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 22/21– 16פרוטוקול מישיבת מליאה מספר  
 

 תשפ"ב באולם הישיבות של המועצה. תמוז ב' ו  5.7.22 -התקיימה ביום שלישי ה
 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים: 

 מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  

 חבר מועצה  מר מאיר ליאני 

 מועצה חבר  מר יהודה ברונר  

 חברת מועצה  גב' קרן איילי 

 חברת מועצה  גב' צילה רשף 

 חברת מועצה  גב' משכית לאופר  

   

 סגן ראש המועצה  מר צחי ברוך  הצטרפו: 

 חברת מועצה  גב' פנינה סלומון  

 חבר מועצה  מר בועז יגר 

  חבר מועצה  מר דודו ברנס  
  חבר מועצה  מר אריה פולק 

 מועצה חברת  גב' תמי ברששת 

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 גזבר המועצה  מר אבי הוסמן  

 מבקר המועצה  עו"ד עמרי גרופר  

 מהנדס המועצה  מר אהרן דינור  
 

 זכר נפטרים.   •

 דיווחי ראש המועצה  •

 

 בקשה לתיקון פרוטוקול מאיר ואנונו  -

 בקשה לתיקון פרוטוקול בועז יגר -

 

 

 הצעות לסדר: 

 מאיר ליאני  – מפגע יתושים בזכרון יעקב .א

 מאיר ליאני  –  התקנת עמודי תאורה ברחוב הנדיב ובדרך היין .ב

 מאיר ליאני  – חזוקת השרותים הציבוריים במדרחובת .ג

 מאיר ליאני   – שדרת הסיגלונים במתחם לנגה .ד
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₪   72,779,  וצהרונים₪ עבור מדיחי כלים בגני ילדים    79,750ס  "ע  2231ר "תב .1

 .מהמשרד להגנת הסביבה

 .  ₪ עבור תוכנית אב לחינוך 36,000- ₪ ל 6,000-ב 2126ר  "הגדלת תב .2

 .₪ לשיקום תשתיות ברחבי היישוב 100,000ס " ע 2232ר  "תב .3

ל  140,000- ב  2222ר  " הגדלת תב .4 בבניין   180,000- ₪  חדרים  עבור שיפוץ   ₪

 . המועצה והצטיידות

  ס החיטה "₪ עבור תכנון וביצוע תוספת לאגף חדש בבי  750,000ס  " ע  2109ר  "תב .5

 . שינוי תמהיל –

תב .6 ל   1,000,000-ב  2123ר  "הגדלת  שצ  2,250,000-₪  הקמת  עבור  פים " ₪ 

 (. 2שלב )ושדרוג מתקני משחק ברחבי הישוב 

  .מתחמי כושרשינוי מיקום להתקנת מתקני  2119ר  "תב .7

 . הרחבת בית עלמין₪ עבור  130,000ס " ע 2233ר  "תב .8

מירב תירם   –יועצת בנושא אזרחים ותיקים ברשויות מקומיות    -אישור כתב מינוי   .9

 . ר אורלי דביר"במקום ד

ר אורלי  "בהנהלת עמותת זמארין במקום ד  יתמירב תירם כדירקטור'  אישור מינוי גב .10

 .דביר

 . אילן סלע –מינוי נציג לאיגוד ערים וטרינרי שומרון   .11

 .  2021/ 2ח רבעוני  "דו .12

 .  2021/ 3ח רבעוני  "דו .13

 . 2022תמיכות  .14

 .חידוש מינוי דירקטורים לתאגיד המים והביוב מעיינות העמקים .15
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 30.6.22 –  1.6.22ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום  

, ליובוב, אוחנה סימי  אמונה אספרנצה אסתר וולק, ביתן אדמונד, פלנט עצמון ענת, בונדרב

 שמעון שגיא, יפה קטקו )אמא של חברת המועצה קרן איילי(.

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
 

 

 דיווחי ראש המועצה 
 

משותף   • תעשיה  האחרון    –אזור  שבשבוע  דיוניםמעדכן  רמ"י.  נערכו  נמצאים   מול 

  ם אחרונים של בניית ההסכם לאחר שנעשו לא מעט תיקונים. הנוסח הסופי יובא בשלבי

 בסוף יולי או בתחילת אוגוסט.לאישור המליאה 

 

עסקים   • שקיבלו   –רישוי  העסקים  בכמות  משמעותי  שיפור  המראים  נתונים  קיבלנו 

עובדי  . כל זאת בזכות עבודה מקצועית של  87%- קרוב לרשיון עסק. הנתון עומד על  

 המחלקה. 

 

מופעי קיץ  לרבות סבב נוסף של    אירועי לה סטראדההשבוע יתחילו ב  –אירועי קיץ   •

 בפארק.

 

בהתאם לחוזה משכ"ל לביצוע עבודות   המועצה עבדה עם קבלן מסגרת  –עבודות ריבוד   •

פסקנו  מעבודת הקבלן, השביעות רצון  חוסר  . בשל  ריבוד בדרך אהרון ורחוב הרצל

 יצאנו למכרז לבחירת קבלן חדש.את ההתקשרות איתו ו

 

בקיץ   • לנוער  לנוער  –פעולות  כדורגל  טורניר  הוכנו    ,מתוכנן  תוכניות  בנוסף  מגוון 

 . לנוער  עשירות

 

עודכנה ע"י נציג משרד הבריאות כי הרשאה תקציבית לטובת  המועצה    –טיפת חלב   •

תקציב   לדיוני  יוכנס  יעקב  בזכרון  חדש  ש.  2023מבנה  לכך  פועלת  היקף  המועצה 

 המועצה תשלים את החסר.  וכמליון ₪ ההרשאה יעמוד על  
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 . 9/22- ו 8/22* אין הערות לפרוטוקולים 

 

 . 10/22בקשה לתיקון פרוטוקול  

 

 מאיר ואנונו  -בקשה לתיקון פרוטוקול   -

 

להעביר את ההשגה של דיירי עדן אין   "מבקשבקש להוסיף לפרוטוקול מ  -מאיר ואנונו 

 ."לכלל חברי המועצה במהלך השבוע
 

 החלטה: 

 תיקון הפרוטוקול אושר פה אחד.

 

 עם הסתייגות. מבקש לקבל תוך שבועיים את ההשגה.אבל מצביע בעד   –איר ליאני מ

 

 ההשגה. ב"כ המשיגים להפצתמבהיר כי ההשגה לא הועברה בשל התנגדות  –יוסי ברזלי  

 

 

 . , צחי ברוךמצטרפים בועז יגר, אריה פולק, דודו ברנס, פנינה סלומון •

 

 

 בועז יגר -בקשה לתיקון פרוטוקול   -

 

 :את הדברים הבאים דשא לפרוטוקול לאחר דבריו של זיולהוסיף   מבקש -בועז יגר 

 

 .נכון מבחינה ציבורית מאשר לגבות מס אמת על פי השימוש בפועלאין דבר יותר  "

רך הנכונה כי אנו שמים את כל  ניסיון לתקן את העוולה דרך צו המיסים איננה הד

 . נו בידי משרד הפנים וכאן יש לנו את היכולת לתקן זאתיהב

אלא להתוות  , אין אנו באים להחליט עבור המועצה איך להתנהל ומהם המדדים

 .תציג ותיישם, ות אותה המועצה תגבשמדיני

 .  אבקש לקבל מה התאריך בו הוגשה הבקשה לדחיית מועד תשובת המועצה

זה אך ורק בידיים שלנו לעצור מהלכים שכאלה ולמנוע אותם ולכן אין סיבה שזה  

 .יקרה

 

מועד בקשת , מבקש לקבל מהיועץ המשפטי את ההשגה שהגישו תושבי שירת הים

 . התשובה של המועצה ולקבל את תשובת המועצה להשגה לאחר שתוגשדחיית 

מבקש למשוך את ההצעה לסדר על מנת להעלות אותה במועד אחר בדרך  , לסיכום

 ".שתאפשר לאשר הצעה חשובה זו

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד הוספה לפרוטוקול.
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מבקש את אישור המליאה מבקש מטליה מבור להציג את סעיף א' ואת סעיף ד'.  –זיו דשא 

 לדון בסעיף ד' לאחר הדיון בסעיף א'.

 

 החלטה: 

 . לדון בסעיף ד' לאחר סעיף א'  מאושר פה אחד

 

 

 הצעות לסדר:  

 

 מאיר ליאני  –  מפגע יתושים בזכרון יעקב .א

 

הועלתה הצעה לסדר בנושא טיפול במפגע יתושים ההופך את   2021בחודש יולי   .1

 .הציבורי לבלתי נסבלהשהייה מחוץ לבית ובמרחב 

י .2 שכבה  מסיימי  יתושים  "אירוע  מענני  כתוצאה  מאוד  נפגם  המושבה  בפארק  ב 

 .עוקצניים

 . תיירים מגיעים למדרחוב או לגנים ציבוריים ונאלצים לנוס בחזרה .3

 .המשרד להגנת הסביבה קובע שמרבית היתושים מהסוג המצוי באזור כל הזמן .4

ושא כולל סיוע במשאבים להגשה עד המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא בנ .5

 . 2022סוף מאי 

ל לחברי המועצה ע  שתועבר תוכנית עבודה  6.7.21  -ההחלטה שנתקבלה במליאה ב .6

לאפשר הערות ומעקב אחר הפעולות המתבצעות בתחום ועד היום לא קבלנו  מנת  

 .תוכנית כזו

 

 :הצעת החלטה 

הנוכחית   .1 העבודה  תוכנית  את  המועצה  לחברי  לאופן  להעביר  התייחסות  ולאפשר 

 .ההתמודדות מול הבעיה המכאיבה

לקבל עותק מההתייחסות של המועצה לקול קורא של המשרד לאיכות הסביבה יחד  .2

 .עם תוכנית העבודה כפי שאושרה בדיוני תקציב

 

 החלטה: 

 לסדר היום. את הנושא לעלות פה אחד  מאושר 

 

באיכות    יםפוגעלמקום. היתושים  תושבים משקיעים בגינות ובהבאת תיירים    –מאיר ליאני  

 אפשר לפעול במסגרת אשכול רשויות.   החיים. דובר על הכנת תוכנית עבודה ארוכת טווח.

. מבקש לקבל פירוט על מה שנעשה  דגיםהבריכות  מביאות יתושים ממערביות  הרוחות  ה

 בנושא.

 ואת העמדה המקצועית של המחלקה. הסביבה    המשרד להגנתטליה תציג את עמדת    –זיו דשא  
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המחלקה עובדת בהתאם לתוכנית עבודה בכל הקשור לניהול מאבק במטרד    –טליה מבור  

. ישנה  מקורות מיםשהיא יבוש    משרד להגנת הסביבהעמדת המציגה את  טליה  היתושים.  

למניע מפנה את עיקר האחריות  . המשרד  חוף כרמל  אזוריתהמועצה  ההדדי עם  העברת מידע  

 התושב.על 

צריך להגביר    מודעות בקרב הציבור.את הלהגביר  סרטון שהופץ לתושבים על מנת    וצגמ

 ניתן לרסס. היות ובהתאם להנחיות לא  ניטור בבתים

ו  את זמינות  ,שעובד עם המועצה   המדבירבקש לציין לטובה את עבודתו של  מ  –מאיר ואנונו  

 .  שלווהמקצועיות 

היה אפשר    . 2021ביולי  בניגוד לנטען בהצעה לסדר, תוכנית עבודה כן הועברה    –זיו דשא  

 . אלא אם המטרה היא מסיבות של תקשורת ולא מקצועיות  לשאול את טליה שאלות הבהרות

 .והנחיות המשרד להגנת הסביבה  בהתאם להמלצות הדרג המקצועי פועלתהמועצה  

קיבלנו תוכנית פעולה ולא תוכנית עבודה, תוכנית עבודה מתפרסת על פני זמן   –מאיר ליאני  

 ות.אוכוללת תוצ

ל  –טליה מבור   נושאים רלוונטיים,  שצוין בהצעה לסדר  קול הקוראבכל הקשור   . אין בו 

על  של הקול קורא נדחה  סגירה  ה ועד  מ  הנדרשות והאפשריות.  המועצה מבצעת את הפעולות

בשל העובדה שלא התאים לצורכי הרשויות המקומיות והיה ידי המשרד לאיכות הסביבה,  

 . שהיו יותר רלוונטיים  התמקדנו בקולות קוראים אחרים  .לא סבירותהיו  הדרישות  מסורבל.  

של המשרד   עותק מהקול קורא כן  ו   2022לשנת  תוכנית עבודה  מבקש לקבל    –מאיר ליאני  

 חברי מועצה יכולים להעיר   .מן את המלחמה במגפת היתושיםלהגנת הסביבה על מנת למ

   נכדים.ה ו לדיםיה לשלהפחית את הסבל הערות על מנת  

 .םואינו נתון לשיקולים פוליטיי  םקול קורא נערך ע" י גורמים מקצועיי –זיו דשא 

 .יתושיםי העמפגטיפול בלתת עדיפות תקציבית בכל הקשור למבקשת  –תמי ברששת  

 : מבקש לעדכן את ההצעה לסדר היום   –מאיר ליאני 

 המועצה.  ירלחב   תוכנית עבודה תועבר .1

 , עותק יועבר לחברי המועצה. קול קוראבמידה ויוגש  .2

 . א"לתעדף את המחלקה לאיכות הסביבה במלחמה במגפת היתושים בתקציב וכ יש  .3

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד. 

 

מדובר בהחלטה של ראש  לתוכניות עבודה הרי שבכל הקשור  מבקש לציין כי    –זיו דשא  

 לא מחויב לה. אני אשקול את ההצעה המועצה. 

 

 תמי ברששת יוצאת מחדר הישיבות  •
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 מאיר ליאני  – שדרת הסיגלונים במתחם לנגה .ד

 

י האגרונום  "שימור עבור שדרת הסיגלונים ע/שנים הוגשה תוכנית טיפול   6לפני   .1

 . חנוך בורגר

 .התוכנית הוגשה לבקשת המועצה אשר העבירה תשלום בגין תוכנית זו .2

חלפו שש שנים מיום הגשת התוכנית ובשנה האחרונה ניכרים נזקים בלתי הפיכים  .3

 . השדרה מתדלדלת ואין טיפול מונע בשדרה מחוסר טיפול

מדובר בשדרה ותיקה ביותר המהווה חלק מהמורשת הזכרונית וחלה עלינו חובה  .4

 מרה מוסרית לש

 

 :הצעת החלטה 

להכין תוכנית עבודה לטיפול מונע נזקים לשדרה   ל מנתלפנות לאגרונום המצוי בתחום ע

 .ולרענן את השדרה בנטיעות חדשות

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד לעלות לסדר היום.

 

המועצה פעלה בהתאם  שדרה.  העצים בקת  ילטובת בד  2015-הוזמן סקר ב  –טליה מבור  

הסקר.   בדרך שלהמלצות  רכבים  תמותר מדובר  במקום  .לנסיעת  בניה  גם    מדובר .  הייתה 

לפני מ הזמנת עבודה  . קיימת  היות והם כבר בני עשרות שנים  עצים שלא מאריכים חייםב

באמצעות ציוד על מנת לסרוק את העצים    ות דעת של אגרונומיםוחלקבל    מספר שבועות

 בעצים.ולהחליט על דרך הטיפול לכך,   מדויק ויעודי

דשא   בודקת     –זיו  עצים שהמועצה  עוד  ישנם  מקצועי.  לניתוח  פעולות  מספר  כבר  נעשו 

ל פרטני  אגרונומי  סקר  בוצע   . הישוב  עבודה   50  -ברחבי  הזמנת  הוגדלה  ובנוסף  עצים 

לעשרות עצים לביצוע סקר במטרה לבחון דרך טיפול וביצוע בשורשי עצים בולטים . הנושא 

   יוגדל התקציב. שמתוקצב בחלקו, ככל שיידר

רק לחץ שלי    .שנה כמו שדרת הברושים  90-בת יותר מ שדרת הסיגלונים    –מאיר ליאני  

שעצים  אין שום סיבה    .השדרהלהציל את  עצי ברוש והשקייה ובכך    15הביא לנטיעה של  

יפלו  בשדרה   לפעול  הזו  חובה  האחרון.  בחורף  שקרה  האגרונום  ל  בהתאםכפי  המלצות 

יחסות  יובמידת הצורך להזמין אותו מחדש. מדובר בנכס תיירותי והיסטורי של זכרון. רק הת

 שימור. הישוב בתחום התיתן את המעמד לו זוכה אמיתית לנכס הזה 

בערך. לצורך הביצוע, נדרש   2016התכנון לביצוע שדרת הברושים הוא משנת    –זיו דשא  

,  2020/2019תקציב ומשזה התאפשר בוצע חידוש לשדרה. אין קשר למה שדרשת בשנת  

 כפי שצוין המועצה תכננה שנים קודם. 
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 החלטה: 

צילה רשף, יהודה ברונר, דודו ברנס, אריה פולק, מאיר ליאני, קרן    –בעד הצעת ההחלטה  

 איילי. 

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

 

 הצעת ההחלטה לא מאושרת 

 

 אפשר לראות את התוכנית אי אפשר לחייב לנטוע.  –זיו דשא 

 

 לחדר הישיבות תמי ברששת חוזרת  •

 

 מאיר ליאני  – התקנת עמודי תאורה ברחוב הנדיב ובדרך היין .ב

 

לטיפול והתקנת עמודי תאורה ברחוב  ₪  אלף    45,000לפני שנתיים אושר סכום של   .1

 .הנדיב ובהמשך דרך היין

 .חסרים עמודי תאורה םנקודות בה  27נערך סיור במקום עם סגן המהנדס ונספרו   .2

אך  ל י להתחיל בהתקנת עמודי התאורה בסכום הנקוב לע 2020סוכם בדיוני תקציב  .3

   .עד עתה טרם נעשה דבר

או  .4 חוטי החשמל מכוסים בפחי צבע  עמודי התאורה  נעקרו  מהנקודות בהם  בחלק 

 .והמחסור בתאורה מהווה סיכון בטיחותי, כיסויים אחרים בלתי הולמים

 

 :הצעת החלטה 

ומתי מתוכננת התקנת עמודי   מדוע לא נעשתה פעולה כלשהי עד היוםראש המועצה יפרט  

 .תאורה כמתחייב מכללי תאורת רחובות ובטיחות הולכי הרגל והנוהגים ברכב

 

 החלטה: 

 לעלות לסדר היום.פה אחד  מאושר 

 

עם ארקדי ממחלקת הנסדה, נספרו מספר מקומות בהם    שנערך בעברבסיור    –מאיר ליאני  

תאורה. יש לציין כי רחוב הנדיב חשוך ומסוכן וכמו כן דרך היין. כל העמודים חסרים עמודי  

נעקרו, לבושתה של זכרון הבסיס כולל כבלי החשמל מכוסים בפחי צבע. מבקש להתחיל 

 בעבודות כפי שסוכם לפני שנתיים.

לא ברור לי מהיכן נלקח  לנושא.    ₪2114. יש תב"ר    10,000-כל עמוד עולה כ  –זיו דשא  

. יבוצעו  היות ונדרש תקציב גדול יותרכל העמודים כרגע טופלים לא מ עמודים.  27פר המס 

עמודים נוספים בהתאם לתב"ר שאושר. פרט לכך המתנו גם להצעה מהקבלן החדש שנכנס 

   לעבודה. 

כל  לוכן סטאטוס מצב  יש כרגע קבלן חשמל חדש שמבצע סקר לכלל עמודי התאורה ביישוב  

אות הסקר תוכן תוכנית עבודה על ידי מנהל התפעול שמתמקד כרגע  ובהתאם לתוצהמרכזיות  

 בטיפול בתאורת רחוב. לא יכולים להתחייב על לוחות זמנים בשלב זה. 
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 למצוא דרך להאיר את הרחוב הראשי לאלתר. לסדר,  מבקשת להוסיף להצעה    –תמי ברששת  

לא נגיע לעמוד בראשון  נכון שכל עמוד עולה הרבה כסף אבל אם לא נתחיל    –מאיר ליאני  

 האחרון. 

 מבקש לתקן את הצעת ההחלטה:   –מאיר ליאני 

 עבודה. תוכניתותוצג תוכן עד המליאה הבאה 

 

 החלטה: 

 פה אחד. תמאושר הצעת ההחלטה  

 

 

 מאיר ליאני – חזוקת השרותים הציבוריים במדרחובת .ג

 

  ד השנים האחרונות הועלו שלוש הצעות לסדר לגבי מצב התחזוקה הירובמשך שלוש   .1

 .עד כדי מביש של השרותים הציבוריים במדרחוב

התקבלו שלוש החלטות לבצע שיפוץ תחזוקתי והשרותים דוחים מכל בחינה שימוש  .2

 .  בהם

 .הזנחה מתמשכת זו פוגעת בבעלי העסקים בתיירים ובמבקרים במדרחוב .3

 

 :הצעת החלטה 

ראש המועצה יציג תוכנית שיפוץ ראויה ומכובדת כולל תוכנית תחזוקה נאותה כפי שתוכן  

 .י מחלקת הנדסה"ותאושר ע

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד לעלות לסדר היום.

 

  תאורה   ,מגב  , סבוןיש    ,מסודריםושירותים נקיים  מבדיקות שאנחנו עורכים, ה  –זיו דשא  

עובד שזה תפקידו  ב  והם  נצבעוהשירותים  ,  תקינה יש  ושבתומצב סביר.  בימי שישי   גם 

 .מנקים את השירותים

  ו נכלל   , פרויקט משותף עם משרד התיירות,במסגרת שיפוץ תשתיות מדרחוב  –אהרן דינור  

לקראת יציאה לנוהל    בשלב בדיקת חומר תכנוניחדשים. נמצאים  ים  תשירו במסגרת העבודות  

של בפיקוח  נמצא  הפרויקט  מחיר.  התיירות    הצעות  מעלות  משרד  במחצית  שמשתתף 

  יבחר קבלן לביצוע העבודות. פרט לכך בכוונת המועצה חודש  כי בתוך  מעריך  הפרויקט.  

 . מחוזיתבוועדה ההתוכנית  תאושרוזאת לאחר ש בוטינסקי'באזור חניון ז שירותים להוסיף 

התקדמות  על  חודשים    3לקבל דיווח תוך  לעדכן את ההצעה לסדר ו מבקש    –מאיר ליאני  

 השיפוץ.

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד להעביר עדכון תוך שלושה חודשים.
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 2022שיפוצי קיץ  - 2230בקשה להגדלת תב"ר  מבקש להוסיף לסדר היום  –זיו דשא 

 ₪.  1,580,000 -₪ ל 80,000- הנדון ב מחלקת החינוך מבקשת להגדיל את התב"ר          

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד להוסיף לסדר היום. 

 

 . ששת עוזבות את הישיבהברותמי סלומון פנינה  •

 

שיפוצי ₪ שיפוץ גן יובל במסגרת    1,580,000-₪ ל  80,000-ב  2230הגדלת תב"ר  

 . 2022קיץ 

 

 יש גנים אחרים ריקים.  ה?למה לשפץ גן ז   –צילה 

 . צהרוןהילדים גרים באזור גן יובל. כיום פועל במקום רוב  –זיו דשא 

תב"ר שיפוצי קיץ טרם אושר על ידי משרד הפנים. נמצאים במצב לא טוב    –אבי הוסמן  

 . מציע לא לכלול את נושא הבטיחות בתב"ר. ויש סיכוי שלא יאשרו את התב"ר בקרנות

 

 החלטה: 

₪ עבור שיפוץ גן יובל,   1,580,000-₪ ל   80,000-ב  2230הגדלת תב"ר  מאושר פה אחד  

 מקרנות הרשות. 

 

 סדר יום:

  72,779,  ₪ עבור מדיחי כלים בגני ילדים וצהרונים  79,750ס  "ע  2231ר  "תב .1

 . ₪ מהמשרד להגנת הסביבה

 

  הגנת רוב הסכום מתוקצב מהמשרד ל .  מבקש לאשר רכישת מדיחי כלים  –זיו דשא  

 .הסביבה

 

 : החלטה

תב אחד  פה  כלים  79,750  ס"ע  2231ר  "מאושר  מדיחי  עבור   ₪  .72,779  ₪ 

 . היתרה מהיטלי השבחה, הסביבה הגנתמהמשרד ל

 

 יגר יוצא מחדר הישיבות בועז  •
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 . ₪ עבור תוכנית אב לחינוך 36,000-₪ ל  6,000- ב  2126ר "הגדלת תב .2

 

התוכנית תוצג  .  לצורך עדכון תוכנית אב לחינוךר  "נדרשת הגדלת התב  –זיו דשא  

 .  2017- שהכנתה הסתיימה ב לתוכניתוהתאמות  התבקשו הרחבות .  בוועדת החינוך

 

 : החלטה

.  ₪ לעדכון תוכנית אב לחינוך  36,000- ₪ ל  6,000- ב  2126ר  "מאושר פה אחד תב 

 . מקרנות הרשות

 

 בועז יגר חוזר לחדר הישיבות  •

 

 .₪ לשיקום תשתיות ברחבי היישוב  100,000ס "ע 2232ר  "תב .3

 

דינור היישוב  –  אהרן  ברחבי  תשתיות  לשיקום  סכום  לרשימה   נדרש  בהתאם 

 . המפורטת בצורף לחומר למליאה

 

 : החלטה

, ₪ לשיקום תשתיות ברחבי הישוב  100,000ס  " ע  2232ר  "מאושר פה אחד תב

 .   מקרן היטלי השבחה

 

 יוצאים מחדר הישיבות ודודו ברנס מאיר ואנונו  •

 

₪ עבור שיפוץ חדרים בבניין   180,000-₪ ל   140,000- ב  2222ר  "הגדלת תב  .4

 . המועצה והצטיידות

 

מבקש לשפץ את חדר הישיבות כמו גם מספר חדרים והתקנת שער כניסה    –זיו דשא  

 .חדש

 .של תוכנית המולטימדיה לראות פירוטמבקש  –יגר בועז 

 

 : החלטה

 זיו דשא, משכית לאופר, צחי ברוך  – 2222  בעד תב"ר

 מאיר ליאני, צילה רשף, אריה פולק, יהודה ברונר  –נגד 

 בועז יגר, קרן איילי –נמנעים 

 

 התב"ר לא מאושר 

 

 

 מאיר ואנונו חוזר לחדר הישיבות  •
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₪ עבור עדכון מקור מימון לתכנון וביצוע תוספת   750,000ס  " ע  2109ר  "תב .5

 .החיטהס "לאגף חדש בבי

 

. ר להקמת אגף חדש" נדרש לאשר תב, בשל גידול במספר התלמידים –  אהרן דינור

 . ר אושר אך משרד הפנים ביקש לשנות את מקור המימון"התב

מציין שאין כרגע יתרות  קרן נכסים.  לבצע מ  לא אישרמשרד הפנים    –סמן  ואבי ה

 בקרנות.

 

 : החלטה

איילי, קרן  ואנונו,  ר  ימאפולק,  אריה  ברוך,  צחי  לאופר,  משכית  דשא,  זיו    –בעד  

 , צילה רשףמאיר ליאני

 ברונר  יהודהיגר, בועז  – יםנמנע

  

לתב  מימון  מקור  עדכון  וביצוע    750,000ס  " ע  2109ר  "מאושר  תכנון  עבור   ₪

 . מקור מימון קרן  היטלי השבחה. ס החיטה"תוספת לאגף החדש בבי

 

פים " ₪ עבור הקמת שצ  2,250,000- ₪ ל  1,000,000- ב  2123ר  "הגדלת תב .6

 (.  2שלב ) שוב יושדרוג מתקני משחק ברחבי הי

 

יש  במסגרת התוכנית הרב שנתית שהוגדרה על ידי הגורמים המקצועיים,    –זיו דשא  

שלב ראשון בוצע מבקש  .  שוביפים ולהתקין מתקני משחק ברחבי הי" לשדרג שצ

 הוכנה על ידי גורמי המקצוע במועצה. תוכנית  .לאשר את השלב השני

 

 : החלטה

תב הגדלת  אחד  פה  ל  1,000,000-ב  2123ר  "מאושר  עבור    2,250,000- ₪   ₪

 .  מקרנות הרשות. 2שלב  –פים ומתקני משחק " הקמת ושדרוג שצ

 

 . שינוי מיקום להתקנת מתקני מתחמי כושר 2119ר  "תב .7

 

 . מיקום מתקני הכושרמבקשים לשנות את  . ר כבר אושר"התב –זיו דשא 

 

 : החלטה

 . מאושר פה אחד לשנות את מיקום מתקני הכושר מרחוב מולדת לרחוב גולומב

 

 .  ₪ עבור הרחבת בית עלמין  130,000 ס"ע 2233ר  "תב .8

 

 מסדר היום. הנושא יורד –דשא זיו 
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מירב   –נושא אזרחים ותיקים ברשויות מקומיות  ליועצת    -אישור כתב מינוי   .9

 .ר אורלי דביר"תירם במקום ד

 

, בשל סיום עבודתה של אורלי דביר וכניסתה לתפקיד של מירב תירם  –  דני ביתן

 .נושא אזרחים ותיקיםל יש למנות את מירב כיועצת 

 

 : החלטה

 .ותיקיםמאושר פה אחד למנות את מירב תירם כיועצת לנושא אזרחים 

 

ר "מירב תירם כדירקטורית בהנהלת עמותת זמארין במקום ד'  אישור מינוי גב .10

 .אורלי דביר

 

יש ,  בשל סיום עבודתה של אורלי דביר וכניסתה לתפקיד של מירב תירם  –זיו דשא  

 . למנות את מירב כדירקטורית בעמותת זמארין

 

 : החלטה

לאישור בהנהלת זמארין בכפוף    יתכדירקטורמאושר פה אחד למנות את מירב תירם  

 במשרד הפנים.  עדה למינוי דירקטורים ווה

 

 .אילן סלע –מינוי נציג לאיגוד ערים וטרינרי שומרון  .11

 

 . מבקש למנות את אילן סלע כנציג המועצה באיגוד ערים וטרינרי שומרון  –זיו דשא  

 

 : החלטה

 . המועצה באיגוד ערים וטרינרי שומרוןמאושר פה אחד למנות את אילן סלע כנציג 

 

 .  2/2021ח רבעוני "דו .12

 

 .הנתונים הכספיים וצגיםמ  –אבי הוסמן 

 

 .  3/2021ח רבעוני "דו .13

 

 .הנתונים הכספיים מוצגים  –אבי הוסמן 
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 . 2022תמיכות  .14

 

 . 2022מציג את התמיכות לעמותות השונות לשנת  –דני ביתן 

 

 : החלטה

 . מאושר פה אחד התמיכות לעמותות כפי שהוצגו

 

 זיו דשא יוצא מחדר הישיבות  •

 

 . חידוש מינוי דירקטורים לתאגיד המים והביוב מעיינות העמקים .15

 

ח מיכל לוי  " ל התאגיד יש לחדש את מינוייה של רו" בהתאם להמלצת מנכ  -דני ביתן  

בתאגיד המים מעיינות העמקים ולחדש את ההמלצה על מינויו    יתחברוני כדירקטור

 .המועצה מאיר ליאני של חבר

 

 : החלטה

ח מיכל לוי חברוני וחבר המועצה מאיר ליאני כנציגי המועצה "הבקשה למנות את רו 

 ת פה אחד. מאושר בתאגיד המים והביוב מעיינות העמקים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשם: דני ביתן 

 זיו דשא                          דני ביתן                                                                                                                           

 ראש המועצה                   מזכיר המועצה                                         

 י המועצה העתק: חבר

 נוכחים           

 מחוז חיפה, משרד הפנים            

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


