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פרוטוקול מדיון מליאת המועצה מס' )37022/( 34
מתאריך כ"ט בניסן תשס"ז – 7/747022/

השתתפו:

אלון נבות – יו"ר
שמואל שמחון
ברוך כהנא
דודו גבאי
רחל גוטמן
אליה דמטר
אבי בן יוסף {עזב בשעה }02:02
יצחק קדוש {עזב בשעה }02:02
דודי אריאלי
אמנון שטרן {הגיע בשעה }03:92

לא השתתפו:

שי לין
ורד לייכנר {התנצלה}

בנוכחות:

היועץ המשפטי למועצה – עו"ד יאיר אבני
מזכיר המועצה – יאיר אודם
גזבר המועצה – מנחם עוז
דובר המועצה – איל פרדיס
מזכירת המינהל הכללי – לאה דהאן

על סדר היום:
 .0שאילתות.
 .0הצעות לסדר היום.
 .9אישור מסגרות אשראי בבנקים.
 .0תבחינים למתן תמיכות.
 .2אישור תב"רים.
 .6דו"ח רבעוני 0000226.
 .7שונות.
הישיבה נפתחה בשעה .03:92
 .7שאילתות:
 7.7אבי בן יוסף:
א .איך מתמודדת המועצה בנושא זה בו צמחיה {עצים ,מטפסים
וכו'} גולשת מן החצרות הפרטיות לרשות הרבים ומהווה
למעשה מטרד ,שלעיתים הוא גם בטיחותי {כגון גלישה
למדרכה המחייבת ירידה לכביש} ?
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ב .המעבר מחלקה הדרומי של הקריה לחלקה הצפוני מתאפיין בזמן רמזור
קצר {לעיתים אולי  02שניות} כשזמן ההמתנה לעומת זאת ארוך יחסית
{כשלוש דקות לערך} אשר לא אחת יוצר עומסים באזור הדואר .כיצד ניתן
לשנות את זמני ההמתנה ברמזור לרווחת כולם?
תשובת ראש המועצה:

א .ראש המועצה וצוות המנהלים ,מנהלים סיורי בוקר ברחובות השונים,
במקביל לסיורי הפקחים המבוצעים בשוטף בכל רחבי הקריה.
כשמתגלה ממצא המחייב כיסוח ו0או גיזום בשטח פרטי,מקבל
התושב הודעה בכתב המחייבת אותו לגזום המפגע.
בשטח ציבורי המפגע מטופל ע"י עובדי המועצה.
ב .מהנדס המועצה פנה לחברה הלאומית לדרכים מספר פעמים ,אך
לא נענה.
בעקבות זאת ,נעשתה פניה בכתב לדרג בכיר יותר ותשובה צריכה
להתקבל בימים הקרובים.
הנושא יועלה פעם נוספת בפגישתי עם מנכ"ל החברה הלאומית
לדרכים ,בחודש מאי.
אבי בן יוסף:
מה קורה במידה והתושב אינו מבצע את שנדרש ממנו?
ראש המועצה:
ניתן לקנוס אותו.
 .0.0ברוך כהנא:
א .מהו הסכום שהועבר לחטיבה העליונה באורט גרינברג ,ע"ח תקציב ,0226
לצורך רכישת שעות לימוד לתגבור?
ב .מהו גובה הקנס ששילמה המועצה בשנים  0222ו ,0226 -בגין חריגה
ממכסות המים ומהי עלות רכישת המכסות הנדרשות על מנת להמנע
מהחריגה הנ"ל?
תשובת ראש המועצה:
א .רכישת שעות תגבור לחטיבה העליונה
המועצה העבירה לרשת אורט התחייבויות כספיות עבור רכישת
שעות תגבור כמפורט בזאת:
התחייבות
שנת לימודים
₪ 722,222
תשס"ו
₪ 606,222
תשס"ז
בנוסף ,התחייבה הנהלת אורט ישראל לממן על חשבונה תגבור
שעות נוסף בהיקף של  ₪ 022,222מדי שנה.
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ב.

חיוב מעבר לזכויות – חברת מקורות
למועצה יש הסכם עם חברת מקורות המקנה למועצה זכות לרכישת מים
בהיקף שנתי של  0,002,222ק"ב.
בשנים  0222ו 0226 -חויבה המועצה בצריכה מעבר לזכויות כמפורט:
שנה
0222
0226

צריכה מעבר
לזכויות (ק"ב)
200,020
223,607

חיוב
₪ 007,000
₪ 067,337

על פי חוות דעת משפטית שיש בידי המועצה ,החיוב מעבר לזכויות הוא
בניגוד לחוק ולכן המועצה הפסיקה את התשלומים החריגים לחברת
מקורות החל משנת .0222
המועצה הצטרפה לתביעה של כמה עשרות רשויות ,כנגד חברת מקורות,
בדרישה לביטול החיובים וקבלת החזר כספי עבור התשלומים ששולמו
ע"י המועצה לחברת מקורות בנושא זה במשך שנים רבות.
מחיר הקנייה של זכויות מים עומד כיום ע"ס כ ₪ 9,222 -לכל  0,222מ"ק
לפיכך רכישת הפער בין ההסכם לצריכה בפועל בהיקף של כ 222 -אלף
ק"ב תעלה למועצה .₪ 0,722,222
ברוך כהנא:
מה יקרה אם רשת "אורט" לא תסכים להעביר השנה את הכסף? האם התגבור
מותנה בכך?
ראש המועצה:
באורט גרינברג לומדים ילדי טבעון ואנו לא מנהלים מלחמה על גבם של הילדים.
את הכסף נעביר בכל מקרה .חלקו הגדול כבר הועבר וחלקו מועבר אך יש לנו
התנייה לקבלת תוכנית עבודה מסודרת .נערך משוב הורים ובו ההורים הביעו אי
שביעות רצון בלא מעט פרמטרים .לכן ,חלק מהכסף ייועד לשיפור אותם נושאים
שלדעת ההורים טעונים שיפור.
יצחק קדוש:
אין לשתף פעולה עם ממ"י כל עוד לא יקצה את הכסף המגיע לטבעון.
ראש המועצה:
עצירת שיתוף פעולה תזיק לקרית טבעון ,שכן אין לטבעון
"תחמושת" מול ממ"י המגרשים והכסף נמצאים אצלם.
רחל גוטמן:
ברגע שלא מתנים העברת הכסף ,אין לרשת "אורט" כל דחף
לשלם את חלקה.
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ראש המועצה:
בשנתיים שהוא בתפקיד אין ולו שקל אחד שאיננו נלחמים עליו וזה כולל גם את
רשת "אורט" וכך ייעשה גם במקרה זה .הנתונים שהוצגו הינם אמיתיים ולא
פיקטיביים ואנו נלחמים על כל אגורה כאילו מדובר בכספנו הפרטי.
 .0.3יצחק קדוש:
אנו תושבי קרית טבעון משמיעים את קולנו בכל הזדמנות בנושא כאוב זה של
איכות האוויר אשר אנו נושמים.
הנני מבקש ודורש לפנות לכל העיריות באזור ולגייסם למען מאבק צודק זה .חובה
על ראשי הרשויות לא רק להביע דעה אלא להתגייס בכל דרך למלחמה בזיהום
האוויר.
הנני מבקש שמליאת מועצת קרית טבעון והעומד בראשה להתחיל לפעול בצורה
מעשית ורצינית לצמצום קיום המפעלים המזהמים באזור מפרץ חיפה.
הנני פונה ומבקש מכבוד ראש המועצה לפנות לראש הממשלה ולשרים להגנת
הסביבה ושר התשתיות במכתב מטעם המועצה המקומית ותושביה בדרישה
להקצות מקום חילופי למפעלים המזהמים רחוק ממפרץ חיפה ויישובנו בפרט .זהו
הדבר אשר יבוא להפסקת זיהום האוויר באזור בכלל לטובת תושבי מפרץ חיפה
והסביבה.
תשובת ראש המועצה:
א .ראש המועצה פועל כל הזמן למען שיפור נושא איכות הסביבה והנושא לא
מש מסדר יומו.
ב .כל הרשויות חברות באיגוד ערים לאיכות הסביבה ,אולם הרשויות אינן
אקטיביות בנושא כמו המועצה ותושבי טבעון וראשיהן בדרך כלל אינם
מגיעים לכנסים העוסקים בנושא.
ג .אין ספק שקיימת תחלואת יתר ,כמו גם בכל מחוז חיפה ,אך אין לקשור בין
התחלואה לזיהום האויר.
אין מימצא מדעי המעיד על כך שקיים זיהום אויר בטבעון וזאת בהסתמך
על מדידת זיהום האויר שנערכה בקריה .סקר הדיאוקסינים נמוך מהתקן
העולמי.
ד .השקעת אנרגיה בהוצאת המפעלים הינה השחתת זמן וחסרת סיכוי ,עקב
ההשקעות האדירות הנדרשות לשם כך וההתנגדות הצפויה של כל אזור חיפה
לנושא.
ה .המאמץ צריך להתרכז באימוץ  ,B.A.Tדהיינו תקנים מחמירים לפליטת כל
המפעלים.
ו .פעולת האיגוד בענין בתי הזיקוק נשאה פרי ובתשקיף שהופץ לקוני בז"ן נכתב
שיידרשו להשקיע בענין הקטנת הפליטות.
אליה דמטר:
מדברי ראש המועצה משתמע כאילו הוא מגן על מישהו .שוקלת
עזיבת היישוב בשל ריבוי התחלואה בו .יש ללחוץ ולמצוא דרך כדי
לאבחן את סיבת תחלואת היתר ביישוב.
ראש המועצה:
לא ינוח ולא ישקוט עד אשר תימצא תשובה חד משמעית מדוע יש
תחלואת יתר בטבעון.

5
אליה דמטר:
מחזקת את ידי ראש המועצה בטיפולו בנושא.
עו"ד אבני:
עירית חיפה פועלת להפסקת פעילות מיכל האמוניה .העתירה שלהם נדחתה
והחלה נקיטת הליכים פליליים נגד פעילות המיכל.
ראש המועצה:
אין ראש רשות בכל האזור שמעורב בנושאי איכות הסביבה בכל המישורים ,יותר
ממנו ,המחפש בהתמדה תשובות לנושא זה!
יצחק קדוש:
רוב תושבי בעלי השכלה גבוהה ודעתניים ולכן הם בבחינת" :מרבה דעה מרבה
דאגה" .חברי המליאה מבקשים לחזק את ראש המועצה .נבחרי ציבור אינם עושים
דבר למען נושא זה וכולם משקרים .לדוגמא :בזמן המלחמה אמרו לנו שרוקנו את
מיכל האמוניה וזה לא נכון 32% .מהאמוניה המופקת מיוצאת לאירופה לייצוא.
ראש המועצה:
לבקשתנו ,מוצבת כעת ניידת של איכות הסביבה בחצר המרכזיה של "בזק" ליד
כביש  72על מנת לבצע ניטור נוסף .כל נתון שהוא בבחינת בר השגה נשיג אותו.
אבי בן יוסף:
מבקש לדעת האם פעם נטרו את זיהום האוויר באלרואי ובקרית חרושת?
ראש המועצה:
הנושא ייבדק עם ארנון כפיר ותימסר לאבי תשובה בדוקה.
 .0.4שמואל שמחון:
א .מדוע לא מקפידה המועצה ,על כך שבכל מסמך הנכתב על ידה ,או על ידי
גוף נתמך שלה ,יופיע לצד התאריך הלועזי ,גם התאריך העברי?
ב .מהי עלות השימוש באולמות ובמועדונים של המתנ"ס ,הנגבית מתושבים
החפצים לעשות שימוש שכזה? כיצד היא נקבעת? ממה נגזרת? ומהם
הקריטריונים לגבייתה0אי גבייתה?
תשובת ראש המועצה:
לשאלה השניה ישיב בפעם הבאה.
א .הנחיות המועצה הינן על הקפדה בהקלדת התאריך העברי לפני התאריך
הלועזי ,בכל מסמך היוצא מטעמה{ .שלא כמקובל במסמכי סיעת
הטבעונים}.
"נאה דורש נאה מקיים".
שמואל שמחון מבקש להבהיר כי התכוון בעיקר לגופים הנתמכים
כמו שלהב"ת ומרכז ההנצחה .באשר לסיעת טבעונים ,זה נכון וגם
היא תקפיד על כך.
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 .0.2ברוך כהנא:
א .מה ידוע לראש המועצה אודות עתידו של כביש ?72
האם העבודות שבוצעו בו לאחרונה לשיפור הבטיחות ,הביאוהו למצבו
הסופי ,או שמתוכננות להתבצע בו עבודות נוספות {כגון :הרחבה}? האם
ראש המועצה ,שבע רצון מהעובדה שצומצם מספר הנתיבים במעלה
הכביש ,משניים לאחד?
ב .מהו המצב העדכני בעניין הקמת המרכז המסחרי ברמת טבעון? האם
עצירת העבודות ,מלמדת על שינוי כלשהו? האם התייחסה המועצה
לפנייתם של תושבי רחוב מרווה ,בעניין ליקויים שיש לטענתם ,בהיתר
הבנייה?
תשובת ראש המועצה:
א .ראש המועצה אינו שבע רצון מכביש  ,72בקטע שבין קרית -טבעון לשער
העמקים ראש המועצה מקריא מכתב שהפיץ בנושא {ראה להלן} .ישנה
תוכנית בנין עיר למיתון העיקולים החדים בכביש.
המועצה המקומית מתנגדת לשידרוג הכביש והפיכתו ל 0 -מסלולים.
התקיים דיון בועדה המחוזית בנושא זה ,בו דרשה המועצה חציבת מינהרה
כחלופה ל 0 -נתיבים ,אך דרישתה נדחתה .המועצה מתכוונת לערער על
החלטת זו בועדה הארצית לתכנון ובניה.
ב .היזם קיבל היתר ,נערך לביצוע ,נדרש להעתיק קו מים של חברת "מקורות"
וזה הגורם המעכב את המשך העבודות במקום .טענות התושבים שגובו
בחוות-דעת מומחה – מר אביגדור דברת ,נסתרו אחת לאחת בועדה
המקומית ולפיכך ההיתר תקף בדין .חומר בנושא הופץ לחברי הועדה
לתכנון ובניה של המועצה ויובא לידיעת תושבי רחוב מרווה.
"
לכבוד
מר ארקדי נימצוב ,מהנדס המחוז ,החברה הלאומית לדרכים
מפקד מתנ"א צפון ,ישראל ג'יבלי
טפס"ר אריה רגב ,מפקד שירותי כבאות חיפה
מר א .ויז'ניצר ,מנכ"ל החברה הלאומית לדרכים
מר גדעון סיטרין ,מנכ"ל משרד התחבורה
מר מריאן ברוק ,מהנדס מחוז חיפה ,משרד התחבורה
שמעון רומח ,נציב כבאות והצלה ראשי
שלום רב,
הנדון :סכנה מיידית לכלי רכב הנוסעים בכביש /2
בין ק .טבעון ושער העמקים
0.
0.
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לאחרונה הסתיימה הקמתה של גדר הפרדה ,בין הנתיב
העולה ליורד בקטע הנדון.
בשל העובדה שמדובר בכביש מפותל בעל שיפוע לא
מבוטל ,קיימת אפשרות סבירה (שבגינה בוצעה החשיבה
לגדר ההפרדה) לתאונה של רכב עולה או יורד.
בנסיבות שנוצרו עתה ,אין כל אפשרות להגיע לרכב שיקלע
לתאונה בקטע הכביש הנדון .להזכירכם ,כי מדובר בקטע
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הכביש המצוי בתוך ואדי ,שמשני צידיו יער טבעי ובתי מגורים הגובלים בו.
עובדה זו מגבירה עוד יותר את הסיכוי לאירוע חירום ע"ג הכביש ,בין אם תאונת
דרכים ובין אם אירוע חומ"ס ,שלא יאפשר הגעת רכבי הצלה למקום הארוע על
מנת לפתור הבעיה בהקדם ,לחלץ חלילה פצועים או לטפל בהדברתה של אש
שהתפרצה.
.0

הסכנה ברורה ומיידית ,במיוחד נוכח הקיץ המתקרב ולכן נדרש פתרון
מיידי,של לפחות פרצת חירום אחת בגדר ההפרדה ,שתאפשר הפניית
התנועה מנתיב לנתיב ,בהתרחש חלילה אירוע חירום בקטע הנתון.

.2

לבדיקתכם והתייחסותכם המיידית אודה".

ברוך כהנא:
אולי במצב הנוכחי יהיה קל יותר לאסור על נסיעת משאיות בכביש זה.
ראש המועצה מבהיר כי המועצה התנגדה לביצוע העבודות בכביש במתכונת זו
כבר מתחילתן אבל ללא הועיל.
 .3הצעות לסדר היום:
 3.7ברוך כהנא:עדכון אוטומטי של זכויות בתי אב ,להנחות בתשלום
עבור צריכת מים
משפחה המונה מעל  0נפשות זכאית להנחה במחירי המים .בשנתיים הראשונות,
על אף היותו חבר במועצה ,לא ידע על זכאותו לקבלת הנחה במחירי המים.
באמצעי המיחשוב היום ,סביר להניח שהמועצה מעודכנת על לידות ופטירות
ובעקבות כך גם על גודל המשפחה .ברוך מציע שהעדכון ייעשה אוטומטית ללא
צורך בהצהרת התושב .זה יהיה הוגן ונכון לעשות ויודע על כך שיש רשויות
הנוהגות כך ,למרות שהחוק אינו מחייב זאת.
ברוך משוכנע שישנם תושבים רבים שלא מודעים לזכותם זו.
ראש המועצה:
למיטב ידיעתו ,איננו מקבלים נתונים על לידת ילדים ואין גם דרך שנוכל לקבל
זאת בשוטף.
מזכיר המועצה:
לפני חוק חופש המידע קיבלנו את הנתונים באופן רציף ,אך לא עוד.
גזבר המועצה:
לא קיים מנגנון עדכון אוטמטיים בישראל .יחד עם זאת ,בחשבון המים שנשלח
לבתי התושבים מדי חודשיים ,יש בדף האחורי הסבר מדוייק על ההנחות להן
זכאית כל משפחה ,כך שאפשר ,בכל רגע נתון ,להרים טלפון
ולהסדיר זאת.
אנו יוזמים פניות לתושבים כל אימת שמתחלפת בעלות על הנכס.
ניתן לפרסם את המידע גם באתר.
ברוך כהנא ויצחק קדוש שואלים מה קורה אם תושב "מגלה" את
זכאותו שלא מומשה כעבור שנים?
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עו"ד אבני:
ההנחה ניתנת רק מרגע פנייתו של התושב.
 3.0יצחק קדוש:
קיימת תוכנית של משרד החינוך -אס"א שמיועדת לפעול למניעת אלימות ,סמים
ואלכוהול מגיל  9עד גיל  ,00בשיתוף עם משרד החינוך כשהוא מממן 22%
מעלות התוכנית .צוות ההיגוי מונה גם חברי מועצת עיר .כאחד שפעל משנת 0379
כמדריך חבורות רחוב וגם היום עוסק בתחום במסגרת שיקום שכונות .חושב שאנו
קצת מפספסים את הלוחמה בתופעת הסמים ובאלכוהול.
מחזיק בחובת משרד החינוך המכילה תוכניות פעולה ,ומציע לחברים לתת אמון
בתכנית זו ,לבחור את צוות ההיגוי ולהתחיל לפעול.
דודו גבאי:
איפה זה עומד מול פרוייקט מציל"ה?
יצחק קדוש:
את תוכנית אס"א מוביל מנכ"ל משרד החינוך והשרה עצמה .אם זה טוב אצלו
בעבודה ,זה בטח טוב גם לקרית טבעון .אנו חייבים לעשות זאת מהר מאוד ולא
רק עד גיל  ,00שכן הנוער בגילאים אלה לא פעם "נופל".
רחל גוטמן:
לא קראה את פרטי התוכנית ואיננה בקיאה בה ,אך זה שהמצב גרוע בטבעון ,על
כך אין ויכוח .ועדת החינוך דנה בנושא ונציגת ביה"ס התיכון אמרה שחוץ
מלהסביר לתלמידים למה הסם גורם ,הם לא יכולים לעשות דבר .רחל שמעה
דברים מזעזעים על עישון סמים באופן גלוי בחצר ביה"ס קרית עמל ,בשעות
אחה"צ .רכז תחום נוער יישובי הוזמן לישיבת הועדה ,אך הכל נראה כמו טיפה
בים.
יצחק קדוש:
התוכנית מחייבת פילוח של כל תלמיד ותלמיד בביה"ס ,והרשות חותמת שהיא
מוכנה לנושא זה .יצחק מציע לאמץ את התוכנית.
ראש המועצה:
מחלק לחברים תמצית סקירות בנושא ,שהושמעו בכל מיני פורומים.
רחל גוטמן:
סקירות לחוד ומצב נתון לחוד.
ראש המועצה:
יש עשיה רבה בתחום הנוער בטבעון ,עם דגש על הנוער בסיכון .יש
בשעות היום סדנאות והסברה בתוך ביה"ס ,בשיתוף גרעין נחשון.
בכיתות ההכוון ,ישנה פעילות משמעותית .גם בשעות אחה"צ קיימת
פעילות המיועדת לנוער בסיכון .ישנו עובד בחצי משרה המטפל
במשתמשים כשמדובר על מניעה ,מדובר על  9מעגלים:
טיפול ראשוני להעסקת הנוער .יש פריחה בתחום ההיצע לנוער
שמבקש להיות עסוק .נוער שבעבר לא הגיע לשום פעילות ,היום כן
מגיע.
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אנו לא מתנגדים לשום פעילות נוספת שמשיגה תקציבים ולכן גם לא התנגדנו
לפרוייקט מציל"ה .ראש המועצה מחלק דפי הסבר על הפעילות המתבצעת
בתחום זה .בנוער בסיכון ,אנו מטפלים בצורה יותר אינטנסיבית.אם ניתן יהיה
להיכנס גם לתוכנית אס"א ,ניכנס גם לתוכנית זו .יש לנו היום מועצת נוער ישובית,
המייצגת את כל הנוער בישוב ,ויש לנו מועצת נוער של מבוגרים .בסה"כ ,הצעתו
של יצחק קדוש הינה רלוונטית ואם ניתן יהיה להכנס גם לתוכנית זו ,נעשה זאת.
כל רעיון שיש למישהו איך להלחם בתופעה זו ,יבורך.
אתמול ישב ראש המועצה עם הורים ומורים לסיכום המסע לפולין ,מסע המומלץ
בחום לכל בוגר שיכול לעשות זאת .המסע שלנו היה פשוט לתפארת מדינת
ישראל .ראש המועצה חושב שהתוצר שמערכת החינוך בטבעון מייצרת ,הוא
תוצר חיובי ויש לנו במה להתגאות .זה עדיין לא אומר שאין לנו מה לשפר.
החברים מאשרים פה אחד לנסות ולהשתלב בתוכנית אס"א.
יצחק קדוש מברך את ראש המועצה ואת המתנ"ס על הארגון של המימונה.
מבקש להעיר ,דבר שהעיר כבר בעבר שבטקס יום השואה חייבת להאמר תפילת
"קדיש" .יצחק קדוש מבקש שאת יקירי הקריה שיבחרו ,יביאו לאישור המליאה.
ראש המועצה מבהיר שהנושא אינו על סדר היום.
 .4אישור מסגרות האשראי בבנקים:
ראש המועצה:
כחלק בלתי נפרד מאישור תקציב המועצה לשנת  0227יש לאשרר את הנושאים
הבאים:
א .אישור מסגרות אשראי בבנקים באותו סכום כפי שאושר בשנה קודמת.
₪ 0,732,222
בנק לאומי-
בנק הפועלים₪ 0,222,222 -
{ניצול המסגרות על פי הצרכים}
ב .אישור משכון הכנסות עצמיות עד לגובה מסגרות האשראי.
מחליטים לאשרר את מסגרות האשראי בבנקים ,כמפורט לעיל וכן את
מישכון ההכנסות העצמיות עד לגובה מסגרות האשראי.
 .2מינוי חבר לוועדת ערר לעניין ארנונה:
ראש המועצה:
במועצה המקומית קיימת וועדה על פי חוק לנושא ארנונה .הוועדה
דנה בעררים המוגשים למועצה בנושא ארנונה בשטח השיפוט של
המועצה המקומית.
חברי הוועדה הינם:
מומחה למיסוי עירוני
עו"ד ארטן דן -
גזבר עיריית נשר
רו"ח מוטי חן -
מתמחה ברשויות מקומיות
רו"ח איילה ארונסון-

11

הואיל ולא ניתן לקיים את ישיבות הוועדה בהרכב חסר ולעיתים קורה שחבר
וועדה אינו יכול להגיע לישיבה ,מבוקש לאשר חבר נוסף אשר יוזמן בעת הצורך.
מבוקש לאשר את:
עו"ד ישראל הרפז
ת.ז292223327 .
רח' השומרים  ,09קרית טבעון
מחליטים לאשר פה אחד את מינויו של עו"ד ישראל הרפז לחבר רביעי –
מ"מ בעת הצורך.
 .6תבחינים למתן תמיכות:
ראש המועצה:
כתוצאה מעתירה שהוגשה ע"י עמותה בירושלים בעניין חלוקת תמיכות ,העביר
משרד הפנים את הסמכות להענקת התמיכות לוועדה מקצועית ,המורכבת מיועץ
משפטי ,מזכיר המועצה וגזבר המועצה ,נדרש קביעת תבחינים אשר יובאו לאישור
המליאה .עבדנו מסמך בשיתוף עם משרד היועץ המשפטי למועצה ,שהופץ לחברי
המליאה .לא ניתן לכתוב בו ערכיות של פרמטר.
להלן המסמך שעובד:
 -מצורף בדף הבא.

11

ברוך כהנא:
בסעיף  …" :0-7התמיכה לא תעלה על  "...32%זה לא הגיוני.
ראש המועצה:
אינו רואה בעיה עם שינוי סעיף זה ואין לו בעיה לרשום  ,22%למעט חריגים.
מחליטים לאשר בסעיף זה  ,22%למעט חריגים.
דודי אריאלי:
כל ההחלטות של וועדת תמיכות צריכות לעבור אישור מליאה.
עו"ד אבני:
לא בטוח .יבדוק זאת.
ברוך כהנא:
בעמוד  – 0למה הכוונה ארגונים והתאחדויות?
ראש המועצה:
בסיס השיקול היה שאיננו רוצים להגביל את עצמנו במשהו ולכן רשמנו הכל.
הלא ממילא יש להגיש את כל המסמכים הרלוונטיים.
ברוך כהנא:
בסעיף  – 0פעילות הנצחה…" :חשיבות הפעילות בעיני המועצה…" מדוע זה בא
לידי ביטוי דווקא בסעיף ההנצחה ולא בסעיפים האחרים?
ראש המועצה:
לא רואה בזה איזשהו שינוי.
רחל גוטמן:
אם זה צרם לברוך ,יש להוריד זאת.
דודו גבאי:
"… הוועדה לא תדון בבקשת תמיכה…" מי  ,אם כן ,כן ידון בבקשות הללו?
עו"ד אבני:
הם לא רשאים להגיש בקשה .אם המתנ"ס לדוגמא מתוקצב ע"י
המועצה ,לא תינתן לו תמיכה.
דודו גבאי:
לגבי תנועות הנוער :בזמנו ניתנו תמיכות עפ"י מספר החניכים בכל
תנועה .לעיתים כמות הנרשמים בהתחלה גדולה וכאשר יש לשלם
דמי חבר ,הכמות יורדת משמעותית ,לכן ,מציע דוד להעביר תקציב
לפי אלה ששילמו דמי חבר.
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ראש המועצה:
זה נעשה בפועל.
אליה דמטר:
בסעיף ב…" :0 -המועצה תהא רשאית לדרוש…" על המועצה לדרוש ולא כפי
שרשום.
ראש המועצה:
כדי לקבל תמיכה ,יש לספק כמות מסמכים .פה כתוב בנוסף.
אליה דמטר:
עמוד  0סעיפים  :0,9מבינה שעמותות מתחילות אינן יכולות לבקש תמיכה?
ראש המועצה:
יכולות ,אך זה יהיה בגדר חריג.
אליה דמטר:
בסעיף …" :0-3שיעור ההנחות שניתנו בגוף בעבר…" חושבת שצריך להיות כתוב
שיעור תמיכות ולא שיעור ההנחות.
ראש המועצה:
הנושא ייבדק.
יצחק קדוש:
עם כל הכבוד לאנשי המקצוע ,לא יתכן שבוועדה לא יהיו אנשי ציבור .זה לא
בסדר .לא יתכן שהמחוקק יעשה מאתנו צחוק.
ראש המועצה:
תכתוב למי שאתה רוצה על כך.
דודי אריאלי:
מבקש להוסיף בסעיף " :7.0לא לפני שניתנה הזדמנות לנתמכת להביע את
עמדתה".
ראש המועצה:
הסעיף יתוקן.
עו"ד אבני:
דודי אריאלי צודק .זהו סעיף בעייתי ויתכן והוא יוסר.
ברוך כהנא:
חסרה לו הגדרה מה זו בעצם תמיכה .מבקר המועצה טען שישנן
תמיכות עקיפות.
ראש המועצה מפנה את ברוך כהנא לעמוד  0סעיף  ,0שם ישנה
ההגדרה.
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יצחק קדוש:
מתנגד עקרונית ,מכיוון שלא יתכן שכל פעם מנכ"ל אחר מחליט שחברי המליאה
בטלים בשישים.
מחליטים לאשר התבחינים למתן תמיכות בהמנעות יצחק קדוש.
 ./אישור תב"רים:
ראש המועצה:
הפעם עשינו משהו נוסף ונתנו דווח מלא מה נעשה בכסף שאושר קודם לכן:
 /.7תב"ר  – /77אודיטוריום "איתן"
יתרת
סה"כ
סה"כ
תקציב
עודף /
גרעון
הוצאות
הכנסות
מאושר
95
2,858
2,763
2,600

תב"ר877 :
פירוט עבודות
עבודות בניה ושיפוץ
מטזים
ריצוף במה
מסגור תמונות הנופלים
שלט
פיתוח +ריצוף
ציפוי קיר
רכישת מושבים
ביטוח מבנה
תכנון פיקוח העתקי אור
סה"כ

הגדלה

מקור

מבוקשת מימון
קרן
 200פיתוח

יעוד
התוספת
המבוקשת
בניית
שרותים
כיסוי גירעון
בתב"ר
סה"כ

סכום

105
95
200

אודיטוריום "איתן"
סכום
2,020,000
22,400
34,500
22,300
9,100
326,200
3,700
125,000
13,000
282,000
2,858,200

ברוך כהנא:
תושבים אמרו לו שישנה הזנחה סביבתית שם.
ראש המועצה:
מודה על ההערה .הקבלן התחייב על  9חודשי תחזוקה .קיים עימו
שיג ושיח ואנו ערים לכך ודרשנו ממנו מקצה שיפורים.
יצחק קדוש:
מבקש לברך את התורם.
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דודי אריאלי:
מבקש לדעת ממה נוצר הגרעון בסך של .₪ 32,222
ראש המועצה:
דודי אריאלי יקבל הסבר כתוב .כרגע לא זוכר את הפרטים.
תב"ר מס'  /77אושר פה אחד.
 /.0תב"ר מס'  – /90כבישים ,תאורה ובטיחות
תקציב

סה"כ

סה"כ

מאושר הכנסות הוצאות

225

146

225

תב"ר897 :
פירוט עבודות

יתרת
עודף /
גרעון

79

יעוד
הגדלה מקור
התוספת
המבוקשת
מבוקשת מימון
מעקות
בטיחות ברח'
קרן
פיתוח אלונים
250
מעקה
בחניית
קולנוע "זוהר"
מעקה
בגבעת
האיריס
סה"כ

כבישים תאורה בטיחות

פסי האטה ברחבי
הקריה
סלילה במעלה
אבשלום
אספלטים וסלילה
בקריה
סה"כ

סכום

37,100
29,400
79,000
145,500

ראש המועצה מבהיר כי זהו סעיף כבד בתחזוקת היישוב.
אמנון שטרן:
הנתונים אינם כתובים נכון ולא ברור לו מה שרשום פה.
גזבר המועצה מסביר את הפרטים.
תב"ר מס'  /90אושר פה אחד.

סכום

200

20

30
250
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 /.3תב"ר מס'  – /93שיפור תחנות אוטובוס
תקציב

סה"כ

סה"כ

מאושר

הכנסות

הוצאות

25

25

20

יתרת
עודף /
גרעון

5

תב"ר897 :

הגדלה

מקור

מבוקשת

מימון

10

קרן
פיתוח

שיפור תחנות אוטובוס

פירוט עבודות
רכישת והרכבת פח
מגולבן
סה"כ

סכום
19,500
19,500

ראש המועצה:
מבוקשת הגדלה של  ₪ 02,222לעוד תחנות.
שמואל שמחון:
מבקש למחוק את הגרפיטי בתחנה ברמת טבעון.
ראש המועצה:
הדבר ייעשה.
אמנון שטרן מעיר שגם בסעיף זה הנתונים לא נרשמו נכון.
גזבר המועצה:
להבא ,זה ישופר.
מחליטים לאשר פה אחד תב"ר ./93

סכום

יעוד
התוספת
המבוקשת
שיפור
תחנות
אוטובוס
10
בישוב
10
סה"כ
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 /.4תב"ר מס'  – /94שיפוצים בגני ילדים
תקציב

סה"כ

סה"כ

מאושר

הכנסות

הוצאות

100

100

86

יתרת
עודף /
גרעון

14

הגדלה

מקור

מבוקשת

מימון

50

קרן
פיתוח

תב"ר897 :

שיפוצים בגני ילדים

פירוט עבודות
שיפוץ מטבח גן יבנה
החלפת גג גן
קורצ'אק
הגדלת חיבור חשמל
ציוד כיבוי אש לגנים
מזגן גן אלונים
צבע וסיוד
ישור חצר בגן אורנים
תיקונים שונים
סה"כ

סכום
20,200

תב"ר מס'  /94אושר פה אחד.

33,030
3,000
4,000
6,100
5,000
11,000
3,700
86,030

יעוד
התוספת
המבוקשת
חצרות
גנ"י -
ציפורנים
נרקיסים,
יבנה,
תאנה
שרותים
בגן ינאית
מזגן לגן
מורן
הלבנת
גגות
תיקוני
בטיחות
סה"כ

סכום

15
15
6
5
9
50
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 /.2תב"ר מס'  – 724שיפוצי קיץ מוסדות חינוך
תקציב

סה"כ

סה"כ

מאושר

הכנסות

הוצאות

200

209

244

יתרת
עודף /
גרעון
-35

הגדלה
מבוקשת
200

מקור
מימון
קרן
פיתוח

יעוד
התוספת
המבוקשת
הלבנת
גגות
החלפת
מזגנים
העברת גן
שפתי
למרכז
למידה
רכישת
צבעים
תיקון
ליקויי
בטיחות
עבודות
בבי"ס
יבנה
עבודות
בבי"ס
נרקיסים
עבודות
בבי"ס
רימונים
עבודות
בבי"ס ק.
עמל
עבודות
בחט"ב +
תיכון
כיסוי
גירעון
בתב"ר
סה"כ

סכום

20
30

15
40

10

5

10

10

10

15

35
200
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תב"ר707 :

שיפוצי קיץ מוסדות חינוך

פירוט עבודות
שיפוצים בי"ס יבנה
בי"ס נרקיסים
ש.חזיתות
בי"ס רימונים
בי"ס ק.עמל
מרכז למידה
בי"ס תיכון
בי"ס שקד
חטי"ב
גני ילדים
סה"כ

סכום
4,050
141,000
13,600
9,800
9,600
42,500
6,000
7,000
10,500
244,050

ראש המועצה:
מבוקשת הגדלה של  .₪ 022,222לשאלת יצחק קדוש ,מבהיר ראש המועצה כי
הסכומים ינצלו את קרן הפיתוח .לכן פנינו גם לממ"י וגם לאפוטרופוס הכללי
שיש להם מגרשים ובתים כדי לעודדם להוציא אותם למכירה וזאת על מנת
להגדיל את התקציב לקרן הפיתוח.
ברוך כהנא:
בעבר מפעל הפיס היה משתתף .למה לא כעת?
גזבר המועצה:
מפעל הפיס מעולם לא השתתף אלא משרד החינוך .לכשיגיע תקציב – נביאו
לאישורכם.
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 /.6תב"ר מס'  - 772עבודות פיתוח שונות
הגדלה
יתרת
סה"כ
סה"כ
תקציב
עודף /
מבוקשת
גרעון
הכנסות הוצאות
מאושר
250

250

256

-6

150

מקור
מימון
קרן
פיתוח

יעוד
התוספת
המבוקשת
סלילה ברח'
נרקיסים
סלילה ברח'
החורש
שוחות רח'
אלונים
שוחות ברח'
יזרעאל
ריבוד שביל
מול נוף טבעון
משתלבות
ברח'
כצנלסון/מרדכי
כפתורים
סולארים לפסי
האטה
עבודות חשמל
ותאורה
תיקוני
מפגעים
ומשתלבות
בישוב
כיסוי גירעון
בתב"ר

6

סה"כ

150

תב"ר710 :

עבודות פיתוח בישוב

פירוט עבודות
שירותים בקרית עמל
שיפוץ מגדל המים
ריצוף בתיכון
שלט  07שנה לקרית
טבעון
צביעת מועדון איריס
רכישת ציוד חרום
איטום קיר הצופים
פיתוח כבישים ומדרכות
הכנת חוק עזר היטל
סלילה
הכנות לתאורה באיצטדיון
שיפוץ שירותים במייסדים
צבע וסיוד
סה"כ

סכום
51,796
22,000
16,000
15,500
15,600
11,000
4,300
39,400
32,000
27,000
11,800
9,600
255,996

סכום

35
15
5
5
10

10

10
20

34
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דודו גבאי מביע פליאה ששלט  72שנה לטבעון עולה  02,222ש"ח.
ראש המועצה מאשר שאכן זו היתה העלות.
ברוך כהנא:
הכנות לתאורה בסך  ,₪ 07,222למיטב ידיעתו היה תב"ר לנושא זה.
ראש המועצה מזכיר לחברים את שאלתו של דודי אריאלי :כיצד הנושא מבוצע
אם אין תב"ר והוא ענה לו שחלק מהעלות נלקחה מתקציב עבודות פיתוח בישוב.
גזבר המועצה:
זו פעם ראשונה שניתן פירוט הוצאות ברמה כזו וגם על כך יש תלונות?
ברוך כהנא:
הגזבר משמש כגזבר בשנים האחרונות ואם לא עשה זאת כך עד כה ,זה לא תקין
והוא שמח שזה תוקן .לדברי ברוך ,תב"ר צריך להיות צבוע למטרה מסויימת.
ראש המועצה:
בשנתיים האחרונות שמנהל את הרשות ,הוקפד על כך שאם יש עבודות גדולות
הן מובאות להחלטה לשולחן המליאה .עבודות בסדר גודל קטן ,שבאות להשלים
עבודות גדולות לא מביאים למליאה ,שכן יש כסף והמטרה ראויה – לרווחת
התושבים אך יש להפעיל שיקול דעת .לא מביאים כל  ₪ 02,222למליאה ואומרים
בוא נגדיר אותם .יש פירוט על מה זה מוצא.
שמואל שמחון:
סביב הבמה מונחים  6עמודי חשמל שלא ביקשת .איך הם קיימים ומאיזה כסף?
זוהי דוגמא מוחשית למה שקורה כרגע ,שכן אישרנו תב"ר לצורך חשמל לבמה
בלבד .איך אם כן צצו  6עמודים?
דודי אריאלי:
בתקציב השוטף יש סעיפים לנושאים הללו.
לשאלת ברוך כהנא משיב הגזבר כי מופעלים פה שיקולים מקצועיים לגבי
הדברים הדחופים.
ברוך כהנא:
מה פתאום הוכנסה לפה עלות הכנת חוות דעת מקצועית להיטל סלילה?
ראש המועצה:
זה ייעוץ מקצו עי.
ברוך כהנא:
הסעיף נראה לו שגוי .מתפלא על ראש המועצה ,שכן דווקא הוא
צריך לעשות סדר.
ראש המועצה:
ביום שברוך יראה שהוא עושה שימוש לא נאות בכסף הציבורי,
שיאמר.
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גזבר המועצה:
גם בנושא תב"רים ניתן להכניס אלמנט של תכנון.
עו"ד אבני משיב לברוך כהנא:
לא יכול לרדת לרזולוציה שברוך מכוון אליה .אם לצורך הסלילה יש להכין חוק
עזר ,זה שיקול דעת של הגורם המקצועי שיכול לומר מה עלות הפיתוח .הכל
נכנס לתב"ר פיתוח .אף פעם לא שמע שבמליאת מועצה נכנסים לפירוט בכזו
רזולוציה.
ברוך כהנא:
רוצה רזולוציה נושאית.
עו"ד אבני:
הכסף נמצא בקרן הפיתוח.
מחליטים לאשר תב"ר מס' .772
 ././תב"ר מס'  – 72/שיפוץ אולם כדורסל
תקציב

סה"כ

סה"כ

מאושר

הכנסות

הוצאות

350

350

382

יתרת
עודף /
גרעון
-32

הגדלה

מקור

מבוקשת

מימון

32

קרן
פיתוח

יעוד
התוספת
המבוקשת
כיסוי גירעון
בתב"ר
סה"כ

סכום
32
32

החלפת מקור מימון
ביטול  057אלף  ₪מקרן פיתוח והוספת  057אלף  ₪מתקציב רגיל ( 0772מענק משרד הפנים)

תב"ר708 :
פירוט עבודות
ריצפת פרקט
איטום גג+מרזב
סה"כ

שיפוץ אולם כדורסל
סכום
315,400
67,000
382,400

גזבר המועצה:
התב"ר אושר בזמנו מקרן הפיתוח לאור העובדה ,שקיבלנו מענק
מיוחד בסוף  ,0226ועל מנת להשאיר הכסף בקרן פיתוח מבוקש
לשנות את מקור המימון לתקציב רגיל  .0226מעבר לכך ,מבקשים
להחליף  ₪ 022,222מקרן הפיתוח לתקציב רגיל  .0226זה יבוא לידי
ביטוי בתקציב השנתי.
תב"ר מס'  72/אושר פה אחד.
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 ./.7תב"ר מס'  – /76עבודות ביוב בישוב
תקציב

סה"כ

סה"כ

מאושר

הכנסות

הוצאות

550

550

425

יתרת
עודף /
גרעון
125

הגדלה

מקור

מבוקשת

מימון
קרן ביוב

200

יעוד
התוספת
המבוקשת
השלמת ביוב
רח' אלונים
ואמנון ותמר
סה"כ

סכום

200
200

ראש המועצה:
קרן המימון – כסף צבוע לביוב ,לקטעים שלא קיים בהם ביוב מרכזי .הגדלה של
 ₪ 022,222מקרן הביוב.
תב"ר מס'  /76אושר פה אחד.
 ./.9תב"ר מס'  – 702שדרוג מכון ביוב שער העמקים
מקור
פתיחה
יתרת
סה"כ
סה"כ
תקציב
עודף /
מבוקשת מימון
גרעון
הוצאות
הכנסות
מאושר
1,200

קרן ביוב

יעוד
התקציב
המבוקש
החלפת
משאבות
הקמת מבנה
חשמל ומע'
פיקוד
מערכות
חשמל ,פיקוד
ובקרה
תכנון ופיקוח
ב.צ.מ
סה"כ

סכום
400

50

550
150
50
1,200

ראש המועצה:
מדובר במכון ביוב בעייתי בשער העמקים ,שכן התכנון שלו היה לקוי מלכתחילה
וכתוצאה מכך הביוב מתפרץ לא אחת וגורם נזקים רבים .אין לנו ברירה ,אלא
לעשות מכון ביוב חדש המביא בחשבון את צמיחת היישוב .מדובר בהגדלה של
 ₪ 0,022,222מקרן הביוב.
ראש המועצה נועץ בתושב טבעון ,שעיסוקו בתחום זה ,והתושב – חיקי קורמן
שיש לו עסק בתחום זה חווה דעתו ,בהתנדבות ,שהמפרט והסכום נכונים.
דודי אריאלי:
מבקש לקבל הסבר כתוב לקראת הישיבה הבאה ואז לאשר תב"ר
זה.
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ראש המועצה:
מבקש שלא .שכן הסביר בהרחבה כיצד התבצע תהליך קבלת ההחלטות בנושא
והסבר כתוב לא יקדם דבר שכן יכול פירוט העבודות וסכומיהן ואז מה?! אנו
מצויים בדקה ה ,32 -בכל תיקון מדובר בעשרות אלפי שקלים .מה עוד שהיועץ
שלקחנו ,נתן את ברכתו לנושא.
דודי אריאלי:
אמר כבר מספר פעמים שללא חומר כתוב – לא יכול להצביע .הדבר אינו קשור
כלל לחוסר אמון בראש המועצה .מפריע לו שראש המועצה מנסה לשכנע אותו
בנימוקים שונים ,אך הפעם לא ישתכנע.
אמנון שטרן:
פונה לדודי אריאלי בכעס על כי הוא מדבר שטויות שכן אין לו כלל את הכלים
לבדוק האם זה נכון או לא נכון ,מכיוון שאינו מבין כלום בנושא .אז נניח ויתנו לו
פירוט של צינור כזה או אחר – האם יש לו הכלים לדעת שזה אכן צריך להיות כך?
נועצו במומחה ,שנתן חוו"ד חיובית .מה עוד צריך?
דודי אריאלי משיב לאמנון שטרן:
אני טוען טענה עניניית – תכבד את זה .אני מעולם לא אמרתי לך שאתה מדבר
שטויות ,גם אם לעיתים חשבתי כך.
אמנון שטרן:
חוזר על דעתו שמדובר בשטויות .מדובר במכון ביוב .על איזו רזולוציה מדבר דודי
אריאלי? מדובר בנושא מקצועי .ניתן לאשר ולשלוח לו במקביל חומר כתוב.
דודי אריאלי:
מול החלטה כבדה ,רוצה לראות מסמכים רלוונטיים שיתנו לו חיזוק להצבעתו.
ראש המועצה:
מזה שנתיים קורא לחברים לבוא לראות כיצד עובדים במועצה .פונה לדודי
אריאלי – תקדיש יום עבודה ותשב פה מהבוקר עד הערב ואם תמצא שתוכל
להוסיף שאלה שלא נשאלה – תבורך! חוזר ואומר :יושב פה צוות מנהלים מקצועי
ששואל את כל השאלות הנכונות .כשהצוות לא יודע את התשובות לוקחים יועץ,
לפעמים בשכר ,כי אנו רוצים לדעת שהכסף הציבורי מוצא על הצד הטוב ביותר.
ולכן כ שאני אומר ומספר לכם שיש תושב טבעון ,שלו אינטרס מובהק למען
טבעון ,שנתן את ברכתו לעניין – זה לא טיעון ענייני? אמר לכולם בעבר :ביום
שתמצאו שהוצא פה כסף בצורה לא רצינית כי לא הציעו חלופות או כי לא שקלו
עניינים ,תודיעו לי.
דודי אריאלי:
שים לב :הישיבה הופכת לא נעימה ברגע שמישהו אינו מסכים
לדעתך וכך נוהג גם אמנון שטרן .תכבדו את עמדתי.
אמנון שטרן:
יש לי בעיה לכבד שטויות.
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עו"ד אבני:
מה שצריך לעניין אותך זה האם צריך לשדרג את מכון הביוב – כן או לא .אם
מאשרים – זה יוצא למכרז .השאלה האם אתה חולק על הצורך בשדרוג מכון
הביוב?
מתקיימת הצבעה על אישור תב"ר מס' :/76
בעד/ :
נגד{ 7 :דודי אריאלי}
מחליטים לאשר תב"ר ./76
 .7שונות
 .7.7ראש המועצה:
במסגרת סקר נכסים ,נדרשת לפעמים מדידה קרקעית .פקח הבניה של המועצה
מבקש לעבוד בימי ו' במדידה זו .בהתאם לחוק – מבוקש אישור מליאה לכך.
ברוך כהנא:
האם אין פה ניגוד אינטרסים?
ראש המועצה:
אין ניגוד אינטרסים שכן הוא הולך ומודד את שמבקשים ממנו.
ברוך כהנא:
האם ניתן לאפשר לעובד לעבוד בחברה שמספקת שירותים למועצה?
רחל גוטמן:
למה זה אותו אדם? זה כן יכול להוות ניגוד אינטרסים לדעתה.
עו"ד אבני:
השאלה שצריכה להשאל ,האם בעבודה המסויימת הזו ,יש ניגוד עניינים.
דודו גבאי:
מדוע לשאוב דברים נוספים לעבודתו של הפקח .אין זה משנה במי מדובר .ישנו
עובד של ארגון שלאט לאט "שואב" עבודה נוספת לתוך עבודתו הרגילה.
דודי אריאלי:
אינו רואה פה ניגוד אינטרסים ,אלא שיתוף אינטרסים ,דווקא.
מתקיימת הצבעה:
בעד }2{ :אלון נבות ,אמנון שטרן ,דודי אריאלי ,שמואל
שמחון ,אליה דמטר
נגד }3{ :ברוך כהנא ,דודו גבאי ,רחל גוטמן
מחליטים לאשר לפקח הבניה – שלמה מלול עבודה נוספת
במדידת נכסים לצורך סקר הארנונה ,בימי ו' בלבד.
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.7.0
ראש המועצה מבקש להודיע הודעה.
ברוך כהנא:
יש סדר יום .האם מדובר בהודעה אישית?
ראש המועצה משיב שמדובר בהודעה .ברוך כהנא מבקש להודיע הודעה אף
הוא.
ראש המועצה:
למועצה יש וועדת מכרזים ,שתפקידה עפ"י חוק להמליץ בפניו אילו הצעות לקבל.
אין לה תפקיד אחר וכל נטילת תפקיד אחר היא בבחינת חריגה מסמכות .ועדת
המכרזים בה מכהנים ברוך כהנא – יו"ר ,דודו גבאי ,שמואל שמחון ואבי בן יוסף,
החליטו שהם אינם מגיעים לדיון בפתיחת מכרז  300227בדבר ריבוד שכונת הגפן,
היות ולדעתם המכרז צריך להיות אחר .ראש המועצה מודיע שהוא רואה במהלך
הזה חבלה מכוונת בעבודת המועצה ,במסגרת האווירה הכללית של הניגוח
הפוליטי והוא אינו מתכוון לעבור על כך לסדר היום .ראש המועצה ינקוט בכל
האמצעים המשפטיים העומדים לרשותו ,על מנת לעשות את כל הפעולות בכדי
לבצע את החלטות המועצה ופיתוח הישוב .ראש המועצה מצטער מאוד על כי
נמשכת המגמה של חברי המליאה לערוך "חגיגות" על גבם של התושבים .עיכוב
הישיבה ,במקרה זה ,הוא בדיוק כמו העיכוב באישור התקציב לפני  9חודשים וגם
אז לא השגתם שום דבר ,עד אשר אמרו לכם שתלכו הביתה אם התקציב לא
יאושר .רק אז התיישרתם.
ברוך כהנא:
ראש המועצה השתמש במילה "חבלה" ומציע לו לחזור בו שאם לא כן ,ישתמש
גם הוא בכל האמצעים העומדים לרשותו .ברוך אינו מחבל ויושב מזה שנים
בוועדת המכרזים ומשמש כיו"ר שלה ועושה עבודה שחורה ,בנאמנות ,ללא שום
הון .ברוך מונה ע"י שמואל אבואב ,מתוך אמונה שהוא עושה את עבודתו נאמנה
ואיש לא יאמר לו שהוא מחבל בעבודת המועצה.
מציע שוב לראש המועצה לחזור בו.
ראש המועצה:
זו פרשנות שלך .אני לא אמרתי שאתה מחבל.
ברוך כהנא:
העתונות מקליטה דרך קבע את הישיבות וניתן לשמוע את
ההקלטה .מבקש להעמיד דברים על דיוקם :ביקש היום ,כיו"ר
וועדת מכרזים ,ממזכיר המועצה לדחות את הישיבה .זו זכותו כיו"ר,
דבר שאלון נבות עשה לא פעם .הבקשה הינה מן הנימוק שראוי
שתושבי השכונה יפגשו עם ראש המועצה לפני ביצוע המכרז.
ברוך יודע שנציגי השכונה פנו לראש המועצה בבקשה לקיים מפגש
שכזה .אתמול התקיים בשכונה מפגש ,בו לקחו חלק כ 02 -תושבים.
לא היה שם כמעט איש שלא אמר שהריבוד אינו צורך של השכונה
אלא יש לעשות בה דברים אחרים ,שנראו לו מאוד הגיוניים.
ממש "חיבלנו" בעבודת המועצה על גבם של התושבים".
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רחל גוטמן פונה לראש המועצה:
מה נראה לך כאן לא הגיוני? על סמך מה הלכתם לרבד כבישים? חושבת שאף
אחד כאן אינו מחבל.
עו"ד אבני:
וועדת המכרזים אינה יכולה לקחת את החרות שלא לפתוח מכרז או לכנס את
הוועדה בשל העובדה שיש לה ספקות על נחיצות הפרוייקט .יש לקיים הפרדה
מוחלטת.
ברוך מפנה את היועץ המשפטי לתוספת לחוק בעניין זה.
עו"ד אבני:
יש לקיים הפרדה מוחלטת בין סמכויות המועצה לסמכויות ראש המועצה .ניתן
לבטל מכרז רק אם ההצעות עולות על האומדן .אם ראש המועצה קיבל החלטה
לרבד את הדרך ויש תיקצוב לעבודות הללו ,צריכה וועדת המכרזים לבדוק את
ההצעות .יו"ר הוועדה לא יכול לעצור את עבודת הוועדה ,ולדחות את הישיבה.
במקרה זה נכנס ברוך כהנא לאמצע הגיזרה שהחוק מייעד לראש הרשות .זה לא
סביר ,בלתי חוקי ולא יכול לעמוד להצבעה.
רחל גוטמן:
האם אין שום אפשרות לשנות את ההחלטה על ריבוד הכביש?
עו"ד אבני:
ניתן להעלות הצעה לסדר.
ראש המועצה:
קיבלתם את הפן המשפטי .לו היה רצון עניניי ונקיון כפיים ,הוא לא היה מתרחש
כך .כסף זה הושג ממשרד השיכון ,ע"י זה שערכנו פירוט תוכנית שיקום לשלוש
שכונות למספר פעולות .רחל גוטמן באה וביקשה לייעד את כל הכסף לשכונת
הגפן ,שכן חושבת שזו תהיה טעות לחלק את הכסף לשלוש שכונות .הלכו ראש
המועצה והמנהלים וסקרו את השכונה וגבשו רשימה של עבודות לביצוע בשכונה
ביניהן הריבוד של הכבישים ,ויצאו למכרז ,אם למישהו היה רצון כן להתערב
בהחלטות שלו ,יש דרך וניתן היה לדבר אתו אבל הם לא מדברים איתו .מי
שרוצה מדבר רק עם המזכיר ומעביר אליו מסרים ,דרכו.
רחל גוטמן:
מי יודע מה ההחלטות שלך? לא פנתה באמצעות אף אחד .קיבלה
תשובה כללית שהכסף מיועד לשתי שכונות וההחלטה תתקבל יחד
עם התושבים .לדעתה ביצוע תאורה בכביש עוקף ברושים פשוט
הכרחית.
ראש המועצה:
אינו מזלזל בכך אך לדעתו חשוב יותר לבצע תאורה בכביש היורד
לקרית חרושת.
רחל גוטמן:
מסכימה ,אך זה אינו סותר את זה.
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ראש המועצה:
אמר לרחל שכך יהיה .יומיים אח"כ יצא עם כל המנהלים לשטח .אנו נמצאים
בקשר שוטף ויומיומי עם התושבים והם באים ומדברים ,כותבים ובאים לפגישה
ועושים עבורם כל מה שרק אפשר .ישנם סיורי בוקר ומבצעים את מה שהתושבים
מבקשים.
דודו גבאי:
כמה פעמים באנו לישיבות וועדת מכרזים והיא התבטלה? היו גם מקרים כאלה.
ברוך כהנא:
בשבוע שעבר היתה יכולה להיות פתיחה שכן דודו גבאי כן הגיע.
שמואל שמחון מבקש ממזכיר המועצה שיאמר את האמת ויתאר את מה שאכן
קרה.
דודו גבאי:
האם על השבוע הזה אתה מוכן לקחת את כל הקורנס ,ולהלחם בענין הזה? מבין
את המניע של ראש המועצה אבל מבקש ממנו לשים לב :מכיוון שהיתה אווירה
עניינית – אושרו כל התב"רים וראש המועצה חיפש ב"זכוכית מגדלת" על מה
לחסל את הישיבה .קורים גם דברים וזה חיים של מועצה .אנו נותנים לראש
המועצה גמישות .יש גם גמישות של וועדה שמכהנים בה אנשים בהתנדבות,
שעוזבים הכל ומגיעים לדיונים .מה קרה? ,בסה"כ ביקשו לדחות דיון.
ראש המועצה:
מסביר איך נראים לו פני הדברים :בשבוע שעבר נאמר לו ששני חברים לא הגיעו
וכשנשאל אחד מהם ,הוא אמר שלא יכול היה להגיע ,אבל חוץ מזה הם מתנגדים
לריבוד.
עו"ד אבני שואל את ברוך כהנא האם וועדת המכרזים הבאה תתקיים כסדרה?
ברוך כהנא:
למועד הבא נוסיף גם את הנושא הזה .מקווה שעד אז ייפגש ראש המועצה עם
התושבים.
ראש המועצה:
לא היה תושב בכל שכונות טבעון מעולם שביקש להפגש איתו ולא
נענה או שלא קיבל התייחסות.
ברוך כהנא:
שמואל שמחון ,הפנה את תשומת לבך לכך באמצעות מזכיר
המועצה ,אך לא הגבת.
ראש המועצה:
חוזר ואומר שאין תושב בקרית טבעון ולא חשוב מאיזו שכונה שלא
מקבל התייחסות.
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 .7.3אישור סיכום וועדת שמות מתאריך :727372/
מחליטים לאשר הסיכום הנ"ל.

הישיבה ננעלה בשעה .00:22
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