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 22/6– 61מליאה מספר   ת פרוטוקול מישיב 
 

 . הישיבות של המועצהאולם ב ב"פתש  ניסן  ד' 5.4.22 -ה שלישיהתקיימה ביום 
 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים: 

 ראש המועצה וסגן מ.מ.  מר מאיר ואנונו  

 סגן ראש המועצה  מר צחי ברוך  

 ה חברת מועצ גב' תמי ברששת  

 חבר מועצה  מר מאיר ליאני 

 חבר מועצה  מר יהודה ברונר  

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

 חברת מועצה  גב' צילה רשף 

 חברת מועצה  גב' משכית לאופר  

 חברת מועצה  גב' פנינה סלומון  

   

 חבר מועצה  מר אריה פולק  הצטרף: 

   

 חבר מועצה  מר דודו ברנס  חסרים: 

 ועצה חבר מ מר בועז יגר 

   

 מר דני ביתן  נוכחים: 

 מר אהרון דינור 

 מזכיר המועצה 

 מהנדס המועצה 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 גזבר המועצה  מר אבי הוסמן  

 מבקר המועצה  עו"ד עמרי גרופר  

   
 

 זכר נפטרים  •

 דיווחי ראש המועצה  •

 

 

 הצעות לסדר:  

עמותות  קרקעות למבנים ו  הצעה לסדר הקצאות  –  1.3.22פרוטוקול מליאה מיום   .א

 ליאני מאיר – בזכרון יעקב

 מאיר ליאני –אי קיום החלטות מליאה  -הצעה לסדר .ב
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 סדר יום:

לתוכניות   .1 התנגדויות  להגשת  המליאה  -353,  353-0985366אישור 

 .ב חומר רלוונטירצ" –  353-1010701, 0954206

 הסבת סעיפים.  - 2021שיפוצי קיץ  - 2110תב"ר   .2

 טאבלט במימון מפעל הפיס. רי ₪ לרכישת מכשי 80,000ע"ס  2213תב"ר   .3

משרד   78,500ע"ס    2218תב"ר   .4 במימון  ענבר  לגן  ציוד  רכישת  עבור   ₪

 החינוך. 

כושר    82,300ע"ס    2219תב"ר   .5 מתקני  רכישת  עבור  המושבה  ₪  לתיכון 

 במימון משרד החינוך. 

₪ עבור שני מרחבי הכלה בבתיה"ס חורש ויעבץ,  111,800ע"ס   2220תב"ר   .6

 מימון משרד החינוך. ב

 ₪ עבור פיתוח סביבות למידה בתיכון המושבה.  459,000ע"ס  2221"ר  בת .7

₪ עבור התאמות נגישות   1,894,000-₪ ל  150,000-ב  1601הגדלת תב"ר   .8

 למבני ציבור. 

 י ₪ עבור איטום גגות מבנ  1,085,000-₪ ל  35,000-ב   1732גדלת תב"ר  ה .9

 מועצה. 

ל  375,000-ב  2132הגדלת תב"ר   .10 עבור תשתיות  855,000-₪  תחבורה   ₪ 

 ותנועה. 

 ₪ לשיפוץ חדרים בבנין המועצה.  40,000ע"ס  2222תב"ר   .11

ציבוריים   120,000ע"ס    2224תב"ר   .12 מעברים  והנגשת  הסדרה  עבור   ₪

 בשכונת רמז.  

₪ עבור שדרוג מחשבים   310,000-₪ ל  160,000  -ב  1927הגדלת תב"ר    .13

 במועצה.  

 כנון מבנה יד לבנים. ₪ עבור ת 350,000ע"ס  2140תב"ר   .14

 ₪ לרכישת דפיברילטורים. 60,000ע"ס  2223תב"ר   .15

₪,   45,000עבור סטודנטים באמצעות רוטרי, בסך של    2022אישור מלגות   .16

 מתמיכות כללי.

 100%שכר,    85%-מ.מ. ראש המועצה, מר מאיר ואנונו לאישור עדכון שכר   .17

 משרה.

 . 2020דו"ח כספי  .18

 –ס + בתי ספר  "נ לקייטנות + צהרוני מתהמתייחס    2021ח ביצוע  "הצגת דו .19

 בהתאם להחלטת מליאה.
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 31.3.22 –  1.3.22ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום  

ראובן רייניש  נעה,  נוה  מרדכי,  אפשטיין לריה  יורם,  מילר  יצחק,  שרייבר  מרים,  שוטן   ,

 רימה, שרעבי חיים.

 בקימה.חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם 
 

 

 . 4/22-ו 3/22ים ללפרוטוקו  אין הערות* 
 

 

 דיווחי ראש המועצה  •

 

 : מנהל תפעול חדש 

 

שנה בצבא   20  -מנהל התפעול החדש. אילן שרת כנבחר כ  ,תושב זכרון יעקב  ,אילן סלע

והיה   שנים במערך הכבאות  8לאחר מכן  ווביקורת    תפעול,  קבע במגוון תפקידי לוגיסטיקה

המכללה   מקימי  לכבאות.  רצהא בין  נסיבהינו  אילן  ית  התפעול  על  בתחום  רב  ון 

   .בהצלחה וליאה נאחל ל והלוגיסטיקה. בשם כלל חברי המ

 

   5.5  -ישיבת מליאה הבאה לא תתקיים ב

  

 . 26.4.22-שלישי התתקיים ביום הישיבה הבאה ולכן  3.5.22-חל ב ערב יום הזכרון

 

 : ארועים לאומים 

 

המליאה   חברי  לקחת  כלל  באמוזמנים  יום   ערב  טקס    ,הלאומיים  יםקסובטרועים  יחלק 

לש ולגבורההזכרון  הזכרון  טקס  ,  ואה  יום  וערב  ישראל  מערכות  פעולות  לחללי  נפגעי 

 . פארקגיגות יום העצמאות שחוזרות ל האיבה ולח
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 : עתירה כנגד מסמך הוולחוף

 

גופי התכנוןמסמך מדיניות שלא אוש  גופי    ציבורי כנדרש  , לא היה הליךר במסגרת  אבל 

ב אליו  התייחסו  רשויותמחייב  אופןהתכננון  מספר  עוד  עם  עתרנו  ה   .  ביום מפשטלבית   .

. השופט קיבל את מרבית  המחוזי בירושליםבבית משפט  ראשון האחרון התקיים דיון שני  

   .טענותינו

   להלן:

מנ לשנות את ה .1 על  לחוק  ת שיתאים למסמך  לותפיסה המותרת בהתאם  -זאת עד 

15.6.22 . 

ואלה לא יותר  לא ניתן להשתמש במסמך אלא רק בנושאים שהם בסמכות הוולחוף   .2

 .מהמסמך 20% -מ

  .העביר להתייחסות הרשויותבית המשפט הורה למדינה לתקן את המסמך ול .3

 

ל התכנון  ברצון של מינהולמאבק  משותף של כל הרשויות  תוצאה של מאמץ  ההישגים הם  

בסביבה   הפוגעאופן  , בתעשיה ענק  ת לרשויות שלנו לאזורך את מרחבי הים מערבילהפו

 ומהווה כר נוסף להוספת תשתיות   הימית והחופית , יוצרת מטרדים בלתי ניתנים לגישור

 .ת הציבור והסביבהא המסכנות ות מזהמ

 

 :פעילות גיבוש לעובדי בנין המועצה

גיאירבצורה  היום    התקיים ואיכותיבוש  וע  המארמהנה  לצוות  תודה  העובדות.  .  מקרב  גן 

 לרווחת העובדים וגיבושם.    דומות  תיו פעילובנמשיך לקדם ולפרגן 
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   לסדר: תוהצע

מיום   .א מליאה  הקצאות  –  1.3.22פרוטוקול  לסדר  וקרקעות    הצעה  מבנים 

 יליאנ מאיר –  לעמותות בזכרון יעקב

 

המועצה .1 ינואר  לפרוטו  מתייחס  ראש  מתי  2022קול  אינו  ממנה  אך  להקלטה  יחס 

בברור הצבעה   עולה  ללא  היום  בסדר  לסעיף הבא  להמשיך  דחף  המועצה  שראש 

שתובא  בקשנו  וצילה  שאני  בעוד  פורמאלית,  בהחלטה  במקום  בסיכום  ולהסתפק 

כך    הצעת החלטה, על  לעמוד  היה אמור  כמנהל הישיבה  שתתקיים  ראש המועצה 

כחוק,   הצבעה,הצבעה  קיום  ללא  בישיבה  להמשיך  על    דחף  ומקובל  ברור  וכעת 

הקצאות ייבדק מול היועץ המשפטי ויובא למליאה במידה ויימצאו כולם שנושא ה

 ממצאים חדשים.

 

ולטענת   .2 קבלת  היות  אי  בדבר  לציבור  ופרסומיו  המועצה  הצעה ראש  על  החלטה 

לא להותיר ספקות  את ההצעה לסדר ע"מ ש  לסדר שהוגשה על ידי הנני מעלה שוב

 תקבל.ביחס לכל החלטה שת 

 

ללא    3במהלך   .3 לעמותות  הקצאות  המליאה  לאישור  הובאו  האחרונות  השנים 

   .אינפורמציה מספקת המאפשרת קבלת החלטות מבוססות

 

מערכ  .4 שכל  כפי  ריענון  מחייב  ההקצאות  להסתכלות  תהליך  פעם  מידי  זקוקה  ת 

   .ועי ונבחרי הציבורמחודשת מצד הגוף המקצ

 

לימו  ליאה לפני שנים כאשר חלקן טרם השכיום נמצאות הקצאות אשר אושרו במ .5

את תהליך ההקצאה כמתחייב בנוהל הקצאות של משרד הפנים ובכך נוצר מצב בו 

ה  מנוע מלהמשיך בתהליך  והדרג המקצועי  והסיבות  המליאה קבלה החלטה  נדרש 

מל הקצאות  )ראה  ברורות,  אינן  המליא  (ת"לכך  חברי  שקיפות ומאיתנו  נמנעת  ה 

  .עדכון בנושאב, או לפחות כמתחיי

 

תהליך הפרסום לציבור כולל מגבלות זמן הגשה, ואולם מגבלות אלו אינן נשמרות,   .6

עובדה המייצרת תחושה שאין קשר בין מגבלת הזמן בפרסום לבין הנעשה בפועל 

ועדבנ של  חלקה  מה  ברור  לא  ומכאן  הקצאות  לנוהל  בקבלת  יגוד  ההקצאות  ת 

 .ות והבאתן כהמלצות למליאההחלט
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 :הצעת החלטה 

מה ויסביר  יציג  המועצה  ומה  אוה  ראש  הקצאות  הסבר    ,התהליך  אוה  נוהל  מתן  כולל 

 :מפורט הכולל 

ימוש המוצע, מבנה, קרקע, המשך שימוש, משך הש  :כיצד נקבע מה עומד להקצאה .א

 . הרחבת מבנה, תוספת קרקע וכד

 .סםעצה לפר חס להקצאה והיכן מחויבת המוורסם לציבור ביכן שיפמה התו  .ב

ע .ג הציבור  בפני  עומד  זמן  בקשה,  "כמה  הגשת  לצורך  ונימוקים  מסמכים  להכין  מ 

לפי  בפרסום  שנקבע  הזמן  לאחר  גם  מהותיים  ומסמכים  ניירת  להגיש  ניתן  והאם 

 .נוהל הקצאות

נמצאות  איל  .ד הקצאות  הקצאו  2022לשנת   בצנרת""ו  הושלם ובאילו  טרם  ת 

  .ות נדרש בתקנות משרד הפנים ונוהל הקצאהתהליך כ

לחברי  .ה מרכזת שתחולק  וטבלה  מצגת  באמצעות  ההחלטה  בהצעת  המבוקש  הצגת 

שנקבעו  קריטריונים  הצגת  תוך  אמת  נתוני  בסיס  על  הדיון  קיום  לצורך  המליאה 

ן את קצאות קרקע לרבות הקצאת מבני חינוך, כמו כן לציילהקצאת מבני ציבור וה

 .עבר והשימושים בהםרטי, עמותה וכד'( הקצאות נוספות מהשם המבקש )אדם פ

 

 
 החלטה: 

 בעד לעלות לסדר היום 

  צילה רשף, תמי ברששת, יהודה ברונר, מאיר ליאני, קרן איילי. –בעד 

 לומון.זיו דשא, מאיר ואנונו, צחי ברוך, פנינה ס  –נגד 

 משכית לאופר.   –נמנעת 

 

 היום.מאושר לעלות לסדר 

 

 . לישיבה ףרטאריה פולק מצ •

 

אינפורמציה שאיננה נכונה ביחס    יץשהיות וראש המועצה מפ  דיעלהומבקש    –  מאיר ליאני

ואף מפרסם לציבור הרחבהלדיוני   נכון  מליאה  טתי לתעד  ל שהח, אני מודיע  מידע שאינו 

דר  זו הסיבה שההצעה לס   .מהלך הדיונים בנושאים בעלי משמעות לכל תושבי הישובאת  

ת אמירותיו  ן על מנת להזים אעולה בשנית לדיו  קרקעות לעמותותם ובניקצאות מה  נושאב

בדבר המועצה  ראש  משותפת  האי קבלת    של  ישיבה  לגבי  על  שלי  החלטה  היועמ"ש  עם 

תיה  ובובעקלפגישה  ה לכך שקיבלתי מהיועמ"ש מועד  יוהרעי  מנת לקבל חומרים נדרשים

 .  2.1.20-מך הרלוונטי מהאת המס 

המועצהוישל    והתייחסות את    קשמב המוע   דיווחילגבי    עמ"ש  במליאהראש    אשר ו  צה 

אינ נטען שדיווחים אלה  ו לגביהן  לדיון  נכללים בפרוטוקולמם  לציין    .אידך הם  כי  מבקש 

חושף את חברי המליאה בפני  לא עדכן בכך שהקצאות לא אושרו,  העובדה שראש המועצה  

 תביעות אישיות.  
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המועצה   מלווה את ראש. התנהלות שקינה ת לא תהתנהלו מהווה  ו   שקיפותנוגדת  פעולה זו  

, הקצאות אשר לא אושרו על ידי משרד הפנים חייבות  רוצה להבהיר  .כמעט בכל החלטה

להיות מובאות למליאה בשנית על מנת לדון ולקבל החלטה. ראש המועצה מעקב זאת כבר 

 שהקצאות לא אושרו.  מבלי לעדכן 2020משנת  

התרחש   כל אשרין את  להשיב להצעה לסדר ובמטרה להבצה לא התכוון  אש המועהיות ור

החלטה   שתתקבל  והסכמתי  התפשרתי  ההקצאות,  היה. לבעניין  וכך  היועמ"ש  עם  שבת 

לח הקצאה  תיק  לקבלת  בקשות  גם  נענתה  172ה  קללצערי  מתחמק    לא  המועצה  וראש 

  מלהשיב.

הדיווחים את  מנצל  המועצה  דברים   ראש  להציג  ו   כדי  נכונים  את  שוב  אני  לכן  לא  מעלה 

לסדר.   לדעתההצעה  החלט  מבקש  של  ביצוע  לוח האם  מחייבות  הזה  מהסוג  מליאה  ות 

והדבר  זמנים.   מידע  הסתיר  המועצה  יש  מעוררראש  לסדר  להצעה  גם   תהיות.  משמעות 

הטענה שהנושא נמצא   מידע מחברי המועצה.  סתירי ראש המועצה  ששנים קדימה. אסור  ל

משפ  אינבהליך  היות  טי  רצינית  יוה  המשפט  ואילובבית  החומרים  כל  חברי  צגו  אנו  ו 

 העברתם לבית המשפט. מועצה לא נחשף אליהם קודם לה

דשא   זור  –זיו  כהרגלך  ומנצל  אתה  מדייק  ולא  חול  בהכפשהה  לעסוק  לסדר  או    הצעות 

את נוהל  בפרוט  מזכיר המועצה הסביר  עלה הנושא,    בההנדונה  יבה  ביש.  במקצה שיפורים

חלטות הבועדת ההקצאות וראש המועצה לא מעורב בהחלטות    ואת התהליכים.   ההקצאות

ה אותך לבדוק אותה ישיבה ואף אחד לא מינכן לא התקבלה כל החלטה ב  וכמ   .בלותהמתק

ה הצבעת  יתילא ההיפגש עם היועץ המשפטי.  מוזמן ל  השאתהוא  את הנושא. כל שנאמר  

 .חלטהה

 הצעה לסדר. בשאילתה ולא עצם במדובר בעה לסדר כאשר קוראים את ההצ –צחי ברוך  

  נדון   בה, מבקש להזכיר שגם בישיבה  קצועיות מורכבת מדרג מצאת ההק עדו  –  תןבידני  

הוועדה   כי  הזכרתי  המשפטהנושא  מבית  לשבחים  מקצועיותה  זכתה  את  הוועדה שציין   .

המקובלים,  פועלת   לדינים  הבהתאם  הנוהל  את  להעביר  המפורטהקצאניתן  לחברי    ות 

 . ועצההמ

 בהצעה לסדר.  'מבקש שיוסי יתייחס לסעיף ה – אשדזיו 

ראש המועצה הרי  השאלה של  לגבי  הנוהל או למסור אותו.    ניתן להסביר את  –יוסי ברזלי  

ות מוסדר  ן מצגת. נושא ההקצאצה להכיאש המועיאת המועצה לא יכולה להנחות את רשמל

נוהל ידי  לנוהלהם  כל הפרסומים  ,  על  לבהתאם  ניתן  לא  רחייב  .  להציג אש האת  מועצה 

 עה לסדר.במסגרת הצמצגת 

 . 172מבקש התייחסות ביחס לחלקה   –מאיר ליאני 

 תוגש תשובה לבית משפט.   172חלקה ס לביח –יוסי ברזלי  

 משפט.  החומרים בלי קשר ל צריכים לקבל את כל  –מאיר ליאני 

 

 : צעת ההחלטהבעד ה

 , קרן איילי. דה ברונר, מאיר ליאניצילה רשף, תמי ברששת, יהו –בעד 

 ., אריה פולקמשכית לאופר, צחי ברוך, פנינה סלומון  איר ואנונו,זיו דשא, מ –נגד 

 

 

 החלטה לא מאושרת. הצעת ה
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 מאיר ליאני –אי קיום החלטות מליאה -הצעה לסדר .ב

 

 . חברי המועצה מעבירים החלטות ברוב קולות זה זמן רב .1

 . רים לכךין הסבינן מקוימות ואהחלטות מליאה א. 2

 .ות לילדים ולאזרחים בוגריםעלות רקע בטיחותי הנוגעלעיתים מדובר בהחלטות ב. 3

 

 :הצעת החלטה 

  שפטי יכין חוות דעת המתבססת על תקנות משרד הפנים והחוק לגבי אי קיוםהיועץ המ

 .החלטות מליאה ומה האפשרויות העומדות בפני חברי המועצה

 

 מחדר הישיבות  צאוימאיר ואנונו  •

 

 לטה: חה

,  י ברששת, יהודה ברונר, מאיר ליאני, קרן איילישף, תמצילה ר  -  בעד לעלות לסדר היום

 . אריה פולק

 , צחי ברוך, פנינה סלומון. שכית לאופרזיו דשא, מ –נגד 

 

מועצה לא  ה  ראשהאם    .מבוצעותאושרו במליאה ואינן  לסדר שהצעות    נן יש  –  מאיר ליאני 

לואשר  כות  החלט מקיים   נח  דעת  ש  "מהיועמ   קשמב?  לא  חוות  מעמדןלקבל  של   מה 

 ? הות אלהחלט

דשא   ב  –זיו  עומדות  לא  הרוב  החלטות  מהמקרים  הבחלק  לא .  חוקדרישות  לעיתים 

לב ההתייעלובלדוגמא  המועצה  עליהן חתומה  תחייבויות  ה יצוע בשל  אפשריות  ת,  תוכנית 

שים זאת או שיש ימדגואנשי הצוות המקצועי   מסיבות שונות  לא ישימותגם  חלק מההצעות  

שמתקבל  ללא החלטות  מתאימאו  תקציבי  מקור    ות  משאבים  הקצאת  לא    יישום  ,יםאי 

 וכדומה.   צועאנשי מקשא על ידי לאחר בחינת הנואפשרי 

יסביר   דעת  היועמ"ש  חוות  להכנת  הבקשה  דעתכי  את  חוות  להכין  מחויב  לא  כפי    הוא 

 . שמבוקש בהצעה לסדר

 ין. על פי כל ד כחבר מועצה לפעולאתה יכול  , בוצע משהו לא לדעתך אם 

דיון במליאה על  ה, הינו העלאת נושא להיחיד על פיו פועל חבר מועצהדין    –  מאיר ליאני

 יסת עולמי לשירות הציבור. אין הגיון לתשובה הזאת.תפהתאם למנת לקבל החלטה ב

 ציבור לבצע פעולה.  מליאת המועצה לא יכולה לחייב עובד   –יוסי ברזלי  

 מליאה דיון בלפני ה הצעות לסדר  את האה  רו  הואהאם  היועמ"ש  שואל את    –  מאיר ליאני 

? ממליץ שראש המועצה ישב עם היועמ"ש וקיות ההצעהויבדוק את ח  בוא מוכןעל מנת שי

הישיבה.   לעצור  לפני  חוקי  המועצה    ?הקצאההאם  מראש  לעדכן מבקש  יש  מתי  תשובה 

כהחלטת מליאה חוקית או אינה חוקית. האם   שהתקבלהחבר מליאה כאשר הצעה לסדר  

מבליה  יעל כלליות  תשובות  ייתן  המועצה  שראש  הדעת  דעת    על  חוות  על  להסתמך 

  משפטית.

כפי שראש .  ר הוסבר בנושא הקודםנושא ההקצאות הרי שהדבלבכל הקשור    –יוסי ברזלי  

ציין,   שהמועצה  מועצה  הכלים  חבר  בפני  דיןהם  עומדים  פי  כגון  על  הצעה    ,שאילתה, 

 מועצות לא מתייחסים לשאלה הנשאלת. ני ה. דימשפטאו לבית פניה למחוז  ,לסדר
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   .ומתחמקת יניתילא ענעצה  מושל ראש ההתשובה  – נימאיר ליא

בכל    .ין, יש לך כליםענה לעני  , היועמ"שהטענות שלך ליועמ"שלא מבין את    –צחי ברוך  

דיון    המצב המשפטיאת  ר  יועמ"ש מבהיהדיונים, ה או לא באם ההצעות  תוך כדי  חוקיות 

  יותר שאילתה.אלא ביצועית בסעיף הקודם אינה הצעה לסדר שהעלתה הת. ו חוקי

 

 לחדר הישיבות. יר ואנונו חוזראמ •

 חדר הישיבות.יוצאים מאריה פולק ופנינה סלומון   •

 

ב  –דשא  זיו   וללו"ז.  לתקציב  בהתאם  מבוצעות  המליאה  לדיונים החלטות  הקשור  כל 

שעות לפני המליאה,   48-ת כיעושמגמקדימים, הרי שבכל פעם שמוגשות הצעות לסדר,  

. לא ברור  ןמן המניי , לרבות בישיבות שלא  עי הרלוונטינערך דיון מקדים עם הצוות המקצו

 מההצעה שלך מה בדיוק לא בוצע.

  רותים ציבוריים.יממשיכים לרסס, לא מטפלים במעברי חציה, לא טיפלו בש -אני מאיר לי

לוח  פי  על  ווצעים בהתאם לסדר עדיפות  במהסביר כי הדברים  ראש המועצה    -צחי ברוך  

 . זמנים אפשרי

ליאני עניינייהת  –  מאיר  לא  שנו  עדוף  חייב  אשמכיוון  גבוה    בטיחות  עדיפות  סדר  לקבל 

החיטה שהמדרכה לא סלולה ולא נסללת עד היום  כגון בטיחות תלמידי בתי הספר ניל"י או  

 . בעדיפות גבוההבורה וקביעה שהנושא החלטות ועדת תחלמרות 

הנהלה    –צילה רשף   מועצה    מליאה.העל החלטות  ה לפקח  צריכועדת  להציג   יךצרראש 

 כל ההחלטות. למליאה את סטטוס  

דשא   הפרוטוקולים.  –זיו  את  לכם  להעביר  ניתן  הנהלה  בוועדת  נבחנים  בנושא    הדברים 

  , חציההמעברי    ןילביצוע. בעני  ייבמחושבת וללא מקור תקצריסוסים התקבלה החלטה לא  

מ מהנ וגם  המועצה  הנדס  הקודם  התפעול  שקיימת  הל  וגם סבירות  חוסר  סבירו  מקצועית 

   .דו שכבתית הצביעלבצע  היה מוכן לא קבלן ה

 סטטוס. בודקת  ועדת הנהלה סוקרת אחת לרבעון החלטות ו –ברזלי   יוסי

 הקדנציה.מבקשת להביא סטטוס של כל ההחלטות מתחילת   –צילה רשף 

מליאת המועצה ולא ניתן לקצוב לוחות זמנים   החורגת מסמכותמדובר בהחלטה    –זיו דשא  

 .או נתוניםות ח" לקבלת דו

מדובר באלפי החלטות. מבקש כבר מספר פעמים תוספת כח אדם כדי לעמוד    –דני ביתן  

 בכל המשימות המבוקשות. 

 

 טה מתוקנת: החל

הקדנציה  עדת הנהלה מתחילת  פרוטוקולים של ועד המליאה הבאה יועברו    –מאיר ליאני  

 המפרטות סטטוס החלטות מליאה. 

 

 צילה רשף, תמי ברששת, יהודה ברונר, מאיר ליאני, קרן איילי.  -בעד 

 . מאיר ואנונו, צחי ברוך, שכית לאופרזיו דשא, מ –נגד 

 

 ות הישיב  ריוצאת מחדקרן איילי  •

 אריה פולק חוזר לחדר הישיבות  •
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 סדר יום:

 

,  353-0954206,  353-0985366ניות ת התנגדויות לתוכאישור המליאה להגש  .1

353-1010701 . 

 

התנגדויות. ההתנגדויות הן המשך למדיניות ההתנגדות    3מבקש לאשר    –אהרן דינור  

נותן    –  התירוש   בגבעת עדן, ברחוב הכרכום ואחת ברחוב  2לתוכנית המתאר הכוללת,  

 .חולק לחברי המועצהפירוט להתנגדויות בהתאם לחומר ש

 בוועדה?   לא נדון אהנושלמה ה של המועצועדה לתכנון יש  –מאיר ליאני 

דינור   בנושאים    –אהרן  בהם  מדובר  לדון  הקו במליאה.  שחובה  בהמשך  מדובר 

 .לתכנון שדנה בנושאים עקרוניים אלו הפורמלי של הוועדה

 בוועדה.אין צורך בנושאים כאלה אז אם לא דנים בוועדה  –צילה רשף 

היא    מטרת הוועדההנושא.    מעות במידה ולא יאושרצריך להבין את המש  –ו דשא  זי

, מדובר בהמשך מדיניות בכל הקשור עקרוניים. אין כאן שינוי במדיניותלדון בנושאים  

 . נתוןבסד זמנים התנגדות להגיש מסגרת הזמן מחייבת . לתוכנית המתאר

 . צריך למנוע תוספת בניה מועצה.מהנדס העמדת תומכת ב –ששת  תמי בר

מאקרו. פה בכל מקרה  בם  מורה לדון בנושאית א ועדת התכנון המועצתי  -צחי ברוך   

 . בכפילות לדיון במליאה. אין צורך הנושא צריך לבוא 

 

 החלטה: 

  ., צילה רשף, תמי בר ששתזיו דשא, מאיר ואנונו, צחי ברוך, משכית לאופר –בעד 

 .פולקברונר, אריה יהודה  –נגד 

 מאיר ליאני  –נמנע  

ליאני   המבק  –מאיר  להבהיר שההימנעות  שיש    יאש  הה אלקבל  מכוון  של  ת  תנגדות 

 .בנגד לעבר שהועברו לאחר ביצוע ברגע שיהיו מוכנותבדחיפות המועצה 

דשא   התנגדות    –זיו  את  להכין  ליועץ  יועבר  הנושא  את  מאשרת  שהמליאה  ברגע 

 ו לחברי המועצה. צההתנגדויות הן יופ לאחר שיוגשו   המועצה.

 

 תושרהגשת ההתנגדויות מא

 

 את הישיבה.  אריה פולק עוזב •

 

 ת סעיפים.ב הס - 2021קיץ  שיפוצי - 2110תב"ר   .2

 

דשא התאמת    –  זיו  לצורך  ביתרה  סעיפים  להסבת  החינוך  מחלקת  בקשת  את  מציג 

 . בהתאם לפירוט שנשלח מסדרון בבניין החדש של תיכון המושבה

 .וצי קיץבמסגרת שיפ  מה לא בוצע ולמה לא בוצע מבקש לדעת  –ליאני  מאיר

 

 החלטה: 

 . 2110הסבת סעיפים בתב"ר  פה אחד שר מאו
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 וזרת לחדר הישיבות חקרן איילי  •

 

 ₪ לרכישת מכשירי טאבלט במימון מפעל הפיס. 80,000ע"ס  2213תב"ר   .3

 

 עקב גניבת ציוד בבי"ס החורש, מחלקת החינוך מבקשת לרכוש טאבלטים.  – זיו דשא

 

ים אישור של מפעל  תלונה במשטרה והאם קימבקש לשאול האם הוגשה    –מאיר ליאני  

 הפיס? 

ס הוא במיילים בהם המועצה מבקשת לנצל ול מפעל הפי מאופן העבודה    –הוסמן  אבי  

תקציבים שעומדים לרשותה בהתאם לאמות המידה. לאחר אישור המועצה מקבלים את 

 התקציב.

 עורב באירוע ניתן לקבל ממנו פרטים. קב"ט המועצה היה מ –דני ביתן 

ליאני  מ ואת דו"ח  מבקש לקב   –איר   האירוע של קב"ט ל את דו"ח התלונה למשטרה 

 מוסדות חינוך. 

 

 החלטה: 

זיו דשא, מאיר ואנונו, צחי ברוך, משכית לאופר, תמי ברששת, יהודה ברונר,    –בעד  

 קרן איילי, צילה רשף.

 מאיר ליאני  –נמנע  

 

ש  80,000ע"ס    2213תב"ר   במימון  טאבלט  מכשירי  לרכישת  הפיס₪  מפעל    -  ל 

  .מאושר

 

רכ  78,500ע"ס    2218תב"ר   .4 עבור  צ₪  משרד יישת  במימון  ענבר  לגן  וד 

 החינוך. 

 

משרד החינוך אישר קול קורא לצורך הסבת הגן על פי תפיסת הגן העתידי,   –  זיו דשא

 בניית מתקן אקולוגי ועוד.  

 וקף ההרשאה פג. תמבקש לציין כי   –מאיר ליאני 

 להרשאה.  יש הארכה –אבי הוסמן 

 

 החלטה: 

תב"ר  מאו אחד  פה  במימון רעבור  ₪    78,500ע"ס    2218שר  ענבר  לגן  ציוד  כישת 

 תוקף ההרשאה. בהתאם להארכתוזאת  משרד החינוך
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המושבה    82,300ע"ס    2219תב"ר   .5 לתיכון  כושר  מתקני  רכישת  עבור   ₪

 במימון משרד החינוך. 

 

לצו  –  דשא  זיו קול קורא  החינוך אישר  כושרמשרד  לתיכון    רך רכישת מתקני  גופני 

 .המושבה

 

 החלטה: 

אחד פה  לתיכון    82,300ע"ס    2219  תב"ר  מאושר  כושר  מתקני  רכישת  עבור   ₪

 תוקף ההרשאה.בהתאם להארכת וזאת  המושבה במימון משרד החינוך

 

בבתי  111,800ע"ס    2220תב"ר   .6 הכלה  מרחבי  שני  עבור  חורש  ₪  ה"ס 

 ויעבץ, במימון משרד החינוך. 

 

דשא החי  –  זיו  הכלה  משרד  מרחבי  עבור  קורא  קול  אישר  הספ נוך  ש  רהחו  ר בבית 

 יעבץ.בבית הספר ו

 

 החלטה: 

תב"ר   אחד  פה  בבתיה"ס    111,800ע"ס    2220מאושר  הכלה  מרחבי  שני  עבור   ₪

 תוקף ההרשאה. בהתאם להארכת  וזאת   חורש ויעבץ, במימון משרד החינוך

 

 ן המושבה.סביבות למידה בתיכו ₪ עבור פיתוח  459,000ע"ס  2221תב"ר   .7

 

סיור בבית הספר  ועצה מעוניינים, נתאם  מ ככל שחברי המציג את הנושא,    –  שאזיו ד

 .  להתרשם מהפרויקט

 

 החלטה: 

פה אחד תב"ר   למידה בתיכון    459,000ע"ס    2221מאושר  סביבות  פיתוח  ₪ עבור 

 .המושבה מקרן היטלי השבחה

 

תב"ר   .8 ל  150,000-ב  1601הגדלת  התאמו  1,894,000-₪  עבור  נגישות  ₪  ת 

 למבני ציבור.

 

רב שנתית לטיפול בנושא נגישות. הסכום ישמש בעיקר  ית הנ ממשיכים בתוכ –דני ביתן

 עבור הכנת סקר ופיקוח. 
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 החלטה: 

ה ברונר,  זיו דשא, מאיר ואנונו, צחי ברוך, משכית לאופר, תמי ברששת, יהוד  –בעד  

 קרן איילי, צילה רשף.

 מאיר ליאני.  –נגד 

 

ל   150,000-ב  1601תב"ר  הגדלת   נגישו  1,894,000-₪  ני למב   ת₪ עבור התאמות 

 .מאושר ציבור, מקרן היטלי השבחה

 

תב"ר   .9 ל  35,000-ב  1732הגדלת  גגו  1,085,000-₪  איטום  עבור  מבנ₪   ית 

 מועצה.

 

 מועצה.  ינב ה במהשלמת איטום גגות מועצמדובר ב – זיו דשא

 

 החלטה: 

אחד   פה  תב"ר  מאושר  ל  35,000-ב  1732הגדלת  איטו  1,085,000-₪  עבור  ם  ₪ 

 י השבחה. היטל מועצה מקרן  יגגות מבנ

 

תב"ר   .10 ל  375,000-ב  2132הגדלת  תחבורה    855,000-₪  תשתיות  עבור   ₪

 ותנועה. 

 

דשא הסכום  לאשר  מבקש    –  זיו  שאת  לממש  הנדסה  המחלקת  ביקשה  כפי  מנת  על 

 ודה מסודרת במחלקת הנדסה. תחבורה. יש תוכנית עבה טות של ועדת החל 

 

 החלטה: 

הג פה אחד  ל  375,000-ב  2132דלת תב"ר  מאושר  ₪ עבור תשתיות    855,000-₪ 

 תנועה, מקרן היטלי השבחה. רה ו ו תחב

 

 ₪ לשיפוץ חדרים בבניין המועצה.  40,000ע"ס  2222תב"ר   .11

 

 .  במועצה מציג את הבקשה לשפץ משרדים – דני ביתן

 

 החלטה: 

קרנות חדרים בבניין המועצה, מ ₪ לשיפוץ 40,000ע"ס  2222 רחד תב"מאושר פה א

 עצה.  המו
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הסדרה    120,000ע"ס    2224תב"ר   .12 עבור  ציבוריים הנגשת  ו₪  מעברים 

 בשכונת רמז. 

 

 התב"ר הינו עבור הסדרה והנגשת שבילים ציבוריים בשכונת רמז.   – זיו דשא

כול ש  תאורההסדרות  לות  העבודות  מדרהסד,  ידרשיככל  ומעקות,  רת  ת  הנמכגות 

פיתוח    םקידו ודה למתוכנית העבבר הוא חלק  הד  , שינוי מרקם שבילים ועוד.ותמדרכ 

  .זה זמןת בית רמז פעילות שמתבצעת מתשתיות בשכונ 

ליאני   המי  –מאיר  לגבי  הבהרות  לסדר שה  קוםמבקש  ההצעה  את  תואם  גשתי והאם 

 ? ואושרה ברוב 

דשא   מקומות  ומד  –זיו  במספר  השביל  בות  רלבר  רהנגשת  יהודהממרחוב  לגן   ,ז 

 . מתקני המשחקלרחבת 

 

 ה: החלט

תב"ר   אחד  פה  מעב  120,000ע"ס    2224מאושר  והנגשת  הסדרה  עבור  רים ₪ 

 ציבוריים בשכונת רמז, מקרנות הרשות.  

 

תב"ר    .13 ל  160,000  -ב  1927הגדלת  מחשבים   310,000-₪  שדרוג  עבור   ₪

 במועצה. 

 

פט, קיים צורך להחליף תוך  ובמערך התמיכה של מיקרוס   בעקבות שינוי  –  ארז קדוש

 מחשבים. 140-שנים כ 3

 

 החלטה: 

פה תב"ר    מאושר  הגדלת  ל   160,000  -ב  1927אחד  שדרוג    310,000-₪  עבור   ₪

 מחשבים במועצה, מקרן היטלי השבחה.  

 

 ₪ עבור תכנון מבנה יד לבנים.  350,000ע"ס  2140תב"ר   .14

 

דשא   במלי  –זיו  אישרה  תכנהמועצה  קידום  לצורך  תב"ר  מקרן ואה  לבנים  יד  בית  ן 

הפ בנכסים. משרד  זאת מבקש  נים מעכב את אישור התב"ר  לאור  של מקור המימון. 

ת שזכו  נן שתי אדריכליושי  שהמקור התקציבי שלו הינו קרנות הרשות.  לאשר תב"ר

כמה   מתוך  מיקום  לקבוע  הוא  שלהן  מהתפקיד  חלק  בתחום.  נסיון  להן  יש  במכרז. 

 ציות.  אופ

נתן    ,אב שכולקיימה עם  שעל התהליך החל משיחות  ה  נת סקירתנו   –משכית לאופר  

הצוות הכולל את  התגבשות ואופן ל  תהליך בו קידמה את הקמת הצוות הפעיה דוע ,להב

ב שמרכז מטעם יצחק שגם וסגן ראש המועצה לשעבר  אלוף במילואי  ההורים ואת תת

למד מסיורים נ  מהבמספר מקומות,  שנעשו    סיוריםה . מתארת את  ורים את הפעילותהה

ופועם.  המנחה  הרעיון  את    .אלה חיי  ומרכז  וזכרון  הנצחה  המהווה  מקום    נבנתה של 

או רין  זמאמתנ"ס  שרויות שעלו כגון מרכז לנוער ליד  ר אפפמציגה מס   תוכנית עבודה.

  . ואודיטוריוםת  דרי פעילויה כולל חירפ הרחבת הס
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לחשיבה כזו כאשר    דריכליות אלכוון את הו על בנייה לגובה  לחשוב  צריך    –קרן איילי  

 . הן יכינו אופציות

דשא   עםלאחר    –זיו  יחד  נפעל  האדריכלית,  התוכנית  לגייס   שתאושר   ההורים 

 תרומות. 

ליאני   אתמבקש    –מאיר  השונות  העלוי  להבין  האופציות  לגבהים   ותשל  בהתייחס 

 . השונים במיוחסים לאופציות השונות

 יביאו אלטרנטיבות. האדריכליות  –פר לאו משכית  

 

 החלטה: 

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

 הרשות. 

 

 ₪ לרכישת דפיברילטורים. 60,000ע"ס  2223ר  תב" .15

 

והתקנת    תאם להחלטת המליאה. מבקשים לאשר תב"ר לטובתבה  –דני ביתן   רכישה 

 רי. ם במרחב הציבודפיברילטורי

 טיול, רוב   שצוינו. למעט עמדת הפיס בגןמקומות היר לגבי להע מבקש  –יהודה ברונר 

 י. מציע להוסיף עמדות נוספות. העמדות לא פתוחות כל הזמן ולכן אינו רלוונט

 ים ואם נצטרך נוסיף.מבקש לאשר את הקי –זיו דשא 

 ברחבי הישוב. עמדות נוספות ההצעה. אעביר הצעה לפריסת  מקבל את –יהודה ברונר 

אפשרות התקנה    מבקש להעביר את הרשימה למזכיר המועצה כדי לבחון  –זיו דשא  

 בכל מקום ומקום. 

 

 החלטה: 

מקרנות  רכישת דפיברילטורים,  ₪ עבור    60,000ע"ס    2223"ר  מאושר פה אחד תב

 שות. הר

 

ליאני • ששת  ,מאיר  בר  ותמי  לאופר  הישיב   משכית  מחדר    ות יוצאים 

 .ניגוד ענייניםבשל 

 

בסך של    2022אישור מלגות   .16 ₪,   45,000עבור סטודנטים באמצעות רוטרי, 

 כות כללי.ימתמ

 

ו כי יקציבו סכום זהה לסכום שמקציבה קנו את הבקשה וציינינציגי רוטרי ת–זיו דשא  

 ₪.  50,000המועצה עד לסך של 

 

 החלטה: 

של   סך  אחד  פה  באמ  ₪  50,000מאושר  לסטודנטים  מלגות  רוטרי  עבור  צעות 

 , בכפוף לקבלת התחייבות להקציב סכום זהה מהתקציב שלהם.2022תמיכות כללי מ
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 ות בחדר הישיחוזרים למשכית לאופר ותמי בר ששת  ,מאיר ליאני •

 

  100%שכר,  85%-ל אישור עדכון שכר מ.מ. ראש המועצה, מר מאיר ואנונו .17

 משרה.

 

 מסדר היום. את הנושא   מבקש להוריד –זיו דשא 

 

 . 2020ח כספי דו" .18

 

השנתית    מציג את הדו"ח הכספי. מבקר משרד הפנים ביצע את הביקורת  –אבי הוסמן  

עכשיו למליאת המועצה. מדובר    באיחור רב בשל אילוצי הקורונה ולכן הוא מובא רק

  686,000  -. השנה הסתיימה עם עודף תקציבי של כבשנה מאוד שונה מבחינת ביצוע

ביצו  .₪ תת  יש  החינוך  כבתחום  של  חריגה ,  ₪יון  לי מ  3  -ע  ישנה  זאת  לעומת 

  -ות לאור הקורונה. אחוז הגביה ירד לל בהוצאות מחלקת הרווחה בשל מאפייני הפעי

 בתקופה זו.  עשו פעולות אכיפההיות ולא נ 91.07%
 

 בות תמי ברששת יוצאת מחדר הישי •

 

ס זמארין + בתי  "וני מתנהמתייחס לקייטנות + צהר  2021ח ביצוע  "הצגת דו .19

 תאם להחלטת מליאה.בה –ר ספ 

 

. הכספי  לי את הדו"ח  התקבלה החלטת מליאה שמנהל זמארין יעביר  –  מאיר ליאני

ה הדו"ח   וכמובטחלא  כמסוכם  אלי  ראש   ועבר  כי  מסתבר  המועצה.  ראש  ידי  על 

ומנע   עיכב  אלי  מלהעבהמועצה  הדו"חיר  אינני   את  שהתקבלה.  להחלטה  בניגוד 

במנ המועצה  ראש  כוונת  הייתה  מה  אלי  יודע  הכספי  הדו"ח  העברת  ואולם  יעת 

  יש לו מה להסתיר. ברור ש

דשא   מועברים    -זיו  תב"רים  רק  למליאה.  בהכנה  קודם  נדון  ימים   10הדו"ח 

החומרים    ,מראש דו שאר  מועברי"כגון  כספים  החוקי  םחות  ללו"ז   36,  בהתאם 

דיווח  ני שלפ . תנ"סי של גזברות המגם בדו"ח פנימכאן מדובר  .הפני הישיבשעות ל 

ברור    אמקובל ולכן לכ   הנהלה נדרשים לדון בו  יאה חבריכספי מועבר לכלל המל

ממדוע   מלין אתה  ועל  שהדו"ח   ה  ענ  ככל  פעילות  ואחראי ימשקף  מבנה  .  תינית 

לבקשת והסכמת בהתאם  נתה  בטנות נ יר קיהתחשיב והחלוקה של העלות לכל מחזו 

מזה  תנ איבשיתוף  ועלת  ים שפ נציגות ההור לצו  אנ  .שנים  3ו  פועלים בהתאם  חנו 

 הפיקוח.  
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מ   –  יאנילמאיר   עובדתית  נכון  לא  אומר  שאתה  שמה  כן כוון  מהחומרים  חלק 

כאן מנעת .  החלטת מליאהביצוע  במיוחד כאשר מדובר ב  ,ימים לפני  10מועברים  

 ן שרירותי.  באופ

 

אני מנע זאת עכב הסתרה  והיות וראש המועצה  לא קיבלתי את הדו"ח בזמן  ו היות  

 אה. ת את הנושא מחדש במליאה הבומתכוון לעלו  את הישיבהבמחאה עוזב 

 

 ה מאיר ליאני עוזב את הישיב •

 

  . ס"מחלקות המתנ   ת מגוון הפעולות בכללא  מצגת שהוכנה לנושא זהבמציג    –אלון שנירר  

יולי. מפרט על עלות    קת לשנת עבודה בהתאם לתאריך העברי, ספטמבר עדהפעילות מחול

קייטנות  צהההפעלת   והרונים,  גם  נתוניה  .חגיםהקיץ  מראים  וגםיגם  ר  רעונות  וח  ו שולי 

 .  קרותבמהלך השנים הנס  נמוכים

חיר נבנה עם נציגות ההורים וגם השנה אנחנו נעבוד כפי  מהיל המת  יכמציין    –זיו דשא  

   .תהקייטנו עלות  סוגייתב בט התכנים והןים הן בהנציגות הוריוף  בשית בעבר, שפעלנו

 

 

 

 

 

 

 

 

 יתן י בנ: דםרש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         דני ביתן                                                                                                  זיו דשא                                             

 המועצה מזכיר                 המועצה   ראש                                          

 המועצה  בריהעתק: ח

 נוכחים           

 נים  פ, משרד החיפה מחוז            

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


