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 0216/4/2סיכום ישיבת דירקטוריון מיום 

 במשרדי עיריית עפולה  16:00הישיבה התקיימה בשעה 
 

תומר  ורד מרקיאר, שגיא וויץ,שלמה מליחי, אייל בצר, אבי אלקבץ, : נוכחים
 .יעקב איציק ,מרדכי בן לולו

שרית דהן, רינת זונשיין, עו"ד אורלי  אורנה זיית, ,אייל פולד אברו סנבטו, נעדרים:
 חקוקי.

 שחר אורן.י, רו"ח ארז ישראל מוזמנים:
 

 סדר יום:
 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.  .1
 .2020אישור דו"חות כספיים של שנת  .2

 . 2021הצגת ואישור תקציב  .3

 ושונות. דיווח שוטף .4
 

 וסוכם נדון
הוסבר  אבי אלקבץ פתח את הישיבה ואיחל חזרה מהירה לשגרה ובריאות לכולם.

 צטרפה לדירקטוריון.הרציונל של הפעילות המשותפת ואיחל בהצלחה לורד שה
 
 .20/5/41פרוטוקול ישיבה קודמת מיום  אושר .1
, ע"י רו"ח ארז 2020הוצגו הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת  .2

 .התקיימה הצבעה והדוחות אושרו פה אחדישראלי. ניתנו הבהרות. 
 התקיימה הצבעה והשינויים אושרו פה אחד.. 2021הוצג תקציב  .3
הוצע כי בהתאם לסיכום בין הגזברים  ע"י המנכ"ל. נמסרו עדכונים שוטפים .4

אש"ח  110 -החברה תשלם את התחיבותה לרשויות, המופיעה במאזן, בסך כ
 .אושר פה אחד –לכל רשות. 

אש"ח השמורים בקרן לחידוש  400הוצע כי החברה תשתמש בסכום של 
 200בתדיראן,  200תשתיות לצורך ביצוע קרצוף ריבוד של כבישים באז"ת )

 .אושר פה אחד –באלון תבור( 
יעקב איציק )דירקטור ותושב אחוזת ברק( הציג את הקושי איתו מתמודדים 

התושבים באזור בשל סוגיות של איכות האוויר ויצירת מפגעי ריח מצד 
 המפעלים באלון תבור.

שננקטו בתקופה האחרונה שכוללים הוספת פקח במשרה הוסברו המהלכים 
מלאה, פריסת רשת חיישנים לאיתור מפגעים וטיפול פרטני במפעלים עם בעיות. 

הובהר כי ראשי הרשויות מחוייבים לבריאות הציבור וכי הם ימשיכו לפעול 
בנחישות להגברת האכיפה ע"י משרד הגנ"ס. הובהר כי למרות שישנם שיפורים 

צב עדין לא מספק, וכי הפעילות תמשך ואף תוגבר על מנת להבטיח את רבים, המ
 בריאות הציבור.

 
 היו"ר נעל את ישיבת האסיפה.

_______________________ 
 יו"ר הדירקטוריון                                                                                  – אבי אלקבץ

 וזמנים: דירקטורים, מהעתק
 : שחר אורןרשם
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 6/4/2021מיום  אסיפה כללית של יזרעאל עפולה בע"מישיבת  סיכום

 במשרדי עיריית עפולה 16:30הישיבה התקיימה בשעה 
 

תומר  שגיא וויץ, ורד מרקיאר,שלמה מליחי, אבי אלקבץ, אייל בצר, : נוכחים
 יעקב איציק. ,מרדכי בן לולו

 שחר אורן.רו"ח ארז ישראלי,  מוזמנים:
 

 זכות הצבעה:  נציגי בעלי המניות בעלי
 העיר עפולה, אייל בצר מועצה אזורית עמק יזרעאל. –אבי אלקבץ 

 
 סדר יום:

 
 .2020אישור דו"חות כספיים של שנת 

 
 וסוכם נדון

 
, ע"י רו"ח ארז ישראלי. 2020הוצגו הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת 

 .התקיימה הצבעה והדוחות אושרו פה אחדניתנו הבהרות. 
 
 
 

 "ר נעל את ישיבת האסיפה.היו
 
 

 : שחר אורןרשם
 

                                                                                  
_______________________ 

 יו"ר הדירקטוריון                                                                                  –אבי אלקבץ 
 : דירקטורים, מוזמניםהעתק


