
1 
 

 

 5\19פרוטוקול ישיבת מועצה  

 -תשע"ט כ"ו אדר ב'שהתקיימה ביום שלישי  בתאריך , 
 בבניין המועצה המקומית 19:00בשעה   02.04.19

 
 נעדרים:                                                                                        נוכחים :

 חבר מועצה-כהן משה                                  המועצה ראש -מר שניר אריש             
 חבר מועצה –ארז קריטי                                       חבר מועצה -מר חליווה שחף          
 חבר מועצה -מר בן צבי רחמים       
 חבר מועצה -מר גיסין משה            
 מועצהחבר  -מר סיאני יוני              
 חבר מועצה -מר כהן עזר                 
 חבר מועצה -מר סולימן משה          
 חבר מועצה+--גלעד קרמר                  

 
 

 בהשתתפות:
 מנכ"ל–יוסי נבעה 

  יועמ"ש -עו"ד ליאור אוחנה
 גזברית המועצה –דיצה צעירי 
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 ראש המועצה: -דיווח .1

 שנעשית בחודשנטנסיבית יפעילות האבמקדם בברכה את הנוכחים ומעדכן  -שניר אריש

 ומאחלפרויקטים שיצאו לביצוע , וועדות בחינה לקבלת עובדים נושא ון בישוב, בהאחר

שנבחר לקב"ט המועצה, לעו"ד ליאור אוחנה –בהצלחה לנבחרים ע"י הועדה : לאלון עמרוסי 
 מנהל מחלקת הרווחה של הישוב. שנבחר ליועץ המשפטי של המועצה ולדוד דיין
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 כמו כן מבקש להודות בחום על פעילותם ומעורבותם של חברי המועצה ומציין את שיתוף

 הפעולה כמשפחה חמה שפועלת למען רווחת התושבים.

 זמינותו לצרכי המושבה בכל רגע נתון, לעובדות: דיצה, ליוסי משקל על עבודתו המסורה,

 רה.זוהרית ורותי על עבודתן המסו

 .עו"ד ליאור אוחנה מציג עצמו בפני הנוכחים ונותן סקירה קצרה אודותיו 

  והתוכניות העתידיות של הישוב.אלון עמרוסי מציג בפני הנוכחים את הצרכים 

 מבקש לציין שישנו קושי בשכונות מסוימות , ולא נותנים מענה לכל בקשותינו -שניר אריש

 אבל אין ברירה. דבר שנמנענו מכך, -נתחיל בקנסות לשמור על הניקיון, במידה וזה יימשך כך,

יוסי יציג בפניכם את התוכניות העתידיות ומה עד עכשיו קבלנו, למרות שזאת תקופת בחירות ולא 
 ., נביא להצבעתכם ולאישורכם מאשרים כספים, לוקחים שאריות מהמשרדים

על הפעילות למען המושבה ה ושיקו סימנ רחלי רזניק כל, מבקש להודות לאפרת נסנבויים לפני ה
 והכל

 שאפו. ים עבודה מדהימה , מגיע להםבהתנדבות , עושו

ליוסי המנכ"ל שלנו, שעובד ופועל במלוא המרץ בצורה מקצועית ויעילה ולעמרם שעומד לרשות 
 כל המערכת בכל שעות היום, לכולנו! נותן פתרונות ויעיל בכל זמן נתון.

 ונותן הסבר מפורט על הנושאים שיועלו להצבעה.יוסי מעלה את הנושאים לדיון 

 

 :ים  קודמים כולל סבב טלפוניאישור פרוטוקול .2

 אושר פה אחד    :2\19, 1\19וכן פרוטוקול שלא מן המניין  1.2.3.4\ 19קודמים-אישור פרוטוקול

 

 השתתפות המועצה באשכול כנרת והעמקים: .3
 

 ך ובהתאם לכללים להצטרפות לאשכול: יוסי מקריא את הניסוח המדוייק לפי המסמ
 

פעולה בין רשויות מקומיות בין  "מתוך הכרה ביתרונות הכלכליים החברתיים לשיתופי
איגום משאבים וקידום ראיה אזורית כוללת מאשרת בזאת  התייעלות כלכלית, היתר

מועצת הרשות המקומית יבנאל לפנות בבקשה לשר הפנים בהתאם לחוק איגודי ערים 
והעמקים הכולל את בבקשה שיאשר צירופה לאשכול הרשויות הכינרת 1955-,התשט"ו

גידאת .בית שאן,הגליל ונ הרשויות המקומיות : אלבטוף,בועיינה
עמק הירדן ,עמק  ר,מגדל,עילבון,אריה,טורען,כפר קמא,כפר תבור,מג'בטהתחתון,

 המעיינות,שיבלי,אום אל ג'אנם.
 

 אושר פה אחד    -אישור השתתפות המועצה באשכול כנרת

 

 אישור נציג המועצה באשכול כנרת והעמקים: .4
 

 אחד.אושר פה     -כנרת והעמקים  באשכול ,ראש המועצה -אישור נציג הישוב שניר אריש

 

 מתקן דשא סינטטי לקהילה)"שחבק"(: -תב"ר .5
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 :סינטטי דשא מגרש ר"תב -ביצוע 

 .נוספים מקורות- ₪ 78.000,   םמשרד הפניו טוטו-₪ 600.000 מימון: 

 ד.אושר פה אח    -  "שחבק"(מתקן דשא סינטטי לקהילה)  -ביצוע תב"ר

 

מתקדמים של התכנון לבנית מעון חדש מצב המבנה הקיים רעוע מאד ולכן אנו בשלבים  -מעון יום
 כיתות. 3מול אולם הספורט  , מבנה עם 

 . צריך לדאוג להיתר מהועדה ולאחר מכן נקבל את הכסף.₪ מיליון 3 -עלות המעון כ

 התמ"ת מאשר לבנות את המעון , רק בסטנדרטים גבוהים.

 המדינה רואה שמתחילים בפרויקט, הם עוזרים לך להתקדם.  -שניר אריש

 : שרד החקלאותמ

מכירה  -מנהל המחוז של משרד החקלאות והצוות שלו באו לביקור, קבלנו תקציב לשוק איכרים
 ישירה. כמו כן, העלנו את בעיית הדירים וביחד נסינו למצוא פתרון ותוכנית כדי 

 להוציא את הדירים למקומות מרוחקים יותר מהתושבים. 

החקלאות , למצוא מקומות אפשריים להעביר לשם  משותף למועצה למשרד 18.4.19נקבע סיור ל 
 את הדירים שלא יהיה מטרד סביבתי ולשפר את איכות החיים לתושבים

 בת הדירים במיוחד. ניקח יועץ לתחום הזה.בקרהמתגוררים 

 תלונות רבות של תושבים בנושא זה.ם מבקש לציין שישנ -שלמה חליווה

 ות, פועלים למזער עד כמה שניתן , אם צריךכן ידוע לי , מקבלים הרבה תלונ שניר אריש

 נזמן גם את איכות הסביבה.

 

 

 הלוואה: אישור - ₪ 800.000 בסך ר"תב .6

 מ. הפנים . עשינו התאמות, חלק מתוכנית התייעלות - 800,000₪ תב"ר הלוואה  -יוסי נבעה

 סקר נכסים   ₪ 402,000   -שר לנו הלוואהיא

 מצ'ינג מ.התחבורה . ₪ 316,704

 שיקום חזות העיר. ₪ 81,296

 

 נא אישורכם לתברים הנ"ל 

                        

 –, שאתה מסוגל לשלם חלק מהסכום, בלי זה מענק זה שאתה צריך להשקיע מכיסך  -שניר אריש
 אי אפשר לזכות בפרויקטים.

 קודמים , שלא ₪ 450.000בקשתי כסף ואז נאמר לי שלא משכנו  -לדוגמא בנושא הרווחה

 כי לא היה את המצ'ינג , ההשתתפות שלנו. -ניצלנו אותם

מידה. אנהיה מועצה  2020היום אנו פועלים בכל הכיוונים והאפשרויות , כדי שיהיה לנו כסף, ב 
מנהל המחוז ,שעוזר ומסייע ליבנאל, כפרויקט שלו בשיתוף עם השר  –מבקש להודות לבועז יוסף 

 דרעי.
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 החלטה:

 אושר פה אחד -וכן התברים הנ"ל  ₪ 000.800הלוואה בסך אשרור 

 

 

 גלעד קרמר  יוצא מהדיון   רזניק:/קרמר למשפחת הקצאה .7

לחלוקת הקרקע.  רמי קרמר מסביר את מהות בקשתו לאישור המועצה -משפחת קרמר/רזניק
ירשה עם בנות גני יבנאל, אנחנו בתהליך של פרצלציה על אדמה שאשתי  -בנו שכונה מזרחית

 23חלקה  17359גוש  האבן שפה , זה הגבול. דודות שלה. ה

 מה עושים באדמה? -סולימן משה

 מ' לאורך השפה. 55והמועצה תקבל  ,דודותהבנות רק חלוקה בין  -רמי קרמר

 החלטה:

 למעט גלעד אושר פה אחד   -אישור המועצה לביצוע החלוקה

                             

                : ₪ 250.000 -בסך יבנאל ס"למתנ ערבות חידוש .8

 למועצה המקומית יש ערבות אישות למתנ"ס, המועצה מתקצבת אותו, המועצה -שניר אריש 

 .ד יו"ר המתנ"ס עושה עבודה מדהימהערבה לחובות המתנ"ס. גילע

 החלטה:

 אושר פה אחד    - סלמתנ" ₪ 250.000 בסך של  ערבותאישור חידוש 

 

 :₪ 244.150 -שיפוץ  "בית מלכה" .9

 פנינו לבית הספר ושאלנו אותם לגבי הצרכים שלהם והם הגישו לנו את בקשתם -שניר אריש

 .₪ 244.000 -לפי הצרכים של בית הספר. עלות השיפוץ , כ

 החלטה:

 אושר פה אחד  –  ₪ 244.000 –עלות השיפוץ של " בית מלכה"  תב"ר אישור

 

 

 :תקציב גרעוני  708,841ע"ס  2019ותקציב אישור תוכנית התייעלות  .10

.  2019תקציב  –משרד הפנים ישב אתנו מספר פעמים, בדק את תוכניות ההתייעלות  -שניר אריש
רוצים להכיל  לא אישרנו את סוגיית החוב של המתנ"ס, ,  ומצד שנינו את התוכנית מצד אחדכעיד

 אותו בתוכנית.

לפטר עובדים ומצד שני יש איסור לקלוט  -תוכנית ההבראה המקומית, גרמה לי פרפורים בבטן
 עובדים חדשים במקומם. 

יקבלו מענק הסתגלות, כמה  63תוכנית התייעלות מעודדת פרישה מרצון, עובדים מעל גיל 
 חודשים ומפנה את תפקידו למשהו אחר.

 נה לאנשים שמרצונם רוצים לפרוש.בתוכנית הבראה, אי אפשר לקלוט עובד אחר. נפ
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 פרישה רק בהסכמת העובד.  -עזר כהן

 החלטה:

 פה אחד  אושר 2019ותקציב  , ההתייעלותתוכנית  אישור

 

 :אנשים פרטיים על קרקע חקלאית –בקשה לגידול קנביס  .11

פונים בבקשה לאישור גידול קנביס בישוב , מחייב אותנו להעלות להצבעה  חקלאים -יוסי נבעה
 בישיבה לאישור חברי המועצה.

 אנחנו בעד כל מי שמעוניין, זה יהיה מאובטח ויש פיקוח מחמיר מאד בנושא. -שניר אריש

 בל אישור .יאבשלום בן צור ק

 זה לא אמור להיות בישוב. -שלמה חליווה

 .רוחק מהישובזה יהיה מ -שניר אריש

 .זה יהיה חייב להיות מרוחק מהישוב, כדי שלא יהיו בעיות -סולימן משה

 לא רואה בזה סיכון, המדינה מחמירה מאד במתן אישורים. -שניר אריש

 מקווה שייתן פרנסה לישוב.  -סולימן משה

 אומרים שכן, מקווה מאד, אנחנו לא נתנגד. -שניר אריש

 החלטה:

 אושר פה אחד -  גידול הקנביס אישור

 :מגרש תעיזי שמואל -קופת חולים לאומית .12

צריך לבדוק את הנושא בצורה יסודית.  -ארז העלה טענות של הסדרי תנועה וחניות -שניר אריש
 היזם הוא מאיר אלימלך.

 בישיבה הבאה נעדכן , יהיו לנו פרטים יותר אחרי שארז יבדוק את הנושאים החשובים.

 לא נקלקל פרנסה לאף אחד. -נמשיך הלאהבמידה והכל יהיה בסדר, 

 יכול להיות מבורך במידה והכל יעשה בצורה מסודרת וחוקית. -גילעד קרמר

 נושאים מעבר לסדר היום :

 :משרד התחבורה  -תחנת אוטובוס .13

 ₪ 47.200 -קבלנו אישור ממשרד התחבורה לתחנות אוטובוס על סך-יוסי נבעה

 החלטה:

 אושר פה אחד    - תחנות אוטובוס אישור ביצוע 

 

 ₪ 400.000בסך  2019  –תקציבי פיתוח  .14

אנשים  -שאתם רואים, גרוע מאד . ישנם נזילות קשותכפי מצב מבנה המועצה ,  -יוסי נבעה
 מחליקים, המדרגות קרסו וישנה סכנה בטיחותית לעובדים ולבאי המועצה.

 לא נעים להגיע למקום שכזה. הנושא בתכנון.

 מליון שקליש לנו  -שניר אריש
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 החלטה:

 דפה אח אושר  -  מתקציבי פיתוח מבנה המועצה שיפוץ תב"ר  אישור

 

 

 שונות: .15

 מוקד: -

 .בנושא המוקד, יש אפשרות להוריד אפליקציה)מראה לכולם ( ולפתוח קריאה -יוסי נבעה

 מציע להכין מגנטים למקרר. -גילעד קרמר

 ומהירה יותר. התושבים, בצורה יעילהשמח שהנושא של המוקד יעיל ומשמש את  -שניר אריש

 תאורת רחובות "לדים": -

 יתחיל לעבוד בשבוע הבא, מגרש כדורסל בוצעה העבודה. " הלדיםתאורת " קבלן  -יוסי נבעה

 ובכניסה ליבנאל ממשיכים בכל הישוב , כולל שני שלטי לדים בכניסה ליבנאל מכיוון סמדר

 טלפון את הכתובית, בידיים של המועצהמכיוון הגורן שלט גדול שיכול לעדכן דרך 

 גם אחזקה של מרכזיות חשמל, תאורה לשלוש שנים.

         שנים קדימה, הרחוב הראשי יואר בתאורה מיוחדת בגוון של כחל . 3תחזוקה  -מרכזיות

 בעיית בטיחות: -הידרנט עלי באר -

 דרנט, השייךילילדים שנפצעו ממתקן ה תהמועצה בעיה בטיחותי יהעלו פה חבר -שניר אריש

 לעלי באר, מבקש מגלעד את התייחסותו לנושא.

התחלתי לתחום את המקום, רק הקבלן לא סיים את הקירות תומכים, החומר ישנו.  -גלעד קרמר
בשנה הקרובה בונים בריכה בהר, ישנו שטח . הבריכה תשרת את כל יבנאל והמתקן יתבטל 

 לחלוטין.

 סכנה חמורה לילדים. –בקש כמה שיותר מהר מ -סולימן משה

 

 ארכיון המושבה: -

 הארכיון של המושבה פונה מתכולתו והועבר ליד לבנים. -מבקש להעלות נושא חשוב

 לא מזלזל במטרה , אבל מציע לבדוק את הנושא , צריך לתת כבוד לעבר של המושבה.

 ומצאנו שם מזרקים.הארכיון היה מוזנח ומלוכלך , נכנסים לשם ילדים  -שניר אריש

 חושב שצריך להפעיל את בית יד לבנים יותר. רוצים לפתוח שם מקום להעצמה נשית.

 ראוי לכבד את בית יד לבנים ולקיים בו מופעים ומפגשים לא רק פעם בשנה.

 מעוניין להכין אותו לזכרו של אריה אברמסון ז"ל. -בית המורים

 ולקיים בהם אירועים ומפגשים . , אפשר לשפץישנם מבנים עזובים ולא מטופחים

 לפני שנים אישרנו שיפוצים . -סולימן משה

 אפשר היה לעשות ארכיון. -גילעד קרמר

 ארכיון יותר מתאים בבית יד לבנים. -שניר אריש
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  שניר מבקש להודות לכולם ומאחל חג שמח לחברי המועצה, העובדים והאורחים

****** 

  הישיבה ננעלה.

 

______________    ________________ 
 שניר אריש   דיצה צעירי                                             

 ראש המועצה     גזברית המעוצה


