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 43 פרוטוקול דיון מליאה מס'

 01.05.2018מתאריך 

 

 שמות משתתפים

רני אידן, אלדד שלם, חנן אדרי, דורון נשרי, יואב בר סלע, שמוליק איס, אברהם בן דוד,  השתתפו

ירמיהו ויסמן, גיא ויצלבסקי, טוביה מסורי, יואב גיסיס, מאיר טודר, גדעון ברי, גיל 

 .ר, עפר כהן, סתיו וייס, רון פז, ליאור פרץ, נחי הייפלרפלוטקין, אורי נאהרי, ישי שוסט

 מוטי בארי, דורון גייר, ירון קומפל, דותן בורנשטיין, יוסף גרטלר, אבנר כהן, בתיה רגב התנצלו

חיזקי סיבק, עזריאל יפין, הדס מדליה, יוסי בכרטן, שאול מקורי, עמוס חייקין, שמעון  לא נכחו

ך, מאיר רבינוביץ, גלדיס פליישר, משה הרמן, שרון דביר, יהודה לוי, רעיה קידר, יוסי בלי

  , רועי מרגלית, פסח פורצלן.זימבריס

 מנכ"ל המועצה-רינת זונשיין בנוכחות

 מנכ"ל חכ"ל -מןיאלון הי

 גזבר המועצה -מנשה דוד

 ממונה תלונות הציבור -יעקב שני

 מנכ"ל המועצה וזרתע -שרית מימון

 
 :סדר יום

 .המועצה דיווחי ראש .1

 הרצאתו של פרופ' יורם הרפז בנושא: "השינויים הצפויים בעולם וההתחדשות בחינוך כתוצאה מזה". .2

 .42אישור פרוטוקול מליאה מספר  .3

מינוי אלדד שלם, סגן ומ"מ ראש המועצה כנציג המועצה באיגוד ערים לתברואה, מציג: רני אידן, ראש  .4

 המועצה.

מציג: רני אידן, ראש הכלכלית,  החברה דירקטוריון כחבר המועצה סמהנד ,אברמוביץ ארמין מינוי אישור .5

 המועצה.

 מנשה: מציג, לד לתאורת ישובים במספר תאורה החלפת לצורך ממכרז בפטור חשמל חברת עם התקשרות .6

 .המועצה גזבר, דוד

 .ההמועצ גזבר, דוד מנשה: מציג, 2018 – ח"התשע(, עודפת פסולת פינוי אגרת) חפר לעמק עזר חוק .7

 .תבר"ים .8
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 , רני אידן:דיווחי ראש המועצה .1

לזכרה של עדי רענן ז"ל, תושבת מכמורת ובוגרת בי"ס רמות ים שנספתה באסון שקרה  ראשכולנו מרכינים  .א

אנו מפעילים בתוך בית הספר צוותים חינוכיים ע"מ לעזור לילדים להתמודד. האירוע קיבל  .לפני מס' ימים

 ים של עדי בזמן האסון היו בחו"ל והתבצע הליך מורכב להחזירם ארצה.נפח טראומטי עוד יותר כי ההור

ילדים, הם ביקרו הספר וגני הבתי  את הקמתמאשר גוף ה – די וצוות המיפוי של משרד החינוךנאביקור ג .ב

 אצלנו במסגרת הסיור השנתי .

הלימודית בחוות להעניק לחווה  נענה לבקשתנומשרד החינוך כי  אני שמח לבשר -חוות הנוי, סמל מוסד .ג

ילמדו על נושא החקלאות, הנוי והבוטניקה. סמל מוסד רשמי. הודות לכך, תלמידי עמק חפר והסביבה  ,הנוי

חוות כאלו בכל הארץ. השנה, במסגרת  2-3חוות הנוי ממוקמת ליד המרכז האקדמי רופין וישנם רק עוד 

כמו כן, אנו נקבל "ח תקציב המועצה. הפנימית שלנו, התחלנו להפעיל מספר כיתות בחוות הנוי, משמע ע

 . נכבד בפני עצמוגם תקציב להסעות הילדים, שזהו מרכיב 

 אנו מאחלים לרז איליה, מנהל בי"ס, הצלחה רבה.

עתיד להיערך מפגש שולחן עגול להתמודדות עם התנהגות סיכונית.  20:00בשעה  13.05.2018 -בתאריך ה .ד

 בים. אנשי מקצוע ותוש 30לפורום זה מוזמנים 

 מסוכן.אני מזמין אתכם להגיע, אנו נשוחח על הנושאים הבאים: אלכוהול, סמים ,נהיגה פרועה ומין 

אנו נפגשנו עם חברת נתיבי ישראל וחברת מקורות לקידום פרויקטים שאינם מתקדמים/ מיושמים עקב   .ה

 מתקנים גדולים של חברת מקורות המוצבים בסמוך לפרויקטים המתוכננים.

ינים להקים מעגל תנועה בצומת הירקות, ממזרח לאחיטוב, אך נכון לרגע זה לא ניתן להתקדם אנו מעוני

בנושא מכיוון שמיקום המעגל סמוך מאוד למוביל הארצי. כנ"ל לגבי צומת אליכין וצומת ניצני עוז, בכל 

 אחד מהמקומות הללו מתוקנים מתקנים גדולים של חברת מקורות. 

 ת חברת מקורות, אנוכי ומהנדס המועצה החדש, ארמין אברמוביץ.נערכה פגישה בנושא בנוכחו

 להגיע להסכמה משותפת.שנצליח  מקווה אפקטיבית ואני ההפגישה היית

שהוא לא  מטר מערבה על מנת 20-30ות את כל הכביש חברת מקורות מעוניינת שאנו נזיז בצומת הירק

 ת הפרויקט, כנ"ל לגבי ניצני עוז.למוביל הארצי וזה כמובן מעכב ומייקר א מידי יהיה קרוב

, אני מאמין שבפגישה זו נסיים את 13.05.2018 -עתיד להיפגש עימם שוב בתאריך ה מהנדס המועצה

וביקשתי את סיועה בקידום  ,התהליך. במקביל, שוחחתי עם מנכ"לית משרד התחבורה, קרן טרנר

 פרויקטים אלו.

ודשיים לערך התקיימה פגישה בוועדת הפנים והסביבה של לפני ח –פגישה עם ח"כ יעל פארן ונאמני הנחל  .ו

הכנסת ואנו פגשנו את חברת הכנסת יעל פארן יחד עם נאמני הנחל של נחל אלכסנדר ושוחחנו בנושא זיהום 

נחל אלכסנדר. כעת לאחר שהצגנו לה את הדברים היא תעזור לנו לקדם את נושא הביוב של הפלסטינים 

 ועוד.
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נפגשתי עם ח"כ איציק שמולי וסקרתי בפניו את התוכניות העיקריות  -שמוליפגישה עם ח"כ איציק  .ז

 שמובילה המועצה ואת האתגרים שעימם היא מתמודדת.

אגודת אפיקי עמק חפר  -טקס חנוכת מערכת סולארית על מאגר בחןביקור שר האנרגיה יובל שטייניץ ו .ח

בטקס שנערך  –סוללת מאגר המים בחן חנכה פרויקט פורץ דרך של פאנלים סולאריים לייצור חשמל על 

 ואנוכי. במעמד שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ, מנכ"ל אפיקי עמק חפר צביקה גרבר

מיליון  4.1-מגה וואט והייצור השנתי שלה צפוי להגיע לכ 2.4גודלה של המערכת שנפרסה במאגר בחן הוא 

והמערכת צפויה ₪ מיליון  1.6-צע של כקוט"ש )קילו וואט שעה( לשנה. הפרויקט יניב חיסכון שנתי ממו

מערכת זו הינה מערכת גדולה ומאוד חדשנית היושבת על דופן  שנים לפחות. 25לספק את החשמל במשך 

 . דונם 18-על פני כמאגר בחן ומשתרעת 

מרחב  אתמול הגיעה למועצה גברת חלי קונטנה, מנהלת -מחוז מרכז רמ"י פגישה עם חלי קונטנטה מנהלת .ט

 בכדי לקדם זאת החלטתי לעצורלהתקדם עם ההרחבה של גאולי תימן ו אנו נפגשנו ע"מ, רמ"י -כזעסקי מר

 את הרחבת בת חפר. 

 מגרשים במכרז פומבי בגאולי תימן. 11כעת קיבלנו מהם הודעה שבסוף חודש מאי הם יוציאו לפרסום 

באולם התרבות בעין נערך  , התקיים יום הוקרה לעובדי מערכת החינוך. האירוע25.04.2018 -בתאריך ה .י

 .רינת זונשיין, מנהלי בתי ספר ומורים-אלדד שלם, מנכ"לית המועצה  -יסגנאנוכי, השתתפו בו החורש, 

אני השנים האחרונות, חינה קורן. מחליפתה הינה  19 -באירוע זה נפרדנו ממנהלת אגף החינוך המועצה ב

יום באופן רשמי. כרמית ניהלה הקידה כרמית ברגמן סמוראי שהחלה את תפרוצה לאחל בהצלחה ל

לכל האגף. אין ספק שאנו עומדים שהיא מביאה עימה תחדשות בחינוך וזו גם הרוח הבמועצה את נושא ה

 בפני פרויקט מתמשך. 

ייתן לנו ש בחינוך אנו נשמע עוד מעט את פרופסור יורם הרפז, יועץ המלווה אותנו בנושא ההתחדשות

 שהעולם כולו חווה בימים אלו ויחווה בעשורים הקרובים. בכלל הרצאה בכל הנוגע להתחדשות

 

   דיווחי סגן ראש המועצה, אלדד שלם:

התקיים מרוץ עמק חפר, מרוץ לו מסורת והנצחה בעל חשיבות  13.04.2018 -בתאריך ה –מרוץ עמק חפר  .1

ע בצורה מופתית. רבה. המרוץ הוגדר כמוצלח ומחלקת הספורט בראשות פיליפ בן סימון תפעלה את האירו

התקיים באווירה . המרוץ 70ובוגרים עד גיל  7-14ילדים וילדות בגילים  :רצים 1,300-כ -במרוץ השתתפו כ

 ק"מ. 10-ו 5, 2 ונערך במקצים של  נפלאה בפארק איטליה על גדות נחל אלכסנדר

בהשתתפות מקהלות התקיים ביום שישי, בהמשך לפרויקט עמק שר. אירוע זה הינו  -אירוע מקהלות בעוגן .2

 מבוגרים, כחלק מתפיסה לייצר תרבות שירה אצל המבוגרים.

עמק חפר: סיפורו של "ויתקיים באולם עין החורש.  06.05.2018 -חידון עמק חפר כיתות ח' יערך בתאריך ה .3

כל בית ספר תיערך תחרות ידע אודות . ביחולק לכל תלמידי כיתות ח' בעמק חפרשמקום" הוא ספר חדש 

חידון . "חפר עמק של המורשת אלוף" תואר על יתחרו בתחרויות התלמידים שיצטיינו ,עמק חפר מורשת
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, המשך לפרויקט בר מצווה שעורכים טריוויה זה יחבר בין התלמידים לבין המקום ומהווה פרויקט חינוכי

 .בכיתה ז'

 .01.05.2018 -לייצור חשמל החל מה אנו נתחיל לפנות את הזרם האורגני לטיפול במטב"ח .4

תהליך זה נותן פתרון איכותי  לערך ויביא להתייעלות.אש"ח בחודש  10-15 זה יחסוך למועצה תהליך

 .לפסולת שתושבי עמק חפר מנסים להפריד

 יחסוך?  עופר כהן: כמה כסף זה

 אש"ח בחודש, כן כרגע.  10-15אלדד שלם: 

לשמוח עם מה שיש לקח זמן אך עדיף בצוות המחזור עוסקים בנושא, זה שנים  5כבר ירמי וייסמן ואני 

 מאשר עם מה שאין או מה שלא היה. 

עשינו מאמצים  -האיום של הקמת השכונה הענקית בשכונת חבצלת בצפון נתניה עלה לפרק -ותמ"ל חבצלת .5

להגיע להסכם פשרה ולחלק את השכונה לחצי ע"מ לאפשר לישובים להרחיב את עצמם. יצירת פארק 

עמק חפר משמעותי וחשוב. אנו עושים מאמצים גדולים להגיע להבנות  -ול נתניהאקולוגי סביבתי על גב

 ואנו מקווים שנצליח אך לצערנו יש בעיות קשות של תחבורה בנושא. 

 

 הרצאתו של פרופ' יורם הרפז בנושא: "השינויים הצפויים בעולם וההתחדשות בחינוך כתוצאה מזה". .2

 

 ינויים הצפויים בעולם וההתחדשות בחינוך כתוצאה מזה".פרופסור יורם הרפז מציג מצגת בנושא הש

 

חברים ולכן לא היה מניין חוקי כנדרש  40חברי מליאה מתוך  18היו נוכחים  19:30בשעה רינת זונשיין: 

 לקבלת החלטות. לפיכך הישיבה הפורמלית נדחתה בשעה אחת. 

 מלית.( נכחו שליש מחברי המועצה והחלה הישיבה הפור20:00בתום השעה )

 

 .42אישור פרוטוקול מליאה מספר  .3

 הערות לפרוטוקול?יש רינת זונשיין: האם 

 מסרתי לע. מנכ"ל, שרית מימון, הערות בנוגע למלל שדובר בנושא ענת שרעבי. סתיו וייס: 

 

 .42 החלטה: מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס'
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גוד ערים לתברואה, מציג: רני אידן, ראש מינוי אלדד שלם, סגן ומ"מ ראש המועצה כנציג המועצה באי .4

 המועצה.

 . אני מבקש את אישורכם למינויו של סגן המועצה אלדד שלם כנציגינו באיגוד ערים לענייני תברואה

 סתיו וייס: האם דירקטורים אחרים באיגוד ערים לתברואה הם גם סגנים וראשי רשויות?

 רני אידן: כן, יש ויש. 

מיליון ש"ח  300 -ללא הסכמת הרשויות השותפות מכרז שהערך הכולל שלו הוא כהאיגוד הוציא לאחרונה 

בלי לבקש את רשותנו לכך ואנו חושבים שמי שצריך לייצג אותנו בנושא זה או אני או אלדד. לצערי אינני 

 באיגודיכול להיות בכ"כ הרבה גופים לכן אני מבקש מאלדד לקחת זאת על עצמו. אלדד הוא גם הנציג שלנו 

 ערים לענייניי סביבה.

 ? בנושאאם אפשר להרחיב העופר כהן: 

רוצים להקים מתקן סופי לטיפול באשפה, שזה נושא ראוי, אך לאיגוד  איגוד ערים לתברואהרני אידן: 

ערים אין ידע , כוח ויכולת ובוודאי לא גיבוי כלכלי שיכול לתת להם את הכוח לצאת למכרז כזה גדול 

  שיחייב את הרשויות. 

 הרשויות ולהחליף את מנכ"ל איגוד ערים?  בסתיו וייס: אתה חושב שניתן לעשות קואליציה בקר

 .רני אידן: אנחנו עוד לא שם

 עופר כהן: אפשר להרחיב על תוכנית המתאר הכוללנית?

ות המתכנן נפגש עם חלק מהישובים. ברגע שהם יסיימו את נמצאת במצב שהצוכרגע רני אידן: התוכנית 

. לאחר לצוות המצומצם את מסקנותיהם יציגובנושא ויערכו למידה תוך חודשיים וחצי לערך הם  התהליך

ליאה ואז נעצור את התהליך עד אחרי הבחירות עקב מערכות רגישות. הנושא למ את החומר נציג מכן אנו

 מוסכם עליהם ועל המחוז.

 

 רני אידן: האם יש מתנגדים לנושא הנ"ל? 

 

איגוד במינוי אלדד שלם, סגן ומ"מ ראש המועצה כנציג המועצה מאשרת את  החלטה: מליאת המועצה

,  במקומה של ענת בן דרור מנהלת מחלקת איכות הסביבה ערים השרון הצפוני לתברואה ואיכות סביבה

 .וקיימות
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 ***מהנדס המועצה ארמין אברמוביץ יוצא מאולם המליאה.

מציג: רני אידן, הכלכלית,  החברה דירקטוריון כחבר המועצה מהנדס ,אברמוביץ ארמין מינוי אישור .5

 ראש המועצה.

מהנדס המועצה, מקרב עובדי המועצה, כחבר  ,אבקשכם לאשר את מינויו של אינג' ארמין אברמוביץ

 בדירקטוריון של החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר.

 ר, אריק מלכה.בארמין אברמוביץ יחליף את מקומו של מהנדס המועצה לשע

 למהנדס המועצה יש חשיבות רבה לכהן כחבר בדירקטוריון החברה הכלכלית.

 

כנציג מטעם  המועצה מהנדס ,אברמוביץ ארמיןהחלטה: מליאת המועצה מאשרת את מינויו של 

 לפיתוח עמק חפר בע"מ. הכלכלית החברה דירקטוריוןב המועצה
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 אולם המליאה.נכנס ל***מהנדס המועצה ארמין אברמוביץ 

 

: מציג, לד לתאורת ישובים במספר תאורה החלפת לצורך ממכרז בפטור חשמל חברת עם ותהתקשר .6

 .המועצה גזבר, דוד מנשה

ישנה החלטת ממשלה שחברת החשמל צריכה לפצות ישובים שנמצאים בקו חשמל. לפי המדד הסוציו 

 בכסף. חברת החשמל תערוך את המכרז.  30%אקונומי של המועצה אנו אמורים לקבל 

 מבקשת להתקשר עם חברת חשמל לצורך ביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית. עמק חפרעצה האזורית המו

ייחודית במסגרתה חברת חשמל מממנת חלק מפרויקט ההתייעלות האנרגטית, וזאת ת מדובר בהתקשרו

 כיון שנדרשה להשיב לציבור כספים בעקבות פליטת מזהמים, באמצעות פרויקטים מעין אלו.

ע התקשורת נודה לקבלת אישור לבצע את ההתקשרות בפטור ממכרז וזאת בהתאם לסעיף לצורך ביצו

 .1958 -התשי"ח ,( לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(11)3

 הפיילוט הראשון יהיה במושב אחיטוב.

 מנשה דוד: האם יש התנגדות/ שאלות? 

 אורה?סתיו וייס: מה  קורה עם ישובים שרק החליפו ת

 מנשה: אין מה לעשות בנושא ,לא ניתן לקבל החזר רטרואקטיבית.

 

למועצה להתקשר בפטור  מליאת המועצה מאשרתבהתאם לנסיבות ולמסמכים שהוצגו, החלטה: 

 ממכרז עם חברת החשמל לישראל בע"מ בהסכם המצורף.
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 .המועצה גזבר, דוד מנשה: מציג, 2018 – ח"התשע(, עודפת פסולת פינוי אגרת) חפר לעמק עזר חוק .7

 

 .הפנים למשרד העזר חוק הוגש 17.4.18 ביום, המליאה של קודמת להחלטה בהמשך

 העזר בחוק שנכללות פרמטרים לשני ביחס הסביבה להגנת מהמשרד הערות התקבלו 26.4.18 -בתאריך ה

 .העודפת הפסולת חישוב לצרכי

  .זה בעניין הסביבה להגנת המשרד למול פועל( נוביק. א) המועצה של הסביבתי היועץ זה בשלב

 של הסופיות הערות/להנחיות בהתאם לפרסום יקודם העזר שחוק תאשר המועצה שמליאת מבוקש

 (.הפנים משרד/הסביבה להגנת המשרד) הרגולטור

 .למליאה יובא כך על עדכון

 

ר )המשרד החלטה: מליאת המועצה מאשרת את חוק העזר בהתאם להנחיות/ הערות הסופיות של הרגולטו

 הנוסח הסופי יובא לידיעת המועצה. להגנת הסביבה/ משרד הפנים(.
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 )מטה מצ"ב טבלה מפורטת)מציג את התב"רים בפני חברי המליאה גזבר המועצה  ,מנשה דוד - רים"תב .8

 

 מדובר על התשתיות?, 927בתב"ר עופר כהן: 

 ₪.ן מיליו 2לערך, האגודה משתתפת , סה"כ ₪ מנשה דוד: יש להם מיליון 

קבלת היתר ו חנת את הקריטריונים, הגשת תוכניתרינת זונשיין: זה בהתאם לאישור ועדה שמתכנסת ובו

 בניה.

 אלדד שלם: אין פה היתר סלילה בהדר עם?

מנשה דוד: לקרן הסלילה אנו קוראים קרנות המועצה. אנו קיבלנו אישור לגבות היטלי סלילה, אנו פתחנו 

 סלילה אנו מעבירים את הכסף לטובת הפרויקט. לכל ישוב קרן, ברגע שמבצעים

 לערך.₪ מיליון  7עד היום צברנו בקרן הזו לכל הישובים 

כשמיליון הוא ע"ח מענק ₪ מיליון  2אלדד שלם: מה שחשוב להבהיר הוא שהפרויקט הוא בעלות של 

 המועצה. חלק הוא מקרן היטל הסלילה וחלק מההלוואה לישוב שיחזירו לנו בהמשך.

 וייס: מה החלק מהיטל הסלילה בעצם?סתיו 

 ₪.אלף  60אש"ח לערך כשכל בית מכניס  300-400מנשה דוד: אינני זוכר במדויק, 
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 , שינוי בתקציב הבלתי רגיל01.05.2018מליאה מיום 

 

מס'  מס'
 תב"ר

שם 
 הפרויקט

סה"כ תקציב  
 מבוקש 

סה"כ תקציב  
 קודם 

  תוספת  
 הפחתה 

פירוט   מקורות מימון  
 לומים)שם סעיף( תש

 ₪   -סכום  

פירוט  
מקורות 
 מימון 

 ₪  -סכום  

  1     
926  

בניית מקווה  
במושב 
 אלישיב 

משרד          1,384,097
 הדתות 

 
1,184,097  

  עב' קבלניות  
1,384,097  

מועצה  
 דתית 

00,000  

  2     
869  

בי"ס קדם  
 שלב ג' 

2,500,000  500,000    
2,000,000  

קרנות    
 הרשות 

 
2,000,000  

  עב' קבלניות  
2,000,000  

  3     
826  

בינוי כיתות  
מעין שחר 
 שלב ב' 

משרד      261,420  11,725,216  11,986,636
 החינוך 

  261,420 עב' קבלניות    261,420

  4     
927  

סלילת רחוב  
נבטים הדר 

 עם 

קרנות          2,000,000
 הרשות 

 
2,000,000  

  עב' קבלניות  
2,000,000  

  5     
431  

קרן לפיתוח  
מושב 

 אחיטוב 

6,038,000  4,276,000    
1,762,000  

קרנות    
 הרשות 

 
1,200,000  

  עב' קבלניות  
1,762,000  

השת'  
אחיטוב 
 בעלים 

562,000  
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מס'  מס'
 תב"ר

שם 
 הפרויקט

סה"כ תקציב  
 מבוקש 

סה"כ תקציב  
 קודם 

  תוספת  
 הפחתה 

פירוט   מקורות מימון  
 לומים)שם סעיף( תש

 ₪   -סכום  

פירוט  
מקורות 
 מימון 

 ₪  -סכום  

  6     
496  

תכנון לצורך 
הקמת בי"ס 
 מבואות ים

39,044,342  37,544,342    
1,500,000  

קרנות    
 הרשות 

 
1,500,000  

  עב' קבלניות
1,500,000  

  7     
914  

הקמת 
מערכת ביוב 
 בעמק חפר

349,949,083  346,949,083    
3,000,000  

קרנות    
 הרשות 

 
3,000,000  

  עב' קבלניות
3,000,000  

 

  דברי הסבר

  במימון משרד הדתות ומועצה דתית-בניית מקווה במושב אלישיב -926תבר 

 מקרנות הרשות  -בי"ס קדם שלב ג -869תבר 

  משרד החינוךבמימון -בינוי כיתות מעין שחר שלב ב' -826-תב

  מקרנות הרשות-סלילת רחוב נבטים בהדר עם -927-תבר

  השתת' אחיטוב וקרנות הרשות-קרן לפיתוח מושב אחיטוב -431-תבר

  מקרנות הרשות -תכנון לצורך הקמת בי"ס מבואות ים-496-תבר

 מקרנות הרשות-הקמת מערכת ביוב בעמק חפר 914-תבר
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 ₪ - 2018ממקורות המועצה לשנת תכנית פיתוח 

 

מס'  שם הפרויקט סעיף
 תב"ר

 מועצה קרן 
 פיתוח בש"ח

מליאה 
30/1/18 

מליאה 
27/3/18 

מליאה 
1/5/18 

יתרה מתקציב 
 פיתוח

 בינוי ושיפוץ מבני חינוך -חינוך 
 כולל אולם עין החורש - 

ניהול פרויקטים במערכת 
 החינוך

559   500,000      - 
500,000  

 -      800,000   717 בניית שלושן ילדים
800,000  

      918 2018שיפוצי קיץ 
4,000,000  

    - 
4,000,000  

 -    245,729     518-527 שדרוג מערכות בבתי ספר 
245,729  

 -    450,000     890 גן יביל בחבצלת השרון
450,000  

 -  2,000,000       869 בי"ס קדם שלב ג'
2,000,000  

תכנון לצורך הקמת בי"ס 
 מבואות ים

496       1,500,000  - 
1,500,000  

            -    
    סה"כ

18,000,000  
 

5,300,000  
695,729   

3,500,000  
8,504,271  

הסדרת בטיחות במתקני  ספורט
 ספורט בישובים

888     150,000    - 
150,000  

 -    500,000     681 מתקני ספורט
500,000  
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מס'  שם הפרויקט סעיף
 תב"ר

 מועצה קרן 
 פיתוח בש"ח

מליאה 
30/1/18 

מליאה 
27/3/18 

מליאה 
1/5/18 

יתרה מתקציב 
 פיתוח

            -    
      סה"כ

1,200,000  
  650,000    550,000  

שילוט ומספור לתחנות  בור ביישוביםתשתיות ומבני צי
 הסעה בישובים

789     70,000    - 
70,000  

שובי ישדרוג מועדוני נוער בי
 המועצה 

921     700,000    - 
700,000  

סיוע ושדרוג מבנה ציבור 
 בישובים

585        
3,000,000  

  - 
3,000,000  

 -    600,000     909 חפרהרחבת בת 
600,000  

            -    
    סה"כ

11,000,000  
   

4,370,000  
  6,630,000  

 -ביצוע שביל אופנים חניאל כבישים וצמתים ביישובים
 בורגתה שלב א'

919     599,988    - 
599,988  

תנועה בכביש  תכנון מעגל
 לבת חן 5710

912   85,714      - 
85,714  

 5803תכנון מ תנועה בכביש 
כניסה למתחם יכון בסמוך 

 למושבים גן יאשיה אמץ

913   85,714      - 
85,714  

סלילת כביש לבין יקיר בית 
 חזון

925        
1,000,000  

  - 
1,000,000  
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מס'  שם הפרויקט סעיף
 תב"ר

 מועצה קרן 
 פיתוח בש"ח

מליאה 
30/1/18 

מליאה 
27/3/18 

מליאה 
1/5/18 

יתרה מתקציב 
 פיתוח

 -  2,000,000       927 סלילת רחוב נבטים הדר עם
2,000,000  

 -  1,200,000       431 קרן לפיתוח מושב אחיטוב
1,200,000  

            -    
      סה"כ

1,500,000  
171,428   

1,599,988  
 

3,200,000  
- 

3,471,416  
עמק  הכנת תוכנית אב למ.א. תיות מנהל ותכנון במועצה תש

 חפר
460     300,000    - 

300,000  
            -    
            -    

      סה"כ
2,000,000  

  300,000    1,700,000  

תכנית אזורית למיצוב  תיירות איכות סביבה וחקלאות
 החקלאות

591     300,000    - 
300,000  

תשתיות הפרדה )רכישת 
 מיכלי אצירה(

603   504,099      - 
504,099  

 -      110,000   706 חקלאות תומכת סביבה 
110,000  

            -    
      "כסה

1,000,000  
614,099  300,000    85,901  

      הנגשה שונות
1,000,000  

      1,000,000  
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מס'  שם הפרויקט סעיף
 תב"ר

 מועצה קרן 
 פיתוח בש"ח

מליאה 
30/1/18 

מליאה 
27/3/18 

מליאה 
1/5/18 

יתרה מתקציב 
 פיתוח

      197תביעות פיצויים לפי ס. 
2,000,000  

      2,000,000  

  GIS   350,000        350,000תכנית מתאר ב 
      שונות

2,000,000  
      2,000,000  

      סה"כ
5,350,000  

  -      5,350,000  

   
 

40,050,000  
 

6,085,527  
 

7,915,717  
 

6,700,000  
  

19,348,756  
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 החלטות מליאת המועצה:
 

כנדרש לקבלת החלטות.  חברים ולכן לא היה מניין חוקי 40חברי מליאה מתוך  18היו נוכחים  19:30בשעה 

 לפיכך הישיבה הפורמלית נדחתה בשעה אחת. 

 ( נכחו שליש מחברי המועצה והחלה הישיבה הפורמלית.20:00בתום השעה )

 
 החלטה נושא

 .42מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס'  42אישור פרוטוקול מליאה מספר 

מינוי אלדד שלם, סגן ומ"מ ראש המועצה 

 איגוד ערים לתברואהכנציג המועצה ב
מינוי אלדד שלם, סגן ומ"מ ראש מליאת המועצה מאשרת את 

איגוד ערים השרון הצפוני לתברואה בהמועצה כנציג המועצה 

,  במקומה של ענת בן דרור מנהלת מחלקת איכות ואיכות סביבה

 .הסביבה וקיימות

 מהנדס ,אברמוביץ ארמין מינוי אישור

 הכלכלית ההחבר דירקטוריון כחבר המועצה

 מהנדס ,אברמוביץ ארמיןמליאת המועצה מאשרת את מינויו של 

 הכלכלית החברה דירקטוריוןב כנציג מטעם המועצה המועצה

 לפיתוח עמק חפר בע"מ.

 ממכרז בפטור חשמל חברת עם התקשרות
 ישובים במספר תאורה החלפת לצורך

 .לד לתאורת

 מאשרתמליאת המועצה בהתאם לנסיבות ולמסמכים שהוצגו, 

למועצה להתקשר בפטור ממכרז עם חברת החשמל לישראל בע"מ 

 בהסכם המצורף.

 פסולת פינוי אגרת) חפר לעמק עזר חוק
 2018– ח"התשע(, עודפת

 מליאת המועצה מאשרת את חוק העזר בהתאם

 הסופיות של הרגולטור )המשרד להגנת להנחיות/ הערות

 עת המועצה.הנוסח הסופי יובא לידי הסביבה/ משרד הפנים(.

 .רים המופיעים בטבלה"המועצה מאשרת את התבמליאת  תברים

 
 

 

ין, מנכ"ל המועצה   רינת זונשי רני אידן, ראש המועצה 

 

 

 


