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לשכת מנכ"ל המועצה
עמית בן צבי ,מנכ"ל המועצה  :מבקש לפתוח את הדיון.

 .1דיווחי ראשת המועצה ,ד"ר גלית שאול :
-

תחבורה  -קידום תוכניות תחבורה לשנת .2020

-

שאטלים -מדובר במערך חינם למשך חצי שנה לארבעה אזורים בעמק .במהלך
התקופה הנ"ל במידה ויהיה ביקוש לשאטלים הם יהפכו לחלק מהתחבורה
הציבורית של העמק.

-

מעגל תנועה בצומת הארנבות  -דיווח

-

הרחבת בת חפר – החל שיווק מגרשים לרבות בנייה רוויה.

-

מרוץ עמק חפר  -דיווח

-

תרגיל פיקוד העורף – לפני כשבועיים התקיים מוצלח תרגיל במועצה.

-

חידוש ביקורי מטה ביישובים -המטרה להגיע לכל יישוב אחת לשנה.

-

עגלת אבלים לתושבי העמק במימון המועצה  -שרות חינם ,שניתן לתושבים
בשיתוף פעולה עם המועצה הדתית .המעוניינים ידרשו לשלם רק בעבור
ההקמה.

עמית בן צבי ,מנכ"ל המועצה :מבקש להביע צער ומשתתף בצערו של חבר ההנהלה
מליאה חנן אדרי מאחיטוב על מות אביו .

 .2אישור פרוטוקול:
הצעת החלטה:

הנהלת המועצה מאשרת פרוטוקול מס' .10/19
מתנגדים :אין
נמענים :אין
הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 .3עקרונות תקציב המועצה והישובים לשנת התקציב :2020
ד"ר גלית שאול ,ראשת המועצה  :מסבירה את עקרונות תקציב המועצה
והיישובים לשנת  .2020מציינת ,כי בשל המצב הכלכלי שנוצר במועצה ולאחר בדיקה
של יועצים הומלץ להתמקד בנושאים בעלי פוטנציאל הכנסות לקופת המועצה תוך
הקטנת גירעון .במועצה התבצעו תהליכי חיסכון והתייעלות ללא פגיעה בשרות
הציבורי .הדרך לצמצום הגירעון היא מהגדלת הכנסות למועצה .מתייחסת לחוברת
"סיכום שנת ."2019
בטחון
חיזקי סיבק ,סגן ראשת המועצה ומ"מ :מסביר את יעדי הביטחון לשנת 2020
לדוגמא הרחבת מוקד המועצה.
נטע אריאלי ,עוגן :מבקש לדעת על נושא הממ"ד ?
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לשכת מנכ"ל המועצה
חיזקי סיבק ,סגן ראשת המועצה ומ"מ :תקופת המקלטים הגיע לסיומה .כיום
גובש בתוך אגף הנדסה בניית ממ"ד ירוק עד  20מטר תוך חודשיים וזאת ללא
התערבות המנהל .
יואב בר סלע  ,בחן :מבקש לדעת על עידוד מתנדבים.
חיזקי סיבק ,סגן ראשת המועצה ומ"מ :מסביר ,כי הנושאים הללו הינם יעדי 2020
בתחום הביטחון .ישנם יעדים נוספים ,שלא נמנו פה מאחר ונתבקשתי להציג שלושה
נושאים מכל היעדים בתחום זה .
חינוך
יעריב יערי ,סגן ראשת המועצה :מסביר את יעדי החינוך לשנת  .2020מציג חלק
קטן מיעדי החינוך ,לדוגמא בתי ספר חדשים תוך יכולת התאמה לילדים .בנוסף
חידוש בתי הספר הקיימים בעמק.
מציין ,כי בוועדת גמישות –  95%מהבקשות נענו בחיוב.
בנושא ההסעות ,התקציב הקודם והתקציב כיום כולל עלות בסך של שמונה עשרה
מיליון  ₪מעבר להקצבה של משרד החינוך.
מגדיש ,כי לפי התחזית הדמוגרפית בעמק חפר נצטרך עוד חטיבות ביניים .
אמיר שילה ,גח"א :דיברת על תיקונים קוסמטיים בבתי הספר הישנים ?
יעריב יערי ,סגן ראשת המועצה :מציין ,לגבי כמה בתי ספר באזור ,איך עובדים
והשינויים.
הנדסה
חיזקי סיבק ,סגן ראשת המועצה ומ"מ :מציין ,כי המועצה גייסה סגנית מהנדס,
על מנת ,בין היתר ,לשפר את השירות ולקדם פרויקטים באגף ההנדסה.
רווחה
עמית בן צבי ,מנכ"ל המועצה :יש לנו הרחבת השירותים הפרטניים והקהילתיים
תוך חלופות שונות בתשלום מינורי.
יישובים וקהילה
עמית בן צבי ,מנכ"ל המועצה :גובשה תוכנית בתחום מערכת יחסי מועצה-וועדים
בשלטון הדו רובדי.
ד"ר גלית שאול ,ראשת המועצה  :מציינת את גיבושה של תוכנית אסטרטגית חדשה
לנוער.
גזברות
מנשה דוד  ,גזבר המועצה :ניהול ובקרה מיטביים על התקציב הרגיל .בנוסף,
הסדרת התקציב הבלתי רגיל – תקציב פיתוח ובקרת תב"רים .
עו"ד גלדיס ,חניאל :מבקשת לקבל הסבר על ארבעת הנושאים האחרונים בחוברת
"יעדי שנת ."2020
מנשה דוד ,גזבר המועצה :יש לנו מימון מלא של הרחבת מחסני ייכון .בנוסף ,יש
תקציב לקירוי מגרשי החניה בפארק .
בריאות
עמית בן צבי ,מנכ"ל המועצה :קיימת וועדת בריאות בריכוזה של גלוריה .תוכנית
העבודה כוללת אף הדרכות שונות במוסדות החינוך .
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לשכת מנכ"ל המועצה
מחלקת איכות סביבה ,קיימות ותברואה
חיזקי סיבק ,סגן ראשת המועצה ומ"מ :מסביר על ממשק איכות סביבה ותברואה.
נשוא שדה תעופה חדרה מזרח  -אנחנו חלק מהאבק הצורך הרבה מאוד זמן
ומשאבים כספיים של המועצה.
משרה של רכז קיימות  -תאויש .
מציין ,כי בנייה ירוקה היא תקן מחייב .
נחל אלכסנדר  -יש לנו תוכניות פיתוח רבות לנחל זה (מים ,הפקת לקחים ,גיוס
כספים).
קמינים -נצא עם שורה של הנחיות לגבי חוק עזר קמינים .חוק זה לא יצא לפועל
בחורף זה ,אך יינתן מענה תוך הוראות עם יעוץ של הנדסת המועצה.
רכש
עמית בן צבי ,מנכ"ל המועצה :כיום קיים קושי רב מול היישובים .בשנה זו יושקעו
משאבים להתמקצעות ומתן מענה טוב יותר ליישובים.
משאבי אנוש
עמית בן צבי ,מנכ"ל :מסביר אודות "טקס העובד המצטיין" לעידוד עובדי המועצה
למצוינות וכן לגיבוש עובדים.
כלכלית עמק חפר
אלון הימן ,מנכ"ל החכ"ל  :מסביר על הרחבת פארק התעשיות ,אחד התפקידים
המרכזיים של החכ"ל הוא להגדיל הכנסות המועצה .פרויקטים מתוכננים :בית
הראשונים ,הקמת מרכז יזמות לנשות עסקים בביתן אהרון ,שיפוץ והתאמת
המבנה.
תיירות כפרית
חיזקי סיבק ,סגן ראשת המועצה ומ"מ :הוספנו יועץ תיירות לבניית תוכנית אב.

 .4הצעת תקציב המועצה לשנת :2020
מנשה דוד ,גזבר המועצה  :מסביר ,מציג ומפרט את תקציב המועצה לשנת .2020
הצעת החלטה:

הנהלת המועצה מאשרת את הצעת תקציב המועצה לשנת . 2020
מתנגדים :אין.
נמענים :אין.

הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד .

 .5הצעת תקציב הפיתוח לשנת :2020
מנשה :מסביר ,מציג ומפרט את עדכון תקציב פיתוח לשנת .2020
הצעת החלטה:

הנהלת המועצה מאשרת את הצעת תקציב הפיתוח לשנת . 2020
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לשכת מנכ"ל המועצה
מתנגדים :אין.
נמענים :אין.

הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד .

 .6הצעת תקציבי יישוביי המועצה לשנת :2020
מנשה דוד ,גזבר המועצה :מציג ומסביר את עדכון תקציב יישובי המועצה לשנת
.2020

הצעת החלטה:
הנהלת המועצה מאשרת את הצעת תקציבי יישובי המועצה לשנת  2020בהתאם לרשימת
היישובים שהוצגה בהנהלת המועצה .
מתנגדים :אין.
נמענים :אין.

הצעת ההחלטה אושרה בפה אחד .

הישיבה ננעלה בשעה.18:48 :
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לשכת מנכ"ל המועצה

ריכוז החלטות הנהלת המועצה ,מתאריך ה:8.12.19 -

מס'

נושא

1

אישור פרוטוקול הנהלה מספר 10/19

2

הצעת תקציב המועצה לשנת 2020

3

הצעת תקציב פיתוח לשנת 2020

4

הצעת תקציבי יישובי המועצה לשנת
2020

החלטה
הנהלת המועצה מאשרת פרוטוקול ההנהלה מס' .10/2019

הנהלת המועצה מאשרת פה אחד את הצעת תקציב המועצה לשנת 2020

הנהלת המועצה מאשרת פה אחד את הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2020

הנהלת המועצה מאשרת את הצעת תקציבי יישובי המועצה לשנת 2020
בהתאם לרשימת היישובים שהוצגה בהנהלת המועצה .

_______________________
ד"ר גלית שאול ,ראשת המועצה

________________________
עו"ד עמית בן צבי  ,מנכ"ל המועצה
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