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 ״ ביה״ס של החגים ״חנוכה .1

 

ביה״ס של החגים הינו מיזם משרד החינוך אשר מאפשר להקל על   -צילה רשף 

חופשת חג החנוכה   ךלההורים ומאפשר המשך קיום מסגרת לתלמידים במה

ובמהלך חופשת הפסח. לאחרונה לאור השיתוק ברמה הלאומית ובעיית גרעון  

לאומי הוחלט לנייד את התקציב שיועד לבית הספר של החגים לטובת משימות  

 ומטה.  7אחרות. התקצוב שנויד הינו עבור ישובים בחתך סוציואקונומי 

ועל כן נדרש להרחיב את  הכצהרונים בכל מקרה מתוכננים לתת מענה בימי חנו 

 היריעה ולאפשר באופן עצמאי פתיחת שערי בתי הספר והגנים בחג החנוכה. 

 ה׳-ימים ג׳ - 12-26/12/ 24  –תאריכי חופשת חנוכה 

 ב׳-ימים א׳ – 12-30/12/ 29                                

  ת על מנת לעמוד במשימה נדרשת הרתמות של כלל חברי המועצה בסיוע למחלק

 חינוך לעמוד ביעד אותו אנו מנסים לשמר מזה שנתיים.

פתיחת בתי הספר תהיה בהתאם להענות התושבים, ניתן לשקול פתיחה רק לחלק  

 ה׳.-מהחופשה ולא לכולה לדוגמא ג׳

ליום. העלות תכוסה באופן מלא ואף תישען על הוצאות  ₪  40עד  –מימון הורים 

 הצהרונים שבכל מקרה יתקיימו.

 

 : ה טלהצעת הח

״ ״ביה״ס של החגים מועצת זכרון יעקב תפעיל את בתי הספר והגנים במתכונת

 במהלך חג החנוכה וחג הפסח.  

 

 קרן איילי ודודו ברנס מצטרפים לישיבה.  •

 

 . ביה"ס במהלך חנוכה תמבקש לקבל הבהרות לגבי עלות הפעל  –צחי ברוך  

ממשיכים לפעול   םיקיימת בעיה אמיתית של גיוס כח אדם היות והצהרונ –זיו דשא 

לאפשר להצטרף לצהרונים הפעילים.  פנויואין כח אדם נוסף. ניתן על בסיס מקום 

 על ידי בתי הספר ולא ניתן לכפות עליהם מימון.  םהצהרונים מופעלי

באם ניתן להפעיל תלמידים במסגרת מעורבות  מבקשת לבדוק  –צילה רשף 

 חברתית. 

  עובדים לפעילות בתוך מערכת החינוך.  ישנם חוקים בכל הקשור לגיוס –זיו דשא 

 לא ניתן להכניס כל אדם למוסד חינוך. 

 

 : מתוקנת הצעת החלטה

סוגיית בית ספר של החגים ידון במליאה הקרובה ביום שלישי כחלק מסדר היום. 

תקצוב,  ,נושא בהיבט של כח אדםהאפשרויות להפעלת המרים פאנויאן תציג את 

 .וצהרונים קיימים המדינהשתתפות הורים, השתתפות ה

 

 פה אחד. תמאושר הצעת ההחלטה  
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 מגמת ימאות   .2

 

 מציג את הנושא.  –מאיר ליאני 

   המגמה הימית בבית הספר תיכון המושבה נסגרה ע"י מערכת החינוך בישוב  .א

 בתשע"ח. 

 . תלמידים והצלחה בולטת בהשגים לימודיים 30-כ ,למגמה ביקוש רב ב.

 יתה גבייה מהורי התלמידים שאינה מאושרת ע"י   יהמגמה ה תרהטענה לגבי סגי ג.           

 יחידות מקצוע בתחום בית הספר.  5הפיקוח ומתן מענה ללימוד                

  מערכת החינוך למנהל המחוז כפי שנקבע בנוהל   תלא בוצעה פנייה של מנהל ד.

 .פתיחת מגמה ע"מ להחריג את הגביה   

 . 1.11.19 -ה ע"י המפמ"ר עד המגניתנה אפשרות לפתוח את המ ה.

  ואולם טענת ראש המועצה היתה שהמגמות האחרות עלולות להיפגע עקב מעבר     

  צפוי ממגמות אחרות למגמה הימית. בישיבת מליאה בנושא הוחלט כי יגובש     

 מתווה לטובת פתיחת המגמה אך עד כה טרם התקדם הנושא.   

 

קשור כביכול לעובדות  של מאיר ליאני בכל הבקש לציין כי דבריו מ –בועז יגר 

ומדובר בעמדתו האישית בלבד שהעלה בעניין מגמת ימאות , יש לסייגן היות 

 . שאינה משקפת בהכרח את המצב בפועל

 מדוע לסגור את המגמה?  אם יש ביקוש למגמה, –צילה רשף 

צריך להפריד את עלויות רשיון הסקיפר שמייקר מאוד את עלות   –בועז יגר 

 המגמה.

 מגמה חשובה אך העלויות גבוהות במיוחד וחורגות מהמותר.  –זיו דשא 

   לשנות את הצעת ההחלטה. מבקש  –מאיר ליאני 

 

 : מתוקנת הצעת החלטה

את תוצרי ועדת   2020רואר ב פיציג בישיבת מליאת המועצה בהמועצה ראש 

ר מפמ"ר כמו כן יש להיערך מבעוד מועד להכנת תוכנית לימודים לאישוהבחינה. 

 . 2020החינוך הימי ולעדכן את מליאת המועצה בחודש מאי 

 

 פה אחד. תמאושר ההחלטה  הצעת 
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 נוהלי מועצה לקראת הפעלת אסדת הגז   .3

 

מות הזיהום אשר מנוטרות בתחנות  רמתושבים רבים מוטרדים  -צילה רשף 

 שוב בתקווה לקבל תשובות. יהניטור, תושבים פונים אל הנהגת ה

תקופת הרצת אסדת לויתן על פי דיווחי החברה תארך כארבע שבועות, במהלך  

תקופה זו ישנו צפי לפליטות מזהמים בכמויות חריגות וזאת על פי צפי בלבד, יתכן  

פליטה  ים לחומרה וזאת לאור השוואה בין נתוני נו כי ערכים אלו יהיו משמעותית ש

 . ת מקבילותאשר נמדדים באסדו  למדווחים לעומת הערכים בפוע 

 על מנת לאפשר שגרה עלינו לספק לתושבים נוהל מסודר של מקרים ותגובות. 

 

קב"ט  יש נהלים של פיקוד העורף בכל הקשור לאוכלוסיות חלשות,  –צחי ברוך 

 .שים אלהיחהמועצה צריך להיערך לתר

הזיהום מטריד כל אחד מאיתנו, נמצא בקשר ישיר עם מנכ"לי  נושא  –זיו דשא 

אנרגיה. לא הפנים וממשרדי הלקבל תשובות על מנת מנהלי המחוזות המשרדים ו

ממשרדים מידע מנותח המתקבל מוכן לקבל מידע מנובל אנרג'י אלא רק 

ישה שנקבעה לפני גפ. הר זהב בהתייעצות עם עו"דהמאבק מנוהל ממשלתיים. 

מספר שבועות זומנה למחר, יום רביעי, עם מפקד מחוז חיפה של פיקוד העורף, 

 יבה וצוות הקבינט.המועצה, רמ"ט, איכות סבקב"ט צטרפו י

מבקש מהציבור להתייחס רק למידע מוסמך מהמועצה או מגורמים ממשלתיים. 

  המקובלים לפינוי ותהיה התראה למסוכנות זיהומית נפעל בהתאם לנהלים  הבמיד

 .הישוב

להיות  צריך לדאוג שאנשים לא ימותו כמו במפרץ חיפה, צריכים  –יהודה ברונר 

האנשים נמצאים הרגולטור כי כאן ים ונבונים ממשרדי הממשלה והרבה יותר תקיפ

לא יפגעו מתוצרי האסדה גם לא אנרג'י שיכולים לחלות או למות. מנהלי נובל 

  מנהלי המשרדים הממשלתיים.

ולא ניתן לסמוך  יעקב המשרדים הממשלתיים בגדו בתושבי זכרון  –מאיר ליאני 

האתר  ונטי. בקרוב יהיו הרצות של ין לא העביר מידע רלועליהם. הגנ"ס עדי

 שיביאו לפליטה של מזהמים ואין לנו אפשרות לסמוך על הרגולטור. 

להעביר סטטוס   ביום רביעי יש לי ישיבה עם פיקוד העורף בנושא. יכול –זיו דשא 

 לאחר הישיבה.לחברי המועצה  

 

 

 : מתוקנת הצעת החלטה

במהלך ארבעת השבועות   ר יתן מענה לתושבם אשימי 5המועצה תגבש נוהל תוך 

 ים ואילך.  ובהקר

כי מומלץ לפנות את הישוב בלוח זמנים ספציפי אל לנו לחשוש   וימצאבמידה 

 . מהחלטה זו, בריאות התושבים מעל הכל
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 פה אחד. תמאושר טה  הצעת ההחל

 

 

 

 

 

 התנגדות לתוכנית המתאר  .4

 

ם בנושא תוכנית  עותייני דיונים משמנערכו ש 2019 -במהלך חציון ב -מאיר ליאני 

ראשון בו ראש המועצה הזמין את גורמי התכנון אשר הציגו בפנינו   המתאר, דיון

 את התוכנית שבזמנו היתה מקובלת על ראש המועצה. 

רטו הכשלים בתוכנית המתאר וסוכם  ברי האופוזיציה בו פוחאת הדיון השני יזמו 

 ת המתאר. )בהצבעת רוב( כי המועצה תתנגד לתוכני 

רגע זה טרם עודכנו חברי מועצה באשר ד אילנה בראף, עד רה את עו״ המועצה שכ 

להתקדמות תהליך גיבוש ההתנגדות. חשוב לציין כי תוכנית המתאר היא אבן 

 ורים הבאים.שהיסוד לעתידה של המושבה בע

 

 : הצעת החלטה 

בראף ויועמ״ש המועצה תזמן דיון שלא מן המניין בשבוע הקרוב, לדיון תזומן עו״ד 

 באופן מפורט לחברי המועצה . וכלל מהלכי ההתנגדות יוצגו  מועצה

 

לא ברור לי למה   הדיון צריך להיות בדלתיים סגורות ללא תקשורת. –צילה רשף 

 .זיו חתם על התוכנית בוועדה

מדוע משרד השיכון לא הגיש דו"ח שמאי בכל הקשור לערך הכלכלי    –מאיר ליאני 

בשלושים  ₪ לגרעון של מאות מליונים   וי יכניס את המועצהשל התוכנית. השינ

. אין תקנון לתוכנית המתאר הכוללנית. היזם היה צריך לצרף את באותהשנים ה

 . התקנון. דו"ח השמאי הוא קריטי לקידום תוכנית המתאר

ועדה המחוזית. בתפקידי כיו"ר ועדת המשנה של  ויש תקנון באתר ה -זיו דשא 

 להביא לדיון, לא יכול לעצור תוכניות.   כדי  הועדה המרחבית אני חותם על תוכניות

 שניר המבהיר -ץבעקבות החתימה נשלח מכתב ע"י עו"ד ברא –יוסי ברזלי  

כי בכוונת כיו"ר ועדת משנה ולא כראש מועצה ועל המסמכים הינה שחתימתו 

 ת.יו גיש התנגדוהמועצה לה

דוש  חית המועצה ליבוא לדיון במליאהנושא ביום שלישי הקרוב  - זיו דשא

הגיעו  ןחלקלהתנגדות, . גיבשנו עשרות נקודות ההחלטה להתנגד לתוכנית המתאר

ושבים, עו"ד טלי  נשי מקצוע כמו גם מתושבים. מתכננים ביום שני הבא מפגש תאמ

מרכז את  מהנדס המועצה ר המועצה.שמחה תציג את הנושא. הנושא פורסם באת

 החומרים ניתן להעביר אליו מידע נוסף. 

יש ישיבות עם הצוות המלווה כל הזמן, יש קריאה לציבור להגיש  –י  יוסי ברזל

הדרך לא יהיה נכון לנהל אותו כדיון פתוח. שהערות ותובנות. התיק סבוך ומורכב 

י חברי מועצה או כלל  הנכונה היא להעביר כל תובנה לצוות המקצועי על יד 

   לחברי המועצה.בלבד להפיץ טיוטא כמסמך פנימי ממליץ הציבור, 

נוסף  נעביר טיוטא עד סוף השבוע הבא ואז נקבל הערות לקראת דיון –זיו דשא 

 . במידת הצורך
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 הצעת החלטה מתוקנת: 

 -עד הבמליאת מיוחדת יקבע  דיון ,טיוטאלחברי המועצה  רתועב 12.12.19 -עד ה

 טויסטר. -בדלתיים סגורות לדיון יוזמן נציג ממשרד הררי 17.12.19

 

יו דשא, משכית לאופר, בועז יגר, יהודה ברונר, צחי ברוך, פנינה ז  –בעד ההחלטה 

 סלומון, צילה רשף, קרן איילי, דודו ברנס, מאיר ליאני.

  אריה פולק. -נגד 

 ההחלטה מאושרת. הצעת 

 

 הרכבת פאנלים סולאריים. .5

 

מתקיים במספר מוסדות ציבור  הפאנלים הסולארייםתהליך הרכבת  -רשף צילה 

 ם מודאגים מאחר והאינפורמציה לא מפורסמת ושקופה לציבור.הורי ובתי ספר.

שהיו פזורים בין מספר   ריכזתי את כל הנתוניםעם כניסתי לתפקיד  –אהרן דינור 

וצר סיטואציה של לא יכולה להיו צים שנדרשו לתת אישורים לנושאים שונים.עיו

ץ היועחוסר באישורים היות וחברת החשמל לא הייתה מחברת את המתקן. 

הזרמנו את המידע  שמפקח על כל התהליך בנה טבלה הכוללת את כל האישורים.

חד יכול אלאתר. מסמכים לא מונגשים לא יכולים לעלות לאתר יחד עם זאת כל 

אישורי לרבות  ל האישוריםלעבור על החומר ועל כעם מחלקת ההנדסה בתיאום 

 .הנדרשים יועץ קרינה שמאשר את הסטנדרטים

 

 מתוקנת:  לטהלהלן הצעת הח 

 מהנדס המועצה יעביר במייל לחברי המועצה אישורי קרינה וקונסטרוקציה. 

 

 פה אחד.  תמאושר הצעת ההחלטה  

 

  ןקריטריונים ליקיר זכרו .6

 

רת אירוע מרכזי  בשבוע שעבר התקיים טקס יקיר זכרון במסג -צילה רשף 

 הטקס התקיים באולם בית ניר. ית הגיל השלישי. יסולאוכל 

וני לציין כי פרסום האירוע לקה בחסר ותושבים רבים כלל לא ידעו ראשית ברצ

 גלי באופן אישי צרם לראות ייצו ולא התאפשר להם להגיע ולכבד מעמד חשוב זה.

 נשי במיעוט על במת האירוע. 

רת יקיר זכרון יוצגו על ידי ראש המועצה לכלל חברי אבקש כי קריטריונים לבחי

 המועצה. 

 י המכיל קריטריונים נבקש לקבל החלטה: במידה ואין מסמך רשמ

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 : הצעת החלטה 

וועדת יקיר זכרון יעקב תגבש מסמך קריטריונים לבחירת יקיר זכרון אשר יובא 

 . 1.2.2020 -ר מליאת המועצה לא יאוחר מולאיש
 

עדה, חלק מהם לא יכלו להגיע לאירוע. הועדה דנה והרכב לו יש  –זיו דשא 

הייתה בין  צילה רשףאושרו במליאה. ש 2016אפריל בפניות. יש קריטריונים מ 

עדה תחליט על  והו הקריטריונים נמצאים באתר המועצה. במידה והתומכים בהם. 

ודקת  היה פשוט לו גב' רשף הייתה ב הם יובאו לאישור מליאה. םקריטריונים חדשי

 באתר המועצה או מול מזכיר המועצה. את הנתונים 

ההמלצות מגיעות מהציבור, יש פרסום שמזמין את התושבים  –משכית לאופר 

ועדה והוועדה החליטה לאשר את  ולהמליץ לרבות נימוק. כל ההמלצות מגיעות ל 

 הפניות.   כל

 ועדה.וגשתי בדון בקריטריונים שהצריך ל  – מאיר ליאני

 בקשת לשים דגש לנושא המגדרי. מ -רשף צילה 

 הוגשו בפני נתונים לתקנון המעודכן. לא  –זיו דשא 

 

 החלטה: 

 ועדת יקיר זכרון תתכנס לעדכון הקריטריונים שיובאו לאישור המליאה. 

 

 פה אחד. תמאושר ההחלטה 

 

 ת ותושבי זכרון יעקב". קמפיין פרסומי "המאבק לחיים של תושבו .8

יין עה בה המועצה תפיק ותנהל קמפון הצמבקש להעלות לדי –יהודה ברונר 

פרסומי אזורי וארצי, אשר יעלה לסדר היום הציבורי את מאבקם של תושבות  

ותושבי זכרון יעקב לחייהם ולחיי ילדיהם, בצל הסכנה החמורה לעתידנו ולעתיד  

 תחל לפעול.    הדורות הבאים שלנו אם אסדת לוויתן

מטרתו להביא לידיעת הציבור ומי ש ותנהל קמפיין פרס מועצת זכרון יעקב תפיק

רחב באזורנו וברחבי המדינה, כי חיינו וחיי ילדינו הושמו הפקר על ידי אלו  ה

רצוף מחלות וסבל   םגיהינוהאמונים על שלומנו וכי מסיבה זו עלולים חיינו להפוך 

ורחנו ניאלץ אנו, ילדינו וכל בני משפחותינו  בל יתואר, אשר ינבע מכך שבעל כ

שום אויר מזוהם ברעלים אשר ם בזכרון יעקב וסביבותיה, לנעובדיהחיים או 

ידועים כמסוכנים לכל אדם ועל אחת כמה וכמה לאלו הסובלים ממחלות נשימתיות  

 או חלילה מתמודדים עם מחלות ממאירות ומחלות קשות אחרות.  

נו דרך אויר ובדרכים נוספות, כוללים בנזן, טולואן, הרעלים אשר יגיעו לגופי

ידועים כגורמי מחלות של מערכת הנשימה, זן, קסילן וכימיקלים אחרים היל בנאת

מחלות של מערכת העצבים, מחלות דם, לוקמיה וסוגי סרטן אחרים, כמו גם פגיעה 

 במערכות רבות בגוף עד כדי פגיעה בחומר התורשתי. 
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ויים  ה תלשליטה על בריאותינו ונהיעוד וויתן תופעל לא תהיה לנו מרגע שאסדת ל

בטוב ליבם ומקצועיותם של מפעילי אסדת  כמריונטות בחסדי משטר הרוחות ו

לוויתן ובעליה אשר ברצונם יחוסו על חיינו וברצונם יעשו ככל העולה על רוחם  

 באין תמיכה לצרכי הציבור מצד גורמי השלטון ונציגיו. 

ים ואף ספורן דוחק ואסדת לוויתן צפויה להיות מופעלת בתוך שבועות מאחר והזמ

 . בטווח של ימים

 

 את הצעת ההחלטה הבאה:  מציע לקבל

מועצת זכרון יעקב תפיק ותנהל באופן מיידי קמפיין פרסומי אשר יעלה לסדר היום 

הציבורי באזורנו ובמדינה כולה, את העובדה שאסדת לוויתן מסכנת את חייו של 

של  ידית ב שלם במדינת ישראל ויעלה לכותרות את הצורך בעצירה מיישו

תוך מציאת חלופה שלא תסכן את תושבות  העבודות להפעלת אסדת לוויתן, 

ותושבי זכרון יעקב ללא תלות במשטר הרוחות וללא תלות בטוב ליבם 

ומקצועיותם של מפעילי האסדה. תכני הקמפיין, דרכי הפצתו ולוח הזמנים שלו  

מהכספים  ילקחלידיעת חברי המועצה בתוך שבעה ימים. מימון לקמפיין י יובאו

לוויתן וטרם הוצאו, וכן מהפניית משאבים מקרנות אשר תוקצבו למאבק באסדת 

 הרשות לפי הצורך.   

 

לפנות   , אפשר לשקול תחנת ניטורישנן עלויות להקמת נאמר ש –מאיר ליאני 

 פיין הציבורי. ניטור והקמהן עלות תחנות ומ ילתושבים למ

 ₪. 100,000-קמפיין כזה יכול לעלות כ –יהודה ברונר 

. נתוניםבחיתוך על מנת לבצע תחנות ניטור  3דרשות נ כדי לבצע ניטור –זיו דשא 

קמפיין ארצי עלות  ,דובר המועצה הכין נייר עמדה, ן קמפיין שיווקי ארציבעניי

שלושה וערכת בכמ, ועוד מדיה, מודעות פייסבוק, עיתונות, רדיו תשירכהכוללת 

ין יתרות כספיות בכל הקשור למאבק הגז. . אהל חברת הפקלא כול  מליון ₪וחצי 

לפרסום שיכלול  ת מפורטת ני נתקצב סכום נוסף. צריך להגיש תוכ 2020-ב

 האסדה.הפעלת פרסום כזה לא יעצור את  .עלויות כספיות

 לבנות יחד עם  מבקש מהגזבר גיוס מקורות כספיים לנושא. –רונר יהודה ב

    אביעד קמפיין שיעלה מאות אלפי ₪ בלבד.

 לבנות יחד עם מבקש מהגזבר גיוס מקורות כספיים לנושא.  –יהודה ברונר 

    אביעד קמפיין שיעלה מאות אלפי ₪ בלבד.
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צריך להשקיע את המשאבים במאבקים המשפטיים. המדיה נשלטת על  -צחי ברוך

 נעשו מהלכים להעלאת הנושא לידיעת הציבור.  האסדות. ידי בוני 

 כל מאבק משפטי צריך גם קמפיין ציבורי תקשורתי.   –ר יהודה ברונ 

 

 החלטה: 

 .למאבק באסדות הגז   קמפייןדובר המועצה יפגשו לבניית וברונר יהודה 

 לדיון במליאה. ויובא ועלותו הקמפיין המוצע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשם: דני ביתן 

 

        דני ביתן                                                                                                זיו דשא                                             

 המועצה מזכיר                 המועצה   ראש                                         

 

 העתק: חברי המועצה 
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 פנים, חיפה רד המחוז, מש נת, קציגב' רוממה תמאם          

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


