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 18/21 – 15פרוטוקול מישיבה מליאה מספר  
 

 תשע"ח בחדר הישיבות. איירב ז"ט  1.5.18 -ה ניהתקיימה ביום ש
 

 

 ראש המועצה  מר זיו דשא                       משתתפים:

 מ.מ ראש המועצה   מר מאיר ואנונו                          

 חברת המועצה גב' צילה רשף 

 חברת מועצה מוןגב' פנינה סלו 

 חבר מועצה מר אריה פולק 

 חבר המועצה   מר מישה בלומנפלד                   

 חברת מועצה גב' יפעת יהל 

 חברת מועצה גב' ריביק שני 

 חבר מועצה מר מאיר אזוט                          

   

   

 סגן ראש המועצה מר יצחק בלה חסרים:

 ועצהחבר מ מר אפרים צוק 

 חבר מועצה מר צחי ברוך 

   

 מזכיר המועצה מר דני ביתן נוכחים:

 יועמ"ש עו"ד יוסי ברזלי 

 מר ניר שליו 

 

 ס. גזבר המועצה

 

   

 סדר היום:

 

 * זכר נפטרים 

 * דיווחי ראש המועצה 
 

 עבור מבנים יבילים לבי"ס קשת. ₪  770,000ע"ס  1627תב"ר  .1

 קרית חינוך. –עבור הקמת אולם ספורט ₪ ן מליו 7.3 -ל 1700עדכון תב"ר  .2

 .20ברחוב הלל יפה  60חלקה  11308אישור הקצאת קרקע מל"ת, גוש  .3
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 * זכר נפטרים 

 

ז"ל שנפטר  מבקש לעמוד דקה דומיה לזכרו של חבר המועצה, הרב אוחיון מימון –זיו דשא 

 .לאחר מחלה קשה

 

 30.4.18 – 1.4.18מיום ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים 

שיבובסקי יובלה, מדר יעקב, וייזל שנדל, גליוזמן יורי, דקל אפרים, רוזנר חיה צביה, בן 

 עוליאל לינדה, שורק רבקה, ניצן טובה, אוחיון מימון.

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

 

 הערות לפרוטוקול:

 .8/18 -ו 7/18אין הערות לפרוטוקולים 

 

 חי ראש המועצה דיוו

 

אירועי ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל  •

למ"מ סגן עברו בהצלחה. תודה ונפגעי פעולות האיבה ואירוע יום העצמאות 

למחלקת תרבות של המתנ"ס, מחלקת פיקוח, תפעול, ביטחון ולמתנדבים הרבים, 

 ה.של תיכון המושבהורים ליו"ר ועד ולנוער 

 

אירוע ספורט מהגדולים בעולם מיליארד צופים, הזדמנות חד פעמית  –ג'ירו איטליה  •

המועצה  בניהולמשטרת ישראל  בסיועלקידום ומיתוג המושבה. האירוע מנוהל 

 יצאו לתושבים.על חסימות כבישים  ודעתהמקומית 

  

מחר מתכנסת ועדה לבחירת מנהל לעמותה.  –מכרז לאיתור מנהל לעמותת זמארין  •

 שהגישו מועמדות. 180 -מועמדים מתוך כ 11 -כ נותרו

 

 הצעות. ממתינים לכינוס ועדת בחינה. 13 -הוגשו כ –מהנדס מועצה  •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 עבור מבנים יבילים לבי"ס קשת. ₪  770,000ע"ס  1627תב"ר  .1

 

צעה בדיקות והוחלט להעביר מבנים יבילים הנדסה ביהמציג את הנושא, מחלקת  –זיו דשא 

 .על מנת לחסוך בעלויות קיימים

 מבקש לציין כי יבוצע בהתאם ליתרות בקרנות. –ניר שליו 

 

 החלטה:

עבור מבנים יבילים לבי"ס קשת. מותנה ביתרות ₪  770,000ע"ס  1627מאושר פה תב"ר 

 .והוצאות הנדסה בקרנות הרשות לאחר כיסויי מלוות לפיתוח

 

 קרית חינוך. –עבור הקמת אולם ספורט ₪ מליון  7.3 -ל 1700עדכון תב"ר  .2

 

החינוך בקרית החינוך שישמש גם את קרית ייבנה מציג את הנושא. אולם נוסף  –זיו דשא 

מהירה. מדובר טרומית  לבניה  בהליךמימון מלא מהפיס והטוטו. הפרויקט בהדתית. 

 בהקטנת תב"ר.

 

 החלטה:

עבור הקמת אולם ספורט בקרית ₪ מליון  7.3 -ל 1700ן תב"ר פה אחד עדכומאושר 

 החינוך.

 

 .20ברחוב הלל יפה  60חלקה  11308גוש  אישור הקצאת קרקע מל"ת, .3
 

ועדת קרקע למבנה קיים של עמותת מל"ת. ה תלעצם הקצא נדרשאישור  –יוסי ברזלי 

 י ועדת הקצאות.כל החומר שהיה בפנ צורף לזימון ,הקצאות פעלה בהתאם לנוהל הקצאות

 .ואישורו במליאה השלב הבא הכנת חוזה
 

 החלטה:

 .20ברחוב הל יפה  60חלקה  11308מאושר פה אחד להקצות קרקע לעמותת מל"ת, גוש 

 ההקצאה כפופה לאישור משרד הפנים.
 

 

 

 שם: דני ביתןר

 

 

 דני ביתן                              זיו דשא                                               

 המועצהמזכיר המועצה                       ראש                                             

 העתק: חברי המועצה

 נוכחים          

 מר מרק ויין, קצין מחוז, משרד הפנים, חיפה          

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


