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 12/71– 61מליאה מספר   ת פרוטוקול מישיב 
 

 בחדר הישיבות.  ב"פתש  תשריב  ט"כ  5.10.21 -ה שלישיהתקיימה ביום 
 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים: 

 ראש המועצה וסגן מ.מ.  מר מאיר ואנונו  

 מועצה חברת  גב' צילה רשף 

 חבר מועצה  מר מאיר ליאני 

 חבר מועצה  ה ברונר יהודמר  

 חבר מועצה  יגר בועז מר  

 חברת מועצה  משכית לאופר גב'  

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

 חבר מועצה  מר אריה פולק  

 חבר מועצה  מר דודו ברנס  

 חברת מועצה  גב' פנינה סלומון  

   

 סגן ראש המועצה  מר צחי ברוך  : ף הצטר

   

 חברת מועצה  גב' תמי ברששת  חסרה: 

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 מהנדס המועצה  מר אהרן דינור  

   
 

 זכר נפטרים.   •

 דיווחי ראש המועצה  •

 

 

 : לסדר ותהצע

 

 

 מתן מענה לילדים עם אלרגיה למזון במוסדות חינוך ומרחבים ציבוריים   .א

 מאיר ליאני. –קב בזכרון יע                                        

 . מאיר ליאני – ות במרכז המושבהיהקמת תחנת מונ .ב
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 סדר יום:

 ברזיות ברחבי המושבה. ₪7 עבור התקנת   45,000ע"ס  2127תב"ר   .1

מימון    150,000ע"ס    2133תב"ר   .2 החורש,  בביה"ס  משחק  מתקני  להתקנת   ₪

 מפעל הפיס.

סכ   50,000ע"ס    2130תב"ר   .3 להצבת  תשתיות  הסדרת  עבור  אוטובוס  ₪  כות 

 חדשות, שלב ג'.

 יגאל אלון.₪ עבור חד"ר טרפו ברחוב  350,000ע"ס  2131תב"ר   .4

קורא     50,515ע"ס    2129תב"ר   .5 קול  עבור  פעמי"    -₪  חד  ₪    45,463  -"לא 

 במימון איגוד ערים לשמירה על הסביבה.

תב"ר   .6 ל  55,000  -ב  1929הגדלת  בהתאם   231,000  -₪  תב"ע  שינוי  עבור   ₪

 . 38לתמ"א 

נוף   .7 יפה  קדש,  רחובות  מדרכות,  השלמת  לצורך  העזר  חוקי  פי  על  גובלים  חיוב 

 וצה"ל. 

יפה וצה"ל.  ,  ₪ עבור השלמת מדרכות ברחובות קדש  435,000ע"ס    2128תב"ר   .8

 בשיתוף תאגיד המים.  

 . 1534,1725,1820,1926,1935,2004סגירת תב"רים   .9

 שינוי תמהיל.  – שדרוג שרתים במבנה המועצה – 2117תב"ר   .10

 בי"ס החיטה.  –שינוי הרכב מורשי חתימה  .11

 , איחוד וחלוקה ברחוב יאיר.304-094-5329אישור מליאה כיזם בתוכנית  .12

 משכר בכירים במשרה מלאה. 85%אישור מינוי מבקר למועצה, עמרי גרופר, לפי  .13

 שינוי הרכב מורשי חתימה בגני ילדים. .14
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 30.9.21 –  1.8.21נפטרים מיום  ראש המועצה מעלה את זכרם של ה

סוליקה דהן, קופפר ליאנה, שלו  טולדנו שמואל, אליוט רוזטה, מחנין זוליק, פרומר אילת,  

דוד,  שפירא  אוה,  דוברושקס  זהבה,  רותם  אבשלום,  בלום  )לאונרד(,  יהודה  קנת  דוד, 

ה, קונופני  פויזנר צפורה, לונדובסקי קורט פרנץ, גנוסר ג'וסי, רויך שמואל, בן הרוש יהוד

 נעמי, דהן שאול. 

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

 

 המועצה:  דיווחי ראש

 

לבנים   • יד  וציבורית, המהלך החשוב החל    –בית  שיח במדובר בפעילות ערכית 

ביניהם  השיח  להב.  נתן  שכול  ואב  לאופר  משכית  המועצה  חברת  בין  ודיאלוג 

כולות. עקרון היסוד בתהליך העבודה עודד מפגש עם נציגות של המשפחות הש

חס למימד הזיכרון וההנצחה יהמבנה והפעילות הגלומה בו יתי  .התייחס לתפיסה

מקומות   במספר  לבנים  יד  בתי  בחנו  ביחד  והיצירה.  החיים  מעגל  והמשכיות 

וישובים והועלו מספר רעיונות לשימושים נדרשים בישוב ברוח החזון שהוגדר. 

 איציק שגב  מר  לות. את הצוות מרכז  צה ומשפחות שכוכולל עובדי מוע הצוות  

בעבר() המועצה  ראש  וסגן  במילואים  אלוף  חלופות   .תת  בחן  והצוות 

 להקמת/הפעלת בית יד לבנים הפעילות תוצג במליאה בהקדם.  

מתוכננים בקרוב פרויקטים בתחומי תשתיות תחזוקה ופיתוח בהיקף  –פרויקטים   •

כ ריבוד    13-של  לרבות   ₪ החווה מליון  של  מחודשת  לבנייה  בנוסף  כבישים 

 . ₪מליון  4-עלות משוערת של כ החקלאית.

 יובא היום לאישור מבקר פנימי למועצה.  -ר פנים למועצה מבק •

 התקבל אישור לפתיחת כיתות לעולים חדשים ולמוקד מידע. •

 השבוע מתוכננת פגישה עם שר התקשורת.  •

פועה   • ומאלהודות  מבקש    –פעוטון  לאופר  הובלמשכית  על  ואנונו  את יר  לתם 

לפעילות  הפעוטון  למרים    ,החזרת  להודות  כן  מחלקת כמו  מנהלת  פאנויאן, 

הלת הגיל הרך ולצוות החינוך, כמו גם לכל מ"מ מקום מנמינואב,  בתיה    ,החינוך

מי שעסק במלאכה לפתיחת מחודשת של הגן ביום ראשון שחלף. מעמד זה מציין 

 ת אחריות גם על הגיל הרך. את השלב הראשון בכך שהמועצה לוקח 

התקציב    –  2022תקציב   • לאישור  להביא  מנת  על  מתקדמים  בשלבים  נמצאים 

 במהלך דצמבר. 

ח.צ.ב   • עמותת החל  –מועדון  באמצעות  המועדון  של  ומגוונת  רחבה  פעילות  ה 

 זמארין עבור הגיל השלישי.

סוכות   • מגוונ   –אירועי  ואירועים  סרטים  פסטיבל  וכללו  מאוד  מוצלחים  ים היו 

 . לעובדי המועצהוגדעונים עמותת הלמחלקת התרבות, למודה  במדרחוב. 

בה • התיירות  בתחום  ענפה  פעילות  מקדמת  השונות  תהמועצה  לתוכניות  אם 

 זרות מהתקציב שאושר. הנג
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מקדמת   • בתהמועצה  ענפה  התיירות פעילות  השונות    חום  לתוכניות  בהתאם 

  הנגזרות מהתקציב שאושר.

 ים היו מוצלחים וכללו הרבה מאוד פעילות במדרחוב. רועהאי –אירועי הקיץ  •

ואשפה   • ארצית  ישנה    –פסולת  ברמה  בקבוקיבסוגיית  בעיה  ממכלים. פינוי    ם 

 .מתוכננים שינויים ברמה הארציתדצמבר  החל מחודש

 

 

 .14/21-ו 13/21  יםולאין הערות לפרוטוק

 

 

 : לסדרות הצע

 

 ות חינוך ומרחבים ציבוריים  מתן מענה לילדים עם אלרגיה למזון במוסדא. 

 מאיר ליאני. –בזכרון יעקב     

 

 ילדים עם אלרגיות למזון מסכנות חיים. 70  -כל הידוע בישוב ככ .1

 למועצה יש אחריות על ילדים אלו במוסדות החינוך ובמרחב הציבורי.  .2

תת יהל מעבירה הדרכה לסייעות רפואיות ולצוותי חינוך במוסדות החינוך ללא  עמו  .3

 עלות. 

האחריות על שילוט בנושא אלרגיות למזון במוסדות החינוך ובמרחב הציבורי היא  .4

 על המועצה. 

 

 הצעת החלטה: 

על המועצה לחייב את מנהלי/ות מוסדות החינוך להתקין בהם שלטי אזהרה לגבי האלרגנים 

)בעיקר    ת אפיפן, באופן מידי ככל האפשר ובמקביל לשלט גם מתקנים ציבורייםוכן ערכו

 מושבה.חקים( ברחבי הגני מש

 

 החלטה: 

 .מאושר פה אחד לעלות לסדר היום

 

ראשית מבקשת לציין לטובה את תפקוד מחלקת החינוך בנושא. השבוע    –פנינה סלומון  

אלר ילד  להם  יש  כי  בפני  שציינו  חדשים  לעולים  דקותגי.  עזרתי  החינוך  תוך  מחלקת   ,

ו  לילד,  יומיים  החלה במתן מענה  . להוריםהדרכה  ת לילד לרבות  כבר אושרה סייעלאחר 

 . ל המעורביםתודה לכ וביקשו למסור   לטובה ממהירות הטיפול מאוד ההורים היו מופתעים 

ת  מציג את השלטים שכבר הוזמנו ויוצבו בגני משחקים. התחלנו פיילוט בחלומו  –זיו דשא  

ושא  . מנהלת משכ"ל מרכזת את נאך צריך להבהיר שלא ניתן יהיה לשלט כל גן וגן  זכרון

כחלק    ספר מזרקיםה סייעת מלווה. יש בבתי  ודואגת לקבלת אישור ל ילדים עם אלרגיות  ה

. יחד עם זאת וניתן טיפול מקצועי באופן שוטף לרבות בגני ילדים  מהנחיות משרד החינוך

 ר תקציבי לכל הצעה. נדרש מקו מבקש לציין כי 
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ים הציבוריים. אפשר להחליט  לא הגיוני לרשום את הדרישה הזו בכל הגנ  –פנינה סלומון  

 מים. אם יחליטו על כל הגנים לא תהיה התייחסות רצינית. על גנים מסוי

 

 .לישיבה צחי ברוך מצטרף •

 

פר חודשים  מציג שלט לדוגמא ומבקש לציין כי המועצה פועלת בנושא מזה מס  –זיו דשא  

ע בקשר  אנחנו  זכרון,  חלומות  בשכונת  הפיל  בגן  בנושא  שלט  התקינה  נציגת וכבר  ם 

אנחנו בהקדם.  בגנים  ויותקנו  במחלקה  עוד שלטים שנמצאים  הוזמנו  פועלים   המשפחות, 

בנושא ולא נדרשים לתזכורת. עוד אבקש לציין כ דבי בוניטוב, מנהלת משכ"ל, מרכזת את  

 ן מקצועי. הנושא ומטפלת בו באופ

ליאני   אני    –מאיר  שניתנו,  וההסברים  הסקירה  ה למבקש  למרות  את    ר לסד  הצעהאשר 

 הבא: בתיקון 

 

 : מתוקנת הצעת החלטה

על המועצה לחייב את מנהלי/ות מוסדות החינוך להתקין בהם שלטי אזהרה לגבי האלרגנים 

)בעיקר    רייםוכן ערכות אפיפן, באופן מידי ככל האפשר ובמקביל לשלט גם מתקנים ציבו

 . ככל האפשר וזאת גני משחקים( ברחבי המושבה

 

 החלטה: 

ליא  –בעד   צילהמאיר  ברונר  ני,  יהודה  איילי,  קרן  ברנס,  דודו  דרשף,  זיו  מאיר ,  שא, 

  ., צחי ברוך, אריה פולקואנונו, משכית לאופר, בועז יגר

 פנינה סלומון. –נגד 

 

 מאושרת.המתוקנת  לסדר  ההצעה

 

 ות במרכז המושבה.  יהקמת תחנת מונב. 

 

 מרכז המושבה הולך ונסתם עקב עומס יתר מבחינה תחבורתית.   .1

 בלבד.  1סע נו ם רבים מגיעים למרכז המושבה כאשר בתוכם יי רכב פרטילכ .2

 צמצום מס' כלי הרכב הינו חובה ובאמצעות תחנת מוניות ניתן לעשות זאת.  .3

יר את מס' המבקרים הגעת תושבים למרכז המושבה באמצעות מוניות עשויה להגב .4

 המקומיים ולסייע להתפתחות העסקית.  

 

 הצעת החלטה: 

 . ע"י שינוי שני מקומות חניה ברחוב המייסדים בחלק המסחרית מוניות להקים תחנ 

 

ליאני   החומרהיות    –מאיר  כל  את  העברתי  ומבקש  לדיון,    ולא  ההצעה  את  לדון  להסיר 

 .בקשה בישיבת המליאה הבאהב
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 סדר יום:

 

 ברזיות ברחבי המושבה.  ₪7 עבור התקנת   45,000ע"ס  2127"ר  תב .1

 

בהתאם לסקר שנערך על ידי שרון חדשות  ברזיות    7התקנת    מבקש לאשר  –זיו דשא  

 . או יתוקנו על ידי המחלקה רוזיליו וזאת לאחר שחלק מהברזיות תוקנו

 

 החלטה: 

בי המושבה, ברזיות ברח ₪7 עבור התקנת   45,000ע"ס  2127מאושר פה אחד תב"ר 

 מקרנות הרשות. 

 

 דודו ברנס יוצא מחדר הישיבות. •

 

שחק בביה"ס החורש, מימון ₪ להתקנת מתקני מ  150,000ע"ס    2133תב"ר   .2

 מפעל הפיס. 

 

 מבקש לאשר תב"ר להתקנת מתקני משחק בביה"ס החורש.  –זיו דשא 

 בהקדם תוכנית עבודה לפריסת מתקנים לי  ראש המועצה ימסור  מבקש ש  –בועז יגר  

  בכלל מוסדות החינוך ופרוט תקציב מפעל הפיס לרבות אופן ניצול תקציב זה עד כה.

הספרמבקש   בתי  כלל  מלאה של  תוכנית  החינוך  ממחלקת  מחר  כן  .  לקבל  האם  כמו 

 ספר? הבתי שאר תוכנית לגבי קיימת 

אפשר לקבל את כל המידע, כמו גם את יתרות מפעל הפיס. יתרות מפעל    –זיו דשא  

מחול טופלו הפיס  קודמות  בשנים  מאוד.  ישנה  החורש  בבי"ס  החצר  לקטגוריות.  קות 

 כגון בי"ס ניל"י, בית ספר יעבץ ואחרים.  בתי ספר אחרים

 

 החלטה: 

₪ עבור התקנת מתקני משחק בביה"ס   150,000ע"ס    2133מאושר פה אחד תב"ר  

 החורש במימון מפעל הפיס.

 

ל   50,000ע"ס    2130תב"ר   .3 הצבת סככות אוטובוס  ₪ עבור הסדרת תשתיות 

 חדשות, שלב ג'. 

 

דשות, על המועצה לפרק תחנות ישנות  לקראת התקנת תחנות אוטובוס ח  –אהרן דינור  

תשתית להצבת תחנות חדשות על חשבון המועצה. יש אומדן לביצוע העבודות. ולהכין  

וכיום נמצאות   13הראשונה בוצעו  פעימה  ב   התחנות במימון משרד התחבורה. תחנות 

 תחנות.  25כולל שלב ג'  .עד סוף רע תחנות נוספות, סיום משו  9וע בביצ

 . על מה שנעשה ומה הייתה העלותי לקבל דיווח קשתבי –מאיר ליאני 

 איזה תחנות ישודרגו?  איך נקבע –בועז יגר 
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  עם אנשי מקצועו  אסימיני מרכזת את הנושא מול משרד התחבורהעמית    –אהרן דינור  

 .וקש יועבר לחברי המועצהכל מידע מב. מהתחום

 

 החלטה: 

דרת תשתיות להצבת סככות ₪ עבור הס  50,000ע"ס    2130מאושר פה אחד תב"ר  

 ', מקרנות הרשות. אוטובוס חדשות, שלב ג

 

 חדר הישיבות.יוצאות ממשכית לאופר וקרן איילי  •

 

 פו ברחוב יגאל אלון. חד"ר טר₪ עבור   350,000ע"ס  2131תב"ר   .4

 

דינור   החשמל.  מוסיפ  –אהרן  תפוקת  את  להגביר  צורך  יש  דיור.  יחידות  לשכונה  ים 

 ₪ מחברת חשמל.  280,000-המועצה תקבל החזר של כ 

 

 החלטה: 

תב"ר   אחד  פה  עבור    350,000ע"ס    2131מאושר  טר₪  אלון  חדר  יגאל  ברחוב  פו 

 מקרנות השרות עד קבלת החזר מחברת החשמל. 

 

 חדר הישיבות. חוזרות למשכית לאופר וקרן איילי  •

 

₪    45,463  -"לא חד פעמי"    -₪ עבור קול קורא     50,515ע"ס    2129תב"ר   .5

 גוד ערים לשמירה על הסביבה. במימון אי

 

 מדובר בפרויקט להקטנת השימוש בכלים חד פעמיים.  –זיו דשא 

הצעה לסדר שהגשתי מבקש הבהרות בדבר תוכנית העבודה וזאת לאור    –מאיר ליאני  

הנדוןפעמיים   התוכניתבנושא  כמוביל    ,  הישוב  להפיכת  הרצינות  למידת  בסיס  תהווה 

 .  אם לתוכנית של התנועה למען זכרון נקיהבתחום חיסול החד פעמי וזאת בהת

 . טליה מבור תגיש תוכנית מפורטת לתב"ר  – זיו דשא

 

 החלטה: 

קול קורא    50,515ע"ס    2129מאושר פה אחד תב"ר     –"לא חד פעמי"    –₪ עבור 

 ערים לשמירה על הסביבה, היתרה מקרנות הרשות. במימון איגוד  45,463

 

 בות.הישי מחדר יםיוצאבועז יגר וקרן איילי  •
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₪ עבור שינוי תב"ע בהתאם    231,000  -₪ ל  55,000  -ב  1929הגדלת תב"ר   .6

 . 38לתמ"א  

 

, המועצה מקדמת הכנת תב"ע מפורטת להגדרת  77-78בהתאם לפרסום    -אהרן דינור  

לתמ"א   תמ"א    38אפשרויות  למימוש  אפשריים  מתחמים  תגדיר  התב"ע    38ביישוב. 

תמ"א   לביצוע  וקריטריונים  הנחיות  תגדיר  הינה   38וכן  התב"ע  אלו.  מתחמים  בתוך 

. כמובן שיתכנו התנגדויות לתוכנית של  38לתמ"א    23ביוזמת המועצה בהתאם לסעיף  

ת מחיר לביצוע  המועצה. הכנת תוכנית כזו תוריד לחץ וויכוחים בעתיד. התקבלו הצעו 

 עבודת שינוי התב"ע. 

חברי ועדת התכנון וכלפי האזרחים בכלל  תהליך לא תקין כלפי    התנהל  –מאיר ליאני  

, ומשום כך לא 2019ראש המועצה התחייב להגיש תוכנית זו כבר בשנת    .בנושא זה

צריך היה להביא את נושא התמ"א של רחוב הנשיא פינת האורנים לדיון בוועדת תכנון  

הנשיא, מוע אורנים  בפינת  התמ"א,  בקשת  תוכנית  שאושרה  לאחר  הרב  לצערי  צתי. 

הגדיל  ואף  אישרה  עומד  הוא  בראשה  שהוועדה  ההחלטה  כנגד  יצא  המועצה  ראש 

לדעתו,   ובניגוד  בתמ"א  בעד  שהצביעו  הוועדה  חברי  נגד  ציבורית  בהסתה  לעשות 

על תופחת  העובדה  כלל.  הנושא  את  להעלות  צריך  היה  שלא  בעצם    למרות  הפנים 

דורש  לא.  בכלל  מאשר  מאוחר  מוטב  תב"ע.  לשינוי  התוכנית  להכנת  התב"ר  בקשת 

התמ"א   איזורי  את  המסמן  הכחול  הקו  של  מפה  המועצה  ממהנדס  בשנית  לקבל 

להב יהיה  שניתן  כך  מפה  המאושרים  לי  שנמסרה  כפי  ולא  הרחובות  בשמות  חין 

ת או  תב"ע  בכל  מדוייקת  מפה  קריאה.  ובלתי  פרמטר  מטושטשת  הינה  מתאר  וכנית 

 חשוב לשקיפות. 

דינור   על    -אהרן  ההחלטות  לכולם.  והועברה  הוצגה  כבר  הדברים  את  מפה שקובעת 

תמ"א   משנת    38מגבלות  החל  בוצעו  כבר  פרסום    2018ביישוב  כל    על  77-78ע"י 

תשריט  הכנת  ע"י  המיקומים  דיוק  בוצע  מכן  ולאחר  היישוב  של  הכחול  הקו  תחום 

תשריט זה אושר במועצה ואח"כ   .יכן כן ניתן לבצע תמ"א והיכן לאמתחמים שקבע ה

ל בתוקף  כעת  ונמצא  ברשומות  פורסם  והוא  המקומית  מיולי    3  -בוועדה  החל  שנים 

 התשריט הנ"ל.  ע החדשה שתוכן תדייק עוד יותר את". התב2020

לדיון ב  38א  "לשאלה מדוע הועלתה הבקשה לתמ  פינת הנשיא  ועדת וברחוב אורנים 

המועצהתה של  מהם. ו ה  .כנון  אחד  וזה  ליישוב  עקרוניים  בנושאים  דנה  לתכנון  ועדה 

ב  נדון  אף  התכנון  והנושא  ה  3ועדת  סיור  כולל  וזאת  ו פעמים  בשטח  במטרה   ועדה 

הצפיפ העלאת  משמעויות  את  הגברת  לבחון  ברקע  כאשר  המושבה  מרכז  באזור  ות 

צויין   הדיונים  בכל  המיתאר.  בתוכנית  שנקבעה  המיקום הצפיפות  כי  ובכתב  בע"פ 

כאפשריים/רצויים  המועצה  ע"י  שנקבעו  השטח  תאי  לגבולות  מחוץ  הינו  המבוקש 

תמ"א   את    38למימוש  אישרו  והוועדה  המועצה  שנקבעו.  בתנאים  שעומדים  במבנים 

ופורס  לסעיפים  התשריט  בהתאם  תוכנית  הכנת  על  הכרזה  התו"ב.    77-78מה  לחוק 

על   ראשונה  בגרסה  פורסמה  לאזורים ההכרזה  תוקנה  ואח"כ  היישוב  שטח  כל 

עדה  והספציפיים ע"פ התשריט. מועדי הפרסום לא היו ברורים למועצה ושאילתות לו 

לא היתרים,  הוצאת  הקפאת  שמשמעותה  ההכרזה  תוקף  ולכן  נענו  לא  היה    המקומית 

ברור אם הוא בתוקף ולכן הוחלט להכניס לדיון את הבקשה העקרונית הנ"ל ולהתכונן  

 יש. לכל תרח
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 החלטה: 

₪ עבור שינוי תב"ע    231,000-₪ ל  55,000-ב  1929מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  

 , מקרן היטלי השבחה. 38בהתאם לתמ"א 

 

 בועז יגר חוזר לחדר הישיבות.  •

 

עזר לצורך השלמת מדרכות, רחובות קדש, יפה נוף  חיוב גובלים על פי חוקי ה .7

 וצה"ל. 

 

כות ברחובות קדש, יפה נוף וצה"ל, יש צורך מדרלאור הצורך להשלים    –אהרן דינור  

 להוציא הודעות חיוב לתושבי הרחובות.

ליאני   וחפירה    –מאיר  תחזוקה  עבודות  לבצע  מהמועצה  אישור  קיבל  המים  תאגיד 

סיכון כלי רכב והולכי    ים. מצב הכבישים בכי רע עד כדברחובות אלו וברחובות סמוכי

לאחר תחבורה  נתיבי  משאירים  לא  וכך  תחזוקה  רגל  קובע שהתאגיד   .עבודות  החוק 

המצב לקדמותו ועל חשבונו מיד לאחר סיום עבודה ולא ברור מדוע  את  להחזיר  חייב  

בעני לתאגיד  מוותר  המועצה  כוויראש  כאן  שאין  להאמין  רוצה  אני  זה.  לחייב ן  נה 

כספים  לגבות  למועצה  כוונה  ואין  המועצה  באישור  גרם  נזקים שהתאגיד  על  גובלים 

את   באופן לדייק  חייבת  הגזברות  בעבר.  פיתוח  דמי  שילמו  אשר  מגובלים  ראוי  לא 

עבר וכמה בתים   ישל תשלומ  ,גזברותה  תלאחר עבוד   ,העובדות וברצוני לקבל טבלה

 נותרו לחיוב.

דינור   נ  –אהרן  יווצרו ראשית  אבל  לקדמותו,  המצב  את  להשיב  אמור  כון שהתאגיד 

למימון   יש בהסכם אפשרות  רוחב    2/3טלאים רבים.  ריבוד לכל  ידי התאגיד של  על 

₪    83,000-הכביש. מכוון שבוצעו תיקונים רבים ברחוב, ממליץ לשלם את השליש, כ

רכות לאורך  ולרבד את כל רוחב הכביש. בהזדמנות זו יהיה נכון לבצע גם השלמת מד

עבודה   אלה  בימים  נעשת  כך  ולשם  של  הכביש  הנדסה  מקיפה  ומחלקת  הגזברות 

 .ישלמו את החלק היחסי שלהם שלא חוייבותושבים בים. רק חיילאיתור 

 

 החלטה: 

גובלים   חיוב  ביצוע  אריה   –בעד  לאופר,  משכית  יגר,  בועז  ואנונו,  מאיר  דשא,  זיו 

 לומון, צחי ברוך. פולק, יהודה ברונר, צילה רשף, פנינה ס

 מאיר ליאני.  –מתנגד  

 

תומא רחובות(,  )סלילת  יעקב  לזכרון  העזר  חוק  מכח  על   1958  -שי"ח  שר  להודיע 

 . רחובות קדש, יפה נוף וצה"לחיוב גובלים ב

 

 

 צילה רשף יוצאת מחדר הישיבות. •
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₪ עבור השלמת מדרכות ברחובות קדש/יפה נוף   435,000ע"ס    2128תב"ר   .8

 יתוף תאגיד המים. וצה"ל, בש

 

ב. רחוב בציר הנ"ל, בוצעו עבודות תשתית רבות של תאגיד המים והביו   –אהרן דינור  

₪    250,000-שלא טופל בעבר. נדרש קרצוף וריבוד של כל הרחוב. עלות העבודות כ

כ יממן  כן    170,000-והתאגיד  כמו  התאגיד.  של  קבלן  ידי  על  יבוצעו  העבודות   ,₪

 ₪.   352,000  -ומדרכות.  אומדן עלות השלמת המדרכות כ נדרש להשלים אבני שפה

 

 החלטה: 

תב"ר   מא  –  2128בעד  דשא,  פולק, זיו  אריה  לאופר,  משכית  יגר,  בועז  ואנונו,  יר 

 יהודה ברונר, פנינה סלומון, צחי ברוך. 

 מאיר ליאני.  –מתנגד  

 

יפה ,   ש₪ עבור השלמת מדרכות ברחובות קד   435,000ע"ס    2128מאושר תב"ר  

 וצה"ל, מקרנות הרשות.  וףנ

 

 חדר הישיבות.נכנסת לצילה רשף  •

 

 . 1534,1725,1820,1926,1935,2004סגירת תב"רים  .9

 

  תב"רים הסגירת  את  מבקש לאשר  ואים.  מבקש לציין כי אבי הוסמן במיל  –  זיו דשא

 . כפי שהועברו מגזברות המועצה

 הרי שיש לסגור אותו.פעילות בתב"ר  ציין בעבר כי במידה ואין  הגזבר    –מאיר ליאני  

קשה על דה המ ורות זאת ממשיכים להחזיק תב"רים ישנים פתוחים בניגוד לנוהל עב מל

 עבודת הגזבר. 

יגר   כ1725בתב"ר    –בועז  של  יתרה  יש  שימוש.   2,300-,  בהם  לעשות  שניתן   ₪

 מבקש שלא לסגור את התב"ר.

 

 החלטה: 

 יורד מסדר היום. – 1725תב"ר  

 

אישור יגר,    -  1534,1820,1935ם  תב"רי   סגירת  בעד  בועז  ואנונו,  מאיר  דשא,  זיו 

 מון, צחי ברוך, צילה רשף, מאיר ליאני.משכית לאופר, יהודה ברונר, פנינה סלו 

 אריה פולק.  –גד נ

 

זיו דשא, מאיר ואנונו, בועז יגר, משכית    -  1926,  2004  יםתב"ר  סגירת  בעד אישור

 מאיר ליאני.לאופר, פנינה סלומון, צחי ברוך, צילה רשף, 

 אריה פולק, יהודה ברונר. –נגד 
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  2,861, ולהעביר סך  1534,1820,1926,1935,2004  -אושר לסגור את התב"רים  מ

 לקרנות הרשות.₪ 

 

 שינוי תמהיל.   – שדרוג שרתים במבנה המועצה  – 2117תב"ר   .10

 

מדובר בתב"ר לשדרוג שרת המחשבים של המועצה אשר אושר במליאה.   –  זיו דשא

 ונה על המחוז ביקש לשנות את מקור המימון. ממה

 מבקש הבהרות לגבי הסכום.   –מאיר ליאני 

 ₪.  85,000התב"ר אושר על סך   –דני ביתן 

 

 החלטה: 

  ₪, מקור תקציבי, קרן בלתי מיועדת. 85,000  ע"ס 2117מאושר פה אחד תב"ר  

 

 בי"ס החיטה.  –שינוי הרכב מורשי חתימה  .11

 

 הרכב החתימות של בי"ס החיטה.  מבקשים לשנות את –דני ביתן 

יגר   הספר,  –בועז  בבית  ילדים  לה  ואין  יו"ר  לא  כבר  גבריל  להיות    קרן  יכולה  לא 

 ת חתימה. ימורש

דשא   כמורש  –זיו  קרן  את  לאשר  ניתן  לא  הנתון,  העובדה ילאור  לאור  חתימה.  ת 

שנכנסה מנהלת חדשה מבקש לאשר אותה ואת המזכירה כמורשות חתימה עד השלמת 

י מורשה חתימה מטעם ועד הורים וזאת על מנת לאפשר תפקוד שוטף של ביה"ס  פרט

 לספקים.שלא יכול לשלם כרגע 

 

 החלטה: 

חתימות הרכב  שינוי  אחד  פה  לאישור במליאה   מאושר  הורים שיובא  ועד  נציג  )ללא 

 .הבאה(

 

 חשבון הורים.  .א

 מנהלת ביה"ס, רוחמה צדקה. –מורשה חתימה א' 

 לית, ליאת גורגה. מנה   –חתימה ב'  המורש

 

 נדרש חתימה א' + חתימה ב' בצרוף חותמת. 

 

 חשבון רשות. .ב

 מנהלת ביה"ס, רוחמה צדקה. –מורשה חתימה א' 

 ית, ליאת גורגה.נ מנהל  –חתימה ב'  המורש

 

 נדרש חתימה א' + חתימה ב' בצרוף חותמת. 
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 , איחוד וחלוקה ברחוב יאיר.304-094-5329אישור מליאה כיזם בתוכנית  .12

 

דינור   ברחוב    -אהרן  וחלוקה  לאיחוד  לתוכנית  כיזם  להצטרף  למועצה  לאשר  מבקש 

הכנ  עלות  ויוזמי  יאיר.  הקרקע  בעלי  חשבון  על  הנלוות  ההוצאות  וכל  התוכנית  ת 

 התוכנית בלבד. 

 

 החלטה: 

, איחוד וחלוקה ברחוב 304-094-5329מאושר פה אחד למועצה לפעול כיזם בתוכנית 

 יאיר.

 

 

 

משכר בכירים במשרה    85%י מבקר למועצה, עמרי גרופר, לפי  אישור מינו  .13

 מלאה. 

 

 שכר בכירים. 85%-י גרופר כמבקר המועצה במבקש לאשר את עמר –זיו דשא 

פולק   לפני    –אריה  עצמם  את  מצופה שיציגו  בכירים,  עובדים    חברי כאשר מאשרים 

 .  ולהתרשם ממנו אותו המועצה על מנת להכיר

 את המבקר. כירבישיבה הבאה לאחר שנאת המינוי שלו ניתן לאשר  -רשף  צילה

כניסתו בהקדם לתפקיד. מבהיר שהוא   המבקר נמצא בכנס ויש צורך לאשר  –זיו דשא  

לא חייב להיות נוכח בישיבה, החומר הונח בפניכם המבקר עבר ועדת בחינה, עבר מיון 

 במסגרת מכון הערכה ונמצא מתאים לתפקידו. 

ן להימנע בהצבעה היות ולא ראינו את המבקר ולדעתי מדובר  אני מתכוו  –מאיר ליאני  

 ש המועצה. אחרי רא במועצה בתפקיד החשוב ביותר

 

 החלטה: 

זיו דשא, מאיר ואנונו, משכית לאופר, בועז יגר, צחי ברוך, פנינה    –בעד מינוי המבקר  

 סלומון.

 יהודה ברונר, אריה פולק. –נגד 

 מאיר ליאני, צילה רשף.  –נמנעים 

במאוש גרופר,  עמרי  למועצה,  פנימי  מבקר  מינוי  בכפוף    85%-ר  בכירים,  שכר 

 לאישור משרד הפנים. 
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 שינוי הרכב מורשי חתימה בגני ילדים.  .14

 

 : תשפ"ב -מורשי חתימה בגני ילדים  .א

 

מורשה    –גננת   שם הגן 

 א' 

 הערות  ת.ז מורשה ב'  –שם הגזבר  ת.ז

 ין שינויא  ליאת אחדות   יוכי קולווין  עפרוני 

 שינוי גננת + גזברית   גייסט גליה   שרי יגר אפוטה  זית

 שינוי גזברית   אורן  אפרת  נאוה קורין  ראשונים 

 שינוי גזברית   לויטה ברנשטיין סיגל   יפית סיגאווי  אודם 

 שינוי גזברית   מורן באסבא הארון   חניתה בן שלוש  זמארין

 רית שינוי גזב  שירן תורג'מן   הודיה ברבי כלנית 

 אין שינוי  אורטל לוי   סימה לבנון  פשוש 

 שינוי גננת   בת חן משעלי   תהילה רביבו  הכרם

 שינוי גזברית   ארליך אדווה   יעל בוסקילה  ענבר

 שינוי גננת + גזבר  ענתבי שי  שני בן שלוש סביון 

 שינוי גננת + גזבר  אלון וייסקופ   נעמה ברמן  לוטם 

שקד  

 יעב"ץ

בר    הברורי

 כוכבא

 אין שינוי  אסתי ביטון  

חרוב 

 יעב"ץ

 שינוי גזברית   עדי ולדנר   גלי אייזנקוט 

 ללא שינוי  אפרת לוי מסא   בליאת יעק דרור

 אין שינוי  כרמל יוסף   מעיין צרפתי  מעפילים 

 אין שינוי  יעל שדות   אליקי שריקי  הברון 

 אין שינוי  ליהי רותם גנני   תמי תורג'מן  רקפת 

 שינוי גזברית   מיטל מלכה   שני תירם  שחף 

 שינוי גזברית   שיר פדידה   רות יעקב  חרצית

 שינוי גזברית   את קורקוס לי  מורן מזרחי  השיטה 

 

 הגזברית שרון שיק   -גן נרקיס נסגר יש לסגור חשבון הגננת עליזה כהן 
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 החלטה: 

חשבון של   מאושר פה אחד שינוי הרכב החתימות המוצג לעיל, כמו כן מאושר לסגור

 גן נרקיס.

 

 רשות. גולץ כנציגת  - מורשית חתימה מחליפה )א' או ב'(, בכל הגנים עדי אהוד

 

 נדרש חתימה א' + חתימה ב' בצרוף חותמת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יתן י בנ: דםרש

 

 

 

                                                                      דני ביתן                                    זיו דשא                                             

 המועצה מזכיר                 המועצה   ראש                                         

 

 

 

 העתק: חברי המועצה 

 נוכחים           

 , משרד הפנים  חיפה מחוז           

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


