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 12/8 – 16פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  

 

 .חדר הישיבותב א"פתש איירב ט" כ  11.5.2021 -התקיימה ביום שלישי ה

 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים:  

 מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  

 מועצה סגן ראש ה   צחי ברוךמר  

 מועצה    תחבר                   משכית לאופר גב' 

 חברת מועצה  גב' צילה רשף 

 חבר מועצה   מר מאיר ליאני                           

 חברת מועצה  גב' תמי ברששת  

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

 חבר מועצה  יהודה ברונר מר  

 מועצה  תחבר פנינה סלומון  גב' 

 חבר מועצה  אריה פולק מר  

 חבר מועצה                  מר בועז יגר          

   

 חבר מועצה  מר דודו ברנס  חסר: 

 

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 מהנדס המועצה  מר אהרן דינור  

 ר המועצה בגז  מר אבי הוסמן  

 

 זכר נפטרים.   •

 דיווחי ראש המועצה  •

 

 הצעות לסדר: 

 צילה רשף –  שביל אופניים סובב זכרון .א

)המייסדים   .ב ליעבץ  הקשישים  מועדון  המועצה להעברת  מאיר   –(  100תוכנית 

 ליאני 

 מאיר ליאני –פרוייקט דורות   .ג

 צילה רשף  – פורימון/שבועות .ד
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 סדר יום:

 . 2021-התשפ"א (,שטחים ציבוריים פתוחים) לזכרון יעקב  חוק עזר  .1

 . 2021-התשפ"א (,תיעול) לזכרון יעקב  חוק עזר  .2

 .2021-התשפ"א (,סלילת רחובות)  רון יעקב לזכ חוק עזר .3

₪ עבור חיתוך שורשים של  250,000  -₪ ל  150,000-ב  2013הגדלת תב"ר  .4

 עצים מסוכנים. 

 .₪2021 עבור שיפוצי קיץ  1,418,000ע"ס  2110תב"ר   .5

 עדכון מורשי חתימה בית ספר פלך.  .6

 עדכון מורשי חתימה, ישיבה תיכונית.  .7

 בנק הדואר.  –בנקאות באינטרנט אישור בקשת הצטרפות לשירותי  .8

 ₪, פעילות סוף שנה.  2,500חמש אצבעות, תמיכה בסך  .9

 ועדה חקלאית.  -נתונים ופרוטוקולים  .10

 מתקציב תמיכות.  )בשבועות( תקצוב פעילות פורימון .11

 על תוכנית המתאר למועצה הארצית. הגשת ערר  .12

 הצגת הסעות חינוך מיוחד.  –חינוך   .13

סביבה   .14 שתכלול    -איכות  לחד תוכנית  לעבור  ההחלטה  של  המשמעויות  את 

 פעמי. 

 .2021הצגת תוכנית העבודה בנושא מגדר נשי לשנת   –רווחה  .15
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 30.4.21 –  1.4.21ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום  

שושן  מרים,  שניאור  איוט,  עוזיאל  דפנה,  צמחוני  רות,  גדליה  פרחי  כוכבה,  קורוננפלד 

יילוז  אליהו רחל,  אליחי  )רונלד(,  מוטי  אורקין  יצחק,  פרסברג  עזרא,  כהן  יוסף,  אמור   ,

 אליהו. 

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

 

 יווחי ראש המועצה ד

 

אנחנו עוקבים אחרי המצב בדרום, מחזקים את ידי התושבים  –המצב  בדרום  •

 נמצאים במצב שגרה. וכוחות הבטחון.  על פי הנחיות פיקוד העורף אנחנו

 

מודל  לפעול בהתאם למשרד החינוך בודק האם  –קייטנות קיץ של החופש הגדול   •

השלמת פערי לימוד. מחלקת החינוך נערכת בהתאם למתווה  של הפגה או מודל 

  .שיוגדר

 

במהלך החודש שחלף התקיים דיון בבית הדין לעבודה בתביעה  –אורלי רוזנברג  •

כנגד מנהלת מחלקת החינוך וכנגד  ,רג כנגד המועצהשהגישה הגב' אורלי רוזנב 

 ראש המועצה.  

 

נקבע דיון לתאריך    –הוגש ערעור לבית המשפט העליון   –מתחם דורות   •

. הצוות המקצועי מטפל במספר תחומים נוספים הקשורים למתחם 22/05/2022

 . זה

 

 קבל החלטותנ –מתוכננת תהלוכה ברחבי המושבה של כלים חקלאים  –שבועות   •

   התפתחויות הביטחוניות.בהתאם ל

 

לאחר אישור  –  רגרונוך בהיועץ חהוצגה טיוטא סופית ע"י  –תוכנית הגנה מאש  •

לחברי המועצה. התוכנית בנויה על סמך מודלים מקצועיים   תוצגכב"א התוכנית  

התייחסות לטיפול   ,השפעות יובש ולחות טופוגרפי,כגון מהירות רוח, מבנה 

בתוך המושבה. במסגרת התוכנית יש הגדרת עדיפויות וכן   בשטחי מעטפת ושטחים

הן יבות כי ילעובדה שתקנות כב"א אינן מחגם תייחס מ. המסמך  יםכספי ניםאומד

 .  להתייחסות מסמךיחד עם זאת הן מהוות  ,הממשלה/כנסת ייד על ולא אושר

 

  מרץחודש מודל סדור בו במהלך  אנחנו פועלים על פי –ניקיון שטחים פתוחים  •

מאי מבצעים ואפריל חודשים מגרשים פרטים ובמהלך בעלי הודעות לנשלחו 

קיון המגרשים הפרטים, יצירת פס אש, חרמוש בחורשות. אנחנו  יבקרה על נ

 ל עקרון מחזור זרעים וחרמוש מושכל.  עמקפידים 
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במשרד הפנים   ירושליםמנהל מחוז  ,חיים יפרח –יו"ר חדש לוועדה המרחבית  •

 במקום אלי אבוטבול.  מקום מלאמונה למ 

 

קיימת  , החל מאתמול  המושבה  תושב  החל ממוצ"ש נעדר  –נעדר  תושב  אירוע של   •

 חפ"ק משטרתי. והוקם פעילות התנדבותית 

 

רפואה שלמה לאחיין מאחל    השתתפות בצער המשפחות בעקבות האירוע במירון. •

 חברת המועצה.  סלומון של פנינה

 

במדינה, לחימה  מירון, מצב  באסון  היה  י ספירת העומר,  ימאנחנו בימים של    –אריה פולק  

  .הסכמההם יעללדון בדברים שיש ומחלוקות בצד  את הבימים אלה לשים מבקש 

 

 

 . 5/21-ו 4/21אין הערות לפרוטוקול   •

 

 

 הצעות לסדר: 

 

 צילה רשף  –א. שביל אופניים סובב זכרון 

 

של שביל האופניים, מצ״ב  בהמשך להחלטת מליאה בנושא הסכם שימוש עם בעלי הקרקע  

 נוסח לאישור מועצה. 

 

 : הצעת החלטה 

 ימים וזאת במטרה לקדם את הנושא.  7המועצה  תעיר/תאשר את נוסח ההסכם תוך 

 

 

 החלטה: 

 . סדר יוםלאת הנושא  מאושר פה אחד לעלות

 

רשף   לקיים    –צילה  צריך  בטיחותי,  כדי  פער  הקרקעות  בעלי  מול  ההסכם  את  השלים 

 יך. את התהללסיים 

 אבל ניתן לעבור על ההצעה.  לבעלי תפקידים במועצהב לו"ז ולא יהיה נכון לקצ –זיו דשא 

, נדרשת גם חוות דעת  במועצה יבדקו את הנוסח  םהרלוונטייי התפקידים  לבע   –יוסי ברזלי  

ומי מעביר   המועצה?   האם בעלי החלקה מסכימים לנוסח  , נשאלת השאלהביטוחהיועץ  של  

 להם את ההסכם? 

נוסףהבעלי    –רשף    צילה בשבוע  לדחות  מסכימה  מסכימים,  ההסכם  קרקע  את  אעביר   ,

 . לבעלי החלקה
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 הצעת החלטה מתוקנת: 

 ימים וזאת במטרה לקדם את הנושא.  14המועצה תעיר/תאשר את נוסח ההסכם תוך  

 .צילה רשף תעביר את ההסכם לחתימה של בעלי החלקה

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד. 

 

 מאיר  –  (100ה להעברת מועדון הקשישים ליעבץ )המייסדים ב. תוכנית המועצ

 ליאני    

 

עמותת  .1 של  הפעילות  מקום  את  להעתיק  המועצה  בכוונת  כי  לידיעתי  הובא 

 הגמלאים מבית גיל פז בו הם מורגלים לבקר שנים רבות, ליעבץ הישן.

קשישים  .2 לנכים,  הנגשה  בדרישות  עומד  ואינו  מתאים  אינו  המוצע  המיקום 

 לי ניידות. ומוגב 

 אין שירותים בכל קומה כנדרש. .3

 בעקבות טענות שהועלו בפני על ידי מספר גמלאים, מצ"ב פנייתם הכתובה. .4

 

 להלן הצעת החלטה: 

עמותת הגמלאים תמשיך לפעול בבית גיל פז כל עוד לא הוסדרו נושא ההנגשה והשירותים 

 כנדרש. המעבר יעשה לאחר תיאום ואישור המליאה. 

 

 החלטה: 

יהודה ברונר, קרן איילי, צילה רשף, תמי ברששת, מאיר ליאני,     –עלות לסדר היום  לבעד  

 . , מאיר ואנונוזיו דשא, משכית לאופר, פנינה סלומון, אריה פולק

 צחי ברוך.  –נמנע  

 הנושא עולה לדיון. 

 

מעלית,  אין  ,  לא מתאימים  שירותיםהאין נגישות,  במבנה בבי"ס יעבץ הישן,    –מאיר ליאני  

תן להסכים להעביר את הפעילות של העמותה לקשיש ממועדון גיל פז לבי"ס יעבץ,  לא ני

 .אציין כי המועדון נתרם עבור אוכלוסיית האזרחים הוותיקים

  -זכרון יעקב מעל לבאנשים כאשר    100-כנותנת שירות ל עמותת הגמלאים    –צחי ברוך  

נמצא    4,000 הישן  יעבץ  בי"ס  ותיקים.  הנגשאזרחים  של  נגישות   ה,בהליך  יועץ  ישנו 

המקצוע,   אנשי  את  ספטמבר  שמלווה  הוא  שנקבע  תמשיך    2021היעד  העמותה  אז  ועד 

בתיאום   נעשה  המהלך  פז,  גיל  במועדון  העמותהלפעול  ספטמבר    .עם  מחודש  כל  החל 

יו  ידי  הפעילויות  על  זמאריןפעלו  יותקן  עמותת  לנגישות,  הקשור  בכל  ויטופלו  מעלון  . 

לא מבקש ש.  שניתן  עוץיב ליועצים ולא לכפות החלטות בניגוד ליצריך להקשי  .שירותיםה

 . של המנהלים להתערב בשיקולים מקצועיים
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נדרשת מעלית,    –תמי ברששת   ניתן להשתמש במעלון,  קומות,    3מבנה של  מדובר בלא 

 פתרון הולם.    נולא ית  להנגשהההצעות 

דינור   ג  –אהרן  לכיסא  התאמה  הכולל  המעלון  של  יועץ  פתרון  ע"י  והוצע  נבחן  לגלים 

ביקנעם,   במתנ"ס  תקדים  כבר  וקיים  ישן  קיים  במבנה  תקני  והינו  מעליות בניית  נגישות 

מעליות בעלות    2במבנה שבנוי מחצאי קומות הוא מורכב ויקר, מצריך שני פירים ורכישת  

. כוללת של כמליון ₪. ישנם גם היבטים בטיחותיים שיש לטפל בהם וגם לכך נדרש תקציב

הפתרון המוצע הוא הרבה יותר זול וגם פרקטי. מחלקת הנדסה כבר מפעילה במתחם יועצי  

לנגישות   הנדרשות  ההתאמות  כל  ותכנון  מלאים  סקרים  לביצוע  וחשמל  בטיחות  נגישות, 

 ובטיחות מלאה של המבנה.

כך  מעלון אינו נותן פתרון לכיסא גלגלים, אינו נותן פתרון למלווה ובנוסף ל   –מאיר ליאני  

בניגוד   היא  נגישות  ללא  במקום  שונות  פעילויות  הפעלת  קומה.  בכל  שירותים  נדרשים 

לחוק וכמוסד ציבורי עלינו להקפיד על החוק. קביעת מועד לפתיחת המקום כאשר עדיין  

כספי   על  ומהמרים  כסף  משקיעים  מקובלת.  ולא  סבירה  בלתי  היא  להנגשה,  תוכנית  אין 

כאשר במיוחד  פסול  תהליך  את    ציבור.  לעצור  יש  לכן  מבוגרת,  באוכלוסייה  מדובר 

 התוכנית ולאשר את ההצעה לסדר. 

 . לסדרהצעה לקבל את הלא בטוח שיש סמכות למליאה  –צחי ברוך  

 מעלונים כאלה לא יתנו את הפתרון. צריך לתת פתרון טוב לאוכלוסייה,  –יהודה ברונר 

בהתאם להמלצות היועץ. ור קבלת אישורים  חרק לאהפעילות במקום תפתח    –צחי ברוך  

 אין סכמות למועצה לקבל החלטה כזו. 

  . בסך הכל כולם בעד האזרחים הוותיקים, פועלים לתת פתרונות –מאיר ואנונו  

דשא   ו  –זיו  פעלה  ברשותי  ברוךרבות    תפועל המועצה  צחי  הוותיקים,  האזרחים  , למען 

הוותיקים, האזרחים  תחום  על  מק  שממונה  אנשי  עם  הנושא  את  מועדוני  מוביל  יש  צוע. 

מועדון "קפה  מועדון מופת לניצולי שואה,  יש  ,  מועדונים לקהילה החרדיתגמלאיות לרבות  

רוסית,   לדוברי  תומכותאירופה"  ותיקיםהוקמה    ,קהילות  לאזרחים  במחלקה   יחידה 

נהנים מהפעילות.  שמאות אנשים  כולל    , הוגדלו תקציבים, מועדון חצבלשירותים חברתיים

הגמלאי האוכלוסעמותת  אבל  טובה  עבודה  עשו  לכים  רק  נותנים שירות  גדלה,    120  -יה 

עמותה, המועצה לא יכולה להמשיך לסבסד  פעילות גם לחברי היכיל את ה  זמארין,  תושבים

לא מבין את ההיתממות,  רק את העמותה הזו, ברור שתיעשה הנגשה על ידי אנשי המקצוע. 

סכום  ה לאיבתקציב  ₪    220,000של  וגדר  המליאה,  שהוגש  ידי  שנדחה  שור  על 

מהתקציב שהעבירה חלק גדול    .בקשות לתיקון תקציבבמסגרת    . המסמך הוגש האופוזיציה

לשלב את המועדון  היא  הכוונה    .מזכירהלמימון שכר  ל  המועצה לעמותת הגמלאים, משמש

זמאריןשל  פעילות  ה בתוך   של .צ.ח  1.9.21-מה  .עמותת  הפעילות  כלל  את  ינהלו  ב 

 .את בי"ס יעבץ הישן כים שצריך להנגישהגמלאים. מס 

לה אתמבקש  בסמכות  ה  דגיש  שלא  לעובדי מליאת  עובדה  זמנים  לוחות  לקבוע  המועצה 

ב מועצה,   יישב באיזה  בנוסף ההחלטה המוצעת    .התנהלות  חציה של קומדובר  מי  לקבוע 

 בסמכות מליאת המועצה.  מבנה, אינה

ברזלי   בחמליאת  סמכויות    –יוסי  קבועות  סמכויות  המועצה  יש  למליאת  רות  מוגדוק, 

מוסמכת    א. היהמועצה עובד לא  איזה  או  איזו פעילות תופעל באיזה מבנה  לקבל החלטה 

משרד.יושב   בסמכות  האם  ההחלטה    באיזה  אינה  פז  גיל  במועדון  העמותה  את  להשאיר 

 מליאת המועצה. 
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ת המקום ללא  בהמשך לדברי היועמ"ש, מבקש לשאול האם חוקי להפעיל א  –מאיר ליאני  

 נגישות? 

 . הוראות הנגישות מחייבות את המועצה –יוסי ברזלי  

ותיקים תיעשה רק במקום   –צחי ברוך   צריכה להתקבל החלטה שפעילות אותם אזרחים 

 מונגש. 

דשא   שלהם  –זיו  הפעילות  ברורים,  המליאה  סמכות  לגבי  היועמ"ש  של  כפי  דבריו   ,

ללית לגבי כלל הפעילויות על מנת לתת אבל יש ראיה כ  שהתבצעה שנים, הייתה חשובה

 מענה לכלל האזרחים הוותיקים. 

 

 מאיר ואנונו יוצא מחדר הישיבות. •

 

 : מתוקנת הצעת החלטה

ליאני   הוסדר  -מאיר  לא  עוד  כל  פז  בגיל  לפעול  ימשיכו  ושירותים   ה הגמלאים  הנגשה 

 כנדרש בחוק, המעבר יעשה בתיאום עם הגמלאים.

 

 מ"ש. על החלטה כזו, היא לא חוקית על פי חוות דעת של היואין סמכות לקב –צחי ברוך  

 

 החלטה: 

 יהודה ברונר, קרן איילי, צילה רשף, תמי ברששת, מאיר ליאני, אריה פולק. –בעד 

 . , צחי ברוךזיו דשא, משכית לאופר, פנינה סלומון –נגד 

 

 מאושרת   מתוקנתההצעת החלטה  

 

 מאיר ואנונו חוזר לחדר הישיבות. •

 

 מאיר ליאני – "קט דורותרוייג. "פ 

 

ב  2.3.2021בתאריך   .1 דיון  על  והתקיים  מחדש  המלצה  שעניינו  המרחבית  ועדה 

המל היזם  של  הבינוי  דורות" תוכנית  במתחם  אשר    . ת  בהיקפה  חריגה  תוכנית 

ע  מחדש  ב"הופקדה  היזם  הציבורי וי  היום  לסדר  העלתה  בעקבות  המחוזית  ועדה 

שלנו"ע יעקב  זכרון  עמותת  המושבה"  " -י  על  של  "שומרים  משפטיות  ופעולות 

 .מ שיזמה המועצה"עת

ה  .2 ע ומליאת  מפורטת  מצגת  לה  שהוצגה  לאחר  המרחבית  המועצה  "ועדה  ראש  י 

המליצה לוועדה המחוזית שלא לקבל תוכנית זו ברוב   ועדה מטעם הישוב,ווחבר ה 

עפ 2נגד  כ  4של   נגד המרחבית"י פס", כאשר  מנהלית   ועדה ו ר ה"יו  -  ד בעתירה 

 .מנוע מכל מעורבות בתוכנית זו

המועצה   .3 ראש  דרישת  "נ הבמצגת  מכתב  נכלל  ומסמכים"ל  מידע  שנשלח  "  גילוי 

המעלה חששות לכאורה לאי סדרים ומנהל בלתי   ,10/2/21ועדה המרחבית ביום ו ל

 .בפרט " מגורי סגל"בכלל ופרוייקט  - תקין בכל הקשור למתחם דורות
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 :הצעת החלטה 

ול .1 לאלתר  המידע לפעול  גילוי  הליכי  למיצוי  נדרשת  משפטית  פעולה  כל  נקוט 

הפירוט   על  ע "נה והמסמכים  המשפטי  "ל  היועץ  אחרה  לשי  או  ונקיטת    מועצה 

בפעולות   לכאורה  והליקויים  המחדלים  לתיקון  ציבורית  מלאה  בשקיפות  פעולות 

 .ת במתחם"המל

המל .2 לטובת  חינוך  למוסדות  ההקצאות  כל  את  למליאה  או במיש  ת,"להציג  רין 

למל מאפשרות  אשר  היישוב,  ברחבי  לכך   וותרלת  " בעקיפין  הקיים  הייעוד  על 

 .במתחם דורות ולהפוך את המתחם למגורים פרטיים

לניצול משאבי הציבור בקרקעות   .3 נדרשים  תיקונים  למליאה  ולהציג  לדווח  לפעול 

 . ת"המושבה לצורך אינטרסים מסחריים של המל 

לחוק התכנון והבנייה   77-78חליפיים לפי סע'    בד בבד לשקול נקיטת הליכי תכנון .4

במתחם   לבינוי  התוכניות  התאמת  התמבהתאם  שיבטיחו  היישובית"לעקרונות   א 

בהפקדה המצויה  המתאר(  הבנייה   ,)תוכנית  לכללי  כפיפות  הסביבה,  לאופי 

 .'( וכו19א  "בסמיכות לבית הקברות )תמ

 

 החלטה: 

 . סדר יוםלאת הנושא  מאושר פה אחד לעלות

 

צריך להציע חלופה הגיונית שתעמוד בסטנדרטים של זכרון יעקב על מנת    –מאיר ליאני  

 לצמצם מחלוקות.  

דשא   נאבק    –זיו  מסיבית  אני  בניה  למנוע  הזמן  הזה אנחנו  ,  בבישוכל  במישור  פועלים 

 . על ידי המועצה לא ניתן להציג כרגע את כל הפעולות שנעשות .מקצועיובאופן מושכל  

 

 מתוקנת:  הצעת החלטה

ליאני   סע'    יש  -מאיר  לפי  חליפיים  תכנון  הליכי  נקיטת  התכנון    78-77לשקול  לחוק 

במתחם   לבינוי  התוכניות  התאמת  שיבטיחו  התמבהתאם  והבנייה  היישובית"לעקרונות   א 

לאופי הסביבה, כפיפות לכללי הבנייה בסמיכות לבית    ,)תוכנית המתאר( המצויה בהפקדה

 וכו'. ( 19א  "הקברות )תמ

 

 החלטה: 

קרן איילי, צילה רשף, תמי ברששת, מאיר ליאני, זיו דשא, משכית לאופר, פנינה    –בעד  

 . , מאיר ואנונו, צחי ברוךסלומון

 יהודה ברונר, אריה פולק. –נגד 

 

 הצעת החלטה מתוקנת מאושרת. 
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 צילה רשף  –תנועת מכבי  –שבועות בתקצוב פורימון  ד. 

 

לשנת   התקציב  במגבלת  ק  2021בספר  האירוע  ביצוע  אי  לאור  הפורימון  סעיף  וצץ 

הקורונה. תנועת מכבי ביקשה לקיים אירוע חליפי בחג השבועות ולטובת אירוע זה נדרש 

 ₪.  20,000תקציב בסך  

 

 : הצעת החלטה 

 לטובת אירוע שבועות מכבי. ₪   20,000-סעיף תמיכות יקוצץ ב 

 

 החלטה: 

 . סדר יוםלאת הנושא  מאושר פה אחד לעלות

 

דשא   ש  –זיו  נתפס  בלתי  המניין  בזה  מן  שלא  העליתהאופוזיציה  אתםישיבה   בקשה   ם, 

  ביטול סעיף בסך   גם  כללזה  סכום    לטובת פקח ושוטר.  ₪  180,000לנייד  ו לתקן תקציב  

מועברפורימוןל   ושיועד  ₪  20,000 שהסכום  ציינתי  מעיר אירוע  לצורך    .  מכבי    של 

באו   בשבועות. לנאמר  להקשיב  לא  כרגע  בחרתם  ישיבה.  בסעיף  תה  להשתמש  ניתן  לא 

שמהווה חלופה    לסדר היום  11ף  יישנה הצעה בסעלא מאושר,  עוד  תקציב  ההתמיכות כי  

 . נכונה למימון האירוע

ביתן   בק  –דני  להעביר  הרי שנדרש  ההחלטה,  הצעת  ותתקבל  תקציב  שבמידה  לעדכון  ה 

 במחוז. 

ללא תמיכות    1/12צה פועלת על פי , המועמאחר ותקציב המועצה טרם אושר –יוסי ברזלי 

 .  במועד לא ניתן יהיה להעביר את הכסףולכן 

 הדרך הפשוטה היא להפעיל את סעיף פורימון שמופיע בתקציב המוצע המקורי.    -  זיו דשא

סיור    20,000 עבור  בעתיד  יגרעו  התמיכות  משולב₪  מתקציב  ל  .ויקוצץ  כי מבקש  ציין 

הסיור   להפעלת  פקח/שוהדרישה  ישימהאינטר  במודל  למשטרה  .  ה  שאין  לעובדה  מעבר 

₪ שביקשתם הם חלק מתנאי העסקה של עובד. כמו כן הדרישה שלכם    40,000כ"א זמין,  

 . ם₪ מאירועי החגים, פוגעת בעסקים מקומיי 120,000לניוד  

 

   מתוקנת: הצעת החלטה

רשף   ב  -צילה  יקוצץ  תמיכות  ליל  20,000-סעיף  לסייר  תקציבי  מקור  לטובת  ה.  ₪ 

מכבי יוחזר  התקציבי להפעלת הפורימון על ידי עמותת  סעיף  ההתקציב הכולל.    שיאושרכ

 שבועות לכלל הציבור. בפעילות מימון  לטובת 

 

 החלטה: 

 .פה אחד תמאושר הצעת ההחלטה  

 

 . ים מחדר הישיבותצאוצילה רשף יו אריה פולק, פנינה סלומון  •
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 סדר יום:

 

 .2021-בוריים פתוחים(, התשפ"אחוק עזר לזכרון יעקב )שטחים צי .1

 

על מנת להסדיר   הצוות המקצועי בסיוע יועץ חיצוני עשו עבודת עומק חשובה  –זיו דשא  

 .את חוקי העזר

 מציג את חוק העזר. –יוסי ברזלי  

 מבקש הבהרות בכל הקשור לאופן חיוב השטחים הציבוריים הפתוחים.  –יהודה ברונר 

אמור להביא לאישור מועצה בעתיד את אופן חלוקת כמהנדס המועצה אני    –אהרן דינור  

השצ"פים. יתכן כי ההמלצה תהיה שכל השצ"פים במושבה יחושבו כיחידה אחת, להבדיל  

 ריות גדולות ששם קיים היגיון לחלוקת השצ"פים לפי שכונות או רובעים.  ימע

 חוק העזר. םמסביר היבטים תקציביים וכלכליים ביישו  –הוסמן אבי 

מבקש מאהרן שייתן דוגמא בחישוב לפי רדיוס, מי יחויב בהתאם לחוק עזר    –ני  מאיר ליא

 כל עוד אין מפה מפורטת לחלוקה לאזורים, אני מתנגד לחוק העזר. שצ"פ.

 

 החלטה: 

,  קרן איילי, תמי ברששת,  צחי ברוך  בועז יגר,  זיו דשא, משכית לאופר,  –חוק העזר  בעד  

   מאיר ואנונו.

 איר ליאני. יהודה ברונר, מ –נגד 

 

 מאושר. 2021-חוק העזר לזכרון יעקב )שטחים ציבוריים פתוחים(, התשפ"א 

 

 . 2021-חוק עזר לזכרון יעקב )תיעול(, התשפ"א .2

 

 מציג את חוק העזר. –יוסי ברזלי  

 ות התיעול.  דמציג היבטיים הנדסיים של עבו –  דינור אהרן

 עזר.החוק  מסביר היבטים תקציביים וכלכליים ביישום  –הוסמן אבי 

 

 החלטה: 

,  קרן איילי, תמי ברששת,  צחי ברוך, בועז יגר,  זיו דשא, משכית לאופר  –חוק העזר  בעד  

  מאיר ואנונו, יהודה ברונר. 

 מאיר ליאני.  –נגד 

 

 מאושר. 2021-חוק העזר לזכרון יעקב )תיעול(, התשפ"א 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 . 2021-חוק עזר לזכרון יעקב )סלילת רחובות(, התשפ"א  .3

 

 מציג את חוק העזר. –י ברזלי  יוס

 מציג היבטים הנדסיים של עבודות הסלילה. –אהרן 

הוסמן   העזר.  –אבי  חוק  ביישום  וכלכליים  תקציביים  היבטים  סלילה    מסביר  עזר  חוק 

 אזור התעשיה המשותף. הקמת מאפשר לקדם את מימון 

 

 החלטה: 

העזר   חוק  איילי  –בעד  קרן  ברוך,  צחי  לאופר,  משכית  דשא,  מאיר זיו  ברששת,  תמי   ,

 ואנונו, יהודה ברונר. 

 מאיר ליאני.  –נגד 

 

 מאושר.  2021-חוק העזר לזכרון יעקב )סלילת רחובות(, התשפ"א 

 

תב"ר   .4 ל  150,000-ב  2013הגדלת  חיתוך    250,000  -₪  עבור   ₪

 שורשים של עצים מסוכנים.

 

ורשים שבולטים התחלנו עבודה של גרדום שורשים. ישנה חשיבות בטיפול בש  –זיו דשא  

 ומרימים מדרכות. ההגדלה תבוצע בהתאם למצב היתרה בקרנות. 

גבוהים    –הוסמן  אבי   לסכומים  להגיע  יכול  בשורשים  טיפול  לנושא.  תקציב  כרגע  אין 

 הרבה יותר. 

 

 החלטה: 

תב"ר   הגדלת  אחד  פה  ל  150,000-ב  2013מאושר  חיתוך    250,000  -₪  עבור   ₪

 .הרשות , מקרנותשורשים של עצים מסוכנים

 

 .₪2021 עבור שיפוצי קיץ  1,418,000ע"ס  2110תב"ר   .5

 

 מציג את הנושא. –זיו דשא 

לאחר דיון בין מחלקת החינוך וגזברות, הוחלט לקצץ מספר נושאים בהיקף של    –דני ביתן  

לאור    450,000-כ יאושר מ ₪  ולא  במידה  שקוצצו.  הסעיפים  את  מפרט  הקרנות.  צב 

 בלוחות הזמנים לקראת פתיחת שנת הלימודים. התב"ר לא ניתן יהיה לעמוד 

ליאני   פירוט כתוב בכל הקשור   –מאיר  לא מוכן לקבל את התיקון המוצע, מבקש לקבל 

 לסעיפים שירדו. 

 צריך להביא לדיון חוזר לאחר עדכון השתתפות הפיס ומשרד החינוך.   –אבי הוסמן 

 ויידון במליאה הבאה. לאור בקשתו של מאיר ליאני, הנושא ירד מסדר היום –זיו דשא 

 

 .יורד מסדר היום 2110תב"ר  
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 אריה פולק וצילה רשף חוזרים לחדר הישיבות. •

 

 עדכון מורשי חתימה בית ספר פלך. .6

 

 מציג את הבקשה לעדכון מורשי החתימה בבית ספר "פלך". –דני ביתן 

 

 החלטה: 

 בית ספר "פלך". ב  מאושר פה אחד לשנות את מורשי  החתימה

 

 פלך :  -שותחשבון ר 

 . 117119867, מס' חשבון  095בנק דיסקונט, סניף מס'  

 ברכה דביר מנהלת בית הספר.  –מורשה חתימה א' 

 .מזכירות בית הספר – או ימית דהן מיטל כהן -מורשי חתימה ב' 

 

 מורשי החתימה בחשבון רשות פלך הם: 

 מורשה חתימה א' + מורשה חתימה ב' בתוספת חותמת.

 

 ך : פל -שבון הוריםח

 . 117193722, מס' חשבון  095בנק דיסקונט, סניף מס'  

 ברכה דביר מנהלת בית הספר.  –מורשה חתימה א' 

ויזנר )נציגת    ימית דהןאו    מיטל כהן  -מורשי חתימה ב'   )מזכירות בית הספר( או אורנה 

 . ועד הורים(

 

 מורשי החתימה בחשבון הורים פלך הם: 

 ספת חותמת.מורשה חתימה א' + מורשה חתימה ב' בתו

 

 עדכון מורשי חתימה, ישיבה תיכונית.  .7

 

 מציג את הבקשה לעדכון מורשי החתימה בבית ספר "פלך". –דני ביתן 

 

 החלטה: 

 .ישיבה תיכונית  מאושר פה אחד לשנות את מורשי  החתימה

 

 ישיבה  -בחשבון רשות

 . 162945088, מס' חשבון  095בנק דיסקונט, סניף מס'  

 מנהל בית הספר.  ב גיטלמןיעק –מורשה חתימה א' 

 .מזכירות בית הספר – או ימית דהן מיטל כהן -מורשי חתימה ב' 
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 מורשי החתימה בחשבון רשות ישיבה הם: 

 מורשה חתימה א' + מורשה חתימה ב' בתוספת חותמת.

 

 : ישיבה  - חשבון הורים

 

 . 117180876, מס' חשבון  095בנק דיסקונט, סניף מס'  

 מנהל בית הספר. עקב גיטלמן י –מורשה חתימה א' 

)מזכירות בית הספר( או אייל ברנדט )נציג ועד    ימית דהןאו    מיטל כהן  -מורשי חתימה ב'  

 .הורים(

 

 בנק הדואר. –אישור בקשת הצטרפות לשירותי בנקאות באינטרנט  .8

 

 מבקש את אישור המליאה להצטרפות לשירות.   –אבי הוסמן 

 

 החלטה: 

 תי בנקאות באינטרנט של בנק הדואר. מאושר פה אחד הצטרפות לשרו 

 

 בשל דחיפות הנושא,  12מבקש לדון עכשיו בסעיף החדשות מהדרום מדאיגות.  –זיו דשא 

 

 : החלטה

 מאושר פה אחד שינוי בסדר היום.

 

 תוכנית המתאר למועצה הארצית  עלהגשת ערר  .12

 

ית המתאר.  תוכנ   ההחלטה בענייןמציג את הצורך הדחוף להגיש ערר בעקבות    –זיו דשא  

 יש זמן מוגבל ולכן מבקש לאשר במיידי.

 

 . , מאיר ליאניצחי ברוךבועז יגר, זיו דשא, מאיר ואנונו, משכית לאופר,  –בעד הגשת ערר 
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מאיר ליאני, צילה רשף, תמי ברששת, קרן איילי, יהודה ברונר, אריה פולק,   •

 יוצאים מחדר הישיבות. 

 

 ₪, פעילות סוף שנה.   2,500חמש אצבעות, תמיכה בסך  .9

 

 לפעילות של העמותה שתהיה פתוחה לקהל הרחב.  התקבלה בקשה –דני ביתן 

 

 החלטה: 

₪ עבור פעילות סוף שנה לעמותת חמש אצבעות מתמיכות    2,500מאושר פה אחד סך של  

 .כללי בכפוף לאישור התקציב

 

 ועדה חקלאית.  -נתונים ופרוטוקולים  .10

 

 פרוטוקולים רלוונטיים. הנתונים וה הופצוהמליאה בהתאם להחלטת  –דני ביתן 

 

 תקצוב פעילות פורימון מתקציב תמיכות.  .11

 
 . אושר במסגרת הצעה לסדר -זיו דשא 

 

 

 הצגת הסעות חינוך מיוחד. –חינוך  .13

 

סביבה   .14 ההחלטה הצגת    –איכות  של  המשמעויות  את  שתכלול  תוכנית 

 . לעבור לחד פעמי, היכן ניתן להפעיל והיכן ישנם קשיים

 

 . 2021הצגת תוכנית העבודה בנושא מגדר נשי לשנת  –רווחה  .15

 

 

לא הוצגו בשל התארכות   15-13מנהלות המחלקה שהיו אמורות להציג את הנושאים  

 הישיבה. 

 

 שם: דני ביתן ר

 

 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.           


