פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 13/19 – 16
התקיימה ביום שלישי ה 2.4.19 -כ"ו באדר ב' תשע"ט בחדר הישיבות.
משתתפים:

מר זיו דשא
מר מאיר ואנונו
מר בועז יגר
מר אריה פולק
מר דודו ברנס
מר מאיר ליאני
גב' משכית לאופר
מר אלי אבוטבול
גב' קרן איילי
גב' צילה רשף

ראש המועצה
מ.מ .וסגן ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה

חסרים:

מר יהודה ברונר
גב' פנינה סלומון
מר צחי ברוך

חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה

נוכחים:

מר דני ביתן
מר אבי הוסמן
עו"ד יוסי ברזלי
עו"ד הילה כהן

מזכיר המועצה
גזבר המועצה
יועמ"ש
מבקרת המועצה

• זכר נפטרים
• דיווחי ראש המועצה.
הצעות לסדר יום:
מר אלי אבוטבול – שינוי הרכב ועדת ביקורת.
מר מאיר ליאני – א .ישיבת מחאה מול האסדה.
ב .תאי דואר בשכונות חלומות זכרון.
ג 100 .שנה לפטירתו של אהרון אהרונסון.
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סדר יום:
 .1תב"ר  1911ע"ס  ₪ 58,334פעולות בטיחות בדרכים ₪ 23,334 ,מימון משרד
התחבורה.
 .2סגירת תב"ר  1501ביתרת זכות והעברת יתרות לקרנות המועצה.
 .3דיווח ועדת הנחות פרוטוקול .5/18
 .4נציג ציבור לועדת הנצחת נפגעי טרור.
 .5השתתפות עבור  26תלמידים משלחת לפולין תשע"ט ,ישיבה תיכונית.
 .6השתתפות עבור  2תלמידים משלחת לפולין תשע"ט ,אמי"ת האופק.
 .7השתתפות עבור  157תלמידים משלחת לפולין תשע"ט ,תיכון המושבה.
 .8מינוי נציג לאיגוד ערים לשמירת איכות סביבה שרון כרמל.
 .9אישור כתב מינוי לועדה לתכנון ובניה שומרון.
 .10בקשת תרומת מחשבים עבור מועצה מקומית זכרון יעקב  -תיכון המושבה.
.11אישור תמיכות .2019
.12מינוי נציג ציבור לועדת בחינה – מר אור בן נתן.
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ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 31.3.19 – 1.3.19
זנגו משה ,גובר יעל אנגריד ,שקד מאיר.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
* דיווחי ראש המועצה
• מאבק הגז – המועצה התקשרה עם חברה בינלאומית לביצוע דוח שפך .קבינט הגז
נפגש עם עו"ד לצורך בחינת האסטרטגיה להגשת הבג"ץ ,פורום רשויות בשיתוף
מתנדבים ניסח והוציא פניה לראשי המפלגות בעניין מחויבות המפלגות לכלול בכל
מו"מ קואליציוני עצירת התהליך ובדיקתו מחדש .הוצג לחברי איגוד ערים לאיכות
הסביבה דו"ח שפך שהוכן על יד מכון לחקר ימים ואגמים ,סקר שהוזמן על ידי
האיגוד ,ניתנו הערות רבות ואנחנו ממתינים לתיקונים ועיון בטיוטא שניה.
• חינוך – נערכים לפתיחת  3כיתות מופת  2כיתות מדעים וכיתת  LEADאחת.
הכיתה ראשונה מוגדרת כהצלחה רבה.
• תיירות ועסקים – בעלי העסקים הקימו עמותה ,בחרו מנהל למרחב העיסקי .תודה
למאיר ואנונו מ"מ וסגן ראש המועצה וענת קראוס עוזרת ראש הרשות על הובלת
התהליך וניהולו .תהליך שבוצע במשך שנה ויותר ונעשה בשיתוף בעלי העסקים.
• פורים – התקיימה תהלוכת פורים ססגונית ואירוע יישובי בגן טיול ,תודה לאלון
שנירר וצוות המתנ"ס .הפורימון המסורתי של מכבי צעיר עבר בהצלחה מרובה
ובני הנוער הוסיפו מתקנים רבים השנה .ישר כח לבוגרי מכבי צעיר תודה ליו"ר
וועד ההורים ,אבישי כץ ,וחבר המועצה בועז יגר ,שסייעו רבות ככל שנדרש
להצלחת הפורימון .תודה לצוות התפעול ,פיקוח ומחלקת בטחון על הסיוע הרב
לאירוע זה .התקיימו אירועים רבים בכלל תנועות הנוער ,מסיבת פורים למבוגרים
במתנ"ס ,תחרות שחמט וכמובן קריאת המגילה בכל בתי הכנסת והקהילות.
• מסיבת פורים לעובדי המועצה הייתה מאוד מוצלחת ואנחנו נערכים לאירועים
נוספים .תודה לוועד העובדים וליעל סוקולר ,מנהלת משאבי אנוש ,על ארגון
אירוע מוצלח .ב 16/4 -יתקיים יום האישה לעובדות המועצה ובהמשך מתוכנן גם
יום הגבר לעובדי המועצה.
• תודה למיכל וונדר שוורץ על שנות עבודתה ,יסוד וניהול מחלקת התרבות ,מיכל
יוצאת לחל"ת  ,מברך את מנהל הנכנס ,יואל .שמרית נוטמן חברת הנהלת המתנ"ס
מונתה ליו"ר וועדת תרבות של המתנ"ס.
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• החל מיום חמישי ה ,04/04 -יתקיים אירוע בתים פתוחים 50 .אמנים פותחים את
בתיהם .הציבור מוזמן להגיע ולהזמין מכרים וחברים לחגיגת האומנות במושבה.
תודה למתנדבות ולצוות המתנ"ס שהפיקו אירוע תרבותי ,קהילתי מיוחד.
• קשת – הסתיימה בניתם של המבנים היבילים ,פועלים לקבלת טופס .4
• פסח – יריד וינטג' – יתקיים בגן טיול לאחר שנקבע זוכה בקול הקורא ,בשנה
הבאה נבחן את מתכונת היריד/אירועים.
• סדנת שרות לעובדי המועצה – החל מיום ראשון הקרוב נקיים סדנת שיפור השרות
לעובדי המועצה .הסדנה תועבר על ידי גורם מקצועי מטעם מרכז הלשלטון
המקומי.
• שביל אופנים  -בניית שביל אופנים סובב זכרון נמצא בשלבי סיום .הפרויקט
מובל על ידי מתנדבים ,כמי הלר ,אודי גנני ויהודה שחר ובשת"פ ומימון חלקי של
המועצה .נערכים להפנינג קהילתי .פתיחה מתוכננת ב.24/05 -
• חופשה של החגים  -בשכבות א  -ג ( למעט יעב"ץ) .ישנם כ 750 -תלמידים
ותלמידות.
 .1במסגרת כלל צהרוני בתי הספר רשומים כ 180 -ילדים מכיתות א' עד ג'.
 .2נרשמו לחופשה של החגים כ 140 -ילדים מתוכם כ 40 -ילדים מבית ספר
יעב"ץ .חשוב לציין שבבית ספר יעב"ץ אין צהרון במהלך השנה בשל מיעוט
נרשמים.
 .3לאור העובדה שצוות הצהרונים לא היה מעונין להמשיך לעבוד את כל חמשת
הימים ,לא ניתן היה לאכוף זאת עליהן .בנוסף לא נכון היה לגייס ליום אחד צוות
חיצוני ולכן בתאום עם משרד החינוך ,מחוז חיפה ,יתקיימו ארבע ימים ולא חמישה
ימי פעילות .המועצה מודעת לאי הנוחות שמצב זה גורם ,אולם במכלול הנתונים
מדובר בהחלטה הנכונה ביותר.
• תוכנית המתאר – נפגשנו עם עו"ד אילנה בראף ,הצגנו בפניה את עיקרי התוכנית
ואת עקרונות ההתנגדות ,אנו נערכים יחד עמה להגשת התנגדות .המטרה היא
להרחיב את ההתנגדות להחלטות הועדה המחוזית למתחמים ספציפים כגון שכונת
זכרונה ,מתחם מגורים ,מסחר ומתחמים ציבורים בגבעת עדן ועוד.
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הערות לפרוטוקול:
בקשה לתיקון פרוטוקול  - 4/19משכית לאופר.
אין הערות לתיקון פרוטוקולים  4/19ו.5/19 -
הצעות לסדר יום:
מר אלי אבוטבול – מבקש להביא לדיון את שינוי הרכב ועדת הביקורת.
החלטה:
מאושר פה אחד לעלות לסדר יום.
אלי אבוטבול – מציג את ההצעה לסדר יום.
 .1לפני כחודשיים מוניתי ליו"ר וועדת הביקורת של המועצה פה אחד.
 .2על סדר יומה של וועדת הביקורת מונחים שלושה דוחות הנוגעים לבדיקות שנעשו
על ידי מבקרת המועצה עורכת הדין הילה כהן בשנים שבהן כיהנתי כראש מועצה.
 .3כידוע עבודתה של המבקרת הינה עצמאית לחלוטין ,המבקרת מחליטה באלו
נושאים היא מבקשת להתמקד מידי שנה ,הליך העבודה הינו מקצועי וסדור ללא
התערבות של שום גורם כולל זו של ראש הרשות.
 .4זאת ועוד ,מסקנותיה של המבקרת בדו"חות השונים ,לאחר שקיבלה את עמדת
המבוקרים הינן מסקנות מחייבות שעל המערכת לפעול לפיהן.
 .5אם כן העובדה שכיהנתי כראש המועצה באותן שנים בהן נכתבו שלושת הדו"חות
הללו לא הייתה לה כל השפעה על מסקנות מבקרת המועצה.
 .6על אף זאת ,פנה ראש המועצה ליועץ המשפטי של המועצה עורך הדין יוסי ברזלי
והעלה טענה ,תמוהה בעיני ,שאולי ישנו ניגוד עניינים בין היותי יו"ר וועדת
ביקורת לבין העובדה שהדו"חות הללו נכתבו בזמן שכיהנתי כראש מועצה.
 .7מבקרת המועצה והיועץ המשפטי של המועצה החליטו להפנות את מכתבו של ראש
המועצה לוועדה למניעת ניגוד עניינים במשרד המשפטים על מנת שזו תחליט האם
חששו של ראש המועצה מוצדק.
 .8יובהר כי ליו"ר וועדת הביקורת אין כל יכולת השפעה על מסקנות מבקרת
המועצה ,לא יכול לשנותן והוא מחויב כמו שאר חברי הוועדה לאמצן ולפעול
ליישומן.
 .9לאור ניסיון העבר ,כמו במקרה של הרב אוחיון מימון ז"ל ,תשובה כזו צפויה
להתקבל עוד זמן רב ועלולה לפגוע בעבודתה התקינה של וועדת הביקורת .בשל
כך החלטתי למנוע את הסחבת המיותרת הזו לסייע בהמשך עבודתה התקינה של
הועדה.
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 .10לאור זאת אבקש לדון ולאשר את ההצעה הבאה:
א .המועצה מאשרת את חבר המועצה צחי ברוך כיו"ר וועדת הביקורת באופן זמני
במקום אלי אבוטבול.
ב .המינוי הינו לישיבת הוועדה הקרובה אשר תדון בשלושת דו"חות הביקורת
הרלוונטיים.
ג .המועצה מאשרת כי מיד לאחר שמבקרת המועצה עורכת הדין הילה כהן תודיע
כי נדונו ואושרו בוועדה הדו"חות המדוברים יחזור חבר המועצה אלי אבוטבול
לכהן כיו"ר וועדת הביקורת.
זיו דשא – צריך לבדוק באם צחי ברוך מוכן להתמנות ליו"ר הועדה ולבקש את אישורו.
אלי אבוטבול – הנושא מתואם עם צחי ברוך.
יוסי ברזלי – ישנה סתירה בין סעיף ב' לסעיף ג'.
זיו דשא – מבקש להביא לאישור את הבקשה למעט סעיף ב'.
החלטה:
מאושר פה אחד לקבל את סעיפים א' וג' להחלטה .רק לאחר סיום הדיון בדו"חות
הרלוונטיים יחזור אלי אבוטבול לכהן כיו"ר הועדה.
מאיר ליאני – מבקש להביא לדיון הצעה לקיים ישיבת מחאה מול האסדה.
החלטה:
מאושר פה אחד לעלות לסדר יום.
מאיר ליאני  -מציג את ההצעה לסדר יום .נובל אנרג'י יחד עם הטייקונים מקדמים
במהירות את התקנת גוף האסדה המזהמת מול חוף דור .זכרון יעקב באמצעות ארגון
שומרי הבית וקבינט הגז ,נאבקים בדרכים שונות לעצור את הרעה .המועצה וארגון שומרי
הבית מוציאים כסף רב להרחקת האסדה אשר תפגע באיכות החיים ובבריאותם של מיליון
מתושבי מישור החוף והתקשורת בקושי פוצה פה .צריכים לשמש דוגמא לרשויות אחרות.
מדובר בחלון הזדמנויות.
הצעת החלטה:
לקיים ישיבת מחאה של המועצה המקומית זכרון יעקב מול האסדה כישיבת מחאה ציבורית
ולפרסמה לתושבים ולתקשורת לקבלת הד תקשורתי ראוי.
זיו דשא – נקבע זמן מתאים לקיום ישיבה אשר תפורסם לתושבים.
אלי אבוטבול – צריך לבנות סדר יום מיוחד לדיון זה.
זיו דשא – יעלו רק נושאים שקשורים לנושא המאבק באסדת הגז.
אלי אבוטבול – צריך להזמין בר סמכה שקשור למאבק אשר יציג את הנושא בישיבה,
נדרש שיתוף פעולה אזורי עם רשויות נוספות.
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החלטה:
מאושר פה אחד לקיים דיון מחוץ למועצה.
החלטה:
מאושר פה אחד ,לקיים ישיבת מליאה מיוחדת בסוגיית הרחקת אסדת הגז .הנושא יטופל
ע"י מ.מ וסגן ראש המועצה ,מאיר ואנונו ,חבר המועצה מאיר ליאני ומזכיר המועצה.
מאיר ליאני – מבקש להביא לדיון הצעה בדבר תאי דואר בשכונת חלומות זכרון.
החלטה:
מאושר פה אחד לעלות לסדר יום.
מאיר ליאני  -שכונת חלומות זכרון מאוכלסת בכ 850 -בתי אב .חלוקת הדואר נעשית
ידנית בכל בניין בנפרד .לעיתים קרובות דברי דואר "מטיילים" בין מבני המגורים .המתנה
להודעות דואר מגלה שתושב ממתין לשווא או שדבר הדואר מגיע באיחור ניכר.
הצעת החלטה:
לפנות לרשות הדואר בדרישה לערוך סקר בקרב תושבי השכונה על מנת לקבוע באם יש
דרישה להתקנת ביתני דואר אם לאו.
צילה רשף – צריך לדון בנושא עם נציגי ועד השכונה .ישנן טענות על ליקויים בחלוקת
דואר גם בשכונות נוספות
זיו דשא – לזמן את ועד השכונה לבחינת הבקשה מול מזכיר המועצה.
החלטה:
מזכיר המועצה יזמן את נציגי ועדי השכונות הרלוונטיות לבחינת הבקשה מול דואר
ישראל.
מאיר ליאני – מבקש להביא לדיון הצעה בנושא  100שנה לפטירתו של אהרון
אהרונסון.
החלטה:
מאושר פה אחד לעלות לסדר יום.
מאיר ליאני  -בשבוע החולף ,ז' באדר ,מלאו  100שנים למותו הטראגי של אהרון
אהרונסון ,ממשפחת מייסדי זכרון יעקב.
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אהרון אהרונסון גילה את אם החיטה עבור האנושות .ונחשב למדען הראשון בארץ ישראל
שזכה להכרה בינלאומית ,היה ממקימי מחתרת ניל"י וארגון השמירה הגדעונים אשר
הורכב מבני האיכרים במושבות .הינו אחד מבניה היותר מפורסמים בעולם הבוטניקה .פעל
רבות למען המושבה .יש להביא לידיעת התושבים ולציין נקודות שמציינות את פועלו.
הצעת החלטה:
לקרוא מעגל תנועה על שם אהרון אהרונסון לכבוד  100שנים לפטירתו.
קרן איילי – ועדת הנצחה צריכה להחליט על אופן ההנצחה .ממליצה על פעולות נוספות
מעבר לכיכר על שמו כגון הדגשת הנושא במערכת החינוך .בכל הקשור לככרות ,יש
לקבוע קונספט כללי כפי שיש בבנימינה.
אלי אבוטבול – ישנו עיקרון שלא מנציחים אדם פעמיים .דרך אהרון היא על שמו של
אהרון אהרונסון .יש למצוא דרך להנציח גם את אבשלום פיינברג.
זיו דשא – יש להביא את הנושא לדיון ועדת שמות.
החלטה:
בעד להביא את הנושא לדיון בועדת שמות – זיו דשא ,מאיר ואנונו ,משכית לאופר ,צילה
רשף ,אלי אבוטבול ,דודו ברנס ,אריה פולק ,מאיר ליאני.
נמנעת – קרן איילי.
הנושא יידון במסגרת ועדת שמות.
 .1תב"ר  1911ע"ס  ₪ 58,334פעולות בטיחות בדרכים ₪ 23,334 ,מימון
משרד התחבורה.
זיו דשא – מציג את התב"ר עבור פעילות בטיחות בדרכים .ממתינים להפסקת הגשם
לצביעת מעברי חציה .מחלקת הנדסה הונחתה לבחון אפשרות לבוע את המעברים בצבע
עמיד לפגעי מזג האויר.
אלי אבוטבול – מבקש לצבוע את כלל מעברי החציה ואת המדרכות באדום לבן.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1911ע"ס  ₪ 58,334עבור פעילות בטיחות בדרכים,₪ 23,334 .
ממשרד התחבורה היתרה מקרנות הרשות.

8

 .2סגירת תב"ר  1501ביתרת זכות והעברת יתרות לקרנות המועצה.
זיו דשא – מציג את בקשת הגזברות לסגור את התב"ר.
מאיר ליאני – מדובר בתב"ר ברחוב גאולים .ערכתי סיור במקום עם ישראל בן ישראל
וטליה מבור .ישנם פגמים במקום .לא נעשתה ביקורת על הקבלן .ליקויים רבים תוקנו.
אפשר להמשיך עבודות במקום.
אבי הוסמן – מדובר במשימות שאינן בתחולת התב"ר .לאור העובדה שאין תנועות בתב"ר
תקופה ארוכה ,אנחנו מחויבים לסגור אותו.
צילה רשף – מה עלות הליקויים שנותרו?
זיו דשא – לא קשור למשימות התב"ר .כלל משימות התב"ר לרחוב גאולים בוצעה על פי
תוכניות הפרויקט .יש שנת בדק ויתוקנו הליקויים.
צילה רשף – יש להשלים עבודות במקום ,פחים ,תחנות הסעה ,ספסלים ,לוחות מודעות,
ריהוט רחוב.
אבי הוסמן -ממליץ לסגור ולהעביר את היתרות לקרנות בשל הצורך לבחון את סדר
העדיפות.
זיו דשא – לאור הנתונים שהוגשו על ידי הגזבר ,מבקש לסגור את התב"ר.
החלטה:
בעד סגירת התב"ר – זיו דשא ,מאיר ואנונו ,משכית לאופר ,דודו ברנס ,אריה פולק ,מאיר
ליאני.
נמנעים – קרן איילי ואלי אבוטבול.
נגד – צילה רשף.
תב"ר  1501ייסגר .היתרות יועבר לקרנות המועצה.
 .3דיווח ועדת הנחות פרוטוקול .5/18
 .4נציג ציבור לועדת הנצחה נפגעי טרור.
דני ביתן – חסר נציג ציבור בועדת הנצחה לנפגעי טרור.
החלטה:
מאשרים את מינויו של מר ג'רר בוסנאינו כנציג ציבור בועדת הנצחת נפגעי טרור.
 .5השתתפות עבור  26תלמידים משלחת לפולין תשע"ט ,ישיבה תיכונית.
דני ביתן – מציג את בקשת בית הספר.
החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ₪ 5,200עבור תמיכה בתלמידים לנסיעה לפולין .הסכום יועבר
לבית הספר למלגות .תקציב תמיכות כללי .2019
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 .6השתתפות עבור  2תלמידים משלחת לפולין תשע"ט ,אמי"ת האופק.
דני ביתן – מציג את בקשת בית הספר .ישנה בקשה לתמיכה שהיא מעבר למקובל לסך של
 ₪ 600לתלמיד .ישנה חוות דעת של בית הספר ומנהחת מח' החינוך אשר תומכות
בבקשה.
החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ₪ 600לכל תלמיד ,עבור תמיכה לנסיעה לפולין .תקציב תמיכות
כללי .2019
 .7השתתפות עבור  157תלמידים משלחת לפולין תשע"ט ,תיכון המושבה.
זיו דשא – מציג את בקשת בית הספר.
החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ₪ 31,400עבור תמיכה בתלמידים לנסיעה לפולין .הסכום יועבר
לביה"ס למלגות .תקציב תמיכות כללי .2019
 .8מינוי נציג לאיגוד ערים לשמירת איכות סביבה שרון כרמל.
דני ביתן – מציג את הבקשה למנות נציג לאיגוד ערים לשמירת איכות סביבה שרון כרמל.
החלטה:
מאושר פה אחד למנות את זיו דשא כנציג המועצה באיגוד ערים לשמירת איכות סביבה
ואת טליה מבור כממלאת מקומו.
 .9אישור כתב מינוי לועדה לתכנון ובניה יישובי הברון.
דני ביתן – מציג את בקשת הועדה למנות נציג.
החלטה:
מאושר פה אחד למנות את זיו דשא כנציג המועצה בועדה לתכנון ובניה ישובי הברון .נציג
ציבור ימונה בהמשך.
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 .10בקשת תרומת מחשבים עבור מ .מקומית זכרון יעקב-תיכון המושבה.
דני ביתן – מציג את הבקשה לתרום לבית הספר התיכון מחשבים.
החלטה:
מאושר פה אחד לקבל את התרומה מחברת איביי.
 .11תמיכות .2019
דני ביתן – מציג את אופן חלוקת התמיכות לשנת  2019בהתאם לתבחינים שאושרו.
צילה רשף – קיימת תנועת נוער חדשה "שחקים" של משטרת ישראל .מופעלים על ידי
השיטור הקהילתי .פועלת לקירוב בני נוער למשטרה.
זיו דשא – תיבדק דרך לסייע .כרגע לא ניתן למלא את הבקשה היות ולא הוגשה בקשה
מסודרת לוועדת תמיכות .מבקש להודות לוועדת תמיכות על עבודתה.
החלטה:
מאושר פה אחד חלקות התמיכות לשנת .2019
 .12מינוי נציג ציבור לועדת בחינה – מר אור בן נתן.
זיו דשא – ד"ר שלמה שמש מונה כנציג ציבור לועדת בחינה אולם ביקש להשתחרר
ממינוי זה .מבקש למנות את מר אור בן נתן כנציג ציבור בועדה במקום ד"ר שמש.
החלטה:
מאושר פה אחד למנות את מר אור בן נתן כנציג הציבור בועדת בחינה.
רשם :דני ביתן

זיו דשא
ראש המועצה

דני ביתן
מזכיר המועצה

העתק :חברי המועצה
נוכחים
גב' רוממה תמאם ,קצינת מחוז ,משרד הפנים ,חיפה
משרד מבקר המדינה ,אגף ה' ,ת.ד 4394 .חיפה 31043
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