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 18/3 – 15פרוטוקול מישיבה מליאה מספר  
 

 ט תשע"ח בחדר הישיבות.שבב כ"א 6.2.18 -התקיימה ביום שלישי ה
 

 

 ראש המועצה  מר זיו דשא                       משתתפים:

 מ.מ ראש המועצה   מר מאיר ואנונו                          

 סגן ראש המועצה מר יצחק בלה 

 חברת מועצה ומוןגב' פנינה סל 

 חבר מועצה מר אפרים צוק 

 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 גב' ריביק שני 

 חבר מועצה ולקמר אריה פ 

   

 חבר מועצה   מר מימון אוחיון                        חסר:

   

 מזכיר המועצה מר דני ביתן נוכחים:

 יועמ"ש עו"ד יוסי ברזלי 

 אבי הוסמןמר  

                                 

 

 גזבר המועצה

 

   

 סדר היום:

 

 * זכר נפטרים 

 * דיווחי ראש המועצה 

 שרון חייט ועודד טמיר –ת פעילות שותפות ביחד * הצג

 אפרים צוק –* הצעה לסדר 
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במימון משרד  70%לתכנון שביל אופניים, ₪  500,000בסך  1802תב"ר   .1

 התחבורה.

לאבזור מרכז ההפעלה במקלט המועצה במימון ₪  205,350בסך  1801תב"ר  .2

 משרד הפנים.

 60% 2017בטיחות בדרכים,  -₪  66,667 -ל₪  2,667 -ב 1713הגדלת תב"ר  .3

 במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

₪  432,000קרן חניה, ₪  432,000, שינוי תמהיל דרך גישה וחניות, 1447תב"ר  .4

 משרד התיירות.

 ב זמארין מקרנות הרשות./916תוכנית ש/ -₪  50,000ע"ס  1804אישור תב"ר  .5

 .חים ותיקיםיועצת לראש הרשות לעניין אזרמינוי  .6

 דיווח.- 6/17, 5/17, 4/17ועדת הנחות פרוטוקולים  .7

 עדכון מועד נסיעה של ראש המועצה לקהילת בוקה רטון, ארה"ב .8

 תלמידים בית ספר אקשטיין גן שמואל. 2סיוע במימון נסיעה לפולין,  .9

 בנושא קרקע עבור בית לגיל השלישי. 11אישור החלטת ועדת תכנון מס'  .10

 רשויות באזור חוף הכרמל.אישור הקמת אשכול  .11
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 * זכר נפטרים 

 

 31.1.18 – 1.1.18ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 

רוזנצוויג רבקה, עמרני חיים, פרושמיד רות, מאירי צבי, רושני מונירה, ג'נח כלפו, גולדברג 

ושנה, בר סיני רחל, כהן רוניה מרים, פרידמן רוני, ראובן ולריה, פרטוק אודט, שמואל ש

 אירוויג.

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

 

 הערות לפרוטוקול:

 .1/18 -ו 25/18אין הערות לפרוטוקולים 

 

 דיווחי ראש המועצה 

 

בג"ץ שומרי מישור החוף נמשך כצפוי, בידנו מתגבשות מספר חוות  –מאבק הגז  •

 דעת תומכות.

ימי דיונים במלון אלמא זו בהחלט אמירה  3יתכנס ל  –נאמנים של הסוכנות חבר ה •

 חשובה מכיוון שבדרכך כלל הם מתכנסים בירושלים או בתל אביב. 

על הסיוע  מודה לצוות התפעול, מתנ"ס, שותפות לקיימות –אירועי ט"ו בשבט  •

 בהצלחת הפעילות במוקדים השונים.

ה בשלב זה עובדים על סרטון הדרכה אפליקציה עירונית מתקדמת לפני הפצ •

 במקביל להדרכת עובדים. מערכת זו תביא לשיפור השרות.

 מעדכן אל אירועי פורים. –אירועי פורים  •

תודה לחברי הוועדה אשר קיבלו החלטה לקרוא על שם  –החלטות וועדת הנצחה  •

תנועות מכבי והפועל שתי כיכרות, כמו כן הוחלט לציין משפטי מפתח הקשורים 

 לזכרון יעקב על גבי כיכרות.

לא התקבל מענה ממשרד שהיו לנו איתה, חוזרת בה מהסיכומים  - מנהלת התיכון •

 .לבקשה שלנו האוצר

המושבה, מדובר הכנה לצה"ל, נאפשר להם לפעול בפארק  –פעילות אזימוט  •

 .אשר מסייעת בהכנת בני נוער לשירות הצבאי פעילות של עמותת זמאריןב

ההסכמות יעברו לעיונו דני כסיף. ועם  התקדמות מול העמותהה ישנ –בי"ס קשת  •

 היועמ"ש. של 

בבי"ס נפתח קורס שיווק דיגיטאלי בסיוע משרד התיירות  –קידום התיירות  •

 החורש.

 המשרד יסייע בהקמת מנהלת לעסקים. –שר הכלכלה ביקר היום בזכרון יעקב  •

תפעול גינון שסייעו פיקוח, השטח, אנשי כל למבקש להודות  –מפגעי החורף  •

 .שנגרמו בנזקיםבמפגעים ובטיפול 

קת מול מס רכוש לגבי גובה הפיצוי ולכן עדין לא מחלוישנה  –שריפה בזכרון יעקב  •

 התקבלו כספים והתחייבות נדרשים.
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 )יתואם למועד חדש( בוטל – שרון חייט ועודד טמיר –* הצגת פעילות שותפות ביחד 

 

 ?2018מה קורה עם אישור תקציב מבקשת לברר  –צילה רשף 

 .31.3.18יאושר עד התקציב  –זיו דשא 

 

 אפרים צוק –* הצעה לסדר 
 

 .פתיחת מעבר בין רחוב הזית לרחוב הכובשים מבקש להביא לדיון את נושא -אפרים צוק  

 

 החלטה:

 להוסיף את הנושא לסדר היום.מאושר פה אחד 
 

 הנושא:מפרט את  -אפרים צוק

 

 ת לדון בפתיחת המעבר בין רחוב הזית ובין רחוב הכובשים.המועצה מתבקש

 כתזכורת:

במקום קיימת תב"ע אשר במסגרתה מתוכננות מדרגות האמורות לחבר בין רחוב  .1

 הזית ורחוב הכובשים.

נבחנה ההתכנות להקמת גרם מדרגות בין כיכר ברחוב החיטה לבין רחוב הזית  .2

 ונמצא כי ניתן לביצוע.

 קומית הורו על פרוק המחסום הקיים ופתיחת המעבר.הוועדה המחוזית והמ .3

 

לפרק את המחסום הקיים, להתקין מדרגות, לסיים את הפרוק  -הצעת ההחלטה הינה 

 יום. 60והתקנת המדרגות תוך 

 

השאלה היא חוקית, האם הדבר מותר או אסור ללא קשר להדרת נשים. הועדה  –צחי ברוך 

 צריכה לפעול במידה והנושא לא חוקי.

להיות במקום מדרגות לכן צריך להסיר את הגדר. כות יש תב"ע לנושא, צרי –אפרים צוק 

 להוציא לפועל היות ומדובר בשטח המועצה. המועצה צריכה

 האם מדובר בגדר ציבורית או פרטית? –צילה רשף 

 יש מספר גדרות, מחסום פיזי ובמבוק. –אפרים צוק 

 הבמבוק הוסר. –אריה פולק 

קוו כפי שלא עוברים במרכז -נגד הדרת נשים אך יחד עם זאת יש סטטוס אני –זיו דשא 

מנת לכבד את האוכלוסיה הדתית. יש שביל צמוד למעבר  המושבה ברכב בשבתות על

-. יש סיכומים בנושא מול הועדה לתכנון ובניה, הגדר הותקנה לפני כשעובר בתוך השכונה

  שנים.  20

 רק את הגדר?האם יש הנחיה מהועדה לפ –יפעת יהל 

 יש הנחיה של הועדה המחוזית. –אפרים צוק 

 מל"ת בנושא.של הועדה מול נערך דיון  - זיו דשא

 לא מכיר סיכום של הועדה המקומית. –אפרים צוק 
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 בקשת לראות מסמכים שקשורים לנושא של הועדה המקומית והמחוזית.מ –צילה רשף 

 מסיבות תקציביות.לא ניתן כיום לבצע את הנושא  –מאיר ואנונו 

 יעביר לאפרים את מסמך הועדה המקומית –זיו דשא 

 

 החלטה:

 מבקשים להכניס את הנושא כחלק מסדר היום בישיבת המליאה הבאה.

איציק בלה, אפרים צוק, ריביק שני, מאיר אזוט, מישה זיו דשא, מאיר ואנונו,  –בעד 

  בלומנפלד, יפעת יהל, צחי ברוך, צילה רשף.

 סלומון.פנינה  -נמנעת 

 פולק. אריה –נגד 

 

 ישיבה הבאה.בחלק מסדר היום  כך שיהיה את הנושאלהעביר  רמאוש
 

 

 סדר היום:

 

 אריה פולק יוצא מחדר הישיבות. •

 

במימון משרד  70%לתכנון שביל אופניים, ₪  500,000בסך  1802תב"ר   .1

 התחבורה.

 

 ופניים.מציג את הנושא ואת התוואי המתוכנן לשביל הא –זיו דשא 

 מדובר בתכנון בלבד. מה האומדנים לביצוע ומה המקורות? –צילה רשף 

 כאשר יהיו יתרות בקרנות. קרנות הן לא רק לפרויקטים יש יעודים אחרים. –אבי הוסמן 

 .של עלות הפרויקט נדב לא כאן לכן אין הערכה –זיו דשא 

תכנון שביל וערים ולא בים באנושלממן בסדר העדיפות של המועצה היה נכון  –צילה רשף 

 .יצא לפועל בזמן הקרובאופניים שהביצוע לא 

  

 החלטה:

אפרים צוק, ריביק שני, מאיר אזוט, זיו דשא, מאיר ואנונו, איציק בלה, פנינה רווח,  –בעד 

 מישה בלומנפלד.

 צחי ברוך, צילה רשף, יפעת יהל. –מנעים נ

 

במימון משרד  70%ניים, לתכנון שביל אופ₪  500,000בסך  1802תב"ר מאושר 

 התחבורה היתרה מקרנות הרשות.
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לאבזור מרכז ההפעלה במקלט המועצה במימון ₪  205,350בסך  1801תב"ר  .2

 משרד הפנים.

 

 נדרש איבזור. שלתיממלאחר הקמת מרכז ההפעלה במימון  –דני ביתן 

 

 החלטה:

במקלט המועצה,  לאבזור מרכז הפעלה₪  205,350בסך  1801מאושר פה אחד תב"ר 

 במימון משרד הפנים.

 

 לחדר הישיבות. ראריה פולק חוז •

 

 ,2017בטיחות בדרכים  -₪  66,667 -ל₪  2,667 -ב 1713הגדלת תב"ר  .3

 במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. 60%

 

 ₪. 2,667תוספת של  עדכון תב"ר בטיחות בדרכים. –דני ביתן 

 

 החלטה:

 60%לבטיחות בדרכים. ₪  66,667-ל₪  2,667 -ב 1713מאושר פה אחד הגדלת תב"ר 

 במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, היתרה מהקרנות.

 

 432,000קרן חניה, ₪  432,000, שינוי תמהיל דרך גישה וחניות, 1447תב"ר  .4

 משרד התיירות.₪ 

 

 ש למועצה יתרה בקרנות לביצוע לכן נדראין ₪, תב"ר אושר על מליון ה –אבי הוסמן 

 הרשאה ממשרד התיירות.חתומה ע"י השר, נמתין לקבלת  יש תעודת זכאות .שינוי תמהיל

הכוונה לקראתנו בנושא,  אמדובר על חניה למדרחוב. משרד התיירות ב –מאיר ואנונו 

 קונגרס הציוני.להכשיר את החניה ב

 הכסף מיועד לטפל במדרחוב, צריך תוכנית עבודה. –צילה רשף 

חצי מההשקעה של המועצה. המשרד רואה בחניות חלק  נותןשרד התיירות מ –מאיר ואנונו 

 .טיפול במדרחובהעבור הוא וחלק מהכסף  מהמדרחוב

 

 החלטה:

קרן חניה, ₪  432,000כדלהלן:  1447מאושר פה אחד לאשר שינוי תמהיל בתב"ר 

 ₪.  864,000משרד התיירות סה"כ ₪  432,000
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ב זמארין מקרנות /916תוכנית ש/ -₪  50,000ע"ס  1804אישור תב"ר  .5

 הרשות.

 

תוכנית לקראת חיובי גובלים. לאחר הכנת התוכנית יוצאו חיובי יש להכין  –זיו דשא 

 גובלים.

 

 החלטה:

 ב זמארין מקרנות הרשות./916תוכנית ש/ -₪  50,000ע"ס  1804מאושר פה אחד תב"ר 

 

 .יועצת לראש הרשות לעניין אזרחים ותיקיםמינוי  .6

 

, בעבר החוק מחייב מינוי עובדת מועצה שהיא לפחות מנהלת מח' ואקדמאית –יוסי ברזלי 

 גניה ויינשטוק מונתה. 

 .למנות את ד"ר אורלי דבירמבקש  -דשא זיו 

  

 החלטה:

 למנות את ד"ר אורלי דביר כיועצת ראש הרשות לעניין אזרחים ותיקים.פה אחד מאושר 

 

 דיווח.- 6/17, 5/17, 4/17ועדת הנחות פרוטוקולים  .7

 

 עדכון מועד נסיעה של ראש המועצה לקהילת בוקה רטון, ארה"ב .8

 

או  13.3.18-ביציאה קרי  מעדכן כי יתכן וחזרתו לארץ תידחה ביום עד יומיים –זיו דשא 

 .20.3.18או  19.3.18-וחזרה ב 14.3.18

 

 תלמידים בית ספר אקשטיין גן שמואל. 2סיוע במימון נסיעה לפולין,  .9

 

 מציג את הנושא. –ו דשא זי

 

 החלטה:

 . 2018לכל תלמיד מתקציב תמיכות כללי ₪  200מאושר פה אחד תשלום סך של 

 

 בנושא קרקע עבור בית לגיל השלישי. 11אישור החלטת ועדת תכנון מס'  .10

 

 תקבוצמדובר בכפי שהוקם מרכז למשפחה, יש צורך לתת מענה לגיל השלישי.  - זיו דשא

ריביק שני, אפרים צוק, ד"ר  הילה. מודה לכל השותפים לגיבוש המודלבקגיל פעילה מאוד 

 . יש להגדיר עד דונם וחצי בשטח הרלוונטי.וד"ר אורלי דביר  חרפק גיתית

רוצים להשאיר את האנשים בתוך המושבה. נמצא שטח מתאים להקמת מרכז  –ריביק שני 

 פעילות. ל

 16% -השלישי. תוך מספר שנים ככישוב לא עשינו מספיק עבור הגיל  –אפרים צוק 

 .לקידום הנושא מהאוכלוסייה תוגדר כגיל שלישי. יש מקורות תקציביים חיצוניים

לא יהיה נכון לפגוע בגן הקיים, צריך לנצל מקומות  יש במקום גן ציבורי –צחי ברוך 

 ?פרויקט כזה בשנת בחירותמותר לקדם שאינם פעילם בבוקר. האם 
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כרגע מדובר רק על שינוי פרוגרמה שאושרה בקידום פרויקטים, בר לא מדו –יוסי ברזלי 

במליאה כדי לשריין את תא השטח. כדי לצבוע את השטח נדרש אישור מליאה כל מה 

 שנדרש זה עדכון פרוגרמה.

השאלה האם אין כאן סוגייה שקשורה לבחירות. עמותת  ,אני בעד הנושא –צילה רשף 

 ולכן ניתן לקדם פעילות במקום.זמארין פחות פעילה בשעות הבוקר 

  בשנת בחירות לא יכולים לאשר הקצאת קרקע. –מישה בלומנפלד 

וכאן מדובר בהליך טכני של תיקון  הליך הקצאות לא נעצר בשנת בחירות –יוסי ברזלי 

 .בלבד פרוגרמה

 מבקש שלא יפגעו במקום בשטח הירוק. –מישה בלומנפלד 

 בתא שטח כולל המיועד למבני ציבור.מדובר  ,לא יפגעו בעצים –זיו דשא 

 

 החלטה:

יוגדר לפעילות רווחה  95חלקה  11306גוש דונם וחצי במאושר פה אחד שינוי פרוגרמה. 

  ולבית לגיל השלישי בלבד וזאת בנוסף להגדרות הקיימות.

 

 אישור הקמת אשכול רשויות באזור חוף הכרמל. .11

 

נתונים לקבלת החלטה בעיקר בנושא  היות וחסרים מבקש להוריד מסדר היום –זיו דשא 

 ואלך. 2019בשנת ₪  300,000מימון בסך 

 
 

 רשם: דני ביתן

 

 

 דני ביתן                              זיו דשא                                               

 המועצהמזכיר המועצה                       ראש                                             

 

 

 העתק: חברי המועצה

 נוכחים          

 מר מרק ויין, קצין מחוז, משרד הפנים, חיפה          

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


