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 19/42 – 16פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  
 

 בחדר הישיבות.   פתש"  חשון' בז   5.11.19 -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  

 חבר מועצה  אריה פולק מר  

 חבר מועצה  מר אלי אבוטבול  

 חבר מועצה   י                         ר ליאנמר מאי 

 
  

 חבר מועצה  צחי ברוך  הצטרף: 

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 גזבר המועצה  מר אבי הוסמן  

 מהנדס המועצה  מר אהרן דינור  

 מבקרת המועצה  עו"ד הילה כהן  

   

 זכר נפטרים   •

 צה. דיווחי ראש המוע •

 

 

 הצעות לסדר יום: 

 א.    עתירה לניטור רציף של בנזן באסדה. –איר ליאני מר מ

 ב.     דוכנים במדרחוב.   –גב' צילה רשף 

 מאבק הגז. .ג

 ה ואכיפה בשימוש באופניים חשמלייםד.     צוות לטיפול בהסבר –אריה פולק מר 
 

 סדר היום:

 מה ושדרוג שצ"פים.₪, הק 1,022,000 -₪ ל 100,000 -ב 1814הגדלת תב"ר   .1

 הלוואה במסגרת תכנית התייעלות.  -מליון ₪   19.219ע"ס  1934תב"ר   .2

בניית כיתות   –₪  9,234,000 -ל 1544עדכון מקורות מימון והגדלת תב"ר  .3

 לימוד בבית ספר תיכון המושבה.
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 .1394,1424,1446,1621,1622,1703,1712,1806 –סגירת תב"רים   .4

 הקשתות.  בית ₪, 2,220,000 -₪ ל 200,000 -ב 1366הגדלת תב"ר   .5

 . 2019עדכון תקציב  .6

 עמותת מל"ת, מרכז לחינוך תורני ישיבת זכרון יעקב.  -אישור חוזה  .7

 . 14, רחוב הלל יפה  11308בגוש  58חלק מחלקה  .א

 . 20, רחוב הלל יפה  11308בגוש  60חלק מחלקה  .ב

 ,  רחוב בית צורי אליהו. 11308בגוש  75חלקה  .ג

 ים.אישור הקצאה שתיל .8

מליון ₪, בנק   3  -,  בנק הפועלים 2020אי לשנת אישור חידוש מסגרות אשר .9

 מליון ₪ ומשכון הכנסות   2  –בנק דיסקונט מליון ₪,  2.5לאומי  

 אישור קבלת תרומה, מחשבים לתיכון המושבה מחברת מלאנוקס.  .10

 מנויה של טליה מבור )נציגה מקרב עובדי הרשות( לאשכול רשויות חוף כרמל.  .11

 בה.תיכון המוש –רשי חתימה  ר מואישו .12

נסיעה של אביטל אפרת לבוקה רטון במסגרת משלחת של הפדרציה  –דיווח  .13

 מימון הפדרציה. –היהודית  

משכר בכירים במשרה   85%אישור מינוי מהנדס למועצה, אהרון דינור, לפי   .14

 מלאה. 

 אישור שמות רחובות בהתאם להחלטת ועדת שמות. .15
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 31.10.19 –  1.9.19הנפטרים מיום  המועצה מעלה את זכרם של ש רא

קלוד )מויז(, טננבום רות, רביבו עליזה, אבידן קרן רבקה, שפיר  אן אטליטפר אריקה, 

, אלוני מיכאל, קשתי מטעמה, כח חיים, בונשטיין תלמה, אונגר מיכאל, בן שבת שרה

 ל. ו סנסים, רענן חגית, לוי רחמים, בונדר  אראלה, שרעבי 

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

 

 * דיווחי ראש המועצה 

 

קידה לאור העובדה מבקרת המועצה הילה כהן מעדכנת כי היא מסיימת את תפ •

 ייצא בהקדם. אמורה להתחיל בעבודה חדשה. פירסום למכרז יא שה

 אהרן דינור, התקבל לתפקיד מהנדס המועצה.  •

ר ונציג הרב. פנינו לשר לקבל  מועצה, נציגי ש מורכבת מנציגי - מועצה דתית •

לפני מספר שבועות הועבר מכתב ממנכ"ל  דתית.המועצה ה שינוי ההרכבהנחיות ל

לא מקובל. מבקשים שיהיו נציגי ציבור במועצה דתות על הרכב שהוא משרד ה

 ן המקומי גם דרש זאת.הדתית. מרכז השלטו

, יובא לידיעת  26.12.2019 תו י להגשת התנגדוהאחרון  המועד -תוכנית המתאר  •

 הציבור. 

יעת תעשיה למנ ר א.ת. משותף אושרה התב"ע. עדכונים מילוליים בתקנוןאישו •

 . פטרוכימית

 , מאיר ואנונו, אלון שנירר.ים במלאכהקלהודות לכל העוסמבקש   –אירועי סוכות  •

פעמיים. טליה מבור   רבבניין המועצה עברנו לכלים ב –שימוש בכלים חד פעמיים  •

 . תביא תוכנית להרחבת אי השימוש בכלים

 

 צחי ברוך מצטרף לישיבה. •

 

/ח בדבר 37העתירה שעסקה בנושא סטיה מתמ"א  ,5תנ"ס  –נושא מאבק הגז  •

השימוש במכליות כביש לפינוי קונדסטאנט ולא הזרמה לבתי הזיקוק במקרה 

  5,000 פט בסךש שופט בית המשפט סוקול , נפסקו הוצאות מנדחתה על ידי  ,חרום

 את העתירה.   וששהגיהרשויות ₪ לכל אחת מחמשת 

. רק מסמך 'אין אף מסמך רישמי, יש טיוטות, אמירות וכו - הסדתהליך הרצת הא

, הגדרת מסוכנות ככל  תייחס לתוכנית הרצה שנבדקה על ידוהרישמי של הגנ"ס ש

יחס  מועד הרצה ומשך הרצה ניתן להתי, כמות חומרים שיפלטו לאוויר, שיש

טון בפרק זמן  49  -כ NMVOC כהרצה  הנחיות לציבור ככל שיהיו.  םסולפר 

 ם. מיימאוד קצר של יו 

תה אי רציפות בנתונים ויש להתחשב בכך בשיקולי מתן  י לטענתנו הי  –ניטור חופי 

 . פליטהה התר

חברות המעידות כי בידן לבצע  3נפגשנו עם  ,חברות 13 -פנינו ל –ניטור רציף  

 . ניטור רציף

כל החומר שיוצג במצגת נמצא באתר   .להציג את הנושא ןביגדור קלייאמביקשתי 

 המועצה. 
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 , מסביר את הנושא ועונה על שאלות של חברי מועצה. יגדור מציג מצגתאב •

 

 

 . 21/19,  22/19  יםאין הערות לפרוטוקול •

 

 הצעות לסדר יום: 

 

 ל בנזן באסדה.ף שעתירה לניטור רצי –מר מאיר ליאני  .א

 

ת שומרי הבית וקבינט הגז יים של עמותהצוותים המקצוע במהלך הקיץ עסקו .1

 בהוכחת היתכנות ניטור רציף של בנזן באסדה. 

תחנות ניטור   3ללא ניטור רציף של בנזן באסדה "מעטפת המיגון" מתבססת על  .2

       עותחופיות של איגוד ערים שנועדו לנטר את האסדה, ואולם תחנות אלו מקרט

ם והחשוב מכל וסבריבלתי מ ן לא חוקיים, נתונים סקות במדידה לפרקי זמפה)

ניטור במרחק כה רב מהאסדה אינו משקף את האמת ואינו מאפשר לכידת נתונים 

ה לאיגוד ערים והחברים שוטפת אלא חריגות וזה כבר מאוחר מידי( עובדה הידוע

 בה כולל ראש המועצה.  

ון  ט 49וד קצר מא האסדה היא תפלוט תוך זמןשל במסגרת תוכנית ההרצה  .3

 ק"ג בנזן בניגוד להודעת הגנ"ס.   200ת מתוכם שעו  8  –מזהמים במשך כ 

 ן. "ק"ג של בנז  1000לשם השוואה פולטת בז"ן במשך שנה שלמה   .4

זן באסדה  ל הגשת עתירה לניטור רציף של בנע 6.10.19קבינט הגז המליץ ביום  .5

 הקבינט.  מועצה אשר מתעלם בכוונה מהמלצותש הוהדחיפה ידועה וברורה לרא

ה לדרוש את המועד בו יפלטו כמויות אדירות של בנזן המועצנט דרש מראש יהקב .6

לפרסמו לציבור ולהגיש צו מניעה כנגד שלב זה של תכנית ההרצה וזאת עד אשר 

ור החופיות שנועדו להגן מפני האסדה יספקו נתונים באופן רציף תחנות הניט 3

 . ואמין

 ₪.   250,000 -עומד על כ  יתרה תקציבית בסעיף המאבק באסדה .7

 

 חלטה:  להות הצע

ימים מהיום את המועד בו  3לדרוש ולחייב את ראש המועצה לפרסם לציבור תוך  .1

 בינט הגז. מאות ק"ק( כפי שהמליץ קיפלטו כמויות אדירות של בנזן )

ד אשר תחנות ת עהגשת צו מניעה בהול למניעת אותו חלק בתוכנית ההרצה וזא .2

 קדו באופן מלא ותקין. הניטור החופיות יתפ

 לניטור רציף באסדה מייד לאחר פרסום היתר הפליטה.    עתירההגשת  .3

 

 שנעשו. תו ניתנה סקירה מפורטת של הפעול  - זיו דשא

 . מליאת המועצהבסמכות  כפי שהוגשה לא ההצעה –יוסי ברזלי  

 

שא נו וןעמדת היועץ המשפטי. לא יהיה נכון לעלות לדי פעול על פיל צריך  –אלי אבוטבול 

 הסמכות שלנו. במסגרת אינוש
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 החלטה: 

  , צחי ברוך לומון, יהודה ברונר רשף, מאיר ליאני, פנינה ס צילה  – בעד לדון בהצעה לסדר

 אבוטבול, קרן איילי.אלי  –נמנעים 

 . , בועז יגרברנס , דודופולקלאופר, אריה משכית  ואנונו, מאיר דשא, זיו  - דגנ

 

 לא עולה לדיון.ההצעה 

 

 ם במדרחוב.דוכני –שף לה רצי גב' .ב

 

אי הפצת נוהל הפעלת דוכנים פוגע קשות בבעלי העסקים וברצון להחזיר למדרחוב את  

ות של עמותת זמארין  ם במנהלת העסקים במדרחוב וגם במחלקת תרב ע גהדופק .הנ״ל פוג

 . בהפקת אירועים

  0:010-:0014המועצה תאשר הפקת שוק איכרים בימי שישי בין השעות  – הצעת החלטה

אשר יאושר נוהל הצבת דוכנים   בהתאם לפרמטרים שייקבעו ע״י מנהלת העסקים וזאת עד

 במדרחוב .

 

  , , צחי ברוךברונר לומון, יהודהרשף, מאיר ליאני, פנינה ס צילה  – בעד לדון בהצעה לסדר 

 אבוטבול, קרן איילי.אלי 

 . , בועז יגרברנס דו, דופולקלאופר, אריה משכית  ואנונו, מאיר דשא, זיו  - גדנ

 

 עה עולה לדיון. ההצ

 

יש . סקי ויזמנו מהלך חשוב זההע בופיתוח המרח  בעד שוק איכריםאנחנו  –זיו דשא 

 בסוכות לא אושרו דוכנים. אם להחלטת מליאהבהת לאישור המליאה לנוהל שיובאלהמתין 

 . ל הפליה ומשוא פניםנתונים לטענה שאנו נהיה  ,בגלל הליך זה

 אמור לעלות במליאה הבאה. שהואהבנתי מוכן, קורא הקול  –  יוסי ברזלי

 דשים האחרונים גם ללא נוהל מאושר. דוכנים בחוהוקמו  –צילה רשף 

אני בעד להפעיל במידה  ת זמארין. אירועים של עמות רק כשהיו ניםדוכו הי  – ונומאיר ואנ 

 .ובהתאם להחלטות מליאה וחוקי

 ולכן חשוב לאשר את הנוהל. איכותיים לת דוכניםבעד הפעאנחנו  –קרן איילי 

 .היו כשריםשיופעלו ביום שישי ידוכנים להוסיף בהצעה לסדר שהמבקש  –פולק אריה 

 לתקן את ההצעה באופן הבא. מבקש – זיו דשא

בהתאם   10:00-14:00ר הפקת שוק איכרים בימי שישי בין השעות תאשצה ועהמ

אשר יאושר נוהל הצבת דוכנים  לפרמטרים שייקבעו ע״י מנהלת העסקים וזאת עד

  . אריןעמותת זמ ,ויופעלו על ידי המועצה בעלי תעודת כשרות יהיו  כניםהדו  .במדרחוב

בנושא וזאת לעניין שוק  מליאה הקודמתהחלטת ה  מחריגה את מליאת המועצה יצויין כי 

 .האיכרים
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 החלטה: 

רשף, מאיר ליאני, צילה , רג, בועז יברנס , דודופולקאריה ואנונו, מאיר דשא, זיו  -ד עב

 .אבוטבולאלי  ,ך, צחי ברולומון, יהודה ברונרפנינה ס

 משכית לאופר.  ,אייליקרן  – גדנ

 

 מאבק הגז.  -גב' צילה רשף  ג.

 

ינט אותו  בקעם היחד אחד  לאחרונה עדכוני מאבק הגז אינם נשמעים בקול –מאבק הגז 

 צועיות ושקיפות כלפי התושבים .קמ  רחוסמינה ראש המועצה . עדכון בשני קולות מיצר  

 

ניטור עצמאי ושאינו מבוסס על המשרד לאיכות וש שירותי המועצה תרכ –הצעת החלטה 

הסביבה ועל איגוד ערים וזאת לאור חוסר שיתוף הפעולה מצידם לבצע ניטור רציף ולא 

  ת זא שונית של האסדה ובזמן שגרת עבודת האסדה בהמשך  וכלרא ה רצההה בזמן מקרטע

 .טרה לשמור על בריאות תושבנומב

 

  , צחי ברוך לומון, יהודה ברונר רשף, מאיר ליאני, פנינה ס ה ציל – בעד לדון בהצעה לסדר

 אבוטבול, קרן איילי.אלי  –נמנעים 

 . , בועז יגרברנס דודו, פולקלאופר, אריה משכית  ואנונו, מאיר דשא, זיו  - גדנ

 

 עולה לדיון. ההצעה 

 

בשלושה   לפחותפריסת תחנות ת נדרשד מתבצע ניטור. כיצט ר פמ – אביגדור קליין

חוזה או  ₪ 30,000+ עלות חודשית של  ₪ 700,000 -תחנה אחת עולה כם. מתחמי

 נים יכולות פיקוח וניתוח נתו גם  ותדולר לחודש. נדרש 8,000-בעלות של כנה לעשרים ש

כרגע יגוד ערים א שלהתחנות  .חוףעל ה ורטנדרשת גם תחנת ני. שי מקצועדי אנעל י

 . קינה ורציפהפעלה תולדרוש ה  לבקר ,עובדות ונצטרך להמשיך ללחוץ

 הכספית לא ריאלית. הוצאה ה -מןאבי הוס

מבקש  , לא ניתן תמיד לסמוך על הניטור של האיגוד.קריטי הואהניטור  –אבוטבול אלי 

ף במליאה  ס והביא לדיון נול רכיםאת העלויות והצ צה תלמד המועכך ש לטה ההח ת אתלשנו 

 באה.ה

  .לא יאשרמשרד הפנים  .ם לניתוח הנתוניםלעובדים מקצועיי גם תקניםרשים נד –דשא זיו 

רק אז נבחן את את הניטור שבמידה והאיגוד לא יבצע  ממליץאביגדור  –פר משכית לאו 

 .הזה , ממליצה לאמץ את הקוהסוגייה

בכוונתם הפעולות ש לעהבאה יובא מסמך מטעם האיגוד לישיבה ש מסכים –זיו דשא 

 .הנתוניםת ו ל אמינומדנים לעלויות ולתפעול כולגו איוצ לעשות לניטור.

איך בכוונתם  כדי לקבל הבהרות מכתב לאיגוד להוציא מחר צריך כבר  –מאיר ליאני 

 .  לפעול

 . אופרטיבית  צריך להתכנס כדי לקבל החלטה דיגוהא –זיו דשא 

 יום. 14ך  ות שהצעות מחיר יוצגו מבקשת   –צילה רשף 

 רובים.ובות בשבועיים הקדש לכן לא נקבל תשאחת לחו האיגוד מתכנס רק –זיו דשא 
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יובא מסמך  מליאה בדצמבר בישיבת  –לה ראש המועצה כפי שמעהצעת החלטה מתוקנת 

יוצגו אומדנים לעלויות ולתפעול  .ת לניטורבכוונתם לעשו הפעולות שמטעם האיגוד על 

 .הנתוניםת ו ל אמינכול

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד. 

 

 יצא מחדר הישיבות  אלי אבוטבול •

 

 בהסברה ואכיפה בשימוש באופניים חשמליים ול צוות לטיפ  –אריה פולק  רמ .ד
 

בהתאם לתקנות בנושא השימוש באופנים חשמלים מבקש להקים צוות ייעודי לטיפול 

 ושבה. מרעה ואכיפה בשימוש באופניים חשמליים ברחבי ה ר, התך הסברה לציבובתהלי

, יועמ"ש, דובר ומנהלת מחלקת  וחבצוות יהיו חברים: מזכיר המועצה, מנהל מחלקת פיק

   הנוער.

 

 החלטה: 

 דיון.למאושר פה אחד להביא 

  

 . בעניין הסיבות להתפטרותי מהקואליציהלהודיע הודעה מבקש   –מאיר ליאני 

על פי דין שית ה איע. אם לא מדובר בהודדי ראש המועצהיום נקבע על יסדר  –יוסי ברזלי  

 מסור לסמכותו של ראש המועצה. הנושא 

 וף הישיבה.מתן זכות דיבור בנושא בסנאפשר  –זיו דשא 

 

 החלטה: 

רעה ואכיפה בשימוש ר, התך הסברה לציבולטיפול בתהלימאושר פה אחד להקים צוות  

מזכיר   ,בצוות יהיו חבריםושבה. מברחבי הובקורקינט חשמלי באופניים חשמליים 

מנהל יחידת  , לקת הנוערמנהלת מח  ,וח, יועמ"ש, דובר פיקרישוי ועצה, מנהל מחלקת והמ

   בטחון קהילתי, ונציג הקהילה החרדית.
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 סדר היום:

 

₪, הקמה ושדרוג  1,022,000 -₪ ל 100,000 -ב 1814גדלת תב"ר ה .1

 שצ"פים.

 

לילדים ולאור זאת   קמתקני המשח תקני משנה מעת לעת את ם מכון התקני –דני ביתן 

   .החליף מתקני כושרול נדרשות התאמות על מנת לעמוד בתקן

 ורות בתקן.הבהרות הקשמבקש  –יהודה 

 

 החלטה: 

ת לאופר, בועז יגר, אריה פולק, דודו ברנס, צילה  דשא, מאיר ואנונו, משכי זיו  –בעד 

 ., פנינה סלומוןיאניל צחי ברוך, קרן איילי, מאירף, רש

 רונר. ביהודה  -נגד 

 

₪ להקמה ושדרוג שצ"פים  1,022,000 -₪ ל 100,000 -ב 1814הגדלת תב"ר  תמאושר

 בהתאם לתקן, מקרנות המועצה. 

 

 במסגרת תכנית התייעלות.הלוואה  -מליון ₪   19.219ע"ס  1934תב"ר   .2

 

הלוואות לכיסוי הגרעון ל תאם לתוכנית ההתייעלות המועצה זכאית לקבבה – אבי הוסמן

 מליון ₪. 19.219בהיקף של עד אות ן להיום ניתן לקבל אישור להלוווהמצטבר. נכ 

 

 החלטה: 

ר  מאידשא, מאיר ואנונו, משכית לאופר, בועז יגר, אריה פולק, דודו ברנס, זיו  –בעד 

 . , יהודה ברונרליאני

 . רשף, קרן איילי, פנינה סלומון, צחי ברוךצילה   –מנעים נ

 הלוואה במסגרת תוכנית התייעלות. מליון₪, 19.219ע"ס   1934תב"ר ושר מא

 

בניית  –₪  9,234,000 -ל 1544הגדלת תב"ר עדכון מקורות מימון ו .3

 ר תיכון המושבה. וד בבית ספ כיתות לימ

 

₪ לכן נדרש עדכון  3,915,610מליון ₪ במקום  4הלוואה ע"ס סך  רהאוש –אבי הוסמן 

 ר. חשבונאי והגדלת תב"

 

 החלטה: 

  5,234,390 –ן הבא רות המימון ולהגדיל את התב"ר באופומאושר פה אחד לעדכן את מק

 ₪.  9,234,390מליון ₪ הלוואה, סה"כ   4משרד החינוך, ₪ 
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 . 1394,1424,1446,1621,1622,1703,1712,1806  –סגירת תב"רים  .4

 

 התב"רים שיש לסגור.  ומפרט עלמציג   –אבי הוסמן 

 .מספר שאלות הבהרה לגבי התב"ריםמעלה    –מאיר ליאני 

 

 החלטה: 

 –אחד סגירת התב"רים הבאים  פה מאושר

  118,461סך ולהעביר את היתרה ב 1394,1424,1446,1621,1622,1703,1712,1806

 ת.₪ לקרנו 

 

 ₪, בית הקשתות.  2,220,000 -₪ ל  200,000 -ב  1366הגדלת תב"ר  .5

 

 .התקבלו כספים נוספים לתב"ר זהבימים האחרונים  –אבי הוסמן 

 .עדכן את התב"רול דר היוםוריד מסהלבקש מ –זיו דשא 

 

 החלטה: 

 . יורד מסדר היום

 

 רשף יוצאת מחדר הישיבות ילה צ •

 

 . 2019עדכון תקציב  .6

 

מותנה הכנסות אשר היה תלוי באישור עדכון  ין תקציב יבתקציב המועצה שור –אבי הוסמן 

נה ת תקציב המוהעדכון ניתן לעשות שימוש בל ידי משרד הפנים. לאור אישור הארנונה ע

  .₪  550,000 -שעומד על כ

לחברי  פה, צור2019נערכו דיונים מקדימים בכל הקשור לעדכון תקציב  –זיו דשא 

 , בסכום לא גדול יחסיתשהעקרון המנחה היה  עצה טבלה המשקפת את עדכון התקציב.המו

ספורט,  בית מלאכה קהילתי, גמלאים, הת הציבור בתחום, חו רוות ללבצע פעולות רב

   .טיפול בתשתיותו  , מורשתהישוב חה, גינון, חזות ורושירותי 

שיקום  לטובת  ₪ 30,000סך של הכנה למליאה סוכם שיוקצב ת בישיב –מאיר ליאני 

 ים.ירהשירותים הציבו 

 .יבדוק את הנושאואנונו שמאיר  סוכם  – זיו דשא

 

 טה: החל

ברנס, פנינה   דודו ,אריה פולקונו, משכית לאופר, בועז יגר, ואנ מאירדשא,  זיו –בעד 

 . , יהודה ברונרקרן איילי, צחי ברוךלומון, ס

 ליאני. מאיר –נמנע  

 מאושר. 2019עדכון התקציב 
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 . 14כך שנדון כעת בסעיף  סדר היום ת אתומבקש לשנ -א זיו דש

 

 ה: החלט

 . 14בסעיף  דיון הקדים את המאושר פה אחד ל

 

 .ה שאלות חברי המועצל התקציר קורות החיים שלו ועונאת  מציג  –דינור  הרן א

 

 יוצא מחדר הישיבות.דינור ן רהא •

 

 משכר בכירים 85%ינור, לפי אישור מינוי מהנדס למועצה, אהרון ד .14

 במשרה מלאה.

 

הרן ואישור  מועד תחילת העסקתו של א  יתגיסוובכלל זה את  מציג את הנושא –זיו דשא 

חיל לעבוד במועד תהשכר ממועד זה וכן את העובדה שאהרן ביקש במסגרת המכרז לה 

 המועצה ביקשה .פעול לסגירת העסקיו ל ר והינו בעל עסק פרטי ועלמאחמאוחר יותר 

וסיים את  קודם התפטר ר העובדה כי מהנדס המועצה התחיל לעבוד לאלתר לאו שימאהרן 

 .בחירת מהנדס חדשל פני השלמת הליכי המכרז ל  במועצהעבודתו 

 

 חלטה: ה

נדס המועצה במשרה מלאה לפי לתפקיד מהדינור  ןאהרמר מאושר פה אחד מינויו של 

  2.10.19ובהר בזאת כי בשל החגים אהרן התחיל לעבוד ביום . ממשכר בכירים 85%

 פוף לאישור משרד הפנים. כו ר השכר הינו ממועד זהואישו

 

להארכת   לוש שעות, נדרש אישור מליאהש כמעט העובדה שעברו לאור  –זיו דשא 

 .הישיבה

 

 דודו ברנס,  ,אריה פולקונו, משכית לאופר, בועז יגר, ואנ  מאירדשא,  יו ז  – להאריך  בעד

 ליאני.   מאיר ,קרן איילי, צחי ברוךפנינה סלומון, 

 ברונר. יהודה –גד נ
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 יעקב. יבת זכרון עמותת מל"ת, מרכז לחינוך תורני יש -אישור חוזה  .7

 

ת הקרקעות לעמותה על פי אאישרה מליאת המועצה את הקצ 2.7.19-ב –יוסי ברזלי 

פי הוראות חוזר  ועדת הקצאות. נדרש כעת לאשר את חוזי ההקצאה. החוזה נערך להמלצת 

ה בצירוף חוות דעתי הכתובה. נדרש ראת הישיבמנכ"ל ונשלח לחברי המועצה לעיון לק

 ים. ה ומשרד הפנאישור מליאת המועצ

 

 .14, רחוב הלל יפה 11308בגוש   58חלק מחלקה  .א

 

 החלטה: 

,  14, ברחוב הלל יפה 11308בגוש  58מחלקה חלק  מאושר חוזה הקצאת מאושר פה אחד

 משרד הפנים. חינוך תורני ישיבת זכרון יעקב. החוזה יועבר לאישור  "ת מרכז ללעמותת מל

 

 .20, רחוב הלל יפה 11308בגוש   60חלק מחלקה  .ב

 

מותה על פי ע אישרה מליאת המועצה את הקצאת הקרקעות ל 2.7.19-ב –יוסי ברזלי 

פי הוראות חוזר  הקצאות. נדרש כעת לאשר את חוזי ההקצאה. החוזה נערך להמלצת ועדת 

ה בצירוף חוות דעתי הכתובה. נדרש ראת הישיבמנכ"ל ונשלח לחברי המועצה לעיון לק

 ים. ה ומשרד הפנאישור מליאת המועצ

 

 : החלטה

, 20הלל יפה  , ברחוב11308בגוש  60חלק מחלקה מאושר פה אחד חוזה הקצאת 

 . שרד הפניםנוך תורני ישיבת זכרון יעקב. החוזה יועבר לאישור מ ת מרכז לחי לעמותת מל" 

 

 ,  רחוב בית צורי אליהו. 11308בגוש   75חלקה   .ג

 

אישרה מליאת המועצה את הקצאת הקרקעות לעמותה על פי  2.7.19-ב –יוסי ברזלי 

חוזר  פי הוראות חוזה נערך לההמלצת ועדת הקצאות. נדרש כעת לאשר את חוזי ההקצאה. 

ה בצירוף חוות דעתי הכתובה. נדרש ראת הישיבמנכ"ל ונשלח לחברי המועצה לעיון לק

 ים. ה ומשרד הפנאישור מליאת המועצ

 

 טה: החל

י אליהו, לעמותת  , ברחוב בית צור11308בגוש  75מאושר פה אחד חוזה הקצאת חלקה 

 הפנים. וזה יועבר לאישור משרדחלחינוך תורני ישיבת זכרון יעקב. ה מל"ת מרכז 
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 אישור הקצאה שתילים. .8

 

 לימה את בחינת בקשת העמותה והעבירה את המלצתה   ות השועדת ההקצא –יוסי ברזלי  

ר היום. מדובר כרגע  דהמועצה. כל החומר שהיה בפני הועדה חולק כחלק מס למליאת

צאה, נביא את חוזה ההקצאה קשר על ידי המליאה בקשת ההלפני אחרון, ככל שתאובשלב 

 ר.  לאישו

 . סיור במקוםמציין שנערך  –נו  מאיר ואנו 

 

 החלטה: 

ניהול תקין אישור על חד הקצאה לעמותת שתילים וזאת בכפוף לקבלת מאושר פה א

 שנים. 5כי ההקצאה הינה לתקופה של   בחוזה ההקצאה ירשםמעודכן. 

 

 לחדר הישיבות  חזרהרשף ילה צ •

 

מליון ₪,   3  -הפועלים ,  בנק 2020ת אשראי לשנת ו ישור חידוש מסגרא .9

 מליון ₪ ומשכון הכנסות.   2  –בנק דיסקונט מליון ₪  2.5 בנק לאומי 

 

 שא.מציג את הנו   –אבי הוסמן 

 

 החלטה: 

 מאשרים פה אחד את המסגרות הבאות: 

 ןמליון ₪ ולמשכ 2 –מליון ₪, בנק דיסקונט  2.5י מליון ₪, בנק לאומ 3 –הפועלים בנק 

 ד מסגרות אשראי אלה. את  ההכנסות העצמיות כנג

 

 אישור קבלת תרומה, מחשבים לתיכון המושבה מחברת מלאנוקס. .10

 

 החברה לא פעילה בישוב. נוקס.ל חברת מלא מדובר בתרומת מחשבים ש –דני ביתן 

 

 החלטה: 

 . מאושר פה אחד קבלת התרומה
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יות חוף רשות( לאשכול ו רב עובדי הרש מנויה של טליה מבור )נציגה מק .11

 כרמל.

 

 נדרש למנות נציג מקרב עובדי הרשות המקומית לאשכול רשויות חוף הכרמל.  –א זיו דש

השונים  נושאיםב ימות אזורית מאוד פעילה יהשותפות לק יממקימיתה יטליה מבור ה

 שיתוף האזורי. בתחומי הו

 גם את התפקיד הזה. הימות רבות ולא יהיה נכון להטיל עלימש לטליה   –יהודה ברונר 

 כול. לא נגד המינוי של טליה מבור אבל מתנגדת לסוגיית האשאני   –צילה רשף 

 

 החלטה: 

דודו ברנס, פנינה   ,אריה פולקלאופר, בועז יגר, ונו, משכית ואנ מאירדשא,  זיו –בעד 

 . קרן איילי, צחי ברוךסלומון, 

 . צילה רשף  – תנמנע 

 מאיר ליאני.  ,ברונריהודה  –נגד 

 כרמל.  חוף  ית באשכול רשויות  למנות את טליה מבור כנציגת המועצה המקומשר ומא

 

 תיכון המושבה.   –רשי חתימה אישור מו .12

 

 . לתיכון המשובה  מורשי חתימהחלקת החינוך לציג את בקשת ממ  –יתן דני ב

 

 טה: החל

 מאושר פה אחד הרכב החתימות הבא לחשבון ועד הורים בית ספרי: 

 . מירב קסלר  –חתימה א' 

 רשמן או לימור רוזמן יחזקאלי או נעמה זמיר. נעמה טו –חתימה ב'  

 

פרת לבוקה רטון במסגרת משלחת של נסיעה של אביטל א –ח דיוו .13

 מימון הפדרציה. –יהודית ה פדרציהה

 

   רטון מבקשת להזמין את אביטל אפרת לביקור בקהילה במימון  הקהילה בבוקה – דני ביתן

   ה בחו"ל.דמאושרים ימי העבו הפדרציה.

 

 החלטה: 

 ל אביטל אפרת לבוקה רטון במימון הפדרציה.מאושר פה אחד לאשר את נסיעתה ש 
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אחריות  ים במדינה. הכל רחוב צריך לקבל את אישור המוסדות הרלוונט –דני ביתן 

. המשרד טיסטיקה למשרד הפניםטהמרכזית לס  הרחובות עברה מהלשכהלאישור שמות 

 החלטת ועדת שמות. ל מבקש אישור מליאה

 

 החלטה: 

 ור, קרן יער, מורת, כינ התז  –ת שמות הכוללת את הרחובות  ועד מאושר פה אחד החלטת      

 התוף, אגס, לימון, אפרסק.     

 

 43על פי סעיף מדובר בהודעה אישית היות ולא , ת הדיןלפנים משור  ,מאשר –זיו דשא 

לראש הרשות    המוקניתלכן לפנים משורת הדין ועל פי הסמכות   לצו המועצות המקומיות.

ירשמו  לקבוע באם הדברים בסמכותי  אפשר לשאת דברים. לאור היוועצות עם היועמ"ש  

 לא ירשמו בפרוטוקול.  מראש הםם הדברי קיבלתי אתמאחר ולא בפרוטוקול. 

 מקריא את המסמך.  –ליאני  מאיר

 
 

 

 ביתן ירשם: דנ

 דני ביתן         זיו דשא                                                                    

 מזכיר המועצה                   ראש המועצה                                                 

 

 

 חברי המועצה העתק: 

 נוכחים           

 הפנים, חיפה מחוז, משרד  תנגב' רוממה תמאם, קצי          

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


