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 12/2020מס'  הנהלהפרוטוקול דיון 

 מתאריך  12.01.20

 

בר סלע , מדליה הדס, עו"ד שמיל פלג, ,  שר קרובעו"ד גלדיס פלייחיזקי סיבק,  השתתפו

, עיני הילה , דביר יצלבסקי גיא, , ברי גדעוןיואב, אביחי מיכל, גולן אילנה, ו

  יעריב יערי, , פאר אהובה, יוכבד מרגליתשרון

אמיר שילהכלפון מידד ,   התנצלו  

, רון קינן אלינטע אר 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 -עו"ד גיא ויצלבסקי  

מנכ"ל המועצה -עו"ד עמית בן צבי   

גזבר המועצה -דודמנשה   

מנכ"ל החברה הכלכלית -אלון הימן  

ע. מנכ"ל המועצה -מורן בן דרור   

 

 :סדר היום

 
 .דיווחי ראשת המועצה .1

 . 11/19הנהלה מספר אישור פרוטוקול  .2

   . תב"רים .3

מציג: (, 2020ספטמבר )יסודי -דתי עלמשותף )מ.א עמק חפר + מ.א מנשה( הקמת בית ספר  .4

 .המועצהיעריב, סגן ראשת 

 מציג: יעריב, סגן ראשת המועצה.  (2021ספטמבר )הקמת בית ספר יסודי במזרח העמק  .5

בין המועצה לחברה הכלכלית ותשלום ע"י החברה הכלכלית של החזרי  פרויקטיםהתקשרויות לביצוע  .6

 מציג: אלון הימן, מנכ"ל כלכלית עמק חפר.,  הפרויקטיםההלוואות שהמועצה קיבלה לטובת מימון 
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מברך את הנוכחים ומבקש לפתוח את הדיון בהוספת נושא לסדר  עמית בן צבי, מנכ"ל :
 . לסדר היום( 6)סעיף  היום

 

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

 . בשל קיום ממשלת מעבר מטעם המדינהתשלומים עיכוב  .א

וראוי לציין את הטיפול המקצועי של  עברנו מערכת חורפית  -מערכת חורפית .ב
 .ויתר גורמי המקצוע במועצה הכלכליתהחברה 

 עבר בהצלחה ללא ערכים חריגים.  -נישוב .ג

 דיווח על פגישה עם ראש אגף מד"א. –מד"א  .ד

וצוותו המקצועי מול  פגישה עם מנהל בית החולים הלל יפה –מטה מול מטה מפגש  .ה
 . מטה המועצה

 לטובת הכלל . גוף של מתנדבים -חילוץ והצלה הקמת יחידת .ו

 .טייסים חדשים מעמק חפר 3 –קורס טייס  .ז

 .פרס מועצה ירוקההמועצה קיבלה  14.1.20-בתאריך ה -תחרות מועצה ירוקה .ח

 תתקיים ישיבת הוועדה המקומית בה תתקבל החלטה.  -מרלוג יד חנה .ט

 .אנשי עסקים בפארק התעשיות  מפגש .י

 

 :אישור פרוטוקול .2

 פרוטוקול.מציג הצעת החלטה לאישור עמית בן צבי, מנכ"ל: 

 : החלטההצעת 

 11/19  המועצה מאשרת פרוטוקול מס' הנהלת

 אין :יםמתנגד

 ים: אין נענמ

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה 

-מועצה עבודהי וועדה לבחינת ממשק תוקם:  11.19תוספת הערה לפרוטוקול 
הוועדה  .וגיבוש עקרונות לתוכנית עבודה של המועצה בשיתוף ההנהלה בחרים נ

  ברשות המנכ"ל וחבריה יהיו מנהלי אגפים וחברי הנהלה. תהא

 

 תב"רים: .3

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

 קידום תיירות כפרית בעמק-953

 שיתופיתהכנת תוכנית מועצתית לתחבורה -958

  תכנון וקידום פרויקטים-982

  ביצוע עבודות פיתוח באזור תעשיה-983

 פיתוח פרויקטים בת חפר-984
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  50%ביוקטן ובנוסף  "שיפוצים במבנה המועצה"ישונה ל - 981ב"ר ת

 

 הצעת החלטה : 

 כדלהלן: ,אשרת תב"ריםהנהלת המועצה מ

 50%-הקטנה ב –שיפוצים במבנה המועצה  -981

 קידום תיירות כפרית בעמק-953

 50%-הקטנה ב – הכנת תוכנית מועצתית לתחבורה שיתופית-958

  תכנון וקידום פרויקטים-982

  ביצוע עבודות פיתוח באזור תעשיה-983

 פיתוח פרויקטים בת חפר-984

.  

 אין. :יםמתנגד

  .נמענים: אין

 בפה אחד .הצעת ההחלטה התקבלה 

 

יסודי  -דתי על משותף )מ.א עמק חפר + מ.א מנשה( הקמת בית ספר  .4
 : (2020ספטמבר )

 

הקמת בית ספר משותף דתי על אודות מסביר ומציג  :, סגן ראשת המועצהיעריב
 .עם המ.א מנשה יסודי

 הצעת החלטה : 

יסודי משותף עם מ.א. .הנהלת המועצה מאשרת לפעול  להקמת בית ספר דתי על 1
 .מנשה

יובאו לאישור הנהלת  –ככל שיתקבל  -לאחר קבלת סמל מוסד ממשרד החינוך .2
 . המועצה תוכנית השקעות ותקציב ביה"ס

יוצגו  –. השותפות תקמנה הנהלה משותפת לביה"ס. מבנה ההנהלה וסמכויותיה 3
 בפני הנהלת המועצה לאחר גיבושם.

ה שווה וזהה להשתתפות יתלמידי ביה"ס המשותף תה. השתתפות המועצה בגין 4
 יתר תלמידי העמק בבתי הספר השונים.

 

 אין. :יםמתנגד

  .ים: איןנענמ

 בפה אחד .הצעת ההחלטה התקבלה 
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ליום   31.1.2020דחיית מועד פרישת גזבר המועצה, מנשה דוד, מיום  .5
31.3.2020 : 

דחיית מועד פרישת הגזבר את סיבת מסביר ומציג  :  עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה:  
 .1.4.20-ומציין, כי הגזברית הנבחרת תוכל להתחיל בתפקידה החדש רק ב המועצה

 הצעת החלטה :

הנהלת המועצה מאשרת דחיית מועד פרישת גזבר המועצה, מנשה דוד, מיום .1
 .31.3.2020ליום  31.1.2020

להסכם  3ישונה באופן שבסעיף  25.9.19.הסכם הפרישה שאושר במליאה ביום 2
 .31.1.2020במקום  31.3.2020יבוא המועד 

 מתנגדים: אין.

 נמנעים: אין .

 בפה אחד .הצעת ההחלטה התקבלה 

 

 

 

 

 .18:16הישיבה ננעלה בשעה: 
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 ריכוז החלטות הנהלת המועצה, מתאריך ה-  12.1.20: 

 

 החלטה נושא מס'

 11\19מס'  ההנהלהפרוטוקול  המועצה מאשרת הנהלת  11/19מספר    הנהלהאישור פרוטוקול   1

 

 תב"רים  2
 12.1.20 המופיעים בטבלה מיום תב"ריםפה אחד הנהלת המועצה מאשרת 

 .50%-יקוצצו ב  - 958-ו 981כאשר תב"ר 
 

משותף )מ.א עמק הקמת בית ספר  3

יסודי -דתי עלחפר + מ.א מנשה( 

 (2020ספטמבר )

לפעול  להקמת בית ספר דתי  פה אחד  .הנהלת המועצה מאשרת1
 .על יסודי משותף עם מ.א. מנשה

יובאו  –ככל שיתקבל  -לאחר קבלת סמל מוסד ממשרד החינוך .2
 . לאישור הנהלת המועצה תוכנית השקעות ותקציב ביה"ס

. השותפות תקמנה הנהלה משותפת לביה"ס. מבנה ההנהלה 3
 יוצגו בפני הנהלת המועצה לאחר גיבושם. –וסמכויותיה 

ה שווה י. השתתפות המועצה בגין תלמידי ביה"ס המשותף תה4
 וזהה להשתתפות יתר תלמידי העמק בבתי הספר השונים.

 

 

דחיית מועד פרישת גזבר  4

המועצה, מנשה דוד, מיום 

 31.3.2020ליום   31.1.2020

דחיית מועד פרישת גזבר  פה אחד  הנהלת המועצה מאשרת.1
 .31.3.2020ליום  31.1.2020המועצה, מנשה דוד, מיום 

ישונה באופן  25.9.19.הסכם הפרישה שאושר במליאה ביום 2
 .31.1.2020במקום  31.3.2020להסכם יבוא המועד  3שבסעיף 

 
       

     

      _______________________         ________________________ 

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


