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 20/32 – 16פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  

 

 עמותת זמארין.ב א"פתש  סלוכב  ו"ט  1.12.2020 -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  יה פולק מר אר 

 חבר מועצה                    בועז יגר         רמ 

 חברת מועצה  גב' צילה רשף 

 חבר מועצה   מר מאיר ליאני                           

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

  חבר מועצה  יהודה ברונר מר  
 מועצה חבר    מר דודו ברנס

 חברת מועצה  גב' תמי ברששת  

   

 מועצה    תחבר                   ראופלת ימשכ גב' הצטרפה: 

   

 מועצה  תחבר פנינה סלומון  גב' : ה חסר

   

 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.  •

 

 

 הצעות לסדר: 

 מאיר ליאני  – ר לנכיםא הנגשת תאי דו .א

 מאיר ליאני  – יעקבעצים ברחבי זכרון  1000נטיעת  .ב

 מאיר ליאני  –  צביעת מעברי חצייה ופסי הפרדה .ג

 התנגדות המועצה המקומית לתוכניות בנייה חריגות  .ד
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 סדר היום:

תב"ר   .1 ל   80,000-ב  2012הגדלת  לשנת   כיתותהנגשת    -₪    250,000-₪ 

 תשפ"א. 

 ים.פילר חשמל באנדרטת יד לבנ -₪   15,000ע"ס  2028תב"ר   .2

 ברכס.וילות   564ש/ -₪   697,000 -₪ ל 620,000  -מ 1702הגדלת תב"ר   .3

 . 1528,1722,1724,1810,1909,1925,1817 –סגירת תב"רים   .4

 שינוי תמהיל. –חדר טרפו   -₪  413,000ע"ס  2022תב"ר   .5

תב"ר   .6 ל   60,000-ב  1601הגדלת  נגישות  -₪    1,519,000-₪   התאמות 

 . שותלצו נגיאם התב

תב"ר   .7 ל  165,000  -ב  1723הגדלת  כית   790,000-₪  תוספת  עבור   ות₪ 

 . סיום פרויקט  – בביה"ס החורש והחיטה ותיביל

לתכנון   180,000ע"ס    2025תב"ר   .8 נוספים  ₪  תחנות   60ומיקום    קווים 

 . במימון משרד התחבורה 85%,  אוטובוס

 עדכון היטל ושמירה ואישור הארכת תוקף.  .9

 . 2020 מיכותתאישור  .10

ב .11 מליאה  החלטת  לתקן  הרכש  מחלקת  של  לספקים נושא  בקשה  עדיפות  מתן 

 מקומיים.

 .2021אישור תבחינים לתמיכות   .12

 . 2019דו"ח כספי עמותת זמארין  -דיווח  .13

המים  .14 תאגיד  לדירקטוריון  שני  כנציג  ליאני  מאיר  של  למינויו  מחודש  אישור 

 (. 2001 וביוב א' לחוק תאגידי מים 61סעיף מעיינות העמקים )

 גן ראש המועצה.מ.מ וס אישור עדכון שכר  .15

 מועצה. אישור הקצאת רכב צמוד לסגן ראש ה .16

 ₪.  45,000חלקות מלגות לסטודנטים באמצעות רוטרי,  .17

 .אזרחים ותיקים – מרכז קהילתי רב תכליתי .18

 ישיבה תיכונית.   –שינוי הרכב מורשי חתימה  .19

 . 2021אישור מסגרות אשראי  .20
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 30.11.20  – 1.11.20זכרם של הנפטרים מיום   ה מעלה אתראש המועצ

, אללו משה, עוזרי דוד, סגל יוסף, זיגל  אני  שגרין מרסל, גולדסר רונצקינחום ויקטוריה,  

 שיפר אהרן, ענבי יוסף. 

 ם בקימה.חים מכבדים את זכרחברי המועצה והנוכ 

 

 * דיווחי ראש המועצה 

 

 

חדש   עובדים  בנטל  –ועד  צליש  ,דוד  ענניר  שרעבי,  גורש  תהילה  שמעון,  בניטח  ת ר, 

תודה לוועד היוצא יהודית בוטבול, רונית לוגסי, שלומית פרץ,   בהצלחה.  . מאחליםאלקובי

 תודה לוועדת הבחירות על ליווי התהליך.  שלומי וקנין ודוד ביתן. 

 

יוזמת    בהשתתפות,  התקיים מפגש מרגש עם נציגות של המשפחות השכולות  –יד לבנים  

המועצה  ,המפגש ב  חברת  לאופר  להב  שיתוףמשכית  שכולנתן  אב  ה,  בפגישה  ו  ל עו. 

מורשת הנופלים   הינו הנחלת. המוטיב המרכזי  הקמת בית יד לבנים  שלעקרונות המתווה  

והיצירמקוהנופלות ב החיים  עוד  ביל להמשכיות  בי  נדוןה.  מערכת החינוך    ןחיזוק הקשר 

     פלים.ו מורשת הנומשפחות בין התנועות הנוער לו

 

הגז   ב  –אתגרי  רציףל   שהגשנוערעור  דיון  ל  ניטור  המשפט    .8.3.2021יום  נקבע  בבית 

 העליון. 

 

תחבורה השדרוג  תחום    את  מקצועי  אופןב  לענת קראוס שהובילהמבקש להודות    –תיירות  

ו ה התיירות.  םי נוספחומים  תציבורית  ובסיס    ,בתחום  תשתית  יצרה  בתחום  לפעילות  ענת 

נים ד העוג חנמשיך ונפעל בשנים הקרובות לביסוסה של התיירות כא   .שנים הבאותלגם   זה

בשמי  במושבה. לה  להודות  הזדמנות  וזו  אלה  בימים  במועצה  עבודתה  את  מסיימת  ענת 

   עשייתה.  ובשם הציבור על

 

משמעתי   דין  נ  –בית  המועצה,  עובד  בו  אירוע  ימי  בעקבות  ראוי  לא  באופן  הצהרת יצל 

   גד העובד.ית הגישה תובענה משמעתית לבית הדין למשמעת כנהמועצה המקומ  בריאות,

 : את העונשים הבאיםבית הדין גזר על העובד 

 נזיפה בתיק האישי. .1

 שבה של כל ימי המחלה שהעובד הצהיר עליהם והמרתם לימי חופשה. ה .2

 ותה עבירה.אפיטורים על תנאי למשך שנה בגין ביצוע  .3

 

המושבה   וחז שדרולמבצע  החל  ה  אלבימים    –חזות  פני  מחלקת  ג  בראשות  המושבה  ות 

וגינון   ובסיוע  תפעול  בטחון  פיקוח,  הסביבה,  איכות  הבאה    .מחלקת  וה  ונ בתור  השכונה 

 שרת. 
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 . 22/20 -ו  21/20, 20/20וקול  רוטלפ  אין הערות •

 

 עבודות איטום באולמות ספורט.  2026ר  יום, תב"וסיף נושא לסדר המבקש לה - זיו דשא

לאיטום גגות אולמות  לאור הגשמים האחרונים נמצא כי יש לפעול באופן דחוף    –בועז יגר  

 באולמות אלה מזה שנים.איטום ס. לא בוצע  מפעל הפי  רט. ניתן לממן באמצעותספו

 ? מבחינה כספית לביצוע  תיתכנוהיש  –צילה רשף 

 . מידההאמות מד בהפיס. הנושא עו נגיש בקשה למפעל  –אבי הוסמן 

 

 ה: לטהח

 .לסדר היום   2026תב"ר להוסיף את   מאושר פה אחד

 

 הצעות לסדר: 

 

 ני מאיר ליא –  הנגשת תאי דואר לנכים .א

 

 .מקומות בזכרון יעקב פרבמס  קיימים מרכזי חלוקת דואר לתאים .1

סלילת המדרכות נעלם מעיני המתכנן הצורך להנמיך את אבני השפה למפלס  ת  בע .2

 לתיבות הדואר.מ לאפשר לנכים להגיע בקלות "ביש עהכ

 י רכבים חולפים."תקעים ומסכנים עצמם עאישיים נ רכבי נכים .3

 

 

 :הצעת החלטה 

למחלקת להנמכההנ  להורות  מיידיות  פעולות  לבצע  תיבות    דסה  לפני  השפה  אבני  של 

 .מ להנגישם לנכים"ואר עהד

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד להוסיף לסדר היום. 

 

הישוב  הכאל  החלוקנקודות    14-כיש    –  ליאניר  מאי תשפ.  ברחבי  מדרכה  את  הנמכת  ר 

  הנגישות לנכים.

מתקנים  בנוסף מבצעים הנגשה של    ,חציה  ימעברכת  מישות להנ רישנן גם ד  –דינור    רןאה

קבוע סדרי  סדורה וצריך ליש תוכנית עבודה    ועוד.  פארקים  ,ורוגנים ציבוריים, מבני ציב

 . ₪ 5,000-כותיקני, עלותה ם למפרט ש  תכולל הה הנמכ עדיפות. כל

לשם כך   דרשרב שנתית, נהלהשתלב בתוכנית    כהצריאך היא    המטרה ראויה  -  זיו דשא

 תב"ר. 

 ות לביצוע תוך מספר חודשים.בעיה שדורשת התייחסות, צריך להנחיש  –יהודה ברונר 

 

 החלטה: 

אחד   פה  הבאה  מאושר  למליאה  במהלך  תב"ר  להביא  מ2021לביצוע  יכין  אהרן  רט  פ. 

 . מוצע
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 מאיר ליאני – יעקבצים ברחבי זכרון ע 1000נטיעת  .ב

 

את   .1 ניכרת  במידה  הפחיתה  האחרונות  בשנים  יעקב  בזכרון  המאסיבית  הבנייה 

 .וסדוואת הישוב מאז הי ין יאפאשר " הצבע הירוק"

 

 כריתת עצים  דבר אישור נוהלהחלטת מליאה ב   ון נקייה העבירההתנועה למען זכר .2

 .זה בענייןבים מעורבות ושריתה ולאפשר לת כמ לצמצם את נזקי ה"ע

ממאו  .3 יותר  עקיימות  עצים  ללא  גומות  סיבה "ת  כל  ואין  בשדרות  או  מדרכות  ג 

 .להותירן ללא עצים

 

 :הצעת החלטה 

 ט"ו בשב"בט"החל    2021ם בשנת  וכנית אשר תיושהמועצה תיערך כבר עתה להכנת ת

 .ברוהק

 

 החלטה: 

 .וםלעלות לסדר ימאושר פה אחד  

 

 עצים. הסוג שעובד עם המועצה לגבי האגרונום התייעץ עם לניתן    – ליאני מאיר

 , באזור שנפגע בשריפה  מבור ועדי לוסקי הובילו מהלך של נטיעת עציםטליה    –ו דשא  זי

אשר ממליץ   התייעצתי עם חנוך בורגר שמלווה את המועצה  בשל הקורונה התהליך נעצר.

בשלבים עבודו   לפעול  תוכנית  מסודר    הלבנות  במסמך  נטיעופירוט  של  המשמעות  ה על 

 . בהיקפים כאלה

 

 הצעת החלטה מתוקנת: 

איכ אגרונו מח'  בשיתוף  סביבה  ליאני  םות  עצים    תוכנית  יכינו,  ומאיר  להוספת  עבודה 

  ברחבי הישוב.

 

  פה אחד.צעת ההחלטה מאושרת ה

 

 מאיר ליאני – צביעת מעברי חצייה ופסי הפרדה .ג

 
 צבע חד רכיבי.  הפרדה באמצעותי חצייה ופסי בזכרון יעקב נהוג לצבוע מעבר .1

 זמן קצר.  ינו בטיחותי ונשחק תוךשימוש בצבע חד רכיבי הינו בזבזני א .2

רים ונהגים בלתי מוגנים וגמב  מהירה של צבע חד רכיבי מותירה ילדיםקה ההשחי .3

 נייה. חצייה או נהיגה זמן רב בין צביעה אחת לשבעת חציית מעברי 

שימוש בצבע דו רכיבי עמיד חרצות שהקובע נ  2017ת  ח משנ "מבקר המדינה בדו .4

 מן רב יותר.קנה בטיחות למשתמשים ז זמן רב, אינו נשחק במהירות ומ
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 :הצעת החלטה 

כפייל רכיבי  דו  בצבע  ודליט  ו להשתמש  מסחר  מרכזי  ספר  בתי  כפיילוט  ד  ראשיות  רכים 

דצמבר   בחודש  בחוזר  2020כבר  המשתמשים"מנכ   כמתחייב  בטיחות  למען  בכביש  ל 

 .תלמידים ונהגים ולדווח למליאה על תוצאות הפיילוט  לכי הרגלהו

 
 החלטה: 

 .וםת לסדר ילו לע אחד  פה  רמאוש

 

ליאני   ר  –מאיר  חד  ובית  כיצביעה  חודש  תוך  מיטבית,    תמונע נשחקת  דו וצביבלימה  עה 

ולא נדרשת   מש שנים כמו כן עמידה לאורך שנים, עד ח.  מת ולא נשחקתמזהת אינה  רכיבי

 .ליד מספר בתי ספר  ילוטיש לבצע פמבק על אף היותה יקרה יותר. נה ים בשפעמי הצביע

ואין הרבה קבלנים, עלות של קה  מבדי  –  זיו דשא   מול רשויות דומות אין הרבה רשויות 

 נפעל מול תב"ר שכבר אושר. עלות.   5יותר מפי  

 

 הצעת החלטה מתוקנת: 

 תב"ר בטיחות שאושר.  מתוךלבתי הספר רי חציה בסמוך ילוט של צביעת מעביש לבצע פי

 

  פה אחד.צעת ההחלטה מאושרת ה

 
 ליאני מאיר  – ה חריגותוכניות בנייומית לתמועצה המקהתנגדות ה .ד

 

 "ישובי הברון"יפה והוועדה המרחבית  הוועדה המחוזית בחעת האחרונה נוקטת  ב .1

לכאורה.  רים את המנהלבהליכים הסות  חתו  התקין  תוכניות המתאר שהן  מות  את 

המקובל  ת  עליהן, התכנוני  הסדר  ואת  הארציות  המתאר  ישראל וכניות  במדינת 

 .רהלכאו 

ללכאו   שרותועדות מאפוה  .2 היזמים לרה  הליכי  גיש  הל   תכנון המקובלים,עקוף את 

יפגע בחת יי התושבים  וכניות שסותרות את תוכניות המתאר המחוזיות ושמימושן 

ים לא סבירים עומס  יעמיסיות(,  במושבה )כולל התושבים החדשים של אותן תוכנ

בין   ,פגעת הון עתק ובכך יפת המועצה המדולדלעל התשתיות הקיימות ויעלה לקו 

 .יעקב כולה סים כולל ההיסטוריים בזכרוןשל הנכ ערכם  ,היתר

 

 :הצעות החלטה

נגדות  ל מתכננים ומשפטנים שיכין תוכנית הת להקים במועצה המקומית צוות מקצועי ש .  1

 :כלהלןוועדה המחוזית אשר תכלול חוקי עזר ה של הדיניות החדשאסטרטגית למ

 .עצה המקומיתן מול המוקייזמים לנוהל ת חוק עזר שמחייב*  

וכל רשות )ועדה מרחבית והמועצה  וג המחייב כל יזם  )בחוק העזר( לדיאל   נוהל מפורט* 

 .ד תומו המקומית( למלאו ע

עזר  *  מפורטות  החוק  תוכניות  להגיש  יזם  מענמחייב  השנותנות  לתשתיות  נדרשות  ה 

 .ניתכתוצאה מהתוכ רת התוכנית,רכים ציבוריים במסגולצ 
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קשים, כולל  מב  ההשלכות הכספיות של החריגה שהםים לממן את  מחייב יזמחוק עזר ה  *

 .הירידה בערך הנכסים בסביבה הקרובה ובמושבה כולה

יתכנ נת  בחי  * שיזמים  חשש  שיש  מתחמים  ואיתור  קיימות  בהם  תוכניות    תוכניות נו 

 .שות זאת עת סייגים שימנעו מהם מלעבישחורגות מתוכניות המתאר הקיימות, ק

ההנדסה של המועצה  הפניית הציבור אל מחלקת    הציבור,  חריגות לכלליות  תוכנ  פרסום  *

 .יותבל מידע, ולסייע לציבור הרחב בהגשת התנגדוכדי לק

הו  ,קבועל*  עם  שויחד  ברור  נוהל  המחוזית  עבודהעדה  תתנגד,ווהה  הי.  ל  לפנות    ועדה 

 . נות לבית המשפטמשם תבוא התנגדות לפ  ועדה הארצית ואם גםו ל

 . וםשכנתנו מדררחבית כדוגמת פרדס חנה ועדה המוה מהלפעול ליציא *

 

 החלטה: 

 .וםלעלות לסדר ימאושר פה אחד  

 

  

ליאני   פוגעת באיכות החיים של התה מבני  –מאיר   וללנית היאושבים. התוכנית הכרובה 

צר   לכך.דוגמא   והמועצה  מרוויחים  קבלנים  בהחלטות,  המועצה  את  לתחזק עוקפים   יכה 

של המועצה ושל הישוב  כמו כן אינטרס הקבלנים נוגד את הצרכים    .להם שאין  ממשאבי

ויוצר עומס    בכל רחבי הישוב  נוראיתומצוקה תחבורתית  ולכן נמצאים היום במצוקת חניה  

   הקיימות. על התשתיותרב 

קת קיבחמציפה שורה של בעיות, צריך להבין את סמכות המועצה  עה  ההצ  –רזלי  יוסי ב

נושאים חשובים מדובר ב .  המסמיך  לא יכולים לחרוג מהוראות החוקם אלה וקי. חחוקי עזר

באמצע לא  אבל  בדיקה  עזר.שדורשים  חוקי  את   ות  הנוגדים  עזר  חוקי  לחוקק  ניתן  לא 

 נון והבניה.כ התהוראות החוק 

 . של המועצהן כנו ועדה לת ו רת המסגבד נפרהביא לדיון ל –זיו דשא 

 

 החלטה: 

 להביא לדיון במסגרת הוועדה לתכנון.פה אחד  מאושר 
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 סדר היום:

 

 איטום אולמות ספורט. - ₪  450,000ע"ס   2026תב"ר  -תוספת לסדר היום 

 

  .דות איטוםועבבקש לאשר את התב"ר לביצוע מ – זיו דשא

 

 החלטה: 

, מקור מימון  איטום אולמות ספורטעבור    ₪  450,000ע"ס    2026תב"ר  ושר פה אחד  אמ

 מפעל הפיס.

 

תב"ר    .1 ל  80,000-ב  2012הגדלת  שנת  ל ת  תוכיהנגשת    -₪    250,000-₪ 

 תשפ"א.

 

ביתן ה  –  דני  ממשרד  כולל    6חינוך  התקבלו  בסך   ,₪  180,000של  הרשאות 

הנגשת   עבור  ₪  250,000  של  לסך כולל  ₪  70,000וד  ע  תשמבקך  מחלקת החינו

 כיתות בשנת תשפ"א. 

 

 : החלטה

ת  הנגש  עבור ₪    250,000-₪ ל  70,000-ב  2012הגדלת תב"ר  פה אחד    שרת מאו

 .מקרנות הרשות  ₪ 70,000ינוך,  ממשרד הח ₪ 180,000 ,לשנת תשפ"אכיתות  

 

 . ד לבניםנדרטת יילר חשמל באפ  -₪   15,000ע"ס  2028תב"ר   .2

 

נדרשת תאורה עבור    .יאניל  מאיר  מועצהו של חבר הקשתעל פי ב  –ר  אהרן דינו 

 יצוע. בואגרות  ,תכנוןהעלות כוללת  קסים במקום. ט

 

 החלטה: 

אחד  מאושר   חשמבע   ₪  15,000ע"ס    2028  תב"רפה  פילר  בור  יד  אנדרט ל  ת 

 .השבחה  לי, קרן היטיםלבנ

 

 משכית לאופר מצטרפת לישיבה.  •

 

 כס.וילות בר 564ש/  -  ₪ 697,000-ל₪   620,000-מ 1702הגדלת תב"ר  .3

 

דינור   יות. , הוגש לאחרונה חשבון סופי להשלמת תשתייםתספרויקט שה  –אהרן 

ש רשמי  מפקח  היה  הפרויקטלא  את  פיקוח.  ה,  ליווה  ביצע  הקודם  בדקנו  מהנדס 

 . ₪ 77,000לה של  דג הובר במד . שהוגשושבונות בהתאם לחביצוע בשטח 

 

 החלטה: 
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תב"ר   הגדלת  ל  620,000-מ  1702מאושרת  וילות    564/ש₪    697,000-₪ 

 .הקרן היטלי השבח מ, ברכס

 

 

 

 . 1528,1722,1724,1810,1909,1925,1817  –סגירת תב"רים  .4

 

 מבקש לסגור את התב"רים הבאים:– בי הוסמןא

 . ₪ 31,374יתרה   –ן עש  גילוימערכות  – 1528

 . ₪ 202,784יתרה  – 2017יץ קשיפוצי  – 1722

 . 0ה  רית –פי מפעל הפיס  וב מכסחשת מ רכו שדרוג מע – 1724

 . ₪ 215,254יתרה  – 2018 קיץשיפוצי  – 1810

 .0יתרה   – בבי"ס החורשהצללה  – 1909

 . 73,292יתרה  –אקוסטיות כיתות הנגשת  – 1925

   .₪ 30,000יתרה  –ושבה מזרח למרכז המ 652 גישה מכבישכביש  – 1817

 

את   מתנגד לסגור  .2018-ו  2017ץ  קי  שיפוצימבקש הבהרות לגבי    –מאיר ליאני  

של  התב"ר האלה  החינוך  ים  קבוע  מחלקת  באופן  מנצל אשר  התב"ר לא  את  ת 

אמיתית.  יםומציג לא  ניל"י  תמונה  בבי"ס  האסלות  טופלו  לא  היום  למרות    עד 

ביצוע של .  המליאות האחרונות  עארבשהנושא עלה ב מול  תוכניות  דורש שיוצגו 

 ת. הסברים לסתירה בעובדו  מבקש .2018-ו  2017שיפוצי קיץ לשנים 

 חדש.עול ה זוקה למנהל התפאת כל התחלהעביר צריך   –אריה פולק 

 חינוך.הבמסגרת ועדת  שיפוצי קיץעל ביצוע לקבל דיווחים ך  יצר –קרן איילי 

שיתאפשר למנהל  תאים את כח האדם למחלקת התפעול על  לה הכוונה    –זיו דשא  

 .אחריותולקחת את הנושא תחת התפעול  

ב חדש  –ששת  רתמי  תב"ר  ב  פתיחת  מותנה  להיות  צריך  קיץ  שיפוצי  קבלת  של 

 דיווח על ביצוע סופי של שנה קודמת. 

ר את התב"רים על מנת לאפשר יתרות בקרנות לביצוע  גו סל מבקש    –אבי הוסמן  

 תב"רים אחרים שאושרו. 

 

 ה: החלט

ת סגירת  אחד  פה  ,  1722,1724,1810,1909,1925,1528,1817ב"רים  מאושר 

יתרוהעבר של  ת  המועצה.קרנ ל  ₪  552,704ה  מחמנהל  ות  תציג  חינוך  הקת  לת 

  –  2017שנים  שיפוצי קיץ ב  לשיצוע סופי  בתוכנית מול  דו"ח    בפני חברי המועצה

 יתרות. לסיבות יר את הסבתו  2020

 

 מהיל.נוי תשי – דר טרפוח -₪   413,000ע"ס  2022תב"ר   .5

 

נקבל  מקור המימון. לשתיקון ש . נדרהתב"ר אושר במליאה הקודמת –אהרן דינור 

 מחברת החשמל.  ₪ 282,000החזר כספי בסך  

 

 ה: החלט
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תב"ר   טרפו  עבור₪    413,000ע"ס    2022מאושר   ₪   282,000של  סך    .חדר 

 . שותמקרנות הרהיתרה , מחברת חשמל

 

 

 

 

 ות נגישות.התאמ -₪   1,519,000-₪ ל  60,000-ב  1601ב"ר הגדלת ת  .6

 

נגישות  צבהתאם ל  –  דני ביתן גן ע עבודות הנגשה בצבמועצה, יש לבשהתקבל  ו 

 . ר ראשוניסקיש להכין . כמו כן גן פנינהו יסמין

 

 ה: החלט

א פה  תב"ר  מאושר  הגדלת  עבור    ₪  1,519,000-ל   ₪  60,000  -ב  1601חד 

 . הח, מקרן היטלי השבהתאמות נגישות

 

תב"ר   .7 כית תוסור  עב  ₪  790,000-ל  ₪   165,000  -ב  1723הגדלת   ותפת 

 .החיטהו  ס החורש"בביה ותבילי

 

 . בבתי ספר החורש והחיטה ותיביל  ותכית   ותנדרש  –ן דינור  אהר

 

 החלטה: 

המא תב"ר  ושרת  תוספת  ור  עב  ש₪    790,000-ל   ₪  165,000-ב  1723גדלת 

 .השבחה ליטקרן הי מ החיטהו בביה"ס החורש ותיביל  ותכית 

 

 ובוס.  טאו  תחנות ₪60 לתכנון   180,000ע"ס  2025תב"ר   .8

 

 תחנות אוטובוס. 60לתכנון  יש הרשאה –הרן דינור  א

 

 החלטה: 

תב"ר   קו  רעבו₪    180,000  ע"ס  2025מאושר  ו  ויםתכנון   60תכנון  נוספים 

או  מימוןטובוס,  תחנות  השבחה   ,₪  153,000תחבורה  ה שרד  מ  ,מקור  קרן 

27,000 ₪.   

 

 תוקף.  ן היטל ושמירה ואישור הארכתכודע .9

 

ביתן  נד לבטיחות    מטהראש  כ  –י  לכל    מענהנותנת  הסיירת  כי    ייןצמבקש  מיידי 

מ לכך  מעבר  בשטח,  של  אירוע  תופעות  וונדליז מעשה  צמצמים  ישנן םאלימות   ,

אדם חיי  הצלת  כדי  עד  מוכחות  יותבשל  .  תפוקות  זול  מודל  נבנה    רהדרישה 

רה על סיום  תאושר הארכת התוקף נאלץ להודיע לחב  לאו במידה    לתפעול שוטף.

 ש בהתאם לחוזה. מרא יום 30הפעלה בהתראה של  

לסיירת  .  את שירותי השמירה בסוף חודש זה  לבטלמליאה  החלטה    שי   -א  זיו דש

ערך    הביטחון באייש  בעיקר  הביאו  קיצון    עיורמוסף  רבות  אשר  צלת ה לפעמים 

ישיבו חיים.   ה  לבחינתת  נערכו  את  להוזיל  תוך  ות  ירשהדרך  עלויות  ולהקטין 
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רמ על  סבירישמירה  ובטיחות  ביטחון  מוג ת  המם.  לה שת  שתביא    וזלה לצה 

 ההפעלה ולפעול שך המאת לאשר  מבקשלמ"ר לשנה.  ₪צי משמעותית של כח 

 

 

 

 

התע בכן כמו    .ריףלהקטנת  תביא  השמירה,  היטל  הפסקת  להפסקת  ,  ישיר,  אופן 

 סיירים. 13 -עבודתם של כ

רשף   בדצמבר  היטל    –צילה  נדון  על  ,  2019השמירה  וגם   ישובהסגירת  הוחלט 

במסגר  עירות  לפעול  יעילה.  בשוטרישת  שמאו  ניידת  .ינשיטור  יותר   ניידת   היא 

פקח  עבדה  ביטחון   ע  עם שוטרבעבר במודל של  פעולה  תוך שיתוף  לילה  ם  בכל 

העבודה    .המשטרה אין  שונתהשיטת  הביטחון  סייעל  רת  ביקולי  .  עושים  שרת 

המליאה  טובה  עבודה אלא  ,  הבטחון  סיירת  את  לבטל  החליטה    שאין קבעה  לא 

החשמ  ל היטיותר  ות  לגב מהירה  שירות  1.1.21-ל  מ זה  .  להיות  מומן  צריך 

השמהת להוזיל  ה וטף.  קציב  לא  נסיון  השמירה  היטל  רלוונטי  מקובלאת  ,  ולא 

 סים. יש גם סקר נכ כאשר התושב לא צריך לשאת בעלות זו

דשא   מעל    –זיו  של  בעלות  התקציב לו  ₪מליון    1.5מדובר  על  להשית  ניתן  א 

 השוטף. 

ומכירים בחשיבותה   כל כך רוצים את הסיירת, אם נחיצותה תאמבין  –אני מאיר לי

כ מתקציבה  אין  תממן  לא  שהמועצה  סיבה  מתקבל 2021בשנת  ל  הנכסים  סקר   .

כמעמסה על התקציב המשפחתי המ ובצדק  אני  תד בציבור  לדל בתקופת הקורונה. 

תוכנית   לא מקומו והגזבר על מנת לנסות ולגבשכן לשבת עם ראש המועצה, ממ מו

 המועצה.  ריאלית מתקציב

כפי שנקבע  פועלת  לא  יירת כיום  הסה הייתה לסגור את הישוב.  המטר  -צחי ברוך  

יותר. מציע  בחוק העזר יותר את היט  להפעיל ממסגרת מצומצמת  ל  ולהפחית עוד 

  ור כצריך לז  .ניתן יהיה לממן והשירות הנחוץ יפסקלא ללא היטל שמירה ירה. השמ

נחות ארנונה רבות שינתנו  בשל ה  למועצה בעיקרקשה  ה  הית  2021  ששנת תקציב

המצב ובשל  לחוק  היטל    .בהתאם  את  ולהתאים  העלות  את  בחצי  לקצץ  מציע 

ון בלבד רכבי ביטח   2,  לחצירכבים  המספר  את  להקטין  מבקש  .  השמירה בהתאם

מ  רכב  ה  ת.משמרו ולצמצם    נהלתיללא  בישוב  מ פרויקט  שר פ אמחשוב,  צלמות 

 . את הבטחון רשפל

יגר   לא  –בועז  להמתין  צריך  הנוכחית,  במתכונת  השנה  הפעילות  המשך  את  שר 

ולת  הסקר  התקציב לבד וצאות  על  העלות  את  להשית  ניתן  האם  הבאה  בשנה  וק 

 . 2021, מה שלא ניתן לעשות בשנת השוטף

דשא  זי ברוך    –ו  צחי  הצעתו של  את  מקבל  מנהלתלהוריד  אני  סיור   ,ירכב    רכב 

מלר ו לשתי  בכיום  בת  ו שמרדת  בולהקטין  היטל  עלות  את  משמעותי    אופןך 

 .השמירה

מליאת  אישור  ל שינוי בתעריף מצריך קבלת  לקחת בחשבון שכיש    –ברזלי  יוסי  

 .הליך של מספר חודשיםזה משרד הפנים ופרסום ברשומות, ועצה והמ
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 חלטה: ה

היטל השמירה חיוב  המשך  בכל  2במתכונת של    בעד  רומשמרת    רכבים  כב  ללא 

 ברוך.  צחיפר, לאומשכית  , יגר , בועז ואנונו ירמא ,דשא יוז  –  תפעולי

  ולק. ת, יהודה ברונר, מאיר ליאני, אריה פשרשף, קרן איילי, תמי ברש  צילה  –נגד  

 ברנס. דודו  –  נמנע

 

 יטל השמירה. פסק גביית ה, תי 1.1.21-מהל הח

 

 בה. י דודו ברנס עוזב את היש •

 

 . 2020תמיכות אישור  .10

 

לתקציב ו  2020רו לשנת  וששא  התאם לתבחיניםת התמיכות במציג א   –ן  דני בית

ש  .המאושר למרות  כי  ועדנציין  החליטה  מובנות,  מסיבות  קטן  הפעילות  ת  היקף 

ר המצוקה לאו וזאת    2019בשנת  ותות  עמ לאושר  קצוב ששלא לרדת מהת יכות  תמה

 ן יתרות לאהשנה בוטלו מסעות לפולין ולכן ישנכמו כן    הקורונה.  תו בוצרה בעקשנ

ה מנוצלות החליטה.  המועצה  השנה    נהלת  ולתנ  ₪  10,000להוסיף  הנוער  -ועות 

 לעמותות משלימות רווחה.   20,000

 . חבר ברוטריאני מבקש לציין ש  –מאיר ליאני 

 .תתף בדיוןשלהלא  ני יאמבקש ממאיר ל –ברזלי  יוסי 

 

 החלטה: 

  ד.מאושרות פה אחומלצות על ידי ועדת התמיכות  ת המהתמיכו 

 

 .תתף בדיוןהש לא  –מאיר ליאני 

 

 .לספקים מקומייםעדיפות  מתן .11

 

שהתקבלה בנושא להחלטה    ₪  10,000  שלוע רף תחתון  ש לקבמבק  –דני ביתן  

ל גורם  והדבר  סביהיות  לא  מח עומס  על  הרכשר  להתק  לקת  מתבקשים  ר שאשר 

  הוא מסכים לבקש הצעת מחיר מתוקנת.הציע לו להוזיל ובמידה ולספק המקומי ל

 ים.סים של ספקכעעם פעולה זו מעוררת לא פ

 במצב הקיים צריך למצוא כל דרך לעזור לספקים מקומיים. –צילה 

 

 החלטה: 
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חלקי    מאשרים הרכש.  באופן  מחלקת  בקשת  של  את  לסך  יזכה   ₪  5,000עד 

ו הזול  מעל  ת   תהעדיפו המציע  רק  במס   ₪   5,000ינתן  המותר  לסכום  גרת  ועד 

   ש.במסגרת ועדת רכ הצעות מחיר

 

 

 

 

 

 . 2021ם לתמיכות אישור תבחיני .12

 

 ת. . זהים לשנים קודמו 2021תמיכות  התבחינים ל ג אתמצי –ני ביתן ד

 

 החלטה: 

 .יםרמאוש 2021לשנת  נים תבחי

 

 . 2019ת זמארין דו"ח כספי עמות -יווח ד .13

 

 המועצה.  ירר של עמותת זמארין הוגש לחבי המבוקהכספ חו"דה –זיו דשא 

 

לאישור   .14 למינוימחודש  מאיר  של  כנציג ו  ל  יאני  תאגיד ידירקטורשני  ון 

 (. 2001לחוק תאגידי מים וביוב  א' 61סעיף)המים מעיינות העמקים 

 

ביתן   ש  לאור  –דני  המליץ העובדה  התאגיד  הקודם,  מהאישור  שנה  עברה 

מים הבתאגיד    תפקיד דירקטוריאני ל של מר לו  ינוי את מ  אשר מחדששהמועצה ת

 מעיינות העמקים.

 

 ה: החלט

אחד פה  מ   מאושר  כדילמנות  ליאני  מאיר  את  מעיינות חדש  בתאגיד  שני  רקטור 

 .העמקים

 

 לישיבה. יעל סוקולר מצטרפת  •

 

 עצה. סגן ראש המומ.מ ואישור עדכון שכר  .15

 

ל  –זיו דשא   דין,   לי על  הר שהגיעשכה  תוספת  על כלויתרתי  יין כי עד עתה  צמבקש    פי 

על    ואנונו  מאיר ל   50%ויתר  שהגיע  בשנת  מהתוספת  מבקש   2018ו  את   וכעת  לעדכן 

 . שכרו

סוקולר   המדינה אישרה   ,3/2018  נבחרים  עדכון שכרבנושא  מיוחד  מנכ"ל  בחוזר  –יעל 

ראש   התייעלות  בתוכנית  הייתה  שהמועצה  העובדה  בשל  לנבחרים.  השכר  עדכון  את 

מ.מ    (.2019  -ו   2018)  במשך שנתייםהיה זכאי  מהתוספת לה    100%המועצה ויתר על  

ואנונו,  ראש   .  2018  תלמשך שנויתר על מחצית מהתוספת לה היה זכאי  המועצה, מאיר 

ש בקשה  משנת  הוגשה  החל  רטרואקטיבי  להחזר  ואנונו  מאיר  המחצית    2019ל  עבור 

זכאי.   היה  לה  התוספת  של  בין השנייה  במעבר  נדרש  המבוקש  העדכון  כי  העובדה   בשל 
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שכבר   לאחר  קדנציות  במשתי  שכרו  ובמשרלאושר  הפניםיאה  העדכון  ,ד  נדרש  ,  לצורך 

מליא המועצאישור  שלות  והשכר  היות  במליאה   ,רכבהאחזקת     לרבות  ,ה  אושר  כבר 

 (. בכל הקשור לאחזקת הרכב, מ.מ. ראש 11/2018בסכומים אחרים בראשית הקדנציה )

 

 

 

 

 

 70%פול  ק"מ כ   2,500מום המותר )למקסיהמועצה מבקש הגדלה רטרואקטיבית מיוני  

 1,400במקום     מ" ק  1700כלומר    .2/2017מנכ"ל  בהתאם לחוזר  וזאת  רה(  ת משחלקיו 

 ק"מ. 

 .בנפרד על כל סעיףלקבל את אישור משרד הפנים נדרשת הצבעה   על מנת –הוסמן י אב

לאיני   בקשת  ב  –מאיר  רכב  החסוגיית  אחזקת  ואנונו  מ  2017  -מ  רטרוזר  ממאיר  בקש 

 .2018 רינוא מרו  חיל את הרטלה

 ל פי חוק. את מה שמגיע עלשלם  ש קבמ –בועז יגר 

  לי מה החוק מחייב.ברז  את יוסישואלת  –איילי קרן 

בחוזרה  –ברזלי  יוסי   מוסדר  קבע    י נושא  הפנים  משרד  הפנים.  משרד  נדרש מנכ"ל  כי 

 החלטה שתתקבל תועבר לאישור משרד הפנים.אישור המליאה לשינויים אלה. כל 

 ,יוםהשל  ת הכלכלית  מציאובל מאיר ואנונו,  שעשייה  הפה ביקורת על  אין    –שף  לה רצי

שכר כדוגמא אישית. על    צה ויתרתוספות שכר. ראש המוערית לאשר  ימציה ציבויטלגאין  

במליהנושא   לדיון  עלה  המבואה  לא  ובזמן  כרהפרוצקש  בוצעה  לא  של  רכיב  אוי.  דורה 

 .לא ראוי לבקש ,2017-מהחזר אחזקת רכב 

  

 החלטה: 

   , כית לאופרר ואנונו, מש איזיו דשא, מ –  2019שנת ל  אישור עדכון שכרבעד  .א

 , צחי בועז יגר, אריה פולק, קרן איילי, צילה רשף, מאיר ליאני, תמי ברששת  

 .ברוך  

 . ברונרודה יה -נגד   

 ר ואנונו, משכית לאופר, זיו דשא, מאי –  2020לשנת  אישור עדכון שכרבעד  .ב

 , צחי ברששת רשף, מאיר ליאני, תמי גר, אריה פולק, קרן איילי, צילהבועז י  

 .ברוך  

 . ברונריהודה  -ד נג  

 זיו דשא, מאיר   -  2020סוף עד  ו  2017 -של אחזקת רכב מ  רטרוהחזר בעד  .ג

 . , צחי ברוךכית לאופר, בועז יגר, אריה פולקמש ואנונו,  

 אני. תמי ברששת, מאיר לירשף, קרן איילי, יהודה ברונר, צילה  –נגד   

 

 . משרד פניםר ת מאושרות בכפוף לאישוהבקשו

 

 כב צמוד לסגן ראש המועצה. ר אתאישור הקצ .16

 

 2021  -החל מ
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צמ  –סוקולר  יעל   רכב  לקבל  מבקש  המועצה  ראש  הה  במקום  וד מ.מ.  רכב,  פרש  אחזקת 

שור  השינוי מצריך אי  .בשנה  ₪  35,000  -כשל    2021בשנת  מעבר דורש תוספת תקציב  ב

 .ואישור משרד הפנים אהמלי

 

 החלטה: 

 . משרד הפנים  ורישבכפוף לא אחדפה  תמאושר ד במקום אחזקת רכב צמו הבקשה לרכב

 

 

 
 

 ₪.   45,000לסטודנטים באמצעות רוטרי, חלקות מלגות  .17

 

להגדיל את המלגות  מבקש  ,  וחוסר במקומות עבודה  נטיםטודבשל מצבם של הס  –זיו דשא  

 . ₪ 45,000-להשנה 

 

 החלטה: 

פה   מלגותחלו  עבור  ₪  45,000  שלסך  חד  אמאושר  רוטל   קת  באמצעות    י ר סטודנטים 

   מתקציב תמיכות כללי.

 

 בה. שיהיזב את  עו בועז יגר מאיר ליאני לא השתתף בדיון. •

 

 .לתי רב תכליתימרכז קהי  .18

 

ברוך   ז אזרחים  הפרויקט.  מציג את    –צחי  לא  לותיקים  ניתן  התייחוכים  סות מספקת. 

בסיוע   הפרויקט  את  הפי   ,המדינהמלממן  בימפעל  לאומיס   זמאריןמותת  ע.  ועוד  טוח 

 .  תפעול השוטףב מבצעתה זרוע יכולה להיות ה

, יו, הוכנסו תכנים שהם הליך בלתי הפיךכשע  ביע על זהנכון להצלא    –ששת  תמי בר

ש זכרון  כמו  לישוב  מתאים  לא  גדול.הוא  המודל  את  ישוב  שמוביל    סותר  הגישה 

חברתיים  המשרד שצרילשירותים  מי  להוביל  .  אנשי  המודל    אתך  ולא  צוע  מק זה 

. שאיםמרכזים לפי נו  מספרים. צריך לפצל לזבולון לא מתאמ.א.  ל  עמותה. המודל ש

אח גבוהבעד  מרכז  לממן    שוידר  הלות  ב גם  ההסעות  יהיה    שוטף.תקציב  כזאת  ועדה 

 של אזרחים ותיקים.  נושאבשל הידע שלי בבה אשתתף נכון שאני 

באופן קיימים  משאבים  , לנצל  ת מדורגת לנושאשיבנה תוכני ץ  יועצריך    –צילה רשף  

 ה.  יאוכלוסיולפזר את ה מושכל

 

דשא   שעברו  בשל    –זיו  השבוע  תעו ש  4  מעטכהעובדה  לאשר  צ  ,מתחילת  את ריך 

 הארכת ישיבת המליאה. 

 

 ואנונו.  רמאילאופר, משכית  ברוך, צחי דשא, זיו  –בעד להאריך את הישיבה 

 יה פולק, יהודה ברונר. ליאני, אר רברששת, מאיה רשף, תמי איילי, צילקרן  –נגד 

 

 הישיבה ננעלת להארכת הישיבה לא אושרה,  ההבקש
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 שם: דני ביתן ר

 ן דני בית                          זיו דשא                                                         

 זכיר המועצהמ                    מועצה   ראש ה                                              

 ה חברי המועצ העתק:

 נוכחים           

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

 31043חיפה  4394 אגף ה', ת.ד. ה,דינמבקר המ משרד          


