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 19/17 – 15פרוטוקול מישיבה מליאה מספר  
 

 כ"ה בתשרי תשע"ח בחדר הישיבות. 15.10.17 -התקיימה ביום ראשון ה
 

 ראש המועצה  מר זיו דשא                       משתתפים:

 מ.מ ראש המועצה   מר מאיר ואנונו                          

 חברת מועצה גב' פנינה סלומון 

 חבר מועצה צוק מר אפרים 

 חבר מועצה   מר מימון אוחיון                        

 חבר המועצה   מר מישה בלומנפלד                   

 חברת המועצה גב' צילה רשף 

 חבר מועצה מר צחי ברוך 

 חברת מועצה גב' יפעת יהל 

 חבר מועצה מר מאיר אזוט                          

 חברת מועצה שני גב' ריביק 

 חבר מועצה מר אריה פולק 

   

 סגן ראש המועצה מר יצחק בלה חסרים:

   

 מזכיר המועצה מר דני ביתן נוכחים:

 יועמ"ש עו"ד יוסי ברזלי 

 ניר שליומר  

 מר נדב הדר                                

 גב' מרים פאנויאן

 גזבר המועצהסגן 

 מהנדס המועצה

 חינוךמנהלת מח' 

 תקציבאית מח' החינוך גב' אסנת גל 

   
 

 סדר היום:

 

 * זכר נפטרים 

 * דיווחי ראש המועצה 
 

 סדר היום:

 לאיטום גגות במבני המועצה.₪  32,000ע"ס  1732אישור תב"ר  .1

 להחלפת שרתים ושדרוג ארון תקשורת.₪  150,000ע"ס  1731תב"ר  .2

תפות משרד התחבורה, בטיחות השת₪  50,000 1708אישור שינוי תמהיל לתב"ר  .3

 בדרכים.

קרוואנים  -ושינוי תמהיל ₪  400,000 -ל₪  330,000 -ב 1627הגדלת תב"ר  .4

 בבי"ס קשת.
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 .2018אישור תבחינים לתמיכות  .5

 אהל חנה. –₪  5,000בקשה לסיוע במימון הקפות שניות שמחת תורה בסך  .6

י ציבור בדירקטוריון אישור מינויים של אריאלה ויזמן ויפעת חזן פפושדו כנציג .7

 עמותת זמארין.

 עדכון מורשי חתימה גן שקד יעבץ. .8

 הפעלת צהרוני ביה"ס במתווה "ניצנים". .9

 אישור חוזה שכירות למטרת ניהול והפעלת מרכז ספורט בזכרון יעקב. .10
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 * זכר נפטרים 

 

 30.9.17 – 1.9.17טרים מיום ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפ

 רענן רון, גול דוד, רזניקוב דניאל, אשכנזי אביבה, יונה חגית, יריץ תקוה.

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

 

 הערות לפרוטוקול:

 .18/17 -ו 17/17 יםאין הערות לפרוטוקול

 

 דיווחי ראש המועצה 

 

אירוע בו  ,במסגרת שותפות ביחד בוקה רטוןממגיעה משלחת גדולה  7.11.17 -ב •

יצחק רבין, לאור זאת מבקש לזכרו של גם טקס יערך כולם מוזמנים, ביום זה 

 הודיע שישיבת  מליאת המועצה שאמורה להתקיים ביום זה תיקבע למועד אחר.ל

 

על ידי  העליוןלבית המשפט המועצה  בקשה שלוגש תבימים הקרובים  –מאבק בגז  •

 .עו'ד שרון ארצי

 

 הצלחנו מול משרד התחבורה להוציא שאטלים לרכבת במימון  –טל לרכבת שא •

 בהתאם לפיילוט ישקל אופן המשך הפעלה. .רכבת ישראלובתפעול של 

 

 ₪ מליון  10, שיפוץ בית אהרונסוןאושר תקציב מהמדינה ל •

 

, העליה הראשונה מתחם מוזיאוןביצוע עבודות בל₪ אלף  750של  בההקצאושרה  •

 שיפור חניה.ו צריף היסטורי

 

שופץ  הישן אולם ספורט במתנ"ס ,מסגרת המדיניות להשקעה בתשתיות הספורטב •

 ,לגבי המיני פיץ פועלים להשלמת הפרויקט, צפי כניסה בשבוע הקרובבאופן מקיף. 

 .ע"י עובדי המועצה יבוצעו, חלק מהעבודות גבוהההעלות של הב

עלות  –ולל חידוש סימון אולם ספורט בניל"י הוחלפו סלים, שופצה הרצפה כב

 מאות אלפי שקלים. נאמדת בשיפוץ האולמות 

 

 חל לריביק שני מזל טוב ליום ההולדת שחל היום.אמבקש ל •

 

מודה  .כולם מוזמנים ,ותיקהאזרח האירועי לב הנוכחים ל מבקש להפנות את תשומת •

 וע.על ארגון האיר עמותת זמארין,ומחלקתה וצוות דביר לריביק שני , ד"ר אורלי 

 

 משכ"ל., פרויקט של מחלקת החינוך ומרכז למשפחההפתיחת מודיע על  •

 
 

 



 4 

 

 

טקס לזכרה של שרה  15:00 -ביום חמישי  -בשבוע הקרוב  שני אירועיםמעדכן על  •

בבית העלמין ובהמשך במוזיאון ניל"י למוזמנים בלבד, וביום ראשון  אהרונסון

 גרש בגיבור.במ ,לזכרו של גולן חזןכדורגל משחק , 19:00בשעה 
 

 סדר היום:

 

לאור האורחים הרבים שהגיעו לישיבה מבקש מבקש לשנות את סדר הדיון  –זיו דשא 

 .9להתחיל בסעיף 

 

 החלטה:

 .9מאושר פה אחד להתחיל את היום בסעיף 

 

 הפעלת צהרוני ביה"ס במתווה "ניצנים". .9

 

מנת לשנות את  השונים על משרד החינוךהתקיימו דיונים רבים בנושא מול  –זיו דשא 

 המתווה ולכן מבקשים לערוך שינויים.

מציגה את הנושא, חולק מסמך מפורט, נערכו מפגשים עם ועדי הורים,  - מרים פאנויאן

כשבכל פעם מועברת "פיסת  ,ואופן העברת המידע על ידי משרד החינוך לוחות הזמנים

קבלו כל הנתונים לא אפשרו ללמוד את הנושא באופן מפורט, לאחר שנת ,מידע נוספת"

התברר כי לא ניתן להפעיל את הצהרונים במתווה של משרד החינוך אשר לא הסכים 

נדרשת  .ולאשר חריגות על פי המודל הקיים כיום בזכרון יעקב לשנות את המודל המוצע

כבר בתי הספר מפעילים מעורבות של מנהלות בתי הספר אשר לא קיים במתווה "ניצנים". 

ולא יהיה נכון לשנות ולהצטרף למסגרת יעות רצון גדולה של ההורים בשבשנים צהרונים 

 מתווה "ניצנים".

מפרטת על הנושאי הכספי, לא ניתן לתת את השירותים המבוקשים בסכום  –אסנת גל 

 ., העלויות גבוהות יותר ואין הלימה בין דרישת משרד החינוך לתפעול כיום בשטחהנקוב

בתי הספר ואת הצורך להמשיך במתווה הקיים, לא  מציגה את עמדת מנהלי –גלית כץ 

 יכולות לקחת אחריות על הצהרונים במתווה "ניצנים".

חסרה טבלת השוואה בין שני המודלים, לא התקבלה החלטה בזמן. מנהלות בתי  –צחי ברוך 

 הספר צודקות אין בעיה שהכספים ינותבו לצורכי בית הספר למען הילדים.  

 "ניצנים"בית ספר יעבץ, לא ניתן להפעיל את תוכנית שנערכה בקה מבדי –פנינה סלומון 

 היות ומדובר בבית ספר יותר קטן. לא לקחו בחשבון שגם בבתי ספר כאלה נדרש צהרון.

במידה והורים ישלמו על כל יום בתקופת החופשים הרי שההורים היו  –מאיר ואנונו 

 צריכים לשלם יותר כסף בממוצע כל חודש.

, 9.7.17 -ברמה הארגונית של המועצה ההצהרה להיכנס לתוכנית הייתה ב –צילה רשף 

נתוני משרד החינוך לא השתנו. בתחילת שנת הלימודים נוצר חוסר וודאות בבתי הספר. 

על מנת להקטין עלויות להורים ולייצר סטנדרט  2017חוק הצהרונים הופעל באוגוסט 

 פעול לפי המודל שיקבע ע"י משרד החינוך.בסופו של יום כולם יידרשו לקבוע. 
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 החלטה:

בדבר הצטרפות המועצה לתוכנית  16.7.17מבקשים לבטל את החלטת המליאה מיום 

ב במתווה  -ולאשר הפעלת צהרונים לכיתות א₪  785"ניצנים" לכיתות א' ב' בעלות של 

ם להמלצה לחודש וזאת בהתא₪  875של בית הספר, כפי שפעל כל השנים, בעלות של 

 המקצועית של מח' החינוך לאור הנתונים החדשים שהוצגו. 

זיו דשא, מאיר ואנונו, אריה פולק, אוחיון מימון, פנינה סלומון, אפרים צוק, ריביק  –בעד 

   שני.

  צילה רשף, צחי ברוך, יפעת יהל, מישה בלומנפלד, מאיר אזוט. –נמנעים 

 הבקשה מאושרת. 

 

 עוזבות את הישיבה. אוסנת גל ,מרים פאנויאן •

 צילה רשף יוצאת מחדר הישיבות. •

 

 לאיטום גגות במבני המועצה.₪  32,000ע"ס  1732אישור תב"ר  .1

 

 בר במבנה המתנ"ס בנוה שרת.ומציג את הנושא, מד –זיו דשא 

יתרות בקרנות הרלוונטיות המאפשרות את פתיחת התב"רים מציין כי אין כרגע  –ניר שליו 

מליון  6 -כ בקרן מכירת רכוש   ₪,  180,000 -כ לי פיתוח היתרהן היטבקרהמבוקשים. 

 היתרות הינן רישומיות ואין כרגע כסף בבנקים. ₪. 1,050,000 -קרן חניה כוב

 לאישור משרד הפנים בהתאם ליתרות בקרנות המועצה. ויועברכל התב"רים  –זיו דשא 

 

 החלטה:

ות במבני המועצה, מקרנות לאיטום גג₪  32,000ע"ס  1732מאושר פה אחד תב"ר 

 הרשות.

 

 להחלפת שרתים ושדרוג ארון תקשורת.₪  150,000ע"ס  1731תב"ר  .2

 

 מציג את הנושא. –דני ביתן 

 

 החלטה:

להחלפת שרתים ושדרוג ארון תקשורת ₪  150,000ע"ס  1731מאושר פה אחד תב"ר 

 .1707תב"ר כמו כן מאושר לסגור במבנה המועצה, מקרנות הרשות 

 

השתתפות משרד התחבורה, ₪  50,000, 1708שינוי תמהיל לתב"ר  אישור .3

 בטיחות בדרכים.

 
 מציג את הנושא. –זיו דשא 

 

 החלטה:

השתתפות משרד ₪  50,000. ₪ 72,000ע"ס  1708מאושר פה אחד שינוי תמהיל לתב"ר 

 .מקרנות הרשות₪  22,000, היתרה בסך התחבורה וזיכוי קרנות הרשות בסכום הנ"ל
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קרוואנים  -ושינוי תמהיל ₪  400,000 -ל₪  330,000 -ב 1627ת תב"ר הגדל .4

 בבי"ס קשת.

 

מציג את הנושא, נדרשת הגדלה לתיכנון הצבת ארבעה מבנים יבילים + רכישת  –זיו דשא 

 ₪  70,000שני מבנים יבלים, השתתפות משרד החינוך בשלב זה 

 מבקש לברר האם יש אופציה בתב"ע להרחיב. –צחי ברוך 

 קיימת אפשרות. –דר הדר נ

 מבקש לקבל הסבר ללוחות הזמנים. –צחי ברוך 

 בית התותחן לקראת חתימה על חוזה.נמצאים במו"מ עם  –זיו דשא 

 משרד הפנים.מבקש לציין שנדרש אישור  –בלומנפלד מישה 

ואין הוצאה כספית לפני  ת, כל תב"ר עובר למשרד הפניםהערה לא רלוונטי –זיו דשא 

 .אישור זה

 

 החלטה:

ע"ח  ₪70,000.  400,000 -ל₪  330,000 -ב 1627מאושר פה אחד הגדלת התב"ר 

 משרד החינוך היתרה מקרנות הרשות.

 

 .2018אישור תבחינים לתמיכות  .5

 

 מציג את הנושא בהתאם לדרישות משרד הפנים. -דני ביתן 

 

 החלטה:

 .2018מאושר פה אחד תבחינים לתמיכות לשנת תקציב 

 

 אהל חנה. –₪  5,000במימון הקפות שניות שמחת תורה בסך  בקשה לסיוע .6

 

 מציג את הנושא. –דני ביתן 

 לא ניתן באותה שנה תמיכה לאותו נושא. –ניר שליו 

 

 החלטה:

לרכישת שירותים לאירוע של הקפות שניות שמחת ₪  5,000מאושר פה אחד סך של 

 .2017תורה לקהל הרחב באמצעות עמותת אהל חנה, מתקציב תמיכות 
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אישור מינויים של אריאלה ויזמן ויפעת חזן פפושדו כנציגי ציבור  .7

 בדירקטוריון עמותת זמארין.

 

מציג את הנושא, מבקש לאשר את אריאלה ויזמן ויפעת חזן פפושדו כנציגי  –זיו דשא 

 ציבור בדירקטוריון בעמותת זמארין, במקום אבנר וייס ועדנה קשת.

 במינוים ראויים.מדובר  –צחי ברוך 

 מציין שטרם הועברו המסמכים של יומי סוריאנו. –יוסי ברזלי 

 ביחד. והמסמכים של שלושתם יועבר –זיו דשא 

 

 החלטה:

של אריאלה ויזמן ויפעת חזן פפושדו כנציגי ציבור בדירקטוריון  מינויהמאושר פה אחד 

 בכפוף לאישור משרד הפנים. עמותת זמארין וזאת

 

 תימה גן שקד יעבץ.עדכון מורשי ח .8
 

 מציג את הנושא. –דני ביתן 

 

 החלטה:

מאושר פה אחד עדכון מורשי חתימה לגן שקד יעבץ. גננת ברוריה בר כוכבא וגזברית פיבי 

 יצחק, מורשית חתימה נוספת, מנהלת מדור גני ילדים, עדי אהוד גולץ.

 רוף חותמת.מדור גני ילדים בצי תגננת + גזברית או מנהל –הרכב חתימות מחייב 

 

 אישור חוזה שכירות למטרת ניהול והפעלת מרכז ספורט בזכרון יעקב.  .10
 
 

משפטית, חוזה חוות דעת צורפו לזימון למליאה,  כימציין  ,מציג את הנושא –יוסי ברזלי 

 וחוות דעת המשפטית שהוגשה לועדת המכרזים.

 

 החלטה:

ל והפעלת מרכז למטרת ניהו מאושר פה אחד חוזה השכירות עם חברת קאנטרי זכרון בע"מ,

 ספורט בזכרון יעקב והעברה לאישור משרד הפנים.
 

 
 רשם: דני ביתן

 

 דני ביתן                                  זיו דשא                                                

 ראש המועצה        מזכיר המועצה                                                            

 העתק: חברי המועצה

 נוכחים          

 מר מרק ויין, קצין מחוז, משרד הפנים, חיפה          

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

 


