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אישור נאווה טלמון כחברת ועד בעמותה לקידום הספורט בעמק חפר
בקשה לפתיחת חשבונות לבתי ספר – מעבר לניהול עצמי
תב"רים
סיוע למשפחות נזקקות מעמק חפר במסגרת קמחא דפסחא

ברוח הזמנים והצדק החברתי ,המועצה יחד עם המועצה הדתית ,מקציבה
סכומי כסף נכבדים ומסייעת למשפחות נזקקות במסגרת של קמחא דפסחא.
המנהג קיים הרבה שנים ובשנים האחרונות הרחבנו אותו לאור העלייה במספר
המשפחות הנזקקות בעמק חפר.
 .1.2דיון בבית המשפט העליון בנושא הגז
אתמול היינו בבית המשפט העליון בדיון בנושא הגז .לצערי ,הרבה לא התקדם.
הפרקליטים של המדינה עושים עיצומים והם באו עם הודעה שהם לא מוכנים
לדיונים המשפטיים .השופט הוציא צו ביניים .בינתיים הורידו הילוך בגלל
הרגולטור .התוצאה היא כי אף אחד לא ממהר כרגע .הדיון הבא הוא בחודש יוני
עם הודעה של בית המשפט כי צריך לסיים את הדיונים ולקבל החלטות .אנו
דורשים כי ההחלטות של המועצה הארצית שהגז ינוקה בים יוטמעו בתוך
הוראות התוכנית ולא יהיו בנפרד אחרת הערך שלהם הוא נמוך .המועצה
הארצית מנסה לטעון כי זה אותו הדבר.
 .1.3קיום צעדת עמק חפר
בשבוע שעבר צעדנו בהמון רב את צעדת עמק חפר .היה מסלול מדהים ביופיו.
בהחלט היה יום עם מזג אוויר מצויין .הלכנו לאורך המאגר הדרומי ולאחר מכן
במצפה הצפוני וחזרנו דרך מטעי עמק חפר .מסלול בהחלט יפה .אנו מעריכים
כי השתתפו כ 4-אלפים איש בצעדה וכאלף מתוכם הם ילדים מבתי הספר.
 .1.4ביקור של משלחת סינית בעמק חפר
אתמול הסתיים ביקור של משלחת סינית הלומדת אצלנו חקלאות ,סביבה
ותעשיה .אני חושב שזה חשוב למדינה ולנו .הם מבקרים בערך פעמיים בשנה.
כמובן שמערכת היחסים היא לא שוויונית  -אנו  40אלף הם  40מיליון .הם
גדולים פי  20מגודל שטח מדינת ישראל.
 .1.5ביקור של משלחת פרלמנטרית מזיגן וינגרשטיין
מיד אחרי החג מבקרת כאן משלחת פרלמטרית של העיר התאומה שלנו
מגרמניה ,זיגן ויטגנשטיין  .התחלף שם המושל לפני כחצי שנה .חלק גדול
מהאנשים אנו לא מכירים .הם יבואו לחמישה ימים .נארח אותם יפה ונראה לאן
מערכת היחסים הולכת .אנו יודעים כי לרוב הכל הוא יחסים אישיים.
 .1.6זכיות של קבוצות הרובוטיקה של עמק חפר
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שתי קבוצות רובוטיקה שלנו זכו במקומות איכותיים .הקבוצה הבכירה שנקראת
פירסט ,אלה ילדים מכיתות ט'-יב' כשלושים ומשהו תלמידים בתוספת
המנטורים  ,קיבלה את הפרס היוקרתי שנקרא "הצ'רמנס" ונוסעת לאליפות
העולם ,והקבוצה של חטיבת הביניים זכתה במקום השלישי וגם היא נוסעת
לארה"ב .אנו מנסים לגייס להם תמיכות על מנת להקל על ההורים .גם המועצה
תשתתף .אין ספק זה דבר מבורך.
רינת זונשיין
נושא  -7הצגת פארק התעשיות יעבור למליאה הבאה .לזי לא יכול להגיע .אני
מבקשת את אישורכם להוריד זאת מסדר היום.
האם יש הערות לפרוטוקול מליאה מס'  – 13אין הערות.
החלטה:
הורדה מסדר היום של הצגת פארק התעשיות עמק חפר – מאושר
פרוטוקול מליאה מס'  – 13מאושר
 .2הרמת כוסית לכבוד חג הפסח
רינה ברקאי  -העבירה דברים לכבוד חג הפסח ,חברי המליאה הקריאו דברים
הקשורים לחג הפסח .גלדיס סיפרה על יציאת מצרים של הוריה.
 .3הצגת העמותה לקידום הספורט בעמק חפר
אלדד שלם
הציג את העמותה לקידום הספורט בעמק חפר והמבנה של הספורט בעמק
חפר.
פיליפ סימון
הציג את כל הפעילויות וההישגים של הספורט העממי והספורט המקצועי בעמק
חפר ואת כל קבוצות הספורט הקיימות בעמק חפר.
רני אידן
תודה רבה לאלדד ולוועדת הספורט ולכל מי שעוסק בכך מסביב .כמובן
המאמנים והמדריכים למיניהם .על המקהלה הזו מנצח פיליפ .כל פעם שאני
מזכיר זאת הוא כועס עליי .מגיעות לו את כל הברכות .הוא בהחלט המצטיין
שבמצטיינים.
אבנר כהן
קבוצת הכדורעף של נשות עמק חפר עלו לחצי גמר .אין להן מקום להתאמן.
רני אידן
אנו נבדוק זאת.
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עמוס חייקן
האם אין ירי אולימפי?

רני אידן
קיים ענף של ירי אולימפי .יש בקיבוץ מעברות מטווח של ירי אולימפי.
 .4אישור נאווה טלמון כחברת ועד בעמותה לקידום הספורט בעמק חפר
אלדד שלם
נאוה הייתה מנהלת בית הספר לכדורעף .היא המנהלת המקצועית של מעיין
שחר מאז שהוא הוקם .יש לה ניסיון בתחום הספורט .כל בניה ספורטאים
פעילים ,היא גם אשת ארגון וחינוך .נאוה עומדת בדרישות.
החלטה:
מינויה של הגב' נאוה טלמון ת.ז 009654716 .כנציגה בוועד המנהל של
העמותה לקידום הספורט בעמק חפר )ע"ר( וזאת בהתאם לתקנות העיריות
)נציגי העירייה בתאגיד עירוני( ,התשס"ו –  - 2006מאושר
רינת זונשיין
בעבר אישרנו את הנציגים של המועצה בחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר
וחסרים לנו האישורים של נבחרי הציבור בחברה הכלכלית .באופן עקרוני,
כאשר נבחרת מליאה חדשה צריך לאשר מחדש את הנציגים של נבחרי הציבור
בדירקטוריון החברה הכלכלית .נבחרי הציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית
הינם :רני אידן ,אלדד שלם והדס מדליה.
החלטה:
מינויים של האד' רני אידן ,אלדד שלם והדס מדליה כנבחרי ציבור
בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ וזאת בהתאם
לתקנות העיריות )נציגי העירייה בתאגיד עירוני( ,התשס"ו –  - 2006מאושר
 .5בקשה לפתיחת חשבונות לבתי ספר – מעבר לניהול עצמי
חינה קורן
בשנת  2011ממשלת ישראל קיבלה החלטה שכל בתי הספר היסודיים יכנסו
לתוכנית של ניהול עצמי .לא רצנו לסיפור הזה .מי שמכיר את מערכת הממשק
שלנו עם בתי הספר יודע שיש אוטונומיה מלאה .אין מנהל ומנהלנית שלא
מקבלים גב מאיתנו .אין לנו ברירה וגמר הכניסה לניהול עצמי הוא השנה אולם
אישרו לנו להיכנס לתוכנית בשנה הבאה ,שנת תשע"ו .התפישה שלי היא שאני
מאמינה בניהול העצמי .אנו יותר סוג של בקרה וגיבוי .זה נכון לגבי כולם.
המשמעות היא שאנו נכנסים בשנת תשע"ו .כל המנהלים והמנהלניות יקבלו
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הכשרה מקצועית .בתי הספר יצטרכו לפתוח שני חשבונות בנק .יהיה חשבון
של כספי ההורים והכספים של בית הספר .אנו רוצים למנף ולמקסם את
היכולות של בתי הספר .משרד החינוך יתן תקציב נוסף לבתי הספר לטובת
התוכנית הזו .אולם אין בכספים אלה הרבה גמישות .זה מהלך שאנו רוצים
להיכנס אליו בתחושה של אנו יודעים ואנו יכולים .למשל באביחיל ,בנוסף אליי
ולמפקחת ,ההורים ובית הספר ישבו ויציגו תוכנית מבוססת תקציב .יש בכך
המון דגש להביא את בית הספר למשהו אפקטיבי .עפ"י המחקרים בתי ספר
בניהול עצמי מגיעים להישגים יותר טובים .אני מקווה שנפיק מכך את
המקסימום .אנו צריכים את אישורכם לפתיחת חשבונות בנק.
דותן בורנשטיין
מה מסלול הפיקוח בין מסלול האישור ובין מסלול החיוב?
רעיה קידר
מהי ועדת ההיגוי וממי היא מורכבת?
ארז אוריון
על אילו תקציבים מדובר? האם השכר קשור? אשמח לקבל נייר מה זה אומר
על מנת שנוכל לראות זאת בשטח ולהבין מה זה אומר .מה המשמעות ,איזה
תקציב ,מי מאשר וכו'.
חינה קורן
נכון להיום אנו לא עושים תקצוב דיפרנציאלי .אנו נותנים סכום שווה פר תלמיד.
ברור שבית ספר קטן יש לו תקציב יותר קטן וכן הלאה .המועצה נתנה תמיד
 ₪ 630פר ילד .במקביל ,משרד החינוך יתר  190שקל פר תלמיד .במקביל,
החשבון השני יהיה חשבון הורים .אם רוצים לפתוח בית ספר לפי חוזר מנכ"ל
בתי הספר יהיו עניים .בעמק חפר ההורים רוצים לשלם יותר מבלי לכפות על
ההורים לשלם סכומים שהם מעבר לחוזר מנכ"ל משרד החינוך יהיו ועדות היגוי
המורכבות מ :-נציגות ההורים ,המועצה ,הפיקוח והישובים .לא נכון שתהיה
ועדה גדולה אולם נהיה גמישים לרצון של הקהילה ואין סיבה שלא נפתח את
הכל .הוועדה היא ועדה מלווה שתציג את היעדים ואת הדגשים .המהלך הזה
יחייב עבודה הרבה יותר שיטתית .יתכן כי מנהלי בתי הספר לא עשו זאת
מספיק בעבר.
יוסי בכרטן
אילו סמכויות תהיינה לוועדות אלה?
חינה קורן
ועדה שתהיה מעורבת אין לה סמכות פורמלית .הכוונה היא כי המנהל או
המנהלת יקבלו את העצמאות וישתפו את הציבור .אין כוונה שיצמצמו את
הבית שלך בעמקhttp://www.hefer.org.il:

המועצה האזורית עמק חפר
ליד מדרשת רופיו מיקוד  40250טל 09-8981666 .פקס09- 8989292 .

הסמכות של המנהלת או המנהל ולקבל החלטות פדגוגיות עם הגיבוי של
הציבור.
מנשה דוד
כמו שחינה הסבירה מדובר במהלך של משרד החינוך .בחלק מבתי הספר כבר
יש שני חשבונות .למשל ,ברמות ים ,כל ילד מקבל עוד  192שקל .למערכת
יהיה עוד  750אלף שקל שהולכים לבית הספר .זה ישמש את התפעול השוטף
וחלק זה כספי הורים שוועד הורים מצטרף לחתימות של ההורים .בנוסף ,יש
רו"ח מטעם משרד החינוך שמלווה את בתי הספר ועוזר להם לקבל החלטות.
בנוסף ,רכשנו תוכנה לבתי הספר והתוכנה אמורה להיכנס אחרי פסח על מנת
שהם יוכלו להיות ערוכים .המועצה מתחייבת להעביר את ההשתתפות פר ילד
בכסף .השכר של העובדים נשאר במועצה .בית הספר יצטרך לשלם את כל
ההוצאות כמו מים ,חשמל וכו' .נושא ניקיון בתי הספר המבוצע באמצעות
חברות קבלניות ,לא יועמס על בתי הספר .אנו הרבה שנים נוהגים בשיטה הזו.
זה אומנם הופיע בתקציב המועצה אולם לבתי הספר הייתה אוטונומיה.
חשבונות הבנק שנפתחים הם חשבונות בנק של המועצה .מורשי החתימה הם
המנהלת והמנהלנית של בית הספר .בחשבון של ההורים יש גם חתימה של
יו"ר ועד ההורים .רוב החשבונות נפתחו בכפר יונה.
גלדיס פליישר קרוב
האם אין דרישה מנדטורית לחתימה של אחד מועד ההורים?
מנשה דוד
אין דרישה כזו.
החלטה:
פתיחת שני חשבונות בנק ,חשבון "ניהול עצמי" וחשבון של תשלום הורים ,עבור
כל אחד מבתי הספר המפורטים מטה ,מאושר.
בי"ס יובלים:
פתיחת חשבון בנק ע"ש יובלים – אגרת הורים/עמק חפר בבנק פועלים כפר
יונה סניף .675
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק –
א .גלית חרובי -מנהלת ביה"ס ,ת.ז22545883 :
ב .אילנית טבריזטשי -מנהלנית ,ת.ז032017006 :
ג .שירלי רוכל -יו"ר פורום ההורים ,ת.ז / 059797159 :אלון אשכרי-
יו"ר ועדת תקציב ,ת.ז022926737 :
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת
בי"ס המותאמת לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את בי"ס.
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 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה ,לחתום בשם המועצה על כל
המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי
הבנק הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים בדין לגבי
רשויות מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
פתיחת חשבון בנק ע"ש יובלים – ניהול עצמי/עמק חפר בבנק פועלים כפר
יונה סניף 675
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק -
א .גלית חרובי -מנהלת ביה"ס ,ת.ז22545883 :
ב .אילנית טבריזטשי -מנהלנית ,ת.ז032017006 :
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת
בי"ס המותאמת לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה ,לחתום בשם המועצה על כל
המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי
הבנק הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים בדין לגבי
רשויות מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
בי"ס קדם:
פתיחת חשבון בנק ע"ש קדם – אגרת הורים/עמק חפר בבנק פועלים כפר יונה
סניף 675
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק –
א .עידית פרץ -מנהלת ביה"ס ,ת.ז057160707 :.
ב .חולו פזית – מנהלנית ,ת.ז038295408 :.
ג .ירושלמי אורי -יו"ר ועד הורים ,ת.ז033573098 :.
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כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת
בי"ס המותאמת לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה ,לחתום בשם המועצה על כל
המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי
הבנק הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים בדין לגבי
רשויות מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
פתיחת חשבון בנק ע"ש קדם – ניהול עצמי/עמק חפר בבנק פועלים כפר יונה
סניף 675
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק -
א .עידית פרץ -מנהלת ביה"ס ,ת.ז057160707 :.
ב .חולו פזית – מנהלנית ,ת.ז038295408 :.
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת
בי"ס המותאמת לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה ,לחתום בשם המועצה על כל
המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי
הבנק הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים בדין לגבי
רשויות מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
בי"ס הרא"ל:
פתיחת חשבון בנק ע"ש הרא"ל – אגרת הורים/עמק חפר בבנק לאומי חדרה
סניף 953
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק –
א .רחל רוט מנהלת ביה"ס ,ת.ז29084142 :.
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ב.
ג.

תגל חדד-מנהלנית ביה"ס ת.ז300802907 :.
עמיחי הררי-גזבר מטעם וועד ההורים ,ת.ז024822298 :

כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת
בי"ס המותאמת לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה ,לחתום בשם המועצה על כל
המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי
הבנק הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים בדין לגבי
רשויות מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
פתיחת חשבון בנק ע"ש הרא"ל – ניהול עצמי/עמק חפר בבנק לאומי חדרה
סניף 953
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק -
א .רחל רוט מנהלת ביה"ס ,ת.ז29084142 :.
ב .תגל חדד-מנהלנית ביה"ס ת.ז300802907 :.
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת
בי"ס המותאמת לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה ,לחתום בשם המועצה על כל
המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי
הבנק הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים בדין לגבי
רשויות מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
בי"ס שדות:
פתיחת חשבון בנק ע"ש שדות – אגרת הורים/עמק חפר בבנק פועלים כפר
יונה סניף 675
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
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 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק –
א .אילנה סקלדניק  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז58859687 :.
ב .לילך כהן  -מנהלנית ביה"ס ת.ז28939320 :.
ג .יפעת ברקת -נציגה מטעם וועד ההורים ,ת.ז033249368 :
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת
בי"ס המותאמת לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה ,לחתום בשם המועצה על כל
המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי
הבנק הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים בדין לגבי
רשויות מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
פתיחת חשבון בנק ע"ש שדות – ניהול עצמי/עמק חפר בבנק פועלים כפר יונה
סניף 675
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק -
א .אילנה סקלדניק  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז58859687 :.
ב .לילך כהן  -מנהלנית ביה"ס ת.ז28939320 :.
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת
בי"ס המותאמת לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה ,לחתום בשם המועצה על כל
המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי
הבנק הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים בדין לגבי
רשויות מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
בי"ס אביחיל:
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פתיחת חשבון בנק ע"ש אביחיל – אגרת הורים/עמק חפר בבנק לאומי
בפולג נתניה סניף 681
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק –
א .גילה זילברשטיין קסטיאל  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז022348718 :.
ב .אורית ארז  -מנהלנית ביה"ס ת.ז028719227 :.
ג .דבורי לב טוב  -רוסק –יו"ר עמותת ההורים ,ת.ז022542500 :
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת
בי"ס המותאמת לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה ,לחתום בשם המועצה על כל
המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי
הבנק הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים בדין לגבי
רשויות מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
פתיחת חשבון בנק ע"ש אביחיל – ניהול עצמי/עמק חפר בבנק לאומי פולג
נתניה סניף 681
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
א .בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק -
ב .גילה זילברשטיין קסטיאל  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז022348718 :.
ג .אורית ארז  -מנהלנית ביה"ס ת.ז028719227 :.
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת
בי"ס המותאמת לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה ,לחתום בשם המועצה על כל
המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי
הבנק הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים בדין לגבי
רשויות מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
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ד.

ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.

בי"ס בית יצחק:
קיים חשבון הורים בבנק לאומי אזור תעשיה נתניה סניף  717מס' חשבון
1081210
 .1בעלות -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק –
א .ויויאן גרבר  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז062664537 :.
ב .מנשה דוד – גזבר המועצה ת.ז5411276 :.
מבקשים להוסיף את שרון כהן ,מנהלנית ,ת.ז.025206327 :.
ואלון קרפ ,נציג ועדת כספים ת.ז34127738 .
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת
בי"ס המותאמת לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה ,לחתום בשם המועצה על כל
המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי
הבנק הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים בדין לגבי
רשויות מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
א .משיכת יתר.
ב .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
פתיחת חשבון בנק ע"ש בית יצחק – ניהול עצמי/עמק חפר בבנק לאומי אזור
תעשיה נתניה
סניף 717
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק -
א .ויויאן גרבר  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז062664537 :.
ב .שרון כהן  -מנהלנית ביה"ס ת.ז025206327 :.
 .3כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס ו/או
חותמת בי"ס המותאמת לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו
את בי"ס.
 .4מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה ,לחתום בשם המועצה על כל
המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי
הבנק הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
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באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים בדין לגבי
רשויות מקומיות.
 .5למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
בי"ס ויתקין:
פתיחת חשבון בנק ע"ש ויתקין – אגרת הורים/עמק חפר בבנק פועלים בכפר
יונה סניף 675
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק –
א .ענת קידר  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז22788053 :.
ב .נטע שטיינברג  -מנהלנית ביה"ס ת.ז54074778 :.
 .3כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס ו/או
חותמת בי"ס המותאמת לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו
את בי"ס.
 .4מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה ,לחתום בשם המועצה על כל
המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי
הבנק הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים בדין לגבי
רשויות מקומיות.
 .5למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
פתיחת חשבון בנק ע"ש ויתקין– ניהול עצמי/עמק חפר בבנק פועלים בכפר
יונה סניף 675
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק -
א .ענת קידר  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז22788053 :.
ב .נטע שטיינברג  -מנהלנית ביה"ס ת.ז54074778 :.
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס ו/או
חותמת בי"ס המותאמת לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את
בי"ס.
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 .3מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה ,לחתום בשם המועצה על
כל המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו ,באמצעות
שירותי הבנק הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע
ופעולות באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים
בדין לגבי רשויות מקומיות.
 .4למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות
הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
בי"ס משגב:
פתיחת חשבון בנק ע"ש משגב – אגרת הורים/עמק חפר בבנק פועלים בחדרה
סניף 620
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק –
א .נעמה ענבר – ס .מנהלת ביה"ס ,ת.ז052099652 :.
ב .רותם מדר  -מנהלנית ביה"ס ת.ז32237018 :.
ג .מתי גרוס יו"ר פורום הורים – ת.ז017352980 .
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת
בי"ס המותאמת לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את בי"ס.
 .3מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה ,לחתום בשם המועצה על
כל המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו ,באמצעות
שירותי הבנק הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע
ופעולות באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים
בדין לגבי רשויות מקומיות.
 .4למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות
הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
פתיחת חשבון בנק ע"ש משגב– ניהול עצמי/עמק חפר בבנק פועלים בחדרה
סניף 620
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק -
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א .נעמה ענבר – ס .מנהלת ביה"ס ,ת.ז052099652 :.
ב .רותם מדר  -מנהלנית ביה"ס ת.ז32237018 :.
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת
בי"ס המותאמת לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את בי"ס.
 .3מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה ,לחתום בשם המועצה על
כל המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו ,באמצעות
שירותי הבנק הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע
ופעולות באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים
בדין לגבי רשויות מקומיות.
 .4למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות
הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
 .6תב"רים
מנשה דוד
הציג את התב"רים
ראה דף נפרד
דברי הסבר לתב"ר
.1
.2
.3
.4

פיקוח תחזוקת מתקני משחקים בישובים -מקרנות הרשות
ניהול פרוייקטים במערכת החינוך -מקרנות הרשות
סיוע ושידרוג מבנה ציבור בישובים-מקרנות הרשות
רכישת  3רכבי ביטחון לישובים בחן יד חנה ובת חפר במימון משרד
הביטחון
החלטה:
תב"רים  -מאושרים
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רני אידן

ראש המועצה
רינת זונשיין

מנכ"ל המועצה

החלטות –
נושא
פרוטוקול מליאה מס' 13
מינויה של הגב' נאוה טלמון ת.ז009654716 .
כנציגה בוועד המנהל של העמותה לקידום
הספורט בעמק חפר )ע"ר( וזאת בהתאם לתקנות
העיריות )נציגי העירייה בתאגיד עירוני( ,התשס"ו
– 2006
מינויים של האד' רני אידן ,אלדד שלם והדס
מדליה כנבחרי ציבור בדירקטוריון החברה
הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ וזאת בהתאם
לתקנות העיריות )נציגי העירייה בתאגיד עירוני(,
התשס"ו – 2006
פתיחת שני חשבונות בנק ,חשבון "ניהול עצמי"
וחשבון של תשלום הורים ,עבור כל אחד מבתי
הספר המפורטים מטה ,מאושר.
בי"ס יובלים:

החלטה
מאושר
מאושר

מאושר

מאושרים

פתיחת חשבון בנק ע"ש יובלים – אגרת
הורים/עמק חפר בבנק פועלים כפר יונה סניף
.675
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק –
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נושא
א .גלית חרובי -מנהלת ביה"ס ,ת.ז:
22545883
ב .אילנית טבריזטשי -מנהלנית ,ת.ז:
032017006
ג .שירלי רוכל -יו"ר פורום ההורים ,ת.ז:
 / 059797159אלון אשכרי -יו"ר ועדת
תקציב ,ת.ז022926737 :

החלטה

כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה,
בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת בי"ס המותאמת
לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את
בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה,
לחתום בשם המועצה על כל המסמכים
הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו,
באמצעות שירותי הבנק הרלוונטים )לרבות
הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים
ולמגבלות הקבועים בדין לגבי רשויות
מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה
לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
פתיחת חשבון בנק ע"ש יובלים – ניהול
עצמי/עמק חפר בבנק פועלים כפר יונה סניף 675
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק -
א .גלית חרובי -מנהלת ביה"ס ,ת.ז:
22545883
ב .אילנית טבריזטשי -מנהלנית ,ת.ז:
032017006
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה,
בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת בי"ס המותאמת

הבית שלך בעמקhttp://www.hefer.org.il:

המועצה האזורית עמק חפר
ליד מדרשת רופיו מיקוד  40250טל 09-8981666 .פקס09- 8989292 .

נושא
לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את
בי"ס.

החלטה

 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה,
לחתום בשם המועצה על כל המסמכים
הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו,
באמצעות שירותי הבנק הרלוונטים )לרבות
הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים
ולמגבלות הקבועים בדין לגבי רשויות
מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה
לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
בי"ס קדם:
פתיחת חשבון בנק ע"ש קדם – אגרת
הורים/עמק חפר בבנק פועלים כפר יונה סניף
675
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק –
א .עידית פרץ -מנהלת ביה"ס ,ת.ז:.
057160707
ב .חולו פזית – מנהלנית ,ת.ז:.
038295408
ג .ירושלמי אורי -יו"ר ועד הורים ,ת.ז:.
033573098
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה,
בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת בי"ס המותאמת
לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את
בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה,
לחתום בשם המועצה על כל המסמכים
הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו,
באמצעות שירותי הבנק הרלוונטים )לרבות
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נושא
הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים
ולמגבלות הקבועים בדין לגבי רשויות
מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה
לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.

החלטה

פתיחת חשבון בנק ע"ש קדם – ניהול עצמי/עמק
חפר בבנק פועלים כפר יונה סניף 675
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק -
א .עידית פרץ -מנהלת ביה"ס ,ת.ז:.
057160707
ב .חולו פזית – מנהלנית ,ת.ז:.
038295408
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה,
בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת בי"ס המותאמת
לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את
בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה,
לחתום בשם המועצה על כל המסמכים
הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו,
באמצעות שירותי הבנק הרלוונטים )לרבות
הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים
ולמגבלות הקבועים בדין לגבי רשויות
מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה
לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
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נושא
בי"ס הרא"ל:
פתיחת חשבון בנק ע"ש הרא"ל – אגרת
הורים/עמק חפר בבנק לאומי חדרה סניף 953

החלטה

 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק –
א .רחל רוט מנהלת ביה"ס ,ת.ז:.
29084142
ב .תגל חדד-מנהלנית ביה"ס ת.ז:.
300802907
ג .עמיחי הררי-גזבר מטעם וועד ההורים,
ת.ז024822298 :
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה,
בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת בי"ס המותאמת
לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את
בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה,
לחתום בשם המועצה על כל המסמכים
הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו,
באמצעות שירותי הבנק הרלוונטים )לרבות
הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים
ולמגבלות הקבועים בדין לגבי רשויות
מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה
לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
פתיחת חשבון בנק ע"ש הרא"ל – ניהול
עצמי/עמק חפר בבנק לאומי חדרה סניף 953
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק -
א .רחל רוט מנהלת ביה"ס ,ת.ז:.
29084142
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נושא
ב .תגל חדד-מנהלנית ביה"ס ת.ז:.
300802907

החלטה

כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה,
בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת בי"ס המותאמת
לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את
בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה,
לחתום בשם המועצה על כל המסמכים
הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו,
באמצעות שירותי הבנק הרלוונטים )לרבות
הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים
ולמגבלות הקבועים בדין לגבי רשויות
מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה
לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
בי"ס שדות:
פתיחת חשבון בנק ע"ש שדות – אגרת
הורים/עמק חפר בבנק פועלים כפר יונה סניף
675
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק –
א .אילנה סקלדניק  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז:.
58859687
ב .לילך כהן  -מנהלנית ביה"ס ת.ז:.
28939320
ג .יפעת ברקת -נציגה מטעם וועד
ההורים ,ת.ז033249368 :
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה,
בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת בי"ס המותאמת
לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את
בי"ס.
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החלטה

נושא
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה,
לחתום בשם המועצה על כל המסמכים
הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו,
באמצעות שירותי הבנק הרלוונטים )לרבות
הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים
ולמגבלות הקבועים בדין לגבי רשויות
מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה
לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
פתיחת חשבון בנק ע"ש שדות – ניהול
עצמי/עמק חפר בבנק פועלים כפר יונה סניף 675
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק -
א .אילנה סקלדניק  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז:.
58859687
ב .לילך כהן  -מנהלנית ביה"ס ת.ז:.
28939320
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה,
בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת בי"ס המותאמת
לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את
בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה,
לחתום בשם המועצה על כל המסמכים
הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו,
באמצעות שירותי הבנק הרלוונטים )לרבות
הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים
ולמגבלות הקבועים בדין לגבי רשויות
מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה
לבצע את הפעולות הבאות:
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נושא
א.
ב.
ג.
ד.

קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ערבויות.
משיכת יתר.
ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.

החלטה

בי"ס אביחיל:
פתיחת חשבון בנק ע"ש אביחיל – אגרת
הורים/עמק חפר בבנק לאומי בפולג נתניה סניף
681
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק –
א .גילה זילברשטיין קסטיאל  -מנהלת
ביה"ס ,ת.ז022348718 :.
ב .אורית ארז  -מנהלנית ביה"ס ת.ז:.
028719227
ג .דבורי לב טוב  -רוסק –יו"ר עמותת
ההורים ,ת.ז022542500 :
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה,
בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת בי"ס המותאמת
לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את
בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה,
לחתום בשם המועצה על כל המסמכים
הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו,
באמצעות שירותי הבנק הרלוונטים )לרבות
הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים
ולמגבלות הקבועים בדין לגבי רשויות
מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה
לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
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נושא
פתיחת חשבון בנק ע"ש אביחיל – ניהול
עצמי/עמק חפר בבנק לאומי פולג נתניה סניף
681

החלטה

 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק -
א .גילה זילברשטיין קסטיאל  -מנהלת
ביה"ס ,ת.ז022348718 :.
ב .אורית ארז  -מנהלנית ביה"ס ת.ז:.
028719227
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה,
בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת בי"ס המותאמת
לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את
בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה,
לחתום בשם המועצה על כל המסמכים
הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו,
באמצעות שירותי הבנק הרלוונטים )לרבות
הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים
ולמגבלות הקבועים בדין לגבי רשויות
מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה
לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
בי"ס בית יצחק:
קיים חשבון הורים בבנק לאומי אזור תעשיה
נתניה סניף  717מס' חשבון 1081210
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק –
א .ויויאן גרבר  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז:.
062664537
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נושא
ב .מנשה דוד – גזבר המועצה ת.ז:.
5411276

החלטה

מבקשים להוסיף את שרון כהן ,מנהלנית ,ת.ז:.
.025206327
ואלון קרפ ,נציג ועדת כספים ת.ז34127738 .
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה,
בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת בי"ס המותאמת
לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את
בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה,
לחתום בשם המועצה על כל המסמכים
הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו,
באמצעות שירותי הבנק הרלוונטים )לרבות
הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים
ולמגבלות הקבועים בדין לגבי רשויות
מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה
לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
פתיחת חשבון בנק ע"ש בית יצחק – ניהול
עצמי/עמק חפר בבנק לאומי אזור תעשיה נתניה
סניף 717
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק -
א .ויויאן גרבר  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז:.
062664537
ב .שרון כהן  -מנהלנית ביה"ס ת.ז:.
025206327
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה,
בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת בי"ס המותאמת
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נושא
לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את
בי"ס.

החלטה

 .1מסמיכים את מורשי החתימה של המועצה,
לחתום בשם המועצה על כל המסמכים
הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו,
באמצעות שירותי הבנק הרלוונטים )לרבות
הוראות בפקסימליה ,בטלפון ,מידע ופעולות
באינטרנט וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים
ולמגבלות הקבועים בדין לגבי רשויות
מקומיות.
 .2למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן יהיה
לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות.
בי"ס ויתקין:
פתיחת חשבון בנק ע"ש ויתקין – אגרת
הורים/עמק חפר בבנק פועלים בכפר יונה סניף
675
 .1בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .2בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק –
א .ענת קידר  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז:.
22788053
ב .נטע שטיינברג  -מנהלנית ביה"ס
ת.ז54074778 :.
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה,
בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת בי"ס המותאמת
לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את
בי"ס.
 .3מסמיכים את מורשי החתימה של
המועצה ,לחתום בשם המועצה על כל
המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת
החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי הבנק
הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה,
הבית שלך בעמקhttp://www.hefer.org.il:

המועצה האזורית עמק חפר
ליד מדרשת רופיו מיקוד  40250טל 09-8981666 .פקס09- 8989292 .

נושא

בטלפון ,מידע ופעולות באינטרנט
וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות
הקבועים בדין לגבי רשויות מקומיות.
 .4למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן
יהיה לבצע את הפעולות הבאות:
א .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ב .ערבויות.
ג .משיכת יתר.
ד .ניהול תיקים והשקעות למעט
פיקדונות.

החלטה

פתיחת חשבון בנק ע"ש ויתקין– ניהול עצמי/עמק
חפר בבנק פועלים בכפר יונה סניף 675
 .5בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .6בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק -
ג .ענת קידר  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז:.
22788053
ד .נטע שטיינברג  -מנהלנית ביה"ס
ת.ז54074778 :.
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה,
בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת בי"ס המותאמת
לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את
בי"ס.
 .7מסמיכים את מורשי החתימה של
המועצה ,לחתום בשם המועצה על כל
המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת
החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי הבנק
הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה,
בטלפון ,מידע ופעולות באינטרנט
וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות
הקבועים בדין לגבי רשויות מקומיות.
 .8למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן
יהיה לבצע את הפעולות הבאות:
ה .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ו .ערבויות.
ז .משיכת יתר.
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ח .ניהול תיקים והשקעות למעט
פיקדונות.

החלטה

בי"ס משגב:
פתיחת חשבון בנק ע"ש משגב – אגרת
הורים/עמק חפר בבנק פועלים בחדרה סניף 620
 .5בעלות  -מ.א .עמק חפר
 .6בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק –
ד .נעמה ענבר – ס .מנהלת ביה"ס,
ת.ז052099652 :.
ה .רותם מדר  -מנהלנית ביה"ס ת.ז:.
32237018
ו .מתי גרוס יו"ר פורום הורים – ת.ז.
017352980
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה,
בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת בי"ס המותאמת
לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את
בי"ס.
 .7מסמיכים את מורשי החתימה של
המועצה ,לחתום בשם המועצה על כל
המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת
החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי הבנק
הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה,
בטלפון ,מידע ופעולות באינטרנט
וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות
הקבועים בדין לגבי רשויות מקומיות.
 .8למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן
יהיה לבצע את הפעולות הבאות:
ה .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ו .ערבויות.
ז .משיכת יתר.
ח .ניהול תיקים והשקעות למעט
פיקדונות.
פתיחת חשבון בנק ע"ש משגב– ניהול עצמי/עמק
חפר בבנק פועלים בחדרה סניף 620
 .5בעלות  -מ.א .עמק חפר
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 .6בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק -
ג .נעמה ענבר – ס .מנהלת ביה"ס,
ת.ז052099652 :.
ד .רותם מדר  -מנהלנית ביה"ס ת.ז:.
32237018

החלטה

כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה,
בצירוף חותמת בי"ס ו/או חותמת בי"ס המותאמת
לחשבון הבנק שנפתח או שמו המודפס יחייבו את
בי"ס.
 .7מסמיכים את מורשי החתימה של
המועצה ,לחתום בשם המועצה על כל
המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת
החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי הבנק
הרלוונטים )לרבות הוראות בפקסימליה,
בטלפון ,מידע ופעולות באינטרנט
וכיו"ב( ,ובהתאם לתנאים ולמגבלות
הקבועים בדין לגבי רשויות מקומיות.
 .8למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן
יהיה לבצע את הפעולות הבאות:
ה .קבלת אשראי בנקאי/מסגרת.
ו .ערבויות.
ז .משיכת יתר.
ח .ניהול תיקים והשקעות למעט
פיקדונות.
תב"רים:
 - 794פיקוח תחזוקת מתקני משחקים בישובים
 - 559ניהול פרויקטים במערכת החינוך
 - 585סיוע ושידרוג מבנה ציבור בישובים
 - 795רכישת  3רכבי ביטחון-בחן יד חנה ובת
חפר

מאושרים
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