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סדר יום –
 .1דיווחי ראש המועצה.
 1.1סייעת נוספת בגני ילדים בגילאי 3-4
 1.2קבלת פרס שרת התרבות והספורט לשנת 2014
 1.3קבלת פרס ממשרד הפנים על ניהול תקין
 1.4קיום טקס להכתרת  4רבנים חדשים לישובים
 1.5קיום תרגיל מועצתי של רעידת אדמה
 1.6רצון להקמת הוסטל לנערים שפוטים תוך בקשה לשימוש חורג במבנה
 .2אישור פרוטוקול הנהלה מס' 10
 .3הצגת דוח ביצוע של מחלקת הגביה לשנת 2014
 .4דיווח בנוגע לארנונה חקלאית
 1.1סייעת נוספת בגני ילדים בגילאי 3-4
יש כרגע בארץ בז בנושא של סייעת נוספת לגילאי  .3כפי שאתם יודעים ,לפני
שנתיים המועצה החליטה כי בגילאי  ,3בגיל שחלק עדיין לא גמולים בוודאי
כאלה שהיו בפעוטונים שבהם יחס מבוגרים לילדים הוא מקסימום של אחד
לשש ,המועצה החליטה כי היא מוסיפה סייעת שנייה לילדים גילאי  3למרות
שהמדינה לא משתתפת בסייעת השנייה .גם בילדים של גילאי  3-4אם יש כ-
 14-15ילדים של גילאי  3אנו מציבים סייעת נוספת .זה מוכיח את עצמו .זה
עולה הרבה כסף אולם זה נכון לעשות זאת ,למרות שלדעתי המדינה הייתה
צריכה לעשות זאת .לגילאי  3היה נכון להפחית את מספר הילדים ל27-28-
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ולהכניס סייעת נוספת .אנו נמשיך לתת סייעת נוספת לילדים בגילאי  3אחרת
הסייעת והגננת מתעסקים בשירותים והחלפת חיתולים לילדים לא גמולים.
 1.2קבלת פרס שרת התרבות והספורט לשנת 2014
לשמחתי ,שלשום השתתפנו בפרס שרת התרבות והספורט לשנת 2014
והמועצה קיבלה מקום ראשון בפעילות ספורטיבית במגוון גדול מאוד של
קטגוריות .אנו היחידים מבין המועצות האזוריות שקיבלנו פרס .אלדד שמוביל
את נושא הספורט יחד עם פיליפ מנהל המחלקה עושים עבודה מצוינת גם
בספורט עממי וגם בספורט מקצועני .יש לנו הישגים מאוד משמעותיים .קיבלנו
גם השתתפות תקציבית בפרחי ספורט שזה טיפוח של קבוצות ילדים בתחומי
ספורט שונים.
המועצה בשנים האחרונות מטפחת את מתקני הספורט שברשותה המשמשים
את הקהילה בשיתוף עם וועדי הישובים וכל שנה משקיעים הרבה מאוד כסף
במתקני הספורט .מזה מספר שנים אנו עושים בדיקות בטיחות במתקני
הספורט באלה המשמשים את הנבחרות שאנו אחראים עליהם.
אלדד שלם
יש רשימה גדולה של פרמטרים כמו מספר מתקנים ,מספר השקעות במתקנים,
הישגים ברמות הגבהות ,פעילות עממית ועוד .ברמת ספורטאים פעילים
ומצטיינים אנו נמצאים בטופ מזה מספר שנים .לפי המדדים הקשיחים אנו
נמצאים בליגה אחת מעל האחרים .יש את הנושא של השקעות שאנו צריכים
להשתפר בו אולם אנו משתדלים להשקיע ולעבוד עם תוכנית מסודרת .יש לנו
אירועים גדולים גם בשייט גם באתלטיקה ובסך הכל זה בזכות היוזמה
והפעלתנות של פיליפ גם בהשקעות וגם בשוטף.
רני אידן
אנו מברכים את פיליפ ואת כל הצוות שלו וכל העוסקים בעניין.
 1.3קבלת פרס ממשרד הפנים על ניהול תקין
באותו יום בצהריים קיבלנו את פרס הניהול התקין .מה שמעניין בכך הוא כי
המועצות האזוריות שמהוות מבחינת אוכלוסייה בערך  10%מהאוכלוסייה של
מדינת ישראל ומבחינת מספר הרשויות .מהוות חמישית במספר מקבלי הפרס
שהם כ 45% -ממקבלי הפרס .זו מכפלה אדירה .אין ספק כי צורת השלטון הזו
היא נכונה וטובה יותר כי היא הרבה פחות נגועה בפוליטיקה מפלגתית
וסחטנית .הם העמיקו את הבדיקה ובודקים גם את הנושא של מכרזים וניהול
משאבי אנוש ונוהלי קבלת החלטות .נוהל תיקון ליקויים ואנו יכולים להיות גאים
בעצמנו.
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 1.4קיום טקס להכתרת  4רבנים חדשים לישובים
מחר אנו מקיימים טקס הכתרת רבנים חדשים ביישובי עמק חפר .נבחרו 4
רבנים חדשים בעמק חפר שמקבלים את שכרם דרכנו אולם הכסף מגיע
מהמשרד לענייני דתות .היה מכרז ונבחרו רבנים .הטקס יהיה עם סגן שר
הדתות והרב הראשי של ירושלים הרב עמאר.
 1.5קיום תרגיל מועצתי של רעידת אדמה
אתמול קיימנו תרחיש של רעידת אדמה כאשר הנושא העיקרי היה לבחון את
בתי הספר איך אנו מגיבים לאירועים שונים .את התרחיש כותב פיקוד העורף
יחד עם רח"ל .אנו יורדים למקלט ומפעילים את מערך החירום שלנו .בשונה
מהרגיל מאחר וההערכה היא כי במקרה חירום אלדד ואני נצא לשטח על מנת
להיות קרובים לאירועים ,הרמ"ט רינת ניהלה את התרגיל והיא עשתה זאת
בהצלחה.
רינת זונשיין
היה תרגיל ארצי שבחן זאת ואנו התלבשנו על כך .פורמט התרגיל לתרגולת
נוספת של מרכז ההפעלה וראשי המכלולים.
בתיה רגב
לגבי המקרה בתל אביב שבו עמוד כדורסל קרס וילד נהרג והוגש כתב אישום
כנגד מנהלת בית הספר – איך המועצה נערכת לכך?
אלדד שלם
בכל המתקנים בהם אנו עושים פעילויות אנו עושים בדיקות .כל המתקנים הללו
מאושרים .יש לנו בעיה עם המתקנים בישובים שאינם משרתים אותנו והם
באחריות הישוב .במקרים הללו אנו טוענים כי מדובר באחריות הישוב .זה לא
בהכרח פוטר אותנו צריך להיכנס למערכת ארגונית שמישהו יעשה ולאחר מכן
לחייב את הישובים ,עדיין לא הגענו לכך .קיבלנו על כך הערה ממבקר המדינה.
1.6

רצון להקמת הוסטל לנערים שפוטים תוך בקשה לשימוש חורג במבנה

רני אידן
ישנם קולות העולים מחבצלת השרון בעקבות זה שתאגיד פרטי רוצה להקים
הוסטל לכ 12-15-נערים שפוטים שחלקם גם שפוטים על עבירות מין .הם
רוצים לעשות שימוש חורג בנחלה ואנו מתנגדים לכך והישוב מתנגד .הסיבה
שאנו מתנגדים הוא היות ובישוב יש כבר הוסטל אחד גדול עם הרבה מאוד
קשיים לקהילה ואני חושב שאין מקום בישוב כזה קטן לאחד נוסף .למרות
שהצורך של הקמת הוסטל קיים ולגיטימי אולם ישוב כזה קטן לא יכול לספוג
ישות כזו נוספת .זה נמצא כרגע בבית משפט .סיכויים טובים שיכריעו נגדנו .כמי
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שבעבר הקים הוסטל בהרצליה עבור עמותת עלם ,אני חושש מאוד שגם פה
יאפשרו להקים זאת אלא אם כן ימצאו פגמים דרמטיים.
יוסי בליך
לפני יותר מ 10-ימים קברנו את יעקב הורביץ שהיה המזכיר הכי משמעותי
בקיבוץ גבעת חיים איחוד .אני מזכיר אותו מכיוון שהייתי במזכירות בתקופה בה
הוא שירת במזכירות ולמדתי פרקים איך הנהלה צריכה להתנהל .אני מזכיר
זאת בגלל מה שהיה במליאה לגבי היטל סלילה .אנו בתור הנהלה יכולים לדבר
מה שאנו רוצים ,לאחר מכן כשמגיעה מליאה אנו צריכים לתמוך בהחלטות
שההנהלה החליטה ולא להשאיר את רני או אלדד לבד במערכה .זה מאוד צרם
לי מה שקרה במליאה.
רני אידן
יוסי מעלה משהו שהעליתי זאת בפני כמה מהאנשים כאן .חלק מהאנשים לא
רוצים להצטייר לא טוב בעיני הישובים שלהם.
 2אישור פרוטוקול הנהלה מס' 10
רינת זונשיין
העברנו לכם וגם למליאה לוח ישיבות של מליאות והנהלות .לא שלחנו חומר
להנהלה הזו .החומר הוא למליאה שתתקיים בשבוע הבא.
רינת – האם יש הערות לפרוטוקול הנהלה מס'  - 10אין הערות.
החלטה:
פרוטוקול הנהלה מס'  - 10מאושר
 3הצגת דוח ביצוע של מחלקת הגביה לשנת 2014
רינת זונשיין
אנו עוברים לדיווח על דוח ביצוע של מחלקת הגביה לשנת 2014
נמצאים איתנו נתן קלימי ,מנכ"ל מגער ודימה גור מנהל מחלקת הגביה אשר
יציגו את הדוח.
דימה גור
כמדי שנה אנו נציג את דוח הגביה של מחלקת הגביה.
הציג את דוח הגבייה לשנת  ,2014מגמות בגבייה ,אחוזי גבייה והשוואות
לשנים קודמות.
רני אידן
תודה לדימה ,נתן ומנשה וכל הצוות שעושים שם עבודה לא פשוטה .הם תמיד
נמצאים בצד הפחות נעים של המטבע אולם הם עושים את העבודה החשובה
שמאפשרת לנו לפעול.
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הדס מדליה
השירות שהתושבים מקבלים מהמחלקה הזו הוא טוב מאוד.
חיזקי סיבק
לפחות לגבי החייבים הכבדים מהי אבן הדרך הבאה לגבי העדכון?
רני אידן
מתי שהוא נצטרך להקים ועדה שתבדוק את החובות ולהחליט איזה חוב
מהחובות הללו הם חובות אבודים.
מנשה דוד
אנו נעדכן אחת לחצי שנה.
 4דיווח בנוגע לארנונה חקלאית
רינת זונשיין
אתמול היה מפגש עם חקלאי העמק .הגיעו מעל  100חקלאים והגיעו גם כ20-
חברי מליאה .הכנו את סדר היום לפני הישיבה ואמרנו שנדווח בישיבה זו על
הנעשה בנושא.
אלדד שלם
אין ספק כי קיבלנו סוג של משוב בעייתי של הוועדה החקלאית עם החקלאים
למרות שמדובר בוועדה מכובדת מאוד שיושבים בה אנשים מסורים לעניין
החקלאי .חלקם יו"ר אגודות ,חלקם חקלאים .היוזמה הייתה של ההנהלה וחברי
הוועדה לאורך  3השנים הללו בדקו את הנושא והשתכנעו כי ההצעה נכונה.
המסרים הללו לא חילחלו למטה וחקלאים היו מופתעים והגיבו כפי שהגיבו.
חלק מהתגובות לא היה נעים לשמוע אותן .אלה חלק מהתוצאות שאתה צריך
לשאת בהן כנבחר ציבור גם אם אתה משוכנע בצדקת ההחלטה .מבחינתו
הצעה יותר מטובה לחקלאות ולאחר שקבלנו את המשוב לקחנו פסק זמן נכנס
את הוועדה החקלאית וננסה לשפר את ההצעה .אני חושב שנקטנו בדרך הכי
מתחשבת בחקלאות בעמק חפר בהתחשב בחוק הקיים .בכל מקרה ,נבצע
חשיבה עם נציגי החקלאים .להזכירכם ,בשנה הזו חסרים לנו מקורות גדולים
להפעיל את המערכת הציבורית שהפעלנו בשנים האחרונות .גם בנושא של
מו"פ חקלאי וסיירת חקלאית .הסדר כזה יכול היה לתת לנו בסיס למימון
הפעולות הללו .בטווח הארוך בלי טיפול אזורי משותף שיבוצע דרך מיסים
בבעיות אסטרטגיות היעדר ניקוז ראוי החקלאות לא תוכל להתקיים .אני לא
מדבר על פיתוח התיירות וחקלאים הם הראשונים שיכולים ליהנות מעשייה
חדשה .את כל זה אנו צריכים לעשות ציפינו למימון מהנושא הזה .למשל ,אם
לא נממן את האמברוסיה זה יהיה נזק לחקלאות.
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משה הרמן
למה צריך להעמיס זאת על מבנים חקלאיים?
רני אידן
אנו עוסקים בכך הרבה מאוד זמן וניסינו לייצר צדק יחסי סביר .אם מבנה חקלאי
התעריף הוא  33אגורות למטר לשנה ,המועצות האזוריות גובות בין  70אגורות
לשניים וחצי שקלים ואנו גובים  10אחוז מהם .אנו מנסים לייצר סוג את חממות
ורשתות שטעונות היתר וקבענו תעריף של  ₪ 100לדונם ולגבי רשתות קבענו
 ₪ 50ברוב המועצות האזוריות קרקע ללא כלום היא בסביבות .₪ 50-60
במקום לשלם כיום  ₪ 12הוא ישלם  .₪ 50במועצות אחרות חקלאי משלם 70
 ₪על דונם של מטעים.
בדקנו מה קורה גם במקומות אחרים .התייעצתי עם עמית יפרח מתנועת
המושבים והחקלאים שיקרו לגבי מה שהוא אחר .הוא אמר לאנשי אחיטוב כי
המועצה נוהגת בהגינות עם החקלאים שלהם והם מציעים לכם הסדר מצוין .אני
חושב שאם אנו לא רוצים לסבך את החקלאים אנו צריכים לאשר את הארנונה
הזו על מנת לקבוע כי מדובר בהטלה ראשונה.
משה הרמן
התחושה היא כי כל אחד רוצה לגזור קופון על החקלאים .בכל מקום מדובר על
סכומים קטנים אולם בסוף זה מצטבר לסכום גדול.
רני אידן
הנזקים שבעלי החממות הגדולות מייצרים למערכת הניקוז הם אדירים .הם
מייצרים נזקים אדירים למערכת הסביבתית .יש הצדקה שמבנים שמייצרים
פעילות אינטנסיבית ואין ספק כי חממה יש בה פעילות אינטנסיבית ,ישלמו
ארנונה.
אלדד שלם
ההנהלה כבר קבעה את עמדתה בנושא הזה.
פרוספר אזוט
אני חושב שהכיוון בגדול כפי שהבנתי מאלדד הוא כיוון טוב .צריכים לשבת עם
הוועדה החקלאית והחקלאים וביחד להגיע להבנות כי בסופו של דבר אנו לא
רוצים לפגוע בהכנסות של המועצה ומצד שני לא רוצים לפגוע בחקלאים .כל
מוסדות מטילים על החקלאים מיסים שלא היו בעבר והמס הזה שמוטל עליהם
עכשיו לא היה בעבר .אני חסיד של פשרות .אני חושב שהמועצה והוועדה
החקלאית צריכות לשבת עם הגוף שיבחר והסקירה שנתן אלדד היא בסדר
גמור לשבת ולהגיע להבנות.
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שמעון לוי
יש חוק מאוד ברור בנושא הזה .למה צריך להקים ועדות לנושא הזה ולא לקיים
את הוראות החוק?
שאול מקורי
היה פה דיון בהנהלה הקודמת ואני הסתייגתי מכך בגלל חוסר ידע .אני חושב
שהמועצה בציר הזמן עברה משברים ועברה החלטות מסובכות ומורכבות
והחלטות לא פופולריות .אני חושב שיש כאן שני דברים .מכל אירוע צריך
ללמוד .העניין הזה יעבור אולם צריך הסברה ,הסברה ושיתוף הציבור .אנו
רוצים חקלאות ומצד שני לעמוד בהוראות החוק .הפרוטוקולים של הוועדה
החקלאית לא מייצגים את החקלאים .צריך לשתף את החקלאים והאגודות
החקלאיות .רוב החקלאים הסבירו להם דברים מסולפים .אמרתי שצריך דף
הסבר ולשתף את האגודות החקלאיות.
רני אידן
אתה כמנכ"ל של אגודה חקלאית שלחת אנשים אנונימיים לוועדה החקלאית.
אתה ואנחנו לא טורחים לשווק את ההחלטות של ההנהלה ומליאת המועצה.
מה שרשום על הניירות יש לו ערך ואנו לא טורחים לעשות זאת כי לא נוח לנו
להשתתף בהחלטות לא נוחות.
פרוספר אזוט
כאשר היו פה החלטות לפני מספר שנים באחד הימים אמרו כי צריך להשוות
את הארנונה של מפעלים כאלה ואחרים ואמרנו שצריך לפרוס זאת למספר
שנים .אמרתי כי הכיוון של המועצה נכון.
שאול מקורי
גם אנו כחברי הנהלה מנסים להגן על ההחלטות שלנו כהנהלה .יש חוק וצריך
לעמוד בו .רוב האנשים הללו פחות מבינים ולא יודעים.
רני אידן
אנו מבינים מה שאתה אומר.
הדס מדליה
ממה שאני הבנתי אתמול החקלאים מבינים כי זה החוק והם צריכים לשלם ,לא
זו הייתה הנקודה מבחינתם .הם פחות התחברו ל 65%-שמחזירים .הם לא
מקבלים שירותים מוניציפאליים.
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רני אידן
אין שירותים מוניציפאליים לשירותים עסקיים ,חקלאיים ותעשייתיים .כאשר
למפעל יש פסולת של התעשייה שלו או החקלאי הוא צריך לפנות זאת בעצמו.
מפנים רק של בתי אב.
הדס מדליה
הם אומרים אנו מבינים כי זה החוק ואנו צריכים לשלם זאת אבל הם כן רוצים
לקבל שירותים מהמועצה וזה פתח לשבת ולדבר איתם .אני לא מסכימה עם
שמעון ולכן באנו אתמול לשמוע ולקבל החלטה .כאשר קיבלתי המלצה מהוועדה
החקלאית חשבתי שזה על דעת החקלאים.
בתיה רגב
נערכו דיונים בוועדה החקלאית ולא הזמינו את נציגי הישובים .לגבי בריכות
הדגים – לא מחייבים בארנונה.
רני אידן
אנו מחייבים בארנונה גם בריכות דגים אולם כרגע אין בריכות דגים .רוב בריכות
הדגים עברו למאגרים המשרתים את החקלאים.
בתיה רגב
מה התפקיד של עופר דנין? ומה התפקיד גיל פלוטקין?
רני אידן
עופר דנין עובד בשכר כמזכיר הוועד החקלאית .גיל פלוטקין הוא יו"ר הוועדה
החקלאית.
אנו צריכים לראות כיצד אנו מביאים זאת לידיעת הציבור.
רינת זונשיין
אנו צריכים להעביר החוצה את הדברים שקורים כאן וגם להיות סנסורים לגבי
מה שקורה בשטח.
אנו מתחבטים בנושא של תקשורת והודעות הרבה פעמים לגבי דברים שנעשים
כאן מאוד טוב .הרבה פעמים תושבים לא יודעים על מה שנעשה כאן ואנו
בהחלט צריכים להכניס מישהו שיסייע לנו בכך.
אלדד שלם
באף אחת מההחלטות שההנהלה דנה בהם במהלך השנה לא עשינו שימוע
ציבורי וסמכנו על עצמנו .במקרה הספציפי הזה לא עשינו וסמכנו על הוועדה
החקלאית והפופוליזם במקרה הזה הוא מגעיל .אנשים נתפסים פה לרומנטיקות
ותחושה של נבחרות וכל המרכיבים הללו יצרו פה גל שבדרך כלל לא קורה לנו.
אנו עדיין צריכים לשווק את ההחלטה בצורה נכונה .יש פה מורכבות רבה מאוד
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איך מאתרים את דעת הקהל .לפעמים דעת הקהל לא רואה שני מטר קדימה.
היינו צריכים להיות יותר מחוברים לציבור .יש פה הרבה קשיים ולהפיק לקחים.
רעיה קידר
אני מסכימה עם הגישה של השיתוף כגישה .זה משהו שאפשר לפתח ולשדרג
כתפיסה ואשמח אם ידונו על כך בהנהלה .לגבי הנושא הספציפי של החקלאות
אני מבינה כי הייתה בעיית תקשורת הייתי בקשר עם הוועדה החקלאית .זה
חשוב לעשות איתם תהליך ולראות שההחלטה שקבלנו היא באמת המתאימה
ביותר לצרכים שלה .האם יש תאריך יעד שבו הוועדה החקלאית הרחבה
תעביר המלצות להנהלה?
רינת זונשיין
אנו מחזירים זאת לוועדה אולם לא ניתן תאריך יעד לוועדה.
רני אידן
מאחר ומדובר בסקטור החקלאי יש כאן הרבה דיבורים על המערכת הזאת.
כאשר מדובר על הישוב שלנו אנו מסתכלים אחרת .לאחריות ציבורית צריכה
להיות עמוד שדרה .אני לא תמיד רואה את הדברים שיוסי דיבר עליהם קודם.
אנו צריכים להחיל עלינו כללים זהים .ברור שכל אחד מייצג מספר גורמים אולם
בשבתנו כהנהלה אנו מייצגים את עמק חפר רבתי לא רק את הישובים .אנו לא
פעם שוכחים זאת .אנו כל הזמן צריכים לבדוק את עמוד השדרה שלנו ואת
הסרגל שלנו .במליאה הקודמת קיבלנו החלטה רדיקלית שישובים בגביה
פרטנית אנו מעלים להם את הארנונה ב 8-שקלים אולם משרד הפנים אישר לנו
רק  6שקלים .בזכות זה הישובים יכולים להתנהל .עשינו שם מהלך מאוד אמיץ.
זה היה מהלך לא פשוט שבו  28ישובים היו צריכים לקבל עליהם החלטה שהם
מעלים על עצמם את הארנונה.
חיזקי סיבק
לגבי התהליך בחודש הקרוב .את ההחלטה כבר קיבלנו .השיתוף שהיה כאן
אתמול זה בריא ולא אסון אולם צריך לנצל את החודש הקרוב לצורך עבודה.
העבודה היא פשוטה והיא מורכבת מהמקור החוקי ,מהסכום המוחלט שידוע
לכולם והמרכיב ההשוואתי ביחס למועצות אזוריות אחרות .אפשר להכין מסמך
כזה בשבוע והוא יכול לשמש את כולם.
רני אידן
אני מבקש להוריד מדד אחד בשביל להוריד את מפלס העצבנות .מפלס
העצבנות הוא חלק מההתלהמות .צריך לזכור כי כרגע אין לנו בסיס נתונים
ויקח לנו זמן לבנות את בסיס הנתונים.
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חיזקי סיבק
אם נעשה עכשיו את ההכנה הזו חלק גדול ירגעו עד למועד הדיון.
רני אידן
נעשה עבודה בעניין הזה גם הנתונים שיש לנו לגבי מועצות אזוריות אחרות אני
מבקש שהם יבדקו .אני לא משוכנע שהם כולם נכונים.
אנו רוצים לנסות להוביל מהלך שיבחן אפשרויות קלות להגדלת הכנסות
המועצה .יש בהרבה מאוד ישובים מה שנקרא שטחי משק ושטחי ציבור .פעם
בכל מושב וקיבוץ היה מוסך ,נגרייה ,מחלבה ועוד ועוד .היום  90%מהדברים
הללו לא נמצאים בשימוש או נמצאים בשימוש חורג .בשימוש חורג משלמים
סכומים רבים .שאול הציע לנסות יחד עם אסף קשטן שעובד הרבה עם המגזר
הכפרי לנסות ולשפר את עח  200התב"ע המועצתית של עמק חפר לנסות
תקנונית להוסיף למבנה משק ומבנה ציבור שימושים נוספים ובכך לאפשר
לאביחיל להקים מסעדה שהם הקימו לא לפי הספר וכנ"ל כפר ויתקין ,בית יצחק
והרבה ישובים אחרים שנמנעים מלעשות זאת כי הם חוששים מכל התהליך
המורכב בנושא הזה .אני חושב שזה רעיון טוב .זה כמובן יכנס לבדיקה היות
ולא בטוח שהוועדה המחוזית תלך איתנו .זה יעזור לנו לפתח עסקים קטנים
בתוך הישובים.
רני אידן

ראש המועצה
רינת זונשיין
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