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 44ה מספר פרוטוקול דיון מליא 
 כ"ה טבת, תשפ"ב  29/12/2021-ה מתאריך

 שמות האנשים  נושא

 נוכחים 

 

שרעבי רצון, בכרטן יוסי, בר סלע  יוסי ישראל, חנן אדרי,  חיזקי סיבק, יעריב יערי, אדרי חנן,  

ערבה נדב,  כלפון מידד,  אופירה קלפ,  חייקין עמוס,  גולן אילנה, שפיר אמנון,  יואב , בארי  מוטי,  

שילה אמיר, מרום רחל, לב הר מושיקו שכטר רן, פלג שמיל, יצחק הנפלינג, נטע אריאלי, טודר  

מאיר, וייס סתיו, ברי גדעון, רף אמיר, נארי אורי, אסנת שטרן, עיני הילה, מרגלית יוכבד, רגב 

 אר אהובה, פורצלן פסח בתיה, פז רון, דרור שחר, יערי יעריב, עוז בר יוסף, פ

פליישר קרוב   נעדרו ירון,  דורון, קומפל  גייר  ליבנה טוביה,   ויסבלום  דוד אברהם,  בן  מיכל,  אביחי 

 גלדיס, דביר שרון, כהן עופר, זוולי גיא אברהם, יהודה מרלא

 ראשת המועצה  - ד"ר גלית שאול   משתתפים

 סגן ראשת המועצה ומ"מ   -חיזקי סיבק

 סגן ראשת המועצה -יעריב יערי 

 מנכ"ל המועצה -עמית בן צבי

 גזברית המועצה  -גורן לין אלגרנד

 מבקרת המועצה  -ד"ר עדית נס ויסמן

 ע. מנכ"ל המועצה   –מורן בן דרור 

 יועמ"ש המועצה  -עו"ד קרן קדמי 

 מנכ"ל כלכלית  –  שגיא בן יואב

 מהנדס המועצה  -אברמוביץארמין 

 מנהלת אגף קהילה וישובים   -נחמה כהן

 מנהלת אגף חינוך  -ירונה פוליטי

 מנהלת אגף משאבי אנוש  -אסנת וולף

 מנהל אגף תפעול - עומר סובול

 מנהלת אגף רווחה   -גלית גרופר

 מנהלת מחלקת ספורט  -פיליפ סימון 

 מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות  -שרית ראובן

 נהלת מחלקת פיקוח על הבנייה מ  -ערן רפאלוב

   :סדר יום

 .עדכוני ראשת המועצה  .1

  42/21אישור פרוטוקול מליאה מספר:   .2

  אישור מינוי חברי ועדת ביקורת בוועד מקומי בת חן, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל  .3

  בקשה לשינוי שמות רחובות בכפר ויתקין, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל  .4

  אישור תב"רים, מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית המועצה  .5

 מציגה: גורן  לין אלרגנד, גזברית המועצה  , 2021אישור תמיכות לשנת   .6
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 , מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית המועצה 2022תבחינים למתן תמיכות לשנת  .7

יג: עמית בן  חוף מכמורת, מצ  –ח' לתוספת השנייה לצו בפטור ממכרז    22התקשרות לפי סעיף   .8

 צבי, מנכ"ל 

 האצלת סמכויות לוועדים, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל   .9

  אישור איוש ועדת ערר לארנונה, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל  .10

  , מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל70הארכת שירות עובדים מעבר לגיל   .11

 מינוי חברי וועדת מכרזים, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל   .12

 

20:20הישיבה נפתחה בשעה :   

 מהלך הישיבה 
 

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

 

 1. עדכוני ראשת המועצה, מעדכנת בנושאים הבאים:

לעקוב אחר התפתחויות    -קורונה - כולה ממשיכה  כפי שעשינו "בגלים" הקודמים, המועצה 

בעמק  נכון להיום,    הצורך את הדרישות והצרכים בשטח.וריאנט "אומיקרון" ולנהל במידת  

, נפתח מתחם  28.12.21יום שלישי  ן.  כמחצית מהם לאומיקרו,  מאומתים לקורונה  86חפר   

בערב בקומה    19:00ועד    15:00חיסוני קורונה בבת חפר לכלל מבוטחי הקופות בין השעות  

 השנייה של המרכז המסחרי. 

 . מועצהתרגיל מוצלח ב היום היה   -תרגיל חירום מועצתי -

הוועדה    סיור עם חה"כ מירב בן ארי, יו"ר התקיים    - קו התפר הפרוץ / ביטחון במרחב הכפרי -

 לביטחון פנים בכנסת. 

 במאבקם.המועצה מחזקת את החקלאיים  -הפגנת החקלאיים -

החשובה של כל אחת  ת  שהתקיים וההיכרוהשקה  הערב  עדכון על    -קרן עמק חפר לפיתוח -

 מחברי המליאה לקידום הגוף החשוב הזה למען עמק חפר. ואחד 

מיזם   –בפארק התעשיות התחיל    09שיתוף פעולה של קבוצת זאפה עם האנגר    -זאפה בעמק -

. מכיוון שמדובר בשת"פ המתנהל בנכס  עמקב הופעות גדולות  אפשר קיומן של  בעמק" י  "זאפה

חשובה,   תרבותית  וביוזמה  התעשיות  בפארק  המומועצתי  בתהליךנציגי  חלק  לקחו  .  עצה 

נוסף על ההנחה הקבועה,  הטבה קבועה לתושבי עמק חפר ולעובדי פארק התעשיות.    הושגה

 שעות.   48-24- תושבי עמק חפר לפשרות לרכישה מוקדמת רק לבהופעות מסוימות תיפתח א 

את  הועדה המקומית לתכנון ובנייה של המועצה אישרה , פי שפורסםכ -קיבוץ העוגן מתרחב -

בנייה ל והעניקה היתר  ב' של השכונה    26- הרחבת קיבוץ העוגן  דיור חדשות בשלב  יחידות 
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שנים של בנות ובני הקיבוץ נוכח מצוקת יחידות דיור  -החדשה בקיבוץ. זאת, כמענה לצורך רב

מ"ר. הצפי לסיום הבנייה הינו    350בגודל של    רשים שבהם ייבנו יחידות הדיורהמג.בקיבוץ

   .2023בשנת  1-הרבעון הלקראת 

יישוב   שילוט זהה ושנת הקמהקודם פרוייקט    -שילוט אחיד בכניסה ביישובים - , הכל  לכל 

 בשיתוף פעולה עם היישובים. 

על קבלת תרומות   - ראנווי    30,000בסך של    על קבלת תרומה כספית  מדווחת-דיווח  ע"י   ₪

י א.ח.ר בית הפנקייק בע"מ  ₪ ע"  20,000בסך של   תרומה כספיתו   בע"מ בייעוד שאינו ספציפי

 לטובת הספורט בעמק. 

 

 2.אישור פרוטוקול מליאה 42/21

 .פרוטוקול ל  המליאה  אישורמבקש עמית בן צבי, מנכ"ל: 

אבקש לתקן  המילה "נאשם"  בפרוטוקול. את    ם ספציפיימבקש לתקן פרטים    :, בית העםשמיל פלג

מדגיש, כי  ".  דורשים  חלק מחברי המליאהל"יתוקנו    דורשים"חברי המליאה  " המילים  "הואשם" ו -ל

 שנה.  14אישום לפני ב מדובר

 

 הצעת החלטה:  

בתוספת התיקון של החבר שמיל פלג  21/42  מס'   מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול  

 מתנגדים: אין 

 נמנעים: אין  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

 3. אישור מינוי חברי ועדת ביקורת בוועד מקומי בת חן, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל 

מציג את חברי ועדת הביקורת בוועד מקומי בת חן.  עמית בן צבי, מנכ"ל:  

 

 הצעת החלטה:  

  מליאת המועצה מאשרת את מר אלעד אלאני, גב' דנה דביר וגב' ליאת פנחס כחברים בוועדת

חן  הביקורת בוועד מקומי בת  

 

 מתנגדים: אין 

 נמנעים: אין  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

 4.  בקשה לשינוי שמות רחובות בכפר ויתקין, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל 

.  שמות הרחובות בכפר ויתקיןב המבוקש  מציג את שינוי עמית בן צבי, מנכ"ל:  

חפר היא  עמק    ומציין, כי  "כ"ד"-ל "סמטת כ"גמ" השם מסביר את שינוינטע אריאלי, העוגן: 

.  הראשונה שביצעה את התיקון  
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 הצעת החלטה:  

 מליאת המועצה מאשרת שינוי ותיקון שמות רחובות בכפר ויתקין, כדלקמן:  

"סמטת הכ"ד"  -.שינוי שם "סמטת הכ"ג" ל 1  

"דרך מול הים" -.שינוי שם "דרך נוף הים" ל 2  

"הראשונים" .תיקון שם רחוב "בית הראשונים" לרחוב 3  

 

 מתנגדים: אין 

 נמנעים: אין  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

 5. אישור תב"רים, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל  

 

  , תב"רי עדכון וחדשים."ריםמציגה ומסבירה את התב: גורן לין , גזברית

 

  הצעת החלטה:  

 מליאת המועצה מאשרת את  התב"רים, כדלקמן: 

 עדכון תב"רים 

שיפוץ בריכת שחיה בבחן  -846  

תקשוב במוסדות חינוך לבתי הספר  -951  

שדרוג מרכז הפעלה והמוקד בחירום -989  

מיחשוב המועצה  -998  

פרויקט בית הראשונים  -1009  

סל  -הנגשות מוסדות חינוך   -1012  

פרוייקטים בתחום הקיימות ואיכות הסביבה   -1020  

קידום תב"עות ועדה מקומית -1022  

סקירה ותכלול של נכסי המועצה   -1023  

שיקום תשתיות ביוב  -1026  

שיקום תשתיות מים  -1027  

מתקני ספורט   -1032  

מרכז לתושב הותיק   -1046  

שיפוץ דרכים ושתיות חקלאיות -1035  

5714עבודות פיתוח כביש - 1053  

שיפוץ תשתיות מים וביוב בבת חפר  -1057  

 תב"רים חדשים

שיפוץ כבישים "ללא אבא"-1060  

קידגום תכנון ניהול השלכות הרחבת בת חפר   -6110  

שביל העמק -1062  

שיפוץ תחנות הסעה בישובים  -1063  
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רכישת אוטובוס צהוב -1064  

שיפוצים והתאמות במוסדות חינוך  -1065  

הצטיידות כיתות חדשות  -1066  

דיגיטציה   -1067  

שילוט ישובים -1068  

גוריון תכנון ובינוי מחודש של קרית חינוך בן -1069  

מוטורי  -תכנון מפורט ביצוע שטחא  -1070  

סקר ושימור אתרים מורשת   -1071  

תכנון מבנה סדנת הריתוך חוות הנוי -1072  

 סגירת תב"רים 

כיתות גן ילדים  5בניית  -717  

בינוי כיתות מעין שחר שלב ב'-826  

שיפוץ בריכת שחיה בבחן -846  

שיקום גדר ביטחון ביד חנה בחן  -907  

בורגתא שלב א -ביצוע שביל אופנים חניאל -919  

שיפוצים במוסדות חינוך ומבנים יבילים  -952  

שדרוג מוקד המועצה  -954  

תכנון והכנת עבודות פיתוח בעמק חפר  -955  

סקר לשטחים פתוחים במועצה  -968  

עמדות טעינה לרכבים חשמליים בשטחים ציבורים -974  

מרחבי הכלה מעין שחר, ויתקין ואביחיל  -987  

התאמות לבניית שי"ל ומרכז גישור   -994  

הנגשה אקוסטית כיתות ביה"ס קדם-996  

פיתוח בת חפר   -1037  

מלווה לטיפול במספר תברים קטנים -1045  

 

   .חופף את הדרישה של מי שזכה במכרזמבקש לדעת האם התב"ר  13לעניין תב"ר : גדעון ברי, חופית

 ועדת מכרזים וזה תואם.    התקיימה :לין, גזברית גורן

 הכביש הוא של  נת"י?   ,למה זה עובר דרכינו  1053:  תב"ר  רן שכטר, גן יאשיה

  : יש לנו הסכם עם רמ"י והם נתנו הרשאה למועצה להעביר את התשלום לחכ"ל והם משלמים גורן לין, גזברית

 לקבלן.  

 

: איןמתנגדים    

נמנעים: אין     

.אחדהצעת ההחלטה התקבלה בפה   

 

 ., מציגה: גורן  לין אלרגנד, גזברית המועצה2021אישור תמיכות לשנת  .6

יים נוהל סדור  ומציינת, כי ק  2021התמיכות לשנת תוכנית מציגה ומסבירה את  :גורן לין , גזברית 

 .מאשרים לפי תחומיםתמיכות  לתמיכות. 
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.  ולכן מבקש לא להצביע  בתמיכותשני סעיפים לקשור : , גבעת חיים איחודאמיר שילה     

תרומה מאוד גדולה?בעבר לבית השירה הייתה : רגב, כפר ידידה בתיה  

ה למועצה. היא התקבלה מקרו אריסון. הם הגישו בקשה  לא קשור התרומה :בן צבי, מנכ"ל עמית

 לתמיכה בבינוי ולא בפעילות שוטפת.  

 

 הצעת החלטה:  

בהתאם להמלצת  הוועדה המקצועית   2021מליאת המועצה מאשרת חלוקת כספי התמיכות לשנת 

זו  לתמיכות כאמור בפרוטוקול המצורף להחלטה  

 

 מתנגדים: אין 

   אין נמנעים:

ההחלטה התקבלה בפה אחד.הצעת   

   

 , מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית המועצה 2022תבחינים למתן תמיכות לשנת  .7

 . 7למשל הוספנו שינוי בסעיף השינויים מול השנה הקודמת, בתוספת  מסבירה את התבחינים  :גורן לין, גזברית

 כמה עמותות הגישו?  חנן אדרי, אחיטוב:

 לא הייתה עמותה שהגישה ולא קיבלה.  גורן לין, גזברית:

 

 הצעת החלטה:  

2022מליאת המועצה מאשרת תבחינים למתן התמיכות לשנת    

 

 מתנגדים: אין 

 נמנעים: אין  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

 חוף מכמורת, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל  –ח' לתוספת השנייה לצו בפטור ממכרז  22התקשרות לפי סעיף  .8

מסויימת בכל הקשור לשימוש  במכרז יש מורכבות  לתפעול חוף מכמות.    יצאנו למכרזעמית בן צבי, מנכ"ל:  

. מציין, כי אין הגיון או יתרון לצאת למכרז נוסף.  לא התקבלה כל הצעה.  שנה+ שנהפורסם למכרז  הבמבנים.  

 רחצה. מחדד את לוח הזמנים הקצוב המחייב להכריז על מפעיל לחוף עוד לפני עונת ה

 האם היה דיון בהצעה שלי? גדעון ברי, חופית: 

 כל תצורת הפעלה של החוף. חיזקי מרכז הנושא.    אנחנו בוחנים במקבילעמית בן צבי, מנכ"ל: 

 

 הצעת החלטה:  

להפעלה   –ח' לתוספת השנייה לצו בפטור ממכרז   22מליאת המועצה מאשרת התקשרות לפי סעיף 

שיציאה למכרז נוסף לא תביא תועלת  ותחזוקה של חוף הרחצה "מכמורת" בשל כך   

 

אין  מתנגדים:  

 נמנעים: אין  
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 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד  

 

 מנכ"ל האצלת סמכויות לוועדים, מציג: עמית בן צבי,  .9

ה לאשר צו האצלת סמכויות לוועדים. ברשית קדנציה  כל קדנציראשית דרישה בקיימת  עמית בן צבי, מנכ"ל:   

בו כל שינוי למעט שיקוף נכון של מה שמתקיים בפועל. האישור נדרש  אין     - זו הצו לא אושר. הצו המוצע כיום  

בצו   בכדי השינויים  את  מציג  בסמכות.  לפעול  לוועדים  כי    לאפשר  היו  בעבומפרט,  יישובים    2ר  של  סוגים 

, רק שהגדרתם המילולית השתנתה   להיות מרוכזים  המרוכזים ממשיכים היישובים    ,היום  .םופרטניי  מרוכזים

 ישובים פרטניים.  ישובים "בניהול עצמי" ו –קבוצות  2-חילקנו ל םהיישובים הפרטניי ואת "עצמאייםל"

מהמועצה הוא  הוועד    העומס הכספי הוא רב והשרות שמקבל  ההצעה היא דברים טכניים.  רון פז, כפר מונאש:

 רחב ומקיף. לא שרות 

 טכני. רק אישור הוא הצו  אישור  .המטרה של המועצה היא להקל על היישוב גלית שאול, ראשת המועצה:

 קשה לי להתייחס לאמירות כלליות.במידה וקיימת בעיה ביישוב מסוים נפתור אותה.   :בן צבי, מנכ"ל עמית

בניהול  היישובים שנותרו   3 האם   בנוסףהאם מתקיים פיקוח חשבונאי ומבקש לדעת  :, בית חירותמוטי בארי

 יועברו לניהול עצמי? פנים מועצתי  

לקבוע מתי הישוב יכול לעבור לניהול    לנו כלים בנינו פרמטרים חשבוניים שנותנים  כן.    : בן צבי, מנכ"ל  עמית

 עצמי. הניהול נדחה בכל פעם לתקופה של עד שנה אחת. בכל שנה מתקיים דיון לגבי אותו ישוב.  

המועצה מבצעת בקרה על היישובים פעם שנה על הדוחות   ה ליישובים.קיימת תוכנית הדרכ גורן לין, גזברית :

 הכספיים.  

 

 הצעת החלטה:  

סעיף   לפי  מאשרת  אזוריות( התשי"ח  132מליאת המועצה  )מועצות  לצו המועצות המקומיות  , את  1958  - )א( 

היישובים, כמפורט בכתב האצלת הסמכויות הנספח להחלטה זו, ובהתאם    41  -האצלת הסמכויות לכל אחד מ

 ובכפוף לשינויים שהוצגו במליאה  לתנאים הקבועים  בו

 

 מתנגדים: אין 

 נמנעים: אין  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד 

 

 10. אישור איוש ועדת ערר לארנונה, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל 

הרכבים    2יצרנו  ו על מנת לאייש את ועדת הערר לארנונה.  מסביר את התהליך שעברנ  עמית בן צבי, מנכ"ל:    

 .  ועדת ערר לארנונהול

 מפנה? אם מישהו מערר לאיזה הרכב אתה  : , כפר מונאשרון פז

כמות התיקים הקיימת בכל הרכב. קיימת מרכזת לוועדות. התיקיופנה על פי : בן צבי, מנכ"ל עמית  

 

 הצעת החלטה:  

הרכבים לועדת ערר לארנונה שליד המועצה האזורית. 2.מליאת המועצה מאשרת הקמת 1  

.מליאת המועצה מאשרת איוש הרכבי ועדות ערר  לארנונה, כדלקמן:  2  

 הרכב א':

 עו"ד ארז אוריון, יו"ר 
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 עו"ד שרון פרוסט, חברה 

 עו"ד אמיתי קדם, חבר 

 הרכב ב':

 עו"ד חיים ממון, יו"ר  

 עו"ד ירון גולדין, חבר 

 מר דן תגר, חבר  

 

 מתנגדים: אין 

 נמנעים: אין  

   הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד

 

 , מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל70הארכת שירות עובדים מעבר לגיל  .11

לצורך הארכת  פרוצדורה ותהליך שצריך לעבור בועדת כ"א  קיימת 2014-4על פי נוהל  עמית בן צבי, מנכ"ל: 

על פי המלצת מנהל ישיר.  השירות,    

הבקשות שלפנינו כוללות גם    בו היה מעורב נהג אוטובוס מבוגר.  היה מקרה של תאונה:  , בית העםשמיל פלג

גילו של נהג    לדעת האם התאונה נגרמה בעקבות לשם בטחון ילדנו מבקש  בקשה להארכת שירות לנהג מבוגר.  

   האוטובוס אשר היה מעורב באותה תאונה.

  אישורים רפואיים לרבות םקריטריוניפי בדיקת הארכת של כל העובדים נבחנה על :  בן צבי, מנכ"ל עמית

. שהמבקש מחוייב להציג לוועדה המעידים על כשירותו הבריאותית למילוי תפקידו   

 

 הצעת החלטה:  

מליאת המועצה מאשרת הארכת שירות, בהתאם להחלטת ועדת כ"א כפי שהוצגה בפני המליאה,  

 לעובדים הבאים: 

גלעד ברוך   

 פיני שרון 

 ווילנסקי גריגורי 

 גלוריה רוט 

 יוחנן משולם 

 

 מתנגדים: אין 

 נמנעים: אין  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד  

 

 12. מינוי חברי ועדת מכרזים, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל

ביקשו לסיים את תפקידן לאחר   הוועדה אילנה גולן והדס מדליה  חברותשתי   :עמית בן צבי, מנכ"ל 

על שיתוף הפעולה והשקעתן.   להן  מודה ר.שרות מסו  

 

 הצעת החלטה:  
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מליאת המועצה מאשרת חברותם של עמוס חייקין ואהובה פאר כחברי ועדת מכרזים במקומן של 

 אילנה גולן והדס מדליה  

 

 מתנגדים: אין 

 נמנעים: אין  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד  

והמכובד ונועל הישיבה.מנכ"ל המועצה מודה לכל המשתתפים על הדיון הענייני   

 

21:48הישיבה ננעלה בשעה :   

 : 129.12.2- המועצה, מתאריך ה  מליאת חלטותריכוז ה

 החלטה  נושא מס'

   42/21'  מס  פה אחד פרוטוקול  מאשרת   המועצה  מליאת  42/21 אישור פרוטוקול מליאה מספר .1

ביקורת   .2 ועדת  חברי  מינוי  בוועד אישור 

 מקומי בת חן 

מליאת המועצה מאשרת את מר אלעד אלאני, גב' דנה  

דביר וגב' ליאת פנחס כחברים בוועדת הביקורת בוועד  

 מקומי בתל חן 

ותיקון שמות רחובות   בקשה לשינוי שמות רחובות בכפר ויתקין .3 מליאת המועצה מאשרת שינוי 

 בכפר ויתקין, כדלקמן: 

 "סמטת הכ"ד" -.שינוי שם "סמטת הכ"ג" ל1

 "דרך מול הים" -.שינוי שם "דרך נוף הים" ל2

לרחוב 3 הראשונים"  "בית  רחוב  שם  .תיקון 

 "הראשונים"

 מליאת המועצה מאשרת את  התב"רים, כדלקמן: אישור תב"רים  .4

 עדכון תב"רים

 שיפוץ בריכת שחיה בבחן -846

 תקשוב במוסדות חינוך לבתי הספר  -951

 שדרוג מרכז הפעלה והמוקד בחירום-989

 מיחשוב המועצה  -998

 פרויקט בית הראשונים - 1009

 סל  -הנגשות מוסדות חינוך - 1012

 פרוייקטים בתחום הקיימות ואיכות הסביבה  - 1020

 יתקידום תב"עות ועדה מקומ- 1022

 סקירה ותכלול של נכסי המועצה - 1023

 שיקום תשתיות ביוב - 1026

 שיקום תשתיות מים  - 1027
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 החלטה  נושא מס'

 מתקני ספורט  - 1032

 מרכז לתושב הותיק  - 1046

 שיפוץ דרכים ושתיות חקלאיות - 1035

 5714עבודות פיתוח כביש -1053

 שיפוץ תשתיות מים וביוב בבת חפר  - 1057

 תב"רים חדשים 

 כבישים "ללא אבא"שיפוץ - 1060

 קידגום תכנון ניהול השלכות הרחבת בת חפר  - 1061

 שביל העמק - 1062

 שיפוץ תחנות הסעה בישובים - 1063

 רכישת אוטובוס צהוב-1064

 שיפוצים והתאמות במוסדות חינוך - 1065

 הצטיידות כיתות חדשות - 1066

 דיגיטציה  - 1067

 שילוט ישובים - 1068

 רית חינוך בן גוריוןתכנון ובינוי מחודש של ק- 1069

 מוטורי  -תכנון מפורט ביצוע שטחא - 1070

 סקר ושימור אתרים מורשת - 1071

 תכנון מבנה סדנת הריתוך חוות הנוי- 1072

 רים"סגירת תב

 כיתות גן ילדים 5בניית  -717

 בינוי כיתות מעין שחר שלב ב'-826

 שיפוץ בריכת שחיה בבחן-846

 שיקום גדר ביטחון ביד חנה בחן  -907

 בורגתא שלב א -ביצוע שביל אופנים חניאל -919

 שיפוצים במוסדות חינוך ומבנים יבילים  -952

 שדרוג מוקד המועצה -954

 תכנון והכנת עבודות פיתוח בעמק חפר  -955

 סקר לשטחים פתוחים במועצה -968

בשטחים  -974 חשמליים  לרכבים  טעינה  עמדות 

 ציבורים

 אביחיל מרחבי הכלה מעין שחר, ויתקין ו -987

 התאמות לבניית שי"ל ומרכז גישור -994

 הנגשה אקוסטית כיתות ביה"ס קדם-996

 פיתוח בת חפר  - 1037

 מלווה לטיפול במספר תברים קטנים - 1045

 



 

המועצה לשכת מנכ"ל  

11 

 

 החלטה  נושא מס'

מליאת המועצה מאשרת חלוקת כספי התמיכות לשנת   2021אישור תמיכות לשנת  .5

בהתאם להמלצת  הוועדה המקצועית לתמיכות    2021

 בפרוטוקול המצורף להחלטה זו כאמור 

 

התמיכות   2022תבחינים למתן תמיכות לשנת  .6 למתן  תבחינים  מאשרת  המועצה  מליאת 

 2022לשנת 

סעיף   .7 לפי  לתוספת    22התקשרות  ח' 

 חוף מכמורת – השנייה לצו בפטור ממכרז 

סעיף   לפי  ח'    22מליאת המועצה מאשרת התקשרות 

ממכרז   בפטור  לצו  השנייה  להפעלה   –לתוספת 

ותחזוקה של חוף הרחצה "מכמורת" בשל כך שיציאה  

 למכרז נוסף לא תביא תועלת 

 

סעיף   האצלת סמכויות לוועדים  .8 לפי  מאשרת  המועצה  לצו    132מליאת  )א( 

התשי אזוריות(  )מועצות  המקומיות    - "חהמועצות 

מ1958 אחד  לכל  הסמכויות  האצלת  את   ,-  41  

היישובים, כמפורט בכתב האצלת הסמכויות הנספח  

 להחלטה זו, ובהתאם לתנאים הקבועים  בו

 

הקמת  1 אישור איוש ועדת ערר לארנונה .9 מאשרת  המועצה  לועדת   2.מליאת  הרכבים 

 ערר לארנונה שליד המועצה האזורית.

ערר   2 ועדות  הרכבי  איוש  מאשרת  המועצה  .מליאת 

 לארנונה, כדלקמן:  

 :הרכב א'

 עו"ד ארז אוריון, יו"ר

 עו"ד שרון פרוסט, חברה

 עו"ד אמיתי קדם, חבר 

 :הרכב ב'

 עו"ד חיים ממון, יו"ר 

 עו"ד ירון גולדין, חבר 

 מר דן תגר, חבר

 

בהתאם  מליאת   70הארכת שירות עובדים מעבר לגיל  .10 שירות,  הארכת  מאשרת  המועצה 

המליאה,  בפני  שהוצגה  כפי  כ"א  ועדת  להחלטת 

 לעובדים הבאים: 

 ברוך גלעד

 פיני שרון

 ווילנסקי גריגורי 

 גלוריה רוט
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 החלטה  נושא מס'

 יוחנן משולם

 

חייקין   מינוי חברי ועדת מכרזים  11 עמוס  של  חברותם  מאשרת  המועצה  מליאת 

ואהובה פאר כחברי ועדת מכרזים במקומן של אילנה  

 גולן והדס מדליה 

 

 

 ________________________       ________________________ 

 , ראשת המועצה ר גלית שאול"ד     מנכ"ל המועצה                                      י,עו"ד עמית בן צב


