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 :דיווחי ראש המועצה
 התעופההמאבק נגד הקמת שדה  1.1

ם ישבחודוכפי שאתם יודעים המועצה מזה שנה מנהלת מאבק נגד הקמת שדה תעופה עמק חפר 
 .פאזההאחרונים המאבק עלה 

 .הפעלת תושבים של צענו שני אירועים גדוליםיב
 מרשימים. מאוד שני אירועים מאוד ,של כלל הנוער כואח"בהתחלה הילדים מבית הספר קדם 

 מקומות נוספים.בכתבות עוד  היוו 2הייתה כתבה גדולה בערוץ 
דודי אמסלם שבה הצגנו ח"כ של  ובראשותפנים של הכנסת, ה תבוועדהיינו  ,ביום ראשון האחרון

 .הנושאאת 
ם את התיקון וג 15א "לי שסותר את תמ"התבקש לבדוק את התהליך הותלמעשה אמסלם  דודיח"כ 

 של שדות התעופה.( 15.2 תמ"אשעדיין לא קיבל תוקף )
זה ש מאחר בעמק חפר תעופה שיוקם שדה ומתנגדים באופן נחרץ ביותר שאנחנו לא מוכניםהסברנו 

 ,זה מסכן את הטייסים בגלל השקנאים, זה מפריע אפילו למדינת ישראל בעתיד ,מסכן ילדים
עלול לפגוע  וזה כי אנחנו יושבים מהים עד הרשות הפלשתינית שיצטרכו לעשות תשתיות אורך

י אמסלם בהחלט לחץ דודח"כ  .באופן משמעותי בתושבים רבים שבתיהם נמצאים בקרבת מקום
  .מאוד על הות"ל

ומנהל תכנון רצה שנוריד את  צו מניעה גם "ץביקשנו בנוסף לדיון העקרוני בבגהגשנו עתירה לבג"צ. 
 זה מכעיס אותם. , הבקשה לצו מניעה

 .להםהשלב שאנחנו נמצאים, יש הרבה פעילי שטח הרבה עשייה וכל הכבוד 
מטיל על המועצה עומס  ר, שמנהל את המאבק בשמנו. אין ספק שהדבהימן מטעמנו יש את אלון

 .גדול גם מבחינת חלוקת זמן וכסף
נכון הנושא חשוב מאין כמוהו ואנו נמשיך להיאבק עד ששדה התעופה לא יוקם אצלנו.  ,יחד עם זה

משהיינו ויש הרבה אי בהירות  ברשימת החלופות לכרגע העבירו אותנו לחלופה במקום רחוק יותר
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הרצליה ראש העיר הקודמת רצתה להוציא את שדה התעופה ותושבים נכון להיום מעדיפים בכי 
 שישאירו אותו .

 הילחם ולהיאבק בעניין הזה מבחינתי.בכל אופן אנחנו נמשיך ל
 םביניהותמ"ל הקדישו את השאה כמה פעמים, פעם ראשונה כשאמרו לנו להיערך לכמה חלופות 

 הרפתות בויתקין ועוד.
 ל אתם צריכים לשקול אם להחזיר לנו את הכסף."דודי אמסלם אמר לותח"כ 

 כן חשוב מבחינת ההצהרה.
 היה הפרסום על הטכני בחיפה? זה מהגיל פלוטקין: 

חלופה נוספת, בית הספר הטכני שיש שם שדה תעופה והוא ישמש כשדה תעופה  ו: זאידן רני
 .חתמו על הסכם במידה ואין להם חלופה שניתנת למימוש הםהרצליה, 

בינתיים בוחנים עוד אפשרויות, חלק מהמידע שהם אומרים הוא פשוט לא נכון גם לגבי בית הספר 
אחרות יש שדות תעופה קיימים. יש שדות תעופה אחרים שמסייעים לשדות  אלטרנטיבותלטיס, יש 

 קיבלנו מידע שהנושא הוסט מעמק חפר  את המערכת נכון. מתפעליםהריסוסים אני מניח שאנחנו 
 .ניתן לזה להסיט זאת מהמאבק אך לאאחר למקום 
בהליך של ארגון  לא ניתן לשמור על מתח בציבור כלכך הרבה זמן ואנחנו כרגע נמצאים מאידך

 מחדש של הכוחות ובחינה מחדש של היועצים אם נדרשים שינויים.
י רוצה לחזק את מי שנאבק את אשלג ופה, אנעתהשדה לנושא  : אני רוצה להתייחסשטייןנבור דותן

היום יש שביתה בתיכונים  .בתי הספרלהציף את נושא השבתת  ואת האנשים במטה. בנוסף, ארצה
 צריך להיות במשורה. ואם עושים זאת זה

הסיבה שהסכמתי לעשות סוג של הפגנה אנו קוראים לזה הפגנה ולא שביתה, עם  ,תראה אידן: רני
 נודע לי שמסלול ההמראה עובר מעל ביה"ס והמטוס , כיעם ילדי בית הספר קדםו' -ד' תכיתוילדי 

 .בגובה מאוד נמוך. זה נשק יום הדין, ומשתמשים בו ביום הדין טס
 .קהילתיתזה מבטא אמירה ו: זה בסדר ורנשטייןב דותן

זק הסביבתי ועשינו לאחר על הנ סביה"מול תלמידי  פעילות הסברתית בבתי ספרעשינו  רני אידן:
 קדם. סבביה"מכן הפנינג גדול 

 : אני בעד כל הפעילויות שאמרת, אך זה לא נשמע ככה.שטייןנבור דותן
 רגישהערה טובה, אני אקפיד להבא במידע שיגיע להורים. יש לנו בעיה, יש לנו ציבור שמ אידן: רני

בלי לשבור את רוחם  מנסיםבמקביל אלינו ואנחנו  הצהרות והם מוציאים םשחרב עליהם עולמ
לפעילות. אחת הבעיות שהמסר שיוצא לא אחיד, והנה אתה יכול לראות שכל אחד  לרתום אותם

תראו על עמק חפר כל כמה  ת אחרת. אנו עושים חשיבה יחד עם מטה המאבק.מדבר בשפה פרסומי
חשמל( בסוף ות ,זמן מנסים להפיל כל מיני תשתיות לאומיות יש כאלה שאין ברירה )כבישים, רכב

בצורה שמקטינה את הנזקים כמה שאפשר אך  ולבצעמשא ומתן ביתבצע. אך אנחנו מנסים להיות 
להקים תשתיות  שירצולא הכרחי להקים שדה תעופה כי בעתיד  ,יש דברים שהם לא הכרחיים

ים תחנת כוח חיבת ציון נפלו במלכודת הדבש וחברה הציעה להם להק לאומיות לא יהיה מקום.
 גדולה בצמוד לאחיטוב.

 .פלוטקין: הם דנים עם בית ינאיגיל 
 .קףאיך שזה נודע לי הודעתי למזכיר שם שאנחנו נתנגד לזה בכל תו אידן: רני

 יתבצעאם משהו . ל פעילות דומה ואסור ללכת אחרי עגל הזהב ולהיכנע לזהסכביד חנה הצלחנו ל
וננהל זאת בצורה אחראית ואני מתכוון  ציבור לשיתוףבעתיד זה רק לטובת עמק חפר רבתי ויעמוד 

 .לעלות זאת בפני המליאה
כי אחת החששות שהביעו  אני מבקש שכולנו ניתן בעניין הזה יד אחת, ,יש משמעות של הצהרה

. "זאתולי כמה מטרים ליד ואנחנו נפסיד א"יקימו זאת בסוף היא כי אם  בפניי חיבת ציון או יד חנה 
סכים שיהיו יוזמות פרטיות כאלה, מדובר אאני לא  .אחידות דעים הניתןלכן אני מבקש שתהיה ככל 

 מבצעים בהם תהליך של הגדלה.כל התחנות ", חגית"תחנת הכח תראו את . בתחנה קולוסאלית
 בחשיבה מועצתית מסודרת. הדבר הזה צריך להיעשות אם בכלל, זאת, יחד עם 

 ות הפרטיות שלו בלי החלטת המועצה?על אדמ : יישוב יכול להקיםגיל פלוטקין
 ל ויש בזה סכנה רבה."יופיע בות הזלהיות שיסכמו עם היישוב ולפתע  יכול אידן: רני
 הכוללנית:תכנית המתאר  1.2

שאנו עושים  אתכםלדרך עם תכנית מתאר כוללנית ואני רוצה לעדכן כפי שאתם יודעים יצאנו 
הסיבה לכך היא שמנהל התכנון הציע לנו שהוא יממן את . לחודש ימים ואז נמשיך עצירה זמנית
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, לכן הם שקל והם רוצים לעשות משהו יותר גדול ןמיליו 4-במדובר  ,תכנית המתאר הכוללנית
תכניות  שמפקח על. צריך לזכור שאגף התכנון במנהל התכנון הוא גוף ממע"מיליון פלוס  5-להגדילו 

 לרשויות שרצו קדימה הם הסכימו לעשות זאת על חשבונם.ומתאר של כל הרשויות ה
וא ההיתרון שלהם  ,איתם נלך וואנחנמועצה אזורית גדולה  שאנחנופנו אלינו כי יש להם עניין מפני 

יותר ארוך ומעמיק מבחינת שיתוף ציבור  יהיההוא ש יוסיף הרבה נפח מקצועי אך החיסרון שזה
 כל הכסף. אתוהיתרון הגדול שהם ישלמו 

 : יש להם תנאים מוקדמים?סיבק חזקי
 : לא.אידן רני

יישוב  כל כללית איך ראייה יאיזושה: לא היה כדאי שנעשה ישיבה בפורום הזה לגבי סיבק חזקי
 רואה את עצמו?

: אני מזכיר לך שלא מזמן עשינו תכנית אב בעמק חפר שאנו עובדים לאורה עד היום. הכל אידן רני
 , יש לנו חזון.נמצא בתוך תכנית האב

 רכבת באזור תעשייה עמק חפר: 1.3
ונהיית חמורה מאין כמותה בנושא תחבורה בעמק חפר ויש לנו בעיה פנימית  תשהולכיש לנו בעיה  

. זה מה במקום ועומדים נעצרעד שהפקק  תומאטלפיקים. התנועה הולכת  שמגיעהוהיא בעיה 
 כבד"הדברים הללו  יתקין, צומת הירקות.גוש ו עמק חפר במספר מקומות,שקרה לנו בשבוע שעבר ב

יש תאונת דרכים ומתחילים לחפש על כבישי רוחב אפשרויות מילוט אז כולם  6כאשר בכביש  יםקור
ליד  ועובריםמתחילים דרך היישובים לחפש קיצורי דרכים ונכנסים לבארותיים, עולש, בורגתא, 

הדבר הזה משפיע קשה מאוד על אוטובוסים של בתי הספר. אנחנו חווים חוויה מאוד  '.וכוהמועצה 
, היום היא אם פעם היינו חווים בעיה נקודתיתאיחורים ללימודים בשל התנועה שנעצרת  קשה של

הייתה אליי פנייה לעשות ועדת היגוי  .לעשותקשה ומתמשכת ואנו בוחנים מה אנחנו יכולים 
במועצה לתכנון התחבורה בתוך עמק חפר, צריך לזכור שעמק חפר היא לא אילת ולא אשקלון היא 

ואם כל הכבוד לנו אנחנו לא מתכנני התחבורה במדינת ישראל  רכז מדינת ישראלרשות שעומדת במ
נפגשנו עם   ,ויחד עם זה אני כן חושב שאנו יכולים לנסות להשפיע על עניין התחבורה הציבורית

הייתה לי שיחה ארוכה עם  .רכבת ישראל וביקשנו שיקימו תחנת רכבת באזור תעשייה עמק חפר
 ה קרן טרנר, והציעה שנקים ועדת היגוי לתחבורה ציבורית יש לכך פתיחותמשרד התחבור תמנכ"לי

 במשרד התחבורה. רבה
 שינויים רבים. עשינו :עיה קידרר

הרכבת שמתעסק בזה,  לסמנכ"יש לנו פגישה עם  שינויים אך עדיין לא מספיק.: עשינו אידן רני
ואנחנו גם משתפים ציבור בנושא הזה. רינת עוסקת בתחבורה הציבורית ואבקש ממנה שתקים 

קרן הבטיחה לי שהיא תיתן לנו קו  צרכים הכוללים.הבחשבון את  חשתיקועדת היגוי ציבורית 
רונות שקיבלנו הבטחה שלטונית לביצוע פת 5871פתוח בנושא הזה. אני שמח לבשר לאנשי כביש 

 זה ישנה בצורה דרמטית את הדרכים לתושבים. , צומת קיבוץ המעפילבצומת הירקות וב תחבורה
 יעבור שדרוג. 581עין החורש וצומת אליכין יעברו שדרוג וכל כביש 

 שכם. לבנושא נחרעיה קידר: רני אני אשמח אם תעדכן 
וזורם  ומשם ממשיך נחל שכםאחרי שאנחנו מטפלים במים אנחנו מזרימים זאת חזרה ל: הימן אלון

להקטין נזקים של ריח. יש קבלן וצינור  את המים לתוך לנחל אלכסנדר. אנחנו רוצים להכניס לתוך
 כבר אך זה דורש היתרים, משער שעד האביב יהיה גמור.

 : מה עם המתקן?קידר רעיה
רציני והם עוזרים  : בחרנו הנהלת פרויקט וברגע שיש חברה מנהלת לפרויקט יש בוסטהימן אלון

 שנים יהיה מתקן מודרני יותר. 4-5לנו לקדם את כל ענייני התכנון ותוך 
 סגן ראש המועצה דיווחים

 .מצטיינים םלספורטאיקיימנו טקס מלגות  כחודשראשית לפני 
 מכובד ומכבד. ,רשים מאודמבהחלט היה אירוע ספורטאים רבים מאוד ו יש לנו

יט ענף הש את לחשוףה במה ציבורית יתוהי מסורתי קיאקיםלפני שבועיים היה משט  ,דבר נוסף
 יש בו גם ערך חינוכי גדול. ,אירוע מעניין ומרשים וזה ביטוי לכך היה ובהחלט

אני הייתי במשט הזה, בכל אופן המועצה לקחה שנה  21: אני רוצה להוסיף לפני זימבריס יהודה
 שמפעליהייתה הפקה ראויה ומעבר לזה  ,מפעל הנצחה כזה גדול אחריות על המשט הזה וזה כבוד

 יש הרבה בישראל אך הם לא שורדים, וזה שומר על הרמה שלו. הנצחה
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קשה מאוד  לגייס כספים. הייתהומטרת הנסיעה  "זית"שבוע טסתי מטעם כ: אני לפני שלם אלדד
 תלפתח תכניות טובות ואחיודע היצר לעצמו מותג כגוף  "זיתש" ,מה שכן קרה לאתר תורמים

 לארגוןקהילות  של המטרות של הנסיעה היא לחזק את הגוף הזה. קיבלתי דיווח כי אכן יש פניות
 מגילות . הארגון מתחיל לרקום עור וגידים. מאתנולקנות  "זית"
 
 
 )מצ"ב(. 35.אישור פרוטוקול הנהלה מס' 2
 

 ?35 ללפרוטוקויש הערות האם : זונשיין רינת
 החלטה:

 .35הנהלה מס'  דיון המועצה מאשרת את פרוטוקול הנהלת
 
 
 , מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה )מצ"ב(.2017תקציב המועצה לשנת  -2.הצעה לעדכון מס' 3
 

הוא  בתקציבהשינוי העיקרי  2017קציב לשנת אנחנו עושים עדכון תצהריים טובים, : דוד מנשה
 באחוזי גבייה מאוד גבוהים. אנחנו עומדים ,קיטון בהכנסות ארנונה

קיבוצים יש ויש את אזור התעשייה שהולך ומתממש. יש תוספות בכל מיני מפעלים  אידן: רני
 .ומנשה הולך ובצדק בדרכו השמרנית יתממשפעילויות שחלקן אתה מנסה להעריך אם זה 

ג בחשבון של והם מציגים את המציאות הכי טובה שהם יכולים להצי אני הצגתי להם רף גבוה למדי
 היא לעשות עדכוני תקציב. מההערותואנחנו עוברים ביקורת שחלק  1ועוד  1

 עושים כל חודש עושים עדכון תקציבי.אני רינת אלדד ומנשה  ,ההנהלה
 ריבית והחזר הוצאות. ,הגדלנו הכנסות 2018: בהנהלה הבאה נציג את תקציב דוד מנשה

 .2017אוגוסט  -ארהעדכון התבסס על נתוני ביצוע לחודשים ינו
בשל פער בין נתוני הביצוע לעומת התקצוב המעודכן, הוחלט לבצע עדכון תקציב בסעיפים בהם 
הצפי הוא לשינוי מהותי. השינויים הינם בין הסעיפים השונים ללא שינוי מהותי במסגרת התקציב 

 ₪.מיליון  264.5אלש"ח בלבד במסגרת התקציב לסך של  400גידול של  -
 

 
 החלטה:
תקציב המועצה לשנת  -2את עדכון מס'  תלאחר דיון אודות הנתונים, הנהלת המועצה מאשר

. העדכון התבסס על נתוני הביצוע לעומת התקצוב המעודכן, הוחלט לבצע עדכון תקציב 2017
בסעיפים בהם הצפי הוא לשינוי מהותי. השינויים הינם בין הסעיפים השונים ללא שינוי מהותי 

מיליון  364.5ע"ס  המעודכן אלש"ח בלבד במסגרת התקציב 200-גידול של כ -במסגרת התקציב
₪. 

  עדכון התקציב יובא לאישור מליאת המועצה.
 

הוא בית הבראה שנמצא ליד  על בית יערי, בית יעריבהקשר הזה  חברים אני רוצה לדבר: אידן רני
 .בית הראשונים

 .ואנחנו נוחלים הצלחהם מאמצים גדולים שיהיה שם מימוש אנחנו עושי
 מנשה: קיבלנו כסף היום בנושא הזה.

 .כיום הוא לא עושה כלוםו: המקום הוקם כבית הבראה לעובדי מדינה אידן רני
בשלב מסוים הסתדרות עובדי המדינה החליטו שזה נכס שלהם ומכרו אותו.  .המקום לא בשימוש

כים לשלם לפי שווי מסוים יחד מנהל מקרקעי ישראל דרש את הקרקע חינם למדינה והמנהל הס
זה מתנהל בבית משפט ומנסים לגבש כמה סוגים של  ,שיטת התחשבנות מסוימת נהיש אתעם ז

 .פשרות
לא שני חלקים פשרה אחת שהמדינה תשלם על המחוברים, פשרה נוספת שיחלקו את החלק הזה ל

תיירותית אין  ע"תבחלק להסתדרות עובדי המדינה וחלק למנהל מקרקעי ישראל. יש שם  ,שווים
 .שום בעיה שיעשו שם מלון או כל דבר אחר. בכל אופן אנחנו כל הזמן עם אצבע על הדופק
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מנשה מנהל זאת בפן הכלכלי ושגיא מנהל זאת בפן העסקי ואני מניח שזה ייפתר בשנה הקרובה 
 הארנונה שם גבוה. ופוטנציאלולבסוף יהיה לנכס מניב, 

 
, מציג: מנשה דוד, גזבר 2017 -לעמק חפר )שירותי שמירה(, התשע"ז חוק עזר עדכון ל. הצגת 4

 המועצה )מצ"ב(.
 

ובמשרד הפנים.  במליאה: עדכון חוק עזר לעמק חפר שירותי שמירה, הגשנו וזה אושר דוד מנשה
 צריכים להעביר את החוק למליאה, לא ביצענו שינויים. אנחנו
 .ספציפי: יכול להיות שבאמצע שנה נבצע שוב עדכון ליישוב מדליה הדס
 ?םלוותיקי: נושא ההנחות, היה פטור של ותיקים? יש אפשרות שנפתח את הפטור סיבק חזקי

 : לא כדאי.דוד מנשה
 : ההסכמה הזאת היא גם הוגנת וגם צודקת.אידן רני

 
 

 החלטה:
, הטלת 31.12.2017-לחוק העזר לשמירה, נקבעה מגבלת גבייה ולפיה החל מיום ה 12לפי סעיף 

היטל השמירה לפי חוק העזר טעונה אישור של מליאת המועצה ושל שר הפנים. מועד זה נקבע 
בהתאמה למועד שנקבע בתיקון לפקודת העיריות )הוראת שעה(. בימים אלה עתידה להתפרסם 

הנהלת שתעריך את מועדי הגבייה האפשריים בשנתיים נוספות. בהתאם לכך הוראת שעה נוספת 
. התאמה לתקופה שתקבע בהוראת השעההמועצה מאשרת להעריך את התוקף של חוק עזר ב

כל חברי ההנהלה תמכו בהחלטה למעט ) תיקון עדכון חוק העזר יובא לאישור מליאת המועצה.
 נמנע(.שאחד  הנהלהחבר 

  
 )מצ"ב(:.תב"רים 5

 מנשה דוד: מציג את התב"רים בפני המליאה.
 

 
 
 

 פירוט מקורות 

מימון

 סכום - ₪

 150,000         קרנות הרשות

 150,000         משרד הביטחון

 37,355               עב' קבלניות 37,355           קרן שלם 37,355                      שיפוץ וציוד מועדונית בבית חם בבת חפר 908           2            

 200,000             הוצ' תכנון 200,000         קרנות הרשות 200,000         2,400,000         2,600,000                 הכנת תוכנית אב למא.ע.חפר 460           3            

 3,000,000          עב' קבלניות 3,000,000      קרנות הרשות 3,000,000      30,100,000       33,100,000               סיוע ושידרוג מבנה ציבור בישובים 585           4            

 1,500,000          עב' קבלניות 1,500,000      קרנות הרשות 1,500,000      1,500,000         3,000,000                 הנגשה 836           5            

 100,000             עב' קבלניות 100,000         קרנות הרשות ;  100,000         100,000            200,000                    מתקני משחק בישובים 837           6            

 143,038             עב' קבלניות 143,038         משרד החינוך 143,038         2,000,000         2,143,038                 בניית דו גן בכפר חוגלה 873           7            

 120,000             עב' קבלניות 120,000         משרד החינוך 120,000         400,000            520,000                    גן יביל בחבצלת השרון 890           8            

 519,465                    הרחבת בת חפר 909           9            
 רשות מקרקעי 

ישראל
 519,465             עב' קבלניות 519,465        

 פירוט  מקורות מימון הפחתה

תשלומים)שם 

סעיף(

 סה"כ תקציב  סה"כ תקציב מבוקששם הפרוייקטמס' תב"רמס'סידורי סכום - ₪

קודם

 תוספת

 300,000                    שיקום גדר ביטחון ביד חנה בחן 907           1             עב' קבלניות 300,000            
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 החלטה
 הנהלת המועצה מאשרת את התב"רים שהוצגו.

 הנושא יובא לאישור מליאת המועצה.
 
 ____________ רני אידן 

 ___________ רינת זונשיין
 ראש המועצה

 המועצה מנכ"ל
 

 –החלטות 
 
 

 החלטה נושא

 אושר.מ .35דיון הנהלה מס' פרוטוקול 

תקציב   2הצעה לעדכון מס' 
 .2017המועצה לשנת 

 אושר.מ

הצגת חוק עזר לעמק חפר )שירותי 
 שמירה(, התשע"ז.

 אושר.מ

 אושרו. תב"רים

 
 

דברי הסבר

 תבר 907 שיקום גדר ביטחון ביד חנה בחן -במימון משרד הביטחון וקרנות הרשות 

 תבר 908-שיפוץ וציוד מוידונית בבית חם בבת חפר -במימון קרן שלם

תבר 460-הכנת תוכנית אב ל מ.א.עמק חפר -מקרנות הרשות

תבר-585-סיוע ושידרוג מבנה ציבור בישובים- מקרנות הרשות

תבר 836-הנגשה -מקרנות הרשות 

תבר -837-מתקני משחק בישובים- מקרנות הרשות

תבר-873 בניית דו גן בכפר חוגלה -במימון משרד החינוך 

תבר-890-גן יביל בחבצלת השרון -במימ ון משרד החינוך

תבר-909-הרחבת בת חפר -במימון רשות מקרקעי ישראל


