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 אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ולחללי צה"ל1.1
ישנם אירועים בישובים  ,ולגבורה ערב יום הזיכרון לשואה ,ביום רביעי הקרוב

ובחלק מבתי הספר. המועצה עושה את הטקס המרכזי ביום חמישי בערב. את 
עדות המייצר הצגה על סמך  אטרוןיהחלק המרכזי של האירוע יעלו באמצעות ת

עדות של ניצולי שואה. בני הנוער מציגים את סיפורם של ניצולי השואה. אני 
זו הפעם הראשונה  .יכול להגיד כי מבחינת ניצולי השואה זהו אירוע מטלטל

שהם יכולים לראות את הסיפור שלהם. אתם מוזמנים ונשמח לראות אתכם 
 5ן עוד וגה תוצג מלבד מוצאי יום הזיכרבטקס. ההצגה היא מאוד איכותית. ההצ

 ר התיכוניים ואני חושב שזה חשוב שכולנו נשתתף בו. פפעמים לבתי הס
 הזיכרון ולאחר מכן יום העצמאות. שבוע לאחר מכן יש לנו את אירועי יום
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 לחץ כאן לכניסה לאתר עמק חפר הבית שלך בעמק:

  11אישור פרוטוקול הנהלה מס' 2

 זונשייןרינת 
 אין הערות –? 11האם יש הערות לפרוטוקול הנהלה מס' 

 החלטה:
 מאושר – 11פרוטוקול הנהלה מס' 

 המלצות הוועדה לבחינת הארנונה בעמק חפר3

 פליישר קרובגלדיס 
הדוח מסביר את ההתנהלות של הוועדה. הוועדה התמנתה וקיבלה כתב מינוי 
שהיה רחב בנושאים של הוועדה ויכול להיות שהייתה כאן מכשלה של הוועדה 

נהלות של תותובנות. ההלהמלצות נו למצוא ולהגיע  יכי מרוב עצים התקש
מבין בארנונה ה. באחד מהם רני השתתף ובאחרת רו"ח בדוחהוועדה מתוארת 

 היהבמועצות אזוריות. אני לא חושבת שצריך לפסול את דעת המיעוט. נכון שי
מצמו. בסופו של צטועדה כזו. הוועדה הזו קיבלה הרבה סמכויות שהלכו והוב

התחום  ,שהגוף הממנה הוא גם הגוף המצמצם את הסמכויות דבר מכיוון
הוועדה הייתה אמורה לבחון היה מאוד מצומצם ולוועדה הייתה תחושה שאותו 

כי לא ניתן להגיע למסקנות והיו חברים שחשבו שכן ניתן להגיע להמלצות. היו 
  שחשבו שצריך לבחון גם את ההוצאות בספר התקציב. אני חושבת חברים 

להקים ועדה אחרת או כמה ועדות מצומצמות אחרות לכל אחד  נכוןש
קים צוותים כאלה הנונת עסקים ועוד. נכון לרא ,מהנושאים כמו ארנונה חקלאית
 מבלי לבחון את הנושא של התקציב. לבחינת כל אחד מהנושאים וזה

 מקורישאול 
אני חושב שהנושא של ארנונה הוא נושא מכביד על כלל אזרחי המדינה. אני 

חשיבות ברמה הלאומית. קל וחומר במיוחד  היא בעלתחושב שהסוגיה הזו 
במועצות אזוריות בגלל השלטון הדו רובדי שמצד אחד יש את המועצה ומצד 

מאוד  עדים לגבות בצורות ובדרכים שלהם. הנושא הזהושני יש חופש פעולה לו
 ולאלהשוות כיסא עם כיסא  .  צריךמבלבל. אין שום בסיס מינימלי להשוואה

 נגזרת של הארנונה. בבית יצחק הנושא וכיסא עם שולחן. השירותים שנותנים ז
. הבסיס צריך להיות זהה וחודיות שליל הארנונה עולה כל הזמן בגלל היש

תים. אני מסכים לכולם מהמטר הראשון ועד המטר האחרון וכנ"ל גם בשירו
לדברים של גלדיס. חשוב שתהיה ועדה שתבדוק זאת כי גם במערכת הבחירות 

הנושא הזה עלה וכל אחד יכול לפרש זאת איך שהוא רוצה. הנושא הזה הוא 
פרוץ. חשוב שתהיה וועדה שתבחן את כל ההיבטים גם מבחינת הארנונה וגם 

חקלאית. יש חוק וצריך יה וגם ארנונה ילתעש ארנונהמבחינת השירותים. גם 
לקיים אותו. למה צריך להתווכח. אני לא חושב שאנו המצאנו את הגלגל של 

 עלויות הארנונה. צריך להציג לוועד כתב מינוי קצת שונה. 
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 לחץ כאן לכניסה לאתר עמק חפר הבית שלך בעמק:

 יוסי בליך 
הוויכוח לא היה על זה. הארנונה בעמק חפר היא קבועה. הבעיה העיקרית שלנו 

ארנונה היא יקרה או להעלות את הייתה שלא הצלחנו להגיע למסקנה האם ה
הארנונה. אין הבדל בארנונה בין גבעת חיים ובין בית יצחק. לא הצלחנו לדעת 

האם הארנונה של המועצה האם היא נותנת סל שירותים שווה או פחות 
בהשוואה לאחרים. נשארנו בלי לדעת האם אנו צריכים להמליץ להעלות או 

 נה לא שווה אלא לא הצלחנו להשוות. להשאיר זאת. לא נפלנו על זה שהארנו

 מקורישאול 
את האזרח לא מעניינן כמה הוא משלם למועצה וכמה הוא משלם לוועד. מעניין 

 אותו לדעת כמה הוא משלם. 

 בליךיוסי 
 הארנונה היא קבועה. 

 לוישמעון 
מאוד  ןות של הוועדים החיהדבר הנכון הוא ארנונה אחידה. כל ההנש אני חושב

המועצה או משרד הפנים מנחה כמה להקציב לכל פעילות. כל ישוב . ותברור
הבדל אחד והוא שיש ישובים שיש להם הכנסה  קיש ר .יודע מה ההוצאה שלו

וספת ויש ישובים שאין להם הכנסה נוספת. אני חושב שנכון לעשות ארנונה נ
 אחידה. 

 קידררעיה 
לא הגדרנו בהנהלה  .א דבר שחייב להיבדק. הנושא הוא מאוד רחביארנונה ה

או במליאה מה הם צריכים לעשות. דיברתי עם אנשים מהוועדה. אני מצפה 
לקבל המלצות מהוועדה אחרי שהגדרנו להם מה הם צריכים לבחון. האם 

בה הזו הוא יהמדיניות היא לבחון את הארנונה או רק תעריפים. הסיום של היש
 ללו. להגדיר מה אנו מצפים מהם ולעבוד לפי ההגדרות ה

 סיבקחיזקי 
להמלצות  5בסיסיות בבחינת הכנסות הוא סעיף ה אני חושב שאחת הבעיות

שבודקים רכיב אחד מתוך ההכנסות. הרשות צריכה לספק את הצרכים  ההוועד
סך של עצמה מבחינת הכנסה שתכסה הוצאות וכאשר בוחנים פלח אחד מתוך 

תן היה לקבל המלצות. לא מקבלים תמונה נכונה ולכן מלכתחילה לא ני ההכנסה
יה. צריך לקבל תמונה מלאה. אם ילא ניתן לבדוק מגורים בלי לבדוק את התעש

תבדוק את הכל יכול להיות שתקבל תמונה אחרת ממנה שתקבל רק אם תבחן 
 נושא אחד. 

 אידןרני 
הוזמנתי לוועדה ונשאלתי  .אתה טועה. במקור הוועדה לא הוגבלהש אני חושב

מה אני חושב אני לא הגבלתי את עבודת הוועדה. גם אם עבודת הוועדה תוגבל 
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 לחץ כאן לכניסה לאתר עמק חפר הבית שלך בעמק:

הכנסות וההוצאות האת הבדיקות אתה יכול לעשות על כל הספקטרום. על כל 
של המועצה. השאלה היא מה רוצים לעשות. אם תבחן ברשויות אחרות תגלה 

ים הכי מצורעים ברשות והם לא כל שאין ועדה לארנונה. אנשים כאלה מרגיש
כמי שנדרש פעם בשנה לעמוד בשאלה  ,כך רוצים לעמוד מול המשימה הזו. אני
אפשר להסתפק  צריך להתמודד עם זה. האם הארנונה מספיקה או לא מספיקה

גם בחמישה שקלים למטר. אנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו האם אנו רוצים 
כמה. מי שמדגים זאת הם הקיבוצים. הם מטילים לקבל שירותים או לא ואם כן ב

 מהמיסים של שאר הישובים. 4סי קהילה שהם גבוהים פי יעל עצמם מ

 משה הרמן 
 המ"ר הוא לא פרמטר נכון. 

 אידןרני 
זה חוק מדינה זה לא תלוי בנו. גם בשיטה המטרית יש כל מיני שיטות. יש 

 שיטה הולכת ופוחתת ועוד. 
אף אחד לא רוצה  -ת שישובים מקבלים מעסקים  נוספ ארנונההנושא של 

שיהיה לידו עסק. ברגע שלרשויות/ישובים לא יהיה משהו שהם מקבלים 
תמורה לכך לא תהיה דרך שהם יוכלו לשכנע אותך כתושב שהם יהיו לידך. ב

תוכל לעשות יותר רווחה וחינוך ועוד. אם מחר תתקבל החלטה במדינה כי אין 
יהיה סגור והרשויות לא תקבלנה כלום. העסקים שאנו הברז  -יותר ארנונה  

פועלים בתוך הרשויות שלנו להקים אותם הם אלה שגורמים להכנסות למדינה. 
אני לא יודע. זה  –אנו נהפוך למדינה מאוד ענייה. איך למצוא את האיזון הנכון 

החליטו שמעבר לארנונת מועצה ש מאוד מעניין. יש מושבים וישובים קהילתיים
ביקרנו בתמרת והם  ,ם מטילים על עצמם מס קהילה בסכומי עתק. לאחרונהה

משלמים פי שלוש יותר מכאן. אני לא בטוח שהדברים הללו צריכים להילקח 
מהשולחן הזה. יכול להיות שהשולחן הזה צריך להיות הכי אמיץ במועצה. 

 ןהחלטות אמיצות שצריך לדעת לקבל אות ןהחלטות של העלאת מיסים ה
סביר לציבור מה המשמעות של זה. כולל בהפחתת ארנונה. רואים את ולה

יה הזה יגמר הם יכולים לא לגבות מיסים יההיקף ומבינים כי ביום שאזור התעש
 או לגבות מעט מאוד מיסים. 

אנו נצטרך להשקיע בכך הרבה מאוד חשיבה ובאחד הדיונים נקבע זאת לדיון 
 פתוח.

 מקורישאול 
 השירותים תמורת הארנונה המשולמת? אחת מה רמתלמה שלא נגדיר פעם 

 כל ישוב מחליט לגבות יותר או מעט. 

 אידןרני 
בשביל לשנות זאת היום צריך להביא זאת לשולחן הזה, לקבל את אישור 

המליאה ולאחר מכן משרד הפנים. אנו צריכים להחליט מה הכיוון שאנו רוצים 
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א לא יכול להתחמק. אלו החלטות ללכת אליו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת כי הו
מאוד קשות ואנו צריכים להבין את תהליכים שלהם. יכול להיות שצריך להקים 

 צוות של מומחים ולא של נבחרי ציבור. 

 ארייוני 
. יש משהו שהוא לא ברור וצריך הא ברוריאני חושב שיש את ארנונת מועצה שה

ם לתת מבחינת הוועד. בכל ים אנו רוציתלראות איך תוקפים זאת, איזה סל שירו
מקום בעמק זה שונה. במקום אחד זה גבוה יותר בזכות האגודה ובמקום אחר 

 זה נמוך יותר. 
 יכול להיות שצריכה להיות קרן איזון. 

 אידןרני 
אנו נצטרך להקדיש לכך מחשבה גם באמצעות גוף מקצועי. 

 אזוטפרוספר 
מקצועי אנו צריכים לחשוב על מרכיב אחד והוא גורם  וףגם אם נקים ג

ההכנסות. אנו צריכים לדאוג לכך שיהיו יותר הכנסות. יש דברים שאפשר 
לעשות אותם בישובים. למה לא ללכת למסלול הזה במקביל לבדיקה של 

 הארנונה? בוועדה המקצועית צריך לתת לה גם את הכיוון הזה. 

 ה בתאורת רחובות בישוביםלהשתתפות המועצהמלצות הוועדה 4

 זונשייןרינת 
נה היא כי לאחר שלוש שנים הנושא ואחת ההחלטות שהתקבלו בוועדה הראש

 בדק בשנית. הוועדה התכנסה ואנו רוצים להציג את המלצות הוועדה. יי

 שלם אלדד
רינת זונשיין, מנשה דוד, ענבל דרור היימן, יוסי ישראל, מוטי את  ההוועדה כלל
ואנוכי. הוועדה התכנסה מספר פעמים לא קטן על  פליישר קרוב בארי, גלדיס

מנת לדון בכך. היו פה שני כיווני דיון שהוועדה התלבטה בהם. האחד להעביר 
הוועדה הקודמת שהעבירה את האחריות לישוב אין מודל  .את האחריות לישוב

מזוכה אולם זה שהישוב זור לאחריות המועצה. צריך ליצור מודל חשל ל
ריותו. צריך למצוא פרמטר אחר שהוא לא מטר של ארנונה כי אין לכך קשר באח

לתאורת רחובות. הוועדה ניסתה לייצר מספר קריטריונים, כמו אורך מדרכות, 
אולם לא הצלחנו לייצר שום מנגנון  ,כבישים, בתי אב, מס' תאורות רחוב

עם מספר השעונים. ישנו איזשהו אומדן ביד וחייבים לראות שאין  משתלב ש
טריון שיש בו רציונאל ברור יסטיות מהמדידות שבוצעו. לא הצלחנו לייצר קר

שחברי הוועדה יוכלו להכיר אותו. הוועדה לא רצתה להישאר אדישה לתחושת 
ה העיוות שקיימת בישובים. יש פער בין מה שהם מוציאים ובין מה שהמועצ

מזכה אותם. יש פה פשרה והיא לקחת את המלצות הוועדה הקודמת אולם 
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 לחץ כאן לכניסה לאתר עמק חפר הבית שלך בעמק:
 

להכניס תיקון מסוים לישובים שנפגעים בין מה שהם מוציאים ובין מה שהם 
מקבלים. הוועדה ממליצה לעשות פיצוי פרוגרסיבי. וכך יצא שמי שהרוויח 
ת בשיטה הקיימת ירוויח קצת פחות ומי שהפסיד יפסיד קצת פחות. נתקן א

 העיוותים של ההמלצות הקודמות אולם לא נוכל לתקן אותם לגמרי. 
הבנו כי הקריאה של בת חפר כוללת את תאורת הגדר ולכן חשבנו שלא ניתן 

יה של כולם והוא יוחרג מהמסקנות של ייה של בת חפר כסטילהתייחס לסט
 הוועדה. 

 קידררעיה 
ים. צריך להחיל את אם קיבלתם החלטה היא צריכה להיות רוחבית לכל הוועד

 הנוסחה של כל הישובים על בת חפר. 

 אידןרני 
בחופית עשינו פיתוח מאוד יפה ובגלל שהמועצה משלמת את העלויות הם 

הפעילו את התאורה הישנה והחדשה זה קיים גם בבת חפר. כאשר זה עולה 
לישוב הוא בודק בפינצטה האם צריך פנס מסוים או לא לכן ההצעה של אלדד 

 היא הצעה נכונה. 

 ארייוני 
נוספים  ₪אלף  180משלם עוד בסופו של דבר הוועד של בת חפר  .אתה צודק

שמתקבלים ממשרד הביטחון עבור תאורת  ₪אלף  28-כסבסוד. מדובר פה ב
 גדר. 

 אידןרני 
יש הרבה ישובים בעמק חפר שיש לגביהם הטיה כזו או אחרת. לכן מי שמוטל 

עליו לבדוק את העניינים אנו מחזירים לו את ההצעה והוא יצטרך לבדוק את 
 ן להגיע להמלצות. הדברים שלכם ולאחר מכ

 לוישמעון 
לנושא של תאורה חכמה? מה קורה כאשר יש הוזלה  ההאם הוועדה התייחס
 של מחיר החשמל? 

 שלםאלדד 
הוועדה בעבודתה עסקה רבות למעבר לתאורה יותר זולה. המועצה מקדמת 

מהלכים כאלה ובמקרה כזה מי שירוויח מכך הם הישובים. יש פיילוט של חברת 
 החשמל אולם הוא מתקדם בעצלתיים. 

 דודמנשה 
אחוזי ניסיון.  50-80מקביל בדקנו את הנושא של מעבר ללדים. מדברים על ב

וא שאף אחד לא עשה בדיקה מעמיקה. התקשרנו עם החברה למשק ההעניין 
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 לחץ כאן לכניסה לאתר עמק חפר הבית שלך בעמק:

וכלכלה והם עשו סקר בארבעה ישובים, בבית יצחק, העוגן חניאל ובורגתה. 
ם הוא בית יצחק כי עוצמת לה זה משתעהשק רהישוב היחידי שמבחינת החז

היא האור הקיימת בבית יצחק היא גדולה וחזקה. בשאר הישובים עוצמת האור 
מתחת לתקן. אם הולכים למהלך כזה צריך להגביר את התאונה ואז אין חלשה ו

פה חיסכון. הרעיון אמר בואו נעשה פרוייקט גדול ובחיסכון נממן את החזר 
ים. כרגע קיבלנו פההלוואה. ברגע שיש את המצב הזה זה טורף את כל הקל

החלטה ללכת על שלושה ישובים. החברה התבקשה לקדם הליכי מכרז בנושא 
 ה. ז

 ברגע שזה יהיה מוכן נביא זאת לאחת ההנהלות הקרובות. 

 סיבקחיזקי 
שינוי השיטה נשמע הגיוני. ישנה קורלציה בין עלויות התאורה להחזרים, אולם 

 ישנם מספר חריגים, האם החריגים הללו נבדקו? 

 שלםאלדד 
 לא הצלחנו להבין את הפער. 

 החלטה: 
מאושרות בכפוף  –הוועדה להשתתפות המועצה בתאורת רחובות בישובים 
 לבחינה נוספת בנוגע לישוב בת חפר

 לחוק העזר למחזור -אישור "צו עבירות קנס"  5

 רינת זונשיין
אנו עוברים לצו עבירות קנס. עברנו עם חוק העזר של מחזור דרך חתחתים וזמן 

זמן. אנו צריכים לאשר כעת צו  הרבהרב לקח עד שאישרו אותו וכל אישור לוקח 
עבירות קנס. איך אנו אוכפים את הוראות חוק העזר. נמצאים איתנו כאן ירמי 

ויסמן, יו"ר ועדת איכות הסביבה ויעקב כהן, מנהל האגף המוניציפאלי והם יציגו 
המורכבות של  עקבמספר מילים  יפתחלנו את ההמלצות. אני רוצה שרני 

 הנושא. 

 רני אידן
ועצה שלנו היא מועצה מובילה בתחום הסביבה וזה בא לידי ביטוי בהרבה המ

אחד מהם הוא מחזור ובתוכו יש את סרבני המחזור. יש לא מעט . תחומים
סרבנים כאלה וזה משתנה בתחומים. אין ספק שאם אנו רוצים לעלות מדרגה 

ר אנו צריכים למצוא גם סוג של שוט בצורת ברירות קנס. זה שהיום אי אפש
זה מקשה עלינו וגם נשים ואי אפשר ללכת איתם לבית המשפט, לתבוע את הא

על הנתבע. יש בעיה שעוד מעט ירמי יסביר את הקושי והוא שאנו משתמשים 
שהפחים  ,לבטח בקיבוצים ,בפחים משותפים ולא פעם ניתן להצביע על העבריין
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 לחץ כאן לכניסה לאתר עמק חפר הבית שלך בעמק:

לא היה הם לפי שכונות. בחג האחרון מצאנו בפחים הכתומים הרבה זבל ש
 צריך להיות. 

 וייסמןירמי 
קיימנו שתי ישיבות אינטנסיביות בנושא של צו עבירות קנס והגענו למסקנה כי 

גזר הצריך גם את המקל ו ,של המועצהלמחזור כדי להשלים את חוק העזר 
מאחר ואנו עדיין נתקלים תופעות מאוד קיצוניות שמביאות למועצה נזק כלכלי 

גענו לתכולה של הסקר של תכולת פחים כתומים ו גדול. לפני החג עשו לנו
מעבירים זאת להטמנה  30%-זבל. ברגע שאנו עוברים את ה 30%-למעלה מ

קנס. מצאו שם דברים שלא היו צריכים להיות. כסף כוהמועצה משלמת הרבה 
והמועצה  הוועדהאחוזי המיחזור הם עדיין גבוהים. אנו משתפרים כל הזמן. 

אם לא תהיה לנו  הזו, הסברה. כל ההסברהבבחינוך ועשו והשקיעו הרבה 
לא שווה הרבה. אני מבקש מההנהלה ומהמליאה לקיים דיון  , היאיכולת אכיפה

על מדיניות האכיפה. האישור של החוק הזה יקח זמן ובמקביל לדון גם 
במדיניות האכיפה. הכל הולך אחרי גל של אזהרה. אף אחד לא הולך להרוויח 

 רק בעבירות חוזרות יתחיל גל של אכיפה. גל של כספים ו

 בליךיוסי 
 איך אתם הולכים לאכוף זאת? 

 וייסמןירמי 
מהמקרים האזהרה  90%-אנו נבדוק את הפחים. יש פקחים שיבדקו זאת. ב

 מספיקה. 

 הרמןמשה 
. את עבודת המחזורמקילים על התושבים המחזור צריך לבדוק גם האם מרכזי 

 הפח הכתום לא מספיק. 

 אידןרני 
בוועדה  ודעתאת את ההשגות שאני שומע אני מציע להעביר לירמי שיתן על כך 

 שלו. אנו כל הזמן עוסקים בשיפורים ובפתרון בעיות. 

 לוישמעון 
 י וראוי לנבור בפחים של האנשים. תטלא נראה לי אס

 שלםאלדד 
ו אנשי ציבור ואנשי מקצוע הנפגשים אחת לשבוע א יםאת נושא המחזור מלוו

. נושא המחזורבחמש השנים האחרונות נעשו פעולות רבות בנושא  .שבועיים
האכיפה נמצא בצוות מהיום הראשון. חמש שנים מכינים את הנושא הזה בין כל 
הגורמים. המהלכים הללו לוקחים הרבה זמן. מאחר והנושא הוא כל כך מורכב 
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 לחץ כאן לכניסה לאתר עמק חפר הבית שלך בעמק:
 

והלוגיסטית, אנו בין המובילים במדינה. המהלך הזה של  תגם ברמה ההסברתי
אכיפה הוא כלי עזר הכרחי. לא ניכנס לאכיפה במקומות בהם אין ודאות. חשוב 

 שיהיה כלי שניתן להפעיל אותו בהקדם והמינון של הפעלתו יהיה בצורה זהירה. 

 ויסמןירמי 
מרוקנים את תכולת הפחים ורואים מה יש  ,במקומות הקשים אנו שמים כפפות

 בתוך הפחים. 

 ארייוני 
את דבריו של ארז שמתנגד כאן ם לאשר את צו עבירות קנס. אני מציג יאנו צריכ

ראשונה שמטילה קנסות על הלקנסות וטוען שעמק חפר לא צריכה להיותה 
התושבים. אני חושב שעיקר הדיון פה הוא שאחרי חמש שנים שאנו בתהליך 

שיהיה כלי שניתן להשתמש למצב של הפרדת פסולות והסברה, חייבים להגיע 
 דיון על המדיניות.  לקייםלאחר מכן ובו. צריך להעביר את צו עבירות קנס 

 כהןיעקב 
  הקנס וגובה הקנס.בדיון אתמול הורדנו את דרגת 

 החלטה: 
מוחלט להמליץ בפני המליאה לאשר את שיעורי ודרגות הקנסות 

, בהתאם 2014-ביחס לחוק העזר לעמק חפר (מיחזור) תשע"ד
 למסמכים שהוצגו בפנינו (כתיקון לצו עבירות הקנס של המועצה)

 תב"רים6

 מנשה דוד
 הציג את התב"רים

 ראה דף נפרד

 החלטה: 
 מאושרים - התב"רים

 רני אידן

 ראש המועצה
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 רינת זונשיין

 המועצה מנכ"ל

 –החלטות 

 החלטה נושא
פרוטוקול הנהלה מס' 

11 
 מאושר

הוועדה להשתתפות 
המועצה בתאורת 
 רחובות בישובים

מאושרות בכפוף לבחינה נוספת בנוגע 
 לישוב בת חפר

צו עבירות קנס לחוק 
 העזר למחזור

המליאה מוחלט להמליץ בפני 
לאשר את שיעורי ודרגות הקנסות 

ביחס לחוק העזר לעמק חפר 
, בהתאם 2014-(מיחזור) תשע"ד

למסמכים שהוצגו בפנינו (כתיקון 
 לצו עבירות הקנס של המועצה)

תב"רים
כיתות  3בניית  – 717

 גן ילדים
הארכת מדרכה  - 796

 חבצלת נתניה 2כביש 

 מאושרים
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