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 32\2020פרוטוקול דיון מליאה מס' 

 16.9.20-ה מתאריך

 

 

השתתפו 

 )מרחוק( 

 
 
 
 

בארי  מוטי, בן דוד אביחי מיכל, , בר סלע יואב, , מדליה הדס, אדרי חנן, אדרי חנן, יעריב יערי

גייר דורון, כלפון מידד,  ,טוביה הסבלום ליבנוישפיר אמנון, חייקין עמוס,  גולן אילנה, אברהם,

, נטע אראליהנפלינג יצחק, שכטר רן, פלג שמיל,  שילה אמיר, מרום רחל,ערבה נדב, קומפל ירון, 

דביר ברי גדעון, רף אמיר, פליישר קרוב גלדיס, נאהרי אורי, שוסטר ישי, עיני הילה, , סתיו וייס

 ., גיא זווילי אברהםפאר אהובה מרגלית יוכבד, רגב בתיה, פז רון,כהן עופר, שרון, 

 חיזקי סיבק התנצלו

 שרעבי רצון, בכרטן יוסי, בורנשטיין דותן, זיו טומי, פורצלן פסח לא נכחו

 ד"ר גלית שאול . -ראשת המועצה בנוכחות

 סגן ראשת המועצה . -יעריב יערי

 מנכ"ל המועצה. -עמית בן צבי

 גזברית המועצה.  -אלגרנדגורן לין 

 ע. ראשת המועצה. –אלדד גוטלון 

 ע. מנכ"ל המועצה. –מורן בן דרור 

 ד"ר עדית ויסמן -מבקרת המועצה

 מנכ"ל כלכלית. –אלון היימן 

 סמנכ"ל כלכלית. -שגיא בן יואב

 סגנית גזברית  -לירז קופר

 נמהלת אגף יישובים וקהילה -נחמה כהן

 משקיף 

 )מרחוק( 

 אורן חייקין 

מוזמנים 

 )מרחוק(

 מנהלת אגף קהילה וישובים -, נחמה כהןרלי )מחלקת ותיקים(הלן לב, גל וילמיש , שירה כהן, 

 

  :סדר יום

  .עדכוני ראשת המועצה .1

 .22/20אישור פרוטוקול מליאה מספר:  .2

מציג: עמית בן צבי, הצהרת אמונים של נציג הישוב עולש, מר גיא זווילי אברהם,  .3
 מנכ"ל. 

 אישור תב"רים, מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית. .4

הסרת מנשה דוד כמורשה חתימה, אשרור ואישור  -חשבונות בנק בתי ספר .5
 גזברית.  מורשי חתימה, מציגה: גורן לין אלרגנד, 

 פתיחת חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס, מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית. .6
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אישור מינוי חברת ועדת ביקורת בוועד מקומי חופית, מציג: עמית בן צבי,  .7
 מנכ"ל.

מינוי רכז החקלאות, רונן פטרקובסקי, כנציג הוועדה במליאת רשות ניקוז מציג:  .8
 עמית בן צבי, מנכ"ל.

, מציג: שגיא בן יואב, 2020 –חוק עזר לעמק חפר )העמדת רכב וחנייתו(, התש"פ  .9
 חכ"ל.סמנכ"ל 

 

 

19:07יבה נפתחה בשעה : היש  

 

 מהלך הישיבה

 

 מברך את הנוכחים ומבקש לפתוח את הדיון. עמית בן צבי, מנכ"ל: 

וע"פ הנוהג אנו מציינים בכינוס המליאה שלפני ראש השנה את פתיחת  אנו בפתחה של שנה חדשה

 השנה החדשה ומברכים בברכת שנה טובה.

השנה ונוכח הריחוק שמגבלות הקורונה מטילות על כולנו, החלטנו לבקש משני סטודנטים תושבי 

העמק שזכו במלגת לימודים מהמועצה לשאת ברכת ראש השנה. בנוסף, בקשנו אף מתושבת העמק, 

שזכתה להשתתף יחד עם הסטודנטים בפעילות הקהילתית, שביצעו הסטודנטים כתנאי לקבלת 

 המלגה. 

מברכך את כל הנוכחים  ,לגה מהמועצהקיבל מ ,, תושב כפר ידידיהסטודנט מעמק חפר :שוגל וילמ

 – וסייע לה באתגרי הטכנולוגיה גרת פעילותו הקהילתית נפגש עם הלן לב במס .בשנה טובה וחג שמח

 .הנגשת פעילות דיגיטלית

המשך במברכת את כל חברי המליאה, ראשת המועצה ועובדי המועצה , תושבת מכמורת, :הלן לב

 , שנה טובה ומבורכת., חזרה לשגרהעבודה פורייה

לחיים  חזרהמתנדבת במד"א, מאחלת שנה של עשייה ו, סטודנטית תושבת כפר הרוא"השירה כהן: 

 תקינים. 

 

רגשו את חברי המליאה ולא ודה מקרב לב לאלן, גל ושירה. הברכות בהחלט מ עמית בן צבי, מנכ"ל: 

פחות מהן גם העשייה הקהילתית המבורכת. מודה למרכז הקהילתי ולאחראית על המלגות על הסיוע 

 במיזם הברכות. 

 

 חבר המליאה, ישי שוסטר, נציג יד חנה,  מבקש לשאת דברי פרידה בני חברי המליאה: 

 

ת חברי משתף א.  סיבות אישיותנבשל מודיע על התפטרותו מחברותו במליאה : , יד חנהישי שוסטר

אחל לכל ל. מבקש רבה הצלחהמטעם יד חנה הנציגה הנכנסת מאחל למאיה . בתחושותיוהמליאה 

 שנה טובה.תושבי העמק 
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מאחלת לישי הצלחה, בריאות ושנה טובה, מודה לו על העשייה הרבה גלית שאול, ראשת המועצה: 

 למען תושבי העמק. 

 

 :המועצהעדכוני ראשת  .1

סגר והשלכותיו ברמה המקומית )באופן כללי על חינוך, נוער, פיקוח )עסקים/בניה(, כ"א דיווח על  .א

 מועצתי(.

לעסקים על פי קריטריונים שיוסברו על ידי  95%תוענק הנחה בהיקף של -הנחה בארנונה לעסקים .ב

 גזברית המועצה.

בפארק התעשיות לתושבי עמק חפר ולאחר מכן לכלל  אין לביצוע בדיקות קורונהדרייב יחת פת .ג

 הציבור.

 .למעט חינוך מיוחד ופנימיות בבתי הספר והגנים  17.6.20מתאריך  לא תופעלמערכת החינוך   .ד

ספורטאים שתנדבים  -"ספורטווים בש"לשר הספורט בנושא  של ראשת המועצה  פנייההתבצעה  .ה

להמשיך את הפעילות ו יביתספורטקיים פעילות גבלות ומאפשרים להם לומאמצים ילדים בעלי מו

 שלהם בתקופת הסגר.

סטודנטיות וסטודנטים בסכום כולל  של  38-לבמועצה התקיים טקס הענקת מלגות בשבוע שעבר  .ו

284,000  ₪  

 .בעמק מיגון מצוקי החוףעדכון התחלת עבודות   .ז

                 כנסת, בראשות חה"כ                                                       של הדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה ראשת המועצה בשתתפות ה .ח

  בנושא "הזיהומים החוזרים ונשנים בנחל אלכסנדר". מיקי חיימוביץ'

 ביקור של מפקד מרחב איו"ש בקו התפר. .ט

 ישיבת הנהלה ראשונה של המועצה הדתית.עדכון על קיום  .י

צוללי משמר הים, ההתאחדות  -בשת"פ בין המועצה האזורית עמק חפרניקיון חופים" אירוע " נערך  .יא

 הישראלית לצלילה, המשרד להגנת הסביבה ורשות טבע והגנים. 

 . . השופטים סיירו באתרים שונים בעמק"ישראל יפה ומקיימת"תחרות מטעם  שופטיםגעת ה .יב

 

 200לעסקים שמחזורם נע בין  95%בהיקף של תוענק הנחה מעדכנת, כי   גורן לין , גזברית המועצה:

. ההנחה תינתן החל 80%-ל למעלה מושההכנסות שלהם נפגעו בהיקף ש –מיליון שקל  400 -מיליון שקל ל

והזכאות לה תיבחן מדי חודשיים. הבקשה לקבלת ההנחה תוגש לסוכנות לעסקים קטנים  2020יוני מ

     ובינויים במשרד הכלכלה.

 

 :22/2020מליאה  אישור פרוטוקול .2

 

 .22\2020מבקש לאשר פרוטוקול המליאה עמית בן צבי, מנכ"ל: 
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 : הצעת החלטה

 22\2020 'המועצה מאשרת פרוטוקול המליאה מסמליאת 

 

 מתנגדים: אין.

 נמנעים: אין .

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

יציג יאיר בטיטו יו"ר המועצה הדתית את  ותהבא ותמליאאחת מהבמציין, כי עמית בן צבי, מנכ"ל: 

  . המועצה הדתית בניהול "המסילה" בית קברות  כולל דיווח עלהמועצה הדתית פעילות 

 

 אלרגנד, גזברית המועצהמציגה: גורן לין אישור תב"רים,  .3

 

מציגה ומפרטת  את רשימת התב"רים.  גורן לין אלרגנד, גזברית:  

 

 הצעת החלטה:

מאשרת את התב"רים כדלהלן:מליאת המועצה   

 

 עדכון תב"רים-

בטחון )תב"ר סל(  -997  

(הנגשה מוסדות חינוך )תב"ר סל-998  

סיוע ושדרוג תשתיות ומבני ציבור בישובים -1006  

בית ספר יצחק נבון -1007  

פרוייקט בקרוב אצלנו-1008  

 

 מתנגדים: אין.

 נמנעים: אין .

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

, מציגה: גורן הסרת מנשה דוד כמורשה חתימה, אשרור ואישור מורשי חתימה -בנק בתי ספרחשבונות   .4

   לין אלגרנד.

 

. חוזר מנכ"ל משרד החינוך הוראות מנשה דוד היה מורשה חתימה לפיגורן לין, גזברית המועצה:  

שהגזבר הבקרה מתקיימת גם ללא כמורשית חתימה. להוסיף את הגזברית  חובה אין צורךש ,מציינת

     כספי הורים.בלרבות מורשה חתימה 
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    הצעת החלטה:
בית יצחק, קדם, משגב, שדות, ר: נשה דוד כמורשה חתימה מבתי הספמליאת המועצה מאשרת הסרת מ

ואשרור מורשי חתימה בחשבונות בתי הספר  שורשים, אביחיל, אופק ומעיין שחריובלים, ויתקין, הרא"ל, 

 .חשבון הורים וחשבון רשות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך –

 

 מתנגדים: אין.

 נמנעים: אין .

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

 מציגה: גורן לין אלגרנד, גזבריתפתיחת חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס  .5

 

מפרטת את הצורך בפתיחת חשבונות אב לפעילות מול מפעל גורן לין אלרגנד, גזברית המועצה: 

 הפיס. 

 

 הצעת החלטה:

חשבון פיתוח פיס  –מליאת המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס 

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ. –וחשבון מענקי פיס   

 

 מתנגדים: אין.

 נמנעים: אין .

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

 מציג: עמית בן צבי, מנכ"לחופית  אישור מינוי חברת ועדת ביקורת בוועד מקומי .6

 

 .ע"פ הנוהל בוועד המקומי בחופית חברת ועדת ביקורתמבקש למנות  מנכ"ל :עמית בן צבי, 

 

 הצעת החלטה:

ועדת הביקורת בוועד המקומי חופית. כחברת וצה מאשרת את מינוי דנה טיקוצקי  מליאת המוע  

 

 מתנגדים: אין.

 נמנעים: אין .

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.
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 מציג: עמית בן צבימינוי רכז החקלאות, רונן פטרקובסקי, כנציג המועצה במליאת רשות ניקוז,  .7

 

משהוחלף רכז  מליאת רשות הניקוז.כיהן בעבר כנציג המועצה ברכז החקלאות  עמית בן צבי, מנכ"ל:

  החקלאות במועצה, יש לאשרו כנציג המליאה במליאת רשות הניקוז במקום רכז החקלאות הקודם.

 

 הצעת החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את  מינוי רכז החקלאות, רונן פטרקובסקי, כנציג המועצה במליאת 

 רשות ניקוז במקום עופר דנין.

 

 מתנגדים: אין.

 נמנעים: אין .

התקבלה בפה אחד.הצעת ההחלטה   

 

. גזברית המועצה רעונות המועצהגיבעבר הלא רחוק ב דנומבקש לומר מספר דברים.  :גדעון ברי, חופית

אלא הסבירה שכאשר חברי המליאה מאשרים תב"רים אנו לא נושאים באחריות אישית לעניין 

בקשה  הועלתה. לס ריתב"התבקשנו לאשר גם . היא אחריות מקצועית של הגזבריתהאחריות 

 במידה ויהיה דיון במטבחון, כי לשותפות של חברי המליאה לרבות קביעת סדרי עדיפות. אני מציע

בנושא תב"רי סל וקביעת סדרי עדיפות, לא להמתין לדיון במליאה וליידע את החברים במייל ומי 

 ימים, לדעתי זה יעניק תחושה והרגשה יותר טובה. 5שירצה יוכל להגיב תוך 

 

צה מודה לכל המשתתפים על קיום דיון ענייני ומכובד ונועל הישיבה.מנכ"ל המוע  

 

20:48הישיבה ננעלה בשעה :   
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 ריכוז החלטות מליאת המועצה, מתאריך ה-16.9.20:

 

 החלטה נושא מס'

 22/20אישור פרוטוקול מליאה מספר  .1

 

 22/20מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול המליאה מס' 

 

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד  את התב"רים כדלהלן: אישור תב"רים .2

 בטחון )תב"ר סל(  -997

 הנגשה מוסדות חינוך )תב"ר סל(-998

 סיוע ושדרוג תשתיות ומבני ציבור בישובים -1006

 בית ספר יצחק נבון -1007

 פרוייקט בקרוב אצלנו-1008

הסרת מנשה  -חשבונות בנק בתי ספר .3

חתימה, אשרור ואישור דוד כמורשה 

 חתימה מורשי

מליאת המועצה מאשרת הסרת מנשה דוד כמורשה חתימה מבתי 

הספר: בית יצחק, קדם, משגב, שדות, יובלים, ויתקין, הרא"ל, 

ור מורשי חתימה שורשים, אביחיל, אופק ומעיין שחר ואשר

חשבון הורים וחשבון רשות בהתאם לחוזר  –בחשבונות בתי הספר 

 מנכ"ל משרד החינוך.

פתיחת חשבונות אב לפעילות מול מפעל  .4

 הפיס

פתיחת שני חשבונות אב מליאת המועצה מאשרת פה אחד  

חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס  –לפעילות מול מפעל הפיס 

 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ –

ביקורת בוועד אישור מינוי חברת ועדת  .4

 מקומי חופית

את מינוי דנה טיקוצקי  לועדת פה אחד  מליאת המועצה מאשרת 

 הביקורת בוועד המקומי חופית.

 

מינוי רכז החקלאות, רונן פטרקובסקי,  .5

 כנציג המועצה במליאת רשות ניקוז,

מינוי רכז החקלאות, רונן אחד  את מליאת המועצה מאשרת פה 

המועצה במליאת רשות ניקוז במקום עופר פטרקובסקי, כנציג 

 דנין

 

 

 

 

 

 

 ________________________      ________________________ 

 , ראשת המועצהד"ר גלית שאול, מנכ"ל המועצה                                           עו"ד עמית בן צבי
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