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 91/81 – 61מליאה מספר   ת פרוטוקול ישיב
 

 בחדר הישיבות.  ט תשע"  סיוןב כ"ט  2.7.19 -ה שלישיביום  התקיימה
 

 ראש המועצה                         זיו דשאמר  משתתפים:  

 מ.מ. וסגן ראש המועצה  מאיר ואנונו מר  

 חבר מועצה                          בועז יגרמר  

 חבר מועצה  מר אריה פולק  

 חבר מועצה   מר דודו ברנס                  

 חבר מועצה   מר מאיר ליאני                          

 חבר מועצה    ונרר יהודה ב מר 

 חברת מועצה  גב' קרן איילי                          

 חברת מועצה  גב' צילה רשף 

 חברת מועצה  גב' פנינה סלומון  

 חבר מועצה  ך מר צחי ברו 

 חבר מועצה  מר אלי אבוטבול  

   

 מועצה  תחבר   גב' משכית לאופר הצטרפה: 

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 גזבר המועצה  מר אבי הוסמן  

 מבקרת המועצה  עו"ד הילה כהן  

 מהנדס המועצה  מר ישראל בן ישראל  

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

   

 זכר נפטרים   •

 ראש המועצה. דיווחי  •

 

 לסדר יום:  ותהצע

 א. בטיחות בדרך שרה.  –מר אריה פולק 

 פרסומי המועצה לאירועי קיץ. ב.                       

 מאבק באסדת הגז. ג.  –מר מאיר ליאני 

 ד. בית ספר תיכון המושבה.   
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 סדר יום:

 גב' יסמית דקל. –  2018דו"ח שנתי, פניות ציבור  –דיווח   .1

 שלב ג'. ₪63, גינון חלקה   35,000ע"ס  1924  תב"ר .2

 ₪, הנגשת כיתות אקוסטיות. 180,000ע"ס  1925תב"ר   .3

 ₪ דשא סינטטי לבי"ס החורש.  35,000ע"ס  1926תב"ר   .4

 . 4/18דו"ח כספי  -דיווח  .5

 אישור הקצאת לעמותת אלעד.  .6

 למל"ת.   ותאישור הקצא .7

 עדכון חוזה חכירה בי"ס יעבץ הישן. .8
 

 

 30.6.19 –  1.6.19את זכרם של הנפטרים מיום  ראש המועצה מעלה 

נמר ברוך, דהן אוגריאטי חדוה, סטפאנוב גדז'דה, זלצמן גטלדה, פורטוגלי ורדה תרצה,  

 רובנר עליזה.

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

 

 * דיווחי ראש המועצה 

 

קליין, אבי  ראשית אבקש להודות לחברי קבינט הגז, אביגדור –עתירה מאבק הגז  •

ברילנט, יגאל הקר, עו"ד עומר בנצבי, עו"ד שירי פרידמן ולעובדי המועצה עו"ד  

יוסי ברזלי, טליה מבור, אבי הוסמן ויעל שחם על פעילותם המורכת בתחום מאבק 

 חשוב זה.

שנית  בחנו  ,בנושא הבג"ץ הבטחוני, לאחר שהמועצה הצטרפה עם רשויות נוספות

הייתה שלא נכון יהיה להשתתף בו או לכל הפחות   את הנושא בקבינט והמסקנה

להוציא ממנו את הדו"ח הבטחוני. פנינו בנושא לשומרי הבית והם בחרו להמשיך 

עם הבג"ץ. לאור דחיפות הדברים קיבלתי החלטה שיש לפעול ליציאה מהבג"ץ אם 

לא מקבלים את עמדתנו המקצועית. בחרתי במודע לא לפרסם את הנסיבות בציבור  

הוצגו לשומרי הבית(, דווקא מתוך רצון למנוע פגיעה בבג"ץ המוגש. בפגישה )הם 

שהתקיימה טרם הבג"ץ הובהרה לשומרי הבית עמדת המועצה כמו כן הוגדר כיצד  

ומהו ניהול הסיכונים בדיון  תידי ע שלא יפגע הדו"ח הבטחוני לצורך שימו

 הסכמות אלו  קיבלתי החלטה להישאר בבג"ץ.   רהמתוכנן. לאח

מחלקת הנוער ברשות טל שיין שעושה עבודה טובה מאוד  –תקינות נוער  אות •

 תקינות מחלקת הנוער.    אותתקבל את 

 יעלה לדיון בהמשך. –מתחם גבעת עדן  •

  למרות השמועות הטעיות הציבור העובדות הן אלו: –צו המיסים   •

. משרד הפנים 4%, אישרה תוספת של עד תהמועצה במסגרת תוכנית ההתייעלו

היתה  2019הציע ערכים גבוהים יותר לעליית הארנונה. בפועל התוספת לשנת 

 שנקבע על ידי המדינה.  0.32%בתוספת המנגנון האוטומטי של   3.68%

 העלייה הינה לפי המנגנון האוטומטי לכל הרשויות בשיעור של  2020לשנת           

        2.56% . 
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תקבל מרמ"י ויעלה לאישור המועצה. ה  –ץ הישן "הרחבת חוזה שימוש ביעב •

מועדון  ,אפשר לגוון את הפעילות בתחום הקהילה למען הציבוריהרחבת השימוש 

, מרכז לצעירים, בית מלאכה קהילתי ועוד. במקביל עמותת זמאריןח.צ.ב במסגרת 

 מקומות.   45 –  40  -מתוכנן מגרש חניה בן כ

 ,של ניהול תזרים מזומניםבשלב  ,אצל הספקים הנמצאים בעבוד –גני משחקים  •

ב העצמאות/תש"ח, עליה ומלכי ישראל והצללות בחלומות וקנים ברחתמ יותקנו

 ב ראובן ומתקני כושר. ורבעון אחרון יבוצע הגן ברחבובפארק המושבה. 

רה יצאה לגמלאות,  ש ,ה לשרה לרמן על עבודתה המסורהדתו –ניהול בתי הספר  •

יוצאת   ,מנהלת פלך ,החיטה. ברכה דביר שתנהל את בי"סברוכה הבאה אלה קרט 

לשבתון, תמי קציר מנהלת החורש הודיעה במפתיע על בקשה לסיים את תפקידה. 

 מאחלים לה בהצלחה וכמובן תודה על פעילותה בשנה זו. 

בתים יחל ממחצית יולי. בתים ראשונים שיסקרו יהיו  100פיילוט  –סקר נכסים  •

זה. ראשוני כלל בפילוט יקשו גם להילה בשל ראש המועצה ושל הגזבר. חברי הנה

 עובדי מועצה.  ובנוסף מנהלי מחלקות 

 הנכסים הראשונים. 100כל חברי המליאה  מסכימים להיות בפיילוט של  הערה:

 סקר כל עובדי הרשות.  ימאיר ואנונו מציין שבשלב הפיילוט לדעתו צריכים לה

ודות בבית ספר התיכון.  אמורים להתחיל ביצוע עב 3.7.19 -ב –הנגשה פרטנית  •

 בשלב מאוחר יותר.  תותקןמעלית 

כונית, תיכון בנות  יברכות לבוגרי י"ב מתיכון המושבה, ישיבה ת –סיום כיתות י"ב  •

ימו ישס  םפלך, תיכון קשת, בוגרי מסלול הילה, בוגרי שפיה וכל הלומדים והבוגרי

 . כיתה י"ב בבתי ספר מחוץ למושבה.  בהצלחה בכל אפיק בו תבחרו

  30הוועדה המחוזית קבעה כי אין מקום לתוכנית זו והיא לא תופקד. יש  –עדן אין  •

 יום לערעורים. 

השופט אברהם אלייקים דחה  את העתירה וציין לטובה את פעילות  –זכרון טוב  •

ות ואת תקינות ההליך. את אמירותיו ביחס לעותרים ובכלל ניתן אועדת ההקצ

 ברי המליאה. לראות בהחלטה שהועברה לידי כל ח

להתנהלות ההליך המשפטי   םדון בהתאית הקצאהה  - בית כנסת בחלומות תהקצא •

 אליו פנו חלק מהמתפללים בבית הכנסת.   
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 הערות לפרוטוקול: 

 .17/19  – פרוטוקולחבר המועצה מאיר ואנונו להערת 

 

 באופן הבא:  17/19מבקש לתקן את פרוטוקול   –מאיר ואנונו  

 

 ₪ שלב ראשון בבניית תוכנית הגנה מפני שריפות   35,000ע"ס  1919תב"ר  - 2סעיף ב

 יתווסף: 

 ביקשתי שיהיה מכרז. –מאיר ואנונו  

 

 החלטה: 

   התוספת המבוקשת מאושרת פה אחד.

 

 . 16/19אין הערות לפרוטוקול 

 

 משכית לאופר מצטרפת לישיבה.  •

 

 

 הצעות לסדר מר אריה פולק: 
 

 .בטיחות בדרך שרה .א
 

 ציר דרך שרה הינו ציר מרכזי בין שכונת מול היקב ושכונת רמת צבי.  -פולק אריה 

 מעקה הפרדה.  נדרש על האי תנועה ילדים חוצים את הכביש 

 

 הצעת החלטה: 

מהנדס המועצה יבצע בדיקה לצורך התקנת מעקות בטיחות במקטעי הכביש הרלוונטי  

 דרש. יולהביא לישיבת המליאה הצעה לתב"ר ככל שי

 

 טה: החל

 מאושר פה אחד לעלות לסדר יום.

 

 

,  בהזדמנות זו מבקש להוסיף לדיון את סוגיית דרך החירום של רמת צבי –מאיר ליאני 

  לכיוון דרך אהרון. צריך להסיר את האבנים שחוסמות את יציאת החירום רחוב הלל יפה, 

, כיום יש של תושבי רמת צבי בעת פינוי חירום . מדובר בבטיחותשהוצבו באופן לא חוקי

 סה בשבת.י ניתן לסגור את הכנ .יחדות דיור 147רק כניסה ויציאה אחת לשכונה ונוספו  

נערך סיור במקום, ילדים רבים עוברים משם כל בוקר, יש לחסום את   –משכית לאופר 

 הגישה לכביש.
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ן פנימי מול  ומדובר בהצעה לסדר שלא צריכה לבוא לדיון אלא במסגרת די  –צילה רשף 

 נדס המועצה. בהצעות לסדר צריך להביא נושאים שקשורים למדיניות. מה

 ניתן לערוך במקום סיור נוסף.  –זיו דשא 

מול המהנדס. בכל מקרה  נושא שאפשר לסגור לא נכון להביא למליאה   –אלי אבוטבול 

 .לסוגייה שקשורה לבטיחות  לא נתנגדאנחנו 

 

 החלטה:  

אריה עם  יערך סיור בקצה דרך הלל יפההצעת ההחלטה מאושרת פה אחד, בנוסף לכך 

 . מהנדס המועצהפולק, מאיר ליאני ו 

 
 

 .פרסומי המועצה לאירועי קיץ .ב

 

אחרי שהבנתי מהדובר את אופן   מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום –אריה פולק 

 . הפרסום

מתוך ההצעות שאני   אני מבקש להוסיף הצעה נוספת לסדר יום לאור זאת  –מאיר ליאני 

 .הגשתי

 .לישיבה שהופץ ו חלק מסדר היוםיהצעות לסדר שלא ה הוסיףלא ניתן ל –יוסי ברזלי  

 

 

 :מאיר ליאני הצעות לסדר 

 

 דיון במאבק באסדת הגז.  .ג

 

 .מאבק באסדת הגז נושא מבקש להביא לדיון את  – מאיר ליאנימר 

 

את המאבק להרחקת האסדה בחצי  2019-מועצה מקומית זכרון יעקב תקצבה ב .1

   ₪.מיליון 

עמותת שומרי הבית מובילה את המאבק להרחקת האסדה מזה שנתיים לפחות  .2

מקומית זכרון יעקב  המועצה הלפחות מ  100ולמעשה באמצעיה הדלים עשתה פי 

 . שהנפגעים העיקריים הם תושבי זכרוןכ

רשויות מקומיות   פרצ בטחוני אליו הצטרפו מס"עמותת שומרי הבית הגישה בג .3

 . כולל זכרון יעקב

ח בטחוני בעלות של עשרות  "דרש וקיבל דו  ,י ראש המועצה"ט הגז שהוקם עקבינ .4

 . אלפי שקלים מתקציב המועצה

באמצעות הרשתות החברתיות הופץ היום לראשונה לכלל האזרחים מכתב מיום  .5

ראש המועצה כי החליט להסיר את זכרון יעקב כעותרת  בו מודיעה 16.6.19

 . צ הבטחוני"גבב
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זרקא במחאה על -ה המועצה המקומית ישיבת מליאה בג'סר אלפני כחודש קיימ .6

הצהיר הצהרות בהן ציין את  ,הקמת האסדה בקרבת החוף כאשר בישיבה זו

 . תו למאבקוב ימחו

המכתב שפורסם היום סותר לחלוטין את הצהרותיו פוגע פגיעה במינהל תקין   .7

את   ומנמק  ,חברי המועצה באופן מסודר  תמעצם העובדה שאין הוא מעדכן א

 .פוגע באחדות המאבק ומחליש את המאבק ,החלטתו שהיא החלטה בהסתרה

 

 הצעת החלטה: 

לחייב את ראש המועצה להחזיר את זכרון יעקב כעותרת ולנמק לחברי המועצה  .א

  י משיכת העתירה"צ הבטחוני ע"מדוע הוא פועל נגד הבג

 .ספי ציבורלדווח למליאה על הוצאה בסעיף זה כדי למנוע ריסוק השקיפות לגבי כ  .ב

 

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד לעלות לסדר יום.

 

  בפניי על כך שהעתירה  ומקומית פרדס חנה כרכור התלוננ המועצה ה  יחבר –מאיר ליאני 

או  ברגע האחרון ללא כל דיון  נמשכהשהוגשה על ידי המועצה המקומית זכרון יעקב, 

לא לקבל  המועצה שמדובר במאבק קיומי. מבקש מראש עדכון חברי המועצה. ידוע כי 

מצד . מבקש שקיפות והתייעצות עם חברי מועצה ללא הודעה מוקדמת תכה קריטיהחלטה 

על טופס ניגוד  הגז קבינט הגז. טרם הוחתמו נציגי באסדות מאבק כל הקשור ל ב המועצה 

  .. צריך לעשות שימוש מושכל בתקציב שעומד לזכות המאבקעל פי נוהל יועצים  עניינים

מדובר במאבק של התושבים, התארגנויות חיוביות, לא נערך דיון במשרד   –יהודה ברונר 

להביא  צריכיםחייבים להמשיך במאבק,  קיים קושי בדיונים בבתי משפט אולםהבטחון, 

. מכבד את השיקולים המקצועיים לסגת אבל מבקש במאבקבעיקר אחדות ומשהו חדש 

הכח שמניעה את המאבק. להיות חלק מ השכלפי חוץ להראות חזית אחידה. המליאה צריכ

 מזיהום האויר.נסבול זכרון יעקב נתפסת כמובילת המאבק. כמובן שגם כתושבים 

  המלווה,  מקצועיהצוות ל , שירי פרידמן, הקר מודה לחברי מאבק הגז, יגאל –זיו דשא 

שופטי בית המשפט העליון היו  ., לגזבר ולמנהלת מחלקת איכות סביבהיועץ משפטיל

והיה חשש שיקבעו  בעתירה מהווה חלקהדו"ח הבטחוני  ,בנושא השיהוי הים באמירנחרצ

למשוך את העתירה   תיביקש לגביו מסמרות שלא ניתן יהיה להשתמש בו בהמשך ההליך.

של שרי הבטחון  הםלדבריגם . בית המשפט העליון התייחס שנוצרה  תהבעייתיו בגלל 

והוא אינו   שאין מסמכים שתומכים באמירות נאמרבוגי יעלון ואביגדור ליברמן ולשעבר, 

. בכל הקשור להשתתפות הרשויות יכול להתבסס על נתונים שאותם הגדיר כרכילות 

אני נמצא בכל המקומות   כל רשות תפעל לפי הבנתה.האחרות נציין רק מה אנחנו עושים, 

אני  . יהתייחסות כלל לשיוך מפלגת , פועל יום יום בנושא ואיןהאפשריים לניהול המאבק 

שרד  מ יברים נחרצים בנושא בוועידת האנרגיה האחרונה בנוכחות בכירדהוא זה שנשא 

ובתקינות מלאה בכל הבחינות תהליכי העבודה של הקבינט מנוהלים כנדרש האנרגיה. 

תקציבים. בכל ישיבת מליאה אני מדווח על הפעולות. ניתן לפנות  ה רכש והמבחינת נהלי ו

 וצאות התקציביות לנושא.לגזברות לגבי פירוט של הה

 



 7 

 

 

 

ניגוד   סוגייתלטפל ב. מבקש והביטול בוטל היות והדברים כבר נעשו - מאיר ליאני

חברי   3צוות מצומצם של להקים . מבקש על פי נוהל יועצים היועמ"ש באמצעותעניינים ה

 לקבלת החלטות קריטיות.   ברשות ראש המועצה, מועצה 

 

 החלטה: 

קבינט הגז /ועמ"ש יבדוק את סוגיית ניגוד העניינים של היועציםהנושא ירד מסדר היום, הי 

  .והרכבו

 

 

מעמד בית הספר תיכון המושבה ביחס להחלטת מליאה להעבירו לניהול רשת    .ד

 חינוך. 

 

 מציג את ההצעה לסדר.   –מאיר ליאני 

 

 . מליאת המועצה הקודמת הצביעה בעד העברת תיכון המושבה לניהול חיצוני .1

ניהול  כי ודמת התקבלה על סמך נתונים כלכליים הקובעים החלטת המליאה הק .2

 .התיכון מתבצע באופן גרעוני של למעלה משני מיליון שקל בשנה

 . נבנה כאשר איום העברת התיכון מרחף מעל בית הספר 2019תקציב  .3

 .חלפה יותר משנה ואין בפני המליאה הנוכחית נתונים כלשהם לגבי מצבו הכלכלי .4

 

 הצעת החלטה: 

 

 .החלטת המליאה הקודמת בדבר העברת התיכון לניהול חיצוני ביטול .א

 . קבלת נתונים כספיים לגבי מצבו של בית הספר .ב

מינוי צוות הכולל את הגזבר ויועץ ארגוני חיצוני כדי לעמוד על מצבו האמיתי של  .ג

 . כ לעתיד המושבה"המוסד החינוכי החשוב כ

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד לעלות לסדר יום.

 

התיכונים לרשתות  ניהול את להעביר על חודו של קול אחד, הוחלט  – מאיר ליאני

. הנתונים לא היו מבוססים. ההחלטה נשארה תלויה באוויר. האם היא עדיין חיצוניות

ובנקודת זמן   ? לא צריך למשוך החלטות כאלה לאורך זמן ? האם התיכון הבריא רלוונטית

 . , הגיע הזמן לבטל את ההחלטה4/18 וברבעון 2019קריטית זו, ולאחר שעיין בתקציב 

העברת ניהול התיכון עלה לדיון מיוחד, אישור תקציב המועצה עבר על חודו   –צילה רשף 

של קול בתנאי שהעברת הניהול יעבור לרשת חיצונית. צויין שהתיכון גרעוני, ראש 

לא צריך לבטל את ההחלטה   המועצה הבטיח להעביר את הדו"ח של היועץ החיצוני.

 קודמת אבל צריך לקבל נתונים מעודכנים. ה

צריך להתייחס מעבר לצד הכלכלי גם לצד הפדגוגי. צריך לבדוק משמעויות   –קרן איילי 

 השפעה על המורים.
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  . 2020 כי יעברו לניהול חיצוני החל משנתדתיים דובר היכונים התלגבי  –פנינה סלומון 

יש שיקולים לפני מעבר לרשת  פית, המערכת הכס לוקח זמן לאיזון  ,יש גידול טבעי

 בתי הספר הדתיים.  אתלהוסיף בהחלטה גם מבקשת  חיצונית. 

התקבלה החלטה, אין סיבה לבטל את ההחלטה אבל צריכים לקבל את תוצאות  –צחי ברוך 

 קבל החלטה.נואז , נבחן את דו"ח היועץ . היה שיקול כלכלי ופדגוגיעבודת הצוות

עבור, הפן הכלכלי ירד מהפרק, בית הספר מצליח פדגוגית.  המהלך לא י - אלי אבוטבול

 צריכים לקחת אחריות על החינוך בישוב כנ"ל לגבי תיכון פלך. 

  אין ספק שמדובר בבית ספר מוצלח בכל הפרמטרים הפדגוגיים, יש מעורבות  –זיו דשא 

, קהילתית, ההורים שותפים לעשייה, נערכה בדיקה, הצוות המקצועי בחר יועץ מקצועי

  נבנה תקציב, לצוות היה מנדט לפעול. נוהל משרד החינוך למעבר לרשת חיצונית השתנה 

בסמוך לחודש מאי ונאלצנו ללמוד את הנהלים החדשים, הגזבר השתתפף לפני כחודש 

ויותר  ביום עיון בנושא, כמו כן יועץ מקצועי הוציא דו"ח. בודקים את התהליך, יש  

נכון לבטל את ההחלטה זה חלק מתוכנית ההתייעלות   יתרונות וחסרונות לכל המהלך. לא

 מול משרד הפנים. מבקש להמתין לאחר קבלת כל הנתונים. 

    היה גרעון, יועץ הכין דו"ח, משרד החינוך שינה את הכללים. –אבי הוסמן 

 

 להלן הצעת החלטה מעודכנת: 

  לרבות  יהחלטת המליאה הקודמת בדבר העברת התיכון לניהול חיצונהשהיית  .א

 .הדתיים םהתיכוני

 . קבלת נתונים כספיים לגבי מצבו של בית הספר .ב

מינוי צוות הכולל את הגזבר ויועץ ארגוני חיצוני כדי לעמוד על מצבו האמיתי של  .ג

 . כ לעתיד המושבה"המוסד החינוכי החשוב כ

 

מבקש לאשר שבישיבת המליאה הבאה הבקשות המוצעות בהצעת ההחלטה   –דשא זיו 

 ק מסדר היום.יובאו לדיון כחל

 

 החלטה: 

 כחלק מסדר היום של המליאה הבאה. יובא  פה אחד תמאושר הצעת החלטה  

 

 

 מחדר הישיבות. ים יוצאוצילה רשף יהודה ברונר  •

 

 סדר יום:

 

 גב' יסמית דקל.  –  2018דו"ח שנתי, פניות ציבור  –דיווח  .1

 

 .רות ניתן לפנות לממונת פניות הציבור לקבלת הבה דו"ח מוגש לחברי המועצהה
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 שלב ג'.   ₪63, גינון חלקה   35,000ע"ס  1924תב"ר   .2

 

 יש צורך להשלים תשתיות גינון ברחוב התות.  –זיו דשא 

 

 החלטה: 

שלב ג', מקור  ₪63 עבור גינון בחלקה  35,000ע"ס  1924מאושר פה אחד תב"ר 

 תקציבי חיוב גובלים.

 

 

 ₪, הנגשת כיתות אקוסטיות.   180,000ע"ס  1925תב"ר   .3

 

תות לימוד ושני גני ילדים י כ 4לקראת שנת הלימודים הקרובה נדרש להכין  –ו דשא זי

 לקליטת ילדים עם ליקויי שמיעה.

 

 החלטה: 

₪ עבור הנגשת כיתות אקוסטיות, מקרנות   180,000ע"ס  1925מאושר פה אחד תב"ר 

 המועצה.  

 

 ₪ דשא סינטטי לבי"ס החורש.  35,000ע"ס  1926תב"ר   .4

 

 ס החורש, ישנו משטח בו קיים צורך בדשא סינטטי. בביה" –זיו דשא 

 

 החלטה: 

₪ עבור דשא סינטטי בבי"ס החורש מכספי   35,000ע"ס  1926מאושר פה אחד תב"ר 

 הפיס. 

 

 צילה רשף נכנסת לחדר הישיבות. •

 

 . 4/18דו"ח כספי  -דיווח  .5

 

שאלות  מציג  קיבלנו את הדו"ח לפני יומיים ויש צורך ללמוד את הדו"ח. –מאיר ליאני 

 לגזבר.

  5.2, נקבע כי הגרעון יעמוד על סך של 2018על פי תכנית ההתייעלות לשנת  –אבי הוסמן 

מליון ₪ בלבד, נציין כי יתכנו שינויים   2.244 -מראה גרעון של כ 4/18מליון ₪. רבעון 

עד סגירת דו"ח מבוקר. ההפרשים נובעים בעיקר מבעיות תקצוב בין הכנסות והוצאות  

 הנושא נמצא בבדיקה מחלקת החינוך.  ,וךמחלקת החינ 

 מבקש הבהרות כיצד השפיעה הקיטון בגרעון על תפעול התיכונים במושבה.  –מאיר ליאני 

 ממליץ לשבת עם מאיר ליאני לתת הסברים בנושא.  –אבי הוסמן 

דה יהדו"ח מבטא את פעילותה התקינה והנכונה של המועצה בנושא הכספי ובעיקר עמ –זיו 

 . תנית ההתייעלוביעדי תוכ 
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 אישור הקצאת לעמותת אלעד. .6

 

ועדת ההקצאות השלימה את בחינת בקשת העמותה והעבירה את המלצתה   – יוסי ברזלי 

שלב  מדובר כרגע בכל החומר שהיה בפני הועדה חולק כחלק מסר היום. למליאת המועצה. 

ההקצאה נביא את חוזה , ככל שתאושר על ידי המליאה בקשת ההקצאה, לפני אחרון

 .  לאישור. הבקשה הינה להפעלת גן שפתי

נכון  מדובר בגן אשר נותן שירות לילדים בישוב ומחוץ לישוב זה מספר שנים.  –זיו דשא 

יעקב. מבקש לציין בהחלטה כי תינתן עדיפות  ילדי זכרוןהם  9 ילדים,  12מתוך לשנה זו, 

 בנות. גם בנים ויעקב וכי הגן יקלוט גם לילדי זכרון 

בהמשך לילדים לעבור למערכת  מאפשר הטיפול בו מדובר בגן מקסים ש –סלומון  פנינה

 . רוצה לבקש שהגן ימשיך להיות מעורב.החינוך הרגילה

 מבקש הבהרות בכל הקשור לאופן עבודתה של ועדת ההקצאות.  –מאיר ליאני 

ים זכו לשבחהם ציין כי ועדת ההקצאות מורכבת מגורמים מקצועיים בלבד ומ –זיו דשא 

וועדה וזאת בפסק הדין בנושא בקשת ההקצאה  ה על אופן תפקוד ברהם אלייקיםמהשופט א

 . טובזכרון  עמותת של 

 .ומסביר את אופן פעולת הוועדה משיב –יוסי ברזלי  

 

 החלטה: 

כי הפעילות במקום ירשם ההקצאה לעמותת אלעד מאושרת פה אחד. בחוזה ההקצאה 

 8הינה לתקופה של , ההקצאה לדי זכרון יעקבתינתן עדיפות לי  ,בנותללבנים ו תשמש 

 .שנים

 

 למל"ת.  ותאישור הקצא .7

 

ועדת ההקצאות השלימה את בחינת בקשת העמותה והעבירה את המלצתה   –יוסי ברזלי 

למליאת המועצה. כל החומר שהיה בפני הועדה חולק כחלק מסר היום. מדובר כרגע בשלב  

ת ההקצאה, נביא את חוזי ההקצאה לפני אחרון, ככל שתאושר על ידי המליאה בקש

 : שלושה מתחמים שונים של עמותת מל"תמדובר בלאישור. 

, בית ספרילדים, גן , צורי אליהוברחוב  ישיבה לצעירים, 14ברחוב הלל יפה ילדים גני 

   .20ברחוב הלל יפה  י"ב -לבנות ט' מוסד חינוך

 

 החלטה: 

 שנים. 25לתקופה של   ןהינ ותת פה אחד ההקצאו לעמותת מל"ת מאושר  ותההקצא
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 עדכון חוזה חכירה בי"ס יעבץ הישן.  .8

 

י. החוזה המעודכן יאפשר להשתמש במתחם  "חוזה המעודכן מול רמ מציג את ה –זיו דשא 

 ולא רק כמתחם חינוך. שונים  רגם לצורכי ציבו

  מבקשת להוסיף הבהרה שבית ספר יעבץ הישן מיועד גם לצורכי דת. –פנינה סלומון 

של חוזי המנהל, צרכי דת הם חלק מוגדר   1מציין כי בקטגוריה מס'  -זיו דשא  

 מהשימושים. 

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד.החוזה מול ר.מ.י 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 רשם: דני ביתן

 זיו דשא                              דני ביתן                                               

 ראש המועצה                       מזכיר המועצה                                             

 

 

 העתק: חברי המועצה 

 נוכחים           

 נים, חיפה גב' רוממה תמאם, קצינת מחוז, משרד הפ           

 31043חיפה  4394משרד מבקר המדינה, אגף ה', ת.ד.           

 

 


