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 91/1 – 61מליאה מספר   תפרוטוקול ישיב
 

 בחדר הישיבות. טתשע" טבתב כ"ד 1.1.19 -ה שלישיביום  התקיימה
 

 ראש המועצה                        זיו דשאמר  משתתפים: 

 מ.מ. וסגן ראש המועצה מאיר ואנונומר  

 חבר מועצה                          בועז יגרמר  

 בר מועצהח מר אריה פולק 

 חבר מועצה ברונר יהודהמר  

 חבר מועצה                            מאיר ליאנימר  

 חבר מועצה                     ברנס דודומר  

 חברת מועצה לאופר משכיתגב'  

 חברת מועצה פנינה סלומוןגב'  

 חבר מועצה מר צחי ברוך 

 חבר מועצה אלי אבוטבולמר  

 מועצה תחבר                          ילייגב' קרן א 

 חברת מועצה צילה רשףגב'  

   

 מר דני ביתן נוכחים:

 עו"ד יוסי ברזלי

 מזכיר המועצה

 יועמ"ש

 גזבר המועצה אבי הוסמןמר  

 מהנדס המועצה ישראל בן ישראל מר 

 מבקרת המועצה עו"ד הילה כהן 

   

 

 

 זכר נפטרים  •

 דיווחי ראש המועצה. •

 

 

 הצעות לסדר יום:

 מר מאיר ליאני. -נציג לעמותת הגדעונים בועדת שימור אתרים  .א

 דיון בדבר ההוצאות הכספיות למאבק הרחקת אסדת הגז.  .ב

 תשתיות ונקיון בשכונות רמת צבי והגורן. .ג
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 סדר יום:

 ₪. 1,167,000-ל₪  550,000 -מ 1601הגדלת תב"ר  .1

הסדרת צומת פינלס, ₪,  800,000 -ל₪  200,000 -מ 1600הגדלת תב"ר  .2

 במימון משרד התחבורה. 70%תרע"ב, הרצל, מייסדים, 

 להנגשה פרטנית בתיכון המושבה.₪  363,000ע"ס  1820אישור תב"ר  .3

 אישור ועדות מועצה. .4

 .2018חצי שנתי  ידו"ח כספ -דיווח  .5

 .2017מבוקר לשנת דו"ח כספי  -דיווח  .6

 באמצעות רוטרי. ₪  35,000השתתפות במתן מלגות לשנת תשע"ט בסך  .7

 אישור מינוי נציגי מועצה בעמותת זמארין. .8

אשרור בחירתה של גב' שמרית נוטמן כחברת דירקטוריון מקרב הציבור   .9

 זמארין.בעמותת 

 תיכון המושבה. –עדכון מורשי חתימה  .10
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 31.12.18 – 1.12.18ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 

 נכטיגל גלינה, חייט בנימין, אשכנזי יהושע, פרידמן יעקב, טוקר שלמה, 

 סיידוף שושנה, זמיר כרמלה, נחום יהודה, עובדיה אסתר, אברהמס סופיה, בנימין שרה.

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

 

 הערות לפרוטוקול:

 .23/18אין הערות לפרוטוקול 

 

 * דיווחי ראש המועצה

 

פורום ראשי רשויות התכנס מתוך מטרה לגבש פעולות  –בק הגז אמ •

נוספות להובלת המאבק. עבודת הנחת צנרת נמשכת בחגית ובדיקות של 

תר יע נעשה בהתאם לתוואי המאושר בהומ.א. חוף הכרמל עולה כי הביצ

הבניה. עם זאת המחאה הציבורית נמשכת סביב עבודת אלו. קבינט הגז 

ח שפך, איגוד ערים פנה לחי"ל לטובת "בעניין דו רממתין להצעות מחי

הצעת מחיר. הבהרנו לאיגוד את המחלוקת שלנו על בסיס נתוני הבדיקה 

  ור נשכרה על ידי האיגוד והחלה בפעילות ניטור.טהמבוקשים. ניידת ני

התקיים  באמצע ינואר אמור להגיע הציוד לטובת עמדות ניטור קבועות.

 ידיווחתי עליו בפרסום לציבור פרט לאנש 5 שיתוף ציבור בנושא תנ"ס

 נוספים. צלול, איגוד ערים וגופים  ,משומרי הבית םהקבינט היו נציגי

די הציבור וגופים נוספים שעל יהדיון היה עניני והועלו נקודות רבות על 

 ן ממתינים למענה. יחלקם אנחנו עדי

 

ון יעקב, רכבזהפעלתו התקדמות רבה בכל הקשור למניעת  ישנה –הוסטל  •

נונו על פועלו המסור אמ"מ וסגן ראש המועצה מאיר ולמבקש להודות 

   בטיפול בנושא זה ולחברי וועד הפעולה של התושבים.

 

בפגישת עבודה תקופתית   –פעילות משטרה, סיירת אבטחה ונתוני פשיעה  •

של ראש המועצה וקב"ט הרשות עם מפקד התחנה וצוות התחנה, מפקד 

  30.11.18 -ה וני הפשיעה וציין כי מתחילת השנה ועדתנהתחנה דווח על 

בעבירות פשיעת רכוש )התפרצויות  10% -כ קיימת ירידה ממוצעת של

וגניבות רכב(, בדגש על עבירת ההתפרצות  ים, לעסקיםרכבל ,לדירה

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.  26% -כ ירידה של נהלדירה שם יש

המשך המגמה של ירידה במספר  לע ודווחמטרדי רעש בירידה ישנה גם 

 .אזורים בהם היו תאונות דרכיםהדרכים עם נפגעים וכן מיקוד התאונות 

בעצור, שימוש  עצירההגברת אכיפה מצד שוטרי התחנה )עבירות אי  ישנה

. מפקד ת ישראלעברו גם על ידי דוברות משטרובניידים ועוד(. הנתונים ה

ירת האבטחה ותרומתה וכן את יס שיתוףהתחנה ציין את הפעילות הטובה ב

 יח' המתנדבים. פעילות 
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שנים השבוע. לצערנו  100הייתה אמורה להגיע לגיל  בנימין ז"לשרה גב'  •

הוזמנה לטקס בנימין גברת . עולמה בשבת האחרונהבית הלכה לגב' בנימין 

כאות כבוד והערכה  .ר להתקיים היוםוהוקרה במליאת המועצה שהיה אמ

 ברוך. יהיה זכרה  תעודה, החתמשפתוענק ל

 

הועברו כל כיתות  ,עבודות הצבת הקרוואנים מתקדמת מאוד - קשתבי"ס  •

נוכל להתקדם ששר בוועדת מכרזים כך והצבת מבנה השרותים א הלימוד,

 להשלמת פרויקט חשוב זה. 

 

מול  פועליםהמועצה בוחנת מספר יועצים לליווי הנושא, כמו כן  – תיכון •

 3.5-4 -קף של כיבהפיתוח  להלוואתתב"ר לישור אל לקבמשרד הפנים 

 המבנה. ה והרחבתלהשלמ₪ מליון 

 

הצורך הליך השיקום התארך בשל  - מעקות בדרך בן גוריון המערבית •

עבודה החלה על  ,חברות הביטוח. הזמנת עבודה אושרהמהשיפוי לקבל את 

 . עהמדרכה ובימים הקרובים תחל עבודה על המעקה שנפג

 

והתקנה  זוקה חורף )הסרה, אחסוןנבחנה עלות תח –ת ולצלתחזוקת ה •

הצללות מתחמי הצללות ) 16-ל₪  80,000 -מדת בכאנעלות ה  מחדש(

שוטף. כל זאת מהתקציב ה חלומות(בשכונת מפרש ואתרים גדולים כגון 

 לא כולל הצללות פגודה דוגמת זו המותקנת בבית ספר יעב"ץהסכום הנ"ל 

מסכום זה לאתרים  אפשרות להקצות חלקה חן. תבבשל מורכבות ההצללה

 ,סעיף הסרה כלולקריטיים, כמו כן במכרזים הבאים תבחן האפשרות ל

מהנדס המועצה ציין שפעולות הסרה והתקנה מחדש  והתקנה. אחסון

 . קחת בחשבון סוגיה זועלולות לפגוע באיכות היריעות ויש ל

 

ערב מסורתי בר בודמ – מסורתי המוקדש כולו לזכויות האדם המיוחד ארוע •

שנה בהובלת מחלקת החינוך. באולם מלא עד אפס מקום  15תקיים מעל המ

בעלי בו שולבו גם ילדים  הופיע הרכב תסמותק בניצוחו של ישראל כסיף

תודה למחלקת החינוך על  רבות. צרכים מיוחדים. בערב נאספו תרומות

   הובלת מיזם ומפעל קהילתי חשוב זה במשך שנים רבות.
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עומד בפנינו נושא חשוב הקשור לטיפול בטענות על זיהום  -קמיני עץ  •

וצאה מהסקת בתים בעץ. זהו נושא שעלינו ללמוד יר ומטרדי ריח כתוהאו

כמערכת מוניציפאלית במטרה לבחון דרכי טיפול והתמודדות הן ברמה 

והן ברמה חקיקתית. ישנה קבוצת תושבים פעילה ואכפתית  ההסברתית

 .ואני מניח שנוכל לקדם יחד את הנושא ,נושא חשוב זה לסדר היום הלהמע

באמצעות ממשיכים ללמוד את הנושא אנחנו ונערכו בעבר שתי פגישות 

 . הבסיס החוקי והתקניםכמו גם לימוד ישובים אחרים, 

 

בנוגע לפנייתו של חבר המועצה אלי אבוטבול.   – םהסכמים קואליציוניי •

ההסכם שנעשה בין סיעת חי לסיעת למען  .בדקנו לעומק את הנושא

וק א לח45מהנושאים המפורטים בסעיף המושבה אינו כולל אף אחד 

אבוטבול אלי חבר המועצה הרשויות המקומיות בחירות. הפרשנות שנתן 

וות חב. אני מגובה הנכונ העל ידינו מכל וכל ואינ תלכוונת ההסכם נדחי

עם זאת, על מנת שחברי ד חידעת משפטית של עו"ד המלווה את הסיעה. 

המסמך למזכיר המועצה על  הועברלהסכם,  המועצה והציבור יהיו מיודעים

 חברי המועצה וכן באתר המועצה.לשאר ת שיפיץ אותו מנ

 

יבדוק של המועצה היועץ המשפטי מבקש שמדובר בחוות דעת חיצונית,  –אלי אבוטבול 

רואים בחומרה את ברי המועצה. חמחוות הדעת היות וההסכם הקואליציוני הוסתר את 

של היועמ"ש של המועצה. רק חוות דעת של  הסתרת המידע ושהחומר לא עבר ליועמ"ש

 .המועצה קובעת

 לדעת מה סוכם.מבקשת  –פנינה סלומון 

 ?יש למועצה יועץ משפטי איך מוציאים ליועץ חיצוני –מאיר ליאני 

, המועצה לא נדרשה חוות דעת ההיועצת המשפטית שליוותה את הסיעה נתנ –זיו דשא 

 .לשלם עבור חוות דעת זו, שולם מכספי

 ה לא סופר את היועץ המשפטי של המועצה. לא ברור למה את –ול באלי אבוט

 אני מבקשת שתיתן ליוסי לדבר.  –צילה רשף 
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 הצעות לסדר:

 

 חבר המועצה מאיר ליאני - עמותת גדעונים .א

 

רלי מהמורשת של המושבה זכרון יעקב. ונים הינה חלק אינטגעדעמותת הג -מאיר ליאני 

ורות בועדה לשימור אתרים. כמו כן מבקש לה בקש לצרף את נציג העמותה כנציג ציבורא

 .2018לעמותה להגיש לחברי המועצה דו"ח ביצוע על פעילותה בשנת 

 

 החלטה:

 .להוסיף את הנושא לסדר היוםפה אחד מוסכם 

 

שיבות שבצירוף חבר עמותה לועדת שימור. מבקש נציג הח תא מפרט - מאיר ליאני

 המועצה שיהיה חבר בעמותה.מ

טל גולדשטיין. חיליק לייטנר מגיע  ,בועדת שימור ת הגדעונים יש נציגמותלע –זיו דשא 

המועצה מקיימת שת"פ עם עמותת הגדעונים. כל חבר  מעת לעת.ועדת שימור לישיבות 

 .מותה לקבלת פרטיםעהמליאה מוזמן לפנות למנהלי 

 

 מסדר היום. תיורדההצעה לאור תשובת ראש המועצה 

 

 מאיר ליאני –מאבק להרחקת אסדת הגז  .ב

 

המועצה בישיבת הוצאות המועצה במאבק להרחקת האסדה מסתכמות לפי דברי ראש 

 מבדיקה שקיימתי לא מצאתי לכך אסמכתאות. ₪ 350,000-ב  11.12.18המועצה מיום 

 

 .2018-2016ות לשנת ן פרוט הוצאויאבקש להביא לד .א

 חות וסקרים."אבקש לקיים דיון לגבי הוצאות עבור דו .ב

 חות אלו."אבקש להציג בפני המליאה דו .ג

 חות שנמסרו למועצה."אבקש לראות דו .ד

 

 החלטה:

 ום.מוסכם פה אחד להוסיף את הנושא לסדר הי

 

 

 .מבקש לקבל את הדו"ח שמופיע בפירוט הדיווח הכספי -מאיר ליאני 

במועצה הארצית, חברי המליאה דאז לא יודעו על היה דיון מכריעה  2016 -ב -זיו דשא 

בהיקף העולה על  כולל פירוט הוצאות מסר לחברי המועצהניל. דיון קריטי זה וחב

 בג"צ חגית בתחילתו. שליווה את  שולם סכום יחסי לעו"ד תומר מירז .₪ 430,000

 .יכת דיןרותי ערעבור שי₪  250,000ה של אצמבקשת מהיועמ"ש פירוט הו – צילה רשף

שרון ארצי ליוותה שורה של הליכים, הן משפטית והן בפני מוסדות עו"ד   -יוסי ברזלי 

 התכנון בהתאם לבקשת המועצה. 

 

 

 



 7 

 

 כמה מהסכום הוגש להכנה לבג"צ. –צילה רשף 

 ת העתירה.זניח. לא התחילו עוד להכין א –ברזלי  יוסי

יש סעיף תקציבי שמשקף את הפעילות אם , ההכספי קבלת הדו"ח על המוד –מאיר ליאני 

 הזו.

לטובת דו"חות  בסעיף איכות סביבה₪  100,000תוקצבו  2018בתקציב  –זיו דשא 

מומנו סעיפים נוספים  2017מהלך ב .בסעיפים משפטיים₪  165,000 -, וופעילות

ב בהתאם יציפתח תק 2019-. בומחלקה משפטית תקציב לשכת ראש המועצהמ

שביקש מאיר  הבטחוני רשויות נוספות, ניתן לקבל את הדו"חשל ת להשתתפות היחסי

 .ליאני ממנהלת הלשכה

 

 

 מאיר ליאני –תשתיות ונקיון בשכונת רמת צבי והגורן   .ג

 

 אין די מקומות חנייה מבדיקה שערכתי בשכונות רמת צבי והגורן מצאתי כי

ין דרכי גישה, אין א ת, אין הצללות,ידה מספקמבני משחקים השכונות אינן נקיות, אין ג

 ילוט רחובות נאות, אין מעברי חצייה במקומות הנחוצים.תאורה מספקת, אין ש

 מבקש לקיים דיון לגבי אופן הערכות המועצה בהתייחס לממצאים חמורים אלו.

 

 החלטה:

 מוסכם פה אחד להוסיף את הנושא לסדר היום.

 

ת שטחים ציבוריים באזור. ם בהתאם לזמינוים מתקנינקהגורן מות שכונתב –זיו דשא 

עובדי המועצה , גזם ועוד. ןקרטולרבות טיפול באריזות  לנקיון יש אחריות של כל תושב

. לאחרונה בוצע סיור שטח בו פעילות יזומה של המועצהבמסגרת , דרך שרהמנקים את 

לאופר, נציגי מחלקת  תהשתתפו מ.מ וסגן ראש המועצה מאיר ואנונו, חברת המועצה משכי

, נוקה המרחב הציבורי בציר דרך שרה ר זהכפועל יוצא מסיובים. , פיקוח ותושולתפע

מצב  ,38ניה מרובה של תמ"א לקחת בחשבון שישנה בויותקנו עמדות מחזור. נדרש 

גני משחקים באתר בניה. יש מספר  לכך שהמרחב של השכונה מתנהל בחלקוהגורם 

 בהתאם לפירוט הבא:

 .רחוב העלייה/ז'בוטנסקיגן ב

 בית הכנסת מול היקב.ליד  – תמרגן 

 גן סימה ברמת צבי.

 ולומב.גן ג

 גן מסילת ישרים.

ניתן  מידת האפשר יושקעו משאבים נוספים. דרכי גישה קיימות, יש גם תאורה מספקת,ב

בהתאם מטופלים במקרה ויש מנורות שלא פועלות. מעברי חציה  106לפנות למוקד 

סיור במידת הצורך נקיים פסי האטה. במקום  אושרובעבר ת ועדת תחבורה, להחלט

 ר מועצה.בשיתוף חב בשכונות אלה
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 סדר יום:

 

 ₪. 1,167,000-ל₪  550,000 -מ 1601הגדלת תב"ר  .1

 

ת ושיעל מנת לעמוד בדר 1601יג את הבקשה להגדיל את תב"ר מצ –ישראל בן ישראל 

 החוק.

הוגשה למשרד  לל לוח זמנים מפורטציבור ובתי ספר הכו מבנית להנגש תוכנית –דני ביתן 

 כדי לעמוד בדרישות החוק. םדולי, בעתיד נדרש לתקציבים יותר גהמשפטים

 .מבקשת לראות את התוכנית –צילה רשף 

 

 החלטה:

התוספת בסך ₪.  1,167,000 -ל₪  550,000 -מ 1601חד הגדלת תב"ר מאושר פה א

 מקרנות הרשות.₪  617,000

 

הסדרת צומת פינלס, ₪,  800,000 -ל₪  200,000 -מ 1600הגדלת תב"ר  .2

 משרד התחבורה. במימון 70%תרע"ב, הרצל, מייסדים, 

 

 נוספים₪  600,000 -להסדרת הצומת נדרשים כמציג את הנושא,  –ישראל בן ישראל 

 וזאת בהתאם להרשאה התקציבית של משרד התחבורה.

 

 החלטה:

במימון  ₪70%,  800,000 -ל₪  200,000 -מ 1600"ר מאושר פה אחד הגדלת תב

 משרד התחבורה היתרה מקרנות הרשות.

 

 להנגשה פרטנית בתיכון המושבה.₪  363,000ע"ס  1820אישור תב"ר  .3

 

בשל  גשה פרטנית, התקנת מעלית ומעקות.מציג את הבקשה להנ –ישראל בן ישראל 

ה הרשא, ממליץ שלא להמתין ל1.9.19העובדה שהמועד האחרון להכנת בית הספר הינו 

כמה ממשרד החינוך אלא לתקצב בשלב זה ממקורות הכספיים של הרשות ובעתיד נדע ב

 משרד החינוך משתתף, אז נעדכן את התב"ר.

לשנת הלימודים  םאלה על מנת להיות מוכנייש להיערך להנגשה כבר בימים  –זיו דשא 

 הבאה.

 .עלביצו ח זמניםלו מבקשת לקבל –קרן איילי 

, אנחנו גם כפופים לאישור התב"ר 1.9.19-ה להיות מוכנים בהכוונ –בן ישראל  ישראל

 ם, נמצאים בלו"ז צפוץ.על ידי משרד הפני

לאשר קידום הנושא והמליאה צריכה  בנושא דחוףמבקש לציין שמדובר  –אלי אבוטבול 

 בכל מקרה.

 אנחנו מקדמים את הנושדחופים או בטיחות א םייחודייכאשר מדובר בדברים  –זיו דשא 

 .לי אישור משרד הפניםגם ב
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 החלטה:

נית בתיכון המושבה. מקור להנגשה פרט₪  363,000ע"ס  1820מאושר פה אחד תב"ר 

 ך יעודכן התב"ר.מימון קרנות הרשות. לאחר קבלת הרשאה ממשרד החינו

 

 

 אישור ועדות מועצה. .4

 

 רותהע חברי ועדה מרכז/ת ועדה יו"ר ועדה  שם הועדה

ועדה לאיכות 
 חבר מועצה יהודה ברונר טליה מבור הודה ברונרי סביבה

 חבר מועצה זיו דשא      

אייליקרן         ת מועצהחבר 

 ת מועצהחבר פנינה סלומון      

 תחום מנהלת טליה מבור      

 משה ברק      
תושב  -נציג ציבור 

 הישוב  

 רונית פסו      

 ציבור מטעם  נציגת
תושבת  –רגון ארצי א

 הישוב

     
ועדה לשימור 

 ראש המועצה זיו דשא נירי תמר בראל זיו דשא אתרים

 חבר מועצה נונומאיר וא     

י אבוטבולאל        מועצה חבר 

 מועצה חבר צחי ברוך      

 מהנדס המועצה ישראל בן ישראל      

 יועץ ועדה רוית לין      

 חוזמתכנן המנציג /       

 ץיוע/נציג ציבור טל גולדשטיין      

 

באם יכול  עניינים ת ניגודיבסוגי מבקש בנושא זה חוות דעת של היועמ"ש –אלי אבוטבול 

 ת שלהם מגיעות לועדה.מייצג תושבים שהפניובר בועדה זו היות ומעת לעת להיות ח

 .האכין חוות דעת בנושא ניגוד עניינים לכלל חברי המועצ –יוסי ברזלי 
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 הערות חברי ועדה מרכז/ת ועדה יו"ר ועדה  שם הועדה

אבוטבולאלי  הילה כהן אלי אבוטבול  ועדת ביקורת  מועצה רחב 

 מועצה חבר ריה פולקא     

 צהת מועחבר משכית לאופר     

     

 מועצה חבר מאיר ואנונו דני ביתן מאיר ואנונו ועדת מכרזים

 מועצה חבר אריה פולק     

 מועצה חבר מאיר ליאני     

 

      

 ראש המועצה זיו דשא אלי עטיה זיו דשא ועדת ביטחון

 מועצה חבר בועז יגר    מל"ח פס"ח

 מועצה חבר מאיר ליאני   

 צהת מועחבר צילה רשף     

 רמ"ט דני ביתן     

 נציג ציבור יומי צוריאנו     

 נציג ציבור יהודה שחר     

 נציג ציבור דדי כהן   

 אודי רחמני     
פיקוד  -יקל"ר 

 העורף

 אלון שנירר     
מנהל עמותת 

 זמארין

 משרד החינוך נציג      

 נציג משטרה      
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 הערות  חברי ועדה עדהמרכז/ת ו יו"ר ועדה  שם הועדה

 

 

 
ועדה למאבק 

 דודו ברנס בנגע הסמים
 טל שיין 

 חבר/ת מועצה דודו ברנס נוער רכזת

המסוכנים 
ולמיגור 

 מועצה חבר זיו דשא     האלימות

 ת מועצהחבר נינה סלומוןפ      

 אורלי דביר      

 מנהלת מח' רווחה
ויועצת לענייני אזרחים 

 ותיקים

 חינוך מנהלת מח' יאןמרים פאנו      

 מנהל אגף פיקוח אורן פרץ      

 טקב" אלי עטיה      

 נציג משטרה        

 מנהל/ת בית ספר תיכון        

        
 נציג הרשות הלאומית

 מה בסמיםלמלח

 סוציאלית עובדת        

 נציגי מועצת הנוער        

 נציגי תנועות הנוער        

 ועררכז נ        

 נציג ציבור לי בן שמעוןא      

 נציג ציבור נאוה מימון      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מועצה חבר מאיר ואנונו ורד בלה ונומאיר ואנ ועדת הנחות

 מועצה חבר אריה פולק      

 גזבר אבי הוסמן      

 שפטייועץ מ יוסי ברזלי      

 אורלי דביר      
מנהלת מח' 

 שירותים חברתיים
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 הערות חברי ועדה מרכז/ת ועדה יו"ר ועדה  שם הועדה

 ראש המועצה זיו דשא אןמרים פנוי זיו דשא ועדת חינוך

 מועצה חבר בועז יגר     מ.מ. יו"ר ועדה

 מועצה חבר דודו ברנס      

ליקרן איי        ת מועצהחבר 

 ת מועצהחבר פנינה סלומון      

 בורנציג צי אירית בלוך      

 נציג ציבור מיכל בר אור      

 נציג ציבור איסק שומרת      

 ציבורנציג  אור שרון      

 יג ציבורנצ מיכל שתקאי   

 נציג ציבור עמוס אופיר   

 נציג ציבור אלי אסרף   

 יג ציבורנצ כפיר אלמוג      

 נציג ציבור אודליה שרירה      

     

 מועצה חבר מאיר ואנונו עמית אסימיני מאיר ואנונו ועדת תחבורה

 מועצה חבר אריה פולק      

 מועצה חבר מאיר ליאני      

מוןפנינה סלו        ת מועצהחבר 

 מהנדס המועצה ישראל בן ישראל      

 נציגת משרד התחבורה       

ינובמיכאל רוב        יועץ תנועה 

 נציג המשטרה אבי סבח      

 ורנציג ציב    

 נציג ציבור דוד נמרי      

 נציג ציבור יגאל הקר      

 ורנציג ציב צביקה אריאל      
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 הערות חברי ועדה מרכז/ת ועדה יו"ר ועדה  ועדהשם ה

 זיו דשא ועדת לענייני תכנון
 ישראל

 ראש המועצה שאזיו ד ישראל ן ב

 מועצה חבר יהודה ברונר      

 מועצה חבר ולקאריה פ      

 מועצה חבר מאיר ליאני      

 ת מועצהחבר צילה רשף      

 ועדההמועצה בציג נ עמוס כהן      

 

 

 הערות חברי ועדה מרכז/ת ועדה יו"ר ועדה  ם הועדהש

 הראש המועצ דשא זיו דני ביתן זיו דשא ועדת הנהלה

 מועצה חבר בועז יגר      

 מועצה חבר יהודה ברונר      

 

 

לאישור  ועדה להנצחת נפגעי טרור, ועדת שמות ועדת יקיר זכרון וועדת מכרזים -זיו דשא 

 ה.אדם ידונו בישיבה הבא כח

 

 

 החלטה:

 יתרת הועדות יובאו לאישור במליאה הבאה. פה אחד.הועדות מאושרות 

 

 .2018דו"ח כספי חצי שנתי  -דיווח  .5

 

החצי שנתיים ניכר כי הרשות עומדת ביעד תוכנית  על פי הנתונים  - אבי הוסמן

וכיום  ₪יון למ 2.6 –ההתייעלות ואף מעבר לכך. הגירעון המאושר החצי שנתי הוא כ 

   .₪לפי א 325 –הרשות עומדת על גרעון של 

 

 .2017ר לשנת דו"ח כספי מבוק -דיווח  .6

 

   –בי הוסמן א

מסויג וכי המבקר מפנה את תשומת  בדו"ח השנתי ומציין כי הדו"ח אינו 3מפנה לעמוד  .1

 נושאים: 3 –הלב ל 

תקציב מסך  38% –כ )₪ אלפי  57,460לגרעון המצטבר בתקציב הרגיל בסך  .א

  .(2017המועצה לשנת 

  .החיובים(מכלל  60% –כ ₪ ) אלפי   38,008לחובות המסופקים בסך  .ב

ת שהוגשו תלויות בגין תביעו תנו התחייבויויבדו"חות הכספיים שעני 19ר לביאו .ג

 כנגד המועצה.  
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ה משני נת תשלום ארנויהנובע מדחי 2017 –נותן הסברים לגבי הגרעון השנתי ב  .2

תשלום הסדר הקטנת חיוב ארנונה לתאגיד בעקבות החלטת ועדת ערר,  ם גדולים,גופי

פשרה בגין פינוי גזם, החזרת תשלומים עקב החלפת כרטיסי אשראי של תושבים שלא 

דחיית החזר עודכנו במועד, גביית פיגורים נמוכים מהאומדן, דחיית היטל שמירה, 

ות בשל הסדרת חיובי אות משפטיוצאות בגין הצטרפות לתאגיד מים, חריגה בהוצה

 -, סה"כ כאות(בשנים הבאל מול הגדלת הכנסות השנה וארנונה מול משרד הבטחון 

 .₪מליון  6.349

 

 .עונה לשאלות חברי המועצה בעניין .3

 

 .קרן איילי ופנינה סולומון מודיעות שצריכות לצאת •

 יםצאיו ,דודו ברנסו שכית לאופרמאיר ליאני, יהודה ברונר, מצילה רשף,  •

 .7בות לפני הדיון בסעיף יהיש מחדר

 
  ר מציינים כי ילדיהם הגישו בקשה למלגה ולכן מנועים מלהצביע. נאופר ויהודה ברומשכית ל *

 מאיר ליאני מציין על היותו חבר במועדון רוטרי.   

 

 באמצעות רוטרי. ₪  35,000השתתפות במתן מלגות לשנת תשע"ט בסך  .7

 

טים צה מתקצבת סכום מתקציב תמיכות למתן מילגות לסטודנעכבכל שנה המו –דני ביתן 

 באמצעות רוטרי.

 

 החלטה:

לגות לסטודנטים באמצעות רוטרי. התמיכה עבור מ₪  35,000מאושר פה אחד סך של 

 .2019מתקציב תמיכות  ,עבר לאחר אישור תקציב המועצהתו

 

 לחדר ישיבות יםזרויהודה ברונר חומשכית לאופר, צילה רשף  •

 

 ור מינוי נציגי מועצה בעמותת זמארין.איש .8

 

את ם מציג את הצורך למנות נציגים לדירקטוריון העמותה על מנת להשלי –זיו דשא 

 הרכב חוקי. ה

 

 החלטה:

אריה פולק ואת עמותת זמארין דירקטוריון ות את זיו דשא כיו"ר מאושר פה אחד למנ

 . כחברי דירקטוריון וצילה רשף

 

 הישיבות.זר לחדר ומאיר ליאני ח •
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רת דירקטוריון מקרב הציבור אשרור בחירתה של גב' שמרית נוטמן כחב  .9

 בעמותת זמארין. 

 

גידים עירוניים במשרד שירות מינויים בתאג את דרישת הועדה לבדיקת כמצי – יוסי ברזלי

 .הפנים

 

 החלטה:

 ין.זמארמאשררים פה אחד את מינויה של הגב' שמרית נוטמן כחברת דירקטוריון בעמותת 

 

 תיכון המושבה. –עדכון מורשי חתימה  .10

 

 ה.מציג את בקשת מח' החינוך לעדכן מורשי חתימה בתיכון המושב –תן דני בי

 

 החלטה:

 י חתימה א' מנהלת ביה"ס, מירב שושן קסלרמורש –מורשי החתימה יהיו כדלהלן 

 ה"ס, נעמה טורשמןמזכירת בימורשי חתימה ב'                                           

 מורשי חתימה ב' יו"ר ועד הורים, נעמה זמיר                                          

 

 חתימה א' + ב' בצירוף חותמת. –מה מחייב הרכב חתי

 
 

 

 

 

 

 

 רשם: דני ביתן

 

 זיו דשא               דני ביתן                                                                    

 ראש המועצה  מזכיר המועצה                                                                        

 

 

 

 

 ק: חברי המועצההעת

 נוכחים          

 גב' רוממה תמאם, קצינת מחוז, משרד הפנים, חיפה          

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


