
 1 

 

 

 

 20/42 – 16פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  

 

 

 עמותת זמארין.ב א"פתש  כסלוב  בכ" 8.12.2020-התקיימה ביום שלישי ה

 

 ראש המועצה   מר זיו דשא                        משתתפים:  

 מ.מ. וסגן ראש המועצה  מר מאיר ואנונו  

 מועצה סגן ראש ה   צחי ברוךמר  

 חבר מועצה  מר אריה פולק  

 חברת מועצה  גב' צילה רשף 

 חבר מועצה   מר מאיר ליאני                           

 מועצה    תחבר                   משכית לאופר גב' 

  חבר מועצה  יהודה ברונר מר  
  

 חבר מועצה    מר דודו ברנס הצטרפו: 

 חברת מועצה  גב' תמי ברששת  

 מועצה  תחבר פנינה סלומון  גב' 

 חבר מועצה   יגר                        מר בועז  

   

 חברת מועצה  גב' קרן איילי חסרה: 

   

 מזכיר המועצה  מר דני ביתן  נוכחים: 

 יועמ"ש  עו"ד יוסי ברזלי  

 גזבר המועצה  אבי הוסמן מר  

   

 

 סדר היום:

 ישיבה תיכונית.   –שינוי הרכב מורשי חתימה  .1

 . 2021אישור מסגרות אשראי  .2

 עובדים לגמלאות.  3שת  אישור פרי .3

 אזרחים ותיקים. –מרכז קהילתי רב תכליתי  .4
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 סדר היום:
 

 ישיבה תיכונית.   –שינוי הרכב מורשי חתימה  .1
 

. נדרש שינוי הרכב  לעדכן את מורשי החתימה  בקשה של בית הספריש    –  זיו דשא

 חתימות. 

 

 החלטה: 

 פורט להלן: כמ החתימה בישיבה התיכוניתמאושר פה אחד עדכון מורשי 

 

 . ן ועד הורים בבנק דיסקונטשינוי מורשה חתימה בחשבו

 

 מורשה חתימה: 

 .הספרת בי מנהל –יעקב גיטלמן   –חתימה א' 

ב'   נדף    -חתימה  דהן    –ורד  ימית  א  –מזכירה,  ברנדטמזכירה,  ועד נציג    –  ייל 

 הורים.

 

 חתימה א' + חתימה ב' בצרוף חותמת. ותנדרש
 

 . 2021אישור מסגרות אשראי  .2
 

 מציג את הבקשה לחידוש מסגרות אשראי. -אבי הוסמן 

 

 החלטה: 

 מאושר פה אחד חידוש מסגרות אשראי הבאות: 

 מליון. 3.0 –בנק הפועלים 

 מליון.  2.5 –בנק לאומי  

 מליון.  2.0  –בנק דיסקונט 

 .כמו כן מאושר משכון ההכנסות העצמיות להבטחת מסגרות האשראי

 

 

 ה סלומון ובועז יגר מצטרפים לישיבה.נינדודו ברנס, פ תמי ברששת,  •
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 עובדים לגמלאות. 3אישור פרישת   .3

 

  3.  לפנסיה מוקדמת  עובדים  תעידוד פריש נוהל למשרד הפנים אישר    –דני ביתן  

לכללים   בהתאם  היא  הפרישה  ג.צ.(.  ד.ג.,  )ש.ע.,  לפרוש  בקשה  הגישו  עובדים 

ליום   עד  רלוונטית  והיא  אלה יהיו    1.1.21-מה  החל  .31.12.20שנקבעו  עובדים 

 זכאים לפנסיה תקציבית כקבוע בחוק.

 במקום משרות אלה יקלטו עובדים אחרים?האם שואל  –מאיר ליאני 

ביתן   והביוב,  עובדים    2ישנם    –דני  המים  בנושאי  כעוסקים  לאור  שמוגדרים 

 , אין צורך במשרות ייעודיות אלה. המים והביוב העובדה שאנחנו חלק מתאגיד

 

 לטה: הח

של    תמאושר לגמלאות  פרישתם  אחד  לחברי   ,עובדים  3פה  הועברו  שפרטיהם 

 . 31.12.2020 -פרשו ביהמועצה. 

 

 לסדר היום   2029בקשה להוסיף תב"ר  *

 

דשא   היום   –זיו  לסדר  להוסיף  עבור    100,000בסך    2029תב"ר    מבקש   ₪

 חברים.  13של   הנדרשת הסכמ .תכליתיפרויקטור להקמת מרכז רב 

 

זיו דשא, צחי ברוך, מאיר ואנונו, משכית לאופר,   –לסדר היום ספת התב"ר  הוד עב

 . , מאיר ליאניברששת  , תמירשף , צילהברנס בועז יגר, פנינה סלומון, דודו

  פולק.אריה  , ברונריהודה  -נגד 

 

 . 2029לא מאושר להוסיף לסדר היום את תב"ר  

 

 אזרחים ותיקים.  –מרכז קהילתי רב תכליתי  .4

 

הוקם   ,תיקים בפריסה יישוביתים ובמסגרת פיתוח שירותים לרווחת אזרח  –וך  בר  צחי

מענים ופיתוח  צרכים  היגוי להערכת  נציגות מהמחלקה לשירותים  ה  .צוות  כולל  צוות 

ס. ראש    , נציגי ציבור בהובלת צחי ברוךועמותת זמארין    ,חברתיים, מהתאגיד העירוני

 המועצה ובהשתתפות ראש הרשות. 

אוכלוסייה והצרכים  בדיקת  חרי  א מאפייני  עם  מקומיות  ברשויות  שנערכו  ביקורים 

המענים   כל  את  שיאגם  תכליתי  רב  מרכז  בהקמת  מובהק  צורך  התגבש  דומים, 

הוותיקה לצרכים   ,לאוכלוסייה  מענים  ולקבל  בקהילה,  להזדקן  להמשיך  להם  יאפשר 

 הייחודיים של אוכלוסייה זו. 

ברששת   זכ  –תמי  את  ברור.יעקב,  רון  בהיכרותי  מספיק  לא  המוצג  מבקשת   המודל 

מציע המוצעת.  הפעילות  ואופן  אופי  את  מצוות שיקבע  חלק  להציג במסגרת    הלהיות 

כמומליא ב   ערוך למציעה    כן  ת המועצה את המודל,  ב סיור  דומים  פרדס חנה  מתקנים 

  פרויקטים פעילים.ולהתרשם מ 
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  סוברנית הנהלה המועצה  .  נות לממשלהפלבמליאה כדי  אין צורך להצביע    –צילה רשף  

 ס משאבים למימון פרויקטור.ילגיו משרדי ממשלה   מול לקדם את הנושא

ברונר   כ  –יהודה  על  עומדת  , העמדת הפרויקט מליון ₪  36-הערכה כספית שהוצגה 

העדיפויות   סדרי  ארוכה    תאומר בראש  פרויקט שלתקופה  שום  לקדם  יהיה  ניתן  לא 

לא  .  כל פעילות אחרתפיא  נוספים בטרם נקבל החלטה שתק  ם נתונימבקש להציג    אחר.

  .היא זו שתלווה את הנושאזמארין ניתן גם להחליט כרגע כי עמותת 

 מח' הרווחה ולא עמותת זמארין.  את הנושא זומי שיוביל  –זיו דשא 

ליאני   אי    –מאיר  יש  ראשוני.  ומאוד  מגובש  לא  הנושא  אבל  טוב  רעיון  הוא  הרעיון 

כיווןמ  ,בהירות רבה יתנו  לגבי הפרויקט בכללותו. יש לתת את    מליץ שאנשי מקצוע 

על   גם  הפעילות,  חניה,  הנושא  הדעת  פיזור  או  אחר  מיקום  על  לחשוב  גם  אפשר 

השוטף.   בתקציב  מאוד  גבוהה  לעלות  תגרום  ותיקים  אזרחים  עם הסעתם של  מסכים 

 תמי בר ששת שהסוסים נרתמו לפני העגלה. 

ולא עמותת  ר מי שצ  –משכית לאופר   זה המועצה באמצעות אחת המחלקות  לטפל  יך 

 משאבים. ולהתחיל באיגום  התהליךיש להתחיל להניע את זמארין. 

דשא   אמ  יאנ  –זיו  הזה  בדיון  חשוברירואה  מליא  הה  כחברי  ציבור.  וכה  שלנו  נבחרי 

שרות לאזרחים וקידום ה  ענהנושא המובעדיפות עליונה את  ל סדר היום  ו שמים עאנחנ 

   הפיתוח של המועצה.  בתוכניותדי ביטוי יל  אלבוך  בר צריהד ם.יותיק

עלות   והצגת  היום  לסדר  הפרויקט  מכלול  להבאת  רבה  חשיבות  כספית  קיימת 

 מה מדובר.בשתדעו על מנת   ה הזהכפי שאנחנו פועלים במקר  יהאופרטיבית צפו

המושב    ירכאז  פארק  את  של  לכולם  תב"ר  בהתחלה  הוצג   אשר   ₪  12,000,000בו 

בהצמ לח  עם    ₪  17,000,000-משך  סימנו  עלות    ,₪  22,000,0000ובסוף  כולל 

 העלות הצפויה. כל  ההמליא יצג לחברוא השלו מבנה הארכיון ההיסטורי א ,הפקעות

 

 : מתוקנת החלטההצעת 

חברתיים  מנהלת   .א לשירותים  על   תפנההמחלקה  רלוונטיים  ממשלתיים  למשרדים 

 ויקטור. ר מנת לקבל סיוע במימון פ 

פעילות לאזרחים ה קידום מתחם או מתחמי  את  רואה לנגד ענייה  ת המועצה  מליא  .ב

 וותיקים כיעד מרכזי. 

 

 פה אחד. ותמאושרב' -החלטות א' ו

 

 שם: דני ביתן ר

 זיו דשא                              דני ביתן                                                   

 ועצה                       מזכיר המועצהראש המ                                               

 העתק: חברי המועצה 

 נוכחים           

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

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


