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 20/10 – 16פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  

 

 בחדר הישיבות.  ףתש" תמוז ב ט"ו 7.7.2020 -התקיימה ביום שלישי ה

 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים:  

 מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  

 מועצה סגן ראש ה   צחי ברוךמר  

 חבר מועצה          מר בועז יגר                   

 חברת מועצה  גב' צילה רשף 

 חבר מועצה   מר מאיר ליאני                           

 מועצה    תחבר                   ת לאופרימשכ גב' 

 חברת מועצה  גב' תמי ברששת  

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

 חבר מועצה  יהודה ברונר מר  

  חבר מועצה  אריה פולק מר  
 חבר מועצה    דודו ברנס מר

   

 מועצה  תחבר פנינה סלומון  גב' חסרה: 

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 גזבר המועצה  אבי הוסמן מר  

 מהנדס המועצה  מר אהרן דינור  

   

 זכר נפטרים   •

 דיווחי ראש המועצה.  •

 

 : לתיקון פרוטוקול הבקש

 . 7/20לתיקון פרוטוקול  בקשה – ליאנימאיר 

 

 לסדר:  ותהצע

 מאיר ליאני -מי נגר 

 יהודה ברונר  – הפחתת הארנונה לתושבים בגובה ההעלאה האוטומטית

 צילה רשף, קרן איילי, מאיר ליאני ותמי ברששת  - חניית פנגו 

 צילה רשף, קרן איילי, מאיר ליאני ותמי ברששת  -חיוב סקר נכסים 
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 סדר יום:

דשא סינטטי בי"ס החורש, מימון    -₪    50,000-₪ ל  15,000-ב  1926הגדלת תב"ר   .1

 מפעל הפיס.

 ₪ עבור תוספת לכיתות ושרותי מורים בישיבה תיכונית.  200,000ע"ס  2009תב"ר   .2

בתיכון    120,000ע"ס    2010תב"ר   .3 הנהלה  במבנה  צוות  שרותי  תוספת  עבור   ₪

 המושבה.

הכנת פיר למעלית בתיכון    ₪,  1,459,000  -₪ ל  127,000-ב  1601הגדלת תב"ר   .4

 המושבה והנגשה בבי"ס החיטה. 

חירום,    50,000ע"ס    2007תב"ר   .5 מחסן  שדרוג  עבור  משרד   ₪40,000  ע"ח   ₪

 הפנים. 

הפעלה,    75,000ע"ס    2006תב"ר   .6 מרכז  שדרוג  עבור  משרד   ₪60,800  ע"ח   ₪

 הפנים. 

 .1917,  1625, 1531  סגירת תב"רים .7

תב"ר   .8 ל  76,965  -ב  1724הגדלת  מחשוב,    226,965-₪  מערכות  שדרוג   ,₪

 התאמות במימון מפעל הפיס.

₪, מיזוג והצללה בבתי"ס וגנ"י,   709,484-₪ ל  274,484  -ב  1725הגדלת תב"ר   .9

 התאמות במימון מפעל הפיס.

ל  119,400  -ב  1916הגדלת תב"ר   .10 ומתקני משחק בבתי   340,000-₪  מזגנים   ,₪

 ספר, התאמות במימון מפעל הפיס.

 מועצה.  עדכון ועדות .11

 בקשת תמיכה במשפחות במצוקה.  .12

 י אילת. "רחוב אח -חיובי גובלים  .13

 טיוטת תקנון וקריטריונים ליקיר זכרון/מפעל חיים. .14

תב"ר   .15 ל  600,000-ב  1700הגדלת  והצטיידות.   10,756,852-₪  שדרוג  עבור   ,₪

 מקור מימון מפעל הפיס. 

 מינוי חבר לוועדת ערר.  .16

 . 1/20פרוטוקול ועדת הנחות  –דיווח   .17

תב"ר   .18 ל   1,165,000  -ב  1544הגדלת  הצטיידות  ₪,    10,399,390  -₪  תשתיות, 

 תיכון המושבה.  ספו בבי"וחדר טר 
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 30.6.20 –  1.6.20ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום  

צייטלין   נחמנוביץ רוזיק )שושנה(,  נעמי,  לוינסקי  טל אלה, גרינברג אסתר, קואן הרולד, 

מרני ציון שמעון, יצחק דניאל, לוין שמואל, קיזמן צבי, שמעוני אברהם, לוי מזל, דינה, ע

 סבן צפרנית.

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

 

 * דיווחי ראש המועצה 

 

 . עור שהוגש על ידי הרשויותבער עדין לא נקבע מועד לדיון –מאבק הגז  •

 

נדרשת הקפדה על . תי כלל ארצהה ואמת התחלרבקיימת עליה   -הגל השני נה וקור •

. קורא לציבור להמשיך ולרכוש מעסקים מקומיים הנחיות, נדרשת ערנות ומשמעת

. פקחי הרשות  כפי שמפורסם באתר המועצה  רות משלוחיםיישיר ועל ידי שבאופן  

שת והסמכה  הכשרה  אפשרותיעוברים  להם  אכיפה.  יון  משתנות הת  הנחיות 

 ל בכל מצב משתנה. ם לפעו בתדירות גבוהה ואנחנו ערוכי

 

  2014  שנת  בהתאם להחלטה שהתקבלה ב  –לתכנון ובניה  עצמאית  וועדה מקומית   •

שנעשו    7.1.14מיום    2/14במליאה   לפניות  המועצה  ובהמשך  ידי  לפני  על 

העובדה שהופקד ולאור  מתארכשנתיים  תוכנית  לקדם  ,  ה  הזמן  מקומית  זה  וועדה 

למושבה   י  –עצמאית  עם  ביחד  ברוך  נושא דינור  הרון  ואברזלי  וסי  צחי  יובילו 

 חשוב זה. 

 

על ארגון בתי הספר של החופש  ,ולצוותיםשנירר אלון  ,פאנויאןמרים  תודה ל •

 ובמרחב אי וודאות גדול.   , בטווח זמן מידיהגדול

 

בדוחות   "אפס "אין קדימות אבקש לציין ש –חינוך  ה מוסדות בח בטיחות "דו •

ף  מאוד ומעידה על טיפול שוטת חשובה . המשמעושבוצעו והתקבלו לאחרונה

 . תוכנית רב שנתיתב ול פטו י  ,2 -ו  1קדימות שאים לטיפול בנויש ך השנה. מהלב

 

ר עם המועצה בקשר ישיהטרדה של נערות. לניסיון –אירועים המצריכים ערנות  •

  .המשטרה בנושא

 

 ה של המשטרה. קיחקירה מעמ חמור ביותר המחייברוע יא –הריגת חתולי רחוב  •

 מידע.  ת והעברעת באיסוף המועצה מסיי

 

ל השלטון המקומי קיימת תמיכה גורפת שלי וש –שביתת העובדות הסוציאליות   •

. המועצה נאים קשים ואינם מספקיםת, ההצרכים רבים והתקנים מועטים .בעמדתן

משרות  ומאפשרת תקנים נוספים בות המענה הנדרש, לחשית עולם פיס ות דיניות  כמ

 השוטף.  נוספות מתקציבה
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 שלישי ם יוםהיו התקיימה  – "זכרון טוב"לבית הכנסת   לת יסודי מגטקס הנחת  •

  . השתתפו חברי הקהילה, נציגי ציבור ושכנים ושכנות. דהנחת מגילת יסו

 

עת יום רביעי הקרוב ויום שני הבא המשך שמי –התנגדות לתוכנית המתאר   •

בסוף  את עמדתה הציג שנית מפורסם באתר המועצה. למועצה זכות ל –התנגדויות 

  הדיונים.

 

  התייחסשרד הפנים . צוות משרד הפנים הוגשה למ  –הצגת צו המיסים במחוז  •

יקשה על קבלת   מצבה. קריטריוניםשאנחנו לא עומדים בוהדגיש מנחים הלקווים 

 יחד עם זאת אני פועל בנושא. . להפחתת תעריף ארנונה בקשות שהגשנוה

 

שותפת של המועצה קהילתית מפעילות  –יעבץ  מתחםב מוקם בית מלאכה קהילתי  •

   . דיםוגיותושבים קורמת עור 

 

בווילות בחורש מנזקי  עבודות ת  שיקום גינון בגבעת עדן / מקווה הברכה / והשלמ  •

 יבוצעו גם השלמות בתחום התשתיות בעיקר תאורת רחוב.   השריפה. במקביל

 

 –ון יעקב רהמגוון של זכף את , משק קראוס הוכן בהובלת ענת –חדש  תתיירו אתר  •

   .תהתיירושל העוסקים בתחום   תמעניינויוזמות מקומיות 

 

 

 

  :7/20תיקון פרוטוקול בקשה ל  -  מאיר ליאני

בפרוטוקול הנ"ל    -מקריא את הבקשה לתיקון פרוטוקול שהגיש מאיר ליאני    –דני ביתן  

במסגרת אגרה    קט אבל לאידי "צריך את הפרוידיון באגרת השמירה, נאמר על    -  5בסעיף  

 .נוספת" בפרוטוקול הושמטה המילה לא. מבקש לתקן

 

 החלטה: 

 . 7/20 לתקן פרוטוקול  מאושר פה אחד

 

 . 9/20-ו 8/20  יםאין הערות לפרוטוקול •

 

 . 1544תב"ר  לסדר היום הגדלת  מבקש להוסיף  -זיו דשא 

 מציג את הנושא.  –אהרן דינור  

 יף את הנושא לסדר היום.מתנגדת להוססלומון לא  שפנינה מציין - דני ביתן

 

 החלטה: 

הקבועים בסדר    ולשנות את סדר הנושאים  מאושר פה אחד להוסיף את הנושא לסדר היום.

 היום.
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₪, תשתיות, הצטיידות   10,399,390  -₪ ל  1,165,000  -ב  1544הגדלת תב"ר   .18

 תיכון המושבה. ספו בבי"חדר טרו

 

 א. את הנושמציג  - אהרן דינור

 .באומדנים לפרויקטים למנוע סטיות כה גדולותמבקשת להפיק לקחים ו –ילי קרן אי

 

 החלטה: 

₪ עבור תשתיות    10,399,390-₪ ל  1,165,000  -ב  1544מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  

 פו בתיכון המושבה. מקרנות המועצה.ות וחדר טרהצטייד

 

וש  200,000ע"ס    2009תב"ר   .2 לכיתות  תוספת  עבור  בישיב₪  מורים  ה  רותי 

 תיכונית. 

 

בשלב של תכנון נמצאים  נדרשים מספר כיתות ושירותים למורים, כרגע    –אהרן דינור  

   ₪. 200,000-נדרשים כשהערכה  שוטף. . בוצע מתקציבורישוי

 .חינוך עצמאיתלרשת  הדתי  ות לגבי העברת התיכוןרמבקש הבה  –מאיר ליאני 

 ועצה. בעלות המבחריות ובכל מקרה המבנה נשאר בא –בועז יגר 

 

 החלטה: 

תב"ר   אחד  פה  מורים    200,000ע"ס    2009מאושר  ושירותי  כיתות  תוספת  עבור   ₪

 המועצה.  בישיבה התיכונית. מקרנות

 

₪ עבור תוספת שרותי צוות במבנה הנהלה בתיכון   120,000ע"ס    2010תב"ר   .3

 המושבה.

 

 המורים. בתיכון המושבה חסרים שירותים לצוות  –אהרן דינור  

 לפני פתיחת שנת הלימודים  השיפוץ ש כי גם בתב"ר זה יקבע שיבוצע בקמ –בועז יגר 

 הקרובה.

 אם את אישור התב"רים בהתאם ליתרה בקרנות.מבקש להבהיר שיש לת  –אבי הוסמן 

 

 החלטה: 

₪ עבור תוספת שירותי צוות במבנה הנהלה    120,000ע"ס  2010מאושר פה אחד תב"ר 

 מקרנות המועצה. בתיכון המושבה, 
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תב"ר   .4 ל  127,000-ב   1601הגדלת  למעלית   1,459,000  -₪  פיר  הכנת   ,₪

 בתיכון המושבה והנגשה בבי"ס החיטה. 

 

 נדרש להגדיל את התב"ר לצורך הרחבת פיר מעלית בתיכון המושבה  –  אהרן דינור

 החיטה.  ובי"ס

 

 החלטה: 

תב"ר   הגדלת  אחד  פה  ל   127,000  -ב  1601מאושר  פיר    1,459,000-₪  עבור   ₪

 קרנות המועצה. המושבה והנגשה בבי"ס החיטה, מ מעלית בתיכון

 

 י אילת. "רחוב אח  -חיובי גובלים  .13

 

. לאחר אישור המליאה יבוצע סלילת הרחוב  ם את סיום הרחובמבקש לקד   –אהרן דינור  

 . לחיוב תחשיב

 

 החלטה: 

 ע להודי 1958 - מאשרים פה אחד מכח חוק העזר לזכרון יעקב )סלילת רחובות(, תשי"ח

 י אילת. "על חיוב גובלים ברחוב אח 

 

תב"ר   .15 ל  600,000-ב  1700הגדלת  שדרוג    10,756,852-₪  עבור   ,₪

 ידות. מקור מימון מפעל הפיס. והצטי

 

 נדרשות תוספות בינוי והצטיידות להשלמת האולם ושדרוגו. –אהרן דינור  

 

 החלטה: 

ת  בור השלמ ₪ ע  10,756,852-₪ ל  600,000  -ב  1700מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  

 בינוי והצטיידות של אולם הספורט במתחם תיכון המושבה. מקור מימון מפעל הפיס. 
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 הצעות לסדר: 

 

 מאיר ליאני. – מי נגר •

 

  מוזרמים באמצעים  מי נגר משכונות: רמת צבי, גורן, מול היקב, חלומות זכרון ועוד .1

 שונים לכיוון גן תשבי.    

  ון הכביש הראשי ומסכנים ו אדמה החקלאית וכן אבנים לכים את ה שוטפי הנגר . מי2

 נהגים.     

 גר מסכנים את קידוח מי השתייה.הנ ואדי נמצאת נקודת קידוח ומיו. בתחתית ה3

 

 :הצעת החלטה 

את הזרמת מי הנגר עד לנחל דליה באמצעות צנרת ניקוז   2020לבצע ולסיים עד סוף קיץ 

 כמתחייב מתקנות רשות הניקוז.

 
 החלטה: 

 בר ששת, צילה רשף, קרן איילי, יהודה ברונר.  מאיר ליאני, תמי  –לדון בהצעה לסדר בעד 

   ברוך. צחייגר,   בועז  ברנס,דודו  ,פולקלאופר, אריה , משכית  ואנונו , מאירדשא זיו –נגד 

 

 ההצעה לא עולה לדיון. 

 

 מבקש להגיש הצעות לסדר שבוע קודם כדי לדון בהכנה למליאה. –צחי ברוך  

רשף   המועצה    –צילה  חברי  לכלל  יוגשו  היום  לסדר  הנושאים  כל  כי  ימים   10מבקשת 

 מראש.

 

 בה. יאהרן דינור עוזב את היש •

 

 יהודה ברונר  – ומטיתהאוט הפחתת הארנונה לתושבים בגובה ההעלאה •

 

אני מעריך מאוד את עבודתם המסורה של עובדי המועצה המקומית ומנהליה ושמח על כך  

נציגי  עם  נציגיהן  באמצעות  הגיעו  עליהן  להסכמות  בהתאם  שנה  מדי  עולה  ששכרם 

 הממשלה. 

ו  ת, השרים ועובדי המדינה, עולה מידי שנה ואפילכידוע לכולנו, גם שכרם של חברי הכנס

גוררת  באח ואינה  המדינה  מתקציב  ממומנת  שכרם  העלאת  זאת,  עם  יחד  ניכרים.  וזים 

הכבדה על כיסיהם של תושבי המדינה, אלא במקרה הגרוע ירידה מסוימת בשירות הניתן  

 לתושבים.
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תיהם של תושבים רבים מאוד בישוב. מספר לא מבוטל  בשנת קורונה זו קטנו נפגעו הכנסו

נפגעו  של אף  הפגיעה בא  תושבים  הקורונה.  מגפת  של  הכלכליות  מההשפעות  אנוש  ופן 

. בשנה שכזו ובכלל, אין לאף  2021צפויה להימשך לכל אורך השנה ואף עמוק לתוך שנת  

כמי  ולהוציא  התושבים  לכיסי  להיכנס  המוסרית  הזכות  את  שלטונית  שקלים רשות  ליון 

 הקטן, כדי לממן העלאת שכר לעובדי הרשות. וובנשמיי

 

 לטה: הח הצעת

המועצה המקומית מחליטה לפנות למשרד הפנים ולהודיע לו כי אין בכוונתה לגבות תוספת  

שמטרתה   ארנונה  תוספת  לגבות  בכוונתה  אין  וכי  זו  בשנה  יעקב  זכרון  מתושבי  ארנונה 

 העלאת שכר עובדי הרשות בעתיד. 

 1.1ל  ה שועצה המקומית תודיע למשרד הפנים שעקב החלטה זו, תופחת מיידית ההעלאהמ

 . 30/6/2020אחוזים בארנונה אשר אושרה בישיבת צו המיסים מיום 

 

 החלטה: 

 פה אחד.בעד לדון בהצעה לסדר 

 

 ההצעה עולה לדיון.

 

ברונר הסכמה    -יהודה  ויש  אחרות  מקומיות  ברשויות  מועצה  לחברי  בנושא  כי  פניתי 

 המועצה לא אמורה לממן את ההסכמים האלה. 

הוא  לבצע שינויים בצו המיסים  עדים המועד החוקי האחרון  למובכל הקשור    –יוסי ברזלי  

  לא ניתן לשנות. הנושא נדון בישיבה בשבוע שעבר ולא אושר. . 30.6.20

בפגישה מול משרד הפנים לא הוגשה בקשה להפחתה. עמדת משרד הפנים    –אבי הוסמן  

 . בארנונה מכוונת לקווים המנחים שאינם מאפשרים לנו הפחתה

 האם ניתן לבצע שינוי בכל זאת?  – מאיר ליאני

, לא ניתן במהלך שנת כספים לשנות. לא  1.7.20-המועד הקבוע בחוק הוא ה  -  יוסי ברזלי

 להוראות הדין. ניתן לקבל החלטה בניגוד  

דשא השל  -  זיו  מרכז  של  סיוע  נדרש  העקרונית  המקומי  ברמה  את  שטון  להשיט  לא 

 .  1.1%-של המדינה על העלאה של ה  צוילבקש פישל המדינה על המועצה ו בויות יההתחי

לשנות. אני מציע ניתן  בוע בחוק ולכן כיום לא  המועצה אישרה את צו המיסים במועד הק

המועצה  לפנות   מליאת  ביבס  ל בשם  לשי  שי  ולחיים  ל חג'ג'  ו/או  לפנות  מדינה  בבקשה 

 .בנושא

ברונר   למרכז    –יהודה  יפנה  המועצה  ראש  ההצעה.  את  לשנות  מקומי  השלטון  המבקש 

 .את המועצה ותשפהבעלות המדינה תישא בבקשה ש

 

 החלטה: 

 ההצעה מתקבלת פה אחד. 

 

 חי ברוך יוצא מחדר הישיבות.צ •
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 צילה רשף, קרן איילי, מאיר ליאני ותמי ברששת  - חניית פנגו  •

 

רשף   נוצרה   -צילה  פנגו,  לחניית  אכיפה  בוצעה  לא  הקורונה  חודשי  במהלך 

ילו פנגו וכל היתר הפעיל, דבר אשר חשפו לכך לא הפעסיטואציה שרק תושבים שנ

ת לאור כך שהמועצה לא פרסמה לתושבים  בין התושבים וזא  שוויונייצר פער לא  

 כי לא מבוצעת אכיפת תשלום. 

 

 להלן הצעת החלטה : 

  3.8.20  המועצה תבצע החזר כספי לכל מי ששילם חניית פנגו בין התאריכים .א

– 16.5.20   

 

 החלטה: 

 בר ששת, צילה רשף, קרן איילי, יהודה ברונר.  איר ליאני, תמימ  –בהצעה לסדר לדון בעד 

 . יגר בועז ברנס, דודו  ,פולקלאופר, אריה , משכית  ואנונו , מאירדשא זיו –נגד 

 

 ההצעה לא עולה לדיון. 

 

 נבחן את הנושא ונעדכן.  –זיו דשא 

 

 ששת צילה רשף, קרן איילי, מאיר ליאני ותמי בר -חיוב סקר נכסים  •

 

ליא הצעת    -ני  מאיר  את  לעדכן  נבקש  המחוז  למנהל  המועצה  ראש  פניית  לאור 

 : להלן הצעת החלטה מעודכנת תקבלה במליאה הקודמת, ההחלטה שה

 

ד׳   .א ברבעון  יחויבו  יולי  מחודש  החל  יבוצעו  אשר  המדידות  וזאת   2020כלל 

 דרש . נלאחר עיבוד הנתונים ה

 

 החלטה: 

 בר ששת, צילה רשף, קרן איילי, יהודה ברונר.  יאני, תמימאיר ל  – דון בהצעה לסדרלבעד 

   .יגר בועז ברנס, דודו  ,פולקלאופר, אריה , משכית  וואנונ  , מאירדשא זיו –נגד 

 
 עולה לדיון. לא  ההצעה

 

 .מחדר הישיבות  יםיוצאאיילי וקרן בר ששת תמי  , צילה רשףמאיר ואנונו,  •

 צחי ברוך מצטרף לישיבה. •
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תב"ר  הג .1 ל  15,000-ב  1926דלת  החורש,   -₪    50,000-₪  בי"ס  סינטטי  דשא 

 מימון מפעל הפיס. 

 

 קיים צורך לדשא סינטטי בבי"ס החורש למניעת בוץ בחורף.  – י ביתןדנ

 ועדכון האומדן,  מנהל ביה"ס ודשת של זו עמדה זמן רב, לאור בחינה מחהצעה  – זיו דשא

 . הסינטטיהדשא  הגדיל את שטחמנהל ביה"ס ביקש ל

 . ולדיונים חוזרים השינויים האלה גורמים לחוסר יעילות -שכית לאופרמ

 

 החלטה: 

ל   15,000  -ב  1926ושר פה אחד הגדלת תב"ר  מא ₪ עבור התקנת דשא   50,000-₪ 

 נטטי בבי"ס החורש. מימון מפעל הפיס. סי

 

 מאיר ואנונו ותמי בר ששת מצטרפים לישיבה.  •

 

₪ ע"ח משרד   40,000חירום,  דרוג מחסן  ₪ עבור ש  50,000ע"ס    2007תב"ר   .5

 הפנים.

 

שנדרשת השתתפות המועצה בשדרוג מחסן  הנושא עולה שנית לאור העובדה    –דני ביתן  

 . הג"א טףתקציב שותוספת הינה חלק מהחירום. ה

 

 החלטה: 

ע"ח    ₪40,000 עבור שדרוג מחסני חירום.    50,000ע"ס    2007מאושר פה אחד תב"ר  

 טף.התקציב השומשרד הפנים, היתרה מ

 

הפעלה,    75,000ע"ס    2006תב"ר   .6 מרכז  שדרוג  עבור  ע"ח   ₪60,800   ₪

 נים. משרד הפ 

 

 מציג את הנושא. –דני ביתן 

 

 החלטה: 

ע"ח    ₪60,800 עבור שדרוג מרכז הפעלה.    75,000"ס  ע   2006מאושר פה אחד תב"ר  

 משרד הפנים, היתרה מהתקציב השוטף.
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 במצוקה. בקשת תמיכה במשפחות   .12

 

 לאור העובדה שתקציב המועצה טרם אושר, חסר למח' הרווחה תקציב דחוף    – ני ביתןד

 למשפחות שנמצאות במצוקה כלכלית.   לסיוע

 מצוקה?ב לצורך משפחות שהוקצבו הפיס  האם נוצלו תקציבי מפעל –תמי בר ששת  

 במסגרת  לנצל  המחלקה יכולה ? יש תקציבים אחרים ש יצא דיווח כנדרש בנושא והאם

1/12 . 

 

 החלטה: 

ים.  מאושרת פה אחד בקשת התמיכה למשפחות בהתאם להמלצת המח' לשירותים חברתי

 כללי בכפוף לאישור משרד הפנים.  2020מקור מימון תמיכות  

 

 ת עוזבת את הישיבה. תמי בר שש  •

 

 טיוטת תקנון וקריטריונים ליקיר זכרון/מפעל חיים. .14

 

. ומבקש להגביל את 65במקום    60-לם  מינימוה יל  גסוגיית  מבקש לשנות את    –זיו דשא  

 כמות הזוכים. 

 . בשנה בלבדזוכים  5-ל יל במסכים שצריך להג  –מאיר ליאני 

 ראויים.  מומלציםה  לא צריך להגביל. יכול להיות שכול  –משכית לאופר 

 

 החלטה: 

ואנונו, בועז יגר,  –אישור הקריטריונים ושינוי גיל המינימום  בעד   צחי    זיו דשא, מאיר 

 יהודה ברונר, אריה פולק. ברוך,

 מאיר ליאני.  -נמנע 

מינימלי  הגיל  ה  :רון/מפעל חיים בשינויים הבאיםהקריטריונים לבחירת יקיר זכ  יםמאושר

 . 65במקום  60יעמוד על  

 

 מאיר ליאני עוזב את הישיבה.  •

 

 . 1917, 1625, 1531 "ריםסגירת תב  .7

 

 מציג את הנושא.   –אבי הוסמן 

 

 החלטה: 

 ור את התב"רים הבאים: פה אחד לסג מאושר 

 ₪.  256,540ביצוע כיכר מעוף הציפור. השבה לקרנות המועצה   – 1531

 תיכון בי"ס קשת, עוז לתמורה.   – 1625

 ₪.  120,000ה לקרנות המועצה פארק היין. השב  656ש/  – 1917



 12 

 

 

 

תב"ר   .8 ל  76,965  -ב  1724הגדלת  מערכות מחשוב,    226,965-₪  שדרוג   ,₪

 יס. ון מפעל הפ התאמות במימ

 

 מציג את הנושא.   –אבי הוסמן 

 

 החלטה: 

תב"ר   הגדלת  אחד  פה  ל  76,965  -ב  1724מאושר  שדרוג    226,965-₪  עבור   ₪

 מערכות מחשוב, התאמות מול מפעל הפיס. 

 

תב"ר  הגדל .9 ל  274,484  -ב  1725ת  בבתי"ס   709,484-₪  והצללה  מיזוג   ,₪

 וגנ"י, התאמות במימון מפעל הפיס. 

 

 הנושא. מציג את   –אבי הוסמן 

 

 החלטה: 

תב"ר   הגדלת  אחד  פה  ל  274,484  -ב  1725מאושר  מיזו  709,484-₪  עבור  ג  ₪ 

 והצללה בבתי"ס וגנ"י. התאמות במימון מפעל הפיס.

 

ל  119,400  -ב  1916הגדלת תב"ר   .10 ומתקני משחק    340,000-₪  ₪, מזגנים 

 בבתי ספר, התאמות במימון מפעל הפיס. 

 

 ושא. מציג את הנ   –אבי הוסמן 

 

 ה: החלט

תב"ר   הגדלת  אחד  פה  ל  119,400  -ב  1916מאושר  מזגנים   340,000-₪  עבור   ₪

 חק בבתי ספר, התאמות במימון מפעל הפיס.ומתקני מש

 

 עדכון ועדות מועצה. .11

 

לאור השינויים שחלו בהרכב הקואליציוני, צחי ברוך אמור להצטרף לוועדת   –  זיו דשא

 ל הועדות. את הרכב כל . יש לבחון מחדש כיו"ר הועדה תכנון

 

 החלטה: 

 .ידון בישיבה המליאה הבאהיורד מסדר היום. 
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 דת ערר.מינוי חבר לווע .16

 

ת. אחד מחברי הוועדה  מציג את הנושא, מדובר בגוף שיפוטי שמכריע בהשגו   –יוסי ברזלי  

נבחנו  מועמדותו,  את  הציג  מירום  עו"ד  חדש.  חבר  למנות  ויש  תפקידו  את  לסיים    ביקש 

 גוד עניינים ואין מניעה למנותו.סוגיות ני

 

 החלטה: 

 ערר.  כחבר ועדת םמאושר פה אחד למנות את עו"ד חגי מירו

 

 . 1/20וטוקול ועדת הנחות  פר –דיווח  .17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ן שם: דני ביתר

 זיו דשא                              דני ביתן                                               

 ראש המועצה                       מזכיר המועצה                                             

 

 ק: חברי המועצה העת

 נוכחים           

 ז, משרד הפנים, חיפה גב' רוממה תמאם, קצינת מחו          

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


