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 8/2019מס'  הנהלהפרוטוקול דיון 

 מתאריך 08.09.19

 

מידד כלפון, אמיר שילה, נטע  עו"ד שמיל פלג,,  שר קרובעו"ד גלדיס פליי השתתפו

גדעון. ברי אביחי מיכל,, אליאר  

מדליה הדס ,, חיזקי סיבק , גולן אילנה, פאר אהובהיואב בר סלע  התנצלו  

.יוכבד מרגלית , דביר שרון,עיניהילה  לא השתתפו  

ראשת המועצה-ד"ר גלית שאול בנוכחות  

סגן ראשת המועצה -עו"ד גיא ויצלבסקי  

מנכ"ל המועצה -עו"ד עמית בן צבי   

גזבר המועצה -מנשה דוד  

מנכ"ל החברה הכלכלית -אלון הימן  

ע. מנכ"ל המועצה -מורן בן דרור   

מנהלת אגף החינוך -ירונה פוליטי  

מנהלת מחלקת יישובים. -נחמה כהן  

 

 :סדר היום

 .7-19ר ישור פרוטוקול החלטות הנהלה מספא.1

, מציגה נחמה כהן, מנהלת מחלקת יישובים ישובים -הצגת תהליך בניית אגף קהילה. 2
 ומנהלת האגף הקהילתי המיועדת.

 .דיווחי ראשת המועצה.3

, מציגה: ירונה פוליטי, מנהלת אגף אסטרטגיה בתחום החינוךהצגת עקרונות לגיבוש . 4
 החינוך.

 .תב"רים. 5

-אישור חוק עזר לעמק חפר )הסדרת הרחצה בים והורדת כלי שיט לים(, התשע"ט. 6
 מציג : אלון הימן, מנכ"ל כלכלית עמק חפר. , 2019

 

 16:00בשעה:  נפתחההישיבה 

 

 ישובים   –הצגת תהליך בניית אגף קהילה   .1

בפני חברי ההנהלה את רעיון איחוד מח' מציגה  :כהן, מנהלת מ' ישובים נחמה
הקהילה מהווה ליבה משמעותית עבור מדגישה, כי .  הישובים עם המרכז הקהילתי

ס מתנדבים ובגי , לפחות בחלק מהישובים,קושיקיים הנהגות יישובים מחד ומנגד 
 ופעילות לטובת הקהילה.

, כי מטרת הצגת המתווה היא גם לחברי ההנהלה מסיבר :לבן צבי, מנכ" עמית
 לרתום אתכם להיות חלק מתהליך הבחינה והבנייה. 
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 לא שמעתי על אגף קהילתי לפני הפרסומים. :פליישר קרוב, חברה גלדיס

התקבלה הודעה להקים אגף קהילה יבת המליאה לא  מציין שביש  :שילה, חבר  אמיר
 ישובים.  –

הכוונה הייתה לא לחכות לסוף התהליך אלא לשתף  : שאול, ראשת המועצה גלית
. יש פה הזדמנות טובה לקחת רעיון טוב ולשתף את חברי ההנהלה אתכם כבר עתה

 בו. 

 נכון ששיתוף חברי ההנהלה יהיה לפני פרסומים במדיה. :שילה, חבר אמיר

הצהרות על לפני שהודעות ומבקשת לקבל עדכון  : קרוב, חברה-ישרפלי גלדיס
 פתיחת אגף חדש במועצה.

ראשית, אין מדובר באגף חדש. מדובר באיחוד של שתי  : בן צבי, מנכ"ל עמית
תרבות. המרכז -הקהילהבתחום יחידות שנותנות שירות בתחום הישובים ו

אנו מדברים על בחינה ארגונית. הכוונה תי לא אמור להשתנות מבחינת תוכן.  הקהיל
להעברה, כי ככלל יש מסכים  שנית, אני  שהחיבור בין שתי היחידות ייצר ערך מוסף.  

 לשתף את חברי ההנהלה לפני פרסום ברבים.

 

 :אישור פרוטוקול.2

 מבקש את אישור הפרוטוקול.: בן צבי, מנכ"ל עמית

 : החלטההצעת 

 .7/19המועצה מאשרת פרוטוקול מס'  הנהלת

 אין :יםמתנגד

 נמענים: אין 

 פה אחד.בהצעת ההחלטה התקבלה 

 

 דיווחי ראשת המועצה .3

 מדווחת לחברי ההנהלה: גלית

תי הספר. חידוש אגף החינוך סיורים במספר בהתבצעו    –. פתיחת שנת הלימודים  1
 .בהנהלת ירונה פוליטי

 אירופה.. אליפות 2

 הרחבות גאולי תימן ובת חפר . 2 –. פיתוח העמק 3

 .לסטודנטים מלגות.  4

 . בדיקת מתקני ספורט על ידי מעבדה מורשית.5

 .. שילוט למועצה 6

 

 חינוך  תוכנית אסטרטגית ב . הצגת עקרונות לגיבוש 4

. מסבירה על בתחום החינוךתוכנית אסטרטגית גיבוש מציגה העקרונות לירונה : 
 עקרונות בסיסים.  כנית אסטרטגית רב שנתית על בסיסתוהשלב בו תגובש 

מבקש לדעת האם   .כולל לוח זמניםוט את כל היעדים  מבקש לפר:  שילה, חבר  אמיר
 יש השקעה בצוותי ההוראה ?
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 אנחנו מתקצבים תומכות הוראה וסייעות , תוכנית ליום הוקרה לחינוך .  ירונה:

 

 תב"רים: . 5 

 .8.9.19סביר את טבלת התב"רים מיום ציג וממ: דוד, גזבר מנשה

 :  הצעת החלטה

, כפי שהוצגו בפני 8.9.19הנהלת המועצה מאשרת תב"רים המופיעים בטבלה מיום 
  חברה הנהלה.

 .אין :יםמתנגד

  .נמענים: אין

 בפה אחד .הצעת ההחלטה התקבלה 

 

(  הסדרת הרחצה בים והורדת כלי שיט לים חוק עזר לעמק חפר ) .5 
 : 9120ט, "התשע

. מסביר את חוק העזרהרקע לתיקון ועדכון מציג : היימן, מנכ"ל חכ"ל אלון

ביר את מהות העדכון מס.  האכפתיים שהחוק מאפשרהרציונאל שבחוק ואת הכלים  

 אישור מחודש.שבגינו נדרש , של חוק העזר שאושר בעבר במליאה

 מתנגדים: אין

 איןנמנעים: 

 

 החלטה:

חוק עזר לעמק חפק   , הוספה לסדר היום את נושא  פה אחד,  הנהלת המועצה מאשרת

 . 2019ט,( התשע"הסדרת הרחצה בים והורדת כלי שיט לים)

  

 אין :יםמתנגד

 איןנמענים:

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה 

 

 

 18:31הישיבה ננעלה בשעה: 
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 ריכוז החלטות הנהלת המועצה, מתאריך ה-  8.9.19:

 

 

 החלטה נושא מס'

 .07/2019מס'  ההנהלהפרוטוקול  מליאת המועצה מאשרת 07/19מספר    הנהלהאישור פרוטוקול   1

 

 תב"רים  2
, 8.9.19תב"רים המופיעים בטבלה מיום פה אחד הנהלת המועצה מאשרת 

 כפי שהוצגו בפני חברה הנהלה. 
 

)הסדרת הרחצה חוק עזר לעמק חפר  3

( בים והורדת כלי שיט לים

 .2019התשע"ט, 

)הסדרת את הנוסח חוק עזר לעמק חפר )    בפה אחד    המועצה מאשרת  הנהלת
 .2019( התשע"ט, הרחצה בים והורדת כלי שיט לים(

 

 

 

 

 

       

________________________          _______________________ 

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


