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 12/24– 61מליאה מספר   ת פרוטוקול מישיב 
 

 בחדר הישיבות.  ב "פ תש  טבתב ג' 7.12.21 -ה שלישיהתקיימה ביום 
 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים: 

 ראש המועצה וסגן מ.מ.  מר מאיר ואנונו  

 חבר מועצה  יגר בועז מר  

 חברת מועצה  משכית לאופר גב'  

 חבר מועצה  פולק מר אריה  

 חבר מועצה  מר דודו ברנס  

 חברת מועצה  גב' פנינה סלומון  

   

 סגן ראש המועצה  מר צחי ברוך  : ף הצטר

   

 חברת מועצה  גב' תמי ברששת  : ים חסר

 מועצה חברת  גב' צילה רשף 

 חבר מועצה  מר מאיר ליאני 

 חבר מועצה  יהודה ברונר מר  

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 מהנדס המועצה  מר אהרן דינור  

 גזבר המועצה  מר אבי הוסמן  

 מבקר המועצה  עו"ד עמרי גרופר  

   
 

 זכר נפטרים  •

 דיווחי ראש המועצה  •

 

 

 :לסדר ההצע

 

 –  בתי ספר  +  ס"צהרוני מתנ   +  המתייחס לקייטנות  2021ח ביצוע  "הצגת דו .1

 מאיר ליאני 
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 סדר יום:

תכנון,   350,000ע"ס    2140תב"ר   .1 ראשון  שלב  לבנים,  יד  מבנה  עבור   ₪

 מקרן נכסים.

 אישור חוזה עם חח"י על חדר טרפו "מנהטן" ברחוב הרב עזריאלי. .2

תב"ר   .3 ל   350,000-ב  1538הגדלת  למחלקות   550,000  -₪  מבנה  עבור   ₪

 רווחה ופיקוח, שלב תכנון ורישוי. 

₪ עבור הכנת מכרז למימוש   244,000-₪ ל  50,000-ב  1919ת תב"ר  הגדל .4

 תוכנית הגנה יישובית מפני שריפות.

₪ עבור התאמות נגישות   1,744,000-₪ ל  225,000-ב  1601הגדלת תב"ר   .5

 בספריה הציבורית והתאמת נגישות בבית העלמין.

תב"ר   .6 ל  48,000-ב  1624הגדלת  רגל   348,000-₪  הולכי  גשר  עבור   ₪

 שרה לחלומות.  מדרך

יפה    230,000ע"ס    2134תב"ר   .7 הילל  ברחוב  ציבוריים  חניונים  הקמת   ,₪

 ובמתחם אגד הישן.

₪ עבור הצטיידות גני ילדים   149,500-₪ ל  30,000-ב  2113הגדלת תב"ר   .8

 במימון מפעל הפיס. 

בזק ן  וחניסבת מבנה הארכיון ההיסטורי ב ₪ לה   200,000ע"ס    2135תב"ר   .9

 אשון תכנון והשלמת רישוי, מקרן נכסים.למבנה משרדים, שלב ר

 ₪ עבור תשתיות תחבורה ותנועה.  480,000ע"ס  2132תב"ר   .10

תב"ר   .11 ל  80,000  -ב  2120הגדלת  מבנה   340,000  -₪  שיפוץ  עבור   ₪

 לתנועת בני עקיבא.

₪ עבור תכנון כביש גישה   310,000-₪ ל  210,000-ב  2105הגדלת תב"ר   .12

 למרכז המושבה.  652מכביש 

 ₪ עבור הצללות בי"ס קשת.   120,000ע"ס   2136 תב"ר מס' .13

ביצוע שביל גישה להולכי   -₪    470,000-ל  410,000-ב  2003הגדלת תב"ר   .14

 רגל משכונת מול היקב לגשר מעל דרך רבין. 

תב"ר   .15 ל  23,500-ב  2026הגדלת  אולמות   363,500-₪  איטום  עבור   ₪

 ספורט. 

 ון פועה. ₪ עבור שיפוץ והצטיידות מע  200,000בסך   2137תב"ר   .16

₪    1.1ע"ס    2142תב"ר   .17 למבנה    -מליון  הישן  יעבץ  חינוכי  מבנה  הסבת 

 . 100ציבורי, המייסדים  

 ₪ שיפוץ קיר בחניון בזק. 50,000בסך   2141תב"ר   .18

 ₪ עבור שיפוץ שירותים במבנה המועצה.  110,000ע"ס  2139תב"ר   .19

עבור שיפוץ    1.1ע"ס    2138תב"ר   .20 בתיכון והרחבת  מליון ₪  ספורט   מגרשי 

 המושבה.

תב"ר   .21 ל  1.2-ב  2114הגדלת   ₪ קרצוף   2.3-מליון  עבודות  עבור   ₪ מליון 

 וריבוד ברחבי הישוב.

 שדרוג שצ"פ, גן ירון.  – 1814עדכון תב"ר   .22
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 ₪, להכשרת כיתה אקוסטית.  60,000ע"ס  2143תב"ר   .23

 . 2108 ,1932 ,1921  ,1908 ,1900סגירת תב"רים   .24

תיקו  287,670ע"ס    2144תב"ר   .25 עבור  ברחבי ₪  חשמל  ותשתיות  תקלות  ן 

 הישוב.

 ₪, תיקון ליקויים במגרשי ספורט ברחבי הישוב.  919,000בסך   2145תב"ר   .26

 הארכת דרך. –רחוב הגת  353-1030378יזום תוכנית   .27

 מבנה שירות לשימוש ציבורי ברחוב הנדיב.   353-1021021יזום תוכנית   .28

 אישור מורשי חתימה תיכון המושבה. .29

 בי"ס יעבץ.  אישור מורשי חתימה .30

החלפת נציג במועצה הדתית מטעם רשימת למען המושבה. אלי לוי במקום סמי   .31

 בן דהן.

 אריה פולק.  –זיכוי מדידה   –סקר נכסים  .32

 הקמת עמותה עירונית לקידום החינוך.  .33
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 30.10.21  – 1.10.21ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום  

הן ינקו, כצנלסון יפים חיים, ארוך נתניה, ברויטמן איליה, קליין דוד, שריד  עמר ברוך, כ

תמר, מלך אלה רוזה, דוידוביץ שולה, גריינסון אליס, רושצקי צפורה, נחומי רבקה, לרנר  

 ישראל, רייכרד שפירר, שמש רוזה.

 אמיר טלומק ז"ל. ,פטירת בעלהמבקש להשתתף בצער משפחתה של מירי טלומק לאור 

 המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה. יחבר
 

 . 22/21, 21/21, 20/21, 19/21,  18/21,  17/21אין הערות לפרוטוקולים * 
 

 

 הצעה לסדר:
 

מאיר  – בתי ספר + ס"צהרוני מתנ  + המתייחס לקייטנות 2021ח ביצוע "הצגת דו  .1

 . ניאלי

 

 . הצעהבדון בישיבה, לא נ חבר המועצה מאיר ליאני לא נוכח –זיו דשא 

 
 

 סדר היום:

₪ עבור מבנה יד לבנים, שלב ראשון תכנון,   350,000ע"ס    2140תב"ר   .1

 מקרן נכסים.

 

דשא   הכוללת    –זיו  מצגת  המשפחות  ולנציגי  המועצה  לחברי  החזון מציג  את 

לבנים יד  בית  בהקמת  להקמת  ו   והמטרות  רעיונות  לבנים. יד  בית  ומיקום  מגוון 

את התהליך  תחילתו    מציין  המועצהחשהדיאלוג  מ  עשנבשל  בין חברת  משכית    ל 

לבי להב,    ןלאופר  שכולנתן  תהלאב  שי,  ל ך  המפגשיםהוביל  ולהתגבשות    סדרת 

וסגן  מילואי. תת אלוף במשפחותהנציגות של   ק יאיצמר    המועצה לשעברראש  ם 

לרכ  ,שגב ידי  על  מודה  התבקש  ואני  הפורום  את  כךלו  ז  להודות    .על  מבקש 

על הסיוע   רומיקלה בידדני ביתן ול  היר המועצור למזכניועצה אהרון דלמהנדס המ 

כי   מציין  סיבתהליך.  המתאבמס  ריהצוות  המודל  את  ובחן  מקומות  ביותר  ם  יפר 

המ בית  שעיקרו  מעט"הו לישוב  "מקדש  מצ וה  ומי בו  זכרם  את  של רוינים  שתם 

 וצופים פני עתיד.  כשגרת יום מקיימים פעילות שוקקת חיים  ,הבנים והבנות

על    תניתנ  ושימושים  סקירה  הליך    מועצההכוונת  ואת    יםיצפואפשריים  להתחיל 

 מבנה. הלהקמת תכנון  פרוגרמה ו 

דינור   האפשרובחינת  לאחר    –אהרן  ש יכלל  נבחרו  האופציות  תות,    מועדפות ה י 

המבנה מיקום  פעילמבחינת  במבנה  לשלב  יהיה  נכון  אישור .  לאחר  ציבורית.  ות 

יעהתב" המתכנןר  עם  פגישות  להכנת  כרבמ  שייבחר  רכו  והמשך הז  פרוגרמה 

 תיכנון המבנה. 

 

 צחי ברוך מצטרף לישיבה. •
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 לשאלות נציגי המשפחות וחברי המועצה. משיבים  –זיו דשא ואהרן דינור  

 

 החלטה: 

₪ עבור מבנה יד לבנים, שלב ראשון   350,000ע"ס    2140מאושר פה אחד תב"ר 

 תכנון, מקרן נכסים.

 

 ברחוב הרב עזריאלי.  דר טרפו "מנהטן"ח עלאישור חוזה עם חח"י  .2

 

ברזלי   וכן  –יוסי  בנושא  דעת  חוות  החשמל    חולקה  חברת  מול  חכירה  של  חוזה 

 משרד הפנים.החוזה טעון אישור  .חדר טרפו ברחוב עזריאליל קרקע

 

 חלטה: ה

אחד   פה  טרפו  חכירה  חוזה  מאושר  חדר  הקמת  עבור  לישראל  חשמל  חברת  עם 

 יועבר לאישור משרד הפנים. אלי.רי עז מסוג "מנהטן" ברחוב 

 

₪ עבור מבנה למחלקות   550,000  -₪ ל  350,000-ב  1538הגדלת תב"ר   .3

 רווחה ופיקוח, שלב תכנון ורישוי.

 

ים של משרד הרווחה. יש הצעות  נהכוונה לבנות בהתאם לקריטריו   –אהרן דינור  

 מחיר לתכנון מלא של המבנה, 

יגר   נקודתי  מתנגד אני    –בועז  מש סוב   לדיון  המועצהרגיית  לעובדי  מבקש  .  דים 

 לקבל תוך חודש תוכנית כוללת על מנת שניתן יהיה לאשר תקציב לקידום הנושא. 

לאופר   להביא    –משכית  צריך  פרויקטים.  לביצוע  כספים  שמאשרים    פני בלפני 

את כלל האפשרויות שנבחנו. לא ברור החיבור בין מחלקת הפיקוח חברי המועצה  

 לרווחה. 

ברו למועצה    –ך  צחי  ניהוליש  וצריכים   צוות  פרויקטים  לקידום  הצעות  שמביא 

 לסמוך על העבודה המקצועית שלהם.

יבקשו   –דשא  זיו   מועצה  שחברי  ככל  מנהלים.  של  בהרכב  דיונים  הרבה  היו 

לנת  בולהיחשף  הרלוונטיים  המנהלים  עם  להיפגש  ניתן  כמועצה.  נים,  ניתן  ן  כמו 

 . פיתוח והתשתיותל תחומי התה בכ עששנלראות את כלל תוכנית העבודה 

 

 

 החלטה: 

₪ עבור מבנה    550,000  -₪ ל  350,000-ב  1538מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  

 מקרן נכסים.  למחלקות רווחה ופיקוח, שלב תכנון ורישוי.
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תב"ר   .4 ל   50,000-ב   1919הגדלת  מכרז   244,000-₪  הכנת  עבור   ₪

 ני שריפות.פ למימוש תוכנית הגנה יישובית מ

 

לקראת יציאה למכרז, נדרש להרחיב את ההסכם עם חנוך בורגר ולשם    –דני ביתן  

 כך יש  להגדיל את התב"ר. חנוך אמור להכין את הנספחים למכרז.

 לסכום העומד על כרבע מליון ₪.  תמורהבלא ברור מה מקבלים  –יגר בועז 

ביתן   התרחי  –דני  לכלל  מפורטת  מאוד  תוכנית  הכין  האפשריישחנוך  כעת  ים  ם. 

, עשוי להסתכם במליוני ₪. פירוט  אים בשלב המכרז ליישום תוכנית העבודהנמצ

 ישבה איתו על תוכנית העבודה.אשר טליה מבור ניתן לקבל מ

 

 החלטה: 

זיו דשא, מאיר ואנונו, משכית לאופר, דודו ברנס, אריה פולק, צחי ברוך,    –  בעד

 פנינה סלומון. 

 בועז יגר. –נמנע  

תב  תמאושר ל   50,000-ב  1919"ר  הגדלת  מכרז    244,000-₪  הכנת  עבור   ₪

 למימוש תוכנית הגנה יישובית מפני שריפות, מקרן היטלי השבחה. 

 

תב"ר   .5 ל  225,000-ב   1601הגדלת  התאמות   1,744,000-₪  עבור   ₪

 נגישות בספריה הציבורית והתאמת נגישות בבית העלמין.

 

בספריה    ש להתאים נגישותקבלו במועצה נדרתלאור צווי נגישות שה  –דני ביתן  

העלמין. לבית  בית   וכניסות  בתוך  נגישות  להתאמות  נדרשה  הדתית  המועצה 

 העלמין. 

 

 החלטה: 

תב"ר   הגדלת  אחד  פה  ל  225,000-ב  1601מאושר  עבור    1,744,000-₪   ₪

מקרנות   העלמין,  בבית  נגישות  והתאמת  הציבורית  בספריה  נגישות  התאמות 

 הרשות. 

 

ל  48,000-ב  1624תב"ר    הגדלת .6 רגל   348,000-₪  הולכי  גשר  עבור   ₪

 מדרך שרה לחלומות. 

 

 מפרט את הצורך להשלים תשלום למתכנן.  –אהרן דינור  

 

 החלטה: 

תב"ר   הגדלת  אחד  פה  ל  48,000-ב  1624מאושר  גשר   348,000-₪  עבור   ₪

 הולכי רגל מדרך שרה לחלומות, מקרנות הרשות. 
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ים ברחוב הילל יפה נים ציבוריהקמת חניו  ,₪  230,000ע"ס    2134תב"ר   .7

 ובמתחם אגד הישן. 

 

. נדרש תכנון  בהקדם  מצוקת חניה באזור. צריך להקים חניונים  נהיש  –אהרן דינור  

רכבים    תתשתית לטעינחניון ברחוב הילל יפה ובאגד הישן. פרט לכך המועצה תכין 

 ר.זושנבנו בא מבניםכופר חניה של המקור הכספי הינו מ  .םייחשמל

החלטה    –משכית   התקבלה  כיצד  ברור  מצטטת  לא  לחניון.  הופך  חום  ששטח 

 . 2012-מלתכנון ובניה המחוזית מפרוטוקול הוועדה 

, יחד עם זאת ניתן לדחות את הדיון כרגע צריך לתת פתרון לחניה באזור –זיו דשא 

ולקבל החלטה רק על הכשרת מקומות חניה במתחם אגד  יפה  בחניה ברחוב הלל 

 ן.היש

 ₪.  150,000-להכשרת המתחם באגד הישן נדרשים כ –ור  דינאהרן 

בכל הקשור לעמדות טעינה, מבקש כי המודל יקח בחשבון את הצרכים   –בועז יגר  

 בכל הישוב ובכל מתחמי החניה הקיימים.

יות  ם והכנת תשת מסוג זה על מיקונערכת הכנת תוכנית  מחלקת הנדסה    -  אזיו דש

טואופן שימוש לעמ ואופן הפעלתןמרחב העינה בדות  הוועדה   ,ציבורי  גם  כן   כמו 

  .ועמדות בבניה הפרטיתת  יתלהטמיע הכנת תש/ יבילח ןנת כיצד נית ח והמרחבית ב

 

 .פולק יוצאים מחדר הישיבותואריה ברוך צחי ברנס, דודו  •

 

 החלטה: 

עבור מתחם    ₪  150,000יעמוד על סך של    ום, הסכ2134תב"ר    פה אחדמאושר  

 רן חניה.קבמתחם אגד הישן, מחניה 

 

 חדר הישיבות.ל חוזריםדודו ברנס ואריה פולק  •

 

תב"ר   .8 ל  30,000-ב  2113הגדלת  גני   149,500-₪  הצטיידות  עבור   ₪

 ילדים במימון מפעל הפיס.

 

 בגן כלנית. שלים עבודות ומתקני משחק  יש צורך לה –זיו דשא 

ב  –ר  יגבועז   הדיון  הנושא  ר  "תבלקראת  קיץ,  בתוכני שיפוצי  כלול  היה   ת לא 

שב  תורט פהמ החינוךהואקסל  ממחלקת  מעבר  יתרה  תשובה כך.  קיבלתי  לא   ,

לשאלה שלי מאיפה זה הגיע פתאום. מבקש תוכנית עבודה מסודרת ומלאה. רק מה 

ם מדוע  פישיופיע בתוכנית יאושר, ובקשות חריגות יצטרכו להגיע עם נימוקים נוס 

קבל קובץ מפורט  ללכל שורה אבקש סעיף מימון תקציבי. אבקש    הם צורך.ביש  

 סוף שנת הלימודים תשפ”ב.  המראה את כלל הפעיליות עד

  

 החלטה: 

אחד  תמאושר תב"ר    פה  ל   30,000-ב  2113הגדלת  עבור    149,500-₪   ₪

 הצטיידות גני ילדים במימון מפעל הפיס. 
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 .צחי ברוך חוזר לחדר הישיבות •

 

ב  200,000ע"ס    2135תב"ר   .9 ההיסטורי  הארכיון  מבנה  להסבת  ון חני₪ 

 , שלב ראשון תכנון והשלמת רישוי, מקרן נכסים.םבזק למבנה משרדי

 

ים למועצה. יש מתכנן שעובד שרדנה לממבקש לקדם את הסבת המב  –אהרן דינור  

 מליון ₪, שלב ראשון תיכנון לקבלת היתר.  1.65-כרגע, העלות נאמדת בכ

יגר  עוב ה  –ז  לעובדי  משרדים  בסוגיית  נקודתי  לדיון  מתנגד  מבקש    מועצה.אני 

 לקבל תוך חודש תוכנית כוללת על מנת שניתן יהיה לאשר תקציב לקידום הנושא. 

חלופות,   יציג  שהמתכנן  לבחור  מבקש  לאחר  מנת  על  נוסף  לדיון  ולהביא  לעצור 

 .ואת כל התחשיבים שנעשו  איזו אופציה עדיפה

 .את האופציות להביא לדיון מבקשת   ר בעלות לא סבירה.מדוב  –משכית לאופר 

דשא   נערכ  –זיו  התב"ר,  את  לאשר  פתרון  דיו   ומבקש  לתת  וחייבים  רבים  נים 

המועצה. לעובדי  המבנה  למשרדים  את  להכשיר  עדיף  למכור  יוחלט  אם   גם 

 . איזו אופציה עדיפה ובהמשך להחליט

 

 החלטה: 

₪ להסבת מבנה הארכיון ההיסטורי    200,000ע"ס    2135"ר  תב  מאושר פה אחד

 דים, שלב ראשון תכנון והשלמת רישוי, מקרן נכסים. ה משרבזק למבנ חניוןב

 

 ₪ עבור תשתיות תחבורה ותנועה.   480,000ע"ס  2132תב"ר   .10

 

כפי שצורפה לסדר   ישנם מספר פרויקטים שיש לבצע. מפרט רשימה –אהרן דינור 

 .היום

 

 החלטה: 

₪ עבור תשתיות תחבורה ותנועה,   480,000"ס  ע  2132מאושר פה אחד תב"ר  

 בחה. מהיטלי הש

 

תב"ר .11 ל  80,000  -ב  2120  הגדלת  מבנה   340,000  -₪  שיפוץ  עבור   ₪

 לתנועת בני עקיבא. 

 

  ₪   400,000-ל  ₪  80,000-במקום ב  140,000₪  -במבקש להגדיל    –זיו דשא  

 .וזאת לצורך השלמת נושאים נוספים במקום

צעות מחיר וסיורים במקום נדרשת הגדלה של התב"ר לאחר קבלת ה  –אהרן דינור 

 וץ המבנה. לשיפ

 

 : החלטה

ר   תב"ר  הגדלת  אחד  פה  ל  140,000  -ב  2120מאושר  עבור    400,000  -₪   ₪

 שיפוץ מבנה לתנועת בני עקיבא, מהיטלי השבחה.
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₪ עבור תכנון כביש גישה   310,000-₪ ל 210,000-ב 2105הגדלת תב"ר  .12

 . למרכז המושבה 652מכביש 

 

שלים שצריך לנצל ולה₪    100,000על סך  הרשאה תקציבית    נהיש  –אהרן דינור  

הגישה. לכביש  התכנון  למימון    תנמצאהמועצה    את  התחבורה  משרד  עם  בקשר 

 בשלב זה ההגדלה מהיטלי השבחה.  .לפרויקט נוסף

 

 החלטה: 

₪ עבור תכנון    310,000-₪ ל  210,000-ב  2105מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  

 למרכז המושבה, מהיטלי השבחה. 652שה מכביש כביש גי

 

 ₪ עבור הצללות בי"ס קשת.   120,000ע"ס  2136  תב"ר .13

 

 נדרש להקים הצללות בבי"ס קשת.  -אהרן דינור 

 

 החלטה: 

₪ עבור הצללות בי"ס קשת, מקרן   120,000ע"ס    2136מאושר פה אחד תב"ר  

 היטלי השבחה. 

 

₪ עבור ביצוע שביל גישה   470,000-ל  410,000-ב   2003הגדלת תב"ר   .14

 בין.  לגשר מעל דרך ר להולכי רגל משכונת מול היקב

 

לגשר הקיים, נדרש תקציב לביצוע   בילהושלם תיכנון לשביל שמו  –אהרן דינור  

 . ופעולות נוספות הנגשה ,כולל תאורה

 

 החלטה: 

תב"ר   הגדלת  אחד  פה  ביצוע    470,000-ל  410,000-ב   2003מאושר  עבור   ₪

משכונ רגל  להולכי  גישה  מקרן  שביל  רבין,  דרך  מעל  לגשר  היקב  מול  היטלי  ת 

 השבחה.

 

תב"ר   .15 ל  23,500-ב  2026הגדלת  אולמות   363,500-₪  איטום  עבור   ₪

 ספורט.

 

 מציג את הצורך לאטום אולמות ספורט לקראת החורף.  –אהרן דינור  

 

 החלטה: 

₪ עבור איטום    363,500-₪ ל  23,500-ב  2026מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  

 , במימון מפעל הפיס.אולמות ספורט
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 מעון פועה.  ₪ עבור שיפוץ והצטיידות  200,000בסך  2137תב"ר   .16

 

דינור   נמצאים בהליך    –אהרן  בשל הפעלת המעון, הועלו דרישות בהתאם לתקן. 

 של הצעות מחיר.

 

 החלטה: 

הגדלת תב"ר   אחד  פה  והצטיידות    200,000בסך    2137מאושר  עבור שיפוץ   ₪

 הפיס. מעון פועה, במימון מפעל  

 

יעבץמליון    1.1ע"ס    2142תב"ר   .17 חינוכי  מבנה  הסבת  עבור  הישן    ₪ 

 . 100למבנה ציבורי, המייסדים 

 

בנושאים    ועבודות שונות  על מנת להפעיל את המקום נדרשות הסבות  –  צחי ברוך

 לא כולל הצטיידות. נציין כי התב"ר  .ותנגישו מעלית ,בטיחות שונים כגון

 .שוטףהב יתקצה מתב"ר בהמשך או מידות תבוצע יהצט  -א דש זיו

 

 החלטה: 

פה אחד יעבץ    1.1ע"ס    2142תב"ר    מאושר  חינוכי  מליון ₪ עבור הסבת מבנה 

 , מקרנות הרשות.100מייסדים בציבורי, למבנה  הישן

 

 ₪ שיפוץ קיר בחניון בזק. 50,000בסך  2141תב"ר   .18

 

דשא   אומנותי  –זיו  מיצג  לטובת  הקיר  שיפוץ  את  לאשר  ספר    מבקש  בתי  של 

 . .לזכרו ןיעקב 140לקראת שנת 

 

 החלטה: 

בחניון בזק, מקרן היטלי  ₪ שיפוץ קיר    50,000בסך    2141מאושר פה אחד תב"ר 

 השבחה.

 

 שירותים במבנה המועצה.  ₪ עבור שיפוץ  110,000ע"ס  2139תב"ר   .19

 

 מבקש לאשר שיפוץ שירותים בבניין המועצה.  –אהרן דינור  

יגר   המ   –בועז  לעובדי  משרדים  בסוגיית  נקודתי  לדיון  מתנגד  מבקש  אני  ועצה. 

 אשר תקציב לקידום הנושא. לקבל תוך חודש תוכנית כוללת על מנת שניתן יהיה ל

 .ירותיםלשיפוץ ש  מדובר בעלות לא סבירה –אריה פולק 

 

 החלטה: 

תב"ר   אחד  פה  במבנה    110,000ע"ס    2139מאושר  שירותים  שיפוץ  עבור   ₪

 המועצה, מקרן היטלי השבחה.
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₪    1.1ע"ס    2138תב"ר   .20 שיפוץ  מליון  ספורט והרחבת  עבור  מגרשי 

 בתיכון המושבה. 

 

והמגרשים  ושיקום  שדרוג  ם המבוקש הוא עבור  הסכו  –זיו דשא   הקמת  הקיימים 

בתיכון כולל  מגרשים  והמתק,  שהמגרשים  כך  ושערים  את ים  נגידור  ישמשו 

כי  .  אחה"צ  בשעות  הציבור   לציין  העבודה  גם  מבקש   ת קביעלרבות  הזו  תוכנית 

 על ידי הצוות המקצועי של המועצה. תי עשנעדוף, תי

 

 החלטה: 

 מליון ₪ עבור שיפוץ מגרשי ספורט בתיכון 1.1ע"ס  2138מאושר פה אחד תב"ר 

 חה.קרן היטלי השבמהמושבה 

 

ף מליון ₪ עבור עבודות קרצו  2.3-מליון ₪ ל  1.2-ב   2114הגדלת תב"ר   .21

 וריבוד ברחבי הישוב. 

 

דינור  ל  –  אהרן  התוכנית  מבקש  את  היום  שצאשר  לסדר  לתיעדוף ורפה  בהתאם 

 . שנבנה על ידי המחלקה

 . בהתאם לתיעדוף של מחלקת הנדסה היאהתוכנית  –זיו דשא 

 

 החלטה: 

ר   תב"ר  הגדלת  אחד  פה  ל  1.2-ב  2114מאושר   ₪ עבור    2.3-מליון   ₪ מליון 

 היטלי השבחה.עבודות קרצוף וריבוד ברחבי הישוב, מקרן 

 

 גן ירון.שדרוג שצ"פ,  –  1814עדכון תב"ר  .22

 

 . 1814מיתרות תקציביות בתב"ר   מבקש לאשר את תיקון הגן ע"ש ירון –זיו דשא 

 התקצוב נבנה לאחר בדיקה מקצועיצ של מחלקת איכות סביבה. 

 

 החלטה: 

  21,000  עבור שדרוג שצ"פ גן ירון בסך של  1814מאושר פה אחד עדכון תב"ר  

 מיתרת תקציב בתב"ר.  ,₪

 

 ה אקוסטית. הכשרת כית ₪, ל 60,000ע"ס  2143תב"ר   .23

 

 לבי"ס החורש.   .נוספת משרד החינוך אישר הקמת כיתה אקוסטית –זיו דשא 

יגר   סוף    -בועז  עד  לקבל  כיתות  ה מיפוי  את    2022פברואר  חודש  מבקש 

 .ים תשפ"גלשנת הלימוד ככל שקיימים כאלה, ,, כולל חוסריםבישוב אקוסטיותה
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 החלטה: 

  30,000תה אקוסטית,  ₪, להכשרת כי   60,000ע"ס    2143מאושר פה אחד תב"ר  

 ₪ ממשרד החינוך היתרה מקרנות הרשות. 

 

 .2108 ,1932  ,1921 ,1908 ,1900סגירת תב"רים  .24

 

 מבקש לסגור תב"רים ולהעביר יתרות זכות וחובה לקרנות המועצה.  –אבי הוסמן 

 

 החלטה: 

ה של ולהעביר יתר  1932,  1921,  1908,  1900חד סגירת תב"רים  מאושר פה א

 יתרות המועצה.₪ ל 35,971

 ₪.  4,000ולהוציא מקרנות המועצה  2108מאושר פה אחד לסגור תב"ר 

 

₪ עבור תיקון תקלות ותשתיות חשמל ברחבי   340,000ע"ס    2144תב"ר   .25

 הישוב. 

 

דשא   ל  –זיו  שיש  תשתית  עבודות  הישוב  בצעישנן  לתוכני   ברחבי  ת בהתאם 

 . שנבנתה על ידי מחלקת התפעול

 

 החלטה: 

תיות חשמל  עבור תיקון תקלות ותש   340,000ע"ס    2144מאושר פה אחד תב"ר  

 ברחבי הישוב, מקרנות הרשות. 

 

ברחבי   919,000בסך    2145תב"ר   .26 ספורט  במגרשי  ליקויים  תיקון   ,₪

 הישוב. 

 

 ליקויים במגרשים שונים בישוב   נדרש לתקןכפי שפורט בסדר היום,    –זיו דשא  

 . התפעול על ידי מחלקתבהתאם לתוכנית עבודה שהוכנה 

 

 החלטה: 

ליקו  919,000בסך    2145מאושר פה אחד תב"ר   יים במגרשי ספורט  ₪ לתיקון 

 ת הרשות. , מקרנו ברחבי הישוב.

 

 הארכת דרך. –רחוב הגת  353-1030378יזום תוכנית   .27

 

אישור המליאה. יש  מסוג זה, בה המועצה יזמית, נדרש  כל תוכנית    –אהרן דינור  

 את השינוי.  רר שדורשת לבצע החלטה של ועדת ע

 

 החלטה: 

 הארכת דרך. –רחוב הגת  353-1030378יזום תוכנית ר פה אחד לשומא
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 מבנה שירות לשימוש ציבורי ברחוב הנדיב.  353-1021021יזום תוכנית   .28

 

דורשת את   ,  מסוג זה כגון שינוי יעוד ותב"עכפי שצויין, כל תוכנית    –אהרן דינור  

 .  ואינו צפוי לשימוש אינו רלוונטיבקטע דרך שכבר  אישור המליאה, מדובר

 

 החלטה: 

תוכנית   ליזום  אחד  פה  ציבורי מ  353-1021021מאושר  לשימוש  שירות  בנה 

 ברחוב הנדיב. 

 

 שבה.אישור מורשי חתימה תיכון המו .29

 

מבקשים לשנות את הרכב החתימות של בי"ס תיכון המושבה לאור החלפת   –דני ביתן  

 יו"ר ועד הורים. 

 

 שבון הורים: ח

 ן קסלר. שומירב ש -מנהלת ביה"ס  –שה חתימה א' מור

טורשמן נעמה ויו"ר ועד הורים   –ור, מזכירה  רוזמן לימ  -מנהלנית    –מורשי חתימה ב'  

 שרון אור.  –

 

 א' + חתימה ב' בצרוף חותמת. נדרש חתימה 

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד שינוי הרכב החתימות המוצג לעיל. 

 

 ה בי"ס יעבץ.אישור מורשי חתימ .30

 

מבקשים לשנות את הרכב החתימות של בי"ס תיכון המושבה לאור החלפת   –ני ביתן  ד

 הורים.  יו"ר ועד

 

 חשבון הורים: 

 אפרת גבאי. –מנהלת ביה"ס   –מורשה חתימה א' 

 אגמון עידו. –מירי מדיוני ויו"ר ועד הורים  –מנהלנית  –ורשי חתימה ב' מ

 

 וף חותמת. נדרש חתימה א' + חתימה ב' בצר

 

 ה: החלט

 מאושר פה אחד שינוי הרכב החתימות המוצג לעיל. 
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מטעם  .31 הדתית  במועצה  נציג  לוי   החלפת  אלי  המושבה.  למען  רשימת 

 במקום סמי בן דהן. 

 

דשא   נדו10.8.21מיום    15/21מספר  במליאה    –זיו  מועצה נה  ,  הרכב  בחירת 

נבחר    .דתית זו  דהןמר  במליאה  בן  ב  .סמי  למנות  את  מבקש    לוי   אלי מר  מקומו 

 .בר אושרוכבנוסף לנציגים ש למען המושבה סיעתמטעם 

 

 קש. ת כלל המועמדים שנבחרו לרבות העדכון המבומלהלן רשי

 

 נציגי המועצה המקומית זכרון יעקב כחברי המועצה הדתית החדשה:  .א

      

 . זכרון שבלב(ו חדשה   רשימת דרך נציגלי בן יצחק )מר א            

 . )נציגת למען המושבה(  הדס שגב גב'             

 (. חי)נציג  מר יעקב קניגסבוך            

 

 נציגי השר כפי שהומלצו על ידי המועצה המקומית זכרון יעקב:  .ב

 

 . (שבלב זכרון נציגת)  לאה אבוטבולגב'            

 מר מאיר שוורץ )נציג הבית היהודי ואנו זכרונים(.          

 (.למען המושבה)נציג  מי בן דהןסמר לוי במקום  ימר אל          

 

 :  נציג הרב המקומי במועצה הדתית יהיה .ג

 

 . נון-יהושוע בןמר  –מטעם רב המושבה  מועמד           

 

 החלטה: 

את   למנות  אחד  פה  לוימר  מאושר  רשימת  אלי  המושבה    כנציג  מועצה  ללמען 

 ., לרבות כלל רשימת המועמדים המוצגת לעיל הדתית

 

 אריה פולק. –מדידה זיכוי  –נכסים  סקר .32

 

 מסדר היום. מבקש להוריד את הנושא  –אריה פולק 

 

 דודו ברנס עוזב את הישיבה.  •
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 הקמת עמותה עירונית לקידום החינוך.   .33

 

דשא   מקום    –זיו  צורך  אין  כזהואין  גוף  הנושא  להקים  נ.  מחלקת  בחן  לא  מול 

לדשמבצעת  החינוך   המקום  מקצועית.  חינועבודה  בנושאים  בוועדת  ון  הוא  כיים 

ועדה  החינוך  דיון במסגרת תת  זו לקיים  ידי . ההצוניתן במסגרת  על  עה שהוגשה 

 לא בשלה לדיון.חבר המועצה מאיר ליאני 

נדרש גוף הרואה באופן הוליסטי את כלל צורכי החינוך בישוב בטווח    –בועז יגר  

תיים  נקוד ונים של נושאים  עדכבהארוך. הדיונים בוועדת החנוך מתמקדים בעיקר  

דיוני עומק כיום  דווקא    ,ולא מאפשרים  נדרשת מסגרת אחרת לאו  באמצעות  לכן 

 עמותה. 

בסוגיות    –דשא  זיו   לדיון  החינוך  ועדת  במסגרת  מצומצם  צוות  לבנות  ניתן 

 מותה נפרדת.מורכבות יותר אבל לא כע 

ו הפעילות  את  לציין  בתז והימבקש  החינוךמות  חינוך ר מ  תוכנית ן:כגו  חום    חבי 

וחד, כיתות  החינוך המי  ב, שילובתי הספר, תוכנית א.י.ל, תוכנית מופתבת  ודיחיי

 . תיו וון יוזמות ופעילוגמרגשיות ועוד 

 

 החלטה: 

 אריה פולק. –בעד הקמת עמותה  

 , בועז יגר, צחי ברוך, פנינה סלומון. זיו דשא, מאיר ואנונו, משכית לאופר –נגד 

 

 

 

 

 יתן י בנ: דםרש

 

 

 

 

         דני ביתן                                                                                                 זיו דשא                                              

 המועצה מזכיר                 המועצה   ראש                                          

 

 

 

 עצה ברי המוהעתק: ח

 נוכחים           

 , משרד הפנים חיפה מחוז הדר מרחב קרמון,  'גב           

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


