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 81/32 – 61מליאה מספר   תישיבפרוטוקול 
 

 בחדר הישיבות. טתשע" טבתב 'ג 11.12.18 -ה רביעיביום  התקיימה
 

 ראש המועצה                        זיו דשאמר  משתתפים: 

 מ.מ. וסגן ראש המועצה מאיר ואנונומר  

 חבר מועצה                          בועז יגרמר  

 החבר מועצ קריה פולמר א 

 חבר מועצה נר יהודהברומר  

 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                          איילי גב' קרן 

 חברת מועצה צילה רשףגב'  

   

 יועמ"ש עו"ד יוסי ברזלי נוכחים:

 גזבר המועצה מןאבי הוסמר  

 המועצה מהנדס ישראל בן ישראל מר 

 מבקרת המועצה עו"ד הילה כהן 

 מזכיר המועצה מר דני ביתן 

 

 זכר נפטרים  •

 .עצהראש המודיווחי  •

 

 

 .באסדות הגזמאבק  – ה מאיר ליאניצעה לסדר יום של חבר המועצה

 .ניטור למדידת זיהום אויר – צילה רשףה צהמוע תעה לסדר יום של חברצה

 

 ר היום:סד

 1502 1501 1628 1605 1547 1414 1265 -סגירת תב"רים ביתרת זכות  .1

 .1719והעברת כלל הרישומים לתב"ר  1720"ר רת תבוסגי

 עבור הצללות בגן טיול. 1703 תב"רלימוש שעדכון אישור  .2

 פות ביחד.משלחת לשות .3

 ינים.ם מצטילספורטאי לגותור משיא .4
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בנק  ,₪מליון   3  - ליםבנק הפוע , 2018לשנת אישור חידוש מסגרות אשראי   .5

 .₪ליון מ  2 – סקונטידבנק , ₪יון למ 2.5 לאומי

 מורשי חתימה.אישור פתיחת חשבון גן כלנית ו .6

 ות מועצה.ועד אישור .7

ברי דירקטוריון כחק פרחגיתית וד"ר  ' אליעזר כרמליפרופאשרור בחירתם של  .8

 ון העמותה.יבור לדירקטורינבחרי צובחירת  יבור בעמותת זמאריןמקרב הצ

 .2017עמותת זמארין  ידו"ח כספ -דיווח  .9

 .2017גדעונים דו"ח כספי עמותת  -דיווח  .10

 "מ".ביוב, "מעיינות העמקים בעוהם מיה תאגיד 2017דו"ח כספי  -דיווח  .11
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 * זכר נפטרים

 

 28.11.18 – 1.10.18ל הנפטרים מיום עלה את זכרם שמ צהראש המוע

נה, בשן שרה, אריאב מרים, אזולאי מימון, ב פורטוסולומונז נורמן הנר, בן עזרי ענבל, ל

לה גילברט, קול ן מלכה, אור מרי, יפת פנחס, גלולוי חברוני פנחס, עמוס הילאי, ברונשטיי

 דכי, אהוד אבירן.ם מררחמי פאול, בר טרודה,

 מועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.י החבר

 

 הערות לפרוטוקול:

 .22/18 אין הערות לפרוטוקול

 

 ווחי ראש המועצהדי *

 

לגבי . חהצלשווקו בה 6 םיימסחרמגרשים  10לעדכן כי מתוך שמח  – פארק היין -

על פי התוכנית המתחמים הנוספים יצא מכרז חוזר. התהליך מתבצע ארבעת 

יווק ופיתוח המתחמים שתכן במקביל לשהכוללת דיור במסלול מחיר למ

 נערכים גם להקמת מנהלת פארק היין מחדש. . םהמסחריי

 

ונערכים ם הקרובים יבשבועית להצבת הקרוונים מתקדמים בעבודו –בי"ס קשת  -

  שטח המיועד. בתא הכנון לת בילבמק

 

מהירה של צוותי חרום של סיירת הבטחון פעולה  –ארוע שירפה בחלומות בדירה  -

 נפש. ושל מחלקת פיקוח ותפעול. לא היו נפגעים ב

 

ובתוכו רועי השריפה יהתפרסם דו"ח על א – דו"ח מבקר המדינה בנושא השריפה -

, ניהול מטה ץגון אזורי חיים כשונ םלהיבטימתייחס  חזכרון יעקב. הדוהתייחסות ל

חן את בת מנהלים יצוו .המדינה למשרד מבקרדה ומופיצויי קרן מס רכוש.  החרום

אים בהן נשארנו חלוקים על עמדת לתיקון. יש נוש, ויבחן דרכים הדו"חממצאי 

 רומצנו כגון איתהמבקר. צוות הבדיקה המקומי העלה ממצאים חשובים אותם אי

רועים ין א, הוכן יומטים וביצוע קשר שוטף עמםם פרתונישפחומ םגני ילדי

מועצה חרון, פנינו שוב למשטרה לקבלת היתרי מעבר ועוד. הא ופעל בתרגולשת

 שליוו אותנו במהלך אותם ימים.  םגורמיהמפי כל  זכתה לשבחים

ות כבישים, גינ, דרכות)מ םהאורבניישיפוי לשטחים הוסדר נושא  –מס רכוש קרן 

בהתייחס  .טיפול בהם חלזיות עדין לא האך בשל בעיות מכר  '(ר וכו, מאותציבוריו

ת ן את הערכלוטילחם הפיצוי המוצע אינו הולם לחורשת השזיף ושטחים נוספי

לכן עדין לא סוכם הדבר. כל המידע י הנדרש לשוומקצועי של המועצה הצוות ה

  שא. מס רכוש ואנו ממשיכם לפעול מולם בנוקרן הוגש ל
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ערך הקהילתיות וכאן המקום להודות לקהילה הקשה שעברנו חיזק את ע וריהא

שלנו, לצוותי החרום למתנדבים הרבים וכמובן לעובדי המועצה המסורים על 

סנה של ם, פעילות שהציגה את חון חיית ואף סיכובמסירורוע זה ים באפועל

 . שלנוהקהילה 

 

סביבה היכות אקת מחלבהובלת רוע יא – לשבוע הבאנדחה יום הצלת פקעות  -

ח לפארק עי.  בעקבות הצלת פקעות ממתחם השטבשיתוף בתי הספר וגורם מקצו

 ערכים למבצע שתילה בשטחים ציבורים. ן נהיי

 

ן סיויכל הגורמים ונ למהלכים משפטים מון נמצאים בייעד –בעת עדן ל בגהוסט -

  .פשרה בנושא א ולמצ

 

דו"ח , החל מהכנת במגוון תחומיםבסיוע קבינט הגז פועלת המועצה   –מתווה הגז  -

על ידי  פהחירסיטת ם באוניביבטחוני על ידי המכון למחקרים אסטרטגים ימי

קד חיל פמי שהיה סגן מ ,ף שאול חורבוי ואישור של תת אלוהחוקר ניר זרחי וליו

ידי הקבינט וארגון שומרי  על ובל. הדו"ח הר הוועדה לאנרגיה אטומית"הים ויו

  מישור החוף. 

ציבוריות  ,פעולות שונות משפטיות בעבור ₪ 350,000 -אה כצה הוציועהמ

ך. קבלת הצעות לחוות דעת נוספות בעיקר בתחום השפל. הקבינט פועל ח"ודו

ברגע האחרון לביצוע  ושסירבינים או יא עמדו בתנאי ניגוד ענמספר חברות ל

 . עבור הקבינט חות"הדו

של מונו מילהשתתפות כספית לוגם ות לפעיל פועלת לגיוס רשויות נוספותצה מועה

  .מהאזור מתוכנן פגש ראשי רשויותהמאבק. 

 

פעילות מועצת האיגוד אותה קידמנו גם  רלאו ,איגוד ערים  -רכישת מתקני ניטור  -

ניטור  ימכשירלרכישת  ₪יון למשני קף של כיבהמכרז ביצע , אנחנו בקבינט הגז 

. היה הליך משפטי של ואחריםטולאן  ,לןגנים כגון קסימזהמים אור רבותל

 להזמנת סתיים ולכן ניתן היה לצאת שה, הליך כהכנגד הזוהמפסידים במכרז 

ביבה ונציגי מנו סיור עם מחלקת איכות סיהציוד. צפי שיגיע עד אמצע פברואר. קי

כרת שך להנער דאיגובמקביל הרנסון לתאום הצבת המתקנים. האיגוד בבית אה

   . ניטור עד הגעת הציודציוד 

 

מיהודה ברונר להציג את הפעולות המתוכננות בסוגיית המאבק באסדת מבקש  –זיו דשא 

 הגז.

 

הצורך לאחד כוחות היום ומדובר במאבק , את המתווה המתוכנןמציג  –רונר יהודה ב

הגז  בחון דרכים להגיע לצרכניהמועצה. יש ל שביותו המשותף של כלל חברי המועצ

צריכים תקציב למאבק תוך איגום  2019על בנושא. בתקציב ופה והצוות המוביל פורבאי

 ות שכנות שמזדהות עם הצורך להרחיק את אסדת הגז.משאבים עם רשוי
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 ר:הצעות לסד

 

 חבר המועצה מאיר ליאני - מאבק באסדות .א

 

ק באסדות ר היום את הנושאים הבאים הקשורים למאבלסדות לעאבקש ל -מאיר ליאני 

 :גזה

 

 .א נון גרטה" בזכרון יעקבכפרסונ" ל שטייניץהכריז על יובל .1

 . קונדנסטבומלחמה לפתוח סעיף תקציבי באופן מיידי להרחקת האסדה  .2

 .ם"בגצי 3-עבור תסקירי סביבה ו 31.12.18עד  ₪אלף  600סך של לתקצב  .3

 :שיכלול  2019 וארבתחילת ינבי ישו הלהכריז על יום מחא .4

 .ם לשתי שעותודירכת הלימהשבתת מע  .א

 .מחאה ברחובות זכרון יעקב וכתתהל  .ב

 אתר המועצה.ל)משה ברק(  המצגת של שומרי הביתהעברת   .ג

י ראש המועצה "יעקב ע ת ישראל מכתב מחאה בשם תושבי זכרוןלממשל להעביר .5

 .וכל חברי המועצה

 

בק הגז מבקש להסיר מסדר הוצג בשלב הדיווחים בנושא מאהנרחב שהפרוט  רלאו –זיו 

 . היום

 

איילי, קרן  ,מוןסלו פנינהברוך, צחי רשף,  צילהאבוטבול,  אלי –לסדר היום  הוסיףבעד ל

  .מאיר ליאני

 יהודה יגר, בועז לאופר,משכית ו ברנס, דודפולק, אריה ואנונו, מאיר דשא, זיו  –נגד 

 ברונר.

 

 החלטה:

 סדר היום.ל לא תתווסףהצעה ה
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 רשף  צילהגב'  -זיהום אויר ביצוע ניטור למדידת  .ב

 

 שבועות הקרובים כחלקינעצו בקרקעית הים בווחים רגלי אסדת הגז הדי יעל פ  .1

 מתוכנית משרד האנרגיה להקמת פרויקט לוויתן .

המועצה במשך שנה וחצי לא קידמה סקר סיכונים אשר בנקודת הזמן הנוכחית  .2

 ויון במאבק .וורנו שובר שית עבלהווהיה ל ויכסקר זה 

יום שאחרי ולנהל את הסיכון ל הב עושמקביל לחבך ך צרישיך אציר המאבק ממ .3

 הוא זיהום סביבתי .ר ויותבהחשוב 

עד כה בצד המשפטי עלינו כמועצה להחזיק ״נכס״ אשר יביא לפריצת לאור כשלים  .4

 דרך משמעותית בהתמודדות המשפטית הבאה.

 ביותריטית הזמן הנוכחית שהיא הקר ניטור , ניתן בנקודת בבדיקה שלי מול חברות .5

הזיהום הקיים  מושבה אשר ינטרו באופן שוטף את ערכיב טורני תולפרוס מערכ

. נתונים אלו יהוו מדד )בתקווה כי לא יקום(היום טרם הקמת פרויקט לוייתן 

 להשוואה לנתוני הזיהום שינוטרו במידה והאסדה תוקם .

קם ה ותובמיד עליה בערכי הזיהוםיורו על  ים השוואתיים אשרברור לנו כי נתונ .6

ה בבריאות תושבי ועצה וכתושבים לעתור לבג״צ על פגיעכמ לנושר פאהאסדה  י

 המושבה . 

 לאור האמור לעיל להלן הצעת החלטה להצבעה: .7

על מנת  המועצה תחל בהליך התקשרות עם חברות ניטור בטווח הזמן המיידי .א

 תקופהניטור לאורך ייב יטור , תהליך אשר ביצועו מחלהתחיל את תהליך הנ

ראשוני  מזג אויר ומשטרי רוחות . אומדןר תנאי מספה בדיבה ניתן לבצע מד

 .2019, מימון על בסיס תקציב ש״ח  250,000לתהליך 

 

 

קש בלביצוע ניטור רציף מכרת ציוד לאור הדיווח שהוצג בנושא הערכות לרכישת/הש

 להסיר מסדר היום. 

 

איילי, קרן  סלומון, פנינהברוך, י צחרשף,  צילהאבוטבול, אלי  –לסדר היום  הוסיףבעד ל

  .מאיר ליאני

 יהודה יגר, זבוע ,לאופרמשכית ו ברנס, דודפולק, אריה ואנונו, מאיר דשא, זיו  –נגד 

 ברונר.

 

 החלטה:

 .סדר היוםל לא תתווסףהצעה ה
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 ,1501 ,1628 ,1605 ,1547 ,1414 ,1265 –סגירת תב"רים ביתרת זכות  .1

 .1719מים לתב"ר ל הרישווהעברת כל 1720 "ררת תבוסגי ,1502

 

יר את הרישומים של תב"ר ולהעב ים ביתרת זכותלסגור תב"ר יםבקשמ – וסמןאבי ה

 .1719 רלתב" 1720

ין כי מצי, 1265,1628,1501,1502, התב"ריםהבהרות לגבי סגירת מבקש  –מאיר ליאני 

ר ומצא בפועל שלא בוצעה עבודת תכנון ושיפו( 1501)תב"ר ערך ביקור ברחוב גאולים 

שלים את העבודות כפי שהתחייבה המועצה, מבקש לקיים , מבקש להכמתחייב מהתב"ר

 .סיור במקום ולקחת חלק בסיור

ן בהם תנועה בשנה בים לסגור תב"רים שאינהלי משרד הפנים מחייכי  משיב –אבי הוסמן 

 האחרונה.

ל את בקשתו שמקבל יחד עם זאת ברחוב גאולים. קט נדב הדר סיים את הפרוי –זיו דשא 

יידון הנושא יבדוק תנועות בכרטיס זה ואבי , 1501תב"ר  את ורני שלא לסגמאיר ליא

 בישיבה הבאה.

 .1502 סיבה לסגור את תב"רים להסבר מבקש –מאיר ליאני 

מקור האת אין למועצה ו ₪ ןליומ 14 -כהקמת בית הילד עומד על עלות  –זיו דשא 

 תקציבי לכך.ה

 1501קט גאולים תב"ר פרוי םדיווח על סיוהדר לא נדב טב ידיעתי ילמ –אלי אבוטבול 

לתב"ר  שורהק לכב .ד על סיום הפרויקטת מסמך המעי, נבקש לראוולכן אין לסגור אותו

מועצה אשר  מבנימכירת הוא מהמימון מדובר בפרויקט בשיתוף משרד הבריאות  1502

מבקש שלא  .ושירות פסיכולוגי משכ"ל ,טיפת חלבכגון  החדשמבנה יעתיקו את פעילותם ל

 .1502את תב"ר  לסגור

ום קמויערך סיור ב תמקובלשל מאיר ליאני הצעתו , 1501"ר בכל הקשור לתב –זיו דשא 

כפי שנעשה מכירת נכסי מועצה כנגד פרויקטים חדשים לאני מתנגד , ם מאיר ליאניחד עי

מכספי הציבור כולל מכירת נכסים  ₪מליון  18-כ ה לשלםהמועצה נאלצ, פארק המושבהב

כגון מבנה  משרדים נאלצים לשכוראנו ולכן פנויים אין למועצה נכסים  .וקרנות השבחה

, צריך לקחת למכור נכסיםכון לא נ, מבני ציבורמצוקה קשה של  קיימת ,כיון היסטורילאר

 ת.טפשוהתחזוקה ה עלותאת גם בחשבון 
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 :ותלטהח

 

 .םילדיספרית  – 1265מאושר פה אחד לסגור תב"ר  .א

 .ילדים הכרםגן  – 1414מאושר פה אחד לסגור תב"ר      

 .ארץ"משוש ה"ע לחלקת תב" – 1547מאושר פה אחד לסגור תב"ר      

 .ת חורף נגררת לחירוםערכ – 1605מאושר פה אחד לסגור תב"ר      

 

יר ואנונו, משכית לאופר, בועז יגר, יהודה ברונר, דשא, מאזיו  – 1628בעד סגירת תב"ר 

 דו ברנס, אריה פולק, צחי ברוך, פנינה סלומון.דו

 .אנייר ליאיילי, מאן רקטבול, צילה רשף, אבו אלי –נמנעים 

 .יניפיץבטיחות במעבודות  – מאושרת 1628סגירת תב"ר 

 

 .גאוליםוב רח – מסדר יום בהסכמה פה אחד תיורד 1501הבקשה לסגור את תב"ר 

 

דשא, מאיר ואנונו, משכית לאופר, בועז יגר, יהודה ברונר, זיו  - 1502בעד סגירת תב"ר 

 .דו ברנס, אריה פולקדו

 ., מאיר ליאניצחי ברוך, פנינה סלומון -נמנעים 

 .ן איילירקה רשף, ציל טבול,אבו אלי -גד נ

 

 .מרכז הילדמבנה  – מאושרת 1502סגירת תב"ר           

 

 מהלך טכני של איחוד שני תב"ריםסופה, מדובר בשריפה ולא נזקי מדובר ב –אבי 

 

 – 1719לתב"ר  1720הרישומים של תב"ר ביר את להעמאושר פה אחד  .ב

 .נזקי שריפהשיקום איחוד תב"רים 

 

 ול.ות בגן טיעבור הצלל 1703 "רתבלימוש שעדכון ישור א .2

 

 כך שיכלול גם את גן טיול.לעדכן את השימוש בתב"ר הצללות נדרש  –הוסמן  אבי

 ?שנה האחרונהב האם התב"ר הזה היה פעיל –מאיר ליאני 

 כן. –אבי 

 ?בבי"ס ניל"יהצללות בוצעו האם  –מאיר ליאני 

 כן. –זיו דשא 

 לבדוק את הבטיחות בהצללה בבי"ס ניל"י. מבקש –ר ליאני מאי

ב אחרי ירכק אפשרות לפרק את ההצללה בסיום הקיץ ולהלבדו מבקשת – שףרצילה 

 החורף.

 הרכבה ,עלות כלכלית של פירוקאת ה לבדוק אולם צריך נבדקתהערתך  –דשא זיו 

 .והנושא ייבדק ע"י המחלקה לאיכות הסביבה ואחסנה

 

 טה:החל

 .1703 מאושר לכלול את גן טיול בתב"ר
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 לשותפות ביחד.משלחת  .3

 

מורים בראשות של  משלחת האצביחד, י הפרויקטים של שותפותבמסגרת  –זיו דשא 

ועד , בשל הבחירות הנושא נדחה למלם ביץאח' החינוך לקהילה התאומה בדרום פמנהלת מ

 .שלאחר הבחירות

מובאת לאישור  טעם המועצהמלנהלים כל משלחת אשר יוצאת לחו"ל בהתאם  –דני ביתן 

פעילות הינה . כל הלהיוםחתה מליאה. המליאה הייתה אמורה להתכנס לפני שבוע אולם נד

מנהלת מחלקת עומדת אש המשלחת ברכאשר  של מורים ת, משלחת שותפות ביחדמסגרב

   .החינוך

 לציין כי להבא לא נאשר נסיעה בדיעבד.מבקש  –מאיר ליאני 

דש הבחירות חודשיים במהלך כחולהוצאת משלחת התקבלה לפני הבקשה  – זיו דשא

 . בתקופה בא המליאה לא התכנסה

 .תמון המשלחלקבל סיוע במי החינוךשרד למ לפנותבקשת מ –ף רש צילה

 .משתתפים במשלחתנבחרו המבקשת הבהרות לגבי האופן בו  –סלומון  פנינה

 .משנהו. מדובר בקשר שהחל כבר לפני יותר את הנציגים של ספר בחר תיבכל  –דשא  וזי

 שלחת יצאה.צריך לדון לפני שהמ ,באיחורהבקשה מוצגת  –צילה רשף 

 

 ה:החלט

פי שהוצג בחומר שצורף למליאה כולל כ תמאושרים של שותפות ביחד משלחת המור

  .מימון יחסי למשתתפים

 

 ינים.ים מצטספורטאימלגות ל ורישא .4

 

ושה ספורטאים כפי שהם ללשמלגות לקריטריונים שנקבעו, אושרו בהתאם  –זיו דשא 

אליפות  –ן, גפן לוי חלבטניס שו ישראלאלוף  –מופיעים בחומר שחולק. אביב בן ארי 

  פות ישראל בשחיה.ט אלינק, רוני קלעישראל בענף גלגלי 

ל מי שעומד בתנאי במליאה. כונים שאושרו לקריטרי עלת בהתאםהועדה פו –צחי ברוך 

 .יוזמנו למליאההספורטאים המצטיינים . לגההסף מקבל מ

 

 החלטה:

 .מלגה לשלושה ספורטאים מצטיינים ושר פה אחדמא

 

בנק  ,₪מליון   3  - ליםבנק הפוע , 2018שנת לשראי אישור חידוש מסגרות א .5

 .₪ון לימ  2 – נטסקוידבנק , ₪יון למ 2.5 לאומי

 

את מסגרות האשראי של המועצה ולאשר משכון נה יש לחדש שכמדי  –הוסמן  ביא

 ראי זה.הכנסות עצמיות כנגד אש
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 החלטה:

 אשרים פה אחד את המסגרות הבאות:מ

 ₪יון מל 2 –יסקונט ק דבנ ,₪מליון  2.5ומי בנק לא ,₪ן מליו 3 –בנק הפועלים 

 ראי אלה.ות אשמסגרד ת כנגולמשכן את ההכנסות העצמיו

 

 מורשי חתימה.ור אישפתיחת חשבון גן כלנית ו .6

 

 יםי חתימה. מבקשהשינויים השנתיים שחלים בגנים, מתחלפים מורשבמסגרת  –דני ביתן 

 נקבבנק הדואר במקום בב ון בנק חדשולפתוח חשב לאשר את המורשים המעודכנים

 .לאומי

 

 ה:החלט

כמו כן  בבנק לאומי. ת החשבוןאלסגור ו רואנק הדמאושר פה אחד לפתוח חשבון בב

 יהיו כדלהלן: חתימהה ימורש

   חשבון גן כלנית.יבו את חנה לאופר וחואן דה ויה או עדי גולץ כל זאת בצירוף חותמת יחי

 

 ות מועצה.אישור ועד .7

 

זה ובשל דחיפות העניין מבקש ב , בשלותעדשל והיום רשימה לסדר ת מצורפ –א זיו דש

  לבד.והנחות ב דת מכרזיםשר את ועלא

 ?אר הועדותשלגבי מה  -איילי  קרן

 .מליאה הבאהבשאר הועדות יאושרו  –דשא זיו 

 

 החלטה:

 הבאות: הועדותד פה אח ותושרמא

 

 .דהועחברי  – מאיר ליאניולק פוהועדה, אריה יו"ר  -ואנונו מאיר  –מכרזים 

 ועדה. חבר - פולק ריהאהועדה, יו"ר  - ואנונו מאיר  – ותהנח
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ק כחברי גיתית חרפ' אליעזר כרמלי וד"ר רופרתם של פיאשרור בח .8

ון יבור לדירקטורינבחרי צירת ובח זמארין עמותתדירקטוריון מקרב הציבור ב

 העמותה.

 

' כרמלי פרופינויים מ ושרוא, 3.7.18מיום  17/18פר מסועצה מליאת המב – ייוסי ברזל

ר את המינוי רשו לאשרד, ד הפניםפק. הוועדה לבחירת כשירות מינויים במשרוד"ר חר

   ת.ורלאחר הבחי

 .ל חברי הדירקטוריון כמקשה אחתאת כלאשר  מבקש –צחי ברוך 

טליה מבור,  -ללא שינוי  מאושרים הםינם חברי דירקטוריון שהעובדי המועצה  –א יו דשז

ים בלשבנמצאת ציבור בדירקטוריון, גת נצי –רית נוטמן שמאורלי דביר ועדי גולץ. 

 יאושרו מאוחר יותר.שאר החברים  ,ור בועדהשרונים לאיאח

 

 החלטה:

חרפק כנציגי ציבור בעמותת  לי וגב' גיתיתאלי כרממאושר פה אחד למנות את פרופ' 

 זמארין.

 

 .2017רין עמותת זמא ידו"ח כספ -דיווח  .9

 

 . 10עמוד  ,5רה בביאור עהרשום בההבהרות לגבי מבקש  –יהודה ברונר 

שרה ולכן לא אינ"ס לבצע פעולות נוספות שהמליאה את המתה הנחתצה עהמו –זיו דשא 

 .₪אלף  406 -גדל הגרעון של המתנ"ס בכהחוב 

פי בקשת חריגה על  היו בשנים האחרונות מקרים נוספים בהם הייתההאם  –צילה רשף 

 המועצה.

"ח וחריגה כזו בדנה יש –ת הדו"ח( תקופב יןעמותת זמאר גזברית)ינוב דרוטיחיאירנה 

  .2017 -ב אלף ש"ח 149 -בהיקף של כ 2017של י הכספ

  . 2019-ולכן יתוקצב ב לתקציבשהיו מעבר פעולות  –דשא  זיו

  .מבקש הבהרות להגשת הדו"ח הכספי באיחור –ליאני מאיר 

 .עובדה שלא היה לעמותה מנכ"להמנבע האיחור  –ינוב דירוטחיאירנה 

 

וקי של חברי דירקטוריון בישיבות ח ה מנייןיאת היועמ"ש האם השואל  –מאיר ליאני 

 העמותה.

 כי אינו משמש כיועץ המשפטי של העמותה.מציין  –יוסי ברזלי 

 ותה.היו חסרים שני חברי עממניין חוקי, בסה"כ היה  –זיו דשא 

 ? דת ביקורתעועמותה ליש האם  – ליאני  מאיר

 .הכספייםנים על ההפרשים דיו ויה ,כן –דשא זיו 

שנה מחדש כמתחייב על פי רשם ל האם רו"ח של העמותה מאושר כל ואש –אני ילמאיר 

 העמותות ומשרד המשפטים.

 .אל –ינוב דירוטחיאירנה 

 תה.רו"ח של העמו אתר כל שנה כלשונו. ולאשהחוק לקיים את דורש  –מאיר ליאני 

נציין כי רין. דירקטוריון חדש לעמותת זמאתבחן עם אישור  הערכתו של מאיר – דשאזיו 

 .העמותהל כספית שפעולה  יש שריון תקציבי לכלהיום 
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 .2017גדעונים "ח כספי עמותת דו -דיווח  .10

 

 "מ".ות העמקים בעהביוב, "מעיינם ומיה תאגיד 2017דו"ח כספי  -דיווח  .11

 

  ורווחים.טובה עבודה  משקףח הדו" –מאיר ליאני 

 של זכרון יעקב בדירקטוריון.וי דירקטורים הבהרות לגבי מינמבקשת  –רשף ה ציל

 שה להבהרותדרנלא אושרה ואשר על ידי המועצה בעבר חת נציגה אאושרה  –זיו דשא 

 שלים את בחירת הנציגים בתאגיד.. בקרוב נמועדת המינויים
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 זיו דשאן                                   דני בית                                                

 אש המועצהר                             מזכיר המועצה                                             
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