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 13/2020מס'  הנהלהפרוטוקול דיון 

 מתאריך 9.2.20

 

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

פאר  ,הילה פליישר קרוב גלדיס, עיני, ברי גדעוןמידד, שילה אמיר, פלג שמיל, 

  , יעריב יעריאהובה

נטע אריאלי, מרגלית יוכבד, ויצלבסקי גיא   התנצלו  

רון קינן  שרון דביר,   לא השתתפו  

ראשת המועצה-ד"ר גלית שאול בנוכחות  

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

סגן ראשת המועצה -יעירי יעריב  

מנכ"ל המועצה -עו"ד עמית בן צבי   

גזבר המועצה -דודמנשה   

ע. מנכ"ל -עו"ד מורן בן דרור  

ד"ר עידית נס –מבקרת המועצה   

מנכ"ל החברה הכלכלית -אלון הימן  
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 16:03בשעה:  נפתחההישיבה 

 

  .50-יום הולדתה השת המועצה, ד"ר גלית שאול, למברכת את ראהנהלת המועצה:  

 .מברך את הנוכחים ומבקש לפתוח את הדיון  עמית בן צבי, מנכ"ל :
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  שאול, ראשת המועצה: גלית  :דיווחי ראשת המועצה .1

 ציון חגיגות ט"ו בשבט.  -

 תקציבי.  עדכון בנושא -

 דתי משותף עם מ.א. מנשה.-ממלכתיביה"ס תיכון  -

 הסעות תלמידים לבתי הספר. -

 יעלה למליאת הוועדה המקומית.  שאואיסור שימוש בעץ לצרכי הסקה. הנ–קמינים  -

 חוק עזר חופים. -

 הערכות לקראת עונת הרחצה בחופים. -

 בית הראשונים.   -

 .2020חפרפרת  -

 הנוער של העמק.קצר בעניין עדכון  -

 יחלו לפעול השאטלים של התחבורה השיתופית. 4.3.20בתאריך  -

 

 :אישור פרוטוקול .2

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

 : החלטההצעת 

 12/20  המועצה מאשרת פרוטוקול מס' הנהלת

 אין :יםמתנגד

 ים: אין נענמ

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה 

 

 תב"רים: .3

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

 

  חניה חכמה פארק התעשיות - 985תב"ר 

 2020שיפוצים ומבנים יבילים במוסדות חינוך -986תב"ר 

  מעין שחר, ויתקין ואביחילביה"ס מרחבי הכלה -987תב"ר 

 שיפוץ סדנא חווה חקלאית-988תב"ר 

 2019הערכות חרום קול קורא - 989 תב"ר

 כתיבת נוהל לרישוי עסקים-990תב"ר 

 סלילה ביישובים -801תב"ר 
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 הצעת החלטה : 

 כדלהלן: ,אשרת תב"ריםהנהלת המועצה מ

  חניה חכמה פארק התעשיות - 985תב"ר 

 2020שיפוצים ומבנים יבילים במוסדות חינוך -986תב"ר 

  מעין שחר, ויתקין ואביחיל ביה"ס  מרחבי הכלה-987תב"ר 

 שיפוץ סדנא חווה חקלאית-988תב"ר 

 2019הערכות חרום קול קורא - 989תב"ר 

 כתיבת נוהל לרישוי עסקים-990תב"ר 

 סלילה ביישובים -801תב"ר 

 

 אין. :יםמתנגד

  .נמענים: אין

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה 

 

)ספטמבר  המשך דיון בנושא הקמת בית ספר יסודי במזרח העמק .4
2021:) 

 

)ברוח יסודי הקמת בית ספר רעיון אודות מסביר ומציג  :, סגן ראשת המועצהיעריב
 (.2021במזרח העמק )ספטמבר ( תייחודי

 

קול קורא: הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדה / חברי ועדת  .5
 :  ערר לענייני ארנונה כללית שליד מועצה אזורית עמק חפר

 בקש הלצות החברים.מסביר ומ: עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה: 

 

 :2020 –חוק עזר לעמק חפר )הסדרת השיט בנחל אלכסנדר(, תש"ף  .6

 

שיט הנהלת המועצה מאשרת נוסח חוק עזר לעמק חפר )הסדרת ה הצעת החלטה :
 .2020 –בנחל אלכסנדר(, תש"ף 

 

 אין. :יםמתנגד

  .נמענים: אין

 בפה אחד .הצעת ההחלטה התקבלה 
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 18:47הישיבה ננעלה בשעה: 

 

 
 ריכוז החלטות הנהלת המועצה, מתאריך ה- 12.1.20:

 

 החלטה נושא מס'

 12/20מס'  ההנהלהפרוטוקול  המועצה מאשרת הנהלת  12/20מספר  הנהלהאישור פרוטוקול  1

 

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

  חניה חכמה פארק התעשיות - 985 תב"ר

 2020שיפוצים ומבנים יבילים במוסדות חינוך -986תב"ר 

  מרחבי הכלה מעין שחר, ויתקין ואביחיל-987תב"ר 

 שיפוץ סדנא חווה חקלאית-988תב"ר 

 2019הערכות חרום קול קורא - 989תב"ר 

 כתיבת נוהל לרישוי עסקים-990תב"ר 

 ה ביישוביםסליל -801תב"ר               

 
 

חוק עזר לעמק חפר )הסדרת השיט  3

 2020-בנחל אלכסנדר(, תש"ף
נוסח חוק עזר לעמק חפר )הסדרת השיט פה אחד הנהלת המועצה מאשרת 
 . 2020 -בנחל אלכסנדר(, תש"ף 

 

 

 

 

 

     

      _______________________         ________________________ 

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


