
 1                           בס"ד

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA    צורן-המועצה המקומית קדימה
 153-9-8902916פקס:    •   09-8902902טל:   •   0060920צורן -קדימה 1רח' הרצל                    

     

 לשכת מנכ"ל המועצה 
 

 

 
 

 1 2020אפריל,  23,  כ"ט ניסן, תש"ף

 2 

 3 ראש המועצה -  גב' קרן גרין  :משתתפים

 4 חבר מועצה -  מר יוסף אדירי

 5 חבר מועצה -  מר אמיר זהבי  

 6 חבר מועצה -   מר אביעד חסון 

 7 חבר מועצה -   מר צפריר פדלון 

 8 חבר מועצה -  מר תומר יעקב 

 9 חבר מועצה -  מר נועם מולה 

 10 חבר מועצה -   מר אייל אלבלק 

 11 

 12  חבר מועצה  -   מר יצחק גולברי   :חסרים

 13 חבר מועצה -  מר אריה דורון 

 14 חבר מועצה -   מר מנחם בנימין 

 15 חבר מועצה - מר שלמה מוכתר 

 16 חברת מועצה -גב' תפארת אסולין משבאום   

 17 ברת מועצהח -  גב' תמי רוטמן   

 18 

 19 מנכ"ל - מר עמיקם לוי נגר   :סגל
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 לשכת מנכ"ל המועצה 
 

 

 
 

 1 יועץ משפטי - מר אהרון שפרבר   

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 3ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  תקציר

 9 15.3.2020שהתקיימה ביום א 

 10 עדכוני ראש המועצה .1

 11 הצגת סטטוס תוכנית המתאר והתקדמות. .2

 12 הבאה. ת המליאהנדחה לישיב -פרידה מחבר המועצה מנחם בנימין .3

 13 בעת חבר המועצה הנכנס אייל אלבלק.הש .4

 14 : אישור משרות .5

 15  [100%מנהל מחלקת רישוי עסקים ]

 16 מאשרים פה אחד את מינוי מנהל מחלקת רישוי עסקים. החלטה:

 17 משרת אמון[ 100%מנהלת לשכת סגנים ] 

 18 נמנע: אביעד . תומר, צפריר נגד: אייל.  ,בעד: קרן, אמיר, נועם, יוסי

 19 ת את מינוי מנהלת לשכת סגנים.מאשרים ברוב קולו החלטה:
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 1 [.100%עובד שפע ]

 2 בעד: קרן, אמיר, נועם, יוסי, אייל, צפריר, אביעד. נגד: תומר.

 3 מאשרים ברוב קולות את מינוי עובד מחלקת שפע. החלטה:  

 4  יםהסמכת פקח .6

 5 .יםלמפקחוליאור חמי רונן שפיאן  ים של מאשרים פה אחד את מינוי החלטה:

חסכון באנרגיה ותאורה והחלפת עמודי תאורה וכבלי  - 282שינוי מימון תב"ר  .7 6 

 7 חשמל

 8 ₪ ממשרד הכלכלה והתעשיה  518,600                  השינוי הינו ע"ס

 9 ₪ -400,000                                   קע"פ

 10 ₪ - 118,600  קרן היטלי פיתוח ר.אמיר 

 11 .822: מאשרים פה אחד את שינוי המימון בתב"ר החלטה

 12 

 13 

 14 תכנון הקמת פארק ע"ש משה קופלמן  952ר "תב הגדלת מימון .8

 15 לתכנון הקמה וביצוע פארק ע"ש משה קופלמן

 16 אלש"ח  450,000 -אלש"ח ל 150,000 -הגדלת התב"ר מ

 17 ₪ היטל שצ"פ כללי. 300,000סך של  -מקור מימון

 18  952 תב"ר הגדלת מימוןמאשרים פה אחד את  החלטה:

 19 חת קופלמן כפוף לאישור משרד הפניםאלף ₪ תרומת משפ 100,000 -ו
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 לשכת מנכ"ל המועצה 
 

 

 
 

 1 הקמת קרן כופר חניה למועצה המקומית קדימה צורן. .9

 2 מאשרים פה אחד את הקמת קרן כופר חניה. החלטה:  

 3 שינוי מועד ישיבת המליאה בחודש אפריל בשל חגים. .10

 4 קרן, אמיר, יוסי, אייל, נועם, תומר, אביעד. נגד: צפריר בעד:

 5 ת שינוי מועד ישיבת המליאה באפריל.מאשרים ברוב קולות א החלטה: 

 video conference. 6-מאשרים ברוב קולות את קיום הישיבה הבאה ב החלטה: 

 7 דחיית מועד תשלום ארנונה. -הוספת נושא לסדר היום  .11

מאשרים פה אחד את הוספת הנושא דחיית מועד תשלום הארנונה לסדר  החלטה: 8 

 9 היום.

 10 . 1/5/2020-תשלום הארנונה ל מאשרים פה אחד את דחיית מועד החלטה:  

 11 

 12 
  13 

 14 –הישיבה ננעלה  -
 15 
 16 

   17 

_____________________        ________________________          18 
 19 מנכ"ל המועצה   -עמיקם לוי נגר                      ראש המועצה -קרן גרין 

   20 

 21 


