
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 מליאה מס' 24 
מתאריך 12/4/16 

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

1) אוריון ארז. 2) אזוט פרוספר. 3) ארי יוני. 4) בארי מוטי. 5) בכרטן יוסי. 
6) בליך יוסי. 6) בן דוד אברהם. 7) ברי גדעון. 8) גור יורם. 9) גייר דורון. 

10) גיסיס יואב. 11) גרטלר יוסי. 11) דביר שרון. 13) הייפלר נחי. 15) 
ויצלבסקי גיא. 16) חייקין עמוס. 17) טודר מאיר. 18) יפין עזריאל. 19) כהן 
אבנר. 20) כהן עפר. 21) מדליה הדס. 22) מסורי טוביה. 24) מקורי שאול. 

26) נאהרי אורי. 27) סיבק חזקי. 28) פורצלן פסח. 29) פז רון. 30) פלוטקין 
גיל. 31) פליישר קרוב גלדיס. 28) קומפל ירון. 32) קידר רעיה. 33) 

רבינוביץ מאיר. 34) רגב בתיה. 

התנצלו: 1) בכרך גלעד. 2) ברונשטיין דותן. 3) דניאל חזי. 4) וייסמן ירמי. 
5) מסילתי נצח. 

לא השתתפו: 1) הרמן משה. 2) וייס סתיו. 3) זימבריס יהודה. 4) טביב 
ראובן. 5) לוי שמעון. 6) מרגלית איתי. 7) עוזון אייל. 

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

נס ויסמן עידית – מבקרת המועצה. 
אלון הימן – מ"מ מנכ"ל החכ"ל. 

יובל גטהון – ע. מנכ"ל. 

–סדר יום 

 דיווחי ראש המועצה.
 משחק בין קבוצת הותיקים של בית יצחק ומכבי נתניה

 ברכות לחבר המליאה סתיו וייס לרגל נישואיו 
 ביקור שר התיירות בעמק חפר

קבלת אות יקיר צה"ל מראש אכ"א בשל היותנו רשות מובילה בגיוס לצה"ל 
 עדכון לגבי הקמת שדה תעופה במרחב עמק חפר

 קיום כנס פל"ח במסגרת הוועדה לפיתוח עסקים קטנים ובינוניים
 קיום שולחנות עגולים בפורום ראשי ישובים
 קיום טקס מרכזי לרגל יום הזיכרון לשואה 

 יציאה של עובדי המועצה לסמינר

 לחץ כאן לכניסה לאתר עמק חפר הבית שלך בעמק:
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התמוטטות מצוק בית זימון לשימוע לפני הגשת כתב אישום בגין אירועי 
 ינאי

 מהלכים להקמת מו"פ אזורי עבור מערכת החקלאות
 עדכון לגבי המתרחש בביה"ס רמות ים

 הרמת כוסית לכבוד חג הפסח 
 והוספה לסדר היום 23אישור פרוטוקול מליאה מס' 

  2015הצגת תוצאות סקר שביעות רצון משירותי המועצה לשנת 
בגוש  57ת המועצה ביחס לחלקה העברה (החזרה) ללא תמורה של זכויו

 לקק"ל (נחלת משפחת חרמון מכפר ידידיה)  8304
 אישור חברי ועדה לקשרי חוץ 

 עדכון אגרת שמירה בחניאל ובגן יאשיה
 תב"רים

 עדכון שכר למנכ"ל המועצה ולעוזר ראש המועצה

 משחק בין קבוצת הותיקים של בית יצחק ומכבי נתניה
בסוף השבוע האחרון קבוצת הותיקים של בית יצחק בכדורגל שיחקה נגד מכבי 
נתניה. הכוכב מטעם בית יצחק היה שאול מקורי. היה אירוע מאוד יפה בחנוכה 

של מגרש הכדורגל המחודש. נהניתי להיות באירוע הזה.  

 ברכות לחבר המליאה סתיו וייס לרגל נישואיו 
נמסור ברכות לחברינו הצעיר, סתיו וייס, לרגל נישואיו ביום שישי האחרון. הוא 

יצא לירח דבש.  

 ביקור שר התיירות בעמק חפר
ארחנו את שר התיירות שביקר בעמק חפר הצגנו לו פרוייקטים עם פוטנציאל 

תיירותי וביקשנו ממנו לעזור. אני לא יודע אם יצא מזה משהו אולם ביקשנו 
שייקח אותנו בחשבון. במקביל, הוא נתן לנו גם כמה רעיונות שלא חשבנו 

עליהם לנסות ולקדם אותם.  

קבלת אות יקיר צה"ל מראש אכ"א בשל היותנו רשות מובילה בגיוס לצה"ל  
לפני שבוע וחצי בשם המועצה, ההורים המורים והנוער, קיבלתי מהאלוף חגי 

טופולנסקי, ראש אכ"א, את אות יקיר צה"ל על היותנו אחת מ-10 הרשויות 
המובילות במדינה בגיוס בנים ובנות איכותיים. הם מודדים את הכמות והאיכות 

בעיקר ביחס לחיילים קרביים.  

 עדכון לגבי הקמת שדה תעופה במרחב עמק חפר
 עופר כהן

רשות שדות התעופה מינתה משרד מתכננים לבחון חלופות לשדות התעופה 
דב והרצליה. החלק המסחרי אמור לעבור לנתב"ג ואמורה להיבחן התעופה 

 לחץ כאן לכניסה לאתר עמק חפר הבית שלך בעמק:

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 

הכללית של בתי ספר לטיסה, מטוסים פרטיים, טיסות תיור וכד' מתוך החלופות 
חלופות.  30-חלופות בעמק חפר, בסך הכל יש כ 3הנבחנות. לצערנו קיימות 

האחת היא ממערב לגאולי תימן, החלופה השניה בביתן אהרון והנמצא בשטחי 
 600-800על  כביש ויתקין, אחרי גשר ההפרדה המפלסית לכיוון דרום, מדובר

דונם, והחלופה השלישית היא חלופת עין החורש, הממוקמת מערבית למאגר 
אפיקי עמק חפר. המועצה וראש המועצה זיהו כאן את הסכנה שעלולה 

להתגלגל לכיווננו, שינסו מותניים והקצו משאבים לסכל זאת כבר בשלב 
ר בהן. הראשוני על מנת שלא נמשיך להיות אחת החלופות שהם עלולים לבחו

לטובת העניין גייסנו את חברת אורבניקס המכינה חוות דעת תכנונית וגייסנו גם 
את עו"ד נרי ירקוני המתמקד בתחום התעופתי. ייצא דוח משולב שנגיש אותו 
למשרד המתכננים של רשות שדות התעופה. במידה וזה לא יצליח נשקול את 

את העניין ומריץ זאת צעדנו להמשך. אני רוצה להודות לאלון הימן הדוחף 
 קדימה. 

 קיום כנס פל"ח במסגרת הוועדה לפיתוח עסקים קטנים ובינוניים
 רני אידן

 בשבוע שעבר ערכנו כאן כנס פל"ח במסגרת של הוועדה לפיתוח עסקים קטנים 
ובינוניים. רעיה עומדת בראש הוועדה ושגיא מרכז את הוועדה. מדובר על 
השטח הצהוב. קיבלנו הסברים מלומדים מה אפשר לעשות ומה אי אפשר 

לעשות. אני מקווה שחלק מהאנשים יפתחו עסקים קטנים בעמק חפר תחת 
המגבלות ויגלו בכך עניין. צריך לזכור כי בעולם יודעים להגיד כי למעלה מ-55% 

מהכלכלה העולמית נשען על עסקים קטנים. שהם בעלי יתרונות רבים, 
מפחיתים את הנסיעות, מפתחים את מקומות העבודה בקרבת הבית ולכן אנו 

תומכים בעניין. כל מי שירצה יקבל מאיתנו סיוע והדרכה. כבר היום יש לא מעט 
עסקים מהסוג הזה בעמק חפר אולם אנו חושבים כי הפוטנציאל הוא יותר גדול. 

צריך להתחשב בשכנים ולא לעשות פעילות מסריחה ולא רועשת.  

 קיום שולחנות עגולים בפורום ראשי ישובים
אתמול ערכנו שולחנו עגולים בפורום של ראשי ישובים והיה מאוד מעניין. היה 

מה הצפי ואין ספק שנפיק מכך מעניין לשמוע ולראות מה הקשיים, מה הכיוונים, 
לקחים ופעילויות בעתיד על מנת לשפר את הקשר בין הפעילים בישובים ובין 

 מנהלי המחלקות.

 קיום טקס מרכזי לרגל יום הזיכרון לשואה 
ביום 5/5 בשעה 7 בערב, מוצאי יום השואה, המועצה מזה 8 שנים מקיימת 

אירוע מרכזי ליום השואה. בדרך כלל הישובים עושים זאת בערב יום השואה. 
מונחת בפניכם הזמנה לאירוע.  באירוע הפעם מעלים את האופרה ברונדיבר 

שהועלתה בגטו טרזינשטט שהדבר הנורא ביותר שהיה שם הוא שהילדים 
ששרו באופרה כל פעם חלק מהם נשלחו במשלחות לאושוויץ והתוצאה היא 
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שכל פעם היה צריך להחליף אותם. יהיה מאוד מרגש ומעניין. יהיו שם שני 
אנשים מהדור ההוא : אחת מהם הייתה שחקנית באופרה והשני, צבי כהן 

מקיבוץ מעברות, ניגן באופרה וחשוב שתבואו. האירוע הזה מוצג עוד 4 פעמים 
לבתי הספר התיכוניים שלנו כך שאני מקווה שכולם יוכלו לעבור את החוויה 

החשובה הזו.  

 ינריציאה של עובדי המועצה לסמ
מחר, עובדי המועצה נוסעים ליומיים סמינר ולכן מחר ומחרתיים המועצה תהיה 

 סגורה. המהות שלו הוא טקס העובד המצטיין ופעילות גיבושית. 

 רינת זונשיין
המוקד פתוח מ-7:00-22:00 מדובר בהפקה גדולה ואנו מקווים שהסמינר ייתן 

דחיפה גדולה לעובדים שלנו ותחושה של העובדים כי הארגון שם אותם במרכז. 
כל העובדים יוצאים למעט מדריכי החוגים ועובדות הצהרונים שיצאו ליום גיבוש 

בהמשך.  

זימון לשימוע לפני הגשת כתב אישום בגין אירועי התמוטטות מצוק בית 
 ינאי

לפני חמש שנים, כשהיו מפולות סלעים ומצוקים, המועצה הורתה לבית ינאי 
תוצאה מזה התנהלה חקירה נגדי, נגד המועצה, להגן על בסיס המצוק. כ

 מהנדס המועצה ונגד ועד בית ינאי. לפני כשבועיים קיבלתי הזמנה לשימוע. 

 מהלכים להקמת מו"פ אזורי עבור מערכת החקלאות
אנו נמצאים כרגע במהלך מאוד משמעותי של הקמת מו"פ אזורי עבור מערכת 

ת. זה לא יהיה מוסד פרטי של החקלאות שלנו. יש מו"פים כאלה בכמה מקומו
המועצה אלא יוקם בשיתוף הרשויות השכנות. לא רק מועצות אזוריות אלא גם 
רשויות חקלאיות שאינן מועצות אזוריות. אנו נעזרים במערכת שנקראת אפיקי 

עמק חפר, משרד החקלאות. זה נמצא עדיין בראשיתו. מי שמוביל מטעמנו את 
 זה הוא אלדד. 

 רחש בביה"ס רמות יםעדכון לגבי המת
כפי שאתם יודעים, בבית ספר רמות ים אין רגע דל. העניינים לא נרגעים. לצערי 

בשבוע שבעבר ועד ההורים השבית את בית הספר במשך שלושה ימים. אני 
שמח על כך שהשביתה נפסקה והילדים חזרו ללימודים. משרד החינוך מינה 

ל מהלך משמעותי וליצור מסגרת יועץ מיוחד על מנת לסייע לבית הספר להובי
של אימון וכיוון חיובי ליישור ההדורים ולחיזוק בית הספר. אני מקווה שכל 

המערכת תשתף פעולה, ההורים, המועצה, מורים וכל מי שצריך ישתפו פעולה 
 על מנת שנביא את המקום הזה לחוף מבטחים.
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 רעיה קידר 
 ?5714-מה קורה ביחס ל

 רני אידן
אני מקווה שסוף סוף אנו מתקדמים באמת. אני מקווה כי מה שקורה כרגע הוא 
שמע"צ שלחו לנו את כל המסמכים. לפני כמה ימים חתמנו על ההסכם. הוצאנו 
להם צ'קים ומסמכים ואני מקווה שבתהליך שיקח כחודש וחצי נצא למכרז ונוכל 

לבצע את מעגלי התנועה.  
כרגע הכל בידיים של מע"צ. הם צריכים לחתום ולהוציא לנו אישור להתחלת 

העבודה. יש תכנון מפורט שאושר על משרד התחבורה ומע"צ.  

 יוסי בליך 
לפני חודשיים שלושה היו שולחנות עגולים ביחס למיתוג, האם יש התקדמות?  
בעקבות ההמלצה שלך לבקר באגמון עין החורש, ביקרתי שם אבל עין החורש 

סוגרת את כל השערים ולא ניתן להגיע לשם.  

 רני אידן
ניתן לנסוע דרך גבעת חיים ודרך הנחל. אנו מתכננים כביש עוקף שלא יכנס 

לקיבוץ אלא יקיף את המפעל ויגיע לכביש מאחורי הרפתות על מנת לא להעיק 
על הקיבוץ.  

על מנת להגיע למיתוג קולע ככל הניתן הרחבנו את מספר המשתתפים 
בתהליך. בהתחלה ראיינו אנשים לפי הכוונה שלנו לאחר מכן עשו קבוצות 

מיקוד ולאחר מכן הגיעו שולחנות עגולים. אחד הדברים היפים שראיתי שם הוא 
כי עמק חפר הוא מקום נחיתה לשקנאים ועוד. הדברים הללו נלקחו ע"י 

המקצוענים והם יציעו לנו סלוגן. ברגע שהסלוגן יהיה מוכן נציג אותו בפני 
הציבור ונתחיל להטמיע אותו במסמכי המועצה. 

 אבנר כהן
האם יש התקדמות עם התוכנית של הנחל? 

 רני אידן
עמוס ברנדייס שלח את הרעיון שלו למנהל התכנון והם צריכים לקיים איתנו 

 ל ולהמשיך הלאה. ישיבה על האם הרעיון מקוב

 דורון גייר
 אני אבקש ממי שעומד בראש הוועדה שיעדכן בנושא.

 הרמת כוסית לכבוד חג הפסח 
 רינת זונשיין

 אנו נתחיל בהתאם למסורת בסדר פסח. רינה ברקאי תעביר את הסדר. 
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 רינה ברקאי
התותים התקבלו ממשפחת חי מאחיטוב והמלפפונים ממשפחתו של חזי דניאל.  

גלדיס, הדס, רעיה, בתיה ורינת, הקריאו קטעי קריאה הרלוונטיים לפסח 
ולמנהיגות.  

 רינת זונשיין
תודה רבה לרינה ברקאי.  

חברי מליאה הרימו כוסית לכבוד חג הפסח.  
כתבתי לכם בזימון של הישיבה כי מעתה הישיבות של המליאה תוקלטנה. כרגע 

אין דרישה לתמלול אלא הקלטה בלבד. הפרוטוקול יצא כרגיל.  

 והוספה לסדר היום 23אישור פרוטוקול מליאה מס' 
 רינת זונשיין

האם יש הערות לפרוטוקול מליאה מס' 23?  - אין הערות 
אני מבקשת להוסיף לסדר היום עדכון אגרת שמירה בגן יאשיה ואישור ועדת 

ביקורת בחבצלת השרון.  

 החלטה:
פרוטוקול מליאה מס' 23 – מאושר 

תוספת לסדר היום של עדכון אגרת השמירה בגן יאשיה והקמת ועדת ביקורת 
בחבצלת השרון – מאושר.  

  2015הצגת תוצאות סקר שביעות רצון משירותי המועצה לשנת 
 רינת זונשיין

השנה יצאנו לסקר שביעות רצון משירותי המועצה. החברה שביצעה את הסקר 
 להציג את תוצאות הסקר.  הינה החברה של רפי סמית והוא הוצג כאן

 רפי סמית
 . 2015רפי סמית הציג את סקר שביעות הרצון משירותי המועצה לשנת 

 רני אידן
תפקידו של סקר לתת כלים למחלקות המועצה ולהנהלת המועצה לעשות דריל 

דאון, כניסה לעומק, במחלקות שבהן התוצאות אינן משביעות רצון או שאנו 
ור מספיק מהפעם הקודמת ולעשות בדיקה לעומק. יש רואים ירידה או שאין שיפ

חלקים יותר איכותיים ואנו את המידע היותר איכותי ויותר כמותי אנו מקבלים 
בשולחנות עגולים כמו שעשינו אתמול ובצורות אחרות. הרצון שלנו הוא 
להשתפר. אין ספק שניקח את התוצאות הללו ונבצע עבודה מול מנהלי 

 ר זאת. המחלקות על מנת לשפ

 לחץ כאן לכניסה לאתר עמק חפר הבית שלך בעמק:

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 

העברה (החזרה) ללא תמורה של זכויות המועצה ביחס לחלקה 57 בגוש 8304 
לקק"ל (נחלת משפחת חרמון מכפר ידידיה)  

לחברי המליאה נמסרה התייחסות של יועמ"ש המועצה.  

 רני אידן
בנחלה של משפחת חרמון בכפר ידידיה, מתי שהוא לפני כ-40 שנה, עשו 

תוכנית וגרעו להם בחזית ובצד דרום חתיכה על מנת להרחיב זכות דרך. לימים, 
הוחלט כי אין צורך בחלק הדרומי  ואז בתשריט שעשה מינהל מקרקעי ישראל 

החזיר לנחלה את מה שגרעו ממנה. בינתיים רשמו את החלקה שנגרעה על 
שם המועצה מסיבה שלא ברורה לנו. למועצה אין כעת עניין בחלקה הזו. 

המנהל רוצה לשייך זאת בחזרה לנחלה אולם הוא לא יכול לעשות חוזה חרמון 
היות ועכשיו החלקה הזו רשומה על שם המועצה ועל מנת לוותר על השטח 

הזה המועצה צריכה לקבל החלטה שהיא מעבירה את השטח למשפחה. 
מבחינתנו ומבחינת הישוב החלק הרלבנטי צריך לחזור לתושב.  

 גלדיס פליישר קרוב
אני לא מתנגדת להחלטה אבל בסעיף 7 מצוין כי המשפחה תישא בהוצאות 

המועצה עד סך של 15,000 ₪, האם יש צפי להוצאות גבוהות יותר?  

 רינת זונשיין
 לא אמורות להיות הוצאות גדולות יותר. 

 גלדיס פליישר קרוב
בנוסח המוצע להחלטה רשום שהוצג בפני המליאה סקירה תכנונית והיא לא 

הוצגה.  
(הוצג מסמך הסקירה התכנונית)  

 רינת זונשיין
אכן החומר לא נשלח והוא מצוי כאן-  החומר יוצג בפני מי שייבקש זאת.  

 טוביה מסורי
 מה הגודל של המגרש? 

 רני אידן
 מדובר על פיסה של מטרים בודדים. 

 החלטה: 
בפני המליאה הוצג מסמך סקירה תכנונית (שנערך ע"י פטי אורן לצרוס) וכן 

חוו"ד היועץ המשפטי (עו"ד ש. ולדמן). 
מדובר במקרקעין שהיו במקור חלק מנחלת משפ' חרמון בכפר ידידיה. 
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המקרקעין הועברו מקק"ל ע"ש המועצה לנוכח שינויי התכנוני לשביל/דרך 
ציבוריים. 

לאחר מכן המקרקעין שינו בתכנית מאוחרת את ייעודם למגורים, כחלק מנחלת 
משפ' חרמון ולמעשה חזרו לייעודם המקורי. 

לנוכח הייעוד הנוכחי של המקרקעין כמגורים, אין כל הצדק ענייני וציבורי 
לזכויות המועצה במקרקעין אלו. 

רמ"י פנתה למועצה, בשם קק"ל, להחזרת המקרקעין לקק"ל, על מנת שרמ"י 
(קק"ל) תוכל לצרף שטח זה לנחלת משפ' חרמון. 

לפיכך מוחלט על העברה ללא תמורה של זכויות המועצה בחלקה 57 בגוש 
8304 לקרן קיימת לישראל. 

מורשי החתימה של המועצה מוסמכים לבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם 
ביצוע העברת הזכויות כאמור, לרבות חתימה על כל המסמכים, ההצהרות 

והבקשות הנדרשות לשם כך. 

 אישור חברי ועדה לקשרי חוץ 
 רינת זונשיין

לפני כשנתיים אושרו בקדנציה הזו חברים לוועדה לקשרי חוץ. חלק עזבו את 
הוועדה וחלק לא פעילים ולפיכך אנו רוצים לאשר חברי ועדה חדשים.  

חברי הוועדה המומלצים הם: יוני שרצר, יו"ר, ג'רר לפונד , מרכז הוועדה, מאיר 
טודר, חבר מליאה, אייל עוזון, חבר מליאה, רחל אנגלברג, דגנית פלס, נאוה 

גל, מור מאור, ירונה פוליטי, רינה ברקאי ודרור זכאי.  

 מאיר טודר
 מאז שאני חבר וועדה לא זימנו אותי.  

 רני אידן
 אני אזמן את האנשים לישיבה ראשונה יחד איתי. 

 החלטה: 
הרכב הוועדה לקשרי חוץ, יוני שרצר, יו"ר, ג'רר לפונד , מרכז הוועדה, מאיר 

, חבר מליאה, רחל אנגלברג, דגנית פלס, נאוה טודר, חבר מליאה, אייל עוזון
 מאושר -גל, מור מאור, ירונה פוליטי, רינה ברקאי ודרור זכאי 

 . עדכון אגרת שמירה בחניאל ובגן יאשיה7
 מנשה דוד

בהתאם לבקשת הוועדים המקומיים של חניאל וגן יאשיה אנו מבקשים לאשר 
את עדכון אגרת השמירה בשני הישובים הללו, בחניאל אנו מבקשים לאשר סך 
של 150 ₪ לחודשיים לבתי מגורים ולעסקים אנו מבקשים לאשר סך של 349 

ש"ל לחודשיים. בגן יאשיה אנו מבקשים לאשר סך של 222 ₪ לחודשיים 
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למגורים. לעסקים אנו מבקשים לאשר סך של 518 ₪ לחודשיים. תחולה החל 
מיום 1.5.16  

החוק הולך להשתנות ואגרת השמירה הולכת להיות כמו בארנונה לפי המ"ר. 
אנו מוכנים בקטע הגזברי הבעייה היא שצריך להציג את תוכנית השמירה בכל 

הישובים. ההנחות שקיימות בארנונה יכנסו לתוקף.  

 עופר כהן
לא ברור האם התחשיב יהיה לפי התעריף היום או לפי תחשיב שיוגש לכם? 

 יותר גבוהות ממה שיש כיום. ביקשתם תוכנית שמירה שהיא כוללת עלויות 

 רני אידן
 המחוקק דורש שזה לא יהיה לפי יחידת משק אלא לפי מ"ר. 

 החלטה: 
עדכון אגרת השמירה בהתאם להוראות חוק עזר לעמק חפר (שירותי שמירה) 

 150₪,  בישוב חניאל כך שכל יח"ד מגורים תשלם סך סל 1995-תשנ"ה
דשיים ובישוב גן יאשיה שכל יח"ד לחו 349₪לחודשיים וכל עסק ישלם סך של 

 318₪לחודשיים וכל עסק ישלם סך של  ₪ 222שמגורים תשלם סך סל 
  .1/5/16מאושר. תחולה החל מיום   -לחודשיים 

 . תב"רים8
 מנשה דוד

הציג את התב"רים 
ראה נא בדף נפרד 

 החלטה:
התב"רים - מאושרים 

 עדכון שכר למנכ"ל המועצה ולעוזר ראש המועצה
מנכ"ל המועצה יצאה מאולם הישיבות ולא נכחה בדיון.  

 רני אידן
בחומר המוקדם שנמסר לכם צוין כי אנו מבקשים לעדכן את השכר של עוזר 

ראש המועצה, שגיא בן יואב מ-35% ל-40% משכר בכירים. מקובל להעלות 
את השכר ב-5% כל שנתיים.  

בנוסף, אני מבקש לאשר למנכ"ל המועצה, רינת זונשיין, להעלות את שכרה ל-
100% משכר בכירים או ככל שיאשר משרד הפנים, זאת משום שיש חוזרים 

שונים המאשרים דברים שונים. לא ברור איך סופרים לגבי מועצות אזוריות. היא 
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עומדת היום על 90% מאז שהיא נכנסה לתפקידה. אנו כמובן נפנה למשרד 
הפנים לקבל את אישורם.  

 החלטה: 
מאושר עדכון שכרו של עוזר ראש המועצה, שגיא בן יואב מ-35% שכר בכירים 
ל-40%. כמו כן, מאושר עדכון שכרה של מנכ"ל המועצה, רינת זונשיין מ-90% 

ל-100% משכר בכירים או ככל שיאשר משרד הפנים. תחולה החל מיום 
 1.4.16

 רני אידן 

 ראש המועצה 

 רינת זונשיין

 צההמוע מנכ"ל

 –החלטות 

 החלטה נושא
פרוטוקול מליאה 

 23מס' 
 מאושר

העברה (החזרה) 
ללא תמורה של 
זכויות המועצה 

 57ביחס לחלקה 
 לקק"ל 8304בגוש 

בפני המליאה הוצג מסמך סקירה תכנונית 
(שנערך ע"י פטי אורן לצרוס) וכן חוו"ד היועץ 

 המשפטי (עו"ד ש. ולדמן).
מנחלת מדובר במקרקעין שהיו במקור חלק 

 משפ' חרמון בכפר ידידיה.
המקרקעין הועברו מקק"ל ע"ש המועצה לנוכח 

 שינויי התכנוני לשביל/דרך ציבוריים.
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 החלטה נושא
לאחר מכן המקרקעין שינו בתכנית מאוחרת את 

ייעודם למגורים, כחלק מנחלת משפ' חרמון 
 ולמעשה חזרו לייעודם המקורי.

לנוכח הייעוד הנוכחי של המקרקעין כמגורים, 
ל הצדק ענייני וציבורי לזכויות המועצה אין כ

 במקרקעין אלו.
רמ"י פנתה למועצה, בשם קק"ל, להחזרת 

המקרקעין לקק"ל, על מנת שרמ"י (קק"ל) תוכל 
 לצרף שטח זה לנחלת משפ' חרמון.

לפיכך מוחלט על העברה ללא תמורה של זכויות 
לקרן קיימת  8304בגוש  57המועצה בחלקה 

 לישראל.
של המועצה מוסמכים לבצע מורשי החתימה 

את כל הפעולות הנדרשות לשם ביצוע העברת 
הזכויות כאמור, לרבות חתימה על כל 

המסמכים, ההצהרות והבקשות הנדרשות לשם 
 כך.

אישור חברי ועדה 
 לקשרי חוץ

הרכב הוועדה לקשרי חוץ, יוני שרצר, יו"ר, ג'רר 
לפונד , מרכז הוועדה, מאיר טודר, חבר מליאה, 

עוזון, חבר מליאה, רחל אנגלברג, דגנית אייל 
פלס, נאוה גל, מור מאור, ירונה פוליטי, רינה 

 ברקאי ודרור זכאי
עדכון אגרת שמירה 
 בחניאל ובגן יאשיה

עדכון אגרת השמירה בהתאם להוראות חוק 
-עזר לעמק חפר (שירותי שמירה) תשנ"ה

,  בישוב חניאל כך שכל יח"ד מגורים 1995
לחודשיים וכל עסק ישלם  150₪תשלם סך סל 

לחודשיים ובישוב גן יאשיה שכל  349₪סך של 
לחודשיים  ₪ 222יח"ד שמגורים תשלם סך סל 

  -לחודשיים  318₪וכל עסק ישלם סך של 
. 1/5/16מאושר. תחולה החל מיום 

 תב"רים: 
בנוי כיתות  - 831

בי"ס שפרירים א' 
 שלב ב'

 מאושרים
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 החלטה נושא
אופק חדש  - 832

 בי"ס רמות ים
בנוי כיתות  - 826

 מעיין שחר שלב ב'
מתקני  - 681

 ספורט
רכב ביטחון  - 833

 לבת חפר
בניית בי"ס  - 768

 שחר שלב א'-מעיין 
סלילת  - 834

תשתיות ביד חנה 
 חומש 

הסדרת חניה  - 835
למרכז מסחרי בבת 

 חפר
 הנגשה - 836

עדכון שכר למנכ"ל 
המועצה ולעוזר 

 ראש המועצה

מאושר עדכון שכרו של עוזר ראש המועצה, 
. כמו 40%-שכר בכירים ל 35%-שגיא בן יואב מ

כן, מאושר עדכון שכרה של מנכ"ל המועצה, 
משכר בכירים או  100%-ל 90%-רינת זונשיין מ

ככל שיאשר משרד הפנים. תחולה החל מיום 
1.4.16  

 לחץ כאן לכניסה לאתר עמק חפר הבית שלך בעמק:

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