פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 15-20
מתאריך 26/10/2020
נוכחים:
מר יצחק קשת – ראש המועצה
שני גרינברג – סגנית ראש המועצה
יוחאי פרג'י – סגן ראש המועצה
גיל פישר – חבר מליאה
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עו"ד אורון משה – יועץ משפטי (נוכח בזום)
מר מורדי בן שמעון – ראש אגף ביטחון (נוכח בזום)
מר עודד סלע – ראש אגף ת"ל (נוכח בזום)
גב' ניצן דמתי – ממלאת מקום ראש אגף פנאי וקהילה (נוכחת בזום)
גב' אור גולני – מנהלת המחלקה לנוער וצעירים (נוכחת בזום)
הגב' אורית מסמי – יועצת הרשות לענייני קבורה (נוכחת בזום)
מר איתי העצני – עוזר מנכ"ל (נוכח פיסית)
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אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  14-20מתאריך .01.10.2020
אישור תבחינים לתמיכות בתנועות נוער וארגוני נוער לשנת התקציב .2021
אישור תב"ר מס'  483עבור תחזוקת גינון  -מכספי הרשאת משרד הבינוי והשיכון.
אישור תב"ר מס'  484עבור סלי סיוע לרשויות מקומיות בשל הוצאות חריגות בגין משבר
הקורונה ,מכספי הרשאת משרד הפנים.
תיקון החלטת ההצטרפות לאיגוד הערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל.
אישור הצטרפות הרשות המקומית חריש לבית העלמין האזורי קיסריה.
אישור 'חוק עזר לחריש (מודעות ושלטים) התשפ"א – .'2020
אישור החלפת חבר וועדת הקליטה שעזב את העיר ומינוי חבר וועדה חדש.

 .1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  14-20מתאריך 01/10/2020
החלטה :מאושר פה אחד
 .2אישור תבחינים לתמיכה בתנועות נוער וארגוני נוער לתקציב 2021
בפני חברי המליאה הונחו מבעוד מועד המלצות וועדת התמיכות לתבחינים למתן
תמיכה כספית ע"י הרשות לתנועות נוער וארגוני נוער לשנת התקציב .2021
מנהלת המחלקה לנוער וצעירים – אור גולני  -הציגה את המלצות הוועדה לעשות
שינויים מינוריים בלבד בתבחינים של תקציב  ,2020לאור הרצון לשמר מצד אחד את
השוויון בין התנועות ,ומנגד – להמשיך ולתת סיוע לתנועות חדשות שנכנסו לפעילות
בשנת  ,2020וסבלו מקשיי הפעילות שיצר משבר הקורונה.
הודגש כי תבחינים אלה מאפשרים לרשות לתמוך בפעילות הנוער החשובה בעיר – של
תנועות נוער וארגוני נוער .כמו"כ הובהר כי אלה הם רק תבחינים למתן ניקוד שעל פיו
יחולקו כספים כשיוקצו ,וטרם נקבע מהו הסכום שיוקצה בתקציב הרשות (אם בכלל)
בכל אחת מן הקטגוריות הללו.
חברת המליאה שני גרינברג ביקשה הסבר בדיוק כיצד באה השוויוניות לידי ביטוי.
אור גולני מנהלת המחלקה לנוער וצעירים הציגה כיצד נעשה תיקון שיצר איזון
בתבחינים באופן שבו ניתן ניקוד גם לטובת מספר חניכים גדול יותר כדי להיות הוגן
בהוצאה פר חניך וגם בגין היותה של תנועה חדשה כדי לחזק תנועות שנכנסו בתחילת
 2020וסבלו מאירועי הקורונה.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את התבחינים למתן תמיכה כספית לתנועות נוער וארגוני
נוער לשנת התקציב .2021
מאושר פה אחד.
 .3אישור תב"ר  483עבור תחזוקת גינון ,מכספי הרשאת משרד הבינוי והשיכון
בפני חברי המליאה הונחה בקשה לפתיחת תב"ר חדש מס'  483בסך  ₪ 711,000מכספי
משרד הבינוי והשיכון .התב"ר מיועד לתחזוקת גינון בעיר ומקור הכספים הוא במשרד
הבינוי והשיכון ,כמתואר בטבלה:

גזבר המועצה הדגיש כי התקציב הזה אינו מכסה את הצורך של העירייה.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פתיחת תב"ר  483בסך של  ₪ 711,000שמקורם בכספי
משרד הבינוי והשיכון ,עבור תחזוקת גינון.
מאושר פה אחד.

 .4אישור תב"ר  484עבור סלי סיוע לרשות בשל משבר הקורונה ,מכספי משרד הפנים
בפני חברי המליאה הונחה בקשה לפתיחת תב"ר חדש מס'  484בסך  ₪ 133,755מכספי
משרד הפנים לשם סיוע לרשות למטרות שונות בתקופת הקורונה ובגינו של משבר זה.
חלק מן המטרות הנזכרות הן עלויות גדולות יותר של הרשות בשל הצורך בהגברת
אכיפה ,בהוצאות בגין רכישת ציוד מיגון והיגיינה ,הפעלת מתשאלים לקטיעת
שרשראות הדבקה ,והגברת הקשר של הרשות עם התושב בתקופה זו .כאמור ,התב"ר
יעמוד על  ₪ 133,755כמתואר בטבלה:

ראש הרשות והגזבר ציינו כי התקציב לא מכסה את הוצאות הרשות בעת המשבר.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פתיחת תב"ר  484בסך של  ₪ 133,755שמקורם בכספי
משרד הפנים ,עבור סלי סיוע בגין הוצאות עודפות של הרשות בתקופת משבר
הקורונה.
מאושר פה אחד.
 .5תיקון החלטת ההצטרפות לאיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל
במליאה  10-20שהתקיימה בתאריך  27.07.2020אישרה מליאת המועצה את
ההצטרפות של הרשות לאיגוד הערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל .עם זאת,
נתבקשנו מצד האיגוד לתקן את ניסוח ההחלטה כפי שנכתבה בפרוטוקול ,בשני
תיקונים קלים:
א .תיקון שם האיגוד וכתיבתו באופן מלא ומדויק.
ב .מחיקת התעריף שצוין (שהיה תעריף לשנת  2020בלבד) וציון תחת זאת
שהמועצה מאשרת את התעריף שיוחלט במליאת האיגוד מעת לעת.
כזכור ,במליאת חודש יולי הונח בפני חברי המליאה הסבר שבו פורטו התועלות של
הצטרפות לאיגוד הערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל ,בהתחשב בהיותה של
הרשות המקומית רשות חדשה שלא מצוידת באמצעים ובכוח האדם לטפל בעניינים
הללו .כמו כן ,הונח בפני חברי המליאה מסמך המפרט את התשלום הנדרש באופן שנתי
כדי להיות חברים בארגון ,תשלום שתעריפו נקבע מעת לעת ע"י מליאת האיגוד ,ועמד
בשנת  2020על  ₪ 2.3לתושב.
במליאת יולי ,שמספרה היה  ,10-20סקר ראש אגף ת"ל מר עודד סלע את היתרונות
של הצטרפות לאיגוד הערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל ,אשר נותן שירותים
של אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה וחיבורים לתהליכים אזוריים שמשפיעים על
חריש .כמו כן צוין במליאה  10-20כי האיגוד הנ"ל נותן טיפול בעסקים ,טיהור שפכים,
רעש ,ניטור זיהום אוויר וכו' – וחוסך הרבה כסף לרשות .נוסף על כל זאת ,צוין כי ללא
הצטרפות ,הרשות היתה צריכה להקים יחידת איכות סביבה – שהיא יחידה יקרה
מאוד ,המצוידת במכשור יקר מאוד ובכוח אדם מקצועי שיקר מאוד להחזיק אותו
באופן עצמאי ,בוודאי עבור עירייה צעירה כחריש.

במליאה הקודמת נדרש ראש האגף מר עודד סלע לענות על שאלות חברי המליאה –
בין היתר ציין כי הפעולות מרגע ההצטרפות לאיגוד הערים לשמירת איכות הסביבה
שרון-כרמל לא עולות כסף לרשות מעבר למה שישולם באופן שנתי ,וכי משרד הפנים
מעודד מאוד את ההצטרפות לאיגוד הנ"ל  -נותן שירותים ומתעדף גם לפי זה.
החלטה (מתוקנת):
מליאת המועצה מאשרת את ההצטרפות לאיגוד הערים לשמירת איכות סביבה שרון-
כרמל ,ואת התשלום הכרוך בכך ,אשר תעריפו יוחלט מעת לעת במליאת איגוד הערים
לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל.
מאושר פה אחד.
 .6אישור הצטרפות חריש לבית העלמין האזורי בקיסריה
בפני חברי המליאה הונח החומר מבעוד מועד .ראש הרשות הציג את חלופות הקבורה
הקבועות העומדות על הפרק ,כולל יתרונותיהן וחסרונותיהן ,והציג את החלופה
שהומלצה על ידי הגורמים המקצועיים כחלופה העדיפה:
 .1החלופה העדיפה :הצטרפות לבית העלמין האזורי בקיסריה ,שבה תוכל הרשות
בטווח מוערך של השנתיים הקרובות בלבד להתחיל בקבורה של מתי הרשות באופן
עצמאי ,בחלקה של הרשות .חלופה זו ,במודל הכלכלי שלה ,תאפשר לממן את
הפיתוח העתידי שיידרש ,ותאפשר מיצוי מקסימלי של הכספים שהוקצו להקמת
פתרון קבורה ע"י משרד הבינוי והשיכון מלכתחילה .זו חלופה נגישה באופן יחסי
מבחינת תחבורה ציבורית ויש צפי אף לעשות זאת בקלות יתרה כיוון שהיא
משרתת רשויות נוספות מהאזור.
 .2חלופת הקמת בית עלמין מקומי בתחומי העיר ,ב"-פאזה השנייה" של הפיתוח
של העיר ,היא חלופה שאין לה צפי מבחינת לוחות זמנים בשל תלות של חלופה זו
בתקציב מדינה ובהיותה תלויה בשלב הבא של פיתוח העיר שאין כרגע צפי מתי
הוא אמור לקרות (כיוון שאין תכנית מאושרת לבניית בית עלמין במרחב התכנון
של העיר) .כמו כן ,זוהי אפשרות שצפויה להיות יקרה מאוד מבחינת פיתוח וככל
הנראה ,המודל הכלכלי לא יאפשר לממן את שלבי הפיתוח הבאים שיידרשו בבית
העלמין ,מה שידרוש מהרשות "להכניס יד לכיס".
 .3חלופת הקמת בית עלמין אזורי משותף עם המועצה האזורית מנשה ,אפשרות
שהיא קרובה מבחינה גיאוגרפית ,אך נגישה פחות מבחינת תחבורה ציבורית,
ונתקלה בקשיים עצומים כספיים ואחרים בשיתוף הפעולה הנדרש עם המועצה
האזורית מנשה ,מה שתקע אותה לזמן רב .זו הייתה האפשרות המקורית שיצרו
עבורה תכנית במשרד הבינוי והשיכון ,והיא טרם התממשה בשל קשיים אלה.
בנוסף על כך ,בשנה האחרונה נוצרו גם קשיים בקבורת מתי העיר בבית העלמין
הנוכחי של מנשה עקב דרישות של מוא"ז מנשה לגבי בית העלמין העתידי ,מה
שהכריח את הרשות לפנות לפרדס חנה הסמוכה ,לפתרון קבורה אלטרנטיבי.
כמו כן ,בפני חברי המליאה הוצג תשריט בית העלמין בקיסריה והוצגה מפה של
המיקום הצפוי; הוצגו היתרונות הרבים של אפשרות זו – תחבורה ציבורית משמעותית
יותר ,צפי להתממשות בזמן הקרוב ,ניצול מקסימלי של כספי הרשות המוקצים
למטרה זו ע"י משרד הבינוי והשיכון ,ומודל כלכלי שיאפשר מימון עצמי של הפיתוח
העתידי של בית העלמין ,ללא הוצאת כסף נוסף מכיס הרשות.
ראש הרשות הדגיש כמה חשוב שניזהר בכספי ציבור וכמה חשוב שהכסף יושקע בחיים
ולא במתים.

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את הצטרפות חריש לבית הקברות האזורי בקיסריה.
מאושר פה אחד.
 .7אישור 'חוק עזר לחריש (מודעות ושלטים) התשפ"א – '2020
בפני חברי המליאה הונח 'חוק עזר לחריש מודעות ושלטים התשפ"א –  ,'2020אשר
מסדיר את כל השילוט בתחום הרשות והפיקוח עליו ,החל מבטיחותו ,עבור בחזותו,
צורתו בכפוף לעקרון חופש הביטוי ,וכלה בתכנו.
ראש אגף ת"ל הסביר כי חוק זה בא להחליף חוק את חוק העזר הישן הוא 'חוק העזר
לקציר-חריש (מודעות ושלטים) התשנ"ח –  '1997שהיה חוק מיושן שלא נותן מענה
לצרכי המועצה בשנת ( .2020לשם הדוגמא ,בחוק הישן לא היתה התייחסות לשילוט
אלקטרוני ,לא התאפשרה מניעת שילוט במידה ושילוט זה מסנוור את משתמשי הדרך,
ולא היה איחוד של התעריף המשולם על שילוט חוצות) .החוק החדש מתקן ומסדיר
את הליקויים והחסרים שבחוק הישן ,באופן שישפר את יכולת הרשות לנהל ,לאכוף
ולהסדיר את תחום השילוט והמודעות במרחב הציבורי  -לרווחת תושבי העיר ולטובת
הסדר הציבורי.
לפיכך ,ובהתאם להנחיית המחלקה לחקיקת המשנה במשרד המשפטים ,כיוון
שהשינויים הנדרשים במחוק הישן הינם שינויים מהותיים ,על מליאת הרשות לבטל
את החוק הקודם ולאשר חוק חדש ומעודכן – הוא החוק המונח בפני המליאה כעת.
חברות המליאה שני גרינברג ועידית ינטוב ביקשו שהיועמ"ש ייתן סקירה נוספת על
מהות החוק בחיי התושב .והיועמ"ש סקר שוב את השינויים שהחוק הזה עורך במצב
הקודם ,ונתן שוב כדוגמא את הכנסת השילוט האלקטרוני לחוק ,ויצירת דיפרנציאציה
בין מודעות ושילוט ,איסורים על שילוט על גרוטאות רכב ,פרסומים המהווים עבירה
או סותרים את חוקי התכנון והבנייה ,איסורים על שלטים שמהווים הטרדה לרבים
והצמדת האגרה למדד המחירים לצרכן .היועמ"ש ציין כי כמובן שיחד עם החוק
תיקבע מדיניות אכיפה של החוק שלא תפגע בחופש הביטוי ,אך תמנע פגיעה ברבים.
לבקשת חברי המליאה סקרו עודד סלע ואורון משה את התעריפים החדשים ,ולשאלת
חברי המליאה שנבעה מדאגה לעסקים בתקופת הקורונה – ציינו כי תאריך תחולת
החוק בפועל יהיה רק ב 1-לינואר הראשון לאחר אישור החוק וכניסתו לרשומות –
כלומר שבסבירות גבוהה – תחולת החוק תהא החל מה.1.1.2022-
החלטה:
 .1מליאת המועצה מבטלת את חוק העזר הישן ' -חוק העזר לקציר-חריש (מודעות
ושלטים) התשנ"ח – .'1997
 .2מליאת המועצה מאשרת את חוק העזר החדש שהונח בפניה – 'חוק עזר לחריש
(מודעות ושלטים) ,התשפ"א – .'2020
מאושר פה אחד.
 .8אישור החלפת חבר וועדת הקליטה שעזב את העיר בחבר חדש
חברי המליאה מתבקשים לאשר את החלפת חבר וועדת הקליטה (שהיא וועדת חובה)
מר אליק אסלנוב (ת.ז - )336540299 .אשר כבר אינו מתגורר בעיר – ולמנות תחתיו
חבר חדש בוועדה ,ששמו מר נתן רוטנברג (ת.ז.)341175586 .
חברת המליאה עידית ינטוב הסבירה כי הוועדה צריכה להתקיים באופן מלא ,ולכן
חשוב שיצטרף חבר חדש לוועדת הקליטה.

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את החלפת חבר וועדת הקליטה מר אליק אסלנוב (ת.ז.
 )336540299שכבר אינו מתגורר בעיר ,בחבר חדש – מר נתן רוטנברג (ת.ז)341175586 .
אשר יתמנה במקום מר אליק אסלנוב כחבר בוועדה זו.
מאושר פה אחד.
 .9פרידה מחברת המליאה נגה עוז
ראש הרשות פתח וביקש להודות לנגה עז ,חברת המליאה שעוזבת את חריש ועוזבת
את מליאת המועצה .הוא הדגיש כמה תרמה מזמנה וכמה עבדה קשה למען התושבים
של חריש והודה לה על שירותה למען הציבור בשם כל חברי מליאת הרשות .הוא הדגיש
כמה הוא מצטער על עזיבתה ,וציין כי ברור שמבינים את הסיבה לעזיבתה .כמו כן ציין
שנהנה מאוד לעבוד איתה באופן מיוחד.
חברת המליאה שני גרינברג שיבחה את עבודה היסודית של חברת המליאה עוז ,כולל
עבודתה בתחום השיווק והפרסום ,כולל השלט הכניסה לעיר שהיה לדבריה בדחיפה
של חברת המליאה עוז .כמו כן ציינה את עבודתה בקידום שוויון מגדרי – פורום נשים,
שומרות הסף (לזיהוי אלימות במשפחה) ,ואת נוכחותה ועבודתה באופן כללי ,תוך
שהיא מאחלת לה הצלחה.
חברת המליאה עידית ינטוב ציינה שכואב להפרד ושהיה כיף לעבוד עימה ,ואיחלה לה
בהצלחה .כמו כן ציינה את בעלה של עוז שפעיל בוועדת הקליטה ובתחומים נוספים
ועשה רבות למען קליטת עולים.
חבר המליאה יוחאי פרג'י ציין גם הוא כי לא רק שזה הפסד שהיא עוזבת אלא גם בעלה
שהיה חבר בכמה וועדות .הוא איחלה להם בהצלחה רבה.
לבסוף  -לאיחולים הצטרף חבר המליאה יוסי גולדמן ,שציין את העבודה המשותפת
סביב וועדת הביקורת ,ואיחל לה שתחזור מהר לעיר.
חברת המליאה נגה עוז פתחה ואמרה שזו החלטה לא פשוטה עבורה .היא ציינה כי
הקורונה עשתה שינוי משמעותי מבחינה רגשית ולא רק עניין בריאותי :היא ציינה את
האלימות במשפחה ,את הסגרים והבידודים ,והדגישה כמה חשוב לשים לב לסביבה
ולמתרחש בתקופה זו .היא הסבירה כי הם עוזבים בשל הצורך לעבור קרוב למשפחה,
והגישה כי חריש ממשיכה להיות בליבם ,ושאין לה ספק שעם נבחרי ציבור כאלה
והנהגה כזו – העיר תמשיך ותתעצם – ויהיה מאוד מעניין לחזור .עוז הודתה על אמון
הציבור ,ואמרה כי היא מקווה שייצגה את רצון הציבור נאמנה .כמו כן ציינה כי כניסת
חברת המליאה החדשה ,הגב' פרח קוזחי במקומה ,מרגיעה אותה ,וכי היא מעריכה
אותה מאוד ואת פועלה.
על החתום:
יעקב ישראל נתניהו
מנכ"ל העירייה
___________________
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