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 12/6 – 16פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר  
 

 בחדר הישיבות.  א"פתש  ניסןב  כ"ד 6.4.2021 -התקיימה ביום שלישי ה
 

 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים:  

 מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  

 סגן ראש המועצה  מר צחי ברוך   

 חברת מועצה    גב' משכית לאופר                   

 חבר מועצה  מר אריה פולק  

 חברת מועצה  גב תמי ברששת   

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

  חבר מועצה  מר יהודה ברונר  
 חבר מועצה  מר דודו ברנס  

 חברת מועצה  גב' צילה רשף 

 חבר מועצה   מר מאיר ליאני                           

 חבר מועצה   מר בועז יגר                         

 חברת מועצה  גב' פנינה סלומון  

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 מהנדס המועצה  מר אהרן דינור  

 גזבר המועצה  מר אבי הוסמן  
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 סדר היום:

 

 עבודה לסעיפי תקציב. תוכנית  .1

 

רשף   אחד    -צילה  לכל  עבודה  תוכנית  הצגת  מחייב  במליאה  שאושר  כפי  התקציב  ספר 

 מהסעיפים ששונו.  

 

ראש המועצה/מנהלי מחלקות רלוונטיים יציגו לחברי המליאה עד לא   -הצעת החלטה   

שאושרה,  תוכנית עבודה סדורה למימוש תוכנית התקציב כפי    4.5.2021יאוחר מתאריך  

תוכנית העבודה תתייחס לכלל השינויים שהוטמעו בספר התקציב בדיון מליאה שנערך  

 בנושא. 

 

אך בשל החגים סוכם שנשב לתיאומים  בישיבת המליאה לאישור התקציב,    –מאיר ואנונו  

 . ישבנוטרם 

לאחר שיאושר התקציב מול המחוז    ישנן הסתייגויות שהועברו לממונה על המחוז.  –זיו דשא  

הוטמעו בתקציב שהוגש למחוז. מבקש מאבי להעביר  כבר  התיקונים  תוכן תוכנית עבודה.  

 תקציב מעודכן לחברי המועצה.

 הקובץ יועבר לחברי המועצה.  כבר תוקן בקובץ האקסל שהועבר למחוז.  –אבי הוסמן 

יוכנו  לאחר מכן  חודש  וכלאחר אישור התקציב במשרד הפנים יבוצעו התיקונים    –זיו דשא  

 תוכניות עבודה. 

 לכל הסעיפים. להציג התייחסות במליאה של חודש מאי  תמבקש  –צילה רשף 

 

 החלטה: 

 .הבאה מאושר פה אחד להכין תוכנית עבודה לסעיפים שאושרו במליאה

  

 שביל אופניים סובב זכרון. .2

 

שביל האופניים  .  נושא שמוזנח ולא מטופל  -שביל אופניים סובב זכרון יעקב    -צילה רשף  

מהווה סיכון יומיומי לתושבי המושבה ולאזרחים שמגיעים מחוץ למושבה ואשר רוכבים בו.  

עד כה טרם הוסדר שימוש בחלקה פרטית בה עובר השביל ובנוסף לא נכלל שביל האופניים 

   .עצה עם הספק החדש במסגרת המכרז בוצעבפוליסת הביטוח של המו

 

נוסח מוסכם לחתימה על הסכם שימוש בקרקעות יובא חתום ע״י בעלי    - הצעת החלטה  

כן פוליסת המועצה תכלול ביטוח    , כמו4.5.2021   -הקרקע ויוצג במליאה עד לא יאוחר מ

 לאזרחים אשר משתמשים בשביל זה  על כלל החלקות בהן הוא עובר. 

 

נערכו פגישות עם נציגים שנדרשה היא רק לחלקה הפרטית.  ת הביטוח  הרחב  –יוסי ברזלי  

התברר כי  , אך בסופו של דבר  מסמך הוגןהוכן   בעלי החלקה.ועו"ד שהיו אמורים לייצג את  

יש צד שלישי  הבקשה לקצוב זמן לחתימה על הסכם כאשר    .אין הסכמה של כלל בעלי החלקה

   . אפשריתהיא לא   שעשוי לא לחתום
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 ישבנו עם חלק מבעלי החלקה הם לא מייצגים את כולם. –ביתן דני 

 אם לא ניתן אז יש להעביר לחלקה אחרת.  –רשף צילה 

השגות בעניין מעבר השביל ומיקומו יש להפנות למתכננת. במידת הצורך נדרש   –זיו דשא  

לבחון נתיב חלופי. בנוסף הנושא מטופל באופן יעיל, הצלחנו לשנות יעוד לתב"ר קיים עבור  

הכולל גשרונים, מעקות בטיחות    מיטיבי  תכנון  מנת לאפשר  על  בגין  לדרך  אופנים  שבילי 

גמר תכנון. היתרון בכך שנקבל גם מימון ניכר לביצוע כפי   מעבירי מים ועוד. נמצא בהליך

משרד  של  ברובו  יהיה  הביצוע  מימון  כלומר  לתכנון,  המאצ'ינג  של  יחס  באותו  הנראה 

 . התחבורה

 

 הצעת החלטה מתוקנת: 

ועל  כל בעלי הקרקעעל מוסכם שיהיה נוסח המועצה את ה יום מקבלת 30תוך   –צילה רשף 

 ויוסדר נושא הביטוח לחלקה. בנושאמסמך ייחתם  המועצה,

 

 החלטה: 

 פה אחד.   תמאושרהצעת ההחלטה המתוקנת  

 

 ועדה חקלאית./ועד חקלאי  .3

 

יחסי הגומלין   רב הנסתר על הגלוי בנושא הוועד החקלאי והוועדה החקלאית,   -מאיר ליאני  

 הרכבם וכמובן תקצובם. ,בין גופים אלו

 

חברי המועצה את הרכב הוועדה החקלאית  ראש המועצה יציג לכלל    -הצעת החלטה  

והרכב הוועד החקלאי, הצגת כלל הפרוטוקולים של הוועדה החקלאית במהלך השנתיים  

 האחרונות פירוט כלל התקציבים אשר המועצה מחויבת מול וועדות אלו על פי חוק.

 

הנתונים שקופים, הוועדה    הביטוי רב הנסתר על הגלוי לא מקובל וחבל שנאמר.  –זיו דשא  

החקלאית היא חלק מוועדות החובה של המועצה. ישנה התנהלות מול משרדים ממשלתיים  

על מנת שיוציאו הוראה לבצע בחירות היות ורק הם מוסמכים לתת הנחיה כזו. בשל היותנו  

בין בחירות לממשלה היו הרבה דחיות . הייתה פנייה לשר החקלאות שהפנה אותנו למשרד  

נים. הייתה פנייה למנהל המחוז ואנחנו ממתינים להנחיות. הוועד לחקלאי הוא גוף פרטי  הפ

ולא ניתן להעביר נתונים לגביו ללא הסכמתו. יש נתונים תקציביים בדו"חות הכספיים. הגדלנו 

אופן   בעניין  נושא שבמחלקות  כרגע  יש  החקלאית.  הוועדה  לפעילות  תקציבים שמועברים 

סכום שלא נוצל  בבדיקה אצל גורמי המקצוע. כל    נושאהחקלאי. ה  העברת התשלום לוועד

 .בפרק זה נשמר בקרן יעודית לטובת פעילות חקלאית בלבד

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד להביא את הנתונים למליאה הבאה.
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 תב״רים  עדכון  .4

 

המועצה בישיבותיה נדרשת לאשר סכומי עתק לתב״רים אך אין שום מנגנון    -מאיר ליאני  

 תב״רים. של אי מימוש או  מעדכן בנושא מימוש

 

ימים לכלל חברי המליאה את כלל התב״רים    10ראש המועצה יציג תוך    -הצעת החלטה  

בחלוקה ברורה בין תב״ר שממתין לאישור משרד הפנים  כולל תאריך הגשתם ותב״רים   

תקציבי   אשר צפי  ובנוסף  במליאה  אישורם  מועד  כולל  הפנים  למשרד  הוגשו  טרם 

 . להגדלת קרנות הרשות

 

 ניתן להביא את הנתונים. יש רשימות מסודרות  –אבי הוסמן 

 

 החלטה: 

 פה אחד. תמאושר הצעת ההחלטה  

 

 פיקוח וסיור   .5

 

אופוזיציה זכרון יעקב גאה בכך שהיטל השמירה בוטל בשנה בה הכנסות המועצה    -צילה רשף  

בכ ניכר  באופן  נטל  ₪.  מיליון    7- גדלו  הורדת  של  יוצא  פועל  היה  השמירה  היטל  ביטול 

התשלומים מהתושב בשנה בה בוצעו סיקרי נכסים ובוצעה העלאת הארנונה וכל זאת בשנת 

פנימיים ראש המועצה בחר עד כה לא למצ  קורונה. וא מקור תקציבי תוך איגום משאבים 

ניתן להפעיל פקחים בלילה בצירוף שוטרים שאוכפים את הקורונה. יש    לביצוע המשימה.

נוסף. בפקח  המחלקה  את  לתגבר  נדרש  בלילה.  זמינים  סמכויות    רכבים  יותר  יש  לפקחים 

 מהסמכויות שיש לסיירים ולכן עבודתם תהיה יותר יעילה. 

 

החלטה   בשנת    -הצעת  שהיה  כפי  משולבת  לילה  ניידת  מאוישת    2015/2016ביצוע 

חוק( פי  על  סמכויות  )בעלי  ופקח  שוטף  מ   180,000הקצאת  .  בשוטר    2021תקציב 

שורה   תקציבי:  מקור  המושבה.  ברחבי  לילה  סיורי  מימוש  לטובת  פיקוח  למחלקת 

 )פורימון(  1751003780ורה  ₪, ש   40,000)רכב תפעול איכות הסביבה(    1870001530

 ₪.   120,000חנוכה, פורים, פסח( ,  )אירועי חגים 1751000781, שורה  ₪  20,000

 

 .15.4.2021 -הצגת מימוש מיידי ותוכנית עבודה להפעלה סדורה החל מ

 

ואתם  כרון  נעשה עוול לתושבי ז   של ביטול הסיירת.  מהלך פופוליסטימדובר ב  –מאיר ואנונו  

בלילה    ת. ניידת אח ואפשר להחזיר את הסיירת  שנעשתה טעות בביטול הסיירתלהודות  יכולים  

מוכנים לשלם. מדובר  שתושבים  ישנם  ביום. אין לכם נתונים וגם  לא נותן פתרון, יש פריצות  

נתנה תחושה  ספר בבוקר ובצהרים והבתי סיירת נתנה גם מענה ל₪ לשנה. ה 200 – 150-ב

אלה  ת הו את העלייה בפריצות והניידדשים האחרונים  בחו ביטחון והרתעה. אפשר לראות  של  

 .  חסרות
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רשף   הפיקוח  צריך    –צילה  למחלקת  כדי  ₪    180,000את  להעביר  את  המוצעים  לבצע 

 .ולסייר גם ביום המשימה

 סיורים יהיו גם בבית ספר יעבץ. לקחת בחשבון שהמבקשת  –פנינה סלומון 

 . בהתאם לכח האדם שיש לו  כנית עבודהו מנהל המחלקה הוא זה שצריך להכין ת  –צחי ברוך  

 אי אפשר להחליט בשבילו איך יעבדו הפקחים.

לא ביטלנו את סיירת הבטחון. ביטלנו את אגרת השמירה שהיא תשלום נוסף    –יהודה ברונר 

ל יכלה  המועצה  הנהלת  נכסים.  וסקר  בארנונה  נוספות  לעלויות  הקצות לתושבים שנדרשו 

 הצעה.את  מביאים אנחנו שלא להקצות ולכן  החלטתםמהתקציב השוטף סכום לסיירת. 

אנחנו הצבענו בעד ביטול היטל   מי שביטל את סיירת הבטחון זה ראש המועצה.  –מאיר ליאני  

 השמירה. 

₪ בסעיפי    900,000-קיבלתם החלטה בניגוד לדעתי ולתקציב שהוגש לנייד כ  –זיו דשא  

הכסף  2021תקציב   את  להעביר  חשבת  לא  הזה  בניוד  לסיירת.   הקצתם  לא  אחד  שקל   .

 להפעלת הסיירת. אתם מציגים בהצעה זו קיצוצים נוספים בסעיפי תקציב.  

אופן שוטף והוא חלק  ₪ בתקציב המשמש את מחלקת איכות הסביבה ב  40,000קיצוץ של  

 מהסכם עם עובד.  

₪, בתקציב שמיועד לפעילות פורימון שמפעילה תנועת    20,000אתם מציגים קיצוץ נוסף של  

 הנוער מכבי צעיר, פעילות שנדחתה מפורים לשבועות בשל המצב קורנה.  

לבטל   מדוע  ברור  שבצעתם   120,000לא  הפגיעה  על  בנוסף  ולפגוע  לחגים  אירועים   ₪

 פעילות בתחום  התיירות ובפעילות למען התושבים ובעלי העסקים. בתקצוב 

ניתן לבטל את הדרישות הכספיות בהצעת ההחלטה ולדרוש מהמועצה למצוא    –תמי ברששת  

 מקור תקציבי אחר 

 

 דודו ברנס ומשכית לאופר יצאו מחדר הישיבות.  •

 

אנשי    מוללא נבדק    המודל שמוצע של שוטר ופקח ההצעה לא הוצגה באופן ענייני.    –זיו דשא  

 הזה. מודלוהביטחון לא מקבלים את ה  מחלקת הפיקוחהפתרון לא טוב ולא יעיל. המקצוע. 

שפועלות עכשיו  גם לא דיברו איתו. השוטרות  הזה ולא בעד המודל    משטרהה ת  מפקד תחנ גם  

מה על ידכם  . האם נבדק  ואין להן סמכויות נרחבות  ורונהקנושא  מוסמכות רק לעם הפקחים  

לפ שיש  במהלך  קהמשימות  לילה   ?היוםחים  למשמרת  פקח  עולה  כמה  נבדק  מה   ?לא 

ההחלטה  המשמעות   התפק של  הפיקוח.  ועל  מחלקת  של  השוטף  לסמכויות  ד  הקשור  בכל 

ני אדם בחיפוש על  שמאפשרות לו  יש סמכויות על פי חוק  המועצה  קב"ט  שלהסיירים הרי  

  עברו עד לבוא שוטר. הסיירים  ולעכב אנשים  ת לסיירים  יולהעביר סמכוהוא יכול גם  וכליו,  

עליה בפריצות.   חלה  עובדתית  בעד עצמם ו. הנתונים מדברים  לגבי הסמכויות שלהםהכשרה  

. המשמעות של ביטול אגרת  ירתשונים להפעלת הסי  הוצגו מודליםבמהלך השנה שעברה  

שוטף. לא הוצאה כזו לתקציב ההשמירה היא בעצם ביטול הסיירת היות ולא ניתן להכניס  

  מליאת המועצה , הרי שאין לנוסףח אדם  גיוס כבכל הקשור לניצלתם את האפשרות לשנות.  

  למפקד התחנה אין כ"א לעניין הזה. החלטה שקיבלתם לא לגבות את היטל.  סמכות בנושא

צריך לפעול ולהחזיר את ההיטל שיהיה יותר זול ויוזל  השמירה הייתה מוטעית ולא אחראית.  

 בשנים הבאות . הסיירת הייתה כח זמין למגוון פעולות חירום.
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 מדוע אינך מציג תוכנית אלטרנטיבית בהתאם לתקציב המועצה בשנה זאת.  –מאיר ליאני 

 . 2018-הייתה אפשרות להקים שיטור עירוני, המועצה ויתרה על האופציה ב –צילה רשף 

לשאלתו של מאיר ליאני, לא ניתן לקיים סיירת אפקטיבית כפי שמגדירים גורמי    –זיו דשא  

הייתה שנת התייעלות ולא יכולנו לקלוט עובדים. יש לקחת   2018המקצוע מהתקציב השוטף .  

רי שלוש שנים במידה והפרויקט יופסק מבחינת הבט"פ.  בחשבון את הקושי לפטר עובדים אח

רכבי סיור   2בנוסף נדרשנו בזמנו לממן את השיטור העירוני מהתקציב השוטף ולהוסיף עלות  

אפשר  כך.  נפעל  השמירה  מהיטל  העירוני  השיטור  את  לממן  יהיה  שניתן  ככל  ומשרדים. 

שנה ולממן גם את פרויקט  ₪ למ"ר ל  1.40להפעיל את הסיירת במחיר שיעמוד עד לסך של 

 המצלמות שנעצר. במהלך השנים הסכום למ"ר ירד ככל שיגדל השטח המבונה.  

 איש להחזיר את הסיירת. 1,140- יש עצומה של כ –מאיר ואנונו  

 

 הצעת החלטה מתוקנת: 

וה  היום  במהלך  סיורים  ושוטר  משולבת  בניידת  לילה  ביצוע  פקח  בשנת  של  שהיה  כפי 

תקציב מ 180,000הקצאת  .  מאוישת בשוטר ופקח )בעלי סמכויות על פי חוק(  2015/2016

למחלקת פיקוח לטובת מימוש סיורי לילה ברחבי המושבה. מקור תקציבי: שורה    2021שוטף  

  )פורימון(   1751003780ורה  ₪, ש  40,000)רכב תפעול איכות הסביבה(    1870001530

 ₪.   120,000נוכה, פורים, פסח( ח, )אירועי חגים 1751000781, שורה ₪ 20,000

 

 .15.4.2021 -הצגת מימוש מיידי ותוכנית עבודה להפעלה סדורה החל מ

 

צילה רשף, יהודה ברונר, אריה פולק, תמי ברששת, קרן איילי, מאיר   –הצעת ההחלטה  בעד  

 ליאני. 

 

 זיו דשא, מאיר ואנונו, בועז יגר, פנינה סלומון.  –נגד 

 ברוך. צחי  -נמנע 

 

 הצעת ההחלטה מאושרת.

 

 הישיבות. רצחי ברוך יצא מחד •

 

 הקמת עמותה לקידום הספורט בזכרון יעקב   .6

 

ליאני   תחום   -מאיר  את  לקדם  מנת  על  מרכזי  נדבך  הינה  הספורט  לקידום  עמותה  הקמת 

למועצה אין תקציבים להפעלת הספורט, עמותה תוכל לגייס   שיטתי.הספורט במושבה באופן  

הספורט בעבר הביא הרבה כבוד לישוב ונתן מענה לצורכי הנוער. כאשר תקום עמותה    כספים.

 ניתן יהיה לפעול לגיוס כספים.
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, הרכב   -הצעת החלטה   המועצה תקים עמותה לקידום הספורט במושבה זכרון יעקב 

 נציגי ציבור. 3נציגי ענפי ספורט,  4העמותה יכלול  

עד   יסתיים  העמותה  הקמת  לאישור    1.6.2021תהליך  שיובא  עמותה  תקנון  כולל 

 המליאה. 

 

עמותה צריכה תקצוב מהמועצה. יש את עמותת זמארין שניתן להפעיל גם לנושא    – צחי ברוך  

 זה והיא כבר פעילה. 

מספר אפשרויות.    נן. ישנכון  נושא הספורט תחתיוכל  הרעיון להקים גוף שירכז את    –בועז יגר  

לא ל   ויש פיצול משאבים וכל גוף גדל בצורה שטוב ל החיסרון הוא שלשמר את הקיים,  .  1

הרב שנדרש  החיסרון הוא הזמן    - הקמת עמותה עירונית כפי שמוצע  .  2צורכי היישוב.  קשר ל

ור"ג,עד קבלת האישורים בנתניה  מול עמותות כאלה   . 3  שנתיים.עד  שנה    . מבדיקה שלי 

זמאריןל ולא  שמדובר בעמותה בעלת  סרון  יחה  –  הפעיל את עמותת  יהיה אופי שונה   ניתן 

 לקחת עמותה קיימת ולאגד את כולם תחתיה..  4לקבל תקציבים מהטוטו והפיס. 

בו קבועות    סדרה של משרד הפניםאכאשר מדובר בעמותה עירונית יש נוהל    – יוסי ברזלי  

יש לפעול בהתאם לנוהל    .העמותהחברי הוועד המנהל של  הרכב של  בעניין  לרבות    הוראות

 זה אם יוחלט להקים עמותה.

 

 הצעת החלטה מתוקנת: 

ליאני   סוף שנת    –מאיר  להיערך עד  ,  לקידום הספורט במושבהלהקמת עמותה    2021יש 

  משרד הפנים.שקבע חוקי הבהתאם להרכב לרבות תקנון ו

 

  לרבות ת בחינת מכלול הפתרונות שהועלו על ידי  מונע להצעה היות והיא  מתנגד    – יגר  ז  עבו

 זמארין. עמותת שימוש ב

צילה רשף, יהודה ברונר, אריה פולק, תמי ברששת, קרן איילי, מאיר   –בעד הצעת ההחלטה  

 ליאני. 

 סלומון. פנינה  יגר, בועז ואנונו, מאיר דשא, זיו  –ד גנ

 

 בטיחות גני משחקים   .7

  

מליאת המועצה החליטה על טיפול מיידי בגינת משחק 'מסילת ישרים' וכן על   -יהודה ברונר 

טיפול בכלל מתקני המשחק בהם ניכרים ליקויי בטיחות. דוגמת גינת מסילת ישרים חמורה 

ביותר היות ובגינה זו לא בוצעה ביקורת בטיחות כבר למעלה משנה וחצי וליקויי הבטיחות  

כונה והוריהם לא יכולים להימנע מלהשתמש בה ובשביל שם זועקים לשמיים, בזמן שילדי הש

 השבור הסמוך אליה. 

ברחבי המושבה ניתן למצוא גינות משחק נוספות במצב רעוע ביותר, אשר שימוש במתקנים  

 בהן הינו בגדר סכנת חיים של ממש. 

על המועצה המקומית ומנהליה לשנס מותניים ולטפל בכל מתקן המסכן את המשתמשים בו,  

 בעדיפות עליונה ולפני כל פעילות שוטפת אחרת. 
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  4.5.2021  -ראש המועצה יציג לכלל חברי המועצה עד לא יאוחר מ  - הצעת החלטה  

 ל אחד מגני המשחקים ברחבי המושבה. בכדו״ח ליקויים וסטטוס טיפול 

 

 החלטה: 

 הבקשה מאושרת פה אחד. 

 

 מחד הישיבות.ומאיר ואנונו יצאו , פנינה סלומון אריה פולק •

 צחי ברוך חוזר לחדר הישיבות. •

 

 תוכנית ריבוד כבישים   .8

 

ברונר   בבורות    - יהודה  ביטוי  לידי  הבא  דבר  גרוע,  תחזוקתי  במצב  יעקב  זכרון  רחובות 

דו רכבים  רוכבי  מסכנות  אשר  ובמהמורות  לבקרים  חדשות  ברחובות  גלגליים, -הנפערים 

סיונות התחמקות מכניסה לבור, אשר יצע נמגדילות את בלאי כלי הרכב ומביאות נהגים לב

 לא פעם מסכנים את משתמשי הדרך באשר הם.

נפגעים   היום עד אשר  ירחק  ולא  בורות אלו  על  תלונות התושבים  וגוברות  הולכות  בצדק 

מהזנחה חמורה זו יגישו תביעות כספיות ניכרות כנגד המועצה על נזקיהם כתוצאה מהזנחה  

 זו.

ערב הבחירות לכנסת שנערכו בחודש שעבר, נצפו עובדי המועצה מבצעים תיקונים זמניים 

בחלק מהבורות בדרך ניל"י ורחובות נוספים, אשר בדיעבד התבררו כנתיב הנסיעה של שר 

זעם   את  מאוד  שהגדיל  דבר  שלו,  הבחירות  מסע  במסגרת  יעקב  לזכרון  הגיע  אשר  בכיר 

לו יש למועצה משאבים לתקן עבור שר בממשלה, בזמן  התושבים אשר הובא לידיעתי, כאי 

 שתושבי הישוב נאנקים בהתחמקות מבורות בכביש בכל נסיעה שלהם ברחבי המושבה.

 

ראש המועצה/מהנדס יציגו תוכנית עבודה לריבוד הכבישים, תעדוף    -הצעת החלטה  

. הצגת התוכנית ו והולכי רגל  נסיעת כלי רכב  אומדן הכבישים בהתאם לשימוש רווי 

הצגת התוכנית תוצג  תחילת ב.  4.5.2021תקציבי בהתאם תבוצע עד לא יאוחר מתאריך 

 דרך שרה. התוכנית ל

 

 צעים בהתאם לביקור שרים.ודוחה בתוקף את האמירות שתיקונים מב –זיו 

שילוב מספר  התוכנית נבנתה תוך  עדיפות.    יהוכנה תוכנית עם סדר  28.7.20  –אהרן דינור  

הכוונה    כמליון וחצי בשנה לפי אזורים.. התוכנית נפרסה למספר שנים בעלות של  פרמטרים

 טיפול בבורות יעשה על ידי מחלקת התפעול  כבישים.  לרבדרצף ו לק

התערב  ל  מליאת המועצה לא צריכהתיעדוף יקבע על ידי גורם מקצועי.  מבקש שה  –זיו דשא  

 המוערכת במליוני ₪.  הוכנה תוכנית עבודה מסודרת בשיקול הדעת.

 

 החלטה: 

 .פה אחד תמאושר הצעת ההחלטה  
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 מיפוי נקודות מפגש בין שטחי ציבור וכבישים    .9

 

הסדרת מעברי חצייה ומקומות מפגש    –בטיחות הולכי רגל ברחבי המושבה    -יהודה ברונר  

 בין הולכי רגל לכלי רכב 

חלשה, שילוט חסר או צביעה לקויה. מרבית מעברי החצייה ברחבי המושבה לוקים בתאורה 

בנוסף על מעברי החצייה קיימים ברחבי המושבה עוד מספר רב של מדרכות שאינן מוגנות  

 בגדר במקומות בהם ייתכן מפגש הולכי רגל עם כלי רכב. 

להם האפשרות   ניתנת  בו  הולכי הרגל בכל מקום  מחויבת לשלומם של  המועצה המקומית 

ומחויב תנועה,  נתיב  במקומות  לחצות  רכב  לכלי  רגל  הולכי  בין  למפגש  למנוע אפשרות  ת 

מועדים לפורענות, לדוגמא במקום בו יש שביל המקשר למדרכה ואין מולו גדר למניעת תנועת  

במרכז  למצוא  אפשר  לכך  דוגמאות  התנועה.  נתיב  אל  השביל  מן  רגל  הולכי  של  ישירה 

 המסחרי השמורה ובמקומות נוספים.

 

החלטה כל   -  הצעת  ואת  במושבה  החצייה  מעברי  כלל  את  תמפה  המקומית    המועצה 

את   ותביא  תנועה,  לנתיב  ישירות  רגל  הולכי  תנועה של  ותהיה  המקומות בהם אפשר 

 .  2021.5.4ממצאי המיפוי, הערכת עלות תיקון הליקויים עד לא יאוחר מתאריך 

 

דינור   כזה    –אהרן  פרויקט  להציג  ריאלי.  הוא  התאריך  טיפלא  זה ישנו  בנושא  שוטף  ול 

נדרש יועץ תנועה שיבחן את  לריכוז מאמץ כזה  ועדת תחבורה.  של  טות  ל במסגרת סיורים והח

מאות    ל שנדרש תב"ר  לביצוע סקר כזה, אבל לפני כן  מספר חודשים  . נדרשים  תהליךהכל  

 ביצוע.  בלבד לפני תכנוןו למיפוי להעסקת יועצים  אלפי ₪  

 . כפי שהוחלט במליאה מעברי חציה רבים לא קיימים, לא נעשה נסיון לצביעה  –מאיר ליאני 

 למליאה באה?  והאם אפשר להביא תב"רם ינדרשכמה זמן וכסף -ברונר יהודה 

  ה.חודשיים עבוד₪, נדרש ל  300,000- שמוערך בכ תקציבשיאושר מרגע  –דינור  אהרן 

 .ינג'צריך לבדוק האם ניתן לקבל מאצ ן כרגע יתרות בתב"ריםאי –הוסמן אבי 

 .על מנת להעריך במדויק את עלות הפרויקט ניםת מחיר ממתכנו הצע ביאנ –דינור  אהרן 
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 הצעת החלטה מתוקנת: 

למימון עלות המתכננים. חודשיים לאחר  תב"ר  למליאה הבאה  מבקש להביא    –ברונר  יהודה  

 אישור התב"ר תובא תוצג התוכנית לחברי המליאה.

 

 החלטה: 

 פה אחד.    תמאושרהצעת ההחלטה המתוקנת  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשם: דני ביתן 

 

 

 

 

 

 זיו דשא                              דני ביתן                                               

 ראש המועצה                       מזכיר המועצה                                             

 

 

 

 

 העתק: חברי המועצה 

 נוכחים           

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

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


