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עמק חפר מועצה אזורית



תושבת יקרה, תושב יקר!

בניהול  מלאה  שקיפות  על  לשמור  מדיניותנו  ובמסגרת  עברו  שנים  במסורת 
במועצה, אנו שולחים לך חוברת זו  בבחינת "יש תמורה לאגרה".

בחוברת שני פרקים מרכזיים. האחד עוסק בהסברים על מהות הארנונה וצו המיסים 
ליידע אותך בכל אשר נעשה  כדי  והשני עוסק בפירוט מגוון פעילויות המועצה 
ממקורות  המועצה  מגייסת  אותם  והכספים  ידך  על  המשולמים  המיסים  בכספי 

ממלכתיים ואחרים.  

המקומי  השלטון  על  גם  משליך  המדינה  מתמודדת  עימו  הקשה  הכלכלי  המצב 
ואנו נאלצים לחיות עם מדיניות ממשלתית מתמשכת של קיצוצים תקציביים בכל 

הקשור לשירותים המוניציפאליים.    

למרות כל אלה, ובזכות התנהלות פיננסית וארגונית אחראית, שזיכתה אותנו במשך 
 , ומגדילה  מאוזן  תקציב  על  המועצה  שומרת  הפנים,  משרד  בפרסי  רבות  שנים 

באופן עקבי וריאלי, את היקף השירותים שהיא מעניקה לתושבים ולישובים.

בנוסף אנו מצליחים להשיג משאבים כדי  להמשיך ולפתח את יישובי המועצה, 
הנוער  ולגוון את פעילות  חינוך, להרחיב  לבנות מוסדות  להניח תשתיות חדשות, 
לטפח  ולהשביח,  ציבור  מבני  ולשדרג  להקים  מאידך,  הוותיקים  והאזרחים  מחד 

ולהשקיע משאבים רבים במערכת החינוך.  

בכל  בארץ  המובילים  ואנו  והסביבה  החיים  איכות  בשיפור  מושקע  רב  מאמץ 
הקשור להפרדה במקור.

המועצה  שירותי  מגוון   ייעול   על  יכולתנו  כמיטב  לשקוד  ונמשיך  שוקדים  אנו 
ופעולותיה, תוך שימת דגש והקפדה יתרה על שיפור השירות הניתן לך.

יש לציין שמרבית התושבים במועצה משלמים את מסיהם בזמן, דבר המסייע לנו 
לעמוד במשימות והאתגרים המוטלים עלינו, למענך.

אנו מקווים שחוברת זאת תסייע בידך להבין טוב יותר את עבודת המועצה וזיקתה 
ותרומתה הישירה לאיכות חייך.

שלך,
רני אידן

 ראש המועצה
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ראש המועצה | רני אידן 
 09-8981600/569

oshrath@hefer.org.il :דוא"ל

עוזרת ראש המועצה | אסנת וולף
09-8981604

סגן ומ"מ ראש המועצה | אלדד שלם
09 – 8981607/569

ranit@hefer.org.il :דוא"ל

מספר פקס 09-8941280  

מנכ"ל המועצה | רינת זונשיין 
לשכת מנכ"ל: 8981605 – 09

 09 – 8981606             
aliza@hefer.org.il :דוא"ל

המינהל הכללי פועל בכל התחומים הבאים:

יישום מדיניות ראש המועצה והנהלתה.
ניהול המועצה על מגוון תחומיה ומשאביה - 

יעוץ לראש הרשות ולמועצה בנושאי מדיניות שונים,
גיבוש תכנון אסטרטגי בקביעת מטרות ויעדים,

הנחיית הגורמים הרלוונטיים ברשות.
קביעת נהלים קבועים ומותאמים ליחידות הרשות.

פיקוח על הכנת הרשות להתמודדות עם מצבי חירום.
ריכוז וליווי אירגוני של ישיבות המועצה והוועדות.
פיקוח והתוויית מדיניות משאבי אנוש של הרשות.

לשכת ראש המועצה

המינהל הכללי
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מנהלת | נוגה רייניץ
מזכירות: 09-8981609

yaelwol@hefer.org.il דוא"ל:  

תפקיד המחלקה:  
היעיל  באופן  המועצה  של  האנוש  ומשאבי  האדם  בכוח  וטיפול  ניהול 

והמקצועי ביותר. 

מחלקת משאבי אנוש 

אחראית | בתיה בוסי 
טלפון: 09-8981639

שלוחת משרד הפנים פתוחה בימי ראשון בין השעות 15:30 - 19:00 בבניין 
המועצה, ומציעה מענה ושירות נוח במגוון נושאים, ללא תשלום:

• רישום נולד )בצירוף ספחי תעודות הזהות של שני ההורים ואישור 
  מבית החולים(.

• הנפקת תעודות לידה ופטירה.
• הנפקת תעודת זהות ראשונה לגיל 16 והחלפת תעודה ישנה או בלויה.

• שינוי מען )כרוך באישור היישוב בו מבקשים להתגורר(.
• תמצית )פרטיים אישיים על האדם(.

• הוצאת תעודת מעבר ישראלית.

שלוחת משרד הפנים 
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גזבר המועצה ומנהל המינהל הכספי | מנשה דוד 
סגנית גזבר | ענבל דרור-היימן

מזכירות: 09-8981640
shimrit@hefer.org.il דוא"ל:  

הניתנים  השירותים  בדבר  המועצה  מדיניות  את  מקיים  הכספי  המינהל 
שקבע  כספי  לניהול  ההנחיות  על  ושומר  מאוזן  תקציב  מבטיח  לתושב, 

משרד הפנים.
המינהל הכספי כולל בתוכו את מחלקת הנהלת החשבונות והגבייה.

מנהלת המחלקה | אילנה טאיבי
טלפון: 09-8981646

טלפון קופה ראשית: 09-8981645

תפקידי המחלקה:
"בית  עמותת  המועצה,  של  כספיים  דו"חות  הכנת  ובקרה,  מעקב  ניהול 

גינס", עמותה לקידום הספורט ועמותת "מצילי חיים".
ניהול החשבונות מתבצע על פי כללי החשבונאות והמנהל הציבורי, תוך 

עמידה בלוחות זמנים בהתאם לדרישות משרד הפנים.

המינהל הכספי

מחלקת הנהלת חשבונות



6

1  גביה מרוכזת | ביישובים בהם גביית הארנונה מבוצעת על ידי הועד המקומי 
    ביישוב בהתאם לצו המיסים ותקציב היישוב מנוהל באופן עצמאי על ידי 

    הוועד המקומי ביישוב.

2  גביה מרוכזת משולבת | ביישובים בהם גביית הארנונה מבוצעת על ידי 
    המועצה, עבור הועד המקומי בהתאם ל"צו המיסים" ולתקציב הועד המקומי 

    ביישוב.  

3  גביה פרטנית | ביישובים בהם גביית הארנונה מבוצעת על ידי המועצה, 
    בהתאם לצו המיסים של המועצה. תקציב הוועד המקומי במועצה מנוהל 

    באמצעות הועד המקומי ביישוב.

ארנונה

מנהל | דימה גור  
מזכירות: 09-8981651 

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

 ednat@hefer.org.il :דוא"ל

תפקידי המחלקה:
קביעת שומת ארנונה, גביית מיסי ארנונה, אגרות והיטלים מכל תושבי המועצה 

ומבעלי הנכסים בתחום המועצה, המחויבים בתשלום על פי חוק.

במועצה האזורית קיימות שלוש שיטות לגביית ארנונה:

מינהל הכנסות )גבייה(
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ארנונה ישובים
מועצה

סה"כ /למ"ר ארנונה הוועד המקומי
לשנה

עד 120 לכל מ"רתאור
מ"ר

 120-170
מ"ר

מעל 170 
מ"ר

בישובים 
הפרטניים

עד 120 מ"ר 33.8718.0710.323.39
51.94 ₪ למ"ר 

לשנה

מ 120 מ"ר ועד 
170 מ"ר 44.19 
₪ למ"ר לשנה

מעל 170 מ"ר 
37.26 ₪ למ"ר 

לשנה

52.39 ₪ למ"ר 33.8718.52בצוקי ים
לשנה

ידי  על  פרטנית  בגביה  הארנונה  תעריפי  טבלת  מצורפת  לנוחיותכם 
המועצה בתחומי היישובים: 

אחיטוב,  בורגתא,  חניאל,  הלוי,  בית  בארותיים,  תימן,  גאולי  יאשיה,  גן 
אלישיב, עולש, אמץ, כפר חיים, בת חפר, כפר מונאש, חרב-לאת, בית ינאי, 
כפר הרא"ה, בית חזון, קדמה, כפר חגלה, יד חנה, עין החורש, בחן, שושנת 

העמקים )המחיר למ"ר(:

ארנונה מחולקת לארנונה לפעילות ועד וארנונה מועצה: 
המועצה מעבירה ליישובים בגביה הפרטנית 100% מגביית "ארנונת הוועד" 

ועוד 30% מגביית "ארנונת המועצה".

תעריפי הארנונה בגביה מרוכזת של היישובים:
ידי הוועד המקומי, נקבע צו  יישוב שבו הארנונה נגבית ישירות על  בכל 

מיסים התקף לאותו יישוב.

הנחה בארנונה:
לאתר  היכנסו  בארנונה,  ופטורים  הנחות  לזכאויות,  בנוגע  נוסף  למידע 

www.hefer.org.il :האינטרנט של המועצה

www.hefer.org.il *בצו המיסים המלא ניתן לעיין באתר המועצה: 
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בעד  )תעריפים  )ביוב(  המקומיות  הרשויות  כללי  מתוקף  מוטלת  ביוב  אגרת 
שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד( )הוראת שעה(, תשע"א-2010.

בהתאם  למ"ק,   ₪  3.97 הינו   1.1.2014 ליום  נכון  למגורים  ביוב  אגרת  תעריף 
לצריכת המים.

)שירותי שמירה(, התשנ"ה  אגרת שמירה מוטלת מתוקף חוק עזר לעמק חפר 
1995. כל תושב מעל גיל 70 פטור מחיובי שמירה.

לצורך מימוש ההנחה, אנא הגישו בקשה למחלקת הגבייה בצירוף תעודת זהות.

אגרת הביוב

אגרת שמירה

* ניתן ומומלץ לפצל הוראת קבע דו חודשית ל- 2 תשלומים שווים. 

ניתן לשלם את המיסים באחת מהדרכים האלה:

www.pay24.co.il :באתר האינטרנט
מוקד טלפוני לתשלומים באמצעות כרטיס אשראי – 1-700-506-400

הוראת קבע לחיוב חשבון בבנק מזכה בהנחה 2% מחיוב ארנונה
הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי מזכה בהנחה 1.2% מחיוב ארנונה

www.hefer.org.il טופס הוראת קבע ניתן להוריד מאתר האינטרט של המועצה

האגף המוניציפאלי

מנהל | יעקב כהן
מזכירות: 09-8981524 

gilam@hefer.org.il :דוא"ל

תפקידי האגף: 
שיפור איכות החיים ביישובי המועצה ומתן כל השירותים המגוונים לתושבים 

וליישובי המועצה:
איכות החיים והסביבה, תברואה וטיפול בפסולת, הפרדת ומחזור פסולת, מים, 

פיקוח חוקי איכות הסביבה ורישוי עסקים, וטרינריה. 
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המחלקה המוניציפאלית

רכזת מוניציפאלית | רינה בדרק 
מזכירות: 09-8981653

rina@hefer.org.il :דוא"ל
   

תפקידי המחלקה:
סיוע לוועדים המקומיים במתן שירותים שונים לתושבי המועצה, תחזוקת 
המתנהלים  היישובים  תקציבי  על  ובקרה  ביישובים  המשחקים  מתקני 

בשיטת גבייה פרטנית.

בתחומי  ונמצאים  המקומי  הוועד  מתקציב  ניתנים  הבאים  השירותים 
סמכותו ואחריותו:

תחזוקת הגינון הציבורי 
איסוף גזם, פסולת מוצקה וטיאוט הרחובות

תחזוקת מבנים ומתקנים ציבוריים 
תחזוקת תאורת הרחובות ביישוב

תחזוקת הכבישים והמדרכות
תחזוקת מערכות הניקוז והתעלות המקומיות

הדברה וניקיון תברואתי
ציון חגים ואירועי תרבות מקומיים

פעילות של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, נוער וספורט ביישוב
השתתפות בפעילות המרכז הקהילתי

שירותי הדת ביישוב 

בשיטת  ליישובים המתנהלים  המוניציפאלית מסייעת  המחלקה  בנוסף,  
גבייה פרטנית. 

תיאום השירותים השונים של איגודי הערים לאיכות הסביבה ושל הגורמים 
הציבוריים השונים, למען שיפור איכות החיים של התושבים באזור, הגברת 
המודעות הציבורית  לאיכות החיים והסביבה ולהטמעת הקיימות והמיזם 
האזורי להפרדת הפסולת בבתי התושבים, ריכוז פעילות המתנדבים. האגף 
פועל לשימור וטיפוח ערכי טבע, נוף ומורשת בעמק, עידוד והפעלת תכנית 

לפיתוח עסקי תיירות ובילוי שעות הפנאי.
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מחלקת תברואה, איכות סביבה ומים 

מנהל | משה סלע 
מזכירות: 09-8981665

 malca@hefer.org.il דוא"ל: 

תפקידי המחלקה: 
פינוי אשפה והפרדת פסולת, טיפול בפינוי ריכוזי פסולת והקמת מרכזי מחזור 
שונים,  ומזיקים  מכרסמים  פיקוח  יתושים,  למניעת  הדברה  פסולת,  להפרדת 
הדברת  מזון,  בעסקי  איכות  ביקורת  הרחצה,  בעונת  והבריכות  הים  מי  בדיקת 
עשבי-בר בשטחי הציבור ביישובים, אספקת מים וטיפול במערכות המים בחלק 

מהיישובים, בדיקות ומעקב איכות מי השתייה. 

מזכירות: 09-8981524
סלולרי : 054-7896785

ובקהילה  החינוך  במוסדות  וההסברה  החינוך  נושאי  כל  את  ומקדמת  מרכזת 
בתחומי הקיימות. 

מזכירות: 8973324 – 09
סלולרי : 050-4001551

henw@hefer.org.il דוא"ל:  

מרכזת ומקדמת את כל תחום הפרדת הפסולת במקור בבתי התושבים ובעסקים 
ומיחזור הפסולת לסוגיה.

רכזת הקיימות, קהילה וסביבה: ענת בן דרור 

רכזת המיחזור: חן וייס
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השירות  הווטרינרי

מנהל | ארנון לוסקי 
מזכירות: 613/ 8981668 – 09

pninan@hefer.org.il דוא"ל:  

תפקידי המחלקה: 
ולצווים  לתקנות  לחוקים,  בהתאם  פועל  רישוי,  הטעון  עסק  שכל  ווידוא 

הנלווים, בעל רישיון תקף ואינו מהווה מטרד לסביבה.
פיקוח על נושאי איכות הסביבה: אכיפת חוקי העזר בנושא השלכת פסולת 
וגזם לרשות הרבים, רכבים נטושים, רוכלות, הדבקת מודעות פיראטיות, 

צמחיה פולשת ועוד. 

מנהל ווטרינר המועצה | ד"ר אודי לבל 
מזכירות: 09-8981670

galina@hefer.org.il :דוא"ל

תפקידי השירות:
חיסון כלבים וחתולים נגד כלבת, אכיפה ולכידת כלבים משוטטים, טיפול 
שאינם  כלבים  לבעלי  קנסות  נושכים,  כלבים  והסגרת  נשיכה  באירועי 

קושרים או שאינם מחסנים את כלביהם כפי שמחייב החוק. 
המוכנס  הבשר  בדיקת  משנה-  בדיקות  מבצע  הווטרינרי  שירות  בנוסף 
סוג   - עסקים  רישוי  המועצה.  בתחום  לחנויות  או  למפעלים  במשאיות 
בדיקה ואישור של תנאי הגידול של בעלי חיים ושל העסקים לייצור  ה', 
ביקורות במסעדות, אולמות  חיים,  חוק צער בעלי  ולשיווק בשר, אכיפת 

אירועים וחדרי אוכל, פיקוח על מכירת תכשירים ותרופות לבעלי חיים.

המחלקה לרישוי עסקים
ופיקוח איכות הסביבה
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מדור בריאות

אגף החינוך

מנהלת | גלוריה רוט  09-8981620
 gloriar@hefer.org.il :דוא"ל

תפקידי המדור:
החירום  ורפואת  הראשונית-מקצועית  הרפואה  שירותי  את  ולקדם  להעניק 
מועצתיים  בפרויקטים  שותפות  בריאות,  לקידום  תכניות  הובלת  לתושבים, 
בתחום הגיל הרך, ריכוז עמותת "מצילים חיים"-בעמק חפר ע"ש שוש ישראלי, 
בטיפולים  הבריאות  שירותי  לבין  ביניהם  ובתיווך  בכסף  לתושבים  המסייעת 
בסיכון  לנוער  שונות  בתכניות  תומכת  וכן  ובחו"ל  בארץ  חיים,  מצילי  רפואיים 

בעמק חפר.

מנהלת | חינה קורן
מזכירות: 09-8981625

 hina@hefer.org.il :דוא"ל

סגנית מנהלת האגף | ירונה פוליטי: 09-8973315

תפקידי האגף:
מתן מענה בכל תחומי ומערכות החינוך 

מעונות היום )נעמ"ת ואמונה(, גני הילדים  ובתי הספר. 
השירות הפסיכולוגי ייעוצי, החינוך המיוחד, מחוננים ונוער שוחר מדע, מניעת 
חינוך מיטביים לכל הילדים  נשירה, סל תרבות. אנחנו מחויבים למתן שירותי 

מגיל -3 עד 18. 
אגף החינוך אחראי כיום על: 76 גני ילדים, 8 בתי ספר יסודיים, 3 בתי ספר על-

יסודיים, בית ספר לחינוך מיוחד ומרכז ימי.  
במערכות החינוך בבעלות המועצה לומדים בסך הכל כ- 10,414 תלמידים.

בסך כל מוסדות החינוך בעמק חפר, כולל אלו שלא בבעלותנו, לומדים 12,307 
תלמידים.
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"תפוח הפיס"

מחלקות אגף החינוך

מרכז אזורי ללימודי מדעים, טכנולוגיה, רובוטיקה ופעילויות העשרה

מנהלת | ריקי רובין
מזכירות: 09-8986944   

apple.hefer@gmail.com :דוא"ל

"תפוח הפיס" הוא מרכז אזורי, שהוקם כדי לפתח ולהרחיב את אפשרויות 
ההעשרה של תושבי המעצה. המרכז הנמצא במתחם קריית החינוך ע"ש 
בן-גוריון, ומתקיימים בו קורסים, השתלמויות ותכניות חינוכיות בתחומים 

שונים. 
בשעות הבוקר משמש המרכז סביבת  המרכז פועל כמעט ללא הפסקה, 
לימוד למדעים, לטכנולוגיה ורובוטיקה לתלמידי קריית החינוך ולתלמידי 
פותח  והערב,  אחר-הצהרים  בשעות  חפר.  עמק  של  המחוננים  פרוייקט 
מצוינות,  לפיתוח  תכניות  והעשרה,  תרבות  לפעילויות  שעריו  את  המרכז 
להשתלמויות ולקורסים שונים למען הקהילה – ילדים, בני נוער, מבוגרים 

וגיל הזהב.

יהודית איס – מנהלת גני הילדים: 8981626/7 -09
ארי פרידר – מנהל השירות הפסיכולוגי: 8981523 -09

תמי פרידלנדר – קצינת ביקור סדיר:  09-8981678
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ספריה אזורית

מרכז תיעוד

מנהלת | ורדה מאור 09-8981516
 vardam@hefer.org.il

פתוחה  גוריון,  בן  ע"ש  החינוך  בקרית  השוכנת  חפר,  עמק  האזורית  הספריה 
לשירותכם לעיון ולהשאלת ספרים. הספריה נותנת שירותי רכש מרוכז )בהנחה( 

ליווי וייעוץ מקצועי לכל הספריות היישוביות.
והזמנות  חיפושים  לבצע  וניתן  עיון  ספרי  של  גדול  אוסף  מציעה  הספריה 
www.hefer.org.il .באמצעות הקטלוג המקוון של הספריה דרך אתר המועצה

מנהל | ג'רר לפונד 09-8981516
 gerardl@hefer.org.il

מרכז התיעוד הנמצא במתחם הספריה, הוקם כדי לתעד את החומר ההיסטורי 
והעכשווי, של הפעילויות השונות במועצה. בנוסף הוא מסייע למרכזי התיעוד 

ביישובים ויוזם שיתופי פעולה.
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מרכז קהילתי אזורי עמק חפר

מנהלת | יעל פלד
מזכירות: 09-8981628/635
ravitb@hefer.org.il:דוא"ל

המרכז הקהילתי הוא למעשה מערכת מקצועית המקיימת פעילויות מגוונות 
בתחומי תרבות הפנאי המתאימות לכל התושבים: וותיקים, מבוגרים, נוער 
וילדים ומובילה תהליכים חברתיים, חינוכיים וקהילתיים בשיתוף התושבים. 
המרכז הקהילתי מקיים פעילויות אזוריות שלוחתיות ויישוביות ופועל בשש 

שלוחות:  בת חפר, ים חפר, חוף חפר, מרכז חפר, צפון חפר ושפלת חפר.
אירועי המרכז הקהילתי המגוונים מפורסמים בחוברת הפעילות החודשית,  

אשר נשלחת לכל בית אב בתחילת כל חודש.

גל כהן – דגן  09-8981636
        galc@hefer.org.il

המתאמת פועלת בשלושה תחומים עיקריים:
מניעה והסברה – פעילויות שונות בקהילה, סדנאות והרצאות להורים, קשר 
עם ועדי יישובים, הרצאות, הצגות, סדנאות, ימי שיא המתקיימים בחינוך 

הפורמאלי והבלתי פורמאלי ועוד.
אכיפה – קשר עם גורמי האכיפה.
טיפול – קשר עם גורמי הטיפול.

מתאמת הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
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עמותה לקידום הספורט בעמק חפר 

יד-לבנים

מנהל| פיליפ סימון
מזכירות:  04-6251050
 Philis63@inter.net.il

תפקידי העמותה:
ארגון וטיפול בפעילות ואירועי הספורט ההישגי והעממי, ליגות אזוריות, מרכז 

ימי, מגוון חוגים ספורטיביים לכל הגילאים, ארגון אירועים אזוריים וארציים. 

אחראית | ורדה מאור
טלפונים: 09-8948657, 09-8981516 

 yadlabanim@hefer.org.il :דוא"ל

בית יד-לבנים, המשולב עם הספרייה האקדמית רופין, הוא המרכז להנצחתם 
של בני עמק-חפר שנפלו על הגנת הארץ, וביתם של משפחות השכול בעמק-

חפר.
בית יד-לבנים הוא מקום פעיל לקהילת עמק חפר ובמסגרת זו פועל בו מרכז 

לימודי לצעירים.
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האגף לרווחה ולשירותים חברתיים

היחידה לפיתוח קהילתי

מנהלת | גלית גרופר
מזכירות: 09-8981614-5

09-8981525                
galitgr@hefer.org.il :דוא"ל

תפקידי האגף:
יעוץ, הכוונה תיווך וטיפול בתחומי הפרט, משפחה וקהילה ובכלל זה סיוע 
נוער,  ילדים,  הרך,  מהגיל  החל  ניתן  הטיפול  ביתיים.  חוץ  וסידורים  כלכלי 

משפחה וותיקים. 
מענים  לפיתוח  דגש  מתן  תוך  בכללותה,  לקהילה  היא  ההתייחסות 

לאוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים. 
משפחתי  זוגי  לטיפול  התחנה  התושבים:  לרווחת  באגף  קיימות  מסגרות 
והדרכה הורית, מועדוניות לילדים ונוער, מועדון "דנה" לנוער בעל צרכים 
"בן  שונות:  קהילתיות  תוכניות  גישור.  מרכז  שניה,  יד  חנות  מיוחדים, 
ממשיך", תוכנית להב"ה והיל"ה לנוער,  ליווי קהילתי ליישובים וריכוז תחום 

ההתנדבות במועצה.

יחידה בין מחלקתית באחריות סגן ראש המועצה אלדד שלם.
מנהלת מקצועית | נחמה כהן 09-8981631

pituahk@hefer.org.il :דוא"ל

היישובים  להעצמת  הפועל  מחלקתי,  בין  ארגוני,  מערך  מהווה  היחידה 
היישובים  הנהגות  ובין  ליישובים  בין המועצה  לחיזוק הקשרים  והנהגתם, 
השונים. היחידה מלווה יישובים על הרצף שבין קשר שגרתי שמטרתו לחזק 
את הקשר בין היישוב למועצה ועד יישובים הנמצאים בנקודת משבר או 
פיתוח  והפעלתה,  קהילה  בניית  לגבי  ויידע  ייעוץ  כלים,  מתן  קונפליקט, 
והפעלת מנגנוני קשר, הידברות ושיתוף מידע בין הועדים המקומיים לבין 

המועצה ובין היישובים השונים.
פיתוח והכשרת מנהיגות פעילה ביישובי המועצה 

באמצעות הכשרות, ימי עיון, קבוצות עמיתים, 
פרסום חומרים כתובים ועוד.
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מהנדס המועצה | בני ממקה
מנהלת הוועדה המקומית | רוני הדר סולימן

סגנית מהנדס הוועדה המקומית | אילנה ברק
rachel@hefer.org.il :מזכירות: 09-8981661   דוא"ל

מחלקת רישוי ובניה: טיפול במכלול נושאי רישוי בניה
 lead@hefer.org.il :מנהלת | לאה דואק, טלפון: 09-8981659,  דוא"ל

המחלקה לתכנון: טיפול סטטוטורי בתכניות בנין עיר ובייצוג הועדה המקומית 
לתכנון ובנייה במוסדות התכנון. 

galits@hefer.org.il :מנהלת | גלית עוזיאל, טלפון: 09-8981538, דוא"ל

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

eranr@hefer.org.il :מנהל | ערן רפאלוב, טלפון: 09-8981662, דוא"ל

הועדה מטפלת במתן היתרי בניה, זכויות בניה, תכניות בנין עיר )תב"ע(, אישורים 
לטאבו, טיפול בטופסי 4 ובמסירת מידע עפ"י חוק. 

   ימי קבלת קהל: 

ב' ו- ה  בשעות: 8:30 – 12:30.  

מומלץ לפנות לוועדה בפקס: 09-8987719 תשובה מובטחת בתוך מספר ימים.

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה - אגף הנדסה
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מחלקת תחבורה

מבקרת המועצה

מנהל | אליקים שרעבי
טלפון סדרן: 09-8981672 
eli@hefer.org.il דוא"ל:  

תפקידי המחלקה:
אחזקת והפעלת מערך ההסעות. אלפי ילדי העמק מוסעים בכל יום לכל 
מוסדות החינוך באוטובוסים הצהובים של המועצה ועל ידי חברות פרטיות 
המועסקות לפי מכרז. המחלקה מספקת שירותי הסעות לחוגים, לטיולים 

ולפעילויות אחר הצהריים.

ד"ר עדית נס-ויסמן | 8981677 – 09.
iditn@hefer.org.il :דוא"ל

תפקידי מבקרת המועצה:
ביצוע עבודת הביקורת בתיאום ובסיוע ועדת הביקורת, המונה חמישה נבחרי 
בוחנת  תלויה,  בלתי  שהינה  הביקורת,  המועצה.  במליאת  החברים  ציבור, 
התפקידים.  ממלאי  ופעולות  המועצה  פעולות  את  בשיטתיות  ומעריכה 
מטרתה לקבוע כי ביצוען מתקיים על פי כללי מינהל תקין, תוך שמירה על 
טוהר המידות, ביעילות, בחיסכון ובאפקטיביות בהשגת היעדים. הביקורת 
אף מרכזת את כל הקשור לביקורת בועדים ולמינוי ועדות הביקורת לועדים 

המקומיים ביישובים.
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תלונות הציבור

החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ

ממונה | ד"ר עידית נס ויסמן 
טלפון: 09-8973307 

pniotzibur@hefer.org.il

תפקידי מחלקה: 
כל אדם רשאי להגיש תלונה, על המועצה ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה 

או על ממלא תפקיד במועצה, או על כל גוף מבוקר הקשור למועצה.
תלונה תהא רלוונטית אם התקיימו שני התנאים האלה:

 
1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, 

    או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר והמתלונן קיבל את הסכמתו של אותו 
    אדם.

2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה ללא סמכות חוקית או בניגוד למינהל 
    תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט. 

בה  ויצוינו  תיחתם  המתלונן  מפי  ונרשמה  פה  בעל  או  בכתב  שהוגשה  תלונה 
שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט לרבות המועד וכל פרט אחר הנוגע לעניין 

והמסייע לבירור התלונה.   

מנכ"ל | איציק גניגר
מזכירות: 09-8981674

sophie@hefer.org.il :דוא"ל

תפקידי החברה: 
מתן שירות בתחומי הייזום, תכנון, ניהול ויישום עבודות פיתוח ומתקני תשתית 

בקנה מידה לאומי, אזורי ומקומי.
בנוסף, החברה נותנת שירותים ואחזקה של מתקני הביוב המרכזי, פיתוח חופי 
הרחצה, בניה ותחזוקת מוסדות ציבור, ייזום וקידום תכניות בניין עיר, הרחבת 

פארק התעשיות, 
תכנית פיתוח תיירותית לאורך חופי הים, פיתוח פארקים, תכנון ופיתוח מערכות 

דרכים, מרכז טיפול בגזם ומכון הטיהור לטיפול בשפכי נחל שכם.
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מחלקת הביוב

מנהל | גיורא גלמן
מזכירות: 09-8981610  

כונן ביוב - 052-5382107 מהשעה 15:30 ועד לשעה 07:00 בבוקר. 
sharons@hefer.org.il :דוא"ל

תפקידי המחלקה: 
ואת  חפר  עמק  יישובי  את  המשרת  המרכזי  הביוב  פרויקט  על  אחראית 

פארק התעשיות.
איתור תקלות בשטח וטיפול בזמן אמת, שירות ותחזוקה של מתקני הביוב 

המרכזי ומתקני תשתית אזוריים ומקומיים. 
טיהור  למתקן  מוסדרת  בתשתית  חפר  עמק  שפכי  של  וקליטה  איסוף 

שפכים, שימוש בקולחין להשבה חקלאית וחסכון במים שפירים. 
נחל  ותורמת לשיקום  מערכת הביוב מבטיחה שמירה על איכות הסביבה 

אלכסנדר ולהצלת אקוויפר החוף.

לזי בן יעקב | מנהל הפארק
אורלי סבן גולדשמידט | קשרי עסקים קהילה

טל. 04-6222583 טלפקס. 04-6344961
lazzi@bezeqint.net | orlygold@bezeqint.net

www.parktaasiyot-hefer.co.il

פארק תעשיות עמק חפר נמצא בתנופת בניה ופיתוח, בפארק  פועלים כ- 
150 בתי עסק וחברות, ומועסקים בו אלפי עובדים. 

בפארק,  והעובדים  העסקים  בין  הקשר  לחיזוק  דואגת  הפארק  מנהלת 
תקשורת  החשמל,  המים,  מערכות  ומדרכות,  כבישים  ושדרוג  לטיפוח 

וסניקה.
המנהלת מקדמת ומעודדת שתופי פעולה קהילתיים. פרויקטים חינוכיים 
וגופים שונים הן  ובגני הילדים ומתן סיוע לקהילות  ויצירתיים בבתי ספר 

בתעסוקה והן בפיתוח יוזמות. 
תכנית להרחבת הפארק בכ-500 דונם לכיוון מערב, 

ע"פ תב"ע ע"ח 10/81 נחתמה ואושרה.

מנהלת פארק התעשיות עמק 
חפר לעסקים ולקהילה:
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הועדה החקלאית

www.hefer.org.il אתר המועצה - 

מרכז | עופר דנין: 09-8665062
danin.ofer@gmail.com :דוא"ל

הועדה החקלאית היא ועדה ציבורית שמשתתפים בה נציגים מיישובי המועצה. 
של  ובאינטרסים  בפעילויות  טיפול  לצורך  מקצועי,  רכז  מפעילה  הועדה 
ייצור, ארגוני  החקלאים באזור. הועדה עובדת עם משרדי הממשלה, מועצות 
מטפלת  בנוסף  ההתיישבות,  ובתנועות  ישראל  חקלאי  בהתאחדות  מגדלים 

בבעיות האזוריות והיישוביות ובאלו של המגדל הבודד.

מנהלת תוכן | נעמה שניר: 09-8981539  
 webeditors@hefer.org.il :דוא"ל

אתר המועצה, הוקם לרשות ולרווחת התושבים, והוא מספק לתושב עדכונים 
באמצעות  המועצה.  של  פעילויותיה  על  אמצעיים  ובלתי  דינאמיים  שוטפים, 
תרבות  המועצה  מובילה  באזור,  מתוקשבים  קהילה  חיי  ויצירת  גבוהה  זמינות 
והקטנת  השירות  רמת  שיפור  גבוהה,  שירות  תודעת  על  המבוססת  ארגונית 

העלויות.
האתר נוח וידידותי למשתמש, והוא מאפשר גישה נוחה לתושב או בעל עסק 
למגוון שירותים הניתנים באמצעות האתר: תשלומי ארנונה, הרשמה למוסדות 
צפייה  מעקב  וכן  שונים  ורישומים  מידע  טופסי  הורדת  עסק,  רישוי  החינוך, 

בפרוטוקולי הדיונים של מליאת והנהלת המועצה.
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"עלי חפר" -   עיתון המועצה

עורכת | רותי כהן:  3750050 – 052
eton@hefer.org.il :דוא"ל

הירחון יוצא אחת לחודש ומספר על הנעשה במועצה. בירחון תכנים רבים 
ומעניינים: כתבות צבע, סיפורים אישיים, סיפורים מיישובים ועוד. 

העיתון  עורכת  בה  ומשתתפים  לחודש  אחת  מתכנסת  העיתון  מערכת 
וחמישה מנהלי  מחלקות המועצה המשמשים כחברי המערכת.

המועצה הדתית האזורית עמק חפר

יו"ר | יאיר בטיטו
מזכירות:  04-6301140

   m-datitk@zahav.net.il :דוא"ל

שירותי דת ניתנים על ידי המועצה הדתית האזורית עמק חפר הממוקמת 
בצומת רופין, ונכללים בתקצוב המועצה האזורית והרשות הארצית לשירותי 

דת.
נישואין, לימודי בר מצווה, שירותי כשרות, חגים  רישום  תפקידי השירות: 
ומועדים, פעילות תרבות תורנית, שירותי קבורה, סיוע בבניית ושיפוץ בתי 

כנסת ומקוואות, תשמישי קדושה, תחזוקת מקוואות, בתי עלמין ועוד.

מחלקת קשרי חוץ

מרכזת המחלקה | כריסטין אופיר 
 09-8981612 

christine@hefer.org.il :דוא"ל

המועצה מקימת קשרי חוץ בישראל ובחו"ל עם המחוזות האלה:
בית ג'אן -ישראל

זיגן ויטגנשטיין – גרמניה  
היילונגיאנג – סין.
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"בית דוד" - מרכז רב שירותי 
לחבר הוותיק בעמק חפר

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

מנהלת | עמירה למדני
מזכירות: 09-8943040/2  

amira@beitdavid.co.il :דוא"ל

מרכז רב שירותי לחבר הוותיק בעמק חפר, נמצא בסמוך למכללה האקדמית 
רופין ונושק לחוות הנוי. הוא מעניק שירות כמרכז יום לאוכלוסיית ותיקי העמק.
במרכז שתי מחלקות: מחלקת עצמאיים, ומחלקה מוגנת שבה ניתנים בשמחה 
פיזיותרפיה,  גופנית  פעילות  ופדיקור,  מספרה   , ארוחות  כמו  שונים  שירותים 
רפלקסולוגיה, חוגים  שונים– מלאכת יד, ציור, עיסת נייר, ציור על עץ, דרמה, 
טיולים   מוסיקה,  מחשבים,  חוגי  דוריים,  בין  מפגשים  מקיים  המרכז  קרמיקה. 

והרצאות בתחומים מגוונים.
שעות הפעילות במרכז, בכל יום בין השעות 14:00 – 8:00. 

אנו מספקים שירותי הסעה מהבית ל"בית דוד" ובחזרה.

שירות טיפול בית:

מנהלת | טלי מלינוביץ  
מזכירות: 09-8943040/2  נייד:  054-2159455                                                                           

לאוכלוסייה  בבית  בטיפול  המסייע  העמק  לתושבי  מוענק  ייחודי  שירות 
הוותיקה, מופעל ע"י "האגודה למען החבר הוותיק בעמק חפר". השירות מיועד 
לזכאי גימלת סיעוד מטעם ביטוח לאומי, לניצולי שואה, לנזקקים מקבלי סיוע 

ממחלקת הרווחה ולאנשים פרטיים. 
מישראל   - מיומנים/ות  מטפלים/ות  באמצעות  המטופל  בבית  ניתן  השירות 

ומחו"ל. 
השירות ניתן בליווי ופיקוח של עובדת סוציאלית, למספר שעות ביום או כשירות 

ל 24 שעות. 
נציגי השירות מסייעים בהגשת פניות לעזרה סיעודית ומיצוי זכויות, לפני ובעת 

משבר בריאותי.
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קהילה תומכת

אגף הביטחון ושירותי חירום

מנהל | איתן דהרי  טלפון: 050-8788324

קהילה תומכת היא תכנית ייחודית שמטרתה לספק תמיכה לקשיש בביתו, 
ולאפשר לו לשמור במסגרת הביתית על אורח חיים סדיר, עצמאי ופרטי. 

התכנית כוללת חיבור ללחצן מצוקה, קישור למוקד רפואי ושירות של אב/
אם קהילה שתפקידם לדאוג לקשר שוטף וקבוע עם חברי הקהילה ולסייע 

בתחזוקת הבית.

מנהל | יהודה בן עזרא 
מזכירות: 8981519 – 09

yehudab@hefer.org.il :דוא"ל

תפקידי האגף:
ארגון תיאום, בקרה ופיקוח של כל נושאי הביטחון והבטיחות בשגרה ובחרום 
כוחות  פעילות  תיאום  על  אחריות  החינוך.  ובמוסדות  המועצה  במוסדות 
המועצה.  מוקד  בסיוע  האזורית  המועצה  של  הגאוגרפי  בשטח  הבטחון 
בארגון  .סיוע  חקלאיות  גניבות  במניעת  העוסקת  שדות,  סיירת  הפעלת 
השמירה ביישובים. תיאום ושיתוף פעולה עם משטרת ישראל ומג"ב ומרכזי 
השיטור הקהילתיים בעמק. טיפול  והכנת מערך מל"ח )משק לשעת חירום( 
גורמי  עם  פעולה  ושיתוף  תיאום  ביישובים,  בתחזוקה של מקלטים  ,סיוע 
הכנת  התפר,  קו  ביישובי  הביטחון  מרכיבי  והסדרת  העורף  ופיקוד  צה"ל 
המועצה ויישוביה לאירועי חירום בסיוע מתנדבים, מערך הצח"י ביישובים 
לחירום בסיוע רכזת צח"י במועצה. איגוד ערים לכבאות – תיאום ושיתוף 
פעולה עם תחנת מכבי האש האזורית, נתניה והקדמית ביכון. אחריות על 
הביטחון  לכוחות  מתנדבים  גיוס  והכוונת  עידוד  במועצה.  מידע  בטחון 

במועצה.

תחנת שדות, מפקד חבל עמק חפר רפ"ק חגי פפירוביץ. שוטר קהילתי: מור 
זרביאן, מרכז שיטור תנועה עמק חפר: אראל מרום, מפקד בסיס הפעלת  

המתמי"דים: שמוליק אחינועם, 
מפקד בסיס הפעלת המתמי"דים ב"יכון": רן ברעם
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107 מוקד המועצה 

מנהלת | עליזה קוניאק
טלפון: 09-8973303/4,   09-8981683, פקס: 09-7730238

 Moked107@hefer.org.il :דוא"ל
ניתן להפנות פניות גם דרך האתר והפייסבוק של המועצה.

תפקידי המוקד:
מתן מענה בכל דיווח על אירוע או תקלה. 

במגוון  ומהיר  מקצועי  יעיל,  לטיפול  ובקרה  שליטה  מרכז  זהו 
אירועים ותקלות הן בתחום המוניציפאלי )פינוי אשפה, הפסקת מים, 

טיפול במפגעים ועוד( והן בתחום הביטחוני/פלילי )שריפות, חשוד שמסתובב 
ביישוב ועוד(.

המוקד הוא הכתובת מרכזית לפניות הציבור וכן שיפור וייעול השירות לתושב. 
קהילתי  פקחים/סיירים/שיטור  הכוללת  השטח  יחידות  את  מפעיל  המוקד 
הסביבה(.  להגנת  ישראל/המשרד  אש/משטרת  )כיבוי  ממלכתיים  גורמים  וכן 
והגופים המקצועיים  היחידות  בין  ומתאם  גורם מזעיק, מפעיל  המוקד מהווה 

לשם טיפול באירועים/מפגעים ותקלות ברחבי המועצה בשגרה ובעת חירום.

היחידה לבינוי ציבורי ותשתיות

מנהל | בני יעקובי
מזכירות: 09-8981573

yaelw@hefer.org.il :דוא"ל

תפקידי היחידה:
המועצה,  ובתקצוב  שבאחריות  וציבור  חינוך  מבני  של  וההקמה  התכנון  ניהול 
וההקמה  התכנון  ניהול  בפרויקטים.  הקשורות  פיתוח  ועבודות  תשתיות  כולל 
של פרויקטים ציבוריים ביישובים, המתוקצבים על ידי המועצה, בעבודות בניה 
לעבודות  אישור  ומתן  בדיקה  ותאורה.  חשמל  ביוב,  מים,  סלילה,  כגון:  ופיתוח 
הנעשות בתחום המועצה על ידי חברת חשמל, בזק, מת"ב וכו'. ניהול בטיחות 
מוסדות חינוך. תחזוקה שוטפת של כל מבני הציבור, מוסדות החינוך והמתקנים 
ובפארקים לאורך  ביישובי המועצה  הגינון  נושא  בנחל אלכסנדר. אחריות על 

נחל אלכסנדר.

תושב יקר, 
אצלנו 

אתה במוקד!



לנוחיותכם, מספרי הטלפונים לקבלת שירות במועצה האזורית

פיקוח ורישוי עסקים                     09-8981613
קופה                                            09-8981645
קשרי חוץ                                     09-8981612
רווחה ושירותים חברתיים            09-8981615
שירותים וטרינריים                      09-8981670
שירות פסיכולוגי                         09-8981523
שכר                                             09-8981581
סיירת שדות עמק חפר                 057-7760557
   057-7760558                                                  
סיירת אזורית – ליאור ארזי        050-7770790
מתמידי מג"ב עמק חפר               09-8988522
057-7754225                                                  
שיטור קהילתי עמק חפר            09-8948782
050-6271043                                                  

 057-7251728                                                  
שיטור תנועה עמק חפר                09-8943197
050-6271063                                                  
משא"ז בת חפר                             09-8782898
057-7790009                                                  

בסיס מתמידי מג"ב יכון            050-6277976                                       
תחבורה                                       09-8981672
תלונות הציבור                            09-8973307
"תפוח הפיס"                               09-8986944 

מוקד המועצה 107, מסלולרי  09-8973303/4
אגף החינוך                                   09-8981625
אגף מוניציפאלי          09-8981524 
איכות סביבה ותברואה                09-9981665
אתר המועצה           09-8981539
ביטחון                                         09-8981519
בינוי תשתיות ואחזקה                 09-8981573
ביקור סדיר                                  09-8981678
בית דוד                                 09-8943040/42
בריאות                                        09-8981620
גבייה                                              1-700-506-400
גזבר                                            09-8981640

גני ילדים                                 09-8981626/7 
החברה הכלכלית                         09-8981610
הנהלת חשבונות                          09-8981646
ועדה חקלאית                          09-8665062/3
ועדה מקומית                               09-8981661
חניה )א',ג',ה': 8:00-13:00(            09-8981578
יד לבנים                                      09-8948657
לשכת ראש המועצה                   09-8981600
מבקרת המועצה                          09-8981677
מהנדס המועצה והועדה                                         
המקומית         09-8981657
מועצה דתית אזורית                   04-6301140
מ"מ וסגן ראש המועצה              09-8981607
מנכ"ל המועצה                            09-8981605
מרכז קהילתי אזורי                     09-8981628
מרכז תיעוד                                 09-8981582 
נוער שוחר מדע ומחוננים           09-8981528
משאבי אנוש                               09-8981609
סל תרבות בחינוך                        09-8981655
ספריה אזורית                              09-8981516 
עיתון המועצה                             09-8981679
עמותת הספורט                          04-6251050
פארק תעשיות עמק חפר            04-6344961          
04-6222583                                                    
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סל השירותים לתושבי המועצה לשנת התקציב 2014
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