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 33ס' מ מליאהפרוטוקול דיון 
 4.4.17מתאריך 
 

 שמות משתתפים
זקי סיבק, הדס מדליה, יוסי בכרטן, נצח מסילתי, שמוליק איס, מוטי בארי, ח השתתפו

אברהם בן דוד, שאול מקורי, עמוס חייקין, שמעון לוי, רעיה קידר, גיא 
ויצלבסקי, דורון גייר, טוביה מסורי, דותן בורנשטיין, יוסי בליך, ארז אוריון, 
מאיר רבינוביץ, יוסף גרטלר, מאיר טודר, סתיו וייס, גדעון ברי, גיל פלוטקין, 
גלדיס פליישר קרוב, אורי נאהרי, ישי שוסטר, עפר כהן, שרון דביר, בתיה רגב, 

 נחי הייפלר, פסח פורצלן, ירון קומפל.רון פז, יהודה זימבריס, פרופסור אזוט, 
 ירמי ויסמן, אבנר כהן, חזי דניאל. התנצלו

 עזריאל יפין, יואב גיסיס, משה הרמן, איתי מרגלית. לא השתתפו
 ראש המועצה -רני אידן בנוכחות

 סגן ומ"מ ראש המועצה -אלדד שלם
 מנכ"ל המועצה -רינת זונשיין

 מנכ"ל החכ"ל -אלון הימן
 גזבר המועצה -מנשה דוד

 מבקרת המועצה -ד"ר עידית נס
 נציג הישוב אמץ הממתין -דורון נשרי

 מנהל מרחב שרון רט"ג -עמי לזר
 ע. ראש המועצה -שירי אהרוני ולרשטיין

 ע. מנכ"ל המועצה -טליה טרייבר אהרונסון

 
 

  –סדר יום 

 ווחי ראש המועצה.די .1

 .32אישור פרוטוקול מליאה מספר  .2

 בכל הקשור לנחל אלכסנדר. הצגת פעילות הרט"ג .3

 אישור ניהול מו"מ לרכש ואספקת ציוד טכני. .4

 תב"רים. .5
 

 דיווחי ראש המועצה: .1
 רני אידן:

יש מספר חלופות להקמת שדה  -מטה המאבק נגד הקמת שדה תעופה .1
 8-חלופות והמספר גדל לאחרונה ל 3התעופה של הרצליה. אנחנו ידענו על 

חלופות ואז  3נוהג בחוסר שקיפות: התכוננו על  חלופות. לצערי הוות"ל
שבוע לפני הקונגרס אמרו לנו להתכונן על חלופה אחרת. הכנו וביקשנו עוד 
זמן. קיבלנו, הופענו ואז הם אמרו שנזכרו בעוד חלופה שלא גילו לנו. כך 
זה מתגלגל. לאחרונה יצרנו שיתוף פעולה עם כפר יונה בנושא. אנחנו 

האדם הנדרש ואת המומחים שאנו זקוקים להם. הגשנו  גייסנו את כל כוח
את ההתנגדויות הדרושות ונמשיך לנהל את המאבק. עפר כהן שעמד בראש 
מטה המאבק מטעם התושבים ביקש מסיבותיו שלו לפרוש מהתפקיד אך 
נשאר במטה המאבק. הטלנו את המשימה על עו"ד חגי אשלגי מכפר 

בכוחות משותפים נצליח להסית את מונאש שיחליף את עופר. אני מקווה ש
 רוע הגזירה.
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וסוגיית  2בעודנו מתמודדים סוגיית כביש  -מאבק בהקמת תחנת הכח .2
. בלי להודיע התפרסמה ביום ראשון האחרון הודעת ממשלה 9כביש 

שבמסגרת המאמץ לעבות את תחנות הכוח במדינה ולהקים תחנות כח 
הם אתר הנמצא מדרום שאינן בבעלות חברת חשמל נבדקים אתרים וביני

האם הוא יודע על זה והוא טוען שלא ליד חנה. בדקתי עם מזכיר האגודה 
ושאף אחד לא דיבר איתו על כך וגם איתו וגם איתנו לא דיברו על כך. אז 
יש לנו משימה נוספת. התחלנו להתנגד למהלך רק חבל שזה מבזבז לנו 

לא ישבה עליה  הרבה כסף ומשאבי זמן. ויש עוד את מערכת הגז שעוד
 הדיו.

תכניות גדולות ועמוסות שחלות בעמק חפר: אחת שהולכת  -תכנית תמ"ל .3
בקרוב להפקדה זאת תכנית בת חפר שם אנו עושים מאמצים למקצה 
שיפורים ויהיה מקצה נוסף סביב תקופת ההפקדה ממש. הולכים לבנות 

שהולכות למתן תוקף, מדרום לשושנת  יחידות דיור. תוכניות 1,200 -שם כ
יחידות דיור ותכנית גדולה על אדמות חבצלת,  1,000 -העמקים של כ

יחידות דיור. אנחנו בתוכנית הזאת רוצים לנסות, ויש  4,000-תכניות של כ
הסכמות ראשוניות, ולעבות את שלושת היישובים הקטנים חבצלת, 

יבה. מבחינתנו אנחנו לא שושנת העמקים וצוקי ים כדי ליצור קהילה יצ
מסכימים למספר היחידות הגדול. כרגע התכנית בבדיקה של היתכנות 

 תחבורתית ולאחר מכן יתחדש הדיון.

על פי המכתב שקיבלנו  -ממשרד הפנים 2017וג כרשות יציבה בשנת וסי .4
ממשרד הפנים אנחנו מקבלים סיווג של רשות יציבה ולכן נזכה בהקלות 

. לשאלתכם, את מענק האיזון 2017הרשות בשנת בדיווחים על פעילות 
 11 -מצמצמים לנו בכל פעם קצת, השנה קיבלנו מיליון וקצת לעומת כ

 שקיבלנו לפני שמונה שנים.₪ מיליון 

בשונה ממה שהודעתי בעבר, הייתה  -סבסוד מחיר המנוי לחוף בית ינאי .5
ת חופי אי הבנה בינינו לבין הרט"ג. המועצה החליטה שברוח הועדה לבדיק

את הכניסה במנוי לחוף הרחצה של בית ₪  130-הרחצה המועצה תסבסד ב
₪  380מסבסדים רט"ג  )הנחה על כמות(. בסך הכל במקום ₪  60ינאי. 

מדובר על מנוי בחצי מחיר. אני חושב ₪  190לשנה  תושבי העמק ישלמו 
שזה מחיר שווה לכל נפש. לגבי שני החופים האחרים, בחוף מכמורת שליש 
ממגרש החניה חינמי ובחוף נעורים באמצע שבוע לא גובים כסף ובסופ"ש 
גובים אבל אנחנו ננהל מו"מ עם הזכיין לראות לאן ניתן להגיע איתו 
להסכם ואולי גם שם נצטרך להשתתף במשהו כדי להגיע להבנות הדומות 

 להנחה בחוף בית ינאי.

מהשטח,  אנחנו שומעים את הקולות -פיילוט בתחום חדש בחוף חפר .6
שבדומה למה שקורה בקיבוצים ובחלק מהמושבים ובבת חפר יש בקשה 

, לפני גן טרום טרום חובה. אנחנו 3למעונות יום מגיל חצי שנה עד גיל 
פותחים מעון אחד כזה בחוף חפר באחריות השלוחה של המרכז הקהילתי 

ה, ילדים, אנחנו נלמד ויחד עם ז 30 -בחוף חפר. אני מניח שהמעון ימנה כ
אנחנו מקימים ועדת היגוי שתבדוק את הנושא כפיילוט וגם במובן הרחב 

שאם נראה שזה דבר שיש לו ביקוש והוא אפשרי מבחינתנו אנחנו ויתכן 
נקים מחלקה לפיקוח  והדרכה על המעונות. לשאלתך, יוקם מעון אחד 
בכפר ויתקין, הם העמידו לטובת זה מבנה של גן לשעבר שמשמש כרגע 
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טי וזה יעבור לרשות השלוחה של המרכז הקהילתי. יש כאלה כמעון פר
מעונות היום בבת חפר ובקיבוצים, אחד באחיטוב. היו בעבר הרבה 

 מעונות. והם נסגרו מחוסר כדאיות.

פתחנו באופן רשמי את אגמון עמק חפר.  27.3.17ביום  -פתיחת אגמון חפר .7
דונם. למערכת  300 -מקום מדהים ביופיו המשתרע על פני קרוב ל

–האקולוגית של האגמון, ייקח עוד זמן להשתקם, משהו כמו שנתיים 
שלוש אבל יש כבר היום חיות מים ובר. למעשה הקמנו לתחייה על פיסת 

אחוז מאדמות העמק בצורה  35בר קרקע קטנה את הביצה שהיוותה בע
 מוסדרת.

בשעות  15.4.17ביום  -הפנינג התנגדות להקמת שדה תעופה בעמק חפר .8
יתקיים באגמון עמק חפר הפנינג  התנגדות להקמת שדה  10:00-14:00

תעופה ואני מזמין אתכם לקחת חלק. יהיה יפה ומעניין, בואו עם 
 ך במחאה.המשפחות. זאת הזדמנות לראות את המקום ולתמו

התחלנו תהליך של התחדשות בחינוך, אנחנו מתחילים  -התחדשות בחינוך .9
עם בתי הספר היסודיים. תהליך ארוך ומורכב שמשתתפים בו מומחים 
מסוגים שונים וכן, אנשי חינוך, הורים, ועדי הורים ואנשי קהילה. קיימנו 
שיח בפייסבוק ובקבוצות מיקוד ולאחרונה גם שולחנות עגולים 

החורש בשילוב הרצאתו המרתקת של איש בעין  140-תתפות של כבהש
יורם הרפז שמעתה יהיה המלווה האקדמי שלנו. אני מקווה שנוכל לראות 

 בשנים הקרובות אמירה חדשה במערכת החינוך.

 
 דיווחי סגן ומ"מ ראש המועצה.

 אלדד שלם:
כל שנה הרמה עולה וגם מספר המשתתפים. השנה בזכות  -צעדת חפר •

 השותפות עם זמר והנוף זכינו לצעדה שהייתה מיוחדת.

 
 מתקיימת הרמת כוסית לכבוד חג הפסח.

 
 .32אישור פרוטוקול מליאה מספר  .2

 
 6שורה  4? אנחנו מבקשים שבעמ' 32רינת זונשיין:  האם יש הערות לפרוטוקול מס' 

 191יירשם עח/  91במקום עח/ 15ושורה 
 

 החלטה:
 מאושר. 32פרוטוקול מליאה מס' 

 
רינת זונשיין: אנחנו מורידים מסדר היום את אישור של איל קוגל לדירקטור בחברה 

 הכלכלית הנושא יובא לאישור במליאה הבאה.
 

 הצגת פעילות הרט"ג בכל הקשור לנחל אלכסנדר. .3
 עמי לזר מציג את פעילות הרט"ג.
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 מוטי בארי: איזה פתרונות יש לתנים?
 

ם ל האהבה לטבע. זה מפגע גדול לחקלאים. התניעפר כהן: לנו החקלאים, עם כ
טורפים עגלים שרק נולדו. התנים טורפים עגלים שרק נולדו. התנים התרבו בצורה 
כזאת שמקורות המזון שלהם בטבע הולכים ומצטמצמים. הם מתקרבים יותר ויותר 
לבתים. אני חושב שמגוון החיות בטבע. בגלל התנים השתנה בצורה מהותית. רט"ג 

 יכים לתת על זה את הדעת וטיפול יותר רציני.צר
 

אלדד שלם: בהמשך למוטי ועופר, אני רוצה לומר שיש לאורך הזמן התסכול של 
החקלאיים ושלנו מהאופן שבו הרשות רואה את צרכי החקלאים או צרכי הטבע שהן 
לא במונופול של רט"ג. יש בעיה באופן שהרט"ג תופס את הצרכים. הפרשנות לחוק 

אופן שבו מאפשרים פתרונות היא בעייתית. הנוקשות והדבקות הופכת להיות או ה
בלתי אפשרית ובסוף זה מתבטא בכך שהתופעות שעפר ומוטי הציגו יש פגיעה בצרכי 

 האנשים שחיים כאן ובמגוון הביולוגי.
 

עמי לזר: אתם צודקים. זאת תופעה שמלווה אותנו אנחנו בדיונים בלתי פוסקים 
בנושא. דיונים מקצועיים ומחקרים. זה לא רק בתנים, יש גם חזירים, עורבים ועוד. 
הבעיה שלנו היא בני האדם והזבל שמשאירים בחוץ, זה מה שמייצר להם את המזון. 

אין לזה פתרון. כל עוד מקור המזון נמצא אסור לירות בתנים. כל עוד יש לתנים מזון 
לדאוג לשטחים יהיו תנים. ביחד עם משרד החקלאות מזה כעשור אנחנו מנסים 

הפתוחים מבחינת סניטציה בכדי לטפל בתנים, בחזירים וכו'. יש לנו משרד האוצר 
והחקלאות אנחנו מנסים לקדם פתרונות במקור. כך עשו בעולם, כך גילינו בהרי 

עלה מחצי האוכלוסייה נעלמה. הפסקת מקורות המזון הפסיקה להעלמת יהודה שלמ
 האוכלוסייה בחצי.

 
שיש כל מיני חיות. אבל הן כולן חיות צמחוניות. תן היא  רני אידן: אני מסכים איתך

חיה טורפת. אנחנו צריכים להתייחס לחיה הזאת בצורה שונה לחלוטין. בעיה נוספת 
היא שאם יש התפרצות כלבת זאת ממש סכנה בציבור. זה לא דומה לבעיה החמורה 

ינוי חקיקה. עם העורבים או החזירים. עליכם למצוא מה כן אפשר ומותר ולהביא לש
 גם לטפל במקורות המזון אבל זה רק חלק מהפתרון.

 
 עמי לזר: אעביר את המסר למקבלי ההחלטות.

 
 גיא ויצלבסקי: איזה יוזמות יש בנחל שכם? ניקוי האזור ומה שמגיע מהשטחים.

 
עמי לזר: אין לנו שם חלק. אנחנו מתעסקים בגנים לאומיים ושמורות טבע. יושבים 

 יושבים ולוחצים על פתרונות שהמדינה מציעה.עם רשות המים ו
 

מאיר טודר: לפעמים, אני אומר מתוך כאב, מנצלים אתכם לנגח פיתוח. הגן ליד 
 אביחיל אין בו כלום חוץ מפסולת ואתם מונעים שם דברים.

 
סתיו וייס: אני תופס את הרשות עם כל הדברים שהיא עושה עם המון כוח לעיתים 

 כול להרחיב על הממשק בין פקיד יערות, רט"ג ומועצה.יותר מידי כוח. אתה י
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עמי לזר: עשינו תהליך של יידוע. אנחנו כפופים לפיק היערות הארצי באופן חלקי. 
אנחנו מקבלים היתרים ומפרסמים הכל. אנחנו מקפידים לעדכן את המועצה 

ל והתושבים על פעולות שאנחנו עושים. הסמכות היא בידי, כמו שאתם אומרים אב
עם התחשבות המועצה והחקלאים. לגבי החקלאים, יש שטחים חקלאיים שאמורים 
לשרת אותם וגן לאומי לשרת את הטבע. אנחנו לא מתכוונים להוריד את כל 

 האקליפטוסים.
 

מוטי בארי: כולנו במועצה שומרי חוק. אנחנו לא כמו בזמר משאירים את מה שנשאר 
ראה אם יש משהו  מעבר לגדר. אם יש מהמשחטה בחוץ. יש כאן מפעל ענק ולך ת

פגרים דואגים להשמיד אותם כראוי. אל תחפש את הגרוש מתחת לפנס. חפשו את 
 הפתרון לעצור את התנים.

 
עמי לזר: אנחנו בממשק מצוין עם המועצה. זה נכון שיחסית למועצות אחרות כאן 

 זה מתנהל בסדר.
 

 גלדיס פליישר קרוב: מה בנוגע לחזירי הבר?
 

לזר: בכל העמק אנחנו מפעילים כמות גדולה ולחץ גדול של ציד וזה מטופל ברמת  עמי
 של דילול אוכלוסיות אך הן עדיין גדולות.

 
 בתיה רגב: איך אתם מתחילים בשיטה המכחילה?

 
עמי לזר: מטפלים בה. זו תקופה שמורידים כמה שיותר. מנסים למנוע את ההזרעה 
הבאה. אנחנו מורידים ומדבירים. על חשבון רט"ג והמשרד לאיכות הסביבה עושים 

שמראים כיצד מדכאים את זה. אם בשלוש שנים זה יפסיק  פיילוט של קילומטר וחצי
 לצמוח יעשו את זה ברחבי המדינה.

 
דיווח על תוצאות ניהול המו"מ למכירת אוטובוסים משומשים. בתום  רינת מוסרת

 ₪. 100,000 -ניהול המו"מ שבוצע על ידי מנשה דוד נמכרו שני האוטובוסים ב
 

 אישור ניהול מו"מ לרכש ואספקת ציוד טכני .4
 

רינת זונשיין: מבקשים אישורכם לניהול מו"מ. פורסמו שני מכרזים פומביים. בשני 
ה בתנאי הסף. בשני המכרזים לא הוגשו הצעות. אחד מתנאי הסף זה אף הייתה הקל

קרבה לבית המועצה אין סיבה לשלוח את עובדי המועצה למקום רחוק. זה עבר את 
 חברת ועדת המכרזים ויש חוו"ד משפטית

 
 גלדיס פליישר קרוב: מדובר על המועצה?

 
 זה.רינת זונשיין: כן. אם יהיו ועדים שירצו להצטרף נאפשר את 

 
 החלטה:

המשפטית ולאחר  לאחר שמיעת הדברים ועיון בהחלטת ועדת המכרזים וחוו"ד
ששני מכרזים שפורסמו ע"י המועצה לא הניבו תוצאות, נראה כי מכרז נוסף לא יביא 
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תועלת. לפיכך מאשרת המליאה ניהול מו"מ עם בעלי עסקים פוטנציאלים לקבלת 
הנחה/ קבלת ההצעה הטובה היותר לאספקת השירותים. המליאה מסמיכה את 

ועדכון חברי המליאה  "מ יובאו לידיעתגזבר המועצה לניהול המו"מ. תוצאות המו
 וועדת המכרזים.

 
 תב"רים )מצ"ב טבלה( .5

 מנשה מציג את התב"רים.
 
 

 החלטה:
 התב"רים מאושרים.

 

 
  רני אידן

 ראש המועצה
  רינת זונשיין

המועצה מנכ"ל
 

 –החלטות 
 

 החלטה נושא
ל מליאה ואישור פרוטוק

 32מספר 
 מאושר. 32ל מליאה מס' ופרוטוק

אישור ניהול מו"מ ורכש 
 ואספקת ציוד טכני

לאחר שמיעת הדברים ועיון בהחלטת ועדת 
המכרזים וחוו"ד המשפטית ולאחר ששני 
מכרזים שפורסמו ע"י המועצה לא הניבו 

תוצאת, נראה כי מכרז נוסף לא יביא תועלת. 
עלי לפיכך מאשרת המליאה ניהול מו"מ עם ב

עסקים פוטנציאליים לקבלת הנחה/ קבלת 
ההצעה הטובה ביותר לאספקת השירותים. 
המליאה מסמיכה את גזבר המועצה לניהול 

המו"מ. תוצאות המו"מ יובאו לידיעת ועדכון 
 חברי המליאה וועדת המכרזים.

 התב"רים מאושרים. תב"רים 
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 שינוי בתקציב הבלתי רגיל

 

סה"כ תקציב  שם הפרוייקט מס' תב"ר מס'סידורי

 מבוקש

פירוט מקורות 

 מימון

פירוט  ₪ -סכום 

תשלומים)שם 

 סעיף(

 ₪   -סכום 

 

1  

  40,000 עב' קבלניות    40,000 משרד הפנים    40,000  2016מג"ב  סיוע באחזקת ביסי   878

  17,100 רכישת ציוד    17,100 משרד הפנים    17,100  2016קוב גמישים  2מיכלי מים  3רכש    879  2

  70,200 רכישת ציוד    70,200 משרד הפנים    70,200  2016קוב נגררים 1מיכלי מים  6רכש    880  3

  40,000 רכישת ציוד    40,000 משרד הפנים    40,000  2016רכש ערכת חפ"ק תאורה    881  4

  11,700 רכישת ציוד    11,700 משרד הפנים    11,700  2016קוב נגרר  1רכש מיכל מים    882  5

  30,000 הוצ' אחרות    30,000 משרד הפנים    30,000  2016כתיבת תיק לחירום    883  6

 

  דברי הסבר

  במימון משרד הפנים 2016סיוע באחזקת בסיס מג"ב  -878תבר  .1

 במימון משרד הפנים-קוב גמישים   2מיכלי מים  3רכש  -879תבר .2

 במימוןצ משרד הפנים-קוב נגררים 1מיכלי מים  6רכש  -880תבר  .3

 במימון משרד הפנים- 2016רכש ערכת חפ"ק תאורה -881תבר  .4

 במימון משרד הפנים -2016קוב נגרר  1מיכל מים  אכש -882תבר  .5

 במימון משרד הפנים-2016כתיבת תיק לחירום  -883-תבר .6


