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תרמ"ג 3881

mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

ג' אדר ,תשע"ח 81 ,פברואר8181 ,
סימוכין186418 :

פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 21/8
מישיבה שהתקיימה ביום ראשון ,כ''ו שבט תשע"ח 88.8.8181 ,בשעה  81:01בבית המתנדב.
רח' חיים לוי.
ראש המועצה
מאיר דהן
משתתפים:
סגן ומ"מ ראש המועצה
יגאל עובדיה
חברת מועצה
שירי בן שמעון
חברת מועצה
אופירה מור
חבר מועצה
אהוד אביר לב
סגן ראש המועצה
יצחק פסטרנק
חברת מועצה
יערה ישורון
חבר מועצה
גבריאל גאון
חסרים:

חנוך פרקל
שמואל משולם
אבנר דבש

-

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

נוכחים:

זהבית דרויש
עו"ד ענת צדוק
רו"ח איל תנעמי

-

גזבר המועצה
יועמ"ש
מבקר המועצה

סדר יום:
 ./פתיחת תב"ר  – 681ביצוע שביל אופניים עוטף קרית חינוך מזרחי בסך .₪ 811,111
מקורות מימון :משרד התחבורה –  864אש"ח ,קרנות המועצה 16 -אש"ח.
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה
ב .הרשאת משרד התחבורה למימון הפרויקט
 .2הנחת פרוטוקולים של ועדת הנחות בארנונה  118181ו 618181-על שולחן המועצה.
רצ"ב :פרוטוקולים של ועדת הנחות  118181ו618181 -
 .3פתיחת חשבון יעודי בבנק דקסיה  -בהתאם להנחיות מפעל הפיס ,הרשות יכולה לקבל
החלטת מועצה כללית המאשרת פתיחת חשבון בנק לכל מענק של מפעל הפיס בשנתיים
הקרובות .לשם כך מתבקשת מליאת המועצה לקבל החלטה בנוסח הבא:
"המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים ,8181-8186
לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס .יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק
נפרד בבנק דקסיה ישראל".
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ג' אדר ,תשע"ח 81 ,פברואר8181 ,
סימוכין186418 :
 .4אישור מליאת המועצה לבקשות הקניית רכוש ציבורי עבור  6חלקות.
רצ"ב:
א .מכתב בקשה מפורט של יועמ"ש
 .5פתיחת תב"ר – 688עדכון ושדרוג תקשוב בתי ספר בסך  868אש"ח.
מקורות מימון :משרד החינוך –  848אש"ח ,קרנות המועצה 01 -אש"ח.
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מנהלת מח' החינוך
ב .הרשאת משרד החינוך
 .6אישור הארכת שירות לעובד בן חמו יוסף בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים
.618186
רצ"ב:
א .אישור ראש המועצה להמלצת הועדה להארכת שירות
ב .חוזר מנכ"ל 618186
 .7פתיחת תב"ר  - 686שדרוג מתקנים בגן אידית בסך  11אש"ח .
מקורות מימון :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מנהל מח' ביטחון
 .8פתיחת תב"ר  - 688ציוד משלים לחרום בסך  61אש"ח.
מקורות מימון :משרד הפנים
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מנהל מח' ביטחון
ב .התחייבות משרד הפנים לערכת חילוץ והצלה
ג .התחייבות משרד הפנים לשדרוג מחסן חירום
ד .התחייבות משרד הפנים לאבזור מרכז הפעלה
 .9פתיחת תב"ר  - 680פארק אקולוגי  -פיס ירוק בסך  8,111אש"ח
מקורות מימון :מפעל הפיס
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר כולל אישור מפעל הפיס
 ./1הענקת שמות למקומות ציבוריים – ספריות בתי ספר ,גן ציבורי ,כיכרות ורחובות:
א .הענקת שם לרחוב בתוכנית זמ ( 884ליד רחוב הכנסת אורחים)
ב .הענקת שמות לחמישה רחובות באיזור התעסוקה החדש – תוכנית זמ 84418
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סימוכין186418 :
ג .הענקת שמות לשלושה רחובות במתחם תוכנית 8401018
ד .הענקת שם לפארק בשכונת בר לב בצומת הרחובות מילכה וולפסון ורפאל סויסה
ה .הנצחת אלכס בראף ז"ל
ו .הענקת שם לכיכר בצומת הרחובות :השוטרים ושד' אליהו
ז .הענקת שם לכיכר בשכונת בר לב בצומת הרחובות רפאל סויסה ומשה הרשקוביץ
ח .הענקת שם לרחוב בין כיכר מזרחית בשד' רפאל סויסה ועד נחל השלושה
ט .הענקת שם לספריה בבי"ס אורבך
י .בקשה להנצחה בספריה בבי"ס בורג
יא .הענקת שם לאולם הספורט במתחם החינוך ע"ש רבין
 .//אישור הקצאה לעמותת מתפללי בית הכנסת הגדול להקמה והפעלת בית כנסת.
רצ"ב:
ג .חוות דעת יועמ"ש
ד .טיוטת הסכם
מהלך הישיבה
עפ"י תיקון לצו המועצות המקומיות(א) ,התשי"א 8611-שפורסם ב 4.0.8184-יש להקליט
את כל ישיבות המועצה בנוסף לרישום הפרוטוקול .הפרוטוקולים וההקלטות של ישיבות
המועצה מפורסמים כנדרש בחוק באתר האינטרנט של המועצה.
מאיר דהן :ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המנין .818181
 ./פתיחת תב"ר  – 681ביצוע שביל אופניים עוטף קרית חינוך מזרחי בסך .₪ 811,111
מקורות מימון :משרד התחבורה –  864אש"ח ,קרנות המועצה 16 -אש"ח.
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  – 9/1ביצוע שביל אופניים עוטף קרית חינוך מזרחי
בסך  .₪ 281,111מקורות מימון :משרד התחבורה –  /96אש"ח ,קרנות המועצה-
 84אש"ח.
 .2הנחת פרוטוקולים של ועדת הנחות בארנונה  118181ו 618181-על שולחן המועצה.
הונחו פרוטוקולים של ועדת הנחות  7121/7ו9121/7 -
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 .3פתיחת חשבון יעודי בבנק דקסיה  -בהתאם להנחיות מפעל הפיס ,הרשות יכולה לקבל
החלטת מועצה כללית המאשרת פתיחת חשבון בנק לכל מענק של מפעל הפיס בשנתיים
הקרובות .לשם כך מתבקשת מליאת המועצה לקבל החלטה בנוסח הבא:
"המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים ,8181-8186
לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס .יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק
נפרד בבנק דקסיה ישראל".
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה" :המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים
 ,21/8-21/9לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס .יובהר כי לכל פרויקט כאמור
ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל".
 .4אישור מליאת המועצה לבקשות הקניית רכוש ציבורי עבור  6חלקות.
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :המועצה מאשר הקניית רכוש ציבורי עבור  4חלקות כמפורט בבקשה
המצורפת.
 .5פתיחת תב"ר – 688עדכון ושדרוג תקשוב בתי ספר בסך  868אש"ח.
מקורות מימון :משרד החינוך –  848אש"ח ,קרנות המועצה 01 -אש"ח.
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  – 9//עדכון ושדרוג תקשוב בתי ספר בסך  /92אש"ח.
מקורות מימון :משרד החינוך –  /62אש"ח ,קרנות המועצה 31 -אש"ח.
 .6אישור הארכת שירות לעובד בן חמו יוסף בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים
.618186
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :מאושרת הארכת שירות לעובד בן חמו יוסף בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל
משרד הפנים .4121/4
 .7פתיחת תב"ר  - 686שדרוג מתקנים בגן אידית בסך  11אש"ח .
מקורות מימון :קרנות המועצה
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  – 9/4שדרוג מתקנים בגן אידית בסך  51אש"ח.
מקורות מימון :קרנות המועצה
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סימוכין186418 :
 .8פתיחת תב"ר  - 688ציוד משלים לחרום בסך  61אש"ח .מקורות מימון :משרד הפנים
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  – 9/2ציוד משלים לחרום בסך  45אש"ח .מקורות
מימון :משרד הפנים
 .9פתיחת תב"ר  - 680פארק אקולוגי  -פיס ירוק בסך  8,111אש"ח.
מקורות מימון :מפעל הפיס
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  – 9/3פארק אקולוגי  -פיס ירוק בסך  2,511אש"ח.
מקורות מימון :מפעל הפיס
 .//אישור הקצאה לעמותת מתפללי בית הכנסת הגדול להקמה והפעלת בית כנסת.
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :מאושרת הקצאה לעמותת מתפללי בית הכנסת הגדול להקמה והפעלת
בית כנסת
יגאל עובדיה נאלץ עקב סיבות אישיות לעזוב את הישיבה.
 ./1הענקת שמות למקומות ציבוריים – ספריות בתי ספר ,גן ציבורי ,כיכרות ורחובות:
מאיר דהן :על פי צו המועצות המקומיות" ,מקום ציבורי" לצורך הענקת שם הינו :דרך ,רחוב,
סמטה ,כיכר ,שכונה ,מבנה ציבור ,גן ציבורי ,ספריה ,או חלק מהם .רצ"ב חוות דעת
היועמ"ש בנושא.
א .הענקת שם לרחוב בתוכנית זמ( 8841ליד רחוב הכנסת אורחים).
יערה ישורון :הצעתי היא – צפיה גורן על שם רעיתו של הרב גורן.
גבריאל גאון :הצעתי היא – החקלאי
מאיר דהן :ההצעה שלי היא לקרוא את שם הרחוב "מבצע יכין" – שנקרא גם עליה ג' ,ובו
עלו לארץ כ 811,111 -מיהודי מרוקו בין השנים  8648-8646ובהם גם קבוצה משמעותית
שהגיעה למזכרת בתיה.
הצבעה :בעד – 4
נמנע – 8 :יערה ישורון
החלטה :הרחוב במתחם תכנית זמ 2261ליד הכנסת אורחים יקרא על שם "מבצע יכין"
(רחובות  34445בתרשים המצורף)
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ב .הענקת שמות לחמישה רחובות באזור התעסוקה החדש – תוכנית זמ818441
מאיר דהן :אני מציע שהשמות ישמרו את המוטיב החקלאי של המושבה :הבציר ,האסיף,
המסיק ,הקטיף והקציר.
הצבעה :בעד – 4
נמנע – 8 :יערה ישורון
החלטה :חמשת הרחובות באזור התעסוקה החדש – תוכנית זמ/12661יקראו (בהתאמה
לתרשים המצורף) :רחוב מס'  – /הבציר ,רחוב מס'  - 2האסיף ,רחוב מס' – 3
הקציר ,רחוב מס'  - 4הקטיף ,רחוב מס'  - 5המסיק.
ג .הענקת שמות לשלושה רחובות במתחם תכנית זמ81018401
מאיר דהן :אני מציע גם כאן שהשמות ישמרו את המוטיב החקלאי של המושבה :דרך היין,
שביל התפוזים ,כפות התמרים.
הצבעה :בעד – 1
נמנע – 8 :יערה ישורון ,גבריאל גאון
החלטה :שלושת הרחובות במתחם תכנית זמ /1312631יקראו (בהתאמה לתרשים
המצורף) :רחוב מס'  - /44דרך היין ,רחוב מס'  - 2שביל התפוזים ,רחוב מס' - 3
כפות התמרים.
ד .הענקת שם לפארק בשכונת בר לב בצומת הרחובות מלכה וולפסון ורפאל סויסה.
יערה ישורון :אני מציעה את השם פארק האימהות שיבוא כתחליף לשם הרחוב הראשי של
השכונה ששמו שונה.
מאיר דהן :אנחנו נשמור כאן על מתן שם של אישה .המועצה קיבלה בקשה לפני מספר שנים
מבנה של סופרת הילדים דבורה עומר להנצחת שמה במושבה .דבורה ,היא בתה של לאה
ליפשיץ (שרשבסקי) בת המושבה שנהרגה בפעילות צבאית.
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :הפארק בצומת הרחובות רפאל סויסה ומלכה וולפסון בשכונת בר לב יקרא
על שם הסופרת דבורה עומר ז"ל.
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ג' אדר ,תשע"ח 81 ,פברואר8181 ,
סימוכין186418 :
ה .הנצחת אלכס בראף ז"ל
מאיר דהן :בהתאם לבקשת משפחתו והמלצת מנהלת המוזיאון אני מבקש לקרוא את רפת
הכלים החקלאיים במתחם המוזיאון בסמוך לרחוב החיטה בשם" :אדם ועמלו" –
תערוכת קבע של כלים חקלאיים מהאוסף הפרטי של אלכס בראף ז"ל ,מתנדב ,יקיר
המושבה.
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :מבנה רפת הכלים החקלאיים במתחם המוזיאון בסמוך לרחוב החיטה יקרא
בשם :בשם" :אדם ועמלו" – תערוכת קבע של כלים חקלאיים מהאוסף הפרטי של
אלכס בראף ז"ל ,מתנדב ,יקיר המושבה.
ו .הענקת שם לכיכר בצומת הרחובות :השוטרים ושד' אליהו
מאיר דהן :התקבל מכתב בקשה מבני משפחתו של ד"ר פרץ טור שלום ז"ל שהיה רופא
המושבה .הצעתי היא לקרוא את הכיכר בצומת רחוב השוטרים ורחוב שד' אליהו על שמו.
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :הכיכר בצומת רחוב השוטרים ורחוב שד' אליהו תקרא " כיכר הרופא" על
שמו של ד"ר פרץ טור שלום ז"ל
ז .שינוי שם לכיכר בשכונת בר לב בצומת הרחובות רפאל סויסה ומשה הרשקוביץ
מאיר דהן :אני מציע במקום השם "נעמי" את השם "כיכר האיכר" שישמר את אופייה
החקלאי של המושבה ויתאים גם לעיצוב הכיכר שבה מוצבים כלים חקלאיים שנתרמו על
ידי האיכר אבינועם ארקין.
הצבעה :בעד – 4
נגד – 8 :יערה ישורון
החלטה :הכיכר בשכונת בר לב בצומת הרחובות רפאל סויסה ומשה הרשקוביץ תקרא
"כיכר האיכר".
ח .הענקת שם לרחוב בין כיכר מזרחית בשד' רפאל סויסה ועד נחל השלושה
גבריאל גאון :הצעתי היא לקרוא את שם הרחוב "רחוב הגיבורות"
מאיר דהן :התקבל מכתב בקשה מבני משפחתה של שרה טולדנו ז"ל מבנות הישוב .שמות
הרחובות בשכונת בר לב הם על שמות נשים לפי מתחמים וחלק משמות הרחובות נקרא
על שמות נשים מהמושבה .הצעתי היא לקרוא לרחוב שנמצא מזרחית למגרש הכדורגל
בין הכיכר המזרחית של רחוב רפאל סויסה ודרומה עד הגשר שיוקם על נחל השלושה
בשם שרה טולדנו.
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הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :הרחוב מזרחית למגרש הכדורגל בין הכיכר המזרחית של רחוב רפאל סויסה
ודרומה עד הגשר שעל נחל השלושה יקרא על שם שרה טולדנו.
ט .הענקת שם לספריה בבי"ס אורבך
מאיר דהן :הצעתי היא לקרוא את שם הספריה על שמו של סרן ליאון (יוני) שמוכר ז"ל בן
יונה וליפא ,שנפל בקרב ב 6.1.8114 -ט"ו באב תשס"ו במלחמת לבנון השניה בכפר
דאבל .המשפחה הודיעה שהיא תורמת  81אש"ח לספריית בי"ס.
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :ספרית בי"ס אורבך תיקרא ע"ש סרן ליאון (יוני) שמוכר ז"ל
י .בקשה להנצחה בספריה בבי"ס בורג
מאיר דהן :התקבלה בקשה ממשפחת ורצברגר להעניק את שמם של ההורים יפה ואליהו
ורצברגר ז"ל לספריה בבי"ס בורג .רצ"ב מכתב הבקשה של המשפחה בה מפורטים
הפרטים .בני הזוג ורצברגר נוכחים כאן בישיבה והם גם הודיעו על תרומה של  11אש"ח
לביה"ס.
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :ספרית בי"ס בורג תיקרא ע"ש יפה ואליהו ורצברגר ז"ל.
יא .הענקת שם לאולם הספורט במתחם החינוך ע"ש רבין
מאיר דהן :אני מציע לקרוא את האולם על שם אל"מ ניר פרס ז"ל תושב המושבה .בעל עבר
במערכת הביטחון.
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :אולם הספורט במתחם החינוך ע"ש רבין יקרא ע"ש אל"מ ניר פרס ז"ל

הישיבה ננעלה (בשעה )81:11
ירון טמיר – מזכיר המועצה

_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
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