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 12/3 – 16פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  

 

 . חדר הישיבותב א"פתש  אדרב י"ח 2.3.2021 -התקיימה ביום שלישי ה

 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים:  

 מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  

 מועצה    תחבר                   משכית לאופר גב' 

 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  יה פולק ראמר  

   

 מועצה ראש הסגן    צחי ברוךמר  : חסר 

 

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 מהנדס המועצה  מר אהרן דינור  

 

 זכר נפטרים   •

 דיווחי ראש המועצה.  •

 דיווח קב"ט  •

 . דיווח איכות סביבה •

 

 

 לסדר: צעות ה

   שבות, ואיסור שימוש בחד"פ בבתי ספר, גני ילדים, ספרייה, מוזיאון המ .א

 מאיר ליאני  – מתנ"ס זאמרין ושלוחותיו  

  אחריות המועצה לזמני הגעתם לבית הספר  -הסעת תלמידי החינוך המיוחד  .ב

 יהודה ברונר  –ולאיסופם בסיום הלימודים   

 רשף צילה  –  חניה לנשים הרות והורים עם עגלות .ג
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 סדר היום:

ת חדרי לימוד תיכון והתאמ   ספת כיתות יבילות₪ תו  300,000ע"ס    2106  תב"ר .1

 פלך.ממ"ד  

 ₪ עבור התקנת דשא סינטטי בבי"ס יעבץ.  50,000ע"ס  2107תב"ר   .2

 . ₪619, שכונה ש/  14,435,000-₪ ל  400,000-ב 1328הגדלת תב"ר   .3

ל  408,000-מ  1732  תב"ר  הגדלת .4 איטום  -₪    580,000-₪   במבני   גגות  עבור 

 מועצה. 

 ם עם מוגבלות. ית אנשקידום העסק  –  2021אישור תוכנית שנתית   .5

 אישור תוכנית למספור בתים. .6

 אישור חוזה הקצאת קרקע לבית כנסת נווה הברון.  .7
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 28.2.21 –  1.2.21ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום  

 , תמרה נר עדי, גבאי ויקטור, מור מירה, קלמןחנן, רותם אסא, ברוא וולדזיקר בוריס, יעקב

 דותן. עומרייהונתן גרנות, אמלי חיים, עים כהן אקטרינה, דהן פינחס, פלמור שולמית, בנ

 בקימה.ים מכבדים את זכרם חברי המועצה והנוכח

 

 . 2/21 -ו 1/21  יםאין הערות לפרוטוקול •

 

 ה יווחי ראש המועצד •

 

רציף ניטור  בנושא  שני    –  ערר  בע 8.3ביום  העליון  המשפט  בבית  דיון  רר  יתקיים 

לתי די גורם שלישי בנו ביחד עם אחרים לצורך חיוב המדינה לבצע ניטור רציף על ישגשה

 תלוי ולא על ידי הגורם המזהם או מי מטעמו. 

  

מתבקשים להעביר שאלות למנהלים טרם    –  9.3יתקיים דיון ביום שלישי    –  2021תקציב  

  ד יום ראשון לכל המאוחר לצורך קבלת מענה מסודר. הדיון ע

  

 בבית המשפט המחוזי בעתירה שהגשנו. היום יום שלישי התקיים דיון  –  ורותד מתחם

עיקר העתירה טוען כי למל"ת אין סמכות חוקית להגיש תוכנית זאת בנוסף לכל הבעיות  

טענו שאין תוכנית ולכן    התכנוניות. טענת כל המשיבים ועדה מחוזית מל"ת וועדה מרחבית 

 עתירתנו תאורטית.

הו ה קבלל  פתענובמקביל  חמישי  בשעה  ביום  מתחם    12:00אחרון  את  הכולל  יום  סדר 

ימים לפני הדיון במליאת    7)סדר יום מחויבים לשלוח    .רק בשינוי מספר תוכניתדורות  

 התקימו חילופי תכתובות עם הוועדה בנושא.  הוועדה(

  . ת תוכנייון בוועדה המרחבית על אותה תוכנית רק בשינוי מספר  היום במקביל התקיים ד

ועית שהגשנו ודחתה  בדיון שהתקיים, מליאת הוועדה המרחבית אימצה את העמדה המקצ 

 . את הבקשה ואינה ממליצה בפני הוועדה המחוזית

  

 . "דרכון ירוקמתווה תו סגול ואישור "חוזרים בהתאם ל –  רועי תרבותיא 

  

  . קפי פעילותימתחמי החיסונים יצמצמו ה – חיסונים

  

לכנסת במסיגיש    -  בחירות  הקלדול  אתרי  הבחירות    –פיות  פר  וועדת  להחלטת  בהתאם 

   .המרכזית

 

הבודקה עבור  במוצ"ש    –  סוגיית תשלום  למחוז  התייחסותו  את  העביר  המשפטי  היועץ 

 . המחוז עדין לא העביר התייחסותו. טרם יציאתו למילואים
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 בדק. ן נידעזפת רוע זיהום חופי הים בכמויות אדירות של יא – זיהום החופים

   של ניקוי החופים.  קב כולל מרכז הצעירים נרתמו לפעילות זוע מתנדבים רבים מזכרון י

נמצאים החופים.  במרחב שלנו  שיפוטה ל חוף מנוהל על ידי הרשות שבתחום הארוע בכ 

 מ.א חוף הכרמל מנהלת את הטיפול במרחב בליווי גורמי מקצוע. 

 

 עטיהאלי  – טדיווח קב"  •

 

מליאה הקודמת, אלי עטיה יציג את התחקיר שערך בנושא  ה   החלטתלם  אתבה   –  זיו דשא

 זיפות גג בבי"ס החיטה. 

עטיה   את  נתבקשתי    –אלי  בוא לבדוק  ההתנהלות  החיטהפן  בי"ס  גג  ערזיפות  דו"ח  כת,  י 

מוכן להשיב    הן.מצאים והמסקנות שיש לפעול על פי  מהניתן לקרוא את  חקירה מיוחד בו  

 . לשאלות

ליא גורמים   ,"חבדו י  ינתיע  –ני  מאיר  של  הספר  לבית  כניסה  נוהל  לגבי  הבהרות  מבקש 

חינוך מוסדות  קב"ט  אישור  נדרש  לא  האם  חריף    ?חיצוניים.  ריח  זפת  היה  במהלך של 

 העבודה.

עטיה   ת   –אלי  חריגה  ידיקפ בתוקף  הייתה  שבה  היחידה  והנקודה  הנושא  את  חקרתי   ,

הספר בזמן הלימודים. במידה ות בבית  דוות עבלי על כך שמתבצע  ומהנוהל היא שלא דיווח 

ו והיו   היות  העבודות  את  מאשר  כן  הייתי  המקובלים, מדווחים  לכללים  בהתאם  נעשו  הן 

כקב"ט   המועצה. נה במועצה והוא מכיר את הדרישות שלשמקבלן האיטום עובד כבר יותר 

ן לקבל ראשר לאמוהיה נות. אב הבית לא קהצפתי את הליקויים יש גם לקחים ומסהמועצה 

ידיעתי  יכנסלה העבודהללא  נהלי  של  פירוט  יש  מכירים  .  הספר  בתי  יש  שכל  שנה  כל   ,

 . ענון לפני פתיחת שנת הלימודיםיר

 נעשתה בבית הספר. ש קרינההת בדיקהתייחסות למבקש  –  ברנס דודו

לכך שהתערבו   –עטיה  אלי   דוגמא  נכונה  זו  לא  האת  התפתחות  לאור  לנזק.  , ירועגורמת 

ואין   בדק ומצא שהכל תקיןאשר  איכות הסביבה  למשרד  ה של הלו ה בלתי תקיתי בדביקש

רת שעברנו הביקוכל  במבקש לציין כי  .  קרינה חריגה, כל העבודות שבוצעו היו מיותרות

האחרונה,   שבועות,  בשנה  מספר  לפני  החינוך  משרד  של  ביקורת  אנחנו  כולל  כי  נמצא 

 .מקצועי ו  תקיןפן ההתנהלות וא וכי  בנושא הבטיחותבארץ מהרשויות המובילות 

 ? כנדרש ובזמן א נבדקולשחינוך  מבני נםישת האם מבקש לדע –יגר בועז 

איש  –עטיה  אלי   וקיבלו  ידי  על  נבדקו  המבנים  שנת    רוכל  את  לפתוח  רשאים  שהם 

 .הלימודים

דשא   הם  המקצוע  אנשי    –זיו  יומי,  אלה  במועצה  יום  מענה  לתת  אנשי שנדרשים  הם 

ו  מקצועי.    םפועליהמקצוע  לפנותבאופן  מוזמנים  מועצה   , איתם  היפגשלמנהלים,  ל  חברי 

  .זאת באופן ענייניאך יחד עם זאת יש לעשות  "חות רלוונטייםקבל הסברים ולראות דול
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 . מבורטליה  –  סביבהמנהלת מח' איכות הדיווח  •

 

דשא   ההדברמבור  מטליה  מבקש    –זיו  לסוגיית  ההתייחסות  את  לקמב  .הלהציג  ציין ש 

 . שהיה מאוד מוצלחברזון, די ועמבור  לטובה את פעילות שבטבע בניהולה של טליה  

מבור   על    –טליה  בישובמפרטת  לההדברה  מחולק  נוש.  מרכזיים,  שלושה  בר יגאים  נון 

כמעט ולא קיימא, התמודדות עם יתושים ועשביית מדרכות. בכל הקשור לגינון בר קיימא  

משמעותיות    , פעולה שדורשת תשומות כ"א בחורשות  יםשמרעם חמרססים, עובדים הרבה  

ת  ועלים ליעל אעליה פעמים רבות. פון טוב, פעולה שצריכים לחזור  ולא נותן תמיד פתר

נזילות המים ותומיצכך שה  מערכות ההשקי הדברת יתושים  קטן נביטה לא מבוקרת.  צמו 

דורה ומבוקרת. עשביית סכנית  וקבלן הריסוס פועל על פי תו   נעשית על ידי ריסוס עשבייה

ות  גם כאן עובדים הרבה עם חרמש ונדרש   כה ריסוס מינימלי למניעת נביטהמדרכות מצרי

 . שעות עבודה של כ"א

ו מליאה    ת החלטיש    –אני  ילמאיר   לרסס  בנושא  אין  פיה,  על  לפעול  וכל    לכל בצריכים 

 . רמוש באופן מיידייעבור לחהכסף שנחסך כתוצאה מאי ריסוס י

 סוס אסור.ובפגיע בסביבה ולכן הרי אדםחיי דובר במ  – רברונ  יהודה

הרצ  –מבור  טליה   רבותמצום  שנים  כבר  המחלקה  של  אג'נדה  הוא  הריסוס יסוס  היקף   .  

זאת הדברים צריכים להיעשצומצם באופן   יחד עם  וכפי רגה וב ות בהדמשמעותי,  שלבים 

תו  ישנה  ש  יתכנשציינתי  בר  מתמצמצעבודה  הצורך  את  שנה  הקשור    יסוס.בכל  בכל 

ומדו  ליתושים הרי שאין יק דרך אחרת ולא ניתן להימנע מלרסס, גם כאן הריסוס מבוקר 

 שא.לכן ירדו גם כמות התלונות בנויותר  

רה מפורטת י קולקבל סחבר מועצה שרוצה בכך, יכול לשבת עם טליה מבור  כל    –זיו דשא  

 יצוע של הפעולות שאותם פירטה. יותר על אופן הב

 

 לסדר: הצעות 

 

    איסור שימוש בחד"פ בבתי ספר, גני ילדים, ספרייה, מוזיאון המושבות,  .א

 ליאני. מאיר  – זאמרין ושלוחותיומתנ"ס   

 

 ו ויפגע גם בדורות הבאים.ו ובבריאות ילדנ בבריאותנ וגעי פיבתהסבום יההז  .1

 ללא תקנה הסביבה כמעט פ מהווה מפגע ומזהם את"החד .2

 ח רבים נחנקים למוות ונפלטים לחוף. "ובעה ז  ניכר מזיהום הים סופג חלק .3

בחד .4 שימוש  למניעת  לחנך  העת  הח"זו  במערכת  והלא פ  הפורמאלית  ינוך 

 פורמאלית. 

 

 :חלטה הצעת ה

באמהמועצ המוצה  ראש  את  עות  תאכוף  החיעצה  מוסדות  על  ובעלותה  נוך  סמכותה 

פוהפו והבלתי  להרמאלי  שלא  בחדרמאלי  הסב"שתמש  באמצעות  באמצעות פ  רה 

 .שימוש בתקציבים בין אם במענקים ובין אם במניעתם באמצעותורות  וקבי

 1.4.2021תחולה: 
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 החלטה: 

 . יוםר סדלאת הנושא  אחד לעלות מאושר פה

 

ש בכלים חד חייבים להפסיק את השימו לדור הבא,  ודאגה  אחריות  נדרשת    –י  מאיר ליאנ

 פעמיים.

דשא   היורונה  קהבשל    –זיו  הבריאות  משרד  בכלים    תןינ  שלא  והנחיות  רב  להשתמש 

משתמשות    פעמיים. לא  המנהלתיות  פעמייםבכלים  המסגרות  העובדים   חד  לשימוש 

  .במקום

יש מודעות בכל  . אוכל וכלי כלים מדיחיישנם  הגנים שיש בהם צהרונים בכל  –מבור ליה ט

, יחד עם זאת השתתפנו בקול  א זהתנהלות בנוששיבשה את הההקורונה  מערכת החינוך,  

 . לת מדיחי כליםברא לקקו

  לספק כלי אוכל ושתיה לאנשים מזדמניםלא ניתן    ,קהל  םמקבליש  יש מקומות  –ו דשא  יז 

 ומה. , הספרייה וכד מוזיאוןבעיקר במקומות כמו ה

, היכן של ההחלטה  ויותמשמע תוכנית שתכלול את התכין  טליה  אני מבקש ש  –מאיר ליאני  

 . ניתן להפעיל והיכן ישנם קשיים

 ה. הקורונתקנות לבן בכפוף  יון וזאת כמועת הרא למקב –זיו דשא 

 

 בעד הצעת ההחלטה: 

אחד פה  הקורונה  מאושר  להגבלות  טליה  בהתאם  הקשור תוכנית  תכין  .  בכל  פעולה 

 .  למתקנים המקבלים קהל

 

  לבית  םתהגע זמנימועצה לאחריות ה -הסעת תלמידי החינוך המיוחד  .ב

 נר וברדה יהו – דיםהלימו  הספר ולאיסופם בסיום  

 

ברונר    במרחלת  -יהודה  לומדים  אשר  המיוחד  החינוך  אלו   קמידי  כולל  מבתיהם,  רב 

ל  הלומדים ארגונם  מחוץ  אשר  בהסעות  לבתיהם  ובחזרה  ספרם  לבתי  מוסעים  ישוב, 

  גוררים. כמו כל תלמיד אחר ואפילו וביצועם הינם באחריות הרשות המקומית בה הם מת

ספרם לפני תחילת יום   תוך המיוחד יגיעו לביי החינ , חשוב שתלמידבמידה רבה מאחרים

מאחר הי  הלימודים,  את  ולהתחיל  להתארגן  באופועליהם  ככל  ום  רגוע  למען האפשר,  ן 

 הצלחת התהליך החינוכי המורכב אשר הם עוברים.

כ אחרים,  בישובים  לומדים  אשר  מיוחד  חינוך  תלמידי  מספר  יעקב  בישובים בזכרון  ולל 

כמו   יחסית  ישחיפה.  מרוחקים  אלו  תלמידים  לבית   נםמבין  מגיעים  אינם  אשר  תלמידים 

ולעי   ספרם הלימודים  יום  תחילת  אף  לפני  כדי  תים  הגורם דקות  40מאחרים  כאשר   ,

בהסע תלמידים  ריבוי  הוא  אלו  לעומסי  לאיחורים  נקלעת  פיזורם  במהלך  אשר  אחת,  ה 

 תנועה משתנים.

ן ובאופן זכות להגיע תמיד בזמא את הלכל תלמיד באשר הו  קומית להעניקעל המועצה המ

 רגוע לתחילת יום הלימודים.
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 הצעת החלטה: 

בעניין הסעת תלמידי החינוך המיוחד לפי הכלל הבא ובאופן   עלתפהמועצה המקומית 

 מיידי: 

  ידי החינוך המיוחד יוסעו בהסעות משותפות רק אם כלל התלמידים בהסעה מוסעיםתלמ

ר אחד לבית ספר אחר, מבית ספדקות נסיעה  10של  למרחקלאותו אזור גיאוגרפי ועד  

, יגיעו לבית ספרם לפני  המועצה התלמידים המוסעים בהסעות אשר באחריות ובלבד שכל

וך לסיום יום הלימודים. בכל מקרה אחר, תקצה  תחילת יום הלימודים ויוחזרו לבתיהם סמ 

אישור  ורק ב שה אךכל איחוד הסעות ייע לווהו.המועצה הסעה נפרדת לתלמיד ולמ

 מחלקת החינוך במועצה.   ת מנהלתובחתימ

 

 החלטה: 

 , אריהליאני  , מאירברששת  , תמיברנס  , דודורשף  , צילהאיילי  קרן  ,ברונר  יהודה  –בעד  

 פולק.

  יגר. , בועז לאופר  , משכיתואנונו אירמ ,דשא זיו –נגד 

 .סלומוןפנינה   -נמנעת 

 

 .סדר יוםלאת הנושא  עלותלמאושר 

 

ברונדויה הסעת  תלונות קיבלתי    –ר  ה  למסלול  הקשור  בכל  הורים  מספר  תלמידים,   של 

ומדובר הילד  את  להכין  בוקר  כל  להיאבק  צריכות  הסעה   משפחות  בבוקר,  קשה  בזמן 

גיע בזמן, לא יכולים צריכים לה .ומגיע אחרי כשעה 7:10או   7:00-נוסעת לחיפה ויוצאת ב

 .לול במס  ובעיכמביאה להורדה נוספת , הגיע באיחורל

, לאור  השנהאציין כי    תרון נקודתי,ית הספר נתן פמנהל ב  ,גבי המקרה המוצגל  –דשא    זיו

הנושא,   ל חשיבות  כדי  היסעים  רכזת  ולוודא  גייסנו  בנושא  יותר  טוב  שירות    ביצוע תת 

משרד,  איכותי זאת  עם  הקו  יחד  את  שמאשר  זה  הוא  המועצה,  החינוך  ולא  מבקש וים 

 : לקת החינוך הלת מחמנתגובת להקריא את 

של" בתשלום  משתתף  החינוך  ומשרד  הסעה,  50%  מאחר  את   לכל  מתווה  גם  המשרד 

בקשות של הורים אנו מעבירים /אי הסכמות   נןבמידה ויש מידים בהסעות.  השילובים של התל

 ועדת חריגים בירושלים. וובמידת הצורך נעשית פניה ל למשרד החינוך בחיפה את הבקשה

 . ........"ידי משרד החינוך לאחד את המסלול לחיפה שנו עלנתבקבמקרה הנוכחי 

ההסעה   פיצול  כי  בחשבון  לקחת  משרד  יש  אישור  של  מימון  מצריך  החינוך  ללא  מלא 

אנשי מקצוע  יש    בשנה.    ₪   140,000 -כב, עלות מוערכת  מלווהשל מימון    ת לרבוהמועצה  

ר,  שיא אלנוך  רד החי לבקשת ההורים ומש  שבדקו, פנו למשרד, הגישו גם השגות בהתאם

משמה ההשלכות   מאוד  נוספות   ותיותע תקציביות  לבקשות  תקדים  גם  הורים    שיצור  של 

משרד הפנים  , אפנה למחוז  תקבל החלטה לאשר פיצול קו. אם תקווים  ו פיצולבקשגם יש

סותר והיות  והחינוך   החינוךההחלטה  משרד  הנחיות  את  ייצ   . ת  לו  הדבר  שאין  תקדים  ור 

       .חינוך, לפי משרד הו צורךואין במקורות תקציביים 

 פיצול הקו? ללמשרד החינוך  ה ינעשתה פניהאם  –מאיר ליאני 

   ה.יספר, ניתן להבין שנעשתה פניית ה המייל של מרים ושל מנהל במ –זיו דשא 
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מסגרת  היא  כזו  החלטה    –לאופר  משכית   אחרפריצת  ללא  ותביא  המוניתפנאית  של    יה 

אפשר לבקש   .החינוך והדרג המקצועי  משרד הנחיות  ד את  ים לכבצריכ  ידרשו.הורים שגם  

 .לפנות שוב למשרד החינוך 

 י להכין את הילד לנסיעה.כד משפחה בבוקרלסיוע  קול לתת אפשר לש –ברששת  תמי 

 

 : מתוקנת החלטה הצעה

את ההתכתבות של מחלקת החינוך מול משרד החינוך בדבר  שים לקבל  עד יום ראשון מבק

ולא ימצא פתרון  שובת המשרד. במידה ולא יועברו המסמכים  ואת תת הקו  צל אהבקשה לפ

עבר מסמך ממשרד  במידה ויו.  כולל סייעתנפרד  יש לממן קו נוסף  לשביעות רצון ההורים,  

הנוסף הקו  את  לא מאשרים  קהחינוך שהם  ימומן  לא  נוסף.  ,  החינוך  ל פרט  ו  מחלקת  כך 

 כנסות והוצאות.בות הוחד לראת מערך הסעות החינוך המיהבאה  תציג במליאה

 

יש פתרון שניתן על ידי מנהל בית הספר, תיעשה פניה נוספת למשרד החינוך.    –דשא  זיו  

עם   לקלא  זאת  יחד  הדרישה  יכול  את  הכספי בל  העלות  בשל  סייעת  לרבות  נוסף  ת לקו 

ל מערך  והתקדים  להצגת  הקשור  בכל  אחרים.  יוצג  של    םהיסעיהורים  המיוחד,  החינוך 

 .מן לצורך כךוז תליאה מיוחדת שאו במאה הב במליאה

 

 : המתוקנת החלטהצעת הבעד ה

  , אריה רנסב  ני, דוד, מאיר ליא ברששת  , תמיאיילי  קרןרשף,  צילה    ,  ברונר  יהודה  –בעד  

 .פולק

   .נינה סלומון, פיגר  , בועז ופרמשכית לא, נונומאיר ואדשא, זיו  –נגד 

 

 הצעת ההחלטה התוקנת מאושרת.

 

 להחלטה זו. היועמ"שייחסות את התאדרוש  –דשא זיו 

 

 רשף צילה  –  חניה לנשים הרות והורים עם עגלות .ג

 

מתח קיימים  יעקב  בכחו בזכרון  מסומנים  חנייה  לבמי  המושבה, ל  פארק  כגון:  ן 

 .ורחוב הרצל  , רחוב יאירז׳בוטינסקי, בזק, המייסדים

מתחם   בכל  לסמן  נבקש  הבינלאומי  האישה  יום  מאירועי    בצבע חניות    1-2כחלק 

 רים עם עגלות ילדים. ור נשים הרות והועב ורוד/לבן

 

 להלן הצעת החלטה: 

/לבן לטובת  בצ  מקומות חניה בכל מתחם  2ייצבעו עד    אפרילעד סוף חודש   ורוד  בע 

ה עגלותנשים  עם  והורים  להתרשם  רות  ניתן  זכרון  .  במול  כבר  שנצבעו  מהחניות 

ית העבודה יים את תוכנחברת  ירותיםלאותה מטרה. במקביל תציג מנהלת המחלקה לש

 במליאה הנוכחית או הבאה. 2021גדר נשי לשנת  בנושא מ
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 החלטה: 

 . יוםסדר להנושא את  תמאושר פה אחד לעלו 

 

ל  –דשא  יו  ז  ב קול  לפרוטוציין  מבקש  מדובר  טובה  כי  נמטרה  התייחסות אך  דרשת 

   .יועמ"שה

  א ניתן יהיה לאכוף ללכן    ,ורודוחוק העזר לא מתייחס לחניה שמסומנת ב  –ביתן  דני  

 .עגלותם עם ירהונשים בהריון או במידה ורכב לא מורשה יחנה בחנייה השמורה ל 

 

 ההחלטה: 

 .פה אחד רתמאושהצעת ההחלטה  
 

 רשף צילה  – תוכנית אב לניקוז .ד

 

רשף   רבים  חודשמזה    -צילה  אב המוים  לתוכנית  תקציב  תוספת  לאשר  נדרשת  עצה 

הקי האויר  .מזג  בלניקוז  של  שנים  צוני  לאותנטיות  באשר  ספקות  מעלה  האחרונות 

 ו. תוכנית האב והתאמתה לימינו אנ 

 

 הצעת החלטה: 

המועצה/מ הראש  חברי  לכלל  יציג  יוצג הנדס  כמוכן  לניקוז,  האב  תוכנית  את  מועצה 

 . 2021. כל זאת יוצג במליאת אפריל משךוצפי לה ד כהתכנון מול ביצוע ע

 

 החלטה:  

 . סדר יוםלנושא האת  תמאושר פה אחד לעלו 

 

 בעד הצעת ההחלטה: 

 . 2021 מאי או יוניחודש הלך במסגרת מליאה פה אחד, יידון במ מאושרתהצעת ההחלטה  

 

קרןדודו  פולק,  אריה   • רשף,  צילה  ו  ברנס,  ואנונואיילי  מחדר    מאיר  יוצאים 

 בות.הישי

 

 מצטרף לישיבה.  שלוניר  •
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 סדר היום:
 

חדרי ספ ותל ₪    300,000ס  ע"  2106תב"ר   .1 והתאמת  יבילות  כיתות  ת 

 . הוישיב פלךממ"ד לימוד תיכון 

 

  היתר   ., תוספת כיתותך ישיבהך להגדיל את תיכון ממ"ד פל רצויש    –אהרן דינור  

   .על מנת להוזיל עלויות יוכן על ידי מחלקת ההנדסה

 

 החלטה: 

והת   ₪  300,000  ע"ס  2106תב"ר  פה אחד  מאושר   יבילות    אמת לתוספת כיתות 

 .ן היטלי השבחהקר, מוישיבה  ךלפממ"ד    בתיכון ימודחדרי ל

 

 בבי"ס יעבץ. טי קנת דשא סינט₪ עבור הת  50,000ע"ס  2107  תב"ר .2

 

דינ שישנה    –  וראהרן  בוצית  בקשה מצרי רחבה  נגיש  סינטטי,  בדשא  כיסוי  כה 

 . ממפעל הפיסלמימון 

. ממליץ על פוגע בסביבהמחמם את הסיבה,  מתחמם ו   דשא סינטטי  –יהודה ברונר  

 .ח גומימשט

 

 ה: חלטה

לאופרזיו    –  בעד משכית  סלומוןדשא,  פנינה  ליאני,  מאיר  יגר,  בועז  תמי  ,   ,

 .ברששת

 ברונר.יהודה  –נגד 

 

ר התקנת דשא סינטטי בבי"ס יעבץ,  עבו   ₪  50,000"ס  ע  2107ב"ר  ת  -מאושר  

 . מקרנות המועצה

 

 .619ש/שכונה  ,₪  14,435,000-ל ₪  400,000-ב  1328הגדלת תב"ר  .3

 

ד הפרויקא'  לב  ש  ימיםמסי  –  רינו אהרן  השלמ במלואו,  ט  של  תשתיות  נדרשת  ת 

 בשכונה. 

 

 החלטה: 

עבור    ₪  14,435,000  -ל  ₪  400,000-ב  2107תב"ר  גדלת  הפה אחד    ת מאושר

 . , מקרנות הרשות916/ ונה שכ בש תשתיות
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תב"ר   .4 גגות   עבור  -₪    580,000-ל  ₪  172,000-ב  1732הגדלת  איטום 

 בני מועצה.במ

 

 . ועה ובמשרדים נוספיםבגן פ  ופותחד איטום עבודותות ש דרנ –אהרן דינור  

 

 החלטה: 

אחד    תמאושר עבור    ₪  580,000  -ל   ₪  172,000-ב  1732תב"ר  גדלת  הפה 

 .י מועצהאיטום גגות במבנ

 

 הישיבות. רשף נכנסים לחדר  וצילהמאיר ואנונו  •

 

 ים עם מוגבלות. העסקת אנש דוםיק  – 2021ר תוכנית שנתית שואי .5

 

ביתן   קידוםלח  תיקון  אושר  2016-ב  –דני  אנשים  וק  מוגבלויות,    עם  העסקת 

האחרונ מעל  נ מדעות  בשנים  קרי  החוק,  בדרישות  מלא  באופן  עובדי מ  5%ו 

הנראה, או שפרשו עובדים עם   ככל   ,ונותהאחרגבלות. בשנים  היו עם מו  ההמועצ

או עובדים    מוגבלות  ש מוגב   ללאשנקלטו  כך  אינו השתנתה.    יותיחסהלות  החוק 

הו החוסר בפועל ולכן לאור מן  שיאפשר להביח לאומי  וביטונים משר לקבל נת מאפ

מדורגים  העו נדרשיש  בדרישות החוק הרי  עומדים באופן חלקיכ בדה שאנו  ם  אנו 

 לעיון חברי המועצה.   רהעבת עבודה שהוכני ו ת המועצה  תאשר במליא ל

 

 החלטה: 

 חד.א פה ת מאושרית ית השנתנהתוכ

 

 ם. אישור תוכנית למספור בתי .6

 

יש  חוק  העל מנת לאכוף את  ,  1972  -מלמספור בתים    עזר  חוקים  קי  –  ינוראהרן ד

 . שורתוכנית לאיה תא  גימצ .כנית למספור בתיםלהביא לאישור מליאה תו

כמו גם לבחון אפשרות של   בשלט  להוסיף את סמל הישובמבקש    –יהודה ברונר  

 . י בתיםשל מספר קטיביתקולרכישה 

הבקחון  לב אפשר    –דינור  אהרן   לרכישה פיקאיר הג  מול  שהאת  הקשור  בכל   ,

 .קולקטיבית היועמ"ש טען בדיונים שהדבר לא אפשרי

 

 החלטה: 

 .פי שהוצגהכ  פה אחד תמאושרמספור בתים התוכנית ל 
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 שור חוזה הקצאת קרקע לבית כנסת נווה הברון.יא .7

 

  כעת הברון.  ת כנסת נווה  קצאת קרקע לביה  4.8.20-ישרה בה אהמליא  –  דני ביתן

  .ועצה נדרשת לאשר את החוזההמ מליאת

 

 החלטה: 

 .משרד הפנים בכפוף לאישור פה אחד ושראמהחוזה להקצאת קרקע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ן תשם: דני ביר

 

 

 

 תןבי דני                            זיו דשא                                                 

 המועצה ראש המועצה                       מזכיר                                              

 

 

 העתק: חברי המועצה 

 נוכחים           

 מחוז, משרד הפנים, חיפה  תגב' רוממה תמאם, קצינ          

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


