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פרוטוקול דיון מליאה מס' 21
מתאריך 29/12/15
השתתפו :אידן רני – ראש המועצה
שלם אלדד – סגן ומ"מ ראש המועצה
 (1ארי יוני (2 .בארי מוטי (3 .בכרטן יוסי (4 .בכרך גלעד (5 .בליך יוסי(6 .
בן דוד אברהם (7 .ברונשטיין דותן (8 .ברי גדעון (9 .גור יורם (10 .גיסיס
יואב (11 .גרטלר יוסי (12 .דביר שרון (13 .הייפלר נחי (14 .וייסמן ירמי.
 (15חייקין עמוס (16 .טביב ראובן (17 .טודר מאיר (18 .יפין עזריאל(19 .
כהן אבנר (20 .כהן עפר (21 .לוי שמעון (22 .מדליה הדס (23 .מרגלית
איתי (24 .נאהרי אורי (25 .סיבק חזקי (26 .עוזון אייל (27 .פז רון(28 .
פלוטקין גיל (29 .פליישר קרוב גלדיס (30 .קומפל ירון (31 .קידר רעיה(32 .
רבינוביץ מאיר (33 .רגב בתיה.
התנצלו (1 :אוריון ארז (2 .וייס סתיו (3 .מסורי טוביה (4 .מקורי שאול.
לא השתתפו (1 :אזוט פרוספר (2 .גייר דורון (3 .דניאל חזי (4 .הרמן משה.
 (5ויצלבסקי גיא (6 .זימבריס יהודה (7 .מסילתי נצח.
בנוכחות :רינת זונשיין – מנכ"ל המועצה
מנשה דוד – גזבר המועצה
נס ויסמן עידית – מבקרת המועצה
ענבל דרור היימן – סגנית גזבר
יובל גטהון – ע .מנכ"ל

סדר יום –
 .1דיווחי ראש המועצה.
.2אישור פרוטוקול מליאה מס' 20
 .3אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2016
 .4אישור מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2016
 .5אישור תקציב הוועדים המקומיים לשנת 2016
 .6אישור משיכות יתר לשנת 2016
 .7הצעת תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2016
 .8הצגת המחלקה הוטרינרית.
 .9בקשה לעדכון מורשי חתימה ביה"ס אביחיל.
 .10עדכון אגרת שמירה בישובים ,אחיטוב ,בית יצחק ויד חנה
 .11תב"רים
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 .1.1החלטת בג"צ בעניין תוכנית הגז
אני מאוד שמח שבג"צ קיבל את עמדת המועצה בעיקר ב 2-נקודות .האחת
שיש לנקות את הגז בים והשנייה שהיזם יהיה חייב להביא את התוכנית
המפורטת לאישור המועצה הארצית .בג"צ הורה למועצה הארצית לתקן את
התכוניות בהתאם תוך  18חודשים.
 .1.2כנס רשויות חוצות גבולות פאנל בנושא "עתיד בפסולת בישראל"
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.
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 .1.3דיון בועדת הפנים של הכנסת בנוגע לחופי רחצה
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 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.
 .1.4הרחבת בת חפר
הגעתי להבנות עם ראש קבינט הדיור ,אביגדור יצחקי ,לגבי תמהיל המגורים
בהרחבת בת חפר 800 .דירות רגילות 200 ,לצעירים להשכרה ו 200-לדיור
מוגן .הדברים מתואמים עם הנהגת היישוב.
 .1.5בחירת מ"מ למנכ"ל לחכ"ל
בחרנו מ"מ 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 כ80-
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 .1/1/16
 .1.6אירוע של שולחנות עגולים
ביום שישי האחרון קיימנו שולחנות עגולים בבית העם המחודש בכפר חיים .אני
מודה לכל מי שפעל וסייע לקיום האירוע .זו היתה הזדמנות לשתף את תושבי
עמק חפר והנהגות היישובים בחשיבה על מיתוג עמק חפר לשנים הבאות.
 .1.7שיתופי פעולה בין המועצה ,מועצה מקומית זמר וגבעת חביבה
חתמנו על אמנה לשיתוף פעולה קהילתי ,תרבותי ,ספורטיבי וכלכלי עם השכנים
שלנו שהיו חלק מעמק חפר בעבר.
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 .1.8תוכניות עבודה מיושמות תקציב
תוכניות עבודה מקושרות תקציב מיושמות כרגע בחמש מחלקות .בשנת 2016
יתווספו עוד חמש מחלקות ובסוף  2017כולם יעברו לתוכנית עבודה מקושרת
תקציב .זה יוצג בפני ההנהלה בשנה הבאה.
 .1.9הקמת בית ספר "נוף חפר"
ועדת ההיגוי שהוקמה למטרה הזו החליטה להמליץ על הקמת בית הספר.
נפגשנו עם נציגי משרד החינוך אשר קיבלו את ההמלצה שלנו להקמת בית
הספר .אנו מכינים את ההסכמים ואת המהלכים להקמת בית הספר בפועל.
 .1.10איחולים ליובל גטהון
אני מאחל מזל טוב ליובל גטהון לרגל נישואיו.
 .2דיווחי סגן ומ"מ ראש המועצה
 .2.1כנס חקלאים
אלדד שלם
ביום  21/12התקיים פה כנס חקלאי גדול ונותנו 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 .רצינו להסביר על הנושא והיינו מוכנים לארח אותם בשמחה.
אגב כך נפתח צוהר לחקלאים על דברים שאנו עושים בתחום החקלאות .הצגנו
גם תעשיה אזורית ושיתוף פעולה בין המועצות.
 .3אישור פרוטוקול מליאה מס' 20
רינת זונשיין
האם יש הערות לפרוטוקול מליאה מס'  –?20אין הערות.
החלטה:
פרוטוקול דיון מליאה מס'  -20מאושר
 .4אישור הצעת 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
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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
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.
איתי מרגלית
למה המועצה לא שומרת את המשרות החסרות בוועדה המקומית?

הבית שלך בעמק :לחץ כאן לכניסה לאתר עמק חפר

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

רני אידן
אנו נמצאים בהליך של מיון של עובדים חדשים ואנחנו נתקצב את המשרות ככל
שיידרש.
רון פז
למה יש הקטנה של תקציב הביטחון?
מנשה דוד
אין הקטנה של התקציב .השינוי שאתה רואה בתקציב נובע מתשלומי אגרת
השמירה.
שרון דביר
האם כל תקציב הרווחה מיועד להסעות של ילדים עם צרכים מיוחדים?
רינת זונשיין
לא .רק חלק קטן מהתקציב מיועד להסעות.
החלטה:
הצעת תקציב המועצה לשנת  ,2016כפי שהוגש למליאה – 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
החלטה:
מסגרת הצעת תקציב הפיתוח לשנת  – 2016מאושר
 .6אישור משיכות יתר לשנת 2016
מנשה דוד
כבכל שנה אנו מבקשים את אישורכם למשיכות יתר בהתאם לכללים של משרד
הפנים במסגרת התקציב לשנת  2016בהיקף של  16מיליון  .₪לפי הפירוט
הבא :בנק הפועלים –  7.5מיליון  ,₪בנק לאומי –  7.5מיליון  ₪ובנק דקסיה
מיליון  .₪מדובר על מסגרת של אישור ולא על משיכות בפועל.
החלטה:
מסגרת משיכות יתר לשנת  2016בהתאם לפירוט הבא :בנק הפועלים –
 7.5מיליון  ,₪בנק לאומי –  7.5מיליון  ₪ובנק דקסיה מיליון  - ₪מאושר
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 .7הצעת תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2016
מנשה דוד
כל תקציבי הישובים לשנת  2016מוצגים כאן.
במרוכזים לכל אחד יש צו מיסים שונה ובקיבוצים זה שונה.
החלטה:
הצעת תקציבי הוועדים המקומיים לשנת  ,2016כפי שהוגשו למליאה –
מאושרים.
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.
 .8עדכון מורשי חתימה בביה"ס אביחיל
מנשה דוד
אנו מבקשים את רשימת מורשי החתימה בביה"ס אביחיל בבנק הפועלים סניף
כפר יונה סניף מס'  675וזאת בעקבות חילופים בתפקיד מנהלנית ביה"ס .אנו
מבקשים להוריד מהרשימה את אורית ארז ת.ז 028719227 .ובמקומה למנות
את סנדרה יערי ת.ז.062489844 .
החלטה:
מאושרת הסרת גב' אורית ארז ת.ז 028719227 .מרשימת מורשי החתימה
של ביה"ס אביחיל בבנק הפועלים סניף כפר יונה מס'  675ובמקומה למנות
את גב' סנדרה יערי ת.ז062489844 .
 .9הצגת המחלקה הוטרינרית
ד"ר אודי לבל
הציג את המחלקה הוטרינרית ,כ"א שבה ,פעולותיה ודרכי עבודתה.
 .10עדכון אגרת שמירה בישובים בית יצחק ,אחיטוב ויד חנה
מנשה דוד
אנו מבקשים לעדכן את אגרת השמירה בישובים בית יצחק ,אחיטוב ויד חנה.
הנושאים מסוכמים עם הוועדים המקומיים.
בישוב בית יצחק אנו מבקשים לעדכן את הסכומים כך שהתעריף החודשי
למגורים יעמוד על סך של  ₪ 59ולעסקים יעמוד על סך של .₪ 137
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בישוב אחיטוב אנו מבקשים לעדכן את הסכומים כך שהתעריף החודשי
למגורים יהיה  ₪ 58.9והתעריף לעסקים יהיה בסך של .₪ 137.235
בישוב יד חנה אנו מבקשים לעדכן את הסכומים כך שהתעריף החודשי למגורים
יהיה בסך של  102.58ולעסקים התעריף יהיה בסך של .₪ 239.02
החלטה:
מאושר עדכון אגרת השמירה בישובים ,בית יצחק ,אחיטוב ויד חנה בהתאם
להוראות חוק עזר לעמק חפר )שירותי שמירה( תשנ"ה 1995-בהתאם
לפירוט הבא:
בישוב בית יצחק התעריף החודשי למגורים יעמוד על סך של ₪ 59
ולעסקים יעמוד על סך של .₪ 137
בישוב אחיטוב התעריף החודשי למגורים יהיה  ₪ 58.9והתעריף לעסקים
יהיה בסך של .₪ 137.235
בישוב יד חנה התעריף החודשי למגורים יהיה בסך של  102.58ולעסקים
התעריף יהיה בסך של .₪ 239.02
 .11תב"רים
מנשה דוד
הציג את התב"רים.
ראה נא בדף נפרד.
החלטה:
תב"רים  -מעודכנים

רני אידן

ראש המועצה
רינת זונשיין

מנכ"ל המועצה
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החלטות –
החלטה
מאושר
מאושר

נושא
פרוטוקול מליאה מס' 20
הצעת תקציב המועצה לשנת
 ,2016כפי שהוגש למליאה
מאושר
מסגרת הצעת תקציב הפיתוח
לשנת 2016
אישור משיכות יתר לשנת  2016מאושר
בנק הפועלים –  7.5מיליון ,₪
בנק לאומי –  7.5מיליון  ₪ובנק
דקסיה מיליון ₪
מאושר
הצעת תקציבי הוועדים
המקומיים לשנת  ,2016כפי
שהוגשו למליאה 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.
עדכון מורשי החתימה בביה"ס
אביחיל

מאושרת הסרת גב' אורית ארז
ת.ז 028719227 .מרשימת
מורשי החתימה של ביה"ס
אביחיל בבנק הפועלים סניף
כפר יונה מס'  675ובמקומה
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נושא

החלטה
למנות את גב' סנדרה יערי ת.ז.
062489844

עדכון אגרת השמירה בישובים
בית יצחק ,אחיטוב ויד חנה

מאושר עדכון אגרת השמירה
בישובים ,בית יצחק ,אחיטוב ויד
חנה בהתאם להוראות חוק עזר
לעמק חפר )שירותי שמירה(
תשנ"ה 1995-בהתאם לפירוט
הבא :בישוב בית יצחק התעריף
החודשי למגורים יעמוד על סך
של  ₪ 59ולעסקים יעמוד על סך
של .₪ 137
בישוב אחיטוב התעריף החודשי
למגורים יהיה  ₪ 58.9והתעריף
לעסקים יהיה בסך של 137.235
.₪
בישוב יד חנה התעריף החודשי
למגורים יהיה בסך של 102.58
ולעסקים התעריף יהיה בסך של
.₪ 239.02

תב"רים:
 - 811הסדרת מפרצי עצירה
לתח"צ אחיטוב והמעפיל
 - 812הסדרת  2מפרצי עצירה
אמץ וגן יאשיה
 - 734תכנון אלטרנטיבי
לתשתיות גז
 - 778תכנון מעגל תנועה בין
חיבת ציון וחרב לאת
 – 780מוקד רואה
 - 813רכישת  2רכבי ביטחון

מאושרים
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