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 :הח'  ליפשיץ
 

 ,ערב טוב
 

 אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה.
המועצה שנפטר בליל שמחת תורה,  בראשית דברי אני רוצה לעלות את זכרו של מנשה ז"ל ראש

 תי את מקומו עד ליום הבחירות.הנסיבות כממלא מקום ראש המועצה מילא חורמכ
זה לא סוד שבתקופה בא כיהנתי כראש המועצה פנו אלי תושבים מכל ישובי המועצה בבקשה 

  שאגיש מועמדות לראשות המועצה, זה מאוד החמיא לי ואף היה לי הרצון להמשיך בתפקיד זה. 



 
שנה  66-לפני כלהנהלת כפר חב"ד באיזה שהוא שלב נודע לי שיש מכתב מהרבי מליובאויטש 

והסיבות חשבנו שאולי השתנו הזמנים,   "לא טוב שראש המועצה יהי'ה תושב כפר חב"דשכתב "
 יאך ההחלטה בסופו של דבר הייתה נחושה שדברי הרבשהיו נכונות אז לא שייכים לזמן הזה, 

 בכל הזמנים. שרירים וקיימים
י קבל על עצמו את הנשיאות לאחר יום לפני י' שבט הוא יום מיוחד וגדול בחב"ד. הרב –היום 

 חותנו הרבי הקודם הסתלק.ש
נברך ונאחל לראש המועצה מר דוד יפרח שאכן יוביל את המועצה בגאון ובהצלחה לרווחת 

 התושבים ולשביעות רצון כולם. יש לו את הכלים לכך. בהצלחה!
 
 

 :דוד יפרח
 

תקופת כהונתו כסגן ואח"כ כראש אני רוצה להודות לח' ליפשיץ בשמי ובשם כל חברי המועצה על 
 מועצה.

 
 (1לסעיף 

 
 אני מציע כי נעשה היכרות בין החברים ואח"כ הצהרת אמונים.

 
 כל החברים הציגו את עצמם : לאחר הצגת החברים 

 
 הצהרה :

 
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את " -ראש המועצה  – דוד יפרח

 שליחותי במועצה"1 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי "-מין ליפשיץ בני
 במועצה"1 

 אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"1 "-דב בלגה 

 אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"1 "-אבי יפרח 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי "-פלד שלמה ויינ
 במועצה"1 

 אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"1 "-מני אדרעי 

 אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"1 " -ניסים טל 

 י מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"1 אנ"-בני קורש 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את ")בעמידה (  –איציק עזר 
 שליחותי במועצה"1 

 ת ישראל ולמלא באמונה את שליחותיאני מתחייב לשמור אמונים למדינ" -שמואל אזימוב 
 במועצה"1 

 אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"1 " -יר רמי מא

 אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"1 " -לוי וגנר 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי " -יורם שיוביץ 
 במועצה"1 



 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי " -ן סימה פדלו
 במועצה"1 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי " -מוטי מגער 
 במועצה"1 

 אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"1 " -יפת טיירי 

 
 (2לסעיף 

 
 –בחירת סגנים  -: וד יפרחד
 

    -את החב' בנימין ליפשיץ כמ"מ ראש המועצה וסגן בשכר, הסמכויות שלו הםלמנות אני מציע  .א
 אחראי על הגביה והארנונה.       

 את החבר דב בלגה כסגן ללא שכר.למנות  .ב

 מבקש אישורכם.

 הוחלט:
 :פה אחד כדלהלן

אחראי   - ה וסגן בשכר, הסמכויות שלו הםאת החב' בנימין ליפשיץ כמ"מ ראש המועצלמנות  .א
 על הגביה והארנונה.

 את החבר דב בלגה כסגן ללא שכר.למנות  .ב

 (3לסעיף  

 -וועדות  : דוד יפרח 

 אני מציע את ראש המועצה וסגניו. - ה'וועדת פיטורין והשעי 
  

 :הוחלט
 :כדלהלן חברי וועדת פיטורין והשעי'ה פה אחד לאשר את

 ועצהראש המ - דוד יפרח
 דב בלגה.ווסגניו:  בנימין ליפשיץ  

 
עפ"י החוק מליאת המועצה על כל חבריה תשמש כוועדה לתכנון  -" ועדת תכנון ובניה "עמק לוד

 ובניה.
 

 :הוחלט
 "עמק לוד" כדלהלן: כוועדת תכנון ובני'האת חברי המליאה  אשרפה אחד ל

 ראש המועצה  - מר דוד יפרח
 וגנר הח' לוי   הח' בנימין ליפשיץ

 הח' יורם שיוביץ    הח' דב בלגה
 הח' סימה פדלון    הח' אבי יפרח

 הח' מוטי מגער   ויינפלד שלמההח' 
 הח' יפת טרי    הח' מני אדרעי
 הח' רמי מאיר    הח' ניסים טל
 הח' בני קורש

 הח' איציק עזר
 הח' שמואל אזימוב

 
 
 



 
 
  
 ברים כדלהלן:את החלמנות אני מציע  - עדת משנה לתכנון ובניהוו
 מ"מ בנימין ליפשיץ  -דב בלגה יו"ר  
 מ"מ לוי וגנר  - בנימין ליפשיץ 
 סימה פדלון  
 אבי יפרח  
 יפת טרי  
 ניסים טל  

 
 :הוחלט 
 :כדלהלן וועדת משנה לתכנון ובני'ה חבריאת  אשרפה אחד ל 
 מ"מ בנימין ליפשיץ  -דב בלגה יו"ר  
 מ"מ לוי וגנר  -בנימין ליפשיץ  
 מה פדלון סי 
 אבי יפרח  
 יפת טרי  
 ניסים טל  

 
 את החברים כדלהלן:למנות אני מציע   - חינוך ותרבותוועדת  
 יו"ר  -בנימין ליפשיץ  

 יורם שיוביץ      
 איציק עזר    
 שלמה וינפלד  

 הוחלט: 
 כדלהלן: וועדת החינוך והתרבות חבריאת  אשרל פה אחד 
 יו"ר -בנימין ליפשיץ  

 רם שיוביץיו      
 איציק עזר    
 שלמה וינפלד  

 את החברים כדלהלן: למנות אני מציע - מכרזיםוועדת   
 יו"ר - אבי יפרח  
 רחמים מאיר  
 ינפלדישלמה ו  
 יפת טרי  

 :הוחלט  
 כדלהלן: וועדת המכרזים חבריאשר את פה אחד ל  
 יו"ר -אבי יפרח   
 רחמים מאיר  
 שלמה וינפלד  
 יפת טרי  

 אני מציע למנות את החברים כדלהלן:  - הנחותת וועד
 מ"מ בנימין ליפשיץ -יו"ר  -סימה פדלון 

 מ"מ יעקב קניג -בנימין ליפשיץ 
 מ"מ שמואל אזימוב -רחמים מאיר 

 מ"מ -אבי יפרח 
 גזבר -שמשון צברי 

 יועץ משפטי  -בנצי שפר 
 מנהלת מחלקת הרווחה -אורנית פרץ 

 
 
 
 



 
 
 

 הוחלט:
 כדלהלן: וועדת ההנחותאת פה אחד לאשר 

 מ"מ בנימין ליפשיץ - יו"ר -סימה פדלון 
 מ"מ יעקב קניג -בנימין ליפשיץ 
 מ"מ שמואל אזימוב -רחמים מאיר 

 מ"מ -אבי יפרח 
 גזבר -שמשון צברי 

 יועץ משפטי  -בנצי שפר 
 מנהלת מחלקת הרווחה -אורנית פרץ 

 
 :אני מציע למנות את החברים כדלהלן - בטחוןוועדת 

 יו"ר -איציק עזר 
 יורם שייביץ
 איציק שטרן

 שלום בידני
 יואל בלניצקי

 
 הוחלט:
 כדלהלן: וועדת הבטחוןלאשר את חברי  פה אחד

 יו"ר  -איציק עזר 
 יורם שייביץ
 איציק שטרן

 שלום בידני
 יואל בלניצקי

 
 את החברים כדלהלן:למנות אני מציע   - הגנת הסביבהוועדת 

 יו"ר  -איציק עזר 
 מאיררחמים       

 יורם שייביץ                  
 

 :הוחלט
 כדלהלן: וועדת הגנת הסביבהפה אחד לאשר את חברי 

 יו"ר -איציק עזר 
 מאיררחמים       

 יורם שייביץ                  
 

 אני מציע למנות את החברים כדלהלן:  - תשתיות והנדסהוועדת 
 יו"ר  - בני קורש

 שלמה וינפלד
 מנחם אדרעי

 איציק עזר
 יורם שייביץ

 
 :הוחלט

 כדלהלן: וועדת תשתיות והנדסהפה אחד לאשר את חברי 
 יו"ר  - בני קורש

 שלמה וינפלד
 מנחם אדרעי

 איציק עזר
 יורם שייביץ

 
 
 
 



 
 
 

 אני מציע למנות את החברים כדלהלן:  - חקלאיתוועדה 
 יו"ר  -דב בלגה 

 איציק שטרן

 :הוחלט
 כדלהלן: וועדה החקלאיתהחברי פה אחד לאשר את 

 יו"ר  -דב בלגה 
 איציק שטרן

  אני מציע למנות את החברים כדלהלן:  - , רכש ובלאי מכרזי זוטאוועדת 
 יו"ר  -בנימין ליפשיץ 

 רונית עמר      
 ציון חלה

 הוחלט:
 כדלהלן: וועדת מכרזי זוטא, רכש ובלאיפה אחד לאשר את חברי 

 יו"ר  -בנימין ליפשיץ 
 רונית עמר      

 ציון חלה

 למנות את החברים כדלהלן: ציעאני מ - ועדת מל"חו
 יו"ר -ראש המועצה מר דוד יפרח 

 איציק עזר                 
 קב"ט -ציון חלה                  
 חינוך -רבקה רבקין                  
 מזון -שמשון צברי                  
 פס"ח - אורנית פרץ                 
 משק וחקלאות -יוסי בן יחיאל                  
 מידע לציבור - רחל עדני                 
 תברואה  -דוד וייס                  
 תחבורה -אורן ארצי                  
 כח אדם -חני אדרעי                   
 

 הוחלט:
 כדלהלן: וועדת מל"חפה אחד לאשר את חברי 

 יו"ר -עצה מר דוד יפרח ראש המו
 איציק עזר                 

 קב"ט -ציון חלה                  
 חינוך -רבקה רבקין                  
 מזון -שמשון צברי                  
 פס"ח -אורנית פרץ                  
 משק וחקלאות -יוסי בן יחיאל                  
 מידע לציבור - דנירחל ע                 
 תברואה  -דוד וייס                  
 תחבורה -אורן ארצי                  
 כח אדם -חני אדרעי                   

 
 למנות את החברים כדלהלן: ציעאני מ  - ביקורתוועדת 

 יו"ר -שמואל אזימוב 
 לוי וגנר                      

 בני קורש    
 
 
 
 



 
 
 

 :הוחלט
 כדלהלן: וועדת הביקורתה אחד לאשר את חברי פ

 יו"ר -שמואל אזימוב 
 לוי וגנר                      

 בני קורש    
 
 למנות את החברים כדלהלן: ציעאני מ - ועדת עררו

 יו"ר – יתן עבדו עו"ד ורו"חא
 יצחק רסקין

 אריאל פריימן 
 

 :הוחלט
 כדלהלן: וועדת העררפה אחד לאשר את חברי 

 יו"ר – עבדו עו"ד ורו"חאיתן 
 יצחק רסקין

 אריאל פריימן 
 

 - נציגויות באיגודים שונים
איגודים כמו רשות ניקוז ירקון, כיבוי אש איילון, איגוד ערים לביוב, ראש המועצה משתתף יש 

 בישיבות אלו ומיצג את המועצה.
 אני מבקש לאשר.

 :הוחלט
רשות ניקוז ירקון,  יגודים השונים כמופה אחד לאשר את ראש המועצה מר דוד יפרח כחבר בא

 כיבוי אשר איילון, איגוד ערים לביוב וכד'.
 

 המשך מינויים קיימים
 הקיימים ככל שלא שונו בהחלטות להלן, ימשיכו לחול עד לקבלת החלטה אחרת. כל המינויים

 
 אני מציע למנות את החברים כדלהלן: - נהלת המועצהה

 מר דוד יפרח -ראש המועצה 
 מר דב בלגה -סגן 
 מר בנימין ליפשיץ -סגן 

 אבי יפרח
 סימה פדלון

 יפת טרי
 ניסים טל

 הנהלת המועצה תכהן כוועדת כספים.

 :הוחלט
 לאשר את חברי הנהלת המועצה כדלהלן:פה אחד 

 מר דוד יפרח -ראש המועצה 
 מר דב בלגה -סגן 
 מר בנימין ליפשיץ -סגן 

 אבי יפרח
 סימה פדלון

 יפת טרי
 ניסים טל

 נהלת המועצה תכהן כוועדת כספים.ה

 

 



 

 

 (9לסעיף 

 אישרור בנקים ומורשי חתימה -  :מר דוד יפרח

 .לניהול הכספי של המועצה אנו נדרשים לאשרר פתיחת חשבונות בבנקים ומורשי החתימה
 
  אני מבקש לאשר כדלהלן: מדובר בחשבונות פעילים   .א
 
 :  בנק הפועלים 
 עו"ש    - 601010ן  מס' -ח 
 קרן ביוב    – 214316ן מס' -ח 
 קרן השבחה - 166666ן  מס' -ח 

 
 : בנק המזרחי 
 עו"ש -  222366ן מס' -ח 

 
 עו"ש -  106266ן מס' -ח  : בנק לאומי 

 
 :בנק דקסיה ישראל בע"מ 
 סילוקין- 221636616ן מס' -ח 
 חינוך - 221636635ן מס' -ח 
 פיתוח כללי - 221636606ן מס' -ח 
 עו"ש - 221636662ן מס' -ח 

מורשי חתימה לחתום בשם המועצה, בתוקף תפקידם וחתימותיהם המשותפת בצד חותמת  .ב
נימין סגן ראש המועצה ומ"מ ב -דוד יפרח, בהעדרו/בנבצרות  –ראש המועצה   - הרשות יהיו

 שמשון צברי. –וגזבר המועצה ליפשיץ 
 אני מבקש לאשר.

 :הוחלט

 :כדלהלן ם, מדובר בחשבונות פעיליםלאשרר פתיחת חשבונות בבנקיפה אחד  .א
 

 :  פועליםבנק ה
 עו"ש    - 601010ן  מס' -ח
 קרן ביוב    – 214316ן מס' -ח
 קרן השבחה - 166666ן  מס' -ח
 

 : מזרחיבנק ה
 עו"ש -  222366ן מס' -ח
 

 עו"ש -  106266ן מס' -ח  : לאומיבנק 
 

 :דקסיה ישראל בע"מבנק 
 סילוקין- 221636616ן מס' -ח            
 חינוך - 221636635ן מס' -ח            
 פיתוח כללי - 221636606ן מס' -ח            
 עו"ש - 221636662ן מס' -ח            

סגן ראש המועצה ומ"מ  -פה אחד לאשר את  ראש המועצה מר דוד יפרח, בהעדרו/בנבצרות  .ב
תימה לחתום בשם הרשות, בתוקף שמשון צברי כמורשי ח  -בנימין ליפשיץ וגזבר המועצה 

 צד חותמת הרשות. לתפקידם וחתימותיהם המשותפת 
 



 
 
 

 (5לסעיף 
 

 ן בנק למענקי מפעל הפיס-פתיחת ח  -: דוד יפרח
מענק המתקבל ממפעל הפיס מתנהל חשבון נפרד בבנק דקסי'ה, ונדרשת לגביו החלטת מועצה  כל

לה לקבל החלטת מועצה כללית יותר, ספציפית. על מנת להקל על הפרוצדורה, המועצה יכו
המאפשרת פתיחת חשבון בנק לכל מענק לשנתיים הקרובות. ההחלטה הכללית מוגבלת לשנתיים 

 , ובכל שנתיים נידרש לקבל החלטת מועצה עדכנית. 
בנק דקסיה ישראל בע"מ לכל פרויקט  -מועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בנוסח ההחלטה: ה

 . 2615 - 2614פיס במענקים לשנים שימומן על ידי מפעל ה

 יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל בע"מ. 
 

 :הוחלט
בנק דקסיה ישראל בע"מ לכל פרויקט שימומן  -המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בפה אחד 

 . 2615 - 2614על ידי מפעל הפיס במענקים לשנים 

 (6לסעיף 

 קופה קטנה -: דוד יפרח

 עלינו לאשר סכום לקופה קטנה לצורך פעילות כספית קטנה.
 ₪. 2,666אני מבקש לאשר סכום של 

 
 : הוחלט

 לקופה קטנה לצורך פעילות כספית קטנה.₪  2,666פה אחד לאשר סכום של 
 

 :דוד יפרח

 אני מודה לחברים ומאחל כי נהי'ה מהעושים לטובת כל המערכת כולה.
 להעצמה, לפריחה ולשגשוג.העולם יעזור לנו להוביל את המקום יהי רצון כי בורא 

אני מבקש להודות לחברי המועצה היוצאים על תרומתם והשקעתם לטובת המערכת ולהעניק 
 להם תעודת הוקרה.

כמו כן אני רוצה להודות לראשי הוועדים על תרומתם ליישוב ובתקווה כי נמשיך בשיתוף פעולה 
 פורה לפתח את הישובים.

 
 
 

 הושמעו דברי תורה וברכות מהחברים היוצאים והנכנסים כאחת. החברים הרימו כוסית לחיים,
 

 באיחולים לבביים וברכות לדרך צלחה ננעלה הישיבה.              
 
 
 
 
 
 

                                                                                              ___________ _______________ 
 תאריך                                                                                                              דוד יפרח      

 ראש המועצה                                                                                                                           
 
 


