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 ג'קי בן יקר.  -היכרות עם מנהל התפעול הנכנס .1
 

 ראש המועצה:
 נתחיל עם הצגה קצרה של מנהל אגף התפעול החדש שלנו, ג'קי בן יקר שיציג את עצמו.

 
 ג'קי בן יקר:

, נשוי + שלושה וגר בקרית אתא. 44אני בן   -נעים מאוד, שמי ג'קי בן יקר. קצת על עצמי
השתחררתי מצה"ל בשנה שעברה, הייתי שנה בבית והנה אני כאן. אני מגיע לתפקיד הזה עם  

מוטיבציה מאוד גבוהה, רצון לעשייה ולקדם את התהליכים. אני פתוח לרעיונות ודלתי פתוחה  
לשים את התושב   -לשפר את נראות היישוב והשני -שמתי לעצמי שני יעדים, האחד לכל דבר ועניין.

 במרכז, בסופו של דבר אנחנו עובדים בשביל התושבים וזו הכוונה שלי.  
 

 שמוליק שמחון:
 התפקיד הזה החליף הרבה ידיים, מאחל לך בהצלחה. 

 
 יפתח גלעדי: 

 נעשו ועל כך שאפו ובהצלחה.כבר יצא לנו לעבוד יחד. דברים שביקשתי כבר 
 

 מנכ"ל המועצה:
נכנסת לפני חודש וחצי והנוכחות שלך מורגשת וכבר בזמן הקצר הזה, הצלחת להביא הישגים  

שאתה יכול לחתום עליהם בשמך, זה מרשים ויש לנו המון ציפיות להמשך. זה בהחלט יכול לנבא  
 את ההמשך. שיהיה לך בהצלחה. 

 
 ראש המועצה:
קופה ארוכה בלי מנהל/ת תפעול ואני אנצל את ההזדמנות להגיד תודה לשלושת  היינו במשך ת 

המנהלים בתוך המחלקה, שרירא, אלירן וסרגיי. כל אחד מהם הגדיל ראש וניסה להשלים את  
החסר, תודה להם וגם ליריב שלקח על עצמו את ההובלה של כל המערך הזה. זה דרש מהם עבודה  

 ה , אני בטוח שאתה האיש הנכון במקום הנכון. קשה ומסורה. ולך ג'קי, בהצלח

 

 ראש המועצה:
אנחנו רוצים להעלות להצבעה תב"ר דחוף שלא נשלח קודם. אפשר להצביע עליו רק אם כולם  

 מסכימים שיעלה. זהו תב"ר שרובו מורכב מהכנסה ממשרדי ממשלה. 
 

 . אחד פה מאשרים וכולם הצבעה מתקיימת
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 גזברית המועצה:
  24.3טכנית, אנחנו זכינו לפני כמעט שנה בקול קורא של יום ניקיון יישובי. הודיעו לנו שזכינו ב

בדיוק כשפרצה הקורונה. התב"ר הזה אמור היה להגיע למליאה ובגלל שההתכנסויות היו אחרות  
לא אי אפשר  וגם ניסינו לצמצם כמה שאפשר את הנושאים רק לדברים דחופים באמת והבנו שממי 

לייצר יום ניקיון כזה, בתנאים כאלו של קורונה, אמרנו שנדחה את זה ואולי ההרשאה כבר לא  
₪ ,   43,000. מדובר בתקציב של  2021תהיה בתוקף. בסוף, קיבלנו ארכה להשתמש בכסף עד יוני 

 ע"ח המועצה וכל היתר אנחנו מקבלים.  8,500מתוכם 
 

 יפתח גלעדי: 
ד להגנת הסביבה ומנהל המחוז וביקשתי להסב את זה לרכישה פיזית של  פניתי לשלמה כץ מהמשר

כלים שישרתו את התושבים ובכל המבצעים שאנחנו מתועדים לעשות עם הקהילה בשטחים  
הפתוחים של טבעון, שיהיו לנו את הכלים האלה. כבר בשישי שבת הזה, יש מבצע ביחד עם תנועות  



הנחיות, אנחנו יוצאים למבצע של ניקוי השטח וגם  הנוער והחינוך הפורמאלי, תחת עמידה ב
 מטפלים בנושא של חיץ. אני חושב שזה דבר סופר מבורך. 
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זכייה בקול קורא של המשרד  34.4 8.6 43
. 24/3/2020להגנת הסביבה ב

המועצה תנהל יום ניקיון יישובי  
בשיתוף מוסדות החינוך  

 והקהילה. 

 
 מתקיימת הצבעה: 

 אושר פה אחד. 
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