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 . הצגת פארק התעשיות עמק חפר4
 . עדכון תעריפי השמירה בבחן5
 אישור לניהול מו"מ –חנה ובחן. רכישת רכבי ביטחון לישובים יד 6
 . תב"רים7

 ביקור בעמק חפר של משלחת מזיגן.1.1
בימים אלה מבקרת בעמק חפר משלחת פרלמנטרית מזיגן. היום הם ביקרו 
בירושלים. בימים הקודמים הם ביקרו בעמק חפר. ביקרנו בהרבה נקודות. 

הפסיד עשינו איתם ביקור בראשית משום שהתחלפה המנהיגות בזיגן. פאול 
ובחור צעיר בשם אנדראס מולר ניצח בבחירות. זהו הביקור הראשון שלו באזור 

 ונראה לאן יתפתחו היחסים. טיב הקשרים תלויים בנפשות הפועלות.  
 טקס פתיחת עונת רחצה בחוף בננה ביץ' .1.2

בשבת הקרובה המועצה בשיתוף עם עמותת צלול מקיימת טקס פתיחת עונת 
' במכמורת. יהיו שם תחרויות בקייקים בסאפים ובחסקה. רחצה בחוף בננה ביץ

 בבוקר.  10:00בואו בהמוניכם. זה מתחיל בשעה 
 פרוייקט עמק שר וגנים שרים.1.3

יתקיים בעין החורש, במסגרת של פרוייקט עמק שר,  1/5/15 -ביום שישי ה
ת פרוייקט של גנים שרים ויהיו שני מחזורים,  גני ילדים שלומדים את עקרונו

המוסיקה והשירה והם יעלו כל מיני קטעי שירה. יהיה נחמד. שווה לבוא 
 ולשמוע. 

 אירוע רכיבת אופניים בבת חפר.1.4
יתקיים בבת חפר אירוע של רכיבה על אופניים. האירוע הוא  9/5/15ביום 

 בשיתוף המועצה. אומרים לי כי זה יהיה אירוע חוויתי. 
 רי ועדיםסיור בעמק חפר לחברי מליאה וחב.1.5

אנו חוזרים למסורת של טיולים בעמק חפר. הפעם המסלול יהיה  22/5/15ביום 
מיוחד. מומלץ לכם להגיע יחד עם חברי הוועדים והאגודות. עד עכשיו מי 

 שהשתתף לא הצטער. 
 יום פתוח לחקלאות באחיטוב.1.6

 משעות הבוקר, מושב אחיטוב עם חזי דניאל, שנמצא כאן איתנו 25/5/15ביום 
והמועצה מארחים יום פתוח לחקלאות. מניסיוני בפעמים הקודמות היה נפלא 
ושווה מאוד לבוא. אירוע מאוד מגוון. מגיעים אנשים מכל קצוות הארץ. הרבה 

טכנולוגיה של חקלאות וגידולים חקלאיים ומלפפונים בראשם. יש גם קצת 
 הרצאות והפעלות לילדים. 
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 ילים מעמק חפרקבלת אות הצטיינות מהנשיא לחי.1.7
ביום העצמאות האחרון, שני חיילים מעמק חפר, סגן עידן זכאים משושנת 

 העמקים וסמלת מ. מכפר ויתקין, קיבלו אות הצטיינות מהנשיא. 
  14אישור פרוטוקול מליאה מס' .2

 רינת זונשיין
 אין הערות –? 14האם יש הערות לפרוטוקול מליאה מס' 

בקשה לניהול מו"מ לרכישת רכבי ביטחון ליד  אני מבקשת להוסיף לסדר היום,
 אין התנגדות –חנה ובחן 

 החלטה:
 מאושר – 14פרוטוקול מליאה מס' 

 מאושר -הוספה לסדר היום של רכישת רכבי ביטחון ליד חנה ובחן 

 לחוק העזר למחזור  -אישור "צו עבירות קנס"  .3
 רינת זונשיין

למחזור. יציגו את הנושא ירמי וייסמן, אנו נדון כעת בצו עבירות קנס לחוק העזר 
יו"ר ועדת איכות הסביבה ויעקב כהן, מנהל האגף המוניציפאלי וענת בן דרור, 

 מנהל מחלקת איכות סביבה וקיימות. 

 ירמי וייסמן
היום נדון בהמלצה של הוועדה לאיכות סביבה בנושא חוק העזר לצו עבירות 

ם לחוק העזר למחזור. הוועדה קנס. זהו מהלך משלים למהלך ההפרדה וכמשלי
דנה בדצמבר ואישרה את הנושא של ברירות הקנס שעליהם עבדנו תקופה 

ארוכה. קיבלנו הדים שטענו שהברירות קנס גבוהות מדי. ערכנו דיון חוזר ונתנו 
המלצה להנהלה. הקטנו את גובה הקנסות. אכיפה היא לא מילה גסה. אנו לא 

 באים להטיל מיסים על תושבים. 

 נת בן דרורע
עד לאחרונה היינו מצטיינים במדינה במיחזור בכלל ובפחים הכתומים בפרט. 

גופים חיצוניים הגדירו אותו כך. רוב תושבי העמק משתפים פעולה מתוך הבנה 
ומודעות. לאחרונה, אנו שמים לב לתופעה בה הפחים הכתומים הופכים להיות 

ממשיכים בכל הנושא של  כמו הפח הירוק. מדובר במיעוט של תושבים. אנו
חינוך והסברה. נגרמים לנו נזקים כספיים בצורת קנסות. בפח הכתום פוסלים 

 משאיות.  3לנו משאיות. לאחרונה פסלו לנו 

 ירמי וייסמן
כל נושא האכיפה בא בד בבד עם ההסברה והחינוך והוא צעד משלים והוא יבוא 

רק לאחר הרבה אזהרות לאותם המוקדים שיעשו דווקא או לעשות מה שהם 
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רוצים. הנזקים נמדדים כבר בכסף ולא רק ביוקרה או במדדים של גוף כזה או 
גישים כי גם אחר. אכיפה היא לא מילה גסה. גם רמזור אדום זו אכיפה. אנו מד

אמצעי אכיפה לא יושתו אלא לאחר אזהרה ורק על עבירות חוזרות ונשנות. 
תהיה רגישות על מנת לזהות מי עשה ומה עשה. אנו צופים כי הרוב יסתיים 

 באזהרות ובה נסתפק אולם אם יהיה צורך נשתמש באכיפה. 

 נצח  מסילתי
 האם האכיפה תהיה פרסונלית?

 ירמי וייסמן
 האכיפה תהיה פרסונלית. 

 אלדד שלם
אנו היינו ועדיין מובילים במדינה את נושא המחזור וההתגייסות היא טובה 

מאוד. יחד עם זאת, הוועדה וצוות המיחזור משוכנע כי נדרש גם אמצעי של 
אכיפה כדי להגיע לרמות של אירופה אחרת זה מאבד את האפקטיביות. 

ות הגיע למסקנה כי צריך גם את הכלי השתמשנו לא מעט באזהרות ולכן הצו
שנים. כעת צריך גם את האמצעי של  5הזה. חוק העזר היה במסדרונות במשך 

האכיפה. אנו נלמד את מה שקרה בתקופה האחרונה. במקרים כאלה כלי 
אכיפה יכול להיות אפקטיבי. הכלי הוא חשוב וחיוני. העידון והזהירות בהפעלה 

ם בהם ברור מי פעל שלא כשורה ורק לאחר נעשה זאת רק במקרים מובהקי
 שקיבל אזהרות ולכן הכלי הזה הוא חשוב ונדרש.

 גדעון ברי  
 כלים כבר קיימים אנו נדרשים לדון רק בסכומים. 

 חיזקי סיבק
כמו שזה עלה בוועדה, מדיניות האכיפה צריכה להיות אכיפה. מי שממחזר 

וונה וחשוב להבהיר זאת. כבדרך שגרה שלא ימצא את עצמו עם קנס וזו לא הכ
צריך מעקב שיקבע אחרי היישום ושאנשים לא יקבלו דוח שלא יוכלו להתמודד 

 איתו ואם צריך לעשות תיקון תוך כדי תנועה.

 מוטי בארי 
צריך לעשות אכיפה וחשוב שיהיו קנסות לא קטנות. חסר לי בחצי השנה כמות 

 וחשוב שתהיה הסברה. ההסברה בתקופה האחרונה ירדה. 

 עופר כהן 
אני מסכים שצריך כלי אכיפה והוא חייב להיות על השולחן. האם עכשיו אנו 

 מאשרים את הקנסות?
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 רני אידן
 רק את הקנסות. 

 דותן ברונשטיין
 האם אתם יודעים את הסיבה של הדווקא? 

 רני אידן
אומרים לנו אנו לא פועלי הניקיון שלכם. ברגע שהמשאית מזוהמת מעל אחוז 

ועצה משלמת קנס על ההטמנה וגם על האיסוף ועוד סכומים רבים מסוים, המ
 וזה אלפי שקלים על כל משאית שנפסלת.

 דותן ברונשטיין
 צריך לראות מה החלק של הפחים הירוקים בנושא. 

 רני אידן
אנו רוצים שיהיה לנו כלי אולם אני מקווה שלא נצטרך להשתמש בו. כמו שאנו 

אלה שמוציאים את הגזם שלהם בשעה לא כמעט ולא משתמשים בנושא של 
נכונה. אנשים יודעים שהם יכולים לקבל על כך קנס. גם בנושא הזה אנו קודם 

 נזהיר בע"פ ולאחר מכן בכתב.

 טוביה מסורי
אכיפה צריכה להיות. השאלה מי מפקח על כך שמי שלא עשה כלום יקבל קנס. 

 לא צורפה חוות הדעת במלואה. 

 רני אידן
מה שאתה אומר. כמו שאנו מובילים את הנושא של ההפרדה  אני מבין את

במקור נמשיך להוביל זאת ברוח של הסברה ובקשות וכשנגיע עם מישהו למיצוי 
הדין זה יקרה רק לאחר שאנו נשוכנע שהאדם לא מעד אלא כי הוא סרבן 

כפייתי. נמשיך להיות סבלניים גם בהמשך. אנו מאמינים כי קיימות הוא עניין 
 .פנימי

 ארז אוריון 
לדעתי, מיחזור הוא עניין ערכי. הנושא הערכי לא נזכר במידה מספקת. בנושא 
של האכיפה יצא שכרנו בהפסדנו. צמצמו את ההסברה בזמן לא נכון כי תהיה 

אכיפה. זאת הפרשנות שלי. כל אחד יחליט האם הוא מקבל את הפרשנות. זה 
ות עבודה הסברתית. צריך שכרנו בהפסדנו בגלל שזה עניין ערכי צריך לעש

לטפל באלה שזורקים פסולת בניין כי זה עניין עברייני. אני חושב שזה יהיה 
בדיוק כמו בכלבים. הכלבים מסתובבים והשיירה עוברת. צריך להחליט, אם זו 

 שאלה של כסף צריך להראות את המספרים. 
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רשויות זה שאנו רוצים להיות אור לגויים זה בסדר. אף אחד לא אמר לכמה 
בישראל יש הפרדה במקור ובכמה יש אכיפה. אני חושב שהוועדה התבקשה 

לקבוע מדיניות אכיפה וזה לא נעשה. אני מבין כי בעניין של האם לתת את כל 
 האריזות ביחד או את כל הפסולת יש דעות שונות והעניינים לא אחידים.

 רני אידן
שא הזה לחלוטין. בעוד זמן יש קולות שונים בעניין הזה אולם זה לא קשור לנו

מסוים אם תרצה לדון בכך נביא לפה מומחים ונדון בכך. כל זמן שהמועצה 
 החליטה על השיטה הזו וזה חוק העזר של המועצה, נפעל בהתאם לכך.

 דורון גייר 
 האם מדובר פה באכיפה של כל הפחים או הפח הכתום בלבד? 

 רני אידן
 אנו דנים בכל הפחים. 

 דורון גייר
 תה אומר כי יש תופעה שאנשים זורקים דברים לא מתאימים לפח הכתום. א

 רני אידן
חוק העזר שלנו אומר כי כל אחד מהתושבים צריך למחזר בהתאם לפח 

 המתאים. צריך למחזר בכל שלושת הזרמים. 

 דורון גייר
 מה עושים בישובים כמו בת חפר בהם יש כמה אנשים בבית אחד? 

 רני אידן
אנו עוד לא יודעים. יהיו לנו בעיות במספר מקומות ואנו מתכוונים לטפל בשלב 

זה רק במה שאנו יכולים. בשלב מאוחר יותר נמצא את הדרכים יחד עם הקיבוץ 
 ויחד עם תושבי בת חפר. 

 דורון גייר
 כלים חד פעמיים שנזרקים לפח הכתום, איך פועלים בנושא כזה? 

 רני אידן
 לתושב היכן צריך לשפוך כל דבר. יש את ענת שתסביר 

 נצח מסילתי
אכיפה מול ערכים נראה לי מידתי. אני מבין כי נפסלות משאיות שמגיעות לאתר 

 הפסולת. מי אחראי על אמינות הדיווח על הפסילה? 
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 רני אידן
 יש לנו פקחים ואנו מוודאים מה קרה ואיך קרה ויש לכך אנשי מקצוע. 

 הדס מדליה
 ממה שאתה אומר אני מבינה כי הצו הזה אכיף בעיקר כלפי המושבים? 

 רני אידן
 לא. אני מודע לכך כי יש קושי נקודתי ונצליח להתמודד עם זה. 

 הדס מדליה
 האם הוועדה בדקה רשויות אחרות שיש להן צווי ברירות קנס? 

 רני אידן
אולם אני  אני לא יודע לענות על זה. נעשתה כאן הפחתה מאוד משמעותית

 חושב שיש בכך תובנה סבירה ולכן ההנהלה אישרה את הסכומים הללו. 

 יעקב כהן
 ישב איתנו אבי נוביק שמומחה בנושא והוא המליץ על הסכומים.

 רון פז 
צריך שיתנו הסברים מה מותר ומה אסור. צריך לזכור שהפחים הללו פתוחים. 

 הנחיה לתהליך האכיפה. רני מנחה את ירמי וענת לתמצת זאת ולהוציא זאת כ

 חיזקי סיבק
חודשים  6בגלל שהתהליך חשוב למועצה האם אפשר לקבוע דיווח בטווח של 

לעדכון חברי המליאה, על מנת לראות מה היה? חצי שנה אחרי ההפעלה של 
 ברירות הקנס. 

 רני אידן
 הדבר הזה יעשה. מי בעד לאשר את הצו? 

 עופר כהן
גדולות. האם אפשר באחת הישיבות לקבל  נכנסנו למהלך גדול עם השלכות

סקירה גם מבחינה כספית מה ההשלכות של כל העניין הזה. אם אנו מצליחים 
 למחזר כמו שצריך מה ההשלכות של זה. 

 רני אידן
יש לנו כל הזמן שינויים וגם יצא מכרז חדש ואנו עדיין לא יודעים לתרגם אותו 

 כל העניין. ואנו צריכים בין חצי שנה לשנה לתרגם את 
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 ירמי וייסמן
הוועדה מודעת לכך ואנו אוספים את החומר הן הכספי והן המעשי ואיך התהליך 

 הוטמע. 

 רון פז
אחים כהן שמפנים את כל הזבל אין שבוע שהם לא בתקרית ביטחונית עם 

 המתמידים. 

 רני אידן
אני מכיר איתם שני מקרים ושניהם עם אותו בן אדם. אם אתה מכיר מקרים 

 אחרים אנא הבא אותם אליי על מנת שנדון בכך איתם. 

 יוסי בליך 
 איך אפשר לאכוף זאת בקיבוצים? 

 רני אידן
אבקש מירמי ואלדד לחשוב איך אפשר לאכוף במקרים בהם הפחים משרתים 

 שכונות שלמות. 
 מאושר למעט ארז שנמנעצו ברירות הקנס 

 החלטה: 
בהמשך לדיון שהתקיים ולחומר שנמסר לקריאת ישיבת המליאה, מוחלט בזאת 

על אישור של עבירות קנס בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות (עבירות 
(להלן:"הצו") ביחס להוראות הרלבנטיות בחוק העזר  1973 -קנס) תשל"ג 

 רשימהחוק העזר), כמפורט ב –(להלן  – 2014 -לעמק חפר (מחזור), תשע"ד 
 שלהלן:

 4: סעיף העבירה בחוק העזר
"בעל נכס, או המחזיק בו, המפר את הוראות : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

המפקח בנוגע להתקנת מכל ייעודי או מתקן מחזור, או בנוגע לביצוע הפרדת 
 פסולת לפסולת יבשה ולפסולת אורגנית רקבובית"

 : ב'אם לצו)דרגת הקנס (בהת

 (א)5: סעיף העבירה בחוק העזר
"השליך אדם פסולת שאינה פסולת למיחזור : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

 למכל ייעודי או למתקן מחזור"
 : ג'דרגת הקנס (בהתאם לצו)

 (ב)5: סעיף העבירה בחוק העזר
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"מי שהשליך, בנכס או בבית עסק, פסולת : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר
מיחזור שלא לתוך מתקן המיחזור, או שלא בהתאם לסוג הפסולת שקבע ראש 
המועצה לאותו מכל ייעודי או מתקן מיחזור, כמסומן על גבי אותו מכל ייעודי או 

 מתקן מיחזור"
 : ב'דרגת הקנס (בהתאם לצו)

 (א)6: סעיף העבירה בחוק העזר
"מי שהשליך לתוך מכל ייעודי או מתקן מיחזור : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

על ידי פירוק, קיפול, קריעה, או  –חומרי אריזה שניתן היה להקטין את נפחם 
 דחיסה, מבלי שעשה כן"

 : ו'דרגת הקנס (בהתאם לצו)

 (ב)6: סעיף העבירה בחוק העזר
"מי שקיבל הודעה מהמפקח להתקין בבית : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

לו, או בסמוך אליו, מיתקן מיחזור לדחיסה ולהקטנת נפחם של חומרי העסק ש
 אריזה או לאצירתם ולא מילא אחר הודעת המפקח"

 : א'דרגת הקנס (בהתאם לצו)

 (ג)7: סעיף העבירה בחוק העזר
"בעל נכס שהותקן או הוצב מכל ייעודי, או : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

ו דואג להחזיקו במצב תקין ונקי בכל עת, או מתקן מיחזור בתוך נכסו והוא איננ
 אינו מחליפו בהתאם לדרישת המפקח"

 ו': דרגת הקנס (בהתאם לצו)

 (ד)7: סעיף העבירה בחוק העזר
"מי שמשחית, או מקלקל, או מעביר ממקומו : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

 מכל ייעודי או מתקן מיחזור שהותקן או הוצב על ידי המועצה"
 א': נס (בהתאם לצו)דרגת הק

 (א)9: סעיף העבירה בחוק העזר
"בעל נכס או מחזיק שאינו מציית להוראת : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

 המפקח בנוגע למקום הצבת מכל ייעודי או מתקן מיחזור"
 ב': דרגת הקנס (בהתאם לצו)

 (ב)9: סעיף העבירה בחוק העזר
המחזיק בו, אשר אינו מוציא את "בעל נכס או : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

ביום  18:00המכל הייעודי מתוך תחום המגרש בו מצוי הנכס החל מהשעה 
שקודם ליום בו נקבע מועד פינוי הפסולת למיחזור, למעט תקופת מועדי ישראל 

 "בהן תפרסם המועצה הודעה מיוחדת על מועדי פינוי
 ה': דרגת הקנס (בהתאם לצו)
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 (ג)9: סעיף העבירה בחוק העזר
"בעל נכס או המחזיק בו, אשר אינו מחזיר את : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

ביום  22:00המכל הייעודי לתוך תחום המגרש בו מצוי הנכס וזאת עד לשעה 
 שבו בוצע פינוי הפסולת למיחזור"

 ה': דרגת הקנס (בהתאם לצו)

 13: סעיף העבירה בחוק העזר
"מי שפינה פסולת למיחזור שחוק עזר זה חל : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

לגביה מבלי לקבל היתר לכך מאת ראש המועצה, או שלא בהתאם לתנאים 
 שנקבעו על ידו"

 א': דרגת הקנס (בהתאם לצו)

 15: סעיף העבירה בחוק העזר
"מי שמפריע לראש המועצה או למפקח או : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

 יהם לפי חוק עזר זה"מונע בעדם מלהשתמש בסמכויות
 א': דרגת הקנס (בהתאם לצו)

נציגי המועצה יפעלו למול הגורמים הרלבנטיים לקידום אישור ברירות הקנס 
 כאמור ולפרסומו.

 הצגת פארק התעשיות עמק חפר.4
 לזי בן יעקב

הציג את פארק התעשיות, מה היה בעבר, מה יש כיום, הסביר על העסקים  
 והפיתוח העתידי של הפארק. 

 רני אידן
ולצוות של החברה הכלכלית הרבה ברכות כי נעשית  אני חושב שמגיעות ללזי

שם עבודה יוצאת דופן. מעבר לכל יש שם מקום שמכבד אותנו עם גינון, 
תחזקוה מושלמת, שלטים שכולם שלמים וזה לא קורה סתם. מישהו דואג שזה 

יהיה כך. מישהו דואג שהדברים יתוקנו. השילוב של הקהילה עם התעשיות 
שקשה לנו לראות איך זה משפיע מבחינת האיכות, זהו שישנן שם זהו שילוב 

שדרוג גדול בין העסקים שישנם באזור התעשייה ובין הקהילה. אלה שיתופים 
יוצאי דופן וחלק מהסיבות שהמחירים שם יותר גבוהים מרכישה של דונם 

מאשר חדרה או קיסריה ומתקרבים למחירים של נתניה. אפשר לראות לא מעט 
מסתובבות שם ומשתמשות במתקנים של הילדים ובאזורים משפחות שבאות ו

המגוננים שיש שם. התמהילים הם נכונים וגורמים לביקוש מאוד גדול. לזי 
 והצוות שלו, מנהלים זאת ביד רמה. 
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 עדכון תעריפי השמירה בבחן.5
 מנשה דוד

בעקבות העלייה בסכומי השמירה והעובדה כי מג"ב מפסיק לממן את העסקת 
הסכמת הוועד המקומי של בחן יש לעדכן את סכומי אגרת השמירה הרב"ש, ב

 בבחן. של בחן ובהתאם להוצאות שהם מוציאים. 
 החלטה:

, בישוב בחן 1995 –עדכון חוק העזר לעמק חפר (שירותי שמירה) תשנ"ה 
לחודשיים ועסקים ישלמו סך של  ₪ 229.66כך שמגורים ישלמו סך של 

 מאושר -לחודשיים  ₪ 535.12

 אישור לניהול מו"מ –רכישת רכבי ביטחון לישובים יד חנה ובחן.6
 רני אידן

בעקבות שינויים שנעשו במערך השמירה בישובים צמודי גדר, בישובים יד חנה 
ובחן, רכזי הביטחון של הישובים הללו אינם יותר מגוייסים למשטרה אלא 

רתיים שהיו בפוזיציה של ת"פ הצבא ומועסקים ע"י המועצה וגם הרכבים המשט
להם ילקחו ואנו נצטרך לצייד אותם ברכבים אחרים. למטרה הזו אנו מקבלים 
תקציב ממשרד הביטחון. פרסמנו מכרזי זוטא ופומבי אולם אף גוף לא נענה 

וניגש למכרז. נאמר לנו כי בגלל שמדובר בכמות קטנה זה לא מעניין את 
כם לנהל מו"מ עם מספר היבואנים וחברות הליסינג ולכן אנו מבקשים את אישור

חברות. יש לנו הוראות מאוד ברורות איזה רכב יכול להיחשב רכב ביטחון.  
 הרכב יעמוד במפרט של משרד הביטחון.  

 החלטה: 
בשל העובדה כי לא הוגשו הצעות לרכישת רכבי ביטחון לישובים יד חנה 

ושר ובחן וזאת למרות שני מכרזים שפורסמו, מכרז זוטא ומכרז פומבי, מא
לרכוש את הרכבים הללו לישובים יד חנה ובחן באמצעות מו"מ עם חברות 

שמוכרות רכבים העומדים במפרט הטכני של משרד הביטחון, וזאת בהתאם 
(ח') לתוספת השניה לצו המועצה המקומיות (מועצות  22להוראות לסעיף 

 1958-אזוריות) תשי"ח
 תב"רים.7

 מנשה דוד
 הציג את התב"רים

 נפרדראה דף 
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 דברי הסבר 
הגדלת התבר לכיתת גן ביד חנה במימון -בניית שלוש כיתות גן ילדים .1

  משרד החינוך
 במימון נתיבי ישראל-חבצלת נתניה 2הארכת מדרכה כביש .2

 החלטה: 
 מאושרים –התב"רים 

 רני אידן

 ראש המועצה

 רינת זונשיין

מנכ"ל המועצה

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


 המועצה האזורית עמק חפר 
  09-  8989292פקס. 09- 8981666טל.  40250ליד מדרשת רופיו מיקוד 

http://www.hefer.org.il:הבית שלך בעמק  

 –החלטות 
החלטהנושא

מאושר14פרוטוקול מליאה מס' 
לחוק -"צו עבירות קנס"  

 העזר למחזור
בהמשך לדיון שהתקיים ולחומר שנמסר 

המליאה, מוחלט בזאת על לקריאת ישיבת 
אישור של עבירות קנס בהתאם להוראות 

צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) 
(להלן:"הצו") ביחס  1973 -תשל"ג 

להוראות הרלבנטיות בחוק העזר לעמק 
 –(להלן  – 2014 -חפר (מחזור), תשע"ד 

 חוק העזר), כמפורט בטבלה שלהלן:

 *** טבלה מצורפת

למול הגורמים  נציגי המועצה יפעלו
הרלבנטיים לקידום אישור ברירות הקנס 

כאמור ולפרסומו.
עדכון חוק העזר לעמק 
חפר (שירותי שמירה) 

, בישוב 1995 –תשנ"ה 
בחן כך שמגורים ישלמו 

 ₪ 229.66סך של 
לחודשיים ועסקים ישלמו 

 ₪ 535.12סך של 
לחודשיים

מאושר

בשל העובדה כי לא 
הוגשו הצעות לרכישת 

יטחון לישובים יד רכבי ב
חנה ובחן וזאת למרות 
שני מכרזים שפורסמו, 

מכרז זוטא ומכרז פומבי, 
מאושר לרכוש את 

הרכבים הללו לישובים יד 
חנה ובחן באמצעות 

מו"מ עם חברות 
שמוכרות רכבים 

העומדים במפרט הטכני 
של משרד הביטחון, 

מאושר
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החלטהנושא
וזאת בהתאם להוראות 

(ח') לתוספת  22לסעיף 
 השניה לצו המועצה
המקומיות (מועצות 

  1958-אזוריות) תשי"ח

תב"רים
בניית שלוש  - 717

 כיתות גן ילדים
הארכת מדרכה  - 796

חבצלת נתניה2כביש 

מאושרים

*** 
 4: סעיף העבירה בחוק העזר

"בעל נכס, או המחזיק בו, המפר את הוראות : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר
ייעודי או מתקן מחזור, או בנוגע לביצוע הפרדת המפקח בנוגע להתקנת מכל 

 פסולת לפסולת יבשה ולפסולת אורגנית רקבובית"
 : ב'דרגת הקנס (בהתאם לצו)

 (א)5: סעיף העבירה בחוק העזר
"השליך אדם פסולת שאינה פסולת למיחזור : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

 למכל ייעודי או למתקן מחזור"
 ג' :דרגת הקנס (בהתאם לצו)

 (ב)5: סעיף העבירה בחוק העזר
"מי שהשליך, בנכס או בבית עסק, פסולת : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

מיחזור שלא לתוך מתקן המיחזור, או שלא בהתאם לסוג הפסולת שקבע ראש 
המועצה לאותו מכל ייעודי או מתקן מיחזור, כמסומן על גבי אותו מכל ייעודי או 

 מתקן מיחזור"
 : ב'(בהתאם לצו)דרגת הקנס 

 (א)6: סעיף העבירה בחוק העזר
"מי שהשליך לתוך מכל ייעודי או מתקן מיחזור : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

על ידי פירוק, קיפול, קריעה, או  –חומרי אריזה שניתן היה להקטין את נפחם 
 דחיסה, מבלי שעשה כן"

 : ו'דרגת הקנס (בהתאם לצו)

 (ב)6: סעיף העבירה בחוק העזר
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"מי שקיבל הודעה מהמפקח להתקין בבית : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר
העסק שלו, או בסמוך אליו, מיתקן מיחזור לדחיסה ולהקטנת נפחם של חומרי 

 אריזה או לאצירתם ולא מילא אחר הודעת המפקח"
 : א'דרגת הקנס (בהתאם לצו)

 (ג)7: סעיף העבירה בחוק העזר
"בעל נכס שהותקן או הוצב מכל ייעודי, או : זרנוסח סעיף העבירה בחוק הע

מתקן מיחזור בתוך נכסו והוא איננו דואג להחזיקו במצב תקין ונקי בכל עת, או 
 אינו מחליפו בהתאם לדרישת המפקח"

 ו': דרגת הקנס (בהתאם לצו)

 (ד)7: סעיף העבירה בחוק העזר
ביר ממקומו "מי שמשחית, או מקלקל, או מע: נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

 מכל ייעודי או מתקן מיחזור שהותקן או הוצב על ידי המועצה"
 א': דרגת הקנס (בהתאם לצו)

 (א)9: סעיף העבירה בחוק העזר
"בעל נכס או מחזיק שאינו מציית להוראת : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

 המפקח בנוגע למקום הצבת מכל ייעודי או מתקן מיחזור"
 ב': )דרגת הקנס (בהתאם לצו

 (ב)9: סעיף העבירה בחוק העזר
"בעל נכס או המחזיק בו, אשר אינו מוציא את : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

ביום  18:00המכל הייעודי מתוך תחום המגרש בו מצוי הנכס החל מהשעה 
שקודם ליום בו נקבע מועד פינוי הפסולת למיחזור, למעט תקופת מועדי ישראל 

 "ה מיוחדת על מועדי פינויבהן תפרסם המועצה הודע
 ה': דרגת הקנס (בהתאם לצו)

 (ג)9: סעיף העבירה בחוק העזר
"בעל נכס או המחזיק בו, אשר אינו מחזיר את : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

ביום  22:00המכל הייעודי לתוך תחום המגרש בו מצוי הנכס וזאת עד לשעה 
 שבו בוצע פינוי הפסולת למיחזור"

 ה': (בהתאם לצו)דרגת הקנס 

 13: סעיף העבירה בחוק העזר
"מי שפינה פסולת למיחזור שחוק עזר זה חל : נוסח סעיף העבירה בחוק העזר

לגביה מבלי לקבל היתר לכך מאת ראש המועצה, או שלא בהתאם לתנאים 
 שנקבעו על ידו"

 א': דרגת הקנס (בהתאם לצו)
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 15: סעיף העבירה בחוק העזר
"מי שמפריע לראש המועצה או למפקח או : וק העזרנוסח סעיף העבירה בח

 מונע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה"
א': דרגת הקנס (בהתאם לצו)
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