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 פרידה מחבר המועצה היוצא שמוליק שמחון..  1

 
 ראש המועצה:

שנים, להגיע עם המשפחה   18.5מועצה במשך ביקשנו מחבר המועצה שמוליק שמחון שהיה חבר 
 בכדי להיפרד ממנו. 

 
 ברוך כהנא:

שמוליק כינה אותי מורי ורבי, כמי שהכניס אותו לקלחת הזו וחנך אותו בצעדיו הראשונים. כל  
מורה טוב רוצה שתלמידו יעלה עליו ואין ספק ששמוליק עלה על רבו. שמוליק הקריב ועשה הרבה  

קומי, לא תמיד ראינו עין  מהפוליטיות חלוקות לחלוטין וגם במישור ה  ותינמאוד למען הקריה. דעו
בעין את הדברים אבל המשותף הוא הלהט הזה לעשות למען הציבור, לשרת את הציבור. שמוליק  

 עשה את זה הרבה יותר ממני. כל הכבוד!  
 

 סיגלית עין קדם: 
בת אצלך והרגשה שאני מדברת עם  לאורך שנותיך ברשות, פניתי אליך לא אחת. היתה לי אוזן קש

מישהו שמבין את הדברים ומכיר את הדברים על בוריים. תודה רבה בשם כל תושבי טבעון ובשם  
 חברי המועצה. 

 
 שרה גרינצוייג: 

עברנו המון ביחד. אנחנו שונים בעמדות שלנו אבל אי אפשר לקחת ממך את האהבה הגדולה שלך  
 לאנשים. לטבעון ואת האכפתיות העצומה שיש לך 

 
 שרון רופא אופיר: 

לא בטוחה שטבעון תזכה בעוד חבר מועצה כמוך. אני למדתי ממך המון, העונג לשמוע את הידע  
משנה. אני בטוחה שאנחנו עוד ניפגש בדרך הפוליטית ונדבר. תודה    תהרחב שלך במיוחד בוועד

 גדולה כתושבת טבעון. 
 

 נאוה סבר:
אני בטוחה  ו   שמוליק ואני מכירים הרבה מאוד שנים ועבדנו יחד הרבה מאוד שנים, למדתי ממך

 שתמצא את מקומך בהמשך. 
 

 רותי קלנר עקרון:
תחושה שאחרי כל כך הרבה שנים, אתה לא לגמרי  תודה אישית שלי מהחוויה המשותפת. יש לי 

 תיעלם. שיהיה בהצלחה. 
 

 יפתח גלעדי: 
 אותם המאמצים והאנרגיות שהשקעת במועצה ובעשייה הציבורית, תשקיע עכשיו במשפחה. 

 
 שחר אטיאס: 

בתור חבר מועצה צעיר יחסית, אתה נותן המון לכולם, לא משנה מאיזה כיוון ומאיזו דרך. מי  
, מי שצריך התייעצות, תמיד יש לו אזן קשבת. נדיר למצוא מישהו שהוא כזה פתוח  שצריך עזרה

 וכזה אכפתי. בכל מקום שלא תהיה, תמיד תעשה שם טוב. תודה רבה. 
 

 מנכ"ל המועצה:
בתקופה שלי יצא לעבוד אתך, גם אם היו חיכוכים פוליטיים, חשתי אמון והערכה בצוות  

ארגוני ויש המון דברים שאפשר לשאול אותך. ידעת להיות    המקצועי. ידעתי תמיד שיש לך זכרון
אני מאחל לך הרבה מאוד הצלחה  .  תודה ,במקומות הנכונים ולשאול את השאלות הנכונות

 בהמשך.
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 שמחון:מאירה 
שאלו אותי איך אני משלימה עם זה, זה כמו להילחם בטחנות רוח. המועצה היתה לפני הכל. את  

חיל לילדים. טבעון זה הבית והמשפחה והוא נתן את כל כולו. עכשיו  האהבה שלו לטבעון, הוא מנ 
זו דרך חדשה והילדים יראו אותו יותר. אני מקווה שיצליח בכל דרך שיבחר ואני לצידו לאורך כל  

 הדרך.
 

 ראש המועצה:
מה שמאוד מאפיין אותך זה להיות חבר מועצה אבל גם נציג ציבור בפן האמיתי, של בן אדם  

שרוצה. נתקלתי בבן אדם שמעל הכל הוא אכפתי, מסור ומאוד ענייני. יש פה הערכה רבה של  
 הפורום הזה. תודה גדולה בשמי ובשם קריית טבעון. 

 
 שמוליק שמחון:

אני גדלתי פה ואני אוהב את המקום. אני רוצה להודות לצוות המקצועי, עבדתי איתם הרבה שנים  
מועצה. תודה על שיתוף הפעולה המצוין לאורך כל השנים.  עם כל המנהלים לדורותיהם, עובדי

תודה לחברי המועצה, תודה לברכה פבריקנט, תודה למשפחתי היקרה ותודה לברוך שטרח להגיע  
לפה בהתראה קצרה. אם תצטרכו, אשמח להגיע לישיבות מליאה והנהלה. בהצלחה לחברים  

 החדשים. 

 
 
 אופיר.  פרידה מחברת המועצה היוצאת שרון רופא. 2
 

 שרון רופא אופיר: 
הקמנו וועדת    -להיות משרת ציבור זה לא משהו שמובן מאליו. בשלוש שנים עשינו דברים נהדרים

מתושבי טבעון הם ותיקים. עשינו הכל כדי לתת את השירות   25%ותיקים שלא היתה כאן קודם ו
טבעון היתה הרשות הראשונה שחתמה על    -אמנה לרשות שווה המיטבי ביותר לבני הגיל השלישי.

זה. שבוע הספר שהחזרנו לרחבה והמון דברים נהדרים כי בסוף, יש יכולת להשפיע ולגעת בלבבות  
אני אעמוד ואשבע אמונים למדינת   11:00שעה של אנשים אם באמת רוצים לעשות את זה. מחר ב

וד. המשיכו להיות אנשים שחושבים גם עם הלב, לא  חברי ההנהלה, אתם יקרים לליבי מא ישראל.
 רק עם הראש. אני בטוחה שתמשיכו לעשות טוב. אני אוהבת אתכם. 

 
 ראש המועצה:

אנחנו עוד נעשה פרידה שהיא יותר רשמית אבל בינתיים אני רוצה להגיד תודה על היכולת לדחוף  
הרוויחה, מועצה מקומית קריית  את הדברים שאת מאמינה בהם ושהם חשובים לך. כנסת ישראל 

טבעון הפסידה. תושבי קריית טבעון הרוויחו חברת כנסת. אנחנו בונים על היכולת שלך לייצר  
 חיבורים, לקשר ולשמוע ולהציג לנו הזדמנויות ולייצג את קריית טבעון. בהצלחה. 

 
 השבעת חברי המועצה החדשים.. 3
 

 חן וייסמן: 
ולמלא באמונה את שליחותי במועצה    אמונים למדינת ישראל מתחייב לשמור חן וייסמן,  ,אני

 המקומית קריית טבעון. 
 

 יהודה אסור:
אני, אסור יהודה, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה  

 המקומית קריית טבעון. 
אני חבר  אופוזיציה.  -קואליציהכרגע עם מעט הניסיון שצברתי, לא מעניין אותי אני רוצה להוסיף,  

, על פי השקפתי כמובן  אעשה כמיטב יכולתימליאה, ואני בא לשרת את הציבור פה בקריית טבעון. 
אני מקווה מאוד שאני אמצא שיתוף פעולה עם כל מי שיושב פה סביב   לטובת היישוב הזה.
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ואני מקווה שנעשה דברים    נו היא אחתכול  בסוף, המטרה שלהשולחן הזה כולל ראש המועצה. 
 מאחל בהצלחה לכולנו. . ולפעול למען ילדנו ולמען כל התושבים זכות גדולה לשבת כאןזו  .ביחד

 
 שרון גלבוע: 

תחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה  אני, שרון גלבוע, מ
 המקומית קריית טבעון. 

 
 ראש המועצה:

   ברוכים הבאים. אני מקווה שתרגישו שזה פורום ענייני. אני מאחל לכולנו המשך עשייה ברוכה.

 . 3.2021,  12.2020, 9.2020הצגת דו"חות כספיים: . 4
 

 גזברית המועצה:
ואת הדו"ח    2020של הרבעון השלישי והרבעון הרביעי לשנת  יםכספי  ותמציגים היום דו"חאנחנו 

, מיד עם חתימתו, נעביר  הראשון של השנה הנוכחית. הדו"ח השני צפוי להיות מוכן עד סוף החודש
בסך הכל, הדו"חות יפים ומאוזנים.  חודשיים הקרובים.  - נגיע לעדכון תקציב בחודש .אותו אליכם

 ט לשמור על איזון בתקופה זו של אי ודאות ואנחנו כנראה עושים את זה יפה. לא פשו
 

 רו"ח יעקב זיצר: 
 רו"ח יעקב זיצר מציג בפני חברי המליאה כל דו"ח בנפרד.

גבייה. זו שנה שבה   96%ל. זו הסיבה, בין היתר, לירידה 2020יש לציין את השפעת הקורונה בשנת 
 מהממשלה.   ניתנו הנחות לעסקים ונתקבל שיפוי

 
 יהודה אסור:

 מה הסיבה שיש גידול  של עובדי התפעול? 
 

 גזברית המועצה:
אומנם בתוך האגף יש מחלקות שונות, אולם לעיתים יש ניוד   התפעול.אגף   -מדובר בגוף אחד 

 רואים קיטון באיזושהי מחלקה וגידול המחלקה אחרת. ,לכן פנימי בין המחלקות. 
 

 רו"ח יעקב זיצר: 
הכנסות עצמיות אחרות הכוונה לקרנות, אגרות בנייה, שלטים וכו'. כל דבר שהוא לא חינוך,  

פה גזברית ששומרת על הקופה, ייאמר  טבעון מאוזנת ומתנהלת יפה מאוד. יש  רווחה וארנונה. 
 לזכותה. 

 
 ראש המועצה:

זכינו בקול קורא של הקרן לשטחים פתוחים. זו קרן שמפרישה אחוז אחד בודד   -עדכון משמח
מההכנסות של רשות מקרקעי ישראל לטובת טיפוח ופרוייקטים בשטחים פתוחים. אתמול הודיעו  

₪ לטובת הפרויקט שאנחנו עושים בשיתוף עם רשות ניקוז נחלים קישון   530,000לנו שזכינו ב
ת וחיים חמי ובהשתתפות נאוה ויפתח בתוך ועדת היגוי. בגדול, הרציונל הוא  בהובלה של אסנ 

לתכנן את כל המקטע של הקישון החל מצומת התשבי ועד לצומת ג'למי. הסכום הזה לא מספיק  
 לביצוע אבל הוא יאפשר לנו לעשות כל מיני דברים כמו תכנון מפורט. 

 
 מנכ"ל המועצה:

ר מבקר חדש בחצי משרה למועצה לאחר סאגה ארוכה. הוא  אני שמח לעדכן שבחרנו בשבוע שעב
 ייכנס לתפקיד מיד לאחר החגים. שמו יניב זימן ובתפקידו הנוכחי הוא מבקר הפנים ברפא"ל. 

 
 

 ראש המועצה:
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יש לכך אישור ממשרד הפנים. המסר פה הוא שבעימות  ו  אנחנו התעקשנו על מבקר בחצי משרה
 . המקצועי והנבחר  -הפורום הזה זה טבעוןהריבון בקרית בסוף,  אפשר לנצח. מול משרדי ממשלה, 

 
 מנכ"ל המועצה:

מבודדים. אני מנצל את הבמה לקרוא לכל   200חולים,  80-בנושא קורונה, אנחנו כתומים. ישנם כ
ת להתחסן כי החיסונים מוכיחים את עצמם. המועצה לא מקבלת  מי שעוד לא הלך להתחסן, ללכ

קהל בצורה פרונטלית, אלו הן ההנחיות. מי שרוצה לפנות למועצה יעשה זאת באמצעים  
כלל האירועים שתכננו   20/8-הישיבות יצומצמו, נתגבר את האכיפה ומה דיגיטליים, טלפונים וכו'.  

 בוטלו. 
 

 ראש המועצה:
הציפייה שלי היא שנצליח לתת שירות   ברמת הפרסומים בנושא קורונה.קצת העלנו קצב 

 מקסימלי. גם אם לא מקבלים קהל פיזית, אפשר בטלפון, או בזום או במייל. 
 
 

 של רשת המתנ"סים קריית טבעון. 2020דו"ח כספי לשנת  הצגת . 5

 
 רו"ח יעקב זיצר: 

   רו"ח יעקב זיצר מציג בפני חברי המליאה את הדו"ח הכספי.
 

 סיגלית עין קדם: 
 מעיד על תהליכי ההתייעלות שעברה הרשת.   2020 -ל  2019הפער בין 

 
 טל גת:

אנחנו מלווים את הפעילות הכספית ברמה חודשית ובודקים כל פעילות חדשה וקיימת ברמה של  
כדאיות כלכלית. הניהול היה מורכב וקשה כי כל פעם היינו צריכים להתמודד עם הנחיות  

שמשתנות ועם הנחיות לא ברורות והיה צריך לקבל המון החלטות תפעוליות אך עדיין בתוך כל  
 המציאות הזו, המורכבת והמשתנה, הקפדנו לנהל את זה בצורה מאוזנת ואחראית. 

 
 קוקה רונן: 

הפעילות אומנם מאוד הצטמצמה בגלל הקורונה אבל צריך להבין שזה גם עבד לטובתנו כי נסגרו  
. המועצה לא הפחיתה את  1ות גרעוניות. ארבעה גורמים שסייעו לנו להגיע למאזן: גם פעילוי 

אני מודה להם   -. חברי הדירקטוריון3. . יצרנו שינוי ארגוני2התקציב, קיבלנו אותו כמתוכנן. 
עשינו עדכון מחירי    -. ההורים4שעבדו קשה מאוד. כולם לקחו על עצמם תחומים שלמים לקידום. 

במהלך הקורונה. פתחנו לצורך העניין קרן תמיכות בסיוע המועצה וכל   ,ר שניםחוגים אחרי עש
לה מסלול של הנחות   אפשרנומשפחה שדיווחה שנפגעה מהקורונה, ללא צורך בהצגת תלושי שכר,  

ועדת כספים נפגשת כל חודש. במהלך הקורונה הדירקטוריון נפגש בזום לפעמים גם בכל   לחוגים.
 שבוע. 

 
 דם: סיגלית עין ק

. נכון  רים ודנה בדו"ח מנוף זודנה בתכנון תקציב מול ביצוע, דנה בת הועדה מתכנסת אחת לחודש 
₪ אבל אני לא יודעת אם זה יישאר   47,000עם עודף קטן של   הרשת מאוזנת  ,7/2021 לדו"ח מנוף 

המדינה החליטה להקטין את התמיכה שלה בקייטנות של  כי  קטן או שנעבור לגירעון מאוזן 
כשאת מינימום השירותים, אנחנו צריכים לתת. יש   ₪ לילד 13-₪ לילד ל 33-החופש הגדול מ

אתגרים משמעותיים מאוד לפנינו. לאחר שאיזנו את ההוצאות, האתגר הבא הוא להגדיל את  
 ההכנסות ולהגדיל את מספר המשתמשים בכל המקומות. 

  
 ן גלבוע: שרו
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אני רוצה לציין שרשת המתנ"סים לא שוקטת על שמריה. נפתחה משחקייה, קיר טיפוס ייפתח  
 בחודשים הקרובים ברמת טבעון ויש תכניות נוספות.

 
 

 ראש המועצה:
. היו הרבה מהלכים של התחדשות והתייעלות. ראוי לציון את  ציםהושקעו הרבה שעות ומאמ

שוב על איך מחדשים בסיטואציה שהיא די משברית. כל  הפורום הזה של ההנהלה שמצליח לח
הכבוד. מילה טובה למאיה שנכנסה לתפקיד סמנכ"ל ועובדת מאוד מאוד קשה ותודה לקוקה על  

יולי מלאי התרבות   - אני רוצה לציין משהו אחד לחיוב מאוד משמעותי, חודשי יוני כל ההשקעה.
מחמאות, תודה גדולה גם לרשת וגם לצוות התפעולי של המועצה.   שהיו כאן. קיבלתי המון המון

בהשקפה שלי, אני מאמין שאם אנחנו  יש איזשהו סימן שאלה לגבי העתיד עם החברה למתנ"סים. 
נבחר את כוח האדם שאנחנו רוצים והחברה למתנ"סים תהיה הגורם שתקלוט אותו לאחר מכן, זו  

   יבת להיות בידיים שלנו.בעיני חלופה טובה. בחירת כוח האדם חי 
 

 . אישור תב"רים.6
 

 פתיחה ים לתב"ר 6.1
 

 1093 תב"ר
 

מספר  
 תב"ר

סכום   שם התב"ר 
 התב"ר 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

הצטיידות   1093
טכנולוגית  
במוסדות  

 חינוך 

במימון מלא של מ. החינוך עבור   20  20
 תלמידים. 

 
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אחד. אושר פה 

 
 1094תב"ר 

 
מספר  
 תב"ר

סכום   שם התב"ר 
 התב"ר 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

השקעה   1094
והצטיידות  

 לגיל הרך 

 מקרנות הפיתוח   170 170

 
 

 ראש המועצה:
   וכו',  , מתקני חצרמצלמות, מזגנים -התב"ר הזה משמש גם לרכוש מויצ"ו שיצא מטבעון, ציוד כמו

 וץ במעון חומד. פלעשות שי מאפשר ו
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 מנכ"ל המועצה:
 שת הציוד. י ₪ למעון חומד לשיפורים שרצינו לעשות שם ויתרת הסכום לויצ"ו לטובת רכ 90,000

 
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

 
 

 1095תב"ר 
 
 

מספר  
 תב"ר

סכום   שם התב"ר 
 התב"ר 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

חטיבת  הנגשה   1095
 ביניים 

יוגש למשרד החינוך לקבלת    200 200
הרשאה. כאשר תתקבל  

 יובא לעדכון תמהיל   –ההרשאה 

 
 

 גזברית המועצה:
לטובת הנגשה  בהמשך  , פתחנו תב"ר באיזשהו סכום שכנראה יצטרך הגדלה אני אומרת מראש

ממשרד   הכסף או לפחות את רובומלוא בצורה מהירה ביותר שאפשר. ככל הנראה נקבל את 
 . החינוך

 
 ראש המועצה:

ילד שעולה לחטיבת הביניים וזקוק להנגשה שמוערכת בלפחות חצי מיליון ₪. נכון להיום,  מדובר ב
  .גודל ההרשאה שנקבלעוד אין הרשאה תקציבית ממשרד החינוך. אנחנו לא יודעים מה סדר 

. זו נקודת המוצא שלנו.   200,000₪נקודת ההנחה היא שמשרד החינוך ייתן לנו את ההרשאה בסך 
מתוך רצון לסייע ולקדם את האירוע, עוד בטרם יש לנו את ההרשאה, אנחנו מממנים את זה היום,  

 בהנחה שמשרד החינוך יתקצב אותנו בהמשך. 
 
 

 סיגלית עין קדם: 
 הרשאה תקציבית.  0מחויב לעשות הנגשה גם אם תקבל אתה 

 
 יפתח גלעדי: 

עידו פנה  ואני רוצה לשבח את ההתנהלות של עידו. באותו רגע שקיבלתי את הפנייה, פניתי לעידו 
 לתושב הזה.

 
 ראש המועצה:

בסוף ייכנס ילד לחטיבה לפני שזה הושלם. צריך להנגיש את כל החטיבה והשאלה היא איך עושים  
 זה. זו סוגיה מורכבת.  את 

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
  

 1096תב"ר 
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מספר  
 תב"ר

סכום   שם התב"ר 
 התב"ר 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

  2הקמת  1096
כיתות זמניות  
לחינוך מיוחד  

בחטיבת  
 הביניים 

משרד החינוך. קידום תכנית  140  140
להעתקת הספרייה והסבת  

 לשתי כיתות החלל  

 
 
 

 גזברית המועצה:
₪ להקמת שתי כיתות זמניות. הכסף לא יספיק מן הסתם, בקושי   140,000קיבלנו ממשרד החינוך 

 יספיק למבנה אחד ולכן החלטנו להעתיק את הספרייה לחלל אחר וליצור שם שתי כיתות. 
 

 מהנדסת המועצה:
 זה ככל הנראה לא יהיה במקום הספרייה אלא בחלל אחר אבל זה אותו עיקרון.  

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 
 

 7910 תב"ר
 

מספר  
 תב"ר

סכום   שם התב"ר 
 התב"ר 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

אירועי תרבות   1097
 2021עירונית  

משרד התרבות, עבור אירועי   120 40 160
 2021תרבות בשנת 

 
 גזברית המועצה:  

 ₪ מתוך הסכום.  40,000מדובר במספר אירועים וההשתתפות שלנו היא 
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

 
 שינוי / הגדלהתב"רים ל 26.
 

 889 תב"ר
 

מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

תקרות   889
 אקוסטיות 

   -הרשאות עבור שקד 2התקבלו   90 35 125
 כיתה אחת  -כיתות, תיכון 2

 
 

 גזברית המועצה:
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₪. קיבלנו שלוש הרשאות תקציביות ממשרד  125,000-אנחנו מבקשים להגדיל את התב"ר ב
₪. אנחנו כמובן נפנה למשרד החינוך ונבקש הגדלה של ההרשאות, אבל   90,000החינוך בסך  

החוקית להנגשה היא עלינו. לכן גם אם התשובה תהיה שלילית, נצטרך להשלים את  החובה 
 ההפרש מקרנות הפיתוח. 

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

 1061 תב"ר
 

מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

שיפוצי קיץ   1061
במוסדות  

 חינוך וציבור 

  –מיון הוצאות בין תב"רים   550 550
 2020שיפוצי קיץ  

 
 

 גזברית המועצה:
רים במקביל כי בעצם זה מסתכם בסכום אפס. אנחנו רוצים לקחת  אני רוצה להתייחס לשני תב"

מדובר בתקציב לשיפוצי קיץ ואין סיבה  .  1061ולהעביר לתב"ר   1048תב"ר  יתרה שנשארה ב את ה
 . 1061 –אנו מבקשים לרכז בתב"ר אחד  –"לפזר" אותו בשני תב"רים. לטובת הנוחות 

 
 מתקיימת הצבעה: 

   אושר פה אחד.
 

 1061 תב"ר
 
 

מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

שיפוצי קיץ   1061
במוסדות  

 חינוך 

הרשאה מ. החינוך עבור חידוש  233  233
 שיפוצי קיץ  -מבנים בי"ס שקד

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 

 

 

 1048 תב"ר
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מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

נוהל חידוש   1048
 מבנים 

  –מיון הוצאות בין תב"רים   - 550 - 550
 2020שיפוצי קיץ  

 
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

  

 3101 תב"ר

מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

צוע  יתכנון וב 1013
בי"ס בשכונת  

 בצל אורנים 

הרשאה נוספת של משרד   11,576  11,576
החינוך, מבקשים להוסיף את 

 המינוח ביצוע לתב"ר 

 
 גזברית המועצה:

קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך. אנחנו רוצים   ,₪ על תכנון בלבד 400,000התב"ר נפתח במקור על 
 של משרד החינוך.  100%תכנון וביצוע. במימון  -תכנון ל-גם להגדיל אותו וגם לשנות לו את השם מ

 
 מהנדסת המועצה:

 זה סכום ההרשאה שקיבלנו ממשרד החינוך. תהיה הגדלה באיזשהו שלב.  
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

 
 1053תב"ר 

מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

השקעה   1053
באולמות  

ספורט  
 ובמוסדות 

 עבור איטומים   100 100

 
 

 
 מהנדסת המועצה:

לפני כארבעה חודשים שישמש בעיקר לאיטום גגות אולמות ספורט בבית ספר שקד    פתחנו תב"ר
₪  מהאומדן   70,000- ובחטיבה. היה אומדן, יצאנו למכרז וההצעה הנמוכה ביותר היתה גבוהה ב

 ולכן ההגדלה של התב"ר.  
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 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

 870תב"ר 

מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

זהירות   870
 בדרכים

 2021התקבלה הרשאה לשנת  19 13 32
 מימון(  60%מהרלב"ד )

 
 

 גזברית המועצה:
. הכסף משמש אותנו להדרכה, חינוך,  תב"ר מתגלגל. בכל שנה אנחנו מקבלים הרשאה מהרלב"ד

 צביעת מעברי חצייה ועוד.  
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

 
 1051תב"ר 

מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

מצלמות   1051
 ביישוב 

 עבור שלב ב' של הפרוייקט   650 650

 
 

 מנכ"ל המועצה:
ניתור של כל הכניסות     -מצלמות. מטרות פרויקט זה 70בפרויקט מצלמות ביישוב. יש התחלנו 

והיציאות ברחבי היישוב, שיפור רמת הביטחון ותחושת הביטחון, מעקב במקומות בהם יש  
התקהלויות ובקרה ושליטה על המרחב הציבורי, מניעת וונדליזם, אירועי אלכוהול ומניעת פעילות  

   עבריינית.
 

 ועצה:ראש המ
בנושא המצלמות יש קונצנזוס יישובי שזה דבר טוב וחיובי. אני מכיר את ההתנגדויות אבל הן  

שנים. נסיים את שלב ב', נתקדם  5, 4,  3מעטות. פרויקט המצלמות אמור ללוות אותנו עכשיו 
 לשלב ג'. המטרה היא להיות ברמת דרישות הכי גבוהה שאנחנו יכולים לבצע אכיפה. 

 
 עה: מתקיימת הצב
 אושר פה אחד. 

 
 1062תב"ר 
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מספר  
 תב"ר

הגדלה   שם התב"ר 
 מבוקשת 

השתתפות  
 מועצה 

משרדי  
ממשלה/  

 בעלויות 

 הערות 

תנועה   1062
 ותחבורה 

350 350   

 
 מהנדסת המועצה:

כרגע אנחנו מקדמים  תב"ר כללי בנושא תנועה ותחבורה. אחד התב"רים החשובים מבחינתנו. 
מגרש חנייה בין רחוב הבונים ליזרעאל ומגרש חנייה מעל   -משמעותייםפרויקטים  קטנים, שניים 

 הסכום הוא אומדן.  קופ"ח במרכז.
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

  

 תב"רים לסגירה  36.
 

 906תב"ר 

מספר  
 תב"ר

 הגדלה   שם התב"ר 
 )הקטנה( 
 מבוקשת 

 הערות 

 פרויקט הסתיים  - 15 שצ"פ קו הרכבת הישנה  906

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

   928 תב"ר

מספר  
 תב"ר

 הגדלה   שם התב"ר 
 )הקטנה( 
 מבוקשת 

 הערות 

 פרויקט הסתיים   כביש גישה קריית חרושת  928

 
 

 גזברית המועצה:
במימון מספר גורמים, בעיקר משרד התחבורה. המועצה   2011מאוד מאוד ישן משנת  תב"ר

 השתתפה בו בסכום קטן.  
 

 מתקיימת הצבעה: 
 אושר פה אחד. 

 

   982 תב"ר
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מספר  
 תב"ר

 הגדלה   שם התב"ר 
 )הקטנה( 
 מבוקשת 

 הערות 

השתתפות בהשקעות   982
 המתנ"ס במבני ציבור 

 פרויקט הסתיים  0

 
 הצבעה: מתקיימת 

 אושר פה אחד. 
 

   1021 תב"ר

מספר  
 תב"ר

 הגדלה   שם התב"ר 
 )הקטנה( 
 מבוקשת 

 הערות 

  –מוכנות לחרום  1021
 הצטיידות 

 פרויקט הסתיים  -2

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

 1031תב"ר 

מספר  
 תב"ר

 הגדלה   שם התב"ר 
 )הקטנה( 
 מבוקשת 

 הערות 

החלפת לוח חשמל ראשי   1031
 מיתרים בבי"ס 

 פרויקט הסתיים  - 28

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

   1001 תב"ר

מספר  
 תב"ר

 הגדלה   שם התב"ר 
 )הקטנה( 
 מבוקשת 

 הערות 

 פרויקט הסתיים  0 רכישות בחווה החקלאית  1001

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

 

   1033 תב"ר
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מספר  
 תב"ר

 הגדלה   שם התב"ר 
 )הקטנה( 
 מבוקשת 

 הערות 

עיר   –אמצעים טכנולוגיים  1033
 ללא אלימות 

 פרויקט הסתיים  0

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
 

   1064 תב"ר
מספר  
 תב"ר

 הגדלה   שם התב"ר 
 )הקטנה( 
 מבוקשת 

 הערות 

 פרויקט הסתיים  0 הצטיידות משרדי מועצה  1064

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 

 . אישור עבודה נוספת7
 

 מנכ"ל המועצה:
אנחנו צריכים לאשר עבודה נוספת לעובד מועצה שעובד במשרה מלאה ומעוניין לעבוד בעבודה  

 נוספת. אין קשר בין העבודה הנוספת שלו לתפקיד שלו.  
 

 ראש המועצה:
משאבי אנוש ומנכ"ל   -אין שום סיכוי שאדם שנכנס לעבוד בעבודה נוספת, בלי שהמעסיק שלו

אמרתי כבר כמה פעמים שאני שונא להצביע בעד זה. בעיניי,  ל המועצה יודעים על זה, זה בסיסי אב 
שאדם עובד בשתי עבודות אבל לאחר שהוא עושה  כזה ביזיון בהרבה רמות. ברור לי מה הסכנה 
 את עבודתו אצלנו, שיעשה מה שהוא רוצה.  

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 

 .18.07.2021מתאריך . אישור פרוטוקול ישיבת ועדת שמות והנצחה מקוונת  8
 

 שרה גרינצוייג: 
ם בהמשך לרחוב כרמל ושמו יפה נוף שקיבל אישור רשמי אבל לא  יש רחוב חדש בשכונת אורי 

מה שאנו    ".הגשנו בקשה ששם הכיכר, הנמצאת בין רחוב כרמל לשכונה החדש יהיה "כיכר אורים 
הנמצאת בין רח' הכרמל לשכונה  מבקשים ממכם כעת זה לאשר את המלצתנו לקרוא לכיכר, 

החדשה, בשם  "כיכר אורים" כדי להנציח את שמו ותרומתו של המוסד החינוכי שעל אדמותיו  
 נבנית כעת השכונה החדשה.

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 

 רותי קלנר עקרון: 
ם.  יש לי בקשה לגבי הפסקות מים. פעם היו מודיעים בשלטים מספר ימים מראש על הפסקת מי

שולח הודעה אבל הם הוציאו את ההודעה אתמול בערב, שהיום בבוקר לא יהיו   106עכשיו מוקד 
 מים. אנשים ביטלו עוזרות והיה רעש ובלאגן. זה משהו שצריך לסנכרן עם תאגיד המים. 

 
 .2021תמיכות לשנת  . 9
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 סיגלית עין קדם:  

שרה, אליק, אילנה ואנוכי. ועדת משנה לתמיכות דנה   -ועדת משנה לתמיכות שיושבים בה   ישנה
הכנסנו שינויים בפרוטוקול התבחינים ומי שלא עמד בהם,  בתבחינים שעל פיהן נקבעות התמיכות. 

עד שהשלים את התבחינים שנקבעו. לאורך כל הדרך אמרנו שהמטרה של   לא קיבל או עוכב
ור לכמה שיותר לתמיכות עקיפות ולא דרך הענקת כספים לעמותות. בשנה זו  הרשות הזו היא לעב 

תושבי   ,מספר המשתתפיםשתהיה כזו שאתה מזין בה את ביקשנו מועדת תמיכות לגבש נוסחה 
, קבוצות נשים בליגה מקנה בונוס  או לאמצוינות בספורט , בעלי גבריםאו  טבעון או לא, נשים

. כל אחד  2021שהציגה לנו ועדת התמיכות, נקבעו התמיכות לשנת נוסף ועל בסיס הנוסחה הזו  
קיבלנו סקירה על  . מהגופים הנתמכים הציג את הדו"חות הכספיים שלה בפני ועדת התמיכות

ת פעולה לגבי פעילות  והמצב הכספי שלהם, תוכני 2020, סקירה על  2021-תוכנית העבודה שלהם ל
בקהילה וכל התבחינים שציינו וכך הגענו עד הלום לתמיכות שאתם מתבקשים לאשר היום,  

אנחנו מצביעים על החלוקה של הסכום   תרבות, נוער וספורט. - לשלוש קבוצות   ותשמתחלק
 היתה חריגה קטנה מהנוסחה לגבי בני עקיבא.  שהוקצע לתמיכות על פי הקריטריונים שהצגתי.

 
 זברית המועצה:ג

עדכון  חלק מהדברים פה מותנים בעדכון תקציב. כרגע מאשרים עקרונית, זה צריך לבוא לצד 
- מדובר בסכום מהותי כ אבל לא )העברה מסעיף תמיכות נוער לסעיף תמיכות ספורט( תקציב 
20,000 ₪ . 

 
 שחר אטיאס: 

שבהם אנחנו   סטנדרטים מסוימים, זה העניין של קביעת לפחות הסייג הישיר שלי בהצבעה הזו
, דיברו בשנה שעברה  בדיוק על הדברים. מפליא אותי שמופיעה פה עמותת מעלות טבעון כי עובדים

כשהגישו עמותות אחרות שעושות בדיוק את אותם הדברים והם עומדים בדיוק באותם 
תקציב של   קריטריונים. מעלות טבעון מקבלת לפחות עשור אחורה, בכל שנה מועדת תמיכות, 

₪. כל עמותה אחרת שעוסקת באותה תרבות, באותה פעילות, נדחית על הסף ולא מקבלת.   12,000
זו נורה אדומה. אנחנו לא יכולים לעשות אפליה כזו ברורה וכזו חד משמעית לטובת קהילה אחת  

מרו  ולא לטובת קהילות אחרות. לאורך הרבה שנים נעשה פה עוול. השנה הם אפילו לא הגישו כי א
להם מראש שהסיכוי שלהם הוא אפס לקבל אז הם בכלל לא הגישו השנה. הם הגישו שלוש פעמים  

 בשנים קודמות ונדחו. צריך לעשות סדר מסוים שפעם אלה יקבלו ופעם אלה יקבלו.  
 

 ראש המועצה:
עמותות בתי    19 -18-אני לא רוצה שהמועצה המקומית קריית טבעון תגיע למצב שבו היא תתמוך ב

יש שאלה, האם תמיכה היא תמיכה בקהילה או    נסת. זה לא נכון לא תקציבית ולא התנהלותית.כ
במועצה   1,250,000₪ -ל  1,000,000₪תמיכה במוסד? המועצה המקומית קריית טבעון שמה בין 

הדתית. חלק משמעותי מהתמיכה במועצה הדתית הוא מוכוון קהילה אז אני לא רואה טעם לפגם  
₪ בקהילה הרפורמית בקרית טבעון,    12,000טבעון בתמיכה יחסית מינורית של בתמיכה במעלות 

שיש לה משמעות. אני לא חושב שיש תמיכה מועטה בציבור הדתי בקרית טבעון. כך אני חווה את  
זה. אני יודע שאתה חווה את זה אחרת. במהות כך אני תופס את הדבר הזה בעיניים שלי. ברורה  

 י מה אתה מייצג פה ואתה עושה את זה נאמנה. לי העמדה שלך וברור ל
 

 שחר אטיאס: 
כל בתי הכנסת בטבעון ובארץ מתקיים מתרומות של מתפללים. לא ברור לי למה מעלות טבעון לא  

. יש דברים שהמועצה הדתית אמונה עליהם וזה לא קשור לבתי הכנסת. לא  מקיימת את עצמה
 בתי הכנסת.צריך לערבב מועצה דתית או תנועות נוער עם 

 
 חן וייסמן:

אבל זה לא הטריד אותי כי המקום שלנו הוא לקבל את   ראיתי את חוסר הסימטריה בבני עקיבא
 שיקול הדעת למרות שקבענו הגדרות ונכון גם לחרוג משיקול הדעת.  
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 שרה גרינצוייג: 

כך קשה ובוטה בין הקהילות האורתודוקסיות ובין  -קצת מוגזם שכשהמדינה עושה אפלייה כל
בקרית טבעון נטפלים לכסף הקטן  הקהילה הרפורמית, לטובת האורתודוקסיות כמובן, אנחנו פה 

מתושבי טבעון ששייכים   , במקרה הטוב, אחוז   10 -הזה שהקהילה הרפורמית מקבלת מהמועצה. ל 
מטפל בנוסף   והוא בית כנסת יחיד לקהילה הרפורמית יש בתי כנסת.  17סי, יש קלציבור האורתודו

לחילופין בכל מי שאינם   בכל מי שהאורתודוקסים אינם מוכנים לטפל אוגם חברי הקהילה שלו ל
שוויון   את האורתודוקסים למשל כי אין אצל,  רוצים לקבל שירותי דת ומסורת מהאורתודוקסים

בין המינים. לכן אי אפשר להתייחס ל"מעלות טבעון" רק כבית כנסת לחברים המשלמים דמי חבר  
יים נחוצים גם  כעמותה המספקת שירותים חברתיש להתייחס אליו שנתיים )שהם גבוהים למדי(. 

בר ובת מצוות לרבים מתושבי טבעון  לרבים שאינם חברים בה ושאין להם פתרון אחר. כך למשל: 
מצווה לילדי פנימיית בית   אך גם בר, והסביבה שאינם מוצאים מקומם בבתי הכנסת הקיימים

ות  אורון שעקב מצבם הקוגניטיבי לפי ההלכה אינם יכולים לעלות לתורה, טקסי הלוויה ואזכר
לקירוב בין     שת"פ עם גופים נוספים בסביבהיריהם נקברים במנוחה נכונה, עבור תושבים שיק 

,  קבוצת חיים משותפים" של נשים יהודיות ערביות מטבעון ובשמת  "  כמו אוכלוסיות מגוונות
"מעלות  ועוד ועוד.  כנגד נשים   אלימותה במטרה לעצור אתשת"פ עם חברות מועצה וארגוני נשים 

טבעון" היא עמותה העומדת בכל תבחיני התמיכות שאשרנו. באופן מיוחד בשני השינויים הגדולים  
  העמותה נמצאתשיזמנו לפני שנה: דמוקרטיזציה בניהול העמותה ותרומה לקהילה. 

מסורתיים להרבה תושבים  -שרותיים דתיים ת מספקובאינטראקציה עם רבים מתושבי טבעון  
כולל לא   –ם חברי עמותה ושאינם מקבלים שרותים אלה משום גורם אחר  שזקוקים להם, שאינ

 וזו הסיבה שהיא מקבלת תמיכה קטנה מהמועצה.   המועצה הדתית 
 

 יפתח גלעדי: 
שננהל את הדיונים בהנהלה בצורה  אם אנחנו מגיעים שנה אחרי שנה לפלונטר הזה, הייתי מצפה 

להצבעה. אני חושב שהנושא הזה יכול להיפתר בדרכים  פרטנית על הנושא הזה ולא כשזה מגיע 
 אחרות. מדובר בכסף קטן. 

 
 ראש המועצה:

זה ויכוח עקרוני. הגישה שלי היא לנסות להגיע להסכמות בכל מקום שאפשר אבל בחלק  
 מהמקרים יש חילוקי דעות ויש ויכוחים. 

 
 מתקיימת הצבעה: 

סיגלית עין קדם, שרה גרינצוייג, נאוה סבר, חן וייסמן, יהודה אסור, רותי  ראש המועצה,   -(9בעד ) 
  שרון גלבוע, טל גת.קלנר עקרון, 

 שחר אטיאס.  -(1נגד )
 יפתח גלעדי.  -(1נמנע ) 

 21:30 -הישיבה ננעלה ב 

 
 _______________ יריב אביטל מנכ"ל המועצה________________ עידו גרינבלום ראש המועצה  


