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 2019/8מס'  שלא מן המניין פרוטוקול דיון מליאה  

 3.6.19-ה מתאריך 

חנן , עו"ד גלדיס פליישר קרוב, יוסי בכרטןוייס, סתיו שירי בר כהן, עופר כהן, אילנה גולן,  שתתפוה

אדרי, הדס מדליה, יואב בר סלע, מיכל אביחי, מוטי בארי, אמנון טל שפיר, עמוס חייקין, 

טוביה ויסבלום ליבנה, מידד כלפון, ירון קומפל, נדב ערבה, אמיר שילה, רחל מרום, שמיל פלג, 

יואב גיסיס, אראלי נטע, גדעון ברי, אמיר רף, אורי נאהרי, , הילה עיני, שרון דביר, עופר כהן, 

 יוכבד מרגלית, בתיה רגב, טומי זיו, יעריב יערי, שירי כהן בר, פסח פורצלן.

 ר, פז רון, מאיר טודדותן ברונשטיין,  התנצלו

 ישי שוסטר, רועי מרגלית, רון קינן,  רן שכטר, עזוז יצחק, שרעבי רצון  לא נכחו

 ראשת המועצה -ד"ר גלית שאול  בנוכחות

 מנכ''ל המועצה -עו"ד עמית בן צבי 

 גזבר -מנשה דויד 

 מנכ''ל כלכלית  -הימן אלון 

 ע. ראשת המועצה -גוטלון אלדד 

 מבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור -ויסמן-ד"ר עדית נס

 ע. מנכ''ל  -עו"ד מורן בן דרור 

 מנהלת המרכז הקהילתי -יעל פלד

 מנהל מחלקת ספורט -פיליפ סימון

 מהנדס המועצה -ארמין אברמוביץ

 שובי העמקמנהלת מחלקת יי -נחמה כהן

 מחלקת יישובים-טל דר

 נציג הצעירים -אורן חייקין משקיף 

 

 :סדר יום

 ", בהשתתפות: דרךמציג: ניר ברעם מ"אנשי רובדי, הוועדה לבחינת השינויים הנדרשים במבנה השלטון הדו  .1

 נחמה כהן, מנהלת מחלקת ישובים. הצגת ממצאים, מסקנות בייניים ודיון.

 מציג: מיכה וורטווסקי, יועץ אירגוני.אזורי רצוי,  –דיון על מבנה אירגוני  –המרכז הקהילתי  .2

  מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה., 2018 – 2017אישור מאזני העמותה לקידום הספורט בעמק חפר לשנים  .3

 אישור תב"רים. .4
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 19:00הישיבה נפתחה בשעה :

 

 מבקש לפתוח את הדיון .עמית: 

 

  :תב"רים .1

 .29.5.19מציג ומסביר טבלת תב"רים ליום  מנשה : 

 

 הצעת החלטה:

 , כפי שהוצגו בפני חברה המליאה.29.5.19מליאת המועצה מאשרת תב"רים המופיעים בטבלה מיום 

  .אחת )הגב' אילנה גולן( מתנגדים:

  .: איןנמנעים

 הצעת החלטה התקבלה ברוב קולות.

 

 :השינויים הנדרשים במבנה השלטון הדו רובדיהוועדה לבחינת  .2

 . ברעם נירהיועץ תבצע בליווי מציגה את התהליך שה :כהן נחמה

תחום בתחום המוניציפלי, ב  פעילה בשלושה תחומים:ייעוץ ארגוני ש  חברת  -אנשי דרך  חברת    מסביר על  ניר ברעם:

 בעסקים משפחתיים. הקהילתי וגם בארגונים ו

היבטים משפטיים פורמליים לעניין הזה. צו המועצות המקומיות בסוגריים מועצות מוסיף ומדגיש, כי יש    שלמה:

בכל מה שנוגע למערכת היחסים בין ים בצורה מאסיבית. מאז ועד עתה לא מעט פעמו 1958-תוקן באזוריות, 

רחב מאוד למדיניות רון מאפשרות ומשאירות מרחב תמ יש הוראות אבל הןהמועצה לוועדים המקומיים למעשה 

 של כל מועצה אזורית. 

 

 :אזורי רצוי –דיון על מבנה אירגוני  –המרכז הקהילתי . 3

 

" ואנו הכל עדיין פתוחיש להציגן. מציינת, ש"ות ה הארגוני ומציינת שבמידה ויש הערמסבירה על  המבנ :גלית

 מבקשת לקבל "אור ירוק" לעצם הבחינה ותחילתו של התהליך.  .לומדים את המציאות

מרכזים קהילתיים , זר השלישי, עמותותעובד אך ורק במגבשנים האחרונות ארגוני יועץ  :וורטווסקימיכה 

מרכזים .  "דרך השקלופחות "דרך הכיס", "תוכנית להסתכל רחב וארוך טווח על המרכז הקהילתי  רעיון הוכדומה.  

ש ובילסייע לג ממשיכים להיות מתנ"ס במובן הקלאסי של המילה, להציע שירותים ופחות קהילתיים קלאסיים,

 בצורה קצת שונה.  התפתחה באופן היסטורישלוחה כל  -בדי התלת רו. בסיפור קהילתיות
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 הצעת החלטה : 

 (שלוחה רגילה ושלוחה אוטונומית)מרכז הקהילתי ושלוחותיו מליאת המועצה מאשרת הצעת מודל הפעלה ל

 במסגרת ארבע שלוחות כמוצע.  

 חמישה.: מתנגדים

 שבעה. :נמנעים

  .הצעת ההחלטה התקבלה ברוב קולות

 

 :2018 – 2017אישור מאזני העמותה לקידום הספורט בעמק חפר לשנים . 4

עמותה עירונית רב ענפית שבעצם כל ענפי הספורט לקידום הספורט,  מסביר ומציג את מאזני העמותה  פיליפ:

  נמצאים תחתיה.

 

 :הצעת החלטה

 .2017-2018מותה לקידום הספורט בעמק חפר לשנים מליאת המועצה מאשרת הצגת מאזני ע

 מתנגדים :אין 

 נמנעים: אין 

 הצעת ההחלטה התקבלה פה אחד .

 

 . 
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 ריכוז החלטות מליאת המועצה שלא מן המניין מתאריך 3.6.19: 

 

 החלטה נושא מס'

ליאת המועצה מאשרת  הצעת מודל הפעלה למרכז ממ אזורי רצוי –דיון על מבנה אירגוני  –המרכז הקהילתי  1

הקהילתי ולשלוחותיו )שלוחה "רגילה" ושלוחה 

 .שלוחות 4וטונומית"( במסגרת א""

אישור מאזני העמותה לקידום הספורט בעמק חפר  2

 2018 – 2017לשנים 

 

מליאת המועצה מאשרת  מאזני העמותה לקידום הספורט 

 . 2017-2018בעמק חפר לשנים 

מליאת המועצה מאשרת התב"רים המפורטים בטבלה  תב"רים 3

 ., כפי שהוצגו בפניה29.05.19מיום 

 

 

 

 

 

                  _______________________                             _____________________  

  ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה            עו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה                                            

 

  


