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חלופות להקמת המדינה מחפשת  –החלטת המדינה על הקמת שדה תעופה  2.1
פשרויות מצטמצמות. ככל , האובשדה דב אזרחי לזה שבהרצליה שדה תעופה

מטה פעולה חלופות רלוונטיות בעמק חפר ולאור זאת הקמנו  3הידוע לנו היו 
להתנגדות. בראש המטה עומד עופר כהן נציג המליאה מכפר ויתקין ויחד איתו 

עין  שהנושא נוגע אליהם:נציגים מהישובים הרלוונטיים. אני קורא לישובים 
ר חוגלה וישובים נוספים בסביבה להצטרף לפעילות החורש, המעפיל וכפ

 ולמאמצים שאנו עושים על מנת ששדה תעופה לא יקום בעמק חפר. 
 

יועצים שנשכרו לצורך כך ובנוסף הגשנו עופר כהן: בשלב זה הגשנו חוו"ד סביבתית של 
 ין שמונה חלופות,יעופה. נותרו עדעו"ד שהוא גם יועץ לשדות תחוות דעת תעופתית של 

 אנו שוקלים אם זה השלבכרגע עוד אין החלטה בנושא ולכן בעמק. מהן שתיים נראה ש
בשלב זה. אנו מצפים מתושבי  אבקיאם יש בכלל מה להשבו נדרש לקדם את המאבק, 
 . כאשר ואם נצטרך לצאת למחאה ציבורית האזור להצטרף למטה המאבק

 
 רני אידן: 2.2

פעילים בשטח החניה של המועצה שוק נו מאלאחרונה  –"תוצרת העמק"  שוק איכרים
לאפשר לחקלאים למכור את . המטרה העיקרית של הפעילות היא איכרים "תוצרת העמק"

צרכני האזור מרוויחים תוצרת איכותית וטרייה קרוב . תוצרתם ולחשוף את הציבור לתוצרת
התקיימו.  כבר 3אירועים,  6-הביקוש גדול יותר מהציפיות שלנו. כרגע התכנית היא ל לבית.

בהמשך כנראה נעשה הפסקה עקב הכניסה לחורף ונשקול את הנושא בשנית במועד מאוחר 
באזור  ,09ר אנגבאוהל, הבחורף אנו בודקים אפשרות להמשיך את הפעילות  במקביל, יותר.

 .על ידי צעירים שמקיימים מסיבות מתקן ששייך למועצה ומופעל התעשייה של עמק חפר,
ים. היה מבקר 12,000-כלאורך הפסטיבל ביקרו בו   – פסטיבל גשרים בנחל 2.3

ואני מבקש להודות לכל העוסקים  אירוע מאוד מוצלח כמו בכל השנים האחרונות
 בדבר. 

ציון האירוע התקיים במסגרת  –בגרמניה אירוח משלחת פרלמנטרית ממחוז זיגן  2.4
היה  לחות הנוער. זהמשחילופי שנה לחידוש הקשרים בין ישראל לגרמניה ו 50

 על המשך הפעילות. ביקור גומלין בסופו סיכמנו
אתמול בירושלים קיבלנו פרס משר הפנים  –הענקת פרס ניהול תקין וניהול כספי  2.5

 על ניהול תקין וניהול כספי של המועצה. 
שבועיים היינו בועדה המחוזית. מתכננים את הכביש כלפני  –כביש עוקף חבצלת  2.6

כים שונים של התנגדויות. זה התחיל עוד שנה והוא היה בתהלי 20-למעלה מ
אצל קודמי בתפקיד. בתהליך ההתנגדויות היתה דרישה לתיקונים כאלה ואחרים 

במסגרת זו שמענו את  .ולכן הוא נכנס לתהליך נוסף של התנגדויות חלקיות
 הדעות השונות. 

 
ענו בזמנו את אנחנו ממשיכים עם עיריית נתניה והועדה המחוזית לייצר תוואי טוב יותר. הצ

בסוף תוואי הדרך יתוקן במידה כזו או אחרת כך שיזיק פחות לתושבי להתוואי ואני מאמין ש
 אביחיל.

 
גן הלאומי לא ה ,מטר יעבור מעל הגן הלאומי 25הכביש הזה ברוחב של אם :. סיבק חזקי

שלנו  האזור מה שעומד על הפרק זה כביש שמאחוריו תכנית גדולה שבסופהיהיה קיים. 
הפוך לעיר והשאלה היא אם אנו מוכנים לתת לזה לקרות או לא. מדובר באזור כפרי במשך י

עשרות שנים, העיר לא צריכה שישבו דווקא באזור הזה יש לה מספיק מקום ליחידות דיור. 
. התנגדות 2. גדות לחיסול השמורה כי הכביש יביא לחיסולה. התנ1דברים:  5-ההתנגדות ב
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. שינוי אופי המרקם 4ואי לא יכול להיות ברוחב של המתכננים. . התו3לתוואי הכביש. 
. אתם מביעים מחויבות לערכים 5 שטח של נתניהלמגדלים. החשש שהשטח הזה יעבור ל

 ירוקים וחלק מזה זה לא לוותר בעניין זה. 
 

 : למה לא רוצה לשמור את השטח?וויס סתיו
 

ל שעומד בראשו אביגדור יצחקי "ת ותמ: זה לא קשור אלי. יש תכנית ארצית שנקראאידן רני
שמטפל במרץ רב בהסדרת מגורים. הם מאתרים שטחי קרקע צמודי עיר במרקם עירוני. 

אנחנו כל הזמן נלחמים גם מול הרשויות וגם מול נתניה ולהזכיר לכם את המאבק שהובלתי 
 .ביצענו את אומנות האפשר ביחד אתכם אל מול נתניה לפני כמה שנים.

 
 האם יש אלטרנטיבה לכביש? לתי:נצח מסי

 
: אני מבין את הלחץ ואת הקושי ובכוחות משותפים אנו נחפש פתרונות שהם אידן רני

פניות האני פועל יחד עם עיריית נתניה להפוך את  –משפרים. לשאלתך לגבי מחלף אינשטיין 
 שנה. 8-15יקח בין יאינשטיין למחלף אמיתי. ככל הידוע לנו זה תהליך שבימינה 

 
 שאול מקורי: מה זה מחלף אמיתי?

 
 : כניסה מהצד השני.אידן רני

 
 עוד תא צמוד דופן לאביחיל. צריך  .מחלפוןצריך שאול מקורי: זה רע מאוד. 

 
גם כשמחלף אינשטיין יעבוד במלוא עוצמתו, זו משמעות חלקית בהפחתת התנועה  רני אידן:

 בישובים. 
 

 מה עמדת המועצה בנושא? : קידר רעיה
 

 : אני מדבר על הכביש העוקף וחזקי הכניס נושאים נוספים.אידן רני
 

 ל מה עמדת המועצה?": בישיבת הותמקידר רעיה
 

מיוצגת על ידי ותמל מאוד נחושה צריך להבין שהמדינה ה: כשנגיע לשם נציג עמדה. אידן רני
 בנושא זה.
 

העמדה שלנו היא כמה שנים לוחצים שיהיה כביש עוקף.  20-אנחנו למעלה מ נחי הייפלר: 
 שיותר מהר כביש עוקף וזה ללא קשר לתכניות הבנייה. 

 
 אלדד שלם: 

  התחלנו במהלך של שילוב הישובים בפסטיבל על מנת  –פסטיבל גשרים בנחל
י ואנו פתוחים לרעיונות בנושא זה לקראת הפסטיבל בשנה לתת להם ביטו

 הבאה. 

  ף חפר וחידשנו את פניו. בשבת הקרובה יתקיים משחה חו –חפר חוף משחה
 פויים לקיים אירועי ספורט נוספים בהמשך השנה. אנו צ
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 המשך עדכון ראש המועצה:
 רני אידן: 

בין היתר מועצה על שיפור הקשר עם התושבים החלטנו בלפני כחודשיים  -ניוזלטר   2.7
  באמצעות הפצת ניוזלטר הכולל מידע בנושאים השונים. 

כאן כנס עם ראשי אנו פועלים לארגן בפריצות לרכבים ולבתים. יש עליה –ביטחון   2.8
מקווים שיגיעו בכירים מהמשטרה . אנחנו ועם המשטרה ומג"ב רשויות ומועצות מהסביבה
את שונות. אני מקווה שלאט לאט נצליח בהדרגה להוריד כויות עריוגם תוך כדי אנו עושים ה
ונוביץ החליט לטפל במגזר הכפרי והוא אהרהשר שנים  3לפני  תדירות וכמויות הפריצות.

בדומה לסיירי השדות רק עם כוח  ,הקים פלוגות שפעלו מחוץ לישובים בשטחים הירוקים
והיו להם ביצועים מאוד טובים ועד לפני שנה הצליחו להוריד  ,רציני שעבד ע"פ מודיעין

של ם, הביטחונית, בעיקר בירושלי משמעותית את הפגיעות. לצערנו בגלל ההתפתחות
משלת מהפגיעות הקשות של הדקירות, הפלוגות האלה עלו לסייע בירושלים. אנו דרושים מ

ישראל, עם כל הקשיים שיש, שנקבל מענה ואת הסיוע הדרוש כי חייבים לשפר בצורה 
 משמעותית את המוגנות האישית.

ולי פעם נוספת בשם כולנו איחלו אמש ביקרתי את פרוספר אזוט ואני מבקש לשלוח  2.9
 החלמה מהירה. 

החלו בעבודות לפני שלושה ימים. יבצעו מעגלי  –מבת חפר  אההסדרי הבטיחות ביצי 2.10
יקח לא מעט זמן אבל אין לי ספק שזה ישפר את י. זה בכניסה לבחן, בת חפר ויד חנה תנועה

שהם נמצאים ולא להרגיש הישוב מעותית ויאפשר לתושבים לצאת מהבטיחות בצורה מש
 .במצור

 
 

 השבעת חבר מליאה.
 מבית הלוי.  סשמוליק אי –השבעת חבר מליאה  רינת זונשיין:

 רינת מקריאה את נוסח ההשבעה.
 

 שמוליק איס: הנני מתחייב.
 

  27אישור פרוטוקול מס'  .3
 ?27רינת זונשייין: האם יש הערות לפרוטוקול מס' 

  
 החלטה: 

 אושר.מ - 27פרוטוקול מליאה מס' 
 
 

 ת שנת הלימודים תשע"ז.דיון בנושא פתיח .4
קורן מנהלת אגף החינוך במועצה סוקרת את עבודת האגף ואת פתיחת שנת  חינה

  הלימודים.
 

בנוסף לכספי ההורים  ,הקציבה למערכת החינוך 2016רני אידן: המועצה בשנת התקציב 
₪ מיליון  10-להיסעים ו₪ מיליון  5לתקציב השוטף ועוד ₪ מיליון  39 ,ומערכת החינוך

 וספים לשיפוצים ולבינוי. נ
שאינם משקפים את  צריך להבין את הנתונים כי לעיתים אנשים שומעים נתונים שונים

בגרות  91%הדבר רלוונטי במיוחד לכל הקשור לנתוני הבגרות. נתוני האמת הם . המציאות
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זכאים לבגרות מכוון שמחשבים גם את  60%ואילו בתקשורת מציגים אותנו פעמים רבות לפי 
  הפנימיות בשטח המועצה.

 
אחוז הזכאים לבגרות מכוון נושא ולפעול על מנת להסביר את צריך להגיב דעתי שרון דביר: ל

 כך את הדברים.תושבי המועצה לא רואים ש
 

 זה פורסם בניוזלטר.בן יואב: שגיא 
 

וגם לאחר שהורידו את  בהשוואה לתשלומי הורים לעומת ישובים אחרים,שרון דביר: 
מים בצורה משמעותית ושאנחנו משלמים הרבה מקרנות הרשות עדיין הורים התשלו

 .משלמים יותר
 

אני לא יודע להגיד על מקומות אחרים. הדבר לא בידנו. ועד ההורים הוא שמחליט,  רני אידן:
ה ניתן להקטין את . אני חושב שהי תשלומי ההורים נקבעים על ידי משרד החינוך.מבחינתנו 

 ולא החלטת מועצה. זו החלטה של ועד ההורים בלבדאבל תשלומי ההורים 
 

יש מדד אחיד בכל מדינת ישראל. לא ניתן להוציא את אנשי לזכאות לבגרות  ויצלבסקי:גיא 
מההוצאות שהן  70%הפנימיות. השאלה היא בנוגע לנושא התקצוב: משרד החינוך משלם 

ני ויש תקצוב משוקלל. איעה, משקלא שכר הוראה. יש תקצוב ישיר לפי תלמיד כמה המועצה 
לא כולל  משקיעה,לקבל שני מספרים: מה התקציב הישיר פר תלמיד שהמועצה  מבקש

 עקיף וכמה בשורה התחתונה מושקע פר תלמיד בעמק חפר?תקציב הה
 

להגיד פר תלמיד זה לא ₪.  5,000בנוגע לשאלתך השנייה הממוצע הוא בערך : אידן רני
 מדויק. 

 
 רבית הילדים בעמק חפר הם לא בחינוך המיוחד.מויצלבסקי: גיא 

 
 ין יש בהם השקעה רבה. יועדאידן: רני 

 
. אריאל 13,700עיריית חיפה ₪.  14,000-עיריית תל אביב מתקצבת בויצלבסקי: גיא 

 אלה המדדים שמפורסמים בסופו של דבר.₪.   4,400, קלאנסווה 10,000. דימונה 9,400
 

 50%ואז היינו נמצאים בממוצע של  30פנימיות אלא  8לא היו תאר לך שבמועצה רני אידן: 
 בגרויות.

 
 חזרנו להאשים פנימיות?ויצלבסקי:  גיא 

 
עם פתיחת שנת  החינוךעבודת אגף אנחנו לא מאשימים אף אחד. אנחנו הצגנו את אידן: רני 

ות מציג את הנתונים למראם תרצה שנעלה את הנושא לשיח תפנה אלינו. אתה  הלימודים.
 .שאתה לא יודע לקרוא את הנתונים של משרד החינוך

 
 

אני יכול לומר שיש  ברונשטיין: השינוי של המנהלים הוא שינוי משמעותי והוא מורגש.דותן 
רוח טובה שנושבת ברמות ים ואני מקווה שזה רק ילך וישתפר. ועדת ההיגוי של כיוונים 

 אשמח להצטרף.אני לעתיד היא מאוד חשובה ו
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צריכה להימשך. למועצה יש  נכוניםהנתונים ההצגת אני חושב שהמלחמה על  גייר: דורון

 שהצגת בפנינו.אינטרס להילחם על הנתונים האלה ועל פרסום התוצאות 
 

כל שנה הם בכל זאת, באנחנו עושים מאמצים בנושא הזה ופונים למשרד החינוך ואידן: רני 
כפי שכולנו יודעים, עצמם את התיקון. אבל שוגים בזה מחדש. לפני כמה שנים הם הוציאו ב

גדול יותר נעשה מאמץ שיווקי התיקונים מופיעים בקטן ולא תופסים את הכותרת הראשית. 
בהן אני מבקש להודות לחינה על השנים הרבות  להצגת הנתונים ופרסומם בקרב התושבים.

 את מובילה את מערכת החינוך במועצה. 
 

 .צההצגת המבנה הארגוני של המוע .5
עושים סדר של התחדשות ארגונית ושאנו מצויים בתהליכים שנתיים כמזה רני אידן: 

השונות  יועצים ארגונים שעובדים עם האגפים והמחלקות במערכת. שכרנו לצורך כך
אנו  רשויות אחרונות.. עשינו סקר תושבים וסקר בקרב בעלי תפקידים ובדקנו במועצה

 י אגפים ופורום מיוחד של מנהלי מחלקות. פורום מיוחד של מנהלתדיר מקיימים 
 ישנה דרישה של משרד הפנים שמליאת המועצה תאשר את המבנה הארגוני של המועצה. 

נו נעסיק אותו במשרה חלקית בדצמבר. א 31-. הוא יפרוש בפרושבמקביל, יעקב כהן ביקש ל
בניסיון שלו. עזר בידע ויכיועץ. ליעקב ידע רב בתחומים שונים וחשוב לנו להמשיך ולה

ייכות לאגף, וובמטרה להימנע ככל האפשר ממחלקות "מרחפות" שאינן מש בעקבות פרישתו
 במקום האגף המוניציפאלי.אגף תפעול אנו נקים 

  
 רני מציג את חלוקת תחומי האחריות בין ראש המועצה לסגן ומ"מ ראש המועצה. 

 רני מציג את המבנה הארגוני. 
 

 ארגוני משפיע על הוצאות השכר? האם המבנההם בן דוד: אבר
 

 אין שינוי דרמטי. עשינו סדר. אידן: רני 
זונשיין: יש שינויים שיובילו גם לשינוי תקציבי. למשל, כיום אין לנו מחלקת רכש. אנו רינת 

 פועלים להקמת מחלקת רכש בימים אלו וזה שינוי שידרוש תוספת תקציבית. 
 

 החלטה:
 הארגוני כפי שהובא בפניה.  מליאת המועצה מאשרת את המבנה

 
 עדכון תעריפי חוק העזק להיטל סלילת כבישים, מדרכות וניקוז צמוד.  .6

 לחברים הוצג נוסח מוצע של התחשיב, התיקון לחוק העזר ודברי הסבר. 
 מציג מצגת בנושא עדכון חוק העזר ובפני חברי המליאה מוצגת החוברת החדשה. מנשה דוד 

 
 משק כספים סגור לכל ישוב בנפרד?ב מדובר פליישר קרוב: האםגלדיס 

 מנשה דוד: כן.
 35השינוי המהותי בחוברת הזאת הוא שלקחנו בחשבון את נושא היחידה השלישית ותמ"א 

 והוספנו שטחי תעשיה ותעסוקה. 
 

 נעשה התחשיב?מה על בסיס פליישר קרוב:  גלדיס 
 

 מ"ר קרקע למגורים בלבד.  500התחשיב בנוי על  מנשה דוד:
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 בקרקע? 17%-ל 10%-גדעון ברי:  מה ההיגיון לעבור מ

 
 אלה הנחיות משרד הפנים. דוד:מנשה 

 
זה לא מעט, יש נטל כבד על הבתים הקטנים ודווקא בית . 10%העדכון הוא של כהן: עופר 

שנים  ישוב יבוא לנצל את הסכום בעוד מספרכשמה יקרה גדול יקבל הקלה מסוימת. בנוסף, 
 גובה על הסכומים האלה דמי ניהול?המועצה  נומינאלית והאם

 
עלויות  לבדהתשואה של הכסף נצברת לטובת הישוב. לא גובים שום דבר מ דוד:מנשה 

 –באשר לבתים הקטנים, זה עניין של זמן נמצא בחשבון בנק ייעודי לזה.  . הכסףשוטפות
 יש צדק חלוקתי.שכן לא פעם אנשים מרחיבים את הבתים והם גדלים. 

 
 איך מתמודדים עם השינוי בין הישובים?פליישר קרוב: יס גלד

 
מתעדים לגבות מבנייה שלכל העמק. התחשיב הוא מה  דוד: הרעיון הוא תעריף אחדמנשה 
 התחשיב נעשה לפי בנייה מאפס.ולכן חדשה 

 
לשאלתך, התלבטנו אם לעשות גבייה דיפרנציאלית. החלטנו ללכת על גבייה אחידה  אידן:רני 

לאזור התעשייה משרד  תאליידיפרצנגבייה עצה ולאזור התעשייה. אם היינו קובעים לכל המו
 האוצר היה מתרעם. זו החלטה שאני חושב שהיא טובה במסגרת האפשר. 

 
לא הוא ישובים מסוימים עבור אנחנו מאשרים היטל שאנו יודעים ש פליישר קרוב:גלדיס 

 יספיק ובישובים אחרים יהיה עודף.
 

נו יוצאים מתוך מסקנה שכסף לא מספיק, כדי שהוא יספיק היינו צריכים לגבות אאידן: רני 
שככל הנראה והורדנו את התעריפים, אנחנו יודעים  התושביםהרבה יותר. הלכנו עם רצון 

יוכל לחדש  שנים 10-15-הכסף לא יספיק אבל זה מהווה התקדמות ופיתרון לישוב שאחת ל
  את התשתיות.

 
 סמכות של ועד מוניציפאלי להגדיל?מה הפלוטקין: גיל 

 
 תכף תראה בנושא אחר. אידן:רני 

 
 אם מוסיפים חדר אתה משלם שוב?עוזון: איל 

 
 כן. דוד: מנשה 

 
 המוחרגים נשארים מוחרגים. מבקש לוודא שהישוביםסיבק: חיזקי 

 
 הדברים לא קשורים זה לזה. אידן:רני 

 
 החלטה:
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חלט לאשר את תיקון חוק העזר לעמק חפר בהמשך למידע שנמסר ולדיון שנערך, מו
, בהתאם לנוסח התיקון שנמסר ]חוק עזר 1991 –)סלילת רחובות ומדרכות(, התשנ"א 

 [.2016-לעמק חפר )סלילת רחובות ומדרכות( )תיקון(, התשע"ו
 

 נציגי המועצה יפעלו למול משרד הפנים לקידום אישורו של התיקון לחוק העזר.
 
 

נכסים קיימים בישוב מכמורת, בביצוע עבודות סלילה הטלת היטל סלילה על  .7
 בישוב. 

 
מנשה דוד מפנה את תשומת ליבם של חברי המליאה לעמוד הרלוונטי בחומר המוצג 

 בפניהם. 
המימון יבוא מהיטלי סלילה, מענק ₪. מיליון  11 -עומד על כ היקף העבודותמנשה דוד: 

ע בתכנית הפיתוח של המועצה. האגודה שהמועצה נותנת לכל הישובים והלוואה כפי שהופי
 ₪. והועד המקומי תורם חצי מיליון ₪ מיליון  2של מכמורת תורמת 

התקציב שנבנה יחד עם הועד המקומי של ₪. ליון מי 13-הינו ככולל של העבודות האומדן ה
התכנית היא אנחנו נצא למכרז על כל הפרויקט כאשר ₪. מיליון  11מכמורת הוא של הישוב 

אנו ₪. מיליון  11עד בפועל נבצע את הפרויקט  מקטעים. ממנה לרית וניתן להורידומוד
זה יוביל למהלך בשני  מחוק העזר הקיים. 42%היקף של מבקשים להטיל היטל סלילה ב

ל עם הצוות ההנדסי יקדם את הצוות של לשכת המנכ"ים: דימה יכין את הודעות הגבייה וציר
 בפני התושבים.  לשאלתכם, זה הוצגפרסום המכרז. 

 
. אנו מודעים לכך שיכולות להיות משפחות מהלךעשינו שיתוף ציבור שתמך באידן: רני 

לגביהם יש פתרונות: לפרוס את התשלומים או במקרים מאוד קיצוניים ושמאוד יתקשו 
 לרשום את החוב על הנכס. 

 
 ת זה?מדובר בהטלה על נכסים קיימים. חוק העזק מאפשר אפליישר קרוב: גלדיס 

 
 כן.דוד: מנשה 

 
 ישובים שמחזירים הלוואות מסוגים שונים.  20-יש לנו כבר למעלה מאידן: רני 

 
מבקשים אנו בנוסף להטלת היטל הסלילה והאישור לצאת למכרז תשתיות דוד: מנשה 

 בהתאם לסכומים המופיעים בטבלה שהוצגה לפניכם.₪ מיליון  11להקים תב"ר על סך 
 
 

 החלטה:
 יבורי הקיים כעת במכמורת הינו חלקי ומרביתו בוצע לפני שנים רבות.הפיתוח הצ

 לא שולמו בעבר תשלומי פיתוח למועצה.
קיים צורך בביצוע עבודות פיתוח נרחבות ביישוב )סלילת כבישים, מדרכות  ועבודות 

 נלוות(.
כמורת פנה למועצה בבקשה לבצע עבודות פיתוח ביישוב, תוך חיוב של הועד המקומי מ

התושבים בעלי הנכסים בהיטלי סלילת כבישים ומדרכות לפי חוק העזר לכיסוי הוצאות 
 המועצה לפי תקציב הפרוייקט.

 נמסרו מסמכים הכוללים הסברים והתייחסויות לביצוע העבודות.
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בהתאם לתקצוב של הפרוייקט ולפיו כיסוי בוצע תחשיב ביחס למימון עבודות הפיתוח 
ההוצאות של המועצה )מעבר למענק פיתוח ולתשלומי ועד האגודה והועד המקומי( יגיע 

מגובה תעריפי  42%כאשר חיוב היטלי הסלילה )כבישים + מדרכות( יהיה בשיעור של 
 היטלי הסלילה.

 בהתאם לכך מוחלט:
 ת.ביצוע עבודות סלילת כבישים ומדרכות במכמור .1
חיוב כל בעלי הנכסים במכמורת בהיטלי סלילה )כבישים ומדרכות( בשיעור של  .2

מתעריפי היטלי הסלילה לפי חוק העזר לעמק חפר )סלילת רחובות  42%
. שטחי הנכסים )קרקע + בנוי( יחושבו לפי ההנחיות 1991-ומדרכות(, התשנ"א

 הכלולות במסמך הפנייה.
ייה יחוייבו בהיטלי סלילה מלאים )כבישים להסרת ספק, בנייה חדשה או תוספות בנ

 ומדרכות(.
לביצוע עבודות תשתית וסלילה של  35/15מכרז פומבי בקשה להגדלת חוזה  .8

 כבישים ומדרכות בישוב בית חזון.
 

ה והם ". זה בתיאום עם ועד כפר הרוא50%-באת החוזה  מבקשים להגדיל מנשה דוד: אנו 
 צריכים את אישורכם להגדלה.אנו ו למכרז יהיו אחראים גם למימון. מכוון שיצאנ

 
גם הטופוגרפיה של בית חזון זה דבר שהיה צריך להיות ידוע מראש כמו  פליישר קרוב:גלדיס 

 התאמות לצרכי גובה. אולי יוצאים למכרזים שהם לא מספיק מבושלים. 
 

 800-צה רק בשהפרויקט יכול להגיע למיליון וחצי אמר שהוא רו ועד הישוב הביןואידן: כשרני 
 אלף וביקש לקצץ את הפרויקט. כשהתחלנו הם ראו ששווה להתאמץ וביקשו להגדיל. 

 
 באישור המליאה. 50%עד מאפשרים הגדלה של השינויים מנשה דוד: 

 
 

 החלטה: 
 .50%מאושרת הגדלה של עד 

 
 מינוי חבר ועדת ביקורת בישוב גן יאשיה. 9
 

 עדת ביקורת בישוב גן יאשיה.וול יםמינוי חברלמבקשים את אישורכם רינת זונשיין: אנו 
בחינה של מבקרת  לאישורכם לאחר יםמובא יםהמינוי. םכבפניהמסמכים הרלוונטיים מוצגים 

 המועצה.
 

 החלטה:
גן  כחברי ועדת ביקורת בועד המקומי מינויים של ד"ר פייר שרביט ומר ניר עקניןמאושר 

 .קידויאשיה במקום מר כן לאלו שביקש לסיים את תפ
 
 

 . עדכון מורשי חתימה בבתי הספר בעמק חפר:10
 

 בית ספר בית יצחק. –מורשי חתימה בחשבונות הבנק  –שינויים/עדכונים  .א
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בעקבות תחלופת מנהלים בבית הספר, מבוקש לשנות/לעדכן את מורשי החתימה בחשבונות 
 הבנק של בית הספר )חשבון תשלומי הורים וחשבון בית הספר(.

ת הקודמת, ויויאן גרבר תבוא המנהלת החדשה, הדר טימור ת.ז. במקום המנהל
0024842502. 

 בשאר מורשי החתימה לא יחול שינוי.
 

 בהתאם לכך הרכב מורשי החתימה יהיו:

  – 112119, מס' חשבון 675בנק פועלים סניף  – חשבון הורים .1

 מורשי החתימה:

 0024842502הדר טימור, מנהלת בית הספר, ת.ז. 

 54112768, גזבר המועצה, ת.ז. מנשה דוד

 38348975קרן שניידר, מנהלנית ביה"ס, ת.ז. 

 .34127738אלון קרפ, נציג הורים, ת.ז. 

 378567, חשבון מס' 675בנק פועלים סניף – חשבון בית הספר .2

 מורשי החתימה:

 0024842502הדר טימור, מנהלת בית הספר, ת.ז. 

 38348975קרן שניידר, מנהלנית ביה"ס, ת.ז. 

 54112768מנשה דוד, גזבר המועצה, ת.ז. 

חתימת שניים ממורשי החתימה בצירוף חותמת בי"ס או חותמת המותאמת לחשבון 
 הבנק שנפתח, או שמו המודפס יחייבו את בית הספר בחשבון זה.

מורשי החתימה בשני החשבונות הנ"ל יהיו רשאים ומוסמכים לחתום על כל 
 עדכון ובנוסף לניהול השוטף של החשבונות./המסמכים הנדרשים לצורך השינוי

 

 בית ספר רמות ים. –מורשי חתימה בחשבון הבנק  –שינויים/עדכונים  .ב
בעקבות תחלופת מנהלים בבית הספר, מבוקש לשנות/לעדכן את מורשי החתימה בחשבונות 

 הבנק של בית הספר )חשבון תשלומי הורים וחשבון בית הספר(.
 057525131איילון יבוא המנהל החדש, אשר קסו ת.ז.  במקום המנהלת הקודמת, יעל

 בשאר מורשי החתימה לא יחול שינוי.
 

 בהתאם לכך הרכב מורשי החתימה יהיו:
 

  – 11144/00, מס' חשבון 717בנק לאומי סניף  – חשבון הורים .1

 מורשי החתימה:

 057525131אשר קסו, מנהל בית הספר, ת.ז. 

 029400744רפי אילוז, נציג הכפר, ת.ז. 

 032103632משה תנ"ך, יו"ר ועד ההורים, ת.ז. 
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 057314221גיל כהן, נציג ההורים, ת.ז. 

חתימת שלושה ממורשי החתימה בצירוף חותמת בי"ס או חותמת המותאמת 
 לחשבון הבנק שנפתח, או שמו המודפס יחייבו את בית הספר בחשבון זה.

חתום על כל המסמכים מורשי החתימה בחשבון הנ"ל יהיו רשאים ומוסמכים ל
 הנדרשים לצורך השינוי/עדכון ובנוסף לניהול השוטף של החשבונות.

 

 קרית חינוך בן גוריון. –מורשי חתימה בחשבון הבנק  –שינויים/עדכונים  .ג
בעקבות תחלופת מנהלים בבית הספר, מבוקש לשנות/לעדכן את מורשי החתימה בחשבונות 

 ם וחשבון בית הספר(.הבנק של בית הספר )חשבון תשלומי הורי
 054111885במקום המנהל הקודם, אשר קסו יבוא המנהל החדש, אריה ברנע  ת.ז. 

 בשאר מורשי החתימה לא יחול שינוי.
 

 בהתאם לכך הרכב מורשי החתימה יהיו:
 

  – 109999/48, מס' חשבון 717בנק לאומי סניף  – חשבון הורים .1

 מורשי החתימה:

 054111885ת.ז. אריה ברנע, מנהל בית הספר, 

 022093082יאיר בטיטו, נציג הורים, ת.ז. 

חתימת שני מורשי החתימה בצירוף חותמת בי"ס או חותמת המותאמת לחשבון 
 הבנק שנפתח, או שמו המודפס יחייבו את בית הספר בחשבון זה.

מורשי החתימה בשני החשבונות הנ"ל יהיו רשאים ומוסמכים לחתום על כל 
 צורך השינוי/עדכון ובנוסף לניהול השוטף של החשבונות.המסמכים הנדרשים ל

 
 החלטה: 

 שהוצגו.ולהוראות מוחלט לאשר בהתאם לפרטים הנ"ל  ג' -ביחס לסעיפים א'

 

מורשי החתימה בבתי הספר בעמק חפר, אנו מבקשים את אישורכם לעדכון בנוסף,  .ד
ה נוסף , יתווסף כמורשה חתימ054112768המועצה, מנשה דוד, ת.ז כך שגזבר 

. חתימת הגזבר תוכל לבוא במקום חתימת כל רלבנטייםלכל חשבונות הבנק ה
 מורשה חתימה קיים. 

 
להלן פרטי מורשי החתימה בחשבונות בנק של בתי הספר שלגביהם תתווסף גם חתימת 

 גזבר המועצה, מנשה דוד )לפי רשימה(:
 

שם בית 

 הספר

 מורשי חתימה מס חשבון בנק

 

 הרא"ל

 

 717לאומי

 וריםה
 11234/99 
 

 תגל חדד, רחל רוט, מאי גולד
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שם בית 

 הספר

 מורשי חתימה מס חשבון בנק

 ניהול עצמי
 11235/97 

 תגל חדד, רחל רוט

 

 אביחיל

 

 675פועלים 

 הורים
555339 

 
 ניהול עצמי

555355 

 גילה זילברשטיין, סנדרה יערי

 

 גילה זילברשטיין, סנדרה יערי

 

 

 בית יצחק

 

 675פועלים 

 הורים
 112119 
 

 ניהול עצמי
 378567 

 רפ, הדר טימור, קרן שניידראלון ק

 

 הדר טימור, קרן שניידר

 

 ויתקין

 

 675פועלים 

 הורים
665665 

 
 ניהול עצמי

662666 

 ענת קידר, נטע שטיינברג
 
 

 ענת קידר, נטע שטיינברג

 

 יובלים

 

 

 675פועלים 

 הורים
666564 

 
 ניהול עצמי

666556 

גלית חרובי, אילנית טבריזטשי, 
 שירלי רוכל, אלון אשכרי

 

 גלית חרובי, אילנית טבריזטשי

 

 משגב

 

 

 675פועלים 

 הורים
 444413 
 

 ניהול עצמי 
444421 

 איריס גור, רותם מדר, מתי גרוס

 

 איריס גור, רותם מדר

 

 

 קדם

 

 675פועלים 

 הורים
444545 

 
 ניהול עצמי

444243 

 עידית פרץ, פזית חולו, אורי ירושלמי

 

 עידית פרץ, פזית חולו

 

 שדות

 

 

 675ם פועלי

 הורים
 555568 
 

 ניהול עצמי 
555665 

 ליבנת הפלר, לילך כהן, יפעת ברקת

 

 ליבנת הפלר, לילך כהן

 

 בן גוריון

 

 717לאומי 

 

109999/48 

 

 יאיר בטיטו  , אריה ברנע 
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שם בית 

 הספר

 מורשי חתימה מס חשבון בנק

שחר 

 מעיין

 מנשה לוי, יפעת אנדרסון 1056483 717לאומי 

 רמות ים

 

שה תנ"ך, גיל אשר קסו, רפי אילוז, מ 11144/00 717לאומי 

 כהן

 
 

 החלטה: 
במועצה ספר חתימה נוסף בחשבונות בנק של בתי בהמשך לפנייה להוספת מורשה 

)חשבונות הורים והחשבונות ניהול עצמי(, מוחלט בזאת כי גזבר המועצה, מנשה דוד, 
, יתווסף כמורשה חתימה נוסף לכל חשבונות הבנק שפורטו. חתימת 054112768ת.ז 

 נשה דוד תוכל לבוא במקום חתימת כל מורשה חתימה קיים. גזבר המועצה, מ
 

 האצלת סמכויות לרינת:. 11
רני אידן: לאור העובדה שקרו מקרים בהם אלדד ואני לא יכולנו לחתום על היתר בנייה או 

שבמצבים רישוי עסק ומתוך רצון שלא לפגוע בתושבים ובעסקים אני מבקש את אישורכם 
מנכ"ל המועצה כאלה ואחרות לחתום, לאפשר לרינת זונשיין,  ו נבצר מסיבותנישבהם משנ

 לחתום וזאת בכדי שלא לפגוע בתושבים ובעסקים.
 

חתימה נוספת בדברים שהם מהותיים. אני חושב שזה צריך  נדרשתלמה  ויצלבסקי:גיא 
 להישאר בידי המורשים הנוכחים ואין להרחיב לאדם נוסף. יש את אלדד שיחתום בהעדרך. 

 
 בארץ. מצאים ששניהם לא נ מצביםמדובר על מקרים מאוד חריגים בזונשיין: רינת 

 
חותם המנכ"ל או המזכיר כך שזה בכלל אידן: בנושא של רישוי עסקים במרבית הרשויות רני 

לא תהיה זה הכרחי כדי שלא בעיה. גם בנוגע להיתרי בנייה אני חושב שבמצבים מיוחדים 
 פגיעה בתושבים. 

 
 אני מבקש שהאחריות לא תוסר מראש המועצה.מסורי: טוביה 

 
יות פעמים רבות בהיקפים גדולים. האחריות לא מוסרת ממני ואני אני מאציל סמכואידן: רני 

 סבור שהו החלטה טובה. 
 

 החלטה:
 .13.9.16לחברים הוצגה בקשת ראש המועצה במכתבו מיום 

דה המקומית לתו"ב עמק הוחלט כי במקרים שבהם גם רני אידן, ראש המועצה ויו"ר הוע
חפר וגם אלדד שלם, סגן ומ"מ ראש המועצה ומ"מ יו"ר הועדה המקומית לתו"ב עמק 

חפר, נעדרים מהמועצה, סמכויותיהם בתחומים רישוי עסקים ותכנון ובניה יואצלו לרינת 
זונשיין, מנכ"ל המועצה, והיא תהיה מוסמכת במסגרת של האצלת סמכויותיהם, לפעול 

 .שמם ובמקומם את כל הסמכויות שלהם בתחומים אלוו/או לבצע ב
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 תב"רים: .12
 

 מבקשים את אישורכם להוסיף תב"ר נוסף לרשימת התב"רים שנשלחה אליכם. 
 

 להלן רשימת התב"רים שהובאו לאישור מליאת המועצה:
 מקרנות הרשות. –שיפוץ בריכת שחיה בבחן  – 846תב"ר 
 מון משרד החינוך וקרנות הרשות.במי – 2016אוטובוסים  2רכישת  – 847תב"ר 
במימון הטוטו, הפיס וקרנות  –הקמת מרכז פיס טוטו קהילתי בי"ס רמות ים  – 773תב"ר 

 הרשות.
 מקרנות הרשות. –שדרוג מטאטא כביש לבת חפר  – 848תב"ר 
 מקרנות הרשות. –עבודות סלילה ופיתוח בבית יצחק  – 449תב"ר 
 במימון משרד החקלאות. –ירות ועמק חפר שיווק תיירותי משרד תי – 582תב"ר 
 במימון משרד החינוך. –הנגשת כתה לליקויי שמיעה בבי"ס אביחיל  – 849תב"ר 
 במימון משרד החינוך. –כיתות לליקויי שמיעה בבי"ס שפרירים ב'  2שת גהנ – 850תב"ר 
 נוך.במימון משרד החי –כיתות לליקויי שמיעה בבי"ס בית יצחק  5הנגשת  – 851תב"ר 
במימון משרד  –הנגשת הנגשת כתה לליקויי שמיעה בבי"ס שפרירים א'  – 852תב"ר 

 החינוך.
 במימון משרד החינוך. –כיתות לליקויי שמיעה בבי"ס בן גוריון  2הנגשת  – 853תב"ר 
 במימון משרד החינוך. –כיתות לליקויי שמיעה בבי"ס שדות  2הנגשת  – 854תב"ר 
 במימון משרד החינוך. –לליקויי שמיעה בבי"ס בכפר הרא"ה הנגשת כיתה  – 855תב"ר 
 מקרנות הרשות. – 2016שיפוצי קיץ  – 822תב"ר 
 במימון משרד הפנים. – 2016 החלפת אופנוע ים – 856תב"ר 
 במימון משרד הפנים. – 2016מתקן לחסקה  – 857תב"ר 
 במימון משרד הפנים. – 2016ציוד עזרה ראשונה  – 858תב"ר 
 במימון משרד הפנים. – 2016שלט הכרזה חוף בית ינאי  - 859תב"ר 
 במימון משרד הפנים. –סככות צל  – 860תב"ר 
 במימון משרד הפנים. – 2016שילוט הצלה ובטיחות  – 861תב"ר 
 במימון משרד הפנים. – 2016שילוט  – 862תב"ר 
 רה וקרנות הרשות.במימון משרד התחבו –תכנון הסדרת מדרכה לבי"ס יובלים  – 863תב"ר 
במימון משרד התחבורה  –רי בטיחות בי"ס מעיין שחר דנון מדרכה והסכת – 864תב"ר 

 וקרנות הרשות.
במימון משרד  –רופין עד בן גוריון  –ביצוע הסדרי בטיחות מבית הלוי  – 865תב"ר 

 התחבורה וקרנות הרשות.
גביית היטל  –הרשות במימון קרנות  –סלילת כבישים ומדרכות מכמורת  – 866תב"ר 

 מתושבים והשתתפות מוסדות מכמורת. 
 

 אם רוצים שנאשר את התב"רים. ,אני מבקש לפרטלהבא  ברונשטיין:דותן 
 

לכל מה שקשור בבטיחות. בעדיפות היא ראשונה העדיפות ה באשר לשיפוצי הקיץ,: אידן רני
התקן ביצענו  השנייה בדקנו את כל מה שקשור לקרינה ובכל מקום שהקרינה עברה את

ביצענו עבודות בהיקפים גדולים גם בנוסף, ₪. מיליון  2-. השקענו בזה ככנדרש תיקונים
 הואשהחלטנו להשקיע בו השנה  נוסףנושא וביובלים בעקבות נזילות מגגות. בבית יצחק 

הצללות בגני ילדים ובבתי הספר. עשינו של מואץ  תהליךנושא ההצללות. אנחנו עושים 
עשינו הצללה ביובלים ותוספת הצללה בבית  ין שחר ואנו עושים כעת בשדות.מעיהצללות ב

 כמובן שנעשות הצללות גם בגני הילדים.בבי"ס קדם. כן, יצחק ובאביחיל וזה יבוצע בסוכות ו
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הצללות גם במגרשים מתוך הנחה שהילדים צריכים להיות מוגנים כמה שניתן  קיםבהדרגות נ
הצללה שעומדת בתקנים ובהיתר בנייה היא בסדר עלות  מקרינה. זה עולה לא מעט כסף,

 ₪.  300,000גודל של 
 

 החלטה:
 ים.מאושרהתב"רים 

 
 

 אסיפה כללית של החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ

 
 2015אישור דו"חות כספיים לשנת 

 
 לאולם מצטרף רו"ח החברה הכלכלית מר יובל אורן.

 
של החברה הכלכלית כללית האסיפה משמשת כמליאת המועצה החוק  אידן: על פירני 

 חות של החברה הכלכלית. "צריכה לאשר את הדו
 

 2015אלון היימן, מנכ"ל החברה הכלכלית מציג את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 
 בפני המליאה המשמשת גם כאסיפה הכללית של החברה הכלכלית.

 
 סתה את העלות?יההפרשה השנתית לא כעופר כהן : 

 
וון שיש ותק רב לאיציק שעוזב, כל יההוצאה נרשמת כל שנה באופן שוטף. כיובל אורן:  "חרו

 עדכון בשכר שלו משפיע. 
 

 תזרימית הכסף היה קיים, מבחינת רישום היה חסר.  היימן:אלון 
 

 סיבק: מבחינה תזרימית מה מצבה של החברה הכלכלית?חזקי 
 

כך ₪, שניים וחצי מיליון תרת המזומנים היא מפנה לעמ' הרלוונטי בחומר. יהיימן : אלון 
 שמבחינה תזרימית אין בעיה.

 
 ?2מה הכוונה בהזזת כביש שרון דביר: 

 
נקבל  . אנחנומחייבת הזזת תשתיותה 2הרחבה עתידית של כביש היימן: מדובר באלון 

 לביצוע.₪ מיליון  5רק לתכנון ועוד ₪ תקציב של כחצי מיליון 
 

 מתי זה יהיה? יש הערכה שמוליק איס:
 

 .2017-לא. קיבלנו את התקציב לתכנון. את תקציב הביצוע אני מאמין שנקבל בהיימן: אלון 
 

 תומרקין?מקרה האם לא כדאי לעשות ביטוח וללמוד מ : איסשמוליק 
 

  מהסוג הזה.ביטוח לא מכסה דברים היימן: אלון 
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 החלטה: 
 שהוצגו בפנייה. 2015לשנת האסיפה הכללית אישרה את הדו"חות הכספיים 

 
 . 2018מינוי רו"ח לחכ"ל עד לשנת 

 
 רו"ח יובל אורן עוזב את האולם.

 
אלון היימן מבקש מחברי האסיפה הכללית לאשר את המשך העסקתו של רו"ח יובל אורן 

 .2018ממשרד לבנטל, אורן ושות' עד שנת 
 

 החלטה נושא

אישור פרוטוקול מליאה מס' 
27. 

 מאושר.

הצגת מבנה ארגוני מועצה 
 אזורית עמק חפר.

ה הארגוני כפי שהובא מליאת המועצה מאשרת את המבנ
 בפניה. 

עדכון תעריפי חוק העזר 
להיטל סלילת כבישים, 

 מדרכות וניקוז צמוד.

בהמשך למידע שנמסר ולדיון שנערך, מוחלט לאשר את תיקון 
 –חוק העזר לעמק חפר )סלילת רחובות ומדרכות(, התשנ"א 

, בהתאם לנוסח התיקון שנמסר ]חוק עזר לעמק חפר 1991
 [.2016-ומדרכות( )תיקון(, התשע"ו )סלילת רחובות

 
נציגי המועצה יפעלו למול משרד הפנים לקידום אישורו של 

 התיקון לחוק העזר.
 

הטלת היטל סלילה על 
נכסים קיימים בישוב 

מכמורת, ביצוע עבודות 
 סלילה בישוב.

הפיתוח הציבורי הקיים כעת במכמורת הינו חלקי ומרביתו בוצע 
 לפני שנים רבות.

 מו בעבר תשלומי פיתוח למועצה.לא שול
קיים צורך בביצוע עבודות פיתוח נרחבות ביישוב )סלילת 

 כבישים, מדרכות  ועבודות נלוות(.
הועד המקומי מכמורת פנה למועצה בבקשה לבצע עבודות 

פיתוח ביישוב, תוך חיוב של התושבים בעלי הנכסים בהיטלי 
צאות המועצה סלילת כבישים ומדרכות לפי חוק העזר לכיסוי הו

 לפי תקציב הפרוייקט.
נמסרו מסמכים הכוללים הסברים והתייחסויות לביצוע 

 העבודות.
בוצע תחשיב ביחס למימון עבודות הפיתוח בהתאם לתקצוב של 

הפרוייקט ולפיו כיסוי ההוצאות של המועצה )מעבר למענק 
פיתוח ולתשלומי ועד האגודה והועד המקומי( יגיע כאשר חיוב 

 42%ילה )כבישים + מדרכות( יהיה בשיעור של היטלי הסל
 מגובה תעריפי היטלי הסלילה.

 בהתאם לכך מוחלט:
 ביצוע עבודות סלילת כבישים ומדרכות במכמורת. .3
חיוב כל בעלי הנכסים במכמורת בהיטלי סלילה )כבישים  .4

מתעריפי היטלי הסלילה  42%ומדרכות( בשיעור של 
ומדרכות(,  לפי חוק העזר לעמק חפר )סלילת רחובות
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 החלטה: 

ממשרד לבנטל, אורן יובל אורן ח "האסיפה הכללית מאשר את המשך העסקתו של רו
 . 31.12.2018ושות' עד 

. שטחי הנכסים )קרקע + בנוי( יחושבו 1991-התשנ"א
 לפי ההנחיות הכלולות במסמך הפנייה.

להסרת ספק, בנייה חדשה או תוספות בנייה יחוייבו בהיטלי 
 סלילה מלאים )כבישים ומדרכות(.

 

בקשה להגדלת חוזה מכרז 
לבצוע עבודות  35/15

תשתית וסלילה של כבישים 
 ת חזון.ומדרכות בישוב בי

 .50%מאושרת הגדלה של עד 

מינוי חבר ועדת ביקורת 
 בישוב גן יאשיה.

מאושר מינויים של ד"ר פייר שרביט ומר ניר עקנין כחברי ועדת 
ביקורת בועד המקומי גן יאשיה במקום מר כן לאלו שביקש 

 לסיים את תפקידו. 

עדכון מורשי חתימה בבתי 
 הספק בעמק חפר.

הנ"ל מוחלט לאשר בהתאם לפרטים ג'  -ביחס לסעיפים א'
 ולהוראות שהוצגו.

בהמשך לפנייה להוספת מורשה חתימה נוסף בחשבונות בנק 
של בתי ספר במועצה )חשבונות הורים והחשבונות ניהול עצמי(, 

, 054112768מוחלט בזאת כי גזבר המועצה, מנשה דוד, ת.ז 
יתווסף כמורשה חתימה נוסף לכל חשבונות הבנק שפורטו. 

ימת גזבר המועצה, מנשה דוד תוכל לבוא במקום חתימת כל חת
 מורשה חתימה קיים. 

האצלת סמכויות לרינת 
 זונשיין, מנכ"ל המועצה.

 .13.9.16לחברים הוצגה בקשת ראש המועצה במכתבו מיום 
הוחלט כי במקרים שבהם גם רני אידן, ראש המועצה ויו"ר 

סגן ומ"מ  הועדה המקומית לתו"ב עמק חפר וגם אלדד שלם,
ראש המועצה ומ"מ יו"ר הועדה המקומית לתו"ב עמק חפר, 

נעדרים מהמועצה, סמכויותיהם בתחומים רישוי עסקים ותכנון 
ובניה יואצלו לרינת זונשיין, מנכ"ל המועצה, והיא תהיה 

מוסמכת במסגרת של האצלת סמכויותיהם, לפעול ו/או לבצע 
 ם אלו. בשמם ובמקומם את כל הסמכויות שלהם בתחומי

 מאושרים. תב"רים.

 
החלטות מליאה כאסיפה 

הכללית של החברה 
הכלכלית לפיתוח עמק 

 חפר בע"מ 

 

אישור דו"חות כספיים 
 .2015לשנת 

 

 2015האסיפה הכללית אישרה את הדו"חות הכספיים לשנת 
 שהוצגו בפנייה.

מינוי רו"ח לחכ"ל עד לשנת 
2018 . 

 

תו של רו"ח יובל אורן האסיפה הכללית מאשר את המשך העסק
 . 31.12.2018ממשרד לבנטל, אורן ושות' עד 
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 ____________ רני אידן

 ___________ טליה טרייבר אהרונסון
 ראש המועצה

  המועצה מנכ"לעוזרת 
 

 –החלטות 
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