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 מרכז הנצחה. -הצגה קצרה. 1
  

 המועצה:ראש 
 אני רוצה להודות למרכז הנצחה שהזמינו אותנו, אני חושב שהמקום הזה חשוב לכולנו.  

 
 מהנדסת המועצה:

.   בשיתוף פעולה עם מרכז הנצחההאב התעסוקתי הוא תכנון שנעשה באמצעות קול קורא ה
ולהפוך אותו   של מרכז ההנצחה ה ית העיון בקומה השנייי הכוונה היא לקחת את החלל של ספר

, וכן פונקציות  . מדובר בעמדות עבודה סגורות וגם חללים של עבודה משותפתהאב התעסוקתיל
 .  תומכות כגון מטבחון, סלון וחדר ישיבות

 
 הנצחה: המרכז  תמנהל –ריקה ליכטמן 

זכרון,    -נשען על שלושה יסודותעל ידי משפחות שכולות, והוא  1987-מרכז ההנצחה הוקם ב
חינוך ותרבות. מרכז ההנצחה נוסד כדי לזכור ולהזכיר בדרך של חינוך ותרבות. יש לנו שישה  

גלריה לאומנות שמאוד מוערכת ונחשבת בצפון, הספרייה הציבורית,   -מוקדים של פעילות
מוקד הפעילות  ו  2002שנמצא כאן מאז  חינוך לתרבות וחינוך להנצחה, ארכיון יישובי -חינוך

 . מקומייםיוצרים , בדגש על תרבות -האחרון הוא
כמגדלור איכותי של   ,בתודעה של הקהילה המקומית וגם מחוצה לההתקבע מרכז ההנצחה 

את לכל המגזרים  . אנחנו כאן כדי לייצר תרבות ייחודית ומקומית שקורתרבות ושל השכלה
הקשיים של מרכז ההנצחה לא התחילו עם הקורונה אבל המשבר העמיד בספק  לקחת בה חלק.  

אנו חווים קושי   את המשך קיומנו ולכן פיתחנו תכניות גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך.
שהולך ומצטבר אשר חלקו נובע מאי תקצוב בכלל וחלקו מתת תקצוב עבור פעולות חיוניות  

ההנצחה עושה בעצם למען הציבור אך אינו מתוקצב בעבורם. לפני כחודש נשלחה  שמרכז 
על מנת שהמרכז ימשיך להתקיים כמגדלור  . למועצה בקשה לעדכון התמיכה למרכז ההנצחה

חינוכי ותרבותי כפי שהוא היה מאז ומעולם, אנו מבקשים מימון מלא של מוקדי הפעילות שאין  
לשנה רגילה, על אחת כמה וכמה בשנה זו ונראה שהקורונה  להם מקור תקציבי. כל זה נכון 

צמצמנו את כוח  ו תישאר עוד לפחות בחצי שנה הקרובה. קיצצנו משמעותית את ההוצאות שלנו
והמשך קיומו של הבית   . אנחנו נכס בטבעון ואני חושבת שההשקעה הזו משתלמת35%האדם ב

שתומך והשיח שלנו עם המועצה לא היה   אני רוצה להודות לעידו . הזה הוא קריטי ליישוב הזה
 מעולם טוב יותר. 

 
 : יו"ר דירקטוריון מרכז ההנצחה -ברוך כהנא

בכל יישוב שיש בו משפחות שכולות, הרשות המקומית חייבת להקים בית יד לבנים. ביישובים  
שיש בהם בית יד לבנים, הרשות מממנת את שכר המנהלת, המזכירות, אב הבית ומתחזקת את  

המבנה. מרכז ההנצחה מהווה חלופה לבית יד לבנים ובעצם חוסך למועצה את כל העלויות  
 .האלו. הבית עושה כל מה שרק אפשר כדי לחסוך בהוצאות

 
 ראש המועצה:

₪.   ₪37,000. בתקציב האחרון הגדלנו את התמיכה ב  749,000מרכז ההנצחה מקבל תקצוב בסך 
עושים עבודה נפלאה בהתייעלות ובחיסכון מצד  גם הנהלת המקום וגם המנהלת של המקום, 

אחד ומנגד בהפקת אירועים תרבותיים ועשיית דברים תוך כדי תנועה, מחשבה ותכנון.  תודה  
 על האירוח למופת. 

 
 שמוליק שמחון:

אליהם, זאת אומרת שהגוף הזה  התקציב שלהם מגיע ממשרד התרבות ואנחנו מעבירים אותו 
 לכן צריך באמת להוסיף תקציב לגוף. לא מקבל כלום מעבר לכסף שהמדינה מעבירה בעצם 

 
 ראש המועצה:

 ₪ במהלך השנה.  60,000מעבר לתמיכות, המועצה העבירה 
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 טל גת:

להגיד  אנחנו יישוב שוחר תרבות והבית הזה נותן את הפתרון ואת המענה. כמשתמש, אני יכול 
 יישר כח.   שיש בו אירועים ברמה מאוד גבוהה.

 
 פקד רונן עסמי.  –הצגת מפקד נקודת טבעון הנכנס . 2

 רונן עסמיפקד 
אני מפקד הגזרה מזה שבוע וחצי בערך. מפקד גזרה כולל חוץ מקרית טבעון גם את בוסמת 

ורכסים. אנחנו מחזיקים ניידות שנותנות מענה, אנחנו גם מטפלים ביישוב  טבעון, איבטין
מהבחינה הקהילתית ויש לנו הרבה מאוד מתנדבים. התפקיד מאוד מעניין ומאתגר ואני מבטיח  

 שנעשה ככל שניתן לטפל בכל הבעיות הקשורות למשטרה ולקהילה. 
 

 אילנה אפללו פרץ:
ממוקד שם. יש בעיה של תחושת ביטחון, בעיות של   אני גרה ברמת טבעון ויש צורך בטיפול

אופנועים משתוללים, רעש מהשכנים, פריצות. לשכונה הזו יש מאפיינים מיוחדים וצרכים 
מיוחדים. על אף הרצון הטוב, יש הרבה דברים שלא מטופלים מספיק. אנשים לא מקבלים  

 מספיק מענה לכל הדברים שאמרתי. 
 

 שרה גרינצוייג: 
עכשיו לא מעט הפגנות סביב טבעון ובמסגרת ההפגנות הותקפו מפגינים כבר מספר פעמים.  יש 

והוגשה תלונה באופן רשמי. משום מה    ועדויות   באחד המקרים, היתה פגיעה פיזית, יש צילומים
 אף אחד לא חזר לבן אדם שהתלונן. מאוד הייתי רוצה שהתלונה הזו תטופל. 

 
 רונן עסמי:פקד 

 הפרטים ואני אטפל בזה. תשלחי לי את  
 

 רותי קלנר עקרון:
כנים. אני חושבת שמצלמות האבטחה שפרשנו ביישוב שטבעון מאופיינת בסכסוכי קריית 

 עכשיו, יכולות לתת מענה. 
 

 שרון רופא אופיר: 
אנחנו מציינים החודש את "טבעון מדברת שוויון מגדרי" וכחלק מהעניין אנחנו מתייחסים לכל  

והבטיחות ביישוב והייתי שמחה לקיים אתך ועם יריב סיבוב ביישוב. נראה  הנושא של ביטחון  
היכן יש מקומות חשוכים יותר, מקומות שמרגישים בהם פחות ביטחון בדגש על נשים שחשות  

 פחות ביטחון במרחב הציבורי.
 

 ראש המועצה:
קיימנו פרידה מצומצמת מאביעד בהתאם לנסיבות ואני אנצל את ההזדמנות להודות לו על  

העבודה הקשה שלו. לפי הנתונים הקלאסיים שאנחנו מכירים, נתוני הפשיעה בקריית טבעון  
היא נוכחות. זה  נמצאים בירידה וזה דבר מבורך. הבקשה המשותפת של כל מי שנמצא פה ממך, 

תי. נוכחות פיזית של המשטרה מרתיעה וככל שתצליחו לייצר כאן יותר  הדבר הבסיסי והמשמעו
 נוכחות, כך ייטב לקריית טבעון. 

 

 רונן עסמי:פקד 
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למשטרה או לגשת לתחנה ולהגיש תלונה. הדרך   100יש שתי דרכים לפנות למשטרה: להתקשר 
לפנות אליי או לאחד  השנייה היא במקרה ויש משהו שהוא מידי ורוצים טיפול פרטני, אפשר 

 המש"קים שלי בתחנה. 
 

 שחר אטיאס: 
סטטיסטיקה זה נחמד ואולי גם אנשים לא מתלוננים אז הסטטיסטיקה יורדת אבל בפועל רמת  

 הפריצות ורמת הגניבות היא גבוהה וצריך לעשות כאן עבודה מאוד רצינית. 
 

 יפתח גלעדי: 
ליפתח.    וליריב א או לרונן . אחר כך תתקשרו 100קודם כל תתקשרו   ,כל אירוע שיש לכם

לגבי תחושת הביטחון, הדרך   המשטרה עובדת על פי הקריאות. כך גם נראה את הסטטיסטיקה.
 הכי טובה היא להביא לכאן בחזרה את השיטור העירוני. 

 
 ראש המועצה:

עבורנו ומשם נתקדם. אני סקפטי  המנכ"ל יחד עם הקב"ט יבדקו אם השיטור העירוני ישים 
נמצא פתרונות כאלה   ,מבחינת לוחות הזמנים שזה בר ביצוע בתקציב המידי אבל אולי תוך כדי

 ואחרים. 
 

 טל גת:
משטרת ישראל לא יכולה למנוע במאה אחוז פריצות רכב וכדומה אבל היא כן יכולה לתת  

ו תשובה ומענה ויבינו  תחושה לתושב שהפניה שלו טופלה. מאוד חשוב שהתושבים יקבל 
 שהפנייה שלהם מטופלת. 

 
 רונן עסמי:פקד 

של המחוז עבר תהפוכות וחלק מהעניין זה שירות מקצועי וחזרה   100השירות היום במוקד  
 ותקבלו מענה מלא.  100לתושב שהתלונן. תתקשרו 

 
 . 6/2020הצגת דו"ח כספי חצי שנתי . 3

 גזברית המועצה:
י של החציון  בדו"ח הכספ. 30.6.20מבקשים להציג את הדוח הכספי לתקופה שהסתיימה ביום 

אנחנו רואים השפעות של הקורונה. על בסיס הדו"ח הזה אנחנו נדבר על    2020הראשון של שנת 
 . 2020עדכון תקציב 

 
 רו"ח יעקב זיצר מציג את הדו"חות הכספיים.  

 
 אילנה פרץ אפללו:

מפורט ואז  דו"ח לקבל  בפעמים הקודמות ואני חוזרת ואומרת, הייתי שמחהזה נאמר כבר 
,  10/11ביצוע. יותר מזה, אנחנו היום נמצאים ב אפשר לדון בו. דו"ח מפורט של תקציב מול 

וברור שיש כבר את דו"ח הרבעון השלישי ואפשר להציג נתונים גם אם הם לא מבוקרים 
בעון השלישי. אם אנחנו הולכים לעדכון תקציב, אנחנו  וסופיים, אבל נותנים את התמונה של הר

כשאנחנו   צריכים לראות את המצב העדכני ולא להסתפק במשהו שהוא נכון לסוף חודש יוני.
 מקבלים אלנו דו"חות רבעוניים, נקבל גם דו"ח של סעיף מול ביצוע ונקבל את הכי עדכני שיש. 

 
 ראש המועצה:

אין עדיין את הדו"ח של הרבעון  .  עליו לידיעה, אנחנו לא מצביעיםהדו"ח הכספי הוא רק 
 השלישי. 

 
 סיגלית עין קדם: 
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ככל שהגוף קטן יותר, את יכולה לייצר דו"חות תקציב מול ביצוע מהירים ככל האפשר אבל קחי  
. תקציב מול ביצוע  עם הרבה מחלקותמאוד הרשות המקומית היא רשות מסועפת בחשבון ש

ברגע שיהיו, תוכלי לבוא ולצפות בהם. בדו"ח החצי שנתי   .לצפות  דיין לא סבירלעת הזו, זה ע
הכל מופיע. נשאלת השאלה לאיזו רזולוציה הגוף הזה שיושב כאן יכול לרדת ומה מידת האמון  

מהבקרות שאני עושה, אני סמוכה ובטוחה שכל נתון ונתון   שלו בגזברות ובהנהלת הכספים.
 שו מאחוריו כל הבדיקות האפשריות. שמגיע בסוף לדו"ח הזה, נע 

 
 גזברית המועצה:

הפורמט של הדו"ח נקבע על ידי משרד הפנים ואנחנו חייבים להגיש אותו כך. הדו"ח הכספי של  
אם   ,הרבעון השלישי יהיה מוכן עד סוף החודש הזה. אין לי דו"ח כרגע. אני כן יכולה להעביר לך

עדכון התקציב מבוסס על   הספרים לא סגורים.  את רוצה, את כרטסות הנהלת החשבונות.
 הדו"ח הזה, על הנתונים של אמצע השנה. 

 
 ראש המועצה:

ודברים למליאה שאתם רוצים שיכינו עבורכם, תנסו כמה שיותר מוקדם   יש לכם שאלותשככל 
 כדי שנספיק להכין ולשלוח. לבקש 

 
 טל גת:

ם בפורום הזה פעם בחודש בערך. אין ספק שהנושא של בקרה, דיווח ומעקב אחרי  אנחנו נפגשי
הכספים, יש לו חשיבות גדולה אבל האם אני רוצה משהו שהוא מעבר למה שהחוק מחייב אותי  

ולרדת לרזולוציות יותר נמוכות? אני אגיד לא. אני רוצה להתעסק בדברים ערכיים, בדברים  
 מהותיים. 

 
 אפללו פרץ:אילנה  

. אבל נשמע לי קצת היתממות, עם  אני מבינה את מה שאתם אומרים ויכול להיות שזה בעייתי
זה הפורמט. אין לי מחלוקת עם זה אבל יש פה פורמט שקשה להבין ולכן אני   -כל הכבוד, להגיד

להגיש דו"ח כל שלושה חודשים.   מחויביםאומרת את זה. אי אפשר ללמוד מזה הרבה. אתם 
ראש המועצה מחויב להגיש דו"ח למליאה. אנחנו אמורים להיות הבקרה ולכן אנחנו צריכים  

 לקבל את זה.  
 

 ראש המועצה:
 יבים לשלוח לך זה את הדו"ח כפי שהוא וכשהוא יהיה מוכן, תקבלי אותו. מה שחי 

 
 רו"ח יעקב זיצר: 

אחד הדברים שאפשר לשים דגש בנושא של הדו"ח, זה ההכנסות העצמיות של טבעון מול סך כל  
ההכנסות. ההכנסות העצמיות הן עיקר ההכנסות. נקודה נוספת שאני רוצה לציין זה את 

ההשקעה  יש כאן השקעה גדולה מאוד בנושא של החינוך.  ושא החינוך. ההשקעה של טבעון בנ
אלא   בחינוך מהווה מרכיב גדול מהארנונה. ארנונת המגורים איננה הארנונה הדומיננטית ביותר

דווקא השטחים שהם אינם למגורים. בנושא של שירותים חברתיים, יש כאן השקעה לא קטנה  
 במיוחד במה שקשור לקשישים.

 
 עין קדם: סיגלית 

הדו"ח הוא חצי שנתי. הדו"ח הוא לא ליניארי. נעשו פה הרבה מהלכים ותגובות מהירות למצב  
לא בהכרח תיסגר השנה כמו שהמחצית   בשטח. כרגע, אנחנו ממשיכים להתנהל כרשות איתנה.

ולא   96.5%נסגרת, אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה בסוף אחוז הגבייה. אנחנו עומדים כרגע על 
כי הקשיים ברשות ובמערכת   ירדהכרח במחצית השנייה זה יהיה דומה. אני אפילו צופה שזה ב

הפיננסית באים לידי ביטוי עכשיו. יכול להיות שהתמונה תהיה שונה לגמרי בסוף השנה. חשוב  
 . לי לומר שסיון היא גזברית עם היד על הדופק
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 ראש המועצה:
שהוא קיים, ניתן בשמחה ובאהבה. לעומת זאת, מה שמצריך   כל נתון שאתם רוצים לקבל 

מהצוותים המקצועיים שעות של עבודה ומעמיס על הצוות המקצועי אני יכול לפעמים להיות  
 יום שלו.  -הבלם ולהגיד לא כי אני רוצה לאפשר לצוות להתמקד ביום

  
 ה. אישור מינוי נציג מועצת קריית טבעון באיגוד ערים לאיכות הסביב. 4
 

 ראש המועצה:
נוספות בסביבה. לא היתה לנו שם   עופר דרסלר ושותפות בו רשויותהמנכ"ל שלו הוא זהו גוף ש

מאז שאיילת לשם סיימה את תפקידה. אני רוצה להביא את יפתח כממלא את מקומה   נציגות 
 של איילת לשם. 

 
 יפתח גלעדי: 

זהו גוף שאנחנו חלק ממנו ואנחנו לא מנצלים מספיק את הדברים שאנחנו יכולים לקבל ממנו.  
הם עובדים בנושא של קרינה, זיהום אויר, מים וכו' ומקדמים פרויקטים כמו חשמל סולארי,  

 רכבים, מטמנות וכו'.  
 

 הסביבה:מתקיימת הצבעה לאישור יפתח גלעדי כנציג המועצה באיגוד ערים לאיכות  
 אושר פה אחד. 

 
 .  2020עדכון תקציב . 5
 

 גזברית המועצה:
  אומדןאיזשהו מאשרים  בעצם כשאנחנו מאשרים בדצמבר את התקציב של השנה הבאה, אנחנו

שמתבסס גם על התוצאות של השנה החולפת וגם על איזשהם הנחות ותוכניות עבודה ושינויים  
  ,צפי בלבד ותוך כדי תנועה, במהלך השנה כאלה ואחרים שאמורים לקרות בשנה הבאה. זה

קורים דברים שאין לנו שליטה עליהם והם עלולים להשפיע על הצפי שלנו לגבי סיום השנה  
  .10%של מבחינה תקציבית. החוק מחייב אותי להביא למליאה עדכון תקציב על כל חריגה בצפי 

אני  לא אביא עדכון על כך. , אני  ולא מהותי  והסכום הוא מאוד נמוך 10%אבל גם אם מדובר ב
-₪.... מצד שני, לעיתים יש עדכונים שלא מגיעים ל 5,000לא אביא, למשל, עדכון תקציב על  

 יא לעדכונכם בגלל המהות של הנושא. )אלא פחות מזה( ועדיין מצאתי לנכון להב  10%

 
 גזברית המועצה מציגה את עדכון התקציב. 

 
 מהנדסת המועצה:

, יזמים שלא  הבנייה, מבחינת הקורונה, היתה האטה גדולה והרבה דברים התעכבולגבי אגרות 
 .  קידמו או נושאים שנתקעו ברשויות ממשלתיות כאלה ואחרות דוגמת רשות מקרקעי ישראל

 
 אילנה אפללו פרץ:

זה קצת תמוה בעיני כי דווקא על אף הקורונה, ענפי הבנייה והתשתיות לא נפגעו ובהרבה 
 מקומות אף היתה האצה ורואים את זה בהרבה מקומות. 

 
 מהנדסת המועצה:

יש נושא שבו הקורונה כן יצרה עיכוב ואנחנו חווים ומתמודדים עם זה כמעט על בסיס יומיומי.  
ברשות מקרקעי ישראל יש פקק לא סביר. יזמים פונים אלינו שנעזור להם לשחרר פרויקטים  

לוחות    להכניס היטלים מאוד גדולים.היו אמורים שוב ו גדולים שעומדים להיבנות פה ביי
 .לא התממשוציפינו הזמנים להם 

 
 :ראש המועצה
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אנחנו לוחצים עליהם. יש תיקים ופרויקטים גדולים של היישוב שתקועים. יש פקק בהרבה  
 מקומות סביב הקורונה. 

 
 שחר עוזב את המליאה. 

 
 :ראש המועצה

חלק גדול מהדברים. עדכון תקציב זה חלק מהותי    צריך להעריךמיליון שקלים  130גוף שמגלגל 
מגוף. המחשבה כי עדכון תקציב הוא בעקבות הערכות לא נכונות זה נכון אבל זה חלק בסיסי  

 מהתנהלות של כל גוף בסדר גודל כזה. 
 

 אילנה אפללו פרץ:
בעיני לא היינו  עדכון התקציב הזה מלמד אותנו שהמגמה או יכולת הביצוע היא נמוכה בהרבה. 

 ₪ ברווחה. בעיני, עדכון תקציב הוא דבר חריג.   400,000צריכים להגיע לעדכון תקציב כזה של 
 

 :ראש המועצה
בנושא מבקר המועצה, היתה שיחה עם מנכ"ל משרד הפנים שנערכה אתמול. מנכ"ל משרד 

על משרה מלאה  הפנים ביקש שזה יקרה כמה שיותר מהר. אם יחייבו אותנו במשרה מלאה, נלך 
 ואם חצי משרה אז חצי משרה.

 
 מנכ"ל המועצה:

לגבי תאורת רחוב, המנהל ההנדסי עובד בכל הכוח בנושא הזה אבל יש לנו עיכובים ובחצי שנה  
 הקרובה תהיה לנו תאורת לד. 

 
 מהנדסת המועצה:

ת  היו אילוצים שלא צפינו אותם והיו קשיים בדרך ולא רצינו להתפשר ולקבל תוצרים פחו
כעת אנו נמצאים בתחילת הליך סקר המצב הקיים ובעוד כחודשיים נוכל להתקדם  טובים.

 לשלב הביצוע של פרוייקט זה.
 

 ראש המועצה:
בשורה התחתונה, גם אני לא מרוצה מהסיטואציה הזו. הייתי רוצה להיות במקום אחר עם 

 הפרויקט הזה. 
 

 מנכ"ל המועצה:
עומס וכשל אבל  פאת להתייעלות נוספת שהוא כרגע תקוע מאישרנו עוד תהליך שאמור להביא 

  ,של חשמל ומים שיש לנו ביישובשעונים הו לרשת את כל המונים  ,בסופו של דבר ,אנחנו אמורים
מדובר בהשקעה של מחשבי מים חדשים, לקחנו את המקומות שהם הכי  במחשבים חדשים.  

החלפנו וצמצמנו נזילות. במהלך השנה הקרובה  מרכזיות מים בנות שלושים שנה,  -בזבזניים  
נסיים את הפרויקט הזה של מיפוי של כל השעונים. נעשה פיצול של שעונים משותפים ורישום  

 . מסודר ונקיים גם בקרת צריכה
 

 מהנדסת המועצה:
כה עולה לנו הרבה כסף בכל שנה. בין היתר בגלל שהמתקן מאוד ישן  ילגבי בריכת חנה סנש, הבר

עיות של נזילות מים והרבה בעיות אחרות. אנחנו ממנים כרגע יועץ בריכות שאמור לייצר  ויש ב
 לנו המלצה לפרויקט הצלת הבריכה. יש רעיון של בניית בריכה חדשה בתוך הבריכה הקיימת.

 
 מנכ"ל המועצה:

  תפעל,היא כדי שהבריכה פועלת ו  -אנחנו מקדמים ביחד עם סיון שלושה תהליכים: הראשון  
אני שמח להגיד שיש לנו רישוי בבריכה. גם האצטדיון קיבל רישוי,  יך להסדיר לה רישוי וצר

.  כספיםלא מעט שקענו ה. בשביל להשיג את הרישוי, וסזיפיאחרי תהליך מאוד מאוד ארוך 
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הבריכה היא חיה מדממת ושותתת דם והחלטנו לאפשר לעמותות להמשיך לפעול בה ובמקביל  
מהירה לשדרוג הבריכה. בריכה חדשה שתוקם בתוך הבריכה הקיימת עם לקדם תוכנית 

 תשתיות חדשות. 
 

 ראש המועצה:
בסוף, מתקן כמו בריכה עולה כסף גם אם הוא חדש. עולה כסף לתחזק את הבריכה. אבל לפחות  

צריך להחליט   לא יהיו לנו תקלות שאנחנו לא יודעים לצפות אותם בשום מקום ובשום צורה.
 אם רוצים את המתקן. אם כן, צריך לשדרג אותו. 

 
 שמוליק שמחון:

כדור מים, שחייה. אבל ההוצאות הן   -בטבעון יםבאמת פופולרי םשה יםהבריכה עולה הון לחוג 
בכספים שבזבזנו בשבע השנים האחרונות על  גבוהות, לא יכול להיות שנשקיע בזה מיליונים. 

 ות חדשה.הבריכה הזו, יכולנו לבנ
 

 אילנה אפללו פרץ:
אולי הפתרון שאתם שאנחנו ממשיכים לתקצב את הבריכה שנה אחרי שנה בלי להגיע לפתרון 

והיה עוד פתרון שהוא לנסות לראות האם יש מקורות תקציביים   יסודי מציעים הוא הפתרון ה 
 לבנות בריכה חליפית? 

 
 סיגלית עין קדם: 

מיליון ₪ ואלה הסכומים שהוצאנו על   12גם אם מחר בבוקר אתה מקים בריכה חדשה ב
קדימה. כל בריכה חדשה ככל   אפסהבריכה בעשור האחרון, אתה לא מקבל בריכה שתעלה לך 

 שתהיה, תמשיך לעלות לך כסף.
 

 ראש המועצה:
רך לקיצוץ  צריכים להיעהם ,  לקראת השנה הבאהשאגודות המים קיבלו מכתב שמודיע להם 

 . משמעותי בתמיכות
 

 גזברית המועצה:
 ₪.  100,000על  אלו שעולים אחוזים וגם   10על   יםשעולהסעיפים כל ים בעדכון התקציב מופיע

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד.  
 

 אישור תב"רים.   .6 

 
 :לפתיחה תב"רים 16. 

 
 1072תב"ר  

 גזברית המועצה:
₪. דיווחנו על האירוע לחברת  270,000היתה הצפה בבית ספר רימונים. נזק בסך   30/8ב

 ₪ וכל היתר משולם על ידי חברת הביטוח.  30,000הביטוח. ההשתתפות העצמית היא בסך  
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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 

 ות הער

הצפה בית  1072
ספר 

 רימונים

השתתפות   240 30 270 270 0
  30,000המועצה ב 
₪ והיתרה  

 הביטוח משלם 

 
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

 
 1073תב"ר 

 
מספר  
 תב"ר

שם 
 התב"ר 

היקף  
תב"ר  
 נוכחי 

הגדלה  
 מבוקשת 

היקף  
תב"ר  
לאחר  
 הגדלה 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

סיוע  1073
לרשות 

 ן סגרמבז

במימון משרד   96 - 96 96 0
 הפנים 

 
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

 

 1074תב"ר 
 

מספר  
 תב"ר

שם 
 התב"ר 

היקף  
תב"ר  
 נוכחי 

הגדלה  
 מבוקשת 

היקף  
תב"ר  
לאחר  
 הגדלה 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

רכישת  1074
רכב  

 טיאוט 

0 500 500 500 -  

 
 

 המועצה:מנכ"ל 
 שנה. 30מדובר בהתייעלות, הרכב הזה יחליף את רכב הטיאוט הישן שלנו שנרכש לפני 

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

 : תב"רים להגדלה 26.
 

 889תב"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 

תקרות   889
 אקוסטיות 

התקבלה הרשאה   30  1086 30 1056
ממש. החינוך  

הנגשה אקוסטית  
 בי"ס מיתרים 

 
 גזברית המועצה:

 ₪. 30,000בסך  הרשאה ממשרד החינוך
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

 
 1012תב"ר 

 
מספר  
 תב"ר

שם 
 התב"ר 

היקף  
תב"ר  
 נוכחי 

הגדלה  
 מבוקשת 

היקף  
  תב"ר

לאחר  
 הגדלה 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

ביטחון  1012
ובטיחות 
במוסדות  

חינוך 
 וציבור

התקבלו שתי  116 95 211 120 91
הרשאות 

 ממשרד הפנים

 
 גזברית המועצה:

 ₪.  120,000-כסף שקיבלנו ממשרד הפנים ואנחנו מבקשים להגדיל ב
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

 
 1066תב"ר 

 
מספר  
 תב"ר

שם 
 התב"ר 

היקף  
תב"ר  
 נוכחי 

הגדלה  
 מבוקשת 

היקף  
תב"ר  
לאחר  
 הגדלה 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

לשנות שם     150 50 100 בתי כנסת  1066
למתקני ספורט  

ופנאי ברחבי  
 היישוב 

 
 

 ראש המועצה:
. מצאנו מקור פנימי בתוך התקציב להעביר לבתי הכנסת ולכן  אנחנו משנים את שם התב"ר

תב"ר מתקני ספורט ופנאי ברחבי היישוב.   -אנחנו רוצים לשנות את שם התב"ר. השם החדש
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אנחנו בשאיפה להביא עוד מתקן בדומה למתקן שיש בכניסה לרחוב הציפורנים, לעוד מקום  
 ביישוב ואולי להוסיף עוד כמה אביזרי פנאי ונוף. 

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 
 תב"רים לסגירה:  36.

 
 1041תב"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  1041
נזקי הצפה  

 אולם פיס

חברת הביטוח  - - 298 -37 335
העבירה את 

 התשלום מלוא 

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

 1029תב"ר 
 

מספר  
 תב"ר

שם 
 התב"ר 

היקף  
תב"ר  
 נוכחי 

הגדלה  
 מבוקשת 

היקף  
תב"ר  
לאחר  
 הגדלה 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

שיפוץ   1029
בית הרב  

החלפת   –
 גג

100 28- 72 - -  

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

 1004תב"ר 
 

מספר  
 תב"ר

שם 
 התב"ר 

היקף  
תב"ר  
 נוכחי 

הגדלה  
 מבוקשת 

היקף  
תב"ר  
לאחר  
 הגדלה 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

אבזור   1004
מרכז 

 הפעלה 

22 0 22    

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
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 896תב"ר 
 

מספר  
 תב"ר

שם 
 התב"ר 

היקף  
תב"ר  
 נוכחי 

הגדלה  
 מבוקשת 

היקף  
  תב"ר

לאחר  
 הגדלה 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

רכישת   896
רכבים  

 תפעוליים 

שינוי   2020בשנת  - 1015 1015 0 1015
הכנסה מתקציב  

שוטף להכנסה  
מקרן הפיתוח  

אלפי    160בסך של 
₪ בלבד ואישור  
 לסגירת התב"ר. 

 
 גזברית המועצה:

והמקור התקציבי היה בתקציב  תב"ר  בעבר ביצענו רכש של רכבים תפעוליים באמצעות
אנחנו משלמים החלטנו שאיזון התקציב,  ואתגריהתקציב   אתגריבגלל  ,. השנההשוטף

הכנסה  תקציב שוטף ל את ההכנסה שלו מבאמצעות קרן הפיתוח ולכן אנחנו רוצים לשנות 
 .  של התב"ר הזה קרן הפיתוח ולאשר את הסגירהמ
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

 
 1009תב"ר 

 
מספר  
 תב"ר

שם 
 התב"ר 

היקף  
תב"ר  
 נוכחי 

הגדלה  
 מבוקשת 

היקף  
תב"ר  
לאחר  
 הגדלה 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

פרויקטים   1009
 בגינון 

115 15- 100 - -  

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 

  

 22:00-הישיבה ננעלה ב 
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