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 מנכ"ל המועצה –זונשיין רינת : בנוכחות
 גזבר המועצה –דוד מנשה 

 מבקרת המועצה –נס ויסמן עידית 
 מנכ"ל החכ"ל –גניגר איציק 

 ע.ראש המועצה –בן יואב שגיא 
ע.מנכ"ל – יובלגטהון  

 –סדר יום 

 . דיווחי ראש המועצה.1
עדכון על תוצאות הדיונים עם הותמ"ל בנוגע להרחבת בת חפר  1.1

 והרחבות צפויות בעמק חפר
 איך מציגים את עמק חפר - עמק חפר שלדיון בהנהגה הבכירה  1.2
 שנה למצור על גבעת חיים ולזכר הנופלים 70קיום טקס במלאת  1.3
 קיום תערוכת ביטחון בפארק התעשיות עמק חפר 1.4

 . דיווחי סגן ומ"מ ראש המועצה2
 קיום אירוע בתים מדליקים בימי החנוכה 2.1
 מרוץ עמק חפר 2.2
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  19. אישור פרוטוקול מליאה מס' 3
 . אישור מינוי אריק מלכה כמ"מ מהנדס המועצה4
 . החלפת מורשי חתימה בביה"ס רמות ים5
 . הארכת כהונתו של עו"ד יצחק יונגר כדירקטור בחכ"ל 6
 . הצגת תוכנית האב לספורט7
 . הצגת החלטת ראש המועצה בנושא שינוי מיפוי אזורי רישום8
 . סיכום חמש שנים למהפכת המיחזור9

עדכון על תוצאות הדיונים עם הותמ"ל בנוגע להרחבת בת חפר .1.1
 והרחבות צפויות בעמק חפר

הנושא עלה הפעם במסגרת  ,לאחרונה רוצה לדווח על הרחבת בת חפר.אני 
זוהי ועדה דורסנית בראשה עומד אביגדור יצחקי העומד בראש . הותמ"ל

בנוסף לתפקידו כיו"ר הוועדה לדיור. בעמק  ,המועצה הארצית לתכנון ובניה
 ,נוסף לאחרים ,חפר הדבר משפיע במספר מתחמים. המתחם שהכי נוגע אלינו

-יחידות נוספות שזה כ 1400-בת חפר ששם הייתה דרישה להגדיל ב הוא
 :תושבים. התדיינו איתם מספר פעמים 13,000-תושבים ולהגיע ביחד לכ 7000

בחלק מהפעמים בצורה פורמלית ובחלק אחר בבלתי פורמלית. לבת חפר 
-ולדיור מוגן  200-יחידות דיור ועוד כ 800-דונם שיבנו בהם כ 600יתווספו מעל 

יחידות דיור. מדובר בתוספת של  1200-נוספים לדיור לצעירים. מדובר בכ 200
 10,000בת חפר מיועדת להיות עד  35תושבים. עפ"י תמ"א  4,000-כ

לפתור את  ,תושבים. כמובן כאשר הפרויקט יתקדם אנו נצטרך יחד עם המדינה
מחובר במבני ציבור. הישוב  מחסורבעיות התשתיות והתחבורה של הישוב וה

מדברים .   Fכביש במעמד ,שהוא במעמד עפ"י משרד התחבורה 5714לכביש 
המחודש. אנו לא יודעים מה  57שיתחבר לכביש  444על כך שיסללו את כביש 

אמור לעבור ליד בית הקברות של בחן  444לוח הזמנים של הדבר הזה. כביש 
זרחי של ליד המאגר המזרחי לאורך מסילת הרכבת ובהמשך על יד הקצה המ

 ,מושב בארותיים. זהו כביש שאמור להיות ממוחלף והוא ישמש ככביש על אזורי
יהפוך לכביש מקומי. כמובן שאנו נצטרך לבחון כיצד מנהלים  5714ואז כביש 

תושבים קשה לנהל אותו  6000ישוב בסדר גודל כזה. כבר היום הישוב שיש בו 
 10,000ם וועד מתנדב עם ובוודאי שיהיה קשה לנהל אותו ע ,עם ועד מתנדב

תושבים. ביקשתי מאלדד שיקים וועדה לצורך קבלת החלטה איך מנהלים ישוב 
 כזה. הישובים הגדולים לאחר בת חפר הם כפר ויתקין ובית יצחק. 

-לבניית כ היא תוכניתהן:  שתי מסגרות נוספות שיכולות להשפיע עלינו בהמשך
 ,יחידות דיור ממזרח לבלו ביי על יד עין התכלת מדרום לשושנת העמקים 1000
יחידות.  300-יחידות רגילות והגדלה של ההוסטל הנמצא שם בעוד כ 750

השטח הוא של נתניה. ראינו את התוכנית כולל סימולציה של ההצללה 
וייקט שהם שהמגדלים יעשו על שושנת העמקים. כל זה הוא קטן לעומת הפר

יחידות דיור.  4,000-מתכננים על אדמות חבצלת השרון. שם מדברים על כ
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במידה וזה יצליח הקרקע תעבור לנתניה. לזה יש כבר תכנון ראשוני. הם 
 יצטרכו לעשות שם תב"ע וועדת גבולות. 

 חיזקי סיבק
ברור לכולם כבר עכשיו כי הישובים של ים חפר מתנגדים לתוכנית המגלומנית. 

זה יהיה הזמן לעזור לישובים של הגוש  - ו הזדמנות להגיד לחברי המליאהז
 הזה. זה יהיה מאבק לא פשוט וזה הזמן להתגייס ולעזור לישובים. 

 רני אידן
אנו עדיין לא יודעים נגד מה אנו נאבקים. אני ביקשתי לקבל את הסקיצות 

 הראשוניות על מנת שנדע על מה ואיך אנו מתנגדים. 

 עמק חפר איך מציגים את עמק חפר ון עם ההנהגה הבכירה שלדי.1.2
אנו נזמין את ההנהגה הבכירה של עמק חפר, מליאה וראשי  25/12ביום 

ישובים לדיון עם ההנהלה איך אנו מציגים את עמק חפר. אני מניח שיהיו 
 בהמשך ניצוצות ראשונים לדברים שאמר חיזקי. אבקש שתגיעו בהמוניכם. 

 שנה למצור על גבעת חיים ולזכר הנופלים 70ס במלאת קיום טק.1.3
ים טקס רכאנו עו 12:00בשעה  3/12ביום  )בעוד יומיים(ביום חמישי הקרוב 

שנה למצור. נהרגו שם בחורים  70לזכר חללי המצור בגבעת חיים במלאת  
מעמק חפר, מעין החורש ומגבעת חיים ומעוד מקומות מחוץ לעמק חפר. על 

הטקס אחראים שני הקיבוצים יחד עם בית ספר מעיין שחר ואתם כמובן 
 מוזמנים. ורדה מאור היא המארגנת. 

 רק התעשיות עמק חפרקיום תערוכת ביטחון בפא.1.4
הצגת אביזרי ביטחון. כדאי לכם לבוא  מקיימיםבפארק תעשיות אנו  16/12ביום 

 אולי זה יעזור לישובים שלכם. 

 דיווחי סגן ומ"מ ראש המועצה.2
 קיום אירוע בתים מדליקים בימי החנוכה.2.1

 אלדד שלם
 50וכמיטב המסורת אנו עושים גם השנה בתים מדליקים.  ,עוד שבוע חנוכה

בתים נפתחים בעמק חפר ומארחים סוגים שונים של אירועים לכל הגילאים. 
השנה יהיה גם אירוע לצעירים. יהיה גם אירוע אזורי וזה אחד המהלכים שאנו 

עושים להנגשת התרבות היהודית לציבור של אנשים. שכל אחד יבחר מה 
 לחוות קהילה באופן שונה. ו ,מתאים לו

 מירוץ עמק חפר.2.2
יש לנו את מירוץ עמק חפר. מרוץ שהחל בהעוגן לאחר מלחמת  11/12ביום 

והמועצה אימצה אותו כמירוץ של  ,לבנון הראשונה ושרד את כל השנים הללו
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רצים מכל  1000המועצה. בשנים קודמות היה אירוע יוצא דופן ואיכותי עם מעל 
זה אחד משרשרת אירועי הספורט העממי  .מוזמנים להשתתף הגילאים ואתם

 המתחבר לענף האתלטיקה שהוא ענף דגל שלנו. 

  19אישור פרוטוקול מליאה מס' .3
 רינת זונשיין

 אין הערות. – 19האם יש הערות לפרוטוקול מליאה מס' 

 החלטה:
 מאושר - 19פרוטוקול דיון מליאה מס' 

 ארז אוריון
 לא נעשו מפגשים של האשכולות לצורכי הביטחון. 

 רינת זונשיין
 נברר זאת ונחזיר לך תשובה. 

 אישור מינוי אריק מלכה כמ"מ מהנדס המועצה.4
 רני אידן

 לאחר שירות של חמש שנים בני ממקה שנמצא פה איתנו ,לפני חודשיים וחצי
יצאנו  .16/12הודיע שהוא מבקש לסיים את תפקידו. התאריך עפ"י בקשתו הוא 

התנאים למהנדס עיר הם  ,מועמדים 25למרות שהגישו  .לפרסום מכרז
 ,במושגים של מכרז ,מחמירים ונדרשות הסמכות וניסיון ספציפי ולמעשה

ז עומד בתנאי המכר ,המכרז לא צלח. לשמחתי, אריק מלכה, שנמצא איתנו כאן
דות שלו כמ"מ. אנו מבקשים לאשר לו שכר מולכן אנו מבקשים לאשר את המוע

ברוטו. זה לפי  ₪ 25,000-שכר בכירים. בכסף זה אומר בערך כ 84%של 
 הנחיות של משרד הפנים. 

 בני ממקה
כמי כפי שרני אמר בימים הקרובים אני מסיים את תפקידי כמהנדס המועצה. 

חדרה השכנה מצפון ,שמחתי על ההזדמנות  שכיהן שנים רבות כמהנדס העיר
שניתנה לי לכהן כמהנדס המועצה האזורית השכנה מדרום, ועל כך אני רוצה 

להודות לראש המועצה ולכם. באתי עם הרבה ידע וניסיון והשתדלתי לתת את 
המרב והמיטב שאני יודע. ניסיתי תמיד למצוא את שביל הזהב או שמא יאמר 

 לתת מענה לפתרון  בעיות וסוגיות שונות שעלו. את שביל החלב , על מנת
אני בטוח שלא כולם היו מרוצים מתשובות שקיבלו ממני, אך עשיתי זאת במלוא 

האחריות והמקצועיות, ניסיון וידע בקוסמות לא היו בדרישות הקבלה לתפקיד. 
המועצה ניצבת בפני אתגרים רבים ומגוונים הן במישור הארצי והן ובעיקר 

 מקומי.במישור ה
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אני בטוח שבעבודה משותפת  תצליחו לעמוד באתגרים ותעצבו את דמותה של 
 המועצה ואת עמק חפר בכלל ,כפי שתראו לנכון . תודה רבה.

 רני אידן
בזמנו ביקשתי מבני ממקה לבוא ולעבוד איתנו. הוא הגדיר זאת כתקופת 

מיד את מילואים. לשמחתי, הוא נשאר איתנו חמש שנים. הוא הצליח להע
. היינו 101הוועדה לתכנון ובניה שלנו כך שתעמוד בכללי ההסמכה של רפורמה 

הוועדה השנייה מהמועצות האזוריות שהוסמכה. אין ספק שזה הישג מרשים. 
לפני כחצי שנה היינו הוועדה המקומית היחידה בישראל שעד היום הפיקה 

קו אפילו לא אחד. היתר בניה שכולו ממוחשב וכל שאר הרשויות עדיין לא הפי
כל הרשויות היו צריכות להפיק היתרים באופן דיגיטלי. בכל העולם זה נהוג 

 שמוציאים היתרים דיגיטליים. 

 אריק מלכה 
 .גר ברעננה. את התפקיד המקצועי שלי התחלתי לפני הצבא 3נשוי + 40אני בן 

סיימתי בפרויקטים שהיו בתקופה הזו.  וטיפלתיבמדור בינוי של הצבא  שירתתי
ועסקתי במספר תפקידים. התחלתי כמתכנן  2001את לימודי ההנדסה בשנת 

 8-לאחר מכן עבדתי כ ,הייתי שותף לתכנון של כביש חוצה ישראל - בחברת דל
שנים בחברות ביצוע גדולות אחת מהן היא קל בניין. עסקתי בפרויקטים של 

ר בתקציבים מאוד הייתי שותף לבניה של המחלבה של תנובה באלון תבו ,בינוי
ניהלתי  ,עבדתי באחוזת חוף .גדולים. לאחר מכן החלטתי לעבור למגזר הציבורי

פרוייקט של שני חניונים מאוד גדולים חניון הבימה וחניון ברוטשילד. עסקתי 
שנים בת"א עברתי להיות סגן מהנדס  3בפיתוח רחובות עירוניים בת"א. לאחר 

ים של ההנדסה. הייתי אחראי על העיר בכפר סבא בכל התחומים האפשרי
שדרוג איזורי תעשייה. הייתי אחראי על כל תוכניות ו ,הפיתוח של הבניה בעיר

העבודה של האגף והתקציבים. עסקתי בהשגת תקציבים מול משרדי 
הממשלה. כמו שאומרים אני שמח שאני כאן וניתנת לי הזדמנות. אני רוצה 

 לשאוף ולהצליח ואני שמח על ההזדמנות. 

 חיזקי סיבק
המסלול שלו הוא מרשים אולם זה מסלול עירוני. איך הוא רואה את צורת 

 הניהול הכפרית? 

 רני אידן
נאפשר לאריק להיכנס לתפקיד וללמוד אותו. נדבר בעוד שנה לגבי מה שאתה 

 מעלה. 

 חזי  דניאל
 מה קורה עם מהנדס?  ,הוא במעמד של מ"מ
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 רני אידן
 הוא מ"מ במעמד מהנדס לאחר מכן נעשה מכרז למהנדס קבוע. 

 ארז אוריון
אני חושב שצריך לברך על המינוי ולאחל הצלחה. לפני כשנתיים דיברנו על גודל 

אשמח לקבל  .הבתים ומה העתיד של זה וזה לא חזר אלינו במסגרת הדיווחים
 ה שאמר חיזקי. להציג את מ ,תשובה ולעשות לזה המשך וגם בשבילו לדיון הבא

 רני אידן
אין  –אני מבקש לאשר את מ"מ מהנדס המועצה עפ"י המופיע במכתב שלי 

 מתנגדים. 
נבקש מאריק להגיע לכאן בעוד מספר חודשים ולהציג את מה שהוא למד. לא 
כולם גדלו במועצות אזוריות. מצאנו את האדם המתאים ביותר. אנו נזמין את 

רבה יותר מהבקשה של חיזקי. מדאיגים אותי אריק בהמשך  ויש לו ללמוד ה
דברים ובכוחות משותפים נלמד ונבנה את הוועדה. חסר בוועדה לפחות בודק 

נוסף ועוד עובדים בעקבות המעבר לדיגיטציה. אריק, בתור מהנדס צעיר שעבד 
 בוועדה גדולה יעזור לנו לצעוד עם הוועדה שלנו למחוזות חדשים. 

 ני מודה לבני על השירות הארוך. אני מאחל הצלחה לאריק וא

 :חלטהה
כמ"מ מהנדס  037662830המועצה מאשרת את מינויו של אריק מלכה ת.ז. 

חודשים, עם אפשרות להארכת תקופה זו  3המועצה וזאת לתקופה של 
בתקופת מילוי  חודשים, על פי קביעת מנכ"ל המועצה. 3לתקופה נוספת של 

 משכר בכירים. 84%המקום ישולם לו שכר של 

בתקופת מילוי המקום כאמור, תהיינה מוקנות למר אריק מלכה כל 
הסמכויות על פי דין של מהנדס המועצה ושל מהנדס הועדה המקומית 

 לתכנון ובנייה עמק חפר.

 החלפת מורשי חתימה בביה"ס רמות ים.5
 רינת זונשיין

ויו"ר ועד הורים  בביה"ס רמות ים ואנו מבקשים לאשר את  ,מנהלת והתחלפ
 מורשי החתימה החדשים. מורשי החתימה הם יעל איילון שהחליפה את ברוריה

 ך שהחליף את ירמי כיו"ר ועד ההורים.  "ומשה תנ כמנהלת ביה"ס

 החלטה: 
, 717מאושר שינוי מורשי החתימה של ביה"ס רמות ים בבנק לאומי סניף 

  כך שמורשי החתימה יהיו בהתאם לפירוט הבא:
 מ.א. עמק חפר  -בעלות .1
 –בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק .2
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028753549יעל איילון מנהלת ביה"ס, ת.ז.:  .א
029400744ת.ז.:  -רפי אילוז, נציג הכפר  .ב
 032103632ת.ז. -משה תנ"ך, יו"ר ועד ההורים .ג
057314221ת.ז.  –גיל כהן, נציג ההורים  .ד

כאשר חתימת שלושה 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 .3
הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו, באמצעות שירותי הבנק 
הרלוונטיים (לרבות הוראות בפקסימיליה, בטלפון, מידע ופעולות 

טרנט וכיו"ב), ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים בדין לגבי באינ
 רשויות מקומיות.

למען הסר ספק, בחשבון הבנק לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות .4
הבאות:

קבלת אשראי בנקאי/מסגרת. .א
ערבויות. .ב
משיכת יתר. .ג
 ניהול תיקים והשקעות למעט פיקדונות. .ד

 כדירקטור בחכ"ל  הארכת כהונתו של עו"ד יצחק יונגר.6
 רינת זונשיין

שנים כל קדנציה. אני  3קדנציות של  2-מינוי של דירקטורים חיצוניים הם ל
להאריך את הקדנציה של איציק יונגר בקדנציה נוספת. הוא אושר  תמבקש

במליאה הקודמת. הוא הציג את עצמו בקדנציה הקודמת ומבקש להאריך את 
 שנים נוספות.  3-הקדנציה שלו ב

 רז אוריוןא
 איפה הוא גר? 

 רינת זונשיין
 בת חפר 

 החלטה: 
שנים נוספות של עו"ד יצחק יונגר  3מאושרת הארכת המינוי לתקופה של 

כדירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח בעמק חפר בע"מ בקטגוריה של נציג 
 .ציבור

 הצגת תוכנית האב לספורט.7
 אלדד שלם

האב לספורט בעמק חפר. אנו מקום ראשון בארץ  הצגנו כאן בעבר את תוכנית
בספורטאים פעילים. אנו מאוד מאוד מרוצים מהתוצאות וההישגים של 
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זה מגיע כתוצאה מעבודה מסודרת ומסורה של פיליפ אולם זה  ,הספורטאים
ועדת הספורט קבעה תיעדוף בין ענפים  2002התחיל לפניו ולפניי. בשנת 

הצוות הנוכחי ביצע עדכון של תכנית האב ושינוי  2010. בשנת והכינה תוכנית
'. הייתה כאן מורשת של ידע דשחייה כדורגל ועו בתיעדוף כדורסל, שייט,

על בסיס זה החליטה הנהלת ו ,ופעילים שמקדישים את עצמם לנושא זה
המועצה. ענף הכדורעף קיבל מעמד של ענף מועדף ועשינו השקעה ושדרוג 

לנו תוכנית שהתממשה אחת לאחת אמרנו שהתוכנית היא לחמש במתקנים. ניצ
שנים. על מנת לשמור על רמת הישגיות הגבוהה אנו עושים עדכון של תוכנית 

האב. אני יו"ר ועדת הספורט של מרכז המועצות האזוריות ואין אחד ברמה של 
 פיליפ. פיליפ יציג את עיקרי התוכנית. לתוכנית יש עקרונות ומסמך אופרטיבי
שמוצג בפניכם. בפרק ההשקעות יש השקעות שאנו עומדים מאחוריהם. אנו 

 נתקדם בחמש השנים הבאות עפ"י התוכנית. 

 פיליפ סימון
 הציג את עקרונות התוכנית האופרטיבית של תוכנית האב לספורט. 

 נצח מסילתי
אני מברך על העשייה וצרם לי מאוד שלא מדובר על גלישת גלים. אני מזמין 

ואת כל מי שאחראי על הספורט לראות כמה ילדים יש שם. מדובר בכמה  אותך
מאות ילדים. אני חושב שכן ראוי לתת דגש על כך ולמצוא מקום לחבר'ה האלה 
שהולכים לתחרויות ארציות. אנו יושבים פה על חוף הים משושנת העמקים ועד 

 כל הרצועה הזו מלאה בגולשים ונכון למצוא לכך מקום.  .מכמורת

 פיליפ סימון
ראש המועצה ביקש שהוועדים יהיו בשיתוף פעולה ויפתחו עמותה אני עם יד 

על הדופק לגבי הפעילות שמתרחשת שם. אנו מטפחים גם ענפים לא 
 אולימפיים כמו גלישת גלים. אנו במו"מ עם הזכיין של החוף. 

 נצח מסילתי
ה תראה זאת אני חושב שצריך למצוא מקום של קבע לדבר הזה כדי שהמועצ

 עין בעין. לא מדובר פה בכמות קטנה של ילדים. 

 אלדד שלם
הנושא לא עלה במסגרת תוכנית האב. זה עלה כאן בפעם הראשונה. השקעות 
 בים הן מורכבות. זה נושא שניקח זאת לתשומת ליבנו ונראה איך לכלול זאת. 

 ארז אוריון
עד מנהל שקובע את כדאי להפיץ זאת. יש מבנה לספורט בעמק חפר. יש ו

אלדד או לוועדה שאנשים יפנו אלינו  -אם זה לפיליפ  .המדיניות של הספורט
ויציגו את הנושאים. הם צריכים לדעת שיש פרוצדורה ושהגוף הזה קיים. האם 
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בגלל שהענף הזה גדל  ?המועצה מתקצבת מספיק את הספורט בעמק חפר
ין תקציב הספורט לתקציב וצומח התפיסה צריכה להיות שצריכה להיות זיקה ב
שהספורט ידע איך  ההמועצה כי הספורט כל הזמן גדל. צריך לייצר נוסח

 התקציב שלו גדל כל שנה. 

 פיליפ סימון
אני רוצה לחזק זאת. ארז היה סנטר בעברו. מאז שרני ואלדד פה חלה מהפכה 
מבחינת ההשקעות שהשקיעו. אני מכיר את כל המועצות. בבתי הספר ובוועדים 

מהתקציב הוא מהמועצה  20%יש השקעות. מבחינת מה שקורה בשטח 
והשאר הוא מההורים, מהטוטו ומתרומות. לדעתי, זה לא מספיק כי זה מה 

 שטח מבקש ודורש. שה

 דורון גייר
בכל רצועת החוף של עמק חפר אין מקום בו אפשר להוריד כלי שייט בצורה  

מן הראוי  .מסודרת, כמו קטמרנים ועוד. תמיד צריך ללכת למקומות אחרים
 שלמועצה שלנו יהיה מקום כזה. 

 רני אידן
מה. כאשר יש יש קונפליקט מובנה בנושאים כמו ספורט וקהילה. מי צריך לממן 

ביכולת של המועצה לאגם משאבים יחד עם קרן המתקנים היא מצליחה לייצר 
הגדול הוא  המתקנים. לפנינו הקמה של שני אולמות ספורט גדולים שחלק

 ,מתקציב המועצה. בהרבה בתי ספר נבנו מתקני ספורט נוספים. בתפיסתי
יש ישוב שיש צריך להוציא המשתמש ואם  ,תפקידנו להשקיע במתקנים בשוטף

. אין ₪ 100,000הוא שם , מכמורת, ששם דגש על שייט :כמו ,לו ענף מועדף
לכך אח ורע שישוב שם כסף על ענף מסוים. אנו חיים במסגרת של שלטון דו 

 רובדי במסגרתו חלק גדול מהכסף נמצא בידי היישובים. 
סת ענף תפי ,לגבי הספורט הימי שאני אחד העוסקים בו בצורה אינטנסיבית

אני לא אסכים לקחת אחריות על דבר כזה.  .הגלים הוא ענף מאוד מסוכן
ההורים יכולים לקחת על כך אחריות. כרגע יש גלי סערה גדולים שהגיעו מהים 

אולם את  .התיכון ואני חושב שאנו צריכים לבחון איך אנו יכולים לייצר הזדמנויות
זה שונה לחלוטין מענף התפעול צריך לקחת כל הורה והורה לגבי הילד שלו. 

השייט והחתירה. מעבר לבעיות הרגולטוריות שיש לנו אפילו להניח בוטקה קטן 
 ,מקו המים מ' 100אם הוא במרחק של  ,,אפילו אם מדובר במכולה וכו'

מטר. אנו מנסים כרגע ללמוד  100-כל דבר שתשים שם הוא פחות מ ,ובנעורים
חוף נעורים כחוף ספורטיבי אולם  את הנושא הזה. ביקשתי מהמנהל להכריז על

דחו אותי. אני לא יודע לאן זה צועד. אנו מקווים שנמצא את הדרך איך 
חוף מכמורת ונעורים אנו מנסים לייצר מקום לאכסון בלהתמודד עם העניין הזה. 

התשובה הקודמת שלי תופסת לגבי  –כלי שייט קטנים. לגבי הורדת כלי שייט 
בעיה אפשר להיכנס לחוף מכמורת.  לגבי הורדה של אין  - זה. לגבי קאייקים
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הם לא יכולים לבוא  ,צריך להוריד אותם במרינות מסודרות –כלי שייט ממונעים 
במגע עם מתרחצים ועם גולשים. כך שמאחר ולעמק חפר אין מרינה מסודרת 

לא נראה לי שתהיה אפשרות לעשות זאת. אפשר לעשות זאת במרינה של 
 שזו הפרוצדורה הנכונה לעשות זאת.  הרצליה. אני חושב

טובה. העמותה היא  ודהאני רוצה להודות לעמותת הספורט שעושה עב
מורחבת מעבר לנציגים שקבע החוק. הדברים נשקלים שם. סך הכל עמק חפר 

בשנה שעברה קיבלנו את פרס  .הרשויות 54מכלל  נחשבת לרשות מצטיינת
, לחברי הוועדה ,שרת הספורט ואני רוצה להודות לאלדד שעומד בראש הוועדה

ומעל כולם לפיליפ שעושה עבודה מדהימה. יוצא לי להיות בהרבה פעילויות 
שהוא מארגן ואנו יכולים להודות לו על הספורט הפעיל בכל הרמות מספורט 

 עממי ועד הייצוגי. פיליפ תודה. 

 הצגת החלטת ראש המועצה בנושא שינוי מיפוי אזורי רישום.8
 רני אידן

לנושא הבא הזמנתי את הנהגות הישובים שחשים את עצמם נפגעים 
לאחר מכן ניתן להן להביע את  .מההחלטה ונמצאות איתנו שתי נשים מיד חנה

עמדתן. המועצה מדי פעם בפעם מבצעת מיפוי לבתי הספר. לפני מספר שנים 
צענו מיפוי שבו הזזנו את תלמידי בת חפר מרמות חפר לרופין ולמעיין שחר. בי

והעוגן  ,הזזנו את תושבי כפר ויתקין לרמות חפר . הזזנו מיובלים את מעברות
לאחר זמן הסתבר שעשינו טעות ומיינו יותר מדי תלמידים לויתקין  .לויתקין

מיפוי מחדש. הוא  והעברנו את העוגן לאביחיל. מדי פעם אנו נאלצים לעשות
נועד לווסת את בתי הספר וכן  לעשות קורלציה בין הילדים ההולכים לבית 

הספר ולאשכול הקהילתי שלו. כל מי שמזיזים אותו כועס ולא אוהב זאת. בנינו 
את בית ספר קדם והזזנו את חניאל, עולש, בורגתא ובארותיים מבית יצחק 

המשמעות של מה שאנו עושים לקדם. אנו מנסים להסתכל רחוק ולהבין מה 
כי את ילדי גן חובה אנו יודעים  ,מה הולך להיות בחמש השנים הקרובותו

ועפ"י מהלכים סטטיסטיים  ,מעבר לזה אנו יכולים לשאול רק על כוונות .לספור
מה פוטנציאל הילודה שיש לנו בישובים כאלה  ,אנו יכולים עפ"י גיל המשפחות

ת בבית הספר מעבר לחמש שנים. בדקנו את ולהבין מה הולך להיו ,ואחרים
מה פוטנציאל הגידול או  - תלמידים 820-ל 470-בית ספר משגב שגדל מ

הקיטון שלו. התברר לנו שאם לא נעשה מהלכים משמעותיים בית הספר יגדל 
תלמידים וזאת מבלי לספור את יחידות ההרחבה בחיבת ציון,  1000 -ל מעבר

 1100-ש סיכוי שאם נספור הכל נגיע גם לבגבעת חיים ובגאולי תימן. י
לבית ספר משגב יש את אחד החצרות הקטנים ביותר כי כך נבנה  .תלמידים

כיתות לשכבה  5כיתות בשכבה ולכיוון של  4בית הספר. כרגע בית הספר הוא 
ולכן החלטנו לעשות מיפוי מחדש והקמנו ועדה לטובת זאת. בראש הוועדה 

את הפן  ,י נתנה ירונה, סגנית מנהלת אגף החינוךעמדה רינת, את הפן המקצוע
הכמותי עשתה ענבר נבו, שעשתה את כל הניתוחים שבקשנו. הוועדה ישבה 

פעמים וקבעה את הדברים  4קריטריונים לעבודה. הוועדה נפגשה וקבעה 
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היא קבעה כי קיבוץ בחן יעבור לבית ספר יובלים ויד חנה יעבור לבית  :הבאים
ולים לכיתה א' החל משנה"ל הקרובה. קיבוץ בחן קיבל את ספר קדם, וזאת לע

 הקביעה ויד חנה לא מתלהבים מהקביעה שלנו. 
 אין למליאה סמכות בעניין הזה הסמכות היא שלי כראש הרשות. 

 נכם. וחינה ואני אימצנו את המלצות הוועדה והבאתי זאת לעי

 גיל פלוטקין
 למה זה מגיע אלינו? 

 רני אידן
מאחר ומדובר במהלך די משמעותי למרות שההחלטה היא שלי אולם מאחר 

איש שאולי יגידו לי שאני טועה ואולי אחשוב על כך פעם  30ויש כאן מעל 
 נוספת. אולם כאן אני אומר לכם של מי הסמכות להחליט. 

 שאול מקורי
ת אני חושב שנכון להביא זאת לכאן. אנו מסתובבים בתוך עמנו ונכון לדעת א

 האמת. 

 ארז אוריון
אני שמח שזה עלה כאן. לגבי קיבוץ המעפיל בנושא של האשכולות הייתי שמח 
אם קיבוץ המעפיל היה עובר ליובלים וכך מייצר אשכול עם היישובים הסמוכים 

 אמץ, גן יאשיה ואחיטוב.

 רני אידן
תלמידים  500-אין מקום. יש מקום רק לישוב אחד. בבית ספר יובלים יש כיום כ

-תלמידים, אנו נתקן את הפרוגרמה לכ 600-ובנוסף לילדי בחן שיביאו אותו לכ
תלמידים כי עם הגידול של עין החורש, ובחן זה יביא זאת למספרים  700

 האלה. 

 רני אידן
ת להרחבה וגבעת חיים הגישו בקשה מאחר ועין החורש לא הגישו אפילו תוכני

לפי ההסתכלות הרחוקה שלנו  ,להרחבה אולם גנזו את הבקשה, יש להניח
שהעליה בישובים הללו תבוא עם ירידה בישובים אחרים. לקראת תום חמש 

 השנים אנו נעשה בחינה מחדש ואולי נבנה בית ספר נוסף. 

 הדס מדליה
 לוט תלמידים חדשים. בית ספר קדם לא ערוך לק - מבחינת מבנים
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 רני אידן
כיתות בשכבה.  3-הגשנו בקשה להגדיל את הפרוגרמה של בית ספר קדם ל

ולאחר  ,אנו נקים כיתות יבילות ,עד שיאשרו לנו ,בשנה שנתיים הראשונות
 שנתיים שלוש נתחיל לבנות. 

 הדס מדליה
 הבנתי כי אין מקום לכיתות יבילות. 

 רני אידן
אין דבר כזה. יש המון שטח בצמוד לבית ספר. על מנת שהם לא יצטרכו לתחזק 

קוצים גידרנו את בית הספר וכשנצטרך לבנות אגף נוסף נזיז את הגדר ונקים 
 כיתות יבילות. 

 ארז אוריון
 המודל הזה מדבר רק על העולים לכיתות א' שילכו למיפוי החדש? 

 רני אידן
 החדשים לכיתות א'. נכון. זה חל רק על העולים 

 מי שרוצה לקבל מידע במייל יוכל לקבל זאת. 

 שתי נציגות יד חנה
 אוסנת, נציגת יד חנה

אני מהוועד המקומי ואחראית על תיק החינוך בוועד המקומי . אני מלווה את 
בקשר שלנו עם  ,הנושא של החינוך מאז שהוועד המקומי הוקם. ראשית

ישר איך שהרמת את הכפפה בנושא ,המועצה לאורך השנתיים התבצעה עבודה
של הקמת הוועדה. יש כעסים אצלנו בתוך הקהילה. אני חייבת להגיד שיד חנה 

היא קהילה של חינוך והיינו שותפים להקמה של הוועדה ובתפעול שלה ואנו 
 מכירים את הנתונים לעומק. 

ההגבלות של הוועדה, אילו בתי ספר יכללו  :לעלות לדיון אנו חושבים שכן צריך
אילו ישובים מיועדים לצאת. היו הרבה מגבלות שהובילו לישובים  ,במיפוי

מסוימים. הנושא השני הוא שקלול של ההרחבות. עשינו הרבה עבודה על מנת 
אם אנו לוקחים שני  .להבין היכן אנו נמצאים. יש הרבה הרחבות בעמק חפר

תלמידים. היום אנו יושבים  800-לכל בית אב בבית ספר משגב מדובר בילדים 
כאן ומחר זה יכול להיות כל אחד מכם. בעיני השינוי לא נכון לנו וברמה 

האזורית. נכון לעשות תכנון קדימה לעוד הרבה שנים. גם אם היום אנו יודעים 
ודעים שמדובר אנו י ,ואם יש ישוב שיש לו הרבה ,כמה ילדים יש היום בגן חובה

בישוב שיהיו בו ילדים. אצלנו יש הרגשה שמה שהיה הוא שיהיה. אנו מרגישים 
שלא נתנו לנו פתחון פה. אין לנו תשתיות. היציבות של בית הספר היא קריטית 

לבניה של הקהילה. אנו ישוב שקלט את תושבי ההתנתקות וכל שנה נכנסים 
נו לנו לשמר את המסגרת תושבים ואנו לקראת הסוף. ביקשנו שית 30-40
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החינוכית. אמרנו כי אין טעם להכניס את בחן לבית ספר שעוד מעט מסיים את 
יכולת הקיבול שלו. עשינו בדיקה של מרחקים בינינו לבחן. זה לא כזה הבדל 

 גדול על מנת לעשות בידול כזה גדול. 

 חיזקי  סיבק
 מה אתם רוצים? 

 אוסנת נציגת יד חנה
צאת ממשגב. כל המספרים מראים שצריך להקים בית ספר אנו מבקשים לא ל

יסודי נוסף. אני חושבת שלהזיז אותנו ולהתחיל לפצל ישוב בין כמה מסגרות זה 
לא נכון. שני יסודי ושני תיכונים. אצלנו זה מפצל כמעט את כל המשפחות 

 בישוב. 

 הדס מדליה
ולא כדאי לכם אני מציעה לכם להכיר את בי"ס קדם הוא ביה"ס החדש שלכם 

 לפסול אותו לפני שביקרתם והכרתם אותו. 

 שאול מקורי
 כמה בתי אב יש ביד חנה? 

 אוסנת נציגת יד חנה
 משפחות.  230-יש לנו כ

 יוסי בליך
אני רוצה לייצג את הוועדה. נוצר מצב במשגב שהוא בלתי אפשרי. משגב הוא 

דונם, יובלים הוא קצת יותר גדול. נוצר מצב אבסורדי שבית הספר הכי  16רק 
תלמידים. לעומת זאת ביובלים אם לא היינו  820-קטן מבחינת השטח הגיע ל

שות את המעבר . חייבים לע400-וקדם ל 500-עושים שום דבר הוא היה מגיע ל
הזה וגם כשאנו עושים זאת זה לא הורדה דרסטית מהיום למחר. יד חנה עשו 

דבר לא יפה והציגו תוכניות שילדים עוברים מספר פעמים בימי חייהם. ילד 
שהתחיל במשגב יסיים את היסודי במשגב. הילדים לא יצטרכו לעבור כל 

ו שום דבר ולכן שנתיים שלוש לבית ספר אחר. בילד הספציפי לא נעשה ל
תתרחש רק לאחר  700-השינויים הם לא דרסטיים. הירידה של משגב לפחות מ

השנה הרביעית. בית הספר הוא מאוד צפוף. יש לי נכדה בבית הספר והמקום 
הוא צפוף ולכן חייבים לעשות משהו. ענבר עשתה עבודה מאוד מדויקת. ברגע 

יצרנו בתי ספר שמתקרבים  ,םשעשינו את האיזון של יד חנה לקדם ובחן ליובלי
למספרים מאוזנים. אהבתי את מה שאמרה הדס שהיא מבקשת מיד חנה 
להכיר את בית הספר שלהם ולא לפסול אותו לפני שהם מכירים אותו. זו 

הזדמנות לקדם, לגדול ולהתפתח ועם כל החששות של יד חנה צריך להחליט. 
החלטה וההנהגה שם אני משבח את ההנהגה של בחן שידעה להתיישר עם ה
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עבדה בצורה מאוד נכונה. אני מקווה שעשינו החלטה שהיא שקולה וההמלצות 
 שלנו נכונות אולם מוכרחים להחליט.

 הדס מדליה
אני גם הייתי חברת וועדה ובחנו את כל הישובים שנמצאים בבית ספר משגב. 

אחרת. כל הישובים עלו לשולחן שלנו על מנת לראות האם אפשר לסדר זאת 
של ישובים וענבר הביאה לנו נתונים לפי מה שביקשנו. נכון  לבהבדקנו הצ

 שאפשר היה להעביר את בחן לקדם ואת יד חנה ליובלים אולם אין בכך היגיון. 

 מאיה נציגת יד חנה
מרחקים צריך לבחון זאת באופן יחסי. אני חושבת שלא הוגן שילד שעולה 

זה לא הוגן.  ,לא יגיע לאותו בית ספרש ,לכיתה ב' או ג' ומחכה לאח שלו
 הוועדה לא בדקה באמת עוד אופציות. 

 הדס מדליה
 .בחנו גם את המעפיל

 מאיה נציגת יד חנה
 אני מכירה את הנתונים. היום זה אנחנו ומחר זה מישהו אחר.  

 רני אידן
עד כמה עשינו מעל ומעבר.  ,בשונה מהתחושה של יד חנה ,על מנת שתבינו

אם תמנה את רינת  :יברנו על הנושא של הוועדה אמר לי ראש הוועדכאשר ד
בראש הוועדה אני יודע שתהיה וועדה למופת. בגלל שבתחושה ידענו שזה ישוב 

 רינת קיימה ,את הישיבות לפני הישיבות הרשמיות .שלוקח זאת הכי קשה
עם ראש הוועד על מנת שהוא יוכל להתכונן לישיבה כך שאני חושב  פגישות

שאנו נתנו ולקחנו והבנו לעומק. זה שאנו לא מסכימים לטענות של יד חנה זה 
אני בתור איש חינוך אני  ,לא אומר שלא הבנו ולא לקחנו אותם בחשבון אבל

 מסרב לקבל את המעמד שבו מספרים לי שאם הילד הלך לכיתה ד' אח שלו
חייב להיות איתו. אני מסרב לקבל זאת. יש מצבים שהגדול מתעלל בקטן והקטן 

 מתעלק על הגדול. רובנו הורים ומכירים זאת. 
כשאני הגעתי להיות ראש מועצה חינה באה אליי עם ספר עבה של אורבניקס 

שהשקיעו בו כספים רבים והפיקו מיפוי לעמק חפר. הדבר הזה לא החזיק מים 
כי ההשקעה הזו ירדה לטימיון  ,לאחר מספר שנים ,נים. התבררש 4אפילו לא 

והשינויים היו הרבה יותר גדולים מהצפי ונאלצנו לשים זאת בצד ולהגיב 
לשינויים הדרמטיים שהיו במערכת החינוך. אנו תלויים בהרבה דברים בנושא 
התכנון ארוך הטווח. היינו בטוחים כי הקיבוצים יוצאים בהרחבות ואלדד עמד 

ושוב הקלפים נטרפו בעקבות  ,בראש הוועדה לגידול דמוגרפי בקיבוצים
כך שעשינו את כל הדרוש ואנו נוהגים בהיגיון  ,החלטות ממשלה כאלה ואחרות

ובהגינות. אני זוכר את הדיונים שהיו לפני הבחירות ואני זוכר שדרשתם ממני 
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גים לבחון להבטיח שלא תעברו בית ספר ואמרתי שנבחן זאת. אני מאלה שנוה
ולבדוק. וכן אני גם טועה. יש בינינו חילוקי דעות אני חושב שנעשתה עבודה 

 מצויינת וזאת ההזדמנות להודות לרינת על העבודה. 
אחרי שהוועדה ממליצה לי יש את הזכות לשבת, לשקול ולהסתכל רחוק ולראות 

החלטה  אני יודע שהייתה לכם .מי יכול להשפיע על בתי הספר ואין לנו מחלוקת
שאתם לא מתייחסים להרחבות. זו ההחלטה ומיד חנה אני מבקש שיקבלו את 

שיכירו את בית הספר. יש שם מורות בבית הספר וההחלטה הזו באהבה 
 מהישוב שלכם. כדאי לכם לפגוש את ההנהגה של בית הספר. 

 ארז אוריון
ונה. אני חושב שעולים פה מספר דברים וכדאי להגיד אותם. ההחלטה היא נכ

אני חושב שמה שעולה פה זה לא עניין של עבודה אסטרטגית גדולה אלא צריך 
 לבצע מעקב שוטף ושיטתי ולבדוק את הדברים. 

 רני אידן
 אני עושה זאת כל הזמן. 

 סיכום חמש שנים למהפכת המיחזור.9
 אלדד שלם

אנו עדים בשבועות האחרונים למבול של הודעות בתקשורת למהלכים שנעשים 
של הפרדת הפסולת  הע"י השר להגנת הסביבה שמערערים על חשיבות

במדינה ואנו עושים פה הצגה לא קשורה. היום, חמש שנים אחרי התחלת 
טון הטמנה. אם לא  1000 -המהלך הזה הגיע הזמן לסכם זאת. ירדנו מתחת ל

טון להטמנה. אנו גם נותנים  1700-1800-היינו עושים כלום היינו מגיעים ל
בה למלעיזים שעושים נזק גדול למדינה. נכנסנו לנושא הזה מתוך תחושה תשו

שזה תורם למדינה. אנו עדיין מאמינים שילכו עוד רבים אחרינו. ההצגה 
מחולקת היום לשניים. כל מה שמוצג פה הוא בזכות העבודה של מחלקת איכות 

סביבה קיימות ותברואה שתרמה תרומה מכרעת. ענת נמצאת בליבו של 
 הלך מראשיתו. המ

 ענת בן דרור
הציגה את מהלכי הפרדת הפסולת במועצה ומיצוב החקלאות שימור ערכי טבע. 

 מטרות מחלקת איכות סביבה, קיימות ותברואה. 

 אלדד שלם
הציג סקירה על כל פרוייקט המיחזור. התייעלות כספית בזכות הפרוייקט, ירידה 

 בהיקף ההטמנה, יעדים להמשך וכו'. 
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 כהןעופר 
לאור הפרסומים והאמירה של השר להגנת הסביבה אני רוצה לדעת האם 

מבחינת הפסולת האורגנית יש לה פתרון קצה. במידה ואקבל תשובה חיובית 
אני חושב שצריך להעביר את המידע הזה לציבור על מנת שלא נאבד את ציבור 

 הממחזרים. 

 אלדד שלם
יל לפנות את הפסולת למטב"ח. התשובה היא חיובית. בקרוב יוקם מבנה ונתח

אנו רואים את האור בקצה המנהרה. לאחר הפרסום הראשון של השר אני 
פרסמתי מכתב שפורסם במספר מקומות עוד לא יבשה הדיו וכבר הייתה את 

 הכתבה של אתמול. 

 רני אידן
 אנו נעשה את המאמץ בנושא הזה. 

 יורם גור
התחלתם בתנופה אדירה עופר שאל את השאלה ואני שמח על התשובה. 

ממה שמגיע לירוק היה צריך  50%בישוב שלי לפחות . ושמתם פחים כתומים
 בגלל שאין מספיק פחים כתומים בגלל זה הוא מגיע לפח הירוק.  .להגיע לכתום

 רני אידן
 ענת תבדוק זאת. 

 אלדד שלם
בקיבוצים הנושא יותר מסובך. אם גבעת חיים יפנו לענת הם יקבלו את כל 

 פחים הכתומים שהם צריכים. ה

 חיזקי סיבק
זה נפלא ומדהים בכל קנה מידה. אני מצטרף לדברים של עופר. אסור לנו לוותר 

ומתנהלת מלחמה נגד המיחזור בעקבות סיבות כלכליות. צריך לעשות סרט 
תדמית איך הפסולת בעמק חפר זזה ולא להתבייש להראות זאת. זה יכול 

 ליוטיוב. אם יש משהו שיתמרץ את התושבים חזרה. להיות סרטון שיעלה 

 אלדד שלם
אנו רואים במהלך המסתורים סוג של תמריץ. עכשיו שיש מסתורים הדברים 

מתחילים להיראות יותר מסודר וזה סוג של תגמול. אם לא היה לנו את החיסכון 
 בעקבות המיחזור היה לנו פחות לחינוך ועוד דברים. 
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 ירמי וייסמן
צא בשני צידי המתרס ואנו לא מפרסמים מספיק. התושבים לא יודעים. אני נמ

צריך להנגיש להם את הפרסום. עיתון כוכב העמק מפרסם את הנתונים בעמוד 
 הראשון והעיתון של המועצה לא. 

 ,אני רוצה לציין את שיתוף הפעולה שהפעילים מקבלים מאנשי האגף והמחלקה
 ל המחמאות. וענת והצוות שלה צריכים לקבל את כ

 רני אידן
את הנושא מובילים זו הזדמנות להגיד תודה לאלדד, לירמי, לענת וליעקב ש

. המועצה היא לא רק הפרדה במקור. אנו מצטיינים גם בטיפול 2005משנת 
בפסולת החקלאית אין אף רשות שמטפלת בפסולת החקלאית בצורה יעילה כפי 

אנו מנחילים זאת לאורך כל המערכת.  םשאנו עושים. הרבה בזכות החקלאי
אלדד, ענת ואני היינו במספר בתי ספר שקיבלו הסמכה ירוקה שגם הצביעו 

בחיסכון בחשמל במים ובנייר. בית ספר צריך להצדיק מערכת שלמה ועל כך 
הוסמכו בתי ספר חוץ מגנים ובתי ספר שהוסמכו בעבר. בתי הספר וגני הילדים 

וער קשה להכניס לעסק הזה ואני מניח שגם אותם הולכים יחד איתנו. את הנ
 נצליח להכניס לכך בשנתיים שלוש. 

 רני אידן

 ראש המועצה

 רינת זונשיין

 המועצה מנכ"ל

 –החלטות 

החלטהנושא
פרוטוקול מליאה 

19מס' 
מאושר

מינוי אריק מלכה 
כמ"מ מהנדס 

המועצה

המועצה מאשרת את מינויו של אריק מלכה 
כמ"מ מהנדס המועצה וזאת  037662830ת.ז. 

חודשים, עם אפשרות להארכת  3לתקופה של 
חודשים, על פי  3תקופה זו לתקופה נוספת של 
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החלטהנושא
בתקופת מילוי המקום  קביעת מנכ"ל המועצה.

משכר בכירים.   84%ישולם לו שכר של 
כאמור, תהיינה מוקנות בתקופת מילוי המקום 

למר אריק מלכה כל הסמכויות על פי דין של 
מהנדס המועצה ושל מהנדס הועדה המקומית 

לתכנון ובנייה עמק חפר.
מורשי חתימה 

בביה"ס רמות ים 
מאושר שינוי מורשי החתימה של ביה"ס רמות 

, כך שמורשי 717ים בבנק לאומי סניף 
  החתימה יהיו בהתאם לפירוט הבא:

 מ.א. עמק חפר  -בעלות .10
בעלי זכות חתימה בחשבון הבנק .11

–  
יעל איילון מנהלת ביה"ס, ת.ז.:  .ה

028753549 
ת.ז.:  -רפי אילוז, נציג הכפר  .ו

029400744
ת.ז. -משה תנ"ך, יו"ר ועד ההורים .ז

032103632 
ת.ז.  –גיל כהן, נציג ההורים  .ח

057314221 
כאשר חתימת שלושה מבעלי זכות 

חותמת בי"ס או שמו החתימה, בצירוף 
המודפס יחייבו את בי"ס.

מסמיכים את מורשי החתימה, .12
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), 

ם ובהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועי
 בדין לגבי רשויות מקומיות.

למען הסר ספק, בחשבון הבנק .13
לא ניתן יהיה לבצע את הפעולות 

הבאות:
קבלת אשראי בנקאי/מסגרת. .ה
ערבויות. .ו
משיכת יתר. .ז
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החלטהנושא
ניהול תיקים והשקעות למעט  .ח

פיקדונות.
הארכת כהונת 

עו"ד יצחק יונגר 
"לחככדירקטור ב

 מאושרת הארכת המינוי של עו"ד יצחק יונגר
כדירקטור בחברה הכלכלית לפיתוח בעמק 

 חפר בע"מ בקטגוריה של נציג ציבור
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