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 20/81 – 16פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  

 

 .ה בתיכון המושבהרחבב א"פתש תשרי ב כ"ה 13.10.2020 -התקיימה ביום שלישי ה

 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים:  

 מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  

 מועצה סגן ראש ה   צחי ברוךמר  

 חבר מועצה                    מר בועז יגר        

 חברת מועצה  ףלה רשגב' צי 

 חבר מועצה   מר מאיר ליאני                           

 מועצה    תחבר                   ת לאופרימשכ גב' 

 חברת מועצה  גב' תמי ברששת  

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

  חבר מועצה  יהודה ברונר מר  
 עצה מו חבר   מר דודו ברנס

 מועצה  תחבר ה סלומון פנינ גב' 

   

 חבר מועצה  אריה פולק מר  חסר: 

   

 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.  •

 

 

 לסדר:  ותהצע

 ליאני מאיר  – קבכרון יע מבני טיפות חלב בז  •

 מאיר ליאני  - קבבניין המועצה המקומית זכרון יע •

 ר ליאני מאי – מתקני ספורט בגן ציבורי רמת צבי •

 ה רשף ציל  –ייעוץ משפטי  •
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 סדר יום:

 בודות ניקוז.הסבת תב"ר לטובת ביצוע ע₪  50,000ע"ס  1612תב"ר   .1

והתק  72,000ע"ס    2016תב"ר   .2 כבישים  סימון  עבור  בטי₪  לשנת    חותני 

2019. 

₪ עבור הכשרת חדרי טיפול  348,000-₪ ל  115,000-ב  1815ת תב"ר דלהג .3

 במרכז למשפחה. 

₪   179,622, הסבת יתרה בסך  2018שיקום נזקי סופה ינואר    -  1808תב"ר   .4

 לנזקי סופה עתידיים.  

 . 1524,1715,1902,1627,1909ירת תב"רים  גס .5

רח' ומשרד בחם התפעול  ץ במת₪, עבודות שיפו  85,000ע"ס    2017תב"ר   .6

  .הנדיב

  לם ספורט בי"ס החורש.או  - ₪ 85,000ע"ס  2011הגדלת תב"ר   .7

דיגיטלית    1.46ע"ס    2018תב"ר   .8 והצטיידות  תקשוב  קורא  קול   ₪  –מליון 

 מימון משרד החינוך. 91%

 ן מורשי חתימה גני ילדים.עדכו .9

 הקמת ועדה לתכנון ובניה עצמאית.  .10

 ם.חוק עזר קמיני -עדכון  .11

קורונה  ק"נזק  חתהנהגשת    הלנו .12 מיום   –"  מליאה  להחלטת  יועמ"ש  הערות 

15.9.20 . 

 מליאה. לחברי הלק ר חו קלס  –חב"ד   –אישור הקצאת קרקע/מבנה  .13

 תוכנית זכרונה  -אישור המליאה להגשת ערר למועצה הארצית  .14
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 30.9.20 –  1.9.20ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום  

צוק משה, פרידמן צבי, לוי ציונה, זימרוני רות, כהן כו חווה, עמר לוי, בואנז   ד,מו דוח  בן

 . למה, וינטר אירנה קטה, גנסור יאן, יעקב דינה, וגנר מיה, בודג חנהשמעון, דנקה ש

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

 

 

 

 * דיווחי ראש המועצה 

 

  .ותמתחם דורעדכונים בנושא  •

   בישוב. ורונהאטוס קסטדיווח  •

 אורן מר חיים. ומנהל גינון , מיקי חדד,דשים, מנהל תפעולמנהלים ח 2נקלטו   •

 

 . 16/20פרוטוקול  ו 15/20, 14/20קול  לפרוטו  אין הערות •

 

 

 הצעות לסדר: 

 

 מאיר ליאני – יעקב ןטיפות חלב בזכרו מבני •

 

 . תמיקוהרשות המ מבני טיפות החלב ותחזוקתן הן באחריות  .1

 אה, מראה כי רמת התחזוקה ירודה.שווקדושי ה נווה שרת אלו,י תחנות סיור בשת .2

 תה. מבנים אשר מטפלים בפעוטות רכים חייב התייחסות נאו .3

 

 : הצעת החלטה 

 לטיפול תחזוקתי המתאים ליחס הנדרש לתינוקות.  דיאבים באופן מייהמועצה תקצה מש

 

 החלטה: 

 .יוםהר לסד את הנושא   הוסיףמאושר פה אחד ל

 

ל החלבש מסיור    –יאני  מאיר  בטיפות  שרת,ערכתי  ובנוה  השואה  בקדושי  כי    נמצא  , 

ישנן בעיות בטיחותיות שאינן   .כנדרש  ולטפל בהם  תינוקותלקלוט    יםראוימות אינם  המקו

שנה לא נמצא לנכון להתייחס כראוי לילדים בגיל הרך. לפיכך    15מציין כי  סובלות דיחוי.  

חבר שכל  סיבה  האין  ימליי  תקאה  מתוך  התקציב  וימצא  הבקשה  את  המועצה צ אשרו  יב 

אין תחזוקת טיפות החלב והוא ציין שפניתי לניר שליו לשאול באם יש תקציב ל   דם.קובה

 .תב"ר אמצעותים בטופלם כגון תחזוקה מנושאיסעיף תקציבי בתקציב שוטף אולם 
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דשא   האחרמוד  –זיו  זאת  עם  יחד  החלב,  טיפות  למצב  הבריאו  יא שלה  יותעים  ת  משרד 

נדרשת עבודה מקדימה בעלויות.  וכבר פנינו אליהם בדרישה לתקציב על מנת שישתתפו  

   .כדי לתחום את העלויותשל בחינת עלויות שיפוץ 

 . החשבוןאת להם ח  לשפץ ולשלוצריך אם זה באחריות משרד הבריאות,  –יהודה ברונר 

שצריכים    2020בתקציב  .  מספקת  ותקבל התייחס ך לא מהגיל הרנושא    –משכית לאופר  

למשרה  לאשר,   תקציבי  סעיף  רכז  יש  הצר   נושא ל עבור  את  האלהכשילמד  בגילאים   ים 

 . לרבות טיפות החלב

זמן ההנדסה בפרהתפעול ולקבל החלטה שתיעשה בדיקה על ידי מח'  מציע    –זיו דשא   ק 

גם    3  דע  של זו  בתקופה  הבריאותיחודשים.  משרד  ידי  על  תשובות  גיבדת  . ינתנו  ם  ק 

הח   אופציית טיפות  שתי  י  לב.איחוד  שניתן  השוטף  מבוצע  ככל  במידה   ,2020התקציב 

 . מובן שתינתן עדיפות לנושאי בטיחותכ יאושר.ו

 .במקום יערך סיור עם מנהל התפעולמחר  –  ואנונומאיר 

 

 החלטה: 

 . מאושרת פה אחד גשהשהוחלטה ההת הצע

 

 ני.ליא ראימ – יעקב ןוית זכרעצה המקומבניין המו

 

 ועצה נבנה בשנות השבעים בהתאם לצורכי המושבה של אותן שנים.ן המבניי .1

שנים מאז בנייתו, חלו שינויים רבים דמוגרפית ובשירותים שעל  50-במהלך כ .2

 המועצה להעניק לאזרח. 

פר רב חדרים צפופים, מס ות בתנאים לא סבירים, ים לתת שירהמועצה נדרשי בדעו .3

 ועוד. במסדרונות ודהעב של עובדים בחדר, חללי

 אנו כחברי מועצה דורשים מידי חודש תפוקות למען כלל התושבים. .4

 

 : הצעת החלטה 

דם בים על פי החוקים והתקנות, יש לפעול בהקעל מנת להתאים את צורכי המושבה המחוי

 וי ומכבד.ם לבניית מבני מועצה ראן שטח מתאיאיתור ותיכנול

 
 לטה: חה

 .ר יוםד סל  אשהנואת  הוסיףמאושר פה אחד ל

 

לי לעובדים משרדים ראוייםכאשר    –אני  מאיר  נותנים  אמורות  ועמדות עבודה אשר    לא 

יעקב   ןלא מכובד שמועצה מקומית זכרו  נפגע ולא באשמת העובד.השירות    פרטיותלספק  

לפיכך ובהתייחס לעובדה    .וחשופים לכל עובר ושב  עובדים במסדרונות מצב בו  מאפשרת  

מן הראוי להתחיל בתכנון מבנה ראוי כבר לפני    תושבים,  25,000  -ה כמוניעקב  שזכרון  

ת מבני ראוי לעובדים צורך  שנים, מוטב מאוחר מאשר בכלל לא. על כן יש לראות בהקמ

צריך להקים צוות להקמת    .נפגעת  חלאזרהשירות  רמת  .  דחוף לא פחות מכל שירות אחר

 מבנה. 
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שכך עובדים  אני מתבייש  ,  יריםלא סב  םאינבתעובדים  במועצה  ים  עובדה  –יהודה ברונר  

 עובדי מועצה.  

 הל יהיו במצב שמכבד את התושב.צריך לדאוג שמשרדים שמקבלים ק –קרן איילי 

,  את בלובי הכניסה למבנהז וניתן לראות    פעלה רבות לשינוי חזותי  שחםיעל    –זיו דשא  

ששופצו   תאי  ראשון  בקומבשלב  ובהמשך  ה  רותים  קומאחת  פועלים   פת.ס נו   התשופץ 

ין  ולמחלקת הפיקוח, יאפשר לרווח את המשרדים בבנילמחלקת הרווחה  חדש  ות מבנה  לבנ

ח  המועצה. המפרויקט  חדש  בהושצרות  שטח  לאתר  כרגע  צורך  אין  זה,  בשלב  , מתעכב 

 .שאבים מיותריםולהוציא מ

.  בילוהקים צוות מ לו וצריך כבר להתחיל להתארגן  רב  זמן  ורך  אמבנה בניית    –מאיר ליאני 

לתת  הנוכחי  בניין  ה יוכל  ל לא  ר  תושבים  40,000-שירות  הלא  בשל   וקחבעתיד  ולו 

 . שנים 10ה תוך מום למושבהעובדה שתוכנית המתאר הכוללנית צופה שזהו מספר המיני

 המועצה.  בור שלהצי מבניכלל ל ב שוטף בכל הקשור קמענדרש   –צילה רשף 

 צביע.להמבקש  –זיו דשא 

 

ההחלטה הצעת  איילי,  -  בעד  קרן  ברששת,  תמי  ברנס,  דודו  רשף,  צילה  ברונר,    יהודה 

 . מאיר ליאני

 סלומון.   ינהוך, פנצחי ברדשא, מאיר ואנונו, משכית לאופר, בועז יגר, זיו  –נגד 

 

 ת. מאושרלא הצעת ההחלטה 

 

 ר ליאני מאי – צבייבורי רמת מתקני ספורט בגן צ •

 

 . צה לאחר הזנחה בת שנים רבותעומי ה "נה עצבי מטופל לאחרו הגן הציבורי ברמת .1

 .יש להעשיר את הגן במתקנים ,לאפשר מגוון פעילויות כנדרש מגן ציבורי על מנת .2

 . ורטי ספמתקנם הם יבוקשים המהמתקנה שערכתי לאור בדיק .3

 

 : הצעת החלטה 

במסגרת תקציב  סנש אלי כהן די רמת צבי במתחם חנה לרווחת יל מתקני ספורט 6 להתקין 

2020. 

 

 : החלטה

מאיר   איילי,  ןרק  ,תש שרב  ימת  ,סנרב  ו דוד  ,ףשר  הליצ  ,רנורב  ה דוהי  -לעלות לדיון  בעד  

 . נינה סלומוןוך, פבר  צחידשא, מאיר ואנונו, משכית לאופר, זיו , ליאני

 יגר.בועז  –נמנע  

 

 ם. סדר היואת הנושא ל הוסיףמאושר ל
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התקין מתקני  ב לחשו, הקורונה משתלטת על חיינושכחית הנו פה ו קבת –מאיר ליאני 

 . תושבים ובעיקר לבני נוערעל מנת לאפשר פעילות ספורטיבית ל בגנים ציבוריים  ספורט

 שוטף.התקציב מסגרת הב 2021ציב לתקצב בתקעלויות בשטח, בעד נבדקו  –זיו דשא 

 לתקן את הצעת ההחלטה.מבקש   –מאיר ליאני 

 

 : מתוקנת הצעת החלטה

במתחם חנה סנש אלי כהן במסגרת תקציב  רמת צבי  יילד ווחתפורט לרמתקני ס  4 להתקין

2021. 

שכית  דשא, מאיר ואנונו, מזיו  ,  מאיר ליאנידודו ברנס, תמי ברששת,  יהודה ברונר,    -  בעד

 יגר.בועז , צחי ברוך, פנינה סלומוןר, לאופ

 י.איילן רקרשף, ילה צ -לא הצביעו 

 

 מאושרת. המתוקנת הצעת ההחלטה 

 

 

 רשף לה צי –י וץ משפטעי •

 

התבטא ראש המועצה כי הוא מוציא מכספו הפרטי סכומי בדיון המליאה האחרון  .1

 .שאים ציבורייםלייעוץ משפטי בנורבים כסף 

 

ישיבה שלא מן המניין באמצעות ייעוץ לבטל כינוס ון יסי מקרים היה נמה אחד .2

 . ₪ 12,500 -עמד במבחן החוק ועלותו הסתכמה בכ  משפטי שלא

 

 :  חלטה ת ההצע

ימים את ההוצאות הכספיות אשר בוצעו על ידו ומטעמו   7ועצה יציג תוך  המ ראש

על אשר ביצע שפטי עוץ מייעבור תשלום  לקבלה עבנושאים ציבורים כמוכן יציג 

. רשימת  נייןבנושא ביטול ישיבת מליאה שלא מן המ ₪  12,500ומטעמו בסך   ידו

 2016ם יולי השני ת ביןורם בהתקשיתה איתיה משרדי עורכי דין אשר המועצה

 . מועצהה תועבר לחברי ועד היום 

 

 החלטה: 

   , קרן איילי,יהודה ברונר, צילה רשף, דודו ברנס, תמי ברששת  -בעד לעלות לסדר היום  

 . יאניר למאי

 צחי ברוך, פנינה סלומון. דשא, מאיר ואנונו, משכית לאופר, בועז יגר, זיו  –נגד 

 

 יוןלה לדלא עויום  ההצעה לסדר

 

 וצאת מהישיבה. רשף יצילה  •
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 סדר היום:

 

 .צוע עבודות ניקוזהסבת תב"ר לטובת בי₪  50,000ע"ס  1612תב"ר   .1

 

ד ה להסב    מבקש  –ינור  אהרן  לתאת  ניקוז  ב"ר  עבודות  ביצוע  לקראת  ת  דחופו טובת 

   החורף.

ליא במהאם    –ני  מאיר  לטפל  כוונה  תיש  למעין  הנשפכים  ניקוז  וגו בשי  את  רפים  י 

 עלה כהצעה לסדר לפני שנה ולא זכה להתייחסות.  וזאת היות והנושאהקרקע לעיבוד 

אשר   הת שונעדיפו   סדר  להיות  , צריךהשתמש בכספים אלהנכון ל לא    –יהודה ברונר  

 . רותדורחוב ב ת המשחקיםלטפל בגינאפשר י

דשא   ניקוז מדובר    –זיו  בטיחות    בבעיות  לבעיות  חייםכ המסשגורמות  ניתן    לא  .נות 

 .בפתח  ורףחוה היות  לדחות

 

 החלטה: 

ואנונו,  זיו    -בעד   מאיר דודו ברנס, תמי ברששת, קרן איילי,  צחי ברוך,  דשא, מאיר 

 פנינה סלומון. משכית לאופר, בועז יגר, , ליאני

  רונר.ב היהוד –נגד 

 

 .ביצוע עבודות ניקוז עבור  ₪ 50,000ע"ס  1612תב"ר  את   להסב רמאוש

 

 ישיבה.ל מצטרפתצילה רשף  •

 

כביש  72,000ע"ס    2016תב"ר   .2 סימון  עבור  וה ₪  לשנת    בטיחותני  ק תים 

2019. 

 

על מנת  המליאה  אישור  את  , מבקש  שרד התחבורההתקבלה הרשאה ממ  –  אהרן דינור

 . ורהל ועדת תחבות ש ל החלטעלהוציא לפו

ל  יביםמחו  –  ליאנייר  אמ ורי  צבוע מעב פעמיים בשנה   בזה.   תלא עומד  המועצהחציה 

שר לילדים לחצות  לאפו בהם ישנה סכנה לילדים    ת למקומותלתת עדיפו ודורש    מבקש

במקומות כגון בתי ספר, גני ילדים ובכלל זה מוסדות חינוך ומוסדות המשרתים   בבטחה

כגון פוספורט גם   ומחזיק מספר שניםד יותר  בע שהוא עמיצב. יש להשתמש  קשישים

 . אם הצבע יקר יותר

 

 החלטה: 

מזיו    -בעד   וא דשא,  מאיר רן איילי,  רנס, תמי ברששת, קו בדוד ,  ברוךצחי  נונו,  איר 

 ., צילה רשףפנינה סלומוןמשכית לאופר, בועז יגר, , ליאני

  רונר.ב יהודה –נגד 

 

כבישיור  עב  ₪  71,429ע"ס    2016תב"ר    רמאוש והסימון  בטיחות.  ם    70%תקני 

 . נות המועצהר קמ 30%של   יתרה רד התחבורה,במימון מש
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רת חדרי טיפול שר הכ וב₪ ע  348,000-₪ ל  115,000-ב  1815ת תב"ר  דלהג .3

 במרכז למשפחה.

 

לביצוע השיפוץ. מנהלת המחלקה ביקשה    ניםשלבים הראשוה סיימנו את   –אהרן דינור 

 .ה חיצונית ועודביע, צגינון ן ות כגווספפעולות נלבצע 

דשא   הקשור  יירה  באמדובר  מ  –זיו  בכל  בתחום  לתושירות  לשישובית  ולקהילה  ב 

 קת הרווחה.למחלודה  חב עבמריאפשר חתי וכן משפה ההמענ

 במקומות אחרים. דיםם לטפל ברווחת ילשכספים יופנו קודש בקמ –יהודה ברונר 

ל  –ברששת  תמי   לתשומת  לקחת  לדברים  ב  מבקשת  המועצה  בורנר  שיהודה  חברי 

 .לדיםי מענה לאומר. חשוב לתת 

 

 החלטה: 

משכית  ,  מאיר ליאניס, תמי ברששת,  ברנ   דודוצחי ברוך,  אנונו,  דשא, מאיר וזיו    -בעד  

 ., צילה רשףוןסלומ  פנינהלאופר, בועז יגר, 

  רונר.ב יהודה –ד גנ

 איילי. קרן  –נמנעת 

 

כשרת חדרי  ה   רו עב  ₪  348,000  -ל  ₪  115,000  -ב  1815תב"ר  הגדלת    ת רמאוש

 . ועצהמקרנות המ   הלמשפח טיפול במרכז 

 

₪    179,622, הסבת יתרה בסך  2018סופה ינואר    נזקי  שיקום  -   1808"ר  בת .4

 דיים. לנזקי סופה עתי

 

דינור אפש  –  אהרן  במבקש  להשתמש  מנת  רות  על  הכספיות  לסופות יתרות    להיערך 

 . 2021חורף  

סת עצים, ת, קריהחל מקריעת הצללו   סופותנזקים מה  חוויםבכל שנה אנו    -דשא    יוז 

 זה.  מסוגרוע יל אבמקרה שה מידי ן מענתיר הזה י"סחף כבישים ולכן התב

 לדים. ק ליחלהעביר חלק מהכסף לגינות משמבקש  –יהודה ברונר 

 

 החלטה: 

פנינה משכית לאופר, בועז יגר,  ,  מאיר ליאניצחי ברוך,    דשא, מאיר ואנונו,ו  זי  -בעד  

 סלומון.

 .שף, צילה רדודו ברנס, תמי ברששת, רונרב יהודה –נגד 

  .קרן איילי -עת נמנ

 

 . הקרובצפויים בחורף  םיקום נזקילצורך ש 1808ר  תב"יתרת ה את  בלהסר מאוש

 

 

 

 



 9 

 

 

 

 . 1524,1715,1909,1902,1627ירת תב"רים סג .5

 

 רות לקרנות המועצה. ולהעביר את היתהבאים תב"רים ור את מבקש לסג  – סמןאבי הו

 

 קרן יתרה ב סכום תב"ר  נושא  מספר תב"ר 

  ₪  2,454    ₪  1,886,000 קן ם לתי"ם והבאתשידרוג שצפ 1524

  ₪  2,137    ₪ 50,000  םהקמת מרכזי מיחזור וגז  1715

1902 

דרטת שם  לאנ  קיר הנצחה נוסף

   ₪ 19,530    ₪ 55,000  לם עו

    -       ₪ 140,000 הצללה בבי"ס החורש  1909

   ₪ 151,993    ₪ 770,000  בבי"ס קשת  יםקרוואנ 1627

 

 . 1627 הבהרות לגבי תב"רקש מב  –מאיר ליאני 

 שהפרויקט הסתיים.משיב  –  וראהרן דינ

רשף   קרו מבקשת    –צילה  בנושא  הזכות  ביתרת  תב"ר    ( 1627)תב"ר  ואנים  שיוגש 

 ים כפי שהוצגו. עתקציבי לטיפול מידי בגני השעשו מקורוישמש כ

 ציין כי יש להחזיר את הכספים לקרנות.הגזבר  –ז עבו

י  סדר  וברת לקרן.ע היתרה  ,  ב"ר נפרדצריך לפתוח תמשלקים,  גני  לר  תב" עבור    –אבי  

 צה. ראש המועעל ידי  יםבעקעדיפות נ

  

 החלטה: 

 

צחי ברוך, דשא, מאיר ואנונו,  זיו    –והעברת היתרה לקרנות    1524תב"ר  בעד סגירת  

איילי,   קרן  ברששת,  תמי  ברנס,  יגר,  ,  ליאני  מאירדודו  בועז  לאופר,  פנינה  משכית 

 . , צילה רשףסלומון

  ונר.ר ב יהודה –נגד 

 

 שר. מאו

 

צחי ברוך, דשא, מאיר ואנונו,  זיו    –תרה לקרנות  והעברת הי  1715תב"ר  ד סגירת  בע

איילי,  דו קרן  ברששת,  תמי  ברנס,  ליאנידו  יגר,  ,  מאיר  בועז  לאופר,  פנינה  משכית 

 . , צילה רשףסלומון

  רונר.ב יהודה –נגד 

 

 מאושר. 
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צחי ברוך, ונו,  ואנדשא, מאיר  זיו    –והעברת היתרה לקרנות    1902תב"ר  בעד סגירת  

ב תמי  ברנס,  איילי,  דודו  קרן  ליאנירששת,  ב,  מאיר  לאופר,  יגר,  משכית  פנינה  ועז 

 . , צילה רשףסלומון

  רונר.ב יהודה –נגד 

 

 מאושר. 

 

צחי ברוך, דשא, מאיר ואנונו,  זיו    –רה לקרנות  והעברת הית  1627תב"ר  בעד סגירת  

 . סלומוןפנינה  משכית לאופר, בועז יגר, 

   רונר.ב יהודה, צילה רשף, מאיר ליאניאיילי, ו ברנס, תמי ברששת, קרן דוד -נגד 

 

 ר לסגור את התב"ר.לא מאוש

    

ומשרד ברחעבודות    ,₪  85,000ע"ס    2017תב"ר   .6 ' שיפוץ במתחם התפעול 

 הנדיב.

 

  והכשרת  במתחם התפעולבות שירותים  לר ר לעבודות פיתוח  תב"לאשר    מבקש  –  דני ביתן

     ה החדש.רד למנהל המחלקמש

 .החדש ל כפוף מנהל התפעו למי מבקש לברר   –ליאני  רמאי

 ואנונו. יר למא –זיו דשא 

 תואם את המבנה הארגוני שמפורסם.לא   –מאיר ליאני 

 

 החלטה: 

במתחם התפעול ובמשרדי לעבודות פיתוח    ₪  85,000ע"ס    2017ר  אחד תב"פה  מאושר  

 . מועצה, מקרנות ההתפעול

 

  לם ספורט בי"ס החורש.או  - ₪ 85,000ע"ס  2011ת תב"ר הגדל .7

 

 ס החורש.בי" ורט בלם הספאו תב"ר ללאשר  קשמב –זיו דשא 

 

 החלטה: 

 החורש,  רט בי"ס באולם הספו לעבודות   ₪ 85,000ע"ס   2011פה אחד תב"ר  מאושר 

   .מפעל הפיסמקור מימון 

 

 אן מצטרפת לישיבה. וימרים פאנ •
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קול  1.46ע"ס    2018תב"ר   .8  ₪ דיגיטלית    מליון  והצטיידות  תקשוב   –קורא 

 מימון משרד החינוך.  91%

 

הוסמן   ה  –אבי  החינוך  קולמחלקת  וה  גישה  לתקשוב  הספר קורא  בבתי    צטיידות 

 . הפיסהיתרה ממפעל במימון משרד החינוך, בכוונת המועצה לממן את  91%

 ואופן הכנת הקול הקורא.   את הפרויקטציגה מ – פאנויאןמרים 

 . לפי בתי ספר הוהחלוק פירוט של השימושיםלקבל מבקש   –מאיר ליאני 

.  של בית הספר  לגודלוה בהתאם  הוכתבו על ידי המדינהסכומים    –פאנויאן  מרים  

 לפי בית ספר. יועבר לחברי המועצה הפירוט  

 

 החלטה: 

  –טלית  לתקשוב והצטיידות דיגי  ₪ן  מליו  1.46ע"ס    2018תב"ר    מאושר פה אחד

 היתרה ממפעל הפיס.  מימון משרד החינוך, 91%

 

,  מתחיל הישיבה  תקרבים לארבע שעות ישיבההעובדה שאנחנו מ לאור    –זיו דשא  

מעבר   את הישיבה  להאריךעל מנת  מחברי המועצה   75%רוב של  אישור בש  נדר

 . לארבע שעות

 

, פנינה סלומוןמשכית לאופר, בועז יגר,  ברוך,    זיו דשא, מאיר ואנונו, צחי  –בעד  

 . , מאיר ליאנירששתה רשף, תמי בציל

 איילי. קרן  –ת נמנע 

 . ברנס  דודוברונר, יהודה  –נגד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 י חתימה גני ילדים.ון מורשעדכ .9

 

 ים לשינוי הרכב מורשי חתימה.דור גני ילדאת בקשת ממציג  –דני ביתן 

 

 :בגני ילדיםחתימה  מורשישינוי  .א

 

 חתימה ב'  – זברשם הג חתימה א'  –  גננת שם הגן 

 כרמל יוסף  י יין צרפתמע מעפילים

 יעל שדות  אליקי שריקי  ברון ה

 י ליהי רותם גננ תמי תורג'מן  רקפת 

 ה וולקינשטיין ריטמרג שני תירם  שחף

 גנני  ליהי רותם ה ברמן מנע חרצית 

 אפרת לוי מסא  ליאת יעקב דרור 

 בן חג איסטי עדי סיגאווי יפית  אודם

 חן משעלי  בת אפרת דינור  ם הכר

 ר תמי צו מורן מזרחי  טההשי

 

 מה ב' בצרוף חותמת. א' + חתינדרש חתימה 

 

 . שותכנציגת ר  עדי אהוד גולץ הגניםבכל '(, )א' או ב מחליפהחתימה מורשית  

 

 החלטה: 

   .פה אחד  ותמאושרהרכב החתימות הנ"ל  

 

 ה עצמאית.ועדה לתכנון ובני תהקמ .10

 

  הטרם יצאאך    2014-ב  ת המועצה כבראושרה במליאשחלטה  המדובר ב  –צחי ברוך  

 חישובים של  ונעש  .בר לעצמאותאת המע  מת כדאיות כלכלית וצריך לקדםלפועל. קיי

 . לביצוע המהלך  נדרש ליווי מקצועי .על ידי המועצה כדאיות

מנות רו"ח לבדוק כספים דרשתי כבר בעבר ל העקרונית אני בעד,  ברמה    –מאיר ליאני  

וזאת בעקבות דיון על דו"ח הביקורת הפנימי    לתכנון ובניה  וועדהמה מועצה  ל  יםשמגיע

, שנים 2005משנת  עברות הכספים  ושא כאשר הדגשתי שיש לבדוק את הנערך בנ ש

בניה מבחינת  ברמסיביות  לא  המספרי.  על  להסתמך  ניתן  כיצד  שמוצגים  ור  כוון  מם 

בשנה   ₪מליון    20עד    15ם לכדי  כנסות מן ההיטלים מגיעי פשוט מראה שהה  ןשחשבו

להכנסות כאלו והגזבר יכול להעיד    אזכורפני הדברים, בספר התקציב אין כלל  ולא כך  

כך להצביעלכן  ,  על  בל  מבקש  הוועדה  הקמת  לגבי על  הגזבר  עם  בדיקה  ולקיים  בד 

 . הסכומים הנדרשים להקמת ועדה עצמאית
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דשא   שפרויקטים  ישנם    –זיו  לעתידיים  לקו אמורים  סכומים   פתהכניס  המועצה 

 .משמעותיים

ברונר   הגיוני  ועדה    –יהודה  נראה  לא  רשויות,  אשכול  כמו  היא  להתנתק,  מרחבית 

 פן יותר יעיל. ייתכן שצריך לעבוד באו 

 בל החלטה. לקכדי  אין מספיק נתונים  גזבר.עת מהוות דחמבקשת   –צילה רשף 

אני בעד    ת הנושא.אשר מבקש לקדם א  ותף לצוות המקצועיהייתי שלא    –אבי הוסמן  

לסכומים    לא  ךא  המהלך  להתייחס  האחרונ הנכון  בשנים  להגיע.  שאמורים  ות גדולים 

א משמעותי  באופן  קטנות  הן  צ ההכנסות  ללגדול.    ותפוי ך  מעבר  כי  להוסיף  -מבקש 

באזור.   מכסות כל שנה ואנחנו הכי גדוליםשאנחנו מפרישים, המועצה משלמת    10%

 . נושאל  טורקפרוי למנות כמובן שנדרש 

 ?מדוע את מתנגדת היוםבעד,  ה תהי  2014בשנת כי  ומצייןפונה לצילה  –זיו דשא 

 את נגד.ויו השתנו האינטרסים שהצבעת בעד הנושא ועכ 2014-ב –מאיר ואנונו  

 ן הנון שלת רוצות לשלוט בתכיורשו.  בנושא  וב עצמאיישלהיות  כמו  אין    –אהרן דינור  

ייהיה  נכון  ו יעקב  לעצ שזכרון  מלמאו עברו  צרהאת  והמהנדס  הוועדה  להתעסק    יכים. 

בהתנהלות של  ויוצר תלות    הנדסהמחלקת פקוד של פוגע בת המצב בלבד.  יעקב  ן  בזכרו

 .  אלא לתפקוד טוב יותר לא מתייחס לכסףאני בעמדה שבה אני  הוועדה.

 .ליהןאם נעשות פעולות שאנו כלל לא יודעי ציין כי לעיתים מ

מבקש פי המועצה.  כל  וועדה לבדיקת החובות של ה ח  רו" שימונה  מבקש    –מאיר ליאני  

י מבקש לציין כ.  יקיםכספיים יותר מדו  לקבל נתוניםו   פרים שהוצגולהתייחס למס שלא  

המדינה  גם   על  בדומבקר  שפרסם  רבים  הוועדה  "ח  ליקויים  הוועדה  במצא  תפקוד 

 . לתכנון ובניה

 

 טה: החל

ה פנינ,  וךמשכית לאופר, צחי בר   ונו, יר ואנמא  זיו דשא,  –  אית עדה עצמהקמת ובעד  

 .בועז יגר, מאיר ליאני סלומון,

 ברונר. יהודה –נגד 

 ברנס.   דודוברששת, תמי איילי, קרן רשף, צילה  - יםנמנע

 

 . פאנויאןמרים  – ץשיפוצי קי  וססטט דיווח •

 

פאנויאן   במסגרת תב"ר שיפ  –מרים  הפעולות שנעשו  עיקרי  את  .  וצי קיץמציגה 

רשימהתן  ני וסעיף.  בכל  מסודרת    לקבל  של    נותרוסעיף  בהיקף    -כעבודות 

ישנם גם סעיפים שהתקציב שיועד   בביצוע.שעדין לא נוצלו אך הם    ₪  100,000

 לא מספיק.

שהכל  על ידי ראש המועצה  . נאמר לי  דיווח שאני ביקשתיהלא    זה  –מאיר ליאני  

מכך ביקשתי עבודות, יתרה  בר, הודעתי לו כי לא בוצעו הספטמבוצע כבר בחודש  

השיר האם  מידע  בבילקבל  עבור  ה  תותים  בטיחותית  והותאמו  שופצו  ניל"י  ספר 

 ון שבו ח די תכתוצאה מכך התפ . שכן, לצערי הדיווח לא היה מדויקהילדים ונאמר 
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קיץ  ה נתבקש ראש המועצה להביא רשימה של כל אותן פעולות הקשורות לשיפוצי  

על ראש    אי עמידה בלוחות הזמנים מוטלת  עלוא האחריות  מל   בגינו אושר תקציב.

ובקרה מעקב  לבצע  וחובתו  טבלה   המועצה  הדיון,  המועצה טרם  לחברי  ולהעביר 

נכו לדיון שאמור להתקיים.  וראויה  אנחנו שומעים הקראהמודפסת  לכרגע  מצד    ן 

שת מבלי  לחינוך  המחלקה  להלנו  היה  מנהלת  מכיוון  יכולת  בנושא  הערה  עיר 

לכל חברי עבר  שיומבקש  ני.  דיון רצי  םולא כך מנהלימולנו    נים לא נמצאיםשהנתו 

 המליאה טבלה מודפסת על מנת לאפשר בקרה על התהליך לנבחרי הציבור. 

ותיש    –מרים פאנויאן   פונים אלי השאלהשובה לכל  סטטוס   יו מקבלים , אם היו 

 . עניתן לפנות למחלקה ולקבל טבלת ביצו. הרשימות מסודרות. ובותתש

  עם פתיחת בתי   המתוכננים  לימודהימי  מספר  הסברים לגבי    תמבקש  –צילה רשף  

 .הספר

פאנויא סקיר  –ן  מרים  נותנת  א'מרים  כיתות  הילדים,  גני  לגבי    ה'   ות תכי  ,ד'-ה 

 . הומעל 

 

 מרים משיבה לשאלות חברי המועצה.

 

 עוזבת את הישיבה ן פאנויאמרים  •

 

 

 קמינים.חוק עזר  -עדכון  .11

 

דס  עצה המקומית פרהדובר של המו  גומבררמאבי ב  צעהת הט ו יטקבלה  הת  –דשא    זיו

  המדינה לא כל עוד  .  (המליאה  ילחבר  ועל יד שלחה  )שנ  יעקב  ןכרכור, תושב זכרו-חנה

משרד לאיכות הסביבה   וקי עזר.חלא ניתן לקדם  ש  הרי   ,דכון חוקיםועתקנות  מאשרת  

המאשר    אל את  מקדם  ה .  בנושא  חוקולא  המקומישלטומרכז  הוועדה    ,ן  במסגרת 

עומדסביבה  ת  ו כלאי עו"ד  שכר    ,שהברא  שאני  מול    פועלאשר  לנושא    יייעודמשרד 

. םשלא להשתמש בקמיניבבקשה  ישובי  ינצא בקמפיין  החודש  הכנסת לקדם חקיקה.  

דושירי   המועצה  כהן,  מבור  ברת  סביבה,  וטליה  איכות  מחלקת  את  מנהלת  מובילות 

אפשרויות    הקמפיין. הונבדקות  מול  ובניהעדה  וגם  שלנל  לתכנון  הבקשה  את  ו  קדם 

 . יות מרחביותחנ לה

 

קורונה   .12 "נזקק"  הנחת  הגשת  יועמ  –נוהל  להערות  מיום "ש  מליאה  החלטת 

15.9.20 . 

 

יהיה  מי שהציג את הנושא באותה ישיבה היה חבר המועצה אריה פולק,    –יוסי ברזלי  

 . יהיה נוכח ריה פולקחבר המועצה אנכון לדון בנושא כאשר 

 פולק.בה הבאה בנוכחות אריה  בישייעלה  –זיו דשא 
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 .חב"ד –מבנה   אישור הקצאת .13

 

נייר של הרב   מבנה לחב"ד.חלק מקצאת  הישור את  לאלהביא  מבקש    –זיו דשא   יש 

לשב ולהביא  להתפשר  מוכן  אשר  הצדדים.  יפריימן  כל  של  רצון  הקרקע  עות  קומת 

מבקש לציין .  לשעון חשמבהוצאות, לרבות התקנת    ויישאק לשני חלקים וחב"ד  תחול

 . לקבל החלטה ויש נסיונות פשרה רביםנעשו כי 

הישמובאהקצאה  ה  –ברונר  הודה  י לדיון  מחציתהת  ולא  הקומה  כל  על  על    , א  לכן 

כל צריך לכבד את  בקשה מתוקנת להקצאה חדשה.  ועדת הקצאות  ול העמותה להגיש  

    .ומעודכנתהקצאה חדשה חיל ולהת הצדדים

ת את  , יש שתי קהילות שרוצוןזמד  מאו קצאה כבר הרבה  בקשה להיש    –פנינה סלומון  

 יך את מה שנדרש. הצד השני צריע  ולהשק  המבנה, קהילה אחת מוכנה לקחת רק חלק

 . הכי נכוןהמוצע הוא הפתרון . להתפשרגם לדעת 

דשא   הישוב    2016  -ב  –זיו  ולהרב  להתערב  המבנה  ביקש  את  רב לחב"דעביר   ,

 .כך פגע בתהליךוב ת את דעתו החליט לשנו המושבה 

 ה. ל פשרה שיובא לאישור במליאאחר שלהציג מתווה  תמבקש  –ף צילה רש

לנושאבקשתך  ל  –ליאני  מאיר   להתייחס  ח  .מבקש  של  התפקידם  המועצה  א  וברי 

בין חלקי האוכלוס החיכוכים  למינימום את  זהו י לצמצם  כאן  יה במושבה. מה שמוצע 

להקצות    ם. ועדת ההקצאות המליצהסכסוך והקרע בין התושביהמתווה ברור להעצמת  

  יומה ין מקעלם לחלוט ראש המועצה התיונה ולללא הקומה הע קע לחב"ד  ומת הקראת ק

ב שמתפללת  קהילה  מ  מקום.של  ההקצאה  תלפיכך  שבאציראש  כפי  סכסוך  לידי   ור 

המבנה את  לחצות  שניתן  בטוח  לא  וכלל  הו  .ביטוי  המועצה  כי  ראש  סיונותיו  י נדיע 

צ  לא  לפשרה  סגנילחולהגיע  הודיעו  גם  כך  המועצה  ,  מגשר  ה.  ראש  למנות  הצעה 

את בקשת ראש המועצה לשמש כמגשר.    ל על עצמימקבאני  קצועי היא הצעה נבונה ו מ

כן   המ כמו  ואנונוועצה  ראש  מאיר  את  לצרף  לחודשיים ביקש  הוגדר  המוקצה  הזמן   .

 הבקשה תאושר. ידרש חודש נוסף ימועד קבלת כתב מינוי. היה ומ

 סח הבא: את הנו מבקש להביא לאישור  –א זיו דש

  יאה תוך פרק זמן של עד הצעה למל אוימאיר ואנונו ומאיר ליאני יפגשו עם הצדדים ויב

 .חודשיים

 

 החלטה: 

ונו, משכית לאופר, צחי זיו דשא, מאיר ואנ   –ההצעה המתוקנת של ראש המועצה  בעד  

  ודו דברששת,  תמי  איילי,  רן  קרשף,  ה  , צילברונר  יהודה,  גר, מאיר ליאניבועז י,  וךבר

 ברנס. 

 סלומון.  פנינה  –נמנעת 

 

 

 . בהי מהישיוצא זיו דשא  •
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 . כנית זכרונהתו -צית למועצה הארהמליאה להגשת ערר אישור  .14

 

בקשה  להביא לאישור מליאה  מבקש     -  דשא(מנהל את הדיון במקום זיו  )  מאיר ואנונו

למועצה   ערר  זכרונה.בעניין  הארצית  להגיש  מי  תוכנית  נייר    4.7.2011ום  מקריא 

מבקש  בול, הנייר יועבר לחברי המועצה.  חתום על ידי ראש המועצה הקודם, אלי אבוט

 ות לתביעה בנושא כנגד המועצה. למנוע אפשר 

 .  את הבקשהמציג  –אהרן דינור  

 

 החלטה: 

 . אחדפה ונה מאושרת הבקשה להגיש ערר למועצה הארצית לתוכנית זכר

 

 

 

 

 

 

 ביתן שם: דני ר

 

 

 

 

 

 

 דני ביתן                        זיו דשא                                                         

 מזכיר המועצה    המועצה                     שרא                                            
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