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 19/23 – 16פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  
 

 ג' באלול תשע"ט בחדר הישיבות.   3.9.19 -ביום שלישי ה התקיימה
 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                       משתתפים:  

 מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  

 חבר מועצה   מר בועז יגר                        

 חבר מועצה                    מר דודו ברנס 

 חבר מועצה  מר יהודה ברונר   

 חברת מועצה  גב' קרן איילי                          

 חברת מועצה  גב' צילה רשף 

 חברת מועצה  גב' פנינה סלומון  

   

 חברת מועצה  גב' משכית לאופר   חסרים: 

 חבר מועצה  מר צחי ברוך  

 חבר מועצה  מר אלי אבוטבול  

 חבר מועצה   מר מאיר ליאני                          

 חבר מועצה  מר אריה פולק  

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 גזבר המועצה  מר אבי הוסמן  

   

 זכר נפטרים   •

 אות הוקרה לצביקה גילדואני ונטע פחימה  •

 דיווחי ראש המועצה.  •

 

 סדר יום:

 ג מחשבים במועצה. ₪, שדרו 150,000ע"ס  1927תב"ר   .1

 ₪ להוספת/החלפה של מעקות בטיחות. 60,000ע"ס  1928תב"ר   .2

 תשתיות ניקוז. -₪   390,000  -₪ ל  30,000 -ב 1729הגדלת תב"ר   .3

תשתיות לאולם ספורט   -מליון ₪   10.1 -₪ ל  400,000 -ב 1700הגדלת תב"ר  .4

 במתחם תיכון המושבה. 

 פרוטוקול ועדת הנחות היטל שמירה.  –דיווח   .5

 שור שמות רחובות בהתאם להחלטת ועדת שמות.יא .6

 ספר.אישור ועדכון מורשי חתימה בגני ילדים ובתי   .7

חיזוק תאורה ביציע אולם   -₪  1,207,000 -₪ ל 30,100 -ב  1914הגדלת תב"ר  .8

 בטיחות.  –תיכון המושבה 

 עמותת שומרי הבית. –אירוע התרמה בפארק המושבה  .9
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 31.8.19 –  1.7.19פטרים מיום  ראש המועצה מעלה את זכרם של הנ

מנון, רם שמעון דניאל, רואמי ביבה, סיגלר נלו, ועקנין ארמונד )עמרם(, שטיינברג א

, שלש reichc eisapaolaצוקרברג חנה, קונופני, אביגדור, גל מיכאל, לוינזון שלמה, 

 אהרון, בראון קרין, חפץ יאיר, לסובוי סבטלנה, תשבי יצחק, ברגינסקי הודיה חיה.

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

 

 

ראש המועצה מציין את  –פחימה הענקת אות הוקרה לצביקה גילדואני ונטע  •

לאחר שנים של  ,תרומתם הרבה של צביקה ונטע לספורט הנשים בזכרון יעקב

ם את השרביט ליאיר פרומר שיוביל את ימסירות והשקעה בהתנדבות מעביר

 כדורסל בנות בזכרון יעקב.    הפעילות הכוללת של

 

 

 * דיווחי ראש המועצה 

 

תר הפליטה עם נציגי המשרד לאיכות הסביבה י התקיים דיון המשך לבחינת ה -מאבק הגז 

חוף כרמל, .א , נציג מהשתתפו בנוסף אלי, קבינט הגז של המועצה, עו"ד יהונתן ברמן

 שומרי הבית ועמותת צלול.   

 

אזור זה  –ת באזור הטריבונות בשל נפילת מנורות ת בטיחו בעיי  –  אולם הכדורסל בתיכון

, הוזמן במידי קבלן להסדרה. מצריך בניית פיגום כולל אופציה לפרוק  נסגר לפעילות

 והרכבה של חלק מהטריבונות צפי להתחלת עבודה ביום ראשון הקרוב. 

 

 . , בדיקה במספר רשויותמונה בודק מיוחד של משרד הפנים – עמותת זמארין

 

עברה בהצלחה רבה, תודה לכל עובדי המועצה ולצוותים  – פתיחת שנת לימודים

מהימים אויר  יזוג ערכות ממ ם בהתקנתהחינוכיים על הכנת בתי הספר. יש מספר פערי

 האחרונים שיושלמו.  

 

תתקיים וועדת בחינה.  אורית סקר מי  15.9.19  -ב – מכרז למהנדס ומהנדס תשתיות

ברת בר , נתגבר פעילות של חתסייע מספר שעות בשבוע   שהייתה מהנדסת המועצה

 טכנולוגיות.  

 

. התקיים יום עד הסיור 14  -תר העקירה עוכב ליעל פי דרישת המועצה ה – תר עקירהיה

גו מ"מ וסגן  צסיור בפארק היין אתמול כולל דיון על המסדרון האקולוגי את המועצה יי

  מ"י ממשיכים לבחון את נושא הרחבתומנהלת המחלקה לאיכות הסביבה. ר  ראש המועצה

שבוע. נקבל תוך מספר ימים הקולוגי בהמשך לפגישה שהתקיימה איתם המסדרון הא

 עידכון על החלטת קק"ל בנושא עקירת העצים.  

 

. בחודש אוקטובר לא תכונס מליאת מועצה  שנה טובה לחברי המליאה ולבני המשפחה 

 בשל החגים.
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 . 18/19  –ון לפרוטוקול  הערת חברת המועצה פנינה סלומ

 

 באופן הבא:  18/19מבקש לתקן את פרוטוקול   –פנינה סלומון 

 

 עדכון חוזה חכירה בי"ס יעבץ הישן. – 8בסעיף 

 

  "מבקשת להוסיף הבהרה שבית ספר יעבץ הישן מיועד גם לצורכי דת." –פנינה סלומון 

 

מוגדר   הם חלק צרכי דת ,של חוזי המנהל 1כי בקטגוריה מס' מציין  -זיו דשא  

 מהשימושים. 

 

 החלטה: 

 התוספת המבוקשת מאושרת פה אחד.  

 

 .21/19-ו 20/19 19/19אין הערות לפרוטוקול 

 

 סדר יום:

 

 ₪, שדרוג מחשבים במועצה.   150,000ע"ס  1927תב"ר   .1

 

החודשים הקרובים חייבים מצורף נייר עבודה של אחראי מחשוב. במהלך  –דני ביתן 

כמו גם שדרוג קר לחדש רישיונות הפעלה של וינדוס ואופיס לשדרג מחשבים ובעי

 . 2008-שרתים מ

מבקש לקיים בחינה של חלק מהמרכיבים שהוגדרו. יפעל בנושא עם מזכיר  –בועז יגר 

 המועצה.  

 

 החלטה: 

 ₪, מקרנות הרשות.  150,000ע"ס   1927מאושר פה אחד תב"ר  

 

 בטיחות. ₪ להוספת/החלפה של מעקות  60,000ע"ס  1928  תב"ר .2

 

 יש להחליף ולהוסיף מעקות בטיחות ברחבי הישוב. –זיו דשא 

 

 החלטה: 

₪ להוספת או החלפת מעקות בטיחות   60,000ע"ס  1928מאושר פה אחד תב"ר 

 ברחבי הישוב, מקרנות הרשות. 
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 תשתיות ניקוז.  -₪   390,000  -₪ ל  30,000 -ב  1729הגדלת תב"ר  .3

 

 כנה לקראת החורף. צורך טיפול בתשתיות ניקוז להמבקש הגדלת תב"ר ל –זיו דשא 

 

 החלטה: 

 ת הרשות. ₪, מקרנו  390,000 -₪ ל 30,000  -ב 1729מאושר פה אחד הגדלת תב"ר 

 

תשתיות לאולם  -מליון ₪   10.1 -₪ ל 400,000 -ב 1700הגדלת תב"ר  .4

 ספורט במתחם תיכון המושבה. 

 

פורט החדש מקרנות הרשות  או קיים צורך בהגדלת תב"ר לבניית אולם הס –זיו דשא 

 מפעל הפייס.  

מבקש לקבל הבהרות על סדר אישור התב"ר. גזבר המועצה ומזכיר   –יהודה ברונר 

 המועצה עונים ומסבירים את מבנה התב"ר.  

 

 החלטה: 

מליון ₪ מקרנות  10.1 -₪ ל 400,000 -ב 1700מאושר פה אחד הגדלת תב"ר 

 הרשות או מפעל הפיס. 

 

 היטל שמירה. ול ועדת הנחות פרוטוק –דיווח  .5

 

סביר את חוק העזר המחייב מתן הנחות בהתאם לזכאות של נישומים מ –אבי הוסמן 

להנחה מארנונה בהתאם לחוק העזר על פי חוק העזר. על הועדה המקצועית להגיש  

 דיווח למליאת המועצה.  

 

 אישור שמות רחובות בהתאם להחלטת ועדת שמות. .6

 

. האחריות ת הרלוונטים במדינהך לקבל את אישור המוסדוכל רחוב צרי  –דני ביתן 

למספור הרחובות עברה מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למשרד הפנים. המשרד 

 מבקש אישור מליאה להחלטת ועדת שמות. 

בפרוטוקול ועדת שמות. אהרון אהרונסון מונצח במקום   1מסתייג מסעיף  –בועז יגר 

 אחרים ברחבי הישוב.

 

 החלטה: 

השעורה, מרגוע ודרך  –ת חד החלטת ועדת שמות הכוללת את הרחובומאושר פה א

 הרכבת. 
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 אישור ועדכון מורשי חתימה בגני ילדים ובתי ספר. .7

 

מול הבנק ויש לאשר את כבכל שנה מתחלפים ועדי הורים ומורשי חתימה  –דני ביתן 

 מורשי החתימה החדשים כמו גם את חשבונות הבנק. 

 

 החלטה: 

שרים פה אחד את הרכב החתימות הבא של בתי הספר וגני הילדים כמו גם פתיחה  מא

 וסגירת חשבונות בנק.

 

 מנהלנית או ועד הורים. חתימות, מנהל )חובה( +   2הרכב חתימות  בכל חשבון, חובה 
 

  בנק  מזרחי. מועצה זכרון יעקב. - חשבון בית ספר החורש זכרון יעקב. 1

 דינה טל.   -.  מנהלנית 2רונן וייס.   -נהל . מ 1 מורשי חתימה:    

 

 בנק לאומי. מועצה זכרון יעקב. -. חשבון כספי הורים החורש 2

    

      . ועד הורים ניר הרצמן.3 . מנהלנית דינה טל2  .. מנהל רונן וייס1 מורשי חתימה:    

                   

 בנק מזרחי  יעקב. מועצה זכרון -חשבון בית ספר החיטה  זכרון יעקב   3

 

 . . מזכירה ליאת דרורי גורגא2 . מנהלת אלה קרט 1  מורשי חתימה:    

 

 י. בנק מזרח מועצה זכרון יעקב. -. חשבון כספי הורים החיטה 4 

 

                        . מנהלנית ליאת דרורי גורגא2מנהלת אלה קרט    .1  מורשי חתימה:    

        

 . ועד הורים קרן גברין.3                         

 

 בנק מזרחי.  מועצה זכרון יעקב. -חשבון בית ספר נילי  זכרון יעקב   .5

 

 . מנהלנית ינית רוזנבחט. 2. מנהלת רחל מאירי. 1מורשי חתימה: 

               

 בנק מזרחי. מועצה זכרון יעקב. -כספי הורים  נילי  זכרון יעקב  חשבון   6 

 

 . ועד הורים חגית 3. מנהלנית ינית רוזנבחט. 2. מנהלת רחל מאירי. 1 מורשי חתימה:

 ברקוביץ.                        

 

 בנק מזרחי. מועצה זכרון יעקב. -ספר כספי הורים  יעב"ץ זכרון יעקב חשבון בית . 7

 

 . ועד הורים אהרוני  3מנהלנית מדיוני מירי   .2. מנהלת אפרת גבאי. 1מורשי חתימה: 

 אליק.                         
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 בנק מזרחי.  מועצה זכרון יעקב. -. חשבון בית ספר יעב"ץ  זכרון יעקב 8

 

 מנהלנית מדיוני מירי.   .2מנהלת אפרת גבאי.  .1מורשי חתימה: 

 

  מועצה זכרון יעקב -חשבון בית ספר  כספי הורים  תיכון המושבה  זכרון יעקב  .9

 בנק מזרחי.

 

 . מנהלנית לימור 3. מזכירה נעמה טורשמן  2מנהלת מירב שושן קסלר.  . 1: מורשי חתימה 

 . ועד הורים   ייבחר במהלך החודש.  4רוזמן יחזקאלי.                         

 

 בנק מזרחי. מועצה זכרון יעקב. -. חשבון בית ספר תיכון המושבה זכרון יעקב 10

 

 . מנהלנית לימור  3ה נעמה טורשמן.  מזכיר. 2. מנהלת מירב שושן קסלר  1מורשי חתימה: 

 0230297393רוזמן יחזקאלי                          

 

 . 117193722, מס' חשבון 095בנק דיסקונט, מס' סניף   -. חשבון הורים פלך11

 

 שינוי מורשה חתימה:  

 –אורה קראוז, מנהלת פלך מחליפה את ברכה דביר שיצאה לשנת שבתון. ורד נדף 

 יו"ר וועד הורים.  -מנהלנית. אורנה ויזנר   –ת דהן . ימי מנהלנית

 

 . 117180876, מס' חשבון 095, מס' סניף בנק דיסקונט -חשבון הורים ישיבה . 12

 

 שינוי מורשה חתימה: 

 מנהלנית,   -יעקב גיטלמן, מנהל הישיבה התיכונית שהחליף את שמעון רפורט, ורד נדף 

 "ר וועד הורים.יו - מנהלנית. הוסיינוף יהושע –ימית דהן 

 

,  095(, מס' סניף פלך  בנק דיסקונט )נשארים עם החשבון הקיים -. חשבון רשות 13

 . 117119867מס' חשבון  

 

 שינוי מורשה חתימה:  

 אורה קראוז, מנהלת פלך מחליפה את ברכה דביר שיצאה לשנת שבתון,  

 מנהלנית.  –מנהלנית, ימית דהן  –ורד נדף  

 

     יכונית בנק דיסקונט  )חשבון חדש(יבה תיש -. חשבון רשות14

 

 מורשה חתימה: 

 מנהלנית  -יעקב גיטלמן, מנהל הישיבה התיכונית שהחליף את שמעון רפורט, ורד נדף 

 מנהלנית. –ימית דהן 
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 . גני ילדים: 15

 

 שם הגזבר  גננת  שם הגן 

 ליאת אחדות  יוכי קולווין  עפרוני 

 איריס זרחיהו  רות יעקבי  חרצית 

 יוסלביץ גל אסנת שוורץ  זית

 איריס בונשטיין  נאוה קורין  ראשונים 

 אורלי להמן קטן  ליאת יעקב דרור 

 פינקס יעל בתיה  יפית סיגאווי  אודם

 מיכל טניה אוני שובל  תמי תורג'מן  רקפת 

 עידית גבעולי  חניתה  בן שלוש זמארין

 רחלסמן מיכל עליזה  הודיה ברבי כלנית 

 וייס  -קיים טליה אל מיכל רונן  שקמה

 אורטל לוי  יפעת אמיר  פשוש 

 שם הגזבר גננת  שם הגן

 זהבית שמעון  מורן מזרחי  השיטה

 שרון בן הרוש  שני תירם  שחף

 שרון שיק עליזה כהן  נרקיס 

 סיגל ברנשטיין  מעיין צרפתי  מעפילים

 מור ישראל  אליקי שריקי הברון 

 מתניה מרדכי כץ  רעות כוכבי  הכרם 

 מורן הארון  ה יעל בוסקיל ענבר 

 אלון וייסקופ  מורן דיין  סביון 

 בתי סוקולר יצחק  טל שמחי לוטם

 בן לולו  –רחל אלמוג   ברוריה בר כוכבא  שקד יעב"ץ

 טרה ויינשטיין גלי אייזנקוט  חרוב יעב"ץ 

  סגירת חשבון הגן נסגר  זמיר 

 

 

חיזוק תאורה ביציע  -₪  1,207,000 -₪ ל 30,100 -ב 1914הגדלת תב"ר  .8

 בטיחות.   –ולם תיכון המושבה א

 

מדובר באירוע בטיחות. מציג את הצורף הדחוף לחזק את התאורה באולם  –זיו דשא 

 ספורט המושבה. בהנחיית הקב"ט נסגר היציע באולם.

 

 החלטה: 

₪ עבור חיזוק  1,207,000-₪ ל 30,100 -ב 1914מאושר פה אחד הגדלת תב"ר 

 ות. תאורה באולם ספורט המושבה, מקרנות הרש
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 עמותת שומרי הבית.  –אירוע התרמה בפארק המושבה   .9

 

המושבה כל העלויות על חשבון פנו משומרי הבית לבצע אירוע בפארק  –זיו דשא 

העמותה בכפוף לכך שלעמותה אישור ניהול תקין בתוקף מרשם העמותות. כל 

 טים ברשות כגון קב"יהגורמים המקצועהפעילות תתואם מול מזכיר המועצה ועם 

רוע זה יהיה י. איש הקשר לעמותה לא'פיקוח, מנהל אחזקה וכורישוי ומנהל  המועצה 

  .מזכיר המועצה

 

 החלטה: 

מאושר פה אחד שימוש בפארק המושבה לאירוע התרמה בכפוף לכך שלעמותה ניהול  

 תקין בתוקף. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 רשם: דני ביתן

 א                              דני ביתןזיו דש                                               

 ראש המועצה                       מזכיר המועצה                                             

 

 

 העתק: חברי המועצה 

 נוכחים           

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

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

 

 
 


