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 20/21 – 16פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  

 

 בחדר הישיבות.  ף תש" אבב י"ד 4.8.2020 -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  ףגב' צילה רש 

 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  

  חבר מועצה  אריה פולק מר  
 חבר מועצה    מר דודו ברנס

 מועצה  תחבר ה סלומון פנינ גב' 

 

 הצטרף: 

 

   צחי ברוךמר 

 

 מועצה סגן ראש ה

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 גזבר המועצה ס.  ניר שליו מר  

 מהנדס המועצה  מר אהרן דינור  

   

 זכר נפטרים   •

 דיווחי ראש המועצה.  •

 

 : לתיקון פרוטוקול הבקש

 . 10/20תיקון פרוטוקול  בקשה ל – בועז יגר

 

 לסדר:  ותהצע

 מאיר ליאני  - סימון מיכלי אשפה

 תמי ברששת   – (35-18הקמה ותקצוב מרכז צעירים )

   צילה רשף –  עידוד עסקים מקומיים ומתן עדיפות לספקים מקומיים בנוהל הצעות מחיר

  –ים סיום פרויקט שביל אופניים קהילתי "סובב זכרון" אשר בוצע ע״י תושבים מתנדב

 צילה רשף 
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 ד"ר אורלי דביר  –הצגת נושא הורים יחידניים  •

 ד"ר מרים פאנויאן – סטטוס מגמת ימאות •

 

 

 סדר יום:

 .619עבודות פיתוח ש/ -₪  13,235,000 -₪ ל 88,000-ב 1328הגדלת תב"ר   .1

 ₪ עבור הנגשת כיתות אקוסטיות.  170,000ע"ס  2012תב"ר   .2

 וג אולם ספורט בביה"ס החורש. ₪ עבור שדר 50,000ע"ס  2011תב"ר   .3

 אישור הקצאת קרקע/מבנה, חב"ד. .4

 אישור הקצאת קרקע לבית כנסת נווה הברון.  .5

 שינוי הרכב ועדה לענייני תכנון.  .6

 . 29.6.20מיום  2/20ועדת הנחות  –דיווח   .7
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 31.7.20 –  1.7.20ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום  

צאירי  רוב מזל,  מיה  סקר  אהרון,  לוין  סניורה,  חנה  גורן  משה,  גרין  גור,  גולני  אגטה,  ין 

 אביגיל.

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

 

 

 ד"ר מרים פאנויאן –סטטוס מגמת ימאות  •

 

פאנויאן   הלימוד.    –מרים  ושכר  לתוכנית הלימודים  הוגשה מציגה את התנאים הקשורים 

  יתה הדרישה.ילא אושרה על ידי הפיקוח וזו ה תוכנית אך היא

דשא   לא    –זיו  המגמה  בנושא,  החינוך  נציגי משרד  עם  בתנאים ינפגשתי  להתקיים  כולה 

לתשלום החרגה  אין  עוד  כל  המגמה.    האלה.  את  לקיים  ניתן  לא  בההורים  מגמה  מדובר 

 טובה אבל נדרשות התאמות. 

לפחות ולא נעשה כך, ראי    שלושה חודשים  דיווח היה חייב להתבצע לפניה  –מאיר ליאני  

תוכנית הלימודים כן הוגשה לראש המועצה וגם לך. מדובר באינטרס של  .  החלטת מליאה

עם   פגישה  הייתה  אם  רצון.  יש  אם  רק  אותה  להקים  ואפשר  המגמה  את  להקים  הישוב 

שה המפמ"ר צריך לצאת סיכום בכתב כפי שמחייב מינהל תקין ולא להשאיר את תוכן הפגי

ראש המועצה,  , לא היה רצון של  לקדם את הנושא  ניסיתי בכל דרךסתום ומעורר תהייה.  

רציתי לאפשר לנוער של זכרון אופק נוסף    נהלת ביה"ס התיכון.מ מנהלת מח' החינוך ושל  

מרתק.   להסתכבתחום  הסכומים  לצריך  של  הרכב  מקצועי  על  להציג  ו  באופן  נכון  לא 

חוסר  כל הסכו₪.    2,500עולה  המגמה  ש להסתיר את  זו מטרתה  חריגה. הצגה  ם מהווה 

המגמה.   את  לקיים  שהייתה  הרצון  ימית  מגמה  על  ויתור  פה  חץ  יש  בגרות  ל ראש  נתוני 

 מרשימים. 

גם כשיש אי הסכמה אי אפשר להגיד שבתיכון אין הישגים. בכל הקשור    –מרים פאנויאן  

התחייבות ישנה  שהיו  ים  סגירת חללמדובר בלאוטוטק, אין השקעה כספית של המועצה.  

רק שיש לעשות זאת בדרך נכונה באישור  ,  נשמח מאוד להחזיר את המגמה  של המועצה.

 .תוכנית ובעמידה בתשלומי הורים

 

 צחי ברוך מצטרף לישיבה. •
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 * דיווחי ראש המועצה 

 

  טרדה מיניתרוע היוא אחרונהמושבה בתקופה הרע בישא רצח חתולים –ארועי אלימות  

  לטיפול בנושא.  ם חמורים ביותר והמועצה בקשר עם המשטרהרועייא נםהי

 

ות  ודלה זו הזדמנות ,תחילת פעילות לציבור הרחב ביום ראשון –בית מלאכה קהילתי  

לאלון וצוות   ,סביבהה איכותלמחלקת ה דה. תופלאים שמקדמים מיזם קהילתי ז לפעילים הנ

 חשובה זו.  קידום פעילות עמותת זמארין ב

 

כרגע יש הגבלות ופועלים מול המשטרה לאפשר פעילות   –מדרחוב אומנות במוסיקה ו

 .  בהתאם לתו הסגול

 

לאחר פניה של המועצה הובהר הנושא ויינתן פטור לחודשים   –פטור למסעדות ובתי קפה 

 . רותטיפול הגזבהנושא בובתי קפה.  לבעלי מסעדות, פאבים  2020מאי  –מרץ 

 

מבקש להודות   –קייטנות  ל החופש הגדול ולות בתי הספר שהשבוע מסתיימות פעי 

ומתן מענה   ולצוותים על ההתארגנות בטווח זמן קצר עמותת זמאריןלמחלקת החינוך, ל

  .מיטבי

 

חיים אביטן ועם מתכנן   להתחדשות עירונית הרשותר  התקיימה פגישה עם יו"  –פינוי בינוי 

נדלר גורי  מאהשתתפ גישה  בפ  .הרשות  ואהואנוניר  ו  דינור.  ו  מכלול  הצגנו  רון  את 

את הצורך  תירוש,  למבנים ברחוב הך למצוא מענה לקרקע משלימה  , את הצורהפרויקטים

כן מבקש 38נה שעברה תמ"א  שכו   ,בירמת צקבל סיוע לחידוש תשתיות במרחב  ל  . כמו 

ום פינוי בינוי במתחם ן בקידמה דיוילפעולת הוועדה המרחבית שקי  ינגדותאת הת להבהיר  

ך למהל המתנגדת  וזאת בניגוד לעמדת המועצה    תתפות המועצהון איש ללא ידוע או השז ח

 . נוסף על מתחם דורותב נוספות ידותיח 250קידום  לשמסוג זה 

 

 . ופי פעולההערכות ושית בתחוםעל פעילות מצגת בנושא מוצגת   –מרכז צעירים 
 

  2017-ב  אופנים.  שביל   להקיםשעלתה לפני מספר שנים  מציגה את היוזמה    –טליה מבור  

שא. הוגש קול קורא לק.ק.ל ולא קיבלנו את המענק למרות  לפתוח תב"ר לנוהגשנו בקשה  

ערר.   בשיתוף  הגשת  תיכנון  המועצה  הכנו  הנושא,  את  לקדם  המשיכה  תושבים  קבוצת 

פעימות. במספר  השביל  את  להקים  בכוונה  השביל   מחודש  לקידום  רבות  פעולות  נעשו 

ועב לתכנון  הושקבעיקר  קבלניות.  כודות    657,000על  עומד  תב"ר  ה.   ₪  350,000-עו 

.₪   

. נדרשים  הגברת הבטיחות של הכבישלגבי שביל יוממות, פועלים מול נת"י ל   –זיו דשא  

 תקציבים נוספים ליצירת מעבר רציף מבלי לסכן את הרוכבים. 

מבור   מד בכל    –טליה  כי  להדגיש  מבקשת  האשפה,  פחי  לסימון  בפהקשור  חים  ובר 

 . סמכות לסמן את הפחים  לכן אין לנו והם בבעלותם, תושבים רוכשיםשה
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    טליה מבור עוזבת את חדר הישיבות. •

 

 ד"ר אורלי דביר –הצגת נושא הורים יחידניים  •

 

להורים  מעניקהל השירותים שהמחלקה לשירותים חברתיים ענותנת סקירה  –י דביר  אורל

  יחידניים.

ליאני   היחידניי   יהעלית  –מאיר  ההורים  נושא  כשנהאת  לפני  מליאה  בישיבת  נושא ם   .

דביר   אורלי  עם  ובישיבה שלי  בנושא  התקדמנו  לא  מאז  המליאה.  כל  תמיכת  את  שקיבל 

ורק   המועצה  לראש  סיכום  האישור יצא  את  לסיים  חובה  כך.  על  מדברים  אנו    עתה 

 .2021התקציבי, שמח על הסיכום עם ראש המועצה בנושא בתקציב 

 

 וזבות את חדר הישיבות. אנויאן ואורלי דביר עם פ מרי •

 

  :10/20בקשה לתיקון פרוטוקול    -  בועז יגר

 

 הבקשה לתקן את הפרוטוקול. מ חוזר בו – בועז יגר

 

 . 11/20פרוטוקול ו 10/20לפרוטוקול   אין הערות •

 

 

 צחי ברוך מצטרף לישיבה. •

 

דשא   אישו  –זיו  את  להוסיף  מבקש  המליאה  היום  ר  מדובר    ,2011תב"ר  ר  אישולסדר 

 בנושא דחוף. 

 

 החלטה: 

 .לסדר היום   2011להוסיף את תב"ר   מאושר פה אחד

 

 שאילתה.  –מאיר ליאני 

 

 . צפה גל הוקם לזכרו של החייל גל אזולאי זכרונו לברכה. מ1

 .במצפה מכלול משחקים ומתקנים. 2

 מהוות ות המדרכ מושבים שבורים, ,ים שבוריםמתקנ המראה לו נחשף המבקר מזעזע,. 3

 . 'מפגע להולכי רגל עקב שורשים ועוד   

 .פגיעה בזכרו של חלל צהל. 4

  

 :יב כלהלן ראש המועצה מתבקש להש

 ?מדוע אינך מורה לתקן את המתקנים השבורים והמסוכנים

 ?מה מונע ממך להורות על תיקון מיידי כדי שהילדים בחופשה לא יפגעו שם
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בנושא "תחזוקה כושלת    ה מאיר ליאניחבר המועצ   לשאילתה שלמשיב בכתב    –זיו דשא  

 במצפה גל". 

 
 כושלת במצפה גל שאילתה בנושא תחזוקה   הנדון:

 

 

  הקמה ושדרוג שצפים - 1814תבר 

 

וכן  " הוגש תב"ר לאישור המליאה כולל שדרוג שצפים כגון תש  2018  -ב ח, עליה, ועוד 

התקנת הצללה    ללו ת התב"ר כנאלצנו להגדיל א  .י הכושר בגבעת עדן ובמצפור גללמתחמ

נו להחליף עמודי במהלך התקנת הצללה בחלומות ובפארק המושבה נאלצ   .בחלומות ועוד

   . תמך

ידוע לחברי המליאה ולציבור המועצה המקומית מקפידה על מנהל תקין ולא תבוצע שכפי  

 ל הגורמים. עבודה ללא אישור כספי על יד כל 

להג  23.10.2019בתאריך    בקשה  של  הוגשה  בסכום  התב"ר  לצור   100,000דלת  ך  ₪ 

 שיקום מתחמי הכושר בשצ"פ אזולאי ובפארק גבעת עדן.

₪ לתב"ר על   100,000אושרה על ידי משרד הפנים הגדלה על סך   29.6.2020בתאריך  

 ידי משרד הפנים. 

רה הזוכה אורבניקס לתכנון מתחמי הכושר  התקיימה פגישה עם החב  14.7.2020בתאריך   

 פור גל אזולאי ובפארק גבעת עדן. בשצ"פ מצ

 .)הסקיצה אושרה( ,נשלחה סקיצה לאישור מחברת אורבניקס 27.7.2020בתאריך 

סך    29.7.2020בתאריך   על  ההזמנה  אורבניקס,   99,999אושרה  לחברת  ונשלחה   ₪

 קרובים תאריך התקנה(. )בבדיקה עם נציג חברת אורבניקס יעדכנו בימים ה
 

 

 הצעות לסדר: 

 

 מאיר ליאני. – לי אשפהסימון מיכ •

 

 יון. בכי רע ובמיוחד תחום איסוף האשפה והניק יהיישוב. מצב התחזוקה 1

 . . צוותי פינוי האשפה פועלים ללא פיקוח כמעט2

גלגלים נחבלים והמכסים  נשברים, . לא אחת מיכלי האשפה מוטחים על הרצפה נסדקים,3

 .רקיםמתפ

מיכלים למקומם ולעיתים קרובות מחליפים . צוותי הפינוי אינם מקפידים על החזרת ה4

 כלים באחרים. מי

 
 :הצעת החלטה 

מ שיוחזרו למקומם תחת פיקוח המפקח ומנהל  "בות של מיכלים עעל המועצה לסמן כתו

 .העבודה
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 החלטה: 

 . סדר יוםלאת הנושא  מאושר פה אחד לעלות

 

ליאני   הפח  סי  –מאיר  מיקום  את  לדעת  משפחה  לכל  יאפשר  הפחים  וימנע מון   שלה 

 .הלגבי בעלות המיכל והחובה להחליפו כולל תשלום עבור ההחלפ התושבים ביןויכוחים 

ואין למועצה סמכות לסמן    כפי שטליה מבור ציינה, הפח הוא בבעלות פרטית  –זיו דשא  

 . אותו

ליאני   פח ה  –מאיר  ייתכן שהמועצה מוכרת את  וצוותים  לא  לתושב, שולחת רכב  אשפה 

ותכ במיכל  גובל  לטפל  אחריות.  לה  שאין  וטוענת  נזק  גורמת  די ולתו,  לא  באבסורד. 

ינוי אשפה, מחויבת על פי המכרז לשטוף את המכלים וכל  שפוגעים במיכלים, החברה לפ

תושב רואה זאת. כל הפחים שבורים אין אחריות על מי ששובר את הפחים. נדרש להחליף  

  תמורה.  ים שבורים לפי המכרז והמועצה משלמת כסף רב ללאפח

ברזלי   שהם    –יוסי  פחים  על  לסמן  ניתן  לא  התושבים.  של  הם  שלפחים  פרטי    רכוש 

 מציין שההצעה לא חוקית.  תן כפי שטליה אמרה לצאת בקמפיין פרסומי.. ניביםתושה

דשא   ב  –זיו  חוקית.המדובר  לא  החלטה  מתכוונת  צעת  המועצה  כי  לציין  הוסיף  ל  מבקש 

התפעול   נקיוןלמח'  עובדי  תחזוק  שלושה  עובדי  זה   ה.ושני  מסוג  החלטה  שתתקבל  ככל 

 המועצה לא תוכל לבצע אותה בשל היותה לא חוקית. 

 

 בעד הצעת ההחלטה: 

 ברנס, מאיר ליאני.דודו ק, פוליה רא, ברששת , תמירשף , צילהאיילי , קרןברונר יהודה

 . סלומון פנינהברוך, , צחי יגר , בועז ואנונו , מאירדשא זיו –נגד 

 לאופר. משכית  -נמנעת 

 

 

 תמי ברששת   – (35-18הקמה ותקצוב מרכז צעירים ) •

 

)לראיה   ומזדקנת  שהולכת  המושבה  של  העתיד  פני  הינה  צעירים  סגירת    –אוכלוסיית 

גני ילדים שהוא הברומטר העיקרי לרשות להבין כי המושבה   ציבור במושבה כגון:מוסדות  

 מזדקנת(.  

ויצעירו את המושבה. צעירים   במושבה  ו ארשיישזו העת להשקיע בצעירים אלו על מנת  

אלו מהווים את המנגנון העיקרי לחוסנה של המועצה, לחיזוק הכלכלה העיקרית והתנעה 

 של העשייה החברתית. 

משרה לרכז תחום צעירים ואנו מברכים על כך, זה צעד ראשון   60%ה לממן  המועצה בחר

 מבורך. 

בטווח הזמן המיידי והארוך    ת אשר תוכל כובדעל מנת למנף תחום זה יש לאפשר אכסניה מ

השכלה,  הכוונת  תעסוקתי,  ייעוץ  משוחררים,  חיילים  הכוונת  בתחום:  סמך  גופי  להכיל 

 יזמות ועשיה חברתית. 
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   :צעת החלטה ה

ית זכרון יעקב תקדם הקמת מרכז צעירים שיעניק שירותים על הרצף הרב ממקו המועצה  ה

פכין יוסב כמרכז צעירים עם סיום  שאין לה הומד כאבן  גילאי. מבנה הארכיון החדש שעו

 . 2021הטיפול בחסמים הסטטוטוריים במבנה לא יאוחר מינואר 

לשנת   התקציב  בספר  כקצ יו  2021כמוכן  ופעילויות  ₪    250,000  -ו  הרכז  עבור משרת 

 הקמת האופרציה. 

 

 החלטה: 

 לסדר היום. את הנושא מאושר פה אחד לעלות 

 

ת  את התוכני   מצגת המפרטת, שקידמה פעילות זו,  כית לאופרד עם משביחמציג    –זיו דשא  

לא ניתן כרגע לקבוע סכום היות    שנבנתה בנושא. נעשה איגום משאבים למימון הפרויקט.

על    2021לשנת  הדרישה התקציבית  את  מבקש להעמיד    ולא ידוע מה הסכומים הנדרשים.

ב  150,000 קשה  כספי  למצב  צפי  יש  מארנונהל  בשבעיקר    2021-₪.  הכנסות   . קיטון 

זו בתקציב   יוביל    ₪  150,000-מושכל מעבר ל  באופן לא  2021מציין כי אישור הוצאה 

 לצמצום פעולות בתחומים אחרים.

לאופר   שנ  –משכית  הפעולות  את  לקידוםמציגה  מפגשים   עשו  נערכו  הצעירים.  מרכז 

כ קיים.  הנושא  בהם  מישובים  ללמוד  במטרה  מקומיות  רשויות  ישוב  במספר  בעל  הינו  ל 

 .יעקב ריך לבנות מודל שהוא ייחודי לזכרוןמאפיינים שונים ולכן צ

 

 בעד הצעת ההחלטה: 

 ני., מאיר ליאיהודה ברונר, קרן איילי, צילה רשף, תמי ברששת, אריה פולק, דודו ברנס

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

 

 

 –ים מקומיים בנוהל הצעות מחיר  עסקים מקומיים ומתן עדיפות לספק  עידוד •

   צילה רשף

 

מחובתה של המועצה  וכל בעל עסק.  תקופת הקורונה מאתגרת כל אזרח במדינת ישראל 

ו על מנת לסייע לעסקים מקומיים, הדרך החוקית לבצע הינה מתן  כים בעת הז להתניע מהל

 חיר.עדיפות לספקים מקומיים בנוהל הצעות מ

 

 הצעת החלטה: 

עדיפות   עד  תינתן  גבוה  הצעתם  עוד  כל  כמציעים  מקומיים  לספקים  מחיר  הצעות  בנוהל 

מתן    תינתן ע״י מהמציע הנמוך ביותר. על מנת לשמור על הקופה הציבורית העדיפות 10%

שהתקבל.  ביותר  הנמוך  למחיר  מחירו  הצעת  את  להשוות  המקומי  לספק  ראשונים  זכות 

 תשמור על הקופה הציבורית.   תאפשר לבעל העסק עדיפות ובמקביל זכות ראשונים זו
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 החלטה: 

 מאושר פה אחד לעלות לסדר היום.

 

דשא   הבהר  –זיו  מדובר  מבקש  באם  ולות  הצעה  את  להשוות  לשלם  באפשרות   10%א 

 יותר. כך לא תיהיה פגיעה בקופה הציבורית.  

ת בדבר מתן עדיפות לתשלום עד  ות בכל הקשור להחלטה הקייממבקש הבהר  -  דני ביתן  

 . 2016החלטה מינואר  .לספק מקומי יותר 3%

או יותר    שני ספקים מקומייםהצעות מבמקרה שבו יהיו  לגבי  מבקש הבהרות    –יוסי ברזלי  

 .10%-ותר מההצעה הזולה בטווח של י  ו גבוהותשהצעותיהם יהי

 לאור ההערות מבקשת לתקן את הצעת ההחלטה.   –צילה רשף 

 

 החלטה מתוקנת: הצעת 

מתינתן   לספקים  להצעה  אפשרות  הצעתם  את  וישוו  בתנאי  מחיר  בהצעות  לזכות  קומיים 

קים מההצעה הזולה. במקרה של שני ספ  10%אינה עולה על    תםהזולה ביותר כל עוד הצע 

  ת . הצעה זו מבטלמבניהםיותר, תפנה המועצה למציע הזול    גבוההם שהגישו הצעה  מקומיי

 ציעים מקומיים.למ  3% של בדבר מתן עדיפות 2016ינואר מחלטת המליאה את ה

 .31.8.2021הצעה זו הינה לשנה אחת בלבד, קרי עד 

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד. 

 

קהילתי "ס • אופניים  פרויקט שביל  זכרון"סיום  ע״י תושבים   ובב  בוצע  אשר 

 צילה רשף  –מתנדבים 

 

מתנדב תושבים  של  נפלאה  חבורה  ע״י  בוצע  זכרון  סובב  את שביל  הגו  אשר  ים 

ואת אופן   וכן בעבודת כפיים של  הרעיון  המימוש בעזרת תרומות כספיות שגייסו 

)מחודש   משנה  למעלה  מזה  השלימה  5/19מתנדבים.  טרם  המקומית  המועצה   ,)

בפרויקטמרכיב חסם   ים  מהווים  אף  וחלקם  הרציפה  השלמתו  את  מונעים  אשר 

 ה בשביל.בטיחותי אשר טיפול בהם יאפשר לציבור לנוע בבטח 

 

 עצה לבצע כפי שהבטיחה: להלן ההשלמות שעל המו 

 5( על אישור שימוש, במידה וחלקה 5+חלקה 15החתמת בעלי השטח )חלקה    .א

 ח לחתימה(. )מצ״ב נוס  בעייתית יוסט השביל לחלקת קק״ל מקבילה.

 השלמת שילוט הכוונה בשביל.  .ב

הם הגשם דרדר טיפול בכלי הנדסי )מיני באגרון( במקומות ב –תחזוקת השביל  .ג

 בשביל.  אבנים וחרץ חריצים

השלמת שביל אופניים לאורך דרך בגין על חשבון ביטול רצועת גינון קיימת  .ד

בטיחותית   נחוץ  הדבר  זכרון.  סובב  משביל  כחלק  כהנ"ל  ישמש  שביל וגם 

 יוממות. המדרכה הקיימת והצמחייה הגדלה לתוכה צרה מלהכיל הולכי רגל  
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ם לרכוב על כביש יש להרחיבה, רוכבי אופניים לא יכולי  ורוכבי אופניים ולכן

 בגין בשל העדר שוליים וסכנה בטיחותית.  

בשלב הראשון: מדידה, הסרת צמחיה והרחבה היכן שניתן על בסיס התשתית 

במקביל  הקיימ אופניים ת.  שביל  למימון  התחבורה  למשרד  בקשה  הגשת 

 שישמש גם ליוממות. 

 .   מכבי והתקנת מעקות לפני מעבר החצייה חיתוך מעקה מע"צ קיים בכיכר .ה

 סגירת הסכם תחזוקה שנתי לשביל סובב זכרון.  .ו

 

   :להלן הצעת החלטה

 מת הפערים מקומית זכרון יעקב תפעל במיידי ותסיים את הטיפול בהשל המועצה  ה

מתאריך   יאוחר  המושבה   1/9לא  תושבי  בטיחות  את  להבטיח  מנת  על  וזאת 

 המשתמשים בשביל זה.

 

 : החלטה

 היום. לסדר את הנושא מאושר פה אחד לעלות 

 

 פרטיים. טחיםהמתכנן היה צריך לוודא שהשביל לא נכנס לתוך ש –מאיר ואנונו  

הן בעדיפות למוסדות חינוך ובנושאי סדר העדיפות של פעולות מהנדס המועצה    –זיו דשא  

חים פרטיים. כאשר הנושא נדון בדיונים פנימיים נאמר כי המסלול לא עובר בשט.  בטיחות

סיורים ימו  יהתק  רון בעיות חוקיות.רק לאחר פת   הנושא מתוקצב, יש דברים שניתן לקדם

רבין דרך  לאורך  הקטע  בהרחבת  כולל  של  בשטח  בהשקעה  מדובר  א.  שקלים לפי  מאות 

 ים ועוד.  ז ני מעבר, הסדרת הדרך, מעקות בטיחות ניקוו רהכולל, גיש

ליאני   לג  –מאיר  דעות  חילוקי  ויש  להצביע היות  יכול  אני  האם  לאחותי  בי שטח ששייך 

 ? בנושא

 לא.  –לי  יוסי ברז 

 . 15והדיון עוסק רק בחלקה  .5חלקה היא מסירה מהדיון את מציינת כי   –ילה רשף צ

 במצב כזה מאיר ליאני יכול להשתתף. –יוסי ברזלי  

ג  –דינור  אהרן   נדרשים  התהליך.  על  מאוד  הטופוגרפיים שמקשים  הקשיים  את  ם מציין 

 אישורי משטרה. נדרשות מדידות. נושא מורכב. 

   .15בכתב מכל בעלי חלקה מה נדרשת הסכ  –יוסי ברזלי  

דשא   דשא    –זיו  המועצה.  –זיו  של  לניסוח  הסכימו  לא  מהבעלים  להדגיש   חלק  מבקש 

ות צוין כי התכנון עובר  מיבישיבות פני  תקצוב.  שנדרשים מאות אלפי ₪ לנושא ואין כרגע

ציב שבטחים  ביצרק  התחלת  לאחר  ורק  בשטחים המתכננ   עדכנהע  וורים  מעבר  יש  כי  ת 

אני יכול לציין באופן אישי בתכנון וביצוע.  י שקלים  פהשקיעה מאות אל  מועצהה.  פרטים

 י שותף עם הפעילים להקמת  השביל. תיכי הי

קר תקצבי  הסטת  לביצוע  כל  לתב"  נות  מעבר  פרויקטים    רפעולות  בביצוע  תפגע  הקיים 

   פיתוח. יות והתחום התשאחרים בת

 



 11 

 

 

 

מי   .למיטב ידיעתי, פניתי ליועמ"ש וקיבלתי תשובה שיש להסדיר את הנושא –מאיר ליאני 

לא ברור   .למועצהנו  ה חוזה נחתם ביוע לי איזנה את השביל הוא גורם חיצוני שלא ידשב

 ת. זו תעודת עניו  ,כיצד המועצה לא מסוגלת לדעת למי שייך שטח בתחום השיפוט שלה

 

   מתוקנת: להלן הצעת החלטה

לא  וזאתמקומית זכרון יעקב תפעל במיידי ותסיים את הטיפול בהשלמת הפערים המועצה ה

וזאת על מנת להבטיח את   5 חלקהכוללת את . ההחלטה אינה 30.12.2020יאוחר מתאריך 

 בטיחות תושבי המושבה המשתמשים בשביל זה .

 

 החלטה: 

ההחלטה   הצעת  צילה  נרברו  יהודה  –בעד  תמייליאי  קרןרשף,  ,  פולק,  ריה  א,  ברששת  , 

 ליאני. ברנס, מאיר  דודו 

 . סלומון  פנינהברוך, , צחי יגר  , בועז לאופר  , משכיתואנונו , מאירדשא זיו –נגד 

 

 יילי יוצאת מחדר הישיבות.קרן א •

 

 סדר היום:

 

 . 619עבודות פיתוח ש/  -₪  13,235,000  -₪ ל  88,000-ב  1328הגדלת תב"ר  .1

 

על מנת לבצע עבודות פיתוח, מדרכות    1328גדיל את תב"ר  מבקש לה  –הרן דינור  א

 . ישנם עוד שלבים לביצוע בפרויקט זה .619תאורה וכד' בשטח ש/ 

 

 החלטה: 

₪ עבור עבודות    13,235,000  -₪ ל  88,000-ב  1328לת תב"ר  ה אחד הגד מאושר פ

 , מקרנות המועצה. 619ש/ -פיתוח ב

 

 תות אקוסטיות. ₪ עבור הנגשת כי  170,000ע"ס  2012תב"ר   .2

 

ביתן   התקבלה    –דני  טרם  אקוסטיות.  כיתות  להנגשת  בקשה  הגישה  החינוך  מח' 

 הרשאה ממשרד החינוך. 

 ע עד קבלת האישורים ממשרד החינוך. צאת לביצומבקש שלא ל  –ניר שליו  

 נמתין לאישור משרד הפנים בלבד. לא ניתן להמתין לאישור משרד החינוך.  –זיו דשא 

 

 החלטה: 

פה תב"ר    מאושר  מקרנות    170,000ע"ס    2012אחד  אקוסטיות,  כיתות  עבור   ₪

 המועצה. 
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 . ₪ עבור שדרוג אולם ספורט בביה"ס החורש 50,000ע"ס  2011תב"ר   .3

 

לשיפור המצב הבטיחותי .  באולם הספורט  נדרש בהקדם החלפת הריצפה  –ינור  אהרן ד

 ניל"י.ורט ספ באולם נעשתה דומה   . מדובר בהערכה לתיקון בלבד. פעולהבאולם

 

 החלטה: 

 .  ת האולםפצ ₪ לטיפול בר 50,000ע"ס   2011תב"ר  מאושר פה אחד  

 

 אישור הקצאת קרקע/מבנה, חב"ד.  .4

 

פריימן    לבקשתו שלבהתאם    –זיו דשא   הנושא  הרב  להוריד את  היום.מבקש   מסדר 

 יעלה לדיון במליאה הבאה. אני אפעל בנושא מול הצדדים.

 

 ק יוצא מחדר הישיבות. אריה פול •

 

 אישור הקצאת קרקע לבית כנסת נווה הברון.  .5

 

. בית הכנסת נבנה לפני נוהל  ועדת הקצאותהמלצת  הוגשה לחברי המועצה    –  דני ביתן

 הקצאות. בכוונת העמותה להרחיב את בית הכנסת הקיים. 

 ךהבהרה לגבי המבנים השונים של המועצה אשר לא עברו הלי מבקש    –י  מאיר ליאנ

 מבקש לקבל את רשימת המבנים. .קצאהה

 לקבל רשימה מניר שליו.  ניתן -זיו דשא  

 

 החלטה: 

  , פנינה רשף   , צילהברוך  , צחייגר  , בועז לאופר  , משכיתואנונו  , מאירדשא  זיו  –בעד  

 .יליאנ  מאיר, ברנס , דודו ברששת , תמיסלומון

 

 . ההקצאה מאושרת

 

 לחדר הישיבות.  יםחוזרואריה פולק קרן איילי  •
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 שינוי הרכב ועדה לענייני תכנון. .6

 

הועדהלשנות את הרמבקש    –זיו דשא   צחי    ,כב  הועדה ברוך  לצרף את  ויו"ר    כחבר 

 . ולהוציא חבר אופוזיציה

 

מאירדשא  זיו  –ההחלטה  בעד   משכיתואנונו  ,  צחילאופר  ,  בועז ךברו  ,  פנינה גרי  ,   ,  

 סלומון.

אריה  יהודה    –נגד   תמי  איילי  קרןרשף,  ה  ציל  ,פולקברונר,  ברנס, דודבר ששת,  ,    ו 

 מאיר ליאני. 

  

 החלטה: 

 א מאושר. ל  שינוי ההרכב
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 שם: דני ביתן ר

 

 

 דני ביתן                        זיו דשא                                                      

 ראש המועצה                       מזכיר המועצה                                             

 

 העתק: חברי המועצה 
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 גב' רוממה תמאם, קצינת מחוז, משרד הפנים, חיפה           

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


