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 12/2 – 16פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  

 

 באולם זמארין. א"פ תש  שבטב 'כ 2.2.2021 -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                           

 חברת מועצה  גב' תמי ברששת  

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

 חבר מועצה  יהודה ברונר מר  

 מועצה  תחבר פנינה סלומון  גב' 

 חבר מועצה  מר דודו ברנס  

 חבר מועצה  אריה פולק מר  

   

 מועצה ראש הסגן    צחי ברוךמר  הצטרף: 

 

 מועצה    תחבר                   משכית לאופר גב' חסרה: 

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 גזבר המועצה  אבי הוסמן מר  

 מהנדס המועצה  מר אהרן דינור  

 מנהלת מח' חינוך  ד"ר מרים פאנויאן   

 

 זכר נפטרים   •

 דיווחי ראש המועצה.  •

 

 

 צעות לסדר: ה

) .א דודו    –בית ספר לבנות קהילה חרדית    –(  בותקהאי תשלום עבור ביתן שמירה 

 ברנס 

 יהודה ברונר  –שידור ישיר של ישיבות מליאה מכל אתר בו מתכנסת המליאה  .ב

 מאיר ליאני –הפסקה מיידית של ריסוס עשבייה ומעבר לחירמוש   .ג

 צילה  -יישום חוק נהרי  .ד
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 סדר יום:

 ₪ עבור תכנון והקמת גינת כלבים בשכונת גבעת עדן. 250,000 ע"ס 2103תב"ר   .1

₪ עבור השלמת הנגשת כיתות   280,000-₪ ל  30,000-ב 2012הגדלת תב"ר    .2

 אקוסטיות תשפ"א. 

 ₪ עבור תכנון מתחם למחלקת תפעול.  100,000ע"ס  2104תב"ר   .3

₪ להסדרת תשתית להקמת   85,000לסך של   1734שינוי תמהיל להגדלת תב"ר  .4

 אוטובוס.  תו תחנ

 . 5/20-ו  4/20דיווח ועדת הנחות   .5

 ותיקים.עבור פרויקטור למבנה/ים לאזרחים ₪  100,000בסך  2100תב''ר  .6

₪ שדרוג אולם ספורט בי"ס החורש, מקור מפעל    200,000-ל  2011עדכון תב"ר   .7

 הפיס. 

 . ₪ לאיטום אולמות ספורט, מקור מפעל הפיס 340,000-ל 2026עדכון תב"ר   .8

 ₪.  45,000"א על סך פש מחא דפסחא תק .9
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 31.1.21 –  1.1.21ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום  

עמאר   מנשה,  שוורץ  אלי,  אברג'ל  אליעזר,  שויאר  ויולטה,  פפו  עליזה,  חכמון  זיוה,  גולן 

 ם.ירי שמחה, דגני מאיוסף, בנדק מרגיט, הירש מרים, טקסיר קפלן אבי אברהם, שבת

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

 

 

 

 * דיווחי ראש המועצה 

 

בישיבת המליאה הקודמת, הועברה לחברי המליאה טבלה המשקפת את    –פאנויאן  מרים  

. בישיבה זו ביקשתם כי מנהלת  2019-2017קיץ לשנים  י  היתרות הכספיות בתב"ר שיפוצ

הכ  הנתונים  את  בעצמה  תציג  החינוך  המועצה פסמחלקת  חברי  לשאלות  משיבה  יים. 

הוחלפו  ו ניל"י  ספר  בבית  אלו.  בשנים  בתב"רים  הכספיות  ליתרות  הסיבות  על  מסבירה 

ל  אסלות סוגרים  להתקין  פועל  הבית  אב  אלה  בימים  הדלתות.  טופלו  גם  דלתות    3-וכך 

 . שנותרו לטיפול

ליאני   השנים    –מאיר  של  ביצוע  מול  תכנון  שמשקפות  טבלאות    2019-2017בקשתי 

₪.    500,000  -כהמשך לבקשת הגזבר לסגור תב"רים של שנים אלו ובהם יתרות של כ 

אישור  חסר לגזבר להמשך  הזה  העובדה שהתקציב  לאור  לצערי לא התקבלו טבלאות אלו.  

סגירת התב"ריםתב"רים   לנו טבלאות    .אישרתי את  לא העבירה  לחינוך  לצערי המחלקה 

 אשר אין פעילות. בני שנה ויותר כר תב"רים ו גלסבעתיד לאשר ולכן אין בכוונתי 

 

 מרים פאנויאן עוזבת את הישיבה.   •

 

 

 . בועפגישות הש  'מס  וקיימנ – הרשות נמצאת בצבע אדום –  קורונה

צילה  שארגנה  יטון  התקיים מפגש עם סגן שר הבטחון מיכאל ב(  1.2  -ה  יום שני)אתמול  

 ת.  הוצגה תמונת מצב בפילוח לחתכים שונים ושכונו . רשף

 .ומצב הישוב עם צוות דסק הקורנה בעיקר לאור חזרה צפויה ללימודיםגם עובדים 

וקידום נושא בדיקות ערכות הפעלה    ,בנושא סלי מזון, אוהלים   הצגנו צורך בסיועות  בפגיש

 . נידות

 

אובדנות למניעת  אובדנות   –  תוכנית  למניעת  הלאומית  לתוכנית  מצטרפת  המועצה 

הממשל ברמה  ידוהתאבדויות.  על  מנוהל  החינוך  תית  משרד  בשיתוף  הבריאות  משרד  י 

   .רסיאנוות של המועצה בהובלת יהונתן מ והרווחה. הצו

 

 .לישיבה צטרףמצחי ברוך  •
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 מבקש לעדכן את חברי המליאה בשתי סוגיות:  –בועז יגר 

 

איזי  מבירור שנעשה לא ניתן יותר להשתמש במתקן של    -הנחה לאזרחים ותיקים    •

לאור זאת המועצה   .2021הטענת מכשיר זה הופסקה מתחילת חודש ינואר  ,  פארק

נייד  מטלפון  גם  להתחבר  בכך,  מעוניינים  שיהיו  ותיקים  אזרחים  ותדריך  תסייע 

נציין רגיל לאחת מהאפליקציות שמאפשרות להנות מההטבה של   השעה הנוספת. 

 במאגר הרכבים המורשים. כי הבסיס לקבלת ההטבה הינו רישום הרכב 

 

 חברי המועצההחלטת ראש המועצה ועדכון כלל  למרות    –בטיחות מוסדות חינוך   •

ינואר יגר    ,בחודש  פעולה  יעבוד  שבועז  קב"טבשיתוף  קבהמועצה  עם  ית  "ט, 

החינוך  מ ומחלקת  חינוך  הקשורוסדות    ן ופרסומהבטיחות  דו"חות    ארגוןל  בכל 

ביטחון או קת הממחלבנושא  התקבל כל חומר או מידע  טרם  הרי שבאתר המועצה,  

כי  מחלקת החינוךמ ידוע  וקיימים  .  קיימים במועצה שנים רבות  גם כלל הדו"חות 

ב נדרש  חינוך  מוסד  שכל  הנדרשים  האישורים  שעת  כל  הלימודיםפתיחת    . נת 

ליקויים   ישנם  קיימים,  אלה  שאישורים  החיטה כגון  למרות  בבי"ס  קרינה  בעיית 

נוך נוספים ולא ברור  ימת במוסדות חאישור תקינות. בעיה זו קייתגלתה למרות  שה

האם טופלו או לאו. אנו מחויבים לשקיפות בנושא זה כי בטיחות ילדנו חייב לעמוד  

 בראש סדר העדיפויות. 

ת.  וקויים נוספים המצריכים טיפול ו/או עדכון טבלאות מעקב כאלה ואחרישנם לי

לה המשקפת  לטובה את מחלקת ההנדסה אשר ריכזה, באתר המועצה, טב יש לציין  

עמותת  ובכלל מוסדות החינוך  שהוצבו ב  וולטאים-פוטוהתאים  השל    את הסטאטוס  

 כלל הבדיקות נעשו כנדרש.. טבלה שמציינת כי זמארין

 

מדוע    לבועז יגר.  האירוע  להעביר את דו"ח  הייתה דרישה במליאה האחרונה  –יאני  מאיר ל

לי היו  החיטה  ספר  בבית  הבטיחות.  לבעיות  התייחסות  ביקשתי  בטיחותיים,  קויים  אין 

דו"ח   את  בו  לקרוא  לאירוע  המתייחס  עקרוני  האירוע  באישור  הסתפק  הבית  בלבד  אב 

,  סתירות בדו"ח הקב"ט  נןישלדברי הקב"ט.    ,ללא אישור הקב"טאת עובדי הזיפות  והכניס  

 .  ולדון בתוכנו להציג את הדו"ח מבקש

 

דשא   המועצה    –זיו  הבאה  קב"ט  למליאה  מנתיוזמן  על    על  תשובה  זיפות לתת  סוגיית 

 בית ספר החיטה. הגגות ב
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 הצעות לסדר: 

 

דודו   – בית ספר לבנות קהילה חרדית –קה( תאי תשלום עבור ביתן שמירה )בו .א

 . ברנס

 

מרץ   .1 חודש  לאחר   2020במהלך  לבנות  הספר  בבית  שמירה  מבנה  הותקן 

 . ₪ 15,678אישורו של ראש הרשות ובעלות 

 צם היום הזה  לא שולם עד עהתשלום לספק  .2

הספק הגיע לאחרונה במטרה לפרק את המבנה וביקש כי יפורק החשמל טרם  .3

 פירוק המבנה.

 

ה ופסולה כלפי ספקים וכלפי מוסד חינוכי אירוע זה טומן בחובו התנהלות חמור

 במושבה .

 

 להלן הצעת החלטה : 

עבודה ימים עם הספק אשר ביצע את ה  7המועצה תבצע הסדרת תשלום תוך  

להציג לחברי   בהתאם להזמנת עבודה חתומה ומאושרת. ראש המועצה מתבקש

 חודשים לתשלום ?   10המועצה מדוע הספק נידרש להמתין  

 

 החלטה: 

 . סדר יוםלאת הנושא  אחד לעלות מאושר פה

 

בהתאם להזמנת    לספק שלא קיבל את שכרו  ,כראש מועצהאומר  מה אתה    –מאיר ליאני  

 ? העבודה

דשא   את  ש  י  –זיו  ויש  בנושא  סדורה  מקצועית  עמדה  אנת  עמדלי  חלוקים הגזבר,  חנו 

זה בבנושא  מ.  הזה  בוו יכמקרה  שמדובר  ובן  בטיחותי  הרשותנושא  של  לקחתי    אחריות 

 ה.  אישרתי את ההזמנאחריות ו

חרונות סעיף בסך  ץ כללו בשנים האפוצי קים לשירי" תבה .  מאוד ברורותובר בעובדות  דמ

 עבור בטיחות ובטחון בלבד.  תדוהמוסלטובת   ₪ 50,000

המועצה,    וראוששנים    ןבאות  יםהתב"ר המועצה  ב בהנהלת  משרד    וועברמליאת  אישור 

 . (2020כולל   2019 , 2018)החל משנת  הפנים

על   הבטיחות והבטחוןרכיבי לק ממא חה הו פריט בודקאלי, י הנתונים שהעביר הקב"ט פ לע

 .  פי חוזר מנכ"ל

אני מציע כי לאור המחלוקת, .  ולכן היא אסורה  קיפהע  בתמיכהמדובר  היא שגזבר  עמדת ה

   נעביר את הסוגייה לאישור המחוז ונפעל בהתאם להנחיה שלהם.

גזבר לא כאשר ה  .תימהתי חתימות של מורשי חתשלום נדרשות שהלצורך  כי  עוד  אדגיש  

 חותם לא ניתן לשלם.  

את    ורמים מקצועיים ובחנתי, לאחר שהתייעצתי עם גבמחלוקתנמצא  נושא  ה  –אבי הוסמן  

אם הייתה אפשרות חוקית היה  אין פה בעיה תקציבית,  ניתן לשלם.  לא  ההיבטים החוקיים,  

 להתבצע במסגרת   , צריךשמירהלרבות   מוכר שאינו רשמיהמבוצע. כל מה שקשור לחינוך 
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נכון להם בהתאם מה שאת  משלמים  הם  כסף לעמותה ומשם  המועצה מעבירה    .חוק נהרי

 .  דרי העדיפות שלהםלס

 ת עבודה, זה מחייב את המועצה. הזמנעל חתימה ברגע שיש  –איילי קרן 

ההזמנה.    –דשא  זיו   בשלב  הייתה  המחלוקת  המחלוקת  הגזבר,בגלל  עם  אני    שהייתה 

 .  והדבר גם צוין במערכת המידע  באמצעות המערכת את פעולת הרכש יאישרת

זו   הזמנה בשיטה  גם  ו מכותי  בסאישור  ת פרכת המידע מאעמלכן  הליך  זההליך  שרת  זה  . 

. הזמנה עם חתימות באופן אוטומטי  הויצא  דוגמת המקרה הזה.ים בודדים  רבמקבוצע רק  מ

 חתימה.  הי חתימות של מורשי תע ללא שספקים לא יכול להתבצתשלום ל  ,ללא קשר

לביצוע כאשר    –רשף  צילה   עבודה  הזמנת  המועצהיוצאת  ולא   כהצרי  ,  אחריות  לקחת 

 קיבל הזמנת עבודה. ש בספק גועלפ

 .ניתן יהיה לשלם על הבודקה ך נצביע עכשיו על הגדלת חוק נהרי וכ –מאיר ואנונו  

נהרי  ב   –ברזלי  יוסי   ואופן ההשתתפות של רשות במוכר שאינו רשמיקבע  נחוק  ,  שיעור 

. נושא זה  על פי אמות מידהשנקבע בחוק אולם חייב להיקבע   75%-מאפשר לשלם יותר  

רבות  פהגיע   משפט,  עמים  תקציביתלבתי  לפרוץ  נקודתית  ניתן  לפתור    לא   נושאכדי 

 לא ניתן לשלם., בשלב זה להחלטת המחוז . נכון יהיה להעביר של בודקה נקודתי

 ? אז למה הגזבר לא משלםעל ההזמנה הגזבר היה חתום  –ליאני מאיר 

 ההזמנה.   הגזבר לא חתם. זיו התייחס לזה כבטיחות ואישר את –מאיר ואנונו  

 קה זה נושא בטיחותי וצריך לשלם לספק.ד הבו מבחינתי  – דשא  זיו

 צריך לשלם לספק לאלתר.  -רשף  צילה

 ובהמשך לפנות למחוז? מיידית  האם המליאה יכולה לקבל החלטה לשלם –ואנונו  מאיר 

ראש מועצה, לא ניתן לחייב את וגזבר  הם  חתימה  ה  יית מורשמרשות מקו ב  –ברזלי  יוסי  

לקבל את אישורם היות  למחוז    תלפנו צריך  .  לא בטיחותקה לשומר זה  דבולשלם.    רהגזב

 הוצאה שלא כדין. שהזמנה ומדובר ב

 ? ₪  15,000-ברק  האם אפשר להגדיל את חוק נהרי  –מאיר ואנונו  

ואז להחליט  קה. צריך אמות מידה  דלא מגדילים נקודתית בשביל לשלם לבו  –ברזלי  יוסי  

 . ותפאחוז ההשתת הגדלת על 

 לספק.  ימים 7שהמועצה תשלם תוך  מבקש  –ברנס  דודו 

 ? תשובה מהמחוז נקבל תוך כמה זמן   –רשף צילה 

אינם  ש  ,מקרים בעברו  היכי  ין  חשוב לי לצי  .מספר ימיםנקבל תשובה תוך  להערכתי    –זיו  

לבטיחות  גם  קשורים   רשמישל  בעקיפין  שאינו  מוכר  מחיר  ה בוצעו  ו  ,מוסד  צעות 

  .חתימה ימורשי יד עלו בוצע תשלומיםו

לפרוט  כי   קול:והערה  להדגיש  אם  מבקש  מחלוקת  גם  שבידי  יש  על ים  חלוקוהנתונים 

י  ,עמדת היועץ המשפטי נ מר שלא  אככל שהיועמ"ש    עמדתו פי  יע לאצב  ,וקח  אווהל  לפי 

 . היועץ המשפטישל 

 

 : הצעת החלטה מתוקנת

ברנס   והלימים    7נמתין    –דודו  במידה  מהמחוז.  תהיה  ש תתשובה  המועצה  ובה  שלילית 

 תתכנס לדיון בסוגייה.
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 בעד הצעת ההחלטה: 

ברוך  –בעד   צחי  ואנונו,  מאיר  דשא,  סלומוזיו  פנינה  צילה  ן,  ברונר,  יהודה  יגר,  בועז   ,

   רשף, תמי בר ששת, קרן איילי, אריה פולק, דודו ברנס.

 מאיר ליאני.  –נגד 

 

 הצעת ההחלטה המתוקנת מאושרת. 

 

 וצאת מחדר הישיבות ון יסלומפנינה  •

 

 

המליאה   .ב מתכנסת  בו  אתר  מכל  מליאה  ישיבות  של  ישיר  יהודה   –שידור 

 .ברונר

 

המ  מליאת  עברה  חלופיים  ומאז  במיקומים  להתכנס  ואולם    –עצה  המושבה  בתיכון  רחבה 

לצפות   האפשרות  נמנעת  ומהציבור  חי  בשידור  המועצה  ישיבות  משודרות  לא  זמארין, 

 אמת או במועד אחר. בעבודת המליאה בזמן 

שקיפות עבודת המליאה היא ערך שעלינו לשמור עליו גם בתקופת הקורונה ואל לנו לוותר  

 ר ישיבות המליאה גם במחיר של מציאת פתרונות טכנולוגיים הולמים. ו על צילום ושיד

 

 הצעת החלטה: 

מרץ  חודש  של  הראשונה  המליאה  מישיבת  החל  כי  מחליטה  המקומית  המועצה  מליאת 

כמו , ישודרו כל ישיבות המליאה בשידור חי וההקלטות תישמרנה ותופצנה לציבור.  2021

תצ זה  למועד  עד  כי  המליאה  מחליטה  צילום טכן  את  יאפשר  אשר  בציוד  המועצה  ייד 

 ושידור ישיבות המליאה מכל מקום בו היא תתכנס. 

 

 החלטה: 

 . סדר יוםלאת הנושא  מאושר פה אחד לעלות

 

יה שראש המועצה יפיצנוצר פער מול ה  .שקיפותמהצורך לחלק  ב  מדובר  –יהודה ברונר  

ע מכוון אלא מהצורך  ו. אמנם לא מדובר שאירת מועצהההחלטה לשדר ישיב  בנושא  הביא

 או להציב מצלמה באולם כאןמטלפון סלולרי  גם  . אפשר לשדר  יותר   וחלעבור למקום מרו

 השקיפות. את ולהחזיר 

  אשונה כניסתי לתפקיד החל מישיבת המליאה הר  עם  המהלך הראשון שביצעתי  –זיו דשא  

   .המועצהה לצלם בשידור ישיר את ישיבות מליאת תייה, 2016 -הנהגתי בב

ל   בעבר התנגדויות  זההיו  יד  מהלך  על  מ   יגם  בפשוהיחלק  היום.וור בים  זה  יש   ם  כרגע 

  המליאה מוקלטת   .₪  20,000  -מוערכת היא מעל לה ת  ו עלהגבוה מאוד,  משמעות כספית  

   .ההקלטהאפשר להפיץ את וטוקול, יש פר

 ₪.  30,000-את הנושא העלות יכולה להגיע ל בדקתי –מאיר ליאני 
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הכוונה הייתה טובה לשבת במקום פתוח  מליאה.  כאשר הדיונים בבעד צילום  אני    –בועז  

צילום .  יבות יערכו במועצהשהישכיום  עה  יאין מנומרווח לשמירה על בריאות כולנו אבל  

 לא יראה כמו שצריך.  נייד טלפון באמצעות 

יותר מקרופונים, יש גבוהות, נדרשים גם  קיבלתי את הרעיון אבל העלויות    –מאיר ליאני  

  ת.אקוסטיקה בעייתי 

 חזור למועצה.ואז לשתיים אחת או עוד ישיבה המשיך כך אפשר ל –מאיר ואנונו  

שר להתפשר על הסאונד ואיכות התמונה.  אין כוונה להוצאות גבוהות, אפ  –ה ברונר  יהוד

 .  איכות השידור ולראות את  פיילוטלערוך במליאה של מרץ מציע 

 ? יצלם שעות מי יעמוד עם טלפון ו –זיו דשא 

 

 בעד הצעת ההחלטה: 

 , אריה רנסב  , מאיר ליאני, דודברששת  , תמיאיילי  קרן רשף,  צילה  ,  ברונר  יהודה  –בעד  

 .פולק

  יגר. , בועז ברוך נונו, צחימאיר ואדשא, זיו  –נגד 

 

 הצעת ההחלטה מאושרת.

 

 . חוזרת לחדר הישיבות פנינה סלומון •

 

 .מאיר ליאני –הפסקה מיידית של ריסוס עשבייה ומעבר לחירמוש  .ג

 

ס .1 אף  החולפתעל  בשנה  והחלטות  ריסוסי    ,יכומים    , במדרכות  ההעשבייתופעת 

ציבורייםמעב  ,כבישים בגנים  ציבוריים    ,רים  חינוך  בקרושטחים  מוסדות  בת 

 .נמשכת

 . הרעלת מקורות המים וסיכון בריאות הציבור חייבת להיפסק ומייד .2

 .רמוש יהפתרון הנקי הינו ח .3

בחירמוש  .4 פועלים  להעסיק  תקציב  שאין  היגיון  חסרת  בטענה  חיינו  את  לזהם  די 

נרשם   ניקיון  פועלי  והכל    28באופן שיטתי  כאשר בסעיף תקציבי בנושא  פועלים 

 .זה הינו דמיונייודעים שמס' 

 

 :הצעת החלטה 

בסעיף   המובא  כפי  הריסוס  פעולות  כל  את  מיידי  באופן  להפסיק  המועצה  ובמקום   1על 

 .ריסוס להשתמש בחירמוש 

 

 החלטה: 

 . סדר יוםלאת הנושא  מאושר פה אחד לעלות
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ליאני   להפסיק  –מאיר  ולז   הוסכם בשנה שעברה  ו  הםלרסס  הסביבה  לאנשים את  לגרום 

 יצור סביבה בטוחה. ל, צריך לחרמש וכך  במחלותלחלות 

דשא   לידיעת    15.1.21-ב  –זיו  ההציבור  הבאתי  באופן   שבועיהדיווח  במסגרת  שירדנו 

 יית כפר סבא עירעם  מבור, יצרנו קשר  ליה  יחד עם ט  משמעותי בהיקף הריסוסים בישוב. 

 ריסוס.  הת היקפי שור להקטנ על מנת ללמוד את המודל שלהם בכל הק

כי  לעדכן    אבקש התפעול  עוד  מחלקת  ממנהל  שנמסר  לנתונים  למועצה  בהתאם    31כי 

 במחלקת התפעול על פי הפירוט הבא: דים בעו

 מנהל אגף  •

 מזכירת אגף ואחראית תחזוקת מתקני משחק  •

 תחום אשפה ראש  •

 אחראי ניקיון וטיאוט  •

 נאי מחס  •

 דות מיחזור נהגי טנדר לאיסוף פסולת, ריקון אשפתונים וניקוי עמ 3 •

 ולת ואיש מים וביוב הג טנדר לאיסוף פס נ 1 •

 נהג טרקטור לאיסוף פסולת, ריקון אשפתונים, ניקוי סחף   1 •

 שוטף ברכב טיאוט כבישים  1 •

 ימות נדרשות עובד צהריים למתן מענה לאיסוף פסולת ומש 1 •

 עובדי טיאוט רחובות  12 •

 מוסדיים עובדי חשמל לטיפול בתאורת רחוב וחשמל במוס"ח, מועצה ו 2 •

תן מענה אחזקתי בתחום התשתיות במושבה )כולל  ים צוות תשתיות למעובד 4 •

 אחראי צוות( 

 עובד במחלה ארוכה.  1 •

 

ע היות ולא נמצא  יכול לבצקבלן הגינון לא  המבוקשת והקיים לא פנוי למשימה  ח האדם  כ

המכרז.   ונרחבים  יחדבמסגרת  רבים  באזורים  מחרמשים  זאת  וגינות  עם  חורשות   ,

 ידייבאופן מתנת לביצוע  ובוודאי שהיא לא ני  ות תקציביתמשמע  ,זוהחלטה כל  .ציבוריות

 רה. ונדרשת תוכנית עבודה סדו

 .חיצוניים בקבלנים  ו/או להיעזר צריך לגייס כ"א לתקופה מסוימת  –מאיר ליאני 

ברונר   הורעלה    –יהודה  שלי  הכלבה  לדיון,  עלה  כבר  מרוססת,  י מעשבבעבר  הנושא  ה 

    .בבעלי חייםגם פוגע ריסוס 

 . בוריחד עם טליה מ מבקש להציג במליאה הבאה תוכנית עבודה –דשא זיו 

יש להצביע בעד ההצעה לחדול מריסוס באופן מידי. מבקש להצביע עבור    –מאיר ליאני  

 הצעת ההחלטה. 

ואנונו   מקפידים    –מאיר  האחרונות  משחקים לרסס  לא  שבשנתיים  גני  ספר,  בתי  ליד 

לא מסוגלים לחרמש את  עבודה כזו והם    ם שיכולים לבצעעובדי  3  נםיש  .פארקים לכלביםו

 בישים מרכזיים שלא ניתן לחרמש. כל הישוב. יש כ

מאוד,  חירמוש    –ברוך  צחי   בשורשיםמרעיש  פוגע  למצב  לא  ג'ונגל  ויביא  צריך של   . 

 למצוא ריסוס יותר ידידותי.
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 בעד הצעת ההחלטה: 

ברונר,  –בעד הצעת ההחלטה   יהודה  ליאני,  תמי ברששת, צילה רשף,   מאיר  איילי,    קרן 

 פולק. , אריהברנס דודו

  , פנינה סלומון.שא, מאיר ואנונו, צחי ברוך, בועז יגרזיו ד –נגד 

 

 מאושרת.הצעת ההחלטה 

 

 חוק נהרי יישום  .ד

 

חוק נהרי מעגן באופן מאוד בסיסי את תקציב החינוך למוסדות מוכרים שאינם  .1

 .סדות רשמייםמסך ההשקעה במו 75%רשמיים בגובה 

חשבון כפי שעדכן ראש הרשות על מנת   לאחרונה המועצה שכרה שירותי ראיית .2

לאמוד את סך התקציב אותו יש להעביר למוסדות המוכרים שאינם רשמיים ברחבי 

 . 2021המושבה בשנת  

 להלן הצעת החלטה:  על מנת שלא ייפגעו הילדים והצדדים בעניין  .3

 

אינם רשמיים את עבודת רואי החשבון,  המועצה תעביר למוסדות המוכרים ש

להגשת חוות דעת נגדית ע״י המוסדות המוכרים  1/4/2021מנים עד ייקבע לוח ז 

 שאינם רשמיים. 

ינוהל משא ומתן בין שני רואי החשבון אשר תוצאותיו יוצגו למליאה עד לא יאוחר  

 . 1/6/2021מתאריך  

על פי תקציב   1/12  יועברו כספים למוסדות במודל 1/6/2021 -ה עד מועד זה

2020 . 

 

 החלטה: 

 . סדר יוםלאת הנושא  ד לעלותמאושר פה אח

 

יועץ    –זיו דשא   חיצוני, נקבע  מקצועי  במשך שנים רבות, ולאחר שנערך תחשיב על ידי 

דומה נעשית בימים אלה בדיקה    .ר שאינו רשמיוכשתוקצב עבור עמותות מסכום גלובלי  

 על ידי אותה חברה. 

. הדו"ח  צוניתחייועצת  אור פרק הזמן הרב שעבר מהבדיקה הקודמת, לקחנו  ל –הוסמן אבי  

את תגובתם קבל  לעמותה ולאין בעיה להעביר את החומר  ,  2020ספטמבר  בחודש    התקבל

המעודכן התקצוב  .  לחישוב  זאת  עם  ל  2021לשנת  יחד  להיעשות  צריך  תחשוב  בהתאם 

ולא   . המועצה יר התייחסות לדו"חתעבשהעמותה  ין מניעה  א  .2020מנתוני    1/12החדש 

לאור בקשת חברי המועצה, אפנה  לשלם לפי סכום מוגדר.  מחזיקה בנייר מקצועי שצריך  

המועצה את  שמלווה  לרו"ח  הסוגייה  אתכם   2020מתקציב    1/12בעניין    את  ואעדכן 

 בתשובתו.  

מים  מציין כי בי  .מצד חברי המליאה  לא הייתה שום פנייה אלי לקבל את הדו"ח  –דשא  זיו  

במספר ישובים בהם מוסדות רישמיים  חוק נהרי אלה יש ביקורת של מבקר המדינה בנושא

 . שאינם מוכרים
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 בעד הצעת ההחלטה: 

 צעת ההחלטה מאושרת פה אחד.ה

 

. תב"רים אלה  8-ו  7לחומר שצורף ביום ראשון, נוספו שני תב"רים, סעיפים    –דני ביתן  

 ן נדרש אישור המליאה להוספת שני הסעיפים. ימים לפני ישיבת המליאה ולכ 10לא הוגשו 

 

 החלטה: 

 לסדר היום. 8-ו 7להוסיף את סעיפים מאושר פה אחד  

 

 סדר היום:

 

₪ עבור תכנון והקמת גינת כלבים בשכונת גבעת   250,000ע"ס  2103תב"ר   .1

 עדן. 

 

בהתאם להחלטת המליאה הקודמת, מוגשת בקשה לתכנון והקמת גינת   –  אהרן דינור

 . 2016-קיים תיכנון מ. ור גבעת עדןכלבים באז 

שמתנגדים למיקום המוצע. המועצה לקחה תושבים ן כי ישנם חשוב לציי –זיו דשא 

לא הנושא מרחק חניה ויעוד קרקע כשצ"פ. כרגע  ,המיקוםמעמד השטח,   שבון אתבח

   .של המועצה נמצא בראש סידרי העדיפויות

יל, במיולאהרון היום  אליהועבר עיקרי הדברים ש את  ליאה המ מבקש להביא לידיעת 

 : כונה תושבת הששהיא גם אדר' איריס הונינג  על ידי 

 

פתוח   ע"י התב"ע כשטח ציבורילגינת כלבים מוגדר כמיועד  ידי המועצהוין על שצהשטח "

  –  215. ראו תב"ע ש/ ון שכך שטח כזה לא יכול להיות מגודרו המיועד לכלל הציבור ומכי

ולפיכך מיותר  שנקבע הינו מזלג דרכים שמייצג נוף אקסטנסיבי המיקום  תקנון.ד  215ש/

 פי זה הינה פגיעה בנוף. לציין שכל התערבות בחלק נו

בתי התושבים הן מתושבי גבעת עדן והן מתושבי וילות בחורש,  בחר מרוחק מהמיקום כפי שנ

גינת  שיבחרו להגיע ל אנשים כך שאינו נגיש וקרוב לתושבים ולפיכך לא ישרת את מטרתו.

 אין בצמוד למזלג הדרכים חנייה. , הכלבים , ישתמשו ברכבם הפרטי

ים ולאו דווקא א שגינות כלבים נועדו להקמה בישובים עירוניים צפופדעתי הי ,בנוסף

 בישובים כפריים שיש בהם אין ספור מקומות טיול בטבע עם הכלבים. 

ות נוספות במידה  במציאת אלטרנטיב לאפשר לי ולתושבים נוספים להיות חלק ש אבק

 " ותחליטו להקים בכל זאת גינת כלבים.

גם לשכונות נוספות כגון  גבעת עדן אלה שכונת מדובר בשירות לא רק ל  –מאיר ליאני 

  מתוך .תושבים שהתנגדו, יותר ממאה בעד   6היו . י אילת ועוד"אחרחוב  ,וילות בחורש

  ם גינת הכלבים למיקו  ותההצע. מנומקיםהסברים ממני קיבלו את  4מתנגדים  6

 המתנגדים היו במקומות לא אפשריים. על ידי במקומות אחרים 

 

 החלטה: 

₪ עבור תכנון והקמת גינת כלבים  250,000ע"ס   2103מאושר פה אחד תב"ר  

 קרנות הרשות. מקור תקציבי בשכונת גבעת עדן, 
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 סלומון יוצאים מחדר הישיבות פנינה ודודו ברנס פולק אריה רשף, צילה  •

 

₪ עבור השלמת הנגשת כיתות   280,000-₪ ל  30,000-ב  2012דלת תב"ר  הג .2

 אקוסטיות תשפ"א. 

 

 ₪ להשלמת הפרויקט. 30,000מבקשת תוספת של  ךמחלקת החינו  – דני ביתן 

 

 החלטה: 

בור השלמת ₪ ע 280,000-₪ ל  30,000-ב 2012מאושר פה אחד הגדלת תב"ר 

 נות הרשות. קרמקור תקציבי הנגשת כיתות אקוסטיות תשפ"א, 

 

 רשף חוזרת לחדר הישיבות.צילה  •

 

 ₪ עבור תכנון מתחם למחלקת תפעול.   100,000ע"ס  2104תב"ר   .3

 

בהליך מתקדם  בעלי הקרקע    .בשטח פרטיהקיים נמצא  מתחם התפעול    –אהרן דינור  

בניה אישורי  קבלת  ואנמקום  ל  של  לפנות.  חנו  זה  לתשתיות.  צריכים  חיבור  נדרש 

להיות צריך  כזה  מגורים  מתחם  מבתי  ושטחים    .רחוק  מקומות  של  רב  מספר  נבחנו 

שקילה,   לפסולת,  גדול  שטח  נדרש  חום(.  )שטח  ציבור  מבנה  של  מתאים  ביעוד 

אקולוגי. במסדרון  יהיה  ושלא  למשאיות  נגישות  ועוד.  שירותים   יםנדרש  משרדים 

  3-כ  הוא בגודל של  שטח המוצעהמשרדים. סה"כ  לשטח  ווח  תעולי פ מחסנים שטח תפ

נ קודמים  מהנדסים  ידי  על  נעשו  קשות.  נותסיו י דונם.  במגבלות  שטח  צריך    למצוא 

יש   4ביש  כמערבית ל  מהם.  זכויות בניה. עלו מספר אופציות נבחנו הבעיות בכל אחד

 . משותףור תעסוקה ך לאז ויהפ, בעתיד  מבנה ציבורהינו ל יעוד  השטח של המועצה. 

 . שיתנו מענה עתידידולים משרדים גלקחת בחשבון ממליץ   –מאיר ליאני 

יגר   מקום  –בועז  לחפש  להמשיך  לדברים   מבקש  המוצע  המקום  את  ולנצל  אחר 

 .אחרים

 

 החלטה: 

 . ברששת תמירשף, צילה , , צחי ברוךמאיר ליאניזיו דשא, מאיר ואנונו,  –בעד 

 רונר. ב יהודה ,בועז יגר –נגד 

 . קרן איילי –נמנעת 

 

מקור  בור תכנון מתחם למחלקת תפעול.₪ ע 100,000ע"ס   2014מאושר תב"ר 

 היטלי פיתוח. תקציבי, 
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₪ להסדרת תשתית   85,000לסך של   1734שינוי תמהיל להגדלת תב"ר  .4

 להקמת תחנות אוטובוס. 

 

להיות   ממן את התשתיות לכן כל הסכום צריךמ משרד התחבורה לא  –אהרן דינור  

 מקרנות הפיתוח של המועצה.

 ₪.  9,000  -כעמד על יום הקודם עלות הסדרת תחנה בסדר  –מאיר ליאני 

  9עבור ₪  50,000מבוקש תוספת של  אין קשר זה רק שינוי מקור תקציבי.  –אהרן 

 תחנות.

 

 החלטה: 

₪ ימומן   85,000כך שהפרויקט בסך   1734מאושר פה אחד שינוי תמהיל לתב"ר  

 יתוח.  מהיטלי פ

 

ון, נדרש אישור המליאה להארכת  שעות די  4-היות ואנחנו מתקרבים ל –דני ביתן 

 הישיבה. 

 

, צילה רשף, תמי , צחי ברוךמאיר ליאניזיו דשא, מאיר ואנונו,  – הארכת הדיוןבעד 

 . ברששת, בועז יגר

 קרן איילי, יהודה ברונר. –נגד 

 

 . 5/20-ו  4/20דיווח ועדת הנחות   .5

 

 ם.₪ עבור פרויקטור למבנה/ים לאזרחים וותיקי   100,000בסך  2100תב''ר   .6

 

 למנות פרויקטור. הבקשה מציג את  –צחי ברוך  

 

 החלטה: 

₪ עבור פרויקטור למבנה/ים לאזרחים  100,000בסך  2100מאושר פה אחד תב"ר  

 מקרנות הרשות. מקור תקציבי וותיקים, 

 

תב"ר   .7 ספור  200,000-ל  2011עדכון  אולם  שדרוג  מקור  ₪  החורש,  בי"ס  ט 

 מפעל הפיס. 

 

 .רגיהתאם לנושא שמקדם חבר המועצה בועז ר בתב" מציג את ה – זיו דשא

 

 החלטה: 

אולם ספורט בי"ס שדרוג ₪ עבור   200,000 -ל  2011תב"ר עדכון  מאושר פה אחד 

 מפעל הפיס. תקציבי החורש, מקור
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 ₪ לאיטום אולמות ספורט, מקור מפעל הפיס  340,000-ל 2026עדכון תב"ר  .8

 

 .בועז יגרתב"ר בהתאם לנושא שמקדם מציג את ה – זיו דשא

 

 החלטה: 

אחד   פה  עבור    340,000  -ל  2026תב"ר  עדכון  מאושר  ספורט,    מות אולאיטום  ₪ 

 מפעל הפיס.תקציבי מקור 

 

 ₪.  45,000קמחא דפסחא תשפ"א על סך  .9

 

המחלקה לשירותים חברתיים טוענים כי בשל המצב הכלכלי    מציג את הבקשה.  –דני ביתן  

 סכום נוסף. שיתכן ויידר ,במשק

   ₪. 60,000-מבקשת לעלות ל  – ףצילה רש

-₪ ל  42,000-בהמשך לדיון משנה שעברה ביקשתי להגדיל את הסכום מ  –מאיר ליאני  

 ₪.  90,000-₪ לכן מבקש להגדיל ל 100,000

 

 החלטה: 

של עד נוסף  ₪ לנושא, כמו כן מאושר תקציב    45,000מאושר פה אחד להקציב סך של  

כי  וזאת  ₪    45,000 וימצא  הרבמידה  מענה  אהסכום  לתת  מנת  על  מספיק  לא  שוני 

ומותנה בקבלת אישור משרד הפנים היות    2021. מקור תקציבי תמיכות כללי  למשפחות

 טרם אושר.   2021ותקציב 

 

 

 

 

 

 שם: דני ביתן ר

 

 

 

 זיו דשא                              דני ביתן                                               

 ראש המועצה                       מזכיר המועצה                                             

 

 

 העתק: חברי המועצה 

 נוכחים           

 גב' רוממה תמאם, קצינת מחוז, משרד הפנים, חיפה           

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


