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 20/19 – 16פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר  
 

 .בית ספר תיכון המושבהתשפ"א ב חשוןב 'ב 20.10.20 -השלישי התקיימה ביום 
 

 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים:  

  מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  
 סגן ראש המועצה  מר צחי ברוך  

 חבר מועצה   מר מאיר ליאני                           

 חבר מועצה   מר בועז יגר                         

 חברת מועצה  גב' פנינה סלומון  

 חבר מועצה  מר אריה פולק  

 חברת מועצה  ברששת  תמי גב  

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

  חבר מועצה  מר יהודה ברונר  
 חבר מועצה  מר דודו ברנס  

 חברת מועצה  גב' צילה רשף 

   

 חברת מועצה    גב' משכית לאופר                   הצטרפה: 

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 מהנדס המועצה  מר אהרן דינור  

 גזבר המועצה  מר אבי הוסמן  

 ממונה קורונה  מר יהונתן מרסיאנו  

 

 סדר היום:

 סגירת תב״ר ביתרת זכות ופתיחת תב״ר חדש בסדר עדיפות עליון לטיפול מיידי .1

 בגני שעשועים.

  .דיון מחודש בנושא הצגת נתונים משפטים לחברי המליאה .2

  .צוות פעולה ותוכנית עבודה למלחמה במגפת הקורונה בזכרון יעקב .3

   .דיון מחודש בנושא תכנון מבנה מועצה חדש .4
 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

לדון  ומבקש להקדים  ,  3היות ויהונתן אמור להציג את הנושא בהצעה לסדר מספר    –דשא  זיו  

 .זהסעיף בתחילה 

 

 החלטה: 

 . 3לדון תחילה בסעיף   מאושר פה אחד

 

 צוות פעולה ותוכנית עבודה למלחמה במגפת הקורונה בזכרון יעקב   .3

 

רשף   לאחרונה   - צילה  מקומי,  ומאבק  לאומי  מאבק  הינו  הקורונה  במגפת  המאבק 

נחשפנו כי מדדי התחלואה בזכרון יעקב אינם עומדים ביחס ישר למדדי התחלואה 

נעשות   כי אין תוכנית פעולה אשר מבוצעת בהתאם למדדים אלא  ניכר  הלאומיים. 

 פעולות שנשלפות מהמותן )כגון החשכת מגרשים(. 

 

אין תיעוד ושקיפות כלפי הציבור היכן שהו   –גיות לוקות בחסר  חקירות אפידמיולו

 המאומתים החדשים כפי שהיה בגל הראשון.

 אין פרסום מאומתים בחתך שכונות במושבה. 

 

תוך   יכתוב  בצוות אשר  לסיוע  נדרשת  המועצה  כי  פעולה,    48ניכר  תוכנית  שעות 

 ויהיה שותף מלא למימושה.

 

 הצעת החלטה: 

דוד ברנס ועוד שני חברי מועצה    , חברי המועצה הבאים: צילה רשףהמועצה ממנה את  

מקבינט  אינטגרלי  חלק  יהיה  זה  צוות  המועצה(,  לשיקול  )נתון  הקואליציה  מטעם 

ישובית עם הסתכלות  ישעות תוכנית פעולה    48, יכתוב ויציג תוך  יהיישובהקורונה  

 ודשי החורף. קדימה למצב של הידרדרות צפויה בטווח הזמן המיידי ולקראת ח

 

.  ומסגרת עבודה מותאמת  בנושא  בו פועלת המועצהאופן  המציג את    –יהונתן מרסיאנו  

מסביר    .סיוע פיקוד העורףבפעילות משל"ט  ישנה  הוכשרו עובדים לבצע תחקורים.  

של המשל"ט. מידי יום מתגבשת תמונת מצב אשר מועברת לראש   את המבנה הארגוני

המלצות כולל  אכיפה  פעקיימת  .  המועצה  הפיקוח והסברה  ילות  מח'  באמצעות 

קשר אשר מקיים  חמ"ל מתנדבים  לתמיכה במאומתים ובמבודדים, מופעל  והמשטרה.  

רציף לעתים מספר פעמים בשבוע. כל מאומת חדש מקבל שיחה ממח' הרווחה ובימים 

אלה, משרד הבריאות מכשיר צוות מעובדי המועצה לבצע חקירות מול מאומתים. 

מצב  אתר המועצה ובפייסבוק. מציג תמונת    יומי באמצעותדיווח  מעבירים    הדוברות

שונות  העברת מידע לקהילות  כמו כן ישנה    ב צהוב.המשקף מצ,  20.10.20היום  לנכון  

 ובשפות שונות.
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מדווח על מגוון הפעילות של מטה המתנדבים. מתמקדים בפעילות מול    –זיו דשא  

חמ"ל   ניהול  יומי מתנשל  המבודדים.  דו"ח  לקחים   דבים,  מיושמים  ממנו  שמופק 

ישנה   הלילה  פעילות  לעבודה,  שעות  ועד  הפקחיםמהבוקר  מסיירים   של  אשר 

 .ברחובות, בעסקים ובמוקדי התקהלות שונים כגון פארקים וגני משחקים

,    3א. המועצה הכשירה    -צילה רשף    ולא חוקרים אפידימיולוגיים  חוקרי מגעים 

געים לחוקרים אפידימיולוגיים הוא משמעותי מאוד בהיבט יכולת  ההבדל בין חוקרי מ

 מבקשת כי המועצה תדייק את דיווחיה לציבור בהתאם. עצירת שרשרת ההדבקה.

ב. המצגת כפי שהוצגה ע״י יהונתן )אחראי קורונה במועצה( היא מצגת אשר אינה 

בהתמודדות עם המגפה, המצגת  מביאה לידי ביטוי את תוכנית העבודה של המועצה  

יכולה להתאים לכל רשות ואינה מת כוללנית,  יחסת לייחודיות של המושבה ימאוד 

 זכרון יעקב.

המצגת שהוצגה אינה מכילה, מדדים, מקרים ותגובות והערכות לשלב הבא של החורף  

 הקרב.

כי   , צר לי8.10.20  -הינה תוכנית אליה צורפה המועצה ב  ",אנשי חייל"ג. תוכנית  

בחר ראש המועצה לזלזל בפרסום ולהתנהג כאילו הדיווח אינו מהימן, במיוחד לאור  

העובדה כי במסגרת המצגת שהוצגה הופיעה במפורש צירופה של המועצה לתוכנית  

. תוכנית זו מאפשרת לרשות להוציא כספים בתחום פרסום, סלי מזון "אנשי חייל"

מועד המליאה לא בוצעה שום הוצאה  עדשועוד לטובת השלב הנוכחי במגפה. צר לי 

 מסעיף זה.

לתושבים, לא יתכן כי המוקד עובד   106יש לעבות את המענה במוקד    -  106ד. מענה  

במתכונת איגוד ערים ולא במתכונת מועצתית, תושבים רבים מתלוננים כי המענה  

 במוקד המועצה לוקה בחסר.

באוכלוסי מאופיינת  יעקב  זכרון  חרדיה.  הטרוגנית:  מים,  ה  דוברי  עולים  צרפת, 

סומי המועצה יפורסמו  ר וברי רוסית, קהילה גרמנית ועוד. יש לוודא כי כל פד  ,אנגלית

 במגוון שפות ובדיוור לבתים.

 ערך הוא החרפת המגפה בחודשי החורף. יו. תרחיש הייחוס אליו צריך לה

 .בתקופה זו  אופן ההפעלה של בתי הספרשתיערך בדיקה על מבקש  –צחי ברוך  

 תוך התייחסות לכל קהילה וקהילה.  רוצה לראות תוכנית מניעה – ןפנינה סלומו

היה אירוע חמור בזכרון יעקב שגרם להדבקה, ציפיתי לראות תחקיר   –מאיר ליאני  

 לאירוע שגרם לכל זכרון לעבור לאדום. 

ברששת   מוחות    –תמי  סיעור  נדרש  לראות.  כפי שמצופה  פעולות,  שנעשו  רואים 

 לפעולות מיוחדות לזכרון. צריך לחשוב על רעיונות. 

נדרשת תוכנית עבודה, חשוב לשמוע את האנשים שיגישו רעיונות    –יהודה ברונר  

 ופתרונות. יש לקבל החלטה להקים צוות עבודה שיכין תוכניות. 

דשא    הצעות    -זיו  לקבל  מצב אשמח  תמונת  שמציג  מקצועי  צוות  יש  ורעיונות. 

שטח בצורה  ועושים פעולות בשפועלים כל יום  ורעיונות לפעולה. יש עובדי מועצה  

 טובה מאוד תוך רגישות לציבור 

 יעוץ למועצה.  נותישי אפשר לצרף יועצים חיצוניים מהתחום –מאיר ואנונו  

 

 יהונתן מרסיאנו עוזב את הישיבה.  •
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 מתוקנת: החלטת הצעה 

נציגי ציבור ו ראש מועצה    ,קואליציהחברי    2  ,אופוזיציהחברי    2הכולל    ייבחר צוות

 מליאה הבאה.פעולה שתוצג בצוות יכין תוכנית ה .ראש המועצהשיבחרו על ידי 

 

 בועזו ברנס,  דודרשף,  צילה  ותכלול את זיו דשא,    פה אחד  תמאושרהצעת ההחלטה  

 . אנשי מקצוע על פי בחירת ראש המועצה סלומון. לצוות יתווספו פנינהו יגר

 

 משכית לאופר מצטרפת לישיבה.  •

 

סגירת תב״ר ביתרת זכות ופתיחת תב״ר חדש בסדר עדיפות עליון לטיפול מיידי   .1

 בגני שעשועים.

 

דיפות לגני צעצועים. מבקש  עסדר  מבקש להפנות משאבים לקבוע    –יהודה ברונר  

ילת  גינת משחקים מס/מגרשבכך שהמשאבים יופנו לטיפול  לטה  לתקן את הצעת ההח 

 .ישרים

 

 הצעת החלטה: 

בנושא ״ קראוונים לבית ספר קשת״ ע״ס   1627המועצה תבצע סגירת יתרת תב״ר  

למימוש בסדר עדיפות ראשון ₪,    60,000  ותפתח תב״ר חדש בסך₪    151,993

 עבור מגרש משחקים ברחוב דורות במיידי. 

 

 מתוקנת: הצעת החלטה 

בנושא ״ קראוונים לבית ספר קשת״ ע״ס   1627המועצה תבצע סגירת יתרת תב״ר  

למימוש בסדר עדיפות ראשון ₪,    60,000  ותפתח תב״ר חדש בסך₪    151,993

 במיידי.מסילת ישרים עבור מגרש משחקים ב

 

 על בסיס מה נעשתה הערכת העלות לשיפוץ הגן?מבקש להבין  –זיו דשא 

 אשמח לקבל הערכה של אנשי מקצוע. בדקתי את הנושא אולם  –ברונר יהודה 

לא ניתן לחבר את הדרישה לסגירת תב"ר לפתיחת תב"ר חדש. תב"ר   –אבי הוסמן  

מתייחס לפרויקט ספציפי. זה יהיה לא מקצועי לפתוח תב"ר ללא אומדן מדויק של  

 ולהעביר כך לאישור משרד הפנים. העבודות

זאת לא   א תב"ר לאישור מליאה לאחר קבלת אומדן מדויק.מבקש להבי  –זיו דשא  

 הדרך להביא ההצעה לדיון, לא ניתן לאשר זאת במשרד הפנים. 

 אין בעיה לשלוח כך את התב"ר. משרד הפנים יאשר.  –אריה פולק 

 

 החלטה: 

₪ עבור שיפוץ    60,000ע"ס    ולפתוח תב"ר  1627לסגור תב"ר    הצעת ההחלטה  בעד

ישרים   במסילות  צילה    –מגרש משחקים  לאופר,  משכית  יגר,  בועז  ברונר,  יהודה 

 רשף, קרן איילי, תמי ברששת, דודו ברנס, אריה פולק, פנינה סלומון, מאיר ליאני.

  דשא. זיו –נגד 

 ואנונו.  מאיר ברוך,  צחי  – יםנמנע
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 הישיבה. פנינה סלומון ודודו ברנס עוזבים את  •

 

 דיון מחודש בנושא הצגת נתונים משפטים לחברי המליאה  .2

 

בדיון המליאה האחרון התבטא ראש המועצה כי הוא מוציא מכספו הפרטי    -צילה רשף  

 סכומי כסף רבים לייעוץ משפטי בנושאים ציבוריים.

 

אחד מהמקרים היה ניסיון לבטל כינוס ישיבה שלא מן המניין באמצעות ייעוץ משפטי  

 ₪.  12,500 -שלא עמד במבחן החוק ועלותו הסתכמה בכ

 

 הצעת החלטה: 

ימים את ההוצאות הכספיות אשר בוצעו על ידו ומטעמו    7ראש המועצה יציג תוך  

משפטי אשר ביצע על ידו  בנושאים ציבורים כמוכן יציג קבלה על תשלום עבור ייעוץ  

 בנושא ביטול ישיבת מליאה שלא מן המניין. ₪   12,500ומטעמו בסך 

ה המועצה  דין אשר  עורכי  יולי  ירשימת משרדי  בין השנים  איתם בהתקשרות  יתה 

 ועד היום תועבר לחברי מועצה.  2016

 

רשף   תוך    –צילה  ואקבל  עו"ד    7במידה  את  הכוללת  הספקים  רשימת  את  ימים 

ועד    2016להם בעבור שירותים וזאת החל מחודש יולי    םעבדה איתם ושילשהמועצה  

 היום, הוריד את ההצעה לסדר.  

בכל הקשור ליעוץ שאני מקבל, המועצה לא שילמה. הרשימה המבוקשת   –זיו דשא  

 ימים.  7תועבר תוך 

 

 מורידה מסדר היום את ההצעה. -צילה רשף 

 

 דיון מחודש בנושא תכנון מבנה מועצה חדש   .4

 

בהתאם לצרכי המושבה באותם ימים   70  -בניין המועצה נבנה בשנות ה  -מאיר ליאני  

ד היום חלו שינויים דמוגרפיים רבים, המבנה היום מוזנח מבפנים ומבחוץ, ע, מאז ו

 חדרים צפופים שאינם מתאימים לקבלת קהל ולהסברת פנים לתושב. 

 

 החלטה: להלן הצעת 

יש לפעול בהקדם לאיתור ותכנון שטח מתאים לבניית מבנה מועצה ראוי ומכבד . את 

 . 2021התוכנית יש להציג למליאה לא יאוחר מסוף חציון א׳ 
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בסמוך לבי"ס יעבץ הישן  מבנה    ,שבהוחצרות המקיימות תוכניות כגון,    –זיו דשא  

 מבנים חדשים. ועוד

 לתקן את הצעת ההחלטה: מבקש   –מאיר ליאני 

 למבנה מועצה.תוכניות וחלופות ראש המועצה יציג תוך חודש וחצי לחברי המועצה 

 

 . עוזבים את הישיבהבועז יגר ואריה פולק  •

 

מאושרת  להציג תוך חודש וחצי תוכניות קיימות וחלופות למבנה מועצה  הבקשה  

 פה אחד.

 

 

העובדה   –דשא  זיו   ולאור  המחוז  על  הממונה  עם  הנושא  בחינת  לאחר  כי  מעדכן 

ימים, הרי שניתן    10- הועבר לחברי המועצה לפני יותר מ  2020שתקציב המועצה  

 א זימון מסודר יצ מליאה בנושא התקציב ביום שלישי הבא.הלכנס את ישיבת 

 

 
 

 

 

 

 

 רשם: דני ביתן 

 

 

 

 

 

 זיו דשא                              דני ביתן                                               

 ראש המועצה                       מזכיר המועצה                                             

 

 העתק: חברי המועצה 

 נוכחים           

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

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

 

 


