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 91/5 – 61מספר  שלא מן המניין מליאה  תפרוטוקול ישיב
 

 בחדר הישיבות. טתשע" טשבב ל' 5.2.19 -ה שלישיביום  התקיימה
 

 ראש המועצה                        זיו דשאמר  משתתפים: 

 חבר מועצה                          בועז יגרמר  

 חבר מועצה                            מאיר ליאנימר  

 חברת מועצה פנינה סלומוןגב'  

 חבר מועצה אלי אבוטבולמר  

 מועצה תחבר                          ייליגב' קרן א 

 חברת מועצה צילה רשףגב'  

 חבר מועצה ברונר יהודהמר  

   

 מ.מ. וסגן ראש המועצה מאיר ואנונומר  הצטרפו:

 חבר מועצה מר צחי ברוך 

 חברת מועצה משכיתפר לאוגב'  

   

 חבר מועצה                     ברנס דודומר  חסרים:

 חבר מועצה אריה פולק רמ 

   

 מזכיר המועצה מר דני ביתן נוכחים:

 גזבר המועצה אבי הוסמןמר  

 מהנדס המועצה ישראל בן ישראל מר 

   

 
 
 

 סדר יום:

 

 .2040תוכנית מתאר 
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 וד טרם כניסתי לתפקיד. נכנס למסלול דיון לקראת הפקדה.החל עהתהליך  –א זיו דש

ביקשתי להמתין עם הדיון להפקדה לפני . הנושא מנהל התכנון ומשרד השיכון הובילו את

הערות  ,מחברי מליאה ומהציבורהערות התקבלו מוגדרים, הבחירות. לוחות הזמנים היו 

לכן  למועצה בשל ריבוי בניה מורהח לה היאבההחלטה שהתק. ועדה המחוזיתואלה הוצגו ב

 עה אפשריתפגי, ישנה עם התוכנית שמחוז חיפה רוצה להובילכולנו לא יכולים להסכים 

כאן מחלוקת בין חברי ישובית, אין הבזכות הקניין של תושבים. יש להיאבק ברמה 

 . נערכות בדיקות משפטיות כיצד להיאבק בהחלטות שהתקבלו.המועצה

ביקשתי לדחות את הדיון. אנשי המקצוע  ישוב.ת בוגעטענתי שהתוכנית פ –ל ולי אבוטבא

ור אשר את התוכנית. יש לשמטענו שזו התוכנית. כיצד ניתן היה לשותו של אילן איזן אבר

כפול  ,דיור 'יח 1,500 -גיית זכרונה מאשרים היקפים של כעל נכסי המועצה. בסו

יהיה להכיל תוספת של  לא ניתן קומות. 7ם קומות במקו 9בנוה שרת אושרו  .מהמתוכנן

צריכים לקבל  אין בשורה ברמה התחבורתית. .יעקב המזרחי של זכרוןאזור ם לביכי ראלפ

 שקבעה שזכרון יעקב הינו ישוב עירוני, החלטה תוכנית מתנגדת להמועצה החלטה ש

ית כנכנגד ההחלטות בנושא זכרונה ולעצור את התו יתלעתור מיד יש .שובישפוגעת ב

מועצה להחליט שהא ידעו על התוכנית. בעיקר לאור העובדה שראש המועצה והמהנדס ל

  ון יעקב.בזכר פגיעה נוראיתתוכנית המתאר הינה טוענת ש

 

 מאיר ואנונו מצטרף לישיבה. •

 

דיון ב עדה מעשה בריוני שפוגע במושבה.ועל ידי הו אין מחלוקת שנעשה -זיו דשא

של כל חברי  ישנה הסכמה היא חסרת אחריות.דה הוע תהחלט נחרץ. התנגדתי באופן

מול משרדים  . היועמ"ש טוען שנדרש מהלך משפטי מהירשצריכים להתנגדהמועצה 

 להמלצות היועמ"ש.שמתמחים בנושא. פעולות יעשו בהתאם 

 פקדה.תבוא להן ירזמאתוכנית את האפשרות שלעצור  –אלי אבוטבול 

להוציא צו המועצה ביקשתי מראש  ,המחוזית דהועובהיה דיון  28.1.19 -ב –מאיר ליאני 

 של מהנדס המועצה  ומבקש שיועבר מכתב .לא בוצעההבקשה אולם  עדהולדיון בו המניע

. ועדה המחוזית מיצר הכרה בפועל של התהליךוהגעה לדיון ב. 27.1.19ועדה מיום ול

נו קיבל לאום עד היבנושא מבלי לשאול את המועצה. משרד השיכון נטל את ההובלה 

היות ושינויים  יעקב בשל החשיבות הקריטית לגבי עתידה של זכרוןוזאת  שמאות טבלת

מכאן  .₪אות מליוני ם להביא לנזקים של מיכולי ,לאחר עיון במפות ובתוכניותאלה, 

מכתב שיפוי דוע משרד השיכון כיזם התוכנית לא מסר למועצה המקומית השאלה מ

ללא מכתב זה . חולו על משרד השיכוןינויי יעוד יש בגין לומיםשתהקובע שה לעלויות אלה

בתי אב  300-ביאו לתוספת של כהשינויים במערב זכרון יעקב ייו על המועצה. נזקים יהה

. כךהקצאת שטח ל א נראה שישבית ספר נוסף וללנדרש , ותוספת של מאות ילדים

לשנות  יש כוונהכמויות לא סבירות של תלמידים בבית ספר ניל"י. המסקנה שיתווספו 

 יעוד של שטחים פרטיים. 

בישובים האם מדוע זכרון יעקב לא שותפה ליזמות ואלי אבוטבול שואל את  - וונמאיר ואנ

יש להיערך משפטית על מנת לגדוע את  ?ום התוכנית יזבחלק לוקחת אחרים המועצה 

 .התוכנית ולהסיר את הגזרה
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 ת הישיבה.לומון עוזבת א, פנינה סצחי ברוך מצטרף לישיבה •

 

גם הוצגה לתושבים. שר האוצר הקים היא  ,הובלנו את התוכניתה כמועצ –אלי אבוטבול 

כל הסמכויות תוכניות בניה. ון ולקדם דמשרד הפנים לשל  וסמכותאת פקיע שהון נמנג

 ש לתקצב סכום למאבקנדר .תוכניתה זםיהל התכנון הפך להיות ומנלמשרד האוצר עברו 

  דית.ייה מעתירל

יה ה, הכיוון ידוע 2018מיוני , 2017במרץ  אשונהלתוכנית בפעם הרנחשפנו  –צילה רשף 

רק פארק היין, וב בעדן אין ,רונהבזכעיות שבאישור התוכנית בצריך לראות ולהבין את ה

התברר שלא לא הצבעה כי לפני שבועיים הנושא הוצג בפניי חברי המועצה נושא שהוצג ל

  לא נשמר האינטרס של הישוב. להצביע. לנו סמכותהיה 

שכל חומר רלוונטי חייב לבוא לשולחן מליאת המועצה על מנת מבקש  –ונר דה בריהו

חנו חייבים להיות שותפים כדי ים בעתיד הישוב. אנשנעצור דברים כגון אלו שפוגע

 אלה.כאבק בתוצאות ילה

. זכרון יעקב ה בזכרוןפגיעה קש תשמהוואבקת נגד החלטות אלה המועצה נ –זיו דשא 

  מאבק. ולכן נדרש א ניתן להפוך אותו לעירוני, לישוב רגיליעקב אינו 

 

 ת הצעת ההחלטה שהוגשה.להקריא אמבקשת  –שף צילה ר

 את החלטות הבאות: דיון שנערך בנושא מבקשים שמליאת המועצה תקבלאור הל

 

ישיבה הנ"ל סט שעות מרגע סיום ה 72י המועצה תוך חברראש המועצה יעביר אל  .א

 ל כל חלקיה ונספחיה.מושבה זכרון יעקב עמושלם של כלל תכנית המתאר של ה

יגי מנהל התכנון צראש המועצה ייכנס מליאה נוספת בנוכחות אדריכל התכנית ונ .ב

על מנת  לשמוע את כלל ההשגות שיש לנבחרי הציבור ולציבור עצמו לתכנית 

 .19/2/2019יאוחר מ  לא וזאת

ס הישיבה החלטה להצביע נגד התכנית המוצעת עד אשר תכונ המועצה מקבלת .ג

, התנגדות זו תועבר במסמך רים יוצגו לנבחרי הציבור וכמובן לציבורוכלל התוצ

המחוזית והוועדה המקומית ולכלל נבחרי הציבור עד סוף השבוע  הרשמי לוועד

 הקרוב. 

 

 שות בשינוים הבאים:מקבל את הבק –זיו דשא 

אפשרי זן אילן אייזימונו של . הלכל סיעתוכנית המתאר  שללהפיק סט מציע 

ים. מכתבים יצאו בטווח של השבועות הקרובבכפוף ללוח הזמנים שלו, ננסה לזמנו 

 המכתבים יועברו לחברי המועצה. העתקועדה. ול
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 .מיידיתוציבורית  בלה משפטית, הולכלול בהחלטהמבקש  –אלי אבוטבול 

 

 החלטה:

 אחד.ההחלטות מאושרות פה 

 

 

 

ביא את עמדתם להביקשו שאינם נוכחים פולק ודודו ברנס המועצה אריה חברי  –דני ביתן 

 להלן:

, תאי 4אר ואנו מבקשים להתאים את מספר היחידות במתחם "אנחנו בעד תוכנית המת

 שכונה.בהתאם לאופי השכונתי וצרכי הקהילה ב 116-ו 150שטח 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 
 ביתן רשם: דני

 זיו דשא                יתן                   ב דני                                                

 ראש המועצה                  מזכיר המועצה                                                        

 

 

 

 מועצההעתק: חברי ה

 נוכחים          

 ממה תמאם, קצינת מחוז, משרד הפנים, חיפהגב' רו          

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


