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קדנציה מס' 18 

פרוטוקול דיון מליאה מס' 1 

מתאריך ה-  28.11.2018 

ד"ר גלית שאול, חיזקי סיבק, עזוז יצחק, אדרי חנן, רצון שרעבי, הדס מדליה, יוסי בכרטן, יואב  השתתפו

בר סלע, מיכל אביחי גאון, מוטי בארי,  אמנון שפיר, עמוס חייקין, טוביה ויסלבום ליבנה, דורון 

גייר, גיא ויצלבסקי, מידד כלפון, ירון קומפל, נדב ערבה, רחל מרום, רן שכטר, שמיל פלג, יואב 

גיסיס, אריאלי נטע, מאיר טודר, גדעון ברי, אמיר רף, גלדיס פליישר קרוב, אורי נאהרי, הילה 

עיני, שרון דביר, עופר כהן, יוכבד מרגלית, בתיה רגב, רון פז, יערי יעריב, רועי מרגלית, רון קינן, 

 ליאור פרץ, פסח פורצלן 

אברהם בן דוד, אילנה גולן, אמיר שילה, דותן ברונשטיין, סתיו וייס, ישי שוסטר, יהודה  התנצלו

 זימבריס, אהובה פאר

 רינת זונשיין- מנכ"ל המועצה בנוכחות

 מנשה דוד- גזבר המועצה

 ארמין אברמוביץ- מהנדס המועצה

 נחמה כהן- מנהלת מחלקת יישובי העמק

 שגיא בן יואב- סמנכ"ל פיתוח עסקי, כלכלית עמק חפר

 אלדד גוטלון- ע. ראשת המועצה

 שרית מימון- ע. מנכ"ל

 עו"ד שלמה ולדמן- יועמ"ש

 

סדר יום: 

1. דבר ראשת המועצה הנכנסת, ד"ר גלית שאול, ברכות והצגת חזון. 

2. הצהרת אמונים של חברי המליאה. 

3. הצגת המועצה האזורית עמק חפר - סקירה כללית, רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה. 

4. בחירת סגן וממלא מקום ראשת המועצה בשכר, עו"ד חיזקי סיבק ואישור האצלת 

סמכויות לתחומי אחריותו. מציגה: ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה. 

5. בחירת סגן ראשת המועצה בשכר, יריב יערי ואישור האצלת סמכויות לתחומי אחריותו. 

מציגה: ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה. 

6. א. אישור מורשי החתימה על מסמכי התחייבות כספית. מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה. 

ב. אישור האצלת סמכויות ראשת המועצה לחתימה על מסמכי התחייבות כספית חוזים 

ואישורי העברת זכויות למנכ"לית המועצה, רינת זונשיין. מציגה: ד"ר גלית שאול, ראשת 

המועצה. 

7. מינוי חברי ועדת מכרזים. מציגה: ד"ר גלית שאול, ראש המועצה. 
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8. מינוי חברי ועדת משנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר. מציגה: ד"ר גלית 

שאול, ראשת המועצה. 

9. קביעת יום קבוע לישיבות מליאת המועצה – ימי רביעי בשבוע. מציגה: רינת זונשיין, 

מנכ"ל המועצה. 

10. מינויים בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ, מציגה: ד"ר גלית שאול, 

ראשת המועצה. 

א.  הודעה על כהונתה של  ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה  כיו"ר הדירקטוריון של החברה 

הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ.  

ב. מינוי עו"ד חיזקי סיבק כחבר מקרב נבחרי הציבור לדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח 

עמק חפר בע"מ במקום אלדד שלם.  

ג. מינוי נחמה רונן כחברה מקרב הציבור לדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר 

בע"מ במקום עו"ד איציק יונגר. 

11. אישור נציגות ציבור בוועדת בחינה למכרזים לקבלת כ"א: עפרה עפגין-חדד, גורדון חן 

נעמי. מציגה: ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה. 

12. רשות ניקוז שרון – מינוי ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה כנציגת המועצה ברשות ניקוז 

שרון, במקום זאב הגלי ז"ל. מציגה: ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה. 

13. אישור מינויו של עו"ד חיזקי סיבק כנציג המועצה באיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה 

"שרון - כרמל", במקום אלדד שלם ובאיגוד ערים השרון הצפוני לתברואה ואיכות סביבה 

במקום ענת בן דרור. מציגה: ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה. 

14. הגשת ערר לוועדת המשנה לעררים שליד המועצה הארצית לתכנון ובניה ע"י המועצה ו/או 

הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר – כנגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה 

מרכז מיום 22.10.18 לדחות את תכנית 409-0405407 "עח/1/29/131 יקב ויתקין". מציג: 

ארמין אברמוביץ, מהנדס המועצה והוועדה המקומית.  

15. אישור שכר בכירים לעוזר ראשת המועצה – אלדד גוטלון, מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל.  
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1. דבר ראשת המועצה הנכנסת, ד"ר גלית שאול, ברכות והצגת חזון. 

ד"ר גלית שאול: יצאתי למסע לפני למעלה משנה ובמסע הזה היה לי רק חלום אחד והוא 

לקחת את המועצה הזו קדימה במגוון תחומים. מכל מקום שהסתכלתי אליו ראיתי הרבה 

אנשים ופרצופים שחייכו אלי ואמרו לי אנחנו מסכימים איתך ורוצים לקחת איתך את 

העמק שלנו למקום טוב יותר.  

המסע הזה לא נגמר לפני כמה שבועות, אני חושבת שהוא רק התחיל ולערב הזה יש 

משמעות גדולה, כולנו ביחד מסתכלים על העמק במטרה לקחת את העמק שלנו קדימה. 

ברגע הזה אנחנו כולנו שותפים, חושבים כיצד כל אחד ואחת מאיתנו נותנים את חלקם 

ועושים טוב יותר למען העמק. 

אני שמחה להיות אתכם כאן ביחד בערב זה. אני שמחה שעצם המפגש החגיגי הזה הוא 

כבר התחלה של משהו  חדש. 

אנחנו משודרים LIVE בפייסבוק המועצה, כל תושב יכול לשבת בביתו, לצפות בנו ולהרגיש 

חלק. 

אני שמחה מאוד להיות אתכם כאן ביחד, ולראות את התושבים שהגיעו למליאה וכיבדו 

אותנו בנוכחותם. ישנם אנשים שלא יכלו להגיע וציינו בפני כי יצפו בשידור המליאה גם 

מחו"ל. 

השינוי איננו קל אך בעיני הוא השינוי הכי טבעי שיש- אנחנו רוצים להיות של כולם! 

אם יש משהו שאני רוצה יותר מהכול זה שהתושבים בעמק ידעו שהמועצה הזו היא הבית 

של כולנו וזה המקום של כל תושב בעמק חפר להרגיש שטוב לו להגיע לפה, שיש לו אוזן 

קשבת והוא יכול להביע את עמדתו. 

למליאה הגעתי באיחור מכיוון שאחה"צ ערכתי פגישות במסגרת "דלת פתוחה". תושב 

אמר לי היום: "הדבר  הכי חשוב שעשית הוא שביום הראשון לעבודה את רצית לפגוש את 

התושבים, את פרסמת שזה הדבר הראשון שאת הולכת לעשות". מבחינתי זה מובן מאליו, 

הדבר הראשון שתושב צריך זה שיקשיבו לו. 

המפגש היום הוא מפגש מאוד חגיגי בשבילי ואני מקווה מאוד שגם בשבילכם. יש פה הרבה 

אנשים שזוהי מליאת המועצה הראשונה שלהם וגם שלי. 

נכחנו היום בכנס משרד הפנים לראשי ראשויות חדשים וישנם 111 ראשי רשויות חדשים 

מתוך  257. 

אנו נמצאים היום בנוכחות גדולה, מה שמעיד על כך שהרבה אנשים רוצים לתת מעצמם, 

לקחת חלק ולחזק את מי שכבר פעיל. 

אני מאמינה כי עשייה ציבורית זה לא קל , מאוד שוחק ולא פשוט, לא מתגמל וגוזל זמן. 

אך יש משהו בעשייה הציבורית הגורמת לסיפוק אישי. 
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 אני גאה בכם, זה לא קל להיות בעין הסערה אבל זה אומר שכל מי שנמצא פה אתנו רוצה 

לעשות משהו בשביל הקהילה שלו. 

מכיוון שמדובר במפגש חגיגי אנו נעשה דברים לא רגילים, נכיר את השותפים, הסגנים ואת 

הנפשות הפועלות. 

במליאה חגיגית זו ננסה לעשות רק את מה שצריך מכיוון שאני מאמינה בעבודה מושכלת, 

עם חשיבה, אינני מאמינה במהפכות של יום אחד מכיוון שאלו לא מצליחות. בתקופה 

הקרובה אני מתוכננת להיפגש עם כל אחד ואחת מהאנשים הנמצאים פה ולהכיר אתכם 

באופן אישי. 

שום החלטה לא תתקבל חוץ מהחלטות שהן חשובות והכרחיות בה נראה לנגד עינינו את 

טובת העמק כולו. אני מאמינה שכשאנשים עושים את מה שטוב להם והם נהנים ממנו- 

הכלל מרוויח.  

אנו נמצא את הדברים שטובים לכל אחד ונחשוב ביחד איך כל אחד יכול לתרום למועצה 

שלנו. 

אחד הדברים החשובים ביותר זה לערב את הנוער שלנו, נוער מעורב זה הבסיס להכול, נוער 

מעורב מייצר קהילה טובה. נוער שמכיר את העבר שלו ואת הדורות האחרים ויודע לדבר 

איתם. 

אני חושבת שאם הנוער יהיה אתנו באופן פעיל ויהיה מעורב בהחלטות ובעשייה, ההחלטות 

שלנו יהיו הרבה יותר טובות ומושכלות. אנו נשב עם מועצת הנוער ונקדם את העניין. נמצא 

פה אתנו יובל ברנס שהסכים לקחת חלק ולייצג את הנוער בעמק, כרגע זה יתבצע באופן 

זמני עד שהעניין יוסדר. 

יש לנו נוער נפלא בעמק חפר, נוער מעורב בכל מקום ומקום, ביחד עם כולם אנו נבצע 

עשייה בן דורית ועשייה זו היא עשיה מרתקת. יובל אני מודה לך שאתה נמצא כאן אתנו 

היום. לדעתי הסיבה שאני נבחרתי היא מכיוון שאנשים רוצים "לעשות ביחד" ואתם 

האנשים שאני רוצה לרוץ איתם. אני מקווה שמי שהגיע לכאן הערב רוצה לעשות שינוי 

ולרוץ קדימה.  

חשוב לי לומר לכם מהי תפיסת העולם שלי, אני לא ישבתי מעולם במליאה אך לקחתי חלק  

בוועד המקומי. אני יודעת שכשאנשים מרגישים שהם לוקחים חלק ומעורבים בעשייה הם 

עושים את הדברים הרבה יותר טוב. 

אני לא מתכוונת שתהיה מליאה שתקיים הצבעות בלבד אלא מליאה שמקיימת דיון פתוח 

ונותנת לכם להיות מעורבים בכל מה שקורה בעמק. 

 

        ***ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה, מציגה מצגת. 
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2. הצהרת אמונים של חברי המליאה. 

עפ"י סעיף 35 ג' )א'( לפקודת המועצות המקומיות, עם כינוסה של ישיבת המועצה 

הראשונה לאחר הבחירות,  יצהיר חבר המועצה אמונים, ואלה דברי ההצהרה: 

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה" 

חבר המועצה שלא יצהיר את הצהרת האמונים, לא ייהנה מזכויותיו של חבר המועצה, 

לרבות  זכות ההצבעה במועצה ובוועדותיה, כל עוד לא הצהיר. 

חבר המועצה שלא נכח בישיבת המועצה הראשונה, או שהיה לחבר המועצה לאחר מכן, 

יצהיר את הצהרת האמונים בישיבה הראשונה שבה יהיה נוכח. 

 

רינת זונשיין: אנחנו נתחיל בחלק הפורמלי של השבעת חברי המליאה. לנוחיותכם מוצג 

בפניכם המשפט שעל כל אחד מכם לומר ע"מ שההליך יתבצע באופן רשמי. תוכלו לציין גם 

מהיכן אתם ולספר כמה מילים על עצמכם. לאחר שנעשה זאת, תהיו כשירים לקבל את 

ההחלטות. 

 

חברי המליאה הנוכחים נשבעים בזה אחר זה. 

 

38 חברי המליאה הנוכחים בישיבה מסרו הצהרת אמונים בהתאם למתחייב החלטה: 

בחוק. 

 

***הרמת כוסית לרגל המליאה הראשונה בקדנציה מס' 18. 

 

3. הצגת המועצה האזורית עמק חפר - סקירה כללית, רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה. 

 

*** רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה, מציגה בפני חברי המליאה מצגת ומוסרת דברי הסבר. 

ד"ר גלית שאול: יש כאן מס' אנשים שאנו מעוניינים להגיד להם תודה על פועלם וחשוב לי 

כי יציגו את עצמם בכמה מילים ע"מ שגם אתם תכירו אותם. 

מנשה דוד, גזבר המועצה- מציג את עצמו. 

עו"ד שלמה ולדמן, יועמ"ש המועצה- מציג את עצמו. 

ד"ר עדית נס וייסמן, מבקרת המועצה- מציגה את עצמה. 

נחמה כהן, מנהלת מחלקת יישובי העמק- מציגה את עצמה. 

שגיא בן יואב, סמנכ"ל פיתוח עסקי, כלכלית עמק חפר- מציג את עצמו. 

אלדד גוטלון, ע. ראשת המועצה- מציג את עצמו. 

שרית מימון, ע. מנכ"ל- מציגה את עצמה. 
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4. בחירת סגן וממלא מקום ראשת המועצה בשכר, עו"ד חיזקי סיבק ואישור האצלת 

סמכויות לתחומי אחריותו.  

ד"ר גלית שאול: בראשית הדרך חבריי מהעולם הציבורי-חברתי שאלו אותי כיצד אני 

נכנסת כעת לעולם השלטון המקומי? כאשר נכנסתי להליך הרגשתי מאוד לבד והדבר הכי 

חשוב שאני מסיקה מההליך הזה היא שותפות ועשייה של ביחד. 

הדבר הכי משמעותי בעיני היה למצוא סגנים, שיוכלו ביחד איתי, לקדם את הנושאים 

קדימה. 

לשמחתי הרבה נמצאים פה שניים מהם, הסגן השלישי )מתנדב( מתגורר בבת חפר וימונה 

בקרוב. 

חשוב לי להגיד מס' מילים על היישוב בת חפר. יש לנו ישוב מאוד גדול ומשמעותי במועצה 

שלנו ואני רוצה שיישוב זה ירגיש בבית כמו שכל הישובים האחרים מרגישים פה. לכן, 

לראשונה ימונה סגן ראשת מועצה מהיישוב בת חפר. אנו נודיע בקרוב על זהות הסגן. 

היום אנו ניגשים למשימה החשובה והיא מינוי שני הסגנים הראשונים שיכהנו במועצה. אני 

מבקשת את אישורכם למנות את עו"ד יחזקאל )חיזקי( סיבק, חבר המליאה מטעם מושב 

אביחיל, כסגן ראשת המועצה וממלא מקום בשכר וכן להאצלת סמכויותיי אליו בהתאם 

לתחומי האחריות הבאים: 

1. איכות סביבה וקיימות. 

2. אגף הנדסה. 

3. בעלי חיים וטרינריה. 

4. תיירות כפרית. 

5. ועדת מכרזים )כולל מינוי כיו"ר הועדה(. 

 

ד"ר גלית שאול: חיזקי תודה רבה לך על השותפות. 

עו"ד חיזקי סיבק, אביחיל: גלית חזרה כמה פעמים על המילה שותפות. אחד הדברים 

שמאפיינים אותנו היא שיש לנו אמונה גדולה בגוף שנקרא מליאה וביכולת שלו להיות חלק  

במנוע הצמיחה של העמק, מה שמחזק את העובדה כיצד כל אחד ואחד מכם יכול ליצוק 

תוכן.  

אנו מעוניינים להקים ועדות נוספות בהתאם להצעות שלכם. כל אחד מהפעולות נועדו 

להביא את העמק למקום הכי טוב שאנחנו יכולים לשאוף אליו ולשמור על מרחב כפרי תוך 

שמירת ערכים, דבר שאינו פשוט במציאות הקיימת ברמה הפיזית, קהילתית ורוחנית. 

חשוב שתשתפו אותנו ברעיונות וביוזמות ע"מ שנצעד קדימה. 

תודה רבה לד"ר גלית שאול על השותפות ועל האמון, אנחנו מחכים לעבודה המשותפת.  
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עו"ד שלמה ולדמן: )מוסר דברי רקע( מדובר על הליך מינוי של מ"מ וסגן ראשת המועצה 

בשכר. המהלך הזה טומן בחובו מס' אלמנטים פורמאליים. הדברים שאני נושא כרגע הם 

מכיוון שישנה הנחיה המחייבת את היועץ המשפטי, במסגרת האישור הרלוונטי, להציג 

בפני המליאה את הנושא הנ"ל כי אחרת זה לא יאושר ע"י משרד הפנים בהמשך. 

המינוי כולל גם האצלת סמכויות, משמע אותן סמכויות של ראשת המועצה יועברו לעו"ד 

חיזקי סיבק עם כלל המשמעויות לכך. 

מעבר לכך, קיבלתם במסמכים שנשלחו אליכם גם את אישורו של גזבר המועצה בכל הנוגע 

למימון התקציב להעסקת סגני ראשת המועצה ובנוסף, נערכה בחינה של ניגוד עניינים 

וישנו אישור שלא קיים במקרה זה ניגוד עניינים. 

למען הסר כל ספק בתקופה הקרובה חיזקי אמור לסגור את המשרד שבו עבד כעו"ד, בו 

נותרו מס' תיקים שוטפים, נערך הסדר ניגוד עניינים בהקשר זה שנערך על ידי. 

האישור הסופי יתקבל ע"י משרד הפנים לאחר אישור המליאה למינוי סגן בשכר וגם 

לאישור ההעסקה הזמני הנוסף שחיזקי ביקש לתקופת הבינים הרלוונטית.  

בהמשך ובהתייחס למסמכים שהוצגו ולדברים שנאמרו, הנני לחוות דעתי כי בכפוף לאישור 

המליאה להצעת החלטה זו, המינוי של חבר המועצה עו"ד חיזקי סיבק כמ"מ וסגן ראשת 

המועצה בשכר הינו כדין, כי הינו בהתאם להוראות החוק והנוהל וכי הוא כולל האצלת 

סמכויות כדין מראשת המועצה לסגן ומ"מ מקום ראשת המועצה.  

אבהיר כי המינוי כפוף לאישור משרד הפנים לרבות אישור עיסוק נוסף זמני שהתבקש 

במקרה זה שלגביו ביצעתי בדיקה ולא נמצא כי קיים ניגוד עניינים וכי להסרת כל ספקות 

נחתם הסדר ניגוד עניינים שצורף להזמנה. 

נטע הראלי, העוגן: כמה זמן מוגדרת תקופת הביניים? 

עו"ד שלמה ולדמן: תקופת הביניים היא מס' חודשים לערך בכפוף לבדיקה ואישור של 

משרד הפנים. 

עו"ד חיזקי סיבק, אביחיל: חשוב לי לומר, מדובר סגירה של תיקים קיימים ולא תיקים 

חדשים. אלו תיקים שאין בהם שום ניגוד עניינים לעמק חפר. המגמה היא לסיים את 

ההליך בחודשיים הקרובים. כמו כן, ההליך אינו אמור לבוא על חשבון שעות העבודה שלי 

כסגן ומ"מ ראשת המועצה.  

ד"ר גלית שאול: האם יש שאלות? 

יצחק עזוז, אומץ: כשפרסמת בפייסבוק "בישיבה זו יאושרו המינויים". מבחינת הצניעות 

יש לומר להביא לידי אישור ולא יאושרו, אנחנו לא באופן אוטומטי מאשרים דברים. יש 

לדייק בניסוח. 

ד"ר גלית שאול: המילה "יאושרו" ציינה פעולה עתידית ולא קביעה נחרצת. 

יצחק עזוז, אומץ: לגבי עצם התפקידים, במסמך מצוין סעיף תקציבי שכשאני מסתכל עליו 

אני מבין כי ההוצאה הישירה לשני הסגנים הינה 3.2 מיליון ₪ לקדנציה של 5 שנים. זהו  
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סכום לא קטן שלאחר מימושו אני סמוך ובטוח כי מועצות ככלל מוציאות באופן שוטף 

תקציבים לדרישות המועצה ואז נוצרת בעיה לאשר תקציבים לצרכים אחרים. 

יש כאן בעיה עקרונית. נדרשת כאן תוספת שכר משמעותית, אינני מדבר ישירות על חיזקי 

כאדם אלא באופן כללי.  המשמעות עבורי היא שעקב המינוי נדרש משרד, פקידה, הוצאות 

שוטפות וכל בעל תפקיד חדש הנכנס לתפקיד יש לו נטייה לייצר עוד הוצאות שאיננן 

צפויות. ההצגה הזו של תקציב אישור הסגנים לא משקפת את המציאות ולכן יש לקחת 

זאת בחשבון בעת ההצבעה. 

אמיר רף, חיבת ציון: אינני מבין, מה אתה שואל בעצם? 

יצחק עזוז, אומץ: אני שואל אם ניתן לאשר את התפקיד של הסגן. זוהי האחריות שלנו 

כחברי מליאה לוודא כי התקציבים ינוצלו במקומות הנכונים ושלא נתלונן לאחר מכן שאין 

כספים לצרכים אחרים. זוהי האחריות שלך ושלי. 

דבר נוסף, לגבי התפקידים שמואצלים לחיזקי. אני מניח שהתפקידים הללו נעשו גם ע"י 

גורמים במועצה. 

נשאלת השאלה, מדוע לא להאציל את הסמכויות הללו לבעלי תפקידים קיימים ובכך 

לחסוך את הצורך בהוצאה כספית זו. 

ד"ר גלית שאול: ראשית, תודה על ההערות, חשוב שיערך דיון פתוח בנושא. 

ראשית, אנו פונים אליכם במליאה זו שתאשרו את המינויים ל-2 הסגנים. 

שנית, הסמכויות שניתנות לי הן סמכויות שקשורות לעבודה עם המנהלים במועצה. לי יש 

את האחריות על התפקוד שלהם. 

הרעיון הוא שכאשר ראש מועצה לוקח לו סגנים זה במטרה לשפר וליעל את עבודת 

המועצה. אני חושבת שבמועצה גדולה כמו שלנו זה נכון מכיוון שאנו חולשים על מס' 

גבוהה של יישובים. מינוי 2 סגנים זה נושא שמאושר ע"י משרד הפנים עקב גודל העמק 

שלנו, זה מקובל בשכר ומסגרת התפקיד. זו הסיבה שאני ראיתי לנכון לאשר את 2 הסגנים 

וסגן מתנדב נוסף מבת חפר. 

אנו מקווים שאתם תאשרו את הנושא, ובמידה ולא , זה גם בסדר, במידה ואינכם מרגישים 

בנוח עם החלטה הזו. 

אני חושבת שבהקשר זה אנחנו נרוויח מהמינוי. 

מנשה, תרצה להתייחס לעניין התקציב? 

מנשה דוד: לגבי הנושא הכספי, מדובר רק על תוספת של סגן אחד שכן סגן אחר הוחלף. 

גם במשרות הניהוליות אין שינוי, השינוי הוא התוספת לסגן נוסף. 

תקציב המועצה הינו תקציב שנתי, כל שנה התקציב מתחדש ובהתאם לכך מקבל את 

אישור חברי המליאה על כן לשנה הבאה יאושר פרטנית.  

 

 



 

 

  

 

מועצה אזורית עמק חפר  5204222  ליד מדרשת רופין 
טל' לשכת מנכ"ל: 09-8981605  |  פקס:  09-8989292  |  מוקד 107 

    www.hefer.org.il  | לשירותך

 

ד"ר גלית שאול: האם יש מתנגדים? 

עזוז יצחק, מאומץ מתנגד. 

האם יש נמנעים? אין נמנעים. 

 

על בסיס המסמכים שהוצגו וההסברים שנמסרו, לרבות חוות הדעת שניתנו החלטה: 

ע"י גזבר המועצה ויועמ"ש המועצה, מאושרת האצלת הסמכויות מראשת המועצה לחבר 

המועצה עו"ד חיזקי סיבק כמפורט במכתבה של ראשת המועצה ומאושר המינוי של חבר 

המועצה עו"ד חיזקי סיבק כמ"מ וסגן ראשת המועצה בשכר. בהתאם להוראות ולנהלים, 

החלטה זו תובא לאישור משרד הפנים. 

 

5. בחירת סגן ראשת המועצה בשכר, יריב יערי ואישור האצלת סמכויות לתחומי אחריותו. 

ד"ר גלית שאול: אני מבקשת את אישורכם למנות את יריב יערי, חבר המליאה מטעם 

קיבוץ מעברות, כסגן ראש המועצה בשכר וכן להאצלת סמכויותיי אליו בהתאם לתחומי 

האחריות הבאים: 

1. חינוך. 

2. מרכז תרבות אזורי קהילתי )פעילות בית גינס(. 

 

אני רוצה לומר תודה רבה ליעריב יערי שהצטרף אלינו ואני אשמח שהוא יציג את עצמו. 

יעריב יערי, מעברות: התפקידים שניתנו לי מעניינים אותי באופן אישי ואני מתכוון לעבוד 

קשה יחד עם כולם. אני מקווה שכולנו ביחד נצליח לקדם את מערכת החינוך בעמק מכיוון 

שתמיד יש לאן לשאוף. 

ד"ר גלית שאול: יש עוד הרבה עבודה לפנינו, זוהי הזדמנות להגיד לקהל הרחב שצופה בנו 

שיש לנו כוונה אמיתית לקדם את החינוך בעמק חפר. 

עו"ד שלמה ולדמן: )מוסר דברי רקע( ברשותכם, התייחסותי הפורמאלית למינוי יעריב יערי 

כסגן בשכר. 

נערכה בחינה בכל הנוגע לאיתור חשש לניגוד עניינים, ובבדיקה התגלה כי אין ממצאים 

כלשהם בעניינים האלו. בהמשך ובהתייחס למסמכים שהוצגו ולדברים שנאמרו, הנני לחוות 

דעתי כי בכפוף לאישור המליאה להצעת החלטה זו, המינוי של חבר המועצה יריב יערי כסגן 

ראשת המועצה בשכר הינו כדין, כי הינו בהתאם להוראות החוק והנוהל וכי הוא כולל 

האצלת סמכויות כדין מראשת המועצה לסגן ראשת המועצה. מובהר כי המינוי כפוף 

לאישור משרד הפנים. 

ד"ר גלית שאול: האם יש שאלות? אין שאלות. 

האם יש מתנגדים? אין מתנגדים. 
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האם יש נמנעים? אין נמנעים. 

 

 על בסיס המסמכים שהוצגו וההסברים שנמסרו, לרבות חוות הדעת שניתנו ע"י החלטה: 

גזבר המועצה ויועמ"ש המועצה, מאושרת האצלת הסמכויות מראשת המועצה לחבר 

המועצה יריב יערי כמפורט במכתבה של ראשת המועצה ומאושר המינוי של חבר המועצה 

יריב יערי כסגן ראשת המועצה בשכר. בהתאם להוראות ולנהלים, החלטה זו תובא 

 לאישור משרד הפנים.

 

אישור מורשי החתימה על מסמכי התחייבות כספית.  א.   .6

מנשה דוד: אני מבקש את אישורכם לקביעת זכויות חתימה במועצה בהתאם למפורט 

להלן: 

1. המועצה האזורית עמק חפר תחויב במסמכי התחייבות ו/או הסכמים ו/או אישורים ו/או 

התחייבויות הכוללים התחייבות כספית, לרבות למול בנקים, כמפורט להלן: 

 

קבוצה א' -  

1. ראשת המועצה, גלית שאול - ת.ז. 024919698 

2. מ"מ וסגן ראשת המועצה, עו"ד חיזקי סיבק – ת.ז. 058767278 

קבוצה ב' – 

1. גזבר המועצה, מנשה דוד - ת.ז. 5411276 

2. מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות, רו"ח שרית ראובן – ת.ז.  033787581. 

3. מנהל מח' השכר, אבינועם הררי, ת.ז. 05222084 – בנושאי שכר בלבד. 

2. חתימת ראשת המועצה או חתימת מ"מ וסגן ראשת המועצה ביחד עם חתימת גזבר 

המועצה, בצירוף חותמת המועצה או שמה המוטבע ו/או המודפס של המועצה, יחייבו את 

המועצה לגבי התחייבויות ו/או הסכמים ו/או אישורים ו/או מסמכים בעלי התחייבות 

כספית כאמור לעיל, לרבות למול בנקים. 

3. חתימת ראשת המועצה או חתימת מ"מ וסגן ראשת המועצה ביחד עם חתימת מנהלת 

מחלקת הנהלת חשבונות או חתימת מנהל מח' השכר )בנושאי שכר בלבד(, בצירוף חותמת 

המועצה או שמה המודפס או המוטבע יחייבו את המועצה לגבי התחייבות ו/או הסכמים 

ו/או אישורים ו/או מסמכים בעלי התחייבות כספית כאמור לעיל, לרבות, מול בנקים, עד 

לסך של 93,900 ₪. 
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מנשה דוד: 

האם יש שאלות? אין שאלות. 

האם יש מתנגדים? אין מתנגדים. 

האם יש נמנעים? אין נמנעים. 

 

 מליאת המועצה אישרה פה אחד את מורשי החתימה על מסמכי התחייבות החלטה: 

כספית, להלן: 

קבוצה א' – 

1. ראשת המועצה, גלית שאול - ת.ז. 024919698 

2. מ"מ וסגן ראשת המועצה, עו"ד חיזקי סיבק – ת.ז. 058767278 

קבוצה ב' – 

1. גזבר המועצה, מנשה דוד - ת.ז. 5411276 

2. מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות, רו"ח שרית ראובן – ת.ז. 033787581. 

3. מנהל מח' השכר, אבינועם הררי, ת.ז. 05222084 – בנושאי שכר בלבד. 

חתימת ראשת המועצה או חתימת מ"מ וסגן ראשת המועצה ביחד עם חתימת גזבר 

המועצה, בצירוף חותמת המועצה או שמה המוטבע ו/או המודפס של המועצה, יחייבו את 

המועצה לגבי התחייבויות ו/או הסכמים ו/או אישורים ו/או מסמכים בעלי התחייבות 

כספית כאמור לעיל, לרבות למול בנקים. 

חתימת ראשת המועצה או חתימת מ"מ וסגן ראשת המועצה ביחד עם חתימת מנהלת 

מחלקת הנהלת חשבונות או חתימת מנהל מח' השכר )בנושאי שכר בלבד(, בצירוף חותמת 

המועצה או שמה המודפס או המוטבע יחייבו את המועצה לגבי התחייבות ו/או הסכמים 

ו/או אישורים ו/או מסמכים בעלי התחייבות כספית כאמור לעיל, לרבות, מול בנקים, עד 

לסך של 93,900 ₪. 

 

ד"ר גלית שאול: אם כבר הזכרנו מסמכים שנשלחו אליכם, אנו תמיד נשלח אליכם 

מסמכים טרם קיום המליאה ע"מ שתוכלו להיערך בהתאם. המטרה שלנו היא לצמצם 

בכמויות הנייר ולשלוח אליכם את החומרים במייל בלבד. חשוב שתקראו את החומר ותהיו 

מעורבים. 

יצחק עזוז, אומץ: חשוב שהחומרים ישלחו שבוע לפני אם תרצו שנלמד את החומר 

ונתייחס אליו ברצינות. כמו כן, ראוי להגדיר את זמן הישיבה ע"מ שלא נתפזר מבחינת 

הזמנים. 
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ד"ר גלית שאול: הערה מצוינת. כיום אנו בישיבה חגיגית אך זמני ישיבת המליאה מוגדרים 

לשעות 19:00-21:00. 

גדעון ברי, חופית: יש לי הצעה, אם יש למישהו הערות לחומרים, אפשר לשלוח למייל וככה 

הוא יוכל לקבל מענה טרם המליאה ולחסוך זמן לשאלות במליאה עצמה. 

ד"ר גלית שאול: אנחנו מתכוונים לייעל וללמוד כמה שיותר לכן אני אשמח אם יתקבלו 

התייחסויות מראש. 

 

אישור האצלת סמכויות ראשת המועצה לחתימה על מסמכי התחייבות כספית חוזים ב. 

ואישורי העברת זכויות למנכ"לית המועצה, רינת זונשיין.  

 

ד"ר גלית שאול: אני מבקשת את אישורכם לאצול לרינת זונשיין, מזכיר/ מנכ"ל המועצה, 

ת.ז 029555661, את סמכויותיי כראשת המועצה לעניין חתימות על פקודות תשלום 

ומסמכים מסוימים וזאת בהתאם להוראות סעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות )כולל 

מועצות אזוריות( בהתאם לסעיף 34 א' לפקודת המועצות המקומיות )נוסח חדש(. 

 

עו"ד שלמה ולדמן: אני אסביר, בכללי מדובר על חתימות על מסמכי התחייבויות כספיות, 

הסכמים ואישורי העברה לטאבו. 

ד"ר גלית שאול: האם יש שאלות? אין שאלות. 

האם יש מתנגדים? אין מתנגדים. 

האם יש נמנעים? אין נמנעים. 

 

מליאת המועצה אישרה פה אחד  לאצול לרינת זונשיין, מזכיר/ מנכ"ל המועצה, החלטה: 

ת.ז 029555661, את סמכויות ראשת המועצה לעניין חתימות על פקודות תשלום ומסמכים 

מסוימים וזאת בהתאם להוראות סעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות )כולל מועצות 

אזוריות( בהתאם לסעיף 34 א' לפקודת המועצות המקומיות )נוסח חדש(. 

 
7. מינוי חברי ועדת מכרזים.  

אבקש לאשר את חברי ועדת המכרזים במטרה לא לפגוע בעבודה השוטפת של המועצה: 

1. עו"ד חיזקי סיבק – יו"ר ועדת מכרזים )אביחיל( 

2. שרון דביר – ממלא מקום יו"ר ועדת מכרזים )כפר ויתקין( 

3. עו"ד הדס מדליה )בארותיים( 

4. עו"ד שמיל פלג )הדר עם( 

5. אילנה גולן )בית יצחק( 
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יצחק עזוז, אומץ: על סמך מה אנו יכולים לדעת שאלו החברים הכי מתאימים לכהן 

בוועדה? 

ד"ר גלית שאול: אני בחרתי את אותם חברים. ראשית, ע"ס היותם נבחרים ע"י הישוב  

שלהם ושנית ע"ס ניסיונם המקצועי בנושא. 

אני ערכתי שיחות עם החברים בוועדה ואני מכירה את הפעילות שלהם. אני מקווה שהם  

יתפקדו כהלכה, תהיה לנו בכל שלב שהוא את האפשרות לשנות, להחליף ולהוסיף חברים 

במידת הצורך.  

בניגוד למינוי של ראש מועצה שבדרך כלל ממשיך 5 שנים וחובה עליו להוכיח את עצמו, 

המינויים בוועדות הם הרבה יותר גמישים. אני מאמינה בכל אחד מהאנשים שנקבעו לשמש 

כחברים בוועדת מכרזים זו. 

רינת זונשיין: אני רוצה להוסיף כי 3 מתוך החברים שאתם עתידים למנות כחברי וועדה, 

עו"ד חיזקי סיבק, שרון דביר והדס מדליה כיהנו בתפקיד זה גם בקדנציה הקודמת. 

ד"ר גלית שאול: האם יש שאלות? אין שאלות. 

האם יש מתנגדים? אין מתנגדים. 

האם יש נמנעים? אין נמנעים. 

 

מליאת המועצה אישרה פה אחד את חברי ועדת המכרזים, להלן: החלטה: 

1. עו"ד חיזקי סיבק – יו"ר ועדת מכרזים )אביחיל( 

2. שרון דביר – ממלא מקום יו"ר ועדת מכרזים )כפר ויתקין( 

3. עו"ד הדס מדליה )בארותיים( 

4. עו"ד שמיל פלג )הדר עם( 

5. אילנה גולן )בית יצחק( 

 

8. מינוי חברי ועדת משנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר.  

ד"ר גלית שאול: אבקש את אישורכם לאשר את חברי ועדת משנה של הוועדה המקומית 

לתכנון ובנייה עמק חפר: 

1. ד"ר גלית שאול – יו"ר ועדת משנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר 

2. עו"ד חיזקי סיבק – ממלא מקום יו"ר ועדת משנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 

עמק חפר - אביחיל 

3. מידד כלפון – בת חפר 

4. הילה עיני – כפר הרא"ה 

5. אמיר שילה – גח"א 
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6. רן שכטר – גן יאשיה 

7. עו"ד גלדיס פליישר קריב - חניאל 

8. יוכבד מרגלית – כפר חיים 

9. נטע אריאלי בן אור - העוגן 

10. ליאור פרץ – עין החורש 

11. אמנון שפיר – בית יצחק 

12. עופר כהן – כפר ויתקין 

13. מוטי בארי – בית חירות 

ד"ר גלית שאול: האם יש שאלות? 

יעריב יערי: מה ההבדל בין ועדת משנה לבין ועדה לתכנון ובניה עמק חפר? 

עו"ד שלמה ולדמן: הועדה לתכנון ובניה בעמק חפר זה מוסד תכנון שיש בו את הגופים 

הפעילים היומיומיים כגון מהנדס המועצה ושאר הצוות ויו"ר הועדה המקומית והינם 

מורשי חתימה. כאשר יש נושאים שמחויבים בדיון לקבלת החלטות ע"י הועדה המקומית 

לדוגמא: אישור תוכניות מתאר, התייחסויות להליכים תכנוניים, התייחסויות להליכי 

רישוי מיוחדים שכוללים שימוש חורג או הקלה, אלו חייבים להגיע לדיון וקבלת החלטה 

בוועדה המקומית לתכנון ובניה. הועדה המקומית לתכנון ובניה למעשה מקימה את ועדת 

המשנה וזו פעילה בדיונים כמו: הנהלה או דירקטוריון מול האסיפה הכללית של החברה. 

הדיונים וההחלטות נעשות בוועדת המשנה, הם חייבים להביא את ההחלטות האלו לידיעת 

כלל החברים של הוועדה המקומית, דהיינו מליאת המועצה, ע"י חפיפה מלאה. ישנה 

אפשרות להערות, התייחסויות של חברי ועדה מקומית במליאה שלה, שהם לא חברים 

בוועדת המשנה אך זה במקרים מאוד מיוחדים וחריגים. בכל ישיבה זוהי ועדת המשנה 

שפעילה והיא למעשה הגורם שדן בדברים אלו. ישנם נושאים מיוחדים שמגיעים לשולחן 

המליאה.  

רחל מרום, גבעת חיים מאוחד: אינני יודעת אם אתם הכתובת אך אשמח לשאול. אני 

יודעת שישנה בעיה מאוד גדולה של אישורים במנהל, האם ועדה כזו יכולה לעזור ולעמוד 

מול משרדי ממשלה? 

ד"ר גלית שאול: לוועדה זו אין קשר לנושא זה אך את מוזמנת לפנות אלי פרטנית. 

עופר כהן, כפר ויתקין: היום נשלחו לחברי המליאה טפסים הנוגעים לניגוד עניינים בעיקר 

לנושאים של הועדה המקומית וועדת המשנה. מכיוון שאני לא הייתי רוצה להתמנות 

לוועדה ואח"כ למצוא שהייתי בניגוד עניינים, במידה ולצורך העניין יש לי עניינים אישיים 

מול הועדה המקומית, רציתי לבקש האם ניתן להוסיף להחלטה הזאת סעיף בו נאמר כי 

המינוי יכנס לתוקף לאחר שהיועץ המשפטי אישור היעדר ניגוד עניינים לגבי החברים  
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בוועדה. משמע, להחלטה יתווסף סעיף שאומר שהמינויים יכנסו לתוקף לאחר שהיועץ 

המשפטי אישור היעדר ניגוד עניינים. 

עו"ד שלמה ולדמן: השאלון לאיתור ניגוד עניינים שנשלח אליכם מקורו בחקיקה משנת 

2014 שחלה באופן רוחבי בכל הארץ. שאלון זה נוסח ע"י משרד הפנים וכל חברי המועצות 

והוועדות חייבים לחתום ולהציג מסמך זה ואז זה נבדק. אין קשר אם אתה ממונה בוועדת 

משנה או לא. כאשר ואם יימצא חשש לניגוד עניינים שלא ניתן לאשרו באמצעות הסדר 

לניגוד עניינים הדבר הזה יביא ככל הנראה למניעות של אותו חבר וועדה בהקשר של הועדה 

המקומית ואני חושב שבהקשר הזה אנחנו נעשה את הפעולה הנדרשת. אינני רוצה לעכב 

את המינוי מכיוון שכבר בעוד שבועיים לערך תתכנס ועדת משנה. לכן אני מבקש, ככל 

הניתן מאותם חברי ועדת המשנה, להזדרז ולמלא את השאלון. אם תהיה בעיה- נתמודד 

איתה.  

ד"ר גלית שאול: האם יש שאלות? אין שאלות. 

האם יש מתנגדים? אין מתנגדים. 

האם יש נמנעים? אין נמנעים. 

 

החלטה: מליאת המועצה אישרה פה אחד את חברי ועדת משנה של הוועדה 

המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר, להלן: 

1. ד"ר גלית שאול – יו"ר ועדת משנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר 

2. עו"ד חיזקי סיבק – ממלא מקום יו"ר ועדת משנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 

עמק חפר - אביחיל 

3. מידד כלפון – בת חפר 

4. הילה עיני – כפר הרא"ה 

5. אמיר שילה – גח"א 

6. רן שכטר – גן יאשיה 

7. עו"ד גלדיס פליישר קריב - חניאל 

8. יוכבד מרגלית – כפר חיים 

9. נטע אריאלי בן אור - העוגן 

10. ליאור פרץ – עין החורש 

11. אמנון שפיר – בית יצחק 

12. עופר כהן – כפר ויתקין 

13. מוטי בארי – בית חירות 
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9. קביעת יום קבוע לישיבות מליאת המועצה – ימי רביעי בשבוע.  

מליאת המועצה תתכנס בימי רביעי, בשעה 19:00 באולם הישיבות הגדול. 

 

רינת זונשיין: במקביל אציין כי כלל מועדי המליאה ישלחו אליכם כזימון במייל, מדובר על  

התכנסות של אחת לחודש לערך. 

ד"ר גלית שאול: האם יש שאלות? אין שאלות. 

האם יש מתנגדים? אין מתנגדים. 

האם יש נמנעים? אין נמנעים. 

 

מליאת המועצה אישרה פה אחד כי מליאת המועצה תתכנס בימי רביעי, החלטה: 

בשעה 19:00 באולם הישיבות הגדול. 

 

10. מינויים בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ. 

א. הודעה על כהונתה של ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה כיו"ר הדירקטוריון של החברה 

הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ.  

רינת זונשיין: אין צורך באישורכם לנושא הנ"ל אך חשוב להגיד שמתוקף תפקידה כראשת 

המועצה ד"ר גלית שאול היא גם יו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית. 

ב. מינוי עו"ד חיזקי סיבק כחבר מקרב נבחרי הציבור לדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח 

עמק חפר בע"מ במקום אלדד שלם.  

ד"ר גלית שאול: אבקשכם לאשר את מינויו של עו"ד חיזקי סיבק כחבר מקרב נבחרי ציבור 

לדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ במקום אלדד שלם. 

ג. מינוי נחמה רונן כחברה מקרב הציבור לדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר 

בע"מ במקום עו"ד איציק יונגר. 

אבקשכם לאשר את חברותה של גב' נחמה רונן מבית חירות, כנציגת ציבור בדירקטוריון של 

החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר. 

אנו צירפנו לכם את קורות החיים של נחמה רונן.  

יצחק עזוז, אמץ: אני מבקש להפריד את ההצבעה בין 2 החברים, יש לי הערות לגבי גברת  

רונן. 

ד"ר גלית שאול: ההצבעה תתבצע בנפרד. 

יוכבד מרגלית, כפר חיים: מי החברים בדירקטוריון חוץ מעו"ד חיזקי סיבק וגב' נחמה  

רונן? 
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שגיא בן יואב: בדירקטוריון החברה הכלכלית חברים: ראשת המועצה שהינה יו"ר 

הדירקטוריון, סגן ראש המועצה, מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה, מהנדס  

המועצה, נציגי ציבור )שרי סגל- קיבוץ העוגן, אייל  קוגל- כפר ויתקין ונחמה רונן מבית 

חירות אותה אנו מבקשים לאשר כעת, ונציגים ממליאת המועצה ) הדס מדליה, עו"ד חיזקי 

סיבק וראשת המועצה(. בנוסף יש נוכחים קבועים והם מנכ"ל החברה הכלכלית ואני. 

הדירקטוריון נפגש אחת ל-חודשיים- שלושה.  

ד"ר גלית שאול: האם יש התנגדות למינוי עו"ד חיזקי סיבק כחבר מקרב נבחרי ציבור 

לדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ?  

האם יש מתנגדים? אין מתנגדים. 

האם יש נמנעים? אין נמנעים. 

 

מליאת המועצה מאשרת מינויו של עו"ד חיזקי סיבק כחבר מקרב נבחרי ציבור החלטה: 

לדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ במקום אלדד שלם. 

 

ד"ר גלית שאול: האם יש התנגדות לאשר את חברותה של גב' נחמה רונן מבית חירות, 

כנציגת ציבור בדירקטוריון של החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר? 

יצחק עזוז, אמץ: ראשית, אני שמח ששלחתם את החומר לגביה, זה כבר מראה על 

שקיפות. אינני מבין מדוע יש למנות נציג לדירקטוריון שבעבר "קיבלה כספים בעת שהיתה 

מנכ"לית במשרד לאיכות הסביבה, בייחוד מאדם שהיתה עמו בקשרים במהלך תפקידה, 

מהווה מהלך פסול ואף שבנסיבות אלה לא לכדי עבירה פלילית ויש בו כדי להוות חשד 

לעבירת משמעת". 

בהקשר הזה המלצתם שאנו נאשר ולאחר מכן נושא זה יעבור לבדיקה של משרד הפנים. 

משרד הפנים בודק את הנושא ברמה המשפטית. אני חושב שאנחנו כגוף של נבחרי ציבור 

צריכים לבחור את העניין גם ברמה המוסרית. מדוע צריך לאייש בתפקיד אדם, עם כל הידע 

המקצועי שלו, שלמעשה כבר יש חשד שהוא מעד מבחינה מוסרית, למה הוא צריך להיות 

הנציג שלנו? אינני מבין זאת. 

מדוע אין אפשרות למצוא אנשים אחרים שלא היו במצב זה. האנשים שיושבים כאן צריכים 

להגדיל ראש ולהבין כי הם מייצגים את הציבור מבחינה מוסרית. 

ד"ר גלית שאול: נכון, אנו שלחנו את הביוגרפיה ואתם יכולים לעבור עליה ולקרוא. מדובר 

על חקירה בה התיק נסגר בשנת 2004. אנחנו סומכים על נחמה רונן, על העשייה שלה והרקע 

המקצועי שלה. 

במדינת ישראל יש כלל ברור לגבי עבירות שנעשו בעבר. על פי כלל זה אנחנו מכבדים אדם  

שעושה עשייה ציבורית ומקבל על עצמו את הרצון לשרת את החברה. 

אני חושבת שעל כל אחד מכם לעשות את הדין ולחשוב, האם מבחינה מוסרית הוא חושב 
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שיש לתת הזדמנות לאדם או לא?! אני החלטתי לקחת על עצמי את הרצון לתת את 

ההזדמנות לנחמה רונן. נחמה אישה מאוד מוערכת בעיני, ועל כל אחד מכן צריך לקחת על 

עצמו לחשוב האם זה נכון עבורו. 

גלדיס פליישר קרוב, חניאל: אני מבינה את המינוי של חיזקי סיבק במקום אלדד שלם. אך 

מדוע מתקיימת ההחלפה בה מבקשים לאייש את נחמה רונן במקום איציק יונגר?  

ד"ר גלית שאול: כהונתו של איציק יונגר הסתיימה. 

רינת זונשיין: הכהונה הסתיימה בספטמבר מכיוון שהארכה נגמרה. 

פלג שמיל, הדר עם: יש לי שאלה עבור שגיא בן יואב, שגיא הזכיר מס' דח"צים ביניהם 

דח"צ מכפר ויתקין. יסלח לי עופר אך אינני בטוח כי בחברה שאמורה להיות לטובת כלל 

עמק חפר רוצה לראות שני דח"צים מכפר ויתקין.  

רינת זונשיין: נחמה רונן היא מבית חירות ולא מכפר ויתקין. 

יצחק עזוז, אמץ: אני חושב כשמביאים הצעה לדיון, צריך להביא בפני המליאה לפחות 2-3 

מועמדים, להציג אותם ושלנו, כחברי מליאה, תהיה האפשרות לבחור מתוכם. 

ד"ר גלית שאול: זוהי בחירה שלי, אני מציעה אותה לכם כראשת מועצה. כמו כן, גם בנושא 

הוועדות אני מביאה את הרכב הועדות לאישורכם ואני זו המאשרת באופן סופי כראשת 

המועצה, האחריות היא עלי. זה בסדר להציע ולהסתייג אך בסוף ההחלטה היא שלי. 

 

האם יש מתנגדים?  יצחק עזוז מאמץ וגלדיס פליישר קרוב מחניאל. 

האם יש נמנעים? חנן אדרי מאחיטוב ובתיה רגב מכפר ידידיה. 

 

 החלטה:  מליאת המועצה מאשרת את מינוי נחמה רונן כחברה מקרב הציבור 

לדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ במקום עו"ד איציק יונגר. 

 

שרון דביר, כפר ויתקין: יש לי שאלה בקשר למינויים. האם אנחנו כנציגי ציבור יש עבורנו  

ביטוח בעת תביעתנו ע"י הציבור עקב החלטה שנבצע. במידה ויש ביטוח, הייתי שמח שהוא  

ישלח לכל חברי המליאה שנדע מהו הכיסוי ומהן המסגרות? 

רינת זונשיין: אנו נבדוק את הנושא ונשלח אליכם את המידע. 

ד"ר גלית שאול: צריך לזכור כי יש לנו אחריות אישית בכל מה שאנו עושים כנבחרי ציבור. 
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14. אישור נציגות ציבור בוועדת בחינה למכרזים לקבלת כ"א: עפרה עפגין-חדד, גורדון חן 

נעמי.  

המועמדות הנ"ל נמצאו מתאימות על פי הקריטריונים של משרד הפנים לכהן כנציגות 

ציבור בוועדת בחינה למכרזים לקבלת כ"א. 

מבקשים את אישור המליאה לנציגות: 

א. עפרה עפגין- חדד- תושבת כפר חוגלה. 

ב. גורדון חן נעמי- תושבת בית חירות. 

ד"ר גלית שאול: 

האם יש שאלות? אין שאלות. 

האם יש מתנגדים? אין מתנגדים. 

האם יש נמנעים? אין נמנעים. 

 

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את נציגות הציבור בוועדת בחינה למכרזים החלטה: 

לקבלת כ"א: עפרה עפגין-חדד, גורדון חן נעמי. 

 

ד"ר גלית שאול: זוהי ההזדמנות לומר לכל מי שרואה אותנו בשידור וגם כאן, במידה ויש 

מישהו רוצה לקחת על עצמו תפקיד כזה או אחר הוא יותר ממוזמן לפנות ולהציע את 

עצמו. התפקידים הינם בהתנדבות ואפשר לקחת חלק בעשייה הציבורית בעמק חפר. 

 

15. רשות ניקוז שרון – מינוי ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה כנציגת המועצה ברשות ניקוז 

שרון, במקום זאב הגלי ז"ל.  

 
רינת זונשיין: אנו מבקשים למנות את ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה כנציגת המועצה 

בראשות ניקוז שרון, במקום זאב הגלי ז"ל. 

בעתיד לבוא כוונתנו שגלית תהיה ראש רשות הניקוז. כרגע רני אידן, ראש המועצה היוצא, 

נשאר בתפקידו למשך 3 חודשים. רני אידן ילמד וינחה מקצועית את ד"ר גלית שאול עד 

שהיא תמונה כראש רשות הניקוז. לאחר מכן נמנה אדם נוסף כנציג במקום ד"ר גלית 

שאול. 

 

האם יש שאלות? אין שאלות. 

האם יש מתנגדים? אין מתנגדים. 
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האם יש נמנעים? אין נמנעים.  

 

מליאת המועצה החליטה פה אחד כי ד"ר גלית שאול תמונה כנציגת מועצה החלטה: 

ברשות ניקוז שרון. 

 

16. אישור מינויו של עו"ד חיזקי סיבק כנציג המועצה באיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה 

"שרון - כרמל", במקום אלדד שלם ובאיגוד ערים השרון הצפוני לתברואה ואיכות 

סביבה במקום ענת בן דרור.  

 

האם יש מתנגדים? אין מתנגדים. 

האם יש נמנעים? אין נמנעים. 

האם יש שאלות?  אין שאלות. 

 

מליאת המועצה החליטה פה אחד בדבר אישור מינויו של עו"ד חיזקי סיבק החלטה: 

כנציג המועצה באיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה "שרון - כרמל", במקום אלדד שלם 

ובאיגוד ערים השרון הצפוני לתברואה ואיכות סביבה במקום ענת בן דרור. 

 

 

17.  הגשת ערר לוועדת המשנה לעררים שליד המועצה הארצית לתכנון ובניה ע"י המועצה 

ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר – כנגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון 

ובניה מרכז מיום 22.10.18 לדחות את תכנית 409-0405407 "עח/1/29/131 יקב ויתקין".  

 

***ארמין אברמוביץ, מהנדס המועצה והוועדה המקומית לתכנון ובניה, מציג מצגת. 

***עופר כהן מכפר ויתקין, חבר האגודה, יוצא מהאולם. 

 

ארמין אברמוביץ: האם יש שאלות? 

רצון שרעבי, אלישיב: עבור מי ההליך שהוצג בפנינו? עבור אדם? חברה? ישוב? 

ארמין אברמוביץ: אחד מתפקידיה של הועדה המקומית היא לייצג מיזמים בתוך העמק, 

תהליכים סטטוטוריים מעבר לכך, אנו כמועצה רואים את התרומה שיש למרחב הזה 

לפיתוח אותו מרחב תכנון. גם אם מדובר במשקיעים חיצוניים ויש רבים כאלה. 

מרגלית יוכבד, כפר חיים: האם המלחמה הזאת ע"מ להגיש את הערר, במידה ויאושר, 

האם על סמך זה נוכל לעשות עוד מיזמים באזור נופי כמו זה? 
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ארמין אברמוביץ: כפי שציינתי, תחת תוכנית מסודרת, כוללנית אנו פועלים כדי שאפשר 

יהיה בצורה מסודרת ,באמצעות תוכנית, כן להקים מיזמים כאלה. 

אמנון שפיר, בית יצחק: ראשית אני מברך את הוועדה שרואה את הפרט ולא רק את 

הכלל, זוהי בדיוק האג'נדה של גלית, לפתח את המיזמים הפרטיים. 

מניסיוני זהו לא נושא שנתון רק לפתחה של עמק חפר, אני חושב שנושא זה צריך להגיע 

לפורום של מועצות אזוריות. 

לדניאלה פוסק יש את ההחלטות שלה, היא רוצה לראות אזוריי תעשיה מרוכזים של 

חקלאות ולא מוצאת פתרונות אלא נותנת רק סיסמא. 

ארמין אברמוביץ: היא דווקא הדמות החיונית במקרה זה. 

אמנון שפיר, בית יצחק: היא הדמות החיובית אך קיבלה "רגליים קרות". 

אני מכיר פרויקטים כאלה, בדיוק כמו אותן סוגיות שלדוגמא קיבלו לול ולאחר מכן הפכו 

אותו לבית אריזה לתוצרת חקלאית וכו'. ואז זה הגיע לבית משפט. 

לצערי אין פתרונות, אני חושב שצריך להגיש את הערר הזה ולהילחם עליו אבל זה צריך גם 

להעלותו בפורום של כל המועצות האזוריות כי זוהי גם בעייתן. 

הועדה המחוזית מכשילה תוכניות מתאר בעקבות הערערים האלה והיא לא מאפשרת 

בתוכניות המתאר להכניס מבנים תעשייתיים/ תיירותיים שמא הם יגזרו את הקופון ולא 

יאפשרו לוועדה המחוזית להחליט עבורן בוועדות המקומיות. 

על כן חייבים להגיש ערער זה. 

ארמין אברמוביץ: אני מסכים איתך, העלנו את הנושא זה הרי לא יקב בוטיק יחיד וברחבי 

הארץ יש רבים כאלו ולא נענעו, לא קיבלתי תשובה קונקרטית בנושא. 

אמנון שפיר, בית יצחק: יתרה מזאת הועדות האלה מבקשות לשלב את התעשייה זהו 

בתוך הנופים והן נכשלות. תילחמו על זה כי זה חשוב לעתיד העמק. 

עמוס חייקין, ביתן אהרון: האם המיקום קרוב לפסיי הרכבת? 

ארמין אברמוביץ: זה לא מגיע לאזור הרכבת. 

רן שכטר, גן יאשיה: האם אנו מוגבלים בזמן להגיש הערעור? 

ארמין אברמוביץ: כן, למעשה הגשנו את הערעור ע"מ לא להחמיץ את 30 היום שקיבלנו 

למענה אך היום אנו מבקשים זאת מכם את אישורכם באופן פורמאלי.. 

רן שכטר, גן יאשיה: מה המשמעות של זה לגבי יקבים אחרים בעמק? זה פרטני כל מקרה 

לגופו? או שיש לכך משמעות כוללנית? 

ארמין אברמוביץ: כרגע זה פרטני אבל בוודאי שאם נצליח יהיה בזה מן התקדים. כרגע אנו 

רוצים להסדיר נושא זה בצורה הנכונה דרך תוכנית בניין ערים שאנו נעשה באמצעות 

התוכנית הכוללנית. 
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העלתי במחוזי את השאלה מה האלטרנטיבה לפתרון בנושא זה? הרי שימוש חורג לא 

אישרתם, התוכנית נדחתה, אך אל קיבלתי תשובה.  

יעריב יערי, מעברות: אם הצלחתי להבין נכון אני מבין שהבעיה היא עם זה שהשטח זה 

הפך לאזור תעשיה. מדוע לא לחזור להצעה הקודמת? למה לא להגיד נפלה טעות בינינו לבין 

הועדה? 

ארמין אברמוביץ: לפני סעיף 9 שבו אנו תולים את העוגן של הערר אנו רוצים לחזור 

ולהדגיש יותר את החקלאות התיירותיות, עם זאת, הקושי פה האם ליקב ניתן לשוות אופי 

תיירותי בלבד, למרות שהיקב עצמו הוא חלק מאותו מעגל של מבקרים, אך יש לו אופי 

תעשייתי, השאלה מה גובר על מה? 

עו"ד חיזקי סיבק, אביחיל: אני מציע שלא ניכנס לרזולוציה של מציאת פתרונות חלופיים. 

הועדה של תיירות כפרית תדון בעניינים אלו. 

הבעיה פה עניין נקודתי ביחס לתהליך שהתקיים פה.  

הילה עיני, כפר הרא"ה: אם מלכתחילה אנשי היקב היו מגישים לך את התב"ע לוקחים 

על אזור תעשיה של גשר הצבים, היית מסכים? 

ארמין אברמוביץ: זאת לא היתה הגישה שלנו. 

הילה עיני, כפר הרא"ה:  אתה מבקש שאנחנו נתמוך על שטח שהוא על גבול נחל אלכסנדר 

וזה מבנה תעשייה לכל דבר. 

ארמין אברמוביץ: אני רוצה לחזור לאותה אג'נדה ראשונית שאיתה התחלנו והיא אופי 

תיירותי חקלאי. 

יעריב יערי, מעברות: זה לא כתוב החלטה, נוסח ההחלטה איננו מה שיבוצע בפועל. 

ארמין אברמוביץ: ההחלטה היא לאשר הגשת ערר, איך נעשה אותו ומה יהיו הטיעונים 

שלנו, רשום פה בפניכם. 

יעריב יערי, מעברות: כאשר אני לדוגמא יושב בוועדה הזו ויש נוסח כזה, אני לא אאשר 

אותו. 

ארמין אברמוביץ: הגשת ערר כוללת ספר שלם, מה שאני מציג פה זה האישור על עצם 

התהליך, לערור. 

יוסי בכרטן, בורגתה: אתה מבקש מאתנו להגיש את הערר, אך למה היזמים או בעלי היקב 

לא מגישים את הערר באופן פרטני. 

ארמין אברמוביץ: להם, אין את אותה זכות שיש לנו כוועדה מקומית וכמועצה להגיש את 

הערר ,כנראה שהם ילכו לעתירה אך אנו גם ממשים את זכותנו. 

שמיל פלג, הדר עם: באחד השקפים הוצגו חלוקת הכנסות המועצה. כולנו נסכים שיהיו 

כמה שיותר הכנסות לעמק ולא מבתי מגורים אלא מעסקים וכולנו רוצים לשלם כמה 

שפחות כבתי מגורים. כולנו רוצים שתהיה כמה שיותר תעסוקה בתוך העמק והתוכנית הזו  
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משרתת את הדברים האלה, היא מייצרת בין היתר הכנסות למועצה, לתושבי המועצה 

מתוך הנחה שלא יהיו עובדים מבחוץ, לכן זה לא משנה את העובדה כי התוכנית כרגע היא  

נקודתית, מה שרלוונטי זה שאנו בעמק צריכים לייצור כמה שיותר מקומות עבודה וכמה 

שיותר הכנסות למועצה, ולכן חלק מהשאלות של "למה לא עושים ככה או אחרת", אנו לא 

צריכים להיכנס אליהם. 

יש לנו את אנשי מקצוע מן השורה הראשונה, אנחנו לא צריכים לסביר איך לערור, אלא 

לאשר את הערר וזה מבחינתי מספיק לחלוטין. 

יצחק עזוז, אומץ: אני מסכים שצריך לקדם את הנושא התיירותי והעסקי בעמק חפר. אני 

מנתח את מה שקרה כאן, אני שואל את עצמי שבמידה ולא יקבל את הערר אתה צריך 

להרוס את מה שנבנה ואז למעשה מה שמטריד אותך, כנציג המועצה הוא נוצרו עובדות 

שאם הולכים נגדם זה יוצר בעיה. מצד שני אתה אמרת שאנחנו נדאג לשמור על כל 

הכללים, תהליכים וכו'. למעשה, המועצה הארצית, הרימה דגל אדום למועצה האזורית 

שאמרה "אתם לא הייתם שומרי סף כראוי, אתם הצגתם שינוי ייעודי שהביא את הנושא 

ממצב של תעשייה תיירותית לתעשייה. 

לכן, מה שמטריד אותי זה לא הערר אלא באיזה מידה אנחנו כמועצה ממלאים את 

תפקידנו בשמירה על קידום כלכלי וכו' ומצד שני שלא נהפוך לאזור תעשיה שלם. 

ד"ר גלית שאול: במדינת ישראל יש רשויות, יש דרכים לבקר אותם, יש מדיניות ויש 

אזונים ובלמים, יש פעולות של השלטון המבוקר לעיתים בוועדות ולעיתים בעררים 

ולעיתים בבג"ץ. 

אנחנו מחויבים לפעול לפי המדיניות שלנו, יכול להיות שאנו שוגים, אנו נגלה בהמשך. 

אנחנו רוצים לעודד את הפרנסה של עמק חפר והתיירות הכפרית וזו ההזדמנות שלנו 

לעשות את זה. כל תושב בעמק חפר ירצה שהמועצה תעמוד לצדו כאשר הנסיבות הן כאלו. 

אני חושבת שערכנו בנושא דיון מעמיק ,תודה הן על הביקורת והן על הדברים הטובים 

שאמרתם. 

אני רוצה שניגש לקבלת ההחלטה. 

האם יש מתנגדים? אין מתנגדים. 

האם יש נמנעים? הילה עיני מכפר הרא"ה  ויעריב יערי ממעברות. 

 

החלטה: לדעת מליאת המועצה והוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר החלטת 

הוועדה המחוזית מיום 22.10.18 לדחות את תכנית "עח/ 131/ 29/ 1- יקב ויתקין" הינה 

שגויה ובהתאם לזכות המוקנית למועצה ולוועדה המקומית יוגש ערר לוועדת המשנה 

לעררים שליד המועצה הארצית עפ"י הוראות סעיף 110)א()1( לחוק. 

 

***עופר כהן מכפר ויתקין שיצא, נכנס לאולם. 
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18. אישור שכר בכירים לעוזר ראשת המועצה – אלדד גוטלון. 

***אלדד גוטלון, עוזר ראש המועצה, יוצא מן האולם. 

רינת זונשיין: על פי צו המועצות, נוהל קבלת עובדים לעבודה, אשר תוקן במהלך שנת 

2014, ניתן לאפשר לראשת המועצה עוזר במשרת אמון וברמת שכר תחילי של 35% משכר 

בכירים. 

אבקשכם לאשר לאלדד גוטלון, עוזר ראשת המועצה, שכר בכירים של 35% החל מיום 

תחילת עבודתו, ה- 20.11.2018, כפי שמתאפשר מהנחיות משרד המשפטים.  

חלק מתפקידכם כמליאת המועצה הינה לאשר שכר. מנעד השכר נקבע ע"י משרד הפנים. 

לתפקידים שהם במשרות אמון עוזר ראש רשות הינה משרת אמון, מנעד השכר עומד על 

45%-35% משכר בכירים, שכר מנכ"ל שעומד על 32300 ₪ ברוטו. 

אתם נדרשים לאשר את השכר שלו ולא את המינוי עצמו, בהתאם לכללים של מדרש 

הפנים. 

האם יש שאלות? 

יצחק עזוז, אומץ: אני באופן עקרוני מתנגד למשרות אמון למרות שזה מאושר ע"פ חוק כי 

המשמעות של משרת אמון היא שמי שממנה את אותו עובד אמון אומר למעשה כי אינו 

סומך מספיק על המנגנון שיעשה את כל מה שאני צריך. 

כמו כן, בהקשר זה, יש טעם לפגם כי אלדד גוטלון היה העוזר של גלית במהלך הריצה 

לראשות המועצה.  

כל זמן שאלדד גוטלון היה עוזר שלה באופן פרטי, אין שום בעיה. כעת, הוא עוזר שלה 

בכספי ציבור- זאת הבעיה. 

ד"ר גלית שאול: חשוב לי שהשיח בינינו יהיה בצורה טובה, אני רוצה שבעמק חפר יהיה 

אפשר להגיד ביקורת. יצחק, אני מודה לך על ההערות. 

מדובר במשרת אמון, אני חושבת שלתפקיד כזה ראוי לקחת אדם שמאמינים בו.  

לא הכרתי את אלדד גוטלון לפני הליך הקמפיין לבחירות, אלדד הוא תושב העמק שרצה 

לקחת חלק מאוד פעיל במה שקורה בעמק ואני ראיתי שאני יכולה לסמוך עליו- זה מה 

שהחוק הגדיר לי כמשרת אמון. 

לכן, אני מכבדת את העשייה שלו ורוצה להמשיך ולרוץ ביחד איתו. 

רינת זונשיין: אני רוצה לחדד כי האישור הוא לא עבור אלדד גוטלון כאדם אלא גובה 

השכר. 

האם יש שאלות נוספות? אין שאלות. 

האם יש מתנגדים? יצחק עזוז, אומץ. 

האם יש נמנעים? אין נמנעים. 
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מליאת המועצה מאשרת את שכרו של אלדד גוטלון, ת.ז 303143630, עוזר ראשת החלטה: 

המועצה בשכר בכירים ,במנעד של 45%-35% כפי שמתאפשר מהנחיות משרד הפנים. 

 

ירון קומפול, בת חפר: דיברתם על נושא הוועדות. אני ממליץ לחברי המליאה, טרם 

הפגישה עם ד"ר גלית שאול, לעיין בספר "המדריך לנבחר". הספר מאוד ממצה ומומלץ 

מאוד.  

 

דברי סיכום, ד"ר גלית שאול: 

המליאה הזו רק הוכיחה כמה עבודה עומדת בפנינו. 

אנחנו פה ל-5 השנים הקרובות וזוהי הזדמנות לעשייה משותפת ולקחת את הדברים שאנו 

מאמינים בהם קדימה. 

אני רוצה להודות לראש המועצה הקודם רני אידן על עשייה של שנים.  אני חושבת ש-12 

שנים של שירות הציבור אינם מובנים מאליהם.  

אנשים שאלו אותי איך זה להיכנס למועצה ולתחום מוניציפלי והשבתי כי אני יכולה 

להיכנס לעמק חפר ולדעת שהכול פה יסתדר גם בלעדי, הרבה מאוד בזכות אנשי המקצוע 

שנמצאים פה ובכלל. 

במליאה הקודמת קרו הרבה דברים טובים וחברי המליאה בשנים הקודמות עשו עשייה 

טובה. 

העמק שלנו הוא עמק מצוין ואני רוצה לנצל את ההזדמנות לומר תודה לרני אידן ולסגנו 

אלדד שלם על העשייה. 

אני רוצה לומר תודה לעובדי המועצה, לרוית ברוך, מנהלת לשכת מנכ"ל ורנית נבון, מנהלת 

לשכת הסגנים שטרחו לערב זה. 

אני רוצה לומר לרינת זונשיין, מנכ"ל המועצה, תודה רבה על ההכנה לערב זה, ההיערכות 

לנושאי סדר היום והקמת ערב זה.  

אני רוצה להודות לכם שבאתם ונבחרתם. מי שמכיר אותי יודע שתמיד עסקתי בתחומים 

שנוגעים לעולם ההתנדבות – ההתנדבות אף פעם איננה מובנת מאליה ותמיד צריך להגיד 

תודה למי שמתנדב בעשייה לטובת האחרים, תודה לכם בהקשר זה. 

זאת היתה שנה מאוד מיוחדת והיא באמת מסתיימת ומתחילה בדרך שונה. 

אני רוצה להודות לאיש יקר, שלמה וייניש, שליווה אותי בתקופה האחרונה, לפעילים ולכל 

האנשים שהיו שותפים למהלך הזה. חשוב לי לומר תודה במסגרת הזו, כי הרבה אנשים 

בעמק הזה עשו עשייה חשובה, משמעותית ורצינית.  

אני רוצה להודות מאוד למשפחה שלי הפרטית ולמשפחתי המורחבת, היתה שנה לא קלה 

לכולנו, גם לילדים וגם לבן זוגי.  
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אני רוצה להודות לנוער שלנו וליובל, נציג הנוער, שנמצא פה. 

ולבסוף, אני רוצה להודות לתושבי עמק חפר שנתנו בי את האמון והפקידו בידי את הדבר 

הכי חשוב- העמק שלנו. 

 

תודה לכולכם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________                                               _____________________ 

רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה                                 ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה
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 ריכוז החלטות מליאת המועצה:

 

 החלטה נושא מס'

38 חברי המליאה הנוכחים בישיבה מסרו הצהרת אמונים בהתאם  .11 1  הצהרת אמונים של חברי המליאה

למתחייב בחוק. 

12.  2

 

י  

 

בחירת סגן וממלא מקום ראשת 

המועצה בשכר, עו"ד חיזקי סיבק

ואישור האצלת סמכויות לתחומ

אחריותו  

על בסיס המסמכים שהוצגו וההסברים שנמסרו, לרבות חוות 

הדעת שניתנו ע"י גזבר המועצה ויועמ"ש המועצה, מאושרת 

האצלת הסמכויות מראשת המועצה לחבר המועצה עו"ד חיזקי

סיבק כמפורט במכתבה של ראשת המועצה ומאושר המינוי של

חבר המועצה עו"ד חיזקי סיבק כמ"מ וסגן ראשת המועצה 

בשכר. בהתאם להוראות ולנהלים, החלטה זו תובא לאישור 

משרד הפנים. 

בחירת סגן ראשת המועצה בשכר, 3 

יריב יערי ואישור האצלת 

סמכויות לתחומי אחריותו 

 

 

 

על בסיס המסמכים שהוצגו וההסברים שנמסרו, לרבות חוות 

הדעת שניתנו ע"י גזבר המועצה ויועמ"ש המועצה, מאושרת 

האצלת הסמכויות מראשת המועצה לחבר המועצה יריב יערי 

כמפורט במכתבה של ראשת המועצה ומאושר המינוי של חבר

המועצה יריב יערי כסגן ראשת המועצה בשכר.

בהתאם להוראות ולנהלים, החלטה זו תובא לאישור משרד 

הפנים.

מליאת המועצה אישרה פה אחד את מורשי החתימה על מסמכי 4 

התחייבות כספית, להלן: 

אישור מורשי החתימה על מסמכי 

התחייבות כספית 

קבוצה א' – 

1. ראשת המועצה, גלית שאול - ת.ז. 024919698 

2. מ"מ וסגן ראשת המועצה, עו"ד חיזקי סיבק – ת.ז. 

 058767278

קבוצה ב' – 

 

 

1. גזבר המועצה, מנשה דוד - ת.ז. 5411276 

2. מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות, רו"ח שרית ראובן – ת.ז.

 .033787581

3. מנהל מח' השכר, אבינועם הררי, ת.ז. 05222084 – בנושאי

שכר בלבד. 

Dummy Text
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חתימת ראשת המועצה או חתימת מ"מ וסגן ראשת המועצה ביחד 

עם חתימת גזבר המועצה, בצירוף חותמת המועצה או שמה 

המוטבע ו/או המודפס של המועצה, יחייבו את המועצה לגבי 

התחייבויות ו/או הסכמים ו/או אישורים ו/או מסמכים בעלי 

התחייבות כספית כאמור לעיל, לרבות למול בנקים. 

חתימת ראשת המועצה או חתימת מ"מ וסגן ראשת המועצה ביחד 

עם חתימת מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות או חתימת מנהל מח' 

השכר )בנושאי שכר בלבד(, בצירוף חותמת המועצה או שמה 

המודפס או המוטבע יחייבו את המועצה לגבי התחייבות ו/או 

הסכמים ו/או אישורים ו/או מסמכים בעלי התחייבות כספית 

כאמור לעיל, לרבות, מול בנקים, עד לסך של 93,900 ₪. 

אישור האצלת סמכויות ראשת 5 

המועצה לחתימה על מסמכי 

התחייבות כספית חוזים ואישורי 

העברת זכויות למנכ"לית 

המועצה, רינת זונשיין.  

מליאת המועצה אישרה פה אחד  לאצול לרינת זונשיין, מזכיר/ 

מנכ"ל המועצה, ת.ז 029555661, את סמכויות ראשת המועצה 

לעניין חתימות על פקודות תשלום ומסמכים מסוימים וזאת 

בהתאם להוראות סעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות )כולל 

מועצות אזוריות( בהתאם לסעיף 34 א' לפקודת המועצות 

המקומיות )נוסח חדש(. 

מליאת המועצה אישרה פה אחד את חברי ועדת המכרזים, להלן: .13 6  מינוי חברי ועדת מכרזים 

1. עו"ד חיזקי סיבק – יו"ר ועדת מכרזים )אביחיל( 

2. שרון דביר – ממלא מקום יו"ר ועדת מכרזים )כפר 

ויתקין( 

3. עו"ד הדס מדליה )בארותיים( 

4. עו"ד שמיל פלג )הדר עם( 

5. אילנה גולן )בית יצחק( 

מליאת המועצה אישרה פה אחד את חברי ועדת משנה של הוועדה 7  .14

המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר, להלן:   

מינוי חברי ועדת משנה של הוועדה 

המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר

1. ד"ר גלית שאול – יו"ר ועדת משנה של הוועדה המקומית 

לתכנון ובנייה עמק חפר 

2. עו"ד חיזקי סיבק – ממלא מקום יו"ר ועדת משנה של הוועדה 

המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר – אביחיל 

3. מידד כלפון – בת חפר 

4. הילה עיני – כפר הרא"ה 

5. אמיר שילה – גח"א 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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6. רן שכטר – גן יאשיה 

7. עו"ד גלדיס פליישר קריב - חניאל 

8. יוכבד מרגלית – כפר חיים 

9. נטע אריאלי בן אור - העוגן 

10. ליאור פרץ – עין החורש 

11. אמנון שפיר – בית יצחק 

12. עופר כהן – כפר ויתקין 

13. מוטי בארי – בית חירות 

מליאת המועצה אישרה פה אחד כי מליאת המועצה תתכנס בימי 8 

רביעי, בשעה 19:00 באולם הישיבות הגדול. 

קביעת יום קבוע לישיבות מליאת 

המועצה – ימי רביעי בשבוע 

מליאת המועצה מאשרת מינויו של עו"ד חיזקי סיבק כחבר מקרב 9  .ד

נבחרי ציבור לדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר 

בע"מ במקום אלדד שלם. 

מינוי עו"ד חיזקי סיבק כחבר 

מקרב נבחרי הציבור לדירקטוריון 

החברה הכלכלית לפיתוח עמק 

חפר בע"מ במקום אלדד שלם 

מליאת המועצה מאשרת את מינוי נחמה רונן כחברה מקרב 10.ה

הציבור לדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ 

במקום עו"ד איציק יונגר. 

 מינוי נחמה רונן כחברה מקרב  

הציבור לדירקטוריון החברה 

הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ 

במקום עו"ד איציק יונגר 

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את נציגות הציבור בוועדת 11 

בחינה למכרזים לקבלת כ"א: עפרה עפגין-חדד, גורדון חן נעמי. 

 

אישור נציגות ציבור בוועדת 

בחינה למכרזים לקבלת כ"א: 

עפרה עפגין-חדד, גורדון חן נעמי

מליאת המועצה החליטה פה אחד כי ד"ר גלית שאול תמונה 12.1 4 

כנציגת מועצה ברשות ניקוז שרון. 

רשות ניקוז שרון – מינוי ד"ר גלית 

שאול, ראשת המועצה כנציגת 

המועצה ברשות ניקוז שרון, 

במקום זאב הגלי ז"ל 

 13

 

מליאת המועצה החליטה פה אחד בדבר אישור מינויו של עו"ד 

חיזקי סיבק כנציג המועצה באיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה 

"שרון - כרמל", במקום אלדד שלם ובאיגוד ערים השרון הצפוני 

לתברואה ואיכות סביבה במקום ענת בן דרור. 

אישור מינויו של עו"ד חיזקי 

סיבק כנציג המועצה באיגוד ערים

לשמירת איכות הסביבה "שרון - 

כרמל", במקום אלדד שלם 

ובאיגוד ערים השרון הצפוני 

לתברואה ואיכות סביבה במקום 

ענת בן דרור 
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לדעת מליאת המועצה והוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר 14 

החלטת הוועדה המחוזית מיום 22.10.18 לדחות את תכנית "עח/ 

131/ 29/ 1- יקב ויתקין" הינה שגויה ובהתאם לזכות המוקנית 

למועצה ולוועדה המקומית יוגש ערר לוועדת המשנה לעררים 

שליד המועצה הארצית עפ"י הוראות סעיף 110)א()1( לחוק. 

הגשת ערר לוועדת המשנה לעררים 

שליד המועצה הארצית לתכנון 

ובניה ע"י המועצה ו/או הוועדה 

המקומית לתכנון ובניה עמק חפר 

– כנגד החלטת הועדה המחוזית 

לתכנון ובניה מרכז מיום 22.10.18 

לדחות את תכנית 409-0405407 

"עח/1/29/131 יקב ויתקין" 

אישור שכר בכירים לעוזר ראשת 15 

המועצה – אלדד גוטלון 

מליאת המועצה מאשרת את שכרו של אלדד גוטלון, ת.ז 

303143630, עוזר ראשת המועצה בשכר בכירים, במנעד של -35%

45% כפי שמתאפשר מהנחיות משרד הפנים. 

 

 

 

______________________                                               _____________________ 

רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה                                 ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה
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