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 שאילתות:.  1

 

  :אילנה אפללו פרץ
 זו מועלית בעקבות פניות רבות של תושבים בסוגיה. שאילתה

שהחזירים מהווים בשנים האחרונות מתגברת הפעילות ונוכחות חזירי הבר בטבעון. על אף 
חלק בלתי נפרד מהטבע הפראי שמתמזג ביישוב, יש להתגברות הפעילות גם נזקים הולכים 
ומצטברים והשלכות כגון: הרס פחי אשפה ופיזור אשפה ברחובות, הרס של חצרות פרטיות 
 וגינות ציבוריות ואף סיכון יומיומי לתושבים. בפועל, לא נראה שהמועצה עושה דבר בנושא.

 המועצה מתכוונת להתמודד עם הבעיה וכיצד?האם 
 . מהי מדיניות המועצה בעניין זה? לטווח המיידי ולטווח הארוך?1
 . מהם הצעדים לטיפול בסוגיה בפועל, שנקטה הרשות עד כה?2
 . האם יש צעדים נוספים שמתכוונת הרשות לנקוט, הן לטווח המיידי והן לטווח הארוך?3
צעדים הננקטים ברשויות אחרות, ואשר מסייעים בהתמודדות  . מדוע לא מיישמת המועצה4

עם התופעה כגון: הובלת מהלך לקשירה וקיבוע פחי אשפה באזורים מועדים )דוגמת עיריית 
חיפה(, גידור מדשאות ציבוריות מרכזיות למניעת הרס ושמירת היכולת של הציבור לעשות 

 בו הדשא ניזוק כליל( ועוד. -ובהגן המרכזי בייש -בהן שימוש )למשל, בגן המייסדים
 

 ראש המועצה:
המועצה מודעת לבעיה ועוקבת אחר חדירות חזירי בר לשטח הישוב, תוך שהיא עומדת בקשר 

 מתמיד עם נציגי רשות הטבע והגנים בנושא זה.
מדיניות המועצה היא להרחיק את החזירים משטח הישוב בדרכים לא אלימות, ורק במקרים 

 ייד . ליישום מדיניותה זו, נוקטת המועצה בפעולות  הבאות:קיצוניים יופעל צ

 פרסום הנחיות לתושבים למניעת האכלת חזירי בר.  .1

 פרסום בדבר חומרים דוחים, להרחקת חזירים. .2

 פרסום הנחיות לעיגון פחי אשפה.  .3

 הוכן תיק שטח מפורט עבור משטרת ישראל, במטרה להפעיל צייד סלקטיבי. .4

מקצועיים בנושא, בשיתוף רט"ג, משטרה, חברי הנהלה ונציגים התקיימו מפגשים  .5
 מקצועיים,  על מנת למצוא פתרונות לתופעה המעיקה, בסיעור מוחות רב מערכתי.

במקביל, אנו בוחנים פתרונות נוספים ונמצאים בקשר מתמיד עם גורמים מקצועיים בכדי 
 למזער את המטרד שגורמים חזירי הבר ליישוב .

 
 :צהמנכ"ל המוע

אנחנו מודעים לבעיה ועושים המון. אין פתרון קסם. כל הרשויות מתמודדות בשלל 
האמצעים. מידי בוקר, אנחנו מנקים את הרחובות ומטפלים בנזקים של החזירים, גם בבתים 

היכן שנגרם נזק. אין שום הגיון בלגדר דשא שנועד לציבור הרחב, החזירים יפרקו  -פרטיים
הראשון, החזירים ירדו לואדי ולפחות תהיה לנו ארכה עד הקיץ  אותה. כנראה שעם הגשם

הבא. מבחינת מה שבוצע, פרסמנו ואנחנו מפרסמים תדיר הנחיות בנושא מניעת האכלה. 
בנוסף, אנחנו עושים ניסויים ומחפשים מרשויות אחרות טכנולוגיות. עשינו שיתוף במספר 

ם תושבים מן היישוב. נשמח לקבל פגישות עם בעלי מקצוע. חלקם מקק"ל והמשטרה וחלק
 ונבחן אותם. כל רעיון ודיעה

 
 :ראש המועצה

למה אנחנו הולכים לעשות בנושא בצורה יותר  ,אני רוצה שנגיע בתוך תוכנית העבודה
מעמיקה. עשינו הרבה דברים אבל בנושא של גיבוש מדיניות סדורה, אני מרגיש שיש לנו 

 י אומר.מהלכים לעשות וזה באופן הכי פתוח אנ
 

 אילנה אפללו פרץ:
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יש צעדים ספוראדיים שהם במידה רבה ניסוי וטעייה בגלל אופי הבעיה. אבל חסרה מדיניות 
כוללת ואין לזה פתרון פשוט אבל יש אנשי מקצוע בתוך טבעון ותושבים שאכפת להם אז למה 

 .שלא נקים גוף שינהל את זה? שיעזור בפועל להיות ממשק מול הקהילה
 

 המועצה:ראש 
יפתח הציע לי לפרסם לתושבים ולעשות כנס חשיבתי, אני מסכים עם זה. עם התושבים 

 הניהול הוא בידי המועצה.כשנתייעץ, נשמע ונחשוב יחד 
 

 יפתח גלעדי:
במדינת ישראל, מי שאחראי על הנושא חיות הבר היא רט"ג ובידה הסמכות והמקצועיות. הם 

עם הרט"ג ועם הוטרינר, הקב"ט,  ימה פגישההגדירו את זה כחיה בהתפרצות. התקי
המשטרה, נאוה, אני ונציגים של הרשויות מסביב. מה שעלה בפגישה הוא שמבחינת רט"ג, 

הדבר הכי יעיל מבחינתם זה ציד סלקטיבי מבוקר. הנושא הזה נבדק ובמקביל לזה, אני 
בו מקימים פורום ונאוה אמרנו שנכון וכדאי לקדם וחלק מזה מתבצע היום, זה ליצור מצב ש

 התנדבותי של הנושא הזה.
 

 אילנה אפללו פרץ:
ברורה, אם הרעיון הזה שצריך ליצור פורום מקובל עליכם, אז  מכיוון שאין לזה תשובה אחת

 קדימה.
 

  הצעות לסדר: . 2
 

 :אילנה אפללו פרץ  2.1

בהתאם להחלטות שהובאו לאישור המליאה, מונו מספר דירקטורים כנציגי הרשות  .1
בהנהלת המתנ"ס. במסגרת זו הובא למליאה ואושר מינויה של הגב' רחל )קוקה( רונן 

בנוגע לפסלות  -תי כבר בדיוןיליו"ר הנהלת המתנ"ס. דא עקא, שבעקבות טענות שהעל
המינוי בשל קרבה פוליטית לראש המועצה, ובהתאם להחלטת הועדה למינוי דירקטורים 

ובאה לידיעתי בבירור טלפוני(, נפסלה הגב' רונן בחברות עירוניות במשרד הפנים )אשר ה
מלכהן בתפקיד יו"ר הנהלת המתנ"ס אליו מונתה והורשתה לכהן כדירקטורית מן המניין 

בלבד. לנוכח האמור לעיל, החלטת המליאה לאשר מינוייה של הגב' רונן לתפקיד יו"ר 
עותי זה אדם אחר לתפקיד ציבורי משמולאשר הנהלת המתנ"ס בטלה, ויש למנות 

 ביישוב.

נתקבלה פה אחד הצעת החלטה שהוגשה ע"י  28/4/19כמו כן, בהחלטת מליאה מיום  .2
 , לפעול לקיום בחירותנציגיה בהנהלת המתנ"ס "מ, ובה התחייבה המועצה באמצעותחה

מחודשות לנציגי ציבור בהנהלה ) לרבות: פתיחת האפשרות בפני הציבור הרחב להצטרף 
כחברים לעמותה של רשת המתנ"סים, מתן אפשרות למצטרפים להגיש מועמדות לכהונה 

כנציגי ציבור בהנהלה וכינוס אסיפה כללית של העמותה לבחירה מחודשת של נציגי 
 הציבור(.

לפעול  –למרבה הצער, על אף ההחלטה פה אחד ועל אף התחייבות ראש המועצה בדיון 
ליישום מהלך מיידי של בחירות מחודשות ומינוי נציגי הציבור כאמור, ולדווח על כך 

 למליאה, ההחלטה הנ"ל לא יושמה.

בהקשר זה חשוב להדגיש כי רשת המתנ"סים של טבעון מהווה הזרוע הביצועית של  .3
כל הקשור לנושאים מהותיים לחייהם של תושבי היישוב והיא נוגעת בחיי כמעט הרשות ב

כל אחד מתושבי טבעון )בכל הנוגע לנושאי קהילה, תרבות, פנאי, חינוך בלתי פורמאלי, 
בין היתר ספורט ועוד(. מכאן יש חשיבות עצומה לאופן ניהולה והתנהלותה של הרשת, 

ות רחבה של הציבור באמצעות נציגיו, בקביעת באופן שקוף ופתוח לציבור ותוך מעורב
 מדיניות וניהול העמותה.

 הצעת החלטה:

ראש הרשות יעדכן וידווח למליאה על הרכב הנהלת המתנ"ס נכון להיום, לרבות נציגי  .1
 הרשות ונציגי הציבור תוך ציון התפקידים אותם הם ממלאים בהנהלה.
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רבות נציגי החברה למתנ"סים, ראש הרשות יעביר לחברי המועצה והנהלת המתנ"ס ל .2
ימים מישיבה זו, את נוסח החלטת וועדת המינויים באשר לרחל קוקה רונן, תוך  5בתוך 

 הנחייה ליישומה בהנהלת המתנ"ס.

של הגב' רונן ליו"ר הנהלת המתנ"ס, לנוכח החלטת וועדת המינויים לפסול את מינויה  .3
ליפי לתפקיד יו"ר הנהלת יובא בישיבת המליאה הבאה לאישור המועצה, מינוי ח

 המתנ"ס.

לביצוע החלטות המועצה, יפעל מיידית,  הנושא באחריות חוקית -ראש המועצה .4
באמצעות נציגי המועצה בדירקטוריון, לקיום בחירה מחודשת של נציג הציבור במתנ"ס. 

ובהתאם לאמור לעיל, ראש המועצה  28/4/19וזאת, בהתאם להחלטת המועצה מיום 
 ימסור למועצה בישיבתה הבאה דווח/ עדכון על קידום התהליך.

 
 :ראש המועצה 

הנהלות וההנהלות האלו הן עצמאיות. יש ועדה שנקראת ועדה למינוי דירקטורים של  יש כאן
משרד הפנים והיא ממנה ומאשרת דירקטורים ולא יו"רים. ועדה זו החליטה לאשר את כל 

המליצה לא למנות את רחל קוקה רונן ליו"ר הועדה בגלל הפנייה שלך, . הדירקטורים ששלחנו
רו שני פורומים, הפורום הזה והנהלת המתנ"ס. אני חושב . את קוקה אישהנהלת המתנ"ס

שקוקה היא נפלאה והאדם הנכון במקום הנכון. הועדה הרלוונטית אישרה אותה 
כדירקטורית, הנהלת המתנ"ס אישרה אותה כיו"ר ובזה הדיון הסתיים עבור הפורום הזה 

 מבחינה חוקתית. 
 

 סיגלית עין קדם:
לת המתנ"ס ואני לא יכולה להגיד את זה בשם כולם, רוב חברי ההנהלה ששותפים להנה

מודעים לכל השתלשלות האירועים בעניינה של הגב' קוקה רונן. מי שצריך לדעת מבין חברי 
הנהלת המתנ"ס, ברוב הנהלת המתנ"ס מודע לעניין. יש הסתייגות של ועדת מינויים שנולדה 

 מתוך פניות חוזרות ונשנות של גוף אנונימי.
 

 המועצה:ראש 
בנוגע להחלפת הדירקטורים  ההמלצה לועדת הדירקטורים היא לא משנה כי אין לה תוקף.

 בהנהלת המתנ"ס, גם אני רוצה מעורבות מקסימלית של ציבור במתנ"ס. 
 

 אילנה אפללו פרץ:
אנחנו מדברים על הצעה ששוכבת שישה או שבעה חודשים, לא התקדם כלום ולכן אני מעלה 

ת מועצה. עכשיו יש הנהלה למתנ"ס אז אפשר להתקדם. אני מבקשת שוב ביצוע החלטו
 כחברת מועצה שתעדכן אותנו.

 
 ראש המועצה:

 אני גם רוצה אבל לא יכולתי כי לא היתה הנהלה. לא היה גם מנהל מתנ"ס עד לפני שבועיים.
 

 אילנה אפללו פרץ:
שלושה או ארבעה פגום בעיני שלא מחזירים תשובה ויותר מכך, הנהלת מתנ"ס שיש בה 

כשברור שיש ועדה ובראשה יש  דירקטוריוןר "נציגים של המועצה הזאת, יושבת ובוחרת יו
שופט והיא שקלה שיקולים לגבי האם נכון ציבורית שמישהו שיש לו קירבה פוליטית מאוד 
משמעותית יכהן כיו"ר. היא המליצה. ואז יושבת ועדה ומצביעה ולא הובא בפנינה, הוסתר 

סר ממנה שיש המלצה כזו שארבעה דירקטורים יודעים עליה ועדיין היא לא מובאת ובחו
גילוי נאות, מתבצעת בחירה על אף ההמלצה. זה לא ראוי ובסימן שאלה אם זה חוקי ודבר 

 שלישי, אני מאוד מצטערת שאתם מתעקשים על זה ולא בוחרים אדם ראוי אחר.
 

 ראש המועצה:
. אני אסביר לך למה אני מתעקש על זה. רחל קוקה רונן היא האדם הנכון והמתאים ביותר 

ים על הקשר שלנו עם יו"ר הנהלת המתנ"ס שאם נבקש משהו, הוא יקדם בנוסף, אנחנו בונ
 את זה. 

 
 היועץ המשפטי:
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עם כל הכבוד הראוי לועדה, יש לה סמכות אחת, לאשר דירקטור או לא. אין לה סמכות לגבי 
יו"רים. הועדה אישרה את מינויה כדירקטורית. מי שקובע מי יהיה יו"ר זה רק חברי הנהלת 

  זיקה פוליטית, הוא רציונל מופרך לחלוטין. -יונל שאת מדברת עליוהמתנ"ס. הרצ
 

 אילנה אפללו פרץ:
 אתה היית כאן כשעידו הביא לכאן מינוי שלה ליו"ר.

 
 שמוליק שמחון:

 עודד, תגיד שטעית ונמשיך הלאה.
 

 אילנה אפללו פרץ:
לעשות את זה , היא צריכה גם אם הנהלת המתנ"ס תחליט להתעלם מזה ולבחור בכל זאת

מתוך ידיעה שבדבר זה היה דיון והיתה המלצה וזה בעיני פגום לחלוטין שזה לא הובא וזה 
 מכוון שזה לא הובא, זה  מה שמטריד אותי.

 
 סיגלית עין קדם:

הגברת קוקה כהן סירבה במשך חודשים לכהן כיו"ר דירקטוריון המתנ"ס. אני הפצרתי בה 
 12את התפקיד הזה. לא ראיתי את התור של  במשך חודשים להסכים לקבל על עצמה

האנשים לתפקיד הזה, הם התחפרו כל כך עמוק באדמה שלא הצלחתי לשלוף אף אחד מהם 
החוצה. אני ישבתי בהנהלת המתנ"ס אחרי ארבעה חודשים שסיון ואני מפרפרות את 

לת המתנ"ס שהוא בלי מנכ"ל, בלי ועדת כספים מתפקדת והכשלים הולכים ונערמים והנה
מתנ"ס אין, למה? כי יש מי שפונה שוב ושוב לועדת הדירקטורים שיושבת בירושלים והדיון 

שגם אם לאותו נוהל אומר  6נדחה. רחל קוקה רונן היא יותר ממתאימה לתפקיד הזה וסעיף 
אבל הוכחה כשירות מיוחדת לתפקיד וקוקה היא יותר ממתאימה  קיימת זיקה פוליטית

. הנהלת המתנ"ס החדשה התכנסה פעם אחת עד היום, במהלך לתפקיד, אני מצדיעה לה
אותה ישיבה אני דיברתי על למה זה התעכב עד היום ולמה לדעתי קוקה ראויה יותר מכל 

. אם הנהלת הסתייגו ההסתייגויות הרלוונטיותו. נקראו קורות החיים שלה אחר אחד
  כולנו נגועים בזיקה פוליטית.המתנ"ס היתה בוחרת בי או בטל, לא היית יכולה להגיד כלום ו

 
 אילנה אפללו פרץ:

אין לי שום דבר אישי נגד קוקה רונן. אני חושבת שיש הרבה אנשים עם כישורים לעשות את 
התפקיד והם לא פסולים פוליטית ואין שום בעיה. אם הייתם מחפשים אותם ומתאמצים אז 

שברור שיש לו זיקה פוליטית, לבין אפשר היה למצוא. יש הבדל בין לבחור בין חבר מועצה 
לבחור כאילו באיש שהוא לא איש מועצה אלא נציג ציבור והוא מייצג אותך עידו בצורה 

 ברורה. הוא לא מייצג את הציבור.
 

 ראש המועצה:
בואו נצביע כולנו על כך שאנחנו תומכים בזה שאני אקדם את הנושא של נציגי ציבור מול יו"ר 

 ומנכ"ל המתנ"ס.
 

 אילנה אפללו פרץ:
 אני לא מבקשת מכם להצביע. אני אומרת שאני צריכה לראות את ההחלטה ולהבין אותה. 

 
 :שמוליק שמחון 2.2

הכניסה לרחוב החורש היא חד  .שנה שהתבצע במרכז טבעון 10-15נעשה פה שינוי לפני 
השינוי הזה גרם לכך שאנשים שיוצאים מרחוב החורש, באזור של קפה קפה,  , סטרית

. מי שנוסע באוטובוס , נכנסים לפקק ומגדילים אותויוצאים ימינה, חזרה לרחוב השקדים
. אני בגלל העיקוף שהאוטובוס מבצע , אם לא יותר, נאלץ להפסיד עשר דקותטבעון למרכז

רה היום, זה חלם שאין כדוגמתו. גם אם תהיה תחנה מציע לשנות את כיוון התנועה. מה שקו
הפתרון שלי הוא לא משהו בעלות גבוהה וזה יפזר את התנועה  ליד המשטרה, זה לא ייפתר.

 לשני הצדדים. 
 

 ראש המועצה:
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כגוף רציני, ואני רוצה להאמין שאנחנו גוף רציני, מה שאתה אמור לבקש להעלות להצבעה זה 
שהמהנדסת תבדוק בצורה מסודרת עם ועדת תחבורה ועם יועץ תנועה את ההיתכנות לייצר 

 שינוי. 
 

 :גלעדי יפתח
כוללת קבוצה מדהימה של אנשים מכל הקשת הפוליטית. הועדה לשמחתי,  ,ועדת תחבורה

ה עבודה מאוד מעמיקה בהובלה של מוטי. נושא מרכז טבעון כולל הפריפריות שלו נבדק. עשת
מכיוון שהייתה פה תחלופה של המנהל ההנדסי, לקחנו וריכזנו את כל החומר הזה. הדבר 

 הזה מאוד על הפרק והוא ייבחן בהיבט רחב.
 

 מהנדסת המועצה:
זו לא פעם ראשונה שאני שומעת את הרעיון הזה. גילוי נאות, אני תושבת רחוב החורש 

והבעיה מוכרת לי. נכנסתי לתפקיד ממש לפני שבועיים. נאמר לי שזה נבחן בעבר. אני אמורה 
 לקיים פגישה בנושא ולשמוע את הממצאים. 

 
 היועץ המשפטי:

 ומית.אני צריך לבדוק אם בכלל יש סמכות לכך לרשות המק
 

 אילנה אפללו פרץ:
 תעבירו את הפרוטוקולים של ועדת תחבורה, שאנשים ידעו, שנוכל להשיב להם.

 
 ראש המועצה:

המליאה שמה את הנושא הזה על סדר היום ומנחה את מהנדסת המועצה לעשות בדיקה 
 רצינית סביב העניין הזה. 

 
  מתקיימת הצבעה:

 אושר פה אחד.
 

 .משכר מנכ"ל %85-%95המועצה בשיעור  אישור טווח שכר מהנדסת. 3
 

 שמוליק שמחון:
נהוג להביא כל מינוי חדש לשולחן. אתם בהנהלה נפגשים איתם אבל אנחנו וגם  -הערה בונה

 הציבור, רוצים להכיר כל מינוי של בכירים שאתה עושה שיציגו את עצמם.
 

 ראש המועצה:
 ה מרגיש לי כפל.היות ואני מביא אותם לשיחת היכרות ארוכה בהנהלה, ז

 
 המועצה: מהנדסת

אני אסנת ברנדס ברש. גדלתי בטבעון ואבא שלי יליד טבעון. אני אדריכלית  שלום לכולם,
שנה ואני עוסקת מאז במגוון מאוד  15במקצועי, בוגרת הטכניון. סיימתי את לימודיי לפני 

רחב של נושאים. בין היתר, עבדתי במהלך השנים בשני משרדים מאוד גדולים. בחמש השנים 
ון עיר במשרד גדול, עשינו עשרות תכניות עבור רשות האחרונות אני מנהלת מחלקת תכנ

 מקרקעי ישראל. 
 

 מהנדסת המועצה עוזבת את המליאה עקב ההצבעה.
 

 מנכ"ל המועצה:



   GENERAL MANAGER OFFICEלשכת מנכ"ל
__________________________________________________________________  _____________________________________ 

  :FAX   04-9533856: פקס : TEL  04-9539206: טלפון
 

7 
 

. אסנת נבחרה בועדת בחינה לתפקיד שכרה של מהנדסת המועצה אנחנו מבקשים לאשר את
בדרישות התפקיד לאחר תהליך מסודר, היו לא מעט מתמודדים והיא נמצאה כעומדת 

משכר בכירים והקידום  95% - 85%ומתאימה לתפקיד ולציפיות שלנו. טווח שכרה יעמוד על 
 בשכרה יבוצע בהתאם לכללי משרד הפנים והאוצר.

 
 גזברית המועצה:

אנחנו לא מעלים כל שנתיים להצבעה אלא מאשרים  כל שנתיים מעלים בחמישה אחוזים.
בעוד שנתיים, אם היא תקבל את העלייה באחוזים, אתם  מראש את הטווח להעלאת השכר.

 תראו את זה משתקף בתקציב.
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
 מהנדסת המועצה חוזרת למליאה.

 
 

 .אישור איוש משרת מנהלת לשכת ראש המועצה. 4
  

 מנכ"ל המועצה:
משרת אמון אנו רוצים להעלות להצבעה את אישור משרת מנהלת לשכת ראש המועצה. זו 

ונדרש אישור מליאה. אוראל עסקה כממלאת מקום כששירן יצאה לחופשת לידה ועד ששירן 
לא חזרה לא היינו יכולים לאשר גם את אוראל לקביעות. אוראל עומדת בדרישות הסף 

 לתפקיד. בתקופה שהיא מילאה את תפקידה של שירן, הוכיחה אוראל את התאמתה לתפקיד
 ה ולכן זה עולה כאן להצבעה לאישור.ואני שבעי רצון מתפקוד

 
 ראש המועצה:

אתם מצחקקים וחושבים על קומבינות. אוראל היא עובדת מאוד טובה, היא עורכת דין והיא 
מוכשרת. שירן היא עובדת אולטרה מוכשרת שכל מי שעבד איתה, יודע להגיד את זה. אף 

זים. את המשרה של אחד מכם לא מאשר את המשרה של שירן, בשביל זה יש ועדת מכר
אוראל אתם צריכים לאשר כי היא משרת אמון שלי והחוק מחייב אותי. אתם יכולים 

 להצביע בעד, אתם יכולים להצביע נגד.
 

 שמוליק שמחון:
 אתם כל הזמן קולטים עוד ועוד עובדים.

 
 ברכה פבריקנט:

עקיפה. החם האם זה נראה לך כשר או אולי מסריח? אדם שהיה פעיל מאוד בבחירות בדרך 
 של אוראל היה פעיל. השאלה היא האם זה נכון?

 
 ראש המועצה: 

 מעובדי המועצה, זה יישוב קטן.  3/4אין לי פה מה להתייחס. כל מי שיושב פה מכיר 
 

 היועץ המשפטי:
קציה עם אוראל. היא פשוט אאני אייצג כאן את האנשים שנמצאים באינטראין שום מניעה. 

 עילוי.
 

 פבריקנט:ברכה 
 מצויין, אני דיברתי על הפן השני.

 

 :ראש המועצה
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זו משרת אמון ואני לא צריך לבחון כלום. דבר נוסף, תחשבי על כך שייתכן ונבחר בן אדם כי 
 הוא מאוד טוב לתפקידו וכל מי שיושב פה צריך להגיד תודה גדולה על זה שהוא עושה את זה. 

 
 אילנה אפללו פרץ:

שיש מינויים שיכול להיות  ,שהוא מאוד ברור מהדיון הקודם לדיון הזהיש פה קו שהולך 
שהם נגועים ובמקרה הזה במשרת אמון אתה יכול להעסיק את מי שאתה רוצה. עדיין, יש 

 כאן מינויים שמאוד ברור שהאופי הפוליטי שלהם הוא זה שהכריע את העניין הזה.
 

 שרה גרינצווייג:
בל רק שתבינו, שכשאתם אומרים את הדבר הזה, אתם אני יכולה להבין הרבה דברים א

 פגעתם אישית ברחל ועכשיו באוראל. המילה "נגוע" היא לא לעניין.
 

 אילנה אפללו פרץ:
אמרתי שיכול להיות שאלה הם אנשים ראויים אבל כמי שמסתכלת מהצד, מתעורר הספק 

אם הם אנשים  בצורה מאוד ניכרת, האם השיקול המוביל, לא היה שיקול פוליטי? גם
 ראויים. יש אנשים ראויים שהם לא מאוד מקורבים פוליטית.

 
 ראש המועצה:

את מנכ"ל המועצה, התפקיד הכי משמעותי בשולחן הזה, לא הבאתי כמשרת אמון. לא 
הכרתי את יריב. לא דיברתי איתו מילה אחת בימי חיי, למרות שיכולתי להביא מנכ"ל שהוא 

האנשים הכי טובים לכל תפקיד ואני מבקש להתעלות מעל  איש אמוני. אז אני מביא את
הציניות , שכל דבר נושא בחובו את נושא סגירת האינטרסים והקומבינות מתחת לשולחן, 

 אנחנו כבר שנה אחרי הבחירות.
 

 סיגלית עין קדם:
. אני מציעה לכולנו סביב השולחן לעניין הציניות שהיא מתמשכת לאורך כל כך הרבה ישיבות

, לתת אמון במי שיושב בתפקיד הזה כראש המועצה שמרבית הציבור בחר בו ויבין שאין הזה
 עניין לאף אחד למעול באמונו ובתפקידו.

 
 מתקיימת הצבעה:

ראש המועצה, שרה גרינצוייג, אליק אלמוג, יפתח גלעדי, רותי קלנר עקרון, טל  –{ 10} בעד
 גת.

 שמוליק שמחון, ברכה פבריקנט. -{2נגד }
 אילנה אפללו פרץ.  –{ 1} תנמנע

 
 . אישור תבחינים לתמיכות.5
 

 :סיגלית עין קדם 
 אנו דנים כרגע בתבחינים לנושא התמיכות שנקבעו על ידי ועדת התמיכות. ועדת המשנה  

-וסימנה תבחינים שהייתה רוצה שיתווספו ל 2019לתמיכות ישבה כבר לעניין התמיכות לשנת 
 הנושאים האלה הופכים להיות חלוטיםוסימנה אותם כבר אז כנושאים שעלו על הפרק.  2020

ועדת משנה לתמיכות מונה את אילנה, שרה, אליק ואנוכי. הועדה המקצועית מונה . 2020-ל
גזברית ואת המנכ"ל. היה דו שיח והיו מפגשים משותפים ויהיו בהמשך את היועץ המשפטי, ה

 מפגשים עם העמותות. 
התמיכה  -זה לא הוסף, אבל אני אקרא בכל זאתנושא  -אני אקרא את הסעיפים שהתווספו

 תינתן רק לגופים הפועלים על פי המנהל התקין. 
לא תינתן תמיכה למי שנדרש להמציא את רשימת המשתתפים בפעילות לרבות שמות, ת.ז. 

 וכתובות ולא המציא. 
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כל הורה  -חברים נהמתן התמיכה יותנה בכך שהעמותה אכן מקבלת בפועל ולפי תקנו
שכל חבר ולמשתמש או משתמש לפי העניין שירצה להיות חבר בעמותה בלי שום סינון, 

זכות לבחור ולהיבחר למוסדות בעמותה תוך התחייבות כי העמותה  בעמותה יהיה בעל
. האמור לעיל 2020תתחייב לקיים בחירות מחודשות למוסדות בעמותה עד הראשון באפריל 

  ול על תנועות הנוער הארציות הפעילות בקרית טבעון.חלא י
נתמכות תהיינה מעורבות בתרומה הועדת התמיכות רואה חשיבות רבה לכך שהעמותות 

 לקהילה לאותם תושבים שנזקקים לכך ואין ידם משגת לשלם עבור פעילות העמותה. 
הועדה ממליצה כי מתן התמיכה יותנה בכך שהגוף המבקש יציע תוכנית לסיוע לתושבים 

לפחות מציבור המשתמשים  5%הנזקקים ללא תמורה או בתמורה מופחתת בהיקף של 
ף הנתמך, וזאת בתיאום עם ועדת הנחות, המחלקה לשירותים חברתיים, מחלקת בשירותי הגו

 החינוך ומחלקת הנוער.
הועדה רואה חשיבות ליחסים הדדיים בין גוף נתמך בקהילה במובן שראוי בעינינו כי גוף 

נתמך ירתום את המשתתפים לשירותם לפעילות מתמשכת ולא חד פעמית לטובת הכלל. הגוף 
תמיכה בתוך בקשת התמיכה בתיאום עם המחלקה לשירותים בציג המבקש י -הנתמך יוצג

היחסים ההדדיים  יישוםחברתיים או מחלקת החינוך או רכזת המתנדבים במועצה, תוכנית ל
, כבר לשנה הקרובה, בעבור קבלת התמיכות 2020למען הסר ספק, לשנת הכספים  .האלה

 2020-עילות שהם מתכוונים לעשות ביידרשו הגופים הנתמכים להגיש דו"ח מסודר על הפ
הגופים  הראשון הוא: בנושא זה. דבר אחרון, הוספנו לגופים הנתמכים עוד שלושה פרמטרים:

ביקשנו לכלול בהם גם גופים שפועלים לטובת איכות הסביבה בדגש ספציפי על   -הנתמכים
נושא הוא  וסףנ. הדבר השני שאיכות הסביבה המשפיעה ישירות על תושבי קריית טבעון

 שיות.נהעצמת נשים והדבר השלישי שהוספנו זה עידוד לקבוצות ספורט 
  

 :אילנה פרץ אפללו
לרבות קידום נושאים כמו העצמת נשים ואיכות הסביבה ואני  נעשתה פה עבודה מצויינת

חושבת שאנחנו כמועצה יכולים להביא עוד נושאים לשנים הבאות ולראות מה נכון לרשות 
 ועדת התמיכות. לקדם באמצעות

 
 היועץ המשפטי:

 אני רוצה לציין שיש קשר ממש מצוין בין ועדת התמיכות המקצועית לבין ועדת המשנה.
 

 אליק אלמוג:
להיות חבר אסיפה, זה לא אוטומטית, חייבים כל אדם שהוא פעיל בעמותה ומבקש להיכנס 

בחירות ואנחנו דורשים לקבל אותו, ומי שחבר אסיפה יכול להיבחר בבחירות לוועד כשיהיו 
 שיהיו בחירות.

 
  מתקיימת הצבעה:

 אושר פה אחד.
 

 ראש המועצה:
אני רוצה להגיד תודה כי אני רואה שהייתה כאן עבודה מאוד מאוד מקצועית של כל מי שישב 

 כאן והשקיע.
 
 .תב"ריםאישור . 6
 

 חדשתב"ר  16. 
 

  1054תב"ר 
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מספר 
 תב"ר

שם 
 התב"ר

היקף 
תב"ר 
 נוכחי

הגדלה 
 מבוקשת

היקף 
תב"ר 
לאחר 
 הגדלה

השתתפות 
 מועצה

משרדי 
ממשלה / 

 בעלויות

 הערות

מובילים  1054
 דיגיטליים

התחייבות של  200 0 200 0 200
 משרד הפנים

 
 :מנכ"ל המועצה

המטרה שלו היא להקצות והג'וינט. המשרד לשוויון חברתי , קול קורא של משרד הפניםזהו 
פרויקט דיגיטלי מתוך הובלה של הכשרה, לתת כלים ולתת ניסיון בלכל רשות נבחרת לעשות 

כוונה שאותו מוביל דיגיטלי יטמיע וייצר תהליכים נוספים. סיון ואני נבחרנו והתקבלנו. 
הכוונה שלנו היא לממש אותו ₪.  200,000ממשרד הפנים על סך הרשאה תקציבית קיבלנו 

בנוסף אנחנו  ה והוא יאושר בהמשך.אחד כז לטובת פרויקט דיגיטלי ראשון שכבר יש
מתכוונים להביא יועץ מתוך התקציב הזה ולבנות תכנית אסטרטגית למועצה ולהביא אותנו 
לקדמה. בהמשך נצטרך להצביע על נסיעה שלי לדנמרק שהיא חלק מההשתלמות ואגב היא 

ם פרויקט שאנחנו מתכוונים להרי וזאת כדי שאקבל אש"ל. לא ממומנת מתקציב המועצה
אותו זה אתר חדש למועצה, עם טפסים מקוונים וליישר קו עם כל הפערים שיש. שיפור 

 עבודת המועצה.בהשירות לתושב והתייעלות 
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
 תב"רים להגדלה. 6.1.2

 
 968תב"ר 

 
מספר 
 תב"ר

שם 
 התב"ר

היקף 
תב"ר 
 נוכחי

הגדלה 
 מבוקשת

היקף 
תב"ר 
לאחר 
 הגדלה

השתתפות 
 מועצה

משרדי 
ממשלה / 

 בעלויות

 הערות

שיקום  968
מתקני 
 משחק

שיקום מתקני    800 300 500
 –משחקים 

כולל הצבת 
ברזיות 

וקולרים, 
 מתקן כושר.

 
 מנכ"ל המועצה:

הכנו תוכנית הכוללת ברזיות חדשות הכוללות שוקת לכלבים, קולרים, שיקום מתקני 
 .וכד'משחקים, מתקן כושר אחד גדול שיותקן 

 
 מתקיימת הצבעה:

 אושר פה אחד.
 

  - אביטל יריב ישתתף זה בסיור. המקומי לשלטון דיגיטליים מובילים � סיור לימודי בדנמרק .7
 .המועצה ל"מנכ 
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 תקיימת הצבעה:מ

  אושר פה אחד.
 
 עדכון ועדות המועצה. .8
 

 שרה גרינצוייג:
ובמקומה נכנס מיכאל  האישיותרינת טרכטנברג ביקשה לפרוש מסיבותיה  -בועדת הנוער

 רבינוביץ' שהיה בזמנו מדריך בנוער ויש לו ותק עצום.
 
 תקיימת הצבעה:מ

  אושר פה אחד.

 20:15-הישיבה ננעלה ב

 
 

 מנכ"ל המועצה_____________  עידו גרינבלום ראש המועצה _________  ריב אביטלי


