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 18קדנציה מס' 

 2פרוטוקול דיון מליאה מס' 

 26.12.2018  -ה מתאריך

ד"ר גלית שאול, עו"ד חיזקי סיבק, עו"ד גיא ויצלבסקי, יריב יעריב )יעריב(, ד"ר עזוז יצחק,   השתתפו

רו"ח סתיו וייס, עו"ד שמיל פלג, אדרי חנן,  יוסי בכרטן, יואב בר סלע, מיכל אביחי גאון, מוטי 

ערבה, רחל בארי,  אמנון שפיר, טוביה ויסבלום ליבנה, דורון גייר, מידד כלפון, ירון קומפל, נדב 

מרום, רן שכטר, יואב גיסיס, אריאלי נטע, מאיר טודר, גדעון ברי, אמיר רף, אורי נאהרי, הילה 

עיני, שרון דביר, עופר כהן, בתיה רגב, רון פז, רועי מרגלית, רון קינן, ליאור פרץ, פסח פורצלן, 

 עמוס חייקין. ,אברהם בן דוד, אילנה גולן, אמיר שילה, ישי שוסטר, זיו טומי, אהובה פאר

 עו"ד הדס מדליה, עו"ד גלדיס פליישר קרוב, רצון שרעבי, דותן ברונשטיין, יוכבד מרגלית  התנצלו

 מנכ"ל המועצה -רינת זונשיין בנוכחות

 גזבר המועצה -מנשה דוד

 מנכ"ל החברה הכלכלית -אלון הימן

 מנהלת מחלקת יישובי העמק -נחמה כהן

 המועצהע. ראשת  -אלדד גוטלון

 ע. מנכ"ל -שרית מימון

 יועמ"ש -עו"ד שלמה ולדמן

 

 :סדר יום

 

 .המועצה ראשת דיווחי .1

בהשתתפות חברי וועדות מהמליאה היוצאת ובעלי תפקידים במועצה.  -פאנל בנושא וועדות המליאה .2

 הפאנל יסקור את תפקידי הוועדות, המקום להשפיע, התנהלות הוועדה ועוד.

 .01 מספר מליאה פרוטוקול אישור .3

, שאול גלית ר"ד: מציגה, 28.11.18 מתאריך במליאה נכחו לא אשר המליאה חברי של אמונים הצהרת .4

 המועצה. ראשת

אישור האצלת סמכות נוספת מד"ר גלית שאול, ראשת המועצה, לעו"ד חיזקי סיבק, סגן ומ"מ ראשת  .5

תרים ומינוי כיו"ר הוועדה תחום שימור א -המועצה ומ"מ יו"ר הועדה המקומית לתכנון הבניה

, מציגה: ד"ר גלית שאול, ראשת 1965 -תשכ"ה -לשימור אתרים בהתאם לחוק התכנון והבניה

 המועצה.

אישור מינויו של רצון שרעבי, חבר המועצה מאלישיב, כנציג המועצה באיגוד ערים השרון הצפוני  .6

 .לתברואה ואיכות הסביבה, במקום יעקב כהן
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 המועצה. ראשת, שאול גלית ר"ד: מציגה, ורשות חובה עדותוו אישורי .7

 לביוב פיתוח תקציב אישור, 2019 לשנת הפיתוח תקציב אישור, 2019 לשנת המועצה תקציב הצעת .8

 המועצה. גזבר, דוד מנשה: מציג, ח"מלש 20 עד של הלוואה גיוס ואישור, 2019 לשנת

 המועצה. גזבר, דוד מנשה: מציג, 2019 לשנת ההנחות וטבלת המכסות, המיסים צו הצגת .9

 גלית ר"ד: מציגה, חפר עמק אזורית הדתית המועצה מועצת/ הנהלת לחברות ות/מועמדים אישור .10

 המועצה. ראשת, שאול

 המועצה. גזבר, דוד מנשה: מציג, 2019 לשנת יתר למשיכות אישורים .11

 המועצה. גזבר, דוד מנשה: מציג, אביחיל ס"ביה הבנק בחשבון חתימה מורשי עדכונים/  שינויים .12

 גזבר, דוד מנשה: מציג, יצחק בית אזורי חינוך בית הבנק בחשבון חתימה מורשי עדכונים/  שינויים .13

 .המועצה

 פועלים לעסקים בשירות עצמי, מציג מנשה דוד, גזבר המועצה. –הצטרפות ל"ממסרון"  .14

 ראשת, שאול גלית ר"ד: מציגה. הדר אורלי: א"כ לקבלת למכרזים בחינה בוועדת ציבור נציגת אישור .15

 המועצה.

 המועצה. ראשת, שאול גלית ר"ד: מציגה, המועצה ל"מנכ מינוי לבחינת לוועדה מליאה נציגי מינוי .16

 המועצה. ראשת, שאול גלית ר"ד: מציגה, המועצה ל"למנכ בכירים שכר אישור .17

 מינוי חבר המועצה מבת חפר, עו"ד גיא ויצלבסקי, כסגן ראשת המועצה ללא שכר )בתואר(. .18

 סיום העסקתה של כרמית ברגמן סמוראי, מנהלת אגף החינוך. .19

 רים."תב .20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 ליד מדרשת רופין  4025000  חפר עמק אזורית מועצה

 107 מוקד  |  09-8989292  :פקס  |  09-8981605 :לשכת מנכ"ל 'טל

   |  www.hefer.org.il  לשירותך

 

 

 המועצה ראשת דיווחי .1

 כאן מאוד לראות אתכם הערב. אנו נמצאים כחודש לערך לאחר קיום הבחירותאני שמחה ערב טוב לכולם, 

 המועצה. עובדי יו הרבה התרחשויות והמון עשיה שלביחד ועברנו רבות בתקופה האחרונה, בתקופה זו ה

וההתרשמויות  אתכם בחוויותאני רוצה לנצל את הזמן שיש לי על מנת לספר לכם על מה שקורה במועצה ולשתף 

 שלי מהנעשה.

עובדים במחלקות השונות. מצאתי אצל העובדים מנהלים והצלחנו את הכניסה למועצה, נעשתה היכרות עם ה .א

אוזן קשבת לרעיונות שהעליתי בפניהם, ישנו רצון לשיתוף פעולה ולקיחת חלק בתהליך השינוי. אני רוצה לנצל 

וחד לרינת זונשיין, מנכ"ל המועצה, שהובילה את הליך ההיכרות והכניסה את ההזדמנות ולהודות לכולם ובמי

 למועצה.

אנו מקליטים ומצלמים את ישיבות המליאה. אני חייבת לומר שמאז צילום ושיתוף הישיבה הקודמת אני מקבלת  .ב

תגובות רבות של תושבים המברכים על המהלך ומספרים כי באמצעותו הם מרגישים חלק. ישנם תושבים 

מתגוררים זמן רב במועצה ולא ידעו כיצד המליאה מתנהלת. היכולת שלנו לשתף ולשמוע את המליאה בזמן ש

 אמת, היא משמעותית וחשובה. תודה לכם שאתם לוקחים בזה חלק. 

מבחינתי קיום דלת פתוחה היה מאוד טבעי ואלמנטרי. בשבועות האחרונים אני מקבלת תגובות מאוד חיוביות.  .ג

מגיעים להציע רעיון, לספר על יוזמה/  פעילות, עזרה ועוד. כל אלו ביחד מאפשרים לי להיות ישנם תושבים ה

בקשר ישיר עם התושבים. זה חלק בלתי נפרד מהרצון שלנו שהתושבים יראו במועצה בית. עד עכשיו פגשתי 

 פגישה, דלתי פתוחה.  תושבים בימי רביעי אחה"צ. אני מזמינה את מי שמעוניין להיפגש איתי לקבוע 50 -למעלה מ

כחלק ממדיניות של שיתוף ושיקוף, אני חתמתי עוד במהלך הבחירות על אמנה שמדברת על התחייבותי כי היומן  .ד

חלק בלתי נפרד ואני מאמינה בו, חשוב שהתושבים ידעו  הינו שלי יהיה שקוף ויופיע באתר המועצה. האקט הזה

 אתם מוזמנים להתעדכן. ,ועצה בקרובבמה אני משקיעה את זמני. היומן יעלה לאתר המ

וראוי לייחד  ערכנו פורום חשיבה על נושאים שחשובדנו באינטנסיביות על הקמת ועדות ובתקופה האחרונה עב .ה

 להם וועדות. בפאנל שיוצג בפניכם היום נלמד על עבודת הוועדות. 

הצהרתי ואמרתי בכל הזדמנות כי אני מאמינה בשיתוף ע"י שילוב התושבים בוועדות. תודה לכל מי ששלח לנו 

מקרוב. צריך לומר שהרישום  םרעיונות, אנחנו בהמשך נציג גם את האנשים שייקחו חלק בוועדה ונוכל להכיר

 ידע כי זה בר שינוי, משמעבוועדות מאוד ורסטילי,  מי שלקח על עצמו להצטרף לוועדה כזו או אחרת חשוב ש

 אפשר לסיים את החברות או להתווסף.

תודה רבה לך ענבל , שמה ענבל אמיר, בעמק שנבחרה ע"י הנועריגת נוער במליאות המועצה תהיה נוכחת נצ .ו

 שהגעת.

 עדה תשלח מטעמה משקיף למליאה. ואנחנו מקימים גם ועדת צעירים. הוכרותכם כי הי

 חלק בלתי נפרד מהעשייה שלנו.להיות בהחלט חשוב לחבר את הדור הצעיר 
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ובדרך למימושו. אני רוצה אתכם בחזוני המליאה. שיתפתי  חברי כל עם היכרות בתקופה האחרונה ערכתי שיחות .ז

 נציגים.  46להודות לכם שבאתם ואני מתנצלת אם זה היה לזמן קצר, בכל זאת מדובר על 

כמו כן, תודה על רוח ההתנדבות לוועדות השונות. חלק בלתי נפרד מזה שנוצרים רעיונות חדשים נדרשים גם 

 אנשים שיוציאו את אותם רעיונות לפועל ועל כך תודה.

נפגשנו עם מנהלי בתי הספר. זאת היתה הזדמנות להכיר את מערך החינוך מכובע אחר. אני חייבת  אני ויעריב .ח

רוצה לנצל את  לציין כי יש לנו מנהלים מצוינים פה בעמק. מצאתי אצלם נכונות, אוזן קשבת ורצון עז לשינוי. אני

לנו מערכת חינוך חשובה  שומרים על הילדים של כולנו. יששלמנהלים ולמורים  ,תודהההזדמנות ולומר 

 ומשמעותית ואנו נצעד איתה ביחד קדימה.

חיזקי ויעריב, הסגנים שלי, נכנסו לתפקידם החודש. זו תקופה חדשה עבור כולנו, אך שמחה לומר כי בזמן קצר  .ט

חלוקת העבודה בינינו ואנו נתייחס לכך בהמשך. את מערכות היחסים, אנחנו מתחילים להכיר אחד את השני, 

משמעותי צעד ו הרגשנו את הנכונות והרוח הטובה של כולכם ואני רוצה להודות לכם על כך, זה בהחלט אנחנ

 מבחינתי. 

בתקופה זו עברנו תהליך נוסף, בחירת סגן שלישי מבת חפר, עו"ד גיא ויצלבסקי. אני רוצה לפרט את התהליך  .י

ובה בת חפר תוכל לבחור את הסגן  בבחירות האחרונות. דיברנו על העובדה החשובה והמשמעותיתשהתקיים 

בנושא זה וחשבה איך  שלה. תושבים רבים בבת חפר רצו את ההזדמנות הזו ובהתאם לכך הקמנו ועדה שעסקה

הגענו חברי המליאה המתגוררים בבת חפר. לפני שאנחנו  4לבצע את תהליך הבחירות. נקבע כי הסגן ייבחר מתוך 

 תם לגבי זהות הסגן.החלטה פנו אלי נציגי בת חפר עם החלטל

בעתיד ומברכת  אני מודה להם על ההחלטה החשובה. אני מעריכה הסכמות, חשיבה משותפת עם קו פורה לעשייה

 בתהליך הזה החלטתי בשיחה עם היישוב לאפשר לבת חפר, בנוסף לסגן ראשת מועצה, גם נציג נוסף על כך.

 בהנהלה.

קיום תהליך על הנעשה במועצה ואני שמחה על הזדמנות מצוינת להרחיב את ההשפעה של בת חפר  זאת היתה

 זה.

היכרות עם ראשי מועצות ועיריות שכנות בהתאם לסיווג שלנו. בבוקר שיחות ערכתי בתקופה האחרונה  .יא

יצר קואליציות, השתתפתי בתוכנית להכשרת ראשי רשויות חדשים. זו הזדמנות להכיר קולגות חדשות בתחום, לי

 התושבים שלנו.  שליצרים יותר משמעות ולקבל כלים לשיפור איכות החיים ילדעת איך מהשפעה, להגביר את ה

השתתפנו כמועצה ביום שעסק במיגור אלימות ורצח נשים. אני רוצה לומר שנושא זה  04.12.2018 -בתאריך ה .יב

עובדי מועצה ולקחנו תושבים והפגנות של  התקיימוהוא בנפשנו, זה היה יום שרוב המשק הישראלי לקח בו חלק. 

התהליך הובילה ענת  חלק בהפגנה גדולה שהתקיימה בת"א. היתה הירתמות מאוד גדולה של כל העובדים. את

שבזי הממונה על מעמד האישה ויו"ר הוועד. היתה לי הזדמנות לבצע עשייה משותפת עם העובדים מחוץ לכותלי 

 מאוד מעצימה. המועצה וזו היתה לי חוויה
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אנשי ועדים מרחבי העמק שתתפו חברי המליאה, התקיים כנס פתיחת קדנציה, בו ה 30.11.2018 -בתאריך ה .יג

ובעלי התפקידים השונים במועצה, זאת היתה הזדמנות מצוינת לברך ולהכיר את כולם. אני רוצה להודות לכל 

 מי שהשתתף ולקח חלק. תודה מיוחדת למחלקת יישובי העמק שהיו אמונים על ארגון האירוע.

ר, כחלק מהרצון שלי שבת חפר תהיה מעורבת בתקופה הזו הנהגתי גם יום עבודה קבוע )יום שני( ממשרדי בבת חפ .יד

 להדק את השת"פ עם היישוב. ביום זה אנהל יום עבודה רגיל.במטרה כמה שיותר בענייני העמק ו

לתפקיד כראשת המועצה ופגשתי בהם תושבים. זאת היתה  כניסתי מאז בהם שנכחתי רבים ישנם אירועים .טו

ים שינוי ורוצים לקחת חלק ולייצר שותפות. אני מעודדת תקופה גדושה עם הרבה מאוד מפגשים של אנשים שרוצ

 ותף.כל מי שרוצה להציע רעיון ולהיות שאת 

נושאים  חלק במגווןימים. צוות זה כלל תושבים שלקחו בו  100נקרא צוות הצוות שהקמתי  הסתיימה פעילותו של .טז

ת נושאים חשובים הנמצאים על סדר שוכח לוודא כי איננישונים. ביקשתי מהצוות לערוך עבורי חשיבה ראשונית, 

יישומו בשיתוף עם עובדי המועצה. כל צוות יציג לעובדים  תוכן בהתאםהיום. המסקנות של הצוות והתוכנית ש

 ת העבודה בהתאם.דרך ועובדי המועצה יבנו את תוכניהרלוונטיים את הפעילות ואבני ה

בישובים  והנציגים ועדיםאת הופגשנו העמק.  יישובי בכל" מטה מול מטה" מפגשי אני וסגניי התחלנו לקיים .יז

להעלות בהתאם לכך מתוך רצון ליצר הקשרים. המטרה היא שאנו נמשיך בקשרים אלו לאורך כל הקדנציה ו

 קצר ע"מ להספיק להגיע לכולם. לזמן נושאים לסדר היום. המפגשים נערכים כיום יחסית

השנים האחרונות ביקשה ממני לסיים את תפקידה.  7 -המועצה ב לסיום, אני רוצה לספר כי רינת שכיהנה כמנכ"ל .יח

בית יצחק. אני רוצה להודות לרינת היישוב אנו התחלנו בתהליכים למנוי מנכ"ל חדש, שמו עו"ד עמית בן צבי מ

 על עשייתה במועצה ובכלל.

ושמח ולבוגרי הקורס בוגרי קורס טייס, תושבי העמק. הלב מתרחב מגאווה  3בטקס שיתקיים הערב יהיו נוכחים  .יט

 .םאנו מאמינים בכם וביכולותיככי אומר 

 ודה לכולם.ת

 

בהשתתפות חברי וועדות מהמליאה היוצאת ובעלי תפקידים במועצה. הפאנל  -פאנל בנושא וועדות המליאה .2

 יסקור את תפקידי הוועדות, המקום להשפיע, התנהלות הוועדה ועוד.

 

 .01 מספר מליאה פרוטוקול אישור .3

 שאלות.אין שאלות? האם יש  רינת זונשיין:

 

 .01החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול מס' 
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, שאול גלית ר"ד: מציגה, 28.11.18 מתאריך במליאה נכחו לא אשר המליאה חברי 8של  אמונים הצהרת .4

 המועצה. ראשת

 

 להלן רשימת חברי המליאה הנדרשים להצהיר אמונים:

 ינאי בית -דוד בן אברהם •

 יצחק בית -גולן אילנה •

 איחוד חיים גבעת -שילה אמיר •

 חוגלה כפר -וייס סתיו •

 חנה יד -שוסטר ישי •

 ים צוקי -פאר אהובה •

 מכמורת -זיו טומי •

 

 חברי מליאת המועצה המפורטים לעיל מסרו הצהרת אמונים.

 

חיזקי סיבק, סגן ומ"מ ראשת  אישור האצלת סמכות נוספת מד"ר גלית שאול, ראשת המועצה, לעו"ד  .5

תחום שימור אתרים ומינוי שלו כיו"ר הוועדה לשימור  -המועצה ומ"מ יו"ר הועדה המקומית לתכנון הבניה

 ,מציגה: ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה. 1965 -אתרים בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה

 

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

 מתנגדים? אין מתנגדים.האם יש 

 האם יש נמנעים? אין נמנעים.

 

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את האצלת הסמכות הנוספת מד"ר גלית שאול, ראשת המועצה, 

תחום  -לעו"ד חיזקי סיבק, סגן ומ"מ ראשת המועצה ומ"מ יו"ר הועדה המקומית לתכנון הבניה

 -ימור אתרים בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"השימור אתרים ומינוי שלו כיו"ר הוועדה לש

1965 
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אישור מינויו של רצון שרעבי, חבר המועצה מאלישיב, כנציג המועצה באיגוד ערים השרון הצפוני לתברואה  .6

 ואיכות הסביבה, במקום יעקב כהן.

 

 

מאלישיב, כנציג המועצה באיגוד החלטה: מליאת המועצה מאשרת את מינויו של רצון שרעבי, חבר המועצה 

 ערים השרון הצפוני לתברואה ואיכות הסביבה, במקום יעקב כהן.

 

  המועצה. ראשת, שאול גלית ר"ד: מציגה, המליאה ועדות אישורי .7

 גלית מציגה בפני חברי המליאה את הוועדות.

 

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

 מתנגדים.מתנגדים? אין האם יש 

 האם יש נמנעים? אין נמנעים.

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הועדות שהוצגו: ועדות חובה, וכן ועדות רשות וועדות 

 ציבוריות, כמפורט להלן:

 

 ועדות חובה:

 שם הוועדה מס'

 ועדת הנהלה )כספים( 1

 ועדת ביקורת 2

 ועדת מכרזים 3

 מש"ק לשעת חירום -מל"ח  4

 ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור 5

 ועדת איכות הסביבה 6

 ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים 7

 ועדה למיגור אלימות 8

 ועדת משנה לתכנון ובניה 9

 ועדה חקלאית 10

 ועדה לשימור אתרים 11

 ועדת ביטחון וחירום 12

 ועדת לבחינת קבלת תרומות 13

 הוצאות משפטיותועדה לבחינת מימון  14

 ועדת צוות לתיקון ליקויים 15
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 ועדת רכש והתקשרויות 16

 ועדת הקצאות מקרקעין 17

 ועדת הנחות בארנונה 18

 ועדת ערר לענייני ארנונה 19

 ועדת תמרור 20

 

 ועדות רשות:

 שם הוועדה מס'

 ועדה לסולידריות חברתית 1

 ועדה בנושא ים וחופים 2

 ועדה בנושא כ"א 3

 מנהלת רשותית חינוך וחברה 4

 ועדה רשותית  -מועצת נשים  5

 

 ועדות ציבוריות:

 שם הוועדה מס'

 לקשרי חוץ ועדה 1

 ציבורית חקלאית ועדה 2

 ציבורית לאיכות הסביבה ועדה 3

 ספורט ועדת 4

 רשותית חינוך וחברה מנהלת 5

 נשים, ועדה רשותית מועצת 6

 תחבורה ועדת 7

 בנושא בעלי חיים ועדה 8

 בנושא מוגבלויות: נגישות, ילדים אלרגיים ועוד ועדה 9

 ועדת נוער 10

 צעירים ועדת 11

 בנושא תיירות כפרית ועדה 12

 לעסקים ויזמות ועדה 13

 הרחבת בת חפר -היגוי  ועדת 14

 שקיפות ועדת 15

 בנושא ניצולי שואה/ הגיל השלישי ועדה 16

 הנדסה ועדת 17

 מלגות סטודנטים ועדת 18
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 רינת זונשיין.מנכ"ל המועצה, דברי פרידה מ גדעון ברי, חופית:

 

 

 לשנת לביוב פיתוח תקציב אישור, 2019 לשנת הפיתוח תקציב אישור, 2019 לשנת המועצה תקציב הצעת .8

 המועצה. גזבר, דוד מנשה: מציג, ח"מלש 20 עד של הלוואה גיוס ואישור, 2019

 

 .ואישור לדיון לפניכם מונחת המועצה תקציב הצעת .א

 העומדים לרשות התקציב למקורות ובהתאם הקודמת בקדנציה שהיו העבודה הנחות בסיס על התקציב הוכן

 .בתקציב עדכונים לבצע השנה בהמשך בכוונתנו. המועצה

 ₪. מיליון 390.7 על עומדת הרגיל התקציב של הכוללת המסגרת

 .המועצה ממקורות 2019 לשנת הפיתוח  תקציב הצעת מוגשת .ב

 שנכתבו כפי לצרכים ₪ מיליון 10 -כ של רזרבה ובנוסף ₪ מיליון 31 של בסך מסתכמת הצעת תקציב הפיתוח

 .הפיתוח תקציב בהצעת

 ובנוסף. ₪ מיליון 15 -כ, 2019המועצה לשנת  של הביוב מערכת של הפיתוח עבודות לצורך הפיתוח תקציב מוצג .ג

 צפויים בלתי לנושאים כרזרבה ₪ מיליון 7 של ויתרה הביוב של מלוות פירעון לצורך ₪ מיליון 8.7 של סך

 .מראש

 

 . ₪ מיליון 20 עד של הלוואה מסגרת לגיוס מבוקש אישור המליאה בנוסף

 .עת המליאה באותה ידי על ותאושר בכך צורך ויהיה במידה רק תילקח עצמה ההלוואה, ספק הסר למען

 

 לשנת הפיתוח תקציב אישור, 2019 לשנת המועצה תקציב הצעת***מנשה דוד מציג בפני חברתי המליאה את 

 ח."מלש 20 עד של הלוואה גיוס ואישור, 2019 לשנת לביוב פיתוח תקציב אישור, 9201

 

התקציב הינו כלי לביצוע מדיניות. אם יש דרך שבה אפשר להשיג את הדברים עליהם חלמנו, ד"ר גלית שאול: 

רצינו או מתכננים לבצע זה באמצעות התקציב. תקציב הינו דבר מוגבל כל עוד לא פיתחנו את נושא המלוות והוא 

דרך אחת ולהשבית לא מאוד משתנה משנה לשנה ולפחות בשבילי התקציב הוא עובדה מוגמרת. יכולנו לפעול ב

חשבתי שזה לא  את העבודה ואת הכניסה לתפקיד ולומר כי עד שלא נבצע סדרי עדיפויות לא נוכל להתקדם, אני 

נשים שהסתמכו על  נכון כרגע. הדבר הנכון כרגע הוא לקחת את התקציב בהתאמה לשנה שעברה, מכיוון שיש 

תוכניות עבודה  , מנהלי אגפים ומחלקות שהגישו נושאים מסוימים כגון בתחום החינוך, חשיבה לטווח רחוק

 מקושרת תקציב. בהתאם לכך, ביקשתי לאשר אותו כמו שהוא, למעט שינויים קלים. אומר שלא 
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בנינו תקציב צבוע מדיניות הנהלה אך את זה נעשה בהמשך ביחד. אני רוצה לתת לעצמנו את התקופה הקרובה 

היעדים שלנו במקומות שאנחנו רוצים כדי שנוכל לעשות עשייה  ע"מ שנכיל את תוכניות העבודה, נשים את

 אמיתית, ולעבוד למען קידום הנושאים שחשובים לנו ואנחנו רוצים לשים אותם על סדר היום. מצד שני, כמו 

שאמרתי, לא להשבית את עבודת המועצה וזו הסיבה שאני ביקשתי להכין את התקציב בדרך הזו. זה הרציונל 

 י התקציב הקיים.שעומד מאחור

 האם יש שאלות?מנשה דוד: 

רזרבה לפיתוח הביוב למשל, האם יש רזרבות שיתנו את ₪ מיליון  20בתקציב הפיתוח יש  גדעון ברי, חופית:

 האפשרות לבצע דברים נוספים?

התקציב הרגיל הוא עד קצה גבול היכולת. בתקציב הפיתוח, מדובר על תקציב ממקורות המועצה.  מנשה דוד:

נקבל תקציב נוכל להשתמש בו. אני מקווה שנצליח תקציב הפיתוח הינו יותר גמיש ויש בו יותר הזדמנויות. לכן אם 

 לעמוד ביעדים ובמהלך השנה אם תרצו לעשות שינוי ותהיה אפשרות, נביא את זה לאישור המליאה.

גלית אני רוצה להמשיך את הרעיון שלך שאומר שתקציב צריך לבטא מדיניות ולא להכתיב  ד"ר יצחק עזוז, אמץ:

 מדיניות.

ף שגם אחרון תושבי עמק חפר יוכל לראות אותו ולהבין אותו. אני מקווה המשימות תקציב צריך להיות שקוה

שלנו בוועדת שקיפות תהיה איך להציג את התקציב בצורה הרבה יותר שקופה ודיגיטאלית כך שיהיה אפשר 

 לעשות הצלבות, להשוות ועוד.

 לפועל. יש לי רעיונות בנושא ואני אשב עם ועדת השקיפות ונראה איך נוציא אותם

קסימאלי מ השתתפות המועצה, נאמר כי יבוצע "למען תושביה באופן ₪ מיליון  47-, היא תקציב החינוך2סוגיה 

ומיטבי". השאלה היא איך אנחנו יוצרים קריטריונים שבודקים מהו מקסימאלי ומהו מיטבי, כי להצהיר זה קל 

ונים קריטריונים שעוזרים לנו לבחון האם מאוד. למשל בתחום החינוך משקיעים המון כספים, איך אנחנו ב

 המדיניות שלנו התממשה. אחרת, למעשה, תקציבים מהסוג הזה הם תגובה לזעקות וצרכים של הגופים השונים.

לגבי ההערה הראשונה אומר כי אנחנו מחכים בכיליון עליים להמלצות ועדת שקיפות. אחד ד"ר גלית שאול: 

 תי עם מנשה על כך זה נושא התב"רים. אנו עד היום לא ראינו באף מקום הנושאים שהיו חשובים בעיני ושוחח

בצורה מרוכזת את התב"רים. ביקשתי שנתון זה יהיה שקוף, ויעלה לאתר המועצה כבר בשבוע הבא. באמצעות 

 כלים דיגיטאליים יהיה אפשר להפוך את נושא התקציב ליותר שקוף ונגיש.

מים הם ביטוי לתוכניות עבודה מקושרות תקציב שנערכו )לא על ידי(. לגבי הנושא השני, צריך להגיד שהסכו

 בתוכניות יש מדדים ואפשר לבדוק את הפעילות. זאת אחת הסיבות שלא רציתי להפסיק את התוכניות באמצע 

שנת לימודים. מנהלי בתי הספר הביעו חשש מעניין זה. אני אמרתי באופן מאוד ברור, יש רציפות שלטונית ואנו 

 נפגע בשום נושא שהיתה לגביו התחייבות. לגבי הנושאים החדשים אנו כמובן נעשה חשיבה. לא

 על החברה הכלכלית, היאישנו סעיף שאינני מבין את ההקשר שלו לתקציב ואני מדבר ד"ר יצחק עזוז, אמץ: 

 החברה הכלכליתמטרות שלה ומה האחריות הכספית של המועצה כלפי גוף שאינני יודע למה היא הוקמה, מה ה

 בדבר הזה.
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ומה יכם את החברה הכלכלית, במה עוסקת זה נושא חשוב מאוד. ראוי שנציג בפנגלית שאול: "ר ד

 בינה ובין הרשות. תהאינטראקציו

 פירוט?  לגבי הארנונה בישובים, מדוע היא מוצגת כסעיף אחד גלובאלי וללאד"ר יצחק עזוז, אמץ: 

 מענה לשאלה שלך. לגבי הישובים, אנו נביא במליאה הבאה את תקציבי היישובים ותוכל לקבל מנשה דוד:

 כמה התקציב שלו עומד. אתה תראה מה סכום הארנונה אותו ישוב משלם, כמה גובה מהתושב ועל

 בתחילת יולי. למה יש לגבי הניצול ארנונה עד חודש אוגוסט, בדר"כ מחייבים אותה כבר עופר כהן, כפר ויתקין:

 ₪?מיליון  13כאן עדיין פער של 

 : זה יתאזן בהמשך. התקציב הוא אינו בקו ישר.מנשה דוד

 ההוצאות אני רואה ובחלוקת₪, מיליון  8 -בנושא החינוך, אני רואה שהתקציב גדל ב אילנה גולן, בית יצחק:

המקום היחיד שאין בו שום צמיחה זה  שיש צמיחה בחינוך הקדם יסודי, בחינוך המיוחד, ובחינוך העל יסודי,

 ?2019יש סיבה לכך בשנת  -בחינוך היסודי

בחינוך העל יסודי יש תוספת  : אנחנו בדקנו את הנושא לפי נתוני הביצוע ובנינו אתה  תקציב בהתאם.מנשה דוד

אנחנו משלמים את שכרם של המורים. לדוגמא  ת כתוספת הכנסות. בחינוך העל יסודיהמוגדר₪ מיליון  4.5של 

החטיבה העליונה, באופן אוטומטי התקציב שלהם גדל וגם כנגד זה  בבית ספר בקרית חינוך יש צמיחה בכיתות

 יש הכנסה מהממשלה.

 בא לידי ביטוי פה. עות זה לאלגבי החינוך היסודי, את שכר המורים משלם משרד החינוך, כך שאם יש גידול בש

נציע בהמשך כמה  היום ישבנו עם מנהלות בתי הספר והן מבקשות תוספת תקציב,  יעריב היה נוכח בדיון ואנו

 הצעות.

התחדשות בשנת  ואני עדיין חושבת שבחינוך היסודי בכדי לעשות דברים חדשים ולהביא אילנה גולן, בית יצחק:

 על צמיחה אחרת אנחנו דורכים במקום. צריך לנתב פה משהו שמראה 2019

החדשים בהתאם,  זאת שאלה שצריכה להיות מופנית אלינו וכמו שאמרתי אנו נבנה את היעדים ד"ר גלית שאול:

 יש לנו רצון למנף נושא זה.

אותי זה מטריד.  וכשאין גידול בחינוך היסודי 2019אנחנו מדברים על מספרים לשנת  אילנה גולן, בית יצחק:

 יב באיחור, לכן מה עם הבניה בבית יצחק?וככל שידוע לי אפשר לאשר את התקצ

הצורך במקביל אנחנו הכרת  קבלת תקציב ממשרד החינוך כרוך בכמה שלבים: שלב ראשון מדבר על מנשה דוד:

מגישים לאגף הבינוי במשרד החינוך  ל שיכין תוכנית בינוי. לאחר מכן את תוכנית הבינוי צריכים לשכור אדריכ

קציבי אותו המדינה אמורה לתקצב. משרד החינוך ת והם מאשרים את הפרוגרמה, השלב הבא הוא אישור 

שרד החינוך יתקצב את הנושא וינפיק את השובר ונקבל הרשאה תקציבית אש"ח . אם מ 4-5 -מתקצב מטר בניה ב

 ל החברה הכלכלית יקבל הנחיה לצאת למכרז."מנכאלון חתומה, 

להפוך ממועצה  ולגבי הגשת התקציב באיחור כמו שגלית אמרה אנחנו נעשה דיון בנושא. כמו כן אנחנו במהלך

לרגולציה של משרד הפנים ואם  ה איתנה אנחנו מחויביםיציבה למועצה איתנה ברגע שאנחנו מוגדרים כמועצ

 שנה.  אנחנו לא מאשרים תקציב בדצמבר אז אנו נקבל דחיה של

שתהיה בחודש יולי  קחי בחשבון ששנת הלימודים כבר נקבע  בתוכניות עד אוגוסט כולל קיצור חופשת הלימודים

 המועצה. טוי את רצוןורק לאחר מכן נוכל איך נוכל לעשות שינויים שיביאו לידי בי

 אני חושבת שזה נובע מרצון להמשכיות, לוודא כי דברים ממשיכים כסדרם.  ד"ר גלית שאול:
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 עובדים, ממה זה נובע? 20במעל  2018-2019 -: בנושא החינוך יש קפיצה בכמות המשרות בשניםחנן אדרי, אחיטוב

 שיש לנונוספת היא  יצור שנת הלימודים. נקודהזה נובע עקב גיוס עובדים בחופשת חנוכה, פסח, וק מנשה דוד:

 המיוחד. גיוס של סייעות, בעיקר סייעות אישיות וגידול מתמיד בנושא החינוך

אינם ברורים לי.  אני רואה חשבון בהשכלתי ולמרות זאת חלק מהדברים המוצגים פה עופר כהן, כפר ויתקין:

 עצמה אנשים לא מבינים מה הם  הקדיש ישיבה בפניאני חושב שלמסמך חשוב כמו תקציב של המועצה, צריך ל

בצמוד לצד הכנסות, אני יודע את התשובה אך אני  קוראים פה ואם תשאל אותי למה הנחות בארנונה מופיעות

חושב שאם אפשר לעשות לפחות ישיבת הכנה לקראת אישור התקציב  בטוח כי חלק גדול מהאנשים כאן לא. אני

 זה אחד המסמכים הכי חשובים שאנחנו מאשרים ובאמצעותו אנו מנסים להוציא שנאמר זה יסייע רבות. כמו

 לפועל את המדיניות שלנו. 

לאמץ אותה. אני  הצעתך לבצע הכנה לנושא התקציב היא מצוינת וזוהי הצעה שאפשר בהחלט ד"ר גלית שאול:

קציב  איננו תמיד מובן הן כי הת מציעה לך להצטרף לוועדת השקיפות. אנו צריכים לעשות עבודה בנושא זה 

 נדרש להיות שקוף, מובן ונגיש. לתושבים והן לנו, בטח למי שאין השכלה בנושא. התקציב

הכסף נכנס לקרן  בנושא היטלי ביוב אם אני מכיר את החומר, כאשר גובים היטלי ביוב עופר כהן, כפר ויתקין:

האלה וכאשר פורעים את המלוות הללו  ויקטיםהביוב, כאשר מבצעים השקעה בביוב נלקחות מלוות למימון הפר

 המלוות. מחזירים בחזרה כסף מקרן של הביוב לתקציב לכיסוי

מיליון  5מהקרן, משמע  בשנה השוטפת בין פרעות מלוות הביוב לבין ההחזרה₪ מיליון  5אני רואה שיש פער של 

 נלקחו למעשה מקרן הביוב למימון התקציב השוטף.₪ 

 מפיתוח לפרעות מלוות.  מיליון הנוספים לקחנו 5 -מדובר הן על ביוב והן על פיתוח. את השים לב ש מנשה דוד:

 זה נבע משנת בחודשים האחרונים היתה מתקפה על תקציב המועצה אני מאמין כי עופר כהן, כפר ויתקין:

 בחירות.

ו סכומים שלא חשבו הוצא מציגים לנו כאן משהו שאין לעניין זה שום ביטוי, אבל התחושה שבשנת הבחירות

 לבעיה. אשמח לדעת, האם כך הדבר? שיוצאו קודם לכן או שלא היו מתוקצבים ואולי עקב כך נקלענו

החינוך ואני לא קורא  עיקר ההוצאות היו בפרק .לא כך הדבר בתקציב הרגיל לא היו חריגות גדולות מנשה דוד:

להשקעות האלו היה מקור. השיווק של  לזה הוצאות אלא השקעות מסיביות שהמועצה השקיעה, למזלנו

 .המגרשים באזור התעשייה

 בהתאם למקורות. הגמישות בתקציב זה אפשרה מצד אח להגדיל את ההכנסות ומצד שני להקטין את ההוצאה

לא מבוקר סופית  בדוק מאושר, אומנם -בספטמבר האחרון יצא דוח רבעון ע"י מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות 

 מאוזן.אך דוח 

 ההנהלה. אנו מועצה יציבה כי עומס המלוות שלנו ירד אך לדעתי זו החלטה שלשרון דביר, כפר ויתקין: 

זאת החלטה של שמירה, נוער שנים ולהשקיע בחינוך,  3-4 -ל 30%-20%אם מועצה יכולה לקחת הלוואה של 

 שיותר כסף ולהחזיר אותו חזרה לקבל כמה  הנהלת המועצה. המועצה בזכותך יציבה אך תפקידנו כאנשי ציבור
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מיליון  20לעומת ₪ מיליון  400החזר על תקציב של מיליון  13היום רק לתושבים. ברגע שהמועצה יציבה ויש לה 

 צריך לקחת עוד הלוואות.מה טוב.  אולי  200ר על תקציב של החז₪ 

ובסופו של דבר לבצע ותם ולבנות אותם נכון צריך לקדם אצריך לקחת בחשבון שיש רעיונות ש ד"ר גלית שאול:

 את המדיניות.

 זאת שאלת מדיניות ולא שאלת תקציב. שרון דביר, כפר ויתקין: 

 את התקציב ולבנות תוכנית עבודה מסודרת,אנחנו נמצאים פה במצב שאנו רוצים לאשר  עו"ד חיזקי סיבק:

 את השאלות.הזמן לשאול  בשיתוף אתכם, וממנה ייגזר התקציב גם לשנים הבאות. לכן זה

 בשקף הקודם, יכול להיות שלקח לי קצת זמן לעכל אותו. אם אני מחבר אותו לדברים של עופר, עו"ד שמיל פלג:

 אני רוצה להיות בטוח שהבנתי אותו נכון.

 בתחומיםשבהם פיתחו את העמק ₪ מיליון  40)אני עוזב רגע אם זו שנת בחירות או לא(, יצאו כמעט  2018בשנת 

 ₪. מיליון  20מסוימים, בזמן שבשנה הבאה כל מה שנשאר לפיתוח זה בערך חצי, משמע 

 כבר צבוע ולא באמת משמש לפיתוח, אני פשוט רוצה להבין אם ₪ מיליון  11מיליון ש"ח,  31 -כי אתה אמרת שמתוך ה

 הבנתי נכון.

 כן, הבנת נכון. מנשה דוד:

 יה קשר לבחירות.כי מנשה אמר, לא ה עו"ד שמיל פלג:

 אני לא אמרתי שלא היה קשר לבחירות, אני אמרתי שיצר... מנשה דוד: 

 הוא התכוון שזה לא יצר גירעון, שזה היה מתוכנן. ד"ר גלית שאול:

 שנים יש בחירות, מתכוננים לזה. 5גזבר טוב יודע שכל  מנשה דוד:

 ות על תקצוב של הסעות?ת מאוד גבוהבנושא התחבורה, יש הכנסו הילה עיני, כפר הרא"ה:

. המועצה הקפיט להיפך, יש הוצאות יותר גבוהות. הסעות תלמידים מתוקצבות בחינוך הרגיל פר מנשה דוד:

מההוצאה,  80%יותר. זה אמור לכסות בפועל זה עולה לנו הרבה  לתלמיד ליום הסעה.₪  14 -בסך של כ במתוקצ

 מוסיפה. המועצהכל הדלתא  מההוצאה, את 50%בפועל זה מכסה 

 נובעת?  אש"ח, ממה היא 679: בסעיף הנהלת המועצה, יש כאן למעשה עליה של ד"ר יצחק עזוז, אמץ

 הוספת סגן נוסף. מנשה דוד:

עקב כך  מחוברים? הסעיפים האלו 2במנהל הכספי, מוזכרות הוצאות מימון ועמלות, למה ד"ר יצחק עזוז, אמץ: 

מנשה  שהמועצה משלמת פר הלוואות שלה? המימון נטו, מה למעשה הריביתאין לי אפשרות לדעת מהן הוצאות 

 ות שלנו.ולא מדובר על ריבית פר ההלוואות. ריבית ההלוואות זה פירעון המל דוד:

 ת כמה פר ריבית המועצה משלמת? מה אחוז הריבית? איןז"א שלפי זה אני לא יכול לדעד"ר יצחק עזוז, אמץ: 

 י לא יודע מה האובליגו של המועצה., אנכאן שקיפות של הנתון הזה

  400 -קרוב ל מהתקציב לערך. אם התקציב הוא 50%למועצה מותר לקחת הלוואות בגובה של  מנשה דוד:

 יציבה ואיתנה. ועדיין נשמור על היותנו מועצה₪  מיליון  200 -מותר לנו להלוות ב₪ מיליון 

 

 

 ההוצאות מימון ₪. מיליון  90 -יבת לבנקים קרוב לועצה חי. המ23% -אנו ירדנו בעומס המלות ל נכון להיום

 ביחד. הרגיל והעמלות בבנק ולכן זה מחובראתה רואה לפניך זה על משיכת היתר ש
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צה מבחינה הלוואות מצבה של המוע₪ מיליון  13 -ואנחנו פורעים כ₪ מיליון  400היום למועצה תקציב של 

 פיננסית הולך ומשתפר משנה לשנה. 

-0.3%ריבית פריים של ומחזרנו אותם ב 4%-3% -שהיו ב צמודות הלוואות₪ מיליון  17ברה מחזרנו נה שעק בשר

. 

 ביטוי הערעור  איך אני יודע מדוע זה מתפלג? ואיך בא לידי -לגבי סעיף תכנון ובניין עיר ד"ר יצחק עזוז, אמץ:

 לדעת מה המשמעות של לסל אחד אני לא יכולכשהכול נכנס  כמה זה עולה לנו? -של המועצה בנושא יקב ויתקין

 הסעיפים הללו.

  לכולם. מוצגיםלא כל הסעיפים יכולים להיות למועצה יש הרבה פעולות ו מנשה דוד:

 .אני לא חייב לדעת כל פעולה אבל יש פעולות שחשוב שכן יוצגו :ד"ר יצחק עזוז, אמץ

 .כל חבר מליאה שישאל שאלה יקבל תשובה מדויקת מנשה דוד:

 זה לא עניין שלי פרטי. ד"ר יצחק עזוז, אמץ:

 שלה תוכל לפנות העלות השקיפות חייבת להיות ברמת ההוצאה. אם יש סוגיה ספציפית לגבי  ד"ר גלית שאול:

 למנשה באופן פרטני ולקבל מענה. 

 קיימת בעמק מועצה דתית ואנו לא חווים את הממשק עם המועצה.  מיל פלג, הדר עם:ש

 אנו נזמין את המועצה הדתית לתת הסבר על פועלה במועצה  מנשה דוד:

מצוינת. לגבי הצעה ראשית, לפרט על פעילותה של המועצה הדתית בישיבת המליאה זאת  ד"ר גלית שאול:

עבור התושבים ובטח ברמה של  בנתונים מקשה להבין את הנושא גםהשקיפות במידע אני מבינה כי חוסר הידע 

 קבלת החלטות.

 האם יש מתנגדים? אין מתנגדים. מנשה דוד:

 

 

 האם יש נמנעים? אין נמנעים.

 

 החלטות מליאת המועצה:

 מיליון ש"ח. 390.7ע"ס של  2019אושר תקציב המועצה לשנת  .א

 מיליון ש"ח. 31ות המועצה ע"ס ממקור 2019אושר תקציב הפיתוח של המועצה לשנת  .ב

 15ע"ס של  2019אושר תקציב הפיתוח לצורך עבודות הפיתוח של מערכת הביוב של המועצה לשנת  .ג

 מיליון ש"ח.

ההלוואה עצמה תילקח רק במידה ויהיה צורך בכך ותובא ₪. מיליון  20אושר גיוס מסגרת הלוואה של  .ד

 לאישור המליאה מאותה עת.

 

 

 המועצה. גזבר, דוד מנשה: מציג, 2019 לשנת ההנחות וטבלת המכסות, המיסים צו הצגת .9

 .ידינו על שוכן כפי 2019 לשנת המיסים צו בזאת לפניכם מוצג
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 .המחוקק י"ע כפי שנקבע 0.32% של עדכון תוספת מלבד, 2018 לשנת הצו לעומת שינויים בוצעו לא הנוכחי בצו

 

 שאלות? האם יש  מנשה דוד:

 סכוםאינני מבינה את המדרג שיש כאן לכל היישובים, למה בארנונה כל אחד משלם   אהובה פאר, צוקי ים:

 אחר?

 זה החלטה היסטורית ויהיו לנו דיון בתקציבי היישובים בנושא. אנו נציג זאת במליאה הבאה. מנשה דוד:

 

 

 אין מתנגדים. : האם יש מתנגדים?מנשה דוד

 האם יש נמנעים? אין נמנעים.

 

, בהתאם 2019החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את צו המיסים, המכסות וטבלת ההנחות לשנת 

 שהוצגו בפני חברי המליאה.למסמכים 

 

 אישור מועמדים/ות לחברות במועצת /הנהלת המועצה הדתית אזורית עמק חפר .10

 נשלחה רשימת שמות של תושבות ותושבי עמק חפר המועמדים/ות להיות חברים/ות במועצת/

 הנהלת המועצה הדתית האזורית עמק חפר וזאת לצורך אישורם במליאת המועצה. 

 

 

 

 

 

 

 

כמו 

כן 

 מבת חפר כמשקיף במועצת/ הנהלת המועצה הדתית. 067280131מבוקש לאשר את אבי מלכה ת.ז. 

שם  מס'

 המועמד/ת

אזור גיאוגרפי  שם היישוב ת.ז

 במועצה

נציג/ת 

 שר/מועצה

 השר מערב עמק חפר אביחיל 065714420 אורית הראל 1

צפון מערב  בית חרות 94115390 יפתח חן 2

 עמק חפר

 השר

קיבוץ  139353940 עובדיה נקש 3

 מעברות

 השר מרכז עמק חפר

 השר צפון עמק חפר חיבת ציון 77105690 דוד אלבאום 4

 השר מזרח עמק חפר עולש 280390220 יאיר בטיטו 5

 המועצה מזרח עמק חפר בת חפר 048315220 מלי תירם 6

צפון מזרח  אחיטוב 606682920 אוסנת סבח 7

 עמק חפר

 המועצה

 המועצה מרכז עמק חפר הדר עם 911945103 אקרמןקורל  8

דרום מזרח  כפר הרא"ה 311636120 טל אטיאס 9

 עמק חפר

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

 מתנגדים? אין מתנגדים. האם יש

 האם יש נמנעים? אין נמנעים.

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את המועמדים כחברי מועצת/ הנהלת המועצה הדתית אזורית 

 עמק חפר, כמפורט להלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כמשקיף במועצת/ הנהלת המועצה הדתית.מבת חפר  067280131כמו כן מאושר אבי מלכה ת.ז. 

 

 המועצה. גזבר, דוד מנשה: מציג, 2019 לשנת יתר למשיכות אישורים .11

 , לפי הפירוט הבא: 2019אבקש א אישור המליאה לקבלת משיכות יתר לשנת 

  ₪ מיליון 9 לאומי בנק •

  ₪ מיליון 9 הפועלים בנק •

  ₪ מיליון 1 דקסיה בנק •

  ₪ מיליון 19 כ"סה

אזור גיאוגרפי  שם היישוב ת.ז שם המועמד/ת מס'

 במועצה

נציג/ת 

 שר/מועצה

מערב עמק  אביחיל 065714420 אורית הראל 1

 חפר

 השר

צפון מערב  בית חרות 94115390 יפתח חן 2

 עמק חפר

 השר

קיבוץ  139353940 עובדיה נקש 3

 מעברות

 השר מרכז עמק חפר

 השר צפון עמק חפר חיבת ציון 77105690 דוד אלבאום 4

מזרח עמק  עולש 280390220 יאיר בטיטו 5

 חפר

 השר

מזרח עמק  בת חפר 048315220 מלי תירם 6

 חפר

 המועצה

צפון מזרח  אחיטוב 606682920 אוסנת סבח 7

 עמק חפר

 המועצה

 המועצה מרכז עמק חפר הדר עם 911945103 קורל אקרמן 8

דרום מזרח  כפר הרא"ה 311636120 טל אטיאס 9

 עמק חפר

 המועצה
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 המועצה. מתקציב 5% של לגובה עד יתר למשיכת אישור לקבל רשאית המועצה, לכללים בהתאם

 לבנקים היתר משיכות את לאשר הפנים למשרד נפנה אנו לכך בהתאם, ₪ מיליון 380 -כ הינו המועצה תקציב

 ל."הנ לפירוט בהתאם

 

, משכון לרבות הבנק  י"ע הנדרשים המסמכים כל על לחתום רשאים יהיו החתימה מורשי כי, אישורכם את נבקש

 יתר. משיכת לגובה עד המועצה של עצמיות הכנסות

 

 האם יש שאלות? אין שאלות. מנשה דוד:

 האם יש מתנגדים? אין מתנגדים.

 האם יש נמנעים? אין נמנעים.

 

בהתאם  2019החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את קבלת אישור למשיכות יתר של המועצה לשנת 

 לפירוט הבא:

  ₪ מיליון 9 לאומי בנק •

  ₪ מיליון 9 הפועלים בנק •

  ₪ מיליון 1 דקסיה בנק •

  ₪ מיליון 19 כ"סה

הבנק  י"לשם כך ע הנדרשים המסמכים כל על לחתום רשאים יהיו החתימה כמו כן, מאושר כי מורשי

 יתר. משיכת לגובה עד המועצה של עצמיות הכנסות משכון מטעם המועצה לרבות

 

 

 המועצה. גזבר, דוד מנשה: מציג, אביחיל ס"ביה הבנק בחשבון חתימה מורשי עדכונים/  שינויים .12

 בעקבות תחלופת מנהלים, מבקש לשנות/לעדכן את מורשי החתימה בחשבונות הבנק של בית

 הספר. 

 יפעת, ההחדש תהמנהל תבוא  גילה זילברשטיין קסטיאלבמקום מנהלת בית הספר היוצאת, 

  25226408.  ת.ז צאירי

 

 בשאר מורשי החתימה לא יחול שינוי.

 

 בהתאם לכך הרכב מורשי החתימה יהיו:

 

 .555339 –מס' חשבון ,675ניף , סםבנק פועלי – חשבון הורים •

 מורשי החתימה:
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 .25226408בית הספר, ת.ז  ת, מנהל יפעת צאירי

 062489844, מנהלנית בית הספר, ת.ז.סנדרה יערי

 054112768מנשה דוד, גזבר המועצה, ת.ז. 

 

 שנפתח, או בצירוף חותמת בי"ס או חותמת המותאמת לחשבון הבנק 3 -מורשי חתימה מתוך ה  2חתימת 

 שמו המודפס יחייבו את בית הספר בחשבון זה.

 ון ובנוסףעדכ שים לצורך השינוי/מורשי החתימה יהיו רשאים ומוסמכים לחתום על כל המסמכים הנדר

 לניהול השוטף של החשבונות.

 

 555355-, חשבון מס' 675 סניףפועלים בנק – חשבון בית הספר •

 מורשי החתימה:

  25226408, מנהל בית הספר, ת.ז.יפעת צאירי

 

 062489844, מנהלנית בית הספר, ת.ז. סנדרה יערי

 054112768מנשה דוד, גזבר המועצה, ת.ז. 

 

שנפתח,  בצירוף חותמת בי"ס או חותמת המותאמת לחשבון הבנק 3 -חתימה מתוך ה מורשי  2חתימת 

 או שמו המודפס יחייבו את בית הספר בחשבון זה.

ון ובנוסף כעד מורשי החתימה יהיו רשאים ומוסמכים לחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך  השינוי/

 לניהול השוטף של החשבונות.

         

   שינויים הנדרשים ולחתימה על מסמכי  הבנק.נבקש את אישורכם ל

 

 האם יש מתנגדים? אין מתנגדים. מנשה דוד:

 האם יש נמנעים? אין נמנעים.

 

של ק את השינויים הנדרשים ועדכון החתימה על מסמכי הבנפה אחד מליאת המועצה מאשרת החלטה: 

 בית ספר אביחיל, להלן:

 

 

 .555339 –מס' חשבון ,675ניף , סםבנק פועלי – חשבון הורים

 מורשי החתימה:

 .25226408בית הספר, ת.ז  ת, מנהל יפעת צאירי

 

 062489844, מנהלנית בית הספר, ת.ז.סנדרה יערי
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 054112768מנשה דוד, גזבר המועצה, ת.ז. 

 

בצירוף חותמת בי"ס או חותמת המותאמת לחשבון הבנק שנפתח, או  3 -חתימה מתוך ה מורשי  2חתימת 

 שמו המודפס יחייבו את בית הספר בחשבון זה.

 

החתימה יהיו רשאים ומוסמכים לחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך  השינוי/ עדכון ובנוסף  מורשי

 לניהול השוטף של החשבונות.

 

 555355-, חשבון מס' 675 סניףפועלים בנק – חשבון בית הספר

 מורשי החתימה:

 .25226408, מנהל בית הספר, ת.ז.יפעת צאירי

 .062489844, מנהלנית בית הספר, ת.ז. סנדרה יערי

 

 054112768מנשה דוד, גזבר המועצה, ת.ז. 

 בצירוף חותמת בי"ס או חותמת המותאמת לחשבון הבנק 3 -מורשי חתימה מתוך ה  2חתימת 

 שנפתח, או שמו המודפס יחייבו את בית הספר בחשבון זה.

 הנדרשים לצורך השינוי/ מורשי החתימה יהיו רשאים ומוסמכים לחתום על כל המסמכים

 עדכון ובנוסף לניהול השוטף של החשבונות.

 

 גזבר, דוד מנשה: מציג, יצחק בית אזורי חינוך בית הבנק בחשבון חתימה מורשי עדכונים/  שינויים .13

 המועצה.

 של בית בעקבות תחלופת גזבר וועד ההורים, מבקש לשנות/לעדכן את מורשי החתימה בחשבון הבנק

 הספר. 

 .022100606במקום הגזבר היוצא , אלון קרפ, יבוא הגזבר החדש, אלון שני  ת.ז.

 

 

 בשאר מורשי החתימה לא יחול שינוי.

 בהתאם לכך הרכב מורשי החתימה יהיו:

 112119 –, מס' חשבון675בנק פועלים, סניף  – חשבון הורים

 מורשי החתימה:

 ': קבוצה א

 023529076גילה ציטרון , מנהלת  בית החינוך, ת.ז 

 038348975קרן שניידר , מנהלנית בית הספר, ת.ז. 

 054112768מנשה דוד, גזבר המועצה, ת.ז. 

 : קבוצה ב'
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 022100606ההורים, ת.ז. אלון שני , נציג הורים, גזבר וועד 

 

 חתימת שניים ממורשי החתימה בקבוצה א' או חתימת מורשה חתימה אחד מקבוצה א' ביחד

 

 עם חתימת מורשה חתימה אחד מקבוצה ב' בצירוף חותמת המותאמת לחשבון הבנק שנפתח,

 או שמו המודפס יחייבו את חשבון הזה.

 המסמכים הנדרשים לצורך השינוי/מורשי החתימה יהיו רשאים ומוסמכים לחתום על כל 

 עדכון ובנוסף לניהול השוטף של החשבונות.

     

  נבקש את אישורכם לשינויים הנדרשים ולחתימה על מסמכי הבנק.

 האם יש שאלות? אין שאלות. מנשה דוד:

 האם יש מתנגדים? אין מתנגדים.

 האם יש נמנעים? אין נמנעים.

 

 ,את השינויים הנדרשים ועדכון החתימה על מסמכי הבנקפה אחד  מליאת המועצה מאשרתהחלטה: 

 כמפורט להלן:

 112119 –, מס' חשבון675בנק פועלים, סניף  – חשבון הורים

 

 מורשי החתימה:

 ': קבוצה א

 023529076גילה ציטרון , מנהלת  בית החינוך, ת.ז 

 038348975קרן שניידר , מנהלנית בית הספר, ת.ז. 

 054112768גזבר המועצה, ת.ז. מנשה דוד, 

 

 

 

 : קבוצה ב'

 022100606אלון שני, נציג הורים, גזבר וועד ההורים, ת.ז. 

 

 חתימת שניים ממורשי החתימה בקבוצה א' או חתימת מורשה חתימה אחד מקבוצה א' ביחד

שמו או  עם חתימת מורשה חתימה אחד מקבוצה ב' בצירוף חותמת המותאמת לחשבון הבנק שנפתח,

 המודפס יחייבו את חשבון הזה.

 עדכון ובנוסף מורשי החתימה יהיו רשאים ומוסמכים לחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך השינוי/

 לניהול השוטף של החשבונות.
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 פועלים לעסקים בשירות עצמי, מציג מנשה דוד, גזבר המועצה. –הצטרפות ל"ממסרון"  .14

 חשבונות בנק. 2בתי הספר של המועצה מנוהלים בניהול עצמי ,כך שלכל בי"ס יש 

 . לכספי הורים.1

 . להתנהלות השוטפת של בית הספר.2

 

חשבונות בנק של המועצה היות ובתי הספר אינם ישות משפטית עצמאית נפרדת, חשבונות הבנק הנ"ל הינם 

 לכל דבר וענין.

 בחשבונות אלו אין אפשרות לבצע משיכות יתר או פעולות כגון השקעה במט"ח או במניות וכדומה.

נדרשים להתייעלות, אנו  מפעם לפעם בעקבות שינויים רגולטוריים ובעקבות שינויים של המערכת הבנקאית

 צד שני להתקשר בפעולות אוטומטיותמה ומלאשר לבתי הספר מצד אחד שינויים במורשי החתי

 של הפקדות וכדומה.

 המסמך שהוצג בפניכם במליאה מהווה בקשה של בתי הספר המנהלים את חשבונם בבנק הפועלים:

לחתום על מסמכים קדם, בית יצחק, יובלים, בית ספר ייחודי מעברות, ויתקין, משגב, אביחיל ושדות, 

 ת ההפקדות במעטפות מיוחדות בתיבתות זה בתי הספר משאירים אלהצטרפות לשירות "ממסרון". בשיר

 שירות של הבנק.

 לצורך כך, המליאה מתבקשת לאשר את החתימה כלפי הבנק על המסמך.

 

 האם יש אלות? אין שאלות. מנשה דוד:

 האם יש מתנגדים? אין מתנגדים.

 האם יש נמנעים? אין נמנעים.

 

 

 

 

 

אחד את ההצטרפות בכל חשבונות הבנק של בתי הספר: קדם, בית החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה 

יצחק, יובלים, בית ספר ייחודי מעברות, ויתקין, משגב, אביחיל ושדות לשירות ממסרון של בנק 

 הפועלים ואת אישור החתימה על מסמכי הבנק הנדרשים לשם כך.

 

 ראשת, שאול גלית ר"ד: מציגה. הדר אורלי :א"כ לקבלת למכרזים בחינה בוועדת ציבור נציגת אישור .15

 המועצה.

בוועדת בחינה של משרד הפנים לכהן כנציגת ציבור המועמדת הנ"ל נמצאה מתאימה על פי הקריטריונים 

 למכרזים לקבלת כ"א.
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 האם יש שאלות? רינת זונשיין:

 : מה תפקידה של  ועדת הבחינה למכרזים?רחל מרון, גבעת חיים מאוחד

 הינה בהרכב קבוע ועדת המכרזים תפקידה לבחור אנשים לתפקידים מסוימים ברשות. ועדה זו זונשיין:רינת 

 נציג ציבור. סוג התפקיד ונדרשת נוכחות שלבהתאם ל

 

 

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

 .האם יש נמנעים? אין נמנעים

 

, כנציגת ציבור בוועדת בחינה 023063316אורלי, ת.ז. החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדר 

 למכרזים לקבלת כ"א.

 

 ראשת, שאול גלית ר"ד: מציגה, םקבלת עובדים בכירים סטטוטוריי לבחינת לוועדה מליאה נציגי מינוי .16

 המועצה.

  

 לבחירת המכרזיםועדת  הרכב את קובע 1958-ח"תשי( ,אזוריות מועצות) המקומיות המועצות לצו 57 סעיף

 .המקומיות ברשויות הבכירים העובדים

 מראיינת הועדה .בלבד כשירות וועדת על אלא מכרזי הליך על מדובר לא ל"מנכ לבחירת בוועדה מדובר כאשר

 .בתפקיד לכהן כשירותו את ובודקת המועצה ראשת מטעם יחיד מועמד

 .המועצה בהנהלת נציג אינו מהם אחד לפחות אשר מליאה נציגי שני למנות יש זו לוועדה

 :זו בוועדה חברים להיות נציגי המליאה את לאשר מבקשים

 מאוחד חיים גבעת - מרום רחל •

 עם הדר -פלג שמיל •

 

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

 האם יש מתנגדים? אין מתנגדים.

 האם יש נמנעים? אין נמנעים.

 

 

מאשרת פה אחד את נציגי המליאה, רחל מרום מגבעת חיים מאוחד ושמיל פלג החלטה: מליאת המועצה 

 .םקבלת עובדים בכירים סטטוטוריי לבחינת לוועדה מליאה מהדר עם כנציגי

 

 המועצה. ראשת, שאול גלית ר"ד: מציגה, המועצה ל"למנכ בכירים שכר אישור .17

  .ל"מנכ משכר 100% על העומד שכר, שלנו רשות בגודל מועצה ל"למנכ לאשר ניתן  1/1/2018 מתאריך החל
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 .הפנים משרד מהנחיות שמתאפשר כפי ל"המנכ לשכר 100% לתשלום אישורכם את מבקשים

 .לכך המוסמכת הוועדה י"ע שייבחר ל"למנכ מתייחס זה אישור

 ברוטו.₪  32,300 -מדובר על שכר של כ

 

 

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

 מתנגדים? אין מתנגדים.האם יש 

 

 האם יש נמנעים? אין נמנעים.

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שכר הבכירים למנכ"ל המועצה, תשלום שכר בשיעור של 

 משכר בכירים, כפי שמתאפשר מהנחיות משרד הפנים. 100%

 

 שכר )בתואר(.מינוי חבר המועצה מבת חפר, עו"ד גיא ויצלבסקי, כסגן ראשת המועצה ללא  .18

 אנו מבקשים לאשר את עו"ד גיא ויצלבסקי כסגן ראשת המועצה ללא שכר )בתואר(.

 עו"ד שלמה ולדמן: המינוי נבחן, כולל בחינת נושא ניגוד עניינים וניתן לאשר.

 

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

 האם יש מתנגדים? אין מתנגדים.

 האם יש נמנעים: אין נמנעים.

 

 כסגן החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של גיא ויצלבסקי, חבר המועצה מבת חפר,

 ראשת המועצה ללא שכר )בתואר(.

 

 סיום העסקתה של כרמית ברגמן סמוראי, מנהלת אגף חינוך. .19

 רי מבוקש אישורמנהלת אגף החינוך במועצה מסיימת את תפקידה. הואיל ותפקידה הינו תפקיד סטטוטו

 המליאה על סיום העסקתה.

 .06.01.2019תאריך סיום העסקה: 

 

 האם יש שאלות? ד"ר גלית שאול:

 האם כרמית היא זו שביקשה לסיים? ד"ר יצחק עזוז:

 .כןרינת זונשיין: 

 היא מסיימת את עבודתה והפסיקה גםהודעה ש 06.12.2018 -: כרמית נתנה בתאריך העו"ד שלמה ולדמן

 זכות השימוע. לבוא בפועל וויתרה על 
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 האם יש מתנגדים? אין מתנגדים. ד"ר גלית שאול:

 אין נמנעים. ?האם יש נמנעים

 

 מנהלת אגף החינוך, כרמית סמוראי החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סיום העסקתה של

 .06.01.2019תאריך סיום העסקה:  ברגמן, מנהלת אגף החינוך.

 

 רים."תב .20

 .מציג את התב"רים בפני חברי המליאה, גזבר המועצה, ה דודשמנ

 

 האם יש מתנגדים? אין מתנגדים. :מנשה דוד

 אין נמנעים. האם יש נמנעים?

 

 .החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים המופיעים בטבלה שנשלחה והוצגה
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 26/12/18ליאה מיום מ

סה"כ תקציב   שם הפרויקט

 מבוקש 

סה"כ תקציב  

 קודם 

פירוט   מקורות מימון   הפחתה   תוספת  

 תשלומים

 )שם סעיף( 

 ₪   -סכום  

פירוט  

מקורות 

 מימון 

 ₪  -סכום  

 הכנת תוכנית אב למ.א.עמק חפר  
      

3,200,000  

     

2,900,000  

     

300,000  
  

קרנות  

 הרשות 

       

300,000  
 הוצ' תכנון  

    

300,000  

 תשתיות מנהל ותכנון במועצה   
      

6,500,000  

     

6,000,000  

     

500,000  
  

קרנות  

 הרשות 

       

500,000  
 הוצ' תכנון  

    

500,000  

 סלילה בישובים  
      

2,500,000  

     

1,500,000  

  

1,000,000  
  

קרנות  

 הרשות 

   

1,000,000  
 עב' קבלניות  

 

1,000,000  

 בנוי כיתות בי"ס שפרירים א' שלב א'  
    

16,622,896  

   

15,649,159  

     

973,737  
  

משרד  

 החינוך 

       

973,737  
 עב' קבלניות  

    

973,737  

תכנון כביש מחבר בין נעורים לביתן 

 אהרון

         

300,000  

      
קרנות  

 הרשות 

         

90,000  
 הוצ' תכנון  

    

300,000  
      

משרד  

 התחבורה 

       

210,000  

 5700תכנון מעגל תנועה צומת העוגן 

         

300,000  
      

קרנות  

 הרשות 

         

90,000  
 הוצ' תכנון

    

300,000  
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משרד  

 התחבורה 

       

210,000  

 חידוש מערכות בבית המועצה  

         

650,000  
      

קרנות  

 הרשות 

       

650,000  
 רכישה וציוד

    

650,000  

 מתקני ספורט  

      

5,022,625  

     

4,971,971  

       

50,654  
 טוטו    

         

50,654  
 עב' קבלניות  

       

50,654  

 התמוטטות המצוק החופי  
      

2,099,000  
      

משרד  

 הפנים 

   

2,099,000  
 עב' קבלניות  

 

2,099,000  

 תב"ע שושנת העמקים  
         

500,000  
      

קרנות  

 הרשות 

       

500,000  
 הוצ' תכנון  

    

500,000  

 : הסבר דברי

   תכנוניות והסדרות אב תוכניות קידום לצורך מיועד התקציב   1 

   בעמק והכבישים הבניה בתחומי פרויקטים לקידום תוכניות להכנת מיועד התקציב   2 

  בישובים לתשתיות להקצאה בהתאם המועצה בישובי תשתית עבודות בביצוע המועצה להשתתפות משמש התקציב   3 

   א שפרירים ס"בי הקמת לצורך המועצה של השלמה עם החינוך ממשרד תקציבית תוספת   4 

  אהרון לביתן נעורים בין כביש תכנון לצורך המועצה ושל התחבורה משרד של הקצאה   5 

  5700 כביש עם העוגן בצומת כיכר תכנון לצורך המועצה ושל התחבורה משרד של הקצאה   6 

   במועצה המידע מערכות לשדרוג מיועד מערכות חידוש   7 

   ספורט למתקני הטוטו של הקצבה תוספת   8 

   התכנון התחלת לצורך רק זה בשלב בעמק הים בחופי במצוקים בטיפול התחלה לצורך פנים ממשרד שהתקבל מיוחד תקציב   9 

   בישוב הבניה זכויות כל את שתסדיר העמקים לשושנת ע"תב הכנת  10
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שם  סעיף

 הפרויקט

מס' 

 תב"ר

מועצה קרן 

 פיתוח בש"ח

מליאה 

30/1/18 

מליאה  4/9/18מליאה  31/7/18מליאה  26/6/18מליאה  1/5/18מליאה  27/3/18מליאה 

26/12/18 

יתרה מתקציב 

 פיתוח

 -חינוך 

בינוי 

ושיפוץ 

מבני 

 -חינוך 

כולל 

אולם עין 

 החורש

ניהול 

פרויקטים 

במערכת 

 החינוך

559   

              

500,000              

       -

500,000  

בניית 

שלושן 

 ילדים

717   
              

800,000              

       -

800,000  

שיפוצי 

 2018קיץ 

918              

4,000,000      

          

4,000,000    

           

2,000,000    

  -

10,000,000  

שדרוג 

מערכות 

 בבתי ספר 

518-

527 

  

  

             

245,729            

       -

245,729  

גן יביל 

בחבצלת 

 השרון

890   

  

             

450,000            

       -

450,000  

בי"ס קדם 

 שלב ג'

869   

    

           

2,000,000          

    -

2,000,000  

תכנון 

לצורך 

הקמת 

בי"ס 

496   

    

           

1,500,000          

    -

1,500,000  

 תכנית פיתוח ממקורות המועצה לשנת 2018
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מבואות 

 ים

שדרוג 

אולם 

ספורט 

בעין 

 החורש

928   

      

             

320,000        

       -

320,000  

 4הקמת 

כיתות גן 

ילדים ב 

הלוי ג 

יאשיה 

אחיטוב 

 וחבצלת

929   

      

             

250,000        

       -

250,000  

                                      -    

                                      -    

               סה"כ

18,000,000  

           

5,300,000  

             

695,729  

          

3,500,000  

         

4,570,000  

            

2,000,000  

                       

-    

    

1,934,271  

הסדרת  ספורט

בטיחות 

במתקני 

ספורט 

 בישובים

888   

  

             

150,000            

       -

150,000  

מתקני 

 ספורט

681   

  

             

500,000            

       -

500,000  
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שיפוץ 

יסודי 

בבריכת 

 יכון

934   

      

             

760,000        

       -

760,000  

                                      -    

                 סה"כ

1,200,000    

             

650,000  

               

760,000  

                      

-    

                       

-    

                       

-    

      -

210,000  

תשתיות 

ומבני 

ציבור 

 ביישובים

שילוט 

ומיספור 

לתחנות 

הסעה 

 בישובים

789   

  

               

70,000            

         -

70,000  

שדרוג 

מועדוני 

נוער 

בישובי 

 המועצה 

921   

  

             

700,000            

       -

700,000  

סיוע 

ושידרוג 

מבנה 

ציבור 

 בישובים

585   

  

          

3,000,000            

    -

3,000,000  

הרחבת בת 

 חפר

909   

  

             

600,000            

       -

600,000  
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סלילת 

כבישים 

ומדרכות 

בבית 

 חרות 

939   

        

          

3,100,000      

    -

3,100,000  

סלילת 

כבישים 

ומדרכות 

 בית ינאי

940   

          

           

2,500,000    

    -

2,500,000  

בניית 

מרפאה 

אזורית 

 בקדם

942   

          

              

500,000    

       -

500,000  

סלילה 

 בישובים

801   

            

           

1,000,000                    -    

               סה"כ

11,000,000  

           

4,370,000  

             

3,100,000  

          

3,000,000  

          

1,000,000  

      -

470,000  

כבישים 

וצמתים 

 ביישובים

ביצוע 

שביל 

אופנים 

-חניאל

בורגתה 

 שלב א'

919   

  

             

599,988            

       -

599,988  

תכנון 

מעגל 

912                   

85,714              

         -

85,714  
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תנועה 

בכביש 

לבת  5710

 חן

תכנון מ 

תנועה 

בכביש 

5803 

כניסה 

למיתחם 

יכון 

בסמוך 

למושבים 

גן יאשיה 

 אמץ

913   

                

85,714              

         -

85,714  

סלילת 

כביש לבין 

יקיר בית 

 חזון

925   

  

          

1,000,000            

    -

1,000,000  

סלילת 

רחוב 

נבטים 

 הדר עם

927   

    

           

2,000,000          

    -

2,000,000  

קרן 

לפיתוח 

431   

    

           

1,200,000          

    -

1,200,000  
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מושב 

 אחיטוב

סימון 

כבישים 

והתקני 

בטיחות 

2018 

943   

          

                

21,429    

         -

21,429  

תכנון 

כביש 

מחבר בין 

נעורים 

לביתן 

 אהרון

944   

            

                

90,000    

תכנון 

מעגל 

תנועה 

צומת 

העוגן 

5700 

945   

            

                

90,000                    -    

תב"ע 

שושנת 

 העמקים

948   

            

              

500,000                    -    

                 סה"כ

1,500,000  

              

171,428  

         

1,599,988  

          

3,200,000  

                   

21,429  

             

680,000  

  -4,172,845  
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תשתיות 

מנהל 

ותכנון 

 במועצה 

הכנת 

תוכנית אב 

למ.א. 

 עמק חפר

460   

  

             

300,000          

              

300,000  

       -

600,000  

תשתיות 

מנהל 

ותכנון 

 במועצה

682   

            

              

500,000  

       -

500,000  

חידוש 

מערכות 

בבית 

 המועצה

946   

            

              

650,000  

       -

650,000  

                 סה"כ

2,000,000  

               

300,000  

                  

1,450,000  

        

250,000  

תיירות 

איכות 

סביבה 

 וחקלאות

תכנית 

אזורית 

למיצוב 

 החקלאות

591   

  

             

300,000        

              

300,000    

       -

600,000  

תשתיות 

הפרדה 

)רכישת 

מיכלי 

 אצירה(

603   

              

504,099              

       -

504,099  

חקלאות 

תומכת 

 סביבה 

706   
              

110,000              

       -

110,000  
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חידוש 

מערכת 

מים לחוות 

 הנוי

931   

      

             

200,000        

       -

200,000  

                 סה"כ

1,000,000  

              

614,099  

             

300,000  

               

200,000  

               

300,000  

                       

-    

      -

414,099  

                 הנגשה שונות

1,000,000  

                  

1,000,000  

תביעות 

פיצויים 

 197לפי ס. 

    2,000,000                    

2,000,000  

תכנית 

מתאר ב 

GIS 

938                   

350,000  

                 

2,000,000  

      -1,650,000  

                  שונות

 

 

2,000,000  

                  

2,000,000  
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                 סה"כ

5,350,000  

                        

-    

             

2,000,000  

                       

-    

                       

-    

    

3,350,000 

 

 

  

   
 

40,050,000 

 

 

6,085,527 

 

7,915,717 

 

 

6,700,000 

 

5,530,000 

 

 

5,100,000 

 

 

5,321,429 

 

 

3,130,000 

 

 

267,327 

 

 

 

 

 

 

                                             _____________________ __________________ 

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

 החלטה נושא מס'

1 
 מספר מליאה פרוטוקול אישור

01 

 1מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול מליאה מס' 

 

2 

 חברי של אמונים הצהרת

 במליאה נכחו לא אשר המליאה

 28.11.18 מתאריך

 חברי מליאת המועצה המפורטים לעיל מסרו הצהרת אמונים.

 

3 

אישור האצלת סמכות נוספת 

מד"ר גלית שאול, ראשת 

המועצה, לעו"ד חיזקי סיבק, 

ראשת המועצה ומ"מ סגן ומ"מ 

יו"ר הועדה המקומית לתכנון 

תחום שימור אתרים  -הבניה

ומינוי כיו"ר הוועדה לשימור 

אתרים בהתאם לחוק התכנון 

 1965 -תשכ"ה -והבניה

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את האצלת הסמכות הנוספת מד"ר 

גלית שאול, ראשת המועצה, לעו"ד חיזקי סיבק, סגן ומ"מ ראשת 

תחום שימור אתרים  -מ"מ יו"ר הועדה המקומית לתכנון הבניההמועצה ו

ומינוי שלו כיו"ר הוועדה לשימור אתרים בהתאם לחוק התכנון והבניה, 

 1965 -תשכ"ה

 

4 

אישור מינויו של רצון שרעבי,  .21

חבר המועצה מאלישיב, כנציג 

המועצה באיגוד ערים השרון 

הצפוני לתברואה ואיכות 

 .כהןהסביבה, במקום יעקב 

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של רצון שרעבי, חבר המועצה 

מאלישיב, כנציג המועצה באיגוד ערים השרון הצפוני לתברואה ואיכות 

 הסביבה, במקום יעקב כהן.

 ורשות חובה ועדות אישורי 4

 וכן, חובה ועדות: שהוצגו הועדות את אחד פה מאשרת המועצה מליאת

 :להלן כמפורט, ציבוריות וועדות רשות ועדות

 :חובה ועדות

 כספים() הנהלה ועדת .1

 ביקורת ועדת .2

 מכרזים ועדת .3

 חירום לשעת ק"מש - ח"מל .4

 טרור נפגעי של זכרם להנצחת ועדה .5

 הסביבה איכות ועדת .6

 המסוכנים הסמים בנגע למאבק ועדה .7

 אלימות למיגור ועדה .8
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 ובניה לתכנון משנה ועדת .9

 חקלאית ועדה .10

 אתרים לשימור ועדה .11

 וחירום ביטחון ועדת .12

 תרומות קבלת לבחינת ועדת .13

 משפטיות הוצאות מימון לבחינת ועדה .14

 ליקויים לתיקון צוות ועדת .15

 והתקשרויות רכש ועדת .16

 מקרקעין הקצאות ועדת .17

 בארנונה הנחות ועדת .18

 ארנונה לענייני ערר ועדת .19

 תמרור ועדת .20

 

 :רשות ועדות

 חברתית לסולידריות ועדה .1

 וחופים ים בנושא ועדה .2

 א"כ בנושא ועדה .3

 וחברה חינוך רשותית מנהלת .4

 רשותית ועדה  - נשים מועצת .5

 

 :ציבוריות ועדות

 חוץ לקשרי ועדה .1

 חקלאית ציבורית ועדה .2

 הסביבה לאיכות ציבורית ועדה .3

 ספורט עדת .4

 וחברה חינוך רשותית הנהלת .5

 רשותית ועדה, נשים מועצת .6

 תחבורה ועדת .7

 חיים בעלי בנושא ועדה .8

 ועוד אלרגיים ילדים, נגישות: מוגבלויות בנושא ועדה .9

 נוער ועדת .10



 

  

 
 

 ליד מדרשת רופין  4025000  חפר עמק אזורית מועצה

 107 מוקד  |  09-8989292  :פקס  |  09-8981605 :לשכת מנכ"ל 'טל

   |  www.hefer.org.il  לשירותך

 צעירים ועדת .11

 כפרית תיירות בנושא ועדה .12

 ויזמות לעסקים ועדה .13

 חפר בת הרחבת - היגוי ועדת .14

 שקיפות ועדת .15

 השלישי הגיל /שואה ניצולי בנושא ועדה .16

 הנדסה ועדת .17

 סטודנטים מלגות ועדת .18

5 

 לשנת המועצה תקציב הצעת .1

 הפיתוח תקציב אישור, 2019

 תקציב אישור, 2019 לשנת

, 2019 לשנת לביוב פיתוח

 20 עד של הלוואה גיוס ואישור

 ח"מלש

 מיליון ש"ח. 390.7ע"ס של  2019אושר תקציב המועצה לשנת  .1

 31ממקורות המועצה ע"ס  2019אושר תקציב הפיתוח של המועצה לשנת  .2

 מיליון ש"ח.

לצורך עבודות הפיתוח של מערכת הביוב של אושר תקציב הפיתוח  .3

 מיליון ש"ח. 15ע"ס של  2019המועצה לשנת 

ההלוואה עצמה תילקח רק ₪. מיליון  20אושר גיוס מסגרת הלוואה של  .4

 במידה ויהיה צורך בכך ותובא לאישור המליאה מאותה עת.

5 
 המכסות, המיסים צו הצגת .5

 2019 לשנת ההנחות וטבלת

מאשרת פה אחד את צו המיסים, המכסות וטבלת מליאת המועצה 

 , בהתאם למסמכים שהוצגו בפני חברי המליאה.2019ההנחות לשנת 

6 

לחברות  ות/מועמדים אישור

 המועצה במועצת/ הנהלת

 חפר עמק אזורית הדתית

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את המועמדים כחברי מועצת/ הנהלת 

 רט להלן:המועצה הדתית אזורית עמק חפר, כמפו

 נציג/ת השר  - 065714420הראל, ת.ז.   אורית .1

 נציג/ת השר  - 94115390חן,  ת.ז.  יפתח .2

 נציג/ת השר  - 139353940נקש, ת.ז.  עובדיה .3

 נציג/ת השר  - 77105690אלבאום,  ת.ז.  דוד .4

 נציג/ת השר  - 280390220בטיטו,  ת.ז.   יאיר .5

 נציג/ת המועצה  - 048315220תירם,  ת.ז.   מלי .6

 נציג/ת המועצה  - 606682920סבח,  ת.ז.   אוסנת .7

 נציג/ת המועצה  - 911945103אקרמן, ת.ז.  קורל .8

 נציג/ת המועצה  - 311636120אטיאס, ת.ז.    טל .9

מבת חפר כמשקיף במועצת/  067280131כמו כן מאושר אבי מלכה ת.ז. 

 הנהלת המועצה הדתית.

7 
 לשנת יתר למשיכות אישורים

2019 

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את קבלת אישור למשיכות יתר של 

 בהתאם לפירוט הבא: 2019המועצה לשנת 
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 ₪ מיליון 9 לאומי בנק •

 ₪ מיליון 9 הפועלים בנק •

 ₪ מיליון 1 דקסיה בנק •

 ₪ מיליון 19 כ"סה

 המסמכים כל על לחתום רשאים יהיו החתימה כמו כן, מאושר כי מורשי

 הכנסות משכון י הבנק מטעם המועצה לרבות"לשם כך ע הנדרשים

 יתר. משיכת לגובה עד המועצה של עצמיות

8 

 מורשי עדכונים/  שינויים .א

 ס"ביה הבנק בחשבון חתימה

 אביחיל

את השינויים הנדרשים ועדכון החתימה פה אחד מליאת המועצה מאשרת 

 של בית ספר אביחיל, מפורט להלן: על מסמכי הבנק

 .555339 –מס' חשבון ,675ניף , סםבנק פועלי – חשבון הורים

 מורשי החתימה:

 .25226408בית הספר, ת.ז  ת, מנהל יפעת צאירי

 062489844, מנהלנית בית הספר, ת.ז.סנדרה יערי

 054112768מנשה דוד, גזבר המועצה, ת.ז. 

בצירוף חותמת בי"ס או חותמת  3 -חתימה מתוך ה מורשי  2חתימת 

המותאמת לחשבון הבנק שנפתח, או שמו המודפס יחייבו את בית הספר 

 בחשבון זה.

מורשי החתימה יהיו רשאים ומוסמכים לחתום על כל המסמכים 

 הנדרשים לצורך  השינוי/ עדכון ובנוסף לניהול השוטף של החשבונות.

 555355-, חשבון מס' 675 סניף פועליםבנק – חשבון בית הספר

 מורשי החתימה:

 25226408, מנהל בית הספר, ת.ז.יפעת צאירי

 062489844, מנהלנית בית הספר, ת.ז. סנדרה יערי

 054112768מנשה דוד, גזבר המועצה, ת.ז. 

בצירוף חותמת בי"ס או חותמת  3 -מורשי חתימה מתוך ה  2חתימת 

ו המודפס יחייבו את בית הספר שנפתח, או שמ המותאמת לחשבון הבנק

 בחשבון זה.

מורשי החתימה יהיו רשאים ומוסמכים לחתום על כל המסמכים 

 עדכון ובנוסף לניהול השוטף של החשבונות. הנדרשים לצורך  השינוי/

9 

 מורשי עדכונים/  שינויים .ב

 חינוך בית הבנק בחשבון חתימה

 יצחק בית אזורי

את השינויים הנדרשים ועדכון החתימה פה אחד מליאת המועצה מאשרת 

 של בית ספר בית חינוך אזורי בית יצחק, כמפורט להלן: על מסמכי הבנק

 112119 –, מס' חשבון675בנק פועלים, סניף  – חשבון הורים

 מורשי החתימה:

 ':קבוצה א
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 023529076, מנהלת  בית החינוך, ת.ז  גילה ציטרון

 038348975קרן שניידר , מנהלנית בית הספר, ת.ז. 

 054112768מנשה דוד, גזבר המועצה, ת.ז. 

 

 :קבוצה ב'

 022100606אלון שני , נציג הורים, גזבר וועד ההורים, ת.ז. 

 

החתימה בקבוצה א' או חתימת מורשה חתימה  חתימת שניים ממורשי

עם חתימת מורשה חתימה אחד מקבוצה ב' בצירוף  אחד מקבוצה א' ביחד

או שמו המודפס יחייבו את  חותמת המותאמת לחשבון הבנק שנפתח,

 חשבון הזה.

מורשי החתימה יהיו רשאים ומוסמכים לחתום על כל המסמכים 

 לניהול השוטף של החשבונות. עדכון ובנוסף הנדרשים לצורך  השינוי/

10 
פועלים  –הצטרפות ל"ממסרון" 

 לעסקים בשירות עצמי

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ההצטרפות בכל חשבונות הבנק של 

בתי הספר: קדם, בית יצחק, יובלים, בית ספר ייחודי מעברות, ויתקין, 

אישור משגב, אביחיל ושדות לשירות ממסרון של בנק הפועלים ואת 

 החתימה על מסמכי הבנק הנדרשים לשם כך.

11 

 בוועדת ציבור נציגת אישור

 :א"כ לקבלת למכרזים בחינה

 הדר אורלי

, כנציגת 023063316מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדר אורלי, ת.ז. 

 ציבור בוועדת בחינה למכרזים לקבלת כ"א.

12 

 לוועדה מליאה נציגי מינוי .1

עובדים בכירים  מינוי לבחינת

 יםסטטוטורי

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את נציגי המליאה, רחל מרום מגבעת 

קבלת  לבחינת לוועדה מליאה חיים מאוחד ושמיל פלג מהדר עם כנציגי

 .םעובדים בכירים סטטוטוריי

13 
 ל"למנכ בכירים שכר אישור

 המועצה

למנכ"ל המועצה, מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שכר הבכירים 

משכר בכירים, כפי שמתאפשר מהנחיות  100%תשלום שכר בשיעור של 

 משרד הפנים.

14 

, חפר מבת המועצה חבר מינוי

 ראשת ויצלבסקי, כסגן גיא ד"עו

 (.בתואר) שכר ללא המועצה

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של גיא ויצלבסקי, חבר 

 ה ללא שכר )בתואר(.המועצה מבת חפר, כסגן ראשת המועצ

15 

סיום העסקתה של כרמית 

ברגמן סמוראי, מנהלת אגף 

 החינוך

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סיום העסקתה של מנהלת אגף 

 החינוך, כרמית סמוראי ברגמן, מנהלת אגף החינוך.

 .06.01.2019תאריך סיום העסקה: 

 רים"תב 16
התב"רים המופיעים בטבלה מליאת המועצה מאשרת פה אחד את 

 .שנשלחה והוצגה
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