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     36מס' מליאה  פרוטוקול

 16:30בשעה:  22/05/2022אשר התקיימה ביום ראשון 

 במועצה 

 : משתתפים 

 חברי מליאת המועצה:
 אלי ברכה, ראש המועצה

 מאיר דור, סגן ראש המועצה 
 

 הגיע/ה יישוב   חבר/ה מליאה 

 + אודים  תמנה שמאלי 

 - ארסוף קדם   מנהיים דני 

 - ארסוף  שוקי ארליך 

 + בית יהושע  סלע  צילי

 + בני ציון   אורלי עמיר 

 + בצרה מירב קורן  

 + תל יצחק פבלו לם 

 - געש ברק בן אריה 

  + חרוצים  אנדי וולף
  יקום 

 + כפר נטר   שרון רומם 

 + רשפון  גילי בן יקר 

 - גליל ים   בן הטה

 

 מוזמנים: 

 המועצה  מזכ"להילה טרייבר ,
 :  לא הגיעו

 וי  ל-י ינסקעדי סדעו"ד 
 רון רותם, משקיף 

 המועצה   קוב, מבקרתאורלי רזני
   אולגה ששקיס, גזברית המועצה

 
 על סדר היום: 

 אישור פרוטוקולים   .1
 תב"רים  .2
 משלחת נוער לגרמניה  .3
 הסרת שמות רחובות בבצרה  –ועדת שמות  .4
 2022ועדת תמיכות  .5
 דכונים  ע .6
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עדכון מדיניות ם הנושא: וסדר הימ סרהו 35ליאה מס' מכי בעדכנה כ"לית המועצה מז

ם סיימה לגבש את ן בישיבה זו, מאחר והמועצה טרהנושא לא עולה לדיו. הרוכלות

לעומק  בחנות שעדיין נ ,האכיפה  בתחום בעיקר  ,יות משפטיותרכבוהמדיניות, לאור מו

עלה שוב לסדר היום של שהתהליך יושלם, הנושא ילאחר גורמים השונים. מול ה

 המליאה. 

 

 :  וליםפרוטוקאישור . 1

 : הצעת החלטה

   33,34,35לאשר את פרוטוקולים 

 הצבעה: 

 פה אחד  

 החלטה: 

  צעת ההחלטה לאשר את ה

  :"ריםתב. 2
 650בסך קיץ ב"ר שיפוצי הבירה כי תוהס ב"ריםהציגה את התמזכ"לית המועצה 

"ח מיתרה שנותרה אש 150, ו (897) דשהתב"ר החאש"ח של  500מורכב מ  ש"חא
 הושלמו זה מכבר. בו עבודות שה כיתות וספרייה בי"ס חוב"ב(, תכנון -) 772ב"ר בת

 
תוכניות  עם יועץ תנועה שיבחן את ית שנת( הוא עבור התקשרות 898) השני התב"ר

, המשפיעות לתכנון ובנייה הלוועד גרת בקשות להיתרי בנייהוגשות במסעה שמהתנו

 התנועה. על הסדרי 

 

 

 :  הגרמנינוער משלחת . 3

ים  של ערא שיתוף הפעולה עצה הסבירה כי בהמשך להצגת נושמזכ"לית המו

כה המועצה המשיהכולל , 30במליאה מס'  בגרמניהש  Stockdstatעם תאומות 

גוף בישראל שלא נמצא לאחר  .נוערת ופות במימון משלחפתרונות להשתתלחפש 

  8,000ועצה להעביר למלהשתתף ו Stockdstatעיריית כימה הס, במימון שישתתף

 .  סמליים מי הורים תשלוגם ו יגב שמתוכם ,אש"ח 70 -כ העלות של הפעילותסך יורו. 

קריים את הנושאים העי מישראל וגרמניה ת והנעריםהנערויבחרו , פי התוכנית על

 קיימות, חדשנות, מנהיגות וכו'..  פעילותם: תתמקד  בהם

 -גיע לישראל, ובגרמניה תמשלחת הנוער מ 30/07-07/08/2022ת הזמנים: לוחו

 מהארץ לגרמניה.  המשלחת תצא  –  14/08-21/08/2022

 . נציגים מהמועצה  3-4כ של לשם ניה, יתקיים סיור מקדים ער לגרמלפני נסיעת הנו
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 שמות:  ועדת . 4

בלה פנייה ממשרד הפנים לבדיקת ציינה כי לאחר שהמועצה קיזכ"לית המועצה מ

ישוביי המועצה, נעשתה פנייה יזומה לכל  לכבות בשל שמות הרחו תקינותם

 זאת. הישובים, על מנת שיבדקו  

רחובות שאינם קיימים  של שני שמות ישנם ן כי  חיהבבצרה של  הוועד המקומי

 במציאות. 

  ובו , חלק בלתי נפרד ממנוהמצורף לפרוטוקול זה ומהווה ות ועדת השמפרוטוקול  

 קפת.  רה, ורחוב רצ: רחוב בלבטל את שמות הרחובות הבקשה אושרה

 

 הצעת החלטה: 

 צרה. : רחוב בצרה ורחוב רקפת בבהרחובות לבטל את שמות

 בעה:  צה

 פה אחד  

 החלטה: 

 ת ההחלטה. ר את הצעלאש

 

 :  2022יכות ועדת תמ. 5 

ה  דת התמיכות המצורף לפרוטוקול זמזכ"לית המועצה הציגה את פרוטוקול וע

ל הבקשות שהוגשו על פי ת דנה בכוועדת התמיכ ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

בחלק  סריםר אותן בכפוף להשלמת כל המסמכים החהחליטה לאש, והנוהל שפורסם

 מן הבקשות. 

 

 הצעת החלטה: 

   2022לאשר את ועדת התמיכות לשנת 

 הצבעה:  

 פה אחד  

 לטה: הח

   לאשר את הצעת ההחלטה 
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 עדכונים: . 6

משרד י הדעות של המועצה עם וקחיל התעצמו, לאחרונהכי דכן עעצה וראש המ

 . שתיותהתחבורה בנושא ת

מאחר  ,גבין אודים לפולגשר הולכי הרגל הסדרת היתה בנושא  הראשונההמחלוקת 

 . נחל פולגללכיוון אודים במקום  זינוקכי הוא נקבע של הגשר  הניקוזבתוכניות ו

  יםהנתיבים המהיר ספת יש החוף והובמסגרת העבודות שמתבצעות בכב ,המשךב

שיצמצם את הרעש  שיוקם קיר אקוסטי ו המועצה ואודים ביקש נתיבי ישראל, על ידי

מצריך שאינו  הצפויעל סף הרעש ביש. פנייה זו סורבה לאחר שהוצגו נתונים מהכ

 .  מאודים לכביש החוף המסוכנת היציאה הסדרתל ם לגבי הבקשהכך גה כזו. הקמ

גשר כי במסגרת עבודות לחיזוק ה, במקר ,נודע למועצהבימים האחרונים,   ולבסוף,

תיב אחד לכל כיוון  ז לנ : שני נתיבים יסגרו והתנועה תתנקישונו הסדרי התנועהולג, פ

 .  נולמוללא כל תיאום וזאת   – אודים דרךמחדש גם התנועה תנותב וכי 

 ך את התנגדות המועצה למהלכיםכורלאחרונה נשמעו אמירות כי המשרד , בנוסף

 ם.  ם כגון שבילי אופנייות אחרישלהם בתקצוב במקומ

ה לצרכים דחופה עם נתיבי ישראל שתנסה לתת מענ  סוכם כי תתקיים פגישה

  שהועלו. 

 

 

      ן חזרעות ה: שמר

 17:45הישיבה הסתיימה בשעה:  

 

 

 

 

 אלי ברכה, 

  ראש המועצה


