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י"ז בניסן ,תשע"ז
 13באפריל 2017 ,
פרוטוקול מדיון ישיבת מליאה מס' 4
מתאריך ו' בניסן תשע"ז2.4.17 ,
משתתפים:

דוד אריאלי – ראש המועצה
אייל פרדיס
עמית בלדרמן
צביקה אקרמן
שחר דבי
שחר לשם
דוד חורש
חן וייסמן
חנן זיסו
יהודה אסור
שרה גרינצוייג

חסרים:

נאוה סבר
שמוליק שמחון

נוכחים:

יאיר אודם – מנכ"ל המועצה
זאב זימל – גזבר המועצה
אד' מריוס ראפ – מהנדס המועצה
עו"ד אילנה מירז עזר – היועצת המשפטית
יגאל הראל – מבקר המועצה
ענת עוז – המחלקה לחינוך

על סדר היום:
.1
.2
.3
4
.5
.6

שאילתות.
הצעות לסדר היום.
אישור תב"רים.
אישור תמיכות המועצה לשנת .2017
אישור תבחינים להקצאת מקרקעין.
אישור חוק עזר בדבר העמדת רכב וחנייתו.

הישיבה נפתחה בשעה . 18:30
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 .1שאילתות
 .1.1שרה גרינצוייג:
ב  8.12.16נסלל ,דרך שצ"פ ,כביש גישה רחב לשקדים 12ב (היתר בנייה  .)20140131ב  11.12.16הוצא
צו הפסקת עבודה מינהלי ובהמשך התושבים זומנו לחקירה בשל בניה בניגוד להיתר ותיק החקירה
הושלם והועבר לתובע להחלטה על המשך טיפול.
חלפו  4חודשים ,ברצוני לדעת :מהי החלטת התובע לגבי תיק החקירה? מהו הסטטוס המשפטי
העדכני של כביש הגישה ?
תשובת ראש המועצה:
הסטטוס העדכני של כביש הגישה ברחוב השקדים  12ב' :התיק נמצא בטיפול משפטי ולפני כשבועיים
הוגש כתב אישום.
שרה גרינצוייג:
הייתי רוצה לקבל את מספר התיק ומתי הוא נפתח?
מנכ"ל המועצה:
זה לא נמצא אצלי ,אני לא מתערב בתביעה .תכתבי לי במייל ואני אעביר לשגיא כי הוא לא אוהב
שאני מתערב ושואל על תיקים .זו הגישה שלו.
שמות המשתתפים בשאילתה מס' :1.1
ראש המועצה ,שרה גרינצוייג ,מנכ"ל המועצה.
 1.2שרה גרינצוייג:
ב  23.3.17העברתי אליך את ההנחיה של ראש תחום פיקוח ואכיפה אגף יער ואילנות במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר למועצה לגבי מה על המועצה לעשות על מנת להציל עץ אלון ותיק ששורשיו
נקברו בחומר המילוי של שביל גישה בלתי חוקי שנסלל דרך שצ"פ לשקדים 12ב' .כיוון שלא קבלתי
ממך עדיין תגובה למכתבי ,ברצוני לדעת :מה בכוונתך לעשות כדי לשמר את עץ האלון הנ"ל?
תשובת ראש המועצה:
המועצה תפעל על פי החוק להסיר את המפגע ברחוב השקדים  12בכדי להציל את עץ האלון.
שרה גרינצוייג:
כלומר ,להסיר את השביל?
ראש המועצה:
לנו כנראה אין סמכות לזה ,למרות שאני לא משוכנע בזה .כנראה שהדבר הנכון זה לעשות את זה בצו
של בית משפט .אני מתכוון להתעמק בזה כי הנושא מאוד מורכב ,מאוד מסובך .חשבתי שזה הרבה
יותר פשוט ממה שנדמה לי ולכן אני מתכוון לדון בזה ביחד עם היועצים המשפטיים .קיימת אי
בהירות משפטית סביב הנושא :האם צריך להמתין לצו בית המשפט ,שלצערי במדינה שלנו אורך
הרבה זמן ,או שיש לנו אפשרות לבצע את זה בעצמנו באמצעות הודעה ע"פ חוק .בשבוע – שבועיים
הקרובים ,אני מקווה שאצליח להבין את זה.
שמות המשתתפים בשאילתה מס' :1.2
ראש המועצה ,שרה גרינצוייג.
 1.3יהודה אסור:
בישיבת מליאה מתאריך  2.2.2017העליתי שאילתה בנושא פארקים בקרית חרושת .להלן תשובתו של
ראש המועצה" :אין בכוונת המועצה להתקין מתקנים חדשים בפארקים הנ"ל ,אלא לנקותם
ולתחזקם בלבד ".הפארק נראה מוזנח מאוד ,אבקש מראש המועצה להשיב ,כמה זמן צריך כדי
לבצע סיור במקום ולהתרשם? כמה זמן עוד צריכה המועצה על מנת לנקות ולתחזק את הגן?
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תשובת ראש המועצה:
אנו סבורים שהפארק נראה טוב .הפארק הועצם באמצעות מתחם לכלבים ,אותו פוקדים תושבים
רבים בעלי כלבים .עובדי מחלקת תפעול מטפלים בפארק בקביעות.
שמות המשתתפים בשאילתה מס' :1.3
ראש המועצה ,יהודה אסור.
 1.4חן וייסמן:
בשנת  2015הוסרו מרחבי קריית טבעון מדחני החנייה ,אשר שימשו את תושבי ובאי היישוב ברכישת
כרטיס חנייה שעתי .המדחנים נתנו פתרון קל ונוח לצרכני שירותי החנייה ביישוב שאין ברשותם גלגל
חנייה .שאלתי .1 :האם בוצעו ניסיונות להתקשרויות עם חברות אחרות להחזרת השירות לתושבי
טבעון?  .2האם נבחנו חלופות אחרות לתת מענה לצרכני שירותי החנייה ברחבי היישוב ובאם כן מה
החלופות שנבחנו?
תשובת ראש המועצה:
בעקבות הרחבת חניון כחול – לבן בשנת  ,2010יצאה המועצה למכרז בקבלת הצעות מחיר ובעקבותיו
הוצבו שבעה מדחנים ע"י החברה הזוכה .בחלוף הזמן ,נעשה שימוש גם בתווי חנייה ובאפליקציות
בטלפונים חכמים .עקב ירידה משמעותית בהכנסות ,הסירה החברה את המדחנים בתום תקופת
ההסכם.
חן וייסמן:
לא ענית לי מה קרה לאחר מכן .יצאנו למכרז לאחר מכן?
ראש המועצה:
לא יצאנו למכרז .פתרון המדחן הוא יקר .יש פתרונות זולים יותר .יש שלוש אופציות :גלגל חנייה,
פנגו /סלופארק ואופציה שלישית היא  300מקומות חנייה באפור ו 98 -בכחול לבן במרחקי הליכה
ממש עדינים.
שמות המשתתפים בשאילתה מס' :1.4
ראש המועצה ,חן וייסמן.
 .2הצעות לסדר:
 2.1חן וייסמן:
נושא הביטחון האישי ברחבי היישוב הינו אחד מהנושאים המרכזיים המעסיק את התושב אשר
לרשות המקומית חלק רב בו .להצבת מצלמות ברחביי היישוב יתרונות רבים הן בהעלאת תחושת
הביטחון ,מניעת פשעים וונדליזם ,סיוע לאחר אירוע במתן מידע אינפורמטיבי על זהות אנשים
ורכבים החשודים בהשתתפות באירוע פשיעה מכל סוג המתבצע ביישוב.
קריית טבעון מתאפיינת במספר דרכי יציאה קטן מאוד עובדה אשר הצבת מצלמות בהם תאפשר מתן
מידע רב ויקר.
מזה שנים מספר תשתית מצלמות האבטחה הפרוסות ביישוב אינה נותנות מענה מספק בלשון המעטה
הן בהיבט הטכנולוגי והן בשל פריסתן המועטה.
בהמשך לישיבות ועדת הביטחון ,ושיח מקצועי שבוצע בנושא במהלך  . 2015 – 2016יש לפתוח תב"ר
אשר ישדרג את המצלמות הקיימות ,יוסיף כ  6/ 5מצלמות נוספות במיקומים אסטרטגיים כולל
תשתית לאחסון נתוני הצילום בשרת שימוקם במשרדי המועצה.
אין ספק כי מהלך כזה ייתן רוח גבית לפעילות המשטרה ביישוב ויבצע מהלך משלים לפעילות
הפשיעה המונעת.
שמות המשתתפים בהצעה לסדר מס' :2.1
ראש המועצה ,חן וייסמן ,עמית בלדרמן ,גזבר המועצה ,אייל פרדיס.
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מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
 2.2יהודה אסור:
עומס תנועה רב מתנהל מידי יום בשעות אחה"צ מצומת התשבי לצומת ג'למי ממערב ולכיוון צומת
אלונים במזרח .עומסי תנועה אילו משפיעים על ניידות כלי הרכב בתוך הישוב ,בעיקר בקרית עמל
ולאילו הרוצים לחצות מקרית עמל למרכז קריית טבעון .כאשר כביש  6יהיה פתוח לתנועה באזורינו
ייתכן והמצב בישוב ישתנה לטובה מבחינת עומסי התנועה ,ועד אז מציע אני שתי חלופות לרמזור
במתכונתו הנוכחית:
חלופה ראשונה:
חברת נתיבי ישראל (החברה הלאומיות לתשתיות תחבורה בע"מ) היא החברה המופקדת על רוב
רמזורי התנועה במדינת ישראל.
הרמזורים בצומת אלונים ,הרמזורים בכניסה לרחוב הבונים-יזרעאל והרמזורים במרכז הישוב
אלונים-אלכסנדר זייד הם באחריות חברת נתיבי ישראל.
המועצה המקומית קריית טבעון והעומד בראשה יפנו לאגף לניהול ובקרת תנועה בחברת נתיבי ישראל
על מנת שאלו ישנו את מחזור הגל הירוק בצומת המרכזית של הישוב ליחס של  1:2כלומר על כל
מחזור גל בכיוון מזרח-מערב יהיו שני מחזורי גל בכיוון צפון-דרום ,כמובן בשעות העומס בלבד ,בערך
כשעתיים ביום.
חלופה שנייה:
הקמת קבוצת מתנדבים לשיתוף פעולה עם המשטרה ,ביטול הרמזור (בשעות העומס) וויסות אנושי
של העומסים לשעות אחה"צ בלבד.
המועצה המקומית קריית טבעון תצא בקול קורא להתנדבות תושבים למשימה הנ"ל ותבחן אפשרות
זו אל מול גורמי המשטרה.
אני אסור יהודה מוכן להיות המתנדב הראשון.
יחד עם זאת יש לבחון ולפעול לפתרון ארוך טווח.
ההצעה :המועצה המקומית קריית טבעון תפעל ותדאג להורדת עומסי התנועה בישוב אם ע"י
האפשרויות לעיל או ע"י כל אפשרות יצירתית אחרת שתעלה במליאה.
שמות המשתתפים בהצעה לסדר מס' :2.2
ראש המועצה ,מהנדס המועצה ,יהודה אסור ,עמית בלדרמן ,שרה גרינצוייג.
מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
 2.3שרה גרינצוייג:
בעקבות הצעתו לסדר של חנן זיסו בישיבת המליאה הקודמת ,החליטה הנהלת הקריה לחדש את טקס
"יקיר הקריה" שנעלם מחיינו מאז  .2012ההחלטה מבורכת אלא שבדרך לביצוע ההחלטה ,התרחשה
תקלה .החלטת ההנהלה פורסמה בציבור ותושבי טבעון נקראו להציע מועמדים עד סוף מאי  2017אך
מסתבר שלהחלטה מי יהיו יקירי הקריה ,אין נוהל עירוני מוסכם וגלוי בציבור .לא ידוע על מבנה
הועדה המייעצת והבוחרת ולא ידועים הקריטריונים הנדרשים מהמועמד .ב ,2017 -כשהמטרה היא
לחתור לניהול תקין ומקסימום שקיפות במגזר הציבורי ,תהליך זה איננו סביר .אני מציעה שנכין נוהל
כזה לחודש מאי ונפרסם מחדש את ההודעה כשכל הקריטריונים ידועים.
ראש המועצה:
אני מציע שנסכים על נוהל לפיו תוקם ועדה של נציג מהקואליציה ונציג מהאופוזיציה .שני נציגים אלו
יחליטו מי הם נציגי הציבור שיהיו חברים בועדה לאחר שחברי המליאה יעבירו למנכ"ל המועצה
שמות של נציגי ציבור .חברי הועדה ,בהיוועצות עם מנכ"ל המועצה ,יבחרו את שלושת נציגי הציבור.
לאחר מכן ,אני אעביר כתבי מינוי מסודרים .הועדה מתכנסת ,מחליטה על הקריטריונים ,מפרסמת
את הקריטריונים ותתפרסם בקשה לציבור להציע מועמדים.
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שמות המשתתפים בהצעה לסדר מס' :2.3
ראש המועצה ,שרה גרינצוייג ,שחר דבי ,מנכ"ל המועצה ,יהודה אסור ,עמית בלדרמן ,אייל פרדיס.
מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
 .3אישור תב"רים
 3.1תב"ר להגדלה:
תב"ר : 870

מס'
תב"ר

שם
התב"ר

870

זהירות בדרכים

היקף
תב"ר
נוכחי

הגדלה
מבוקשת

היקף
תב"ר
לאחר
הגדלה

השתתפות
מועצה

464

53

517

155

השתתפות
משרדי
ממשלה

הערות

362

הרשאות

משתתפים בדיון בתב"ר מס' :870
גזבר המועצה ,שרה גרינצוייג.
מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
 3.2תב"ר לסגירה:
תב"ר : 885

מס'
תב"ר
885

שם
התב"ר
פארק השומרים

היקף
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת
0
600

היקף
תב"ר
לאחר
הגדלה
600

השתתפות
משרדי
השתתפות
ממשלה
מועצה
600

הערות
תב"ר מאוזן

שמות המשתתפים בדיון בתב"ר מס' :885
גזבר המועצה ,שרה גרינצוייג ,מהנדס המועצה.
מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
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 3.3תב"ר לפתיחה:
תב"ר : 998

מס'
תב"ר
998

שם
התב"ר
הקמת במת בטון בגן
המייסדים

היקף
תב"ר
היקף
לאחר
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת הגדלה
40

השתתפות
השתתפות משרדי
הערות
ממשלה
מועצה
40

רצ"ב אומדן

ראש המועצה:
אני מבקש למשוך את ההצבעה ולחשוב על זה שוב .המיקום מטריד אותי מבחינה בטיחותית.
שמות המשתתפים בדיון בתב"ר מס' :998
ראש המועצה ,שרה גרינצוייג ,מהנדס המועצה ,חן וייסמן.
 .4אישור תמיכות המועצה לשנת .2017
ראש המועצה:
אני מציע לחברי המליאה לאשר את התמיכות לשנת  2017אבל נבקש מועדת התמיכות שתקיים דיון
בסוגיה -האם יש מקום להגביל את התמיכות של שנת  2018לאחוז מסוים של פעילים מקרית טבעון.
ועדת התמיכות תקיים דיון מורכב שכל כולו בפרוטוקול ובסופו תהיה הצעה לחברי המליאה .בראשית
ספטמבר ,ועדת התמיכות תציג את מסקנותיה ואת המלצתה למליאה.
שמות המשתתפים בדיון בסעיף מס' :4
ראש המועצה ,גזבר המועצה ,שרה גרינצוייג ,חן וייסמן ,מנכ"ל המועצה  ,חנן זיסו.
מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
 .5אישור תבחינים להקצאת מקרקעין.
ראש המועצה:
ישנן שתי הצעות :האחת היא ,הצעת ההנהלה -לאשר את התבחינים כפי שהם הועברו אליכם
באמצעותי והשנייה היא ההצעה של שרה -שהתבחינים של קרית טבעון יכללו גם הקצאות
מקלטים וגם הקצאות לגני ילדים שהם במעמד "מוכר שאינו רשמי" ומעונות יום בדיוק כמו בתל
אביב .
שמות המשתתפים בדיון בסעיף מס' :5
ראש המועצה ,שרה גרינצוייג  ,היועצת המשפטית ,מנכ"ל המועצה.
מתקיימת הצבעה -הצעת ההנהלה:
 6בעד{ :ראש המועצה ,עמית בלדרמן ,צביקה אקרמן ,אייל פרדיס ,שחר דבי ,שחר לשם ,דוד חורש}
 3נגד{:שרה גרינצוייג ,יהודה אסור ,חנן זיסו}
מתקיימת הצבעה -ההצעה של שרה גרינצוייג:
 3בעד{:שרה גרינצוייג ,יהודה אסור ,חנן זיסו}
 6נגד{ :ראש המועצה ,עמית בלדרמן ,צביקה אקרמן ,אייל פרדיס ,שחר דבי ,שחר לשם ,דוד חורש}
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לשכת מנכ"ל
_______________________________________________

טלפון TEL : 04-9539206 :

GENERAL MANAGER OFFICE
___________________ _____________________________________

פקס FAX: 04-9533856 :

 .6אישור חוק עזר בדבר העמדת רכב וחנייתו.
מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
* מתקיימת הצבעה נוספת לגבי אישור מינויו של אייל פרדיס ליו"ר ועדת תחבורה:
אושר פה אחד.

הישיבה ננעלה ב20:30 -

דוד אריאלי ________________
ראש המועצה

יאיר אודם_______________
מנכ"ל המועצה
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