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 .דיווחי ראש המועצה:1

 ליווי בת חפר
כפי שאתם יודעים, אנחנו יוצאים עם בת חפר למסע מאוד לא פשוט, גם היום המצב לא פשוט.  1.1

ולה שלהם מאוד נמוך. יודעים זאת בנושא של הפרדה במקור, שהם ההתנהלות מורכבת, שיתוף הפע
הרבה מתחת לממוצע של המועצה לצערי. זאת התמונה, לפחות של הרוב. הם כל הזמן מצהירים 
על עצמם שהם גוף עירוני, שאנחנו לא קוראים אותם, ולא יודעים להתנהל מולם. ממש בימים אלה 

עוד שבועיים התכנית תקבל תוקף, והמשמעות היא, נגמר החלק של ההתנגדויות בבת חפר וב
 6,000 -שאנחנו ניכנס לתהליך של היערכות מואצת לקראת זה שבת חפר כמעט תכפיל את עצמה. מ

וזה תהליך מאוד מאוד מורכב. החברה הכלכלית לקחה על  10,000 -תושב למשהו בסדר גודל של כ
כל המורכבות של זה. הקמנו בנושא זה עצמה את הקמת מערך התשתיות של בת חפר החדשה, על 

וועדת היגוי ובת חפר לאחרונה הקימה סוג של וועדת הכנה לקראת התהליך של אכלוס בת חפר 
חודשים רפרנטנית מטעם המועצה במחלקה של נחמה כהן. בחורה מאוד  3-החדשה. מינינו לפני כ

מוצא לנכון להיות בקשר  מנוסה שתעזור להם בהתנהלות, ובחשיבה הקהילתית. יחד עם זאת אני
יותר הדוק עם בת חפר. אני ביקשתי מהדס מדליה, חברת הנהלת ומליאת המועצה, שתהיה 

 רפרנטית שלי ביישוב, ועל כך אני מודה לה. 
 

 היערכות לקראת פתיחת השנה ושיפוצי הקיץ: 
 רני אידן:

אנחנו סיימנו פחות או יותר את תהליך שיפוצי הקיץ, ובבתי הספר. בתי הספר שלנו הולכים  1.2
מיליון שקל בכל הקשור לשיפוצי קיץ, כאשר בתכנון הראשוני  6ומזדקנים, צרכינו גדלים. הוצאנו 

בעתיד מיליון שקל. הוצאנו רק מיליון וחצי שקל על בטיחות, חשמל, וקרינה. אני מקווה ש 4דובר על 
וזה בלי מתיחת פנים.  1הסכום הזה יפחת. יש לנו כמיליון וחצי שקל נוספים בנושא בטיחות דרגה 
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אני מדבר רק על הוצאות של כאן ועכשיו, הכרחי ומהר, זאת בהחלט בעיה שתלך ותחמיר. חל עלינו 
משקיעים  לבצע הנגשה בבתי הספר, משרד החינוך נותן לנו מעט מאוד כסף. וגם בעניין הזה אנחנו

 כל שנה.
 רינת זונשיין:

 בתי ספר ואנו ממשיכים להנגיש בתי ספר נוספים. 4בעת הזו מונגשים 
 רני אידן:

 אלף שקל  לצורך הנגשת בית ספר. 100אנחנו מקבלים סכומים מגוחכים של  
 רינת זונשיין:

 אלף שקל מקבלים רק איפה שצריך לעשות בינוי משמעותי אחרת לא מקבלים כלום. 100
 רני אידן:

גם בנושא של מבני ציבור ביישובים רינת מטפלת בנושא הזה, בהתחלה חשבנו להעביר זאת 
 ליישובים אך זה קשה מאוד. מתישהו בקרוב נהיה ערוכים לדווח על זה.

 רינת זונשיין:
נעשה שימוש ציבורי נרחב במספר מתקנים של  םהתחלנו פיילוט בכפר ויתקין, ובבת חפר, ש

 המועצה.
  

 ניעת התנהגות מסוכנת לבני נוער:מ
 רני אידן:

גדולה יותר בנושא של התנהגות מסוכנת של בני נוער. לא שבשנים  תהתחלנו לטפל באינטנסיביו 1.3
אחרות הם לא היו, אבל זה עולה מדרגה. שאני אומר נוער, לא הכוונה לכולם.  כמעט בכל מסיבה 

ומעלה בכל בית ספר, אם הם לא דופקים את הראש זאת לא נחשבת מסיבה אצלם. אנחנו  12של בני 
תוף מחלקת הנוער וועדות הנוער היישובית, המרכז הקהילתי רוצים להטיל על בתי הספר ובשי

ובשיתוף השירותים של המועצה שיכינו לנו תכניות עבודה שתחייב את ההורים להיות מעורבים 
בלקיחת אחריות להתנהל יחד עם ילדיהם. למשל, אפשרות לקיים סדנאות בתוך בתי הספר. 

רמה של בית הספר כדי להעביר את להשתמש באוטוריטה שיש בבתי ספר, להשתמש בפלטפו
המסרים. אנו רוצים לעשות זאת באמצעות בתי הספר ואנחנו רוצים מיד לאחר החגים להתחיל את 
המהלך הזה. לפתוח את השיח בין ההורים לבין הילדים בתוך מסגרת מכוונת לא כמו ההסתגרות 

 שיש כיום: "אל תפתח לי את הפייסבוק", "אל תיגע לי בפלאפון".
נו רוצים לשנות את השיח ולקוות שאם השיח יהיה יותר פתוח ההורים יהיו פחות מופתעים אנח

 אם קורה משהו. 
 חיזקי סיבק:

 זאת בעיה, כלומר אני חושב, שכולנו.. אתה כל פעם מנסה, ואני מעריך.
ילדים הוא לא עוד קצת מאותו דבר. אולי כדאי לקחת -זאת שאלה האם השימוש בקשר הורים

 יקוי בשביל ילדים.דמויות ח
 רני אידן:

 10%ולא  80%אנחנו הולכים להכניס משתנים חיצוניים פנימה. אך אני שואל מה הסיכויים שיגיעו 
אחוז מההורים? אנחנו לא רוצים גם סדנת הפחדה להורים, אנחנו רוצים שיח משותף. למשל לקחת 

על נהיגה מסוכנת, על שתיה את כיתת את י' ולשבת עם איש מקצוע ולפתוח את הנושא הזה לשיח 
לא מבוקרת, על התנהגות מינית, אנחנו משתמשים באנשי מקצוע, אנחנו מממנים להם חצי מעלות 

 הסדנאות שהם עושים. 
 חיזקי סיבק:

 למשל ספורטאים שהם מושאי חיקוי, אני מניח שיהיה אפשר למצוא כאלו.
 רני אידן:

 זה. ואני מקווה שנצליח להתקדם.דבר אחד ברור לי ,אנחנו לא יכולים להמשיך עם 
 בתיה רגב:

 גם ההורים צריכים להיות שותפים.
 חיזקי סיבק:

גם ההורים, אבל גם קהלים נוספים,  המסר צריך לבוא גם באמצעים שונים כמו שלטי  חוצות של 
 המועצה ביישוב. 

 אלון הימן:
 השלטים?מזה יעזור שההורים מעשנים גראס ומשתכרים בעדליידע מה יעזרו 

 חיזקי סיבק:
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 אתה צודק. אך אם האקלים הכללי יהיה בוגר יותר, זאת תהיה הנורמה.
 אלון הימן:

 עשרות הורים מעשנים גראס לפני הילדים. 
 רני אידן:

אני מתכוון לקדם את העניין הזה, ולפתוח שולחן עגול של מחנכים. אני ביקשתי משאול עקביה 
קשתי ממנו שייקח פיקוד על העניין הזה, ואח"כ נתקדם ונשתף שעורר את העניין בשנים קודמות, בי

 אתכם בהמשך.
 

 :10/9דיווח ערב השקת תכנית מתאר כוללנית שהתקיים ביום בראשון 
 רני אידן:

שלשום עשינו ערב השקה לתכנית הכוללנית. אני רוצה שתדעו שזה מהלך מורכב וגוזל המון 1.4
ד שזה יהיה מהלך מוצלח. כוונתנו לעבוד משאבים ,המון משאבים של כסף וחשוב מאו

.  רוצים להגיע תוך תשעה חודשים לטיוטה ראשונית. חשוב שאנשי היישוב שבאים, תבאינטנסיביו
נאמנה, כדי לקבל תמונה מהימנה על היישוב וכמובן שיתמידו. נוציא בהמשך  הייצגו את האוכלוסיי

 ה.את ועדת ההיגוי וייצא דיווח, רינת לקחה זאת על עצמ
 

 :8.9.17.-דיווח הפגנת מאבק בהקמת שדה התעופה בעמק חפר שהתקיימה ביום שישי ה
 רני אידן:

ביום שישי התקיימה הפגנה בצומת בית ליד, לצערי היו ממש מעט אנשים וזה לא בסדר. היו  1.5
שרן ברנר  מלב השרון והרוב מחניאל 5-6מכפר יונה ועוד  5-6וקצת אנשים מתוכם  40 -בסביבות ה

 . מחברי ההנהלה נכח חיזקי סיבק.דאג שיבואו. 
חברים זה נורא קל לצעוק בכל מיני מקומות עמק חפר צריכה להתנגד, אך להפגנות לא באים. אנו 
פגועי תשתיות לאומיות, וכל שנתיים זה במקום אחר. מאז שאני ראש מועצה אין לנו רגע דל. נתניה 

, כביש 57,כביש 6חבת כביש , תכניות הגז, תכניות הר4שרצתה להשתלט על עמק חפר, תכניות כביש 
וכל דבר כזה מחיל עלינו  הרבה מאוד עומס, של זמן וכסף. ואני חושב שנכון שהציבור ייתן את  9

דעתו, כי כסף זה חשוב אבל זה לא חכמה. אז אומרים לנו אתם רשות עשירה, אבל את הציבור 
 ה הזו בהמשך. שלכם זה לא מעניין. חברים, אין לנו סיכוי להצליח אם זה ייראה בצור

 
 סקירה על הגז:

 אני כן רוצה לומר כמה מילים על נושא הגז. 1.6
ביקשתי מאלדד שמייצג אותנו באיגוד ערים לענייני סביבה, שמטפל בצורה נורא מקצועית בנושא 
הזה, שימסור לנו כמה הבהרות לנושא וברגע שיהיו לנו נתונים יותר מסודרים, אנחנו נמסור אותם. 

ואם זה נכון זה חמור מאוד.  4מגדלים, ממה שאני יודע ניתן להקים  32שניתן להקים ישנה אמירה 
 כפשרה זה מה שסוכם בבג"ץ. 

תמיד תושבים יכולים לרצות דברים חדשים. אמנם זה מה שהרשות סיכמה, כל מה שאנחנו עשינו 
ערכת הציבורית, היה מלווה בפעילות ציבורית רחבה, מזכיר לכולם שיוני ארי ליווה והיה בראש המ

 ואלה ההסכמות שהגענו בבג"ץ.
היה מדובר באופן מפורש שהחומר הרגיש והמסוכן לא יגיע ליבשה ויגיע ישר לבתי הזיקוק. ואם 
היום השתנתה המדיניות, אנו דורשים הבהרה במה מדובר. בתכנית נכתב בצורה מפורשת שלא ניתן 

ולאחר שנקבל הבהרות אנו נקיים דיון  להקים מפעלים פטרוכימיים, ואנחנו דורשים הבהרות.
ונזמין איש מקצוע שבקיא בעובדות, שנדע איך להיערך. ואני אומר בלי קשר, מותר לאנשים לבוא 
בדרישות. זה מה שעמק חפר, חוף כרמל זה מה שהם הגיעו, ואנחנו רוצים יותר מזה, זכותם של 

 האזרחים לדרוש יותר.
 

 חיזקי סיבק:
 היה היום. הערה, כאשר אנחנו נותנים את הכותרת גז,אני מבין שהדיון לא י

שדות הקידוח בתקופה הנוכחית והדרישה של ההרחקה לתוך הים ,מתבצעת בפועל ע"י החברה 
היוונית, ואת כל העיבוד של הקונדוסט היא עושה בתוך הים. הבקשה היחידה שיש לי  שיהיה 

 איזשהו קצב בנוגע לדיון בזה.
 רני אידן:
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ררים רגליים, יצאה פנייה מיו"ר האיגוד, ומראש העיר של אור עקיבא, פנייה ברורה אנחנו לא גו
ומסודרת, ומקווה שבקרוב נתחיל לקבל תשובות, ואם לא תינתן תשובה אנו נפנה לבג"ץ. ואם לא 

 לבית דין למנהל. אך אני כן רוצה לדון בזה לאחר שאני אוציא דברים מסודרים ולא לספר סיפור.
 חיזקי סיבק:

 בקשות מול אלדד?
 רני אידן:

 כן
 אלדד שלם:

, כל הבהרה לישיבה נדרש אישור הההישג העיקרי הוא שנקבעו סייגים. מתוך מה שקורה בישיב
ציבורי ונימוקים. אלו ההישגים של הפעם הקודמת, ועכשיו המאבק כפול ואנחנו רוצים למנוע מצב 

לים. אם נצליח מאוד נשמח עליה. אנחנו שחוזרים אחורה. ורוצים למזער נזקים לדברים שקוראים 
 לא רוצים בכלל מאבק שיחזיר את האסדות. חוף הכרמל מחו גם. 

לדעתי כולם רוצים את אותו דבר, השאלה באיזה מינון ובאיזה עוצמת צעקות. כרגע זה ריכוז 
 המאמץ.

  
 ועצה.. הצגת הקמת מרכז תרבות שבקיבוץ עין חורש, מציג: אלדד שלם, סגן ומ"מ ראש המ2

 אלדד שלם:
אנחנו הולכים להציג פה תכנית או מהלך של הקמת מרכז תרבותי קהילתי בעין החורש. בגדול  1.1

אנחנו רוצים להקים בעין החורש מרכז קהילתי על בסיס שטחים של המועצה, ושם נפתח מגוון 
ועדה פעילויות תרבותיות, חדר אוכל וכו'. כאשר ניהול התוכן של המקום כמובן שיעשה בו

המשותפת של עין ומנציגי המועצה. הניהול הארגוני יהיה באחריות שלוחת צפון חפר של המרכז 
 הקהילתי. 

שם ימוקמו משרדי השלוחות, אל לב היישובים, אנחנו נעשה זאת בצפון עמק חפר, ולקיבוץ תהיה 
לו זכות עוד אפשרות לפעילויות שלו בהתאם לתשלום שלו או קיזוז עלויות שהוא לוקח. תהיה 

 ראשונים להציע להם משרות. אגב התחלנו להפעיל את אולם הספורט בפני המועצה.
 חיזקי סיבק:

 זה מה שנעשה במקומות אחרים שהמועצה פעילה בהם?
 אלדד שלם:

 בבית העם בכפר ויתקין אולי יש דפוס דומה, יש פה תשתית של המועצה והאולם בנוי.
לפעול: המקום בבוקר הולך לקיים פעילויות העשרה מוקדי פעילות העיקריים ששם הוא הולך 

שם.  םולימודים ובמקביל לחבר ולייצר חללים בחדר האוכל והמטבח ולרכז את פעילות הוותיקי
 ראנשים יוכלו להיעזר בהסעות שכבר פועלות פעמיים בשבוע להרצאות סמסטריאליות וייווצ

שקוראות ביישובים ואנחנו רוצים שמה . יש פעילויות םפוטנציאל למרכז קהילתי גם אחר הצהריי
 שיקרה ביישובים ימשיך. 

. ברשותכם כדי ןאולי מרכז הצעירים, מרכז ההכוון. יש כבר הרבה לקוחות שלוטשים עיניים לכיוו
 לקצר אתחיל בכמה שקפים כדי לשקף לכם. 

אנחנו רואים את החלק הצהוב )במצגת( מחלקים את האולם בהתאם לתכנית אדריכלית ושם 
 נאכלס את פעילות החברותא, וכל החללים ניתנים במתנה.

 חיזקי סיבק:
 זה יוצא מהמשבצת?

 אלדד שלם:
זה יהיה הסכם מסודר. אולם התרבות עובר לניהולה הכלכלי של המועצה. ובתווך הזה נייצר מעבר  

 יותר טוב מעכשיו. בנוסף, יוקם בית קפה פתוח ונייצר שם מתחם עם הרבה מאוד פוטנציאל של
עשייה, שבסופו של דבר ייתן מענה על הצרכים ההולכים וגדלים על תמהיל וגידול האוכלוסייה שלה. 
יש פה נכס, אולם גדול. הקיבוץ מפסיד על זה כסף, מאחר ואנחנו הלקוח העיקרי הוא מעדיף שאנחנו 

הזה  ניקח את הסיכון ויעלה לנו הרבה פחות כסף. הוא לא מפואר מידי. אלא נעים וביתי. החלל
 כולו. סשהוא כרגע נטוש ועזוב ייתן לנו את הקומפלק

 
 חיזקי סיבק:

 זה במסגרת הסכם? ולאיזה תקופה?
 אלדד שלם:

 זה למעשה מזכר ההבנות , והאם לנצח? אני לא יודע לומר כעת.
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 ליאור פרץ:
עין החורש עבר שינוי מסוים ולא מכל דבר אני צריך לייצר משהו כלכלי, אני יכול לייצר תועלות 
מדברים אחרים. הפעילות הזו שבקרבת מקום תיתן לנו אפשרות לצרוך תרבות בקרבת מקום. 

לשני הצדדים וייתן תשובה תרבותית קהילתית  win winהמטבח משמש כמחסן וזו הזדמנות של 
 ק חפר.לכל צפון עמ

 
 רני אידן:

 ולמועצה יש כאן גם אלמנט כללי וגם אלמנט שלוחתי.
 חיזיק סיבק:

 ישרת את כל עמק חפר האמת. להופעה טובה עדיף לנסוע לעין החורש.
 ליאור פרץ:

 היה אולם אזורי ובפועל שילם יותר... 
 מנשה דוד:

 היה הסכם מוכן עם הקיבוץ..
 רני אידן:

היא לייצר פעילויות באכלוס הרבה יותר גבוה, אלא לייצר תפעול  לא בהכרח הפעילות של המועצה
 במחיר יותר סביר. זה לא משנה אם הנוער אז המרכז הקהילתי משלם. 

 רעיה קידר: 
 מה העלות של דבר כזה?

 אלדד שלם:
לשאלתך רעיה אין לנו עדיין אומדן מסודר. אנחנו במהלך אישור של מסמך עקרונות, טרם התקשרנו 
עם האדריכלים. ההשקעה הראשונה היא במתחם הראשון)מראה במצגת( שבאומדן גס עלותו היא 

 מיליון שקל.   2-3בין 
 רעיה קידר:

 מי אמור לתפעל את המקום מבחינת אירועים?
 אלדד שלם:

 לוחת צפון חפר אך ייתכן והמועצה תעבוד עפ"י המודל בכפר ויתקין.כעיקרון ש
 רעיה קידר:

 השאיפה היא לצרוך יותר אירועי תרבות.
 רני אידן:

, את בית הספר. אנחנו ננסה להפעיל שם כמה שיותר פעילויות, גם היום םיש לנו בבוקר את הוותיקי
 הצגות.מתקיים שם מועדון הסרט הטוב, ומנויים של קונצרטיים ו

 חיזקי סיבק:
 ההסכם יחזור להנהלה לאישור?

 רינת זונשיין:
 הוא צריך גם לעבור את המליאה, זה היה הסבר ראשוני. 

 
 החלטה:

 לאחר גיבוש התכנית יובא לאישור הנהלת ומליאת המועצה.
 

 אלדד שלם, סגן ומ"מ ראש המועצה  :דיווחים
 

 ערב הוקרת מתנדבים
 פסטיבל נפלא עם הרבה מאוד מילים טובות של הרבה תושבים שנהנו.  .11

, המתנדבים קיבלו הוקרה םהקהל הגיע והביע שביעות רצון רבה. גם באירוע ההוקרה לוותיקי
 והרגישו הרגשה של ערך עצמי ותרומה.

 
 

 משחה עמק חפר:
 אלדד שלם:
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ילדים ובני נוער מאגודות שחיה שונות מכל רחבי הארץ,  300שחייניות ושחיינים, בתוכם כ 800-כ 1.2
בשיתוף רשות הטבע  המועצההשתתפו במשחה עמק חפר המסורתי, בחוף בית ינאי, שמארגנת 

 , היה מאוד יפה ומכובד. והגנים בהובלתו של אריק פרי
 

 רני אידן:
 בתיה רצית לשאול שאלות.

 בתיה רגב:
שאלה בנושא התכנית מתאר שהולכת ומתגבשת מה קורה עם מחלקת ההנדסה? איך מתכוונים 
לאכלס אותם? האם מתכוונים גם לתגבר אותם? שאלה שנייה, פנו אליי הורים בבית ספר בית יצחק 

 יש שתי נגלות  והם מחכים זמן רב לאוטובוסים.
 אלדד שלם:

 6תיה לגבי הסעות ובמסוף התחבורה קיימים ראש הועדה בכפר חיים פנה אליי, ושאלתי את מ
מקומות ועשרה אוטובוסים שיוצאים כך שמטבע הדברים הרחוקים יהיו לפני הקרובים. יש גם 

 קושי שכל האוטובוסים באים יחד. 
 רינת זונשיין:

 כמה זמן הם מחכים?
 בתיה רגב:

 קרוב לחצי שעה.
 אלדד שלם:

 בע והוא ינחה.אם בית הספר ירצה לשנות את הדירוג הוא קו
 אלון הימן:

 למה בעיר האוטובוס בא יותר מוקדם?
 בתיה רגב:

 אני הבנתי שהאוטובוס נוסע עם ילדים. ושאר הילדים ממתינים לנגלה השנייה.
 רני אידן:

 שלושה מה המצב שם.-אנחנו נבדוק בעוד שבועיים
 

 רני אידן:
היקף הפעילות שיש. ואני מזכיר אנחנו מודעים על מה שקורה במחלקת הנדסה, הם יראו לנו את 

תיקים שישבו בארכיון כלא פתוחים ולא  1,400-לכולם, אנחנו החלטתנו שאנחנו מטפלים בכל ה
תיקים קיבלו היתר. בזכות חידוש הפעילות וכמו  200סגורים. חלקם החזרנו לבעליהם וקרוב ל

 תיקים שעדיין בפעילות וגם אותם נסגור בהדרגה. 70שאמרתי יש עוד 
שא הרישוי הזמין הולך בצורה קשה. כנראה שהרישוי הזמין במקום לייצר פחות עבודה מייצר נו

יותר עבודה. אולי לא למדנו מספיק טוב לעבוד על זה. אני נפגשתי הבוקר עם נציגת מנהל התכנון, 
 ויחסית לגודל הרשות אנחנו מטפלים בשלושה תיקים יותר ביחס לאותה רשות מבחינת הגודל.

ן פעילות של בנייה. רינת ואני בוחנים כרגע האם צריכים להגדיל את כוח האדם. החלק יש המו 
הראשון של המידע הולך מצוין. "הפקק תנועה" עבר לחלק של מתן ההיתרים. יכול להיות שנשים 

תיקים לבודק/ת לחודש. מנהל התכנון אמר  100שם עוד עובד שיפחית את העומס, כרגע העומס זה 
תיקים. ואנחנו בודקים אם להוסיף עוד עובד. אנחנו רוצים לבדוק  60-80קסימום לי הבוקר שהמ

תחילה יעילות ומה מהות התיקים ולבדוק שאלו לא תיקים שבאים וחוזרים. תוך שבוע וחצי 
 שבועיים נקבל החלטה.

 
 רינת זונשיין:

כל עובד מטפל, אנחנו עובדים עם תכנית עבודה יותר סדורה ומקבלים טבלת נתונים בכמה תיקים 
זה מאפשר לנו להחליט מה נדרש לעשות. בשנה הקרובה העומס ייפול בעיקר על רני ואריק בנושא 

 תכנית המתאר הכוללנית ולא על האגף והמחלקות. 
 

 יהודה זימבריס:
ייקח כ"כ הרבה זמן להפיק  4אני יודע שנעשים הרבה מאמצים, אך מצד שני לא יכול להיות שטופס 

 הזו אני מגלגל עם אריק ועם ישי. אותו. הסוגיה
 רינת זונשיין:
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יהודה אם זה עניין ספציפי תפתור מולם. בעת הזו נשענים על מפקח אחד. ועוד מפקח אחד שחולה. 
 יצאנו לגיוס של שני פקחים, לוקח שנה להכשיר אותם. וכעת כל המחלקה נשענת על פקח וחצי.

 רני אידן:
 ם.מוציא הפיקוח וזה עבר אליה 4טופס 

 יואב גיסיס:
 בנושא אחר, הסעות ילדים דתיים מאחיטוב, קיבלנו מייל בנושא. 

 רני אידן:
רבה. יש בית ספר וגנים  ותהדתית, אני מטפל יחד עם חינה באינטנסיבי העניינים של האוכלוסיי

בכפר הרא"ה, יש גנים בבת חפר ובאלישיב, ישנם הרבה גנים דתיים ויש מספיק מקום גם בבתי ספר 
נחנו פתוחים לרצונות הקהילה. אלא מה, שבשיטת עשה לך רב, יש כאלה שלא מספיק דתיים וכל וא

אחד רוצה משהו אחר. אני לא יכול לממן את הדבר הזה, יש לנו בי"ס דתי, כל מי רוצה ללמוד בו 
מוזמן בשמחה ומי שלא רוצה עליו לממן לעצמו הסעות. אני לא מממן נסיעה לבית הספר הדמוקרטי 

לבית הספר מעברות ולכן העניין הזה הגיע לדיונים במשרד החינוך ונכון לרגע זה לחינוך הדתי  ולא
יש תקציבים משלהם ובתי הספר אמורים לסייע. אנחנו לא נממן זאת מכיסנו, אלא אם בית המשפט 

 יורה אחרת.
 חיזקי סיבק:

השאלה אם יש משהו לעשות שאלה לגבי התכנית הכוללנית, בסופו של יום רני ואריק הם המנהלים, 
 יהיה עליו? לעל מנת  שזה לא ייפול על אריק והכ

 רני אידן:
 יש פקיד במשרה מלאה שמתחלל את הנושא הזה. 

 רינת זונשיין:
 האם ישנן הערות לפרוטוקול ? 

 חיזקי סיבק:
 הערה על הפרוטוקול, מתי אנחנו מקבלים אותו?

 רינת זונשיין:
ת לפני. אך כפי שהסברתי בעבר הפרוטוקול עובר תהליכי בקרה נשתדל עד כמה שאפשר לעשות זא

 והגהה שלוקחים זמן.
 
 : 34.אישור פרוטוקול הנהלה מס' 3

 רינת זונשיין:
 מעבר להעברות שחזקי ביקש?   34יש הערות לפרוטוקול מליאה מס' 

 
 החלטה:

 מאושר. -34פרוטוקול הנהלה מס' 
 
 
מציג: ששי מגידו, מנהל אגף  2017-ושלטים( , התשע"ז.אישור חוק עזר לעמק חפר )מודעות 4

 תפעול
 ששי מגידו:

חודשים ובעצם הרעיון מאחורי חוק העזר נולד בשנה שעברה ואני רוצה להציג  9אני נמצא פה  
 בפניכם את החוק הישן והחוק החדש. אנחנו רוצים להתאים אותו לרוח התקופה. 

ויש לזה  הוארים וכו'. יש היום שילוט בצורת הולוגרמהחוק הישן לא מדבר על שלטים שיש היום, מ
כל מיני השלכות והיבטים גם בנושאים כמו בטיחות ושמירה על הציבור, ישנו שילוט מסוכן וצריך 
לקבל רישיונות. המנגנון חסר ולכן הטיוטה של חוק העזר החדש נכנסת פה לתמונה. אין לנו כוונה 

 גורים שלנו. להפוך לטיוואן אלא להתחשב בסביבת המ
 עיקרי השינויים: ) במצגת( 

 יהודה זימבריס:
 האם מתייחס לזה גם? A4 מה לגבי הודעות דף

 ששי מגידו:
 סעיף שלטים ומודעות אסורים: מתייחס לנושא הזה ויש עוד פירוט בחוק.

בפרק ד' מדובר על כמה שלטים מותר שיהיה בעסק, יש מענה גם לזה, או היכן יוצב השלט, באיזה 
 שפה השלט אמור להיות, צריך להיות בשפה רשמית של המדינה. ) סעיף ד'( 
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 כל פרק האגרות. ניתן לראות את מחירי האגרות לפי מ"ר. -אגרות -סעיף ה'
 אלון הימן:

 ו שהולך ונהיה פופולרי?יש התייחסות לציורי קיר, משה
 ששי מגידו:

 אין התייחסות בבקשה בקשר לרישיון ושווה לחשוב על זה.
 חיזקי סיבק:

מטר ראשונים, מי שקיבל אגרת שילוט לשלם, יודע שאם יש לך שלט  2אני אתחיל מהאגרה של עד 
מהותי  של עו"ד או רו"ח, השלטים הקטנים, זה מעורר אי נחת, ההבדל בין שלט גדול ושלט קטן

וצריך לייצר מדרגה יותר זולה, אולי מדרגה שהיא חצי מזה. במקרה של שלטים מהסוג הזה  נועדו 
לומר רק שאני נמצא פה. דבר נוסף, זאת הסמכות לראש הרשות לקבוע מראש כללים לשילוט, זה 

א' אך שהבנאדם מכין את עצמו מראש הוא לא יודע מה מערכת 4נמצא בצורה עקיפה בסעיף 
 ים.הכלל

 רינת זונשיין:
אנחנו נקים ועדה מקצועית שתפעל עפ"י קריטריונים כך שאדם יידע למי ואיך הוא מגיש ומה נדרש. 

 הדברים היום לא קיימים. 
 הדס מדליה:

מה עם שלטים של הוועד שתולים במושב? הם לא נכנסים? צריך החרגה גם על שלטים שהוועד 
 מפרסם מטעמו.

 רינת זונשיין:
 עם שלמה.אני אבדוק 
 בתיה רגב:

 ימים בלבד צריך אישור?  10-האם שלט ל
 ששי מגידו:

 אין בעיה לתת החרגה אך צריך לתת זה מסגרת. 
 רינת זונשיין:

 מי שמחליט זה ראש המועצה. ואם הוא יחליט כך יהיה. 
 רני אידן:

ללים אז משתו םהמקומיי םנכתוב אותו כלל לגבי הוועד המקומי וששי, אם בעתיד נראה שהוועדי
 נחשוב על זה פעם נוספת. אותו כלל יהיה על הוועד המקומי. 

 רעיה קידר:
בעניין הוועד המקומי, לכל יישוב יש את המדיניות שלו של איך היישוב ייראה? האם אמור להיות 

 זהה בכל היישובים או שזה ייקבע ברמת הוועד? 
 רני אידן:

אמות מידה או שאומרים שהועד סוברני וזה  השאלה היא האם אנחנו דורשים שהוועד יקבע מראש
ביתו. והוא קובע לעצמו. השאלה אם אנחנו מייצרים אמות מידה או שאומרים שהוועד סוברני והוא 

 קובע?
 הדס מדליה:

 את החופש לקבל החלטה, הוא גם צריך לתת לתושב אמות מידה.  דאם נותנים לווע
 רני אידן:

ל הוועד לקבוע אמות מידה ואם לא, אז אמות המידה אני רוצה להציע הצעה, יהיה כתוב שע
 הרגילות הם הקובעות.

 חזקי סיבק:
 יפה. צריכה להיות חובת היוועצות לגבי הודעות שהם בתחום הוועד המקומי.  ןהמנגנו

 רני אידן:
צריך לאפשר אמות מידה נוספות. יש כאן שתי שאלות. מה קורה שאנשים פרטיים כאלה ואחרים 

.  שאלה תמציע שיהיו אמות מידה שלמועצה תהיה וועדה שתקבל או תדחה את ההחלטורוצים. אני 
 נוספת מה קורה לגבי דברים שהוועד רוצה לפרסם? 

 יהודה זימבריס:
 אצלנו במכמורת  ישנם שלטים אשר מכווינים לעסקים מה דינם?

 
 רני אידן:
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שלא אז הוועדה המרכזית  במידה ואמות המידה יקבעו דבר מסוים זה הגיוני, אם יקבעו משהו
 תחליט לקבל או לדחות. במידה מסוימת תינתן החרגה.

 יהודה זימבריס:
 במכמורת יש השכרת חדרים, האם זה מתייחס לזה?

 ששי מגידו:
 כן מופיע בחוק. 

 חיזקי סיבק:
 הסנקציה ? היכן היא?

 רינת זונשיין:
 בקנסות.

 הדס מדליה:
 ביבה מבחינת כל מיני דברים.ראוי להפנות כבר בחוק הזה לחוק עזר הס

 
 החלטה:

לאחר דיון ולאחר הבנת חשיבות הדברים. יוכנסו הערות והבהרות נוספות ויובאו לאישור מליאת 
 המועצה. 

 
 .  תב"רים: מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה 5

 מנשה דוד:
שמיעה, על ניהול פרויקטים במערכת החינוך, שיפוצי קיץ, אתמול  רים על הנגשת"יש הרבה תב

אלף  180קיבלנו הרשאות לבצע שיפוצים בחופי הרחצה וקניית ציוד הצלה, הנגשה אקוסטית ע"ס  
שונות לחופי  תבמימון משרד החלקאות, התחייבויו -שקל, הדברה משולבת בסביבת נחל אלכסנדר

 השלמה במימון משרד הפנים,  -נוע יםים במימון משרד הפנים, החלפת אופ
 יהודה זימבריס:

 מהי הנגשה אקוסטית?
 מנשה דוד:

 כל ילד לקוי שמיעה זכאי לקבל קצבה  וכיתה מותאמת. 
 חיזקי סיבק:

ביקורת המדינה על קרן  תהאם יש משהו חדש עם קרן הניקיון? היה ביום הסביבה דיון בוועד
 פרויקטים.שצוברים בה כסף רב, ולא משחררים כסף ל

 אלדד שלם:
יש הבטחה עקרונית לפצות אותנו בחומרים מסוימים. המשרד הבטיח לפצות אותנו על נייר עיתון, 

 בקבוקים ודברים כאלה שמקזזים ואנו נקבל על כך פיצוי.
 הבטחה קיימת בע"פ אך באופן כתוב לא קיים. יש הסכם ולוחצים.

 
  החלטה:

  רים מאושרים."התב
 

 

  רני אידן
 ראש המועצה

 רינת זונשיין
 מנכ"ל המועצה

 
 החלטות:

 החלטה נושא
 מאושר 34אישור פרוטוקול הנהלה מס'

אישור חוק עזר לעמק חפר )מודעות 
 ושלטים(

יוכנסו הערות והעברות נוספות ויובא לאישור מליאת 
 המועצה.
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 החלטה נושא
 רים מאושרים."התב  רים"תב

 
 


