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 20/71 – 61פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר  
 

 בחדר הישיבות.  ד' בתשרי תשפ"א 22.9.20 -התקיימה ביום שלישי ה
 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        : משתתפים

 מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  

 המועצה סגן ראש  מר צחי ברוך  

 ועצה ת מ רבח ון מנה סלוגב' פני 

 מועצה    תחבר                   ת לאופרימשכ גב' 

 חבר מועצה   מר בועז יגר                         

 חברת מועצה  גב' צילה רשף 

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

 חבר מועצה  יהודה ברונר מר  

  חבר מועצה  אריה פולק מר  
 צה ר מוע בח   מר דודו ברנס

 צה מוערת בח   שתרשבתמי  'גב 

 חבר מועצה                      מר מאיר ליאני        

   

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 גזבר המועצה  מר אבי הוסמן  

 מועצה מהנדס ה מר אהרן דינור  
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 סדר יום:

 

 קב.עי ןמית זכרומקוניה עצמאית למועצה ההקמת ועדה לתכנון וב  .1

 

  מסדר היום.את הנושא להוריד בשלב זה מבקש  –זיו דשא 

רשף   המלסיון  י הנ  –צילה  ישיבת  את  שעבר  בשבוע  מהווה  לבטל  של  יאה  גסה  רמיסה 

אי.  הדמוקרטיה מליאה  ישיבת  רשות  נוביטול  ראש  של  החוקית  כבר  נקלענו  .  בסמכותו 

ז כי על ראש המועצה  המחומונה על  ה דומה בה הכריע סגן המלסיטואצי  2017בעבר בשנת  

ישיבת  לקיים   עפ״י  האת  לבטשנשלח  זימון  המליאה  חוקי  אישור  לראש מציגה    . להואין 

  ₪   12,500מייל התכתבות עם עו״ד אילן סופר אשר מבקש מראש המועצה לשלם  המועצה  

 . מנהל המחוז זכתה לרוח גבית מ משפטית שלא ות דעתשכר טרחה בגין כתיבת חו 

 . רות שהזמנתיכמו חוות דעת משפטיות אח   ולמה מכיסי הפרטית שהדע חוות  –זיו דשא 

 

   .זורים המסומנים בכחול לבןהמושבה באלאי לגמ חניה חינם .2

 

בנושא, בשלב זה  ת מקדימה  נדרשת עבוד   מסדר היום.את הנושא  להוריד  מבקש    –זיו דשא  

 ההחלטה שהתקבלה בתוקף.

ברוך   הגמלאים    לציין מבקש    –צחי  נושא  בטיפכי  ואנמצא  עדיין  ול שלי  תוכנית  ני  מעבד 

 יעלה לדיון בישיבה הקודמת. הנושא לא פיתי שבבידוד, צי בדה ששהייתיהעולאור . כוללת

מדגיש שלכל חבר מועצה  ו  להתייחס לנושא כפי שעלה לדיון במליאהמבקש    –מאיר ליאני  

 וקת תחז וכלה בכספים בהחל  ,בי המושבהלטפל בכל נושא שקשור לתוש הזכותקיימת נבחר 

ה ולאור  מעמיק  דיון  התקיים  נבחרנו.  כך  לשם  שמעובדכבישים,  רה  בהיקף  של  דובר  חב 

גמלאים אני הדגשתי שחובה עלינו כנבחרי ציבור לסייג את הצעת החלטה כאשר בסופו של 

תן לעמוד  ינהתקבלה הצעתי להעניק לבעלי תעודת אזרח ותיק שעה נוספת לחניה חינם. דיון 

לפיכך מ ולא תאשר תאת ההצעה  בקש לאשר  בכך.  עם הגמלאים  לכך שמגרשי   ביאיטיב 

 .פגע בבעלי העסקיםייסתמו והדבר יהחניה 

 

 קורונה.  –  ת להנחת "נזקק"נוהל הגשת בקשו  .3

 

דשא   המשפטיות  היו  –זיו  לסוגיות  להתייחס  יכול  לא  ולכן  בבידוד  נמצא  המשפטי  עץ 

שהתקבלהחשבה התייחס לטה  הכרח.  להורימבית.  ותו  הקש  מסדר  כאשר ם  ויד  ולדון 

 . הבשבוע שעבר תקפהחלטה שהתקבלה  ה הב ז בשל  היועמ"ש יהיה נוכח.

ואנונו  מא כי    –יר  לציין  עקב  הועדת  ובמבקש  פניה  לכל  התייחסות  יש  מצב ההנחות 

 .  כלכלי

תת  אמור לווחה אשר  ר לבחון את מנגנון הסיוע במסגרת מחלקת הממליץ    –מאיר ליאני  

 ון לנושא. פתר

 

 היום הנושא יורד מסדר

 

 ון ודודו ברנס עוזבים את הישיבה. סלומ פנינה •
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 ציבור  תיהטעי .4

 

 לא מבין את ההחלטה שהתקבלה.   –זיו דשא 

רשף   נכונהועלו  שלך  בסרטון    –צילה  לא  לנתונים  הקשור  בכל  המועצה ים    גרעון 

 . 2016בשנת 

  זו התקופה   .2016הדו"ח החציוני לשנת    הנתונים בסרטון משקפים את  –  זיו דשא

 -, כניסה לתפקיד ב21.06.2016  -בחירות היו ב)  ראש המועצה  תפקידל   נסתינכ  בא

בא" הדו,  (13.07.2016 נמצא  הקובע  המועצה  ח  מלאהבשקיפתר  מצוין  ו  ות 

החציוני   הדו"ח  פי  שעל  יוני  במפורש  על    2016לחודש  הגרעון    -כעומד 

 . צוין בדיוקוהכל כתוב בדו"ח עצמו וזה מה ש ₪  64,000,000

בכלל ולצילה רשף, ומקריא את את הדו"ח החציוני לחברי המליאה מציג  –ר בועז יג

 אשר משקף את דברי ראש המועצה בסרטון. 2016נתוני הדו"ח החציוני לשנת 

הדבר   וגרעון שוטף  ברטצ מ  גרעוןהמושגים  את  ציבור  צריך להסביר ל –מאיר ליאני  

   .צר אי הבנותימי

 

 החלטה: 

משכית   דשא,זיו  - בנושא 16/20במליאה מספר  הלבבעד לבטל את ההחלטה שהתק

 ברוך.  צחייגר, בועז ואנונו, מאיר לאופר, 

 ליאני. מאירברונר, יהודה ברששת, תמי ילי, איקרן רשף, ה צילפולק, ה ארי -נגד 

 

 סרטון. צה להסיר את ה את דוברת המוע מנחה  –זיו דשא 

 

 .תרו דורשי המשחקים בשכונת חזון איש ורחוב מגב  טיפול שורש .5

 

ממחלקת  ביקשתי  הנושא הנדון נעשתה עבודת מזה מספר חודשים.  סביב    –זיו דשא  

לה איכות   תוכנית  סביבה  מקיפהכין  ברח   השיקום  דוה  בולשצ"פ   וחברי רות,  זית 

וברנס מכותביהמוע זה עוד מחודצה פולק  תהליכי  יש    .30.06.2020ש  ם על מייל 

ות  וגמאיש דכין מפרט למכרז,  הל על מנת  לכלה  למשק וכ   פניה לחברה   ה כולל  עבוד

ה  משחקתקני  למ  את  למליאה  )מציג  המדוגמאות  מוצעים  השונים   חקשלמתחמי 

  ופירוט של אזורי מתקנים. במרחב השצ"פ(

  ש י  ,ושאאני לא נגד הנמקור תקציבי.    נדרש  הלכל החלטו   ₪אלף    650-כ  יםנדרש

נצ  כפי  לקהילה  מחויבותלי   )  ולחןיב שסבה  יגישיודעים  ו יהראהמליאה  דודו  פולק 

 . החרדית נענית הוכל פניה למען הקהיל ברנס(

 פרט .  ריםלטובת גן במסילת יש  משאבים  קול קורא לגיוס  15.7.20-הגשנו בבנוסף  

פול  טי, גינות קהילתיות    עושה פעילות רבה בקהילה  לאיכות הסביבה    ההמחלק  ךלכ

מרחב בטיפוח  סיוע  הסביבתי    בפודסט,  ועבבניני  המתחם  הביצוע  .  ודמגורים  של 

 .בהתאם ליתרות בקרנות המועצהיהיה 
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צריך לפעול  ו  שדורשים התייחסות ושיקוםגני משחק נוספים  ישנם    –אנונו  ר ומאי

 . תסדרי עדיפועל פי 

נדרש מקום   .מצב מביש  שקףסרטון שמ  יהראיתבישיבה הקודמת,    –יהודה ברונר  

בודדים   שקליםבאלפי  במצב נוראי,    . התחזוקהוב  לו לשחקכ ויילדים  בטוח ונינוח ש

במקום   הצללות   ןניתן להתקי  ני מבין שבשלב זה לאא.  שפר את המצב הקייםניתן ל

 . תאובייקטיביו בות מסי

ליאני   הקשור    –מאיר  הפרטיבכל  השטחים   לשטח  בכל  שנוהגים  כפי  לנהוג  יש 

ה  ו הפרטים  היות  בטיחותי.  מפגע  פרטיבמדובר  מהווים  על  ,שטח    המועצה   חובה 

הת לבעלים  לשלוח  שנקבע, ראה  במועד  יטופל  ולא  היה  במפגע.  שיטפלו  מנת  על 

הילדים בטיחות  על  לשמור  המועצה  על  לתיקו  חובה  משאבים  הפניית  ידי  ן  על 

ולחייב    המפגעים ולמנוע סיכון מיותר מהילדים המשחקים במגרש בלתי בטיחותי זה

הבעלים סיואת  לקיים  רצוי  עם.  משותף  ע  ר  הביצוע  תוכנית  גורמי  להציג  מנת  ל 

ומוסדרת.מ ב  ובנית  הילדים  זכאים  באחריות  בנוסף  בטיחותיים  לגנים  סביבה 

 ת ראש המועצה להקצאת משאבים לנושא.המועצה. נבקש את תשוב 

בעיה קיימת  אבל  לקדם את הנושא  רצון טוב  יש  אני מודע לעובדה ש  –אריה פולק  

 .  קה שוטפתזות גם תחש רדעדיפויות. נה בסדר

בר המתקניםובמקביל לשיק  –שת  שתמי  הפיזי של  הקהילה עבודה  נדרשת    ם  מול 

 .במקום לשמר את ההשקעות שיעשו כדי

, האם מדובר בשטח  ן אישחזובגן  ל הס ש מבקש להבין את הסטאטו  –י  מאיר ליאנ

 ? עודו בניהישיטי פר

דשא   לפ בשמדובר    –זיו  מה שקשור  כל  המשחק"פ.  למולים  גן  קשור  לא ו עצה  א 

ו.  ללטפ   הבסמכות  בבעלות  המל"תהשטח  אבאחריות  לתקן  מבקש  הה .  חלטה ת 

 בר בשטח פרטי. מדוהיות וחזון איש גן בדרישה לטפל בלהוציא שהתקבלה ו 

הבטיחותיות, את הבעיות  דוק  המועצה תב  ,אישחזון  בכל הקשור ל  –יהודה ברונר  

 חותי.  מפגע בטיל להסיר כ  ים. חייביםלבפני הבע ותתריע

 

 את ההחלטות הבאות: אשר דמת ולההחלטה הקוביטול מבקש לאשר את  –זיו 

תוך יאה  מלהלאישור  . התב"ר יובא  הזיתברחוב  פ  "שצשיקום התב"ר לקידום   .א

 . חודשיים שלושה

 טיפול מיידי במפגעי בטיחות. .ב

ידה במ,  בטיחותמפגעי הבדרישה לטפל בזון איש  לבעל השטח בחהמועצה תפנה   .ג

משפטית  תהמועצה  יטופלו,  א  ול מבחינה  אתבדוק  לבצע  ניתן  העבודות   באם 

 .חייב את הבעליםול 

 

 החלטה: 

 .מאיר ליאני ברוך, צחי  ,יגר , בועז ואנונו  מאירלאופר, משכית דשא, זיו  –בעד 

 .פולקברששת, אריה תמי ברונר,  יהודה רשף,  צילהאיילי, רן ק –נגד 
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 . קורונהבצל הלימודים להמשך שנת  ערכות ך והת חינו ץ מוסדוקי שיפוצי .6

 

 . לישיבהאן לא יכלה להגיע היות ומרים פאנוי מסדר היום  מבקש להוריד –זיו דשא 

עלת תוכנית הלימודים לא רלוונטית היות והיא  ההחלטה שהתקבלה לגבי הפ  -בועז יגר  

 ע שעבר.פועלת ללא קשר להחלטה שהתקבלה בשבו

ימי    4ות  פח לכך שילמדו    הלימודים  ינוי מערכתכת לשהמועצה המקומית נער   -בועז יגר  

ויום אחד לפחות למידה מרחוקה בבית  בשבוע  לימוד   זה נעשה בתיאום  ספר  עם . צעד 

שלא מן  בישיבה  שהתקבלה  מליאה  ה החלטת  ל   קשרא  לל וצוותי החינוך של בתי הספר  

  .בנושא מנייןה

 

 הנושא יורד מסדר היום

 

 .הרחבת בית העלמין .7

 

 .שהתקבלה את ההחלטה צריך לשנותן לכ  יל משפטיפו בטנמצא הנושא  –זיו דשא 

לקבל החלטה מציע  .  דורותרחוב  הבנייה ב  סוגייתלשלי    תוהתנגדקיימת    –מאיר ליאני  

ועד  ו אשר שייך ל  הצפוני המקביל לרחוב הגרנות  חלקלהרחיב את שטח בית העלמין ב

ה  ד שלושם ע יימציע למנות צוות של שנלציבור ולכן אני  . מדובר בנושא רגיש  החקלאי

הועד החקלאי ולהגיע להסכמות  על מנת לנהל מו"מ מול    רוף המהנדסרי מועצה בציחב

המליאה.   בפני  כהמלצה  יובאו  הקבורהיגמרש  צפוי  שנהכבעוד  אשר  מקומות  לגבי ו   .

צריך לזכור שמדובר באזור המיועד לבנייה לפי תב"ע    בית העלמיןדרומי של  החלק  ה

 הפרויקט.  לכלתנגדות  ה ם קיימתנוכחית גם א

  צריך. יחד עם זאת  נה לקבורהלתת מענה  היבית העלמין  הרחבת  טרת  מ  –צילה רשף  

 לופי שטחים.. לכן מומלץ לבצע חימקוםב רות לצמצם את פרויקט הבניהלבדוק אפש

 . ותלהפקיע במקום להחליף קרקע ניתן    –משכית לאופר 

 

 :הבאהטה את ההחלאת ההחלטה שהתקבלה ולקבל  לשנות מבקש  –דשא זיו 

והיועאלימאיר    ואנונו,מאיר  שיכלול את    מנה צוותצה תהמוע מ"ש  ני, מהנדס המועצה 

 . מין מהצד הצפוניעל מנת לבחון אפשרות להרחיב את בית העל

 

 ליאני.  אירמברוך, צחי יגר, בועז לאופר, משכית ואנונו, מאיר דשא, זיו  –ההצעה בעד 

 

 שאר חברי המועצה לא הצביעו.

 

 ישיבה. את ה  ביםעוזאיילי רן וקבר ששת  תמירשף, צילה  •
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 .ונהרכז .8

 

פברוארתכנון  ל בוועדת  שנערך    בדיון  –זיו דשא   פי  ,בסוף  הן   התקבלו החלטות שעל 

ה להגיש  לוועדה  הוחלט  אושרה   .זיתהמחותנגדויות  לתוכנית  תכנון    ה התנגדות  בוועדת 

 . וגם במליאה

ברור ,  ותהפרטי  קרקעהעות  הפקתשובה בכל נושא    קיבלתיהיום לא  עד    –אני  מאיר לי

ייתה  ה  , מהמבקש לקבל הסבריםגובה.  היה בניה לקעות כך גם תל שירבו הפכ כשלכל  

לקבלת היח  הנוסחה  להפקעדימספר  בהתייחס  במקום  שייבנו  בעבר. ות  שבוצעו   ות 

על מנת    עדת התכנון לקבל תשובות על שינויים בשטחוו ראש המועצה יפנה למבקש ש

  .להציגם בפני חברי המליאה

התוכנית    ת השינויים. ת שקבע את הדברים וא יכל התוכני אדרלפנות ל צריך    –זיו דשא  

 . במליאהתוצג 
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