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 20/11– 61מספר  שלא מן המניין מליאה  ת פרוטוקול מישיב 
 

 בחדר הישיבות.  ףתש"   תמוז ב  ט"כ  21.7.20 -ה שלישיהתקיימה ביום 
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 מ.מ. ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  
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 חבר מועצה  מר מאיר ליאני 
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 מועצה  תחבר גב' פנינה סלומון  
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   מועצה דתית כבהר .1

 

זה    -לה רשף  יצ לגוף  מנת לאפשר  על  מחויב המציאות  הינו  אשר הרכב המועצה הדתית 

 . אמון על שירותי דת בישוב לתפקד באופן שוטף

 .הבחירות בה לא כוננה ממשלה קבועהאחרונה פוזרה המועצה הדתית בגלל שנת ל

ת  הדתיציבור למועצה  אשר מורה לרשויות למנות נציגי  הדתות  אחרונה הופץ מסמך שר  ל

 . ()מצורף בזאת מסמך שר הדתות 10.7.20מהתאריך ולא יאוחר 

במועצה  נציגיהם  את  יציגו  המועצה  במליאת  הסיעות  הרכב  כי  נבקש  לעיל  האמור  לאור 

 .בדיון זההדתית 

 

סיעת למען המושבה לעניין ההצבעה והצגת  ליאני מצטרף למאיר  ציין ש מבקש ל  –זיו דשא  

יעקב עות למען המושבה וסיעת זכרון  הסכמות בין הסי   , מחלק לכם מכתבמועמדי הסיעות

 במועצה הדתית.צוג ינקייה, כפי שלמדתי את הנושא סיעה אינה יכולה לוותר על י

  יש לדון בדו"ח לטעמי  .  במליאהמועמדים  ור הלאישיום    15משרד הדתות אישר דחייה של  

ב העוסק  הפנימית  הדתיתמוהמבקרת  המועצה  עצה  הרכב  על  ההצבעה   . הדתית  בטרם 

 הסיעתי. לפי המפתח  דים שלהםמנדרשים לאשר את המוע ופוזיציה אהואליציה והק

 נציגים.   3אנו זכאים למנות למיטב הבנתי 

לוותר על  יכולה  סיעה  אין  הדתות,  להדגיש כי בהתאם להנחיות משרד    קשמב  –יוסי ברזלי  

לגבי .  היוםר  סד במסמך שחולק כחלק מ כתוב  וזאת כפי ש  מועצה הדתיתהבמליאת  ייצוג  

רוב האבל    ,יתן להצביע שמית נצד אחד לא יכול לפסול נציגים של הצד השני.    ,ההצבעה

המועצה  של   יכולחברי  לגבי    ינציג  תאלפסול    יםלא  החישוב   ,לבחירה  מפתחההמיעוט. 

דתות, מציינים  טית של משרד ה. הקווים המנחים של המחלקה המשפ7ולא    6מתוך  נעשה  

לכל  "חריג  כי  המקומית,במפורש  הרבנות  נציג  הוא  האמור,  לסעיף   ל  בהתאם  המתמנה 

ייצוג ליחסי הכוחות שבמועצת הרשות המקו3)א() 3  . ת"מי( לחוק, אשר אינו אמור ליתן 

הכוחות יחסי  של  מההרכב  מוחרג  הרבנות  הסיעות    נציג  חברי כך  בין  למספר  שבהתאם 

הדתית,   למועצה  המועמדים  מספר  מול  אל  יעקב  בזכרון  מושני    לכהמועצה  עצה  חברי 

 מועמד אחד.  מייצגים 

ליאני מ   -מאיר  ההסבר שקיבל  פי  המועצה  מוסר שעל  שני  חברת  רק  יכולים  רשף,  צילה 

להצי מועצה  מחברי  דעות  ועמ ג  מחילוקי  כתוצאה  ברונר,  ד.  יהודה  לבין  שם  לגבי  ביני 

עצה  מזכיר המוכאשר    מד.ולכן נותרתי ללא מוע   , לא הצלחנו להחליט על מועמדמועמדה

ת  והסבוהיועמ"ש   לכך שאו שאת  ליבי  גם מת  מועמד  של  להציג שם  חוק  פי  על  חייב  ני 

  של הסיעה שלי תיהיה   הציגהנ  וחלט כירשימה של ראש המועצה וה, חברתי לכסיעת יחיד

   מורן כצנלסון.

 . אחד מועמדבלתמוך חייבת סיעה כל  –  רזליסי ביו

 רי המועצה חומר רלוונטי. חבללהעביר   עצה צריךדיון כזה, ראש המולפני   –מאיר ליאני 

במסמך של משרד  מכיוון שלא מצוין  .מדים המליאה צריכה לאשר את כלל המוע - בועז יגר

צור על  בהצבהדתות  מזאת  ך  ויתרה  רכי  ש  דגומעה  להגיש  אשר    המישיש  מלאה  אחת 

  .אישית לא ברור הצורך בהצבעה .אושרה על ידי המליאה

 השר.נציגי   3 -ו  מועצהנציגי ה 3 בין מועמדיםהלק את שיש לח מסביר  –יוסי ברזלי  
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 :עות ההחלטה אשר מחייבות הצבעה על כל סעיף בנפרדצן הלהל

 

 : ית למועצה הדתוהשר  מועצהה מטעם מועמדים .א

 

 נציגת השר. -( שבלב סיעת זכרון  תנציג ) לאה אבוטבולגב' 

 

 הרשות. יג צנ  – (שבלבכרון וסיעת ז  החדש  רשימת דרך נציגלי בן יצחק )אמר           

         

 השר.נציג  –(  זכרונים סיעת הבית היהודי וסיעת אנו גנצי)מאיר שוורץ מר          

 

 החלטה: 

 פה אחד. יםמאושר מועמדיםה

 

 . נון-יהושוע בןמר  – רב המושבה מטעם  מועמד .ב

 

 החלטה: 

 פה אחד. מאושר  מועמדה

 

 .שרה  ציגנ -  י(מטעם סיעת חנציג )יעקב קניגסבוך מר  .ג

 

 ה: החלט

 מאושר פה אחד.  דממועה

 

 . שיוצגו בדיון פיכ ( סיעת ״למען המושבה״ ) מועצהמטעם ה :מועמדים 2 .ד

 

  גב' ( ואת  סיעת למען המושבה)נציגת  לכה  מ  אתליגב'  מבקש לאשר את    –זיו דשא  

 . (שבהוען הממל סיעת זכרון נקיה ו ת סיעת)נציגמורן כצנלסון 

 שלישי והוא פיני ממן. גיע לנו מועמדמבקש לציין כי למיטב ידיעתי מ

 

 החלטה: 

 מאיר ליאני. גר, יבועז ר, ופלא  , משכיתואנונו זיו דשא,  מאיר –בעד 

איילי, קרן  פולק,  אריה  ברנס,  דודו  ברונר,  יהודה  ברוך,  צחי    סלומון,פנינה    –נגד  

 . שתרשב תמירשף, צילה 

 

וגב'    דיםממועההערה:   מלכה  כצנלסון  גב'  ליאת  סיעת   ותמועמד  יהיומורן 

 . למען המושבה וסיעת זכרון נקיה
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, לדעתי יועץ המשפטיעל אף דברי ה  כיל  ו מבקש להעיר לפרוטוק  –זיו דשא   •

תיעשה פניה נציגים ולא שניים ו   3  יםעהמושבה וזכרון נקייה מגי  עןלמת  וסיע ל

לקבל  למשרדנושא  ב הסיעות   הבהרות  תהדתות  איחוד  של  המועמדים  ולכן 

יה מועמד שלישי פיני בהצבעה זו בנוסף לגב' ליאת מלכה וגב' מורן כצנלסון יה

 ממן. 

 

 מחדר הישיבה.  יםיוצאודודו ברנס אריה פולק  •

 

 בית אומנים   .2

 

לי רבים  -  אנימאיר  אומנים  מתגוררים  יעקב  צורך   .בזכרון  קיים  המושבה  ממיתוג  כחלק 

וכמובן הצגת    , ביצוע סדנאותגיהםליצור קורת גג עבורם להצגת מיצ  ,לאגד את האומנים

 .התוצרים

  

הקמת בית אומנים  לפרויקט    2020  תקציבהמועצה תטמיע בספר ה   –  חלטהלהלן הצעת ה

 . ע״י שימוש בנכס ציבורי או לחילופין שכירות של נכס פרטי

 

של    סיס התיירותיבשנים שאומנים מחפשים בית, הם חלק מהכבר מספר    -  מאיר ליאני  

 . זכרון יעקב

עידוד  ולגיבוש  נעשות פעולות  שהובלתי    ונות כחלק מהאג'נדהבשנה וחצי האחר  -  זיו דשא

במושבה  אומניםפעילות   מרכזת  ענ  .ואומניות  קראוס  שילוב  יריתפעילות  ת  ובמקביל  ות 

רכז  ון יעקב. יואל מנהל מחלקת תרבות מירותי של זכר יכחלק מהמגוון התאמנים בפעילות  

מ  האומנים  זמאריןטעם  את קהילת  ויוזם.    עמותת  פועל  פורום  לושי  הקשור  הקצאת  בכל 

יש מבש  נםמבנים,  שיוקצוני  בב,  לנושא  נים  הישןי"ס  האחד  יופעלו    , יעבץ   סדנאותבו 

ב שבבעוהשני  ברחוב  ל נכס  המועצה  מבנההנדיבות  לגלריהש  ,  מב  מתאים  חינת  לתצוגה 

ל ונדרש  אשימוש  התקמצוא  המסגרת  הנכונה  ת  יונונית  ידי  פבה  על  זמאריןעל    עמותת 

המועצה  וחברות  חברי  ,  תבמקביל יש תערוכות מתחלפות בספרייה הציבורי.  ביעוד מתאים

בספריה לתערוכות  נוספים.  מוזמנים  עדיין  ובמקומות  אפשרות    אל  התקציב  נבחן  מוכן, 

 . 2021לבקשה בתקציב 

סיועלאומנים יש עוד קבוצות שצריכמעבר    –  קרן איילי כגון  רך במבנה  צו שיש להן    ות 

מכבי לנושא  .  תנועת  להשתמש  בניתן  להשתמשזה  צורך  ואין  קיימים  בנכסים    נכסים 

  חדשים.

ברש ההתנהלות  מבקשת    –שת  תמי  אופן  לגבי  מסודרת  תוכנית   פעילותהשל  לקבל 

 .  תע המוצ

לכן אין  שמשתמשים בו  . יש נכס ציבורי  עמותת זמארין מרכזים את הפעילות  –צחי ברוך  

 ס נוסף. צורך בנכ 
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ות מאוגדים כדי האומנים צריכים להי יבורי,  על מנת לאפשר שימוש בנכס צ  –יוסי ברזלי  

בעניין ההקצאה כדוגמת מועד הקצאה לאחר הקמת    מגבלותכמובן  להם נכס. יש    להקצות

קבוע  ן נדרש לכמו כפעילות תחת עמותת זמארין.    היא לאפשר. אפשרות שניה  וכד'  עמותה

 . 'מציג וכדאיך בוחרים מי  השימוש בנכס הציבוריופן בו נעשה נוהל לא

מש ולכן לא יכול לש  ימסחר  ביעודקש לציין כי מבנה המועצה ברחוב הנדיב הינו נכס  מב

 . לנושא זה

 

 : מתוקנת חלטהלהלן הצעת ה, מאיר ליאני מבקש לשנות את ההצעה

ביעוד  שימוש בנכס  אומנים ע״י    בית  הקמתלפרויקט    2020  תקציבהמועצה תטמיע בספר ה

 . ציבורי

 

 

 החלטה: 

 מאושרת פה אחד.המתוקנת ההצעה 

 

 ופות לניהול עמותת זמארין  בחינת חל .3

 

ליאני המתנ״ס    -  מאיר  בעבר  כי  למתנ  פעלידוע  החברה  עובד סים״ תחת  הגוף  כיום   ,

כעמו  להקים  תהעצמאית  מתבקש  תבחן  .  אשר  החלופותועדה  באם   את  המתנ״ס  עבור 

 . הנוכחיתסים או לחילופין להשאירו במתכונת " נת פו לחברה למהכפיל

 

, הצוות יציג את מסקנותיו  החלופות לניהול המתנ״ס  יוקם צוות לבחינת  –הצעת החלטה  

 .יציהחברי אופוז  2הרכב הצוות יכלול לפחות  .תוך חודשיים מהיום למועצה

 

 

תקופה ארנמצא  הנושא    –זיו דשא   לפני הקורונהלאור  ב  כעוכה בבדיקה אולם מתכבר   .

חברה למתנ"סים בלוד בו השתתפו, מאיר ואנונו, משכית כשנה נערכה פגישה עם נציגי ה

 מ"שעוגזבר המועצה, הילרבות  יש צוות מקצועי שמעורב בזה,  לאופר וענת קראוס. כרגע  

 אלון שנירר, יחד עם סגן ראש המועצה ואנוכי. 

 ם.חברה למתנ"סיהלת על ידי המנו זמארין לא צריכה להיותעמותת  –צחי ברוך  

 

 : מתוקנת  חלטהלהלן הצעת ה , החלטההת הצעתקן את למבקש   –מאיר ליאני 

 מועצה. שיעביר אחת לתקופה דיווח למליאת הק דובצוות יוקם 

 

 החלטה: 

יהודה  סלומון,  פנינה  ,  מאיר ליאניגר,  יבועז  לאופר,  , משכית  ואנונו  זיו דשא,  מאיר  –בעד  

 . שתברש תמירשף, ילה צלי, אייקרן ברונר, 

 . צחי ברוך -נגד  
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 . לאנדרטת יד לבניםשא אספקת חשמל קבועה אי קיום החלטת מועצה בנו .4

 

ליאני   המועצה המקומית קיבלה החלטה לבצע עבודת תשתית חשמל על מנת    -מאיר 

באופן   חשמל  לאנדרטהלספק  הזמנהשוטף  הוצאה  לא  כה  עד  עבור    .  חשמל  לחברת 

 . אספקת חשמל למקום ןה מכך איוצאהפילר וכת

 

ותאפשר אספקת חשמל    המועצה תבצע הזמנת פילר חשמל במיידי  –ה  להלן הצעת החלט

  . 1.9.20  -הלאנדרטה לא יאוחר מ

 

ליאני   להוציא  המועצה  רק    –מאיר  מולהזמנ יכולה  עבודה  אדאג מל,  חשהחברת    ת    אני 

   יתרת הכסף.אשר ישלם את לתורם 

 . לנושא תקציבבצדק מבקש המהנדס  .₪ 15,000 -כנדרשים  –זיו דשא 

החיבור מהפילר לגן,  עבור ל חברת החשמל ישולם על ידי המועצה, מו החלק  –י נאמאיר לי

 אדאג לתורם.

 

 טה: החל

 הבקשה מאושרת פה אחד. 

 

 

 

 

 רשם: דני ביתן 

 

 

                                                                             י ביתן  דנ                           זיו דשא                                              

 המועצה מזכיר                 ועצה  המ ראש                                         

 

 העתק: חברי המועצה 

 נוכחים           

 ה יפמחוז, משרד הפנים, ח נת, קציגב' רוממה תמאם          

 31043חיפה  4394מדינה, אגף ה', ת.ד. ר הקמשרד מב          


