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פרוטוקול דיון מליאה מס' 18
מתאריך 8/9/15
השתתפו :רני אידן – ראש המועצה
אלדד שלם – סגן ומ"מ ראש המועצה
 (1אוריון ארז (2 .אזוט פרוספר (3 .ארי יוני (4 .בארי מוטי (5 .בכרטן יוסי.
 (6בכרך גלעד (7 .ברונשטיין דותן (8 .ברי גדעון (9 .גור יורם (10 .גייר
דורון (11 .גיסיס יואב (12 .דניאל חזי (13 .הייפלר נחי (14 .וייס סתיו(15 .
ויצלבסקי גיא (16 .חייקין עמוס (17 .טביב ראובן (18 .טודר מאיר (19 .יפין
עזריאל (20 .כהן אבנר (21 .כהן עפר (22 .לוי שמעון (23 .מדליה הדס(24 .
מסורי טוביה (25 .נאהרי אורי (26 .סיבק חיזקי (27 .עוזון אייל (28 .פורצלן
פסח (29 .פז רון (30 .פליישר קרוב גלדיס (31 .קומפל ירון (32 .רגב בתיה.
התנצלו (1 :בליך יוסי (2 .גרטלר יוסי(3 .דביר שרון (4 .וייסמן ירמי(5 .
זימבריס יהודה (6 .מקורי שאול (7 .פלוטקין גיל.
לא השתתפו (1 :בן דוד אברהם (2 .הרמן משה (3 .מסילתי נצח (4 .מרגלית
איתי (5 .קידר רעיה (6 .רבינוביץ מאיר.
בנוכחות :רינת זונשיין – מנכ"ל המועצה.
מנשה דוד – גזבר המועצה.
עידית נס ויסמן – מבקרת מועצה.
איציק גניגר – מנכ"ל החכ"ל.
שגיא בן יואב – ע .ראש המועצה.
רוחי שרייר – מזכירה.

סדר יום –
 .1דיווחי ראש המועצה.
 1.1עדכון על פתיחת שנת הלימודים
 1.2קיום משחה עמק חפר
 1.3קיום סיור גומלין במועצה של מועצה אזורית ערבה התיכונה
 1.4קיום אירוע מקורוק בבת חפר
 1.5עדכון על הרחבת בת חפר
 1.6אירועי גשרים בנחל
 1.7סיום תפקידו של איציק גניגר כמנכ"ל החכ"ל
 1.8כריתה של חלק מער פארק נחל אלכסנדר
 .2אישור פרוטוקול מליאה מס' 17
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 .3הצגת היחידה לפיתוח קהילתי
 .4השתתפות בהוצאות תאורת רחובות
 .5עדכון מורשי חתימה בחשבונות בנק לביה"ס הראל ושדות
 .6תב"רים
 1.1עדכון על פתיחת שנת הלימודים
בשבוע שעבר פתחנו את שנת הלימודים עם כ 12,000-תלמידים בגני הילדים
ובבתי הספר .פתחנו עם חיוך גדול ובלי תקלות להוציא  3-4ילדים שלגביהם
היתה בעיה עד הרגע האחרון בשיבוץ .הפתיחה היתה חלקה ונעימה .נכנסו
מנהלים חדשים בבתי הספר :שדות ,משגב ורמות ים .התחלף המנהל של
השפ"י במקומו נכנסה מנהלת ואני מאחל לכל מערכת החינוך ולמנהלים
החדשים במיוחד הצלחה בתפקידם.
אנחנו השנה פותחים ,בפעם הראשונה ,כיתת המשך יג-יד מהספקטרום
האוטיסטי הלומדים להכשרתם לחיים עצמאיים .בבית ספר רופין הקמנו להם
מבנה ,בשיתוף סולל בונה שתרמו חלק מהתקציב 2 ,כיתות לימוד ,מטבחון ,וכל
מה שצריכה מסגרת מיוחדת כזו.
 1.2קיום משחה עמק חפר
בשבת האחרונה התקיים משחה עמק חפר והשתתפו כ 1000 -שחיינים.
בהחלט אירוע מרשים ואני רוצה להגיד תודה לכל מי שעוסק בנושא ,לרט"ג,
ומעל כולם ניצח פיליפ שיודע להרים אירועים מרשימים.
 1.3קיום סיור גומלין במועצה של מועצה אזורית ערבה התיכונה
היום התבצע סיור גומלין של ערבה תיכונה בעמק חפר .ביקרנו אצלם לפני
מספר חודשים .היה מעניין  ,הלחות לא התאימה ,אני חושב שהיה להם ביקור
מעניין מאוד.
 1.4קיום אירוע מקורוק בבת חפר
ביום  10.9.15יש בבת חפר אירוע מקורוק פלוס המסורתי למבוגרים יותר .זהו
רוק מהמקורות עם הרכבים שונים .לוקחים קטע מהמקורות ,כותבים לו מילים,
עורכים עיבודים שונים ויש תחרות .אחרי כן תופיע להקת טיפקס.
 1.5עדכון על הרחבת בת חפר
נושא לא פשוט שהתחלנו להתמודד איתו בחודש וחצי האחרונים  -מדינת
ישראל רוצה להרחיב את בת חפר ב 1366 -יח"ד וזה אומר להגיע ל13000 -
תושבים.
אני מתנגד לתכנית כי אנחנו חושבים שהישוב כלוא בין ישובים ,ערביים ללא
תשתיות ציבוריות ,כביש  5714שמחבר את צומת ניצני עוז מוגדר כביש -F
כשל תחבורתי ולהוסיף אליו את היחידות החדשות זה מעשה בלתי אחראי.
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התכנית מורצת במסגרת הותמ"ל .אנחנו ננסה להסירה או לצמצם אותה
ומתואמים עם ועד בת חפר.
 1.6אירועי גשרים בנחל
לפני שבוע וחצי נערך פסטיבל גשרים בנחל .כ 12,000 -איש השתתפו .היום
הראשון היה ערב הוקרה למתנדבים נכחו כ 3000 -אנשים .היום השני היה
לצעירים .הערב התנהל בצורה מופתית בניגוד למקומות אחרים ובצורה
מכובדת ומכבדת .כל הכבוד לנוער שלנו .הערב השלישי היה ערב מסורתי בו
השתתפו כ 4000 -איש .קובי אפללו גם הופיע .מזג האוויר היה סביר השנה.
 1.7סיום תפקידו של איציק גניגר כמנכ"ל החכ"ל
איציק גניגר מנכ"ל החברה הכלכלית הודיע לדירקטוריון החכ"ל על סיום
תפקידו ביום  .31.12.15עפ"י חוק חייבים להקים ועדת איתור שבראשה
דירקטור  .מיניתי את רינת זונשיין .עפ"י החוק חייב להיות נציג מהחברה
הכלכלית ונציג משרד הפנים -הם חייבים להמליץ על נציג במקומו.
 1.8כריתה של חלק מיער פארק נחל אלכסנדר
אנחנו נתקלנו לאחרונה ברעש מאוד גדול שבהתחלה לא הבנו מה קורה .
הרט"ג החליטה לכרות חלק משמעותי מיער פארק נחל אלכסנדר באזור בריכת
המים של מכמורת ,קילומטר מפארק סמרה צפונית משם .הם רוצים לחדש את
החורש הארצישראלי .אנחנו מאוד כועסים מאחר וזה בוצע ללא תיאום איתנו.
העבודה חייבת להיעשות תוך תיאום .יש פגיעה בדבוראים של עמק חפר ,יש
כוורות והן מפיקות  25-30טון דבש .כריתת העצים גורמת לפגיעה בחלק
מהתפוקה.
כרגע גרמנו להפסקת הכריתה .נתנו אישור להוציא הגזם כדי שלא תפרוץ
שריפה .הזמנו את רט"ג לדיון ואת ראשי הישובים הרלוונטים.
גדעון ברי
מדובר על תושבי חופית אבל זה מאבק כללי.
רני אידן
מעבר לזה שהמועצה הפסיקה העבודות  ,צריך לעצור את המשך הכריתה ויש
לדבר בנושא ,לראות את הצווים והצד החוקי .נציג רשות הטבע והגנים יגיע
ביום חמישי וצריך להביא החומר והתכנית .כרגע גדעו כמעט  100דונם מתוך
 150דונם .הפארק משתרע על קרוב ל 9000 -דונם .יש להם טענות מטענות
שונות .נפגשנו איתם בשטח וזה המצב כרגע .אני רואה בחומרה רבה ביותר
שלא טרחו לשבת איתנו ,להסביר למה ,לשכנע כן או לא ,לעשות שיתוף ציבור,
להסביר מה הולכים לעשות .הם התנהגו כמו בריון שכונתי .בשולחן הדיונים
צריך לדרוש להפסיק את הכריתה.
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אנחנו לא מאשרים כריתה אנחנו רק המתווכים .לאחר אישור היידן אנחנו
מעבירים לפקיד היערות .במקרה זה היידן לא היה.
רט"ג התנצלו .אותנו זה לא מספק .יש להם הסברים למה עושים זאת .אבל
יתקיים דיון מסודר ונבחן הנושא.
חיזקי סיבק
בגלל שפנו רק אתמול בשם תושבי אביחיל והסביבה ,אנחנו תומכים במאבק
ונעשה מה שצריך.
רני אידן
היה נציג משטרה שטען שאין לו על מה לעשות.
חיזקי סיבק
מציג את פרויקט "מטמון" .רט"ג זהו גוף שעובד עם המועצה והם רכשו מנוי
לחיילים תושבי אביחיל המאפשר להם להיכנס לכל האתרים בארץ במחיר של
 50%עלות  -זוהי מתנה ערכית לחיילים ולדעתו צריך לנסות לקבל מרט"ג מנוי
שנתי משפחתי .רט"ג מוכנים לתת במחירים אטרקטיביים ולהוציא את התנאים
הכי טובים לתושבי האזור .הם פתוחים להנחות נוספות .חוגלה הצטרפו
למבצע.
רני אידן
זו מחווה יפה לצעירים.
הרמת כוסית.
 .2אישור פרוטוקול מליאה מס' 17
רינת זונשיין
האם יש הערות לפרוטוקול מליאה  ? 17אין הערות  -מאושר.
מבקשת להוסיף לסדר היום עדכון חשבונות בנק של ביה"ס הראל ושדות
החלטה:
פרוטוקול מליאה מס'  – 17מאושר
הוספה לסדר היום של עדכון חשבונות בנק של ביה"ס הראל ושדות –
מאושר
רינת זונשיין
האם אתם מסכימים להעביר דף קשר ביניכם ? כן  -מוכנים.
מזמינה את כולם לטבול תפוח בדבש  -מברכת את כולם לשנת עשייה לשנה
טובה ומתוקה.
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אלדד שלם
במסגרת החגיגית של ערב זה ביוזמתה של רינה ברקאי ,אני מבקש להזמין
אותה להקריא קטע משלה .במסגרת גשרים בנחל ל"זית" יש טביעת יד ורגל
ויש להם עוגן חשוב בייחודיות של עמק חפר .גם בישובים זית הוא שותף מרכזי
ומנוף חשוב לגיוס הנהגות בישובים .רינה תוסיף ברכה משלה גם כהשראה
לכם בטקסים בישובים ברוח זו.
רינה ברקאי
קטע הקראה וברכה לראש השנה.
 .3הצגת היחידה לפיתוח קהילתי
אלדד שלם
לנוכח השינויים שחלים היה צורך לתת ביטוי ארגוני וסיוע להנהגות הישובים.
היחידה הוקמה על מנת לתת מענה למשבר ישובי )הזדקנות ,עזיבת תושבים,
קליטת תושבים חדשים וכו'( ) .לדוגמא אחיטוב(  .על בסיס זה הוקמה היחידה
הבינמחלקית שאני עומד בראשה .במשך השנים צמח הצורך לתת כלים
מערכתיים ורוחביים לכל הישובים וכן לתת מענה מסודר יותר וקשר רציף בין
הישובים למועצה .נערכו ימי עיון ,קורסים וכו' שהיחידה יזמה .תודה לצוות על
העבודה השוטפת.
נחמה כהן
מסבירה על היחידה לפיתוח קהילתי בעזרת מצגת.
מוטי בארי
פעם המועצה עשתה מה שהישובים עושים יכול להיות שיש מקום לתת שכר
לאנשים האלה.
אלדד שלם
עוסקים בזה כל הזמן .נושא מזכיר בשכר מטרתו לסייע לוועד בעבודה .לא חל
שום שינוי בהאצלת הסמכויות ,לא שונה דבר אך שופרו הגדרות .אנחנו עוזרים
לוועדים לתפקד טוב יותר .נשמח להצעות נוספות.
שכר לא יהיה לחברי הוועדים  -זה בניגוד לחוק.
פרוספר אזוט
האם לא חשבתם לאגד מספר ישובים ואדם אחד שיטפל בהם יחד ?
אלדד שלם
מטפלים בזה אבל זו מלאכה קשה .מקווה שנצליח בכך.
רני אידן
מזמין את מאיר טודר להסביר על ראש השנה.
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מאיר טודר
העביר הסבר על ראש השנה.
אלדד שלם
בזכות רינה ומאיר חווינו את החג בגוונים שונים וכל הזרמים וזאת ברוח "זית".
 .4השתתפות בהוצאות תאורת רחובות
אלדד שלם
אנחנו מביאים קצת באיחור את נושא תאורת הרחובות .במליאה הקודמת
הוועדה בראשות גלדיס ועופרה ברק ערכו שינויים משמעותיים בנושא והעברת
האחריות לישובים אחרי שנמצא שנגרם בזבוז ושימוש לא ראוי שניפחו את
עלויות השימוש.
הועדה ישבה ובדקה את הקריטריונים .זה עשה סדר בישובים וצדק מסויים
לחלק מהישובים .מאידך בישובים אחרים זה עורר תרעומת.
השנה הוקמה ועדה חדשה שכוללת אותי את יוסי ישראל ,מנשה ,רינת ,ענבל,
ערבה הכהן .הועדה הבינה שיש קושי וחיפשה קריטריון אחר שיעשה צדק.
הועלו מספר רעיונות ובכל אחד מהקריטריונים מצאנו שיש בעיה.
רצינו לתת מענה לישובים שנפגעו ונעשתה פשרה פוליטית להישאר עם השיטה
לפי מטרים ונעשה תיקון באחוז הפיצוי יחסי לכל ישוב .אנחנו מניחים
שהמדידות הן בסדר .ייעשה תיקון קטן וצדק מול הישובים.
הנושא הוצג בהנהלה ואושר .להוציא בת חפר ששם יש את הגדר ,עשינו
בדיקה נוספת ,הפרדנו את חשמל הגדר ומגרש הכדורגל והגענו לנתוני אמת.
הגענו למצב שזה לא שינה משמעותית את המודל ולכן נשאר כפי שהיה בוועדה
הראשונה.
אני מציג זאת בפניכם.
גיא ויסלבצקי
מהי הפגיעה בישוב ? צורת החישוב פוגעת בנו.
אלדד שלם
בדקו מה הסטייה מהתקציב.
רני אידן
ככל שהישוב מכווץ זה לטובת הישוב .באמץ  -יש להם בעיה כי הבתים
מבודדים ברחובות וכל משפחה צריכה לשלם יותר.
אנחנו מעודדים תאורה חכמה  -בכפר ידידיה עשו זאת.
רון פז
בהנחה שהטבלה הולכת לגזברות מבקש לא לקבל החלטה  -נתוני צריכת
החשמל לפי החישוב הם לא נכונים .כפר מונאש צורכים יותר חשמל ממה
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שמופיע .ישובים שהשקיעו אנרגטית  -עכשיו נקנסים לפי הפרמטרים החדשים.
גם בנתוני הטבלה אמרתם שגם מי שבמינוס מקבל  .החישוב לא נראה טוב,
אני חושב שיש טעות.
רני אידן
נתייחס למה שאתה אומר.
פנינו למשכ"ל והדרך שאנחנו יכולים לעודד אותה שאנחנו נעמיד לישוב סוג של
הלוואה.
עופר כהן
יש ישובים שבוחנים מעבר לתאורת לד .ההחלטה מתבססת על תחשיב כלכלי.
יש לתת לישובים אמירה שהמועצה מחזירה.
רני אידן
כרגע הכל נשאר אותו דבר.
גלדיס פליישר קרוב
בדוח ממליצים לבחון בעוד  3שנים.
טוביה מסורי
ב 2013-ההרחבה לא הייתה מוארת ויש לבדוק זאת.
פרוספר אזוט
מדוע שהמועצה לא תיקח איש מקצוע שיבדוק התאורה במספר ישובים .הרעיון
שעמודי התאורה קרובים אחד לשני ואם אתה מתקין שלטר שמכבה כל עמוד
שני זה חוסך.
סתיו וייס
אלדד אמר שהישובים ישתתפו בצורה מאורגנת בתאורה .האם באמת
משתמשים בצורה נכונה ?
רני אידן
בשיטה שהמועצה עובדת אנחנו לא נכנסים לשיקולי הישוב .אני נותן לך שקלים,
אני עושה התניה נורמטיבית ,בגדול  -ללא נוסחה ,לפי תחשיב החזר מארנונה
לתאורת רחוב  .זה נבע מהעבר שחלק מהישובים לא קיבלו החזר .הויכוח כרגע
איך מיצרים את האיזון הראשוני הסביר ועם זה הולכים הביתה .כפר ידידיה
חסכו  65%מההוצאה בזכות תאורת הלד.
סתיו וייס
מ 2009 -יש גרעון אצלנו.
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רני אידן
המועצה לא מממנת לישוב את תאורת הרחוב .המועצה נותנת רק סיוע.
דוון גייר
אם התאורה כזו בזבזנית איפה המועצה במצב זה?
רני אידן
המועצה לא יורדת לרזולוציות האלה כי אתם מתלוננים שהמועצה מתערבת.
לא מתערבים בתשלום מזכירה אבל אם מדובר במועדון נוער אנחנו מתערבים.
מוטי בארי
הייתי בוועדה ומבקש לומר משהו בנוסף למה שאמר אלדד  -הקריטריון הטוב
לטעמי שאנחנו נעשה תאורה לפי התקן הישראלי כמה תאורה צריכה להיות לפי
התקן .הדבר הכי פשוט זה מדידה לפי מ"ר  -נותן ביטוי בוועדה המקומית .רני
נתן דוגמה את בת חפר ואמץ  -בבת חפר אור  ,באמץ  -חושך .בהרחבות יש
הרבה תאורה בישן פחות .לכן נשאר לפי מ"ר.
אלדד שלם
כדי להציע לישובים החזרים לפי השיטה שהוחלטה אין אפשרות לשנות .ניתן
לישובים  90%ו 10% -שיהוו מקור למימון של אלה שהפגיעה בהם גדולה והם
יקבלו פיצוי שונה .במידה ויש טעות בנתונים  -נתקן .לא יקרה כלום .הטעות
בשקלים בודדים .אין טעות בטבלה.
אני מתרשם שהישובים הספיקו לעשות פיתוח והכניסו כמות של פנסים
חסכוניים .הם נהנים בצורה משמעותית מישובים אחרים שלא עשו זאת.
רני אידן
נבדוק בעוד  3שנים.
ארז אוריון
לפי המחשבה שלי הישובים הצפופים ירוויחו מהמודל .התוצאות מבית יצחק
וכפר ויתקין  -הם גרעוניים אנחנו לא יודעים לאבחן בדיוק .יש עיוות מסוים  -יש
ישובים שמקבלים תוספת מעבר לצריכה .קיבלתי את מה שאמר רון בנושא
חסכון ויעילות .בסה"כ אפשר היה לעשות  80%ו .20%-בסה"כ מודל בסדר.
רני אידן
בכפוף לבדיקה שרון ביקש נקודתית  -בעוד  3שנים נבדוק שוב ונאשר התיקון.
החלטה:
המלצות הוועדה לבחינת השתתפות המועצה בתאורת רחובות – מאושרות.
הנושא ייבדק פעם נוספת בעוד שלוש שנים.
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 .5עדכון מורשי חתימה בחשבונות בנק לביה"ס הראל ושדות
מנשה דוד
מליאת המועצה אישרה פתיחת חשבון בנק ע"ש הרא"ל – אגרת הורים/עמק
חפר בבנק לאומי בנתניה סניף  .717ביה"ס מבקש לשנות את מורשה החתימה
מטעם ועד ההורים :להוריד את עמיחי הררי ולהוסיף את מאי גולד ת.ז.
 ,033720723כך שמורשי החתימה יהיו בהתאם לפירוט הבא:
 .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 :.
ג .מאי גולד -מטעם וועד ההורים ,ת.ז033720723 :
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס או שמו
המודפס יחייבו את בי"ס.
 .3מסמיכים את מורשי החתימה ,לחתום בשם בי"ס על כל המסמכים
הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי הבנק
הרלוונטיים )לרבות הוראות בפקסימיליה ,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.
לגבי בי"ס שדות:
בעקבות כניסת מנהלת חדשה לבי"ס בשנה"ל תשע"ו ,יש לעדכן את מורשה
החתימה בחשבונות הבנק של בי"ס ,להוריד את אילנה סקלדניק ולהוסיף את
ליבנת הפלר ת.ז. 024622086 .
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 .ליבנת הפלר  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז024622086 :.
ב .לילך כהן  -מנהלנית ביה"ס ת.ז28939320 :.
ג .יפעת ברקת -נציגה מטעם וועד ההורים ,ת.ז033249368 :
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כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס או שמו
המודפס יחייבו את בי"ס.
 .3מסמיכים את מורשי החתימה ,לחתום בשם בי"ס 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.
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 .ליבנת הפלר  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז024622086 :.
ב .לילך כהן  -מנהלנית ביה"ס ת.ז28939320 :.
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס או שמו
המודפס יחייבו את בי"ס.
 .3מסמיכים את מורשי החתימה ,לחתום בשם בי"ס 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.
החלטה:
מאושר שינוי מורשי החתימה של ביה"ס הראל כך שבמקום עמיחי הררי תהיה
מאי גולד ,כך שמורשי החתימה יהיו בהתאם לפירוט הבא:
 .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 :.
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ג .מאי גולד -מטעם וועד ההורים ,ת.ז033720723 :
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס או שמו
המודפס יחייבו את בי"ס.
 .3מסמיכים את מורשי החתימה ,לחתום בשם בי"ס על כל המסמכים
הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו ,באמצעות שירותי הבנק
הרלוונטיים )לרבות הוראות בפקסימיליה ,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.
כמו כן מאושר שינוי מורשי החתימה גם בחשבונות הבנק של בי"ס שדות ,כך
שבמקום אילנה אילנה סקלדניק תהיה ליבנת הפלר ,בהתאם לפירוט הבא:
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 .ליבנת הפלר  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז024622086 :.
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 או שמו
המודפס יחייבו את בי"ס.
 .1מסמיכים את מורשי החתימה ,לחתום בשם בי"ס 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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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 .ליבנת הפלר  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז024622086 :.
ב .לילך כהן  -מנהלנית ביה"ס ת.ז28939320 :.
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס או שמו
המודפס יחייבו את בי"ס.
 .3מסמיכים את מורשי החתימה ,לחתום בשם בי"ס 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"ר
ראה בדף נפרד
החלטה:
התב"ר מאושר
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רני אידן
חג שמח ותודה לכולם.
רני אידן

ראש המועצה
רינת זונשיין

מנכ"ל המועצה

החלטות –
נושא
פרוטוקול מליאה
מס' 17

עדכון מורשי
חתימה
בחשבונות בנק
לביה"ס הראל
ושדות

החלטה
מאושר
המלצות הוועדה לבחינת השתתפות המועצה
בתאורת רחובות -מאושרות .הנושא ייבדק פעם
נוספת בעוד שלוש שנים
מאושר שינוי מורשי החתימה של ביה"ס הראל
כך שבמקום עמיחי הררי תהיה מאי גולד ,כך
שמורשי החתימה יהיו בהתאם לפירוט הבא:
 .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 .מאי גולד -מטעם וועד ההורים ,ת.ז:
033720723
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות החתימה,
בצירוף חותמת בי"ס או שמו המודפס
יחייבו את בי"ס.
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נושא

החלטה
 .3מסמיכים את מורשי החתימה ,לחתום
בשם בי"ס על כל המסמכים הנדרשים
לצורך פתיחת החשבון וניהולו,
באמצעות שירותי הבנק הרלוונטיים
)לרבות הוראות בפקסימיליה ,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.
כמו כן מאושר שינוי מורשי החתימה גם
בחשבונות הבנק של בי"ס שדות ,כך שבמקום
אילנה אילנה סקלדניק תהיה ליבנת הפלר,
בהתאם לפירוט הבא:
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 .ליבנת הפלר  -מנהלת ביה"ס ,ת.ז:.
024622086
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 או שמו המודפס
יחייבו את בי"ס.
 .3מסמיכים את מורשי החתימה ,לחתום
בשם בי"ס על כל המסמכים הנדרשים
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נושא

החלטה
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.
חשבון בנק ע"ש שדות – ניהול עצמי/עמק חפר
בבנק פועלים כפר יונה סניף 675
.1
.2

.3

.4

בעלות  -מ.א .עמק חפר
בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק -
א .ליבנת הפלר  -מנהלת ביה"ס,
ת.ז024622086 :.
ב .לילך כהן  -מנהלנית ביה"ס ת.ז:.
28939320
כאשר חתימת שניים מבעלי זכות
החתימה ,בצירוף חותמת בי"ס או שמו
המודפס יחייבו את בי"ס.
מסמיכים את מורשי החתימה ,לחתום
בשם בי"ס 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.
למען הסר ספק ,בחשבון הבנק לא ניתן
יהיה לבצע את הפעולות הבאות:
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נושא

החלטה

תב"ר:
 – 752שבילים
אופנים בנחל
שכם

מאושר

א.
ב.
ג.
ד.

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