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 23פרוטוקול מדיון מליאת המועצה מס' 
 4//72323 –מיום ט"ז בשבט 

 
 יו"ר –אלון נבות   משתתפים:

 אמנון שטרן   
 ורד לייכנר   
 דודו גבאי   
 שי לין   
 ברוך כהנא   
 שמואל שמחון   
 רחל גוטמן   
 יצחק קדוש   
 אבי בן יוסף   

 
 אליה דמטר )התנצלה(  לא השתתפו:

 התנצל(דודי אריאלי )   
 

 היועץ המשפטי למועצה –עו"ד יאיר אבני   בנוכחות:
 מזכיר המועצה –יאיר אודם    
 מבקר המועצה –רפי מלמד    
 מהנדס המועצה –אדר' אריה רפפורט    
 גזבר המועצה -מנחם עוז   
 דובר המועצה  –איל פרדיס    

 
ן בחדרו עם ראש המועצה מבקש להתנצל בפני חברי המליאה על האיחור בגלל דיו

 חברי המליאה בנושא התקציב.
 

 .05:81הישיבה נפתחה בשעה 
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 .  שאילתות.0
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 קהילת "מעלות טבעון". –.  הקצאת קרקע עבור התנועה ליהדות מתקדמת 5
 .  הערכות למצב חירום.7
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 :11אישור פרוטוקול מליאה מס' .  1

 .10מאשרים פרוטוקול מליאה מס'       
 
 :20/12/42אישור פרוטוקול שלא מן המנין מיום .  2

 טוקול הנ"ל.מאשרים את הפרו    
 
 :7/1/47אישור פרוטוקול שלא מן המנין מיום .  1

 מאשרים את הפרוטוקול הנ"ל.    
 
 
 שאילתות:.  0
 

 :יצחק קדוש .  0.1

הנני פונה לכבודו בשאילתא בנושא הרכבת אשר תעבור באיזור קרית חרושת. 
  שלא הוגש הבג"צ כנגד הרכבת, כפי שהחליטה מליאת המועצה.לאחר 

ם אנו שותפים לקטע החוצה את קרית טבעון בנושא תכנון שאלתי? הא .א
 התוואי ופיתוח האיזור.

באם מתוכנן איזור אחסנה לרכבת או מחסנים? או איזור תעשייתי, אשר  .ב
 מתבקש מעצם סלילת מסילת רכבת בתוואי הנ"ל.

 
 תשובת ראש המועצה:

 עתקת .  המועצה המקומית היתה שותפה מלאה בקביעת עיקרי התכנון בנושא ה0
 תוואי רכבת העמק מתוך הישוב. המועצה מקבלת עדכון תדיר במידה ונערכים     
 שינויים בתכנון המפורט.    

 
 . לא מתוכנן איזור אחסנה ו/או מחסנים לאורך התוואי בקטע העובר בצמוד לתחום 2 

 השיפוט.    
 

 יצחק קדוש:

 בותנו להביא לדיון.ות ולכן הגענו פה אחד להצבעה להגיש בג"צ. מחוייגשהיו ה
 

 ראש המועצה:

 מה השאלה? זוהי שאילתא.
 

 יצחק קדוש:

לבדוק הסתייגויותנו מחדש. יצחק מציע להביא מחדש הנושא  –מבקש להבהיר 
 להצבעה.

 
 ראש המועצה:

אם כך, עליך להביא את הנושא כהצעה לסדר. ראש המועצה מפרט 
בעניין  שוב את מה שנאמר בישיבה הקודמת לגבי התהליך שנעשה

 הנ"ל.
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 אמנון שטרן:

במידה ורוצים לתקוף את הנושא, יש לעשות כן בעניין התכליתיות ולא בעניין 
 ההנדסי.

 
 ראש המועצה:

ללא מומחה לנושא שיגיש חוות דעתו, אין מה לפנות לבג"צ, במיוחד באם לא נפלה 
 טעות עקרונית בוועדת החקירה.

 
 עו"ד יאיר אבני:

קף למרות ההתנגדות גם של חיפה. היום אין דרך לתקוף התוכנית פורסמה למתן תו
 את זה.

 
 טיפול במפגעי אסבסט בטבעון: –שי לין  . 0.2

אני מברך על הפעילות בנושא. נראה שרצוי היה להוסיף ולעודד תושבים 
לפנות מפגעי אסבסט, ואולי להקצות לכך משאבים )במסגרת התקציב 

ים לשם כך ממוסדות ממשלה? (. האם התקבלו תקציב2117המתוכנן לשנת 
 מצורפת ידיעה בנושא זה שהופיעה לאחרונה בעיתונות.

 
 תשובת ראש המועצה:

 .  התקבל אישור ממשרד לאיכות הסביבה לסילוק גגוני אסבסט ממוסדות חינוך. 0
 הפירוק התבצע בחופש סוכות השנה ובכך הושלם פינוי גגוני אסבסט ממוסדות     
 החינוך.    
 ש"ח יועבר למשרד לאיכות הסביבה, לקבלת השתתפותם 00,111ן בסך החשבו    
 בביצוע העבודה עם קבלת התחייבותם הכספית.    
 המועצה יזמה פינוי מרוכז לתושבים המעוניינים בסילוק גגונים ומפגעי אסבסט  . 2

 אחרים מחצרותיהם. העבודה מתבצעת ע"י קבלן המאושר ע"י משרד איכות     
 ופעל בהתאם לתקן. בחודש ינואר יתבצע המחזור השני של עבודה זו הסביבה     
 וכבר ישנם תושבים המעוניינים לבצע זאת, אך באביב/קיץ. התשלום נעשה     
 ישירות מהתושב לקבלן ולעבודה זו אין כל תמיכה ממשלתית או אחרת.    

 
 רחל גוטמן:

 לסבסד את הפינוי. הפינוי של גג האסבסט יקר מאוד. אם רוצים לעודד, צריך
 

 ראש המועצה:

 נבדוק האם ניתן לסייע מתב"ר בכדי לסבסד. הנושא יובא למליאה בקרוב.
 

 שי לין:

 אלו הם צעדים נכונים ויש לעודד את הפעילות.
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 ברוך כהנא: .  0.1

 .  לאחרונה פנו אלי תושבים בטענה על ביצוע מוגזם וספק מיותר, של גיזום 0 
 ת הקריה )לעיתים אף מדובר בעצים מוגנים(. כיוון שידוע עצים ברחובו    
 הטבעי שלה וכי  שלכל, כי אחד מנכסיה הגדולים של הקריה, הוא החור    
 רבים מבתיה סוככים בצל האילנות הגדולים, עולות השאלות הבאות:    

 ליט על הגיזום והאם יש נוהל וקריטריונים ברורים לכך?חמי מ 

  עבותים של עצים מגונים, הפונים לחצרות בתים מדוע נגדמים ענפים
 ואינם מפריעים לאיש ובוודאי שלא לרשות הציבור?

  מי גוזם, מהי העלות ומי נהנה מענפי הגזם הראויים לשמש כחומר
 להסקה?

 .  כיוון שלאחר קבלת הצעות מחיר משבעה משרדי עו"ד בעלי מוניטין, 2
 שפטי למועצה, בחרת דווקא אליהם פנית בעניין מתן שירותי ייעוץ מ    
 מההצעה ₪  081,111 -באחת ההצעות היקרות ביותר )שעלותה גבוהה בכ    
 הזולה(. אבקשך לפרט את הנימוקים לבחירתך.    

 
 תשובת ראש המועצה:

 .  על גיזום בקריה מחליט מנהל מח' חזות הקריה שהינו אגרונום בוגר הפקולטה 0
 הקרן הקיימת לישראל. יש קריטריונים ברורים  ברחובות, באישור היערן מטעם    
 ונוהל ברור ועובדי המועצה פועלים בהתאם להם.    
 הצורך בגיזום עצים נובע מהנימוקים הבאים: הפרעה לכלי רכב בכביש,   -    

 שמירת שיווי משקל של העץ ומניעת נטיה ונפילה. גיזום ענפים יבשים ומניעת        
 לגזע העץ הגורמים לתמותת העץ. חדירת מזיקים       

 כורתים וגוזמים: קבלן כריתה וגינון ועובדי מחלקת הגינון. עלות שנתית של   -    
 ₪. 021,111 -בלן כריתה וגיזום הינה כק       

 נהנים מענפי הגזם הראויים להסקה: עובדי המועצה, עובדי קבלן הגיזום וקבלן   -    
 ום נעשה ליד ביתם ומוסדות חינוך לצרכי הסקה וריהוט.הגינון. תושבים שהגיז       

 ות עם גזבר המועצה, כלל בין היתר, צוועי.  שיקול הדעת אותו הפעלתי לאחר ה2
 שקלול המרכיבים הבאים:    
 מוניטין ומעמד מקצועי, בקרת קהילת עורכי הדין בצפון. -
רשות  גודל המשרד והתמחותו בתחומים הספציפיים המאפיינים עבודה מול -

 מקומית.

 הכרות ונסיון קודם עם המועצה המקומית בפרוייקט הבריכה. -

 התקשרות בין אישית אמינה, קולחת ועניינית. -

 
 רחל גוטמן:

 ישנם תושבים שפנו אליה וטענו שלא גוזמים מספיק.
 

 יצחק קדוש:

 ארנון כפיר הסביר לי על שורשי עצי האורן שהם שטוחים ולכן מסוכנים יותר.
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 שמואל שמחון: .0.0

 .  לאורכו של רחוב אלונים, בצד הגובל עם המגרשים שבמפלס הנמוך מן  0
 הכביש, ישנם קטעים רבים בהם אין כלל גדר בטיחות, או שהיא אינה     
 תקנית. הדבר מהווה סיכון הן לכלי הרכב הרבים הנוסעים בכביש והן     
 טפל בעניין ומתי?לתושבי הרחוב. האם יש בכוונת ראש המועצה, ל    

 .  לאחרונה הלינו תושבים באוזני, כי עלות הנסיעה באוטובוס מטבעון 2
 לחיפה, יקרה בשני שקלים מעלות הנסיעה מיקנעם לחיפה. כיוון שמרחק     
 הנסיעה כמעט זהה, אין הגיון בפער מחירים זה. האם בכוונת ראש     
 רה בעניין זה, המעיק המועצה, לפנות לחברת אגד ו/או למשרד התחבו    
 על תושבי טבעון המשתמשים בתחבורה הציבורית?    

 
 תשובת ראש המועצה:

 עצה בימים אלה שוקדת על מציאת פתרון מתאים שיתן מענה בטיחותי מחד .  המו0
 יכער את רחובה הראשי של הקריה מאידך. לכשימצא הפתרון, יובא הדבר  ולא    
 ת תב"ר מתאים.לידיעת המועצה לצורך פתיח    

 .  מחירי הנסיעה בתחבורה ציבורית נקבעים על ידי משרד התחבורה. 2
 ₪.  00.71= 5מחיר הנסיעה מטבעון לחיפה לפי קוד     
 ₪.  5.81=   0מכיכר קומפיין/אורנים/אלרואי לחיפה לפי קוד     
 ₪.  00:71=  5מיקנעם עלית לחיפה לפי קוד     
 ₪. 0:51=  8יפה לפי קוד ממסוף יקנעם )קניון( לח    

 
 שמואל שמחון:

 המועצה סברה שהתלוליות ימנעו האטת התנועה ונפילת המכוניות, אך זה לא כך.
 

 יצחק קדוש:

מציע לבקש מחב' אגד שתושבי טבעון הנוסעים הלוך ושוב יהיה להם כרטיס מוזל 
 לאותו היום.

 
 ראש המועצה:

 נבדוק את הנושא עם חברת אגד.
 

 יוסף:אבי בן  .0.4

לפני כחודש הבחנתי שנסללה מדרכה ברחוב שפרינצק בקרית חרושת שהוא 
לאמצעיתו של הרחוב ושם רחוב ללא מוצא. המדרכה נסללה משני צידיה עד 

הופסקה. האם יש סיבה להפסקת סלילת המדרכה באמצעיתה, ואם לא מתי 
מתכוונת המועצה להמשיך את המדרכה עד סופה, ומדוע חלקה נסלל 

 וחלקה באבנים משתלבות. באספלט
 

 תשובת ראש המועצה:

ריבוד המדרכה לאורך כל הרחוב יושלם עם גמר פיתוח המגרשים 
כמו  הפרטיים וזאת בכדי למנוע פגיעה בתשתיות בעת הבניה הפרטית.

כן, ישנה תופעה בקרית חרושת שיזמים פרטיים מתחילים לבנות 
 כשמתאים להם.
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 אבי בן יוסף:

ד ולבצע את המדרכה עכשיו בכדי למנוע את ההתבוססות בבוץ למה לא לחייב בעתי
 ולא להמתין למגרש בודד שיבנה עד שמישהו יחליט לבנות אי פעם.

 
 ראש המועצה:

נעשה סיור פעם נוספת, נבדוק האם יש שם בוץ. במידה ויהיה מקום, נסלול את 
 המשך המדרכה.

 
 מהנדס המועצה:

משתלבות: השוליים הם אספלט, האבנים בנושא שילוב בין מדרכת אספלט לאבנים 
 המשתלבות הן סביב הכיכר. התושבים לא קיבלו חיוב.

 
 שי לין:

יש לבחון את המשתלבות. אני רואה אנשים שמעדיפים ללכת על הכביש בגלל 
 שהפתרון של האבנים המשתלבות אינו טוב. לא מתאים לעגלות תינוק.

 
 יצחק קדוש:

לעשות איפה ואיפה ולחייב את התושבים בהתאם בנושא מימון המדרכות, אבקש לא 
 לפיתוח.

 
 הצעות לסדר היום:.  4
 

 נאמני אויר נקי מעישון בטבעון -דודו גבאי   .4.1

מתנדבים אשר הסכימו ליטול על עצמם את התפקיד הנכבד.  12מוצעים 
תפקידם יהיה להעיר לבעלי עסקים או למעשנים במקום סגור אשר מוצב בו 

ון. מתנדבים אלה ידווחו לועדת בריאות ולאחר שיוסמכו שלט איסור עיש
בעל ₪  0111 -ו₪  101וימונו כפקחים, המוזהרים יקנסו מעשנים בסך של 

מחברי המליאה לאשר המתנדבים עסק אשר לא מנע את העישון. מבקש 
 ולהוציאם כתבי מינוי.

יל כמו כן, מוסיף, כי ישנה יוזמה של אנשים שרואים בנושא פרוייקט המתח
בחינוך. זוהי תפיסה של מחוייבות לאוויר אותו אנו נושמים. זה במוסדות 

תפיסה שלמה של איכות חיים. באם כולנו נראה זאת כחשוב,  –ובבתי קפה 
 נוכל להתנגד . 

 
 עו"ד יאיר אבני:

 נאמני עישון יכולים להיות רק עובדי רשות )חינוכית, ללא סמכות למתנדבים(.
 

 ראש המועצה:

על רשימת השמות ולישיבה הבאה נקבל התייחסות האם מצביעים 
 האנשים יכולים לנקוט בפעולות מעבר להעיר לתושבים מעשנים.

 
 הצעתו של ראש המועצה התקבלה פה אחד.
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 ק קדוש:יצח 4.2

מבקש להעלות הצעה לשם קידום התיירות בישוב כבעבר והוא בניית אגם 
טבעון על הדרך הטמפלרית תיירותי בוואדי בין שער העמקים ובין קרית 

הישנה. יצחק מציין כי בעיר מעלות הקימו אגם. בחג הפסח מתקיים פסטיבל 
לישוב ומציע לצאת לשטח לפני שמחליטים. כמו כן,  ךפיסול המוסיף נופ

המערבי  החלק רעננה, הסטטוס של השטח ברובו שלנו,מציע ללמוד מעיריית 
, במידה הכדי שנשמור עלישמורת טבע. מציע לספח את השמורה לטבעון ב

שנה בניינים בשמורה. מציין גם את רמת גן  21רכסים יבנו בעוד ולא נשמור, 
 וירוחם. מציע שוב לצאת לסיור.

 
 ראש המועצה:

ממליץ שהמועצה תמנה את יצחק קדוש כנציג המועצה לטובת פיתוח היוזמה. 
 תאפשר ליצחק לבוא ולדחוף את ההצעה קדימה. והסמכת

 
 המועצה מתקבלת פה אחד.הצעת ראש 

 
 רחל גוטמן .4.1

 25/0/17שאושר במליאת המועצה בתאריך  500מבקשת להתייחס לתב"ר 
בנושא שיקום שכונות כמפורט בתב"ר. ערכה סיור ברחובות המדוברים 
ומבקשת לציין כי ברחובות הגפן והברושים המצב קשה ביותר מבחינת הזנחה 
סביבתית, תאורה, לכלוך, גרוטואות, פחונים, ברזלים, פסולת אסבסט וכו'. 

ה להתמקד בשיקום ופיתוח שתי השכונות האמורות בלבד במקום לפזר מציע
ר לארבע שכונות, באופן שמצב אף אחת מהן לא ישופר את תקציב התב"

 בצורה משביעת רצון.
 

 ורד לייכנר:

 מציעה לתת גם לרח' הברושים ורח' שרת.
 

 שמואל שמחון:

 מציע לכל חברי המליאה להגיע לשכונות הברושים ולהתרשם.
 

 צעה התקבלה פה אחד.הה
 

 ראש המועצה:

מיידע שבחלק מהחצרות העזובה היא בחצר פרטית, לכן, יתכן ותהיה התנגדות של 
 תושבים.

 
 שמואל שמחון:

 מציע להתקדם בסיוע הוועד של השכונה.
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 רוך כהנא:ב  4.0

 בקש לדון בהעשרת חזות הקריה בפיסול סביבתי מעשה ידי אמני הקריה.מ 
, חושב שצריך שישאר ערך מוסף מהחגיגות. בהמשך 71 -יגות הלרגל ציון חג

 להצעתו של יצחק קדוש לאגם, אני מציע לראות במעלות את פיסול החוצות.
באתר האינטרנט של המועצה רואים אלונים ורכבת העמק, אין מאפיין מעבר 

אמנים. קיבלתי פניה מכמה אמנים שמעוניינים  011לכך. בקריה יש מעל 
ים מבצע שאמני טבעון יבצעו פסלים שיוצבו ידבות. מציע לקלבצע בהתנ

ברחבי הקריה. המועצה תספק את האבנים והעבודה תהיה בהתנדבות. בעבר 
 .תושבי הקריה פיסלו פסלים שלא היו

 
 ראש המועצה:

המשתתפים ראש המועצה העלה את הרעיון שנדחה ברוב קולות  71 –בוועדת ה 
אומן א' ויבקש להציג את עבודתו יגיע אומן ב'  בגלל עניין של טעם. כאשר יבוא

החושב שזה לא ראוי ולהיפך. בניגוד לדעתי, השתכנעתי שזה נכון לדחות פניית 
יעשה פסל סביבתי מבקבוקי פלסטיק ויבקש להציג זאת האמנים כי יבוא מישהו אשר 

 אך העבודה אינה ראויה. מה יקרה אז? –בכיכר העיר 
 

 ברוך כהנא:

 ועדת אמנים כמו שנעשה לעניין הבול, השלט וכו'.מציע שתהיה 
 

 ראש המועצה:

 מדובר גם בעלויות. כל אומן והחומרים שהוא יבקש.
 

 אמנון שטרן:

 שיהיו קריטריונים.
 

 יצחק קדוש:

 אנו על המסילה הנכונה. צריכים להתייעץ עם עיריית מעלות וללמוד מהם.
 

 ברוך כהנא:

 וצים אמנים מהישוב. שם האמנים מחוץ למעלות, כאן אנו ר
 

 דודו גבאי:

הצעה מאוד מבורכת. אנו בבעיה של עשירים. כל פעם אני מופתע בשבת אמנים 
. ניתן להטיל על המתנ"ס להקים צוות מקצועי שיגבש דרכי עבודה. ישובמהעבודות ב

פסלים סביבתיים מייצגים גם את אופי המקום. יש לנו את הכלים, האנשים והיכולת 
 וזה מבורך.

 
 שי לין:

מברך את ברוך על ההצעה. חושב שחייבים להקים ועדה שתבדוק 
התאמה לאופי הישוב ולא רק לפי רצונו של האמן. על הועדה להחליט 
על החומרים, הקריטריונים ועל המועצה להכריז על כך. רצוי 

 שהמתנ"ס ינהל זאת.
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 ראש המועצה:

צועית שתקבע את שואל את ברוך האם מעוניין לעמוד בראשות הועדה המק
 הקריטריונים.

 
 ברוך כהנא:

 משיב בחיוב.
 

 אמנון שטרן:

ואני מתפלא על הועדה שבחרה לא לעשות כך. קודמיי אמרו את עיקר הדברים 
אומנות ללא מחלוקת לא מתקיימת, כל האנדרטאות המרכזיות באירופה הוקמו סביב 

 מחלוקות.
 

 ורד לייכנר:

ים להפעיל אמנים לביצוע פיסול סביבתי כפי בנוסף להקמת וועדה, ניתן בשבת אמנ
שהיה בשנה שעברה. אפשר לשלב תלמידים מהמגמה לאמנות. לקראת שבת אמנים 

 יש לדבר על הענין.
 

 אדר' אריה רפפורט:

הוק בנושא הקמת כיכר ברמת טבעון. מציע לצרף את הועדה -בזמנו הוקמה ועדת הד
 הזו לנושא.

 
 נושא זה בראשותו של ברוך כהנא.למחליטים פה אחד לאשר הקמת ועדה 

 
 שמואל שמחון: 4.4

 מבקש להרחיב את השיטור הקהילתי במימון התושבים. 
 

 שמואל שמחון:

לפני הדיון בהצעה מבקש לעדכן את חברי המליאה כי דובר המועצה הינו הדובר של 
 מפעל מזהם בעכו וישנו ניגוד אינטרסים.

 
 ראש המועצה:

 ולישיבה. דרלהצעה לסהנושא אינו קשור 
 

 שמואל שמחון:

ההצעה מדברת על הגברת השיטור הקהילתי. בתור תושב שמתקשר ומנסה להעזר 
 בשירות השיטור, מקבל תשובה שהם עסוקים בדברים אחרים. מציע לתגבר בניידת 

נוספת ומאבטח נוסף לשם מהירות התגובה. ישנו צורך בתוספת תקציב 
ל היטל צבוע על התושב או מתקציב המועצה. ישנה אופציה להטי

לנושא הספציפי או לבדוק מה יש לנו פנוי ברכבי המועצה. ניתן 
 7להשתמש ברכבה של מנהלת מח' חינוך. ההיטל על התושב הינו 

 שקלים למשפחה.
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 אמנון שטרן:

ובתו לתת את השרות. חהשלטון המרכזי  .הצעה נוספת שבאה להחליף את המדינה
גון בחינוך. באם נמשיך בדרך הזאת, מקורותינו יגמרו. התחלנו את זה בכמה אפיקים כ

 הנושא של השיטור הקהילתי מחולק לשניים. אחד: מימון. השני: שיטור קהילתי.
 

הייתי שמח לשמוע מה תוסיף לנו עוד ניידת מבחינה מקצועית. כולנו רוצים בטחון, 
ן היטל לבין זה נשמע טוב אבל יש לזה מחיר. בעניין המחיר והמימון אין הבדל בי

 :ארנונה. בשניהם מכניסים את היד לכיס התושב. צריך להחליט במקום מה לעשות
הייתי רוצה  –אני אומר דבר מאוד פשוט  במקום שיטור, חינוך או תנועות הנוער.

האם יעלה או ירד בתוספת ניידת נוספת. השמירה  ,לשמוע בענין בטחון התושבים
להערכתי לא מספיק להגיד אני רוצה עוד  היא קצרה ולא יכולה להספיק לכולם.

 שיטור בלי מספרים ונתונים.
 

 יצחק קדוש:

קציב המועצה ולא מהכיס האחורי של התושבים. השלטון המרכזי זה תמציע שיהיה מ
 גם אנחנו. הרעיון טוב אך רק מתקציב המועצה.

 
 אמנון שטרן:

 אתה משלם מיסים בכדי לקבל שירות. צריכים לשים גבולות.
 

 דו גבאי:דו

כל דבר שמוסיף לבטחון התושב, הוא טוב. שווה לשבת ולדון על כך בוועדת בטחון. 
נזמין את מפקד תחנת זבולון ונקבל חוות דעת מישובים אחרים. אנו נשב ונחשוב על 

במצב התקציבי  ,כולל אפשרות לחלק את הקריה לשניים. לא נראה לי שהשנה ,דרךה
 נחליט על רגל אחת. אפשר להעביר את הנושא. בואו לא

 
 ברוך כהנא:

מרגיז אותי אופן הדיון. הצעתי הצעה לחייב את התושבים בחובת שמירה ובינתיים 
הפשיעה רק הולכת וגוברת. חושב שצריך לעשות משהו. ועדת בטחון לא הוקמה 
היום. ההצעה של שמואל נכונה, אפשר להפסיק את זה. ממליץ במידה ויועבר לועדת 

 זמן של חודש.בטחון להגביל ב
 

 ראש המועצה:

העלה את הנושא ואתם דחיתם אותי. ראש מבקש להזכיר, שבאחת מישיבות ההנהלה 
 המועצה מקריא לברוך כהנא מה אמר באותה הישיבה.

 
 ברוך כהנא:

 טוען שראש המועצה לא דובר אמת.
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 ראש המועצה:

את הפשיעה.  המשטרה הפעילה בשלושת השבועות האחרונים כוחות רבים ולא מנעו
 יש לנו לפחות פריצה אחת ביום ולעיתים יותר. מקבל את ההצעה של דודו גבאי 

 ביקורתולהביא הצעות מקצועיות. אם יהיה שיטור נוסף ולא ישפיע על הפשיעה, אז ה
תהיה גדולה שבעתיים. מציע להעביר לועדת בטחון שתביא המלצות קונקרטיות 

 למליאה.
 

 שי לין:

יחות שאז ההחלטה היתה לא נכונה. ההצעה במקום והצעתו של העובדות בשטח מוכ
 דודו גבאי להביאה לועדת בטחון מקובלת. שמואל שמחון הציף את הבעיה וזה בסדר.

 
 ראש המועצה:

 הצלחת השיטור תלויה בעירנות וחשדנות התושבים.
 

 אמנון שטרן:

 מעניין שהמשטרה עושה מאמץ מרוכז עם שיטור רחב וללא הצלחה.
 

רים ומחליטים להעביר הדיון לועדת בטחון שתעביר את המלצותיה להתייחסות מאש
 המליאה.

 
 שונות:.  2
 

 קהילת מעלות טבעון: –הקצאת קרקע עבור התנועה ליהדות מתקדמת  2.1

 ראש המועצה מביא להחלטת המליאה הקצאת קרקע לקהילת מעלות טבעון.     
 על פי הנוהל הנדרש לקבל קרקע הקהילה יושבת במקלט ברח' העמק וביקשה     
 להקמת בית כנסת. הקהילה פנתה וקיבלה אישור למבנה יביל. ממש לאחרונה     
 עשינו מיזם של שיתוף פעולה עם פרבר של עיריית שיקאגו ובמסגרת זאת יצאו     
 ני נוער לביקור בארה"ב. בשנה הבאה יגיעו בני נוער לבקר כאן. בפרבר ב 00    
 משפחות בבית כנסת בני אברהם ציון, שהם מדברים עם הקהילה  811 מאוגדים    
 הרפורמית כאן. מיסדנו את שיתוף הפעולה בין הקהילה לביה"ס התיכון כאן. על     
 פי הנוהל, צריכים לאשר במליאה כי המבנה היביל יעבוד על הקרקע בגבעת     
 הבריכות.     

 
 ר:ורד לייכנ

 ים.אישרנו את זה לפני כמה שנ
 

 יצחק קדוש:

נגד מבנים יבילים. מציע לקבל את שווי המבנה היביל ולבנות במקום. 
 בארה"ב.יצחק מבקש מידע על הקהילה 

 בתשובה עונה לו ראש המועצה על הקשר עם הקהילה.
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 ברוך כהנא:

מכיר ומוקיר את פעילותה של הקהילה )בנו הבכור חגג את בר המצווה שלו בבית 
 . מבקש לדעת על הנוהל של הקצאת קרקע.(הכנסת של הקהילה

 
 אדר' אריה רפפורט:

ו מתח קמתאר על המפה את מיקום הקרקע. המיקום שאושר בעבר לא קודם בגלל 
גבוה. אריה מסביר את נוהל הקצאת קרקע עפ"י קביעת הליך של משדד הפנים 

ר. הדורש פרורגרמה של שטחים ברי הקצאה ולאחר שהוגשה בקשה, יש לפרסם בציבו
לאחר תהליך זה יש לאשר בועדת הקצאות ואישור המליאה. נוהל כזה לא היה 

 בהחלטה הקודמת.
 

 אמנון שטרן:

אני בעד הרעיון. חושב שהקהילה עושה עוול לעצמם בכך שהם מוכנים למבנה יביל. 
 זה לא מתאים לנוף של טבעון ולא נראה טוב. ממליץ לבנות בניה לתמיד. 

 
 יצחק קדוש:

 רוב את השטח המדוייק שהם מקבלים. חייבים להביא שטח קרקע מוגדחייבים לכת
 ומסומן.

 
 ראש המועצה:

דונם, מחליטים על חצי דונם. שאר השטח למבני ושטחי ציבור  5אין כוונה לדבר על 
דונם וחצי דונם מכך הם לקהילה עבור  5 מבני ציבור הינולכגון גן ילדים. השטח 

 מבנה בית כנסת.
 

ד להקצות חצי דונם קרקע לקהילת מעלות טבעון לטובת מבנה בית מחליטים פה אח
 כנסת וגינה סביבו ומאשרים את ההחלטה של ועדת ההקצאות.

 
 דגל טבעון .2.2

 ראש המועצה מציע: הצבעים צריכים להיות בסמל טבעון ססגוניים. כיום  
 וק וכל הדגל נראה כמו דגל של יחידת גולני.  ממליץ דגל לבן עם מגן יר        
 צבעי הרקפת עפ"י צבעם האמיתי.        

 
 אבי בן יוסף:

 באינטרנט להצעות של צבעי הדגל.רישום מבקש לראות דוגמא בכדי שנראה 
 

 ראש המועצה:

האם מקובל שתועבר הצעה באינטרנט ותתקיים הצבעה טלפונית 
 לאחר הצגת הרישום, ונשנה את צבע הדגל בהתאם.

 
 שא.מחליטים פה אחד לאשר הנו
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 אישור מאבטחים כפקחים: .2.1

 הפקחים הם: 
 ובידאת ראזל.  ז0        
 מטליס דב.  2        

 יוז סער.  1        

 כעביר רטב.  0        

 כולם ללא עבר פלילי ובעלי אישור ממשטרת ישראל. עברו הכשרה כנדרש         
 ע"י מנהל מח' פיקוח.        

 
 יצחק קדוש:

 ין את המועמדים.מבקש לראי
 

 שי לין:

 איננו מנהלים את המועצה. את זה עושים מנהלי המועצה וראש המועצה.
 

 דודו גבאי:

 מבקש לבדוק האם משפטית זה שאינם עובדי מועצה, זה כשיר.
 

 היועץ המשפטי:

 מאשר שההליך תקין.
 

 מאשרים פה אחד את מינויים של המאבטחים כפקחים ברשות.
 

 למין החילוני:תב"ר בבית הע . 2.0

קברים ללא  01ראש המועצה מסביר כי נבנתה החלקה החילונית. בזמנו נבנו 
פיתוח, ללא שבילים וגדר מתאימה. קיימנו סיור עם חברי העמותה למנוחה 

קברים  05לביצוע ₪  081,111 -נכונה ונעשה אומדן ראשוני. אנו זקוקים לכ
א מתקינים שירותים לרכבים, סככה ושבילים. בשלב זה ל סובהנוספים, 
 וחשמל. 

הביקוש הנושא מובא להצבעה בגלל שמספר החלקות הולך ומצטמצם בשל 
בני זוג. לקחתי החלטה כי אני דוחה אנשים שאינם תושבי חלקות ע"י קניית ו

 טבעון.
 

 רחל גוטמן:

 למה סככה קטנה? לכל אחד יש מלווים כמו בבית העלמין הרגיל.
 

 ראש המועצה:

באם  –כר סכום זמנכ"ל משרד הדתות. הו –ם שפיגלר הייתי בפגישה ע
 יאושר, נרחיב מעבר לפיתוח הראשוני. הכסף הוא מתקציב פיתוח.
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 ברוך כהנא:

תב"רים בדרך כלל מופיעים עם מספר בצורה מסודרת. בגלל שראש המועצה מציג 
חת ומתית והגישה הגיונית ולרוועאת חשיבות הנושא ולמרות שאנו מוצגים כמועצה ל

 הציבור אנו תומכים.
 
 

 יצחק קדוש:

 היא הגיונית! –ומתית עהמועצה לא ל
 
 

 מתקיימת הצבעה ומחליטים לאשר הנושא פה אחד.

 
 
 
 
 
 
 
 

 .20:11ה ננעלה בשעה הישיב
 
 
 
 
 
 
 
 _יאיר אודם:______________           לון נבות:___________________א

 מזכיר המועצה                             יו"ר                                  


