסתיים לפני הראשון בספטמבר בשביל לקלוט את 

בית ספר נרקיסים. ישנם תקציבים שצריך לקבל עליהם אישור ממשרד החינוך כי אין לנו 
ם, לא פול שיוהיה וזה י שום סיכוי לצאת לדרך בלי אישור תקציבי לכל הפרויקט הזה.
ר בשבועיים הקרובים. גיצא לדרך הפרויקט הזה בכלל. אני מקווה מאוד שהנושא ייס

או לא,  בית ספר שמונה שנתיההתייחסות למכרזים כבר יוצאים לדרך בימים אלו. בעניין 
חינוך. אני ביקשתי מהצוות בנרקיסים  עדתו, אני מניחה בוזהו בהחלט דיון שיעלה

למסור את החלטתם עד הראשון לאפריל. הם היו מעורבים לכל אורך הדרך, הגיעו לכל 
  הסיורים והכל נעשה בשיתוף פעולה.

 
 שמוליק שמחון:
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תלמידים. אני לא רואה למה לא לאחד את החטיבה  1,500כשאני למדתי בתיכון, למדו בו 
התיכון בתלמידי ז' עד י"ב. זה גם יגבש אותם יותר כנוער וזה  עם התיכון. לאכלס את כל

. מבנה יגרום לשינו דרסטי בתחבורה ובזיהום אויר. בבקרים כל הכבישים עמוסים
החטיבה יתפנה ואפשר לעשות שם משהו אחר. וכל זה בעקבות האילוץ של חיזוק מבנים 

 בנרקיסים.
 

 ראש המועצה:
אין שום בעיה לדון בזה. זה לא יקרה לא רואה מניעה.  ברמה העקרונית, באופן אישי, אני

בספטמבר הקרוב. אנחנו מדברים כרגע על כיתות ט'. בהתייחסות להצעה לסדר עצמה, 
כפי שסיגלית אמרה, זה הכיוון שאליו צועדים. זה מותנה בבדיקה הנדסית ובדיקת 

צם, אנחנו היתכנות תקציבית של משרד החינוך. אם משרד החינוך לא מממן הכל בע
 עוצרים הכל וחושבים מה לעשות. 

 
 שרה גרינצוייג:

באופן בסיסי אני בעד הרעיון של שמוליק. מסיבות פדגוגיות לגמרי. אני חושבת 
שהחטיבה צריכה להיות צמודה לתיכון. הבעיה היא שכרגע יש בעיה טכנית קשה, כי 

 בניין החטיבה יש מעבדות שמאוד קשה להזיז את החומרים שבהן.ב
 

 ראש המועצה:
 בנוגע להצעה לסדר, אין שום בעיה להצביע עליה כי זו המגמה שאליה אנחנו נוטים

ביום ראשון, סיון בהינתן תקצוב מלא ממשרד החינוך ובהינתן היתכנות הנדסית מוכחת. 
 ואני, בדיון במשרד החינוך ובין היתר בנושאים האלה. 

 
 אילנה אפללו פרץ:

מסמך ההחלטה של בית ספר נרקיסים, עמדת ההורים והנהלת בית הספר, לא מדברת על 
 לא לחזק או על העדפה כלשהי. הם רוצים בחיזוק המבנים. יש לי את המסמך. –

 
 סיגלית עין קדם:

. אנחנו רוצים לעשות חיזוק חיזוק מבניםמבקשים לא לעשות  יש מסמכים אחרים שהם
 מבנים.

 
 מתקיימת הצבעה:

 אושר פה אחד.
 

 אילנה אפללו פרץ:
ההצעה מותנית בכל התנאים שאתה אומר. בהנחה שהיא נופלת, עדיין יש לפתחנו את 

 הצורך לחזק את המבנה. הצורך הזה לא נעלם.
 

 ראש המועצה:
בסדר, אני אביא את זה כאן למליאה ואתם תצביעו אם אתם רוצים להקדיש שני מיליון 

  נבחרי הציבור, תצביעו. לא נקבל כסף, נדון בזה.לטובת חיזוק המבנה ואתם ₪ 
 

 אילנה אפללו פרץ:
הרי ברור שהצורך לחזק את המבנים מכיוון שהצבענו על ההצעה בנוסח שאתה הצעת, 

 לא ייעלם. אם לא יתקבל התקציב, אני מבקשת שהנושא יחזור למליאה.
 
  ישור צירוף חברים לוועדות המועצה והקמת וועדות נוספות.א .3

 
 :אילנה אפללו פרץ

אנחנו מתבקשים להצביע ואני מניחה שחלק מהאנשים כולנו מכירים וחלקם לא. כמו 
שקיבלנו את שמות הרחובות, בצורה מסודרת, הייתי שמחה גם לקבל את שמות האנשים 

 שרוצים להצטרף.
 

 שרה גרינצוייג:
 ואת השאילתות ואת ההצעות לסדר.
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 ראש המועצה:
  מקבל לחלוטין.

 ת הנהלה.עדולוונאוה סבר  תרותי קלנר עקרון, טל גמצביעים על צירוף  אנחנו
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
 ראש המועצה:

אני אעדכן ששלושה מהחברים שנמצאים פה, רותי, טל ונאוה, בחרו להצטרף לשותפות 
 שקיימת כאן. אני מברך על זה מאוד וזה משמח אותי.

 
 רותי קלנר עקרון:

טבעון שלנו. ההצעה  –בעצם מתנהלים במסגרת של סיעה, זה הזמן אנחנו מאז הבחירות, 
על הצטרפות הסיעה לקואליציה. אילנה  עלתה והיו בתוכנו דיונים. החלטת הרוב היתה

בחרה להישאר באופוזיציה אז בעצם היא פורשת כסיעת יחיד. מרגע שהתקבלה 
 ההחלטה, אני מקווה שנעשה ביחד את הכי טוב לטבעון.

 
 יפתח גלעדי:

 אני לא חושב שצריך קואליציה ואופוזיציה בטבעון. אני מברך על ההחלטה.
 

 נאוה סבר:
ציינת שבחרו שלושה חברים. זו לא היתה החלטה של שלושה חברים. זו היתה החלטה 

אני  של הסיעה. קיימנו מספר דיונים וברוב קולות גדול מאוד התקבלה ההחלטה הזו.
 תנו אבל היא בחרה בדרך שלה ואנחנו מכבדים את זה.מצטערת שאילנה לא א

 
 אילנה אפללו פרץ:

ני סברתי שהמניעים, ההתנהלות והעיתוי הם כאלה שאני אני מאחלת לחבריי בהצלחה. א
לא יכולה להסכים להם. בחרתי להישאר באופוזיציה ואני חושבת שזה ישרת טוב יותר 

את תושבי טבעון. אני חושבת שהיעדר אופוזיציה הוא לא דבר נכון בשלב הזה ואני 
ת כאופוזיציה בחרתי לשרת כמיטב הכרתי ואמונתי את הציבור ואני אמשיך לעשות זא

 עניינית. אני מאחלת שנתנהל הכי טוב שאפשר. 
 

 ראש המועצה:
עניינית ואכפתית ואני אשמח שתחברו לקואליציה  היאני בתחושה עכשיו שיש אופוזיצ

 אבל גם כאופוזיציה, תהיו אופוזיציה עניינית ומכבדת כמו שהתנהלנו עד עכשיו.
 המשנה לתכנון ובנייה. אנחנו נצביע כעת על נאוה סבר כמ"מ יו"ר ועדת

 
 מתקיימת הצבעה:

 אושר פה אחד.
 

 ראש המועצה:
 ועדת איכות הסביבה וקיימות. -אנחנו מצביעים על שינוי שם ועדת איכות הסביבה ל

 
 מתקיימת הצבעה:

 אושר פה אחד.
 

 ראש המועצה:
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נושאי הועדה יוגדרו על ידי  עדת משנה לקיימות.ויו"ר אנחנו מצביעים על נאוה סבר כ
 ועדת איכות הסביבה וקיימות.

 
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
 ראש המועצה:

 עדת המשנה לאוכלוסיות מיוחדות.וטל גת מצטרף לקוקה בו
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
 ראש המועצה:

 עדת ותיקים במקום יעקב שורר.וגלית אסולין מצטרפת לו
 

 מנכ"ל המועצה:
 מבקש להבא, שמי שרוצה לפרוש מהועדות שיעביר אלינו פנייה כתובה. אני

 
 מתקיימת הצבעה:

 אושר פה אחד.
 

 ראש המועצה:
 ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים.ורי יצטרף לנשלח מייל שמבקשים שאורן אז

 
 מתקיימת הצבעה:

 אושר פה אחד.
 

 :נאוה סבר
ואנחנו מאחר ולטבעון יש אופי מיוחד אנחנו מבקשים להקים ועדה חדשה, ועדת תיירות. 

כל מי  מבקשים להעלות אותה על מפת התיירות המקומית, הארצית והעולמית.
 שמעוניין, מוזמן להצטרף לוועדה.

 
 רותי קלנר עקרון:

אנחנו מאמינים שנושא התיירות יכול להיות מנוע כלכלי בגלל ההון האנושי שיש לנו, בין 
 ם וכו'. זה גם בא, אגב, לידי ביטוי בתוכנית המתאר. אם זה אומנים, מטפלים, מבשלי

 
 סיגלית עין קדם:

כנית מאוד יפה שכתבה יערה סלומון מ"תנופה לטבעון" בנושא אני שמחה לומר שיש ת
 ואני אעביר במייל.

 
 מתקיימת הצבעה:

 אושר פה אחד.
 

 ראש המועצה:
 תהיה סגניתה.קנר  תדהר רותי תוביל ורחלי -ועדת קהילהאנו מצביעים על ועדה נוספת, 
: ועדת קהילה, ועדת תרבות, ועדת חינוך, ועדת ספורט, יש לנו ממשק בין כמה ועדות

 .אותן לשבת ביחד ולהגדיר ועדת רווחה, ועדת צעירים, הן ועדות משיקות. אנחנו נצטרך
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 שרה גרינצוייג:
את זה כשאני הייתי מעדיפה לאשר אין לי התנגדות עקרונית אבל אני לא כל כך שקטה. 

יודעת מה מטרת הועדה ולאיפה היא הולכת. אני חושבת שצריך להגדיר מה אנחנו רוצים 
 להשיג.

 
 ראש המועצה:

וועדות נוספות ת הקמת הועדה ונקיים פגישה מסודרת אתך ועם אאני מציע שנאשר 
 ונגדיר במה מדובר.

 
 סיגלית עין קדם:

ביניהם לגבי גבולות הגזרה או התכנים של אני מציעה שיו"ר כל הועדות יישבו וידברו 
בסופו של יום, כל האירועים  .הועדות ואני מציעה גם שבכל ועדה יהיה נציג של המתנ"ס

 צריך להתחיל לעשות סדר בדברים.האלו נושקים למתנ"ס. 
 

 שרה גרינצוייג:
דר עדה של מועצה וזו של מתנ"ס זה בסואחרת. זו ו הבוועדמתנגשת  השוועד זה לא נורא

 ר.גמו
  

 מתקיימת הצבעה:
ראש המועצה, סיגלית עין קדם, יפתח גלעדי, ברכה פבריקנט, טל גת,  -{11בעד: } 

שמוליק שמחון, אליק אלמוג, רותי קלנר עקרון, נאוה סבר, אילנה אפללו פרץ, שחר 
 אטיאס.

 שרה גרינצוייג. -{1} :נמנעת
 

 אילנה אפללו פרץ:
ן והיא לא דורית דישו -אבל יש נציגה ,שמוגדרת כאן ועדת עיר ללא אלימות היא לא ועדה

  . צריך לבדוק שהיא בפנים.הוזמנה
 

 ראש המועצה:
 .ואני יודע שהייתה פגישה של הועדה אני יודע בוודאות שאישרנו את דורית

 
 מתקיימת הצבעה לאישור שמוליק שמחון כיו"ר ועדת ביקורת:

 אושר פה אחד.
 

 .המפרץאישור נציג מועצה לאשכול  .4
 

 ראש המועצה:
בפורום של אשכול המפרץ יש שני גופים. גוף אחד הוא פורום הנהגת האשכול שהוא 

רשויות נציגי פורום של ראשי רשויות והגוף השני, הוא פורום הנהלה מקצועית שהוא של 
כמועמד שלנו להיות נציג באשכול.  . אנחנו מביאים את טל גתובעלי תפקידים באשכול

האשכול היום נמצא בתהליכים שבהם הוא מתחיל במיונים למנכ"ל שלו. הוא בונה את 
 .שלו םהסטטוטורייהגופים 

 
 טל גת:

  נת ואני אעשה את המיטב.מצוי סקיתאני חושב שיש כאן הזדמנות ע. זה כבוד גדול
 אילנה אפללו פרץ:

  ?מועצה ישמש כנציג בתאגיד שהמועצה היא חלק ממנוהאם אין מניעה משפטית שחבר 
 

 היועץ המשפטי:
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 אני מוכן לבדוק את זה.
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.

 

 אישור יו"ר לחברה הכלכלית. .5
 

 ראש המועצה:
עקרון כיו"ר החברה הכלכלית. היא מחליפה אותי  אנחנו מעלים להצבעה את רותי קלנר

בתפקיד זה. הרציונל, כפי שאני רואה אותו הוא, שיהיה מישהו שיעשה עבודת עומק אם 
ככל שלחברה כלכלית יש ערך  וכיצד מכניסים חיים לגוף הזה ומוציאים אותו לדרך.

  מוסף, והיא יודעת להוסיף על העשייה ולהכניס הכנסה ליישוב, מה טוב.
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד. 

 

 .אישור נציגי מועצה בהנהלת המתנ"ס .6
 

 ראש המועצה:
, סיון לוי כנציגת המועצה, טל גת קוקה כיו"ר הנהלת המתנ"ס -חמישה נציגים לאישור

 ן.ייערה סלומון מיכאלי וענת הלפר -כחבר המועצה ושתי נציגות ציבור
 

 שמוליק שמחון:
שקיפות וחשיפה. בעבר, תמיד דרשנו שלפני כל ישיבה,  -לציבורלפני הבחירות מכרתם 

נקבל מסמכים לפני, ובטח על מועמדים חדשים שהם לא חברי מליאה. אנחנו לא חותמת 
גומי של אף אחד וזכותנו לקבל את המידע הזה. חברי המליאה צריכים לקבל את החומר 

 לפני הישיבה.
 

 אילנה אפללו פרץ:
ו אם אנחנו רוצים להתנגד. אנחנו שומעים את זה בפעם ראשונה אנחנו לא יודעים אפיל

עכשיו. חלק גדול מהאנשים, אני לא מכירה. אני לא רוצה להגיד שאני מצביעה נגד כי 
הפרוצדורה לא היתה תקינה. אני פתחתי היום את התקנון של החברה למתנ"סים שקובע 

 15מתוך  40%חברה למתנ"סים. נציגי ה 20%-נציגי מועצה ו 40%נציגי ציבור,  40%שיש 
זה שישה מועמדים שאפשר וצריך להחליף אותם עם כינון של מועצה חדשה. שניים מהם 

אמורים להיות עובדי רשות, שניים אמורים להיות חברי מליאה ושניים מהם נציגי 
 , הם צריכים לעבור דרך ועדה.ציבור. יש טפסים מיוחדים שצריך למלא

 
 ראש המועצה:

אנחנו  -דיברתי היום עם היועצת המשפטית של החברה למתנ"סים. הסדר הוא כזהאני 
  מצביעים במליאה. עם הצבעת המליאה אנחנו פונים למשרד הפנים.

 
 אילנה אפללו פרץ:

יש טופס שצריך למלא. הגיוני שמגישים את כל המסמכים והטפסים. מגישים אותם 
או לא עומדים בדרישות החוק ואז  עדה שהיא לא פוליטית שקובעת אם הם עומדיםולו

מביאים את זה להצבעה. יש פה הליך שצריך לעשות אותו נכון וראוי. גם על הסעיפים 
 הקודמים היה צריך לקבל אישור מסודר.

 
 ראש המועצה:
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ברמה העקרונית, אני לגמרי מקבל. צריך לשלוח לפני הישיבה מסמכים. לגבי המתנ"ס, 
נציגות אחת היא מטעם החברה למתנ"סים. נציגות שנייה  יש שלושה סוגים של נציגויות:

אני אוציא פנייה מסודרת לכל נציגי הציבור היום, אני . ונציגי הרשות היא נציגות ציבור
אבקש להציג את מועמדותם פעם נוספת ונקיים הליך בחירה. היום אנחנו מצביעים על 

 נציגי הרשות.
 

 אילנה אפללו פרץ:
שום מענה למה שאני אמרתי. מתוך השישה, יש שני עובדי מועצה התשובה שלך לא נתנה 

שאפשר למנות אותם, שני חברי מועצה שאפשר למנות אותם ושני נציגי ציבור שהם 
יכול להיות שאלה שהצגת  שונים מששת נציגי הציבור הנוספים שעליהם דיברת כרגע.

 יני להציג אותם עכשיו.נכונים וראויים אבל לא הצגת את הקורות חיים שלהם. זה לא רצ
 

 סיגלית עין קדם:
אני בטוחה שבהתפלפלות משפטית, לכל נושא שיעלה, אנחנו יכולות לנהל פה דיון עד 

לא העלית  מחר בבוקר. אנחנו מקיימים כרגע דיון עקרוני לגבי חברי הנהלת המתנ"ס.
כל ישיבת תו בעיה למעט העובדה שהמסמכים לא הוצגו בזמן. לשום דיון שעקרונית יש א

מליאה צריכים להגיע מסמכים וכך אני מקווה שיהיה בהמשך. אפשר להעלות את קורות 
 החיים ולדון בזה.

 
 אילנה אפללו פרץ:

של פרוצדורה ראויה  סוגיהיה של התפלפלות משפטית. ממש לא. יש אין פה שום סוג
והיא עקרונית. בעצם, למה יצרו את הפרוצדורה הזו? כדי למנוע מינויים שהם לא 

אנשים אלה לא עמדו  עומדים בדרישות והם פוליטיים או שיש להם ניגוד עניינים.
בפרוצדורה הזו, למיטב דעתי, שהיא מהותית. אחרי כן, נשמח לקבל את האנשים שעמדו 

 אנשים ראויים. בדרישות ונשמח לאשר
 

 ראש המועצה: 
האם  ותפקידו לעשות את הדברים האלה. כך אני רואה את זה. יש יועץ משפטי לרשות

 אתה מאשר להצביע על כך? יש בעיה חוקתית עם זה?
 

 היועץ המשפטי:
 הנתונים האלה ייבדקו ואם יש מניעה, זה יובא לשולחן הזה.

 
 ראש המועצה:

)קוקה( רונן כיו"ר הנהלת המתנ"ס, סיון לוי כנציגת אנחנו מעלים להצבעה את רחל 
 .כנציגות ציבור מון מיכאלי ואת ענת הלפריןומועצה, טל גת כחבר מועצה, את יערה סל

  
 מתקיימת הצבעה:

שרה ראש המועצה, סיגלית עין קדם, יפתח גלעדי, טל גת, אליק אלמוג,  -{11בעד: } 
 , שחר אטיאס.גרינצוייג, 

 שמוליק שמחון, ברכה פבריקנט, אילנה אפללו פרץ.  -{3: }גדנ
 רותי קלנר עקרון, נאוה סבר. -{3: }ותנמנע

 
 ראש המועצה:

בגלל שהם שינו את ההגדרה של המתנ"ס, הם עמותה מעין עירונית אז לכאורה, הזמן של 
נציגי הציבור שלהם, התאפס. אני דיברתי עם היועצת המשפטית של החברה למתנ"סים 

של המתנ"ס השתנתה אז  המתנ"ס והן אמרו לי שהיה שחלוף בגלל שההגדרהומנהלת 
יש להם זמן גג של ארבע שנים, התאפס ולכן, מהיום שבו שינו את  -הזמן של נציגי הציבור
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חוקתית. חוקתית, הם  יבותשלהם. כלומר, אין מחו ההגדרה, הם שנה וחצי בתפקיד
  יכולים להמשיך בתפקידם עד שהם ישלימו ארבע שנים.

 
 נאוה סבר:

 הבקשה שלך במליאה הקודמת של נציגי הציבור, היא בטלה כרגע? 
 

 ראש המועצה:
 אנחנו נגיש פנייה לנציגי הציבור ונבקש מהם להתחלף.

 
 אילנה אפללו פרץ:

שני נציגי ציבור? כרגע הבאת לדיון חמישה האם אנחנו, המועצה, לא יכולים למנות עוד 
 ינת להחליף את נציגי הציבור ולהרחיב את העמותה. זו הזדמנות מצו ויש עוד אחד.

 
 ראש המועצה:

 אמרתי שאני אפנה לכל נציגי הציבור ואני אומר להםהאחד שחסר הוא עובד מועצה. 
שאנחנו רוצים לרענן. הבהרתי חוקתית שהם לא חייבים. אם הם יסכימו להתפטר, זה 

  .של המועצה והמתנ"ס , נפתח את זה לפרסום רחביהיה מצוין
 

 היועץ המשפטי מתנצל ועוזב את הישיבה.
 

 .אישור תב"רים  .7
 

 מנכ"ל המועצה:
 באילת. נמצא בכנס של מהנדסים מהנדס המועצה

 
 990תב"ר  17.
 

 גזברית המועצה:
₪  120,000, אנו מבקשים להגדיל אותו בע"י משרד התחבורה 70%תב"ר זה ממומן ב

לנסות לקבל איזושהי הרשאה  בכוונתנונוספים, כרגע, במימון שלנו מהקרנות אבל 
ממשרד התחבורה. מעגל התנועה ייתן מענה לבעיית בטיחות בצומת, בעיקר למגיעים 

סיבוב לכל הבאים מקרית חרושת  מרחוב מעלה אבשלום. בנוסף, מעגל התנועה יאפשר
 והמבקשים לחזור לבית ספר "שקד", תוך מניעה של עבירת תנועה בצומת.

 
מספר 
 תב"ר

שם 
 התב"ר

ף היק
תב"ר 
 נוכחי

הגדלה 
 מבוקשת

היקף 
תב"ר 
לאחר 
 הגדלה

השתתפות 
 מועצה

משרדי 
ממשלה/ 

 בעלויות

 הערות

תכנון  990
וביצוע 

כיכר 
בצומת 
מעלה 

אבשלום 
ומעלה 

 שיזף

הקמת מעגל  315 255 570 120 450
תנועה בצומת 

הכבישים מעלה 
אבשלום ומעלה 

השיזף. שינויי 
שם תב"ר 
 והגדלתו.

 
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.
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 1023תב"ר  27.
 

 גזברית המועצה:
 וכל הסכום הזה הוא במימון שלנו.₪  280,000 -אנו מבקשים להגדיל את התב"ר ב

השיקום של הרחוב כולל התאמות שולי הכביש הדרומיים אשר יבוצעו באספלט ויאורגנו 
עליהם חניות ויציאות מסודרות מהמגרשים. בנוסף, יוסדרו צמתי הרחובות שושנים, 

 כלניות ופרגים באמצעות מעגל תנועה.
 

 ראש המועצה:
יילת לשם ביקשתי מאבישיבת ההנהלה עלתה השאלה בקשר למדיניות הזבל ברחוב. 

יחד עם ועדת איכות הסביבה וקיימות, הצעה למליאה בכל מה שנוגע לפחים. ביא שת
איך עוברים מהבטון ועוברים לפלסטיק. לגבי רחוב כלניות, אני ביקשתי הכיוון שלה הוא 

 ברחוב.פחים אופי ומיקום הזה שיהיה שיתוף ציבור עם התושבים בקשר ל
  

 :ייפתח גלעד
המופרדות ליבש ורטוב, יש פחים  הבטונדותההיסטוריות, יש את  הבטונדותיש את 

קטנים וגדולים, ויש עגלות בגדלים שונים. הפחים היום נמצאים באחריות התושב. היום 
אנחנו משלמים פר הנפה באיסוף ולא על קיבולת. על פחי הבטון אנחנו משלמים פר 

ואתית לנקות את פחי הבטון. יחידה, יותר מאשר על העגלות. דבר נוסף, אי אפשר תבר
נפטרים בכל העיריות בארץ, הפחים הם באחריות המועצה. כרגע הרעיון הוא לבחון איך 

 מפחי הבטון ועוברים לעגלות.
 

מספר 
 תב"ר

שם 
 התב"ר

היקף 
תב"ר 
 נוכחי

הגדלה 
 מבוקשת

היקף 
תב"ר 
לאחר 
 הגדלה

השתתפות 
 מועצה

משרדי 
ממשלה/ 

 בעלויות

 הערות

ריבוד  1023
 כבישים

רחוב כלניות.  300 430 730 280 450
משרד הפנים 

 מממן
 300,000 .₪ 

 
 

 שרה גרינצוייג:
ואני  אלא גם עם רחוב לילך השושניםעם רחוב הבעיה ברחוב הזה זה לא רק בצומת 

 מבקשת שיתייחסו לזה.
 

 ראש המועצה:
הצוות ההנדסי, אסף את . כנית תב"רים תבוא להנהלה ואחר כך תבוא לישיבת מועצהת

התוכניות של התאגיד ושל חברת החשמל ביישוב בשביל לנסות ולראות איפה אנחנו 
 כרנים.נפוגשים את התאגיד ואת חברת חשמל וכך אנחנו מסת

מדרג זה, מסמך . מסמך שיצרו אותו לפני שנה וחצי כבראנחנו נפעל על בסיס ה דבר נוסף,
 -שה קריטריונים. השניים המשמעותיים הםאת הרחובות בקרית טבעון בהתאם לשלו

עד כמה הרחוב בעייתי וכמה משתמשים בו ובהתאם מדרג את הרחובות  -המצב ההנדסי
כנית . ראיתי את תהתחייבתי במליאה שזה עולה אחרי שלושה חודשיםשצריכים טיפול.  

נו התב"רים ואני מקווה ומאמין שנביא אותה למליאה הבאה, אם לא, אני אעדכן שאנח
 לא ערוכים עדיין.

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד.
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 אישור שמות רחובות בשכונת "בצל אורנים".  .8
 

 שרה גרינצוייג:
עדת שמות והנצחה. כשזה עלה וכל הרחובות בשכונת "בצל אורנים" אושרו בושמות 

בשמות נפגשים  לדיון פעם נוספת, היתה הסתייגות מהסיטואציה שבה שמות של אנשים
הועדה דנה מחדש. שמות האנשים שהיו,  .בזה לא נראה טוביש משהו שציפורים ושל 

ישנם חמישה רחובות שבהם החלפנו  נשארו אבל אנחנו מחליפים את שמות הציפורים.
אני  –את שמות הציפורים בשמות אחרים ואלה השמות החדשים: עמוס עוז, ש. שלום 

ה ברחוב זבולון שהייתה באותה הכרתי אותו בילדותי והוא לימד את בנות האולפנ
נבחר בין היתר, בגלל הידידות  –תקופה ולאחר מכן הם עברו לכפר חסידים. אלכסנדר פן 

מרים רות שלימדה שנים רבות באורנים והרב הראשון של קריית , שלו עם אלכסנדר זייד
ליגאל אורן ולרחל  םבהזדמנות זו, אני רוצה לומר תודה רבה ג הרב אורבך. -טבעון

 גוטמן.
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.

 

 20:00 -הישיבה ננעלה ב

 

 

 יאיר אודם  מנכ"ל המועצה_____________  עידו גרינבלום ראש המועצה _________
 


