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 . תב"רים6

 השתתפות בצערו של משה הרמן על מות אשתו.1.1
אני מבקש בשם ההנהלה להביע את השתתפותנו בצערו של משה על מות 

 אשתו בטרם עת. 

 עדכון בנוגע להרחבה של בת חפר.1.2
כפי שאתם יודעים אני מעדכן על הנושא של הרחבת בת חפר. היינו בפגישה 
אצל אביגדור יצחקי, שהוא יו"ר ועדת הדיור הממשלתית המכונה ותמ"ל. הם 

 900דיור. יש סימנים שמדברים איתנו על סביבות  יחידות 1400-דיברו על כ
דונם שטחי תעסוקה והסדרת הכביש שעובר ליד בת חפר  60-יחידות דיור ו

לכביש של ארבעה נתיבים כחלק מהתנאים לאכלוס. עדיין אין החלטות אלא 
מתחיל להתקיים שיח. אני אמור לקיים פגישה נוספת עם אביגדור יצחקי שבה 

לו מה זה שלטון דו רובדי, מה המשמעות של יישוב קהילתי הוא ביקש שאסביר 
בסדר גודל של בת חפר בתוך מועצה אזורית למה ליו"ר בהתנדבות קשה לנהל 

ישוב בגודל הזה. אני אדון איתו ואנסה לראות אם נוכל להגיע להבנות. עפ"י 
משפחות הוא דבר שבצוק העיתים  800-900ההסכמות שיש לי עם בת חפר 

שאפשר לחיות איתו בתנאי שמקימים אזור תעשיה, ובונים את הכביש הוא דבר 
ובונים מוסדות ציבור. כיום, אין מספיק מתקנים בשביל לקיים את כל המסגרות 

 של הפעילות של בת חפר. 
אני אעדכן אתכם בנוגע לתוצאות הפגישה. יש גם התחלה של עבודה מסודרת 

ים של בת חפר ובהם רעיה ועוד מול המתכננים. בכל הפעילות הרחבה יש נציג
נציגים, כמובן מהנדס המועצה, גזבר המועצה וכמובן אלדד. מאחר ומסתמן כי 

יח"ד יחד  800-900-ההרחבה תקבל תאוצה, אנו יכולים להתחיל לחשוב על כ
יח"ד. אני רוצה שנתחיל  2011-2200-יח"ד שיש כיום זה מגיע לכ 1300-עם ה

חפר. נשוחח איך לארגן ועדה לעניין הזה  לחשוב על המבנה הניהולי של בת
ויהיו בה נציגים מבת חפר ונחשוב איך גוף כזה צריך להתנהל. נפנה למשרד 

 הפנים ונציע מבנה ניהולי לישוב כזה. 

 אלדד שלם
 יתכן שצריך לתכנן את המבנה הפיזי בצורה שונה. 

 פרוספר אזוט
 קומות?  3איך מסתדרים מבחינה ביטחונית עם מבנים של  

 רני אידן
בין החומה ובין הבתים יש חיץ ירוק ויתכן שיבנו חומה יותר גבוהה מהחומה 

 הקיימת. 
אני חושב שהיום יש בעיית דיור אמיתית ואנו צריכים לתת את החלק שלנו וזה 

 מה שאנו מנסים לעשות בשיתוף איתם. 
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 יוני ארי
 מה לוחות הזמנים? 

 רני אידן
הם במקביל עובדים על תב"ע. לאחר שנקבע את מספר היח"ד התב"ע תהיה 

שנים הם רוצים לראות  3ברורה ותוך שנה הם צריכים לאשר את התב"ע ובתוך 
התחלות בניה. אני אומר להם כי הם חייבים לפתור את בעיות הכביש. הם 

והוא היה לוקח הרבה זמן לסלול שם.  שאין לו אפילו תב"ע 444דיברו על כביש 
 לתקופה הקרובה הכביש הזה הוא לא הפיתרון. 

 חיזקי סיבק
האם אי אפשר למנף זאת כרגע כדי לצמצם עד כמה שאפשר את  – 1370לגבי 

 החסמים שהמנהל מציב? צריך לנצל את התקופה הזאת ולתקוף זאת.

 רני אידן
המשימה שיש לו, ינסה לטפל עובדים על זה. אם אביגדור יצחקי, במסגרת  

בכך, הסברתי לו כי זה לא עולה למדינה כסף. אולם מצד שני צריך לזכור כי זה 
 לא מייצר הרבה יח"ד. 

 חיזקי סיבק
אני חושב שאנו כמועצה צריכים להוביל זאת ולהסביר כי חלק מהכמויות הן 

 דמיוניות כי הרוב זה יח"ד על הנייר אולם לא הכל קיים בפועל. 

 אידן רני
צריך למצוא את הגורם בצד השני שיקשיב לך. עכשיו הוא מבין כי הוא צריך 

 לפתור את החסמים של התחבורה.

 חיזקי סיבק
 אנו יכולים להציג מה הכמות האלטרנטיבית שעמק חפר יכולה לייצר? 

 רני אידן
וללכת  35אמרתי לו. הוא צריך שהממשלה תורה להסיר את החסם של תמ"א 

. הקימו את האגף בממ"י בראשות שולה בן צבי על מנת לטפל ברוח ההחלטה
בכך. היא אומרת שאין לה מספיק כ"א לטפל בכך. זה חלק מהדברים שהוא יכול 

 לייצר במאמץ קטן. הוא טרם הפנים זאת. הוא חדש. 

 שאול מקורי
אסף קשדן שמרכז מטעם המועצות האזוריות את הנושא אומר כי בגלל שאין 

 מתעסקים עם זה עכשיו וזה לא פותר את הבעיה.  מנכ"ל לממ"י לא
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 רני אידן
 הדברים הללו נמצאים על השולחן. אביגדור יצחקי לומד את הנושא.

 יוסי בליך
 האם יש שת"פ עם התנועה הקיבוצית בנושא הזה? 

 רני אידן
מדובר בהתחלה של ההתחלה. כל המערכת היא מוזרה. חלק מהישיבות הוא 

 מקיים מחוץ למשרד כי אין לו היכן לקיים ישיבה. 

 יוסי בליך
 . 35יש פה הזדמנות לפתור בעיות בתמ"א 

 חלוקת מלגות לסטודנטים תושבי עמק חפר.1.3
 רני אידן

 150ו השנה לפני מספר שבועות קיימנו טקס שנתי למלגות לסטודנטים. קיבלנ
לכל סטודנט כמלגה וכנגד זה הם  ₪ 1500-200תרומות חילקנו בין  ₪אלף 

מחוייבים לתרומה לחברה. הלוואי והיינו מגיעים לסכומים יותר גבוהים ויכולים 
 לסייע יותר, אולם גם זה מכובד. 

 קיום אירוע מקורוק פלוס בבת חפר.1.4
דהים. שלא כמנהגי לפני מספר שבועות התקיים מקורוק פלוס היה אירוע מ

שמעתי את כולו. הרעש היה סביר ונהניתי מאוד. הרמה הייתה מאוד גבוהה. 
אני מדבר על מה שהתושבים שלנו עשו. אני מניח שזה ימשיך ויצליח גם 

 בהמשך. 

 קיום יריד ירוק בעמק חפר.1.5
ביום שישי יש יריד ירוק וכולכם מוזמנים. תהיה שם מיקי חיימוביץ שתיתן 

 הרצאה על אוכל צמחוני. 

 ביקור בעמק חפר של משלחת נוער מזיגן .1.6
ביקרה אותנו כאן משלחת נוער מזיגן. הם באים כל שנה ומתנדבים בנחל כמה 

 שעות ובילו אצלנו. 

 ה בסיןמביקור של נציגי המועצה בעיר התאו.1.7
שעבר הייתי בביקור קצר בפרובינציה הסינית, היילונגיאנג, שהיא העיר  בשבוע

התאומה שלנו. בעוד מספר חודשים נדע אם הוא היה מוצלח או לא. היו לנו כל 
פגישות עם הממשל בנושאים של חקלאות, סביבה ומים. ברמת התוצאה  3יום 

איתנו  הם מבקשים שנסייע להם לפתח טכנולוגיות מתקדמות בחקלאות. היו
שני אנשים מעמק חפר, אחד מהם הוא רן דגן מחניאל שיצר קשרים טובים. הוא 

כנראה יוזמן להציג שם חוות הדגמה. האיש השני הוא אבנר שור השותף של 
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עוזי תשובה ושגם הם פועלים בסין אבל לא במחוז הזה. הם רוצים שאנו, 
והוא ייסוב  בשיתוף שגרירות ישראל, נעשה שם "שבוע ישראל" בחודש מאי

סביב הנושא של טכנולוגיות חקלאות, מים וסביבה, וגם ענייני תרבות וקהילה. 
היו לנו שתי פגישות לא פשוטות עם מזכיר המפלגה. בסין, בכל מקום גם אם 

זה מקום קטן, יש תמיד את המנהל ויש את מזכיר המפלגה לידו שהוא הגורם 
אה לי שיתחילו להתקיים מזה הבכיר יותר. המפגשים איתם לא פשוטים אבל נר

דברים משמעותיים. ימים יגידו. על מנת להבין עד כמה זה חשוב להם כאשר 
הודעתי להם שלא אוכל לבוא הם פנו לשגרירות וביקשו שהם ילחצו עליי. גם 

 הכרטיסים והאירוח היו על חשבונם. 

 הנחת אבן פינה למרפאה אזורית בגבעת חיים איחוד.1.8
ה למרפאה אזורית בגבעת חיים איחוד. זו המרפאה שלשום הנחנו אבן פינ

. החמישית תוקם בקדם. אנו נמצאים במגעים מתקדמים בעמק חפר הרביעית
עם קופ"ח כללית לגבי הקמת המרפאה בקדם. המרפאה של גבעת חיים איחוד 

 . מדובר במבנה מסחרי של הקיבוץ ששודרג. 2016תפתח בסביבות חודש מאי 
ה רופאי משפחה, רופאי נשים, מזכירות ועוד וכך אנשים שלוש 2-3יהיו שם בין 

 לא יצטרכו לפנות למחוז. 

 ברכות ליהודה זימבריס שמחתן את בתו .1.9
 אנו מברכים את יהודה זימבריס שמחתן את בתו. 

 יוסי בליך
 מה קורה עם ההסכם עם עין החורש?  

 רני אידן
אני מקווה שבעוד שבועיים שלושה יסיימו למלא את המים ולאחר מכן יתחילו 

 את הפיתוח. עין החורש ביקשו כי עד שלא ייחתם ההסכם לא לפרסם זאת. 

 עדכוני סגן ומ"מ ראש המועצה.2

 כריתת עצים ע"י רט"ג בפארק השרון .2.1
היה ביצוע אגרסיבי של כריתת עצים באזור של פארק נחל אלכסנדר, פעולה 

שבוצעה בצורה אגרסיבית בשטח. הפעילות בוצעה ע"י רשות הטבע והגנים על 
דונם. שטח נרחב נוקה מאקליפטוסים שהיו חלק מהנוף של עמק  130שטח של 

חפר. קמה צעקה גדולה של כוורנים ואנשי סביבה אחרים שעצרו את העבודות. 
התברר רני הוביל את המהלך הזה והעבודות אכן נעצרו. תוך כדי התהליך 

שהם פעלו על פי סמכות שניתנה להם ע"י פקיד היערות לבצע עבודות של 
בטיחות והם פרשו זאת שהם יכולים לעקור כל מה שהם רוצים. הם עשו זאת 

על מנת להשיב את הנוף הבראשיתי. גם בעין החורש היה לנו ויכוח על כך. 
היה צריך הסיפור הגיע לדיון מול פקיד היערות. אנו טענו כי מלכתחילה 
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להשאיר את האקליפטוסים הקטנים. בדיון התקבלה עמדתנו שאסור לגעת 
בעצים. רוח הדברים היא כי לא יגעו יותר בעצים הגדולים אלא רק במקומות 

בהם העצים דקים. פקיד היערות אומר כי הם פעלו שלא ברשות. את אלה 
 שנכרתו כבר לא נוכל להשיב. הם לא יוכלו לגעת באלה שנשארו. 

 שאול מקורי
זה מאוד מקומם אותי. באותו יום אני הוזמנתי לשימוע. אצלנו חתכו ענפים. כל 

 עץ היום מסמנים אותו. השאלה היא האם זה נעשה בהיתר או לא.

 אלדד שלם
 זה לא נעשה בהיתר.

 רני אידן
מי שעצר אותם זה אני. זה נמצא היום אצל פקיד היערות. למועצה אין סמכות 

העצים. עצרנו את רשות הטבע והגנים בתוך גן לאומי. הם  לתבוע על כריתת
אומרים כי אם הגן הזה בבעלותם וגן מוכרז הם מבינים כי מותר להם לעשות כל 

מה שצריך לטובת הטבע. אני חושב שהם טועים, הם צריכים לעשות שיתוף 
הציבור. הם אמרו כי הם רצו לגמור את העבודה לפני הגשמים. גם לגבי היתר 

יתה שיש להם הם עשו הרחבת פרשנות. הם קיבלו לעניינים של בטיחות הכר
נחל והרחיבו זאת. הם אומרים כי אנו טועים, כי כל יער האקליפטוסים בפארק 

הוא רעל. הם אומרים כי האקליפטוס הוא  אגרסיבי המייצר מתחתיו  אלכסנדר
 מדבר. 

 יוני ארי
הטיפול במשבר הזה הוא מצוין. אני ראיתי מכתב שנשלח לישובים כשבועיים 

לפני הכריתה וצריכים לראות איך מכתבים כאלה לא עוברים מתחת לרדאר 
 לפני שמתפתח משבר. 

 רני אידן
אותי זה לא עבר וזו אחת הטענות שיש לי כלפי רשות הטבע והגנים. אני אומר 

ים אותם והם צריכים לעשות אותו דבר להם כי כל דבר שיש לנו אנו משתפ
כמונו. תנו לנו את ההזדמנות להתנגד ואולי להוציא צו מניעה. הם שלחו מכתב 

 5-7ליעקב כהן שתוכנו לא ברור. ליד מכמורת יש יער שמתוחזק ע"י קק"ל וכל 
שנים קק"ל נכנסים ומסדרים את היער. זה מה שיעקב כהן ואחרים חשבו 

 פלצות שמורידות את העצים. לתומם עד שראינו את המ

 אלדד שלם
לנו ברור שהחלומות שהיו לרט"ג למקומות של בילוי פנאי ונופש הם לא יוכלו 

 לעשות. למרות שהם עדיין חולמים להוריד את כל האקליפטוסים. 
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 חיזקי סיבק
האם סוכם עם הרט"ג על שיתוף הציבור ויהיה שיתוף הציבור בעבודות בהיקף 

 כזה? 

 רני אידן
י מסכים איתך וגם בפעם הבאה הם יפעלו בצורה הזו ואני מתכוון לקיים אנ

שיחה אישית עם המנכ"ל שאול גולדשטיין, ראש מועצת גוש עציון לשעבר. הוא 
מאוד כעס על זה שעצרנו להם את העבודות. הוא לא הבין בתחילה עד כמה 

חמור המעשה שהם עשו. אני חושש שהוא לא מבין עד כמה האנשים שלו 
חושבים שמה שהם עושים הוא תקין. הם לוקחים לעצמם את הפרשנות שנוחה 

 להם. 

 חיזקי סיבק
האם קיימת מסקנה שלישית? יש מערכה על האקליפטוסים בכל הארץ. הויכוח 

הוא האם זה מין פולש או לא, האם אנו יש לנו עניין להמשיך את העצירה של 
אנו צריכים לעשות עוד  העניין הזה או לא. אם אנו מתמודדים עם המהלך

 מעשה. 

 רני אידן
 אני לא הולך להתנדב כרגע למצוא עוד מלחמות. 

 אלדד שלם
פקיד היערות הבין את גודל ההונאה והוא אמון על זה והתוכנית הגדולה נעצרה 

 ופקיד היערות לא יתן להם היתר גורף כזה. 

 חלוקת מלגות לספורטאים מצטיינים.2.2
בשנים האחרונות עושים מאמצים למצוא מלגות לספורטאים מצטיינים. השנה, 

לאחר שקיבלנו את פרס השרה, החלטנו לתת מלגות לספורטאים מצטיינים. 
הייתה ועדה שהחליטה על המלגות על בסיס דירוגים ונקודות. עפ"י העבודה 

ש היה טקס מרשים מאוד. חנכנו גם את האולם הספורט המחודש ברופין. י
הרבה ספורטאים מצטיינים בעמק חפר במגוון תחומים: כדור מים, גודו, שייט, 
שחייה ועוד. היו ספורטאים שזכו במלגות. הכמות של הספורטאים המצטיינים 

 הייתה מרשימה. אנו רוצים להשקיע במתקני ספורט שייצרו תרבות ספורט. 

 רני אידן
נדס המועצה, לסיים את שנים שהוא עובד כמה 5מהנדס המועצה ביקש, אחרי 

תפקידו. הוא רוצה לפתח את הפרקטיקה הפרטית שלו. כאשר הוא התחיל 
לעבוד אצלנו הדרישה הייתה לסגור את העסק הפרטי שלו. כרגע הוא ביקש 

לסיים את תפקידו וביקשנו מחברת קינן שפי להוציא מכרז ואני מקווה שבתוך 
 וחצי יהיה לנו מהנדס מועצה חדש. כחודש
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 זונשייןרינת 
. אנו רוצים שהמהנדס שיכנס עובדים שהתפטרולאחרונה היו לנו שם מספר 

  .בהתאם לקידום האגף באופן משמעותי של האגף ויפעלפה את הצרכים מי

 רני אידן
אנו נגייס בודק נוסף על מנת שלא ייוצר פקק במקום שנותן שירות לאנשים. אני 
מקווה שנמצא מישהו רציני. לאחר התייעצות עם גורמים שונים החלטנו לפתוח 

 זאת לאנשים שהיו בצד השני של רישוי. 
התייעצתי עם מספר מהנדסי רשויות. אנו מבינים את המערכת הזו. בעתיד 

שיהיה אחראי על הבודקים. בתפיסה שלי, לאחר שיהיה יהיה מהנדס רישוי 
מהנדס רישוי, מהנדס המועצה צריך לעלות קומה ולהתעסק באסטרטגיה ובכל 

 התשתיות הלאומיות. 

 חיזקי סיבק
כאשר ידובר באותו מבנה חדש ובעבודה מול ישובים שההנהלה תהיה מעורבת 

 בזה. לאנשים יש חוכמת המונים. 

 רני אידן
 יבור אחרים שהם ועדת המשנה. יש נבחרי צ

 חיזקי סיבק
 אני מדבר יותר על עבודת הוועדה והממשקים עם התושבים. 

 רני אידן
אנשים שהגישו  25אני אעדכן אתכם כשיהיה מה לעדכן. כרגע אנו יודעים שיש 

 מועמדות. 

  16אישור פרוטוקול הנהלה מס' .3
 רינת זונשיין
שב איתו יוני ארי שלח הערה וא -  ?16רות לפרוטוקול הנהלה מס' האם יש הע

 על מנת להבין מה כוונתו.

 :החלטה
 מאושר – 16פרוטוקול דיון הנהלה מס' 

 הצגת תוכנית האב לספורט בעמק חפר.4

 אלדד שלם
אב לספורט עם מספר ענפי דגל.  המועצה כבר לפני שנים רבות בנתה תוכנית

התוכנית נתנה ארגון לספורט אולם יש תהפוכות בעולם כולל אצלנו וצריך היה 
שש -לעדכן את תוכנית האב והתוכנית הרב שנתית ולאור זה פעלנו בחמש 
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שנים האחרונות והתוצאות באו לידי ביטוי בריבוי מתקנים וספורטאים. אנו 
תחויות בחוץ והחלטנו שלאחר חמש שנים יודעים שדברים משתנים ויש התפ

אנו מעדכנים את תוכנית האב. התקשרנו עם ד"ר אלפרוביץ לעדכון תוכנית 
האב. הוא עשה עבודת עומק והכין לנו מסמך שהוא טיוטה של עדכון תוכנית 

האב. המסמך הזה עבר בהנהלה של ועדת הספורט. הפורום אימץ את עיקרי 
ל תוכנית אופרטיבית של יישום תוכנית האב תוכנית האב. הפורום ביקש לקב

והוא מובא לכאן. אם זה יאושר, נכין תוכנית אופרטיבית ונביא זאת למליאת 
המועצה. אנו נמצאים במצב טוב מבחינת הספורט אולם עדיין יש לנו מה לשפר 

 ולתקן. 

 ד"ר עמיחי אלפרוביץ
 הציג את תוכנית האב לספורט.  

 יוני ארי
אני מברך על העשייה והעדכון וגם על ההישגים שהיו פה בשנים האחרונות 

יש שחקנים שאני לא  -וצריך לברך את מי שעוסק בכך. דיברת על השחקנים
יודע אם עשיתם איתם שיתוף כמו: המרכז הקהילתי, הוועדים המקומיים וכו' 

מיפוי .הם חייבים להיות חלק מבניית התוכנית ויש להם מה להפסיד. לגבי 
מתקנים: גם פה צריך לעשות מיפוי מתקנים בצורה מסודרת. מדיניות תקצוב 

של עמותת הספורט לגבי דברים, תקצוב של אצטדיון גבעת חיים לעומת אי 
התקצוב של בת חפר, תקצוב אולם הספורט האולם בגבעת חיים לעומת אי 

 התקצוב של האולם בבת חפר, בית יצחק וכפר ויתקין. 

 רני  אידן
האם אתה שואל או אומר? כי אם אתה אומר אז אתה אומר אמירות לא נכונות 

 ואתה מטעה את הציבור.

 יוני ארי
אני אומר שצריך לדון בדברים הללו על מנת לראות איך מתקצבים מתקנים 
ובכלל איך מקבלים החלטה על מנת לתקצב מתקן של הספורט טוטו ומפעל 

 ם פורום הספורט צריך לדון בכך. הפיס ולאן פורום של הנהלת המועצה וג

 שרון  דביר
אחד הדברים שוועדה כזו צריכה לדון  בו הוא ספורט אישי או ספורט של 

האם המועצה כמועצה רוצה לתמוך   -קבוצות. יש לכך שני היבטים: הראשון 
מה יותר נכון לספורטאים לעבוד,   -בספורט לאלופים או לאלפים. הדבר הנוסף 

האגודות הארציות כמו מכבי והפועל או ללכת להכניס הכל האם לעבוד תחת 
לתוך פול אחד גדול. מעבר לזה יש לנו מספרים שיציגו לנו את התמיכה של 

המועצה פר ענפים בהיבט של ילדים ומבוגרים. אמור להיות שקלול בין הענפים: 
 האם ילד בגו'דו מקבל כמו ילד בשייט וכו'. 
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 ד"ר עמיחי אלפרוביץ
ת הן שאלות שעוסקות במדיניות של הספורט. תהליך הכנת תוכנית רוב השאלו

האב היה ארוך ומקיף ובין היתר נפגשנו עם השלוחות של המרכז הקהילתי ועם 
 הוועדים של היישובים.

 שמואל סונגו
אנו רואים בספורט כחלק ממערכת החינוך בארץ וכנ"ל בעמק חפר. רוב  

להרחיב זאת על מנת לשפר את  הפעילים שלנו הם בגילאי בתי ספר. צריך
החיבור של בתי הספר. הספורט הוא למידה משמעותית. אפשר לגעת בילד, 

אפשר לייצב את ההתנהגות שלו ובפרט בתלמידים שזקוקים ליותר. אנו באים 
בידיעה שרוב הכסף מושקע בתשתיות הנמוכות. אם היינו כמו במזרח או מדינת 

ת הכי טוב עם מה שיש. אין מספיק ספורט כתרבות, אנו צריכים לעשות א
ממשקים ואינפורמציה. צריך לתת את הדעת איך אני בונה ספורטאי מגיל צעיר 

ועד שהוא מתמקצע. כיום עמק חפר עושה זאת. התושבים רוצים יותר. הם 
רוצים מצוינות, הם רוצים את המאמנים הכי טובים והמתקנים הכי טובים, 

וכלוסייה ששואפת למצוינות והספורט הוא וההורים משלמים עבור זה. אנו א
חלק מזה. נוצר מצב שפתאום המצוינות עלתה והדרישה עלתה ואנו לא נותנים 

להם מענה. אם יש מתקן ברמה גבוהה יבואו פעילים. אנו רוצים שהתשתית 
תעשה פעילות שכל אחד יקבל את התרבות לשעות הפנאי לצורך ההנאה בלי 

 פה למצוינות לא יהיו ספורטאים. קשר לתחרותיות. אם אין שאי

 פיליפ סימון
התחייבנו במסגרת משרד הספורט וגם המועצה התחייבה לעדכן את תוכנית 

האב הן לטוטו והן למשרד הספורט. העמותה מתוקצבת מבחינת החוק. כל 
האגודות הן תחת העמותה הזו. רוב הספורט התחרותי כולל השלוחות נמצאים 

ובר לאלפים וגם לאלופים. מבחינתי, רוב הפעילות תחת העמותה. מבחינתי מד
זה  –היא אלפים ויש את השפיץ של האלופים. אנו ביחד. בנושא המתקנים 

עובד בצורה מסודרת ואנו בהחלט נותנים יותר לספורט התחרותי. אנו לא רק 
עסק. כל המתקנים אצלנו הם רק לאגודות השחייה בעיקר בבריכות שחיה. גם 

ר הוא מסובסד ע"י עמותת הספורט. השנה בעקבות בכדורגל בבת חפ
קבוצות כדורגל שאימצנו לעמותת הספורט. אנו  3ההמלצות שקיבלנו אימצנו 

-מיליון כ 1.8נותנים יותר לאגודות ספורט. מבחינת התקצוב של המועצה 
קבוצות תחרותיות של ילדים. אין  30הולכים לספורט ההישגי. יש  6,000,000

לטובת המתקנים  ₪ 650,000מסוגלים לעשות. יש עוד  ורע למה שאנו חא
הנהלה. האולם המחודש ברופין יצא מכאן. השקיעו  ₪ 450,000ובנוסף יש עוד 

באולם. מכל הארץ אומרים וואו כאשר הם רואים את  ₪וחצי מיליון  2.5כמעט 
האולם. אני יודע שהמועצה עושה גם ברמות ים וגם בקדם. נושא המתקנים הוא 

וח. נושא החשוב על מנת שנוכל להמשיך לקדם. אני רוצה שנמשיך לצמהדבר 
 המתקנים הוא מאוד חשוב.
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 אלדד שלם
עמיחי עבר את המרכזים הקהילתיים והסקטורים רואיינו ונשאלו והוא הביא 

גם את הניסיון שלו מרשויות אחרות. כל הפעילויות שפועלות הן בתקצוב  איתו
על המרכז הקהילתי או העמותה או המועצה. יש פה ניסיון להגיע לאיזון 

מבחינת הסבסוד. כולם מקבלים סבסוד מהעמותה ככל שהם מעמידים את 
המתקנים לטובת העמותה. אותו דבר גם בשחייה. בבריכה בגבעת חיים 

בשיפוץ כנ"ל בבריכה בבית יצחק. מדובר פה בעדכון תכנית  250,000השקענו 
האב. יש לה ארבע ענפי דגל היסטורי, שייט, שחיה, כדורעף ואתלטיקה וכולם 

ענפים בעלי יכולת להגיע לטופ הישראלי ובשייט הטופ העולמי. כשיהיה תוספת 
כל תקציב נפעיל מנגנון שישקלל את ההישגים וגם את כמות המשתתפים. 

הענפים שלנו הם קסם שקורה בגלל כמה משוגעים לדבר. ניהולית היה הכי קל 
להגיד הכל ינוהל דרך העמותה אולם יש פה גם את המרכז הקהילתי והוועדים 

המקומיים שגם מפעילים. העמותה תפקידה להביא ניהול מקצועי לספורט. צריך 
המלצה לשנות  לתת לעמותה כלים להפעיל זאת בצורה מקצוענית. כרגע אין

 את סדרי העדיפויות למעט ענפים שהצטיינו. 
אנו בעד גם וגם. יש חוגי ריצה ואתלטיקה. בנשים אנו -לגבי אלפים ואלופים  

 בחולשה ואנו בהחלט פועלים כעת. כנ"ל בכדורגל. 

 רני אידן
השאלה של כמה קבוצות שהם קבוצתיים יש לנו אפשרות להחזיק ברמות 

צריך לקנות שחקנים. אם רוצים להתמודד ברמות  הגבוהות שואפת לאפס.
הגבוהות צריך להביא שחקנים זרים. אזור קטן כמו שלנו צריך למצוא דברים 

שהוא יכול לתפעל אותם. יש לנו מזל שהכדורסל שלנו נמצא היכן שהוא נמצא. 
אם הם יעלו עוד ליגה אחת אנו נצטרך לשעבד את כל תקציב הספורט. צריך 

בדרך כלל רשויות בגודל שלנו מחזיקות הרבה פחות ספורט להיות ריאלי. 
הישגי. בעניין הזה אני מסתמך על גדולים. משרד הספורט בחר במועצה 

אזורית עמק חפר כמועצה מצטיינת בתחום הספורט שגורם חיצוני בחר אותנו 
כמועצה מצטיינת בתחום הספורט כשזה נבחן על כל מגוון הדברים אני רוצה 

לים ולפיליפ שכל הזמן ממשיך לייצר לנו מסגרות חדשות ולנצל להודות למנה
הזדמנויות, אם זה משחה עמק חפר שהוא עושה עם רט"ג ואם זה עם כל 
המושבים והקבוצים שרוצים לעשות הנצחות כאלה ואחרות שחושפות את 

הספורט לציבור הרחב. אני רוצה להודות לסונגו שמוביל את הפן המקצועי והיה 
הספורט וממלא את התפקיד כיום ולאלדד שהיה ספורטאי מצטיין.  יו"ר ועדת

הגוף הזה עושה עבודה מאוד חשובה. יש וועדה שבה חברים נציגים מכל 
 הענפים. 

הגישה שמוביל אותה אלדד לבנות על הכוחות המשוגעים בתוך העמק היא 
מכפיל כח אדיר. למשל מועדון השייט במכמורת בזכות זה שהם עושים זאת 

צמם כי הם אוהבים זאת, הם מגיעים להישגים אותו דבר בענפים אחרים. בע
אנו נשענים על אנרגיות של אנשים אוהבי נושא כזה או אחר ויודעים למנף זאת. 
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זה תואם את המערכת של עמק חפר. אם היינו נשענים רק על תקציב המועצה 
 והישוב לא היינו יכולים לעשות רבע ממה שאנו עושים. 

ין אתכם מדי פעם למעגן ותראו את סונגו מאמן ילדים אוטיסטים לחתור אני מזמ
 בסאפ. מדובר במלאכת קודש. 

 שרון דביר
האם יש דרך לשלב בין הפעילות המורחבת בין גלישת גלים למשהו מועצתי 
מבחינת פיתוח עוגנים כלכליים?  האם בגלל שהחופים הופכים להיות מקום 

 זה משהו?  לגולשי גלים יש מקום לעשות עם

 רני אידן
פעמים בשבוע אני מתקשה לראות איך אנו יכולים להפוך  4אני חותר בעצמי 

את זה לעסק. אם יש למישהו רעיון אני מוכן לשמוע ולראות. אנו כרגע מפעילים 
אדריכל לבדיקה ראשונית ברוח הדברים שאמרת. כלכלה גדולה לא תצא מזה 

 דיינו. אולם אם יצא מזה משהו לענף השייט אז 
 ספורט.תודה לאנשי ה

 אלדד שלם
לאחר שההנהלה דנה בתכנית האב והעבירה את התייחסותה, אנו נעדכן את 

 התכנית בהתאם להתייחסויות ונביא את התוכנית המלאה לאישור המליאה.

 שרון דביר
 אבקש לקבל את התוכנית המלאה של תוכנית הספורט. 

 נוהל לטיפול בהפעלת היטלי סלילה בישובים.5

 מנשה  דוד
בהמשך להחלטה לגבות היטל סלילה נדרשנו להכין נוהל והוא מונח בפניכם. 

אנו מדברים על חשבון אחד לכל הישובים ולכל ישוב יהיה קוד מיון נפרד 
 2.5%במקביל לתקבולים. אנו נפתח חשבון ייעודי לכל יישוב. תהיה תקורה של 

והוצאות ניהול הקרן.  מהגביה. העמלה כוללת השתתפות בסקר נכסים, ניהול
אחת לשנה הנהלת החשבונות תחייב את הישובים בקרן, בעמלה בגין הכספים 

שנפרעו באותה השנה. אחת לשנה תזוכה התשואה בקרן, במידה ותהיה כזו 
,בהתאם ליתרות של הישובים בקרן. מי שירצה פריסה יוכל לקבל פריסה. אחת 

לישובים יועבר דוח. נכון להיום לחצי שנה אנו נעביר דוח למליאה וההנהלה, ו
. היות ואין למועצה ₪ 60,000. לישוב אחד הוצאנו ₪אלף  250-גבינו מיליון ו

קוד מוסד נפרד להיטל הסלילה בחברת האשראי התשלום יתבצע במזומן, 
העברה בנקאית, המחאות והוראת קבע. הריבית הינה ריבית חשכ"ל על פריסת 

 התשלום יהיה במזומן.  התשלומים. בעת בקשה להיתר בניה
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 יוסי בליך
 בזמנו דיברנו שיפתח חשבון בנק לפי שם הישוב. 

 ה דודשמנ
 אנו פותחים חשבון בנק אחד לכולם.

 רעיה קידר
 למה לא לפתוח פיקדון משלו לכל ישוב? 

 רני אידן
 בחשבון הזה הכל צבוע. ידוע מה יש לכל ישוב. 

 אלדד שלם
הכסף מנוהל כללי לכולם כי אי אפשר לפי ישוב וגם כדי לקבל תשואה יותר 

 גבוהה. תהיה חלוקה חשבונאית עם דוחות מבוקרים. 

 רעיה קידר
 מה החיסרון בכך שלכל ישוב יהיה פיקדון משלו? 

 אלדד שלם
 אי אפשר לנהל את הכסף בפיקדון. 

 רעיה קידר
כל ישוב. למיטב ידיעתי אין עמלות אני חושבת שנכון יותר שיפתח פיקדון נפרד ל

 2.5%יותר גבוהות וזה מאפשר שקיפות בצורה יותר מסודרת. הגביה של 
הוא על חשבון המועצה. צריך להפחית  50%נראית לי גבוהה. בסקר נכסים 

 זאת מהעלות של הוועד. מה הסיבה שאי אפשר לגבות באשראי? 

 מנשה דוד
 . כרגע אין לנו אפשרות וגם העמלה גבוהה

 תנאי למתן היתר שהוא שאין חובות. 

 רעיה קידר
 ישוב שירצה לקבל דיווח יוכל לקבל באופן תדיר? 

 מנשה דוד
 הוא יוכל לקבל זאת אחת לרבעון. 

 חיזקי סיבק
 אם ישוב בגבייה מרוכזת נמצא בחוב? 
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 מנשה דוד
 אין ישוב בגביה מרוכזת ובחוב. 

 רעיה קידר
 האם זה יהיה כסף שיהיה למטרת היתר סלילה כל הזמן? 

 מנשה דוד
 יצא ממנו רק לישוב לטובת היטל סלילה. 

 החלטה:
 מאושר -נוהל לטיפול בהפעלת היטלי סלילה בישובים, כפי שהוצג בהנהלה 

 תב"רים.6
 מנשה דוד

 הציג את התב"רים. 
 ראה בדף נפרד

 החלטה:
 מאושרים -תב"רים 

 רני אידן

  המועצהראש 

 רינת זונשיין

 מנכ"ל המועצה
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 –החלטות 

 החלטה נושא
פרוטוקול דיון הנהלה 

 16מס' 
 מאושר 

נוהל לטיפול בהפעלת 
היטלי סלילה בישובים, 

 כפי שהוצג בהנהלה

 מאושר

תב"רים
נגישות אקוסטית  - 802

 2015מעין שחר 
נגישות אקוסטית  - 803

  2015יובלים 
נגישות אקוסטית  - 804

 בי"ס בית יצחק 
הסדרת מדרכה  – 805

מנתניה עד צומת דרך 
 הים באביחיל

-מרכיבי בטחון  - 806
ישיבת כפר הרואה 

2014 
סקר מדידות  - 595

 ארנונה בישובים
הכנת תוכנית אב  - 460

 למ.א. עמק חפר
שיפוץ בית  - 608

 המועצה הישן
חצר לימודית  - 649

 בי"ס אביחיל
השלמת עבודות  - 688

 פיתוח בהרחבת בחן
תשתיות וסלילה  -708

 בקיבוץ הותיק בחן
שיפוץ מעגן  - 742

 במבואות ים
תכנית איזורית  - 591

 למיצוב החקחלאות
מיחזור  - 751

לוגיסטיקה והדרכה

 מאושרים
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עבודות השלמה  - 764
ורכישת ציוד בי"ס רמות 

 ים
הקמת מערכת  - 914

 ביוב בעמק חפר
ביצוע קו מים  - 807

 מרכז מסחרי בת חפרל
הסדרי תנועה  - 625

בסמוך לגנ"י עולש 
 בארותיים

בנית שלוש כיתות  - 717
 גן ילדים

כיתות גן  2 - 808
 באביחיל

הקמת מבנה  - 809
 לצהרון בי"ס בית יצחק
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