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 12/51– 61מספר   שלא מן המניין מליאה  ת פרוטוקול מישיב 
 

 בחדר הישיבות.  א" פתש  לולאב ב' 10.8.21 -ה שלישיהתקיימה ביום 
 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים: 

 ראש המועצה וסגן מ.מ.  מר מאיר ואנונו  

 מועצה חברת  גב' צילה רשף 

 ועצה חבר מ מאיר ליאני מר 

 חבר מועצה  ר ברונ היהודמר  

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

 מועצה  תחבר גב' תמי ברששת  

 חבר מועצה  מר דודו ברנס  

 חבר מועצה  מר אריה פולק  

 חברת מועצה  גב' פנינה סלומון  

   

 חבר מועצה  יגר בועז מר  : ו הצטרפ

 חברת מועצה  משכית לאופר גב'  

   

 ראש המועצה ן סג מר צחי ברוך  חסרים: 

   

 ר המועצה ימזכ תן י בינד מר ים: כחנו

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 מהנדס המועצה  מר אהרן דינור  

 אבי הוסמן מר  

 

 גזבר המועצה 
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 סדר יום:

 ת דשא סינטטי בבי"ס יעבץ.התקנ  –מהיל  שינוי ת 2107תב"ר   .1

בדרכים,  36,667ע"ס    2122תב"ר   .2 בטיחות  עבור  מש 70%  ₪   רדבמימון 

 רה. ו התחב

עון במסגרת  כיסוי גר  -מליון ₪    20.732  -מליון ₪ ל  11-ב  1934הגדלת תב"ר   .3

 ייעלות. תוכנית הת

עבור הקמת שצ"פים ושדרוג מתקני משחק ברחבי   1,250,000ע"ס    2123תב"ר   .4

 שוב.הי

גגות מבני   1,050,000  -₪ ל  440,000  -ב  1732גדלת תב"ר  ה .5 ₪ עבור איטום 

 מועצה. 

התה .6 מקואופרטיבל  קלאיתהחועדה  ו קשרות  שירותים  זכרון    קבלת  ובוני  חקלאי 

 יעקב. 

לתוכנית   .7 התנגדות  הגשת  התומר  353-0952523אישור  רחוב    11316גוש    24, 

 .  5חלקה 

מ .8 רווחה  בקשת  בסך  תמיכ  –חלקת  ס  35,000ה  השנה, ₪,  לראש  למשפחות  יוע 

 תמיכות כללי. 

רוטרי   .9 עמותת  רכיש   5,000  -בקשת  עבור  למ ₪  רחצה  תיקי  תקציב   ,ייסיםתגת 

 תמיכות כללי. 

 . 1/21הנחות פרוטוקול ועדת   -ח וודי .10

 . 2020ן ותת זמאריח כספי עמדו" –דיווח   .11

 בחירת הרכב למועצה הדתית. .12
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 טטי בבי"ס יעבץ. א סינהתקנת דש  –שינוי תמהיל  2107תב"ר   .1

 

 . 2107תמהיל לתב"ר  מבקש אישור לשינוי    –י הוסמן אב

 

 החלטה: 

לתבש  אחד  הפר  ושאמ תמהיל  במקום ,  2107"ר  ינוי  הפיס  מפעל  תקציבי  מקור 

 . מועצההקרנות 

 

במימון משרד  ₪70% עבור בטיחות בדרכים,    36,667ס  ע"  2122תב"ר   .2

 התחבורה. 

 

דינור  הא התחבורה  התקבלה הרשאה    –רן  פעילוממשרד  בטיחות עבור  בנושא  ת 

 בדרכים.

ליאני   הב  –מאיר  לגמבקש  מעברע יצבט  ו פיילבי  הרות  מיוחד  ית  בצבע    חציה 

את   .ועמיד לצבוע  צריך  השנה,  פתיחה  לקראת  לילדים  בטיחותית  סכנה  קיימת 

 מעברי החציה. 

ה צביעלבצע  על מנת  מנהל התפעול בדק את האפשרות מול קבלנים.    –דשא  ו  זי

נבחן   יבוצע ריבודבכל מקום ש כביש מרובד, ת תשתית נאותה כולל מצע,כזו נדרש

, יש לקחת בחשבון כי קבלנים לא  החציה מעבר  צבוע בצבע מיוחד את  ת לאפשרו 

 .מוכנים לבצע עבודות קטנות

דינור   בהבטיחות  בדיקות  במסגרת    –אהרן  צבע  יחדשו  חציה שנערכות,   מעברי 

כבישים, מתוכנן  ריבוד  רצוף וקהמחלקה ערוכה למכרז גדול לבסמוך לבתי הספר.  

 ישראל. שורי של משטרת לחודש הקרוב בכפוף לאי

 

 החלטה: 

פה   מימון    ₪22,000.    36,667ע"ס    2122"ר  בתאחד  מאושר  משרד ₪ 

 ות המועצה. התחבורה, היתרה מקרנ 

 

תב"ר   .3 ₪    11-ב  1934הגדלת  ₪  מלי  20.732  -למליון  גרעון   -ון  כיסוי 

 במסגרת תוכנית התייעלות.

 

הוסמן   ההתייעלות    –אבי  תוכנית  המושאושרה  במסגרת  קיימת במליאת   עצה, 

 .₪ מליון  9-כנלקחו עד היום  .₪מליון  39 דעל בהיקף שות וואלקחת הל  רותאפש

לקחת   כרגע  ניתן  הדרך  לאבני  תזרים   ₪  מליון  11בהתאם  את  לשפר  מנת  על 

המצטבר  להמזומנים   הגרעון  את  ב  להעמידו הקטין  המועצה  טובים  את  פרמטרים 

ש אישור קבמוות נמוך.  מל   לאור העובדה שלמועצה עומסיותר מול משרד הפנים  

את   שמ.  1934  תב"רלהגדיל  תאשר  את  יללאחר  התב"רהמועצה  יועבר   ,את 

 רד הפנים. לאישור מש
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 החלטה: 

 סלומון.  פנינהנו, ואנו מאיר דשא, זיו  –בעד 

 יהודהפולק,  אריה  ברנס,  דודו    ,ששתברתמי  רשף,  צילה  ליאני,  מאיר    –נגד  

 . ברונר, קרן איילי

 

ול משרד הפנים מ חתומה  נית התייעלות  בתוכ מסגרת  בבהלוואות    וברמד  –זיו דשא  

 ליאה. ושרה במשא

מטרת  לא ברור מה  היות ו  ₪מליון    11קבלת הלוואה בסך  נגד  אני    –ליאני  יר  אמ

אין נתון לגבי הגרעון הנוכחי ולכן נראה כי לא   .ואין פירוט למה תשמש  ההלוואה

מאבק    ניהלתבעבר  צה כי  ראש המועמזכיר ל  .סביר לאשר הלוואה בסדר גודל כזה

שה  הזהמהסוג    הלוואותנגד   מואמרת  חלק  נשתנה  ,  הגרעוןן  בעדמה   שאתה 

   ?הלוואות

 לנושא.   כי אין הסברמתנגדת מאיר ליאני, של  בריומסכימה עם ד  –איילי קרן 

 . להתנגדות שלי  חייבת לתת הסברלא   –רשף צילה 

 . מאיר ליאניי הדברים שנאמרו על ידסכימה עם מ –ברששת  תמי 

ברונר בהלוו  -יהודה  גרעון  לכסות  ראשונה  סיבה  סיבות,  משתי  נגד  זה  אני  אה 

שאסור אותי  שלימדו  קו  לעשות,  מהדברים  מכסים  בהתייעלו גרעון  כל  ת  דם 

בי מימון  לממן  כדי  בסוף  זה  אחרי  ורק  הוצאות  שמפחיתים  לכיסוי ובצעדים    ניים 

היטב  הגרעון מוסדרת  מינימלית  הלוואה  נגד. לוקחים  אני  שבגללה  הסיבה  זאת   . 

הייתיהסיבה השנ היא בדיוק מהסיבה שאתה  על הדרך,  כל הצעה יה  נגד כמעט  ה 

 חרונה. בשנה האשאני העליתי 

ה  מזכיר שמליאת המועצה אישרה בעבר את תכנית ההתייעלות שכלל  –אבי הוסמן  

הלוו ה.  אותלקיחת  הפרמ לן  האלה  הת  או והלו מטרת  ושיפור  גרעון  רים טכיסוי 

   .צהל המועליים שככל ה

וחלק מתוכנית   הגרעון הנצברהקטנת  כולל לחלק מתהליך    הןת  ו ההלווא  –דשא  ו  זי

עליה  ות  ל יעיההת חתומה  והמועצה  המליאה  בכשאישרה  רואה  הפנים  משרד  ך  . 

לשיפור חשובה  דרך  ה  אבן  בהסכ  .מועצהמצב  והש ם  אנחנו  ימוש התייעלות 

הגזברות  חשוב לציין את עבודת  בה.    כנית כפי שמפורטזו הוא חלק מהתו  בהלוואה

 . את מערך הכספים של המועצה מנהלת באופן יעיל ומקצועיש

 

 ₪.   יוןמל 20.732-יון ₪ למל 11 -ב  1934ב"ר לת תהגדאין אישור ל

 

ני משחק מת שצ"פים ושדרוג מתקקהעבור    1,250,000ע"ס    2123ר  תב" .4

 הישוב. ברחבי 

 

ל  –דשא    וזי מח נדרש  השצ"פים.  את  איכות  שדרג    ו הכינ והתפעול  סביבה  ה לקת 

 . בתוכנית רב שנתית עדיפות ירשימת שצ"פים על פי סדר
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 החלטה: 

פה אחד תב"ר  מאוש ושדת שצ"פיר הקמ בוע  ₪   1,250,000ע"ס    2123ר  רוג  ם 

 רנות המועצה.קמבי הישוב, רחב משחקמתקני 

 

 ישיבה.מצטרף ל בועז יגר •

 

ר איטום גגות ₪ עבו  1,050,000  -₪ ל  440,000  -ב  1732גדלת תב"ר  ה .5

 מבני מועצה.

 

ה שעברה היו אטום לפני החורף מבנים שבשנבדבר הצורך למעדכן    –אהרן דינור  

 נזילות.  םבה

ם חשמליים.  קצריץ שגרמו ליעבני  במב נזילות  הרות לגבי  ש הבמבק  -מאיר ליאני  

אבקש   הלדע בנוסף  פועה  ת  גן  המועאם  ידי  על  בטיחות שנסגר  בעיות  עקב    צה 

 ? טופלו  למ שוח

 .שיפוץיעבץ טופל, גן הילדים נמצא כעת בעבודות  –אהרן דינור  

 

 החלטה: 

הגד אחד  פה  תמאושר  ל  440,000  -ב  1732ב"ר  לת  עבור    ₪  1,050,000-₪ 

 .  הות המועצה מקרנאיטום גגות מבני מועצ

 

ה .6 ל והתקשרות  החקלאית  מועדה  שירותים  וקבלת  חקלאי  בוני קואופרטיב 

 זכרון יעקב.

 

נית שהם צריכים להגיש  בהתאם לתוכ  הוועדה החקלאית זכאית לתקצוב  –שא  זיו ד

 מהקואופרטיב.  שירותים האת הם הגישו הצעה לרכוש  .למועצה

 

 החלטה: 

 על פי הצעתם   תיםרו אית לקבלת שיחקלהוועדה ה   שלהתקשרות    פה אחדר  מאוש

 .וםר הי סדוקול שצורף לבהתאם לפרוט

 

התנגשואי .7 הגשת  לתוכנית  ר  התומר  353-0952523דות  רחוב  גוש    24, 

 .  5חלקה   11316

 

 8. הבעלים מבקשים לבנות במקום  יחידה אחת  נהישברחוב התומר    –  אהרן דינור

מתחת לתקן   ,בלבדחניות    9הוצגו    ,פתרונות חניהאין במקום  קומות.    5-ב  יחידות

 .  קת חניהעם מצו רחוב צר. מדובר בהעצשל המו

ראש המועצה ש  של המועצה  תכנון ה וועדת  ן בנדוהנושא לא  ע  דומ  –יר ליאני  אמ

 . שנדונו מבלימופתעים מפרויקטים שיוצאים לפועל . אנחנו יו"ר שלה
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פשר דיון  יח הזמנים לא אלו ,  ביום שישי האחרוןהבקשה פורסמה רק    –זיו דשא  

המתארתו שבמציין    בוועדה. בהתנהתייח   קיימת  כנית  המדובר, סות  למתחם  גדות 

   .116תחם  מ

כבר  כנון  לתדה  עוו ה  –  דינוראהרן   המועצה  בתוכני של  המתאר  דנה    ת הכוללת 

אין צורך להביא כל    .דיור מסוג זה  תדו יוהוחלט להתנגד למתן היתרים לתוספת יח

 בקשה בנפרד לדיון.

עצה א הגיש ראש המומדוע עד היום ל  .38א  מ"תמבקש התייחסות ל   –מאיר ליאני  

את   המרחבית  הכחתוכנית  הלוועדה  הקו  בניינהמ  ולשל  אילו  יכולים פרט  ים 

לפני  דון  נושא שנינם יכולים. מדובר ביינים אילו בנוב' ואא'    38להיכלל בתמ"א  

שנים.   3בת  התחייבות של ראש המועצה לוועדה המרחבית  קיימת  למעלה משנה ו

לתוכני  הוועדה  על מכעת ממתינה  זו  הת  לדעת  לנת  לאיכן  והיכן  כל  אשר  כרגע   .

 .ריםוש מא 38המבנים בתמ"א 

דינו ונהנושא    –ר  אהרן  המועצה  ראש  מול  בטיפול  תושהתוכני   עריךממצא  גש ת 

 .  לוועדה בשבועות הקרובים

במ   38תמ"א    -דשא    זיו רק  פי  שהוחרגו  תחמים  מאושרת  הכנת על  על  הכרזה 

   .77/78סעיף תוכנית לפי 

 

 דודו ברנס יצא מחדר הישיבות  •

 

 החלטה: 

בועז ואנונו  מאיר  ,שא ד  זיו  –בעד   תמיריג  ,  קרןברששת  ,  ליאני, איילי  ,  מאיר   ,

  , פנינה סלומון.צילה רשף, יהודה ברונר

 . פולקאריה  –נגד 

 

 ת שר מאוההתנגדות הגשת 

 

 של המועצה  תנגדותדיון ברמ"י בסוגיית הה תקייםשמחר יעדכן מבקש ל –זיו דשא 

 .מליאת המועצהגדות של כל חברי מדובר בהתנ.  בסוגיית זכרונה

  ונה. המועצה בכל הקשור לזכרחברי  כלל  להיות אמירה של  חייבת    –ו  מאיר ואנונ 

 . כניתלעצור את התו  ייש לעשות הכל כד

  למועצה.אדיר כלכלי  תוכנית של זכרונה. יהיה נזקלמתנגדים כולם   –מאיר ליאני 

 

 בות הישי לחדר זרוחברנס דודו  •

 לישיבה   מצטרפתלאופר משכית  •

 

ר .8 מחלקת  בסך    –ווחה  בקשת  למשפ   35,000תמיכה  סיוע  לראש  ₪,  חות 

 לי. נה, תמיכות כלהש

 

ן  ובהתאם לעדכ  ₪  35,000  סך שלבדרישה  מציג את בקשת המחלקה.    –זיו דשא  

 שהתקבל ממנהלת המחלקה. 
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ם לסיוע למשפחות מוכימים נמבזה להביא בכל פעם מחדש סכומאוד    –מאיר ליאני  

  .₪  50,000-ל את הסיוע מבקש לעלות  . פה כה קשהבתקו מצוקה ב

 . וטףהש להכניס את הבקשות כחלק מהתקציבצריך   –תמי בר ששת  

 . 2022בתקציב יבחן הבקשה ת –זיו דשא 

פולק   של  להעבירמבקש    –אריה  נם  ישנ  ,₪  50,000  תמיכה  זקקים  הרבה 

 שצריכים עזרה.

   .מנהלת המחלקהעל ידי  נתונים שהועברו ועלים בהתאם לפחנו  אנ –זיו דשא 

 

 החלטה: 

בועז ואנונו  מאיר  ,שאד  זיו  –בעד   תמיריג  ,  קרןברששת  ,  רש,  איילי  ,  ף, צילה 

 . , דודו ברנס, משכית לאופרפולקריה א, , פנינה סלומוןיהודה ברונר

 . מאיר ליאני -נמנע 

  

של    אושר למשפחו   35,000סך  סיוע  עבור  ב₪  הרווחה,   צעותאמת  מחלקת 

 . 2021 לית כל תקציב תמיכומ

 

 . חלק בדיון יקחלא חבר ני ליאמאיר כחבר בעמותת רוטרי,  •

 

ע .9 רוטרי  בקשת  למתגייסים,   5,000  -מותת  רחצה  תיקי  רכישת  עבור   ₪

 תמיכות כללי. ציב  תק

 

 רחצה למתגייסים.וטרי לרכישת תיקי רמציג את בקשת  –זיו דשא 

 

 החלטה: 

פהמ סיוע    5,000ל  ש  ךסאחד    אושר  עבור  לרוטרי  למתגייסים, ₪  רחצה  תיקי 

 תמיכות כללי.תקציב 

 

 לא משתתף בהצבעה. ליאני איר מ •

 הישיבות.  קרן איילי יוצאת מחדר •

 

 . 21/ 1הנחות    פרוטוקול ועדת -דיווח  .10

 

 

דשא   היום  –זיו  לסדר  להוסיף  עמותת  בקשה    נהיש  .ושאנ   מבקש  חנה של  אהל 

  זכרון תושבי    לללכ   סליחותת  פתיחת תפילשוב.  יאירוע לכלל ה  יוע כספי עבורלס

   . יעקב

 

 החלטה: 

 ד להוסיף לסדר היום. מאושר פה אח
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 . זו עבור פעילות ₪ 3,500לאשר תמיכה בסך  מבקש  –זיו דשא 

 

 החלטה: 

,  עבור עמותת אהל חנה, סליחות   ₪  3,500בסך    ת שירותיםרכישאחד  ר פה  ושמא

 .2021תקציב תמיכות כללי 

 

 . 2020ן ח כספי עמותת זמארידו" –דיווח  .11

 

ליאני   הבהרות    –מאיר  ידי מים  הו  חשמלה הוצאת  האם  מבקש  על  שמשולמות 

 ? כמתחייב דו"חבהמועצה נכללות 

 . אריןעמותת זמל ידי תוקצב עי 2022בתקציב בעבר,  ןכפי שצוי –זיו דשא 

 

 . לחדר הישיבות קרן איילי חוזרת •

 

 אישור הרכב מועצה דתית. .12

 

 חברי  לכללאופן הרכב המועצה הדתית  על    סותהעביר התייחהיועמ"ש    –זיו דשא  

ציג את המבקש ל.  עצה הדתית, מודד לנציג במו חישובהשיטת  את    הסבירהמועצה,  

סיעת דרך חדשה, שמציינת כי ליאת מלכה היא הנציגה של התקבל מנציגי  הנייר ש

 הסיעה.

פולק  אר נתהיו  –יה  בוחריםעמ"ש  כיצד  מפורט  הסבר  מועצה    כל,  ן  צריך חבר 

 .  עצהוחברי מ 2צריכים לחבור לפחות  דעמבחור במוכדי ל, ציג מועמדלה

 להציג מועמד   צריכהין שכל סיעה  נערך דיון וצובבחירות הקודמות    –מאיר ליאני  

 .מועמד לבחירהחברי מועצה להצגת    2מאידך נדרשים    ולא יכולה לוותר על זכות 

זיו דשא  הסיעה של  ודמת היה הסכם בין  בפעם הק  .על הסתירה  וסי מבקש הסבר מי 

עו"ד   הוצגה  ולכן  כצנלסוןלסיעה שלי  ולפני  אחרי    מורן  מלכה  פנליאת    ס ח עו"ד 

ונודע לי רקממן.   היום שההסכם בוטל ולא מהצד שלי, נותרתי ללא יכולת    היות 

 ירה.  להציג מועמד לבח

ברזלי   השר,  למסמך  בהתאם    –יוסי  שר  3ישנם  שהוציא    רשות י  יגנצ  3  ,נציגי 

 בבחישולא נכלל  בנושא, נציג הרב  תשובת משרד הדתות  בהתאם ל .  לרב  1ונציג  

לבחורמועמדים    6יש    ולכן יש  להציג   2כל    ,ומרכל   .אותם  יכולים  מועצה  חברי 

סי  1נציג   הדתית.  נצי  העלמועצה  על  לוותר  יכולה  רי חב  2נדרשים  אבל    גלא 

 . הציג מועמדמועצה כדי ל

ביא את המועמדות להו   ןפיני ממ  מר,  מד שליג את המועהצילמבקש    –מאיר ליאני  

מבחינה ערכית חשוב שינתן הסבר    .מנדט  0.46ק  ש לי רלמרות שישלו להצבעה  

יה  יהמציג את כל נושא המועצה הדתית כגוף שאינו משקף את יצוג כלל האוכלוס

  יעקב. ןבזכרו
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ברזלייו חבריכל    –  סי  אחד  שני  מועמד  להגיש  צריכים  ניתן   מועצה  לא  אחרת 

  על כל הצביע  המועמדים ולשמית של  קיים נכון יהיה לבצע הצבעה  במצב הלהגיש.  

 . שם בנפרד

דשא   הדתית    –זיו  למועצה  לסי2021לבחירות  אין  הסכם.  ,  המושבה  מבקש  עת 

   ור להצבעה.לעב

   זה.ה הליךכל הלציין לפרוטוקול כי אני מתנגד למבקש   –מאיר ליאני 

 

 בן נון.ושע יהמר  –נציג הרב 

 

בועז ואנונו  מאיר  ,שאד  זיו  –בעד   תמיריג  ,  קרןברששת  ,  רשף, ,  איילי  ,  צילה 

 . , משכית לאופרברנס , דודופולקאריה , , פנינה סלומוןיהודה ברונר

ליאני  -נמנע   אינה תואמת את רצון הבוחר של שניתנה  הפרשנות  והיות    –  מאיר 

 זכרון יעקב.

 

נציג   דהן  סמי בןמר  ונציגת הרשות    שגב  הדס  גב'  –  "למען המושבה"נציגי  

 . השר

 

בוואנונו  מאיר  ,שאד  זיו  –בעד   תמיריג  עז ,  קרןברששת  ,  רשף, ,  איילי  ,  צילה 

 . ס, משכית לאופר, דודו ברנ פולקאריה , פנינה סלומון ,רונריהודה ב

על    בשוש  ןכוומ  -ליאני    מאיר  –נמנע   בצד  ומניהצבעה  הדפוס  חוזרים  את חים 

סיה של  בהינקיה.    ןוזכר  עתנציג  שע הסכם  עבר  ה  המועצה  ראש  ללא  ם  בוטל 

 . מוקדמת הודעה

 

 .השר נציג שוורץמאיר מר  – "הבית היהודי"ו  "נו זכרוניםא"נציג 

 

בועז ואנונו  מאיר  ,שאד  זיו  –בעד   תמיריג  ,  קרןברששת  ,  רשף, ,  איילי  ,  צילה 

 . ר, דודו ברנס, משכית לאופפולקאריה , ן, פנינה סלומו יהודה ברונר

ת  זההשהתהליך    ןכוומ   -ני  ליא  מאיר  –מנע  נ היועץ   תאואם  אינו  של  החוזר 

 משרד הדתות.של   טיהמשפ

 

 רשות נציג ה –  ךסבוגניב קיעקמר  – "חי"נציג 

 

בועז ואנונו  מאיר  ,שאד  זיו  –בעד   תמיריג  ,  קרןברששת  ,  רשף, ,  איילי  ,  צילה 

 . לאופרכית  , דודו ברנס, משפולקאריה , , פנינה סלומוןנריהודה ברו

ברהמועצה  ש  ןכוומ   -י  ליאנ  מאיר  –נמנע   דשא  שאהמקומית  זיו  את הפכה  ות 

 .ההמועצה הדתית למסחר
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 נציגת השר.  אבוטבוללאה גב'   – "בלב ש כרון ז" תנציג

 

בועז ואנונו  מאיר  ,שאד  זיו  –בעד   תמיריג  ,  קרןברששת  ,  רשף, ,  איילי  ,  צילה 

 . ופרברנס, משכית לא, דודו לקפואריה , , פנינה סלומוןנריהודה ברו

הולב  שוש  ן כוומ   -ליאני    מאיר  –נמנע   ייצוג  לתנועה  אין  נקיה למען  ם  זכרון 

 . הסכם חתום ללא הודעה מוקדמתטול קב ביע במועצה הדתית

 

 . צחק נציג הרשותמר אלי בן י –  "דרך חדשה"ו "בלבכרון שז"ציג נ

 

קרן ברששת  תמי  –בעד   ברו,  איילי  ,  יהודה  רשף,  סנרצילה  פנינה  אריה ,  וןלומ , 

 . , דודו ברנספולק

 .משכית לאופר , ריג , בועז ואנונו מאיר ,שאד זיו – נגד

מ  מאיר  –נמנע   במועצה ב  שוש  ןכוו ליאני  נקיה  זכרון  לתנועה  הולם  ייצוג  אין 

פניה אלא    הדתית. לרבות  משפטיים  להליכים  יועבר  הבחירה  תהליך  באם  ופתע 

 ץ המשפטי לממשלה. ליוע

 

 : למועצה הדתיתמת המועמדים  ישרלהלן 

 

 . רשותה נציג -  ("יח" נציג קניגסבוך )יעקב מר 

 

 הרשות  ציגתנ -( " למען המושבה"  תנציג )נציגת שגב הדס  גב'          

 

 . שותנציג הר  – ("זכרון שבלב"ו  "דרך חדשה" יגנצצחק )י לי בןאמר           

         

 ר.השציג נ  –( " נו זכרוניםא"ו  "דיהוהי הבית"ורץ )נציג מאיר שומר           

         

 .נציג השר -( "מען המושבהל" נציג) סמי בן דהןמר            

 

 .נציגת השר -( "שבלב  זכרון"  תנציג ) לאה אבוטבולגב' 

 

 . מטעם רב המושבהמועמד  –  נון-ע בןיהושמר 

 

 דני ביתן : םרש

                                                                               דני ביתן                             דשא זיו                                                       

 המועצה  זכירמ                 המועצה   ראש                                                 

 

 המועצה העתק: חברי 

 נוכחים           

 משרד הפנים  ,חיפה מחוז           

 31043 חיפה 4394. ת.ד ף ה',אג ד מבקר המדינה,משר          


