
 בס"ד
 
 

 3פרוטוקול מס' 
 מישיבת מליאה של המועצה האזורית עמק לוד

 4292.4.9 –שהתקיימה ביום רביעי ט' בניסן תשע"ד 

 
     :  משתתפים
 ראש המועצה.                                                              -דוד יפרח  

 סגן.  –בנימין ליפשיץ 
                                                     סגן.             –דב בלגה 

 בני קורש                                                                
 שמואל אזימוב                                                       

                      לוי וגנר                                                      
 איציק עזר

 אבי יפרח   
 ניסים טל

 יורם שיוביץ
 יפת טיירי

 מוטי מגער
 רמי מאיר

 שלמה וייפלד    
 

 : חסר
 מנחם אדרעי 

 
 ים:נוכח

 .גזבר –שמשון צברי 
 .מנה"ח –שוש לשם 

 מנהלת אגף החינוך. –רבקה רבקין 
 גיטה בורגן

 
 רשם

 הפרוטוקול:
 גיטה בורגן

 
 :על סדר היום

 
 .   דבר ראש המועצה: סקירה, ת.ז. מועצה, חינוך.1
 .2-ו 1.   אישור פרוטוקולים מליאה 2    

 .   אישור מבנה ארגוני חדש.3
 .   דו"ח רבעוני.4 
 .   אישור סגירת תב"רים ועדכון.5 
 .   אישור הלוואה לטווח ארוך.6 
 .   מינוי ועדות.7 
 שמירה. אגרת.   8 
 .   הרמת כוסית.9 
       *                   *                   * 
 

 (.לסעיף 
 

 :דוד יפרח
 

 הימים הראשונים ואני מקווה שנמשיך ונצליח עוד יותר בהמשך. 111עברנו בהצלחה את 
 – משרד החקלאות

 ברגע זה ממש קבלנו הודעה ממשרד החקלאות שהתכניות של הפארק בכפר חב"ד אושרו.
 מליון שקל. 4.5תכנית פיתוח בהשקעה של 

 – משרד הפנים
 היו לנו כמה פגישות ובכוונת השר וכל הצוות למצוא דרך לעזור ולסייע לנו. סיוע שייתן לנו  

 אפשרות לתחזק את המועצה בכוחות עצמנו.
 – משרד התחבורה

 מליון שקל יושקעו בתשתיות כבישים במושב זיתן ובחמד. 6.5
 
 
 



 
 .נקבעה פגישה לאחר החג – בטחון פנים

 
  -ליפשיץ  הח'

 מעביר סקירה לחברים לגבי הפארק העתידי שאושר בכפר חב"ד.
 

 – חינוך
 מעבירה סקירה בנושא מיפוי בתי הספר לישובים בהתאם לטבלה דלהלן: רבקה רבקיןהגב' 

 
 

מספר בתי הספר  מספר תלמידים שם הישוב

 ליישוב במיפוי 

 בתי הספר מוחרגים

 לישוב

מספר תלמידי החוץ 

 יה"סעפ"י ב

  42 61 254 אחיעזר

   2 08 גנות

  61 61 604 זיתן

  68 1 621 חמד

  62 61 626 יגל

 274 –בית רבקה   64 6141 כפר חב"ד

 661 -יסודי לבנים 

  0 2 621 מ. השבעה

  46 -ניר צבי  68 454 ניר צבי 

  577 -אולפנה  62 664 צפריה 

  6601   4016 סה"כ 

 
 

כשהמגמה השנה היא  ת נושא הקייטנות בגני הילדים ובתיה"ס המועצתייםלאחר מכן העבירה א
 שהמועצה תנהל את הקייטנות.

 
 (.לסעיף 

 
 -אישור פרוטוקולים   :דוד יפרח

 
 .2-ו 1אנו אמורים לאשר את הפרוטוקולים של המליאה מס' 

 אני מבקש לאשר.
 אושר פה אחד. - 1פרוטוקול מס' 
 הח' מגער.  -נגד  1בעד.  – 14 - 2פרוטוקול מס' 

 
 (3לסעיף 

 
 –מבנה ארגוני   :דוד יפרח

 
 וברצוני להציג אותו בפניכם. הקמנו מבנה ארגוני חדש למועצה

 ני מבקש לאשר זאת.א
 

 הוחלט:
 (1פה אחד לאשר את המבנה הארגוני המצו"ב  והמהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול. )נספח מס' 

 
 (9סעיף 

 
  .2113דצמבר  -דו"ח רבעוני  - דוד יפרח

 
 אבקש מהגב' לשם לתת דברי הסבר על הדו"ח.

 לאחר הדיון בדו"ח, אני מבקש לאשר אותו.
 (2מצו"ב הדו"ח המהוה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול )נספח מס' 

 
 

 .2113ביעי לשנת : פה אחד לאשר את הדו"ח הרבעוני הרהוחלט
 



 
 
 

 (5לסעיף 
 

 דלהלן: אישור סגירת תב"רים   :דוד יפרח
 
 

 טפרויק
 מספר

  % ב ביצוע  סה"כ ביצוע  תקציב מאושר הפרויקט  שם

  100  652,851  652,851 שיפוץ מועדונים ומתקני ספורט  840

  100  400,000  400,000 עבודות פיתוח כבישים ומדרכות   841

  100  1,360,000  1,360,000 הסדרת מעגל תנועה במושב זיתן   845

  100  800,000  800,000 ומדרכות  שקום כבישים  853

  100  234,535  234,535 מבנה יביל לגן ילדים   861

  111  1,110,418  1,110,419 גן ילדים ביגל   864

  100  1,107,238  1,107,239 גן ילדים בזיתן   865

  100  1,240,829  1,240,829 גן ילדים משמר השבעה   867

  100  252,900  252,900 ת מגרש כדורסל בגנו  870

  100  160,880  160,880 כיתה ביה"ס ממ"ד בנות   872

  100  3,270,645  3,270,645 כבישים ומדרכות באחיעזר   890

  100  816,508  816,508 כבישים ומדרכות בכפר חב"ד   892

  100  330,000  330,000 שקום כבישים בכפר חב"ד   893

 
 

בביצוע ואנו נדרשים לעדכן,   תברי"ם לאישור:   ישנם פרויקטים אשר נמצאים 2יש לנו    כמו"כ
 כאשר המימון הינו  מקרנות הרשות.   

 

 

 

 סבר של הגזבר,לאחר דברי ה

 אני  מבקש לאשר את רשימת הפרויקטים הנ"ל.

 :הוחלט

 .פה אחד לאשר את סגירת התב"רים כאמור לעיל .א

 דלהלן:לאשר תב"רים ב.    
  .₪יון בי"ס ניר צבי בסך מל - 875       
 ₪.אלף  511הסדרי תנועה וסובה בבי"ס בחמד  - 919       
 בתוספת מימון מקרנות הרשות.זאת        

 
 
 
 
 

 מס'
 תב"ר 

 תקציב פרויקט
 מבוקש

 תקציב
 קודם

 פירוט מקורות  הסכום תוספת
 מימון

 ניר צביבבי"ס אזורי  875
 

 קרנות 1,111,111 1,111,111 -11,427,981 11,427,981

הסדרי תנועה וסובה  919
 ביה"ס בחמד

 קרנות 511,111 511,111 1,942,849 2,442,849



 
 
 (6סעיף ל
 

  –אישור הלוואה לטווח ארוך    :דוד יפרח
 

בו הוא  2113-2114שר האוצר פרסם צו  לתיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב המדינה לשנים 
 על הרשויות העצמאיות  להעביר לאוצר המדינה.מפרט את סכום ההעברה ש

  ש"ח . 1,156.6סכום ההעברה שהמועצה נדרשת להעביר הינו 

 .3141442114המועצה נדרשת להעביר את הסכום הנ"ל עד ליום 

 שנים 11המועצה פנתה לבנקים והתקבלו תנאי הלוואה  לתקופה של 

 עמלת מסמכים:     שם הבנק:          התקופה:     מסלול פריים:       

  1.7%פריים פלוס           15בנק הפועלים        

 ש"ח  1,511             1.2%פריים מינוס            15בנק לאומי           

 ש"ח  544        42.5%פריים מינוס              5.בנק דקסיה         

מבנק דקסיה ישראל בע"מ לתקופה  אלפי ש"ח לזמן ארוך 1,156.6מבקשים לאשר הלוואה ע"ס  
 ושעבוד הכנסות עצמיות לטובת הלוואה זו.  1.25%שנה בפריים מינוס  15של 

 אני מבקש לאשר זאת.

 :הוחלט
 

 15, לתקופה של מבנק דקסי'ה₪  אלפי  1,156.6ע"ס פה אחד לאשר קבלת הלוואה לטווח ארוך 
 ₪. 511 –ואה זו. עמלת מסמכים ושעבוד הכנסות עצמיות לטובת הלו  1.25%פריים מינוס ב

 (7לסעיף 
 

 –מינוי ועדות חובה  : דוד יפרח
 

 אנחנו נדרשים למנות וועדות חובה שונות וכדלהלן:
 

 :זהירות בדרכים 
 יו"ר, שלמה כהן , אורן ארצי. -וגנרלוי 

 

  :נפגעי טרור 
  יו"ר, רמי מאיר, רונית עמר. -איציק עזר

 

  :מיגור האלימות 
 ר, אברהם יפרח, ציון חלה.יו" -יורם שייביץ

 

   :מאבק בנגע הסמים 
 יו"ר, סימה פדלון, אורנית פרץ. -שמוליק אזימוב 

 

   :ועדת השקעות 
 שמשון צברי.  בני קורש,יו"ר, דב בלגה, -ליפשיץ ימיןבנ 

 
 אני מבקש לאשר הוועדות הנ"ל.  
 
  :הוחלט  
 
 פה אחד לאשר ועדות חובה כדלהלן: 

 
 :זהירות בדרכים 

 יו"ר, שלמה כהן , אורן ארצי. -גנרולוי 
 



 
 

 פגעי טרור: נ 
  יו"ר, רמי מאיר, רונית עמר. -איציק עזר

  :מיגור האלימות 
 יו"ר, אברהם יפרח, ציון חלה. -יורם שייביץ 

   :מאבק בנגע הסמים 
 יו"ר, סימה פדלון, אורנית פרץ. -שמוליק אזימוב 

   :ועדת השקעות 
 שמשון צברי.  בני קורש,יו"ר, דב בלגה, -ימין ליפשיץבנ 

 
 

 ( 8לסעיף 
 

 –דמי שמירה    :דוד יפרח
 

 כי ועד מקומי לא יכול לגבות אגרת שמירה.אני חייב ליידע אתכם 
 אכן ישנם ישובים שגובים דרך ועד האגודה.

 
 :דוד יפרח

 
אני מבקש לקבל אישור מליאה למנות את הרב בנימין ליפשיץ לנושא מכירת החמץ של מבנה 

 מוסדות החינוך והמועדונים למיניהם. המועצה 
 

 הוחלט:
 פה אחד לאשר את הח' ליפשיץ למכור את החמץ של המועצה.

 
 
 

 דוד יפרח:
 

 –אני מבקש להגיב לנושא ההתנגדות של הח' מגער לנושא המועצה הדתית 
 שר הדתות נתן לי אישור למנות את חברי המועצה הדתית.

צריך לכבד  -לטה, גם אם יש אחד נגד או נמנע אני מבקש להעיר כי כשהמליאה מקבלת הח
 החלטת מליאה.

 
 
 
 
 
 

 באיחולים לבביים לחג פסח כשר ושמח
 ננעלה הישיבה
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