פרוטוקול מישיבה מליאה מספר 11/18 – 15
התקיימה ביום שני ה 9.4.18 -כ"ד בניסן תשע"ח בחדר הישיבות.
משתתפים:

מר זיו דשא
מר מאיר ואנונו
מר יצחק בלה
גב' פנינה סלומון
מר אריה פולק
מר מישה בלומנפלד
מר צחי ברוך
גב' יפעת יהל
גב' ריביק שני

ראש המועצה
מ.מ ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר המועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה

חסרים:

מר מימון אוחיון
גב' צילה רשף
מר אפרים צוק
מר מאיר אזוט

חבר מועצה
חברת המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

נוכחים:

מר דני ביתן
עו"ד יוסי ברזלי
מר אבי הוסמן

מזכיר המועצה
יועמ"ש
גזבר המועצה

סדר היום:
* זכר נפטרים
* דיווחי ראש המועצה
.1
.2
.3
.4
.5

תרומה בסך  ₪ 4,000עבור דשא סינטטי בגן חרוב.
אישור חוזה עמותת בית כנסת זכרון טוב.
תב"ר  1701ע"ס  ₪ 120,000עבור תכנון בית כנסת בהתאם לתב"ע,
ש.1318/
אישור מינויה של עדי גולץ כנציגת המועצה בדירקטוריון עמותת זמארין במקום
נדב הדר ויעל הרשקוביץ.
מאבק הגז.
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* זכר נפטרים
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 31.3.18 – 1.3.18
בוסיאן הרש פייבל ,פרץ זרי ,אברמוביץ אבינועם ,פליסר ברברה ,המאירי ירון ,ברקוביץ
זאב ,לפאן רות ,דטנר צבי.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
הערות לפרוטוקול:
אין הערות לפרוטוקולים  5/18ו.6/18 -
דיווחי ראש המועצה
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

איחולי החלמה לרב מימון אוחיון.
מבקש להודות לחברי המליאה על שאפשרו את הקדמת הדיון למועד זה.
תודה לכל עובדי המועצה מכל המחלקות שסייעו בהערכות ובניקיונות המושבה
לקראת חג הפסח.
אירועי חול המועד פסח – עברו בהצלחה רבה וזכו לשבחים מתושבים אורחים
ובעלי עסקים .תודה למ"מ מאיר ואנונו ,למיכל וונדר-שוורץ ולמחלקת התרבות,
לניר קובי מהמחלקה לתרבות יהודית ,לגדעונים ולכל צוות עובדי התפעול ,הפיקוח
והביטחון וכל עובדי המועצה שסייעו להצלחת האירועים .הפעילות היא חלק
ממדיניות הרשות לקיים אירועים ופעילויות בחגים כגון אירועי  135שנה למושבה
בחנוכה פעילויות במתנ"ס ,ספריה ,ובחווה החקלאית בחנוכה ,הפנינג טבע בט"ו
בשבט ,תהלוכת פורים ואירועים במדרחוב בפורים ,תהלוכת שבועות ,אירועי קיץ
ועוד.
זוכה במכרז הגינון החדש – הקבלן היוצא.
דיווח מנהל עמותת זמארין  -מתוכננת וועדת איתור בתחילת מאי .נבדקו כ150 -
פניות של מועמדים ע"י החברה שמסייעת במיונים.
דיון לאישור תוכנית התייעלות ותקציב יתקיים בשבוע האחרון של אפריל.
הציבור מוזמן לאירועי יום הזכרון לשואה ולגבורה ,לאירועי יום הזכרון לחללי
מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה ולאירועי יום העצמאות.
טיפול בשטחים פתוחים – ניקיון על פי תוכנית עבודה שדני הוביל עם הצוות
המקצועי ,מגרשים פרטיים ,נבדקת אפשרות לביצוע פיילוט להכנסת עדרי פרות
במורדות המזרחים של רחוב החצב ווילות בחורש בשיתוף קק"ל  -המתחם יגודר
כנדרש.
במסגרת פעילות לקידום דיור מוגן ביתי שמובילה המחלקה לשרותים חברתיים
בסיוע של ריביק שני ,מבוצע סקר צרכים חדש ומתואם על ידי הקהילה התומכת.
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 .1תרומה בסך  ₪ 4,000עבור דשא סינטטי בגן חרוב.
דני ביתן – מדווח על התרומה שהתקבלה ממספר תורמים מהארץ ומחו"ל שביקשו לסייע
בשיקום.
החלטה:
מאשרים את קבלת התרומה בסך  ₪ 4,000פה אחד.
 .2אישור חוזה עמותת בית כנסת זכרון טוב.
יוסי ברזלי – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד חוזה עם עמותת בית כנסת זכרון טוב.
 .3תב"ר  1701ע"ס  ₪ 120,000עבור תכנון בית כנסת בהתאם לתב"ע,
ש.1318/
זיו דשא – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1701ע"ס  ₪ 120,000עבור תכנון בית כנסת בהתאם לתב"ע
ש 1318/מקרנות הרשות.
 .4אישור מינויה של עדי גולץ כנציגת המועצה בדירקטוריון עמותת זמארין
במקום נדב הדר ויעל הרשקוביץ.
זיו דשא – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד מינויה של הגב' עדי גולץ כנציגת המועצה בדירקטוריון עמותת זמארין ואת
הגב' יעל הרשקוביץ כנציגת ציבור בדירקטוריון.
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 .5מאבק הגז.
זיו דשא – מציג את הנושא ,המועצה תומכת במאבק להרחקת אסדת הגז המתוכננת מעבר
לעומק הים על פי הבאר .מבקש לאשר החלטה זו.
החלטה:
המועצה המקומית זכרון יעקב תומכת פה אחד להרחיק את אסדת הגז המתוכננת להקמה
בחוף דור במרחק  10ק"מ מהחוף ,אל עומק הים מעל למאגר לוויתן במרחק של  120ק"מ
מהחוף.

רשם :דני ביתן

זיו דשא
ראש המועצה

דני ביתן
מזכיר המועצה

העתק :חברי המועצה
נוכחים
מר מרק ויין ,קצין מחוז ,משרד הפנים ,חיפה
משרד מבקר המדינה ,אגף ה' ,ת.ד 4394 .חיפה 31043
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