
 לחץ כאן לכניסה לאתר עמק חפר הבית שלך בעמק:

ר  פ ח ק  מ ע ת  י ר ו ז א ה ה  צ ע ו מ ה
ליד מדרשת רופיו מיקוד 40250 טל.  09-8981666 פקס.8989292 -09 

פרוטוקול דיון הנהלה מס' 13 
מתאריך 26/5/15  

 ראש המועצה –רני אידן : השתתפו
 סגן ומ"מ ראש המועצה –אלדד שלם 

) 6 .) שרון דביר5 .) יואב גיסיס4 .) יוסי בליך3 .) יוני ארי2 .פרוספר אזוט )1
הדס  )10 .) שמעון לוי9 .ראובן טביב) 8 .יהודה זימבריס) 7 .משה הרמן

.) בתיה רגב14 .) רעיה קידר13 .) חיזקי סיבק12 .שאול מקורי )11 .מדליה

:.התנצלו

:.לא השתתפו

 מנכ"ל המועצה –רינת זונשיין : בנוכחות
 גזבר המועצה –מנשה דוד 

 מבקרת המועצה –עדית נס וייסמן 
 מנכ"ל החכ"ל –איציק גניגר 

 ע. ראש המועצה–יואב  שגיא בן
ע. מנכ"ל המועצה –יובל גטהון 

 –סדר יום 

 . דיווחי ראש המועצה.1
 עדכון על ביה"ס רמות ים 1.1
 אפשרות למיפוי חדש של הישובים שתלמידיהם לומדים בביה"ס משגב 1.2
 ביקור במועצה של משלחת מחבל זיגן שבגרמניה 1.3
 קיום טקס שנתי לחטיבת אלכסנדרוני 1.4
 קיום אירוע מקורוק בבת חפר 1.5
 דיור בר השגה בעמק חפר 1.6

  12. אישור פרוטוקול הנהלה מס' 2
 2016. אישור צו המיסים, ההנחות והפטורים לשנת 3
 . הצגת חוות הנוי4
חתימת חוזה פיתוח עם רמ"י  –. פיתוח פארק התעשיות 5
  . עקרונות טיוטת הסכם פארק הציפורים6
 . תב"רים7

 על ביה"ס רמות יםעדכון .1.1
בית ספר רמות חפר עבר לביה"ס מבואות ים לאחר שהיו לנו עיכובים שנמשכו 
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פנימייה. במהלך השנה היו חוות דעת מאוד טובות גם של המורים וההורים וגם 
היה פיצוץ בין מנהלת בית ספר ומנהל של אנשי הפנימייה. לצערנו, בחודש מרץ 

הכפר ומסיבות כאלה ואחרות ההורים החליטו שהם לוקחים צד בתוך העניין 
אולם לדעתי טיפסו על עץ גבוה ולא בדקו אם יש למטה סולם וכעת אנו מנסים 

להביא רגיעה לבית הספר. הקמנו וועדה מלווה לבית הספר שיש בה נציגי 
לחינוך הימי ונציגי משרד החינוך. מחר מתקיימת  נציגי החברה ,מועצה ,הורים

עיקרית היא ה הפגישה הראשונה. אני מקווה שנצליח להגיע להבנות. המחלוקת
על האוטונומיה של בית הספר. כמי שניהל בעבר מסגרות כאלה ומכיר את 

עמק חפר ובארץ אין בעיה אמיתית עם האוטונומיה. יש בעיה בין ב המסגרות
חד היה רגיל לעבוד לבד והיה להם קשה בהתחברות שני אנשים שכל א

וכתוצאה מכך כל אחד תפס פוזיציה עצמאית שנגמרה בפיצוץ. בסוף יש לנו 
 22מטרה מאוחדת ואני מקווה שנגיע לרגיעה. ברוריה מנהלת בית הספר מזה 

תהליך של בחירת מנהל  והתחילשנה מסיימת את תפקידה על פי בקשתה 
הרשות המקומית. אני  םע"י משרד החינוך בשיתוף ענוי הוא יבי"ס חדש. המ

כפי שראוי למקום איכותי  ,מקווה שיבחר מנהל בי"ס טוב ונביא את השקט
 מקום זה.כומיוחד 

 ארייוני 
 אבקש בהנהלה הבאה להציג סקירה על מערכת החינוך. 

אפשרות למיפוי חדש של הישובים שתלמידיהם לומדים בביה"ס .1.2
 משגב

 רני אידן
מזה שלוש שנים אנו דורשים על רקע הגדילה של מערכת החינוך בעמק חפר, 

פרדסיה וילדי לב השרון  .ממשרד החינוך לשחרר אותנו מאוכלוסיות נוספות
ילדי אליכין . לכפר יונה עזבו אותנו לפני שנתיים .עזבו אותנו לפני מספר שנים

 תרון לעוד שנה היוביקשנו שיתנו להם פתרון שלא אצלנו. ביקשו שניתן להם פת
והם לא הקימו בית ספר. ניתן מקום על בסיס מקום פנוי לשמונה אנשים במשגב 

על מנת לפתוח עוד כיתה. כנ"ל ביובלים. בינתיים עובדים על הקמת בי"ס 
 ממלכתי חילוני באליכין. 

שמכיל ישובים שהיו רדומים עד לפני מספר שנים,  ,בביה"ס משגב ,בד בבד
בחן, יד חנה וגבעת חיים , יש בהם הרחבה כמו המעפילהצטברו ישובים ש

השנה  .םיתלמיד 800-כל 440-כאיחוד ובתהליך מהיר מאוד בית הספר צמח מ
כיתות בשכבה. אנו הולכים  4-תלמידים. יש לנו תקן ל 700-יש לנו תקן לכ

לעשות שם מהלך של הוצאת שני ישובים. התחלנו לנהל מו"מ עם יד חנה. כל 
ישוב שאנו מנהלים איתו מו"מ מאיים לשבות ולפוצץ הכל. זה לא פשוט. זה 

ר מלבד אליכין. יש ותייהיה מהלך כואב. יתכן שנצטרך להוציא שני ישובים או 
גאולי תימן. בנוסף בחיבת ציון ובשתי הרחבות שמזינות את בית הספר הזה 

יד חנה והמעפיל אנו בוחנים את בחן ומשמר השרון. את יד חנה העברה של ל
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יובלים. משמר השרון טרם בדקנו ביה"ס קדם ובחן לביה"ס אנו בוחנים להזיז ל
 . אולם נבדוק בהמשך גם גאולי תימן נבדקים

אני משתף אתכם בשיתוף ראשוני על מנת שתדעו שאנו הולכים לעוד כמה 
 התרגשויות. ביום שני יש הורים שבאים לעשות הפגנה במועצה. 

 ביקור במועצה של משלחת מחבל זיגן שבגרמניה.1.3
משלחת מזיגן הייתה כאן בפעם הראשונה עם ראש החבל החדש. הוא בחור 

זה תלוי בו תהיה מערכת יחסים טובה וקצת. ככל ש 30מאוד צעיר. הוא בן 
ת למה שהיה עד כה. אני מקווה שנצליח להעמיק את הקשר דרך ילדים ווהמשכי

 . 30-40שהיו במשלחות בעבר והיום הם בני 

 קיום טקס שנתי לחטיבת אלכסנדרוני.1.4
יש בתל קקון טקס שנתי של חטיבת אלכסנדרוני. כולכם  3/6/15 -רביעי ה ביום

השתלטות על עמק הטקס חשוב. החטיבה הזו מנעה את מוזמנים. מדובר ב
חפר. בי"ס רופין אחראי על החלק האומנותי. יהיו שם זקני החטיבה. בשנה 

 שעברה נפטר מח"ט החטיבה. 

 קיום אירוע מקורוק בבת חפר.1.5
יתחיל בהופעות מקור של ק. מקורואירוע יתקיים  4/6/15ביום  מכן יום לאחר

 ק חפר וייגמר בהופעה של עברי לידר. מקבוצות מע

 דיור בר השגה בעמק חפר.1.6
מדינת ישראל נמצאת במצוקה של דיור לצעירים. המחירים כל הזמן מאמירים. 

אנו לא יכולים לשחק במשחק של הפשרת קרקעות. זה במגרש של ממשלת 
ישראל. במגרש שלנו המשחק הוא לנסות ליצור בכל אחד מהישובים על שטח 

משק ומבנה ציבור, שחלק גדול מהם היום הפך ללא רלוונטי בגלל של מבנה 
שינוי המערך החקלאי או בגלל שלא ניתן לנצל את כל השטחים של מבנה ציבור 

ואנו הצענו למדינת ישראל/לחברה הממשלתית שתבחן ברמה הארצית 
יחידות דיור של  30-50אפשרות להקים בישובים ובקיבוצים יחידות קטנות בין 

מ"ר. יקבלו זאת בשכירות. המדינה תבנה את הפרוייקט ושכר הדיור  80עד 
שנה לאחר מכן היחידות יעברו לישוב. אני רואה בכך יתרון  25-יהיה מוגן ל

מאוד גדול. הדיירים כל הזמן יתחלפו ותהיה לנו אוכלוסייה צעירה. אנו פונים 
ור למי תבוא לכאן ותעז תישובים החברה הממשלתי 4-5לישובים. אם יהיו 

 שירצה לקדם את הנושא.

 הרמןמשה 
 שאר בבעלות האגודה? ילמה שזה לא י

 אידןרני 
 החברה הממשלתית היא הבונה ולכן היא רוצה שזה יהיה בבעלותה.
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 אזוטפרוספר 
 מה קורה עם התשתיות, האם הממשלה משתתפת בשדרוג התשתיות? 

 אידןרני 
 אני לא יודע לענות לך על כך.

 שלםאלדד 
הנושא הוא כבד וצריך לנהל עליו דיון אסטרטגי ולהבין את כל המשמעויות של 

 זה. 

 אידןרני 
אם יש מספר ישובים אפילו קטן שמגלים בכך התחלה של עניין, הדרך הנכונה 

א לעשות כנס. להביא את מנכ"ל החברה הממשלתית יביותר לטפל בכך ה
הנושא. הם מוכנים שנהיה שיציגו את הנושא. יש להם עניין רב מאוד לקדם את 

 סוג של פיילוט.

 אזוטפרוספר 
נים חקלאיים לנסות להכשיר ולתת פרנסה למבנכון לא האם  ,מאחר ויש פתח

 ?שנמצאים בתוך הישוב

 אידןרני 
 אנו עובדים על כך. שאול ביחד עם מהנדס עובדים על כך. 

  12אישור פרוטוקול הנהלה מס' .2
 זונשייןרינת 

יסא עם כיסא יש להשוות כ –? שאול 12לפרוטוקול הנהלה מס' האם יש הערות 
 ולא כיסא עם שולחן.

 החלטה: 
  מאושר – 12פרוטוקול הנהלה מס' 

 2016אישור צו המיסים, ההנחות והפטורים לשנת .3
 דודמנשה 

  האוטומטי הינולפי התקנות צריך לאשר את הצו עד לסוף חודש יוני. העדכון 
. התלבטנו האם לחזור ולבקש מהממשלה לאשר לנו העלאה שמשרד 1.27%

אולם לבסוף החלטנו  בגלל שנכנסנו לבחירות בשנה שעברה הפנים לא אישור
 שלא. 

 קידררעיה 
גלל שחייבו אותנו להשוות בבשנה שעברה אמרתם כי הבסיס להעלאה הוא 

 . וחדרה לנתניה
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 אידןרני 
 נכון

 דודמנשה 
נוסף הוספנו את הארנונה למבנים חקלאיים פעילים. זה השינוי היחיד מצו ב

 המיסים של שנה שעברה. לא שינינו את הנושא של ההנחות והסדרי התשלום. 

 שלםאלדד 
ים שהיו בו יכזכור אישרנו פה בעבר מתווה לגביית ארנונה של מבנים חקלא

תומכת פעילות למימון מכלל הארנונה החקלאית תופנה  65%שתי דרגות. 
חקלאות. ההצעה הזו עברה כאן והייתה אמורה לעבור במליאה. קמה מהומה 

של חקלאים. הרבה מאוד אמוציות וכעס. הובטח שאנו נעשה בדיקה יותר 
מעמיקה ע"י הוועדה החקלאית. היו בדיקות חדשות שעשתה הוועדה החקלאית 

לץ לגבות תעריף והתבררו לנו דברים חדשים. בעמק המעיינות ראש המועצה נא
החממות יקבלו פטור אולם הוא ממשיך שמחממות וניסה להוביל מהלך  מינימום

לגבות את תעריף המינימום. אולם יש דרך ארוכה עד שהתהליך יושלם מול 
משרד הפנים ומשרד האוצר. במקביל, משרד הפנים הודיע שהוא לא יכיר יותר 

מות. היועמ"שים אומרים כי בהסדרים כמו במוא"ז אשכול של תעריף מיוחד לחמ
אי אפשר לאשר את זה יותר. פקידי הממשלה נמנעים מפשרות שהושגו בעבר. 

ונה על מבנים חקלאים היא בלתי נהוועדה החקלאית הבינה כי האר העל בסיס ז
נמנעת. הדברים עליהם ניתן להשיג פטור הוא על חממות ולא על דברים 

בסופו של  .עם נציגים הנושא הוצגאחרים. בישיבה האחרונה שהייתה משותפת 
ים ולהשהות זאת עד ייום הוועדה ממליצה למועצה להחיל על מבנים חקלא

לתום תהליך הבדיקה או עד שיועמ"ש יאשר זאת. כרגע עמק המעיינות גובה 
שקל לדונם. שם לחקלאים יותר קשה מאצלנו. הוא גובה זאת היות  330את 

משהים את ההפעלה על חממות עד  והוא הבין שאין לו ברירה. אולם אנו
 לקבלת החלטה אחרת. 

 הרמןמשה 
 אין שום סיבה להטלת ארנונה על בתי גידול. 

 אידןרני 
נפלא. כיום אנו לא יכולים לעשות מה שאנו   -אם המחוקק ישנה את החוק 

 רוצים היות ויש עלינו זרקור. אני מציע שנקבל את צו המיסים. 

 סיבקחיזקי 
 אין משהו ביניים. או שמטילים על מבנה חקלאי או לא. 

 אידןרני 
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ס"מ, זה לא  60למשל, כתוב גם לגבי מבנה רשת, אם זה מבנה רשת שגובהו 
ים קשתות נגד הברד, האם זה ברור או לא. מברור. אם זה חממת תותים שש

זה לא ברור. על הלא ברור הזה אפשר להתחמק מחממות. זה ברור לגמרי על 
המבנים החקלאים וצריך לשלם עליהם. אני מקווה שיקבע סיווג חדש כי  שאר

 מהות שלהם זה הגודל.האני חושב שהחממות 

 סיבקחיזקי 
שנה שעברה לאחר שאושר הצו הייתה פניה של ארגון הנכים. הייתה מסקנה ב

 .יםמ"ר לא מספיק 130-כי ה

 דודמנשה 
 מקרים וטיפלנו בכולם.  10-הייתה ועדה והיו כ

 אידןרני 
ישבתי עם יו"ר אירגון הנכים והסברתי לו מדוע המצב הנוכחי הוא מצב בעייתי 

 ואמרתי לו כי כל מי שמרגיש נפגע שיגיש בקשה והנושא ייבדק. 

 סיבקחיזקי 
 האם הבדיקה היא לפי היכולת הכלכלית או לפי הגודל? 

 דודמנשה 
 מ"ר פטור. כל מי שיש לו מעל נבדק לפי מבחן ההכנסה.  130כל מי שיש לו עד 

 דבירשרון 
 כמה כסף מפסידים בכך שלא אושר לנו להעלות את הארנונה לעסקים? 

 דודמנשה 
 העלייה לא נכללה בבסיס התקציב של המועצה. 

 אידןרני 
ת יותר מדי הנטייה היא לא לאשר שום העלאה היות והרשויות המקומיות נכנסו

 לכיס של האזרחים.

 דבירשרון 
 יה מאושר לנו להעלות את הארנונה? מה המשמעות הכספית אם ה

 אידןרני 
 . ₪יים וחצי מיליון ניים עד ששנכ

 לוישמעון 
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בנושא הנכים אני רוצה לברך את הוועדה. כל הכבוד על גילוי הרגישות והנכונות 
 להקים את הוועדה.

 ארייוני 
 65%, הוועדה החקלאית יש לה הארנונה החקלאיתהרעש שהיה סביב על 

מהארנונה החקלאית. צריך לתת לה את המנדט ושיציגו מה הם הולכים לעשות 
של הארנונה החקלאית על מנת שהחקלאים ידעו מה הולכים לעשות  65%-עם ה

 עם הכסף הזה.

 אידןרני 
 אנו מאשרים את צו המיסים ואת ההנחות. 

 החלטה: 
הארנונה כולה לשנת כל תעריפי העלאה/עדכון שנתי של ממליצים על .1

כפי שנקבע ע"י משרדי הפנים , 2015ביחס לשנת  1.27%-ב 2016
 .מאושר –והאוצר 

, כולל 2016אישור צו המיסים של המועצה לשנת ממליצים על .2
כפי שהוגש לחברי ההנחות והפטורים, ההעלאה/עדכון שנתי וכולל 

 מאושר. –ההנהלה

 הצגת חוות הנוי.4
 שלםאלדד 

 בה, תקציבה, הפיתוח העתידי וכו'.  המבוצעותלויות יהציג את חוות הנוי הפע
קיבלנו לידנו את החווה לפני כשנה ונעשו הרבה פעילויות ע"י חיזקי ואילן 

גם שת"פ יפה ומוצלח עם גופים שונים במועצה החל  השנמצאים כאן. נעש
והחכ"ל שכל אחד תרם את חלקו על מנת חפר שמאכסן את החווה עמק  ממטעי

שהחווה תשנה את פניה ותעבור להחזקה סדירה. נעשו הרבה פעולות החל 
מגדר, חניה, גיזום בטיחות וכו' על מנת שניתן יהיה לקלוט לשם אנשים בצורה 

 מסודרת. הוכנו תוכניות לפיתוח יותר משמעותי של המקום. 

 סיבקחיזקי 
 מדובר בפוטנציאל גדול. והיסטוריה של החווה.  הציג פעילויות של חוות הנוי

 יוסי בליך
 מה זה?  

 סיבקחיזקי 
איקלום ו. פיתוח גננות נוי 49וה הוקמה בשנת וחוות הנוי עוסקת בגננות נוי. הח

לשימור  ₪ 100,000זרעים בישראל. המועצה לשימור אתרים הבטיחה סך של 
 מבנה בחווה. 
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 שלםאלדד 
 עושה עבודת קודש בחווה. למדני אילן 

 חתימת חוזה פיתוח עם רמ"י  – פיתוח פארק התעשיות.5
 אידןרני 

 לחברי ההנהלה ניתן מכתב הסבר יחד עם טיוטת ההסכם בין הצדדים. 
לאחר שאני מדווח כשלוש שנים שאנו מתחילים לשווק את מגרשי אזור 

התעשייה עמק חפר סוף סוף יש הסכם ואני לא מתכוון להסביר את כל פרטי 
ההסכם כי גם אני לא בקיא בו. יש לנו את איציק ואת היועמ"ש. הגענו איתם 

דונם שיש שם. ברגע  250-דונם מתוך ה 100-להסכמה כי כרגע ישווקו כ
מתוך מה שהמנהל מקבל ואת כל  12%משווקים מגרשים המועצה מקבלת ש

חשבון ייעודי ותב"ר. אני לפתוח הוצאות הפיתוח של הפארק. לצורך כך צריך 
 מבקש את רשותכם להמשיך הלאה במהלך. 

 מקורישאול 
 מי גובה את דמי הפיתוח? 

 אידןרני 
 המועצה. 

 החלטה: 
מוחלט להמליץ על התקשרות המועצה בהסכם הפיתוח עם רמ"י לצורך 

 שיווק המגרשים הנוספים בפארק התעשיות

 פארק הציפורים עקרונות טיוטת הסכם .6
 אידן רני

המועצה בתהליך הדרגתי מפתחת פארקים ציבוריים, אחד מהם הוא חוות הנוי, 
מצפה ציפורים גשר הצבים פארקים מאוד קטנים לאורך הדרך אחד מהם הוא 

טפונות ואחד מאלה שאנו עוסקים בהם בימים אלה הוא ליד יעל מאגר הש
בריכות הדגים של עין החורש. את החלק הזה להפוך לחלק ממאגר 

את מאגרי הקולחין  להשליםאמורים  המאגריםטפונות. בסך הכל שלושת יהש
ה במועצה ולספק מים במליחות נמוכה ובאיכות טובה. בתוך הפרוייקט הז

מעבר לכך שהם יקבלו את זכויות המים שלהם  ,המועצה הציעה לעין החורש
שאנו ניקח חלק מסוים ונהפוך אותו לביצה מנוהלת. יהיו מערכות של מים 

בחזרה לנחל.  ויחזורבאיכות טובה. מים באיכות אחרת שיוזנו מהמאגר ומים 
 250-260-נטו כ דונם, 300ה פרעית. סה"כ ברוטו יהיה אזור פרעי עם צמחי

דונם. השגנו הרבה כסף למטרה זו. המשרד להגנת הסביבה שענינו לקול קורא 
במים. בסוף יהיה גם מצפה  ו. בהמשך יהיו שם דקים שיעבר₪תן כמיליון ישלו י

חניות  581ציפורים. בשיתוף עין החורש אנו מתכוונים לתת נגישות מכביש 
חרים. המקום יהיה פתוח ולאפשר לקיבוץ להוציא מכאן טיולי תיירות טבע וא
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לציבור ולא יגבו בו כסף . זה יהיה בסך הכל עוד פנינה לאורך הפנינות שאנו 
 מפתחים בנחל אלכסנדר.

 סיבקחיזקי 
 האם יש הערכה של עלות תחזוקה שנתית של הדבר הזה? 

 אידןרני 
 מי שיתחזק את זה זו רשות הניקוז במסגרת התחזוקה של הנחלים. 

שברגע שמכריזים עליו הוא הופך לפרוייקט ציבורי. קרקע לא היא אחת הבעיות 
מעובדת למנהל מקרקעי ישראל מותר לקחת את הקרקע הזו ועין החורש 

מפחדים מכך. ביצעתי בירור ונאמר כי חוקית זה נכון אולם המנהל אמר כי הם 
פחד השני שלהם הוא שמישהו יבוא ויקנוס אותם על כך הלא עשו זאת בעבר. 

מעבדים את הקרקע. ברצותנו מאוד לעשות את הפרוייקט הזה צריכים שהם לא 
להתיר לעין החורש את הפחד. כמי שעשה בדיקה מקדימה הסיכון שואף לאפס. 

 כמועצה ששואפת לפרוייקט חשוב זה נכון לנו לקחת את הסיכון הזה.

 סיבקחיזקי 
 ? שאר שטח חקלאייהאם השטח י

 אידןרני 
שאר שטח חקלאי. האתר הזה היום עשיר בחוות בר בצורה מדהימה. יהשטח י

מדובר באדמה חקלאית אם לא נפתח שם פרוייקט עין החורש יכול לזרוע שם. 
אם הפרוייקט הזה חשוב לנו אנו צריכים לקחת אחריות על השטח הזה ולתת 

להם את הנינוחות על השטח הזה. מאחר ואנו יודעים כי מדובר בפרוייקט שלא 
 אם למועצה זה חשוב זה מה שהמועצה צריכה לעשות.  –מכניס כסף 

 מדליההדס 
 האם בעתיד עין החורש יכולים לבקש את הקרקע? 

 אידןרני 
 בשביל זה אנו עושים איתם הסכם בשביל למנוע זאת. 

 מקורישאול 
 ? האם ההסכם יהיה בין המועצה ובין עין החורש או המנהל

 אידןרני 
 ההסכם יהיה מועצה עין החורש, אפיקי עמק חפר ורשות הניקוז. 

 שלםאלדד 
בותיה גניבות חקלאיות והשחתה קסוגיית התנועה בציר הזה עשויה להביא בע

של ציוד ועלולים לגרום נזק לחקלאות. אנו עושים פרוייקט של מרחב סגור 

http://www.hefer.org.il/


ר פ ח ק  מ ע ת  י ר ו ז א ה ה  צ ע ו מ  ה
 8989292 -09פקס. 09-8981666 טל.  40250ליד מדרשת רופיו מיקוד 

 

 לחץ כאן לכניסה לאתר עמק חפר הבית שלך בעמק:

. הסוגיה לא פשוטה כלל וכלל אנו לא רוצים לחסום כלי רכב גנוביםומגודר מה 
לסגור זאת לגמרי אולם בסופ"ש נרצה לסגור. זה נושא של תכנון והוא חלק 

 אין לנו ערובה לכך.  -?  מהתקציב. עד כמה נצליח לחסום הרמטית

 מקורישאול 
 אני חושב שזה נושא חשוב ואני מברך עליו. 

 אידןרני 
להערכת אתם מאשרים לי לתת לעין החורש כתב שיפוי לעין החורש. להערכתי 

אנשים נוספים אנו לא מסתכנים בשום דבר ריאלי. הקיבוץ לא מסוגל להעביר 
 זאת באסיפת חברים אם המועצה לא אומרת להם שאנו מאחוריהם. 

 מדליההדס 
 מה הסיכון הכי פרוע? 

 אידןרני 
ואם  0ההפסד שלהם  0דונם. הם עשו בו שימוש  300-יקחו להם את היבמידה ו

בסוף יצטרכו לתת להם קרקע חלופית אנו יודעים מה עלות של קרקע חלופית. 
 דונם במקום זה.  300המועצה תמצא את הדרך לתת להם 

 החלטה: 
ממליצים לאשר את התקשרות המועצה בהסכם לקידום פארק הציפורים. 

  התחייבות המועצה לשיפוי לטובת עין החורש ממליצים לאשר את

 תב"רים.7
 מנשה דוד

 הציג את התב"רים
 מסומן באות א' ראה בדף נפרד

 החלטה: 
 מאושרים -התב"רים 

 רני אידן

 ראש המועצה
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 רינת זונשיין 

 המועצה מנכ"ל

 –החלטות 

 החלטה נושא
 מאושר 12פרוטוקול הנהלה מס' 

שנתי של כל ממליצים על העלאה/עדכון 
-ב 2016תעריפי הארנונה כולה לשנת 

, כפי שנקבע 2015ביחס לשנת  1.27%
 ע"י משרדי הפנים והאוצר

ממליצים על אישור צו המיסים של 
, כולל 2016המועצה לשנת 

ההעלאה/עדכון שנתי וכולל ההנחות 
 והפטורים, כפי שהוגש לחברי ההנהלה

 מאושר

הסכם עם  –פיתוח פארק התעשיות 
 רמ"י 

מוחלט להמליץ על 
התקשרות המועצה 
בהסכם הפיתוח עם רמ"י 
לצורך שיווק המגרשים 
הנוספים בפארק 

 התעשיות

ממליצים לאשר את  עקרונות טיוטת הסכם פארק הציפורים
התקשרות המועצה 
בהסכם לקידום פארק 
הציפורים. ממליצים 
לאשר את התחייבות 
המועצה לשיפוי לטובת 

 עין החורש 

 תב"רים: 
מקרן -פיתוח תשתיות בחופית  - 409

 חופית
-תכנון מתקן פסולת חקלאית  - 506

 מקרנות הרשות

 מאושרים
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 החלטה נושא
מקרנות  -עדכון ספירת אינוונטר - 539

 הרשות
-תשתיות מנהל ותכנון במועצה - 682

 מקרנות הרשות
 -תכנון אלטרנטיבי לתשתיות גז - 734

 מקרנות הרשות
סיוע ושידרוג מבנה ציבור  - 585

 מקרנות הרשות-וביםותשתיות ביש

http://www.hefer.org.il/

	פרוטוקול דיון הנהלה מספר 13 מתאריך 26/5/15
	סדר יום –
	1.1. עדכון על ביה"ס רמות ים
	1.2. אפשרות למיפוי חדש של הישובים שתלמידיהם לומדים בביה"ס משגב
	רני אידן
	1.3. ביקור במועצה של משלחת מחבל זיגן שבגרמניה
	1.4. קיום טקס שנתי לחטיבת אלכסנדרוני
	1.5. קיום אירוע מקורוק בבת חפר
	1.6. דיור בר השגה בעמק חפר
	2. אישור פרוטוקול הנהלה מס' 12
	החלטה:

	3. אישור צו המיסים, ההנחות והפטורים לשנת 2016
	החלטה:

	4. הצגת חוות הנוי
	5. פיתוח פארק התעשיות – חתימת חוזה פיתוח עם רמ"י
	החלטה:

	6. עקרונות טיוטת הסכם פארק הציפורים
	החלטה:

	7. תב"רים
	החלטה:

	החלטות –





Accessibility Report


		Filename: 

		פרוטוקול_דיון_הנהלה_מס'_13_.pdf




		Report created by: 

		Ronen David

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 3

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed manually		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


