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 2020/61מס'  הנהלהפרוטוקול דיון 

  מתאריך 20.04.20

 

השתתפו 

 )מרחוק(

כלפון מידד, שילה , הדס, יואב בר סלע, , אביחי מיכל מדליה חיזקי סיבק,

דביר  ,גלדיס, עיני הילהפליישר קרוב נטע אריאלי, , ברי גדעוןאמיר, פלג שמיל, 

  , יעריב יעריפאר אהובהשרון, מרגלית יוכבד, 

   התנצלו

גולן אילנה  ,רון קינןויצלבסקי גיא,  לא השתתפו  

ראשת המועצה-ד"ר גלית שאול בנוכחות  

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

סגן ראשת המועצה -יעירי יעריב  

המועצהמנכ"ל  -עו"ד עמית בן צבי   

גזבר המועצה -אלגרנד לין גורן  

ויסמן -ד"ר עדית נס -מבקרת המועצה  

מנכ"ל החברה הכלכלית -אלון הימן  

ע. מנכ"ל  -עו"ד מורן בן דרור  

מנהלת אגף חינוך  -ירונה פוליטי  

 

 :סדר היום

 .דיווחי ראשת המועצה .1

 . 15/20אישור פרוטוקול הנהלה מספר   .2

מציגים: עמית בן צבי, מנכ"ל,  –ה"קורונה" עדכונים ודיון בקשר למשבר  .3
 .גורן לין  אלגרנד, גזברית

 

 

 15:06בשעה:  נפתחההישיבה 

 

 

 

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

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

 .החירוםבשגרת התנהלות המועצה  -

 כל הצוותים )יו"ר וועדים, צח"י ועוד (בתקופה זו.והתנהלות אחריות  -

 דילמות בתקופת ה"קורונה". -

  לבצע מדידה ביישובים. שנים 5המועצה מחויבת כל  -מדידת שטחי ארנונה -

 ושרת הספורט. לראש הממשלה בעניין ההחרגה מכתבנשלח  -החרגת הספורט בעמק -

 קו התפר בעמק.התייחסות ל -

 אירועי ערב יום השואה.ציון  -

 

 :אישור פרוטוקול .2

 .15/20 מציג הצעת החלטה לאישור פרוטוקולעמית בן צבי, מנכ"ל: 

 : החלטההצעת 

 15\20  המועצה מאשרת פרוטוקול מס' הנהלת

 אין :יםמתנגד

 ים: אין נענמ

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה 

 

מציגים: עמית בן  –דיון בקשר למשבר ה"קורונה" /עדכונים/דיווח .3
 .צבי, מנכ"ל, גורן לין  אלגרנד, גזברית

 

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

עובדים " 30%של  כיום בהיקף כ"א המועצה פועלת , על פי הנחיות הממשלה
 משבר הקורונה. לנוכח  "םחיוניי

 

מציגה ומסבירה את הערכות המועצה בתחום  החינוך:ירונה פוליטי, מנהלת אגף 
 10 -סופקו כ אמצעי קצה אשר להן, כי ישנן משפחות מחוסרות החינוך. מציינת

 למשפחות. ים חלק מבתי הספר משאילים מחשב מחשבים.

עד כמה רבים שאלה  ישנם סימני. "למידה מרחוקכיום אנו לומדים במתכונת "
האם הלמידה צריכה  -כמו כן, עולות שאלות רבות  .תאפקטיביהלמידה מרחוק 

 מדגישה, כי   ,בנוסף רגשי.ן המורים לילדים או כמענה ילהיות הקשר המרכזי ב
 אחריות על הלמידה מרחוק עברה לפיקוח משרד החינוך.

ילדים עם שני אנשי  3מחר חוזרים לשגרה בחינוך המיוחד בקבוצות של עד ש ,מציינת
  פעמים בשבוע על פי המתווה של משרד החינוך.שלוש כ צוות קבועים
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ביחס ₪ מיליון  3 -בהכנסה של כ ירידה קיימת גורן לין אלגרנד, גזברית המועצה: 
 25% הנחה שלהבנושא  השלטון המקומי לתקופה אשתקד. היום נשלח מכתב מטעם 

 לקבלת הבהרות.

 מתקציבם. 25% המצב נוכחי הוחלט לפנות ליישובים להקפיא בשלכמו כן, 

קציב או האם זה מכל התמבקש לדעת ממה?  - 25%בנושא ה שמיל פלג, הדר עם:
המחשבה על היום שאחרי היא הדבר החשוב מציין, כי רק מחלקה של המועצה? 

 ביותר.

בפורמט לישובים  יועבר 25%כל המידע לגבי הקפאת  עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה:
מקבל את הבקשה  -" ת "היום שאחריית המועצה. לגבי תוכנישהוכן ע"י גזבר

  -תוכנית על ידי דרג מקצועיהלשיתוף חברי הנהלה. מציין, כי לאחר גיבוש עקרונות 
 קבלת התייחסות טרם גיבוש תוכנית סופית.בפני ההנהלה ל הם יוצגו

הוצאות של שינוי בהכנסות ובנתונים בלדעת  מבקשת : הדס מדליה, בארותיים
 . בקשר למשבר המועצה

מעוניין לדעת מה הפגיעה הכספית במועצה, תוך שיקוף  :ויתקיןשרון דביר, כפר 
 לחברי ההנהלה . 

והתמונה  םלא וודאיימדובר בנתונים כרגע מדגישה, כי  לין גורן, גזברית המועצה:
 התקציבית והתזרימית טרם בהירה מספיק. 

 .ונשתף ההנהלהרי לחבנפיץ נוסף ידע משיהיה  עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה:

 עסקים ?ביתית או מארנונה  ?ממה 25% הילה עייני, כפר הרא"ה:

בהיקף של תתבצע  ההקפאה -לשאלת הילה ושמיל עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה:
אם נגיע  לדיון  רכיב "אגרת שמירה".  למעט מסך התקציב הכולל של הוועד, 25%

עברות" הדיון יתייחס אך פרקטי בנושא תקציב הישובים ונדרש לצמצם "תשלומי ה
 המועברים מהמועצה לישובים.   30%-ורק ל

 16:35: בשעה הישיבה ננעלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

המועצה לשכת מנכ"ל  

4 

 

 

 

 

 
 ריכוז החלטות הנהלת המועצה, מתאריך ה- 20.4.20:

 

 

 החלטה נושא מס'

 15/20מס'  ההנהלהפרוטוקול  המועצה מאשרת הנהלת  15/20מספר  הנהלהאישור פרוטוקול  1

 

 

 

 

 

     

      _______________________         ________________________ 

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


