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 .1.1התייחסות לדביר השר להגנת הסביבה ביחס להפרדה במקור
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יצא לנו לשמוע את היציאות של השר להגנת הסביבה אבי גבאי בנושא של
ההפרדה במקור .כולנו היינו מבולבלים ומזועזעים אנשי משרדו היו מזועזעים
בעיקר אנשי משרדו על כך שהוא לא עדכן אותם.
השתתפתי בכנס של רשויות בנושא הטיפול בפסולת .לשמחתי ,המנכ"ל של
המשרד ממש התנצל וחזר בו מכל האמירות של השר ומה שמסתמן הוא כי
בעתיד תהיה בחינה של רמת התוצאות .המשרד יגיד להם אתם תקבלו מאיתנו
את המנה הראשונה ועל מנת להמשיך בפרוייקט תקבלו כספים רק אם תוכיחו
תוצאות אמיתיות כי זה כנראה מה שהביא אותו לאמירה הלא אחראית
שהמיחזור נכשל כי הוא התייחס לאותן רשויות שלא הצליחו להגיע להישגים.
הוא התעלם מהרשויות המתקדמות והמגיעות להישגים ומתעלם מהחשיבות
של הפרוייקט ,גם אם הוא לא כלכלי .דווקא המשרד להגנת הסביבה שאמור
לדעת לדבר על פרוייקטים סביבתיים שאינם מדידים בכספים בלבד .אני חושב
שהוא מפנים זאת ויפעל ברוח זאת .המועצה היא משכמה ומעלה .במליאה
האחרונה אלדד הציג את הנתונים .בשנת  2015אנו מציגים סדר גודל של 3
מיליון  ₪חיסכון בהוצאות אלמלא היינו נכנסים לפרוייקט המיחזור היינו צריכים
לממן היום יותר מ 3-מיליון שקלים נוספים כל שנה כך שאנו נמשיך לטפח את
הנושא הזה עם כל הקשיים .העניין של לייצר פתרונות קצה גם בטיפול בפסולת
אורגנית וגם בפסולת התעשייתית כמו קופסאות ,פלסטיקים רבים וככל שאתה
נכנס פנימה אתה מבין כמה זה מסובך .לרובנו פלסטיק הוא פלסטיק אולם
מסתבר כי זה דורש הרבה הבנה והבחנה בין סוגי הפלסטיקים .כל הדברים
הללו דורשים פתרונות .הופעתי יחד עם המנכ"ל באותו פנאל ואמרתי לו כי
הכשל הוא של המשרד שלו שלא מייצר פתרונות בתחום הזה .כל פעם אנו
נתקלים ביד קשה במקום שיעזרו לנו לקדם את הנושאים .בסופו של דבר
מיחזור פסולת הוא בניסוי וטעיה .אני יכול להגיד כי הפתרון שיש בירושלים הוא
מעניין ויכול להתאים לעיר גדולה שם לוקחים את כל האשפה ומכניסים לתוך
מערכת שממיינת את האשפה לשבעה סוגים אולם יש להם בעיה אחת כי כל
האשפה שהם מצליחים להפריד לחומר גלם היא מזוהמת .יכול להיות שהפתרון
הזה יכול להתאים לעיר גדולה .אני עדיין חושב שצריך לעשות מאמץ גדול
להפריד את הפסולת האורגנית שמתאימה לנו כאנשים שמבצעים הפרדה.
השתמשתי שם בביטוי שהפרוייקט הזה מצליח ברשויות שבהם נכנסים כמה
עשרות פועלי זבל מאוד ערכיים ולבסוף יש לנו פועלי זבל שבנוסף לזה שהם
ערכיים יש לכך גם תמורה כלכלית .אנו נמשיך להתאמץ גם בעתיד ונמשיך
להשתפר ולנסות להגיע ליעד שהצבנו לעצמנו של כ 60%-הטמנה.
 .1.2דיון בועדת הפנים של הכנסת בנוגע לחופי רחצה
אתמול היינו בועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בנושא של הסדרת חופי
רחצה .לפני כחצי שנה הייתה ישיבה באותו נושא .ח"כ דודו אמסלם ,יו"ר
הוועדה ,עשה בתחילת הישיבה בדיקה מה סוכם בישיבה הקודמת ומה יושם.
הסתבר כי לא יושם שום דבר .יש מערכת מאוד מעניינת שהיא הולכת בסגנון

הבית שלך בעמק :לחץ כאן לכניסה לאתר עמק חפר

המועצה האזורית עמק חפר
ליד מדרשת רופיו מיקוד  40250טל 09-8981666 .פקס09- 8989292.

של מה עשיתם ובסוף אחד בשם אשר ,האחראי על החופים עונה משהו .היו"ר
שואל האם אתם מתכוונים לפתח חופים הוא עונה לו כן .ח"כ דודו אמסלם מאוד
תומך בגישת הרשויות .הוא לחץ על משרדי הממשלה שחייב להיות מימון
ממשלתי לחופי הרחצה אחרת המדינה לא יכולה לבוא לרשויות בכך שהן
מנסות להגן על עצמן בגביית כספים על מנת לאפס את החשבון של חופי
הרחצה .היה דיון של שעה ורבע.
הוא אמר כי הוא דורש שכל ההסדרים יהיו בשנה הנוכחית .במרץ הוא רוצה
לסכם את הנושא.
 .1.3כנס באזור התעשיה בנושא ביטחון
ביום  16/12יש כנס באזור התעשייה בנושא ביטחון אישי לבית לעסק ,לישוב
וכו' .יהיה מעניין ושווה לבוא .זה יהיה מהבוקר עד הערב .לבוא ולהתרשם גם
ברמה האישית וגם ברמה היישובית.
 .1.4בחירת מנכ"ל לחברה הכלכלית
אתמול הסתיים התהליך של בחירת מנכ"ל לחברה הכלכלית .הוא הוצג בפני
הדירקטוריון של החכ"ל .מכאן אני מברך את חברנו אלון הימן ,מכפר ידידיה .לא
נתנו לו הקלות הוא הלך במסלול הארוך של בחירה מסודרת .כאשר איציק
הודיע לנו שהוא מסיים את תפקידו ביקשתי מרינת שתעמוד בראש ועדת
האיתור יש לזה כללים .היו כ 80-מועמדים 8 ,מועמדים עלו לראיון אצל ועדת
האיתור ושלושה מתוכם נשלחו ליום בחינות ארוך .כל החברים ציינו את אלון
כמוביל גם בבחינות הוא יצא כזה ולאחר ראיון שהיה לו איתי אישרתי אותו וגם
הדירקטוריון אישר אותו .הוא יכנס לתפקידו ביום  .1/1/16עד אז הוא יעשה
חפיפה.
יואב גיסיס
אני רוצה לברך על הפתיחה של הצומת של אזור התעשייה.
רני אידן
הקדמנו את הביצוע על מנת לאפשר את ההתרחבות יותר בקלות .זה עלה
הרבה כסף ,כ 14-מיליון  .₪כ 35%-על חשבון המועצה וכ 65%-על חשבון
ממ"י.
יוסי בליך
מה יהיה עם הגשר של כפר ויתקין?
רני אידן
אין לי תשובה יותר טובה מהפעם הקודמת .מאז שפתחו את כביש  9אנשים
משתמשים ביישובי המועצה כדרך קיצור לכבישים הראשיים.
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שאול מקורי
בנושא של תמ"א  35עכשיו אישרו את הנושא של הנחלות .איך אנו כמועצה
נערכים גם מבחינה תבע"ית?
רני אידן
אנו נמנה פרוייקטור לדבר הזה כי זה המון התעסקות ולמידה של מה
המשמעויות של ההחלטה .ההחלטה היא אומנם שורה אחת אבל בפועל היא
מורכבת והיא שונה ממועצה למועצה .יצטרכו להיות לפחות  3רבדים שיצטרכו
להיות מטופלים .יצטרכו לבצע תיקון של הטקסט .לאחר מכן הרמה הישובים,
אומנם קבעו במועצה הארצית כי לא יהיה עיכוב להקמת יחידה שלישית בגלל
תב"ע לא מתאימה של הישוב אולם בחלק מהישובים המימוש של זה יתקל
בקושי תשתיתי וברמה השלישית היא ברמת האישית .ככל שבעל נחלה ירצה
בית מופרד הוא יצטרך לעשות תב"ע נקודתית יהיה קשה לעשות זאת .נצטרך
לממן חלק מהדברים ואנו מתייעצים עם שלמה ועם ראש מועצת לב השרון
שהיה המוביל של הפרוייקט הזה.
.2

דיווחי סגן ומ"מ ראש המועצה.

 .2.1קיום מירוץ עמק חפר ע"ש רז גוטרמן
אלדד שלם
ביום שישי האחרון התקיים מירוץ עמק חפר .היחיד שהיה שם הוא יוסי בליך
שעושה פעילות גופנית .היו שם כ 1000-רצים מכל הגילאים .היה מזג אוויר
נהדר .אירוע שהוא הרבה כבוד וגאווה ,השינוי מתל אביב הוא הריצה בשטח
פתוח וזה חלק מהמיצוב של האזור הזה.
 .2.2אירועי בתים מדליקים בימי החנוכה
ערב קודם היו בתים מדליקים /הייתי בשלושה ערבים מי שלא היה בערב כזה
החמיץ הרבה .המפגש עם תושבים הוא תמיד מעניין .התוכן לפעמים טוב
ולפעמים פחות טוב .הערב האחרון שהייתי בו היה ערב יוצא מן הכלל .הייתי
בכפר ידידיה .הייתה שם בחורה מכפר הרא"ה שלפני כן הייתה בכפר עציון.
כדאי לכם בשנה הבאה למצוא משהו מעניין ולהגיע.
 .2.3קיום כנס חקלאים לטובת מאבק התנועה הקיבוצית
ביום  21/12יש פה כנס חקלאי גדול שנעשה ונותנים אכסניה למטה המאבק של
התנועה הקיבוצית שעושה את המאבק על שמירת היכולות כלכליות של
ההתיישבות מול האוצר .זה נחל הצלחה גדולה .העיזים שהיו בתקציב יצאו .זו
דוגמה להצלחה .אנו רוצים להסביר על הנושא ואנו מוכנים לארח אותם
בשמחה .אגב כך נפתח צוהר לחקלאים על דברים שאנו עושים בתחום
החקלאות .נציג גם תעשיה אזורית יש שם שיתוף פעולה בין המועצות.

הבית שלך בעמק :לחץ כאן לכניסה לאתר עמק חפר

המועצה האזורית עמק חפר
ליד מדרשת רופיו מיקוד  40250טל 09-8981666 .פקס09- 8989292.

בתיה רגב
שמעתי השבוע ברדיו בקשר לתוכנית עת הדעת בבתי הספר ,האם זה עדיין
מתקיים?
רני אידן
זה עדיין מתקיים .במהלך השנה הזו נעשה הערכת מצב נוספת ונשקול האם
להאריך את זה או לא .אנו בין הוותיקים בפרוייקט הזה .יש לנו מספיק
התייחסות על מנת להחליט האם להמשיך את זה או לא.
 .3אישור פרוטוקול הנהלה מס' 18
רינת זונשיין
האם יש הערות לפרוטוקול הנהלה מס' ?18
בתיה רגב
בעמ'  4צריך לרשום קש במקום לוקש
החלטה:
פרוטוקול הנהלה מס'  – 18מאושר
 .4הצעת תקציב המועצה לשנת 2016
רני אידן
תקציב המועצה למעשה מורכב משתי מסגרות הכנסה עיקריות ,חלק אלה
הכנסות מהמדינה וחלק הכנסות עצמיות .כ 60%-הכנסות עצמיות .בסך הכל
ההכנסות העצמיות של המועצה שהן ברובן בנויות מארנונה שאנו משלמים
ותשלומים אחרים של תושבים ,ויש כמובן את התשלומים שמשלמים כל בעלי
העסקים .באופן מעניין כאשר מסתכלים על רמת ההכנסה של המועצה באופן
יחסי להכנסות מעסקים ותעשיה כ 35%-מההכנסות הן מעסקים ותעשיה ו-
 65%הן מארנונת מגורים .למשל העיר נתניה ,מצבה הוא בערך כ 55%-עסקים
ו 45%-ארנונת מגורים אולם כאשר עושים את היחסים הללו לתושב כמה
הכנסות פר תושב יש בעמק חפר אנו דומים לנתניה ואפילו יותר טובים מהם.
זה נובע מכך שגודל בית ממוצע בעמק חפר הוא  130מ"ר ובנתניה הוא 80
מ"ר ממוצע .אנו עושים בדיקות עתידיות של הכנסות המועצה .קחו את
ההכנסה של נתניה מעסקים ומסחר חלקו ל 220-אלף תושבים ועשו את אותו
הדבר בעמק חלקו ב 42-אלף תושבים והתוצאה היא כי בעמק חפר פר עסקים
שלא ארנונת מגורים לא גרועה כמו שאנו חושבים .זה עדיין ברמת השירות
שאנו רוצים להטיל על עצמנו והעלויות הגבוהות שיש לנו בניהול ישובים כפריים.
בנתניה בכל מערכת הביוב הענקית שלהם יש  15תחנות סניקה ובעמק חפר יש
 .54אני אומר עדיין צריך להבין שאנו בבתים שלנו שיחסית לנתניה הם יותר
גדולים אנו מחזיקים את התשתית האדירה שיש בישובים ובין הישובים .מתי
שהוא בשנת  2013ובשנה שעברה התחיל להסתמן שמתחילה להיות סטיה
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מההבנה שלנו שתקציב המועצה גדל בממוצע של כ 6%-בשנה הממוצע הזה
שבחנו אותו בשנת  2009נבחן לאחור  5-6שנים ומצאתי כי תקציב המועצה
גדל ב 6%-בשנה .בשנת  2013התחיל להשתנות ובשנת  2014השתנה
והתקציב של המועצה בהכנסות שלו ירד לאזור ה 3-4-אחוז .מאחר ובשנת
 2013ו 2014-לקח לנו זמן לזהות זאת בשנת  2013היה לנו גרעון של  2מיליון
ש"ח ובשנת  4.5 2014מיליון ש"ח ואז לקחנו על עצמנו לעשות הידוק חגורה
משמעותי בשנת  .2015זה כלל שני נתיבים האחד לחתוך בבשר החי בהרבה
מאוד סעיפים לא הלכנו בדרך הקלה של הטלה על כל הפעילויות אלא בדקנו כל
פעילות ופעילות .היו פעילויות שלא קיצצנו בכלל .מסתמן היום ,חודש לפני סיום
 ,2015שהצלחנו להביא לאיזון כלכלי את המגמה .תיקנו בצורה מאוד דרמטית
ירדנו מאותם  7%ואנו היום מגידול של פחות מ 2%-וב 2016-אנו בגידול של
 .3%חלק מזה הוא טעות אופטית וזה נובע מהאינפלציה שהיה בשנים הללו.
הגידול הריאלי היה רק  4%בשנה וכמובן את זה אנו מקצצים כלפי מטה ל3%-
על מנת שנוכל לסגור את הגירעון שיצרנו בשנים .2013-2014
כאשר עשינו את שתי הפעולות ,האחד קיבוץ והשני הוא ריסון של הגידול
הריאלי של הטייס האוטומטי וכך יצרנו את האיזון התקציבי .בשנת  2015לא
נתנו את התוספות שנבעו מגידול טבעי.
מנשה דוד וענבל דרור
הציגו את פרטי תקציב המועצה לשנת  .2016הצעת התקציב של המועצה
לשנת  2016מסתכמת בסך של  342מיליון ש"ח .מניחים כי המועצה תהיה
נטולת מענק.
חיזקי סיבק
אם תוכל להסביר את ההעסקה דרך בית גינס?
מנשה דוד
העסקנו אותם דרך בית גינס בהסכמים אישיים אולם בעקבות מו"מ מול
ההסתדרות העברנו אותם להיות עובדים של המועצה .אין הבדל בתנאי
ההעסקה.
רני אידן
למועצה יש שני מסלולים של תשלום שכר .יש את העובדים המוניציפאליים
המקבלים שכר עפ"י הסכמי שכר בשלטון המקומי ויש את בית גינס המתפקד
כמו מתנ"ס בעיר .זה התפקיד העיקרי של בית גינס .בית גינס היא חברה
סוכנותית ללא כוונות רווח שהוקמה בשנות ה 60-ואנו משתמשים
בקונסטרוקציה הזו על מנת להעסיק עובדים שהם במסגרת הקהילתית .היו"ר
הוא אלדד שלם .הוא מבוקר ע"י הסוכנות היהודית .בפועל מדובר בגוף של
המועצה.
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רעיה קידר
הנושא של עובדים בבית גינס האם הוא מתייחס לכל העובדים או לעובדי
החינוך?
מנשה דוד
רק לעובדי החינוך בלבד.
שאול מקורי
הפחתנו בתכנון ובניה מ 14-ל 13-עובדים.
רינת זונשיין
בגלל שהתפטרו עובדים כמות העובדים יותר נמוכה.
שמעון לוי
במתנ"ס האם זה החלק של הישובים והמועצה?
רני אידן
רק החלק של המועצה.
אלדד שלם
בתוך בית גינס יש מכלול של פעולות ובהם פעולות של הרווחה עיקר הפעילות
של בית גינס היא המרכז הקהילתי .הוא בשלושה זרמים ,תקציב המנהלה של
יעל פלד והעובדים .הישובים מתקציבם מוסיפים עוד  ₪ 50לכל בית אב.
השלוחות מנוהלות במשותף בין המועצה ובין הישובים .המועצה מביאה את
הניהול הארגוני וגם קולטים צרכים מהשטח מהישובים לכל שלוחה ושלוחה.
אלדד שלם
למרכז הקהילתי יש מטה ,מחלקת צעירים ותיקם וכו' .חלק נוסף המועצה
מממנת שלוחות של המרכז הקהילתי .להנהלת השלוחה יש תקציב של ₪ 50
לכל בית אב שהמועצה נותנת ו ₪ 50-לכל בית אב שהישובים נותנים וזה אמור
לממן את הפעילויות של הפעילויות.
רני אידן
בנוסף לזה יש שלוחות שגובות יותר ולא מסתפקות ב ₪ 50-לכל בית אב.
בנוסף הם גובים על פעילות הנוער השונה .בחלק מהישובים ,למשל ,בית יצחק
הם משלמים  50ש"ח למשפחה .בנוסף ,הם ממנים את הנוער ואת הספורט
וכו' .בישובים שחברים בחוף חפר למעט מכמורת ,כל הישובים אין אצלם כלום.
כל הפעילות מתבצעת דרך המתנ"ס .גם אם אצלכם במועדון מתקיים חוג זה
מתבצע דרך המתנ"ס בישוב .לכן הישובים משתתפים בסכום הוא שהוא יותר
גבוה מ ₪ 50-למשפחה.
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שמעון לוי
הילדים שהולכים לפעילות משלמים לכל פעילות בנפרד.

רני אידן
בוודאי .זה סביר לחלוטין ואפילו בזול .אם המערכת הזו הייתה מתפקדת עם
שכר כמקובל בעיר ,מנהל השלוחה היה מקבל סכומים נכבדים .מנהל השלוחה
אצלכם מרוויח חצי מזה .המערכת הזו מאוד יקרה כי היא מפעילה הרבה
פעילויות .הפעילות אצלכם גדולה פי  3-4יותר מהעיר .במסגרת היותי יו"ר
ועדת החינוך של מרכז המועצות האזוריות התבקשתי לחלק פרסים לרשויות
שהתקדמו בטיפול שלהם בנוער .אחד ממקבלי ה פרס היה רון חולדאי הוא
קיבל את הפרס על כך שהוא העלה את אחוז הנוער המשתתף בתנועות נוער
מ 5%-ל .6%-העלות שלכם הייתה הרבה יותר גבוהה מאשר רשות אחרת.
החלטה:
הצעת תקציב המועצה לשנת  ,2016כפי שהוגש להנהלה  -מאושר
 .5הצעת מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2016
מנשה דוד
הציג את מסגרת תקציב הפיתוח לשנת .2016
אנו צופים גידול מההכנסות מרמ"י .המסגרת היא  26מיליון  ₪לשנת .2016
שאול מקורי
יצאנו בכרזה לישובים בנושא של תשתיות של הישובים .מה קורה עם בית
יצחק?
רני אידן
סגרנו את הדברים מול הרצל ואתם תוכלו להשתמש בכסף.
יוסי בליך
האם בגבעת חיים זה מופשר ואפשר להתקדם?
רני אידן
אנו מתכוונים לאפשר לכל מי שירוץ קדימה להתקדם עם הנושא .נראה לי יותר
שהישובים יעכבו אותנו ולא המועצה תעכב את הישובים.
שמעון לוי
מה קורה עם הגדלת אחוזי הבניה בפארק התעשיות עמק חפר?
רני אידן
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זה יהיה בוועדה לפיתוח מקורות הכנסה עתידיים ואנו מתכוונים לפעול בנושא
הזה .אנו צריכים להיזהר כאשר אנו הולכים על משהו גורף.
החלטה:
מסגרת הצעת תקציב הפיתוח לשנת  – 2016מאושר
 .6הצעת תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2016
מנשה דוד
כל תקציבי הישובים לשנת  2016מוצגים כאן.
במרוכזים לכל אחד יש צו מיסים שונה ובקיבוצים זה שונה.
רני אידן
האם לדעתך יש ישוב בעייתי שהנהלת המועצה צריכה לקחת זאת בחשבון?
מנשה דוד
אין ישוב בעייתי.
אלדד שלם
אנו מנהלים מעקב רציף אחר הישובים הפרטניים .הישובים המרוכזים הם עולם
אחר .ישוב שניכר כי יכולה להיות בעיה איתו מנוהלת איתם שיחה להסדרת
הנושא .לכן כמעט ולא מגיעים למצב של ישוב בעייתי זה בשיתוף הגזברות
והיחידה לפיתוח קהילתי.
רני אידן
בקיבוצים החלק של ארנונת ועד מקומי כמעט ואין לה שום משמעות .האגודה
גובה מיסים הרבה יותר גבוהים שאם תיקח אותם פר מטר תגיע ל₪ 80-100-
למטר .תעריפי הארנונה של המועצה הם זהים בכל הקיבוצים .משרד הפנים לא
יודע איך להתמודד עם זה.
חיזקי סיבק
הנושא של זחילת שכר של  .2%האם זה נלקח בחשבון על כל השנה?
מנשה דוד
יכול להיות שבמהלך השנה יהיה הסכם שכר חדש.
חיזקי סיבק
עמ'  11האם יש השלכה על ההכנסות הצפויות מבחינת הדרישה של אליכין
לחלוקת הכנסות?
מנשה דוד
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היא לא משליכה על התקציב של השנה .הדרישה היא על השטח החדש של
פארק התעשיות .יש ועדת גבולות שנקבעה ע"י השר .הגשנו בג"צ וטענו
שהמדינה צריכה להסביר למה היא מבקשת לפתוח הסכם שהיא אישרה אותו
בעבר .טרם קיבלנו הבהרות בנושא .מוצע מתווה של פשרה שהמועצה הסכימה
לו בהידברות עם אליכין אולם הם חזרו בהם .אנו כרגע מבקשים מבג"צ בגלל
הרחבת בת חפר שזה לא מצדיק חלוקה של ההכנסות עם אליכין.
חיזקי סיבק
עמ'  11הצפי של ההכנסות ממבנים חקלאיים הוא ?₪ 100,000
אלדד שלם
הצפי היה הרבה יותר גדול .היום אנו יודעים שהסכום יהיה יותר גבוה.
חיזקי סיבק
האם יש התייחסות לחובות גדולים של ארנונה לגבי חובות שפועלים לגביהם
בגביה משפטית?
רני אידן
בעבר ביצענו פעולות נמרצות של גביה והיו שנים שהיו לנו תוספת של הכנסה.
היכולת שלנו לקבל סכום רציני כיום שואפת לאפס .אם תהיינה הכנסות אנו
נשמח.
חיזקי סיבק
סעיף ה' באותו עמוד לגבי מענק האיזון האם העלאת הארנונה ממתנת את
ההפחתה במענק האיזון?
רני אידן
בהחלט ממתנת את הנושא.
חיזקי סיבק
המשרות לתכנון של האזרח הוותיק
רני אידן
תקצבנו תוספת למחלקת הנוער ובנוסף לנושא של פתיחת מחלקה לאזרח
הוותיק שהוחלט עליה לפני כשנה וחצי במסגרת תוכנית האב לאזרח הוותיק.
עוד תוספות יש לספורט ולחקלאות .אלה תוספות הלא רגולטוריות שקבענו ואני
מניח שמיד לאחר שיאושר התקציב נפעל לגיוס של מנהל מחלקת ותיקים.
רינת זונשיין
לא ראית זאת כי זה בבית גינס.
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חיזקי סיבק
עמ'  17נכסים ציבוריים לגבי קנסות מחופי הים איך זה בא לידי ביטוי?
מנשה דוד
זה נכנס לנכסים.

חיזקי סיבק
חוות הנוי זקוקה לתקצוב במהלך השנה הזו .זה נכס ציבורי של המועצה
המחייב תקצוב .כרגע אנו נלחמים על הגדלת התקציב של משרד החקלאות.
אנו צריכים תקצוב מקביל.
אלדד שלם
כזכור כשקיבלתנו את החווה היא הייתה בפיגור לא רשמנו זאת בספרי המועצה
אלא בעקיפין .בשנה הראשונה תקצבנו הרבה יותר ממה שהתכוונו .בשנה
השנייה כיסינו את הגירעון שנוצר בשנה הראשונה .אם היינו מקבלים את כל
הכספים שהובטחו לנו הינו מסיימים את השנה הזאת בלי גרעון .שר החקלאות
הנוכחי תקצב את תקציב החוות החקלאיות בתקציב  .0יש לנו הכנסות מארגון
הגננות של כ 40-אלף  ₪בשנה .בלי תקציב שיגיע ממשרד החקלאות לא נוכל
להחזיק את המקום ולכן זה יצריך תקציב נוסף מהמועצה ולא נוכל להשלים את
כל הפיתוח של המקום .כרגע במשרד החקלאות החזירו חלק מהתקציב של
החוות החקלאיות לא ברור כמה מתוך זה נקבל .כאשר יתבהר המצב של
משרד החלאות נצטרך לדון בכך.
שאול מקורי
מה קורה עם הוועדה לעסקים קטנים?
חיזקי סיבק
לגבי חופי הים עמ'  17אני מברך על התוספת של  .₪ 35,000בעבודת הוועדה
עלה הצורך בעדכון של חופי הים.
רני אידן
עד חודש מאי אני מניח שניתן יהיה לעשות עדכון בנושא הזה במידה ונצטרך
לעשות זאת.
רעיה קידר
בתקציב הזה חסר לי התייחסות לעסקים קטנים ואני מקווה שנסדיר זאת בשנת
 .2016אנו רואים כי יש התייחסות לעסקים באזור התעשייה ולשאר העסקים
בעמק חפר אין התייחסות .מרבית העסקים יושבים מחוץ לאזור התעשייה .צריך
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לראות איך מסדירים זאת בצורה מקצועית .בהמשך נגיש בצורה מסודרת את
הבקשה התקציבית שלנו .הנושא של התייחסות לעסקים קטנים ובינוניים זה
בתפיסה של הקמת עסקים בעלי אופי שמתאים לעמק חפר מתוך מטרה לתת
שירות לתושבים שמשתמשים באותם עסקים ומתוך תפיסה להגדיל את
הכנסות המועצה בעתיד.

שמעון לוי
אני חושב שצריכה להיאמר למנשה וענבל מילה טובה על הבניה של התקציב.
הנתונים הם מאוד מעודדים.
רני אידן
הנושא של פיתוח עסקים נמצא בשתי מסגרות שרעיה עומדת באחד מהם.
עסקים קטנים ובינוניים ובו איך מפתחים מסגרות ועסקים חדשים ואיך מסייעים
לעסקים שרוצים לקום ולעסקים הקיימים .אחד הדברים שהוועדה הזו מבקשת
הוא שיהיה איש מקצוע שינהל את זה ברמת היום יום .אני מניח שהנושא יעלה
עוד מספר פעמים .בכוונתנו לבצע את התהליך של הכנסת אדם במידה ונחליט
שזה מה שצריך לעשות דרך החברה הכלכלית שהוא הגוף האחראי על פיתוח
עסקים .אני קורא את החומר שהם כותבים וזה בהחלט מעניין .אבקש מהם
לאפיין את האדם שהם מבקשים שיעמוד בראש המערכת הזאת .כרגע נבחר
מנכ"ל לחכ"ל לאחר שילמד את הנושא נתייעץ איתו .בתוך החברה הכלכלית יש
מספר בעלי תפקידים בכירים האחד זה מנהל פארק התעשיות השני הוא מנהל
פרוייקט הביוב והשלישי זה סמנכ"ל לפיתוח עסקי .כרגע התפקיד של סמנכ"ל
לא מאויש ובבוא היום ינוהל על כך דיון.
אנו מאשרים את תקציב המועצה.
החלטה:
הצעת תקציבי הוועדים המקומיים לשנת  – 2016מאושרים.
ישובים הפרטניים :אחיטוב ,אלישיב ,אמץ ,בארותיים ,בורגתה ,בית הלוי,
בית ינאי ,בת חפר ,גאולי תימן ,גן יאשיה ,חניאל ,חרב לאת ,יד חנה ,כפר
הרא"ה ,כפר חיים ,כפר חגלה ,כפר מונאש ,עולש ,צוקי ים ושושנת העמקים
ישובים מרוכזים :אביחיל ,בית יצחק ,בית חירות ,ביתן אהרון ,בת חן ,גבעת
שפירא ,הדר עם ,חיבת ציון ,חבצלת השרון ,חופית ,כפר ויתקין ,כפר
ידידיה ,מכמורת.
קיבוצים :בחן ,גבעת חיים איחוד ,גבעת חיים מאוחד ,המעפיל ,העוגן,
מעברות ,משמר השרון ועין החורש.
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המועצה האזורית עמק חפר
ליד מדרשת רופיו מיקוד  40250טל 09-8981666 .פקס09- 8989292.

מנשה דוד
אנו מגישים דוחות כאלה מדי רבעון למשרד הפנים ואנו עושים בקרה מדי
חודש ,חודשיים ,בקוורטט על מנת לראות את המגמות .בעמ'  4יש לנו את
הביצוע המצטבר לתקופה של חצי שנה .אנו מקווים לגמור את התקופה באיזון.

רני אידן

ראש המועצה
רינת זונשיין

מנכ"ל המועצה

החלטות –
נושא
פרוטוקול דיון הנהלה
מס' 18
הצעת תקציב המועצה
לשנת  ,2016כפי
שהוגש להנהלה
מסגרת הצעת תקציב
הפיתוח לשנת 2016
הצעת תקציב הוועדים
המקומיים לשנת 2016

מאושר

החלטה

מאושר
מאושר
מאושר
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