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 8/18 – 15פרוטוקול מישיבה מליאה מספר  
 

 תשע"ח בחדר הישיבות. אדרב י"ט 6.3.18 -התקיימה ביום שלישי ה
 

 

 ראש המועצה  מר זיו דשא                       משתתפים:

 מ.מ ראש המועצה   מר מאיר ואנונו                          

 סגן ראש המועצה מר יצחק בלה 

 חברת מועצה ומוןגב' פנינה סל 

 חבר מועצה מר אפרים צוק 

 חבר המועצה   מר מישה בלומנפלד                   

 חברת המועצה גב' צילה רשף 

 חבר מועצה מר צחי ברוך 

 חברת מועצה גב' יפעת יהל 

 חבר מועצה מר מאיר אזוט                          

 חברת מועצה גב' ריביק שני 

 חבר מועצה ולקמר אריה פ 

   

 חבר מועצה   מר מימון אוחיון                        חסר:

   

 מזכיר המועצה מר דני ביתן נוכחים:

 יועמ"ש עו"ד יוסי ברזלי 

 אבי הוסמןמר  

                                מר נדב הדר

 

 גזבר המועצה

 מהנדס המועצה

   

 סדר היום:

 

 * זכר נפטרים 

 וחי ראש המועצה * דיו
 

 

 זכרון טוב.בית כנסת קרקע ל תהקצא .1

קול קורא לעיצוב מרחבי למידה במימון משרד ₪  240,000ע"ס  1803תב"ר  .2

 החינוך, בי"ס יעבץ שורשים, בי"ס ניל"י ובי"ס תיכון דמוקרטי קשת.

במימון משרד ₪  40,000, 2018לבטיחות בדרכים ₪  66,667ע"ס  1806תב"ר  .3

 קרנות המועצה.התחבורה היתרה מ

 . 1058ש/ הפקעותלצורכי  תכנוןלהשלמת ₪  60,000ע"ס  1805תב"ר   .4

 .1448 -סגירת תב"ר ביתרת חובה  .5

 .1415,1436,1505 –סגירת תב"רים ביתרת זכות  .6

 .1615,1704,1721 –סגירת תב"רים ביתרה אפס  .7
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, מקרנות להסדרת תשתית להקמת תחנות אוטובוס₪  35,000ע"ס  1734תב"ר  .8

  .עצההמו

 .2018לביצוע סימון כבישים ₪  75,000ע"ס  1807תב"ר  .9

 על פי חוק העזר סלילת רחובות. 1058חיוב גובלים בש/ .10

 .פתיחת מעבר בין רחוב הזית לרחוב הכובשים .11

 תלמידים בית ספר תיכון המושבה. 152סיוע במימון נסיעה לפולין,  .12

 אישור חלוקת מלגות לשני ספורטאים. .13

 הארכת תוקף חוק שמירה. - חוק עזר היטל שמירה  .14

 .2016דו"ח כספי עמותת זמארין  –דיווח  .15

 באמצעות מחלקת רווחה.₪,  42,000, סך של 2018קמחא דפסחא  .16

 באמצעות רוטרי. ₪  35,000השתתפות במתן מלגות לשנת תשע"ח בסך  .17

 ₪. 3,000בקשה להשתתפות באירועי פורים, קהילת אור יעקב,  .18

 דירקטוריון עמותת זמארין.ב ת ציבורנציגנוטמן כ הגב' שימרית ה שלמינויאישור  .19

 אישור מדיניות ציפוף במרכז המושבה. .20

 מורשי חתימה בחשבונות בית ספר החורש בבנק לאומי.החלפת  .21
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 * זכר נפטרים 

 

 28.2.18 – 1.2.18ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 

 ואי אריה, מזרחי כרמלה, נוסבאום אביבה, אהרונסון יפה, כהן מנדל, גוטמן אהובה, אלר

 ליה מרים, ווסטריקוב אנה, איזיק רחל, מבור עמיר, גרוסגולד ירדנה, אביטבול אליהו.

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

 

 הערות לפרוטוקול:

 .4/18 -ו 3/18 2/18אין הערות לפרוטוקולים 

 

 מועצה דיווחי ראש ה

 

זכתה לאות הוקרה ממליאת  100בהיותה בת  –נפטרה  102בת  –רות לפאן  •

 המועצה. 

שניספה באסון הכרמל, פעילה ז"ל תעודת הוקרה על שם אלעד ריבן  -שובל קומט  •

 . ומתנדבת בבית אקשטיין במד"אמתנדבת 

תודה לצוות המתנ"ס לסגן ראש המועצה למנהלת מחלקת  –ארועי פורים מוצלחים  •

 נוער שתרמו רבות לארגון האירועים.רבות ולכל עובדי המועצה ותנועות הת

עשרות ילדים משתתפים בחוגים ולוקחים חלק בפעילות שהטמענו  –תחרות שחמט  •

 ילדים.  50השנה. החוג פעיל ויש בו מעל 

 קיים שלושה ימי כנס במלון אלמא . –חבר הנאמנים של הסוכנות  •

  משפחות מהישוב.  2בזכרון יעקב השתתפו בו המחוזי התקיים  חידון הציונות •

משלחת בני נוער יצאה לבוקה ראטון  –משלחת נוער במסגרת שותפות ביחד  •

שבוע של פעילות בו ביקרה  ת ביחד. המשלחת חזרה היום לאחרבמסגרת שותפו

בבית הספר בו ארע הטבח, ואף ייצגה את המושבה ובני הנוער בתוכנית טלוויזיה 

 מקומית. 

 יצא קול קורא לקיום יריד אביב במושבה.  –בפסח  •

סגנית מונתה למנהלת בפועל עד  -מנהלת בית ספר החורש הגברת צלילה ויתקין  •

הזדמנות להודות ולאחל בהצלחה לגלית כץ עם מנויה למפקחת  31/08/2018

 במחוז חיפה 

וילדים   הורים  150נערכים לביצוע ראיונות מקדימים מעל  - תוכנית מופת •

 רוע הסברה.יפו באהשתת

קבענו כי המקום  –הסדרים אחרונים  –מגרש חניה מרכז מורשת וחיבור להרצל  •

ללא תשלום לבאי בית גיל פז הרשומים לפעילות. כניסה  13:00 – 08:00יהיה בין 

 אה בשבתות ובחגי ישראל תבוצע מרחוב הרצל בלבד. יויצ

תיכון  ני בבתי הספרגופ מגמה לחינוךהבניהול  –יום ספורט לגמלאי המושבה  •

 –המושבה כיתת חינוך גופני בבית ספר החורש, ובשיתוף לגיל השלישי במתנ"ס 

 השתתפו עשרות גמלאים כולל גמלאים מקהילת בית אל. 
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הטוטו מ₪ מליון  4.6התקבלה הקצבה בסך  –אולם ספורט חדש בתיכון המושבה  •

ת קריית החינוך הדתית יס . אחד האולמות ישמש אוממתינים להשלמה הקצאה מהפ

   לאומית ואחד את התיכון.

יבת יש הלא התקבל עדין שיפוי כספי לטובת ביצוע השיקום נקבע –שיקום החורש  •

 . נוכל לקבל הסכמות לביצוע עבודת נדרשות קרן השיקום השבוע עבודה עם 

הגב' אורלי רוזנברג הגישה תביעה כנגד המועצה מנהלת מחלקת החינוך סגן ראש  •

 העסקתה.  סיום צה וראש המועצה בעניןהמוע

 חבר המועצה אוחיון מימון ביקש לעדכן שלא משתתף בישיבה מפאת מחלה, נאחל  •

 בריאות. לו 

עובר לתפקיד מהנדס העיר חדרה. מאחל בשם כולנו  –נדב הדר מהנדס המועצה  •

 .רות לטובת פיתוח המושבהיהצלחה ומודה לו על ש

 
 סדר יום:

 

 סת זכרון טוב.הקצאת קרקע לבית כנ .1

 

מבקש להסיר מסדר היום. מדובר על מספר חודשים לפני בחירות ולא ראוי  -וק צאפרים 

 להקצות קרקע בשנת בחירות.

 בשנת בחירות. הקצאה מדובר בהליך מאוד ארוך, אין מניעה משפטית לבצע  - זיו דשא

 

אין  .ניםנקבע בהתאם להוראות משרד הפ בשנת בחירות המותר והאסור –יוסי ברזלי 

בהתאם להוראות , 2017 -ממדובר בתהליך ארוך ומוסדר מניעה חוקית לבצע הקצאה. 

את המלצת ועדת הקצאות  5.12.17המועצה אישרה בישיבתה ביום  תמליא .הל הקצאותונ

והחליטה להקצות את המגרש. לאחר החלטה נטען ע"י המתנגדים שחבר המועצה אוחיון 

מתנגדים נדחו ע"י מר אוחיון הנושא הועבר לבחינת הועדה נמצא בניגוד עניינים. טענות ה

לניגוד עניינים במשרד המשפטים בעקבות קבלת חוות דעת התקדימית שחבר מועצה 

מעלים לדיון מחודש. הועבר המתפלל מידי פעם בבית כנסת מצוי למעשה בניגוד עניינים. 

 23.11.17ות מיום וכן החלטת ועדת הקצאלכם כל החומר שעמד בפני ועדת ההקצאות. 

 לכאן.או המועצה סוברנית להחליט לכאן  הדוחה את ההתנגדות.

בנושא מסוים ים תביא לכך שלכל מי שיש נגיעה טהמלצה של משרד המשפה -צילה רשף 

 .יע. מתמיכות ועד שיפוץ בבתי ספר בנושאים מסוימים אף לא יהיה קוורוםלא יוכל להצב

 הדבר גם מזה ריות של משרד המשפטים.לא סבירה מסכים שמדובר בחוות דעת  - זיו דשא

 שלא בצדק בשמו הטוב של חבר המועצה אוחיון מימון. ,פוגע

אשר חבר המועצה משמש בתפקיד פעיל עסקו אך ורק כ המקרים עד כהכל  –יוסי ברזלי 

חבר המועצה מימון אוחיון נקבע שהמשרד בתשובת אולם  בעמותה ולא מתפלל מידי פעם.

ברחוב  133 11318חלקה  גוש ב מ"ר 500 -של כ מגרשמדובר על  .עניינים נמצא בניגוד

 .הגדעונים
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 החלטה:

מאיר ואנונו, איציק בלה, זיו דשא,  –ת קרקע לעמותת בית כנסת זכרון טוב אבעד הקצ

יהל, צילה רשף, צחי ברוך,  יפעתבלומנפלד,  מישה ,אזוטאריה פולק, ריביק שני, מאיר 

 .פנינה סלומון

 אפרים צוק. –נגד 

 .  מאושרת קרקע לעמותת בית כנסת זכרון טובהקצאת 

 

קול קורא לעיצוב מרחבי למידה במימון משרד ₪  240,000ע"ס  1803תב"ר  .2

 החינוך, בי"ס יעבץ שורשים, בי"ס ניל"י ובי"ס תיכון דמוקרטי קשת.

 

"ץ שורשים, עיצוב מרחבי למידה בבתי הספר, יעבמדובר במציג את הנושא.  –זיו דשא 

 ניל"י ותיכון דמוקרטי קשת.

 

 החלטה:

עבור עיצוב מרחבי למידה במימון משרד ₪  240,000ע"ס  1803מאושר פה אחד תב"ר 

 החינוך לבתי ספר יעב"ץ שורשים, ניל"י ותיכון דמוקרטי קשת.

 

במימון ₪  40,000, 2018לבטיחות בדרכים ₪  66,667ע"ס  1806תב"ר  .3

 נות המועצה.משרד התחבורה היתרה מקר

 

 מציג את הנושא. – נדב הדר

 מבקשת הבהרות מהגזבר בנושא התקצוב. –צילה רשף 

מדובר בתב"רים ולא בתקציב השוטף. כל תב"ר עובר לאישור משרד הפנים  –אבי הוסמן 

 בהתאם ליתרות בקרנות.

 

 החלטה:

ון במימ₪  40,000עבור בטיחות בדרכים, ₪  66,667ע"ס  1806מאושר פה אחד תב"ר 

 משרד התחבורה, היתרה מקרנות הרשות.

 

 . 1058ש/ הפקעותלצורכי  תכנוןלהשלמת ₪  60,000ע"ס  1805תב"ר   .4

 

 נדרשת השלמת הפקעות לפני ביצוע חיוב גובלים.תב"ע מאושרת. ה –זיו דשא 

  ההליך התב"עי. נדרש להשלמת –נדב הדר 

 

 החלטה:

, מקרנות הפקעותלצורכי  נוןתכלהשלמת ₪  60,000ע"ס  1805מאושר פה אחד תב"ר 

 הרשות.
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 .1448 -סגירת תב"ר ביתרת חובה  .5

 

בשל העובדה שלא ניתן היה לחייב בחיוב  נדרשהתיקון , מציג את הנושא – נדב הדר

 .גובלים

 

 החלטה:

 מקרנות הרשות. ₪  60,000ביתרת חובה בסך  1448מאושר פה אחד לסגור תב"ר 

 

 יצאה מחדר הישיבותריביק שני  •

 

 .1415,1436,1505 –סגירת תב"רים ביתרת זכות  .6

 

 מציג את הנושא. –אבי הוסמן 

 

 החלטה:

זיו דשא, מאיר ואנונו, איציק בלה, אריה פולק, מאיר אזוט, מישה בלומנפלד, יפעת  –בעד 

 יהל, צילה רשף, צחי ברוך, אפרים צוק.

 פנינה סלומון. –נגד 

₪  340,000ר את היתרות בסך ולהעבי 1415,1436,1505מאושר לסגור תב"רים 

 לקרנות הרשות. 

 

 .1615,1704,1721 –סגירת תב"רים ביתרה אפס  .7

 

 מציג את הנושא. –אבי הוסמן 

 

 החלטה:

 אשר נמצאים ביתרה מאוזנת. 1615,1704,1721מאושר פה אחד לסגור תב"רים 

 

להסדרת תשתית להקמת תחנות אוטובוס, מקרנות ₪  35,000ע"ס  1734תב"ר  .8

 . המועצה

 

משרד של  , התשתית ע"ח המועצה ההקמה מימון חיצונימציג את הנושא -נדב הדר 

 .חברת "קווים"התחבורה ו

 

 החלטה:

להסדרת תשתית להקמת תחנות אוטובוס, ₪  35,000ע"ס  1734מאושר פה אחד תב"ר 

 מקרנות הרשות.
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 .2018לביצוע סימון כבישים ₪  75,000ע"ס  1807תב"ר  .9

 

 דובר בעבודת בטיחות כפי שמבוצעות כל שנה.מ – נדב הדר

כל התב"רים  ,ונעדכן את התב"ר בעתיד נקבל הרשאה ממשרד התחבורה –אבי הוסמן 

 שאושרו היום מותנים ביתרה בקרנות ובאישור משרד הפנים. 

 

 החלטה:

 מקרנות הרשות.₪,  75,000ע"ס  1807מאושר פה אחד תב"ר 

 

 ריביק שני חזרה לחדר הישיבות.  •

 

 על פי חוק העזר סלילת רחובות. 1058יוב גובלים בש/ח .10

 

מקור כמבקש לאשר חיוב גובלים שיבוצע לאחר ההפקעות  4בהמשך לסעיף  – נדב הדר

 .ביצועכספי ל

 

 החלטה:

להודיע על  1958 -מאשרים פה אחד מכח חוק העזר לזכרון יעקב )סלילת רחובות(, תשי"ח 

 .1058חיוב גובלים בש/

 

 רחוב הזית לרחוב הכובשים. פתיחת מעבר בין .11

 

עדר השל ב מבוצעלא המעבר אבל לבקשה שלי אני מבין שלא מתנגדים  –אפרים צוק 

לכן לא נפתח תב"ר לנושא. אני רואה שביל סגור שמביא להדרת נשים. הבנתי ומקור כספי 

שאין רצון לפתוח את גם מאריה פולק ששדולת הנשים הגישה תלונה בנושא. אני מבין 

 המעבר.

בסדר חופשי מלא לכולם בסמוך. הדבר לא נמצא  אין פה הדרת נשים, יש מעבר –זיו דשא 

 .₪ 70,000 -ה להיות מעבר לת עשויפרט כך העלות הכולל העדיפות מבחינה כספית.

ימים ב .₪ 150,000 -של כעלות משוערת מסלול הנגשה ותאורה  ,מדרגותנדרשים בניית 

מעבר  , בעיקר כאשר ישת לנושא מוסדות חינוך לדוגמאאין כספים בקרנות, יש עדיפו אלה 

 פתוח וחופשי במקביל.

מקריא את הצעת ההחלטה, לפרק  המחלוקת היא האם רוצים לעשות או לא. –אפרים צוק 

 יום. 60את המחסום, להתקין מדרגות, לסיים פרוק והתקנת מדרגות תוך 

 א אני מתנגד.רוצים לפתוח תב"ר אין בעיה, הצעה כמו שהי –אריה פולק 

 אמרנו שנהיה בעד אבל צריך מקור תקציבי. -מאיר ואנונו

 

 צחירשף, צילה בלומנפלד, אזוט, מישה מאיר , שני צוק, ריביקאפרים  –בעד ההצעה  

 .ברוך

 , אריה פולק.בלה איציק ואנונו, , מאירדשא זיו –נגד 

 סלומון. פנינה –נמנעת 

 ההחלטה מאושרת.הצעת 
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 תלמידים בית ספר תיכון המושבה. 152ה לפולין, סיוע במימון נסיע .12

 

 .ה לחלוקת מלגות למשלחת לפוליןבתמיכ , מדוברמציג את הנושא –דני ביתן 

 םשלתקציב לא ניתן ל יאושר אלד שבנושא הן שעהנחיות משרד הפנים  –אבי הוסמן 

כל  יהיה מותנה באישור משרד הפנים.הדבר אושר הבקשה תמתקציב תמיכות. במידה ו

  .ממשרד הפנים במצב הקיים מחייב אישור פרטני נושא שימוש כספי תמיכות

 לא ישולם ללא אישור משרד הפנים. –זיו דשא 

 

 החלטה:

₪  22,800לתלמיד, סה"כ ₪  150מאושר פה אחד השתתפות במימון משלחת לפולין בסך 

ת בכפוף . הסכום יועבר לביה"ס לחלוקת מלגות. העברה כספי2018מתקציב תמיכות כללי 

 . אישור משרד הפניםל

 

 צא מחדר הישיבות.מישה בלומנפלד י •

 

 אישור חלוקת מלגות לשני ספורטאים. .13

 

 מציג את הנושא. –זיו דשא 

 

 החלטה:

כ"א לספורטאים מצטיינים, יואב עומר ומאיה ₪  1,500שתי מלגות בסך  ,מאושר פה אחד

אישור משרד כספית בכפוף להעברה ₪.  3,000, סה"כ 2018מוריס מתקציב תמיכות כללי 

 . הפנים

 

 זר לחדר הישיבותחבלומנפלד מישה   •

 מחדר הישיבות מאיר אזוט יצא •

 

 הארכת תוקף חוק שמירה. -חוק עזר היטל שמירה   .14

 

להארכת תוקף של הוראת  , נדרש אישור מליאהעל פי מכתב של משרד הפנים –יוסי ברזלי 

 .2019לדצמבר  31 -עד ל שעה לצורך הארכת חוק העזר

 

 את הפעלת החוק. להפסיק בכל עתמבקש לברר האם ניתן  –מישה 

 .הפעלת חוק העזרהמועצה יכולה בכל עת להפסיק את  –יוסי ברזלי 

 

 החלטה:

זיו דשא, מאיר ואנונו, איציק בלה, אריה פולק, מישה בלומנפלד, אפרים צוק, פנינה  –בעד 

 סלומון, ריביק שני.

 .ברוך צחיף, רשצילה יהל, יפעת  –נמנעים 

 (. 4בכפוף לפרסום הוראת שעה )תיקון מס'  מאושרת הארכת תוקף חוק עזר היטל שמירה
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 .2016דו"ח כספי עמותת זמארין  –דיווח  .15

 

, לא מוכן 2016מעדכן בדבר התוצאות הכספיות של עמותת זמארין לשנת  –זיו דשא 

, כך היה במשך דו"חלא מגובות ולא רשומות באף ת יוהתחייבושהמועצה תשלם עבור 

 2012החל משנת בשל אירועים משנים קודמות, למתנ"ס ₪  400,000של שנים  מספר

 הסכום נרשם בגרעון המצטבר של העמותה. .ללא מקור תקציביוהילך  2013

 

 מאיר אזוט חזר לחדר הישיבות. •

 

 באמצעות מחלקת רווחה.₪,  42,000, סך של 2018קמחא דפסחא  .16

 

 ., אם משרד הפנים לא יאשר נצטרך לאתר מקור תקציבי אחרנושאמציג את ה –זיו דשא 

 

 החלטה:

. החלוקה 2018מתמיכות כללי ₪  42,000בסך של  2018מאושר פה אחד קמחא דפסחא 

 . אישור משרד הפניםבאמצעות מחלקת הרווחה, העברה כספית בכפוף ל

 

 באמצעות רוטרי. ₪  35,000השתתפות במתן מלגות לשנת תשע"ח בסך  .17

 

 מציג את הנושא. –זיו דשא 

 

 החלטה:

לחלוקת מלגות לסטודנטים באמצעות רוטרי, מתמיכות ₪  35,000מאושר פה אחד סך של 

 . אישור משרד הפנים. העברה כספית בכפוף ל2018כללי 

 

 .ותהישיביוצא מחדר אפרים צוק  •

 

 ₪. 3,000בקשה להשתתפות באירועי פורים, קהילת אור יעקב,  .18

 

 יג את הנושא.מצ –איציק בלה 

 

 החלטה:

 .אירועי פורים של קהילת אור יעקבמימון להשתתפות ב₪  3,000סך של מאושר פה אחד 

 בכפוף לאישור משרד הפנים., 2018מקור תקציבי תמיכות כללי 
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אישור מינויה של הגב' שימרית נוטמן כנציגת ציבור בדירקטוריון עמותת  .19

 זמארין.

 
ביקשה שלא לחו"ל. א, נדרש להחליף את גב' חזן אשר יוצאת מציג את הנוש –זיו דשא 

פעילה בתחום  להשלים את הליך מינויה כדירקטור בעמותת זמארין. גב' שימרית נוטמן

 המתנ"ס בבנימינה.

 

 החלטה:

מאושר פה אחד מינויה של הגב' שימרית נוטמן כנציגת ציבור בדירקטוריון בעמותת 

 זמארין.

 

יש לשנות הרכב מורשי ה שהתחלפה מנהלת בבית ספר החורש, לאור העובד –דני ביתן 

 חתימה.

 

 החלפת מורשי חתימה לבית ספר החורש. -פה אחד להוסיף נושא לסדר היום מאושר 

 

 

 . החלפת מורשי חתימה בחשבונות הבנק של בית ספר החורש.21

לאור החלפת מנהלת ביה"ס אבקש לאשר במליאה שינוי מורשה חתימה  –דני ביתן 

 בחשבונות הבנק המתנהלים בבנק לאומי סניף זכרון יעקב.

 

 :החלטה

 מאושר פה אחד הרכב מורשי החתימה הבאים בבנק לאומי:

  

  10053737מועצה זכרון יעקב,  מספר   -חשבון בית ספר החורש זכרון יעקב 

 

 דינה טל.ו )במקום גלית כץ( צלילה ויתקין

 

 חתימות בצירוף חותמת.שתי 

 

  27464/98מועצה זכרון יעקב  מספר  –הורים בי"ס החורש זכרון  חשבון כספי 

 

ודינה טל או פלורה מורגן )יו"ר ההנהגה המוסדית( ) במקום גלית כץ( צלילה ויתקין 

 בצירוף חותמת.

 

לא להשתתף ש ים, מבקשמחדר הישיבותים יוצא –ופנינה סלומון  זיו דשא  •

  בדיון בנושא.

 הישיבות. לחדר זראפרים צוק ח •
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 אישור מדיניות ציפוף במרכז המושבה. .20
 

יש לקבוע את מדיניות הציפוף במרכז המושבה. הנושא נדון במסגרת תוכנית  -נדב הדר 

המתאר. השאיפה היא לא להעמיס על התשתיות הקיימות ולהתרחב רק במקומות 

מך תכנון ומסהבועדת ודיון ם לתוכנית המתאר אגובש מסמך בהת שהתשתית מאפשרת זאת.

 זה עבר לועדה לתכנון ובניה. בעתיד נדרש לתב"ע נקודתית.
 

 החלטה:

מאיר ואנונו, איציק בלה, אריה פולק, ריביק שני, אפרים צוק, מישה בלומנפלד,  –בעד 

 יפעת יהל, מאיר אזוט, צילה רשף.

 צחי ברוך. – נגד

 

ות ע"העמדה כי מדיניות הציפוף למרכז המושבה היא בהתאם לתבמאושר לאמץ את 

 יח"ד לדונם. 4הקיימות קרי השארת הציפוף ברמה של 
 

 

 

 

 

 

 שם: דני ביתןר

 דני ביתן                              זיו דשא                                               

 המועצהמזכיר המועצה                       ראש                                             

 ק: חברי המועצההעת

 נוכחים          

 מר מרק ויין, קצין מחוז, משרד הפנים, חיפה          

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


