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 20/4 – 16פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  

 

 בחדר הישיבות.  ף תש" אדר' בז   3.3.2020 -התקיימה ביום שלישי ה

 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                       משתתפים:  

 מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  

 חבר מועצה   מר בועז יגר                        

 חברת מועצה  גב' צילה רשף 

 חבר מועצה   מר מאיר ליאני                          

 מועצה    תחבר                  ת לאופרימשכ גב' 

 חבר מועצה  מר יהודה ברונר   

 
  

 חבר מועצה    מר דודו ברנס הצטרפו: 

 חבר מועצה  מר אריה פולק  

   

 ת מועצה חבר גב' קרן איילי                          חסרים: 

 חבר מועצה  מר אלי אבוטבול  

 חבר מועצה  מר צחי ברוך  

 חברת מועצה  גב' פנינה סלומון  

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 גזבר המועצה  אבי הוסמן מר  

 מהנדס המועצה  מר אהרן דינור  

   

 

 זכר נפטרים   •

 דיווחי ראש המועצה.  •

 

 :ון פרוטוקול לתיק ותבקש

 .2/20בקשה לתיקון פרוטוקול   –יהודה ברונר 
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 סדר יום:

 כיתות אקוסטיות במוסדות חינוך.  1925עדכון תב"ר   .1

בינוי והצטיידות ערוגות   -₪  4,645,000 -ל  3,745,473 -מ 1540הגדלת תב"ר  .2

 רבקה.

תיכון שינוי תמהיל בעקבות קבלת הרשאה ממשרד החינוך, מעלית  1820תב"ר  .3

 המושבה.

₪, עבור חינוך בנושא סביבה לשנים תש"ף, תשפ"א,  214,371ע"ס  2001תב"ר  .4

 ₪. 42,874קולות קוראים, השתתפות מועצה  –תשפ"ב  

 . 1527, 1608,1617,1729,1730,1911סגירת תב"רים   .5

₪. הנגשת מבני  1,332,000 -₪ ל 45,000 -ב 1601עדכון והגדלת תב"ר  .6

 ציבור. 

תוכנית הגנה  -שלב ב'  -₪  100,000 -₪ ל 49,000 -ב 1919הגדלת תב"ר  .7

 ישובית מפני שריפות. 

 . 5/19דיווח פרוטוקול ועדת הנחות   .8

 ₪, באמצעות מחלקת רווחה.   42,000, סך של 2020קמחא דפסחא  .9

וועדה לתכנון ובנייה, בדיקת התחשבנות כספית בהתאם לדו"ח ביקורת   –דיווח  .10

 פנימי.  

ורפינקל, כנציגת המועצה בדירקטוריון עמותת זמארין אישור מינויה של לירון ג .11

 במקום עדי גולץ.
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 29.2.20 –  1.2.20ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום  

רסט סנדרה, גבצו כלפו, זולדן גיזלה, שמעון אמיחי, רוטשילד יוסף, לידור יוסף, סלומון 

 הופמן מרקו דוד. סופיה, גורגא צדיקה, דמב סמיון, 

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

 

 * דיווחי ראש המועצה 

 

ין ית המשפט המחוזי בענישופט בממתינים להחלטת  - גזמאבק באסדת ה  -
 לתי תלוי. דרישתנו לניטור רציף ב

 

 מתוכנן לתאריך  פתיחהטקס  – 4מושבה מכביש לכיכר מכבי בכניסה  -
 .  זימון יישלח בהקדם –וזמנים חברי המליאה מ  ,17.3.20

 
בפני חוקר   ןימי דיו 3  ויתקיימם הקרובים יעיו בבש –תוכנית המתאר  -

המועצה  5.36.20ביום חמישי  ת.ההתנגדויות שמונה על ידי הוועדה המחוזי
  . להגיעמוזמנים  –שלח לחברי המליאה נז הדיונים " לו –את עמדתה מציגה 

 
ון של חודש שיום שלישי הראש בשל העובדה –ישיבת מליאה באפריל  -

שלישי ים ישיבת מליאה מהמניין אפריל נופל יום לפני ערב החג מבקש לקי
   . 31.3.20 -ה

 
הסקר מקיף ביותר. מגוון מינים ואתרי טבע עירונים,  –סקר טבע עירוני  -

 , ועצה טיוטה ראשונית שלו נמצאת באתר המ .חובתנו לשמור על כל אלה
בספריית  2.4.20-בלציבור תתקיים חשיפה ור. ניתן לקבל עותק מטליה מב

 תיכון המושבה. 
 

ו"ד יועמ"ש  הועברה התייחסות/ח  –איסור התקנת קמינים בבניה חדשה  -
 וועדה לעיון היועץ המשפטי של המועצה. 

 
 -מתוכננת לישיבת  תקציב  –תקציב יועבר לעיון חברי המליאה השבוע  -

לקות והגזברות י המחמנהל להיפגש עםמחברי המועצה מבקש . 17.3.20
 .  כל שיש שאלות ונושאים לא מובניםהשונים כ םבהתייחס לסעיפי

 
פורימון,  ,רועי פוריםימוזמנים לאהמועצה וכלל התושבים חברי  –פורים  -

 קריאת מגילה, פעילות של תנועות הנוער ועוד.   ,קרנבל במדרחוב
 

  01/03/2020ה ביום ראשון צצטרפה למועה –שירי כהן גונן  –דוברת חדשה  -
  .מאחל לה הצלחה בתפקיד

 

 ₪.  100חברי מועצה מוזמנים בעלות של   -עובדים בת פורים למסי -
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  יום לפני ערב פסח. 7.4.20  -המליאה הבאה אמורה להתכנס בשלאור העובדה   –זיו דשא 

 . 31.3.20  -ישיבת המליאה מן המניין למבקש להקדים את 

 

 ה: החלט

 .אשר אינם נוכחים בישיבה מועצה.של שאר חברי ה מאושר פה אחד. נדרש אישורם

 

  :2/20בקשה לתיקון פרוטוקול    -  יהודה ברונר

 

 מבקש להסיר את הבקשה לתיקון פרוטוקול. –יהודה ברונר 

 

 

 . 31.3.20  -ומאשר להקדים את ישיבת המליאה ל לישיבה דודו ברנס מצטרף •

 

 

 .ימאיר ליאנ – שאילתה

 

ל משמרתם נים לחללי מערכות ישראל שנפלו עליד לבמתי יותקן "הפילר" בצמוד  .1

 להגנת המולדת  

האם יותקן לפני יום הזיכרון כפי שסוכם במליאה יחד אתך ועם סגנך ע"מ לאפשר  .2

 קיום עם תאורה ראויה ובטיחותית כיאה לגודל המעמד ולכבוד הנופלים? 
 

  משיב בכתב.זיו דשא 

 

שימש במשך שנים כמקום  א/קדש ורי ממוקם בצומת הרחובות הנשייד לבנים המק"

 שבי המושבה  להתייחד עם זכר יקירנו שנפלו במערוכת ישראל. התכנסות של תו

מזה שנים כמסורת מקיימם תושבים טקס מקומי בו משתתפים תושבים המעדיפים להגיע 

 . לאתר זכרון זה בערב יום הזכרון. זהו הערב היחיד בו המקום פעיל

ה לבאים לטקס  להאיר את המקום ולספק כסאות ישיבדואגת שנים המועצה ברשותי  4מזה 

 זה. 

בבדיקה מול מחלקת חשמל והנדסה של המועצה עולה כי אין חשמל תיקני זמין שניתן 

 להוביל ממנו חשמל וחיבור ללוח נקודתי.

ורם חיצוני  על מנת להציב נקודת חשמל פעילה נדרש על בסיס תוכנית שתוכן על יד ג

מכן התקנה של פילר חח"י ולאחר מכן התקנת לוח   רולאח לפנות לאישור חברת חשמל 

₪ הנושא בבדיקה המשך  של   15,000 – 10,000חשמל. העלות הכוללת מוערכת ב 

   "מחלקת הנדסה.
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 כיתות אקוסטיות.  1925עדכון תב"ר  .1

 

ת כיתות אקוסטיות  הנגש ₪ בתב"ר לצורך  70,000מבקש להסב סכום של  –אהרן דינור 

 חינוך. במוסדות 

 מבקשת הבהרות בכל הקשור למועד הביצוע. -צילה רשף  

₪ וכי בכוונתו   30,000-מבהיר שמדובר בהשלמת עבודות בהיקף של כ –אהרן דינור 

 להשתמש ביתרת הסכום להכנת כיתות לקראת השנה הבאה.

 

 החלטה: 

 ת הנגשת כיתות אקוסטיות. ₪ לצורך השלמ   70,000מאושר פה אחד הסבת סך של 

 

 ק מצטרף לישיבה. אריה פול •

 

בינוי והצטיידות ערוגות   -₪  4,645,986 -ל  3,745,473 -מ 1540הגדלת תב"ר  .2

 רבקה. 

 

₪. נדרשת השלמה מקרנות  3,745,473יש הרשאה ממשרד החינוך ע"ס  –אהרן דינור 

ית בהיקף של בל השלמה כספ₪. קיימת סבירות שהמועצה תק 900,000 -המועצה של כ

 פים ממשרד החינוך בעתיד. נוס  18%  - 11%

מבקש להשלים את המדרכה מהכיכר בדרך אהרן ועד הכניסה לערוגות  –מאיר ליאני 

 רבקה.

   . לבינוי ולא לתשתיות מיועדבשל היותו   זהמתב"ר  עלא יכול להתבצ  - זיו דשא

  מליון ₪  1.0-כמיועדת בה  מקרן בלתימבקש לציין כי היתרה תילקח  –אבי הוסמן 

 . קיסריהלפארק התעשייה רשויות סמוכות   שמקורו ממענק

 

 החלטה: 

₪ עבור בינוי והצטיידות ערוגות   4,645,986 -ל 1540מאושר פה אחד הגדלת תב"ר 

 הרשאה ממשרד החינוך. היתרה מ, ן בלתי מיועדת₪ מקר  899,527רבקה, 

 

ך, מעלית תיכון  ממשרד החינו שינוי תמהיל בעקבות קבלת הרשאה  1820תב"ר  .3

 המושבה.

 

ולהשיב את   מבקש לבצע שינוי תמהיל בעקבות הרשאה ממשרד החינוך –י הוסמן אב

 . היתרה לקרנות

 

 החלטה: 

₪ לקרנות הרשות   289,575והשבת סך של  1820מאושר פה אחד שינוי תמהיל לתב"ר 

 ₪.   363,000מתוך 
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לשנים תש"ף,   א סביבה ₪, עבור חינוך בנוש  214,371ע"ס  2001תב"ר  .4

 ₪.  42,874קולות קוראים, השתתפות מועצה   –תשפ"א, תשפ"ב 

 

 . שמנוהל על ידי טליה מבור מציג את הנושא. מדובר בתב"ר לשלוש שנים -דני ביתן 

 

 החלטה: 

  –עבור חינוך בנושא סביבה לשנים תש"ף, תשפ"א, תשפ"ב  2001מאושר פה אחד תב"ר 

רה בסך  ₪ מקרנות הרשות, הית 42,874צה ע"ס קולות קוראים. השתתפות המוע

 ₪ מהמשרד להגנת הסביבה.  171,497

 

 .1608,1617,1729,1730,1911,1527סגירת תב"רים   .5

 

 מציג את הנושא.  -אבי הוסמן 

 

 החלטה: 

  סך של  .1608,1617,1729,1730,1911מאושר פה אחד לסגור תב"רים ביתרת זכות 

 26,484שביתרת חובה של  1527תב"ר ת. כמו כן יסגר ₪ יוחזר לקנות הרשו 21,502

 ₪ מקרנות הרשות. 

 

 ₪. הנגשת מבני ציבור.  1,332,000  -₪ ל 45,000 -ב  1601עדכון והגדלת תב"ר  .6

 

ובכלל זה עבודות שבוצעו בבניית שירותי המועצה  ותודעבמציג את ה -אהרן דינור 

על   את התב"רעדכן ולהגדיל צורך ליש  .את החריגות התכנוניות והכספיות וכן התשתית

 .  שנעצרוהעבודות  מנת להמשיך את

 

 החלטה: 

₪ עבור   1,332,000 -₪ ל 45,000 -ב 1601מאושר פה אחד עדכון והגדלת תב"ר 

,  השלמת שירותים בבניין המועצה ₪ לצורך 45,000התוספת של  .הנגשת מוסדות ציבור

 מקרנות הרשות. 

 

 ת מפני שריפות. תוכנית הגנה ישובי -₪   105,000 -ל  1919הגדלת תב"ר  .7

 

המלצות. מבקש  הלאחר סיום שלב א', מצורף לחומר שחולק תמצית הממצאים ו –ביתן דני 

 אישור לעבור לשלב ב'. 

 

 החלטה: 

₪ עבור שלב ב'  100,000-₪ ל 49,000 -ב 1919מאושר פה אחד להגדיל תב"ר 

 סקרי שדה, מקרנות הרשות.   –לתוכנית הגנה יישובית מפני שריפות 
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 .  5/19ח פרוטוקול ועדת הנחות דיוו .8

 

 ₪, באמצעות מחלקת רווחה.  42,000, סך של 2020קמחא דפסחא   .9

 

 מציג את הנושא, החלוקה תבוצע באמצעות מח' הרווחה.  - זיו דשא

 כל שנה נשאר אותו סכום?   –צילה רשף 

 להגדיל את הסכום.   תמבקש  –משכית לאופר 

להוצאה המחוז ושר, נדרש אישור לאור העובדה שאין למועצה תקציב מא –זיו דשא 

את הסכום  ככל שניתן להגדיל הכספית. בשל דחיפות הנושא כבר נשלחה בקשה למחוז. 

 .למחוז נוספת  נעביר בקשה 

 

 החלטה: 

  ₪2020. מתקציב תמיכות  42,000בסך  2020מאושר פה אחד קמחא דפסחא לשנת 

 בכפוף לאישור משרד הפנים.

 

 יה החזר כספי. סטטוס בדיקה בוועדה לתכנון ובנ .10

 

בהמשך להחלטת המליאה בנושא. נערכת בימים אלה בדיקה עצמית. התקבלו   –וסמן האבי 

 עדה. הוחלט בשלב זה לבדוק ללא מעורבות רו"ח חיצוני. ורוב הנתונים מהו

 

אישור מינויה של לירון גורפינקל, כנציגת המועצה בדירקטוריון עמותת   .11

 זמארין במקום עדי גולץ. 

 

מחברותה בדירקטוריון עמותת זמארין. מבקש למנות   רושעדי גולץ ביקשה לפ –זיו דשא 

שלירון הינה מנהלת טובה ויכולה למלא את התפקיד   ןאת לירון גורפינקל במקומה. מציי

 בהצלחה. 

 

 החלטה: 

יון בעמותת זמארין  מאושר פה אחד למנות את לירון גורפינקל לתפקיד חברת דירקטור

 שור משרד הפנים.בכפוף לאי כנציגת המועצה

 

 ם: דני ביתן שר

 זיו דשא                              דני ביתן                                               

 ראש המועצה                       מזכיר המועצה                                             

 

 העתק: חברי המועצה 

 נוכחים           

 תמאם, קצינת מחוז, משרד הפנים, חיפה  וממהגב' ר          

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


