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 17פרוטוקול מליאה מס' 

 17:00בשעה:  15/03/2020אשר התקיימה ביום ראשון 

 בשיחת וידאו  

 

 : משתתפים 

 חברי מליאת המועצה:
 אלי ברכה, ראש המועצה

 מאיר דור, סגן ראש המועצה 
 

 הגיע/ה  יישוב   חבר/ה מליאה 

 + אודים  תמנה שמאלי

 - ארסוף קדם   מנהיים דני  

 + ארסוף  שוקי ארליך  

 + בית יהושע  צילי סלע 

 + בני ציון   אורלי עמיר 

 + בצרה מירב קורן  

 + תל יצחק פבלו לם

 + געש ברק בן אריה  

  - חרוצים  אנדי וולף 
 - יקום 

 + כפר נטר   שרון רומם 

 - רשפון  גילי בן יקר  

 + גליל ים   בן הטה

 

 מוזמנים: 

 הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה 
 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה  
 אולגה ששקיס, גזברית המועצה  

 עו"ד עדי סדינסקי לוי, יועץ משפטי
 
 

 על סדר היום: 
 

 מדיניות רווחה   .1
 פרוטוקול ועדת תמיכות   .2
 אשדר   –ועדת שמות  .3
 תב"רים .4
 עדכונים   .5
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התנהל דיון בנושא ההתמודדות עם מגפת הקורונה במועצה והמשמעויות של 

ההנחיות בתחומים השונים: ביטול פעילויות החינוך, על הקשר שמתקיים באופן  

שוטף עם צוותי הצח"י ועל כך שהמועצה ממשיכה לפעול כרגיל ולתת שירות מלא 

 לתושבים. 

 מדיניות רווחה:  .1

  לטיפול וסיוע  משאבים עצה מעוניינת להקצותמזכ"לית המועצה הסבירה כי המו

במקרים קיצוניים של טרגדיות אנושיות/ מצבים כלכליים קשים במיוחד/ טיפול  

 .עו"ס המלווהההמלצת על פי בטראומה 

כל מקרה יידון בפורום שיכלול את המזכ"לית, הגזברית, ומנהלת המחלקה לשירותים  

 ובאישור ראש המועצה.   –חברתיים 

 

  הצעת החלטה:

 לאשר את מדיניות הרווחה

 הצבעה:  

 פה אחד

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 
 

 :  פרוטוקול ועדת תמיכות .2

תמיכה תקציב ל אושר 2020לשנת התמיכות שהמועצה מעניקה תקציב במסגרת 

עמותת הפועל חוף השרון, היתה היחידה שהגישה בקשה, . בתחום הכדורסל

 יכה בתחום זה.לתמ

משרד הפנים, מאפשר בנסיבות מיוחדות לאשר מתן מקדמה מהתמיכה שאושרה  

על חשבון שאר התמיכה. תנאי נוסף הוא שגוף שמקבל את התמיכה,  25%בסך 

 קיבל אותה בשתי שנות התקציב הקודמות.  

העמותה עומדת בתנאים, ולכן הועדה החליטה לאשר את מתן המקדמה בסך  

כפי שכתוב  יך ותעמוד בתנאים של התמיכה₪ ובתנאי שהעמותה תמש 145,000

 בפרוטוקול ישיבת הועדה המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  

 הצעת החלטה:

 אש"ח לעמותת הכדורסל חוף השרון   145מהתמיכה בסך  25%לאשר מקדמה של 

 :  הצבעה

 פה אחד  

 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 

 

 רעות חזןכתבה: 

   17:40הישיבה הסתיימה בשעה 

 

 אלי ברכה, 

 ראש המועצה 

 


