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 14\2020פרוטוקול דיון מליאה מס' 

 22.01.20-ה מתאריך 

 

 

אילנה, שפיר , בר סלע יואב, אביחי מיכל , בארי מוטי, גולן    שערבי רצון,  סיבק חיזקי, אדרי חנן,   השתתפו

שילה אמיר, ערבה נדב, , , קומפל ירון כלפון מידד, ליבנו טוביה סבלוםוייגיא ויצלבסקי,  אמנון,

 רף אמירברי גדעון,  טודר מאיר, וייס סתיו,    נטע אריאלי,עו"ד שמיל פלג,   שכטר רן,  , מרום רחל,

 ,  יעריב יערי רגב בתיה, פז רון, זיו טומי,דביר שרון, כהן עופר, הילה עיני, ,  פליישר קרוב גלדיס, 

 .כהן בר שירי, פורצלן פסח

 .בכרטן יוסי, בן דוד אברהם, נאהרי אורי, שוסטר ישי, מרגלית יוכבד, פאר אהובה   התנצלו

עזוז יצחק, מדליה הדס, חייקין עמוס, גייר דורון, בורנשטיין דותן, גיסיס יואב, פרץ ליאור, קינן  לא נכחו

 .רון

 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

 מנכ"ל המועצה. -עמית בן צבי

 מנשה דוד . -גזבר המועצה

 עידית נס ויסמן. -מבקרת המועצה

 .ע. ראשת המועצה -אלדד גוטלון

 ע. מנכ"ל המועצה. –מורן בן דרור 

 מנכ"ל כלכלית. –אלון היימן 

 מועצה .מהנדס ה -ארמין אברמוביץ

 

  .עו"ד אורן חייקין משקיף

 

 סדר יום:

 דיווחי ראשת המועצה.  .1

 .13/19אישור פרוטוקול מליאה מספר  .2

 הצגת רו"ח גורן לין אלרגנד, גזברית המועצה הנבחרת. .3

 מתיה סער, מנהלת מחלקת תחבורה.הגב' הצגת מחלקת תחבורה , מציגה:  .4

 גזבר המועצה.מציג: מנשה דוד,  ,תב"רים .5
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בית ספר אביחיל, מציג:  –מורשי חתימה בחשבון הבנק  –שינויים / עדכונים  .6

 מנשה דוד, גזבר המועצה.

בית חינוך אזורי בית יצחק, מציג:   –אישור החלפת גזבר וועד הורים בחשבונות בנק   .7

 עו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל.

יסודי )ספטמבר -שה( דתי עלהקמת בית ספר משותף )מ.א עמק חפר + מ.א מנ .8

 (, מציג: יעריב, סגן ראשת המועצה.2020

עדכון התקשרויות לביצוע פרויקטים בין המועצה לחברה הכלכלית ותשלום ע"י  .9

ואות שהמועצה קיבלה לטובת מימון החברה הכלכלית של החזרי ההלו

 הפרויקטים, מציג: אלון הימן, מנכ"ל כלכלית עמק חפר.

התיירות בעמק חפר, מציגים: שגיא בן יואב, סמנכ"ל פיתוח עסקי הצגת קידום  .10

הכלכלית נג'ל, יועצת תיירות כפרית לחברה ומנהל מנהלת העסקים, ואורנה א

 ולמועצה.

 , מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה.2020אישור משיכות יתר לשנת  .11

 ועצה .  דחיית מועד פרישת גזבר המועצה, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל המ .12

 אישור טווח שכר בכירים לגזברית הנבחרת, מציג: עמית בן צבי, גזבר המועצה.  .13

 

419:0הישיבה נפתחה בשעה :   

  לפתוח את הדיון. ומבקשמברך את הנוכחים  :  בן צבי, מנכ"ל  עמית

 

 1. דיווחי ראשת המועצה 

:מדווחת בנושאים הבאים. :שאול, ראשת המועצה גליתדר'   

מוקד, צוותי חרום והשלכות תקציביות. -מזג אויר סוער התמודדות המועצה בתנאי א.  

ברכה ותודה לגורן, הגזברית הנכנסת. ב.   

עדכון בדבר המציאות התזרימית של המועצה.ג.   

לאשר את התוכנית בכפוף לתכו"ב המקומית  עדכון בדבר החלטות הוועדה -יד חנהג "מרלוד. 

 לתנאים. 

תקיים השבוע במעמד השר יצחק וקנין. -"בית כנסת נאה בעמק חפר"  טקס ה.  

עדכון בדבר מפגש לקידום עסקים בקיבוצים והמושבים בעמק חפר. -"מסלול ירוק" ו.  

מפגש עם קהילת אנשי עסקים שהתקיים בפארק התעשיות. ז.  

עדכון בדבר פגישות מטה מול מטה. ח.  

₪ והמשך תמיכה      10,000דיווח על תרומה לקיום תכנית אופקים של בוגרי כיתות על סך  ט.

 בחודשים הקרובים. 
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 2.אישור פרוטוקול מליאה 19\13: 

  פותח את הדיון באישור פרוטוקול המליאה .: בן צבי, מנכ"ל עמית

 

 הצעת החלטה: 

19/31המועצה מאשרת פרוטוקול מס'  מליאת  

 

.מתנגדים: אין  

.: אין עיםננמ  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

 3. הצגת מחלקת תחבורה: 

מחלקת תחבורה.  מציגה אתמתיה סער, מנהלת מחלקת תחבורה:   

 

 4. תב"רים: 

כדלהלן: 20.01.2020ביר את טבלת התב"רים מיום מציג ומס: דוד, גזבר המועצה מנשה  

 

ביצוע שיפוצים ותחזוקה בבית המועצה . -981תב"ר   

קידום תיירות כפרית בעמק. -953תב"ר   

הכנת תוכנית מועצתית לתחבורה שיתופית. -958תב"ר   

.פרויקטיםתכנון וקידום  -982תב"ר   

ביצוע עבודות פיתוח באזור התעשייה. -983תב"ר   

פיתוח פרויקטים בת חפר . -984תב"ר   

 

 הצעת החלטה : 

כדלהלן: ,20.01.2020ת המועצה מאשרת תב"רים המופיעים בטבלה מיום מליא  

 

ביצוע שיפוצים ותחזוקה בבית המועצה . -981תב"ר    

קידום תיירות כפרית בעמק. -953תב"ר   

הכנת תוכנית מועצתית לתחבורה שיתופית. -958תב"ר   

קטים.תכנון וקידום פרוי -982תב"ר   

ביצוע עבודות פיתוח באזור התעשייה. -983תב"ר   

  פיתוח פרויקטים בת חפר . -984תב"ר 

 

בלבד.  981לתב"ר מתנגד גדעון ברי   מתנגדים:  

ים: אין. נענמ  
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:ההחלטה  

התקבל ברוב קולות. - 981תב"ר   

התקבלו פה אחד. -יתר התברי"ם  

 

 5. שינויים/עדכונים-  מורשי חתימה בחשבון הבנק- בית ספר אביחיל:  

 

שינויים / עדכונים מורשי חתימה בחשבון הבנק בית ספר : מציג ומסביר מנשה דוד, גזבר המועצה

 אביחיל .

 

 הצעת החלטה : 

מאשרת החלפת מורשת חתימה בחשבון בנק במקום המנהלנית היוצאת, סנדרה יערי מליאת המועצה 

.043193770, תבוא המנהלנית הנכנסת סיון זיגדון ת.ז 062489844ת.ז   

 

אין מתנגדים:  

ים: אין. נענמ  

התקבלה פה אחד :הצעת ההחלטה  

 

 6. אישור החלפת גזבר וועד הורים בחשבונות בנק – בית חינוך אזורי בית יצחק :

 

מציג את החלפת הגזבר בבית חינוך אזורי בית יצחק.: עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה   

 

 הצעת החלטה : 

., נציגת הורים, כגזברית וועד ההורים303685390מליאת המועצה מאשרת את רינת סלומון ת.ז   

י החתימה בקבוצה א' או חתימת מורשה חתימה אחד מקבוצה א' ביחד עם יחתימת שניים ממורש

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

 המודפס יחייבו את החשבון הזה. 

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

 ובנוסף לניהול השוטף של החשבונות.

. 

אין מתנגדים:  

ים: אין. נענמ  

 הצעת ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 7.הצגת קידום התיירות בעמק חפר :  

: הציגה והסבירה את תוכנית קידום התיירות בעמק חפר. אורנה אנג'ל, יועצת תיירות כפרית  
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 8. אישור משיכות יתר לשנת 2020 : 

.2020מסביר את אישור משיכות היתר לשנת מנשה דוד, גזבר המועצה:   

 

 הצעת החלטה:

מליאת המועצה מאשרת, כי מורשי החתימה יהיו  2020במסגרת ההחלטה לאישור משיכות יתר לשנת 

לחתום על כל המסמכים הנדרשים ע"י הבנקים לרבות משכון הכנסות עצמיות של המועצה עד רשאים 

.לגובה משיכת היתר  

 

 מתנגדים: אין

 נמנעים: אין. 

 הצעת ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 9. עדכון התקשרויות לביצוע פרויקטים בין המועצה לחברה הכלכלית: 

 

התקשרויות לביצוע פרויקטים בין המועצה מסביר ומעדכן אלון הימן, מנכ"ל החברה הכלכלית: 

לחברה הכלכלית ותשלום ע"י החברה הכלכלית של החזרי ההלוואות שהמועצה קיבלה לטובת מימון 

 הפרויקטים.

 

10.הקמת בית ספר משותף )מ.א עמק חפר + מ.א מנשה( דתי על-יסודי )ספטמבר  

 : )2020 

מציג ומסביר את הקמת בית ספר משותף.יעריב, סגן ראשת המועצה :  

 

 הצעת החלטה: 

.מליאת המועצה מאשרת לפעול  להקמת בית ספר דתי על יסודי משותף עם מ.א. מנשה.1  

יובאו לאישור מליאת המועצה תוכנית  –ככל שיתקבל  -החינוך. לאחר קבלת סמל מוסד ממשרד 2

 השקעות ותקציב ביה"ס .

יוצגו בפני מליאת  –. השותפות תקמנה הנהלה משותפת לביה"ס. מבנה ההנהלה וסמכויותיה 3

.המועצה לאחר גיבושם  

 

בתיה רגב ורן שכטר. :יםמתנגד  

 נמענים: אין 

.רוב קולות בהצעת ההחלטה התקבלה   
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 11. אישור טווח שכר בכירים לגזברית הנבחרת :

 

גורן . לין טווח שכר בכירים לגזברית הנבחרת, מציג את עמית בן צבי, גזבר המועצה:   

 

 הצעת החלטה:

. 85%-95%מליאת המועצה מאשרת את שכרה של גזברית המועצה הנבחרת בטווח שכר בכירים 

.בהתאם להנחיות  משרד הפניםהעלאת השכר בטווח תהא   

 

אין :יםמתנגד  

 נמענים: אין 

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

 12. דחיית מועד פרישת גזבר המועצה :

 

מסביר ומציג את דחיית מועד פרישת גזבר המועצה.עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה:   

 

 הצעת החלטה:

 

עד לא  31.1.2020המועצה, מנשה דוד, מיום .הנהלת המועצה מאשרת דחיית מועד פרישת גזבר 1

.31.3.2020יאוחר מיום   

ייבוא: 3ישונה באופן שבסעיף  25.9.19.הסכם הפרישה שאושר במליאה ביום 2  

"נוכח הארכת חלון הפרישה ע"י הממונה על השכר כקבוע במכתב, ידחה מועד סיום יחסי העבודה עד 

".31.3.2020-ולא יאוחר מ  

  

אין :יםמתנגד  

 נמענים: אין 

בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה   

 

21:40הישיבה ננעלה בשעה :    
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 ריכוז החלטות מליאת  המועצה, מתאריך ה- 22.01.20 : 

 

 החלטה נושא מס'

 .13\19מס'  המליאהפרוטוקול פה אחד  מליאת המועצה מאשרת 13/19מספר    מליאהאישור פרוטוקול   1

 

 רים תב" .2

 
 ים הבאים : המועצה מאשרת פה אחד את התב"ריאת מל

 קידום תיירות כפרית בעמק. -953תב"ר 

 הכנת תוכנית מועצתית לתחבורה שיתופית. -958תב"ר 

 תכנון וקידום פרויקטים. -982תב"ר 

 ביצוע עבודות פיתוח באזור התעשייה. -983תב"ר 

 פיתוח פרויקטים בת חפר . -984תב"ר 

 ותחזוקה בבית המועצה . ביצוע שיפוצים -981ר תב"

 

 אושר ברוב קולות. -981תב"ר 

 אושרו פה אחד. -יתר התב"רים
98תב"ר   

 

 
מורשי חתימה  -שינויים/עדכונים 3

 בית ספר אביחיל -בחשבון הבנק
 
 
 
 

 
 

החלפת מורשת חתימה בחשבון בנק  פה אחד מליאת המועצה מאשרת
, תבוא המנהלנית 062489844במקום המנהלנית היוצאת, סנדרה יערי ת.ז 

.043193770הנכנסת סיון זיגדון ת.ז   

 

  

אישור החלפת גזבר וועד הורים  5

בית חינוך אזורי  –בנק בחשבונות 

 בית יצחק 

, נציגת 303685390מון ת.ז את רינת סלו פה אחד  מליאת המועצה מאשרת
.כגזברית וועד ההורים הורים,  

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

ת המותאמת לחשבון הבנק שנפתח, או שמו המודפס יחייבו את חותמ
.החשבון הזה  

ומוסמכים לחתום על כל המסמכים מורשי החתימה יהיו רשאים 

.הנדרשים לצורך השינוי/ עדכון ובנוסף לניהול השוטף של החשבונות  
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במסגרת ההחלטה לאישור משיכות יתר מליאת המועצה מאשרת פה אחד  2020אישור משיכות יתר לשנת  6
מליאת המועצה מאשרת, כי מורשי החתימה יהיו רשאים  2020לשנת 

המסמכים הנדרשים ע"י הבנקים לרבות משכון הכנסות לחתום על כל 
.עצמיות של המועצה עד לגובה משיכת היתר  

 
הקמת בית ספר משותף )מ.א עמק  7

יסודי -שה( דתי עלחפר + מ.א מנ

 ( 2020)ספטמבר 

 מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות , כדלקמן : 

יסודי משותף .מליאת המועצה מאשרת לפעול  להקמת בית ספר דתי על 1
 עם מ.א. מנשה.

יובאו לאישור  –ככל שיתקבל  -. לאחר קבלת סמל מוסד ממשרד החינוך2
 מליאת המועצה תוכנית השקעות ותקציב ביה"ס .

. השותפות תקמנה הנהלה משותפת לביה"ס. מבנה ההנהלה 3
םיוצגו בפני מליאת המועצה לאחר גיבוש –וסמכויותיה   

בכירים לגזברית אישור טווח שכר  8

 הנבחרת

את שכרה של גזברית המועצה הנבחרת  פה אחד מאשרת  מליאת המועצה
. העלאת השכר בטווח תהא בהתאם 85%-95%בטווח שכר בכירים 

.להנחיות  משרד הפנים  

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד , כדלקמן: דחיית מועד פרישת גזבר המועצה 9

מועד פרישת גזבר המועצה, מנשה דוד, .הנהלת המועצה מאשרת דחיית 1
.31.3.2020עד לא יאוחר מיום  31.1.2020מיום   

 3ישונה באופן שבסעיף  25.9.19.הסכם הפרישה שאושר במליאה ביום 2
 ייבוא:

"נוכח הארכת חלון הפרישה ע"י הממונה על השכר כקבוע במכתב, ידחה 
".31.3.2020-מועד סיום יחסי העבודה עד ולא יאוחר מ  
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 , ראשת המועצהר גלית שאול"ד          , מנכ"ל המועצה                                      עו"ד עמית בן צבי


