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 דיון:
 דיווחי ראש המועצה .1

 רני אידן:
 .ערב טוב אני מאוד שמח שפעם בכמה זמן יש לנו אפשרות לראות משהו שונה 1.1

אף ברוצה בלי לפגוע ואני מודה לבעלי היקב ו הפעם אנחנו מתארחים ביקב ויתקין
גם  היא שרונה .נמצאת פהשאחד לעלות על נס את המוטיבציה של משפ' בולבסקי 

נאבקה על היקב שהלך וגדל וזה המקום גם להגיד לכם,  ,אדריכלית וגם אוהבת יקבים
אחד זה בהיבט של התיירות  .ה תואם את מדיניות המועצה בכמה היבטיםזשהיקב ה
אני חושב . ולא רק גדולים ניםפרטיות בהיקפים קט ויתביוזמלתמוך ושנית הכפרית 

שזה נכון וחשוב וזה נותן צבע מיוחד לעמק חפר. היקב הזה הוא אחד מהדוגמאות, זה 
לאחרונה הם קיבלו רישיון ו יצירותיתהרבה מאוד תהליכים של  העדוכו מאתנו דרש

הם ישלימו את הספיחים האחרונים ויעמדו על הכל  הקרובהעסק ומקווה שבשנה 
  .4טופס ויקבלו ויהיה מסודר 

 בן דוד, אברמלה הקהל הזה משתתף בצערך.  לאברמלהכולנו נביע תנחומים  1.2

אני היום יעשה מעט מאוד דיווחים שנוכל להתקדם יחסית מהר ואת שאר הדברים  1.3
אנחנו יד דבר אחד שהוא בעיני מאוד חשוב, החשובים נעשה במועד אחר. אני רוצה להג

 על פעם גז, פעם .ושבענייננמאוד סוערים  וויכוחיםבעמק חפר מקיימים דיונים 
שההתלהבות נגמרת מאוד מהר. בהפגנה האחרונה בעיה רצינית,  ישנה אךים, כביש

 .כמובן איש והכל מצולם 40 השניבאירוע ואיש  30הופיעו 
זה , ולים להביאזה מה שאתם יכצוחקים עלינו  הים למשרדי הממשלכשאנו בא 

 מאחוריכם?שהציבור 
 לעשות הרבה מהאלף שקל ויש  600-700 לנו המאבק בשדה התעופה עולה אירוע 

 .הזה הכסףעם 
 לשלטונות להחליט   ידיים וניתן שהרמנובאומץ לב  נאמר ובוא ,ואם לא נירתם כולנו ובוא

. 
 לכל ישוב .מטעם התושבים הם המובילים את המאבק בשדות התעופה אשלגאלון וחגי  

 אנחנו משתפים פעולה עם כפר יונה ולב השרון.וההיגוי  תבוועדיש נציג 
 רינה ברקאי: 

 לעשות במקום הזה הרמת כוסית. יערב טוב, עוד חג אתנו, מרגיש לי הכי טריוויאל  
)מקריאה ממאמר( אמר זאת חכם אבי הכהן. אך מדוע החלטתי שאני רוצה לצטט את 

וברוח זו אני  .למדינה 70המאמר הזה? שבראש השנה נזכור שאנחנו עם הפנים אל חגיגות 
רם פותחת את ההתכנסות החגיגית שלנו. אני ביקשתי מנציגי היישובים לספר את סיפו

יספר את סיפורו דרך הברכה על  הרמן משה ,הארצישראלי בדרך מיוחדת. למשל ,האישי
דרך הרימון, אורנה חיים מגבעת חיים מאוחד היא  את סיפורו יספרש הריאנ אוריהיין ו

 הדג.על עזריאל יפין הוא יברך תברך אותנו דרך החלב ואחרון חביב 
 משה הרמן: 

ההורים שלי עברו את כל מסכת הטלאות  .היא משואה לתקומהלמשפחה שאני בן 
שניהם היו  .שניהם התגלגלו בסוף המלחמה לברגן בלזן .והעינויים בשואה

הצלב האדום. הם עלו באניית  יסוף המלחמה הם פונו לשוודיה ע"ב" ומוזלמנים"
 .ריסיןגורשו ע"י הבריטים לקפ ,הגיעו לארץכשו "חיים ארלוזורוב"מעפילים 

 גדלנו ברבות השניםלהיותי בן המדינה. שנה  70למדינה ו שנה 70כך שאני חוגג  
הגעתי חדש לכפר  80 -בשנות ה .עבדתי במשרד החקלאות בגידול פרחים ,בנתניה

, כרגע בתפארתוהיה עוד  גם מגדל פרחים שהענף וגם מדריך שם הייתי  ה. "הרא
סבלם ואת מסכת הוא קצת דועך. זה הסיפור הישראלי שלי. הורי לא גמרו את 

  .ואיבדו בת בפיגוע בארגנטינה לאות שעברוטה
וצריך לברך על זה שיש לנו  , פיגועיםאינתיפאדהשואה,  :הישראליהסיפור  הוא זה

אותה  ושפצרשכתב הרב יצחק הלוי הרצוג  תפילה למדינה אתחיל בקריאת מדינה.
 ש"י עגנון. )קורא את התפילה(

 
 כולם: אמן
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 :הריאנ אורי

קניתי שתילים מרני  ,עם גידול האננס יהתחלת .ה"הראהרי, גר בכפר אאני אורי נ
הגיע פקס מההורים שהירושה עד ש ,רימונים. גידלתי יהתגלגלתוכך  1985בשנת 

 זכויותינו כרימון..." שירבו"יהי רצון מלפניך )מברך(  – על הרימון נגמרת. כעת אברך
 

 כולם: אמן
 

 אורנה חיים:
 .במתל אביבמקור , שלום לכולם אני אורנה חיים מקיבוץ גבעת חיים מאוחד

אחד בגד בנו והתחתן עם  .בנים יש לנו 4תי עם בן קיבוץ בשנות השמונים.  התחתנ
 .שנים 20ר כמעט במאוחד כאני מנהלת את הרפת של גבעת חיים  מישהי מהאיחוד.

 האגודה ועכשיו אני חברת מליאה ואני מקווה שאוכל לתרום.  רשנים הייתי יו" 5
הקריא את שירה של רחל על ולכן בחרתי ל החקלאותאני באתי מהצד של 

 החקלאים. שמו הוא "השמים מתקדרים לעיני החקלאים"  )מקריאה את השיר(
נה כושלת שוב ל שניתן כי המדיכלסייע כ שנדעאני רוצה לאחל לנו במועצה לסיום 
  .בתים לבנינו בקיבוצים בבנייתוקושי  על החקלאים י הרמת קשיים"ושוב ע

 .הברורים שלה תיתן פרנסה לכולם תהיתרונובנוסף לכל ש שהחקלאותאאחל  אז
 עד כמה שאפשר.  בחקלאותלסייע לצמצום הפגיעה  איך ניתןונחשוב 

 שתהיה לנו שנה טובה וחג שמח. 
 

 :רני אידן
ר היישוב שלה. "ומר לכם שהכרתי את אורנה לראשונה שהיא הפכה ליורוצה לאני 

 יותר. משיגיםאז  שנאבקים על משהו אורנה הוכיחה לחבריה
 

 רני אידן:
ד שמח שדווקא באירוע המיוחד הזה, אני מאווחברים, הצטרף אלינו חברינו פרוספר 

ה שהגעת אז פרוספר תוד הוא נמצא כאן אתנו, ראש השנה וגם החניכה של היקב
 ומה נאחל לך? 

 
 ! כולם: בריאות 

 
 עזריאל יפין: 

שנה  30-חברים למעלה מ ופרוספראני  .אני אדם מאוד רגישאני רוצה לספר לכם, 
ת. אמרו שהוא לא ייצא מהמצב שלו ואני עברתי טראומה שלא יכולתי לצאת מהבי

כי היינו יותר לי קשה לראות אותו היה  .במצב קטסטרופלי שראיתי אותו והייתי
 מאחים. אני ממש נרגש. וקשה לי. 

אך  גר פה. שנה 40ראשי מועצות אני מעל  3כאשר מדברים על עמק חפר, אני עברתי 
תכנון ובנייה ולא היו  תבוועדוכדי שתבינו עמק חפר הייתה פעם קטנה והייתי יושב 

  אחד והכל היה בקטן. רופין ביה"ס רק היההרחבות. 
הרבה אנשים חדשים.  כל כךבאו אלינו ולא מזהה את האנשים.  ברוכ אני עובר בכפר

 .לקבל תקציבים אלינוקשה דבר המ קום מרכזי. יהמיקום שלנו הוא מ
  .נהיה חזקיםושרק  מאוד יפה התפתחנו

 היות ואני חובב דייג התבקשתי לקרוא על דגים. 
השנייה שנהיה "לראש  והברכה ..."פרו ורבו ומלאו את הארץ"הברכה הראשונה : 
 \(את הברכות ולא לזנב.." )מברך

 אלדד שלם: 
גם קצת מה שאמר יפין על מרכז ו החקלאותטוב אז בהמשך לברכה של אורנה על 

אך כדי לשמר אותה  עליו נוסדה עמק חפר כאזור, היא הבסיס חקלאותהארץ. 
רוצים  אנו , אנחנו נמצאים באתגר מאוד גדול. והציפוף ההאוכלוסייגידול לאור ו

הפעלנו לכן תהיה גם יצרנית וגם מתחשבת בצרכי האוכלוסייה שהגיעה.  שהחקלאות
הוא לוקח ושלב ב' שחגי מרכז אותו  אתפיילוט של חקלאות סביבתית, ועכשיו פתחו 
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עם חגי מוביל יחד  .קצת מהניסיון שצברנו בשלב הראשון ועושים גידול בר קיימא
 המועצה והחברה הכלכלית.

 היה גם בליבו שלו החקלאיתבנושא הריסוסים שהוא הכי מאיים על הסביבה 
. והתוצאה חקלאיםדיאלוג שנרקם על בסיס  ויצרנו נרתמנו ,החקלאות המחקר על

על התושב. תכף תציג  ,איך משפיע הריסוס מעבר לכביש על מחקר פורץ דרך היא
 אותו ד"ר אמגור. אני רוצה להודות לעו"ד של מעברות שנרתם לנושא. 

 
 הצגת מחקר ריסוסים בגבולות הישובים, מציגה: ד"ר לירון אמדור. .1

 ור:דד"ר לירון אמ  .2
 .ני אנסה להציג בקצרהא
 .ורואים ירוק ויש בזה הרבה מאוד קסם ובתוך ז ווהמגורים משולבות ז שהחקלאות 

 מסוכנים. החומרים החושש שיגיעו אליו  קרוב מי שגראך 
עושה הרבה מאוד מאמצים להוציא משימוש חומרי הדברה  החקלאותבגדול משרד 

עשינו בדיקה בעולם ובכל  .נושאים של הדברה משולבת ויש שינוי נםיש .שמסוכנים
שיתוף פעולה פנטסטי עם בעשינו פה שוסדר. מה ישראל ואין כרגע תקנים וזה לא מ

 נוספים: היו שותפיםולמדוד.  שנדע לצאת למקום עם הציוד שלנו על מנת החקלאים
 אוניברסיטאות.משרדי ממשלה, 

על כך  בדקנו תקנים ורגולציה בעולם ולא מצאנו משהו להישען עליו ואין מה ללמוד
חומרים מסוכנים ובמעבדה ניתן  תוסופח אשרת ושמנו מלכוד ,. דבר שניבמקום אחר

 לראות אלו חומרים מסתובבים שם. 
  .בדקנו מה נשאר באוויר לאחר זמן מסויםחקרנו במספר גידולים במועצה ו
  אחרי שעה, ומאוחר יותר בלילה.

מתוכם  3-חומרי הדברה וב 5י עקבנו אחרבמצגת(  טבלת ממצאים) -נתונים ותוצאות
  באוויר ולא בדיסק שהצבנו ליד הגידולים.לא , לא מצאנו שאריות בכלל

אין  3-חומרים ל 5בסופו של דבר מתוך שבכל מקרה מה שאנחנו יכולים להגיד 
  ויש להם רמת נדיפות נמוכה. נוכחות באוויר 

אך צריך  תלאופטימיויש בסיס ו חומרי הדברה מורשים בישראל 1000 יש לפחות
מסובך. מה שאנחנו ממליצים בסופו  וזהלעשות מחקר נוסף והעלויות מאוד יקרות 

 צריכיםוהתושבים  ות טובה, כן צריך ללמוד איך לדברשל יום זה קודם כל שכנ
 .האחד עם השניהללמוד להקשיב, להעביר מידע ולדבר 

 .ורי חיץ בין מגורים למטעים ושדותנושא שני זה תכנון, לעשות אז
מצאנו באנגליה שהרשות המקומית עושה דף שאלות נפוצות בנושא הדברה. )מראה 

 מוריד את רמת הקונפליקט. וזה  דף לחקלאי(  -במצגת
 אלה הדברים ותודה רבה.

 אלדד שלם: 
הסדרים ודיווח. הדר אמנות, נ של המחקר נעשה על בסיס פלטפורמהאני רוצה לומר, 

וח החיה בפרויקט שחגי מקדם. ויש פה צורך ציבורי שהתושבים מנור היא הר
 יו עשינו ניסיונות. האם יש שאלות?מובילים. היה פה תשתית של דיאלוג ושיח ועל

 הדר גשי לפה והציגי את עצמך. האם הכל ברור?
 

 הדר מנור: 
  .חוקרים את השימוש בחומרי הדברה בשנה האחרונה אני ואמיר

מה שאנחנו רואים וככה הבנו את  ארגונים שונים את הנושאהתחלנו לחקור עם 
 .גילנו שיש פרויקטים בארץ שמטפלים בנושא הזה ויש הדברה משולבתו כתושבים

 שאפשר לעשות דברים אחרת.  נוכחנו לדעת
קודם כל בהדברה משולבת מדברים על שימוש רב אמצעי בכל מיני אלמנטים 

וציא פחות על חומרי הדברה. בעמק מאפשר לחקלאי להזה   .החקלאותבממשק 
 הפסיקו ריסוס אווירי. למשל החולה

 באנו למועצה והמועצה לקחה בשתי ידיים וזה באמת מחקר ראשוני.  
עובדים בשיתוף  אנחנוובימים אלה  הבאנו בעצם את הנושא של הדברה משולבת

 פעולה עם השומרון. 
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בסרטן וזה המקום שהגעתי אבי חלה  .ואני באה מהמקום הזה חקלאיאבי היה 
אים אחר אנו ,להיות פתוחים לשינוייםוגם על עצמנו  לחשוב אליו. אנחנו צריכים

 לשנות. 
את  הציגוואיש מכל הסקטורים  350והגיעו משהו כמו היה כנס הדברה השבוע 

צריך לעשות ששטענו  ,ות שיש. היו הרבה אנשים מאוד אמיציםנהשו המורכבויות
 גוף הדברה לאומי.

  .ד"ר רונית הראתה סקירה יפה מה נעשה במדינות שונות 
  על ריסוסים, יש מדינות עם אזורי חיץ. שעות מראש 24יש מדינות שמתריעות 

 טען שהוא הולך לכיוון אירופה בנושא ההדברה.  החקלאותמשרד 
עד שהנושא יקודם  היו שולחנות עגולים וייצא נייר עמדה שניתן יהיה להפיץ אותו

 לשיח.
 אלדד שלם: 

 שומרון ונאמץ את חלקו או את רובו. אנחנו לומדים את מודל ה
אחרת נישאר עם  ,לאט נגבש את המודל המיועד שלאטכולנו מנסים וטועים ומקווים 

 פסולת שתישאר באדמה. תודה רבה על ההקשבה.ואשפה 
 

מציג: מנשה דוד, גזבר  של רו"ח מטעם משרד הפנים, 2016דוחות ביקורת לשנת .2
 המועצה)מצ"ב(

 מנשה דוד: 
 ח הכספי השנתי. "הדוורב טוב, עוברים לנושא דו"ח ביקורת של המועצה ע

בעיה שלא קיבלנו  נהישאך יש כמה נקודות לשיפור.  הביקורת די טובהה"כ בס
 . "אגהאישור לתקציב 

 טרם הגענו לזה .בתיק אחד הפרויקטיםיש פה עניין שהמבקר רוצה שננהל את כל 
 אז בחשובים שבהם.  הפרויקטיםאם לא בכל  .ננסה ליישם זאתואנו 

 שאושרו ופרויקטים שאושרו.  תב"ריםבפרק השני יש 
התקציב הבלתי רגיל הוא תקציב רב שנתי וניתן רים. "במספר תב תגירעונויש לנו 

של הדוח הכספי שנמצא בעמוד דוח הכספי, יש לנו את התמצית הלאזן אותו. לגבי 
   -מ ההוצאה לנפש גדלה  ,מיליון אלף שקל 1.6עם עודף של  2016סיימנו את  ,52

 .8בדירוג  אנחנו  .שמה אותנו בטופ אשרשקלים  8,200 -לנפש לשקלים  8,000
  התקציב גדל, אנחנו עומדים בגבייהו מלוות ירד כי לא לקחנו הלוואותהס עומ

מצב המועצה מבחינה כספית הוא איתן ויציב  .גבייה 86% עומדים עלאנו  כעתו
 והדוח יתפרסם באתר המועצה. 

התייחסות הוועדה לענייניי ביקורת לדוחות הרו"ח, מציג : מוטי בארי, יו"ר הוועדה) .3
 מצ"ב(.

 מוטי בארי: 
קודם כל זהו מעמד מיוחד לבוא ולהגיד פה את דברי ועדת ביקורת. זהו  ,רב טובע

ומייצר יינות איכותיים ובאמת  הארצישראליםהמחפש את הזנים  מאוד יקב מיוחד
 יש פה תחושה מיוחדת. 

 דשים. אין הרבה דברים ח 2016לשנת  ביקורתהלגבי דוח 
ר מסוים יהיו "שכל המסמכים שנוגעים לתב ודרישה "אגהחתימה על תקציב 

 . הסתייםככה נוכל לדעת איך התחיל ואיך  ,מרוכזים בתיק אחד
י רשויות גדולות לומדים את הנושא תשהם בודקים כרגע בש ,מה שמנשה אמר

 ובודקים איך לעשות זאת היטב.
 יש מעקב אחר תיקון ליקוים ויש ליקויים שלא תוקנו. 

 רים שאושרו לפני שקיבלו את אישור ממונה על המחוז. "תב
ז מתחילים את התכנון לפני האישור של איש דברים שהתכנון והביצוע הוא ארוך ו

 בעניין הזה רצוי לעבוד ע"פ הנהלים ולא לזלוג ליותר דברים. ,הממונה על המחוז
 הוועדיםחות מבוקרים של "דו ,דברים נוספים שחוזרים שיש להם חשיבות

הנושא הזה יכול  על להקפידחושב שמאוד חשוב  אנילא מליאה אחת, , המקומיים
 ., כיוון שיש החלטה של המליאהלמנוע הרבה בעיות

בנושא הספקים יש ליקויים נוספים, הוועדה מבקשת מעקב אחר הנושא הזה. 
 מבקשים דיווח.
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 רים, אנחנו מבקשים פירוט הוצאות והכנסות."סטייה מתקציבי תב
ראש המועצה הראשון חיים בן צבי, בזמנו באם אני מסתכל על הדברים, אני נזכר 

 ניהלו את המועצה דרך הפנקסים. 
היום המועצה גדולה מאוד, כמות התושבים מאוד גדולה ואי אפשר לעבוד בסגנון 

  .למנוע זליגות על מנתשל בסטה בשוק ויש ליצור את הנהלים הנכונים 
דברים יעשו ואני רוצה להודות למנשה לעידית לרינת אני מאוד מקווה שבאמת ה

 ולכל שאר הצוות. 
 :פליישר קרוב גלדיס

 לא הגיוני. פעמים וזה 4 רק עדות רשות, כתוב שהתכנסהבנושא הו
 רינת זונשיין: 
 .משבש את הכל ואם הוא טועה זה דמהוועהמבקר מקבל את הנתונים  
 רני אידן: 

 1-כול להיות שהושמט הי
מדאיג האם זה , אחוז מהפניות שייכות לרווחה , חמישים 22עמ'  -בעניין הרווחה

 ח."ח זה מה שעולה מהדו"זה לא עניין הדו ,משהו שצריך לחשוב עליו
 רני אידן:

הערכה היא ראש מועצה האוכלוסייה גדלה מאוד ושנים התחלתי להיות  10לפני 
 אם תרצו אנחנו נעלה את הנושא הזה.סיעודיים,  23-23%יהוו  2025שנת בש

 :פליישר קרוב גלדיס
בעלי זכויות מקיבוץ בחן, לא זוכרת שקיבלנו יש פה אזכור על תביעה כספית,  91' עמ

 דיווח בנושא.
 מנשה דוד: 

 אלף שקל.  40 בפריסהכל אחד מהתושבים ישלם 
אנחנו חושבים  ,ואנחנו בהליכים משפטיים כתב הגנה בעו ואנחנו הגשנותהם 

 שהחברים האלה קצת התבלבלו. 
 ינות המועצה שם הצילה את היישוב.ערכי המגרשים שם עלו לשמיים. מכל הבח

 : בורנשטיין דותן
יש פה עוד נושאים  כל ישיבהרים, "ח גם בנושא התב"יש לי הצעה, חלק מהערות בדו

רים אני מרגיש פחות נוח בנושא האישור והמעקב שלהם, "לגבי התבשעולים לדיון ו
ברור לי שזה המון כסף ואם אנחנו מקבלים הערות לפני הזמן אולי צריך עוד גוף 

 בזה. שיטפל
 רני אידן:

 רים. "בתהליך התב לקונהאני חושב שיש 
שרשות לוקחת לוקח מהונו ומשקיע, שעסק רוצה להשקיע הוא לוקח הלוואה או 

רשויות שלוקחות את  קק ואומר אנחנו לא סומכים עליכם כיבא המחו ,הלוואה
התקציבים של הפיתוח ומשתמשים בשוטף ומשרדי הממשלה באו ואמרו אנחנו 

זה מה שהמדינה דורשת  ר והוא מיועד לו,"נפתח חשבון מיוחד שקשור רק לתב
 רים. "לכולם יש תב ,רשויות שנחשבות לרשויות על 40-50למעט 

 לא פעם נופלים עלינו דברים מאוד דחופים.וים לתמרן אנחנו מנס
הם  שהפרויקטים ,אלף שקל 600בחבצלת וזה יעלה  גן מקימים אנו ובימים אל

. התהליך של להשתפרלהוביל אותם, אנחנו ננסה  יודעיםגדולים ומסודרים אנחנו 
 ר זה הליך טכני וחסר חשיבות בעיני. "התב

 מה שצריך לשפר אנחנו נשפר.
 רינת זונשיין: 

אם אין התנגדות נעבור לנושא , מבקשים את אישורכם לדוח הכספי ודוח הביקורת
 הבא.

 
 החלטה:

 ת המועצה מאשרת את הדו"ח הכספי ואת דוח הביקורת.מליא

 
 .36אישור פרוטוקול מליאה מס' .4 
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 זונשיין:רינת  
 ?36יש הערות לפרוטוקול מליאה האחרון מס'  
 מבקשת את אישורכם. 

 
 החלטה: 

 .36מליאת המועצה מאשר את פרוטוקול מליאה מס'  
 
 

, 2017ממאי חפר -תפקוד של המועצה האזורית עמקהצגת סקר שביעות רצון מרמת השירות וה.5
 זונשיין, מנכ"ל.מציגה: רינת 

 רינת זונשיין: 
זכה מישהו אלף שקלים והפעם  30-סקר שעולה כ ,מעת לעת אנחנו יוצאים לסקר שביעות רצון

 אחר.
  עושים השוואות אחורה. היחיד הוא שהם פגשנו גוף מקצועי והחיסרון

 גדול.מדגם היה לנו חשוב לעשות , יםתושב 1500המדגם דגם הפעם 
את תפקודה של המועצה בשנה  ן/תהיית מאפייאיך  היא ה בסקרהשאלה המרכזית שנשאל 

 .)במצגת( ?האחרונה בתחומים הבאים
 ,מהסקר יםאחוז 60%לפחות  על שאם מישהו לא ענה ו כאןאני יכולה להגיד שמה שגילנ

הכל נשלח וריכזתי את הדברים המרכזיים  ,הסקר לקח חודש וחצי .כמשתתף לא הכניסו אותו
  .4-ל 1רצף שבין ים על כל תושב נתן נעהמועצה. הציונים ש אליכם ונמצא באתר

 .)מצגת( שביעות רצון מהעשייה בתחום החינות התרבות והספורט
 ליאור פרץ: כמה ענו על הסקר?

 רינת זונשיין:
 תושבים.  1500

 רינת זונשיין:
  צון בתחום החינוך התרבות והספורט.ציון גבוה מהשביעות ר

זיהנו , היסודיים, ההערכה והמשוב שאנו מקבלים פה הוא משוב בינונירמת החינוך בבית הספר 
 בחינוך.  תההתחדשובנושא  ביאינטנסיבאופן  ואנחנו פועלים בנושא הזה בסקר הקודם

. ואנחנו מקווים שבדבר הזה יהיה שינוי מהותי המערכת זזהבית ספר,  מנהלות 5השנה התחלפו 
 .ףאדם וכסכוח  ,אנחנו שמים הרבה מאוד משאבי קשב

 זאת אופרציה אדירה גם בניהול שלה., קווים ביום 600הסעות תלמידים, כידוע יש לנו כ
 נהגים מצוינים. ציון טוב. יש מנהלת מצוינת ו ,צוןאחוז שביעות ר 80

הקמת מוסדות חינוך חדשים, שוב אני מזכירה לכם איך היית מאפיין את תפקודה של המועצה 
 בנושא הזה, פה יש ציון חיובי אך נמוך מהאחרים. 

 השקעות אדירות מאוד. אלו אנחנו משקיעים הרבה במתיחת פנים בתוך בתי הספר, 
 .המרכז הקהילתי מקבל ציונים גבוהים

 ציון גבוה.  - קציונלייםפונרצון בתחומים השביעות  
 כרזי הכוון וכו'.אנחנו עושים המון פעילויות למען הנושא של ותיקים, כמו מ

 מקבלים ציון גבוה.  הם גם ,מקצועיות עובדי המועצהבכל הקשור לשביעות רצון מ
 מקצועיים.  כאנשיםהמועצה  מר בתפיסה הכללית תופסים את אנשיכלו

ואנחנו הולכים לצאת כמה גורמים שהם לאו דווקא אותו דבר ש פה בנושא תחומי איכות סביבה י
מתקשים לקבל בנושאים שאנו להבין את הדברים שאנחנו לא שבעי רצון ו עומק על מנתלסקר 

על ניקיון החופים שלנו והצוות שמנווט את מכרז השנה יצאנו ב ,אכזבהמהנתון  תמונה מלאה.
קווה שיחול לבחון את הנושאים ולבדוק אותם, מ הדבר הזה אלון ואני נפגשים עם צוות גדול כדי

 שיפור בדבר הזה.
  שביעות רצון גבוהה ממאבק. שביעות רצון מנושאים כלליים,

חופש המידע  לחוק אני אחראית ,שקיפות ומנהל תקין במועצה, הייתי מצפה לציון גבוה יותר
 בזמנים הדרושים בחוק.  מדיםואנחנו עו

 ועד המקומי שלהם כגוף שמתפקד טוב מאודוים תופסים את ההתנהלות הועד המקומי, הנשאל
ת שהובילה המחלקה לפיתוח קהילתי גם בעניין הזה נעשו הרבה פעילויו, משמח אותי וזה

 בראשותה עומדת נחמה. 
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היה פה , חוסר שביעות רצון עולה על השביעות רצוןבני ציבור ומתקני ספורט ביישובים, הקמת מ
 אולי חוסר הבנה בשאלה.

ים הסקר עבור מי שלא פנה למועצה, כאן הסתי, שביעות רצון מהטיפול בפניות ובקשות התושבים
אני רואה פה פער בין האדיבות ה בכל הערוצים יכולים להשיב ורק אנשים שפנו למועצ

יש פה מה לעשות  ,תופסים אותנו כפחות אדיבים וזה משפיע על חווית השירות ,והשירותיות
 עבודה.

יש פה חלוקה ליישובים, מושבים,  .לאורך כל השנים זה ציון דומה ,הרצון הכלליתשביעות 
 וקיבוצים.

מה התחום בו המועצה צריכה לטפל בו מחר בבוקר? אז ראינו חינוך, ביטחון, פיתוח תשתיות 
 וכבישים. 

 איכותני. והוא יהיה אנחנו יוצאים לסקר נוסף שאמרתיכמו 
 : בורשטיין דותן

 אחוז על החינוך? מה חשוב להם פה?  40-מה אומר הושלא נפספס  הסקר הבאבאיזה נושאים 
 רינת זונשיין:

 במקום של הבית הספר היסודי היה מה לטפל  שם.
 :בורנשטיין דותן

 הציון של החינוך מאוד נמוך במועצה. 
 :זונשיין רינת

 .יש ציונים נמוכים םוביסודייציונים גבוהים מאוד 
 :אידן רני

  הקודם לשקף הנוכחי.מה ההבדל בין השקף אני רוצה לנסות להסביר 
מה שאני מבין מהדבר הזה, יש  השירות ופה זה סדר החשיבות שלך. רמת השקף הנוכחי מדבר על

 בחינוך . הסקר למעשה נותן לי מידע כי צריך להשקיעשני דברים שאנחנו לא יכולים לוותר
 עוסק באיכות השירות.זה לא  ,בביטחון האישי שלנוולהשקיע 

 :בורנשטיין דותן
 צריך למדוד אותם.

 :אידן רני
 לא יכול למדוד אותן בסקר עומק

 :בורנשטיין דותן
 זאת ולהשקיע בזה. לנתראם החינוך חשוב צריך 

 : אידן ניר
את  להביןעובדים עם האחד הסוקרים היותר טובים במדינת ישראל ומנסים כמוך  אנחנו

 המשמעויות שיש פה. 
מנהלי האגפים אני דורש לקחת כל אחד מהסעיפים מהמועצה ו תמנכ"לימו לדעתי זה נותן לי כלי

 ולהשתפר בהם. 
 :פליישר קרוב גלדיס

 כלומר איפה יש מצב חירום?  ,מה לטפל מחר בבוקרהכתובה למעלה? השאלה שנשאלה היא זאת 
 :אידן רני

 זאת פרשנות שלך. 
 :פליישר קרוב גלדיס

 חשוב לך. לא נשאל מה הכי
 :ןאיד רני

ראות את המועצה משקיעים ורוצים ל ואלה הנושאים לפי סדר החשיבות שלהם זאת פרשנות שלך
 בדבר הזה.

 
 : מנשה דוד, גזבר המועצה. עמק חפר וכפר יונה, מציג -הסכם חלוקת הכנסות והעברת שטחים.6
 :דוד מנשה 
 הסכם עם כפר יונה. זה טוב לכולם. צריך לאשר את ה 

של המועצה כפר יונה, נערכה פניה משותפת  בהמשך להסכמה שהושגה בין המועצה לבין עיריית 
יחד עם עיריית כפר יונה למשרד הפנים להקמת ועדת גבולות וחלוקת הכנסות בנוגע לאזור שהינו 

 הקיים לבין התוואי החדש המתוכנן של הכביש.  57שטח כלוא בין כביש 
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טו )השטח יכול להיות גדול יותר, תלוי בשטח שיופקע בפועל לטובת דונם נ 120-מדובר בשטח של כ
 הדרך( שהינו בזכויות של אגודת חניאל )חכירה מרמ"י(. 

כיום הייעוד של השטח הינו חקלאי, והמטרה היא שינוי ייעוד לייעוד של אזור תעשיה, שבו יהיו 
 ייעודים שונים ובהם דיור מוגן שיוקם במקום. 

ה כולל העברה של השטח לתחום המוניציפאלי של עיריית כפר יונה, כאשר ההסכם עם כפר יונ
( הן בהיטלי השבחה והן של ארנונה )בניכוי הוצאות של 50/50תהיה חלוקת הכנסות בין הרשויות )

 בשלב ראשון, כאשר לאחר שנתיים יהיה דיון נוסף בגובה ההוצאות בגין ארנונה(.  10%
 פר יונה ויושקעו בפיתוח אזור התעשייה. היטלי הפיתוח האחרים ישולמו לכ

התקיימו בחודשים יולי ואוגוסט שני דיונים בפני ועדת הגבולות. דיון אחד היה דיון כללי/עקרוני 
 והדיון הנוסף עסק בפרטי ההסכם, כאשר הוועדה נתנה רוח גבית להסכם ומעוניינת לאשר אותו. 

הרשויות ויש בו הגינות וחלוקת הכנסות  מדובר במיזם אזורי ראוי שמאגם משאבים לטובת שתי
 ראויה.

 החלטה: 
מליאת המועצה מאשרת את הסכם חלוקת ההכנסות והעברת השטחים בין עמק 

 .חפר לכפר יונה
 

בית ינאי, ריכוז תחשיב כללי, מציג: מנשה דוד, גזבר  -חיוב היטלי סלילת רחובות ומדרכות.7
 המועצה )מצ"ב(.

 דוד:מנשה 
ינאי פנה למועצה בבקשה להטיל על בעלי נכסים ביישוב היטל סלילה )כביש  הוועד המקומי בית

ומדרכה( לפי חוק העזר של המועצה וזאת במטרה לכסות את עלויות עבודות השדרוג והרחבת 
 תשתיות הסלילה ביישוב) כבישים, מדרכות, הסדרי תנועה(. 

בבית ינאי קיימת תשתית חלקית של כבישים ומדרכות, הכבישים ביישוב הינם במצב לא טוב, הם 
נסללו לפני שנים רבות ונעשו תיקונים שונים לאורך השנים, אך לא במסגרת עבודה מסודרת 

 ומתוכננת וקיים צורך ממשי בביצוע עבודות הפיתוח. 
אלש"ח  260,000 -מ"ר( בעלות של כ 2,500-אנו עתידים לבצע תיקוני סלילה של הכביש הראשי )כ

ואנו מבקשים אלש"ח כולל מע"מ.  90 -מ"ר(  בעלות של כ 880 -)כולל מע"מ( ושיקום מדרכות )כ
 לגבות היטל סלילה מהתושבים.

 :פליישר קרוב גלדיס
 מינימום? 500כלומר  מטר קרקע  500תחויב בחידת אני לא הבנתי את הניסוח עד הסוף,  כל י

 מנשה דוד: 
כל יחידת דיור תחויב בגין מרכיב המבנה לפי חוק העזר במלוא גודלה, כמו כן כל יחידת דיור 

 מ"ר קרקע וזאת עד לגודל מלא של המגרש.  500תחויב ב 
בפועל ובגין מרכיב מ"ר ומטה יחויבו בגין מרכיב המבנה לפי גודל המבנה  50יחידת דיור בגודל 

 מ"ר. 100הקרקע לפי כפל שטח המבנה ועד 
 .וביצוע הסלילה מבקשים את אישור המליאה לגביית היטלי סלילת רחובות ומדרכות

 החלטה:
ואת ביצוע העבודות בבית מליאת המועצה מאשרת את חיוב היטלי סלילת רחובות ומדרכות 

 .ינאי
  

  גמפל, מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל )מצ"ב(. שרון -אישור שכר בכירים לעוזר מנכ"ל.8
 זונשיין:רינת 

ני מבקשת להודות לה על א .מנכ"ל המועצה תוזרטליה טרייבר אהרונסון מסיימת את תפקידה כע
 עשייה ותרומה רבה. 

חר לשמש בתפקיד. שרון הינו בעל השכלה רלוונטית: נבחנו מספר מועמדים למשרה ושרון גמפל נב
  יכללי בתחומי הפסיכולוגיה והמנהיגות ותואר שנ B.A-חוגי במדעי המדינה ו-ר ראשון דותוא

(M.A)מקומי. שניהם מאוניברסיטת שלטון ההלמנהל ומדיניות ציבורית: התמחות במנהל  בחוג
אגף בכיר ) בשלוש שנים האחרונות שרון עבד במשרד העלייה והקליטה במשרת סטודנטחיפה. 

 ולתלונות ציבור( .לביקורת פנים 
אבקש ממנו לצאת כי אתם נדרשים לאשר את השכר  .שרון החל לעבוד בתחילת חודש ספטמבר

 שכר בכירים. 30-40%לאשר את שכרו שלו. אבקש 
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 החלטה: 
משכר  30-40%ה של  מנכ"ל בגוב , כעוזרשרון גמפלשל  ושכרהמליאה מאשרת את 

 .3.9.2017 מאושר. תחולה החל מיום -בכירים 
  

גב' שרי סגל כדירקטור מקרב הציבור בחכ"ל, מציג: רני אידן,  -הארכת מינוי בקדנציה נוספת.9
  ראש המועצה

 אידן: רני
מבקשים להאריך לה אחת ואנחנו  קדנציהשסיימה  בחכ"ל מטעם הציבור, יש לנו דירקטורית

 שמה שרי סגל מקיבוץ העוגן.. לקדנציה נוספת
, לאחר אישור המליאה 2017הארכת המינוי היא לתקופה של שלוש שנים נוספות, החל מאוקטובר 

היא מאוד פעילה. מבקש לאשר אותה לעוד קדנציה.  תובא הערכת המינוי לועדה של משרד הפנים.
 זו קדנציה אחרונה.

 
 לטה:הח

המליאה מאשרת את הערכת מינויה של הדירקטורית שרי סגל מקיבוץ העוגן  
 לעוד קדנציה נוספת.

 
 

בית הספר ויתקין, בית חינוך אזורי בית  -מורשי חתימה בחשבון הבנק -שינויים/עדכונים.10
 יצחק, בית ספר יובלים, מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה)מצ"ב(.

 מנשה דוד: 
 בתיבעקבות תחלופת מנהלים, מבקש לשנות/לעדכן את מורשי החתימה בחשבונות הבנק של 

 שינוי/עדכון מורשי חתימה בחשבון הבנק של בית הספר ויתקין הספר הבאים:
 –במקום מנהלת בית הספר היוצאת, ענת קידר תבוא המנהלת החדשה, אורנה כהן ת.ז 

057296857 
 שינוי.בשאר מורשי החתימה לא יחול 

 שינוי/עדכון מורשי חתימה בחשבון הבנק בית ספר יובלים
 מבקשים לעדכן/לשנות את מורשי החתימה בחשבונות הבנק של בית הספר. 

חרובי תבוא המנהלת החדשה, הילה לרר ת.ז  גליתמנהלת בית הספר היוצאת, במקום  
 באשר מורשי החתימה לא יחול שינוי.  027231323

 חתימה בחשבון הבנק בית חינוך אזורי בית יצחקשינוי/עדכון מורשי 
מבקשים לעדכן/לשנות את מורשי החתימה בחשבונות הבנק של בית הספר. במקום מנהלת בית 

 .23529076הספר היוצאת, הדר טימור תבוא המנהלת החדשה, גילה ציטרון ת.ז 
 בשאר מורשי החתימה לא יחול שינוי. 

 ולחתימה על מסמכי הבנק.נבקש את אישורכם לשינויים הנדרשים 
 

 החלטה: 
 בבתימה בחשבון הבנק מורשי החתי מליאת המועצה מאשרת את עדכוני/שינויי

 הספר ויתקין, בית חינוך אזור בית יצחק, ובית הספר יובלים.
  

בית  אישור לפתיחת חשבונות בבנק הפועלים, לביה"ס ייחודי מעברות ) חשבון הורים וחשבון.11
 הספר( מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה )מצ"ב(.

 מנשה דוד:
נבקשכם לאשר למועצה להתקשר עם בנק הפועלים ולחתום )באמצעות מורשי חתימה( על 

 המסמכים המצ"ב ועל מסמכים נוספים ככל שיידרש ע"י הבנק,

 חשבון הורים וחשבון ביה"ס. :לפתיחת שני חשבונות בנק ביחס לביה"ס ייחודי מעברות
 מורשי החתימה בחשבון הבנק יהיו בהתאם להנחיות משרד החינוך.

 חשבונות אלו יהיו בהתאם לתנאים ולמגבלות החלים על חשבונות בנק של רשויות מקומיות.
 לחשבון זה לא תהיה אפשרות לעמוד ביתרת חוב, לא לרכוש מט"ח ולא לקבל הלוואות.
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 החלטה:
צה מאשרת פתיחת שני חשבונות בבנק הפועלים לביה"ס ייחודי מעברות) חשבון מליאת המוע

 הורים וחשבון בית הספר(
 חתימה:היהיו מורשי  675בחשבון הורים, בבנק הפועלים סניף  .1

 034937532בית הספר, ת.ז   : יוגב אמיתי, מנהלקבוצה א'
 043488956לירון גרינברג, מנהלנית  ביה"ס, ת.ז 

 54112768מועצה, ת.ז גזבר המנשה דוד, 
 037275963יו"ר וועד, ת.ז  -אלה דניאל, נציג הורים קבוצה ב':

 025076134גזבר וועד ההורים, ת.ז  -יניב קנלר, נציג הורים
חתימת שניים ממורשי החתימה בקבוצה א' או חתימת מורשה חתימה אחד מקבוצה א' 

חותמת המותאמת לחשבון הבנק  ביחד עם חתימת מורשה חתימה אחד מקבוצה ב' בצירוף
 שנפתח, או שמו המודפס יחייבו את חשבון הזה.

פתיחת מורשי החתימה יהיו רשאים ומוסמכים לחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך 
 לניהול השוטף של החשבונות. החשבון וכן ביחסי

 
 .072בנק פועלים סניף – חשבון בית הספר .2

 מורשי החתימה:
 034937532ת הספר, ת.ז. , מנהל בייוגב אמיתי

 043488956, מנהלנית ביה"ס, ת.ז. לירון גרינברג
 54112768מנשה דוד, גזבר המועצה, ת.ז. 

 
חתימת שניים ממורשי החתימה בצירוף חותמת בי"ס או חותמת המותאמת לחשבון 

 .הבנקהבנק שנפתח, או שמו המודפס יחייבו את בית הספר בחשבון 
 

פתיחת ומוסמכים לחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך  יהיו רשאים מורשי החתימה
 לניהול השוטף של החשבונות. החשבון וכן ביחסי

  
 תב"רים )מצ"ב(.31

 מציג את התב"רים )מצ"ב(.מנשה דוד, גזבר המועצה 
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 דברי הסבר:
 מקרנות הרשות-ניהול פרויקטים במערכת החינוך 559ר "תב
 במימון משרד החינוך-רמות ים -כיתות לליקויי שמיעה  2הנגשת -895ר "תב
 במימון משרד החינוך-בן גוריון -כיתות לליקויי שמיעה  2הנגשת -896-ר"תב
 במימון משרד החינוך-שחר  -מעין -כיתות לליקויי שמיעה  2הנגשת -897-ר"תב
 במימון משרד החינוך- 2017שיפוצי קיץ -876-ר"תב
 התחיבויות שונות לחופי ים במימון משרד הפנים-898-901ר "תב
 במימון משרד הפנים-החלפת אופנוע ים השלמה -856-ר"תב
 משרד החינוך וקרנות הרשות-הנגשה אקוסטית בביס יסודיים -902-ר"תב
 מקרנות הרשות  -שיפוצים בחופי רחצה -903-ר"תב
 במימון משרד החקלאות -נחל אלכסנדר הדברה משולבת בסביבת-904-ר"תב
 במימון משרד התחבורה וקרנות הרשות 2017סימון כבישים והתקני בטיחות -905ר "תב
 במימון משרד החינוך-הקמת ח"ל יביל בי"ס אופק -906-ר"תב
 מקרנות הרשות-בינוי כיתת גן אמץ  -872-ר"תב

 
 

 החלטה:
 התב"רים אושרו.

 
 חכ"ל )מצ"ב( מציג: גזבר המועצה, מנשה דוד 2016דו"חות כספיים לשנת  אישור .13

 הוצג בפני המליאה. 2016הדו"ח הכספי של החברה הכלכלית לשנת 
 הסבר מפורט ניתן ע"י רו"ח יובל אורן.

 
 ה:החלט

 .אושרו 2016הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית עמק חפר לשנת 
 

, מציג: 2016לפיתוח עמר חפר בע"מ, הצגת הדו"חות הכספיים לשנת כללית של החכ"ל אסיפה 
 :אלון היימן, מנכ"ל חכ"ל

 :היימן אלון

שינוי בתקציב הבלתי רגיל

 פירוט מקורות 

מימון

 סכום - ₪

 500,000             עב' קבלניות 500,000         קרנות הרשות 500,000         3,550,000         4,050,000                 ניהול פרויקטים במערכת החינוך 559           1            

 60,000               עב' קבלניות 60,000           משרד החינוך 60,000                      הנגשת 2 כיתות לליקויי שמיעה -רמות ים 895           2            

 60,000               עב' קבלניות 60,000           משרד החינוך 60,000                      הנגשת 2 כיתות לליקויי שמיעה -בן גוריון 896           3            

 60,000               עב' קבלניות 60,000           משרד החינוך 60,000                      הנגשת 2 כיתות לליקויי שמיעה -מעין-שחר 897           4            

 282,498             עב' קבלניות 282,498         משרד החינוך 282,498         4,000,000         4,282,498                 שיפוצי קיץ 2017 876           5            

 90,000               רכישת ציוד 90,000           משרד הפנים 90,000                      שילוט חופים 2017 898           6            

 50,000               עב' קבלניות 50,000           משרד הפנים 50,000                      סככות צל 2017 899           7            

 50,000               עב' קבלניות 50,000           משרד הפנים 50,000                      שיפוץ מלתחות 2017 900           8            

 30,000               רכישת ציוד 30,000           משרד הפנים 30,000                      ציוד הצלה 2017 901           9            

 10,000               רכישת ציוד 10,000           משרד הפנים 10,000           60,000              70,000                      החלפת אופנוע ים 856           10          

 180,000         קרנות הרשות

 180,000         משרד החינוך

 500,000             עב' קבלניות 500,000         קרנות הרשות 500,000                    שיפוצים בחופי רחצה 903           12          

 375,000             עב' קבלניות 375,000         משרד החקלאות 375,000                    הדברה משולבת בסביבת נחל אלכסנדר 904           13          

 50,000           משרד התחבורה

 21,429           קרנות הרשות

 70,000               רכישת ציוד 70,000           משרד החינוך 70,000                     הקמת ח"ל יביל בי"ס אופק 906           15          

 240,000             עב' קבלניות 240,000         קרנות הרשות 240,000         1,000,000         1,240,000                בינוי כיתת גן אמץ 872           16          

 71,429                      סימון כבישים והתקני בטיחות 2017 905           14           עב' קבלניות 71,429              

 עב' קבלניות 360,000                    הנגשה אקוסטית בבי"ס יסודיים 902           11           360,000            

 פירוט  מקורות מימון הפחתה

תשלומים)שם 

סעיף(

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

קודם

 תוספת
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לשאול, אנחנו תמיד  ל ותזרים חיובי אם יש שאלות מוזמניםאלף שק 100החברה הציגה רווח של 
 לרשותכם.

ואשרור מינוי  2016אנו מבקשים את אישורכם על הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית לשנת 
 .2018של רו"ח של החברה הכלכלית לשנת הכספים 

 
 

 החלטה:
מאושרים. ואשרור מינויו של רו"ח של החברה  2016הדו"חות הכספיים לשנת 

 .מאושר 2018הכלכלית לשנת 
 

 :אידן רני
אני רוצה להודות לכל חברי המליאה השנה שעברה ובשנה שתבוא, אני מקווה שלמרות הישיבה 

 הלא רגולרית היה לנו כיף ונחמד. תודה ליקב ויתקין תודה רבה לכולכם ושנה טובה.
  

  רני אידן
 ראש המועצה

  רינת זונשיין
 המועצה מנכ"ל

 
 –חלטות ה
 
 

 
 

 החלטה נושא
 אושר. .36אישור פרוטוקול מליאה מס' 

וביצוע  חיוב היטלי סלילת רחובות ומדרכות
 בבית ינאי. העבודות

 אושר.

 אושר. אישור שכר בכירים לעוזר מנכ"ל
שרי סגל גב'  -הארכת מינוי בקדנציה נוספת

 כדירקטור מקרב הציבור בחכ"ל.
 אושר.

מורשי חתימה בחשבון  -שינויים/עדכונים
בית הספר ויתקין, בית חינוך אזורי  -הבנק

 בית יצחק, בית ספר יובלים.
 

 אושרו.
 

אישור לפתיחת חשבונות בבנק הפועלים, 
לביה"ס ייחודי מעברות) חשבון הורים 

 וחשבון בית הספר(.

 אושר.

 אושרו. תב"רים
החברה  2016דו"חות כספיים לשנת 

הכלכלית ואשרור מינויו של רו"ח  מר יובל 
 אורן.

 אושר.


