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 רני אידן

 ראש המועצה

 

 תושבת יקרה, תושב יקר!

 

כבמסורת שנים עברו ומתוך כוונה לשמור על שקיפות מלאה בכל הקשור לניהול 

והכללי של המועצה, אנו מגישים לכם חוברת זו, ובה מידע על מהות  התקציבי

 ופירוט מגוון פעילויות המועצה. הארנונה וצו המיסים,

 השלטון המרכזי מכביד ידו על השלטון המקומי, ומדי שנה, לצד קיצוציםזה לא סוד כי 

תקציביים, מוטלות על הרשויות עוד ועוד משימות בכל הקשור לשירותים 

 המוניציפאליים.

למרות זאת, בזכות התנהלות פיננסית אחראית, שזיכתה ומזכה את המועצה במשך 

י, תעסוקה ותעשייה, התייעלות בפרס שר הפנים, הגדלת הארנונה מפיתוח אזור שנים

וכמובן בעזרת מיסי הארנונה המשולמים על ידך, אנו מצליחים להמשיך  מתמדת

המועצה, להניח תשתיות חדשות, לבנות מוסדות חינוך חדשים  ולפתח את יישובי

 ולהקים מבני ציבור. ולשפץ בתי ספר וותיקים

 

 ק לרווחת כולנו.ביחד ובכוחות משותפים, נוכל לקדם את יישובך ואת העמ

 

 בברכה,

 רני אידן

ראש המועצה
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 בתעשייה צמיחה
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 החינוך בתנופה
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 התושבים למען
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 בעשייה פרוייקטים
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 מנהלה

 לשכת ראש המועצה וסגנו 

 רני אידן -ראש המועצה 
 אלדד שלם -סגן ומ"מ ראש המועצה 

 "מנהיג טוב לא נדרש לדעת את כל התשובות,
 אלא לוודא שכל סימני השאלה הושמו על השולחן"

 (פאולו פריירה)

 oshrath@hefer.org.ilדוא"ל:  - 09-8981600/569לשכת ראש המועצה: 

 ranit@hefer.org.ilדוא"ל:  - 09-8981602/607לשכת סגן ומ"מ ראש המועצה: 

 sagi@hefer.org.il - 09-8981604 -שגיא בן יואב  :עוזר ראש המועצה

 haim@hefer.org.il - 09-8981574 -חיים אלטמן  :דובר המועצה

 הכללי המינהל

 רינת זונשיין -מנכ"ל המועצה 

 "איננו יכולים לכוון את הרוח, אך אנו יכולים להתאים
 (הרבט קול)את המפרשים" 

 מנכ"לית המועצה, פועלת בשיתוף מלא עם ראש המועצה ואחראית על ניהול

 המועצה ומגוון תחומיה. קביעת נהלים, מטרות ויעדים, טיפול במצבי חירום,

 כל –וליווי ישיבות המועצה והוועדות, יישומה של מדיניות בנושאים שונים ריכוז 

 אלו הם רק חלק מסדר יומה העמוס והמאתגר.

 ravitb@hefer.org.ilדוא"ל:  - 09-8981605לשכת מנכ"ל: 

 ע. מנכ"ל, רכז חוזים ומכרזים:

7yuvalg@hefer.org.ilעמוד | דוא"ל:  - 09-8981606עו"ד יובל גטהון / 
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 הכספי המינהל

 מנשה דוד -גזבר המועצה ומנהל המינהל הכספי 
 היימן –ענבל דרור  -סגנית גזבר 

 זה סימן שאין לו כסף" –"אם אדם אומר שכסף יכול לפתור הכל 
 (אדגר ווטסון האו)

 המינהל הכספי מקיים את מדיניות המועצה בדבר השירותים הניתנים לתושב,

 מבטיח תקציב מאוזן ושומר על ההנחיות לניהול כספי אשר קבע משרד הפנים.

 הוא כולל בתוכו את מחלקות הנהלת חשבונות והגבייה.

 shimrit@hefer.org.ilדוא"ל:  - 09-8981640טלפון: 

 (גבייה)מינהל הכנסות 

 דימה גור -מנהל 

 , אחראי על הטיפול במערך ההכנסות העצמאיות של(גבייה)מנהל הכנסות 

 המועצה, לרבות קביעת שומות ארנונה, אגרות, היטלים וגבייתם.

 18:00 – 15:00יום ג'  15:00 – 8:00ה' -שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד' ו

 31-30פירוט תשלומי ארנונה בעמודים 

 ednat@hefer.org.ilדוא"ל:  ,09-8981651טלפון: 

 09-8988389פקס:  ,1-700-506-400תשלומים ובירורים: מוקד 

 שלוחת משרד הפנים

 בתיה כהן -אחראית 

הנפקת תעודת זהות ראשונה, רישום נולד, הנפקת תעודות  בין השירותים הניתנים:

למצוא מעבר ישראלית ועוד. את השירותים הניתנים, אפשר  לידה, פטירה, תעודת

 המועצה. באתר האינטרנט של

 batiab@hefer.org.ilדוא"ל:  - 09-8973304טלפון: 

  batiab@hefer.org.il 09-8973304, 18:00-15:30קבלת קהל בימים א',ב': 
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 מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור

 ד"ר עידית נס ויסמן

 כלום, "אם אתה לא רוצה ביקורת, אל תעשה
 (א. האבארד)אל תאמר כלום ותהיה כלום" 

 עבודת הביקורת: הביקורת במועצה פועלת מכוח הדין. תפקידו של המבקר לבדוק את

 פעולות המועצה, האם נעשו על פי החוק תוך שמירה על טוהר מידות, יעילות וחסכון.

 ומוסדותיה, עלממונה על תלונות הציבור: כל אדם רשאי להגיש תלונה על המועצה 

עובד, על נושא משרה, על ממלא תפקיד במועצה, או על כל גוף מבוקר הקשור 

 למועצה.

 iditn@hefer.org.ilדוא"ל:  - 09-8981677טלפון: 

 פניות הציבור:

  09-8973307טלפון: 

yakovs@hefer.org.il /  pniothatzibur@hefer.org.il  דוא"ל:
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 שירותי חירוםביטחון ו

 אגף הביטחון ושירותי חירום

 יהודה בן עזרא –מנהל 

לאגף הביטחון, שורה ארוכה של תפקידים הבאים להבטיח את ביטחון העמק 

 ומוסדותיו בשגרה ובחירום.

באחריות האגף: תיאום ושיתוף פעולה עם משטרת ישראל, צה"ל ושירותי הכבאות, 

מניעת גניבות חקלאיות, סיוע בארגון טיפול והכנת מערך המשק לשעת חירום, 

 השמירה בישובים, שמירת קשר עם המתנדבים הרבים ועוד.

 ronitd@hefer.org.ilדוא"ל:  09-8981519טלפון: 

 107מוקד המועצה 

 עליזה קוניאק –מנהלת המוקד 

מוקד מועצה אזורית עמק חפר משמש ככתובת מרכזית לפניות הציבור. המוקד מקבל 

מפגעים ומעבירם לטיפול הגורם המטפל, מבצע מעקב אחר הטיפול דיווחים על 

 בבקשות התושבים ומוודא סיום טיפול.

 המוקד מספר מידע לציבור ומהווה מרכז שליטה ובקרה לטיפול יעיל, מקצועי ומהיר.

המוקד מטפל גם באירועים בתחום הביטחון/פלילי )שריפות, רכב חשוד ועוד(, ומפעיל 

 גורמי הביטחון.בהתאם לצורך את 

 פניות למוקד ניתן להעביר באמצעים הבאים:

 09-8973303/4טלפון: 

 moked107@hefer.org.ilאפליקציה עמק חפר, דוא"ל 

 )המספר מקבל הודעות בלבד( 053-8981666ווטסאפ בטלפון 

אתר המועצה, ובעמוד הפייסבוק של המועצה.
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 שירותים מוניציפאליים

 האגף המוניציפאלי 

 יעקב כהן -מנהל האגף המוניציפאלי 

 תפקידי האגף: לדאוג לשיפור איכות הסביבה ולהעניק שירותים מגוונים לתושבים

 וליישובי המועצה כגון: איכות הסביבה ופיקוח בשטח, תברואה וטיפול בפסולת,

 ישובים,מים, רישוי עסקים ווטרינריה. בנוסף, מסייע האגף לוועדים המקומיים ב

 נותן שירותים לתושבים ופועל לשימור וטיפוח ערכי טבע, נוף ומורשת בעמק.

 gilam@hefer.org.ilדוא"ל:  ,09-8981524טלפון: 

 

 רינה בדרק -רכזת מוניציפאלית 

 תפקידי המחלקה המוניציפאלית הינם לסייע לוועדים המקומיים במתן שירותים

 הוועד המקומי ונמצאים בתחומי שונים לתושבי המועצה, הניתנים מתקציב

 סמכותו ואחריותו. בין השירותים הניתנים: 

 בישובים  תיאום תחזוקת מתקני המשחקים 

 .בקרה על תקציבי הישובים המתנהלים בשיטת גבייה פרטנית ועוד 

 rina@hefer.org.ilדוא"ל:  ,09-8981653טלפון: 
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 המחלקה לפיקוח איכות הסביבה ורישוי עסקים

 ארנון לוסקי -מנהל המחלקה 

 תפקידי המחלקה: טיפול בכל עסק חדש או קיים בעמק חפר, החל מבדיקת

 רישיון, דרך אכיפת החוקים החלים עליו, מילוי אחר צווים קיימים, שמירה על

 איכות הסביבה ועוד.

 בנוסף, עוסקת המחלקה באכיפת חוקי העזר בנושא השלכת פסולת וגזם

 רוכלות, הדבקת מודעות פיראטיות ועוד.ברשות הרבים, 

 pninan@hefer.org.ilדוא"ל:   09-8981668/613טלפון: 

 המחלקה הווטרינרית

 ד"ר אודי לבל -מנהל המחלקה 

 תפקידי השירות: 

 בדיקת הבשר המגיע במשאיות קירור -ביצוע בדיקות משנה 

 לייצורלמפעלים או לחנויות בתחום המועצה, בדיקה ואישור של העסקים 

 ולשיווק בשר, ביקורות במסעדות, אולמות אירועים וחדרי אוכל, אכיפת חוק

 צער בעלי חיים ותנאי הגידול של בעלי חיים, ופיקוח על מכירת תכשירים

 ותרופות לבעלי חיים. 

 חיסון כלבים נגד כלבת, אכיפה ולכידת כלבים משוטטים,

 לבעלי כלבים שאינם טיפול באירועי נשיכה והסגרת כלבים נושכים, קנסות

 קושרים או שאינם מחסנים את כלביהם כפי שמחייב החוק.

 galina@hefer.org.ilדוא"ל:   09-8981670טלפון: 
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 איכות הסביבה

 מחלקת איכות סביבה תברואה וקיימות

 ענת בן דרור –מנהלת 

 איתמר אדלר –מ"מ רכז תברואה 

 itamara@hefer.org.ilדוא"ל  09-8981665טלפון: 

המחלקה פועלת להגברת המודעות הציבורית לאיכות הביסה, לשימור וטיפוח ערכי 

 טבע, נוף, ומורשת בעמק, ולהטמעת הקיימות והמיזם האזורי להפרדת הפסולת.

למחלקה תפקיד חשוב בקידום החינוך וההסברה בקרב מוסדות החינוך והקהילה 

נוי אשפה, טיפול בפינוי ריכוזי פסולת, הדברה אודות איכות הסביבה וקיימות, פי

למניעת יתושים, פיקוח על הדברת מכרסמים ומזיקים שונים, בדיקת מי הים והבריכות 

יכות א בבעונת הרחצה, הדברת עשבי בר בשטחים הציבוריים בישובים, בדיקות ומעק

 מי השתייה.

 malca@hefer.org.ilדוא"ל  09-8981665טלפון: 

 ניצן בילר –ר רכזת מיחזו

מרכזת ומקדמת את תחום הפרדת הפסולת במקור בבתי התושבים ובעסקים, ואת 

 מחזור הפסולת לסוגיה.

 nitsanb@hefer.org.ilדוא"ל:  09-8973324טלפון: 
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 מחלקת תחבורה

 מתיה סער –מנהלת מחלקה 

 "לבית הספר דרכים רבות, בחר רק בבטוחות" )עממי(

ילדי העמק עולים מידי בוקר על האוטובוסים הצהובים וההסעות הפרטיות בדרך  אלפי

למוסדות החינוך. מאוחר יותר ימשיכו האוטובוסים להסיע לתכניות סל תרבות, 

 לשיעורי ימאות, ולפעילויות מגוונות אחרות המתקיימות בעמק לאורך ימות השבוע.

 בסוף היום מחזירים את כל הילדים הביתה בשלום.

 ludmila@hefer.org.ilדוא"ל:  09-8981669/71טלפון: 

 הבעות חינוך מיוחד: אילנית משקאוצן

 ilanitm@hefer.org.ilדוא"ל:  09-8973327טלפון: 
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 טלפונים ודוא"ל של מחלקות המועצה  ךלשירות

 שם
 דוא"ל טלפון תפקיד

 oshrath@hefer.org.il 09-8981600/569 ראש מועצה רני אידן

 ranit@hefer.org.il 09-8981607 סגן מ"מ ראש המועצה אלדד שלם

 sagi@hefer.org.il 09-8981604 עוזר ראש המועצה שגיא בן יואב

 haim@hefer.org.il 09-8981574 דובר המועצה חיים אלטמן

 ravitb@hefer.org.il 09-8981605/6 מנכ"ל המועצה רינת זונשיין

 shimrit@hefer.org.il 09-8981640 גזבר המועצה דוד מנשה

 inbald@hefer.org.il 09-8981570 סגנית גזבר ענבל דרור היימן

 ednat@hefer.org.il 09-898165 מנהל מינהל הכנסות )גביה( דימה גור

 batiab@hefer.org.il 09-8981639 שלוחת משרד הפנים בתיה כהן

ד"ר עידית בר 

 ויסמן –נס 

מבקרת המועצה וממונה 

 תלונות הציבור

09-8981677 iditn@hefer.org.il 

מנהל אגף ביטחון ושירותי  יהודה בן עזרא

 חירום

09-8981519 yehudab@hefer.org.il 

 moked107@hefer.org.il 09-8973303/4 מנהלת מוקד המועצה עליזה קוניאק

 gilam@hefer.org.il 09-8981524 מנהל האגף המוניציפאלי יעקב כהן

 rina@hefer.org.il 09-8981653 רכזת מוניציפאלית רינה בדרק

מנהל המחלקה לרישוי עסקים  ארנון לוסקי

 ופיקוח איכות הסביבה

09-8981668/613 pninan@hefer.org.il 

 galina@hefer.org.il 09-8981670/577 יהווטרינרמנהל השירות  ד"ר אודי לבל

מחלקת איכות מנהלת  ענת בן דרור

 הסביבה וקיימות

09-8981665 malca@hefer.org.il 

מ"מ רכז תברואה, איכות  איתמר אדלר

 הסביבה ומים

09-8981665 malca@hefer.org.il 

 nitsanb@hefer.org.il 09-8973324 רכזת מיחזור ניצן בילר

 ludmila@hefer.org.il 09-8981671 מנהלת מחלקת תחבורה מתיה סער

 hina@hefer.org.il 09-8981625/533 מנהלת אגף החינוך קורןחינה 

 yarona@hefer.org.il 09-8973315 סגנית מנהלת אגף החינוך ירונה פוליטי

 soniac@hefer.org.il 09-8981626/03 מנהלת גני הילדים יהודית איס
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 שם
 דוא"ל טלפון תפקיד

 nora@hefer.org.il 09-8981523 מנהלת השירות הפסיכולוגי נורה אדר

 gerardl@hefer.org.il 09-8981516 מנהל מרכז תיעוד לפונדג'רר 

 apple.hefer@gmail.com 09-8986944 מנהלת "תפוח פיס" ריקי רובין

ומנהלת  אחראית יד לבנים ורדה מאוד

 הספרייה האזורית

09-8981516 vardam@hefer.org.il 

 dafna@hefer.org.il 09-8981628/35 מנהלת מרכז קהילתי אזורי יעל פלד

מנהל העמותה לקידום  פיליפ סימון

 הספורט

04-6251050 ronity@hefer.org.il 

 m-datitk@hefer.org.il 04-6301140 יו"ר המועצה הדתית יאיר בטיטו

מנהלת מקצועית היחידה  נחמה כהן

 לפיתוח קהילתי

09-8981631 pituahk@hefer.org.il 

לרווחה מנהלת האגף  גלית גרופר

 ושירותים חברתיים

09-8981614 olgas@hefer.org.il 

 amira@beitdavid.co.il 09-8943040 מנהלת "בית דוד" עמירה למדני

 gloriar@hefer.org.il 09-8981620 מנהלת מדור בריאות גלוריה רוט

 danin.ofer@gmail.com 09-8665062 מזכיר והעדה החקלאית עופר דנין

מהנדס המועצה ומנהל מ"מ  אריק מלכה

 הועדה המקומית לתכנון ובניה

09-8981661 rachel@hefer.org.il 

 lead@hefer.org.il 09-8981659 מנהלת מחלקת רישוי ובניה לאה דוויק

מנהלת מהחלקה לתכנון בניין  גלית עוזיאל

 עיר

09-8981638 galits@hefer.org.il 

מנהל המחלקה לפיקוח על  ערן רפאלוב

 הבניה

09-8981662 eranr@hefer.org.il 

 sophie@hefer.org.il 09-8981674 מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית אלון הימן

 sharons@hefer.org.il 09-8981610 מנהל מחלקת ביוב גיורא גלמן

 lazzi@bezeqint.net 04-6222583 מנהל פארק תעשיות לזי בן יעקב

 orlygold@bezeqint.net 04-6222583 קשרי עסקים קהילה אורלי גולדשמיט
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 חינוך

 אגף החינוך

 חינה קורן –מנהלת האגף 

 (6"חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" )משלי, כב' 

 אגף החינוך עוסק בכל הקשור לתחום החינוך בעמק חפר:

בתי ספר לחינוך  2בתי ספר על יסודיים,  3בתי ספר יסודיים,  8גני ילדים,  76ליווי 

 מיוחד, המרכז הימי ובי"ס חופי"ם למחוננים.

השקעה בילדים עם צרכים מיוחדים, במחוננים, בסל תרבות, במעורבות חברתית 

 .18עד  3ובמתן שירות פסיכולוגי מגיל 

 hina@hefer.org.ilדוא"ל:  09-8981625טלפון: 

 מחלקות אגף החינוך:

 yarona@hefer.org.il 09-8973315סגנית מנהלת אגף החינוך  –ירונה פוליטי 

 yehudit@hefer.org.il 09-8981626/03מנהלת גני הילדים  –יהודית איס 

 nora@hefer.org.il 09-8981523מנהלת השירות הפסיכולוגי  –נורה אדר 

 מרכז תיעוד

 לפונדג'רר  -מנהל 

"אדם נותן את זכרונו בבניו ובתלמידיו, והם הולכים עמו לאורך 
 הדרכים" )מירה מינצר יערי(

מרכז התיעוד, הנמצא במתחם הספרייה בקריית החינוך בן גוריון, הוקם כדי לתעד את 

 החומר ההיסטורי והעכשווי של הפעילויות הרבות המתקיימות במועצה.

 התיעוד של ישובים רבים מהמועצה ויוזם שיתופי פעולה.בנוסף מסייע המרכז למרכזי 

 gerardl@hefer.org.ilדוא"ל:  09-8981582טלפון: 
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 תפוח פיס

 ריקי רובין –מנהלת 

מטרת המרכז לעודד בני נוער להיות מנהיגים, המובילים והיזמים של המחר בעולם 

 המדע והטכנולוגיה.

 מידי שנה נבחרות הרובוטיקה האזוריות.ב"תפח פיס", צומחות 

מזה עשור מאפשר המרכז לתלמידים מצטיינים במתמטיקה להשתתף בתוכנית 

איכותית של אוניברסיטת בר אילן. המרכז משמש סביבת לימוד איכותית למדעים, 

טכנולוגיה ורובוטיקה, לתלמידי קריית החינוך ולכל תלמידי עמק חפר השואפים 

 למצוינות וחדשנות.

 apple.hefer@gmail.comדוא"ל:  09-8986944טלפון: 

 

 ספרייה אזורית

 ורדה מאור –מנהלת 

 "את גן עדן תיארתי לי בדמותה של ספריה" )חורחה לואיס בורחס(

, השוכנת בקריית החינוך בן גוריון, מציעה אוסף גדול של ה האזורית עמק חפריהספרי

רייה האזורית נותנת שירות לספריות הישובים. ספרי עיון, וכן שירות ייעוץ טלפוני. הספ

 /http://emekhefer.library.org.il חיפוש ניתן לבצע בקטלוג הספרייה בכתובת:

 vardam@hefer.org.ilדוא"ל:  09-8981516טלפון: 

http://emekhefer.library.org.il/
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 קהילה תרבות וספורט

 מרכז קהילתי אזורי עמק חפר

 יעל פלד -מנהלת המרכז הקהילתי האזורי 

 "אם אנשים יעמדו במעגל למספיק זמן, הם בסופו של
 (ג'ורג קרלין)דבר יתחילו לרקוד" 

 פעילות המרכז הקהילתי מתקיימת לפי שש שלוחות גיאוגרפיות של המועצה:

 בת חפר, ים חפר, חוף חפר, מרכז חפר, צפון חפר ושפלת חפר, ולפי תחומים

 מתאימים לקהלי היעד השונים: צהרונים, מחלקת נוער, מרכז צעירים,תוכניים ה

 , מניעת סמים ואלכוהול ומטה(זהות יהודית תרבותית)מחלקת ותיקים, זית 

 לבטיחות בדרכים. מגוון האירועים והפעילויות מתפרסם אחת לחודש בחוברת

 הפעילות הנשלחת לכל בית אב.

 dafna@hefer.org.ilוא"ל: | ד 09-8981628/35  09-8973320טלפון: 

 העמותה לקידום הספורט בעמק חפר

 פיליפ סימון -מנהל 

 )קוברטין דה פייר( "יותר חזק ,יותר גבוה ,יותר מהר"

 תכנית האב היישובית לקראת חמש השנים הבאות לספורט בעמק חפר, עומדת

 על סף אישורה הסופי. העמותה לקידום הספורט פועלת בהסתמך על תכנית

 וממשיכה לפעול לקידום הספורט לאלופים בקרב הספורטאיות והספורטאיםזו 

 המובילים במועצה, ובמקביל להנגשת הספורט לאלפים והרחבת כמות העוסקות

 והעוסקים בספורט בכל קשת הגילים. התכנית מתמקדת בשימור וחיזוק הקיים,

 שלהבהרחבת תשתיות המתקנים וביסוסה של עמק חפר בהובלת ענפי הדגל 

 וכבירת הספורט הימי בישראל.

ronity@hefer.org.ilדוא"ל:   04-6251050טלפון: 
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 לבנים –יד 

 ורדה מאור -לבנים  -אחראית יד 

 (חיים גורי)ת כולם, את יפי הבלורית והתואר" "ונזכור א

 להנצחתםלבנים, המשולב עם הספרייה האקדמית רופין, הוא המרכז  -בית יד 

 של בני עמק חפר אשר נפלו על הגנת הארץ. 

המהווה מפגש למשפחות השכול, לקהילת עמק חפר  לבנים הוא מקום פעיל -בית יד 

 לימודי לצעירים. ובמסגרת זו פועל בו מרכז

 vardam@hefer.org.ilדוא"ל:   09-8981516טלפון: 

 חפר עמק האזורית הדתית המועצה

 יאיר בטיטו -יו"ר המועצה הדתית 

 "עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והוי מקבל
 את כל האדם בסבר פנים יפות"

 (משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות)

 המועצה הדתית האזורית עמק חפר, ממוקמת בצומת רופין ושירותיה נכללים

 בתקצוב המועצה האזורית והרשות הארצית לשירותי דת.

 הדתית: בין השירותים שמעניקה המועצה 

שירותי כשרות, שירותי קבורה, סיוע בבניית ושיפוץ  רישום נישואין, לימודי בר מצווה,

 בתי כנסת ומקוואות ועוד.

m-datitk@zahav.net.ilדוא"ל:   09-7880054טלפון: 
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 קהילה ורווחה

 היחידה לפיתוח קהילתי

 אלדד שלם -באחריות סגן ראש המועצה 
 נחמה כהן -מנהלת מקצועית 

 נוטע עצים, הדואג-זורע חיטים, הדואג לשנים-"הדואג לימים
 (יאנוש קורצ'אק)מחנך אנשים" -לדורות

 תפקידה העיקרי של היחידה הינו לפעול להעצמת ההנהגה היישובית ולחיזוק הקשרים

י המועצה, היחידה נותנת ליווי לכלל יישוב בין המועצה לישובים ובין הנהגות הישובים.

לו, באמצעות יעוץ, הנחיה והדרכה של  כל ישוב באינטנסיביות ובנושאים הרלוונטיים

מנגנוני קשר ושיתוף כגון ביקורי "מטה  בעלי התפקידים בישוב. בנוסף מקדמת היחידה

הישובים ואת התושבים, פיתוח והכשרת  מול מטה", בהם פוגשת המועצה את הנהגת

קבוצות עמיתים, פרסום חומרים  הכשרות, ימי עיון,המנהיגות בישובים באמצעות 

 olgas@hefer.org.ilדוא"ל:   09-8981631טלפון:  כתובים ועוד.

 אגף הרווחה והשירותים החברתיים

 גלית גרופר -מנהלת האגף 

 "הבית אינו המקום בו אתה חי, אלא המקום בו מבינים אותך"
 (כריסטיאן מורגנסטרן)

 האוכלוסייה, החל מהגיל הרך ועד לוותיקים, באמצעותהאגף נותן מענה לכלל 

 עובד סוציאלי יישובי. בתחום אחריות האגף: מתן יעוץ, הכוונה, תיווך וטיפול בתחומי

 הפרט, משפחה וקהילה. במסגרת האגף ניתנים שירותים גם לבעלי צרכים מיוחדים.

 olgas@hefer.org.ilדוא"ל:   09-8981615/4טלפון: 

 מנהלת התחנה, לוריין לוקסמבורג -משפחתי והדרכה הורית  התחנה לטיפול

 התחנה מוכרת על ידי משרד הרווחה והאגודה הישראלית לטיפול במשפחה וחיי

 נישואים. השירות ניתן לתושבי עמק חפר במחירים נוחים ומסובסדים, תוך הבטחה

lorrain@hefer.org.il| דוא"ל:  09-8981621טלפון:  לשמירה על סודיות.
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 מרכז גישור ודיאלוג בקהילה

 נחמה כהן -עו"ס קהילתית 

 פועל מזה כעשור, במטרה לאפשר פתרון מחלוקות וקונפליקטים בדרך של

 הידברות ויישוב סכסוכים בהסכמה. המגשרים במרכז, בעלי ניסיון רב גם

 קיבוצים,בגישורים בסוגיות ייחודיות למרחב הכפרי, כגון שיוך דירות ב

 בן ממשיך בנחלות בישובים ועוד.

    050-9369211נייד דבורה חילי:   09-8981631טלפון: 

 merkazg@hefer.org.ilדוא"ל: 

 בית דוד -האגודה לחבר הוותיק בעמק חפר 

 (29משלי, כ' )שיבה"  -והדר זקנים -"תפארת בחורים כוחם

 עמירה למדני -מנהלת 

 amira@beitdavid.co.il| דוא"ל:  09-8943040/2טלפון: 

 בית דויד: מרכז יום רב שירותי לחבר הוותיק בעמק.

 09-8943040מועדון מועשר: רכזת המועדון: שלומית גידיץ, טלפון: 

 ימים בשבוע בבת חפר, ומציע 3בת חפר, בחן ויד חנה, הפועל  לגמלאישירות חדש 

 ל הסעות, חוגים וארוחות.מועדון חברתי לעצמאיים, כול

 054-2159455| נייד:  09-8943040/2מנהלת שירות בית: טלי מלינוביץ, טלפון: 

 שירות המוענק לתושבי העמק, המסייע בטיפול בבית לאוכלוסייה הוותיקה. השירות

 סיעוד מטעם ביטוח לאומי, לניצולי שואה, לנזקקים מקבלי סיוע גמלתמיועד לזכאי 

 לאנשים פרטיים.ממחלקת הרווחה ו

 050-8788324קהילה תומכת: מנהל: איתן דהרי, טלפון: 

 תכנית ייחודית שמטרתה לספק תמיכה לקשיש בביתו ולאפשר לו לשמור במסגרת

 הביתית על אורח חיים סדיר, עצמאי ופרטי.

 ע"י מתנדבים מהקהילה. –חדש !! פעילות פנאי למרותקי בית 

 לבני משפחה המטפלים בבני זוג/משפחה."מי מטפל במטפל": קבוצת תמיכה 

 052-5303335 -ענבל גניאל   054-6300818 -רותי שפיגלר 
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 וחקלאות בריאות

 מדור בריאות

 גלוריה רוט -מנהלת 

מקצועית  המדור ממשיך לטפל ולקדם עבור התושבים, את שירותי הרפואה הראשונית

ישראלי,  חפר ע"ש שושורפואת החירום, מרכז את עמותת "מצילים חיים" בעמק 

ובחו"ל ותומכת  המסייעת לתושבים בכסף ובתיווך בטיפולים רפואיים מצילי חיים בארץ

 במגוון תכניות לנוער בסיכון.

 gloriar@hefer.org.ilדוא"ל:   09-8981620טלפון: 

 הועדה החקלאית

 עופר דנין -מזכיר 

 (13עמוס, ט' )"והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה" 

 המועצה. ימיישובהוועדה החקלאית היא ועדה ציבורית אשר משתתפים בה נציגים 

 הוועדה מפעילה מזכיר מקצועי המטפל בכל הפעילויות והאינטרסים של החקלאים

 בעמק בדרכי שדות, ניקוז מקומי, עובדים זרים ועוד. הוועדה עובדת עם משרדי

 נפי החקלאות.הממשלה, מזכירויות, מועצות ואירגוני מגדלים בע

 danin.ofer@gmail.comדוא"ל:   09-8665062טלפון: 
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  מקומית וועדה

 אגף ההנדסה והועדה המקומית לתכנון ובניה

 08:30 – 12:30ה' בין השעות  -ימי קבלת קהל בימים ב' ו

 אינג' אריק מלכה -מ"מ מהנדס המועצה והועדה המקומית 

 rachel@hefer.org.ilדוא"ל:  09-8987719פקס:  09-8981661טלפון: 

 (משלי כ"ד)ה בית ובתבונה יתכונן" "בחכמה יבנ

 מחלקת רישוי ובנייה : טיפול במכלול נושאי רישוי בנייה,

 מתן היתרי בניה, זכויות בניה וכו'.

 lead@hefer.org.ilדוא"ל:   09-8981659טלפון:  -לאה דוויק  -מנהלת 

בנין עיר ובייצוג הועדה  המחלקה לתוכניות בנין עיר : טיפול סטטוטורי בתוכניות

 במוסדות התכנון.

 galits@hefer.org.ilדוא"ל:   09-8981538טלפון:  -גלית עוזיאל  -מנהלת 

 פעולות בנייה ללא היתר. המחלקה לפיקוח על הבניה: פיקוח שוטף, אכיפה ומניעת

 eranr@hefer.org.ilדוא"ל:   09-8981662ן: טלפו -ערן רפאלוב  -מנהל 

 המחלקה להיטלי השבחה, תביעות פיצויים, הפקעות ונכסים:

 (שמאי מקרקעין)עודד מלק  -מנהל 

 odedm@hefer.org.ilדוא"ל:   09-8981588טלפון: 

 המחלקה לבינוי ציבורי. תשתיות ונגישות :

yaelw@hefer.org.il דוא"ל: - 09-8981573טלפון:  -בני יעקובי  -מנהל 
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 ועסקים פיתוח

 החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ

 אלון הימן -מ"מ מנכ"ל 

 החברה הכלכלית היא הזרוע הביצועית של המועצה בכל הקשור לפיתוח העמק

 והצעדתו קדימה בחשיבה מקומית, אזורית ולאומית.

 ומתן שירותים.החברה עוסקת בפיתוח, ייזום 

 בשירות יומיומי ואחזקה של מתקני הביוב המרכזי, בפיתוח ואחזקה של חופי

 הרחצה, בבנייה ותחזוקה של מוסדות ושטחי ציבור, פיתוח פארק התעשיות עמק

 חפר ועוד.

 sophie@hefer.org.ilדוא"ל:   09-8981674טלפון: 

 מחלקת הביוב

 גיורא גלמן -מנהל 

 (פתגם אלבני)ינם ראויים לשתייה" ינם זורמים א"מים שא

 המחלקה אחראית על מערך הביוב המרכזי המשרת את כל יישובי עמק חפר ואת

 פארק התעשיות. מתן שירות ותחזוקה של מתקני הביוב המרכזי ומתקני תשתית

 אזוריים ומקומיים. מערכת הביוב מבטיחה שמירה על איכות הסביבה ותורמת לשיקום

 אקוויפר החוף. נחל אלכסנדר ולהצלת

 sharons@hefer.org.ilדוא"ל:    09-8981610מזכירות: 

052-5382107בבוקר כונן ביוב:  07:00ועד לשעה  15:30מהשעה 
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 מנהלת פארק תעשיות עמק חפר לעסקים וקהילה

 לזי בן יעקב -מנהל הפארק 
 אורלי גולדשמידט -קשרי עסקים קהילה 

 ת לך משאלה, מבלי שיינתן לך הכוח להגשימה,"לעולם לא ניתנ
 (ריצ'ארד באך)צטרך לעמול לשם כך" אך ייתכן שת

 תנופת בניה ופיתוח מואצים מאפיינים את פארק תעשיות עמק חפר.

 בתי עסק וחברות ומועסקים בו אלפי עובדים. לאחרונה שודרג -150בפארק פועלים כ 

 דונם מערבה, בעיצומן. -500להרחבתו ב צומת הכניסה לפארק. עבודות הפיתוח 

 החברות שזכו במגרשים בשלב א' של המכרז החלו בתהליכי התכנון לקראת בנייה.

מינהלת הפארק ממשיכה לעודד ולפעול לשיתופי פעולה המחברים עסקים, חינוך 

 וקהילה.

 04-6344961פקס:   04-7704584  04-6222583טלפון: 

 lazzi@bezeqint.net  orlygold@bezeqint.netדוא"ל: 

hefer.co.il-www.parktaasiyot 

http://www.parktaasiyot-hefer.co.il/
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 ישובים – מועצה יחסי

 השלטון הדו רובדי

 

 המועצה האזורית מספקת את שירותיה לתושבים, תוך שהיא מתבססת על

 המאפיין המרכזי של הניהול המוניציפאלישיטת השלטון הדו רובדי, שהינה 

 הקיים במועצות האזוריות בישראל.

 על פי שיטה זו, חלק מהשירותים ניתנים לתושבים באמצעות הוועד המקומי,

 והחלק האחר מסופק ישירות על ידי המועצה. המועצה מאמינה שישנו יתרון

 יכרותוזאת על רקע הה –גדול במתן חלק מהשירותים דרך הוועד המקומי 

 האינטימית של הוועדים עם צרכי הישובים והתושבים ויכולתם לספק מענה

 מדויק ומהיר לצרכים המועלים על ידי התושבים, בנוסף להצמחת מנהיגות

 מקומית ומעורבות קהילתית.

תחזוקת כבישים ומבני • פעילות תרבות, נוער, קשישים וכו' •  באחריות הוועד המקומי:

 הדברת מזיקים.• ביטחון • פינוי גזם • גינון • ת רחובו תאורת• ציבור 

 באחריות המועצה:

 תכנון ובניה• ביוב • פינוי אשפה • גני ילדים ובתי ספר  –חינוך פורמלי • 

 פעילות נוער אזורית• שירותי רווחה ותרבות אזורית • רישוי עסקים ופיקוח • 

 הישוביםיחידה לליווי ותמיכה בוועדי • פעילות ספורט אזורית • 

 (שמירה, מתמידים, מש"י וכב"א)ריכוז וטיפול בבטחון האישי • 

 .(צח"י, מל"ח)ריכוז וטיפול בהערכות לחירום • 
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 טלפונים ודוא"ל –יישובי המועצה 

 mavihail@netvision.net.il אביחיל 

 09-8823118 

 vm_ahituv@gmail.com  אחיטוב

04-6258428 

  elyashiv.vaad@gmail.comאלישיב 

04-6365157 

  Amatz@netvision.net.ilאמץ 

04-6258033 

 vaad2beerotaim@gmail.comבארותיים 

09-8988032 

  burgata@bezeqint.netבורגתא 

 09-8988130 

  bahanmazkir@gmail.comבחן  

 09-8763750 

  b.h.municipal@gmail.comבית הלוי 

09-8988640 

  vaad-bherut@zahav.net.ilבית חרות  

 09-8663131 

  vaad.beit.yanai@gmail.comבית ינאי 

 09-8664982 

  mali@beit-yitzhak.org.ilבית יצחק  

 09-8611789 

  bitanah@zahav.net.ilביתן אהרון  

 09-8663283 

  bat_hen@012.net.ilבת חן  

 09-8669666 

  mazkirut@bathefer.netבת חפר  

09-8782896 

  r0100@walla.comגאולי תימן  

04-6365267 

 

 maztech@ghi.org.ilגבעת חיים איחוד 

 04-6369595 

-ghm@ghaymגבעת חיים מאוחד 

meuchad.org.il 

04-6368274 

  givatshapira@gmail.comגבעת שפירא  

 09-8663430 

  vaad@ganyoshiya.comגן יאשיה  

 04-6258029 

  hadar_am@bezeqint.netהדר עם  

 09-8823493 

  eitant@hamaapil.co.ilהמעפיל  

 04-6367188 

  Haogen_sec@haogen.org.ilהעוגן  

 09-8982170 

  ha_sharon@bezeqint.netחבצלת השרון  

 09-8663034 

  vhofit@gmail.comחופית  

 09-8663216 

  hibatzion@gmail.comחיבת ציון  

 04-6365283 

  haniel1@bezeqint.netחניאל  

 09-8988813 

  herevleet@gmail.comחרב לאת  

 04-6365285 

  yadhanna@bezeqint.netחומש  -יד חנה 

 09-8765432 

  mazkir.Haroe@gmail.comכפר הרוא"ה 

04-6365250 

  vityonit@barak.net.ilכפר ויתקין  

 09-8666316 
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  hogla1@zahav.net.ilכפר חגלה  

 04-6365131 

  moshavkh@zahav.net.ilכפר חיים  

 09-8624046/7 

  kyedidya@netvision.net.ilכפר ידידיה  

 09-8344566 

  anat.monash@gmail.comכפר מונאש  

 09-8988611 

  office@michmoret.co.ilמכמורת  

09-8663045 

  mainoffice@maabarot.netמעברות 

 09-8982836 

  gmail.comמשמר השרון  @

 09-8983358 

  m-olesh@smile.net.ilעולש  

 09-8988028 

  hahoresh@hahoresh.co.ilעין החורש  

 04-6127311 

 michaeldor@bezqint.netצוקי ים  

 raz@017.net.ilקדמה  

  vaad.shosha@gmail.comשושנת עמקים  

 09-882388
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 תשלומי ארנונה

 ארנונה

 שיטות לגביית ארנונה: 3במועצה האזורית קיימות 

המקומי בישוב, בהתאם לצו  גבייה מרוכזת ביישובים בהם גביית הארנונה מתבצעת על ידי הוועד .1

 על ידי הוועד המקומי בישוב. המיסים ותקציב הישוב המנוהל באופן עצמאי

 משולבת בישובים בהם גביית הארנונה מתבצעת על ידיגבייה מרוכזת  .2

 בישוב. המועצה, עבור הוועד המקומי בהתאם ל"צו המיסים" ולתקציב הוועד המקומי

בהתאם לצו המיסים של  גבייה פרטנית ביישובים בהם גביית הארנונה מבוצעת על ידי המועצה, .3

 המועצה. תקציב הוועד המקומי במועצה מנוהל

 המקומי בישוב.באמצעות הוועד 

 בגביה פרטנית על ידי המועצה 2016לנוחיותכם מצורפת טבלת תעריפי הארנונה לשנת 

 בתחומי היישובים: גן יאשיה, גאולי תימן, בארותיים, בית הלוי, חניאל, בורגתא, אחיטוב,

 לאת, בית ינאי, כפר הרא"ה,-אלישיב, עולש, אמץ, כפר חיים, בת חפר, כפר מונאש, חרב

 :(המחיר למ"ר)בית חזון, קדמה, כפר חגלה, יד חנה, עין החורש, בחן, שושנת העמקים 

 

 לשנה ר"למ כ"סה המקומי הוועד ארנונה מועצה ארנונה ישובים

 120עד  ר"מ לכל אורית

 מ"ר

120-170 

 מ"ר

 170 מעל
 ר"מ

 

 בישובים

 הפרטניים

 מ"ר 120עד  3.45 10.53 18.44 34.56

 למ"ר לשנה₪  53.00

 מ"ר ועד 120מ 

 ₪ 45.09מ"ר  170

 למ"ר לשנה

 מ"ר 170מעל 

 למ"ר לשנה₪  38.01

 למ"ר לשנה₪  53.46 18.90 34.56 ים בצוקי

 www.hefer.org.il*בצו המיסים המלא ניתן לעיין באתר המועצה: 

http://www.hefer.org.il/
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 ולפעילות המועצה: חלוקת הארנונה לפעילות הוועד

מגביית  30%ועוד  מגביית "ארנונת הוועד" 100%המועצה מעבירה ליישובים בגביה הפרטנית 

 "ארנונת המועצה".

 תעריפי הארנונה בגבייה מרוכזת של היישובים:

 התקף לאותו יישוב. בכל יישוב שבו הארנונה נגבית ישירות על ידי הוועד המקומי, נקבע צו מיסים

 ונה:הנחה בארנ

 למידע נוסף בנוגע לזכאויות, הנחות ופטורים בארנונה,

 www.hefer.org.ilהיכנסו לאתר האינטרנט של המועצה: 

 אגרת הביוב

 אגרת ביוב מוטלת מתוקף כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב

 פי מטר מעוקבתעריף אגרת ביוב הינו ל 2010שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד). תשע"א 

 למ"ק.₪  6.24למ"ק ולפי מטר מעוקב שפכים על ₪  4.36מים עומד על 

 .(לפי שיעור השינוי של המדד)בינואר של כל שנה  -1הסכומים הנקובים מעודכנים ב 

 השמירהאגרת 

 )4"לא ינום ולא יישן שומר ישראל" (תהלים קכ"א 

 . תעריף השמירה 1995התשנ"ה מוטלת מתוקף חוק עזר לעמק חפר, (שירותי שמירה), 

 מחושב לכל בית אב/בית העסק עפ"י עלות השמירה בפועל לכל ישוב בנפרד.

 ניתן לשלם את המיסים באחת מהדרכים האלו:

 www.pay .co.ilבאתר האינטרנט: . .1

 . 1-700-506-400מוקד טלפוני לתשלומים באמצעות כרטיס אשראי  .2

 מחיוב ארנונה. 1%בהנחה הוראת קבע לחיוב חשבון בבנק מזכה  .3

 www.hefer.org.ilטופס הוראת קבע ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המועצה . .4

 :באמצעות אפליקציה "צלם שלם". לקבלת האפליקציה סמסו את המילה .5

 . 052-9999200"תשלום" ל:  

וגם  bill2mail לקבלת החשבון התקופתי ישירות לתיבת הדוא"ל ניתן להירשם לשירות .6

 על הסביבה. לשמור
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 תשלומים שווים. 2 -* ניתן לפצל הוראת קבע דו חודשית ל 


