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 pnina@elkana.org.ilכתובת דוא"ל:
 4481400ד.נ. אפרים 

 תש"פ  ב"ה, י"ט באדר,
 2020 במרץ 15

 14221-ישיבות מועצה
 

 23מס'   שלא מן המניין פרוטוקול ישיבת מועצה
 תש"פ יט' באדר ,א' שהתקיימה ביום

 ( , בחדר הישיבות במועצה 15/03/20)
 

 בשיחת וידאו,   כאשר חלק מהחברים משתתפים, לפי בחירתם 

   Microsoft Teamsבאמצעות אפליקציית 
 

 ראש המועצה אסף מינצר                    :נוכחים
 חבר מועצה  טוביה ארליך   
 חבר מועצה  צביקה רוזן    
      חבר מועצה  לנדאו ימנ   
 חבר מועצהארי ציגלר                         
 חבר מועצה          לירן בן שושן   
 חבר מועצה   רחמים אשואל   
 19:50 חברת מועצה  אפרת רוזנבלט   
   חברת מועצה  כוכבה חגי   

 
 מנכ"ל המועצה  אסף שפירא  משתתפים:

  יועמ"ש המועצה      עו"ד –אשי דל    
 מהנדס המועצה  אדר' -אסף וולף    
 גזברית המועצה  עתליה צבי   

   מנהלת פרויקטים עו"ד –ענת פרידמן 
      

 
 23סיכום החלטות ישיבת מועצה מס' 

 
 21+22פרוטוקולים   –של שתי ישיבות המועצה הקודמות  אישור פרוטוקולים .1

 
 הצבעה:

 מינצר( אסף ,ארליךרוזן, טוביה  טוביה, צביקה רחמים אשואל,, חגי , כוכבהלנדאו )מני 6   –בעד 
 (בן שושן ציגלר, לירןארי ) 2 –נגד 

 

 אלש"ח   25אישור תב"ר: ציוד חירום לצוות צח"י ע"ס  .2
 משרד הביטחון מקור תקציבי:

 
 הצבעה:

 )פה אחד(.  8   –בעד 
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 אישור נציג המועצה במועצת אשכול רשויות יו"ש החדש   .3

 ראש המועצה, אסף מינצר ומנכ"ל המועצה, אסף שפירא, כממלא מקום.  

 
 הצבעה:

 אשואל( , רחמיםחגי , כוכבהמני לנדאו, , ארי ציגלר, בן שושן )לירן    8   –בעד 
 מינצר(אסף , רוזן , צביקהארליך טוביה)                  

 רוזנבלט( )אפרת   1   –נמנע

 
 בינוי גני ילדים בשכונה החדשה )בהמשך לדיון קודם בנושא(  .4

 
 )על הלוח המשותף מופיעה המצגת המצורפת לפרוטוקול זה ע.פ.(

 
)מתחת לישיבת ימ"ה(. הכניסה  100כיתות גן בחלק המזרחי של מגרש  4לפיה ייבנו  אישור החלופה המוצגת

העיקרית לישיבת ימ"ה, לבית המדרש ולבית הספר לחינוך מיוחד, שעתיד להיבנות, יהיו מרח' עורי צפון, ויתווסף 
ספו מקומות חניה מפרץ האוטובוסים להורדת התלמידים יהיה לפני כיכר הכפתור בצומת עם רח' מים חיים. יתוו

ובמידת הצורך, יתווספו מקומות חניה גם בחלק, הלא פעיל, של שצ"פ   100במגרש שיוקם בחלק הצפוני של מגרש  
. מגרש החניה התחתון ישרת בעיקר את גני הילדים. כמו כן, תהיה כניסה רגלית משנית לישיבה מכיוון השכונה 210

 החדשה. 
 

מעוניינים   נםשאי,  300  –ויותר מציבור התושבים בשכונת ה    70%החלטה של    ם,ימי  10, בתוך  ככל שארי ולירן יציגו
 החלופה תבחן מחדש.ה, אלא מעדיפים גנים שיבנו מחוץ ל ,השכונה בתוך ,בגנים

  
 הצבעה:

 מינצר( אסף  ,רוזן , צביקהארליך טוביהאשואל,  , רחמיםחגי , כוכבהלנדאו )מני  6     בעד 
 )ציגלר(ארי )   1      נגד 

 אפרת רוזנבלט( בן שושן, )לירן   2    נמנע 

 
  2019דו"ח ביקורת פנים לשנת  .5

 
 :  עדכון

 מבקרת המועצה, רו"ח שירה שאול, נמצאת עדיין בחופשת לידה ואנו ממתינים לשובה.
השנים יו"ר ועדת ביקורת, אפרת רוזנבלט, תעביר לחברי המועצה את פרוטוקולי ישיבות הביקורת לשלוש 

 האחרונות.
 

 מצב המקלטים ביישוב  .6
 

 : עדכון
אלש"ח, הועבר לחברי המועצה. נכנס קב"ט חדש בשם אלדד  100דו"ח פיקוד העורף, בגינו התקבל תקציב על סך 

צור. הוא ביקש לבחון את נושא השיפוצים כחלק מהפרויקטים שהוא לקח על עצמו לבדוק ולקדם. ציוד  –מן 
למעט הציוד של "קרן אור" שנשמח אם יתפנה. יתקיים סיור מקלטים, בתוך ארבעה   מתוך מקלטים הוצא ברובו,

 חודשים, ובכפוף לאפשרות זו בשל וירוס הקורונה.
 

 :הצבעה על הצעת לירן לביצוע סיור בתוך חודש וחצי
 (.ציגלר , אריבן שושן , לירןרוזנבלט )אפרת 3  בעד
 מינצר(אסף , אשואל , רחמיםחגי , כוכבהרוזן , צביקהלנדאו , מניארליך )טוביה 6  נגד 

 .ההצעה נדחתה
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 היערכות המועצה בנושא וירוס הקורונה   .7
 

 :אסף מינצר
 תודה רבה לכל המתנדבים ביישוב שנותנים מזמנם ומרצם לתמיכה וסיוע בנושא הקורונה.

 החוק.שהינם עובדים חיוניים בלבד כהגדרת  30%אנו עובדים במתכונת מצומצמת של 
כל המחלקות נערכות לעבודה כאילו המדובר בשעת חירום. אנחנו עובדים יום ולילה, מחויבים לדיסקרטיות 

 מלאה לכל תושב ותושבת שחולים או זקוקים לסיוע.
 בשמחה רבה. –אם חברי מועצה מעוניינים להצטרף למאמץ 

 
 

 החלטה:
 סיעת א"ץ מתנדבים לסייע בנושא טיפול בקורונה.אפרת רוזנבלט, צביקה רוזן, מני לנדאו ואחד מנציגי 

 
 

 הישיבה ננעלה.
 
 

 אושר להפצה 
 
 

    
    עו"ד-: ענת פרידמןהרשמ                                                    
 מנהלת פרויקטים                    

 
  


