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בנוסף מבקש  .מברך את הנוכחים ומבקש לפתוח את הדיון עמית בן צבי, מנכ"ל : .1

 "החינוך השלם" בבית ספר בן גוריון ובבית ספר קדם עדכון 7להסיר את נושא מס' 

 " מסדר היום.ודיון )ציפיות ומדדים(

 

  שאול, ראשת המועצה: גלית  :דיווחי ראשת המועצה .2
 

נוספו  297 ,מאומתים לקורונה 2,247, בעמק חפר ישנם 06.2.22לתאריך נכון  -קורונה −
ביום חמישי  .ביממה האחרונה. כמחצית מן המאומתים הם תלמידים במערכת החינוך

 טקס הוקרה לצוות המתחקרות בזמן משבר הקורונה. תקייםההאחרון 

במבצע מועצתי רחב  -בצע מועצתי נרחב לחלוקת ערכות אנטיגן למערכת החינוךמ −
בתי הספר היסודיים בעמק  13-גני ילדים ול 81-לן ערכות אנטיג 88,000היקף, חולקו 

והבטיחות, מחלקת את המבצע ערך אגף החינוך בשיתוף יחידת הביטחון, החירום . חפר
התחבורה ופקחי אגף התפעול ואגף ההנדסה, וכן תלמידי בית הספר המשותף בקריית 

ערכות אנטיגן לילדים בגילאי  9000-ות. כהחינוך בן גוריון שסייעו רבות בחלוקת הער
בימים  .חולקו על ידי פיקוד העורף, אגף קהילה וישובים ומנהלות ומנהלי היישובים 0-3

-ות להגיע ממשרד החינוך ערכות האנטיגן עבור תלמידי בתי הספר העלהקרובים צפוי
צד זאת, עובדות סוציאליות של אגף הרווחה במועצה, ומתנדבות של הבתים . ליסודיים

ערכות של משרד הרווחה והביטחון החברתי למשפחות  7,600החמים, חילקו 
 .ולמסגרות רווחה ברחבי העמק

  זיגן העיר עםשל קשרי החוץ פעילות משותפת התקיימה - יום השואה הבינלאומי −
אשר הגב' אביבה בן צבי, מודה לאמא של מנכ"ל המועצה . נוער ובוגרים –בגרמניה

מדובר  גרמנית.השואה בשפה הכילדה בגרמניה בתקופת סיפרה את סיפורה האישי 
 ומיוחד.  אישיכל כך במפגש מרגש בו תלמידים ובוגרים נחשפו לסיפור ה

 
המועצה מתעדת להוציא מסע רשותי לפולין  -ל בתי הספר בעמק לפוליןנסיעה ש −

בעקבות  בעמק. היוזמה באהמוסדות החינוך העל יסודיים לתלמידי שכבות יב' ב
 החלטה של משרד החינוך להוציא מכל ביה"ס אוטובוס אחד בלבד. 

 
הוועדה  דרשהבדיון בנושא בוועדת הפנים של הכנסת,  -התמוטטות המצוקים −

הקמת ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד רוה"מ לבחינת ההתמודדות עם  לבקשתנו
שהוקצו לרשויות ₪ מיליון  60כי מתוך  ,בנוסף דווח בוועדה .הרס המצוק החופי

מיליון  8המקומיות לאורך המצוק החופי כדי לטפל בסכנת התמוטטות המצוק, נוצלו 
זוק המצוק בעמק חפר על ידי המועצה, שניצלה בחי –מתוכם ₪ מיליון  4.2ש"ח בלבד. 

את מלוא הסכום שהועמד לרשותה, ואף דורשת תקציבים נוספים על מנת למגן את 
 כלל המצוק.

 
כי השתנו הסדרי  ,אנו מביאים לידיעתכם -הסדרי חניה חדשים בפארק התעשיות −

לבן תהיה -החנייה בפארק תעשיות עמק חפר, כך שהחנייה ברחובות המסומנים בכחול
. זאת, במסגרת חוק עזר לעמק חפר בנושא "העמדת רכב 13.2.2022-בתשלום החל ב

ברחבי  וחנייתו" במטרה לדאוג ליצירת סדר תנועתי בפארק וחנייה במקומות בטוחים.
דרים ובהם החנייה תמשיך להיות ללא תשלום.  בימים הפארק פזורים חניונים מוס

אלו משלימים בפארק את ביצוע פרויקט "חנייה חכמה" אשר יכלול שילוט אלקטרוני 
והכוונה למספר חניונים מוסדרים בפארק, במטרה לנתב את הרכבים למקומות החנייה 

ם בפארק מתוכננת הרחבת הפרויקט לחניונים נוספי 2022הפנויים בהם. במהלך שנת 
 4בנוסף, תושבי המועצה יכולים ליהנות מהטבת חנייה בפארק, המקנה  התעשיות.

בלבד ₪   50לבן, במחיר מוזל: -שעות חינם בחנייה במקומות חנייה המסומנים בכחול
₪  200מינוי חנייה חודשי בפארק, בסכום של  רכושלשנה. אפשרות נוספת היא ל

 ת שעות. לחודש, המקנה חנייה חינם ללא הגבל
 עם פגישה התקיימה בשבוע שעבר, -גישה עם שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיהפ −

מנכ"לית משרדה הן ועם הכ-אורית פרקשהגב' שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה 
הילה חדד חמלניק, על מנת להציג בפניהן פרויקטים חדשניים בעמק, ולקבל את תמיכת 

 .המשרד בהם
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 :אישור פרוטוקול .3

 .37/22מס'  מציג הצעת החלטה לאישור פרוטוקולעמית בן צבי, מנכ"ל:  −
 : החלטההצעת 

 37/22  המועצה מאשרת פרוטוקול מס' הנהלת −

 אין :יםמתנגד −

 ים: אין נענמ −

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה  −

 

 תב"רים:אישור  .4

  .את טבלת התב"רים הבירומס המציג המועצה: יתגזברסגנית ומ"מ  לירז קופר, −
 הצעת החלטה : 

 דכון תב"ריםע −

 שביל אופניים בית יצחק 5700כביש -870 −
 קידום תב"ע פארק התעשיות  -1021 −
 5710/5720הקמת שתי תחנות אוטובוס והסדרי תנועה בצומת  -1039 −

 סגירת תב"רים −
 ביה"ס קדם שלב ג' -869 −

 5710/5720הקמת שתי תחנות אוטובוס והסדרי תנועה בצומת  -1039 −

 אין. :יםמתנגד −

  .נמענים: אין −

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה  −

 

הארכת תוקף מגבלת הגבייה המפורטת בחוק עזר לעמק חפר )שירותי שמירה(  .5
 ., מציגה: לירז קופר, סגנית ומ"מ גזבר המועצה31.12.22עד לתאריך  2017 –התשע"ז 

חודשים החל תהליך באשר  מספרלפני  המועצה: יתגזברסגנית ומ"מ , לירז קופר −
. שבוע שעבר התקיימה פגישה עם בהתאם לחוק העזר שירותי שמירההגדרת סוג ול

אגרת קיימת בעיה בתעריף אחיד ל ,לטענתו .מנהל אגף בטחון מטעם משרד הפנים
תעריף העסקים צריך להיות לכל יישוב בנפרד לשיטתו,  בעמק חפר. עסקיםשמירה ל

הערכה נוספת עד לסוף  תמבקשמשכך, של אותו יישוב. האגרה ולהיות תואם לתעריף 
 .בנושא זה השנה למציאת פתרון

: חושב שמבקרת המועצה צריכה להיכנס לעובי הקורה אמנון שפיר, בית יצחק −
הוא זה תפיסת האבטחה ביישובים לא אחידה ולא חושב שיישוב  ,בנושא. בנוסף

 . ליישוביםהשמירה  תאגרשצריך להחליט את גובה 

ולכן אגרת השמירה : קיימת תקרה לגבייה חיזקי סיבק, סגן ראשת המועצה −
 ולא לעלות מעבר לתקרה. את האגרה ד יהיישובים יכולים רק להור

 הצעת החלטה: 

הנהלת המועצה מאשרת הארכת תוקף מגבלת הגבייה המפורטת בחוק עזר לעמק  −
 31.12.22עד לתאריך  2017 – חפר )שירותי שמירה( התשע"ז

 אין. :יםמתנגד −

 אין  נמענים: −
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 בפה אחדהצעת ההחלטה התקבלה  −

 

מכרז שירותי חניה, אכיפה  6/2021בע"מ )מכרז  92הגדלת התקשרות עם חברת מלאון  .6
מהיקף ההתקשרות, מציג: עומר   50%ופיקוח רב תכליתי, לרבות וטרינריה(   עד 

 סובול, מנהל אגף תפעול

מציג ומסביר את הגדלת ההתקשרות עם חברת  סובול, מנהל אגף תפעול: עומר −
לתושבי העמק ועובדי הפארק יש  "תו החנייה"מסגרת בעקבות מציין, כי .  92מלאון 

 . 50%עד  עם חברת מלאון צורך להגדיל את ההתקשרות

ומבקש לדעת  כתושב גבעתיים "תו חנייההוציא "היום מציין, כי  :ברי, חופית גדעון −
 המסמכים והתהליך שצריך לעבור מבקש "תו החנייה". מהם

 תשלום ארנונה, ת.ז שוברתהליך הבקשה כולל ברובו  סובול, מנהל אגף תפעול: עומר −
עם מי ששוכר יצטרך להציג הסכם שכירות  ,בנוסף+ספח, רישיון רכב ורישיון בתוקף. 

בעל הנכס ואין מגבלה למספר הרכבים במשפחה, כאשר על כל רכב יונפק תו חנייה 
 אחד. 

מבקשת לדעת על ההיקף הכספי של ההתקשרות, כמה  :פליישר קרוב, חניאל גלדיס −
 משלמים להם וכמה נשלם?

 50%-הלשנה וכולל ₪ אלף  546-משלמים למלאון כ : סובול, מנהל אגף תפעול עומר −
 ₪. אלף  800 -כהמועצה תשלם 

 ?ת מלאוןכמה מי זה הולך לחבר₪  50כל מנוי עולה  גלדיס פליישר קרוב, חניאל: −

כאשר למועצה משולם סכום הגבייה עבור המנוי כולו  : סובול, מנהל אגף תפעול עומר −
 .עובר לחברה₪  15 מתוך הסכום

 ? באשר לדוחות לערער ב אפשרותשהאם יש לתו :ברי, חופית גדעון −

ונמצא בשיקול דעתה של למועצה מוגש ערעור ה .כן: סובול, מנהל אגף תפעול עומר −
החברה עושה שירותים טכניים מציין, כי . ובהתאם להוראות הדין תובעת המועצה

  בלבד.

 
 הצעת החלטה: 

 6/2021בע"מ )מכרז  92הנהלת המועצה מאשרת הגדלת התקשרות עם חברת מלאון  −
מהיקף   50%מכרז שירותי חניה, אכיפה ופיקוח רב תכליתי, לרבות וטרינריה(   עד 

 ההתקשרות

 אין. :יםמתנגד −

 נמענים: אין  −

 בפה אחדהצעת ההחלטה התקבלה  −

 

 ראשת המועצההמרכז לתושב הוותיק עדכון ודיון מציג: יעריב, סגן  .7

 "תיקוהולתושב המרכז פרוייקט "את מסביר ומציג  יעריב, סגן ראשת המועצה: −
נמצאים בשלב  . כעת, אנו"v5משרד אדריכלות שנקרא "לפרויקט ומעדכן שנבחר 

מדובר שבועיים מתחילים מפגשים של צוות ההיגוי.  לאחר הגדרת צוות היגוי ובעודש
מנוהל הפרויקט כולו בשלבים.  תבצעיכאשר הפרויקט ₪ מיליון  20על פרויקט של 

 משרדואצל שר הרווחה ומנכ"לית פגישה  התקיימה. הנדסה של המועצהאגף  תחת
את תפעולו  ותמסור תבנה את הנכס. המועצה ות בנושא הפרויקטהתייעצלשם 

 . "לתושב הוותיק"מרכז תפעיל את אשר לעמותה 
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וועדה ציבורית שדנה הפרויקט הוא חלק מהעבודה של   :שאול, ראשת המועצה גלית −
הגדיר להקים מרכז מתכלל של פעילויות למען התושב קמה מתוך רצון לבנושא ו

 .  הוותיק בעמק

-+ 60"המרחב ליזמות  מציגה בפנינו פרויקט דומה בעיר חיפה :פאר, צוקי יםאהובה  −
 רים למען הקהילה. ליזום ולעשות דבבגיל השלישי " זה מרחב שמאפשר לאנשים 

 

"החינוך השלם" בבית ספר בן גוריון ובבית ספר קדם עדכון ודיון )ציפיות  .8
 ומדדים(, מציג: יעריב, סגן ראשת המועצה

 

  .וסר מסדר היוםנושא הה −

 

 17:40הישיבה ננעלה בשעה: 
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 ריכוז החלטות הנהלת המועצה, מתאריך ה-6.2.22:

 

 החלטה נושא מס'

 37\22מס'  ההנהלהפרוטוקול  המועצה מאשרת הנהלת  37\22מספר  הנהלהאישור פרוטוקול  1

 

 תב"רים  2
  , כדלקמן: תב"ריםפה אחד המועצה מאשרת הנהלת 

 עדכון תב"רים

 שביל אופניים בית יצחק 5700כביש -870

 קידום תב"ע פארק התעשיות  -1021

 5710/5720בצומת הקמת שתי תחנות אוטובוס והסדרי תנועה  -1039

 סגירת תב"רים

 ביה"ס קדם שלב ג' -869

 5710/5720הקמת שתי תחנות אוטובוס והסדרי תנועה בצומת  -1039

 
הארכת תוקף מגבלת הגבייה  3

המפורטת בחוק עזר לעמק חפר 

עד  2017 –)שירותי שמירה( התשע"ז 

 ,31.12.22לתאריך 

הנהלת המועצה מאשרת הארכת תוקף מגבלת הגבייה המפורטת בחוק עזר 
 31.12.22עד לתאריך  2017 –לעמק חפר )שירותי שמירה( התשע"ז 

 

 

 92הגדלת התקשרות עם חברת מלאון  4

מכרז שירותי  6/2021בע"מ )מכרז 

חניה, אכיפה ופיקוח רב תכליתי, 

מהיקף   50%לרבות וטרינריה(   עד 

 ההתקשרות

 בע"מ 92הנהלת המועצה מאשרת הגדלת התקשרות עם חברת מלאון   
מכרז שירותי חניה, אכיפה ופיקוח רב תכליתי, לרבות  6/2021)מכרז 

 מהיקף ההתקשרות  50%וטרינריה(   עד 

 

 

 


