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 דיווח ראש המועצה  .1
  

 גדי אלפסי:     
  

 פותח את הישיבה.      
 

 מבנה המועצה ומרכז המבקרים
 

 כרגע נותר לסיים רק את המבנה של מרכז המבקרים. .המועצההושלם מרבית המעבר של אגפי 
מרכז המבקרים, הקמת  לגבי ההסכמים שנחתמו לפני מספר שנים עם המפעלים בנושא השתתפותם ב

ישנה בעיה לגיטימית עם ההסכמים הללו אשר העניקו למפעלים את  לאחר בדיקה שנעשתה התברר כי  
קרקעין לגופים שונים על ידי רשות מקומית צריכה לקבל  הזכות במקרקעין. על פי החוק, מכירה של מ

הזכות   סוגיית  את  ההסכם  במהות  לשנות  וניסינו  מהמפעלים  לחלק  פנינו  הפנים.  משרד  אישור  את 
 במקרקעין, אך ללא הצלחה. 

הראשונה, לבטל את ההסכם עם המפעלים שלא יסכימו לשנותו    –יים  תהאפשרויות שעומדות לפנינו הן ש
בשל העובדה כי לכל מפעל הסכם שונה, לבקש מהיועמ"ש להכין הסכם  ם את הכסף. השנייה,  ולהחזיר לה

חדש ואחיד ולהסמיך אותו ואת המנכ"ל לדון עם המפעלים בשינוי ההסכם. את ההצעות נביא לאישור  
 חברי המועצה.  

 
 
 אישור פרוטוקולים .2

 
 30.11.2020מיום  10/2020אישור תמצית והחלטות מישיבת מליאת המועצה   .2.1    
 

 גדי אלפסי: 
 

 מבקש לאשר.
 

 החלטה:
 

 מאושר פה אחד. 
 

 
     2021אישור פרוטוקול ישיבת וועדת הנהלה/כספים שלא מן המניין בנושא תקציב לשנת .    2.2    

 14.12.2020מיום   
 

 גדי אלפסי:   
 

 מבקש לאשר.
 

 החלטה:
 

 מאושר פה אחד. 
 
 
 
 

 



 

 

 30.11.2020מיום  08/2020פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה/כספים אישור .    2.3    
 

 גדי אלפסי:   
 

 מבקש לאשר.
 

 החלטה:
 

 מאושר פה אחד. 
 
 

 28.12.2020מיום  09/2020אישור החלטות ישיבת ועדת הנהלה/כספים .    .42    
 

 גדי אלפסי:   
 

 מבקש לאשר.
 

 החלטה:
 

 מאושר פה אחד. 
 
 ומינוי חברי וועדההקמת ועדת הנחות . 3

     
 לירז שוורץ:    
 

   הבנו כי נדרשת הקמת ועדת הנחות על פי החוק. פניתי לחבר   ,לאור מספר סוגיות שהגיעו לשולחננו    
   מוטי אברג'ל, נציג הרשויות וחבר המועצה שמעון אלמליח, נציג המפעלים על מנת לקבל את  המועצה    
 הסכמתם למנותם כחברי הוועדה. בנוסף, נדרשת בוועדה נוכחות יועמ"ש וגזברית.      
 

 עו"ד אלדד אופק:     
 

 ועדת הנחות בודקת את ההנחות כפי שהן כתובות בחוק. היא דנה בהן לפני שהיא מאשרת אותן. הממונה        
 על המחוז בודק ומאשר האם יש משהו חריג.     
 

 גדי אלפסי:     
 

 מבקש לאשר.     
 

 החלטה:     
 

 מאושר פה אחד.     
          

 . ננעלת הישיבה
 
 

 _________________        ________________ 
 אופיר אבידן              עו"ד גדי אלפסי     
 מנכ"ל המועצה             ראש המועצה     

      
 רשמה: שני מרלי. 
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