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 22\2020פרוטוקול דיון מליאה מס' 

 19.8.20-ה מתאריך

 

 

השתתפו 

 )מרחוק( 

 
 
 
 

בי רצון, מדליה הדס, בכרטן ערישראל יוסי, אדרי חנן, שגיא ויצלבסקי, חיזקי סיבק, יעריב יערי, 

שפיר אמנון, חייקין  גולן אילנה, בארי  מוטי, בן דוד אברהם,אביחי מיכל, יוסי, בר סלע יואב, 

שכטר רן, פלג  גייר דורון, קומפל ירון, שילה אמיר, מרום רחל, ,טוביה הסבלום ליבנויעמוס, 

ברי גדעון, רף אמיר, פליישר קרוב גלדיס, נאהרי , סתיו וייס, נטע אראליהנפלינג יצחק, שמיל, 

, ישי, עיני הילה, כהן עופר, מרגלית יוכבד, רגב בתיה, פז רון, זיו טומי, פאר אהובהאורי, שוסטר 

 מידד כלפון, גיא זווילי אברהם

 , דביר שרון התנצלו

 , טודר מאירערבה נדב, בורנשטיין דותן לא נכחו

 ד"ר גלית שאול . -ראשת המועצה בנוכחות

 סגן ראשת המועצה ומ"מ . -חיזקי סיבק

 סגן ראשת המועצה . -יעריב יערי

 מנכ"ל המועצה. -עמית בן צבי

 גזברית המועצה.  -אלגרנדגורן לין 

 ע. ראשת המועצה. –אלדד גוטלון 

 ע. מנכ"ל המועצה. –מורן בן דרור 

 מנכ"ל כלכלית. –אלון היימן 

 סמנכ"ל כלכלית. -שגיא בן יואב

 סגנית גזברית  -לירז קופר

 

 משקיף 

 )מרחוק( 

 אורן חייקין 

 

  :סדר יום
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בית ספר הרא"ל ובית ספר שורשים, מציגה:  –מורשי חתימה בחשבון הבנק  –.שינויים/עדכונים 8

 גורן לין אלרגנד, גזברית המועצה.

הפעלת מגרשי חניה, ביצוע עבודות גרירה,  -בע"מ  92.הגדלת היקף התקשרות עם חברת מלאון 9

מציגים: עמית בן צבי,  3/14מס' מכרז –גבייה, אכיפה של דוחות חנייה ותחזוקת מערכת התמרור 

 מנכ"ל, גורן לין אלרגנד, גזברית.

 

19:07הישיבה נפתחה בשעה :   

 

 מהלך הישיבה

 

כפי שניתנה הודעה לחברי  לפתוח את הדיון. ומבקש מברך את הנוכחים  בן צבי, מנכ"ל: עמית

ראשת המועצה המליאה, סגן ראשת המועצה, עו"ד גיא ויצ'לבסקי, ביקש לסיים את תפקידו כסגן 

ואת חברותו כנציג בת חפר במליאה. אני מצר על החלטתו של גיא, אך מכבד אותה ומאחל לו הצלחה 

בודת המועצה וחותמו ניכר בתחומיםרבה בהמשך דרכו. גיא תרם תרומה משמעותית ואיכותית לע  

 עליהם היה אחראי. אבקש לאפשר לגיא לשאת דברי פרידה לחברי המליאה.

 

עיקר  את סוקר ומודה על ההזדמנות להיפרד מחברי המליאה. מברך את הנוכחים לבסקי:'גיא ויצ

 פעולותיו בתחום הספורט ובהקמת קרן עמק חפר. מודה לראשת המועצה, לסגנים, למנכ"ל ולחברי 

 המליאה על שיתוף הפעולה ועל האמון שניתן בו. מאחל המשך עשייה והצלחה.

 

בתפקידו כסגן ראשת המועצה לעמק  הרבה לגיא על תרומתומודה  גלית שאול, ראשת המועצה:

. במיוחד בנושאים עליהם היה מופקד. מודה על שיתוף הפעולה במטבחון, בהנהלה ובמליאה

.מאחלת לגיא הצלחה רבה  

 

 1. עדכוני ראשת המועצה מעדכנת בנושאים הבאים:

.א. התנהלות המועצה מול אתגרי הקורונה במועצה האזורית עמק חפר  

פתיחת שנת הלימודים. עדכון אודות ב.   

ההדבקה.שיעורי על מנת לצמצם את  ,הסברה ואכיפה בעמק פעולותג.   

ביקור שר החינוך יואב גלנט.דיווח על ד.   

מעורבות המועצה מול גורמי  – התפר יליישוב בלתי חוקיםהשוהים היקף כניסת ההתגברות ה. 

 המדינה, עיבוי הביטחון. 

בנושא הסקייט פארק בכפר ויתקין. מעדכנת, כי התרומה תרומה ו. עדכון אודות דיווח קודם בעניין 

אינה מותנית בהסדרת הנושא המשפטי מול התובעים. ₪  75,000בסך   

.א"גחמ  פטרקובסקירונן  –רכז חקלאות  ז. מינוי  
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. חילופי סטודנטים לשם למידת חקלאות.ח  

לסיוע לתושבי העמק  תפועלים במסגרת קרן ייעודי. אגף הרווחה בשיתוף המועצה הדתית ט

 ובמיוחד לאוכלוסיות שנפגעו ממציאות הקורונה.

חפר. " לקידום נשות עסקים בעמקבית הראשונותהקמת  " – . עידוד העסקים בעמק חפרי  

פיתוח התיירות הכפרית.. יא  

אשר מתוקצבת על ידי  בזמן הקרוב מתחילים עבודות שיקום המצוקים –. חופי הים בעמק יב

. המדינה  

"קדם".בבריכת תרבות )מופעים( אירועי  2. שבוע הבא יערכו יג  

 

 2. הצהרת אמונים של נציג הישוב אמץ, מר יוסי ישראל. מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל.

 

חבר מליאה הנכנס מהישוב אמץ, יוסי ישראל ומאחל לו שירות פורה  מברך את עמית בן צבי, מנכ"ל: 

 ומיטבי כחבר מליאה. על פי הנוהג, החבר הנכס מתבקש להצהיר אמונים:

 

  "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  -, אמץיוסי ישראל 

.במועצה"      

 

 3.אישור פרוטוקול מליאה 20/2020:

  . 20/20 פרוטוקול המליאה מבקש לאשר: בן צבי, מנכ"ל עמית

 

 הצעת החלטה: 

.20/20מס'  המליאה המועצה מאשרת פרוטוקול מליאת  

 

.מתנגדים: אין  

.: אין עיםננמ  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

 4.אישור פרוטוקול מליאה 21/2020:

.  21/20מס'  פרוטוקול המליאהמבקש לאשר : בן צבי, מנכ"ל עמית  

 

 הצעת החלטה: 

.21/20מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מס'   

 

.מתנגדים: אין  

.עים: אין ננמ  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.
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5. הצגת פרויקט "בקרוב אצלנו" - עידוד הקמת עסקים קטנים בישובים ובמרחב 

 הכפרי, מציג: שגיא בן יואב, סמנכ"ל פיתוח עסקי כלכלית עמק חפר.

 

ויקט לעידוד העסקים הקטנים בעמק ומבקש את מסביר ומציג את הפרשגיא בן יואב, סמנכ"ל: 

 שיתוף הפעולה של חברי המליאה.

 

 6. הצגה ועדכון תקציב המועצה 2020, מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית המועצה .

 

גורן לין אלרגנד, גזברית: מציגה בפני חברי המליאה את התקציב המעודכן לשנת הכספים 2020. 

מרחיבה באשר לסוגיות מהותיות או סעיפים בהם היה שינוי ממשי. עדכון תקציב המועצה, נכון 

 לנקודת הזמן הזאת ובעיקר בשל השלכות משבר הקורונה, מציג קיטון בהכנסות של המועצה וגידול 

 בהוצאות המועצה. הגזברית משיבה לשאלות חברי המליאה.

 

 הצעת החלטה:

., כפי שהוצג ע"י גזברית המועצה2020מליאת המועצה מאשרת עדכון תקציב   

 

. )נציג גח"א( אמיר שילה: מתנגד  

.עים: אין ננמ  

רוב קולות.הצעת ההחלטה התקבלה ב  

 

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

 

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

 

 הצעת החלטה:

ת המועצה מאשרת את התב"רים כדלהלן:מליא  

 עדכון תב"רים-

שלב א -בינוי כיתות ביה"ס שפרירים א'-831  

פיתוח חצר ביה"ס יצחק-967  

שיקום צנרת מים ואספקת מים בבחן-973  

שיפוצים ומבנים יבילים במוסדות חינוך-986  

 

 תברים חדשים-

הנגשה אקוסטית גן רימון-995  
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הנגשה אקוסטית כיתות ביה"ס קדם-996  

הצטיידות מוסדות חינוך-999  

פיתוח בתי עלמין בישובים -1000  

עבודות פיתוח ביישובים-1001  

תשפ"ב פרויקט חינוך בנושא סביבה תש"פ, תשפ"א, -1002  

מכשירי קשר -1003  

שיפוץ תשתיות מים-1004  

פרויקטים מניבים-1005  

 

.מתנגדים: אין  

.עים: אין ננמ  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

 8. אישור חברי ועדת ערר, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה

לענייני  חברי ועדת עררבחירת ל םמסביר ומציג את הקריטריוני :עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה

בשל העובדה, כי ניתן היה להבין, מתוכן מציין, כי המועצה יצאה בקול קורא נוסף,  .ארנונה כללית

ולא כך הוא.  תנאי  –הקול קורא הקודם, כאילו תנאי סף לחברות הוועדה הוא היות המועמד עו"ד 

חברות  2-מציג הרכב מומלץ של יו"ר וזה תקף רק לתפקיד יו"ר הוועדה ולא לתפקיד חבר/ת וועדה. 

וך התושבים שהגישו מועמדות לתפקידים בהתאם לקול הקורא. קורות החיים של וועדה מת

 המומלצים הוצגו בפני חברי המליאה. 

 

 הצעת החלטה:

 מליאת המועצה מאשרת את מינוי חברי ועדת ערר, כדלקמן: 

עו"ד ארז אוריון -יו"ר הועדה  

רו"ח עידית תנ"ך  -חברת ועדה  

עו"ד אדר אלוני חנן -חברת ועדה  

, בנושא מינוי חברי וועדת ערר לארנונה 20.5.20 החלטה זו מבטלת את החלטת המליאה מיום

 כללית. 

 

.מתנגדים: אין  

.עים: אין ננמ  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.
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9. שינויים/עדכונים – מורשי חתימה בחשבון הבנק – בית ספר הרא"ל ובית ספר 

 שורשים מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית המועצה.

 מפרטת את הצורך בהחלפת זהות בעלי זכות חתימה ואת זהות :הגורן לין אלרגנד, גזברית המועצ

החדשים. את מורשי החתימה  

 

 הצעת החלטה:

, במקום יו"ר וועד בית ספר הרא"ל מליאת המועצה מאשרת החלפת מורשי חתימה בחשבון ההורים

031874761תבוא הגב' קרן קופלוביץ ת.ז  040463788ההורים היוצא, ירון דרמר ת.ז   

 

.מתנגדים: אין  

.עים: אין ננמ  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

 הצעת החלטה:

מליאת המועצה מאשרת החלפת מורשי חתימה בחשבון ההורים בביה"ס שורשים , במקום יו"ר 

ת.ז  ברלביבוא היו"ר החדש עופר  036248383עמותת ההורים היוצאת, טל קפלינסקי ת.ז 

029686433  

תבוא המנהלת החדשה ד"ר גלית יוסף ת.ז  031725963תום גלעדי ת.ז  במקום מנהל ביה"ס הקודם, 

תבוא המזכירה נטע קליין  032168726נית הקודמת לי רוזנצויג גדיש ת.ז ובמקום המנהל 027941251

.039646591ת.ז   

 

.מתנגדים: אין  

.עים: אין ננמ  

בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה   

  

10. הגדלת היקף התקשרות עם חברת מלאון 92 בע"מ -הפעלת מגרשי חניה, ביצוע 

עבודות גרירה, גבייה, אכיפה של דוחות חנייה ותחזוקת מערכת התמרור – מכרז 

 מס' 3/14 מציגים: עמית בן צבי, מנכ"ל, גורן לין אלרגנד, גזברית.

 

הצורך בהגדלת היקף המכרז, את השלב בו מצוי מסבירה את : הגורן לין אלרגנד, גזברית המועצ

  .50%-ת סמכות המליאה לאשר הגדלת המכרז בתהליך פרסום מכרז חדש וא
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 הצעת החלטה:

בע"מ בנושא הפעלת מגרשי  92מליאת המועצה מאשרת הגדלת היקף התקשרות עם חברת מלאון 

של  היקף ב חניה, ביצוע עבודות גרירה, גבייה, אכיפה של דוחות חנייה ותחזוקת מערכת התמרור 

.מהיקף המכרז המקורי %50  

 

.מתנגדים: אין  

.עים: אין ננמ  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

 

מכובד ונועל הישיבה.המועצה מודה לכל המשתתפים על קיום דיון ענייני ו"ל מנכ  

 

21:40הישיבה ננעלה בשעה :   
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 ריכוז החלטות מליאת המועצה, מתאריך ה-19.8.20:

 

 החלטה נושא מס'

 20/20מספר  מליאהאישור פרוטוקול  .1

 

 20/20מס'  המליאהפרוטוקול פה אחד  מליאת המועצה מאשרת

 

 21/20מס'  המליאהפרוטוקול פה אחד  מליאת המועצה מאשרת 21/20אישור פרוטוקול מליאה  מספר  .2

 

, כפי שהוצג ע"י 2020עדכון תקציב ברוב קולות מליאת המועצה מאשרת  2020הצגה ועדכון תקציב המועצה  .3

 גזברית המועצה.

4.  

 אישור תב"רים

 

 את התב"רים כדלהלן: פה אחד  ת המועצה מאשרתמליא

 -עדכון תב"רים

 שלב א -בינוי כיתות ביה"ס שפרירים א'-831

 פיתוח חצר ביה"ס יצחק-967

 שיקום צנרת מים ואספקת מים בבחן-973

 שיפוצים ומבנים יבילים במוסדות חינוך-986

 -תברים חדשים

 הנגשה אקוסטית גן רימון-995

 הנגשה אקוסטית כיתות ביה"ס קדם-996

 הצטיידות מוסדות חינוך-999

 פיתוח בתי עלמין בישובים -1000

 עבודות פיתוח ביישובים-1001

 תשפ"ב פרויקט חינוך בנושא סביבה תש"פ, תשפ"א, -1002

 מכשירי קשר -1003

 שיפוץ תשתיות מים-1004

 פרויקטים מניבים-1005

 

 את מינוי חברי ועדת ערר, כדלקמן:  פה אחד  מליאת המועצה מאשרת אישור חברי ועדת ערר .5

 עו"ד ארז אוריון -יו"ר הועדה

 רו"ח עידית תנ"ך  -חברת ועדה

 עו"ד אדר אלוני חנן -חברת ועדה

, בנושא מינוי חברי 20.5.20החלטה זו מבטלת את החלטת המליאה מיום 

 וועדת ערר לארנונה כללית.



 

המועצה לשכת מנכ"ל  

9 

 

מורשי חתימה  –שינויים/עדכונים  .6

ית ספר הרא"ל ובית ב –בחשבון הבנק 

 ספר שורשים

החלפת מורשי חתימה  פה אחד  מליאת המועצה מאשרת .1

, במקום יו"ר וועד ההורים בית ספר הרא"ל בחשבון ההורים

תבוא הגב' קרן קופלוביץ ת.ז  040463788היוצא, ירון דרמר ת.ז 

031874761. 

מליאת המועצה מאשרת החלפת מורשי חתימה בחשבון  .2

ההורים בביה"ס שורשים , במקום יו"ר עמותת ההורים 

יבוא היו"ר החדש עופר  036248383היוצאת, טל קפלינסקי ת.ז 

  029686433ברלב ת.ז 

תבוא  031725963במקום מנהל ביה"ס הקודם , תום גלעדי ת.ז 

ובמקום  027941251המנהלת החדשה ד"ר גלית יוסף ת.ז 

תבוא  032168726המנהלנית הקודמת לי רוזנצויג גדיש ת.ז 

 .039646591המזכירה נטע קליין ת.ז 

 

 

 

הגדלת היקף התקשרות עם חברת מלאון  .7

הפעלת מגרשי חניה, ביצוע -בע"מ  92

עבודות גרירה, גבייה, אכיפה של דוחות 

מכרז  –חנייה ותחזוקת מערכת התמרור 

 3/14מס' 

הגדלת היקף התקשרות עם פה אחד  המועצה מאשרתמליאת 

בע"מ בנושא הפעלת מגרשי חניה, ביצוע עבודות  92חברת מלאון 

גרירה, גבייה, אכיפה של דוחות חנייה ותחזוקת מערכת 

 .מהיקף המכרז המקורי 50%התמרור  בערך של 

 

 

 

 

 

 

 ________________________      ________________________ 

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


