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 12/12 – 16פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  

 

 . חדר הישיבותב א"פתש  תמוז ב ו" כ 6.7.2021 -התקיימה ביום שלישי ה

 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים:  

 מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  

 מועצה    תחבר                   משכית לאופר גב' 

 חברת מועצה  רשף גב' צילה 

 חבר מועצה   מר מאיר ליאני                           

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

 מועצה  תחבר פנינה סלומון  גב' 

 חבר מועצה  אריה פולק מר  

 חבר מועצה   מר בועז יגר                         

 חבר מועצה  מר דודו ברנס  

 חבר מועצה  יהודה ברונר מר  

   

 מועצה סגן ראש ה   צחי ברוךמר  חסרים: 

 חברת מועצה  גב' תמי ברששת  

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 גזבר המועצה  מר אבי הוסמן  

 

 זכר נפטרים.   •

 דיווחי ראש המועצה  •

 

 אריה פולק  –בקשה לתיקון פרוטוקול  •

 שאילתות.  •

 

 

 

 הצעות לסדר: 

 מאיר ליאני – ת היתושיםפ טיפול במגא. 
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 סדר יום:

  ₪100,000 עבור הקמת שצ"פ ברחוב התות, תרומה   153,000ע"ס   2115תב"ר   .1

 .₪ 

למרכז המושבה,    ₪652 לתכנון כביש גישה מכביש    100,000ע"ס    2105תב"ר   .2

 במימון משרד התחבורה.  70%

ם חניה  חתמליון עבור דרך גישה ומ   1.2  -₪ ל  336,000  -ב  1447הגדלת תב"ר   .3

 קרן חניה. 50%משרד התיירות,   50%ברחוב ניל"י, מימון 

 ₪ להפעלת שרותים בפארק המושבה.  530,000ע"ס  2116תב"ר   .4

 ₪ עבור שדרוג שרתים. 85,000ע"ס  2117תב"ר   .5

 ד"ר אורלי דביר.  –הצגת תוכנית פורום נשים  .6

מון  ימ ₪ עבור טיפול בלשמניה, ב  555,556  -₪ ל   5,556  -ב  1706הגדלת תב"ר   .7

 משרד איכות הסביבה והקיימות. 

 . 1512,1800,1914,2005,1293,2106,1913,1544סגירת תב"רים   .8

  368,550לפיתוח מתחמי "מתקני כושר בטבע" ברחבי הישוב ע"ס    2119תב"ר   .9

 .₪ 

 ליקויי בטיחות בתיכון המושבה.   –, אישור שינוי תמהיל  1800תב"ר   .10

תב"ר   .11 ל   2.1-ב  1907הגדלת  מרכז וימל  2.3-מליון ₪  ושדרוג  תכנון  עבור  ן ₪ 

 המושבה.

 ₪ לשיפוץ מבנה בני עקיבא.  260,000ע"ס  2120תב"ר   .12

 קלסר חולק לחברי המליאה.  -אישור הקצאת קרקע/מבנה חב"ד  .13

 . 2021עדכון תקציב  .14

 .אישור תמיכות  .15

 וטרי. ₪, במסגרת מלגות ר 45,000לסטודנטים בסך   2021מלגות  .16

 בה. כון המושי תחדר טרפו בלאישור חוזה עם חח"י   .17

ברחבי   388,000ע"ס    2121תב"ר   .18 משחק  בגני  בטיחות  ליקויי  תיקון  עבור   ₪

 הישוב.

 ₪, עבור שיפוץ גינת משחקים. 210,000-₪ ל  150,000-ב 2024הגדלת תב"ר   .19

 אלון שנירר.  –הצגת תוכנית נוער לקיץ  .20
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 30.6.21 –  1.6.21ת זכרם של הנפטרים מיום  אראש המועצה מעלה 

יוסף,   יוסף, שבילי  יוסף, שוקרון  אלקובי  עליזה,  חוגי  מזל,  כהן  רחל,  נתן, שריקי  חנניה 

 בוחבוט רוזט, אזולאי שמחה מימי.

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

 

 יווחי ראש המועצה ד

 

פניה לגורמי המקצוע.  הנושא הוצף בכל המדיות כולל  –מיקום חזירים בהר חורשן   •

גולשוחחתי   מנכ"ל הרט"ג שאול  ממונה    דשטייןעם  צפ על  ועם  אילון  מחוז  גיא  ון 

הרשו  ,בנושא הסכמת  ללא  יעשה  לא  דבר  למכתב .  המקומיתת  לטענתם  ממתין 

 הבהרה שלהם. 

דורות   • מתחם  סגל  העוסק    –מגורי  בעניין  התושבים  עמותת  של  פניה  התקבלה 

 משפטי.   הנושא הועבר למענה ולטיפול, בעבירות בניה לכאורה במתחם

 ר  .התקיים בבית ני –הגאווה   שרוע לציון חודיא •

• La Strada  –  רועי הרחוב התחילו בהצלחה מרובה. במהלך כל חופשת הקיץ  יא

  זמארין. נ"סמת ה לאנשי תוד עט יום חמישי לפני תשעה באב. מל ,בימי חמישי

 לט להנציחוועדת הנצחה קיבלה את בקשתם של בני המשפחה והוח  –אדיר כץ ז"ל  •

ב שמו  בחאת  הכדורגל  לתיקון  לומותמגרש  נערכים  אלה  בימים  והכנת .  הגדרות 

ז"ל בסיוע המועצה מארגנים טורניר   16.7ביום שישי    .המגרש חברים של אדיר 

   כדורגל לזכרו.

בנ • פרטי  ישימוש  לוגו  מועצה  יר  חברי  מקובל  -של  מעלים מליאה    ירבשח  לא 

נייר לוגו עסקישות  הר   נושאים המופצים לכלל חברי המליאה או עובדי  ניתן    .על 

 המועצה לכל המעוניין.   ירמזכירות המועצה טמפלט לוגו לחב צעות  מבאלהכין 

 

 אריה פולק   –10/21מספר בקשה לתיקון פרוטוקול  

 

פולק   לפרוטוקולללהעלות  מבקש    –אריה  תיקון  ה  ישיבה  הפחתת  בסוגיית  על  הצבעה 

טה בסעיף חל הה יכולה לבטל את    אל  3יף  ההצבעה בסע.  ותות פרטי פא "י ומרנתעריפים לג 

 בהן אושרו ההנחות.  2-ו 1

ידי, כיצד יש להצביע כדי    –יוסי ברזלי   ועל  ידי הגזבר  ניתנו הבהרות על  דיון,  תוך כדי 

עריפי הארנונה במקרים ספציפיים ולבקש להפחית  הכוונה לבקש להפחית את תלאשר את  

 .1.92% -ב

 ההחלטה.  שות שלפרוטוקול אלא פר ןוה לתיקשמוצג לא מהווה בקשמה  –דני ביתן 

דש ה   –  אזיו  לאחר  ההחלטה  את  לשנות  ניתן  דברים 30.6.21-לא  להוסיף  יכול  אתה   .

ינה מהווה בקשה לתיקון פרוטוקול אלא תיקון  אאו לתקן דברים שנאמרו. הצעתך  שנאמרו  

 החלטה ולכן לא ניתן לבצע את הבקשה. 

 

 . 9/21-ו 8/21ין הערות לפרוטוקול  א •

 



 4 

 

 

 

 2020דורות ספטמבר  מתחם  -רונר עצה יהודה בשל חבר המו ילתותאש

 

  הוגשה על ידי המועצה המקומית זכרון יעקב עתירה מנהלית מספר   2020בחודש ספטמבר  

לתכנון    53565-09-20 המרחבית  הוועדה  כנגד  ושות'  גורניצקי  עוה"ד  משרד  באמצעות 

מרכ ועמותת  הוועדה  יו"ר  הברון,  יישובי  תורני  ינ לח  ז ובניה  יישיבת    –וך  עקב זכרון 

 ת לניגוד עניינים של יו"ר הוועדה.  ונ שעניינה טע

 

פר  הוגשה על ידי המועצה המקומית זכרון יעקב עתירה מנהלית מס 2020בחודש אוקטובר 

כנגד הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, יו"ר הוועדה, ועמותת מרכז לחינוך   ,63340-10-20

זכרון  –תורני   תכניתב  עקי  ישיבת  בעניין  )   ואח'  דורות"  וכן תה "להלן:  "מתחם  כנית"( 

( יעקב"  זכרון  תורני  לחינוך  "המרכז  עמותת  כנגד  העמותות  לרשם    –להלן  תלונה 

"העמותה"(. העתירה והתלונה הוגשו בשם המועצה באמצעות משרד עוה"ד שביט בר און  

 גלאון צין ויתקון ושות'.  

 

  ד גכנון ה לבית המשפט העליהמועצה הגישה עתירי  כ  הצהודיע ראש המוע  7/5/2021ביום  

החלטת בית המשפט המחוזי בנושא מתחם דורות, באמצעות אותו משרד עו"ד בקשר עם 

 העתירה המנהלית כנגד הוועדה המחוזית.  

 

 בהקשר לאמור לעיל, להלן שאלתי:  

הגש  לצורך  עו"ד  משרדי  עם  להתקשר  ההחלטה  את  אישר  אשר  במועצה  הגורם   ת מיהו 

המחוז ירעת הועדה  נגד  דו ה  מתחם  בעניין  עמותת  ל תו   רותית  כנגד  העמותות  לרשם  ונה 

עבור שירותים  לשלם  התחייבה  המועצה  הטרחה אשר  מהו שכר  תורני"?  לחינוך  "מרכז 

 אלו והאם הגישה המועצה עתירות דומות במהלך חמש השנים האחרונות? 

 

 

 תשובה: 

 ות.  שרתקההמורשי חתימה של הרשות חתמו על  -זיו דשא 

המקצ המועצה    יםועיהגורמים  מכלול  ילהח והנהלת  שנשקלו  לאחר  זה,  מהלך  על  טו 

 והתכנונים.   םהנתונים המקצועיי
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 בנושא פעילות נשים במועדון פייס בנווה שרת  - של חבר המועצה מאיר ליאנישאילתה  

 

 .)שיכון דרום( רתש הובנווה שרת הוקם מועדון פייס לפני מספר שנים לטובת תושבי נו

מהשכונה בטענה שאין מאפשרים להן להתכנס במקום פעם    םינש  פרמס פנו אלי  לאחרונה  

ס אשר ייעד  "עקב העברת המבנה למתנ  22:00  -ל  19:00בשבוע בימי שלישי בין השעות  

 .את המקום לפעילות אחרת על אף העובדה שבשעות המבוקשות אין כל פעילות 

 

 :שאלה לראש המועצה

כיידך  קפבת הדירקטוריון"ו הנוסף  המתנ   ר  פעילות של  בקס האם  "של  למנוע  החלטה  לת 

י מפעל הפייס לפעילות קהילתית של תושבי "במועדון אשר יועד בזמנו ע    תושבות השכונה

 ?ס לאפשר פעילות זו באופן מיידי "השכונה ומדוע לא תיתן הוראה למנהל המתנ 

 

 

 תשובה: 

  ם ילדיענה להורים ללגיל הרך. המרכז יכלול מז  רכמכהמבנה ברחוב הפדות מיועד לשמש  

 כולל התאמת המקום וציוד לשימושים אלה.   3בגילאי לידה עד 

 

 

גולן חזן  זלזול והרס אנדרטה לזכרון של החייל    -של חבר המועצה מאיר ליאני  שאילתה  

 בן זכרון יעקב

 

ל  חל ל  ש  בצעו כלים כבדים הרס מוחלט של אנדרטה לזכרו  7.5.2021ביום שישי   .1

 .  צהל בהיתר של המועצה

 .חה עם זכרו של בנם גולן חזןהמחבר את המשפ רמדובר בביזוי את .2

הישראלית,   .3 החברה  את  מאחד  שעדיין  היחיד  הנושא  כאשר  אלו  טרופים  בימים 

הורס המקומית  צה המועצה  לחלל  אנדרטה  גסה  ברגל  התחשבות  "ת  אי  תוך  ל 

 'ועודת ריו ב חוסר רגישות צי, חוסר תכנון ,ברגשות המשפחה

 

 שאלות 

 

  ?האנדרטה רסו אתמדוע ה. 1

   ? מי חתום על היתר ההריסה. 2

 ?האם אתה ראש המועצה אישרת הריסת האנדרטה . 3

    ?מדוע לא עודכנה המשפחה על הכוונה להרוס . 4

   ?בכוונתך לבצע הקמת אנדרטה חלופיתמתי . 5

   ?האם עדכנת את משרד הבטחון? ומה תגובתו. 6
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 ה: ובשת

 המליאה מטעה בכתובים את הציבור .  ראנדרטה  וחבל שחב לא הרסו את ה -זיו דשא 

 נדרשנו להסיר את מתקני המשחק מהמקום בשל מצבם הבטיחותי החמור. 

במקו מתוכנן  בינוי  פינוי  פרויקט  לרווחת  במסגרת  מתקנים  שלל  עם  חדש  ציבורי  גן  ם  

מרבד   רחוב  של  אורכו  לכל  יבוצע  הגן  ל    יםסמקה הציבור  המגור  4במקביל   ים  מבני 

 ין הרכבת.  י קום בנמבשיוקמו במקום 

 עותק מתוכנית הגן החדש הועברה למשפחה. 

 

 יגר יוצאים מחדש הישיבות  בועז  ,מאיר ואנונוברנס, דודו  •

 

 

 :של חבר המועצה מאיר ליאני צעות לסדרה

 

 היתושים  במגפתטיפול  הנדון:

 

 .מגינתם שבים להנות והמונעים מהת  יםשוזכרון יעקב סובלת לאחרונה ממכת ית  .1

 .ת היתושים הינו חובת המועצה לתושביםצום מכ מצ הטיפול ב .2

י ראש המועצה להציג תוכנית יישומית  "לפני שנה הנושא נדון במליאה והובטח ע  .3

 .  פארדיס(  הכוללת שיתוף פעולה עם הרשויות השכנות )בנימינה, חוף הכרמל,

הייה במרחב פוגע באיכות החיים ובש  םביושת לטרם הוצגה תוכנית והסבל  כה  עד   .4

 .והפרטי יריבוצה

 

 :הצעת החלטה 

ראש המועצה יציג תוכנית מובנית לטיפול במכת היתושים הפוקדים ועוקצים תושבים עד 

 . 16.8.2021 -חילת מועד ביצוע לא יאוחר מעם ת, 3.8.2021

 

 החלטה: 

 . לעלות לסדר היוםבעד  מאושר פה אחד 

 

יש פעילות יזומה על  הסביבה הכינה.    איכותמחלקת    בודה שמנהלתע  יתנכיש תו  –זיו דשא  

ציבור.   בפניות  טיפול  בשטח,  יזום  ואיור  ידועים  מוקדים  בהתשרהפי  מתנהלת  אם ות 

לא נעשתה בדיקה מול  כאשר לא ברור על סמך מה נאמרים הדברים  לניתוח קריאות מוקד. 

פניות ככל שאין  המצב.  לתמונת  הקשור  בכל  גילא    חנו נ א  המוקד  באיזו  לנחש  נה יכולים 

 ניתן לעיין בתוכנית אצל טליה מבור. התוכנית תועבר לחברי המועצה. פרטית יש יתושים. 

 

 החלטה: 

 התוכנית תועבר לחברי המועצה. 

 

 

 . לחדר הישיבות יםרחוזואנונו  איר ומברנס דודו  •
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 סדר יום:

 

הקמ   153,000ע"ס   2115תב"ר   .1 עבור  התות,  ₪  ברחוב  רומה תת שצ"פ 

100,000   .₪ 

 

₪. התרומה היא עבור    100,000ר הכולל תרומה בסך  התב"מציג את    –זיו דשא  

 בשטח השצ"פ ברחוב התות.  ,הנצחת עמי וייס ז"ל

 ודא כי הליך התרומה נבדק.מבקש לו  –מאיר ליאני 

וראש  ד הפנים  משרשל  ות  תרומבהתאם לנוהל מתן    הנבדקהתרומה    –ברזלי  יוסי  

 מליאה הקודמת. בכך   המועצה עדכן על

 

 החלטה: 

הקמת שצ"פ ברחוב התות,    ₪ עבור  153,000ע"ס   2115ושר פה אחד תב"ר  אמ

 ₪ היתרה מהתקציב השוטף.   100,000 תרומהמקור תקציבי, 

  

מכביש    ₪  100,000ע"ס    2105תב"ר   .2 גישה  כביש  למרכז   652לתכנון 

 תחבורה. משרד הבמימון   70%המושבה, 

 

דשא   הראשון  –זיו  מהיקב    בשלב  כביש  תכנון  לרבות    ז כלמרנדרש  המושבה 

 .  1058כחלק מפרויקט ש/ מדרכה ותאורה

 

 לטה: חה

  ₪652 לתכנון כביש גישה מכביש    100,000ע"ס    2105מאושר פה אחד תב"ר  

 היתרה מקרנות הרשות.  במימון משרד התחבורה, 70% .למרכז המושבה

 

חם  רך גישה ומתדליון עבור  מ  1.2  -₪ ל  336,000  -ב  1447הגדלת תב"ר   .3

 קרן חניה.  50%תיירות,  ה דמשר 50%"י, מימון ליחניה ברחוב נ

 

דשא בדרך    –  זיו  צורך  יש  התיירות,  משרד  בשיתוף  המדרחוב  שדרוג  במסגרת 

חניה מקומות  של  ותוספת  הציוני.    כלומר.  גישה  הקונגרס  של השתתפ בחניון  ות 

 ממשרד התיירות.  50%

 

 החלטה: 

הגדלת   אחד  פה  ל  336,000  -ב  1447  תב"רמאושר  דרך ילמ   1.2  -₪  עבור  ון 

 קרן חניה.  50%ת, משרד התיירו  50%וב ניל"י, מימון ח רגישה ומתחם חניה ב
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 רותים בפארק המושבה. י₪ להפעלת ש  530,000ע"ס  2116תב"ר   .4

 

זול יותר שפועל  ניקוז ם שניתן להפעיל. תוכנן קו קיים מבנה לשירותי – אבי הוסמן

 טציה ללא צורך במשאבות. י בס גרעל בסי

 

 לטה: חה

תב"ר   אחד  פה  ש  530,000  סע"  2116מאושר  להפעלת  בפארק   רותיםי₪ 

 מושבה, מקרנות הרשות. ה

 

 ₪ עבור שדרוג שרתים. 85,000ע"ס  2117תב"ר   .5

 

לרבות האפשרות לקבל שירות  ולא עומד בדרישות    ןהשרת הקיים יש  –  ארז קדוש

 ותמיכה. 

 

 החלטה: 

א  פה  תמאושר  ש  85,000ע"ס    2117ר  "ב חד  עבור  שרתים₪  מקרנות דרוג   ,

 הרשות. 

 

 חרמוניר ועמית דר" אורלי דבי –ת פורום נשים כניות הצגת  .6

 

ומשיבות    את פעילות פורום נשים בזכרון יעקב  ותמציגועמית חרמוני  אורלי דביר  

 . לשאלות חברי המועצה

 

יה, נמבלש  ₪ עבור טיפול  555,556  -₪ ל  5,556  -ב  1706הגדלת תב"ר   .7

 בה והקיימות. במימון משרד איכות הסבי

 

כות המועצה. נדרש ₪ לז   5,000-של כרד כי ישנה יתרה  שמדווח מה  –דני ביתן  

 להגדיל את התב"ר בהתאם.

 

 החלטה: 

פול ₪ עבור טי  555,556  -₪ ל  5,556  -ב  1706מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  

 בלשמניה, במימון משרד איכות הסביבה והקיימות. 
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   : תב"רים  סגירת/הקטנת  .8

1512,1800,1914,2005,1293,2106,1913,1544. 

 

אישור המועצה לסגירה של התב"רים   ם ומבקש אתאת התב"רי  מציג  –אבי הוסמן  

תמהיל  שינוי  ביצוע  גם  כמו  המועצה  לקרנות  החובה,  או  הזכות  יתרות  והעברת 

 . 2106,1913,1544לתב"רים 

 

  
 תאור  מספר

 תקציב מאושר  

₪  -ב  
₪  -החזרה לקרן ב   

1 
 ם כבישים ברחבי הישובשיקו 1512

        

2,150,000                        63  

2 
 2019שיפוצי קיץ  1914

        

1,207,000             109,744  

3 
 2020בטיחות בדרכים  2005

             

35,001                        29  

4 
 עקב פארק זכרון י 1293

      

18,470,825               167,582  
  : ות סה"כ העברה לקרנ    ₪  277,418  
   

  

  
 ור תא מספר

מאושר   תקציב 

₪ -ב   
₪ -החזרה לקרן ב   

1 
2106 

כיתות   תוספת  ממ"ד  תיכון 

 יבילות והתאמת חדרי לימוד

           

300,000            140,000  

2 
1913 

בבכית  2הקמת   יבילות  י"ס ות 

 לך החדש פ

           

380,000             140,000  

3 
1544 

כיתות תכ  הוספות  וביצוע    נון 

 ון המושבהלימוד תיכ 

     

10,509,390              767,518  

והעברה  :   תמהיל  שינוי  סה"כ 

  לקרנות 

 

 ₪ 1,047,518  
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 תאור  מספר

מאושר   תקציב 

₪ -ב   
₪ -בהוצאה מהקרן   

1 
1630 

פינות לתמורה  מרכז    עוז  עבודה 

 חינוך לבנות 

      

154,000.00  
  

2 
 ות בטיחות עבוד 1726

        

80,000.00  
92  

  : סה"כ הוצאה מהקרנות      ₪              92  

 

 החלטה: 

 לקרנות.  היתרהוהחזרת  תב"רה מאושר פה אחד סגירת  - 1512תב"ר  

 

איר ואנונו, פנינה  זיו דשא, מ  –יתרה לקרנות    עבירבעד לסגור ולה  –  1914תב"ר  

 אופר. סלומון, משכית ל

 ליאני. מאיראיילי, קרן רשף, צילה פולק, אריה ס, ברנדודו , ברונריהודה  -נגד 

 אין אישור לסגור את התב"ר.

 .כנגד התקנותשהיא החלטה מדובר ב  –הוסמן אבי 

ים לנושא בטיחות כפי  בכספניתן להשתמש    הצבעתי נגד היות והיה  –פולק  אריה  

 ש בביקורת של מבקר המדינה. שהודג

 מה לא בוצע.ו ר על הסיבות לעודפים קיבלנו הסבהצבעתי נגד כי לא  –אני לימאיר 

 הסיבות בישיבת מליאה בעבר. את והסבירה הציגה פאנויאן  מרים  –דשא זיו 

 

 לקרנות.  ההיתרוהחזרת   תב"רה מאושר פה אחד סגירת  – 2005תב"ר  

 

 לקרנות.  היתרהוהחזרת   תב"רה מאושר פה אחד סגירת  – 1293"ר  תב

  ללת של הפארק.העלות הכו  מבקש הבהרות לגבי  –יאני למאיר 

-ל₪. בהמשך התב"ר הוגדל  מליון    12על סך  התב"ר    2012-בנפתח    –דשא  זיו  

ולא צוין באף באף שלב  לא נאמר  מליון ₪. מה ש  18  -לכובהמשך    ₪מליון    17

מליון    5-  4-מו כשולשבגינה  י  של שטח פרטפקעה  כי ישנה ה  נים,ישיבה באותן ש

 ריכה להיות מגולמת בתב"ר. צעה הייתה ההפק₪. 

נעדרים   ₪מליון    5  -ו  ציגים בפנינו תב"ר שהוא חלקייתכן שמלא    –מאיר ליאני  

שמהווים   המליאה  25%מהתב"ר  חברי  בפני  להציג  חובה  הכוללת.  מההוצאה 

כולל את כל התב" הנושא המבוקש   ות שנדרשו על מנת לקיים אתעלוירים אשר 

 ן אמת. ובזמ

 

  1,047,518והחזרת    2106,1913,1544ל לתב"רים  אחד שינוי תמהימאושר פה  

 לקרנות.₪ 

 

 ₪ מהקרנות.  92והוצאת   1630,1726מאושר פה אחד סגירת תב"רים 
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ע"ס   2119תב"ר   .9 הישוב  ברחבי  בטבע"  כושר  "מתקני  מתחמי  לפיתוח 

368,550   .₪ 

 

וכ  יםכולל בשצ"פ  קני כושר ברחבי הישובנדרשת הקמת מת  –זיו דשא     ן חדשים 

 .שימה של מיקומים מצורפת ר .בעיות בטיחות עקבמתקנים שנדרש להסיר  דכנג

ברונר   והצורך למקהבהמבקש    –יהודה  לגבי מיקום המתקנים  ם מתקנים גם  רות 

 ונות חרדיות. בשכ

דשא   ש  –זיו  היום  מ בסדר  מבעוד  המיקומיםועד  נשלח  של  פרוט  ככל יש   .

ת  והצעה למיקום שיבחן על ידי הצוו יש להגיש בקשה ספות ותו  עדכוניםקשים שמב

 צועי. ניתן יהיה בעתיד להגדיל את התב"ר.המק

 

 החלטה: 

איילי, ן  קררשף,  צילה    ו ברנס,דודלק,  פואריה    לאופר,  משכיתדשא,  זיו    –בעד  

 סלומון.  פנינהני, ליאמאיר 

 ונר.בר  היהוד –נגד 

  

תב"ר  מאוש ע"ס  י לפ  2119ר  הישוב  ברחבי  בטבע"  כושר  "מתקני  מתחמי  תוח 

 ₪, מקרנות המועצה.   368,550

 

 ליקויי בטיחות בתיכון המושבה.  –, אישור שינוי תמהיל 1800תב"ר   .10

 

לבצע ם מבקשיויי בטיחות. ורשי עצים בולטים ולטפל בליקיש לטפל בש –זיו דשא 

 וי תמהיל לתב"ר.שינ

למא חוברת  לקבלמבקש    –יאני  יר  הכוללת את הליקויים שקיימים הבטיחות    את 

ו הקודמת  במליאה  ביקשתי  יעקב.  בזכרון  החינוך  הייתה במוסדות  טרם  החוברת 

 מוכנה. מבקש לקבל בהקדם בהתאם להבטחות שניתנו על ידי ראש המועצה.

לקבל לאחר שתשביכאתה    –זיו דשא   ות ותקבל הסבר על משמע  עם הקב"ט  ול 

 .ימיםימצאי הדו"ח ככל שקמ

 

 החלטה: 

טיפול בליקויי בטיחות בתיכון ר  עבושינוי תמהיל  ל  1800אחד תב"ר  מאושר פה  

 המושבה, מקרנות המועצה. 
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ל  2.1-ב  1907הגדלת תב"ר   .11 ושדרוג   2.3-מליון ₪  תכנון  מליון ₪ עבור 

 מרכז המושבה. 

 

דשא לתשתיו  –  זיו  משלים  בפרויקט  ה מדובר  בתיי תומכת  ובשדרוג  ות  מרכז  רות 

שירותים.מושבה,  ה הוספת  הת  לרבות  משרד  במימון  היא  מהעלות  יירות.  חצי 

מונע   טיפול  וביוב,  מים  לאירועים, תשתיות  הכנת חשמל  יטופלו תשתיות חשמל, 

 . , הצללות, גינון, ריהוט ועודריצוף ,החלקה

 

 החלטה: 

  מליון ₪ עבור תכנון   2.3-מליון ₪ ל  2.1-ב  1907מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  

 מקרנות המועצה.  50%תיירות, שרד ה ממ 50%ושבה, ג מרכז המושדרו

 

 שיפוץ מבנה בני עקיבא. ₪ ל  260,000ע"ס  2120תב"ר   .12

 

 טום יאבנערך סקר של כל הצרכים במקום. יש אומדנים, נדרש לטפל    –  זיו דשא

 הגג ולבצע שיפוץ בתוך המבנה. 

 

 החלטה: 

ות  , מקרנבני עקיבאץ מבנה  ₪ לשיפו  260,000"ס  ע  2120מאושר פה אחד תב"ר 

 עצה. המו

 

 .  חב"ד אישור הקצאת קרקע/מבנה .13

 

 את הנושא מסדר היום.  ורידמ –זיו דשא 
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 . 2021עדכון תקציב  .14

 

דשא   לתקציב    –זיו  עדכון  לאשר  חריגה   .2021מבקש  ללא  נעשה  העדכון 

 .ויים ועדכונים פנימייםשינ הכללית של התקציב, אלה בגיןמהמסגרת ה
 

 מתוקצב   שם כרטיס בספר התקציב רטיסכ
 יבתקצ

 מעודכן 
 שינוי

על  השפ עה 

מסגרת  

 התקציב

 ערות ה

 גידול בהכנסה  6,000 6,000 0 טיפול בא.ותיק בסיכון *  1344409930
הרווחה   ממשרד  שהתקבל   תקציב 

 לאחר הפצת טיוטת תקציב  

1344411930 

  " בדידות  להפגת  מגן  תכנית 

 ול בהכנסה גיד 11,000 11,000 0 זהב "

הרווחה   ממשרד  שהתקבל   תקציב 

 ב  לאחר הפצת טיוטת תקצי

 חודשים   4שכר עבור  צאה גידול בהו 50,000 1,294,000- 1,244,000- קחיםשכר פ 1781000100

 גידול בהוצאה  8,000- 8,000- 0 טיפול בא.ותיק בסיכון *  1844409780
הר ממשרד  שהתקבל     ווחה תקציב 

 לאחר הפצת טיוטת תקציב  

1844411780 

מגן    " בדידות  להפגת  תכנית 

 גידול בהוצאה  14,000- 14,000- 0 זהב "

שתקצ  ממשיב   הרווחה    רד התקבל 

 יב  לאחר הפצת טיוטת תקצ

1744200530 

בכרטיס   לרשום  שנסגר  כרטיס 

 העברה לכרטיס  חדש  קיטון בהוצאה  5,000 0 5,000- 172201530

 העברה מכרטיס ישן  גידול בהוצאה  5,000- 5,000- 0 צ נגרר לצביעת מדרכותהו 1742201530

   טון בהוצאה קי 20,000 0 20,000- ורת רכבי ביטחון תקש 1722100540

1613003780 

 אות שונות היחידה למניעתהוצ

   גידול בהוצאה  5,000- 142,000- 137,000- אלימות סמים ואלכוהול  

 .בדיקות שכר לפי דרישת תכנית התייעלות גידול בהוצאה  58,000- 78,000- 20,000- שאבי אנוש ות מהוצאת שונ 1615000780

   דול בהוצאה גי 40,000- 160,000- 120,000- ת דום תיירולקי פעולות 1770000750

1829000780  

ספורט   מגרש  גדר  תיקון 

 גידול בהוצאה  20,000- 50,000- 30,000- במתחם גיבור 

לסעי בג השלמה  מג ף  נקודתי  לגידור  הוצאת  גיבור  ין  רש 

 אש"ח  25

1613000540 

רכיש   )כולל  תקשורת  הוצאות 

   דול בהוצאה גי 90,000- 290,000- 200,000- פונים פלא

   גידול בהוצאה  10,000- 30,000- 20,000- ותי תקשורת והסברה שיר 1614000780

 גידול בהוצאה  23,000- 108,000- 85,000- שכר דוברות והסברה  1614000100
 משרה  החל מיולי כולל הפרשי   50%אומדן שכר 

 (2021את עבדה עד מרץ שכר דובר קודם )הדוברת היוצ

1649300691 

גרעון הח הלוואה  קרן  זר 

 חודשים  5מיליון    11ולל החזר  בגן הלוואה כ קיטון בהוצאה  230,000 1,340,000- 1,570,000- שנצבר 

1649300692 

הל ריבית  גרעון    וואההחזר 

 חודשים  5 מיליון   11כולל החזר  בגן הלוואה  קיטון בהוצאה  43,000 240,000- 283,000- שנצבר 

1712000780 

חכנ דמי   + מח    ברס  מנהל 

 גידול בהוצאה  5,000- 5,000- 0 תברואה

 עבור מנהל תפעול )בשל סיום עבדותו של יואל תקציב  

 זה לא עודכן בטעות( 

   קיטון בהוצאה  228,000 33,000- 261,000- עון שנצבר  י גרהעברה לכיסו  1995000860

   צאה הוגידול ב  50,000- 270,000- 220,000- פעולות קהילה חרדית 1826109820

1826108810 

ת מדריך נוער דתי  מתנ"ס הפעל

   גידול בהוצאה  15,000- 85,000- 70,000- -לאומי

   גידול בהוצאה  20,000- 90000- 70000- חומרים מח תפעול 1742000740

   ידות כוללת יטהצעבץ ישן וות ימעלונים לנגיש בהוצאה גידול  130,000- 250,000- 120,000- ידות מבני מועצה י הצט  1933000930

     0     ם סה"כ שינויי  
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רשף   חלק  מבקשת    –צילה  יהיה  נוסף  פקח  גיוס  שסוגיית  דרשתי  כי  להבהיר 

ושלא   התקציב  לתיקון  להוסיף  יובאמהטבלה  מבקשת  נפרד.  בטבלה   כסעיף 

 . 1.8.21-החל מה בוצעוש ימשהמי

ליאני   כך התקציב  את    דכןלעהגזבר  את    הנחה  ראש המועצהמבין שאני    –מאיר 

 וטלה. כמענה לסיירת שב לטובת משימות לילה.סף  נופקח שיועסק 

דשא   שוטר    –זיו  יידרש  כי  לציין  מבקש  הפיקוח.  מחלקת  לצורכי  ייקלט  פקח 

 . עיתהפעלה תהיה מקצו .הסיורים פעלתלה

לגבי    –ברונר  ודה  הי הבהרות  מועצה  מבקש  מבנה    לצורך   במעלוניםהצטיידות 

 קים?וותית האזרחים הרכי אוכלוסייצעונים על  שהאם מדובר במעלונים  .נגישות

ומתנייד כל הפעולות נעשו בהמלצת יועץ נגישות אשר בעצמו נכה    –אלון שנירר  

 ביקנעם.  קהילתי רכז כי מעלונים כאלה פועלים במ גיש כיסא גלגלים והדב

לון נותן מענה לנכה עם כיסא גלגלים, האם יכול לעלות ללא  מעהאם  –מאיר ליאני 

 ם המעלון מגיע למקלט? הסיעודי? האהמטפל 

 נגישות. היועץ המלצות בהתאם ל ויבוצעכל הפעולות  –א זיו דש

  ות ות שנמצאשל יועץ נגישצות  לחברי המועצה המל  להעבירמבקש    –מאיר ליאני  

 די ונערכו על ידי יועץ מקצועי.בי
 

 החלטה: 

  דודו ,  סלומון  נהפנימאיר ואנונו,    ,לקפוזיו דשא, אריה    -    2021בעד עדכון תקציב  

 ילי.אי קרןרשף, צילה  ברנס,

 ליאני.  מאירברונר, יהודה  –נגד 

 

 .מאושר 2021עדכון תקציב 
 

 .יוצא מחדר הישיבותמאיר ואנונו  •
 
 

 . 20סעיף קש לדון כעת בבמ –זיו דשא 

 

 החלטה: 

ס, יהודה זיו דשא, משכית לאופר, אריה פולק, דודו ברנ   –  20בעד הקדמת סעיף  

 יילי, פנינה סלומון. רשף, קרן א ברונר, צילה

 איר ליאני. מ –נגד 
 

 אלון שנירר.  –. הצגת פעילות נוער בקיץ 20
 

י בים לשאלות חברומשיר בקיץ  הנוע מציגים את פעילות  אלון שנירר ונעמה קרפ  

 המועצה. 

 

 .לחדר הישיבות רואנונו חוז רמאי •

 . מחדר הישיבות ותרשף יוצאצילה סלומון ופנינה  •
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 . 2021מיכות אישור ת .15

 

 ₪.  130,000כולל תוספת של   2021ות לשנת  מציג את התמיכ –דני ביתן 

התמיכה    ש.הקשילמען  זכרון    תעמות ב  מבקש הבהרות לגבי התמיכה  –מאיר ליאני  

 פן פרופורציוני. בהם לא גדלה באו

תומכים בעמותה בסכום קבוע, ככל הנראה בעקבות סיכום  רבות  שנים    –דני ביתן  

 .מול העמותה  או הסכם ישן

  

 החלטה: 

 . 2021ציב תמיכות מאושר פה אחד תק

 

ליאני   • יממאיר  לא  שהוא  בסעיף  ציין  בהצבעה  מעורבותו    16שתתף  בשל 

 . ישובבפעילות רוטרי ב

 

 ₪, במסגרת מלגות רוטרי.  45,000סך  לסטודנטים ב  2021מלגות  .16

 

דשא   רמציג    –זיו  של  הבקשה  מקורות  את  בגיוס  מסייעים  אשר  נוספים  וטרי 

מל יעקבלחלוקת  זכרון  תושבי  לסטודנטים  ה  .גות  השנה  כפי  גם  יעמוד  תקציב 

  .שנה שעברהבשעמד 

 

 החלטה: 

מלגות   אחד  פה  מתקציב במס  ₪  45,000בסך    2021מאושר  רוטרי,  מלגות  גרת 

 .2021  כללימיכות ת

 

 

 . 18כעת בסעיף בקש לדון מ –זיו דשא 

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד. 

 

₪ עבור תיקון ליקויי בטיחות בגני משחק    388,000ע"ס    2121תב"ר   .18

 שוב. הי ברחבי

 

דו"ח בטיחות של חברה חיצונית שבודקת   נדרש תיקון דחוף בעקבות  –ו דשא  זי

 שוב. ם ביאת כל הגני

 

 החלטה: 

קויי בטיחות בגני ₪ עבור תיקון לי  388,000ע"ס    2121  ד תב"רמאושר פה אח

 משחק ברחבי הישוב, מקרנות הרשות.
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 .הישיבות חוזרים לחדרסלומון פנינה ו ברנסדודו נונו, , מאיר וארשףצילה  •

 

 חדר טרפו בתיכון המושבה.לאישור חוזה עם חח"י  .17

 

ברזלי דעת  ח  ליכםאהועברו    –  יוסי  עמדה  ומסחכירה  החוזה  וות  מרכז מך  של 

 .שנשלח על ידי משרד הפנים. החוזה טעון אישור משרד הפנים  ן המקומיטוהשל

 

 החלטה: 

יועבר לאישור   המושבה.מאושר פה אחד חוזה עם חח"י עבור חדר טרפו בתיכון  

 שרד הפנים.מ
 

נת  ₪, עבור שיפוץ גי  210,000-₪ ל  150,000-ב  2024הגדלת תב"ר   .19

 שחקים. מ
 

המשחקים במסילת ישרים   ןפץ את גהחלטת מליאה הוחלט לשבהתאם ל  –זיו דשא  

חר בדיקה של חברה שבדקה את הגן נערך אומדן ויש להוסיף לתב"ר שאושר ולא

 ץ בגן המשחקים.ביצוע השיפו₪ ל 150,000

 

 החלטה: 

 ₪.  210,000-₪ ל 150,000 -ב 2024הגדלת תב"ר  מאושר פה 

 

 

לקחת  יש    .₪מליון    1.3-ו נטו כלהדגיש כי במליאה זו אושר  מבקש  –אבי הוסמן  

 . את העבודותולא ניתן לבצע יתרה בקרנות אין בחשבון כי 

 

 שם: דני ביתן ר

 

 

 דני ביתן                             זיו דשא                                                

 מזכיר המועצה              ראש המועצה                                                        

 

 העתק: חברי המועצה 

 נוכחים           

 משרד הפנים, חיפה רו"ח בשארה עבסאוי,           

 31043חיפה  4394.ד. ה', תמשרד מבקר המדינה, אגף           


