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 19/22– 61מספר  שלא מן המניין מליאה  ת פרוטוקול מישיב
 

 בחדר הישיבות.  ט תשע"  באב ו"כ  27.8.19 -ה לישישהתקיימה ביום 
 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                       משתתפים: 

    מ.מ ראש המועצה מר מאיר ואנונו                          

 חבר מועצה  מר אריה פולק  

 מועצה חברת  לה רשףצי גב' 

 חברת מועצה  ' קרן אייליגב 

 חבר מועצה   מר דודי ברנס                        

 חברת מועצה  משכית לאופר גב'  

 חבר מועצה  יגר בועז מר  

 מועצה  חבר נר יהודה ברומר  

 מועצה  תחבר גב' פנינה סלומון  

 חבר מועצה  מר מאיר ליאני 

   

 חבר מועצה  טבול מר אלי אבו חסרים: 

 חבר מועצה  מר צחי ברוך  

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 מהנדס המועצה  ישראל בן ישראל 

 גזבר המועצה  אבי הוסמן  
 

 סדר היום:

 נגישות.  -₪  1,287,000 -₪ ל 120,000 -ב 1601הגדלת תב"ר   .1

 פות.  בניית תוכנית הגנה מפני שרי₪ שלב ראשון ב 41,000ע"ס  1919  תב"ר .2

 הנגשת כיתות אקוסטיות.  -₪  310,000 -₪ ל 130,000 -ב 1925הגדלת תב"ר   .3

 ₪ להקמת במה בפארק המושבה.  130,000ע"ס  1930תב"ר   .4

 ₪ לשיקום קיר תומך ברחוב העבודה.  68,000ע"ס  1932תב"ר   .5

 . 38ינוי תב"ע בהתאם לתמ"א ₪ לש 176,000ע"ס  1929תב"ר   .6

 לועדת הנהלה.רופו של מר מאיר ליאני ר ציאישו .7

 שינוי הרכב ועדת מכרזים.      .8

 . 1/19פרוטוקול ועדת הנחות  –דיווח   .9

המאבק להרחקת אסדות הגז ולמניעת הזרמת קונדנסט ליבשה, פניית חבר המועצה  .10

 יהודה ברונר. 

אישור מינויו של מאיר ליאני כנציג שני לדירקטוריון תאגיד המים מעיינות     .11

 (.2001די מים וביוב א' לחוק תאגי 61סעיף ) מקיםהע
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 דיווחים:

 

של  פליטה, רשיון עסק מנהל המחוז. ביום חמישי ישיבההיתר  –מאבק הגז  •

 עיון. דו"ח השפך זמין ל צוותים מקצועיים.

 

   –ור תעשייה משותף  אז  •

 

 התנגדות המועצה בהתאם להחלטת המליאה. הוגשה  –גבעת עדן  •

 

עדכון לגבי כיתות שמע  שים.מונגה מקצועית. בתי הספר  ודעבבוצעה  –גשה הנ •

 תוך שבוע. 

 

 לבנות יש מתחילים  –מבנים יבילים  •

 

   –ואחד   0קדימות   •

 

ת ומעברים. כדי לאפשר עמית אדר במעקב. יש פתרונ הפרדת  –סגירת חללים  •

 לימוד בתוך קוטלי ביה"ס. 

 

שיוצאת  חנה סקרביטון ויצמן. מבקש להודות ל לימור  –מנהלת ספריה חדשה  •

 . לגמלאות

 

 . יונתן מרציאנועת אלכוהול וסמים יתפקיד מנהל  נמ •

 

 גזם ואשפה. לפנויקבלן נקיון חדש   •

 

, אירועי קיץ עמותת זמאריןרבה במדרחוב, מודה לפעילות  –אירועי קיץ  •

 .בפארק

 

  מודה על עבודתו. פורש. –ישראל בן ישראל  •

 

 אריה פולק יוצא מחדר הישיבות.  •
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 נגישות.  - ש"ח 1,287,000 -₪ ל  120,000 -ב  1601הגדלת תב"ר  .1

 

על מנת לבצע את העבודות   1601מבקש להגדיל את תב"ר  –ישראל בן ישראל 

 .ר שצורף לחברי המועצההמפורטות בניי

 

 החלטה: 

עבור   ₪ 1,287,000-ל 120,000 -ב 1601מאושר פה אחד הגדלת תב"ר 

 . קרנות הרשותמ .נגישות

 

תוכנית הגנה מפני ₪ שלב ראשון בבניית   41,000ע"ס  1919  תב"ר .2

 שריפות. 

 

מפני שריפות וזאת לאור  יישוביתורך להכין תוכנית הגנה צאת ה מציג  – דני ביתן

דרישת נציבות הכבאות. תוכנית זו תאפשר גם לקבל אומדן כספי לעלות הכוללת  

 .למיפוי שטחים בלבד שלב א'של יצירת הגנה. מדובר ב 

ת שריפות בטיפול עלת באופן שוטף למניע מבקש לציין כי המועצה פו –א דש זיו

 .בשטחים ברחבי הישוב

 

 החלטה: 

תוכנית  עבור שלב ראשון לבניית ₪ 41,000ע"ס  1919ר מאושר פה אחד תב"

 . מקרנות הרשות .הגנה מפני שריפות

 

הנגשת כיתות   -₪   310,000 -₪ ל  130,000 -ב  1925הגדלת תב"ר  .3

 . יותאקוסט

 

 -ד כונמצא כי נדרשים ע .אומדנים הגישאקוסטי יועץ  –ישראל בן ישראל 

 . להתאמות ₪ 70,000 -הנגשה ועוד כל  ₪ 60,000

 

 החלטה: 

עבור   ₪ 310,000 -ל ₪ 130,000 -ב 1925מאושר פה אחד הגדלת תב"ר 

 . תנות הרשו קרמ .ת אקוסטיותהנגשת כיתו 
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 מושבה.  ה בפארק המב₪ להקמת   130,000ע"ס  1930תב"ר   .4

 

  "ר מ 125 -הקים במה קבועה בגודל של כבכוונת המועצה ל –ישראל בן ישראל 

 . ת במות מעתפעולה זו תביא להוזלה בעלויות משתנות בהקמ . בפארק המושבה

 

 החלטה: 

, מאיר ליאני, צילה רשף, דשא, מאיר ואנונו, משכית לאופר, בועז יגרזיו  –בעד 

 . , דודו ברנסרנ ו פנינה סלומון, יהודה בר

 איילי. קרן  –נמנעת 

 

 .ההקמת במה בפארק המושבעבור  ₪  130,000ע"ס  1930ר אחד תב" מאושר 

 . יס או קרנות הרשותמפעל הפמקור תקציבי 

 

 ב העבודה. לשיקום קיר תומך ברחו ₪ 68,000"ס ע 1932תב"ר   .5

 

, יש חשש שיקרוס בחורף  יש קיר תומך הגובל במדרכה –ישראל בן ישראל 

 .ירלחזק את הק ים מחייבים את המועצהב. החוקורהק

 

 החלטה: 

 .לשיקום קיר תומך ברחוב העבודה ₪ 68,000ע"ס  1932ר מאושר פה אחד תב"

 . נות הרשותקרמ

 

 . 38ב"ע בהתאם לתמ"א  י תינו₪ לש  176,000 ע"ס 1929תב"ר   .6

 

ע. . יש להכין תב"38לות לתמ"א  למגב  77,78בעקבות פרסום  –ישראל בן ישראל 

 . מקרנות הרשות .₪ 176,000  -התב"ע כת ו לע

 

 החלטה: 

 . 38תאם לתמ"א ב"ע בהלשינוי ת ₪ 176,000ע"ס   1929ר  מאושר פה אחד תב"

 

 . ישיבותדודו ברנס יוצא מחדר ה ק חוזר לחדר הישיבות*אריה פול 

 

 

 אישור צירופו של מר מאיר ליאני לועדת הנהלה.  .7

 

 .מאיר ליאני מצטרף לועדת הנהלה – זיו דשא

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד צירופו של מאיר ליאני לועדת הנהלה.
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 שינוי הרכב ועדת מכרזים.      .8

 

יש ולקואליציה, ליאני לועדת הנהלה  הצטרפותו של מאירלאור  –יוסי ברזלי 

 ועדת מכרזים.אופוזיציה ב נציג  לשנות את הרכב הועדה כך שיהיה

 

 החלטה: 

ועדה, מאיר חבר  –ברונר יהודה "ר הועדה, יו - ואנונומאיר  –הרכב הועדה החדש 

 פה אחד.מאושר  – ר ועדהליאני חב

 

 . 1/19פרוטוקול ועדת הנחות   –דיווח  .9

 

 

יית חבר נדנסט ליבשה, פנהמאבק להרחקת אסדות הגז ולמניעת הזרמת קו .10

 המועצה יהודה ברונר.

 

תן, הפקת הגז באסדת לווי מפעלבעוד שבועות ספורים תחל הקמת  –יהודה ברונר 

עקב על הפלטפורמה שכבר הוקמה על אפם וחמתם של תושבות ותושבי זכרון י

יה בעלת יכולת הפקת גז כפולה משל אסדת תמר  והאזור כולו. אסדת לוויתן תה

הפועלת מול חופי אשקלון ואשדוד ופולטת רעלים מסרטנים לאויר ולים בכמויות  

סדת לוויתן תהיה כל התעשייה בישראל גם יחד. אשל הפליטות גדולות סך ה

ן וכיווני הרוח  קרובה לזכרון יעקב כדי מחצית מרחקה של אסדת תמר מאשקלו

ישובנו יהפוך להיות סכנה לחיי ילדינו  יך שהאויר אותו ננשום בבאזורנו יגרמו לכ

 ולחיי החולים, המבוגרים ורבים אחרים.

 המועצה המקומית זכרון יעקב באמצעות ראש המועצה ובעלי התפקידים בה,

במשך השנים האחרונות בלעצור את הקמת אסדת לוויתן בסמוך כל כך  הכשל

ן יעקב כמושבה שתמשיך ליהנות מאויר וכשלה בשמירה על סביבת זכרו בנוישויל

. הים יהפוך רעיל ומסוכן לחייםמ. אויר הים הצלול ממנו אנו נהנים נקי מרעלים

ועדה לשמירה על בבולחוף, הציבורי לדיון  המועצה המקומית לא שלחה נציג

את נבחרי הציבור על  אשר התקיים בשבוע שעבר, ואף לא עדכנה  הסביבה החופית

יע הנוגע לענייננו עומד להתקיים. בכך נאמרה אמירתה של זכרון  כך שדיון מכר

החלטות הולחוף בנוגע להקמת אזור תעשייה  אילו היא מקבלת אתיעקב כ

חובה מוסרית על  יתהיזמן שהב ,בנוישויפטרוכימית קילומטרים ספורים מערבית ל

להשבית כליל את הישוב כצעד מחאה, ראש המועצה וכל בעלי התפקידים במועצה 

 ולארגן הפגנת המונים מול הועדה.

על תושבי זכרון   אירוע כמו זה חוזר על עצמו שוב ושוב והתחושה קשה מאוד.

ילך יהיו כלל  יעקב לדעת שאירוע כגון זה וקודמיו לא יחזרו שוב וכי מעתה וא

די נבחריו, בכך שבים מיוצגים היטב בנושא המאבק לחיי הדורות הבאים על יהתו

 . שהמועצה תקבל את הצעת ההחלטה הבאה
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החלו לנהל האזרחים ולא הרשויות.  להרחקת האסדה המאבק את  –מאיר ליאני 

 מועצה ההפקת הגז. ה הקשורה לחברמ תרומה  המועצה אזורית חוף הכרמל קיבל

שהובטח לנו בבחירות  לצערנו וכפי לא מסייעת למאבק. חוף הכרמל ורית אז ה

לה, ן לא ראוי, לרבות ראש הממשהממשלה "מרחה" את המועצה באופהאחרונות, 

. המגזר עיני הציבורמאיר את  פךדו"ח הש. שר האנרגיההשר לאיכות הסביבה ו

.  האקולוגי הצפוי והעלו לכותרות את האסון ההתנדבותי עשו את רוב הרעש

, אנחנו נמצאים פעילויות שונות מימוןתקציב וב ב רשויות שכנות גם לא מסייעות

  הנושא נמצא על סדר היום הציבורי. תודות לשומרי הביתו לבד במאבק.כמעט  

המועצה  פומבי. ניתן לפרסם באופןיים שלא מהלכים משפטנדרשים  –זיו דשא 

 .שומרי הבית שבה שליהיה אירוע בפארק המופעילה בנושא. 

 

 הצעת החלטה: יא את להקרמבקש  –יהודה ברונר 

של כל דכון שבועי המועצה המקומית מחליטה כי ראש המועצה יהיה אחראי על ע

ה  נבחרי הציבור במועצה, אשר יכלול את פירוט הצעדים אותם ביצעה המועצ

רועים בק להרחקת אסדות הגז והקונדנסט בשבוע החולף, ואת כל האיבנושא המא

רוב, כולל אירועים אותם מתכננת המועצה  הצפויים בנושא המאבק בשבוע הק

מקומיות בעניין, ישיבות  ואירועים עליהם יודעת המועצה, בכלל זה ישיבות ועדות 

שרדי ממשלה, , ישיבות בממחוזיות בעניין, ישיבות ועדות ארציות בענייןועדות 

ונכון הציבור להביא לייצוג הולם , על מנת לאפשר לנבחרי 'דיונים משפטיים וכו

 הציבור באירועים אלו.של 

 

 החלטה: 

 .איילי  ןרוק רשף , צילהסלומון פנינה  ,ברונר יהודה –בעד 

 . ליאנימאיר יגר, בועז  לאופר, משכית ואנונו, ולק, מאירפדשא, אריה זיו  –נגד 

 

 ההחלטה לא מאושרת.הצעת 

 

 יבות.ר הישמחד יםיוצאומאיר ליאני פנינה סלומון  •
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יג שני לדירקטוריון תאגיד המים אישור מינויו של מאיר ליאני כנצ   .11

 (. 2001א' לחוק תאגידי מים וביוב    61סעיף  ) מעיינות העמקים

 
 

 ים מעיינות העמקים.צורך למנות נציג נוסף לתאגיד המאת המציג  – זיו דשא

 

 החלטה: 

ההחלטה  מעיינות העמקים.  דיג תאל של מאיר ליאני שר פה אחד הצטרפותומאו

 .לתאגיד  תועבר לידיעת
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 רשם: דני ביתן 

                                                         דני ביתן                                               מאיר ואנונו                                                

 המועצה  מזכיר                 המועצה   ראש .מ.מ                                         

 רי המועצה העתק: חב

 נוכחים           

 מחוז, משרד הפנים, חיפה  נת, קציגב' רוממה תמאם          

 31043יפה ח 4394מדינה, אגף ה', ת.ד. משרד מבקר ה          


