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פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 2/14
מישיבה שהתקיימה ביום א' ,כה' שבט תשע"ד 26.1.2014 ,בשעה  18:00בבית המתנדב,
רח' חיים לוי.
נוכחים:

מאיר דהן
שירי בן שמעון
יגאל עובדיה
אופירה מור
יצחק פסטרנק
אהוד אביר לב
ישראל רוזנבוים
שלום קמיל
גבריאל גאון
יערה ישורון
אבנר דבש

-

ראש המועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה.

מוזמנים:
עו"ד אילנית הומינר -
ערן לבב
רותי כוכבי
ישראל גרינפלד
אלון גינדיס

יועצת משפטית
גזבר המועצה
מנהלת מח' החינוך
מנהל מח' ביטחון
מהנדס המועצה

הצעות לסדר יום:
 .1הצעה שהועלתה ע"י חבר המועצה גבריאל גאון והורחבה ע"י שלום קמיל :דיון בנושא
מצב האבטחה בישוב התנהלות צוות  ,3המאבטחים ,השומרים והסיירים ,דפוס
ונוהלי עבודתם.
כמו כן דיון במצב הביטחון האישי בישוב  ,תופעת השב"חים שלא נפתרת ,התגברות
כמות הפריצות לבתים ומדיניות המועצה בנוגע לכל אלו.
 .2הצעה שהועלתה ע"י חבר המועצה גבריאל גאון :אישור תב"רים במליאת המועצה
והצעת החלטה בנדון.
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סדר יום:
 .1בקשה לאישור פרוטוקול ועדת השקעות מיום 16.12.2013
רצ"ב :פרוטוקול ועדת השקעות מיום .16.12.2013
 .2בקשה לפתיחת תב"ר  -התקנת מתקני משחק נוספים לפעוטות בגינת אגוז בסך
.₪ 50,000
מימון :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה של מהנדס המועצה.
 .3בקשה לפתיחת תב"ר להקמת מבנה בי"ס יסודי חדש בשכונת בר לב )שלב א'( בסך
.₪ 5,000,000
מימון :מפעל הפיס –  , ₪ 4,627,828קרנות המועצה – ₪ 372,172
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מהנדס המועצה
ב .אישור מענק מפעל הפיס
 .4לשנות שם תב"ר  740מ" חסכון בעלויות חשמל תאורת רחובות" ל "חסכון באנרגיה
ומים תאורת רחוב" ולציין בפרוטוקול כי תב"ר  751אוחד לתב"ר .740

מהלך הישיבה )נפתחה בשעה ( 18:00
מאיר דהן :ערב טוב לכולם .אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין .2/14
ברכות ליגאל עובדיה להולדת הנכד מזל טוב כן ירבו שמחות.
נפתח באישור הפרוטוקול של ישיבה .1/14
שלום קמיל :אבקש לשנות את סעיף  1בהתאם לבקשת התיקון שהעברתי.
מאיר דהן :להחלטה אין שום משמעות ואין בעיה ,נתקן את הטעות .מי בעד תיקון
הפרוטוקול?
הצבעה:
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר בקשת תיקון הפרוטוקול  1/14מן המנין של חבר המועצה שלום
קמיל.
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הצעות לסדר יום:
 .1דיון בנושא מצב האבטחה בישוב התנהלות צוות  ,3המאבטחים ,השומרים והסיירים,
דפוס ונוהלי עבודתם .כמו כן דיון במצב הביטחון האישי בישוב  ,תופעת השב"חים
שלא נפתרת ,התגברות כמות הפריצות לבתים ומדיניות המועצה בנוגע לכל אלו.
מאיר דהן :אני מאוד שמח ,משום שפה העובדות מדברות .על מנת להציג את העובדות צריך
להזמין אנשי מקצוע .את הנתונים לא אני הכנתי .בקשתי שאנשי המקצוע יבואו
ויתייחסו לנושא הזה .למה אני שמח? כי הכי קל לתקוף את מי שאינו יכול להגיב לכן
הם פה .אנו מחויבים לראות את מצב הביטחון בראיה רחבה ויישובית .אנחנו גאים
במערכת הביטחון במזכרת בתיה וזו הזדמנות מצוינת לומר תודה לכל מי שעוסק
בנושא .נכון ,זה לא מושלם ,אי אפשר להגיע לשלמות ,אפשר תמיד להשתפר ,להוסיף.
בואו נדבר עובדות .ישראל גרינפלד ידבר ואח"כ השוטר הקהילתי ,גיא ואז תשאלו
שאלות ותקבלו תשובות.
שלום קמיל :אנחנו כולנו בעניין הזה שותפים לאותה דרך .מדובר בחיי אדם .אנחנו שותפים
אין דבר פסול .לגבי מצב הביטחון ,חסר לי נציג צוות  .3יש את ישראל גרינפלד ויש את
השוטר ,חסרה חוליה חשובה שהיא צוות .3
מאיר דהן :צוות  3היא חברה פרטית ,קבלן שנותן שירותים וזכה במכרז.
שלום קמיל :אני חולק עלייך .היה צריך נציג מצוות  ,3אני קבלתי מירון אוסף חשבוניות
שמראות על עלות של כ 2 -מיליון .₪
מאיר דהן :אני מציע לסגל הרגלי עבודה מקצועיים 2.000.000 .מליון  ₪עובדתית זה לא
נכון ,אתה אומר דברים שאינם נכונים ,תדייק בעובדות.
שלום קמיל :הנושא ,נושא חשוב ולא מתכוון להתנגח בו ,לא להיכנס לעימותים מיותרים.
הועלה ע"י גבי ועל ידי .אני שמח שהנושא עלה גם אם הדברים הם חיובים וטובים .אני
מנסה למקד למה עכשיו הגיע הנושא לסדר היום ,שאלה רטורית .גל של פריצות,
מהתחושות שאנו מקבלים ,אנשים פונים אלינו ומרגישים התגברות פניות ,תחושה
שנכנסים ויוצאים מהיישוב איך בודקים? למה האבטחה בשערים? לצאת לידי חובה.
כמו כן ,התגברו גלי האלימות כמו שהייתה קטטה בין ערבים לערבים ,שב"חים
ובדואים .הנקודה של השב"חים עולה מזה תקופה ארוכה והדבר לא נפתר ,בעיה.
מאיר דהן :מאחר ודיברת על שורה ארוכה של דברים שאין להם בסיס .אלו הם דברים
שאתה שומע ברחוב .מצפה ממך לבוא עם בסיס טעוני אחר .אמרת שני מיליון  -₪לא
נכון .שב"חים על סמך מה? ..על סמך זה שתושב התקשר ואמר שפרצו אליו? יש
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מספרים ויש נתונים ,יש דבר אחד בסיסי ואתה חייב להבין שאנחנו לא משטרה .אבל
נעשה את הכל מסודר .ישראל בבקשה.
ישראל גרינפלד :נושא הביטחון הוא כמו גלים שחוזרים על עצמם כל מס' שנים .יש
נושאים אובייקטיביים שהם עונתיים ואלו הם הנתונים" .בשבועות האחרונים נפוצו

שמועות על ידי תושבים באופן מוגזם על כך שמתרחש ביישוב "גל פריצות" לבתים
ורכבים פרטיים .שמועות אלו מופצות בעיקר באמצעות הדואר האלקטרוני ויוצרות
תהודה אשר אינה מייצגת נאמנה את היקפי ההתפרצויות וגניבות הרכוש .אכן ,ישנה
עלייה במספר האירועים ביחס לחודשים אחרים ,אך עלייה זו הינה מגמה קבועה בכל
שנה בעת חודשי החורף) "...פורסם בדיוור המועצה לתושבים בחודש מרץ .(2012
אהוד אביר לב :מ  6.00עד  12.00יש  500-600כלי רכב?
שלום קמיל :מתי נבנתה גדר הביטחון?
גבי גאון :האם לאור בניית גדר ההפרדה ,האם הירידה מקומית או ארצית?
מאיר דהן :אין שום בעיה להיכנס מיהודה ושומרון.
שלום קמיל :ירדו הפיגועים.
ישראל גרינפלד :מהנתונים עולה כי:


בסוף שנת  2004ובמהלך המחצית הראשונה של שנת  2005הוקם מערך השמירה
היישובי כפי שהוא במתכונתו הנוכחית )מוקד עירוני ,ניידת סיור ומחסומי כניסה
בלילות(.



בעשר השנים האחרונות ישנה מגמת ירידה מתמדת במספר אירועי הפע"ר במזכרת
בתיה.



בשנים  2012-2013כמות אירועי הפע"ר שהתרחשו היתה הנמוכה ביותר בעשר
השנים האחרונות.
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גבי גאון :מאיפה המידע הזה והנתונים?
ישראל גרינפלד :המידע מהמשטרה ,יש לנו שיתוף פעולה עם המשטרה.
מאיר דהן :מה מקור הנתונים?
ישראל גרינפלד :נתוני משטרת ישראל.
שלום קמיל :משטרת ישראל לא מוציאה דיווחים ונתונים פורמאליים.
מאיר דהן :מה אתה מקשקש ,כאילו אתה מומחה גדול .עד עכשיו דברת שטויות .הנתונים
הם של מזכרת-בתיה .אתה זורק ,ורוצה להוכיח את השטות שאין ירידה.
שלום קמיל :אתה יכול להגיד על בסיס נתונים.
מאיר דהן :מאחר ואתה יודע הכול ,אין לך מושג כלום על מה אתה מדבר ,אתה לא רוצה
ללמוד.
שלום קמיל :אתה החכם באדם ואנחנו מקשקשים.
מאיר דהן :בינתיים אני מנהל את הישיבה.
שלום קמיל :קח אויר ותנהל בצורה מכובדת.
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מאיר דהן :אתה מפריע כל הזמן .תן לו לדבר .בא איש מקצוע ,תן לו לדבר .אני רוצה שתשב
בשקט ותן לו לדבר.
שירי בן שמעון :הזמן יקר.
מאיר דהן :התזה נפגעת ע"י מומחים המצב חמור ,הבנו אותך.
ישראל גרינפלד :אז מה נעשה?
 המועצה אינה מקלה ראש בכל מקרה של עלייה אובייקטיבית במספר אירועי
התפרצות )לסוגיהם( או בפגיעה בתחושת הביטחון ,שלעיתים הינה סובייקטיבית
ולא תואמת את המציאות.
 המועצה פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם המשטרה.
 המועצה מבצעת בחינה עצמאית של ממצאים במטרה לגבש דרכי פעולה אפשרויות
וזאת במסגרת היותה רשות אזרחית נטולת סמכויות שיטור/אכיפה פלילית.
 נבחנות אפשרויות לשיפור מערך האבטחה בהתאם למציאות המשתנה )תוך שמירה
על מסגרת תקציב אגרת השמירה(.
גבי גאון :האם ישנו מצב שהמוקד מקבל דיווח שהמשטרה לא מקבלת?
ישראל גרינפלד :ישנו פורום מקצועי ברשות המקומית וגם המשטרה .מנתחים בחתך של
סוג אירועים ,רחובות ,שעות היום.
גבי גאון :האם הניתוח משלב את נתוני המוקד והמשטרה.
מאיר דהן :מקבלים נתונים ע"פ רמה של רחוב.
איציק פסטרנק :ישראל גרינפלד מנהל בכיר במועצה ,אבקש לתת לו לדבר ולא להפריע לו
לדבר ובסוף הוא יענה על השאלות.
ישראל גרינפלד :אנחנו לא כליל השלמות ,לכן ,אנו מקיימים בכל תקופה של אירועים דיון
מסודר לגבי הדברים האלו .בסה"כ המגמה היא מגמה של ירידה .מצבנו הוא הטוב
ביותר בכל האזור .אפילו מערך האבטחה אצל השכנים שלנו אינו ברמה שלנו.
קיימת תגובה מהירה מבחינת העובדים באופן מלא ,בתגובה מהירה הצלחנו למנוע
פריצה לבית .אנו שוקלים לעשות שינויים ולהוריד עמדה אחת של שומר.
מאיר דהן:כרגע זה לא רלוונטי.
ישראל גרינפלד :רוצה לסכם את החלק שלי .אותה אגרה שהתושבים משלמים אנו מנסים
לעשות בה את המיטב .
מאיר דהן :אבקש כעת מגיא גדסי להציג את הנושא ממבט המשטרה.
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גיא גדסי :אני שוטר במזכרת בתיה ויש שיתוף פעולה מלא עם המועצה .חלק מהתפקיד
שלי הוא הביטחון .אנו יושבים עם הנתונים של משטרת ישראל.
יגאל עובדיה :כבדו את האדם שנמצא פה.
גיא גדסי :אני מעביר נתונים למועצה .המטרה שלי ושל ראש המועצה וצוות  3להוריד את
כמות הפשיעה ,חלק מזה עברות רכוש .אני יושב אחת לחודש עם ישראל וראש המועצה
לפי נתונים של חתך שעות ,רחובות ,על מנת שלא רק המשטרה תכנס למניעת פשיעה
אלא לעבוד גם עם סיור של צוות  3שיסיירו במקומות שצריך לסייר .הייתי יושב
ומעביר נתונים למנהלי צוות  3ומדריך אותם כי המטרה להוריד את הפשיעה.
המספרים שישראל נתן ,אני העברתי לו ,כך שהם נתונים נכונים.
מאיר דהן :מבקש ממך כאיש חוק להסביר מהן הסמכויות שיש לרשות המקומית בתחום
הביטחון ,איך החלוקה? מה החלוקה בין המשטרה לבין הרשות המקומית? האם לנו
כמועצה יש הכלים להלחם בפשיעה?.
גיא גדסי :זה נכון למשהו ספציפי ,לא קשור לנושא הפשיעה .צוות  3כמו אזרחים אין להם
סמכות .זה עוזר למניעה ,הרתעה כאשר מסתובבים עם הרכב .לגבי סמכות מעצר
ועיכוב לגבי אזרחים ,לכל אזרח יש סמכות לעכב ולהשתמש בכוח באירועים חריגים,
כמו תקיפה עם חבלה.
מאיר דהן :עוד התייחסות קטנה ,מיהו שב"ח? ומי יש לו סמכות לגבי תופעת השבח"ים
ומעסיקי השב"חים.
גיא גדסי :שב"ח זה שוהה בלתי חוקי .כל אזרח בישוב חושב שכל ערבי הוא שב"ח .אנחנו
אנשי מקצוע עושים פעולות ,תופסים שבח"ים ומעסיקים שמעסיקים שבח"ים .היישוב
בתקופת בניה ,ומטבע הדברים הבנייה מביאה את השבח"ים .אנשים כל הזמן חושבים
שכל דובר ערבית הוא שב"ח .המבצעים שאנו עושים לתפיסת שב"חים ,אני מוביל
צוותים ומשתף פעולה עם הרשות .רוב הפועלים אינם שבח"ים .רובם ישראלים או
ערבים עם אישורי עבודה.
גבי גאון  :כולם מאושרים בלילה? כל הפועלים עם אישורים?
גיא גדסי :מבחינת מה שאתה אומר ,בעשיית מבצעים ,המגמה מצטמצמת ,יש פועלים עם
אישור לינה.
מאיר דהן :מי נותן אישורי לינה?
גיא גדסי :המנהלת בשיתוף עם השב"כ.
גבי גאון :אתה מכיר את הפועלים המאושרים?
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גיא גדסי :אני בודק אם יש אישור ,אם הוא נראה מזויף אני ממשיך עם זה הלאה.
אהוד אביר לב :יש שב"חים שבאים לישון מרחובות במזכרת בתיה.
גיא גדסי :לכן כל הזמן עושים מבצעים כפעמיים בחודש ובמקביל סיורים.
מאיר דהן :תופעת השב"חים ברחובות גדולה עד כדי כך שהם באים להסתתר במזכרת-
בתיה? יש הבדל בין לשמוע ולראות .האם אתה יודע כאיש משטרה כי מזכרת בתיה
הפכה לאכסניה של פועלים? האם מרחובות באים לישון פה?
גיא גדסי :בנושא השב"ח במזכרת בתיה עושים המון פעולות .בשנת  2013חוץ מהשב"חים
שנתפסו נפתחו תיקי מ"מ ,אני פתחתי קרוב ל 15-20 -תיקים ,גם סיירים מהתחנה
פתחו תיקים .מעסיקים מוקד של תחנת רחובות תופעה ידועה ומטופלת .ישנם סדרי
עדיפויות של משטרת ישראל .תבינו ,מניסיון של איש מקצוע ,רוב הפועלים פה אינם
שב"חים ,יש שב"חים אבל רובם אינם שב"חים .חקיקה כזו אינה פתרון קסם .אנחנו
עושים במסגרת החוק .בנושא של התחושה לפעמים טוב ולפעמים לא טוב .מקום קטן.
לפני כשנה היתה שמועה שהיה ערבי שהטריד ילדה .רצו במייל שמועות .בסופו של דבר
הגעתי עד לאמא והסיפור לא היה ולא נברא .בסך הכל ערבי רק הסתכל עליה ברחוב
וכך נעשה מזה סיפור .יש עניין של אחריות אישית לפנות אלי לפני שמפיצים .גם לגבי
הפריצות ,הקמנו את משמר השכונה ,בתקשורת הפנימית ומיילים של הישוב ,אנשים
כותבים ושומעים סיפורים ונכנסים ללחץ .מפעילות ושיתוף הגורמים ,המועצה,
המשטרה ,צוות  3וכו' .ישנה תחושה של ביטחון.
ישראל רוזנבוים :אני מעריך את פעילות משטרת ישראל ,אני מתנדב בפיקוד העורף .הקשר
של המשטרה ושל צוות  ,3האם קיבלתם התראות מצוות  3על נוכחות של שב"חים?
גיא גדסי :יש שיתוף פעולה מצוין עם צוות  3והמוקד.
ישראל גרינפלד :כל אירוע חריג מדווח בזמן אמת.
ישראל רוזנבוים :יש לי תחושה מאוד עמוקה שצוות  3אינו מבצע את עבודתו .אני מכיר את
הנושא של האבטחה עמוק מתפקידי בצבא ,לא בגלל שלום קמיל ,אלא אתה אני וגם
שלום ,צוות  3לא מתפקדים.
מאיר דהן :בשנת  2004שיניתי את התפיסה ,סגרנו את הישוב בשערים ובגדרות.
ישראל רוזנבוים :אני מצפה במסגרת ההיערכות להתקין מערכת זיהוי מספר כלי רכב.
אצלנו התקינו בפקולטה.
מאיר דהן :אנחנו לא בפקולטה ,בפקולטה ישנם תנאים אחרים לגמרי ,שידור אלחוטי
בעייתי באיזור שלנו ,אנחנו ליד תל נוף.
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ישראל גרינפלד :ההבדל המאוד משמעותי .סמכויות של המחסום האזרחי במזכרת בתיה
שונות במגזר הכפרי .החוק שונה ,במזכרת בתיה חוק השמירה אחר ,פעם היה היום אין
לנו את הסמכות.
מאיר דהן :הרבה פעמים פיטרתי עובדים של צוות  3בזמן אמת ,חוק עובדי הקבלן בא
ואומר "אתם הרשויות צריכות לתת לעובדי הקבלן עליה של  30%בתקציב" .אני בעד
השומרים ,הם סטודנטים ועליה בשכר שלהם משמעותית .יש בעית כוח אדם ביחוד
בש.ג הקר הזה .אנחנו יושבים על תכנית שמירה חדשה .יש עליה חדה בהוצאה על
שמירה 30% ,עליה בשכר לוקח בחשבון אכלוס שכונה חדשה.
ישראל רוזנבוים :סטודנט ,אני מרחם עליו ,אני בקשר עם תושבים והם באים ואומרים
שעושים מאיתנו צחוק.
מאיר דהן :רוב הגניבות מתבצעות בלילה.
שלום קמיל :חלק גדול מהשמירה לא עוזר ,אין הסכמה .עשינו בדיקה ,הרתעה ,שמירה
בפועל אינה קיימת ואתה אומר שרוב הגניבות לא נעשות בלילה? אם אין משמעות ,למה
יש את השומר? יש בעיות עם עובדים .אנו רואים מההנהלה .לפי החישוב שלי מיליון
תשע מאות שמונים.
מאיר דהן :תעשה הבחנה ותקשיב ,יש שומרים במערכת החינוך וזה מכרז אחר ותקציב
אחר לחלוטין.
שלום קמיל :אני רואה חבילה ומקשר אחת לאחת.
מאיר דהן :משרד החינוך משלם למערכת החינוך.
שלום קמיל :תשלום מאוד מסיבי שהולך לצוות  ,3יש מצלמות שהייתי רוצה לקבל תשובה
כי אנשים טוענים שהמצלמות לא תקינות.
מאיר דהן :המצלמות עובדות ישראל?
שלום קמיל :עובד מהמוקד אמר לי שחלק מהמצלמות לא עובדות .אני מצפה וחושב שיש
משהו לשפר.
מאיר דהן :אנו כל שנתיים עושים את זה.
שלום קמיל :כל הקרדיט שלך ,אנחנו לא יודעים לכן מעלים לדיון ,עכשיו אתה בקטע
לעשות רביזיה ,בוא ביחד נחשוב איך משפרים את האבטחה בישוב ,האם הדיון לא
לטעמך?
מאיר דהן :הפסיקו עם העלבות האישיות.
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שלום קמיל :לא תוקפים פה את כולם .העלנו נקודה שמפריעה לתושבים .הם ממניעים
בטיחותיים ולא פוליטיים.
גבי גאון :יש תחושה קשה בקרב התושבים וצריך וודא שהמעסיקים עומדים בכל התנאים:
לגבי כוח אבטחה אורגני ,כמו שיטור עירוני משולב .האם אין תקדים במדינת ישראל
שרשות לוקחת על עצמה את כוח האבטחה בשיתוף עם משטרת ישראל?
ישראל גרינפלד :יש בעיה וזה נושא מורכב של אבטחה ,רישוי נשק ,חברה צריכה רישיון.
גבי גאון :האם נבחנה חלופה נוספת?
מאיר דהן :מדינת ישראל מחלקת מימון לפי אשכולות ע"פ אזורים לתוכנית עיר ללא
אלימות ,כספים שנותנים להם ע"פ חתך סוציו אקונומי .מזכרת בתיה ניסתה להיכנס
לתכנית אבל היא לא עומדת בקריטריונים.
גבי גאון :דיברנו על בחינת דרכי פעולה שונות עם התקציב הקיים.
מאיר דהן :מחייב אותי לערוך את כל מערך השמירה בישוב ,אנחנו נסגור שער אחד
הרמטית .עד עכשיו לא עשינו כי חיכינו לשנת תקציב חדשה וזה מופיע בהצעת התקציב.
אנו רוצים בשער המזרחי לתת דגש .דבר נוסף ,ברירת מחדל ,רכב סיור בכניסה
המזרחית.
גבי גאון :נקודה שהעלתם מהנתונים .מיקוד ברחובות ואיך מתארגנים ,באיזה רחוב יש
בעיות ומה ההערכות לכך?.
מאיר דהן :ישראל יושב איתי בממוצע אחת לשבועיים .מקבלים נתונים וכשיש חריגה
ברחוב מסוים בודקים ופועלים ע"פ הצורך והנוהל וכך מוצאים קשר בין הפעילות של
השמירה ומטפלים מיידית .בודקים קרבתו של אתר בניה לאותו רחוב ומרכזים כוח .יש
את המשטרה ,משמר אזרחי ומשמר השכונה .המשמר האזרחי קריטי רק כדי שתבינ ,
המשמר מתוקצב ע"פ כללים שהמדינה קבעה .אנחנו הגדלנו תקציב ,הכשרנו מבנים
ותקצבנו רכב.
גבי גאון :אני רואה שהמשמר האזרחי מתוקצב במענק של  , ₪ 5000מה המקור?
מאיר דהן :המענק ממשרד הפנים .אנו הקצבנו רכב ואת שאר המשאבים .ישנה בעיה
בכמות ההתנדבות ,לא יכולים להכריח להתנדב.
גבי גאון :מה עושים בפועל? באופן כללי הבנתי ,כיצד נערכים כי המיקוד היה באזור גני
המושבה.
מאיר דהן :אל תשאל למה ,אבל ידוע שבין דצמבר לינואר יש עליה במספר הפריצות.
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גיא גדסי :לא גל פריצות ,הישוב קטן ,כל מקרה קטן עושה גלים בישוב .אני מדבר מספרים.
דצמבר ,תחילת ינואר בהיבט התחנתי ,מיקוד באזור הדרומי ועוד ישוב לידינו וכמו כן,
מושבים ,קריית עקרון ,גדרה ,עשרת ,חודש ינואר ישנם עבירות וזה ידוע.
מאיר דהן :ע"פ הנתונים שבידי ,אין גל של פריצות חריג ,אין סטייה חריגה.
גבי גאון :האם יצאה הודעה לציבור "נא להיערך"?
ישראל גרינפלד :לא יצאה ,כי לא הייתה תופעה כזו .שלושה מקרים בחודש וחצי באותו
רחוב .שיתוף פעולה עם גיא גדסי .כל האירועים לא היו אירועי לילה .עושים ניתוח
אירועים ,מקבלים הנחיות והפקות לקחים.
מאיר דהן :קרה לי כמה פעמים שתפסתי שומר ישן ופיטרתי אותו .אני באופן אישי כשאני
תופס משהו חריג אני קודם כל עושה סקנדל ,מודיע למנכ"ל החברה ומדווח לקב"ט,
ומבקש לבדוק בחוזה מה הסנקציות שיש לנו .איני מתעסק בשותף .לא הכל 100%
בהרבה מאוד תחומים.
ישראל גרינפלד :אני עוסק בתחום  30שנה ,אי אפשר לבוא רק בטענות .זהו תחום מורכב
מאוד.
גבי גאון :כמו לתושבים רבים ,לפני מספר שנים גנבו גם את האוטו של אשתי ,אני שואל
למה אין טכנולוגיה לכיוון היציאה והכניסה ,למה לא לצלם רכבים שיוצאים ונכנסים.
בנוסף ,האם יש עליה במתנדבים .בעיני יש כוח לקדם את ההתנדבות במשמר האזרחי.
גיא גדסי 80 :מתנדבים כרגע.
גבי גאון :איך זה עובד ומי אחראי על כך?
גיא גדסי :שוטרת קהילתית מזמנת לפעילויות ולסיורים את המתנדבים.
ישראל רוזנבוים :האם אפשר לשים מתנדב בשער?
גיא גדסי :אין דבר כזה .המתנדבים לא רוצים .לאחרונה קיבלנו תקן ומונתה מפקדת חדשה
לנהל את המשמר האזרחי.
גבי גאון :מתי יצא סיור אחרון של משמר אזרחי.
שלום קמיל :הדיון הזה היה חשוב .אני איזום דיונים בנושא הביטחון וטוב לשמוע על
דברים שקורים .צריך להציג נתונים כמו למשל גל הפריצות .אתה אמרת שמאפיין את
כל הארץ ,זה נכון ,עונתי .מדברים על סטטיסטיקת נתוני הפריצות בהנחה שהם
מדויקים .אילו שינויים צריך לעשות במערך האבטחה ,חלופה של למשל לשכור בכסף
מספר שוטרים? תיתן לי תשובה מוסמכת.
מאיר דהן :אין אופציה כזו.
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ישראל גרינפלד :החתך נעשה כולל הגדר והנתונים .אני אגיד לך שרוב עבריינות הרכוש
אינה קשורה לשטחים.
שלום קמיל :לגבי המצלמות ,מה התקינות? האם ניתן לקבל נתונים.
ירון טמיר :המידע הוא תחת כללים של חופש המידע  ,אנחנו חתומים במשרד המשפטים
ואף אחד לא יכול לקבל אותו ככה סתם.
שלום קמיל :מי יכול לראות אותו?
ירון טמיר :ישראל מוסמך לראות.
יועצת משפטית :אם תושב פונה לצפות במידע כשיש אנשים מצולמים צריך להפנות קודם
לכן ליועץ המשפטי.
ישראל גרינפלד :לא היה מקרה שהיה אפשר לתת מידע שצולם ולא שיתפתי פעולה.
 .2דיון בנושא אישור תב"רים במליאת המועצה והצעת החלטה בנדון.
מאיר דהן :אני העברתי את בקשתו של גבי לקבלת חוות דעת של היועצת המשפטית.
היועצת התייחסה כאשר היא מתייחסת לחוק .יצאה חוות דעת לכל סעיף בבקשה
שמשתרעת על פני  6עמודים .מצ"ב חוות דעת.
גבי הגיש הצעה לסדר ,אני מוכן עם התשובה שלי בכתב .רוצים שאקריא או שאתן לכם
ותעירו את הערותיכם? אין לי בעיה.
שלום קמיל :אם זה משהו אישי ,אם אתה מציג כחוות דעת שאנו גם צריכים לראות אותה
אז לא באותו יום של ישיבה .יכולת כמה ימים לפני.
מאיר דהן :מבחינתי אתה יכול להתיש שלום ,שלום קמיל אתה יכול להתיש אותי ואת
החברים שלך .אתה צריך להבין שהיועצת המשפטית של המועצה עסוקה באלף ואחד
נושאים ואתה הפכת את זה לאלפים .אין בעיה זה בסדר גמור.
שלום קמיל :אתה מנסה להפוך אותי לאויב הציבור .אין לי בעיה עם היועצת המשפטית אני
לא מנסה לקחת קרדיט על כלום.
גבי גאון :חשוב להבהיר למה עלה הנוהל מלכתחילה .יצאנו לדרך כי הייתה מבחינתי דרישה
לקבל מקסימום המידע שנוכל לדעת על מה מצביעים .היא יודעת על מה היא מצביעה,
אני לא יודע על מה אנחנו מצביעים ולכן יצא הנוהל שמבחינתי מתבקש ,שהוא חלק
מאותה תפיסה ,כי יש לנו אחריות על הישוב וצריך לקבל מידע עניני טרם החלטה.
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מאיר דהן :הנוהל צריך להיות מחובר להוראות החוק .ולפיכך ,כתבת הצעה לסדר ,אף אחד
לא יחייב אותי לעבוד בנהלים שלא ע"פ החוק .בקשתי מהיועצת והגזבר לבדוק את
הבקשה שלך ולבחון אותה מקצועית.
גבי גאון :במהלך התקופה מאז שהצעתי את הנוהל אפשר היה לקרוא לי ולדבר איתי.
בטלפון אחד היית מתקשר אלי והיית מזמין אותי ,אני הייתי מתייחס אליך ברצינות.
שלום קמיל :לקבל חוות דעת לפני .שירי את אטומה .הוא קיבל חוות דעת משפטית
מיועצת.
גבי גאון :אני אומר לך שזו התייחסות משפטית ,לא באים לעשות בניגוד לחוק אלא למען
התושבים .הדרישה היא למידע .אני חושב שהעיתוי של הצגת חוות הדעת המשפטית
רגע לפני ההצבעה לא בא ממקום של ידיים נקיות .עכשיו עניינית ,אני מתוך כוונה
לשתף פעולה ולא להיגרר.
מאיר דהן :העלתה הצעה לסדר ולהלן תשובתי אלייך :התבקשנו ליתן חוות דעתנו בקשר
עם הצעת החלטה לאישור תב"רים במליאת המועצה ,שבנדון.
כיוון שחוות הדעת כוללת בתוכה הן אספקטים משפטיים "טהורים" ,הן אספקטים
גזברותיים במהותם והן אספקטים הנוגעים למדיניות תקציבית שהינה סוגיה מעורבת,
ניתנת חוות דעת משותפת מטעם גזבר המועצה ויועמ"ש.
העדפנו מתכונת משולבת זו למען הנוחיות ,כדי ליתן תמונה כוללת באמצעות מסמך
אחד מקיף בקשר להצעה הנדונה על כל האספקטים הכרוכים בה ,כמו גם בשל החפיפה
המסוימת הקיימת בין היבטים של מדיניות ובין המישור משפטי .להלן ,אפוא ,דברינו.
המסגרת הנורמטיבית החוקית.
כללי :התקציב הבלתי רגיל )תב"ר( משמש למימון ביצוע פרוייקטים חד-פעמיים,
הנושאים אופי של עבודות פיתוח ,ואשר נמשכים ,לעיתים ,מעבר לשנת תקציב אחת.
סמכותה של הרשות המקומית ,עירייה כמועצה ,לעריכת תקציב בלתי רגיל מוסדרת
באופן קונקרטי בפרק השני לתקנות הרשויות המקומיות )הכנת תקציבים( ,תשל"א-
) 1971להלן" :תקנות הכנת תקציבים"( ,שזהו לשונו-
"בפרק זה" ,תקציב"  -תקציב בלתי רגיל הכולל אומדן התקבולים והתשלומים
לפעולות חד-פעמיות שימומנו ממקורות אלה:
) (1הקצבות מהתקציב הרגיל;
) (2השתתפויות בעלים;
) (3השתתפויות הממשלה;
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) (4השתתפויות של מוסדות ותרומות;
) (5יתרות מתקציבים בלתי רגילים קודמים;
) (6הכנסות מקרנות הרשות;
) (7מילוות מאוצר המדינה;
) (8מילוות מבנקים ומוסדות אחרים;
) (9אשראי מקבלנים וספקים;
) (10מכירת רכוש;
) (11הכנסות בעד עבודות לטובת המשלמים.
 .16התקציב יוכן לכל פעולה בנפרד על גבי טופס המיועד לכך; מבנה הטופס וחלוקת
אומדן התקבולים והתשלומים לפרקים ,פרקי משנה ,פרקי עזר ,סעיפים וסעיפי משנה
יהא כפי שקבע רואה החשבון.
 .17לפרעון מילווה הנעשה על ידי קבלת מילווה חדש יוכן תקציב נפרד.
 .18אומדן התשלומים בתקציב לכל פעולה לא יעלה על אומדן התקבולים המיועדים
לאותה פעולה.
 .19ראש הרשות המקומית יגיש את התקציב במועד שיאפשר למועצה לדון בו ולאשרו,
ולשר הפנים או לממונה על המחוז לאשרו לפני התחלת ביצוע פעולה לפיו.
19א .שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך ,רשאי להורות לרשות מקומית פלונית ,או
לקבוצת רשויות מקומיות ,כי לענין פרק זה יראו כפעולה גם קבוצת פעולות דומות".
נמצאנו למדים מהוראות תקנות הכנת תקציבים ,כי תקציב בלתי רגיל יכלול אומדן
תקבולים ותשלומים לפעולות חד פעמיות שימומנו מן המקורות המפורטים בתקנות.
התקציב יוכן לכל פעולה בנפרד ,ראש הרשות יגיש את התקציב למועצה לאישור במועד
שיאפשר למועצה לדון בו ולאשר ,ולשר הפנים ולממונה על המחוז ,לפני תחילת ביצוע
פעולה על-פיו.
בהתאם להוראות סע'  206לפקודת העיריות והסעיף המקביל בצו המועצות מקומיות,
סע' 186ג ,הסמכות להכין הצעת הקציב הינה של גזבר הרשות המקומית על-פי
ההנחיות של ראש המועצה .ראש המועצה הוא זה המגיש את הצעת התקציב למליאת
המועצה ומבקש את אישורה.
לפי ההלכה הפסוקה ,מגעת סמכותה המחייבת של מליאת המועצה בגדר הסמכויות
המפורשות הנתונות לה בדין וכל אקט וסמכות שמחוצה לו נתונים לסמכותו השיורית
של ראש המועצה לפי סעיף  112לצו המועצות המקומיות.
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עיקרון זה כבר הוצג והוסבר בחוות דעת משפטית מיום  .23.12.13לנוכח זאת ,סברתי
וסבורה אני גם היום ,כי כל הצעת החלטה המועלית על סדר יומה של מליאת המועצה,
אמורה להיבחן למול ועל-פי אותו עיקרון שהותווה בהלכה הפסוקה )המכונה הלכת
וחידי( .כך ראוי לנהוג גם לגבי ההצעה לסדר היום נשוא חוות דעת זו ,ובפריזמה זו
נידרש אל פרטיה להלן כפי סדרן הכרונולוגי בהצעה.
התייחסות לפרטי ההצעה לסדר היום ,לפי סדרן:
כל בקשה למימון פרויקט המחייב מכרז ,תוגש בשני שלבים:
שלב ראשון – בקשה לאישור תב"ר המתייחס לשלב התכנון ,כאשר התכנון יעשה על ידי
אנשי מקצוע רלוונטיים ,ויכלול פירוט של עלויות הפרויקט המתוכנן.
שלב שני -בקשה לאישור תב"ר על פי המפורט בתכנון משלב א' .בקשה זו תכלול את
נוסח המכרז הסופי שאמור להתפרסם.
בקשה למימון פרויקט שאינו מחייב מכרז :תוגש בקשה לאישור תב"ר יחד עם הצעת
מחיר מגורם מקצועי רלוונטי לפרויקט שלגביו מבוקש אישור התב"ר.
כמפורט לעיל ,כוללת ההצעה הבחנה בין תהליכי אישור תב"ר של עבודות טעונות מכרז
לבין תב"ר שאינו טעון מכרז .לנוכח המוסבר לעיל דומה ,כי הצעת ההחלטה הנ"ל
חורגת היא מגדר סמכותה של המועצה .כמפורט לעיל ,הוראות הדין הנדרשות לעריכת
התקציב ולאישורו מסמיכות את גזבר המועצה ואת ראש המועצה לערוך ולהגיש את
הצעת התקציב .הדין אינו מעניק סמכות למועצה להיות מעורבת באופן עריכת ההצעה
ובתהליך הכנתה .סמכות המועצה בהתאם לדין הינה להידרש להצעה :לאשרה או
לדחותה.
במקרה דנן ,חל העיקרון תולדת הלכת וחידי האמורה אף מקל וחומר ,שכן בענייננו אנו
לא זו בלבד שהמועצה לא הוסמכה לערוך את הצעת התקציב או להתערב באופן
הכנתה ,אלא שסמכות זו ניתנה מפורשות לגזבר ולראש המועצה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כי המועצה נעדרת כל סמכות לקבוע את אופן הכנתו
ועריכתו של תב"ר ,לפנים מן העניין נוסיף ,כי אף ההצעה לגופה אינה נהירה די הצורך,
שכן לא ברור כלל פשר ההבחנה שמבקשת ההצעה לערוך בין עבודות טוענות מכרז ובין
אלו שאינן טעונות מכרז בכל הנוגע לאופן עריכת התקציב ולהפרדה בין רכיב תקציב
התכנון ולרכיב הביצוע.
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אנו לא נתקלנו בכל תקדים דומה אצל רשות מקומית או גוף ציבורי המחויב בעריכת
תקציב בו נהוג פילוח שכזה בין עבודות טעונות מכרז לעבודות הפטורות ממנו לעניין
אופן עריכת התקציב.
עוד נציין ,כי גם הפילוח המוצע בין תקציב התכנון לבין תקציב הביצוע אינו מקובל
בוודאי לא כאקט דיכוטומי וגורף .נהפוך הוא ,במרבית המכריע של המקרים לא נערך
פילוח שכזה ,והתקציב נערך ביחס למכלול רכיבי הפרויקט ,כך שהתכנון הוא מרכיב
בלתי נפרד .במישור הגזברי ,אין הרי כל רבותא בפילוח שכזה ,שהרי אחר הכל התקציב
מיועד להעמיד מסגרת מימונית ולהבטיח את המשאבים הכספיים לטובת הפרוייקט.
לשם כך ,הדעת נותנת ,כי התקציב יבטא פיתרון כולל ומקיף למימון הפרוייקט כולו
שהתכנון הוא המסד הראשון שלו .עריכת תקציב אך ורק לתכנון ,בלא אופק תקציבי
שיאפשר ביצוע אינו הגיוני במישור המנהלי והתקציבי ,שכן לשם מה לתכנן בלא
הבטחת משאבים לצורך הוצאת התכנון מן הכוח אל הפועל?!
יוזכר לעניין זה ,כי כל תכנון הינו אפקטיבי לזמן מוגבל ,כך שהוצאת כספים למטרת
תכנון ראוי שתוצא אל הפועל אך ורק אם קיימים משאבים לביצוע הפרוייקט .אין
לכחש ,כי קיימות סיטואציות חריגות בהן יש לשלב התכנון ערך עצמאי ,כשלעצמו,
לצורך בדיקת היתכנות של הפרויקט .במקרה כזה יכול שיש מקום והיגיון לתקצב את
התכנון בנפרד ולקיימו כתהליך מקדמי ,אלא שסיטואציה שכזו הינה החריג למקובל,
והיא מתקיימת בפרויקטים ייחודיים ותקדימיים בעלי היקף כספי גדול ובעלי מורכבות
מיוחדת .החלת חריג זה ככלל על תקציב הבלתי הרגיל של המועצה אינה עולה בקנה
אחד עם המקובל ועם הרציונאל הניצב בבסיס התנהלותה הכספית של המועצה.
על כך נוסיף ,כי לצורך הפעילות השוטפת של מחלקות המועצה ובעיקר הדבר נכון לגבי
מחלקת הנדסה ,אושר תב"ר תכנון כללי ,שמשמש למימון ביניים של פרוייקטים שונים,
כך שאף מבחינה מימונית לא תמיד יש צורך להביא בנפרד את נושא התכנון לאישור
כמבוקש בהצעה דנן.
מעבר לאמור ,אין זה סביר או מקובל ,כי נוסח המכרז יהווה חלק מאישור התב"ר,
שהרי מדובר בנושא בטיפול הגורמים המקצועיים השונים של הרשות ,המתבצע רק
לאחר שלב אישור התב"ר.
פירוט מקורות המימון ,לכל סוגי הבקשות לאישור התב"רים :יפורטו מקורות המימון
כולל אסמכתאות ,במידה ומקור המימון הוא חיצוני יפורטו ההתחייבויות של הגורם
החיצוני כולל אסמכתא המאשרת זאת.
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במידה והמימון הוא ממשאבי המועצה ,יוצג המקור התקציבי המדויק ובו פירוט
היתרה בקרן או בקרנות הרלוונטיות המהוות את מקור המימון של התב"ר נכון למועד
כינוסה של מליאת המועצה הדנה באישורו .הצגת המקור תהיה בחתימת הגזבר.
במישור הפורמאלי וברוח הנכתב לעיל ,אין למועצה הסמכות לחייב את ראש המועצה
וגזברהּ לכלול בהצעת התקציב רכיבים כאלו ואחרים .עם זאת ,החובה לפרט את
מקורות המימון לתב"ר הינה אינהרנטית להצעת התקציב ,והיא מקבלת ביטוי בדין
גופו בתקנות הכנת תקציבים לעיל .משכך ,אין כל צורך בקבלת הצעת החלטה במועצה
בעניין זה ,שכן הדין קובע את החובה לפרט בהצעת התקציב את מקורות התקציב
ממילא .בפועל ,נערכים התב"רים על-פי מצוות התקנות וכוללים פירוט של מקורות
המימון.
אשר לדרישה לצרף אסמכתאות לעניין מקורות המימון ,אין הדין קובע חובה מפורשת
להמציאן ,כפי שאינו מחייב את פירוט מצב קרנות המועצה .עם זאת ,המידע הנוגע
למצב הקרנות ולמקורות המימון הינו רלבנטי לדיון בתקציב וכמדומה שעל ראש
המועצה ו/או גזברה לספק מידע עובר לקיומו של הדיון או במהלכו בהצעת התקציב.
כל בקשה לאישור תב"ר יכלול פרוייקט אחד בלבד ולא צבר של פרויקטים .בבקשה
יופיע פירוט עלויות כללי ומפורט :כללי -לפי מרכיבי הביצוע ,תכנון ,בצ"מ ועוד,
ומפורט -פירוט כל סעיף וסעיף מהפירוט הכללי.
כפי שכבר הוסבר והוטעם לעיל ,אין בידי המועצה להורות לגזבר ולראש המועצה כיצד
לערוך את הצעת התקציב ומכאן שגם הצעה זו אינה לגיטימית ,ככל שמבקשת היא
להכתיב את אופן עריכת הצעת התקציב לגזבר המועצה ולראש המועצה ו/או להקצות
את משאבי הפרוייקט לפי סעיפים.
לפנים מן העניין נוסיף ,כי לא ברורה לנו ההצעה די הצורך .ככל שהכוונה להפריד סוגי
עבודות בתוך פרוייקט ,הרי שההצעה גופה אף אינה עולה בקנה אחד עם מדיניות
תקציבית ראויה .לשם הדוגמא ,פיתוח שכונת "בר לב" הינו פרויקט אחד ,אשר מקיף
את פיתוח כל התחומים הנדרשים בתחום השכונה .פילוח הפרויקט לתתי תחומים
ולעבודות נפרדות אינו סביר ולמיטב ידיעתנו ,אינו מקובל בעבודתן של רשויות
מקומיות אחרות .הקבלן המבצע פועל על-פי תכנון כולל של המתחם ובהתאם לקצב
הפיתוח והאכלוס .ביצוע התשתיות השונות )סלילת כבישים ,מדרכות ,תאורה( שלוב זה
בזה ואין כל היגיון להפרידו.

המועצההמקומיתמזכרתבתיהשד'אליהו,768044טל,TEL.1599-59-7777.פקסLocal Council: Mazkeret Batya 76804,FAX.08- 9349003.
 w w w . m a z k e r e t - b a t ya . m u n i . i l
ועדות המועצה\ועדת מליאת המועצה\פרוטוקולים\\\mbsrv1\data$\282276\2014
.docמינהל כללי\

תרמ"ג1883

המועצההמקומיתמזכרתבתיה
מ

י

נ

ה

ל



כ

ל

ל

י

טל,08-9371106.פקס08-9371108.

yaront@mazkeret-batya.muni.il

לכל אישור תב"ר תוצג לכל חבר מועצה מפה מפורטת או תשריט מפורט של מרכיבי
התכנית .המפה ו/או התשריט תהיה מודפסת או מוקרנת )באמצעות מסך( לכלל חברי
המועצה כך שיהיה ניתן להבין בבירור ובמפורט את כלל מרכיבי התב"ר המבוקש
לאישור.
כפי שכבר הוסבר והוטעם לעיל ,אין בידי המועצה להורות לגזבר ולראש המועצה כיצד
לערוך את הצעת התקציב ומכאן שגם הצעה זו אינה לגיטימית ,ככל שמבקשת היא
להכתיב את אופן עריכת הצעת התקציב לגזבר המועצה ולראש המועצה.
לפנים מן העניין נדרש לגוף ההצעה ונציין ,כי המידע ההכרחי על-פי הדין מצורף
להזמנות למליאה.
בהתאם להוראות הדין ,ההזמנות לדיונים בהם מתבקש אישור תב"רים ,במסגרת
היותם נושאים תקציבייים ,מובאות לחברי המועצה  10ימים לפני הדיון .התכלית
במתן פרק הזמן האמור הינה לאפשר לחבר מועצה ,לפי רצונו ועניינו ,ללמוד את
"הפרטים הקטנים" ) (micro managementובכלל זה לעיין בגרמושקות ,תשריטים,
כתבי כמויות ,מפרטים טכניים ,תוכניות הדרכה וחינוך ועניינים מקצועיים אחרים,
וזאת באמצעות היוועדות עם הגורמים המקצועיים ברשות )מהנדס הרשות ,מנהלי
מחלקות וכו'( ,ככל שיחפוץ בכך ובהתאם להנחיות.
ההצעה ,כי כל בקשה לאישור תב"ר תכלול הצגה בפני חברי המועצה של תשריט תוכנית
הינה למיטב ידיעתנו וניסיוננו הצעה שאינה מקובלת בהתנהלותן של רשויות ,ושאינה
סבירה בכך שהיא מהווה ,כמדומה ,ירידה לפרטים ,שהגם שבמידה מסוימת יכולים
להיות רלבנטיים לקבלת החלטה ,הרי שהמליאה אינה בהכרח המקום להצגתם ,מה גם
כי לא כל חבר מועצה מעוניין ולא חייב לראות ,לבחון או לבקר כתבי כמויות ,מפרטים,
גרמושקה של פרוייקט וכו' .גם לא סביר בעינינו להטיל על הרשות נטל כספי או מנהלי
)כ"א שיעסוק בכך( להכין העתקים לכל חבר מועצה מהחומרים הללו ,זאת שעה שהם
קיימים ברשות ובנקל ניתן לעיין בהם ולקבל כל המידע הדרוש לשם קבלת החלטה.
לכל ישיבת מועצה האמורה לאשר תב"ר ,יזומנו הגזבר ,המהנדס ומנהל המחלקה
הרלוונט ויענו על כל שאלות חברי המועצה טרם אישור התב"ר .נוכחותם תהווה תנאי
להליך האישור.
סמכותה של מליאת המועצה לדון בתקציב הינה סמכות חובה ,וזאת כפי שפורט לעיל,
על-פי הצעת ראש המועצה .לא קיים בדין ,על –פי מיטב ידיעתי ,כל סמכות הנתונה
למועצה לחייב הזמנתו ונוכחותו בדיון של עובד מעובדי המועצה ,כפי שלא ניתן לזהות
המועצההמקומיתמזכרתבתיהשד'אליהו,768044טל,TEL.1599-59-7777.פקסLocal Council: Mazkeret Batya 76804,FAX.08- 9349003.
 w w w . m a z k e r e t - b a t ya . m u n i . i l
ועדות המועצה\ועדת מליאת המועצה\פרוטוקולים\\\mbsrv1\data$\282276\2014
.docמינהל כללי\

תרמ"ג1883

המועצההמקומיתמזכרתבתיה
מ

י

נ

ה

ל



כ

ל

ל

י

טל,08-9371106.פקס08-9371108.

yaront@mazkeret-batya.muni.il

בדין כל סמכות למליאת המועצה להתנות את עצם הדיון באישור התקציב בהזמנה
שכזו .לגוף העניין נעיר ,כי נוכחותו של עובד רשות מקומית בדיון אינה תמיד נדרשת,
והיא פונקציה של מהות הדיון ותכניו .לא למותר ,כמדומה ,לציין ,כי פעמים שדיון
בתקציב איננו מחייב את נוכחות המהנדס דווקא או כל גורם אחר או כל נושאי משרה
אחר שנמנו בהצעת ההחלטה .יתר על כן ,בהנחה שנוכחותם של אותם נושאי משרה
המצויינים בהצעת ההחלטה בישיבות התקציב הינה בבחינת כלי להבנת התקציב ,אזי
לא מן הנמנע שתכלית זו ניתן להשיג גם בלא נוכחותם של נושאי המשרה ,וזאת על-ידי
בירורים שיערכו במהלך  10הימים החולפים האמורים ,שבין מועד ההזמנה לבין מועד
הדיון.
נראה ,לפיכך ,כי במישור המדיניות הראויה ,לא יהא זה נכון לחייב באופן קטגורי את
נוכחותם של נושאי המשרה בכל ישיבת תקציב אלא ניתן להציע ולבקש התייצבותו של
נושא משרה שכזה באופן פרטני וזאת במקרים ומטעמים המצדיקים זאת .מוצע לפיכך,
כי בקשה כזו להתייצבות נושא משרה תוגש לראש המועצה מבעוד מועד ,וזאת על יסוד
טעמים המבהירים ,מדוע מתחייבת ונחוצה נוכחות זאת .לו יעשה כן ,אזי שבקשה שכזו
ראוי שתיבחן לגופה על ידי ראש המועצה באופן ענייני.
שלום קמיל :נבדוק את חוות הדעת.
גבי גאון :אנחנו נצביע כרגע ,ללא קשר אני אלמד את חוות הדעת .תמיד בשיחת טלפון אחת
אפשר לסגור .
מאיר דהן :הבנתי את ההחלטה ואקריא תשובה רצ"ב .הבקשה שלכם איננה עומדת
בדרישות החוק ואיננה מחייבת אותי ,מי שחושב שיכול לחייב את רשות.
שלום קמיל :האם התייחסתם לנוהל משרד הפנים לתב"רים? ישנו נוהל שמדובר איך
מעבירים תב"רים .חלק מהדברים שבנוהל שהעלתה גבי מופיעים .הנוהל כולל פתיח
ונספח .איני יודע מה בבחינה חוקית מחייב אותך ומה לא ,אני יכול להציע בצורה
אחרת זה לא נוהל שמחייב אותך אלא את המועצה כי בכל זאת צריך את האצבע שלנו.
מאיר דהן :אתה יכול להתנגד ,הזכות שמורה לך בחוק.
שלום קמיל :אם אתה רוצה ע"פ הנוהל הפנימי שלנו תציג את הדברים כך .אנחנו פה כדי
לקבל מידע ולהצביע על דברים שאני יודע.
גבי גאון :חשוב להדגיש כי המטרה של הצעה זו היא לקדם את עבודת מליאת המועצה .אין
בנוהל ובהצעה לסדר הזו כוונות כוחניות .אלא מטרתה לקדם עניינים.
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מאיר דהן :קבלתם תשובה מפורטת ומעוגנת בחוק ודבר אחד לא אקח מכם ,זה את הזכות
להצביע.
הצבעה:
בעד (6) :שלום קמיל ,גבריאל גאון ,יערה ישורון ,אבנר דבש ,ישראל רוזנבוים ,אהוד
אביר לב.
נגד (5) :מאיר דהן ,שירי בן שמעון ,אופירה מור ,יגאל עובדיה ,יצחק פסטרנק
החלטה :מאושרת ההצעה הרצ"ב שהוגשה לנוהל הגשת תב"רים.
סדר יום:
 .3בקשה לפתיחת תב"ר להקמת מבנה בי"ס יסודי חדש בשכונת בר לב )שלב א'( בסך
.₪ 5,000,000
מאיר דהן :אני מזמין את רותי ואת אלון להסביר את הנושא.
רותי כוכבי :ערב טוב ,אירוע חגיגי ושמח לבניית ביה"ס חמישי .לפני  22שנה נפתח ביה"ס
חדש שניהלתי .במזכרת בתיה כידוע פועלים  4בתי ספר .יש צורך בבניית ביה"ס חמישי.
עברנו תהליך תכנון ארוך בשיתוף עם מנהלים ומשרד החינוך .זהו הישג גדול שהגענו
וקיבלנו השראה לבינוי עוד לפני הבום הגדול ולפני שנצטרך להכניס ילדים לקרוואנים.
כרגע משרד החינוך מאשר את שלב א' .חלק מהתכנון גוזר שלבים בגלל עלויות ואכלוס.
מדובר ב 6-כיתות ובביה"ס צומח.
אלון גינדיס :הבאתי ואציג לכם את ההדמיה של בי"ס .שלב א' יקבע ע"י פרוגראמה של
משרד החינוך ויכלול  6כיתות כולל ממ"ד ,ספריה והנהלה .סה"כ  1018מ"ר מתוך 2600
מ"ר .המתכנן הוא אייזנברג שרמן.
מאיר דהן :שלום מימש את רצונו ,הוא ביקש ואני אישרתי מידית לשבת עם המהנדס .הוא
ביקש מסמך שהיום קיבלנו אותו ,תחשיב של משרד החינוך .משרד החינוך קובע
ואחראי על מימון ביה"ס .רשות מקומית רשאית להוסיף ,לשפר ולשדרג .כרגע מביאים
את הסכום לאישור 10%+עבור בצ"מ .הפרויקט יאפשר לעמוד בלוחות הזמנים.
בכיתות לילדים קריטי וחשוב מאוד .המידע חשוף ,ביקשנו הדמיה שתדעו שביה"ס
מוקמים ע"פ פרוגראמות וע"פ תקנים וזה נושא מורכב.
זה הישג גדול שביה"ס יהיה מוקם הרבה לפני שילדים יאכלסו את השכונה .ונותן מענה
לנושא תחבורתי וצפיפות בביה"ס הקיימים .יש חשיבות מיידית להתחיל בבניית ביה"ס
זה.
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ישראל רוזנבוים :אני מברך על ההצגה של התב"ר ,כך זה מובן ומכובד להציג וזה ברור.
שלום קמיל :הפגישה עם אלון היתה טובה והכול בסדר.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת הבקשה לפתיחת תב"ר להקמת מבנה בי"ס יסודי חדש בשכונת בר
לב )שלב א'( בסך  ₪ 5,000,000במימון :מפעל הפיס –  , ₪ 4,627,828קרנות
המועצה – .₪ 372,172
 .2בקשה לפתיחת תב"ר  -התקנת מתקני משחק נוספים לפעוטות בגינת אגוז בסך
.₪ 50,000
מאיר דהן  :יערה הגישה בקשה בנושא.
יערה ישורון :ראשית ,אני מברכת על הרצון לשדרוג גינת אגוז ,שהיא הגינה היחידה
רבות.
שכונות
לתושבי
פעילות
ומשמשת
באזור
הרצינית
לאור ההצעה המבורכת להוספת מתקנים בגינת אגוז ,ערכתי סקר קצר בין ההורים
לגבי התוספות הדרושות למשחקים בגינה.באופן גורף ניתן לומר כי מבחינת סדרי
עדיפויות ביקשו ההורים הצללה ,על מנת שיוכלו לצאת לגינה,
לאחר מכן ביקשו להוסיף דווקא נדנדות לאזור הקטנים משום שיש שם רק שתי נדנדות
ותורים ארוכים משתרכים שם כל יום,לאחר מכן ביקשו להוסיף מתקנים לילדים
הגדולים שסובלים מהיעדר מתקנים,ורק לאחר מכן ביקשו להוסיף מתקני זחילה /
מגלשה  /קרוסלה לילדים הקטנים.
אשמח אם נוכל להסיר מסדר היום את ההצעה לשדרוג ,ובישיבה הבאה )!( נכניס הצעה
מתוקנת שתכיל אפשרות הצללה  /מתקנים בגני ילדים .זאת בכדי שלא נבזבז את כספי
המועצה לשווא ונשקיע במה שזקוק להשקעה באופן דחוף יותר
שירי בן שמעון :העברתי גם בקשה בנושא :גינת אגוז כמו גינות איכותיות אחרות ביישוב
משרתת את אוכלוסיית המשפחות המגדלות ילדים צעירים ביישוב.
מבדיקה שערכתי הורים רבים מביעים את שביעות רצונם מהגינה :קיים תכנון נכון של
המתקנים המחלק את הגינה לאזורים :קטנטנים ובוגרים ,אזור מופרד למתקני ספורט
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נחמדים ,המתקנים בטוחים ,מרחבי דשא נוחים ,אזור בטוח לרכיבה וגידור מסביב לכל
הגינה.
באזור הקטנטנים:ההורים ביקשו להציב ספסלי ישיבה כדי שניתן יהיה לשבת ולהאכיל
את הפעוטות .כמו כן הציעו להוסיף נדנדות ,ומגלשה קטנה .באזור הילדים
מתקני
הבוגרים:לבדוק אפשרות להצבת מתקן אתגרי בטיחותי כמו אומגה .באזור
ספורט :תוספת של מתקן מקבילית .לבדוק אפשרות לתוספת מתקני ספורט לילדים.
מאיר דהן :אנחנו החלטנו על התב"ר עקב פניות תושבים ,הפניתי לירון את הבקשה
שיבדוק את הנושא והיתכנות עם הגזבר .ביקשתי לדעת כמה זה יעלה.
ירון טמיר :קיבלנו שלושה מיילים מתושבי השכונה וכך צץ הנושא .הזמנו מישהו שיבדוק.
שלחנו לכם דוגמאות .כל הבקשות עסקו במתקנים לפעוטות.
מאיר דהן :נאשר תקציב .יערה ,שירי וירון ישבו ויחליטו בנוגע לסוג תוספת המתקנים
בלבד .מה שתחליטו מקובל עליי בגינת אגוז בלבד ,ללא הצללה.
הצבעה:
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושרת בקשה לפתיחת תב"ר  -התקנת מתקני משחק נוספים לפעוטות
בגינת אגוז בסך  ₪ 50,000במימון קרנות המועצה.
 .4לשנות שם תב"ר  740מ" חסכון בעלויות חשמל תאורת רחובות" ל "חסכון באנרגיה
ומים תאורת רחוב" ולציין בפרוטוקול כי תב"ר  751אוחד לתב"ר .740
הצבעה:
בעד :פה אחד.
החלטה :מאושר שינוי שם תב"ר  740מ" חסכון בעלויות חשמל תאורת רחובות"
ל "חסכון באנרגיה ומים תאורת רחוב" ולציין בפרוטוקול כי תב"ר  751אוחד
לתב"ר .740
 .1בקשה לאישור פרוטוקול ועדת השקעות מיום .16.12.2013
מאיר דהן :חוזר מנכ"ל מגדיר את הרכב ועיסוק ועדת השקעות .זוהי ועדה מקצועית בה
חברים גזבר המועצה ,מזכיר המועצה ,שני עובדים ויועץ המועצה להשקעות .רשות
מקומית רשאית להשקיע בקרנות סולידיות מאוד.
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