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 מנכ"ל המועצה:

, רובם לא מחוסנים. כמות המבודדים  חולים ביישוב 11אנחנו ירוקים,    -בנושא הקורונה עדכון 
ביישוב גבוהה. פתחנו את כל העסקים בהתאם לתו הירוק, קיימנו ביקורות ובקרות. בסך הכל יש  

העסקים וגם של התושבים בהתנהלות שלהם. גם כלל העמותות, גופי  פה  אחריות טובה גם של 
 הספורט ותנועות הנוער חזרו לפעילות תחת מגבלות. 

 
 ראש המועצה:

לגבי האירועים ביישוב, את יום הזיכרון נקיים ככל שהמדינה לא תוציא הנחייה מפורשת על  
נת להיות חלוקה למוקדים  בכל מקרה, מתוכנ  . לגבי יום העצמאות, יש התלבטות גדולה.איסור

   ברחבי היישוב.
 

 מנכ"ל המועצה:
סיימנו התקנה של מתקן כושר קרבי ברבין. למתקנים של כושר קרבי נשלים בהמשך קיט של  

אמור להיות שם משטח גומי   בועתאורה וברזיות. ברמת טבעון, התקינו רצפת בטון ועד סוף הש
 מפנק ומתקן כושר קרבי וגם שם בהמשך, נסדר את התאורה ואת הקולר. 

אנחנו עובדים כבר הרבה מאוד זמן על הטמעה של מערכת מוקד חדשה. המערכת שלנו היום היא  
שנה. אנחנו מטמיעים מערכת של א.ש. בינה, זו מערכת הכי חדשה ועדכנית שיודעת   30בת 

מתוכננת השקה ביישוב. זו מערכת שמחוברת לכל   1/5להתממשק להרבה מאוד מערכות אחרות. ב
קפיצה את השירות שאנחנו ניתן לתושבים גם באינטראקציה, גם המחלקות. המערכת מ

 , גם במהירות ואני צופה לה הצלחה. בטכנולוגיה
. זה לא סותר את שיפוץ  דבר נוסף, אני שמח לבשר ששלשום קיבלנו רישוי לבריכת חנה סנש

,  הבריכה או את חידוש הבריכה. אנחנו מסיימים איתה ועוברים למתקן הבא. יצא מכרז למציל
 מפעיל ומנהל בריכה ואנחנו מתחילים לראות את האור בקצה המנהרה. 

בתחילת אפריל אנחנו צפויים להתחיל תוכנית של אחזקה של כלל אולמות הספורט ביישוב וגם  
המגרשים הפתוחים. הנושא הזה נמצא אצל מנהל אגף התפעול שבונה תוכנית מסודרת. לשם כך  

ל האולמות והמגרשים ביישוב ויקיים בקרה על כל  נגייס מנהל מתקן שיהיה אחראי על כל
ארגון בנושא של כח האדם שעוסק בנושא זה באגף תפעול.  -המתקנים. אנחנו צפויים לעשות רה

 ת למועצה בתחילת אפריל. רחלק מהדברים מנוהלים בידי רשת המתנ"סים והאחריות הזו עוב
 

 
 .אישור הגשת בקשה לוועדה הגיאוגרפית לחלוקת משאבים.  1
 

 ראש המועצה:
עורף הנמל. אנחנו בעצם פונים למשרד   -אנחנו מגישים בקשה לחלוקת הכנסות מאזור שנקרא

הפנים ולשר הפנים ומבקשים להשתתף בהכנסות באזור של נמל חיפה. לצורך כך, אנחנו נדרשים  
ואישור של מליאת המועצה המקומית   ,להסברים של הגזברית ושל המהנדסת, למה מגיע לנו

לבין הים, מדינת ישראל הולכת להפשיר קרקעות   22באזור שבין כביש  לבקשה זו. קריית טבעון 
שנכון להיום אין להם אבא ואמא. יש שיווק של רמ"י והייעוד שם הוא משולב של מסחר ובעיקר  

  10.5, אנחנו נמצאים למעגל לא זכאימשרד הפנים יצר מעגל של עשרה ק"מ ומי שמחוץ .  תעשייה
 ק"מ ואנחנו רוצים להיות חלק מהחגיגה. 

 
 מתקיימת הצבעה: 

מליאת המועצה המקומית קריית טבעון, מאשרת לפנות למשרד הפנים ולבקש חלוקת הכנסות  
 בפרויקט "עורף הנמל". 

 אושר פה אחד. 

  



   GENERAL MANAGER OFFICEלשכת מנכ"ל
 __________________________________________________________________   _____________________________________ 

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

3 
 

 אישור נוהל למתן הנחה בתשלום ארנונה בדיעבד. . 2
 

 גזברית המועצה:
שלום ארנונה: ישנם זכאים שנכון  תב  ד בדיעב להנחהזכאים קיימים כיום  שלושה סוגים של 

להיום קיים להם חוב ופתאום הם מקבלים מכתב שמקנה להם זכאות להנחה בארנונה. אותם  
כאלו   –  זכאים סוג אחר שלזכאים צריכים לגשת  לועדת הנחות וללכת לנוהל מחיקת חובות.  

  -סוג אחד   -וגיםשני סניתן לחלק אותם ל . עבר שקיבלו עכשיו זכאות להנחה ולא קיים להם חוב 
אנשים שהזכאות שלהם מותנית בהכרה של גוף חיצוני כמו נכים מטעם משרד הביטחון שצריכים  

אישור הזה נותן להם זכאות. עד היום, אותם אנשים יכלו לקבל את הזכאות  הלקבל אישור ו 
  שלהם להנחה רק מהרגע שהם קיבלו את המכתב בפועל. הם לא יכלו לקבל הנחה רטרואקטיבית

  יוםמ. בנוהל הזה, אנחנו רוצים לאשר להם מתן הנחה ם אם האישור ניתן עבור חודשי עבר()ג
הם לא תלויים בגוף  עד שלוש שנים רטרואקטיבית. ישנה קבוצה נוספת של זכאים ש  הזכאות

חיצוני שנותן להם איזשהו אישור, למשל, זוג שהתגרש. הם צריכים להגיע ולהצהיר בפנינו ולהגיש  
ים כדי לקבל את הזכאות והם לא עשו זאת. אותם אנשים היום יכולים לקבל הנחה  אישורים אחר

רק עבור אותה שנת מס ובנוהל הזה, הם יוכלו לקבל גם עבור שנה אחורה. אנחנו מציעים לאשר  
אני מעריכה שיש במערכת   שנתיים.כ את זה כרגע ולהביא את הנוהל לבחינה מחודשת בעוד 

 הזה.  כעשרה מקרים שישתמשו בנוהל
 

 שרה גרינצוייג: 
כמות האנשים שאני מכירה שלא הגישו בקשה להנחת אזרח ותיק בזמן היא גבוהה במיוחד. אני  

   שנה.בתום לא מערערת על הנוהל, אבל אני לא בטוחה שלא כדאי לבדוק את זה 
 

 גזברית המועצה:
, יכול להיות שנביא את זה גם לפני. אני אקח פרק זמן מייצג כדי  22דיברנו על דצמבר אנחנו 

 שאקבל תחושה אמיתית מה קורה ואם צריך לשנות את הנוהל, נשנה. 
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

 
 בעניין מחיקת חובות.   14.9.2020המלצת ועדת הנחות מיום אישור . 3

 
 יפתח גלעדי: 

. אנחנו פותחים כל תיק  עושים עבודה לפני שזה מגיע לשולחן,  עודדו  גניה, סיון -הצוות המקצועי 
 . הועדה עושה עבודה מאוד מעמיקה, מקצועית וטובה.  ותיק, זה לא משהו שנעשה בהינף יד

 
 גזברית המועצה:

בשל היותנו רשות איתנה, אנו נדרשים לאשר מחיקת  מתכנסת אחת לרבעון בערך.  ועדת הנחות
ועדה אחת שהתכנסה בספטמבר וועדה   :כרגע, אנחנו מביאים לאישור שני פרוטוקוליםחובות . 

של הישיבה  בחלק הראשון   -באופן כללי לגבי התנהלות ועדת הנחות אחת שהתכנסה בדצמבר. 
אנחנו דנים בהנחה לתושבים שמבקשים ובחלק השני על מחיקה של חובות שאין מה לעשות איתם  
ויש לנו לחץ ממשרד הפנים למחוק את החובות האלו. מדובר בחובות מאוד ישנים עם אפס סיכויי  

לכאורה מצב שחייבים לנו כסף אבל זה לא אמיתי כי   -צרים עיוות בדו"חות הכספייםגבייה. הם יו
 חובות אבודים.  אין לנו אפשרות לגבות את הכסף הזה.

 
 ברכה פבריקנט:

 מה עושים היום כדי שלא נגיע למצב כזה בעוד כמה שנים?
 

 היועץ המשפטי:
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ממה שהיה בזמנים   תבמצב שונה דרמטיגבייה כבר כמה שנים טובות כך שאנחנו  98%יש לנו 
 . השנוצרו החובות האל

 
 גזברית המועצה:

   מטפלים באכיפה משפטית ובכך לא נותנים לחובות להתיישן. בנוסף, אנחנו
  2/3מוסד מתנדב לשירות הציבור מה שמקנה להם  -פה גם למגן דוד אדום   בקשים לאשראנחנו מ

 פטור מהחיוב ואנחנו צריכים לחדש את זה. 
 

 ראש המועצה:
ממגן דוד אדום עדכנו אותנו שהולכים להכניס כאן ניידת טיפול נמרץ למשך חמישה ימים בשבוע  

ת נוספות, נצטרך להפעיל לחץ  ובהמשך לשבעה ימים בשבוע. בעוד שלושה חודשים, אנחנו ורשויו
 על מנת שהנושא הזה יישמר. 

 
 מתקיימת הצבעה: 

 שחר, רותי קלנר עקרון, טל גת,  סיגלית עין קדם, גלעדי יפתח ראש המועצה,  -{8בעד } 
 , ברכה פבריקנט. אליק אלמוג, אטיאס

 . שרה גרינצוייג, נאוה סבר -{2נמנעות }
 

 גזברית המועצה:
 ₪.  1,091,458 -₪ , והשני  1,479,122 -אחד  -היקף החובות

 
 . אישור תבחינים לתמיכות.4

  
 גזברית המועצה:

ועדת תמיכות פעלה ביחד עם ועדת משנה לתמיכות. אנחנו כרגע מאשרים את התבחינים  
לתמיכות. זה השלב הראשון. לאחר אישור התבחינים, נפרסם קול קורא לעמותות. העמותות  

מוציאה איזושהי המלצה איך לחלק את  ו  ניגשות ומבקשות תמיכה. לאחר מכן, הועדה מתכנסת
המלצה זו מובאת לוועדת משנה לתמיכות. וועדת משנה    .התמיכות שאישרנו בתקציב המועצה

 מגבשת את ההמלצה שלה וזה מובא לאישור המליאה. 
 

 סיגלית עין קדם: 
היקף התמיכות אושר במליאת התקציב. וועדת משנה לתמיכות גיבשה תבחינים ורצתה לקדם את  

נושא התבחינים צעד נוסף קדימה השנה וביקשה מוועדת התמיכות ליישם את התבחינים לא  
כאמירה כללית שנותן הגוף הנתמך אלא ממש ניקוד פר עמידה בסעיפים ואכן וועדת תמיכות  

להודות, יצרה איזושהי נוסחא שעל פיה תינתן התמיכה. הנוסחא לוקחת    בצורה יפה, אני חייבת
, היא נותנת ניקוד תוספתי לנשים, נותנת  לאאו טבעון קריית בחשבון האם המשתמש הוא תושב 

 ניקוד תוספתי למי שחלק מהמשתמשים שלו הם בעלי צרכים מיוחדים. 
 

 שרה גרינצוייג: 
 לגודל התמיכה העקיפה.  בקביעת התמיכה הישירה צריך להתייחס גם

 
 סיגלית עין קדם: 

השאיפה שלנו בסופו של יום היא לייצר איזשהו מערך ואיזשהו פורמט של תמיכות עקיפות ופחות  
 תמיכות ישירות. 

 
 גזברית המועצה:

 לגבי התמיכה העקיפה. סעיף נוסף, לגבי הקהילה הגאה.   4סעיף  -התיקונים שהוספו
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  2מקבלת בנוסף עוד  ,נקודות. משתמשת  10בבסיס, כל משתמש מקבל   -לגבי צבירת הנקודות 
נקודות.   10נקודות. אוכלוסייה המוכרת על ידי המחלקה לשירותים חברתיים מקבלת תוספת של 

נחה דעתה של  נקודות בלבד. במקרים יוצאי דופן בהם    3מי שאינו תושב קריית טבעון, מקבל 
ובמקרים של צרכים מיוחדים, הרי  שמעותיים  מגיעה להישגי הצטיינות מהוועדה שהעמותה 

.  1.3במקדם של  שיקול דעת לוועדה נוסף לנקודות שתקבל העמותה בחישוב הרגיל, יוכפל יוקנה ש
 העניין יובא לאישור מליאת המועצה, על אף שבכל מקרה אנחנו מאשרים את הכל.

 
 

 מתקיימת הצבעה: 
,  אליק אלמוג, רותי קלנר עקרון, טל גת,  סיגלית עין קדם, גלעדי יפתח ראש המועצה,  -{9בעד } 

 ברכה פבריקנט, נאוה סבר, שרה גרינצוייג. 
 שחר אטיאס.   -{1נמנע } 

 
 . החלפת חברי וועדה לאיכות הסביבה.5
 

 יפתח גלעדי:  
כבר לא תחת ההגדרה של נציגת  נורית ולדמן שהייתה נציגת ציבור, החליפה עבודה והיום היא 

ציבור שקשורה לאיכות הסביבה. אנחנו רוצים להכניס במקומה את ערן הכט. ערן עבד הרבה  
שנים באמניר, הוא מתמחה בכל הנושא של פסולת ופלסטיק והוא יכול לתרום לנו הרבה לוועדה  

 וב. וסופסוף אנחנו יכולים לחזור לפעילות. הוא תושב טבעון, פעיל ומתנדב בייש
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

 
 . אישור תב"רים.6

 
 ים לפתיחה תב"ר 16.
 

 1075 תב"ר
 

מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

נגישות פרטנית   1075
בי"ס  

 .נרקיסים

התקבלה הרשאה ממשרד   196  196
₪ עבור  196,341החינוך ע"ס 

ללקויי ראייה בבי"ס  נגישות 
 .נרקיסים

 
 

 מהנדסת המועצה:
מימון חיצוני, לאחר הרבה מאוד   100%מדובר בילד שנזקק להנגשה פרטנית עקב ליקוי ראייה. 

 מאמצים של סיון. 
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

 

 1076תב"ר 
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מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

  -נעים בשלישי 1076
פעילות ספורט  

אזרחים  
 . ותיקים

מימון מלא של המשרד לשוויון   50  50
 . חברתי

 
 גזברית המועצה:

 מימון מלא.  -₪ שקיבלנו מהמשרד לשוויון חברתי  50,000
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

 
 1078תב"ר 
מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

תכנון והקמת   1078
מעון יום  

בשכונת בצל  
 . אורנים

הרשאה ממשרד העבודה עבור  196  196
 . תכנון המעון

 
 מהנדסת המועצה:

לגני  שהוקצה יש מגרש אחד לבית ספר ועוד מגרש אחד    במתחם הציבורי של שכונת "בצל אורנים"
ניגשנו   ויש בו בהחלט גם מקום לעתודות נוספות, בין היתר אפשר גם להקים שם מעון יום.  ילדים

 בשלב הראשון לתקצוב לתכנון. כרגע לקול קורא וזכינו 
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

  
 1079תב"ר 
מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

הצפה מועדון   1079
 . נרקיס

₪ במימון חברת   130,000 130 70 200
 . הביטוח

 
 

 מהנדסת המועצה:
 למרות תהליך ארוך של איטום שנעשה שם, המשיכו הנזילות פנימה לתוך המועדון.  

 
 גזברית המועצה:

₪ שהם לא   ₪40,000 השתתפות עצמית שלנו ועוד   ₪30,000,  130,000מהביטוח אנו מקבלים 
 ישירים של ההצפה אבל אם כבר נכנסים לשם אז עדיף לתקן. נזקים 

 
 

 שרה גרינצוייג: 
 ₪ הם ממשרדי הממשלה? 130,000-אז למה אתם כותבים שה
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 גזברית המועצה:

 ההערה נכונה, הכוונה היא למקור חיצוני. 
 

 יפתח גלעדי: 
על אף  הרי נעשה שם שיפוץ ונעשה איטום, האם מישהו מאנשי המקצוע שם את הדעת איך  

 ? השיפוצים שעשינו שם לא מזמן, אנחנו בכל זאת נמצאים בסיטואציה הזו
 
 

 מהנדסת המועצה:
הקבלן עשה את עבודתו נאמנה, בגלל זה אנחנו לא דורשים את זה מהקבלן כתיקונים חוזרים. מה  

שנעשה בזמנו זה איטום של הגג עצמו והמקום אשר ממנו נכנסו המים, זה ממקום אחר. זה לא  
באחריות הקבלן. בעצם בגלל העבודות, השתנה שם התוואי של האדמה מסביב. מין תעלות אויר  

 שיוצאות החוצה מן המקלט עמדו במקום שהוא כרגע יותר חשוף למים והתנקזו ליד הגג.
 

 יפתח גלעדי: 
 מישהו מטעמנו לא הסתכל על כל התמונה.  

 
 מהנדסת המועצה:

 העבודה בוצעה כמו שצריך ומלווה אותנו יועץ איטומים בגג.  קשה להגיד כזה דבר בפרויקט כזה כי  
 

 יפתח גלעדי: 
זה נבע בעצם, עקב העבודות שנעשו. תוואי הקרקע השתנה ובעקבות זה, היתה הצפה פנימה. אנחנו  

 צריכים להסתכל על כל התמונה הרחבה. 
 

 מנכ"ל המועצה:
 בסוף, זה תלוי תקציב אבל השמיכה היא קצרה. 

 
 עין קדם: סיגלית 

נכנסנו לפרויקט רחב שם ואמרנו שאנחנו רוצים פתרון מהותי לנזילות בנרקיס. אני מבקשת 
להבא, כשאנחנו נכנסים למבנה, לאיזשהו טיפול שהוא מהותי יותר, להגיד שכדי לדגם את נרקיס  

₪  לעבודה פיקס ככל שניתן, ברור שיהיו בלת"מים בכל פרויקט, אנחנו צריכים לטובת זה מיליון 
 ואז נקבל החלטה מושכלת. 

 
 ראש המועצה:

אבל כאן  שנה,   40-45המבנה ישן, בן גם אני התעצבנתי על כך שלא בוצעה שם העבודה כמו שצריך. 
איפושהו בדרך היתה טעות והציפייה כאן של  מצופה לעשות איזשהו תחקיר, מישהו טעה בדרך. 

ין סוף כסף אפשר לטפל באין סוף  הפורום הזה שצריך להסיק מטעויות כאלו. ברור לכולם שבא
 בעיות וברור לכולם שהשמיכה קצרה. 

 
 יפתח גלעדי: 

אני לא מדבר על התקציב. אני מדבר על הפיקוח והניהול של ביצוע העבודה עצמה. גם ברחוב רמז,  
הדברים לא נעשים עד הסוף. אני מצפה שבסיום העבודה כשמסתכלים על הגמר, שאותו אדם  

על הכל. אני לא מערער על המקצועיות של העבודה, לא על התב"רים עצמם   שאמון על זה, יסתכל
ולא על הכסף. זה לא יכול להיות שבכל כך הרבה מקרים אנחנו לא מקבלים תשובות. אני רק רוצה  

 הפקת לקחים, זה הכל. 
 

 מנכ"ל המועצה:
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את המיטב.   יש פה אנשים מקצועיים שלא נמצאים פה. כולם במועצה עובדים קשה וכל אחד עושה
ברור שככל שעושים הרבה, גם טועים. אף אחד לא חף מטעויות. אסנת שמעה את הדברים היא גם  

ביצעה הפקת לקחים. היה פה תחקיר גם עם חברת הביטוח, גם עם השמאי וגם עם הקבלן. כל  
הדברים האלו נעשו. המועצה עושה עשרות פרויקטים והם מוצלחים אז בחלק מהמקומות אנחנו  

 אבל נשתפר.כמו כולם ם טועי
 

 אליק אלמוג:
₪ שאנחנו מאשרים עכשיו, אנחנו רוצים לראות שזה באמת   200,000-שב  ,מה שאנחנו מבקשים פה

₪. אנחנו יודעים שיש לנו לפעמים נטייה לחרוג בפרויקטים. מי עשה את ההערכה? כי   200,000
חברות הביטוח נוטות לתת את ההערכה הנמוכה ולא את ההערכה הגבוהה. שלא נגיע לפה בעוד  

במועדון נרקיס כי הקבלן עשה את עבודתו נאמנה אבל יצר   שנה ונאשר עוד תקציב לתיקון נוסף
באחריות אסנת והצוות שלה לבדוק שכשהקבלן פותר בעיה אחת, הוא לא יוצר בעיה   בעיה אחרת.

 אחרת.
 

 ברכה פבריקנט:
מה עושים כדי לא לחזור פעמיים לאותו מקום? האם יש איזשהו צפי לחמש שנים לשיפוצים אפילו  

 ? הוצאות בלתי צפויות כדי למנוע ייזומים
 

 מהנדסת המועצה:
 זה נמצא בתוכנית העבודה השנתית שלנו, להגיש עד סוף השנה תוכנית חומש.

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 
 

 1080 תב"ר
מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

תשתיות   1080
ונראות  
 .היישוב

ריבוד כבישים, מדרכות, מיסוד   350 350
פינות גזם, תשתיות נוספות ושיפור 

 פני היישוב. 

 
 המועצה:מנכ"ל 

התב"ר הזה כולל בתוכו כמה דברים קטנים כדי לא לעכב תב"ר גדול יותר. התב"ר כולל ריבוד  
כבישים במספר מקטעים, תיקוני מדרכות של אבנים משתלבות ומספר עמדות גזם שאנחנו  

 הולכים לעשות בכמה מקומות ביישוב. בהמשך יגיע תב"ר נוסף. 
 

 ראש המועצה:
במנהל ההנדסי חונים מליארד תב"רים ופרוייקטים. מיום שהמליאה הזו נכנסה לתפקידה, אושר  

זה התב"ר השני. הרציונל אומר, יש לנו  .  תב"ר אחד בלבד בנושא התפעול וזה רכישת רכב טיאוט
 חנו רוצים לתת לו קצת כלים לעבוד ולהצליח לקדם מהלכים.מנהל אגף תפעול חדש ואנ

 
 אליק אלמוג:

 האם יש אפשרות לקבל תוכנית עבודה לדבר הזה או שזה בלתי אפשרי? 
 

 מנכ"ל המועצה:
זו לא תוכנית עבודה, זו רשימת מכולת לכמה דברים שהוא עושה. לתב"רים הגדולים שנביא  

 תוכנית עבודה מסודרת. לתוכנית של מרכזי מחזור, תראו 
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 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

 1081 תב"ר
מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

הצטיידות   1081
מועדוניות  

ומרכז  
למשפחה  

 . במרכז ענפים

א'  50שני מענקים מקרן שלם   55  55
עבור הצטיידות מועדונית  

א' עבור ציוד מרכז  5חיבורים, 
 . למשפחה

 
 המועצה:גזברית 

  5,000₪  -₪ לטובת הצטיידות מועדונית חיבורים ו 50,000 -התב"ר מורכב משני מענקים. קרן שלם
 נוספים, מענק נוסף עבור ציוד מרכז למשפחה במימון חיצוני מלא. 

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

 1082 תב"ר
מספר  
 תב"ר

הגדלה   התב"ר שם 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

תכנון שימור   1082
 . מי נגר

 .של ועדת עזבונות 50%מימון  25 25 50

 
 יפתח גלעדי:  

בכל הנושא של ניהול מי נגר, אנחנו לוקחים את המים פה ביישוב ומעבירים אותם דרך נקזים  
בשבילים. הרעיון שנאוה הובילה הוא שתהיה מדיניות  ליערות. זה עושה סחף קרקע ונזקים 

ביישוב של ניהול מי נגר. במקום להסיע אותם הלאה לעוד תעלות וניקוזים, נגרום לכך שהם 
 יחלחלו לקרקע. הרעיון הוא לשתף בזה את קק"ל ואת תאגיד המים. זו באמת בשורה טובה. 

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

 1083תב"ר 
מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

תכנון וביצוע   1083
  טאולם ספור

בשכונת "בצל  
 .אורנים"

מימון מלא של הפיס ושל משרד  10,000  10,000
התרבות והספורט )ספורטוטו  

 .לשעבר(

 
 ראש המועצה:

משמעותי. התקציב כאן הוא משותף של קרן המתקנים  זהו תב"ר שהוא במימון מלא חיצוני והוא 
של משרד התרבות והספורט ומפעל הפיס. אלו הם שני הגופים שיממנו את הפרויקט הגדול הזה.  
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מושבים בקרית טבעון שנועד להיות בטווח של שלוש   500של  אולםתכנון של ביצוע אנחנו יוצאים ל
 נה למשחקים רשמיים ואירועים גדולים וכו'.  שנים מהיום, האולם המרכזי של היישוב שייתן מע 

 
 יפתח גלעדי: 

 . בסוף, בנייה ירוקה היא חסכונית וכלכלית. יש לשים דגש על בנייה ירוקה
 

 מהנדסת המועצה:
 מינינו השבוע את יועץ הבנייה הירוקה לבית ספר ולגני הילדים בשכונת בצל אורנים. 

 
 ראש המועצה:

. כלאחר יד אנחנו עוברים פה על זה שאנחנו מביאים מגורמי  אותהכשתהיה תוכנית נבקש להציג 
 מיליון ₪, חלקם מגיעים לנו, חלקם קולות קוראים אבל זו בשורה משמחת.  10חוץ 

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

 הגדלה תב"רים ל 26.
 

   962 תב"ר
מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

יישום רפורמה   962
בוועדה  

 . המקומית

הגדלה לטובת השלמת סריקות    65 65
 . הארכיב

 
 :מהנדסת המועצה

₪ . הסכום שנקבע נעשה על ידי אומדן ואנחנו   65,000  -אנחנו מבקשים להגדיל את התב"ר ב
מביאים אותו כרגע להגדלה לטובת השלמת סריקות הארכיב של ההיתרים שקיים אצלנו בוועדה.  

 זהו פרויקט חשוב ומשמעותי לתושבי טבעון.  
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

  
 967תב"ר 
מספר  
 תב"ר

הגדלה   התב"ר שם 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

שיקום שביל   967
 . אופניים

 . מקרן הפיתוח  40 40

 
 

 
 יפתח גלעדי: 

אנחנו מנסים ליצור מצב שנוכל לשלב בצורה כזו  .  סוף סוף לאחר תקופה ארוכה, נבחר קבלן זוכה
שהיכן שרוכבים על אופניים אז אי אפשר ללכת ברגל. הקבלן שמתחזק את השביל נותן אחריות על  

השביל לרוכבי אופניים והרעיון הוא ליצור מצב שיהיה את הסובב של הסינגל אופניים עצמו  
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י תקווה שבפסח הקרוב יהיה אפשר שוב  כולובמקומות שזה ממשק צמוד, לעשות שבילים גם לזה. 
 לרכב שם כי כיום זה בלתי אפשרי. 

 
 שרה גרינצוייג: 

 אתה רוצה להגיד לי שבשביל שמתחת לרחוב הרקפות הולכי רגל לא יוכלו ללכת? 
 
 

 יפתח גלעדי: 
בכל הסינגלים בארץ, לא הולכים ברגל. זה רק בטבעון. השבילים האלו נפרצו לטובת רוכבי  

אופניים. מכיוון שהמציאות היא כזו שגם אנשים הולכים שם המון ובסוף זה מסוכן גם לרוכבים  
וגם להולכי הרגל, הרעיון הוא ליצור בנקודות הצרות הנגשות והסדרת שילוט כדי שגם ההולכים  

וגם הרוכבים יוכלו להשתמש, כל אחד בשביל שלו. טרקטורונים בסיגנל אופניים לא יכולים לנסוע  
 הוא צר. אופנועים כן יכולים. כי
 

 מתקיימת הצבעה: 
   אושר פה אחד.

 
 997 תב"ר

 
מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

   150 150 ניקוזים  997

 
 

 מהנדסת המועצה:
 יש הרבה מאוד מקומות ברחבי היישוב שסובלים מבעיות ניקוז חמורות. 

 
 המועצה:ראש 

ניקוזים שעוברים בתוך מגרשים, התב"ר ישוב אלנו פעמים רבות. יש מגרשים שהוא חוצה אותם,  
 אנחנו על סף תביעה בבית משפט.

 
 

 נאוה סבר:
בסופו של דבר, ככל שאוטמים את הקרקע יותר, יותר מגרשי חנייה, ספורט וכו', מגיעים יותר מי  
נגר למערכת הניקוז הזו שלא נבנתה לקבל כמויות כאלו של מים. אחר כך, אותם מי נגר זורמים  

  לא לגרוםנהל את הדברים האלה כדי ניהול מי נגר עירוני נועד בעצם לבוואדיות וגורמים נזקים. 
 נחסוך כסף.  אנחנו  נדע לשלב את זה,אנחנו נזקים במורד. אם   אחר כך

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 

  

 1053 תב"ר
מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 
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מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

השקעה   1053
באולמות  

ספורט  
 . ובמוסדות

טיפול בליקויים בגגות בבי"ס   300 300
 . ובחטיבהשקד 

 
 המועצה:מהנדסת 

בהיקפים מאוד מאוד גדולים, אמרנו שאולמות הספורט הם  כשעשינו את שיפוצי הקיץ השנה, 
שקד וחטיבה. הדבר הראשון   -פרויקט נפרד. יש כאן שני אולמות ספורט שהם במצב הכי חמור 

 שאנחנו מבקשים לתקצב זה טיפול בגגות של שני האולמות האלה. 
 

 המועצה:ראש 
רה היות וזה האולם ברמת  דשדורשת הס  במליאה הבאה אנחנו מקווים להביא עוד השקעה בפיס

תב"ר יותר כבד לג'קי, פרטנית   . נושא האחזקה עובר לפה ואנחנו רוצים להביאשימוש הכי נמוכה
 לנושא הזה של אחזקת אולמות ומגרשים. 

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

   1055תב"ר 
 

מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

בינוי תשתיות   1055
מגרשי מיני  

 . 'פיץ

 גידור וכד'   170 170

 
 המועצה:מהנדסת 

יצאנו לביצוע של שני מגרשי מיני פיץ', ברחוב האיריס ובסמטת פיש. את המגרש עצמו מממן  
המשרד לפריפריה נגב גליל ואנחנו עשינו אומדן לעלויות פיתוח, זה היה התב"ר המקורי. עכשיו  

  אנחנו מביאים אותו להגדלה בגלל שהחלטנו לעשות גידור יותר ממה שתכננו במקור בגלל פסיקה
 של בית המשפט שמחייבת אותנו.  

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

   1065תב"ר 
מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

מחשוב   1065
והצטיידות  

 . טכנולוגית

הרשאות מימון משרד החינוך:   2 745 75 820
מימון   91% -ש"ח 760,364

מימון   88%  -ש"ח  60,000
 . לטובת החווה
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 מנכ"ל המועצה:
על   יםנשפכשעבור ויותר מזה ₪ מיליון  התב"ר הזה הוא מבחינתי, היסטוריה במערכת החינוך.

התב"ר הזה כבר ממומש בחלקו בשטח. זו  אותם עם סיבים אופטים.  יםכלל בתי הספר ומרשת
 בשורה מדהימה. 

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

 1006 תב"ר
 

מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

עיקור וסירוס   1006
 . חתולי רחוב

 .א' מימון משרד החקלאות 50 50 50 100

 
 המועצה:מנכ"ל 

יש כאן הגדלה. בעבר עשינו פחות עיקורים וסירוסים. ניגשנו לקול קורא ביחד עם ערים גדולות  
 יותר וקיבלנו תקציב.  

 
 ראש המועצה:

המטרה היא להביא חתולי  , הבית העיקור והסירוס יתפרסם בסופ"ש הזה. המטרה היא לא חתולי
 רחוב. 

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

 1015תב"ר 
 

מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

מימון מאבק   1015
בשדה תעופה  

 .בעמק

עבור תקצוב מנהלת המאבק   180 180
2021 

 
 :ראש המועצה

דרום. תקציב זה הוא למימון המאבק למנהלת. יש נוסחא לפיה כל אחת   -צפון יש מנהלת משותפת
 מהרשויות שמה את חלקה וזה החלק שלנו. במטה המאבק אנחנו תמכנו בשנה שעברה.

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

 

   1066תב"ר 
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מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

מתקני ספורט   1066
ופנאי ברחבי  

 .היישוב

 . לטובת רכישת מתקן כושר  82 82

 
 עצה:מנכ"ל המו

טבעון   ציפורנים, מתקן ברמתכיכר יהיה לנו מתקן בקרית חרושת בטיילת, מתקן ברבין, מתקן ב
 ואם הקול קורא יאפשר לנו, יהיה עוד מתקן בתיכון. 

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

 תב"רים לסגירה  36.
 

   937ר תב"
מספר  
 תב"ר

שם 
 התב"ר 

הגדלה  
 מבוקשת 

השתתפו 
 ת מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

קייטנות   937
קיץ  

בבתי  
 . הספר

תקציביים  מעתה אנו נדרשים לסעיפים     0
שונים שכבר ייעדנו ולכן אין צורך 

 .בתב"ר

 
 גזברית המועצה:

זה תב"ר מתגלגל. בכל שנה קיבלנו איזושהי הרשאה ממשרד החינוך לטובת קייטנות קיץ וכל שנה  
ואישרתם   הבאתי את זה להגדלה. מהשנה והלאה, אנחנו מחויבים לסעיפים תקציביים בשוטף

 התקציב השוטף.   סעיפים תקציביים במסגרת 
  

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

  
 צילום ישיבת המועצה הופסק.

 
 

 ל."משכר מנכ 60% - 70%אישור שכר מנהל אגף תפעול בטווח של . 7
  

 מנכ"ל המועצה:
אישור שכר מנהל אגף תפעול, אנחנו צריכים להביא את זה פורמאלית למליאה. האישור הוא  

ואנחנו מאשרים יותר כדי לא להגיע אליכם   60%. הוא מתחיל עם 70% -ל 60%לטווח שכר בין 
 . שנתיים בעוד

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
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 מנכ"ל המועצה:
בשעה טובה, לאחר עיכוב רב ובאשמת משרד הפנים, לאחר שהתעקשנו והיה שווה לחכות, אנחנו  

מבקר  משרה. אני מתאר לעצמי שבמאי  50%בשבוע הבא מקיימים וועדת בחינה למבקר המועצה ב
 ייכנס לתפקידו. המועצה  

 
 20:10 -הישיבה ננעלה ב 

 

 בלום ראש המועצה _______________ יריב אביטל מנכ"ל המועצה________________ עידו גרינ


