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 14/2020מס'  הנהלהפרוטוקול דיון 

  מתאריך 15.3.20

 

ויצלבסקי  , מדליה הדס, יואב בר סלע, , אביחי מיכל, גולן אילנה חיזקי סיבק, השתתפו

פליישר קרוב נטע אריאלי, , ברי גדעוןכלפון מידד, שילה אמיר, פלג שמיל, גיא, 

  , יעריב יעריפאר אהובהדביר שרון, מרגלית יוכבד,  ,גלדיס, עיני הילה

   התנצלו

 רון קינן  לא השתתפו

ראשת המועצה-ד"ר גלית שאול בנוכחות  

סגן ומ"מ ראשת המועצה  -עו"ד חיזקי סיבק  

סגן ראשת המועצה -יעירי יעריב  

סגן ראשת המועצה –גיא ויצלבסקי   

מנכ"ל המועצה -עו"ד עמית בן צבי   

גזבר המועצה -מנשה דוד  

מנכ"ל החברה הכלכלית -אלון הימן  

ע. מנכ"ל  -עו"ד מורן בן דרור  

מנהלת אגף חינוך  -ירונה פוליטי  

מנהלת אגף משאבי אנוש  -אסנת וולף  

 

 :סדר היום

 
 .דיווחי ראשת המועצה .1

 . 13/20הנהלה מספר אישור פרוטוקול  .2

 , מציג: עו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל.הערכות ביחס להתפשטות נגיף הקורונהדיווח  .3

   .תב"רים .4

מציג: ארמין אברמוביץ, מהנדס המועצה דיון נוסף,  – עץ –מדיניות המועצה בנושא קמיני  .5

  המקומית.והועדה 

 גזבר המועצה.מציג: מנשה דוד, ,  2019, שנת 4לתקופה: רבעון  2019רבעוני לשנת הצגת דוח  .6

 

 16:08בשעה:  נפתחההישיבה 
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 תבאפליקצייתוך שימוש  מברך את הנוכחים ומבקש לפתוח את הדיון עמית בן צבי, מנכ"ל :

" דיון נוסף -מדיניות המועצה בנושא קמיני עץ" 5מבקש להסיר את נושא מס' בנוסף . "זום"

 מסדר היום. 

  שאול, ראשת המועצה: גלית  :דיווחי ראשת המועצה .1

 בצל נגיף "הקורונה".וקשה למועצה תקופה מאתגרת  -

 10השבוע בוטל בשל הנחיית התקהלות עד להתקיים מפגש עם כפר הרואה שתוכנן  -
 אנשים.

 שמירה על כללים והנחיות בשל הנגיף ובידוד חברתי נרחב.  -

 .םחיוניימסגרות לילדי המועצה ואנשים בעמק בעלי תפקידים  תהקמ -

כלכלית ע"י מנשה וגורן, שמירה על הקיים ללא  הצגת תוכנית –כלכליםצעדים  -
 הרחבה .

  .בוטלהביום העצמאות אשר אמורה הייתה להתקיים מסיבת הצעירים  -

 איזון והרגעה של תושבי העמק.  , בין היתר,הואתפקיד חברי ההנהלה  -

 הקמת רדיו קהילתי שהינו רדיו אינטרנטי.בימים אלה אנו עומלים על  -

 שלטון מקומי.תפקיד הכחלק מ המועצה פועלת על פי הנחיות המדינה -

 

 :אישור פרוטוקול .2

 .13/20מס'  מציג הצעת החלטה לאישור פרוטוקולעמית בן צבי, מנכ"ל: 

 : החלטההצעת 

 13/20  המועצה מאשרת פרוטוקול מס' הנהלת

 אין :יםמתנגד

 ים: אין נענמ

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה 

 

 : דיווח הערכות ביחס להתפשטות נגיף הקורונה .3

התפשטות נגיף בעניין : מציג ומסביר הערכות המועצה עמית בן צבי, מנכ"ל
 הקורונה.

כל מה שמתנגש . בריאות הציבור הואת המועצה מנחה א, העניין בראש ובראשונה
לעת עתה מסדר יורד  –לשמירה על בריאות הציבור  עם הנחיות משרד הבריאות

  היום.

אגף הרווחה מנקז את המנדבים באמצעות רישום ע"י טופס מקוון וכיום מציין, כי 
 מתנדבים. 50מספר של אנו עומדים על 

 ,נכ"ל המועצה שנפגש על בסיס יומיהוקם צוות "קורונה" ברשות ראשת המועצה ומ
 ועצה. כל תחומי עיסוק המעל העלולה להשפיע  מורכבתלמציאות  ךעל מנת להיער
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 תב"רים: .4

 כדלהלן:  ביר את טבלת התב"ריםמציג ומס דוד, גזבר המועצה: מנשה

 חניה חכמה פארק התעשיות-985

 116סקר לתיקון  -992

 דרוג חופי היםושפיתוח  -993

 שינויים והתאמות לבניית שי"ל )שרות יעוץ לתושב( ומרכז גישור. -994

 

 הצעת החלטה : 

 כדלהלן: אשרת תב"ריםהנהלת המועצה מ

 חניה חכמה פארק התעשיות-985

 116סקר לתיקון  -992

 חופי הים ושדרוגפיתוח -993

 )שרות יעוץ לתושב( ומרכז גישור לשינויים והתאמות לבניית שי"-994

 

 אין. :יםמתנגד

  .נמענים: אין

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה 

 

 :2019, שנת 4לתקופה: רבעון  2019הצגת דוח רבעוני לשנת  .5

 .2019לשנת   4מסביר ומציג דוח רבעון מנשה דוד, גזבר המועצה: 

 

 הצעת החלטה: 

 .2019הכספים לשנת  4דוח רבעון הנהלת המועצה מאשרת 

 

 אין. :יםמתנגד

 נמענים: יוכבד מרגלית ושרון דביר.

 ברוב קולות.הצעת ההחלטה התקבלה 

 

 18:0הישיבה ננעלה בשעה:
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 ריכוז החלטות הנהלת המועצה, מתאריך ה- 15.3.20:

 

 החלטה נושא מס'

 13/20מס'  ההנהלהפרוטוקול  המועצה מאשרת הנהלת  13/20מספר  הנהלהאישור פרוטוקול  1

 

 תב"רים  2
  , כדלקמן: תב"ריםפה אחד המועצה מאשרת הנהלת 

 חניה חכמה פארק התעשיות-985

 116סקר לתיקון  -992

 פיתוח ושידרוג חופי הים-993

שינויים והתאמות לבניית שי"ל )שרות יעוץ לתושב( ומרכז -994
 גישור.

 

 2019הצגת דוח רבעוני לשנת  3

 2019 , שנת4לתקופה: רבעון 
 .2019 הכספים לשנת 4 רבעון דוחברוב קולות  מאשרת המועצה הנהלת

 

 

 

 

 

 

 

     

      _______________________         ________________________ 

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


