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 20/41 – 16פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  

 

 בחדר הישיבות.  ףתש" לולאב טי" 8.9.2020 -התקיימה ביום שלישי ה

 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים:  

 מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  

 חברת מועצה  גב' צילה רשף 

 חבר מועצה          מר מאיר ליאני                    

 מועצה    תחבר                   ת לאופרימשכ גב' 

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

 חבר מועצה  יהודה ברונר מר  

  חבר מועצה  אריה פולק מר  
 חבר מועצה    מר דודו ברנס

 חבר מועצה   מר בועז יגר                         

 

 הצטרפה: 

 

 גב' תמי ברששת 

 

 ה חברת מועצ

   

 מועצה ן ראש הסג   צחי ברוךמר  חסרים: 

 מועצה  תחבר פנינה סלומון  גב' 

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 גזבר המועצה  מר אבי הוסמן  

   

 

 סדר יום:

 ₪ עבור הסדרי תנועה בסמוך לביה"ס ניל"י.  250,000ע"ס  2014תב"ר   .1

 ים. ילד ר ובגניבבתי ספעדכון מורשי חתימה  .2

₪ עבור תכנון ושדרוג מבנים לרעידות אדמה, בי"ס    130,500"ס  ע  2015תב"ר   .3

 ניל"י. שלב א' תכנון. 

 אישור השכרת נכס רננים. .4

 ₪, חיתוך שורשים עצים מסוכנים.   100,000ע"ס  2013תב"ר   .5

מודל ובניית    –וד'  שלב ג'    -₪    194,000  -₪ ל  94,000  -ב  1919הגדלת תב"ר   .6

 ה הועבר מייל.שדשלב ב' סקרי קובץ  –בודה  וכנית עת

ל  .7 ערר  להגיש  המליאה  תוכנית    מועצהאישור  בנושא     353-0562850הארצית 

 .אמירי גן זכרון יעקב
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 .13/20לפרוטוקול   אין הערות •

 

 סדר היום:

 

 ₪ עבור הסדרי תנועה בסמוך לביה"ס ניל"י.  250,000ע"ס  2014תב"ר   .1

 

 , יש תכנון מפורט.ה וגדר הפרדהאי תנועלהקים  יש – זיו דשא

ליאני   בוהנושא    –מאיר  לדיון  תחבורהועלה  ילדים,  עדת  של  בבטיחות  מדובר   .

 עצר ממחסור כספי. יקט לא יכדי לוודא שהפרוי ₪  300,000צריך להקצות  

כך שהשתתפות המועצה   מימון ממשרד התחבורהלחכות ולקבל עדיף   –סמן אבי הו

 היה נמוכה יותר. ת

מתוך מטרה ליצר לחץ    הקודם הורדנו את הנושא מסדר היוםבדיון    –שף  ה רציל

מתוו היסודייםלמציאת  הספר  לבתי  לימוד  ימי  שלושה  של  ראש   .ה  את  מברכים 

ועדי ימי לימוד אחרי החגים. במקביל אנו בקשר עם    4-ו להביא להמועצה על רצונ

 מאמץ שלם ובכל  בכל דרישה של ההורי  הורים רלוונטיים בבתי ספר ומעודכנים

של  צהמוע מינימלי  למתווה  להגיע  כדי  בחרנ   3ה  המאמצים  לאור  חברי ימים.  ו 

למאמצים  ציהאופוזי בהתאם  היום.  סדר  היום שעל  הנושאים  את  שיעשו ה לאשר 

של   מתווה  למציאת  חמישי  יום  לימוד  3עד  יעשה,  ימי  לא  שהדבר  ככל  נאלץ , 

 אה האחרונה. להפעיל את הכלי בו השתמשנו במלי

 היא פגיעה ישירה בתושבים.ם נושאים שעל סדר היו נגדהצבעה  –ר עז יגוב

לסדר  בעבר    –זיו דשא   נדונו.הצעות  עוד בטרם  כתושב    הורדו  בכל  ראיתי שגם 

לא עלו. בקדנציה הנוכחית הצעות רבות עלו  ת המליאה עשרות הצעות לסדר  וישיב

. כאשר יש יתפוליט  תת סביב השולחן. יש מחלוקקואין מחל שרו ויש דוגמאות.  ואו

 יות אני יוצא לשטח ומטפל. ינניפניות ע

 

 קרן איילי יצאה מחדר הישיבות.  •

 

 החלטה: 

תב"ר   אחד  פה  בסמוך   ₪  300,000ע"ס    2014מאושר  תנועה  הסדרי  עבור 

 המועצה.  מקור תקציבי קרנות .לביה"ס ניל"י

 

 י ילדים.שי חתימה בבתי ספר ובגנעדכון מור .2

 

ביתן   שנה  כמיד  –דני  לעדי  ביש  החתימה  מורשי  את  הספבכן  שינוי   .רתי  נדרש 

 . גני ילדים וסגירת חשבון גן שקמה ימות בבי"ס פלך, קשתהרכב חת

 

 החלטה: 

 : להלן פורט  כמ עדכון מורשי מאושר פה אחד
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 ,374249שינוי מורשה חתימה בחשבונות הבנק של תיכון ממ"ד פלך, סמל מוסד   .א

 שנת שבתון.עקב חזרתה של המנהלת ברכה דביר מ

 

פל הורים  זכרון  דיסקו  בנק  –  ךחשבון  סניף  חשבון 095מס'    יעקבנט,  מס'   ,

117193722 , 

 מורשה חתימה: 

 .ברכה דביר מנהלת פלך -חתימה א' 

ב'   נדף    -חתימה  דהן    –ורד  ימית  ויזנר    מזכירה,  –מזכירה,  ועד   -אורנה  יו"ר 

 הורים.

 

 נדרש חתימה א' + חתימה ב' בצרוף חותמת. 

 

   ,117119867ס' חשבון , מ 095ניף  סבנק דיסקונט,  –ות פלך ן רשחשבו .ב

 מורשה חתימה: 

 .רכה דביר מנהלת פלךב -חתימה א' 

 מזכירה. – ית דהן ימ מזכירה, –ורד נדף   -חתימה ב' 

 

 נדרש חתימה א' + חתימה ב' בצרוף חותמת. 

 

 חשבון בית ספר קשת.  .ג

 

 , 5077808מס' חשבון   954חשבון הורים בנק לאומי סניף 

 מורשי חתימה: 

 מנהלת קשת.  -וד  בן דבלהה  –חתימה א' 

 ר ועד הורים.יו" –ליאת בונן   מזכירה, –רוזנברג מיכל  –חתימה ב'  

 

 נדרש חתימה א' + חתימה ב' בצרוף חותמת. 

 

 , 5077906מס' חשבון   954בנק לאומי סניף  רשותחשבון 

 מורשי חתימה: 

 מנהלת קשת.  -בן דוד  בלהה  –חתימה א' 

 . כירהמז  –זנברג רומיכל  –חתימה ב'  
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 :בגני ילדיםמורשי חתימה שינוי  .ד
 

 הערות חתימה ב' – שם הגזבר חתימה א'  – גננת שם הגן 

 אין שינוי ליאת אחדות יוכי קולווין עפרוני

 אין שינוי יוסלביץ גל  אסנת שוורץ זית 

 גזברית חדשה  וסצקי קטיה  נאוה קורין  ראשונים

ן שינויאי די סטי עבן חג אי  ית סיגאווי יפ אודם  

 גזברית חדשה  מירב פרימר  חניתה  בן שלוש ארין זמ

 אין שינוי מיכל רחלסמן הודיה ברבי  כלנית 

 גננת חדשה אורטל לוי  סימה לבנון  פשוש

    

 אין שינוי שרון שיק ליזה כהן ע נרקיס

 הכרם

 בת חן משעלי  אפרת דינור  גננת הוחלפה

 גננת חדשה

ן שינויאי ן הארו מורן יעל בוסקילה  ברענ   

 אין שינוי אלון וייסקופ ורן דיין מ יון סב

 אין שינוי בתי סוקולר יצחק טל שמחי  לוטם 

 גזברית חדשה  אסתי ביטון  ברוריה בר כוכבא  שקד יעב"ץ

 גזברית חדשה  מרים גונן גלי אייזנקוט יעב"ץחרוב 

 

 . ותגת רשכנציעדי אהוד גולץ  בכל גן)חימה א' + ב'( מורשית חתימה נוספת 

 

 חתימה ב' בצרוף חותמת. א' + נדרש חתימה 

 

    .לסגור חשבון  -גן שקמה  .ה

 

₪ עבור תכנון ושדרוג מבנים לרעידות אדמה, בי"ס   130,500ע"ס    2015תב"ר   .3

 ניל"י. שלב א' תכנון. 

 

מה. וד במקרים של רעידות אדמבקשים לקדם את שיפוץ בית הספר כך שיעמ  –זיו דשא  

 אה בקרוב.ר הרשעבילה משרד החינוך התחייב 

 

 : החלטה

תב"ר   אחד  פה  לרעידת    ₪  130,500ע"ס    2015מאושר  מבנים  ושדרוג  תכנון  עבור 

מקור תקציבי, קרנות המועצה עד לקבלת הרשאה   תכנון.  –אדמה בבי"ס ניל"י. שלב א'  

 ממשרד החינוך. 
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 רננים. אישור השכרת נכס .4

 

דעת וחוזה   . הונחו בפניכם חוותרסמה מכרז פומבי להשכרת נכסהמועצה פ  –יוסי ברזלי  

 ל משרד הפנים. אישור ש ןוהשכירות. החוזה טע 

 

 החלטה: 

 יועבר לאישור משרד הפנים.  ההסכם להשכרת נכס לרננים. מאושר פה אחד

 

 ברששת מצטרפת לישיבה. תמי  •

 

  תוך שורשים עצים מסוכנים. ₪, חי  100,000ע"ס  2013תב"ר   .5

 

רש תב"ר להפעלת י הרגל, נדלהולכ יתעצים רבים שמהווים סכנה בטיחות  נםיש  –  אזיו דש

 בליווי אגרונום. יעשה  שורשים.יטפל בלן שבק

 

 החלטה: 

 חיתוך שורשים של עצים מסוכנים.עבור    ₪   100,000ע"ס    2013מאושר פה אחד תב"ר  

 מקור תקציבי קרנות המועצה.

 

ג' וד'    -₪    194,000  -₪ ל  94,000  -ב  1919הגדלת תב"ר   .6 מודל ובניית   –שלב 

 תוכנית עבודה. 

 

להכין תוכנית דרשנו  , נ 2016-לאחר השריפה בקר המדינה  בעקבות תחקיר מב  –  ביתן  דני

יהיה לקדם את   ןניתים לתוכנית עבודה על מנת שות. נציבות כבאות ממתינלמניעת שריפ 

הקיץ.   לאחר  לפרוץ  שעלולות  שריפות  במניעת  וד'  בהטיפול  ג'  את  לבנות    יםאמורשלב 

ה בסכנה  סדר  בטיפול  שריפות.  עדיפות  תו מפני  העדיבהתאפעל  התוכנית  לסדר  פות ם 

  עצה.ל המו לית ש והיכולת הכלכ 

 

 החלטה: 

תב"ר   אחד  פה  וד'  ₪  194,000-ל  ₪  94,000-ב  1919מאושר  ג'  שלבים  מודל    -עבור 

 מקור תקציבי קרנות המועצה.  ובניית תוכנית עבודה.
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ל  אישור .7 ערר  להגיש  תוכנית    מועצההמליאה  בנושא     353-0562850הארצית 

 .אמירי גן זכרון יעקב

 

 קום מלון. ת במהיבנול אמור  התוכנית. גת מפורטת שלמצמציג  –זיו דשא 

ליאני   באיכות  צריך    –מאיר  ויפגעו  שם  שיעברו  המשאיות  כמות  את  בחשבון  לקחת 

 בים.שהחיים של התו

 ? ניתן להחזיר למודל מגורים האם  תסטטוטורי  –צילה רשף 

 יחידות. 70-ו לכ א אותניח' לדונם יבי 8-יכול להגיע ל-דשא  זיו 

 

 חדר הישיבות. וזרת לקרן איילי ח •

 

 : החלטה

 . 353-0562850לתוכנית  הארצית מועצהערר ללהגיש   אחד הפמאושר 

 

 

 

 

 

 שם: דני ביתן ר

 

 

 דני ביתן                          דשא    ו זי                                               

 המועצה  מזכיר              ראש המועצה                                                     

 

 ברי המועצה תק: חעה

 נוכחים           

 גב' רוממה תמאם, קצינת מחוז, משרד הפנים, חיפה           

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


