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 20/61 – 61פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר  
 

 בחדר הישיבות.  ף" תש  אלולב כ"ו 15.9.20 -התקיימה ביום שלישי ה
 

 

 חברת מועצה  גב' צילה רשף משתתפים: 

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

 חבר מועצה  יהודה ברונר מר  

  חבר מועצה  אריה פולק מר  
 צה חבר מוע    מר דודו ברנס

 צה חברת מוע רששת תמי גב ב 

 חבר מועצה                      מר מאיר ליאני        

   

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        רים: חס

 מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  

 סגן ראש המועצה  מר צחי ברוך  

 חברת מועצה  ון נה סלומגב' פני 
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 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 
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 סדר יום:

 

   .זורים המסומנים בכחול לבןלגמלאי המושבה בא חניה חינם .1

 

 : הצעת החלטה 

ול לבן ברחבי המושבה המועצה מאשרת מתן פטור מתשלום בחניה המסומנת בכח

 די שינוי חוק העזר במידת הצורך. י  לעים לאוכלוסיית הגמלא

   .1.1.2021-הפטור זה יכנס לתוקף החל מ

 

צחי ברוך  סגן ראש המועצה,  לא לדון בנושא לאור העובדה שמבקשת    –צילה רשף  

 . נמצא בשלבים של בניית תוכנית עבודה

ליאני   ל  –מאיר  שחניה  ההצעה  לכך  יביא  הוותיקים  האזרחים  לכל  העסקים חינם 

יקרסו לח במדרחוב שנמצ לא אים בקריסה  וצרכנים  לוטין כתוצאה מכך שלתיירים 

חניה   שכוזאת  תמצא  העובדה  כגמלאים.   15%-בשל  מוגדרים  המושבה  מתושבי 

גמלאי   זכאי?  צהאם  יהיה  גם  לכל  עיר  ולאשר  החלטה שונה  להציע  ממליץ  לפיכך 

גבי אחראי ל  , חייבים לבחון באופןחינם  ניה נוספתותיק שעה חשהוא אזרח    גמלאי

חוות    ת בהחלטה אחרת. בכל מקרה נדרש . לא אתמוך  ת המועצהכות על קופההשל

 דעתו של היועמ"ש.

בנושאיש    –תמי ברששת   לדון  הסמכות  את  הנוכחי  אישית חושבת שלא להרכב   ,

 . גורף, אזרחים ותיקים היום רובם במצב פיזי טובנכון לאשר באופן 

. יש להציג  ולאשר רק לשעתייםלאור הדברים שנאמרו מומלץ לשנות    –צילה רשף  

  זרח ותיק.תעודת א

 . בהצבעה זומבקש להימנע שא בטיפולו של צחי ברוך, הנו –  נסבר דודו 

 לן הצעת החלטה מתוקנת: הל  על החלטה מתוקנת.להצביע מבקשת   –צילה רשף 

עלי תעודת "אזרח תושבי המושבה באזרחים ותיקים  של שעתיים ליינתן פטור  

הפ  מטעם משרד  העזרהצור  במידתנים.  ותיק"  חוק  ישונה  יכנס ך  העזר  חוק   .

 .1.1.2021-החל מה לתוקף

 

 החלטה: 

 ן איילי, יהודה ברונר. י, קרליאנ מאיר רשף, תמי ברששת,צילה  –בעד 

 ברנס, אריה פולק.דודו  –נמנעים 

 

 . הצעה מאושרתה
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 קורונה.  –נוהל הגשת בקשות להנחת "נזקק"   .2

 

לעלהערכו   -  פולקאריה   להנחות  ת  בדרישה  התדרדרות  כספיות  יה  המצב לאור 

 . רב ם נפגעה לאורך זמןלתושבים אשר הכנסתע י סיל. נדרש  לי במשקהכלכ

 

 : בחינה מול משרד הפניםל לנוה ן  להל

הקורונה מגפת  המשך  עובדיםיציאה    ,עקב  ופיטורי  ל   ,לחל"ת  לבוא   נכון ראינו 

בעל ו הורע  הכלכלי  מצבם  אשר  הישוב  לתושבי  המגפהסייע  נוהל    קבות  ולקבוע 

 ה.   וקריטריונים ייחודים לבקשת הנח

שבר ה מהמ נפגעה משמעותית כתוצא  תוכנס תושב המתגורר בנכס מסוג מגורים וה

, בהתאם קשה ל"ועדת נזקק" שיש בסמכותה לאשר בקשות מעין אלווכל להגיש בי

ד בפרק  מארנונה(  )הנחה  המדינה  במשק  ההסדרים  תקנות  (  2)  7סעיף    'להוראות 

 .נחה לנזקקה

שר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה  מחזיק . . . שקרה לו אירוע א  –"נזקק"  

  .בו החומרי"צבמ

נזקק. )אשר תתכנס    –הנחות    ועדת ו יכול לפנות לית  שמעותפגע מכל תושב אשר נ 

ובתנאי שמלאו    (לכל חודש  1-במיוחד לצורך זה אחת לחודש. ביום חמישי לאחר ה

   דלהלן:כהתנאים 

 .  15.3.2020 -תושב המחזיק בנכס והוצא לחל"ת או שפוטר לאחר  ה .א

עולה   .ב החל"ת  פיטוריםמקרוב   יום  60על  תקופת  של  הועסקה  שלא   אחרי  , 

 יום.  60ודה אחר לתקופה שמעל  רים במקום עבוהפיט 

קטן   2020אוגוסט    ,יולי  ,ו/ או יוני  ,מאי  ,סכום ההכנסות בחודשים מרץ, אפריל .ג

   .2019לעומת  התקופה המקבילה אשתקד בשנת   תר,ויו  %20 בשיעור של 

 במשק. מינימום משכר  2י המחזיק ובני ביתו לא יעלה על פ נסות של סכום ההכ .ד

 

לכל    %25   של  שיעורבם דלעיל, יהא זכאי להנחה  אשר יעמוד בתנאי  נכסק בזימח

 .)בנוסף להנחה קיימת במידה והינו זכאי לה( הנ"ל החודשים  6-חודש  מ

 

  

 : ת החלטהלהלן הצע

, כחלק מחבילת סיוע  הקורונה  אשר מול משרד הפנים נוהל נזקק בתקופת תהמועצה  

 .  1.11.2020ריך  וחר מתאד לא יאועדת הנחות ארנונה עלתושבים במסגרת 
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ניתן להנושא    –ברששת  תמי   העביר את  צריך להיות בטיפול מחלקת הרווחה. לא 

 עדה. ווהסמכות ל 

 ההנחות.  ועדתוצה צריכה לתת הנחיות בנושא להמוע מליאת  –אריה פולק 

קריטריונים לקבלת סיוע, אין סיבה לכתוב   קיימיםועדת הנחות וישנה  –מאיר ליאני 

קשה בגלל הקורונה  צב כלכלי  מה ל ענהלים ולהוסיף ביורוקרטיה, כל משפחה שנקל

ות ללא  אני נגד הקל  ון הקיים אשר נותן מענה גם למקרים אלה.ניכולה לפנות למנג

להיווצ ע,  יםנו קריטרי אמיד  רלול  בהכנסותיו    מצב שאדם  ירידה  הנחות בשל  יקבל 

 עקב הקורונה. 

 

 . הישיבהעוזב את ליאני מאיר  •

 

 הצעת החלטה מתוקנת: 

סעיף ועדת נזקק    ,המועצה תפעל לטובת נפגעי קורונה באמצעות ועדת הנחות

ום. גובה ההנחה  ת עובד מח' הרווחה כנהוג במקצלבהליך מהיר ללא צורך בהמ

 יקבע במסגרת הוועדה. 

 

   אחד.מאושר פה 

 

 ציבור  תיהטעי .3

 

רשף   המועצה  -צילה  ראש  ע״י  סרטון  פורסם  הסופ״ש  רוויבמהלך  סרטון  אי   , 

 . 2020דיוקים בנושא ספר תקציב 

 

 : הצעת החלטה 

הפי ומדף  מהרשת  יורד  זה  של  י סרטון  לאלתרה סבוק  מסיום    3תוך    מועצה  שעות 

 . דיון המליאה

 

 החלטה: 

 פה אחד. תמאושר הצעת ההחלטה  

 

 .דורותבמגרשי המשחקים בשכונת חזון איש ורחוב   טיפול שורש .4

 

תרשם כי המגרשים ילה  ניתן  .זורם באלאחרונה בוצעו מספר סיורי  -  יהודה ברונר

. ברור לנו כי השימוש בגנים אלה הם מעבר נמצאים בתת תחזוקה וניראים בלויים

ן  תיקוני בטיחות יש לתק  .את בשל אופי השכונהות וז למקדם שימוש בשכונות אחר

 לאלתר. 
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 : הצעת החלטה 

המועצה   גנים  ראש  לשיקום  תוכנית  המועצה  למליאת  אלה  יציג  לא  ציבוריים  עד 

 .  1.1.2021ביצוע השיקום יחל לא יאוחר מתאריך . 13.10.2020תאריך  יאוחר מ 

 

נה הצללה באופן לא נכון ותקנאמר שיהיה תב"ר. המספר שנים שכבר  –אריה פולק 

 ל רשת ההצללה והרשת נקרעה.ולכן ילדים מטפסים ע

יידית צריך במ  חייבת לטפל בגנים.  8אקונומית  -ברמה סוציוישוב    –תמי ברששת  

 ת המתקנים המסוכנים. להסיר א 

 .₪  850,000היקף כספי של בכבר תוכנית, צריך לממן יש  – אריה פולק

 

 : מתוקנת הצעת החלטה

גנים  ועצה  ראש המ תוכנית לשיקום  בוריים אלה עד צייציג למליאת המועצה 

מתאריך   יאוחר  מתאריך    ,13.10.2020לא  יאוחר  לא  יחל  השיקום  ביצוע 

1.1.2021.   

 קנו מיידית. יתו  יים בטיחותייםליקו

 

 החלטה: 

 פה אחד.ת מאושר הצעת ההחלטה  

 

 . קורונהץ מוסדות חינוך והערכות להמשך שנת לימודים בצל השיפוצי קי .5

  

בנוסף   .יץשיפוצי קלצורך  ₪יון מל  1.1 -כ ע"ס שרה תב״ר המועצה אי -צילה רשף 

 . הסגר המתוכנן וםערך להפעלת מערכת החינוך עם סייהמועצה צריכה לה

 

 : תציג במהלך הדיון   לת מחלקת חינוךמנה

 .ץתכנון מול ביצוע של כלל השיפוצים שתוכננו להתקיים במסגרת שיפוצי קי .א

)  וסדות חינוך למימוש מתווה לימודים מקסימאלי בבתיפערים במ .ב ימי   4הספר 

  .(לימוד 

 

 .ץטוס ההוצאה מתב״ר שיפוצי קיאגזבר המועצה יציג את סט 

 

 : לטה החהצעת 

ת  לתכ המועצה  מעקב  נס  אוקטובר  ישיבת  חודש  חגבמהלך  אחרי  המאוחר    )לכל 

, הישיבה  (לימודיםימי    4)  כפי שהמועצה התחייבה  בו יוצגו מתווי הלימודיםסוכות(  

 .  ורונהת סגר הקתתכנס בזום/פיזי בהתאם להתפתחו 

 

 החלטה: 

 הצעת ההחלטה מאושרת פה אחד.
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 .הרחבת בית העלמין .6

 

הורד מסדר היום ע״י ראש הרשות  . הנושא  שנים  5ני  ושא זה עלה לפנ  -צילה רשף  

ספיקה שנים  4לפני   לאור  וזאת  השעה  צורך  הוא  העלמין  בית  בהרחבת  הצורך   .  

 . שנתייםמוגבלת בבית העלמין לתקופה מוגבלת של עד שנה וחצי 

מומלץ לשקול החלפה ע״ב שטח    .בעבר נשקלה אפשרות החלפת שטחים עם המל״ת

מהנדס המועצה וראש המועצה יציגו   .59ק מחלקה  חל  11308גוש  ל  אל מו בדורות  

 מצב מעודכנת. תמונת

 

 

 : הצעת החלטה 

( את  13.10.2020  -ההבא )עד לא יאוחר מהמועצה תבחן ותציג למליאה בדיון  

 במטרה להרחיב את בית העלמין. טחים עם המל״ת  שה החלפת  נושא

 

 החלטה: 

 הצעת ההחלטה מאושרת פה אחד.

 

 .רונהכז .7

 

, לא בוצע  וחה לציבור, שום הודעה לא דויוצאת לדרך  שכונת זכרונה  -שף  צילה ר

לכלל   בהשוואשיתוף  וזאת  להתנגדות  קריאה  אף  אחרים הציבור,  לפרויקטים  ה 

גבעת עדן, דורות, עדן דרש מהציבור להגיש התנגדויות )שמורה,  עליהם דווח ואף נ

ועו זכרונה היא אירוע שובר ד רפה. ש ד( שהמועצה הגישה התנגדות מאואין  כונת 

   שיוויון בפיתוח המושבה.

 

 : הצעת החלטה 

 . 1.11.21-הלא יאוחר מויוצג לציבור בישיבת המליאה הבאה  פרויקט זכרונה

 

 

 החלטה: 

 ת ההחלטה מאושרת פה אחד.הצע

 

 
 שם: דני ביתן ר

 ןדני בית                            צילה רשף                                                 

 עצה המומזכיר מועצה                        חברת                                             

 ועצה המי העתק: חבר

 נוכחים           

 ים, חיפה גב' רוממה תמאם, קצינת מחוז, משרד הפנ          

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


