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 10/2019מס'   מליאהפרוטוקול דיון 

 מתאריך 17.7.19

 

יריב  יערי )יעריב(,  אדרי חנן, שערבי רצון, יוסי בכרטן, בר סלע יואב, בארי מוטי, גולן אילנה,  השתתפו

, ערבה נדב, שילה אמיר,  שכטר שפיר אמנון, חייקין עמוס, גייר דורון, ויצלבסקי גיא, כלפון מידד

רן, עו"ד שמיל פלג, גיסיס יואב, רו"ח וייס סתיו, ברי גדעון, רף אמיר, עו"ד גלדיס פליישר קרוב,  

אורי נאהרי, שוסטר ישי, הילה עיני, , עופר כהן, מרגלית יוכבד, רגב בתיה, פז רון, זיו טומי,  רון 

 קינן, כהן בר שירי, פאר אהובה , פורצלן פסח.

 מיכל אביחי, מאיר טודר, ד"ר יצחק עזוז, שרון דביר, נטע אראלי,  ויסבלום ליבנה טוביה. התנצלו

 מדליה הדס, , בן דוד אברהם, קומפל ירון , מרום רחל, ברונשטיין דותן. לא נכחו

 ד"ר גלית שאול . -ראשת המועצה בנוכחות

 סגן ראשת המועצה ומ"מ . -חיזקי סיבק

 סגן ראשת המועצה . -יעריב יערי

 סגן ראשת המועצה.  -גיא ויצ'לובסקי

 עמית בן צבי. -מנכ"ל המועצה

 מנשה דוד . -גזבר המועצה

 עידית נס ויסמן. -מבקרת המועצה

 ע. ראשת המועצה. -אלדד גוטלון

 שגיא בן יואב.–סמנכ"ל חכ"ל  

 לירז קופר . -סגנית גזבר המועצה

 עו"ד אורן חייקין  משקיף

 :סדר היום
 

 . דיווחי ראשת המועצה .1

 . 4 – 1)מצ"ב( עמ'  09/19מליאה מספר  אישור פרוטוקול .2

 .5)מצ"ב( עמ'  תב"רים .3

 , מציג: רו"ח מוטי חן.הצגת עקרונות לתכנית התייעלות .4

 – 6מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה )מצ"ב( עמ' , 2019הצעה לעדכון תקציב המועצה לשנת  .5

14 . 

 .18 – 15מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה )מצ"ב( עמ'  אישור קבלת הלוואת פיתוח, .6

 . 29 – 19, מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה )מצ"ב( עמ' 1/19דוח רבעוני  .7

מציג: אישור פתיחת חשבונות בבנק הפועלים, לביה"ס  "שורשים" )חשבון הורים וחשבון בית הספר(,   .8

 .  31 – 30מנשה דוד, גזבר המועצה )מצ"ב( עמ' 
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, מציג: שגיא בן 2019 –הצעת נוסח חוק עזר לעמק חפר )העמדת רכב וחנייתו(, התשע"ט  .9

 .  43 – 32מ' יואב, סמנכ"ל פיתוח עסקי כלכלית עמק חפר )מצ"ב( ע

ויסמן, מבקרת המועצה -, מציגה: ד"ר עדית נסאישור מינוי חברי ועדת ביקורת של ועדים מקומיים .10

 .44)מצ"ב( עמ' 

מינוי נציג ציבור, מר אלי שוורצר כנציג ציבור נוסף בוועדה  סטטוטורית לאיכות הסביבה,  .11

 . 45מציג: עו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל. )מצ"ב( עמ' 

, מציג: עו"ד עמית בן צבי, כמ"מ מקום לראשת המועצה, ד"ר גלית שאול בחודש אוגוסטאישור יעריב  .12

 מנכ"ל.

 

 19:00בשעה:  נפתחההישיבה 

 

 אישור פרוטוקול:. 1

 מבקש לפתוח את הדיון. : עמית

 : החלטההצעת 

 .9/19המועצה מאשרת פרוטוקול מס'  תמליא

 אין :יםמתנגד

 נמענים: אין 

 פה אחד.בהצעת ההחלטה התקבלה 

 

 הצעת עקרונות לתכנית התייעלות :  .2

לת עקרונות לצמצום פערים הכול לאישור התייעלות מציג תוכנית :  , רו"חמוטי חן
 בקרה תקציבית כדי שנוכל לעמוד ביעדי התוכנית. תקציביים ובנוסף 

  .: מודה למוטי חןעמית 

 

 : 2019לשנת הצעה לעדכון תקציב המועצה . 3

ההצעה לעדכון התקציב נשלחה . 2019מציג הצעה לעדכון תקציב המועצה לשנת  :מנשה 
 לאחר שנדונה ואושרה ע"י הנהלת המועצה. לחברי המליאה

אנחנו רוצים לתת שירות טוב יש לנו תוכנית ארוכת טווח על מנת לייצר חיסכון.  :גלית
 .חינוךחומים רבים לרבות תלתושבים ב ואיכותי

 : החלטההצעת 

 . (2019) עדכון תקציב המועצה לשנת אלפיים ותשע עשרההמועצה מאשרת  תמליא

 אין :יםמתנגד

 נמענים: אין 

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה 
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 תב"רים: . 4

 .מציג ומסביר את טבלת התב"רים מנשה : 

 :  הצעת החלטה

 , כפי שהוצגו בפני חברי17.7.19המופיעים בטבלה מיום  המועצה מאשרת תב"רים מליאת
 המליאה .

 .אין :יםמתנגד

  .נמענים: אין

 בפה אחד .הצעת ההחלטה התקבלה 

 

 : 1/19דוח רבעוני  .5

 .1/19מציג ומסביר דוח רבעוני מנשה: 

 :  הצעת החלטה

 כפי שהוצג בפני חברי המליאה. 1/2019צה מאשרת דוח רבעוני מליאת המוע

 אין. :יםמתנגד

  .נמענים: אין

 בפה אחד .הצעת ההחלטה התקבלה 

 

 אישור קבלת הלוואת פיתוח : . 6

בסך עשרים מיליון שקלים ואת זהות  הלוואת הפיתוחמטרות מציג ומסביר את  מנשה :

 בנק מוניציפל או בנק פועלים. -ויםהבנקים המלו .הבנקים המלווים וכן את תנאי ההלוואה

הלוואות  וחמישה מיליון מבנק הפועלים. בנק מוניציפללקחת חמישה מיליון  מ הכוונה,

 .יםלחמש עשרה שנ

 :  הצעת החלטה

קבלת הלוואת פיתוח בסך עשרים מיליון ₪ מבנק מוניציפל או  מליאת המועצה מאשרת 
 נק יורה.במבנק הפועלים ולחתום על כל המסמכים כפי שה

 אין. :יםמתנגד

  .נמענים: אין

 בפה אחד .הצעת ההחלטה התקבלה 

 

 :2019- הצעת נוסח חוק עזר לעמק חפר )העמדת רכב וחנייתו(, התשע"ט .7

 

. מסביר את הרציונאל שבחוק ואת הכלים חוק העזרהרקע לתיקון ועדכון מציג את   שגיא:

 משרד הפנים.אישור גביית דמי החנייה כפוף לאישור  האכפתיים שהחוק ייתן למועצה.
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עמק מועצת    .לוקח הרבה זמןחוק עזר    : צריך לקחת בחשבון שתהליך שך גיבוש ואישור  גלית

  . על אף השימוש בתשתיות החנייה אינה עולה כסףן אנשים ברחבי העמק. חפר מארחת המו

 הצעת החלטה:

 מליאת המועצה מאשרת, הצעת נוסח חוק עזר לעמק חפר )העמדת רכב וחנייתו( התשע"ט, 

2019 

 אין :יםמתנגד

 אין  נמענים:

 בפה אחד. הצעת ההחלטה התקבלה 

 

הפועלים, לביה"ס "שורשים" )חשבון הורים אישור פתיחת חשבונות בבנק    .8
 :   (וחשבון בית הספר 

 

  .נקמסביר את הרציונאל בפתיחת שני חשבונות ב :מנשה

 :הצעת החלטה 

מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בבנק הפועלים לבית ספר שורשים )חשבון הורים 

 וחשבון בית הספר(.

 .אין :יםמתנגד

 .איןנמענים: 

 .בפה אחד הצעת ההחלטה התקבלה 

 

 :יקורת של ועדים מקומייםי ועדת באישור מינוי חבר .9

 

 במינוי ועדת ביקורת של ועדים מקומיים.את הרציונאל  המסביר: ד"ר עידית נס 

 הצעת החלטה:

וועדת ביקורת של הוועדים המקומיים אביחיל, ביתן  ימינוי חברמליאת המועצה מאשרת 

 אהרון, חבצלת השרון, חיבת ציון, כפר חיים, כפר מונש, גבעת חיים איחוד והעוגן.

 אין. :יםמתנגד

 אין.נמענים: 

 .בפה אחד הצעת ההחלטה התקבלה 
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כנציג ציבור נוסף בוועדה סטטוטורית  מינוי נציג ציבור מר אלי שוורצר. 10
 לאיכות הסביבה : 

 
צה הקימה המועצו העיריות מחייב את המועצה להקים ועדה לאיכות סביבה. בעבר : עמית

נציגי ציבור שאחד  2וועדה ואף איישה את חבריה. על פי הוראות הצו, על הוועדה לכלול 

ל ידי איכות סביבה ובאין ארגון מקומי עמהם אמור להיות ממונה על ידי ארגון מקומי ל

הוצגה בפני חברי  הודעת הארגון הארצי על המלצתו לאשר את נציג הציבורארגון ארצי. 

 .המליאה

 
 הצעת החלטה:

 
כנציג ציבור נוסף בוועדה   מאשרת מינוי נציג ציבור, מר אלי שוורצרהמועצה  מליאת

 סטטוטורית לאיכות הסביבה.

 .אין :יםמתנגד

 .איןנמענים: 

 אושרה בפה אחד הצעת ההחלטה 

 

ועד   1- מינוי יעריב כמ"מ מקום לראשת המועצה, ד"ר גלית שאול החל מה.11
 לחודש אוגוסט: 14-ל

מבקש את אישור ההנהלה לאשר את יעריב המכהן כסגן ראשת המועצה כממלא עמית: 

מקום ראשת המועצה. בראשית חודש אוגוסט הן גלית והן חיזקי המכהן כממלא מקום ישהו 

 בחו"ל ועל כן נדרש למנות את יעריב כממלא מקום לתקופה זו.

 הצעת החלטה:

יעריב כמ"מ מקום לראשת ל המועצה  מאשרת האצלת סמכויות ראשת המועצה מליאת 

של  לחודש אוגוסט כולל האצלת סמכויות 14-ועד ל 1-המועצה, ד"ר גלית שאול החל מה

  ראשת המועצה המוקנות לה על פי חוק ובהתאם ליעוץ משפטי שיתקבל. 

 אין מתנגד:

 איןנמענים: 

 .בפה אחד  הצעת ההחלטה אושרה

 

 :2018הכלכלית לשנת  אישור דוחות כספיים של החברה .12

 .ומסביר את מאזן דוחות כספיים )רווח והפסד( של החברה הכלכלית מציג  :אלון

 הצעת החלטה:

  . 2018מאשרת את הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לשנת מליאת  המועצה 

 אין מתנגד:

 איןנמענים: 
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 .בפה אחד  הצעת ההחלטה אושרה

 

 דיווחי ראשת המועצה:

 מדווחת למליאה בנושאים הבאים:גלית 

 תוכנית קווי לילה עבור בני הנוער של העמק. .א

 סקר תחבורה. .ב

 גרסת מגזין חדשה של עיתון עלי חפר. .ג

 ציון חמש עשרה שנה לאסון אוטובוס בצומת בית ליד.   .ד

מנהלת  נכנסה במקומהיוצאת לגמלאות ו ,איסיהודית מנהלת מחלקת גני הילדים,  .ה
 .דפנה שגיאחדשה הגב' 

 הבדיקה עדיין נמשכת. –מנהל המרכז הקהילתי  .ו

 הבדיקה נמשכת .  -מנהל בית ספר רופין

 התחדשות צוותי בית החולים הלל יפה. .ז

 ביקור מנהלת מחוז רמ"י במועצה .  .ח

 

 .22:20 הישיבה ננעלה בשעה:
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 ריכוז החלטות מליאת  המועצה, מתאריך ה-  17.7.19: 

 

 החלטה נושא מס'

 .09/2019מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול המליאה מס'  09/19אישור פרוטוקול מליאה מספר  1

 

הצעה לעדכון תקציב המועצה לשנת  2

2019. 

 

 .2019מליאת המועצה מאשרת עדכון תקציב המועצה לשנת  

כפי שהוצג בפני חברי  1/19מאשרת דוח רבעוני מליאת המועצה  1/19דוח רבעוני  3

 המליאה.

 תב"רים  4
מליאת המועצה מאשרת פה אחד התב"רים המופיעים בטבלה מיום 

 , כפי שהוצגו בפני חברה המליאה. 17.7.19
 

מלש"ח  20 מליאת המועצה מאשרת קבלת הלוואת פיתוח בסך של אישור קבלת הלוואת פיתוח 5

ומבנק הפועלים ולחתום על כל המסמכים כפי שהבנק  מבנק מוניצפל

 יורה כולל שיעבוד הכנסות בגובה ההלוואה.

חוק עזר לעמק חפר )העמדת רכב  6

 .2019וחנייתו( התשע"ט, 
את הנוסח חוק עזר לעמק חפר מליאת המועצה מאשרת פה אחד  

 .2019)העמדת רכב וחנייתו( התשע"ט, 

 

אישור פתיחת חשבונות בבנק הפועלים,  7

לביה"ס  "שורשים" )חשבון הורים 

 (.וחשבון בית הספר

בבנק הפועלים, לביה"ס  מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבונות 

 .("שורשים" )חשבון הורים וחשבון בית הספר

מינוי חברי ועדת ביקורת של אישור  8

 ועדים מקומיים.
 -מליאת המועצה מאשרת מינוי חברי ועדת ביקורת של ועדים מקומיים

פר ידידה, כפר  ת השרון, חיבת ציון, כפר חיים, כ ביתן אהרון, חבצל

 מונאש, גח"א והעוגן.

מינוי נציג ציבור, מר אלי שוורצר כנציג  9

ת ציבור נוסף בוועדה סטטוטורית לאיכו

 הסביבה

מליאת המועצה מאשרת מינוי נציג ציבור, מר אלי שוורצר כנציג ציבור 

 נוסף בוועדה )סטטוטורית( לאיכות הסביבה .

האצלת סמכויות ומינוי זמני ליעריב,  10

המועצה, ד"ר גלית  כמ"מ מקום ראשת

לחודש  14-ועד ל 1-שאול החל מה

 אוגוסט 

מליאת המועצה מאשרת האצלת סמכויות ראשת המועצה ליעריב ומינוי 

 14-ועד ל  1-כמ"מ מקום זמני לראשת המועצה, ד"ר גלית שאול החל מה

 בחודש אוגוסט. 

      

      ________________________          _______________________ 

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


