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 28\1202פרוטוקול דיון מליאה מס' 

 20.01.21-ה מתאריך

 השתתפו 

 
 
 
 

ביחי א חיזקי סיבק, יעריב יערי, אדרי חנן, שרעבי רצון, מדליה הדס, בכרטן יוסי, בר סלע יואב,

, בארי  מוטי, בן דוד אברהם, , שפיר אמנון, חייקין עמוס, ויסבלום ליבנה טוביה, כלפון  מיכל

שילה אמיר, מרום רחל, לב הר מושיקו, שכטר רן, פלג ערבה נדב,מידד, גייר דורון, קומפל ירון, 

י אראלי נטע, טודר מאיר, ברי גדעון, רף אמיר, פליישר קרוב גלדיס, נאהר יצחק הנפלינג,  שמיל,

, פאר אהובה, פז רון, דרור שחראורי, מיה שמיר, עיני הילה, כהן עופר, מרגלית יוכבד, רגב בתיה, 

 פורצלן פסח

לא 

 השתתפו

 גולן אילנה ,יוסי ישראל, דביר שרוןוייס סתיו, 

 ד"ר גלית שאול . -ראשת המועצה בנוכחות

 סגן ראשת המועצה ומ"מ . -חיזקי סיבק

 המועצה .סגן ראשת  -יעריב יערי

 מנכ"ל המועצה. -עמית בן צבי

 גזברית המועצה.  -גורן לין אלגרנד

 מבקרת המועצה. -ד"ר עדית נס ויסמן

 ע. מנכ"ל המועצה. –מורן בן דרור 

 מנכ"ל כלכלית. –אלון היימן 

 מנהל אגף תפעול -עומר סובול

 משקיף 

 )מרחוק( 

 אורן חייקין 

 

  :סדר יום

 עדכוני ראשת המועצה.  .1

 א. 27/20+  27/20אישור פרוטוקול מליאה מספר:  .2

 הצהרת אמונים נציג הישוב מכמורת מר שחר דרור, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל.  .3

הצגה והיכרות עם עסקים בעמק, מציג: שגיא בן יואב, סמנכ"ל פיתוח עסקי  .4
 ומנהל מנהלת העסקים.

 אישור תב"רים, מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית.  .5

 השלכות על תקציב המועצה, מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית. –הקורונה  .6

, מציגה: גורן לין אלרגנד, 02/2020אישור ועדכון מדיניות השקעות חוזר מנכ"ל  .7
 גזברית.

אית חוות הנוי אישור לפתיחת חשבון בבנק הפועלים לניהול עצמי בחווה החקל .8
 עמק חפר, מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית.  –

בנוסחו  2020 -אישור חוק עזר לעמק חפר )העמדת רכב וחנייתו(, התש"פ  .9
עסקי ומנהל מנהלת העסקים  פיתוח  המתוקן מציגים: שגיא בן יואב, סמנכ"ל 

 זוכוביצקי-דוד–כלכלית עמק חפר ועו"ד איתן דוד ממשרד ולדמן 

 .שרור מינוי גזברית המועצה כממונה הגבייה מציג: עמית בן צבי, מנכ"לא . 10
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אישור מינוי הגב' אסנת וולף כחברה בדירקטוריון כלכלית עמק חפר, מציג:  .11
 עמית בן צבי, מנכ"ל.

הצגת מבנה ויעדי עבודה של ועדת החינוך, מציגים: יעריב, סגן ראשת המועצה  .12
 ינוך.וירונה פוליטי, מנהלת אגף הח

 

19:02הישיבה נפתחה בשעה :   

 מהלך הישיבה

 

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

 1. עדכוני ראשת המועצה, מעדכנת בנושאים הבאים:

| מתחסנים:  292| מבודדים:  97מצב התחלואה העדכני בעמק עומד על: מאומתים:  -

 . 11,000-למעלה מ

 הערכות מצב מועצתיות ועדכון היישובים בהתאם.המשך ישיבות  -

מיכל ומירב אור ז"ל  בעמק שאיבדו את היקרים להם מכל: למשפחות  םתנחומי הבעת -

 .גולדפרב ז"ל

מפגינים למען  בשישי הקרוב -רכבת אחיטובתחנת עדכון במאבק נגד ביטול הקמת  -

לכללי  ההפגנה תתקיים באישור המשטרה ובהתאם. הקמת תחנת רכבת באחיטוב

 הקורונה.

ביום שני האחרון, התקיימה ישיבת המנהלת  - המנהלת השנתית של נחל אלכסנדר -

כל הגופים והגורמים המקצועיים ביותר, נפגשו כדי לסקור  .השנתית של נחל אלכסנדר

את הפעילות הסביבתית, התיירותית והאסטרטגית, של אחד מהסמלים הגדולים 

כראשת המועצה וכיו"ר רשות ניקוז  לכסנדר.נחל א –והמשמעותיים של עמק חפר 

 בנחל.יעת הזיהומים ונחלים שרון, רואה חשיבות רבה בשיקום הנחל ומנ

גיבוש יעדים, תכנית  לצורך הוקם צוות עבודה רחב -קידום תחום "הגאווה" בעמק -

 עבודה, סקר צרכים ושיתופי פעולה שונים. 

לקיים לאורך השנה ישיבות  המועצה ממשיכה -בת חפרמול  ישיבת מטה מול מטה  -

 .בת חפרמול  בזום ישיבת מטה התקיימה בשבוע שעבר מטה ביישובים.

 .על קידום הפרויקט במתכונת מחודשתעדכון  -קווי חפר -

ישובים ועד הקיץ  4מרץ עוד ישובים לניהול עצמי וב 8מתחילת השנה עברו  -ניהול עצמי -

 הנוהל.יתר הישובים מתוכננים לעבור לניהול עצמי ע"פ 

שהתקבלה מקבוצת ₪  25,000תרומה כספית בסך של מדווחת  -דיווח על תרומה -

אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ. התרומה מיועדת לטובת פעילויות  -'גרנות' 

התרומה נבחנה על ידי וועדת תרומות במועצה ונמצאה כשירה  חינוכיות בחוות הנוי.

 ולכן אושרה.

ביקורת  דוח  המועצה הונח על השולחןבראשית הקדנציה  –דוחות מבקרת המועצה  -

הקודמת לא להשיב לדוח  ה. בשל הבחירות הוחלט בקדנצי2018-2017של השנים 

 ותגובת המועצה נדחתה והתעכבה בשל כך.

מנכ"ל בוועדה לוקחים חלק:  "וועדת ישובים". הוקמה ועדה חדשה  - 'ועדת יישובים' -

 חברי מליאה, יו"רים ומנהלי ישובים. מטרות  המועצה, מנהלת אגף קהילה וישבים, 
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מתן ביטוי לידע ולניסיון הקיים , פלטפורמה לשיתוף והתייעצות הדדית הוועדה:

 וכדומה. מתן ביטוי לשונות ולגיוון בין הישובים, בישובים

בחינה עדכנית של נערכה  ועדת הישוביםבמסגרת  -2023-2021תב"ר תל"ת לשנים  -

דיפרנציאליות  שיאפשר ,הנושא כדי לגבש תכנית חדשה ומותאמת לתב"ר תלת עדכני

 50%-סכום קבוע ו 50%': מודל של 'חישוב משולב גובש .ובסיס קבוע מאידך מחד

קבוצות: גדולים,  3-. הישובים יחולקו לבכל ישוב כפול מספר בתי אב Xסכום 

 .50%, 75%, 100%: יהיה בהתאם לגודל הישוב בינוניים, קטנים והמצ'ינג

 

שובים" לא היה מודע שיש ועדה שנקראת "ועדת יימציין, כי : , גן יאשיהרן שכטר

 מבקש לדעת אלו חלופות הוצגו לאור חשיבות הנושא. 

יוכבד, -: קיימים שלושה נציגי מליאה  בועדת הישוביםראשת המועצהגלית שאול, 

מבחינת  .מורכבת מחברי מליאה, יו"ר ומנהלי יישוביםהועדה כאמור, עמוס ונטע. 

 המועצה מלווים את הוועדה מנכ"ל, גזברית ומנהלת אגף קהילה וישובים.  

עביר את הפרוטוקול לחברי ההצעה הייתה של יוכבד לה :מנכ"לעמית בן צבי, 

 המליאה.

הייתה תחושה  .חשוב לישובים נושאהתב"רים הוא נושא  :כפר חיים, יוכבד מרגלית

מודל שקוף קיבלו יותר מאחרים ולכן היה חשוב ליצור  יותר שישובים שלוחצים

 בכל הישובים.  יםאחיד ונושאים שיהי 2המועצה תוביל . ושוויוני לכל בישובים

ר בין ובחי יאפשרמתחבר לדברים שהוצגו ע"י יוכבד, המקום  :, העוגןנטע אריאלי

טובה. חשוב להציג את הנושאים שהועדה עוסקת  פרספקטיבה ןיתויצרכים והישובים 

   לחברי המליאה לשם שקיפות. 

  2.אישור פרוטוקול מליאה 27/20:

פותח את הדיון באישור פרוטוקול המליאה. : בן צבי, מנכ"ל עמית  

 

 הצעת החלטה: 

   /2027מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מס' 

 

.מתנגדים: אין  

.עים: אין ננמ  

התקבלה בפה אחד.הצעת ההחלטה   

 

 3. אישור פרוטוקול מליאה 27/20א

" את מופיע פהדבריו של חנן אדרי לאחר המילים "ל  3מציין, כי הוסף בעמוד  עמית בן צבי, מנכ"ל:

 790-כוונתו שעלויות השכר יהיו שקופות לכל חברי המליאה.  מציגים בתקציב כ" הבאות: המילים

תלושים. עוד מציין, כי העסקת מיקור חוץ לא כלולה בהוצאות  1700-עובדים ובפועל יוצאים כ

" 42% לכך שהוצאות השכר בתקציב הן מעל ההשכר. חיבור עליות שכר+ מיקור חוץ  מביא  
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 הצעת החלטה: 

  הכולל את התוספת שהציג מנכ"ל המועצה א 27/20מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מס' 

 

.מתנגדים: אין  

.עים: אין ננמ  

ההחלטה התקבלה בפה אחד.הצעת   

 

 4. הצהרת אמונים נציג הישוב מכמורת מר שחר דרור, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל.

 

צהיר אמונים מר שחר דרור  י ג )א(35סעיף  ת המועצות המקומיותעל פי פקוד עמית בן צבי, מנכ"ל:

  כנציג ישוב מכמורת. 

 

" באמונה את שליחותי במועצהאני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  " 

 

מברך את שחר בברכת הצלחה רבה במסגרת שליחותו הציבורית החשובה. עמית בן צבי, מנכ"ל:  

 

הצגה והיכרות עם עסקים בעמק, מציג: שגיא בן יואב, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומנהל מנהלת  .5

 .העסקים

 

לחשוף  על מנת אחר בעמק עסק יוצגבכל מליאה אנו ממשיכים בנוהג על פיו  :שגיא בן יואב, סמנכ"ל חכ"ל

  את העסקים ולסייע להם.

קרא "קלאס". נשנה, העסק  16שנפתח לפני  מציגה את העסק שבבעלותה,תושבת בית יצחק. ענבל בריסקין:   

 . בני ובנות מצווה לרבות הפעלות של העסק מציגה את שלל הפעילויות

   

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

 

מינואר החל מציינת, כי  , תב"רי עדכון וחדשים."ריםמציגה ומסבירה את התב: גורן לין , גזברית

תיווצר הפרדה בין ביוב לסלילה. 2021  

?האם תפוח פיס נכלל  951תב"ר שואלת לגבי : , צוקי יםאהובה פאר  

.עולה, כי תפוח הפיס נכלל לאחר בדיקהגורן לין, גזברית:   

? 987תב"ר  שואלת לגביהילה עיני, כפר הרא"ה:   

מעין צינור. ב"ר זה המועצה משמשת כתבמסגרת גורן לין, גזברית :   

ילדי המועצה.  למוסד פרטי ולא   מציינת שהתב"ר הנ"ל הוא מעין:הילה עיני, כפר הרא"ה    
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 הצעת החלטה: 

 מליאת המועצה מאשרת את  התב"רים, כדלקמן:

 עדכון תב"רים

תקשוב במוסדות חינוך לביה"ס -951  

2020שיפוצים ומבנים יבילים במוסדות חינוך  -986  

מרחבי הכלה )מעיין שחר, ויתקין, אביחיל וישיבת בני עקיבא(-987  

סיוע ושדרוג תשתיות מבני ציבור ושצפ"ים בישובים-1006  

פרוייקטים בתחום הקיימות ואיכות הסביבה.-1020  

 תב"רים חדשים

סיוע ושדרוג תשתיות סלילה בישובים-1038  

.5720- 5710 הקמת שתי תחנות אוטובוס והסדרי תנועה בצומת-1039  

 

 מתנגדים: אין.

 נמנעים: אין .

.הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד  

 

 7. הקורונה – השלכות על תקציב המועצה, מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית

. 2020שנת ל מבחינה כספית השפעת הקורונהטבלת נתונים המציגה את  מציגה: גורן לין, גזברית המועצה

חסכון של שעות נוספות, חסכון בהסעות ב מנגדו₪ מיליון  3.5 -כ בארנונה  של ירידה באחוז הגבייהמדובר ב

 במאצ'ינג של המועצה וכדומה. 

 

 .אלרגנד, גזברית, מציגה: גורן לין 02/2020אישור ועדכון מדיניות השקעות חוזר מנכ"ל  .8

בנושא ניהול תיקי  משרדמטעם מכתב  2020בפברואר מדווח על מסמך שנשלח ממשרד הפנים  :גורן לין, גזברית

מבקשת לאמץ את החוזר החדש ולתת למנהל התיק  .מפרטת את תוכן המסמך השקעות של רשויות מקומיות. 

 . (15%) להשקיע על פי האחוזים שנקבעו בחוזר

  ?האם הסכום נזיל או משועבד מידד כלפון:

להחזר  משועבדתשל המועצה כל הכנסה עצמית אך ברמה העקרונית, הסכום נזיל, ככלל : גורן לין, גזברית

 . הלוואות

 

 הצעת החלטה:

02/2020 משרד הפנים  מליאת המועצה מאשרת עדכון מדיניות השקעות ע"פ חוזר מנכ"ל  

 

 מתנגדים: אין.

 נמנעים: אין .

ההחלטה התקבלה בפה אחד.הצעת   
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9. אישור לפתיחת חשבון בבנק הפועלים לניהול עצמי בחווה החקלאית חוות הנוי – עמק 

 חפר, מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית

לניהול  היר אותברה, כי חוות הנוי התנהלה בתוך תקציב המועצה והוחלט להעמסבי :גורן לין, גזברית

לפתוח חשבון בנק.  . לשם ביצוע העברה לניהול עצמי צריך עצמי  

 

 הצעת החלטה: 

 –מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון בבנק הפועלים לניהול עצמי בחווה החקלאית חוות הנוי 

"עמק חפר  

 

אין מתנגדים:  

 נמנעים: אין 

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד 

 

בנוסחו המתוקן מציגים:  2020 -וחנייתו(, התש"פ אישור חוק עזר לעמק חפר )העמדת רכב . 10

שגיא בן יואב, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומנהל מנהלת העסקים כלכלית עמק חפר ועו"ד איתן דוד 

 .זוכוביצקי-דוד–ממשרד ולדמן 

לחוק העזר. מציין,  ב6היא סביב סעיף  ,גלדיס העלתהחברת המליאה : הסוגיה ש , סמנכ"ל חכ"לשגיא בן יואב

 .המועצה יכולה לקבוע הסדרי חניה שונים בתוך פארק התעשיותש

חוק העזר קובע  שזה לא שכיח בקרב רשויות אחרות., מציין סוגיה של נושא העיסוקביחס ל איתן דויד, עו"ד:

מדובר על פארק המצוין בחוק העזר "עיסקו" המונח סמכויות וברגע שיש סעיף שנותן סמכות ניתן לעשות הסדר. 

" יכול להיות בערך מופחת וכדומה. אין חובה אלא מדובר ביכולת מקום מגוריםיחס ל"הסדר ב ,למשלתעשיות. 

לאחר אשרור וקיבל את אישורו.  עבר את משרד הפניםמוצג הנוסח השל המועצה לעשות שימוש בסמכות. 

 משרד המשפטים.אישור יעבור להמליאה 

. מבקש לבצע תמנת כוונה להטיל את הדבר על התושביםמס אך ,המועצה ראשית לתת הנחות :, חופיתגדעון ברי

בדיקה כלכלית  חשיבה של עלות מול תועלת.חבות חניה. עוד מבקש לבצע על התושבים חשיבה לפני שמטילים 

עו"ד מצד שני תו אזורי ומציין חיזקי מצד אחד  ,בעיהמציין שקיימת ומעשית לפני שמטילים על תושבי העמק. 

 זה מצביע על כוונה לקחת מתושבים. הנחות.איתן דוד מדבר על 

 דוגמא לאפשרויות של הטבות חנייה.  מסביר שנתן חיזקי סיבק, סגן ראשת המועצה:

מחיר על חניה לא סביר שעובד שמגיע לעבודה ישלם  מדובר לרוב על העסקים. :בן יואב, סמנכ"ל חכ"ל שגיא

 מלא לשמונה וחצי שעות עבודה. 

 מתייחס ברמה העקרונית. חוק העזר ראשת המועצה:

 חוק העזר נשען על החוק המלא של משרד הפנים. איתן דויד, עו"ד:

 הכנסות נוספות של המועצה. בענייןחוק העזר אלא  אםאין לי בעיה  גדעון ברי, חופית:

המועצה תחליט שפנסיונרים מעל ש של המועצה. מבקשת  פנסיונריםבגין פניה  :, גבעת חיים מאוחדרחל מרום

 יקבלו תו חניה חינם. 75גיל 

 זה דיון אחר.   ראשת המועצה:גלית שאול, 
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 חושב שצריך להקים ועדה עם עוד כמה חברי מליאה לעניין החניה וההנחות.: , סגן ראשת המועצהקי סיבקחיז

 את הנוסח בכפוף לכך שהמועצה לא תוכל לאשר ללא אישור הישובים.מציעה לאשר :  הילה עיני, כפר הרא"ה

לא ניתן לאשר נוהל בהצעה זו וסורבנו.  פנינו למשרד הפנים זה לא מה שסוכם. שגיא בן יואב, סמנכ"ל חכ"ל:

 .מעין זה פנימי

 היוועצות מול הישובים.ב: היישום יהיה ראשת המועצהגלית שאול, 

 ניסוח של הסעיף והמילה "רשאי לקבל".קיימת בעיה ב :אברהם, בית ינאי בן דויד

 ", הסעיפים קשורים אחד בשני.בהתאם להוראות חוק זה" הכל נרשםביחס ל :עו"דאיתן דויד, 

 

 הצעת החלטה: 

"בנוסחו המתוקן 2020 -מליאת המועצה מאשרת את חוק עזר לעמק חפר )העמדת רכב וחנייתו(, התש"פ    

 

אין מתנגדים:  

 נמנעים: אין 

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד 

 

 11. אשרור מינוי גזברית המועצה כממונה הגבייה מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל

נוסח המינוי הוחלט לאשרר את הגדרת משרד הפנים למיקוד בעקבות בקשת עמית בן צבי, מנכ"ל: 

 המינוי באופן ברור.

 

 : הצעת החלטה

ממונה כממונה על הגביה  0238873 18ת.ז. –מליאת המועצה מאשרת, כי גזברית המועצה, גורן לין אלרגנד "

וזאת בהתאם לפירוט הסמכויות המפורטות בכתב המינוי המצורף, כפוף להערות ותיקונים של משרד הפנים 

  ומשרד המשפטים ביחס לנוסח"

 

אין מתנגדים:  

 נמנעים: אין 

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד 

 

צבי, אישור מינוי הגב' אסנת וולף כחברה בדירקטוריון כלכלית עמק חפר, מציג: עמית בן  .12

 מנכ"ל.

 

בקשת אישור המינוי. מציין, כי קורות החיים של אסנת נשלחו לחברי מסביר ומציג את , מנכ"ל: עמית בן צבי

 המליאה כמו גם אישור יועמ"ש באשר לכשירותה לכהן כדירקטורית. 

 קבלוהת טרםעד היום  ח ביקורת שעסק ברובו במשאבי אנוש.בדו" מציין, כי היה דיון :, בית חירותמוטי בארי

 כאשר לא סיימה את תיקון הליקויים באגף? איך נותנים למנהלת האגף עוד תפקיד תשובות לדו"ח. שואל,
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או לאשר את המינוי  חבר המליאה יכול לסרבההערה לגיטימית, אך אינה קושרה לעניין. עמית בן צבי, מנכ"ל: 

 תיקון הליקויים.מטעמיו שלו. מבקרת המועצה יכולה להתייחס לטענה על עיכוב ב

 ישוריםלמועמד יש כלבחון האם מציע . קריטריוניםהעדר לעניין וכן  מוטידברי מתחבר ל :, אחיטובחנן אדרי

 .האגף זקוק לעבודה רבהמבין שלתפקיד. 

אני מנועה מלהתייחס לממצאים ונעשה  קיים מעקב באשר לדוח הביקורות.  ד"ר עדית ויסמן, מבקרת המועצה:

על תיקון הליקויים. ביקשה לקבל דיווח ייחסות של הועדה לענייני ביקורת אשר ה התתייתיקון ליקויים. ה

 הד"וח יועבר אליכם לאחר .יש בדיקת מעקבל מנהלת האגף. צריך לעשות הפרדה.  הדיווח הוא לאו דווקא ש

 דיווח מלא כשתסתיים הבדיקה. 

מביעה  לדירקטוריון. יכולה להביא ראיה אחרתשנהלת אגף משאבי אנוש ממדובר ב :, בארותייםמדליההדס 

 למינוי זה.  והערכה שמחה

 עדית לא ענתה לשאלה של מוטי. :, כפר מונאשרון פז

 היו עוד מועמדים? :, כפר הרא"ההילה עייני

 הם מועמדים פוטנציאלים.כל עובדי המועצה  :מנכ"ל

 שכדאי לדחות ההחלטה. מציע :חופית, גדעון ברי

. אנו נציגים שהם עובדי מועצה הכללים קובעים מספר מסוים של נבחרי ציבור, :ראשת המועצהגלית שאול, 

ישורם. למנהלים תפקידים נוספים בנוסף על תפקידם הניהולי הישיר.  אנו מחלקים זאת לפי הנושאים וכ נותנים

 .משאבי אנושכוח אדם ונראה היה שנכון למנות את מנהלת אגף ניהול  נושאגם בחברה הכללית חשוב חשבנו, ש

   האינטרס שלי שהמנויים יהיו הטובים ביותר. חושבת שהבחירה ראויה.

יש חוסר שביעות רצון ממחלקת משאבי על סמך ארבע פגישות אחרונות אני חושב, ש :, חרב לאתריאורי נהא

 אנוש.

 

 הצעת החלטה: 

 מליאת המועצה מאשרת את מינוי הגב' אסנת וולף כדירקטורית בחברה הכלכלית עמק חפר. 

 

.גדעון ברי, בן דויד אברהם, רון פז, רצון שרעבי , אורי נהארי,חנן אדרימוטי בארי,  מתנגדים:  

 נמנעים: אמנון שפיר, הילה עיני , מיכל גלדיס. 

  רוב קולות הצעת ההחלטה התקבלה ב

 

בכובד ראש שיש  לכךצריך להתייחס  ממנה. תחושה של רבים ואי אפשר להתעלםקיימת : בית הלוי ,מיכל אביחי

 מתנגדים ונמנעים. 

 

הצגת מבנה ויעדי עבודה של ועדת החינוך, מציגים: יעריב, סגן ראשת המועצה וירונה . 13

 .פוליטי, מנהלת אגף החינוך

גוף היא  . ועדת החינוך"ועדת החינוך"ו "נהלת החינוךמ"מסביר ומציג את הגדרת : יעריב, סגן ראשת המועצה

הועדה מורכבת מנציגי מליאה, נציגי ציבור ומנהלת אגף חינוך, סגניתה וסגן  .קטן הנפגש אחת לחודשיים לערך

גדולה  כמותעם  יותר יא גוף גדולנהלת חינוך המראשת המועצה. מציין, כי ועדת החינוך היא ועדת סטטוטורית. 

 רית. טומאחר וזאת ועדה סטטו הנושא עולה במליאה. ולהקים שני גופים ולכן החלטנו לפצל של משתתפים
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  על פי חוק.חייבת נהלת החינוך לא עדת החינוך חייבת להיפגש ומו: , צוקי יםאהובה פאר

 רטגית וחושב שזה יקדם אותנו מאוד.ועדת החינוך מובילה בצורה אסט מברך על ההחלטה.: , בחןיואב בר סלע

  מודה ליעריב וירונה.

 

 מנכ"ל המועצה מודה לכל המשתתפים על הדיון הענייני והמכובד ונועל הישיבה.

 

21:22הישיבה ננעלה בשעה :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

המועצה לשכת מנכ"ל  

10 

 

 
 :20.1.21-המועצה, מתאריך ה מליאת חלטותריכוז ה

 

 החלטה נושא מס'

   27/20' מס פה אחד פרוטוקול מאשרת המועצה מליאת 27/20 מליאה פרוטוקול אישור .1

' מס פה אחד פרוטוקול מאשרת המועצה מליאת א27/20 מליאה פרוטוקול אישור .2

  א27/20

הצהרת אמונים נציג הישוב מכמורת מר  .3

 שחר דרור

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא "

 "באמונה את שליחותי במועצה

 

את  התב"רים,  פה אחד מאשרתמליאת המועצה  אישור תב"רים .4

 כדלקמן:

 עדכון תב"רים

 תקשוב במוסדות חינוך לביה"ס -951

 2020שיפוצים ומבנים יבילים במוסדות חינוך  -986

מרחבי הכלה )מעיין שחר, ויתקין, אביחיל -987

 וישיבת בני עקיבא(

סיוע ושדרוג תשתיות מבני ציבור ושצפ"ים -1006

 בישובים

 הקיימות ואיכות הסביבה. פרוייקטים בתחום-1020

 תב"רים חדשים

 סיוע ושדרוג תשתיות סלילה בישובים-1038

הקמת שתי תחנות אוטובוס והסדרי תנועה -1039

 .5720- 5710 בצומת

 

אישור ועדכון מדיניות השקעות חוזר  .5

 02/2020מנכ"ל 

עדכון מדיניות  פה אחד  מליאת המועצה מאשרת

 02/2020 השקעות ע"פ חוזר מנכ"ל

 

אישור לפתיחת חשבון בבנק הפועלים  . 6

 –לניהול עצמי בחווה החקלאית חוות הנוי 

 עמק חפר

פתיחת חשבון בבנק  פה אחד  מליאת המועצה מאשרת

 –הפועלים לניהול עצמי בחווה החקלאית חוות הנוי 

 עמק חפר

אישור חוק עזר לעמק חפר )העמדת רכב  . 7

 המתוקןבנוסחו  2020 -וחנייתו(, התש"פ 

את חוק עזר לעמק פה אחד מליאת המועצה מאשרת 

בנוסחו  2020 -חפר )העמדת רכב וחנייתו(, התש"פ 

  "המתוקן
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אשרור מינוי גזברית המועצה כממונה  .8

 הגבייה

, כי גזברית המועצה, פה אחד מליאת המועצה מאשרת

ממונה כממונה על  0238873 18ת.ז. –גורן לין אלרגנד 

בהתאם לפירוט הסמכויות המפורטות הגביה וזאת 

בכתב המינוי המצורף, כפוף להערות ותיקונים של 

  משרד הפנים ומשרד המשפטים ביחס לנוסח"

 

אישור מינוי הגב' אסנת וולף כחברה  .9

 בדירקטוריון כלכלית עמק חפר

מינוי הגב' אסנת ברוב קולות מליאת המועצה מאשרת 

 וולף כדירקטורית בחברה הכלכלית עמק חפר. 

 

 

 

 

 

 ________________________      ________________________ 

 , ראשת המועצהר גלית שאול"ד     מנכ"ל המועצה                                      י,עו"ד עמית בן צב


