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  2016. עדכון תוכנית הפיתוח לשנת 5
 . הצעת חוק העזר לעמק חפר (הסדרת השייט בנחל אלכסנדר) 6
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 סיום עבודתו של יובל .1.1
יובל שנמצא כאן איתנו החליט לעבור לעבודה אחרת. אין ספק שהוא מהעובדים 

ואם יובל רואה בכך  היותר טובים של המועצה, אנו דוגלים בחופש העיסוק
 קידום אנו מכבדים, מחבקים ומאחלים לו הצלחה. 

 קיום אירוע מקורוק בבת חפר.1.2
מקורוק, רוק מהמקורות. מדובר בפעילות  6-7-יתקיים בפעם ה 2/6/16ביום 

מדהימה ביופייה ובאיכותה. מופיעים שם נוער מעמק חפר, לפעמים גם מזמינים 
ריכים להיות קשורים למקורות וזה מתנהל קבוצות מבחוץ. תמיד הטקסטים צ

אחר כך כמופע גדול. לאחר מכן יש הופעה של אומן אורח והפעם זה יהיה אביב 
 גפן. 

 מפגש של עסקים נפגשים בקהילה.1.3
, יש מפגש עסקים נפגשים 2/6/16לצערי, במקביל למופע מקורוק ביום 

רוע הייחודי הזה בו בקהילה. הוועדה לעסקים קטנים ובינוניים מארגנת את האי
עסקים מעמק חפר נפגשים. לכל מי שיש עניין שיעקוב אחר הפרסומים בנושא. 

 יואב. -יו"ר הוועדה הינה רעיה קידר והמרכז הינו שגיא בן

 טקס שנתי בתל קאקון לכבודה של חטיבת אלכסנדרוני.1.4
אנו מקיימים את הטקס השנתי בתל קאקון לכבודה של חטיבת  7/6/16ביום 

כסנדרוני שמנעה מהכוחות הירדנים לכבוש את עמק חפר ובכך לפלג את אל
ישראל לצפון ודרום. לפני מספר שנים הקמנו אנדרטה לכבוד החטיבה. נהרגו 

 שם תושבי עמק חפר ואנו כל שנה בשיתוף עם בית ספר רופין עושים שם טקס. 

 ב' במתחם יכון-הקמת בתי הספר שפרירים א' ו.1.5
במתחם יכון אנו מתכוונים להקים את בתי הספר לחינוך מיוחד שפרירים א' וב'. 

הפעילות שם התעכבה מאוד למרות שקיבלנו את התקצוב ממשרד החינוך, 
בגלל בעיות של עתיקות כי זה נמצא באזור רגישות מבחינתם. התבקשנו 

כן , ואז אמרו שיש ממצאים ול₪אלף  170לעשות חפירות מקדימות וזה עלה 
צריך לעשות בדיקות מעמיקות יותר. הציעו הצעת פשרה שהמתכננת של 

המבנים תצביע היכן יהיו הרגליים של המבנים ובמקומות הללו יחפרו ויראו האם 
מהעלות של זה. אנו  50%-יש עתיקות. לשמחתי, משרד החינוך משתתף ב

 פורט. עכשיו מתקדמים והוצאנו למתכננת אישור להמשיך ולקדם את התכנון המ
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 ארז אוריון
 בזמנו דובר על כך שיהיה שיתוף עם הישובים לגבי יכון.

 רני אידן
זה היה נכון אז. כרגע אין מה לשתף וברגע שיהיה משהו מפורט יותר נציג זאת 

 בפני הישובים. 
 מהנדס המועצה דואג לכך שהמתחם יתוכנן נכון. 

 יוסי בליך
 לפי ההערכה, מתי זה ייגמר? 

 רני אידן
 אני מעריך בתוך שנתיים מהיום. 

 חילופי תפקידים בכפר הנוער ובביה"ס רמות ים 
כפי שאתם יודעים מנהלת בית הספר רמות ים התפטרה לפני כחודש. לפני 
מספר ימים מנהל כפר הנוער, משה דולב, זכה במכרז לתפקיד מאוד בכיר 

יפול בילדים במשרד החינוך, המפעל להכשרת ילדי ישראל. חברה העוסקת בט
, ילדים זנוחים וחלקם נמצאים בצו בית המשפט במוסדות 19מגן חובה ועד גיל 

הללו. שאלתי את אשר קסו, מנהל קרית החינוך בן גוריון, שהיו לו שאיפות 
גדולות לנהל כפר נוער אם יש לו עניין בכך והוא השיב תשובה חיובית. אשר 

ת ולכן הוא היה עוזב בכל מנהל את קרית החינוך ברופין כבר שנה חמישי
מקרה. על מנת לטפל במשבר העמוק שיש ברמות ים הצענו שאשר יחזיק 
בהתחלה את שני התפקידים, גם מנהל בית ספר וגם מנהל כפר על מנת 

להכניס את המערכת לעבודה מסודרת. לאחר שהעסק יתחיל לעבוד נוציא 
לקרית החינוך בן  מכרז למנהל בית ספר. נצטרך למצוא מנהל בעל שיעור קומה

גוריון. לא קל להיכנס לנעליו של אשר. נצטרך למצוא מנהל מוכשר אחר. אמשיך 
 לעדכן אתכם ככל שיהיה חדש בעניין הזה. 

 דיווחי סגן ומ"מ ראש המועצה.2

קיום כנס בעמק חפר של רכזי ספורט של הקבוצות השייכות למועצות .2.1
 אזוריות 

של הקבוצות האזוריות לפני שבוע. היה כנס במועצה התקיים כנס רכזי ספורט 
מאוד מוצלח. היה נוח לארח את המשלחות. הבחירה בי כיו"ר ועדת הספורט 

של מרכז המועצות האזוריות וגם ההגעה לכאן היא הכרה במודל של עמק חפר 
כמודל לחיקוי. המועצה שולחת שני אנשים לאולימפיאדת ריו בברזיל. בכל אופן 

ישית שיש לנו נציגים. פר תושב אני לא יודע אם יש רשות עם זו אולימפיאדה של
מקבץ כזה של נציגים באולימפיאדות. זה מתבסס על רשימת הישגים מאוד 

משמעותית. יש רשימה מאוד ארוכה של הישגים: קבוצת הכדורעף של מעיין 
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שחר זכתה השנה באליפות. קבוצת הכדורסל בוגרים זכתה בגביע האיגוד שני 
והנוער זכו באליפות הליגה הארצית. אנו עולים במדרגות גם  שנים 3-ב

בכדורסל. בכל הענפים גם בג'ודו ובטריאתלון הקבוצות שלנו נמצאות בצמרת 
 הארצית והעולמית. 

 מוטי בארי
להורים ולילדים ברמות ים נאמר שמי שלא רוצה ללכת לרמות ים יוכל להירשם 

ת לא תיתן תשובות עכשיו אלא לרופין. מה שהסתבר להם הוא שועדת הגמישו
ינתן רק באוגוסט וכתוצאה מכך הם לא יוכלו להבחן על מנת להתקבל לבתי 

 הספר שהם רוצים. האם יש לעניין הזה פיתרון? 

 רני אידן
בשביל השוויוניות החלטנו כי כל ועדות הגמישות של התיכונים ידחו ליולי. בתי 

כי חלה עליהם החובה לבצע את ספר יסודיים כבר עשינו. הודענו לבתי הספר 
 המיונים רק לאחר יולי כך שמה שהבטחתי מתקיים. 

 נצח מסילתי
 האם זה סגור שהוא הולך לנהל את רמות ים? 

 רני אידן
כן. הוא קיבל את ברכת משרד החינוך. אני מניח כי בתוך מספר ימים יצא לו 

 הסכם עבודה. בסביבות יוני יתבצע גם המעבר שלו. 

  24אישור פרוטוקול מליאה מס' .3
 רינת זונשיין

 אין הערות –? 24האם יש הערות לפרוטוקול מליאה מס' 
אני מבקשת את אישורכם להוסיף לסדר היום שני נושאים: האחד בקשת הישוב 

 הדר עם לשנות את השם של אחד הרחובות מדיש לרחוב התירוש. 
 צים לאשר את שכרה של מחליפתו. השני הוא כפי שרני ציין, יובל עוזב ואנו רו

 החלטה:
 מאושר – 24פרוטוקול מליאה מס' 

הוספה לסדר היום של שינוי רחוב בישוב הדר עם ואישור שכרה של טליה 
 מאושר -טרייבר אהרונסון כעוזרת מנכ"ל

 שינוי רחוב הדיש לרחוב התירוש בהדר עם .4
 רינת זונשיין

לבקשת הוועד המקומי של הדר עם אנו מבקשים את אישורכם לשנות את שמו 
 של רחוב הדיש לרחוב התירוש. הבקשה הינה היות ורחוב הדיש דומה לדעאש. 
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 החלטה: 
 מאושר –שינוי שמו של רחוב הדיש לרחוב התירוש בהדר עם 

 ם.כמו כן, מאושר המשך ההליכים מול הגורמים הרלוונטיים לאישור שינוי הש

  2016עדכון תוכנית הפיתוח לשנת .5
 רני אידן

מאחר ומנשה יציג את התוכנית המפורטת אני רק אגיד כמה דברים: המועצה 
התחייבה כלפי הישובים על שתי פעולות פיתוח גדולות: האחת, זה מבני ציבור 

והשניה, פיתוח תשתיות בישובים. הקצבנו בזמנו את הכסף שקיבלנו מחוץ 
המאבק שהיה בין הרשויות למנהל מקרקעי ישראל. קיבלנו  לשורה בעקבות

 41. יש לנו ₪מיליון  40-. הפרוייקט כולו בהיקף של כ₪מיליון  14בזמנו 
ישובים. לשמחתנו, היכולת של המועצה בשנתיים הקרובות תהיה יותר טובה 

כתוצאה מהרחבת אזור התעשייה. זה יופנה גם לפיתוח בתי ספר וגם לישובים 
 . השונים

 מנשה דוד
אנו מדברים על תוכנית הפיתוח הגדולה ביותר שהצגנו בשנה אחת. אנו צופים 

 12מיליון והיו לנו עוד  6. מהיטלי השבחה נקבל ₪מיליון  20-כי נקבל מרמ"י כ
. אנו ₪מיליון  54-והתוכניות הן כ ₪מיליון  38-כך שיעמדו לרשותנו כ ₪מיליון 

. תוכנית הפיתוח 197יים לפי סעיף שמים גם רזרבה לטובת תביעות פיצו
להנגשה שהוא נושא  ₪. אנו מייעדים גם מיליון ₪מיליון  54-מסתכמת ב

מתפתח כיום. מופיעים בפניכם ישובים שבשלים לבצע עבודות פיתוח בישובים. 
. ₪מיליון  37ביד חנה כבר פרסמנו מכרז. התוכנית של הישובים מדברת על 

לוואה בגובה התקציב שנעמיד לישובים. יש לנו אנו מבקשים לאשר לנו לגייס ה
יכולת לגייס הלוואה, משרד הפנים יאשר זאת והבנקים מחזרים אחרינו על מנת 

 לתת לנו הלוואה. 
 פרטי תוכנית הפיתוח הוצגה בפני חברי המליאה והתקיים אודותיה דיון. 

 החלטה: 
 מאושר - 2016עדכון תוכנית הפיתוח לשנת 

 הצעת חוק העזר לעמק חפר (הסדרת השייט בנחל אלכסנדר) .6
 רינת זונשיין

אנו רוצים להציג את חוק העזר בנושא הסדרת השיט בנחל אלכסנדר. החוק 
 הוצג בהנהלת המועצה ואושר שם. 

 שמוליק סונגו
מורים  20הציג את חוק העזר והמטרות שלו. בית הספר הימי גדל מאוד. יש 

שעובדים כל השבוע ועל מנת לתת מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים אנו 
בתהליך לנסות ולחזור לשיט בנחל אלכסנדר. המטרה הראשונית היא מטרה 
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פורט חינוכית. מתוכנן באותו מקום מרכז הצלה של צבי ים ומרכז לחינוך ולס
ימי. הנחל נותן מענה טוב לילדים של החינוך המיוחד. הילדים יוכלו להשתלב 

 בפעילות של מרכז ההצלה ואף יצור גם למסיימי יב' תעסוקה כעוזרי מדריכים. 
 חוק העזר יסדיר את השיט בנחל למטרות מחקר ונופש. 

עונים רט"ג, ורשות הניקוז עשו בדיקות כל מספר ימים על מנת לראות האם אנו 
 לקריטריונים שנקבעו ע"י הוועדה הבינמשרדית. 

 מרשות הניקוז –דרור 
-ימים. הקריטריון לשיט נקבע על כ 10בשנים האחרונות דגמנו את מי הנחל כל 

מ"ל. הנחל עומד בקריטריון של שיט. במהלך כל שלוש  100-חיידקים ל 10,000
ן הוא הרבה יותר השנים הייתה רק חריגה אחת מהקריטריון המותר והמצב כא

 טוב מאשר נחל הירקון. 

 גיא ויצלבסקי
 איפה נעשו הבדיקות? 

 דרור מרשות הניקוז
מהרכבת ומערבה. בשנים האחרונות מצומת חפר לתוך ויתקין שם הוספנו 

נקודת דיגום. הקטע שאנו מבקשים שניתן יהיה לשוט בו הוא עד הקו של 
 הרכבת.

 עופר כהן
 ות הנחל.בחוק העזר יש הגדרה של גבול

 רינת זונשיין
 התשריט המוצג הוא גבולות הנחל ורק עליו חלים הוראות חוק העזר. 

 יוסי בליך
 מה עומק של המים? 

 דרור מרשות הניקוז
 מטר.  2עומק של 

 שמואל סונגו 
 רוב השייט יהיה עד סמרה ששם יש עומק. 

 עופר כהן
 זה לא מגיע עד גשר הצבים אלא רק עד הרכבת? 

 רני אידן
 נכון. 
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 רעיה קידר
 כתוב פה כי השייט הוא לצורכי נופש ומצד שני רשום כי אסור להשכיר סירות. 

 רני אידן
הנופש הוא שאדם יבוא לשם עם סירה באופן פרטי. לא ניתן לשכור ולהשכיר 

 סירות היות ורשות הטבע והגנים מתנגדת לפעילות מסחרית במקום. 

 רעיה קידר
 ת מהשיט. למעשה רובנו לא נוכל להינו

 גדעון  ברי
 המטרה היא שזה ישרת בעיקר מטרות חינוכיות? 

 סתיו וייס
 אם הדגימות הן טובות למה שלא נרחיב את מה שמותר? 

 רני אידן
יש בעיה של אזור מחיה עם חיות הבר וכן רשות הטבע והגנים מתנגדת 

 למטרות עסקיות מחשש לפגיעה במרקם הביולוגי של המקום. 

 עופר כהן
 מדבר על כך שאסור לעסוק ברוכלות.  12סעיף 

 רני אידן
הסעיף יתוקן כך שהמילים "לא יעסוק אדם בנחל ובגדות הנחל", ימחקו המילים 

"בגדות הנחל". נושא הגדות יימחק מחוק העזר. ביקשתי למחוק זאת בגלל 
, בנוסף, זה נוגד את חוק העזר לרוכלות של המועצה המאפשר 191תוכנית עח/

 על גדות הנחל.  רוכלות

 עופר כהן
 גם חקלאות היא סוג של עסק. 

 ארז אוריון
מה שיש הוא טוב אבל יש משהו בדברים של רעיה. אם לא פותחים זאת 

לפעילות מסחרית מסוימת זה לא מאפשר לציבור ליהנות מזה. מה היכולת 
 להרחיב זאת? 

 רני אידן
בעוד מספר שנים כשימשיכו לעשות את הדיגומים כשתהיה פעילות עניפה 

בנחל ויראו כי טוב, אז יכול להיות שיסכימו להרחיב את הפעילות. המטרה כרגע 
 בעיקר עבור החינוך. כל ילדי עמק חפר יוכלו להשתמש בכך.  היא
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 ארז אוריון
 האם תהיה בדיקה איך זה משפיע על בעלי החיים? 

 רני אידן
 יובי. יש כיום מחקר על הכל כולל מחקר מתמשך. ח

 גיא ויצלבסקי
 על מי חלה אחריות האכיפה? 

 רני אידן
 על המועצה. נעשה זאת באמצעות פקחים.

 גיא ויצלבסקי
 האם יש סנקציות? 

 רני אידן
כרגע אין סנקציות אולם בעתיד נצטרך לחשוב על חקיקה ספציפית להרחבה 

 של הוראות חוק העזר. 

 פליישר קרוב גלדיס
 לא ברור לי מה המצב הנוכחי. האם מותר לשוט שם? 

 רני אידן
אין חוק. אם אני רוצה שמערכת החינוך תשוט במים אני צריך לתת להם כלים 

ולהגיד להם האם הם יכולים לשוט או לא. משרד הבריאות אמרו לנו שהם 
 הקימו וועדה שקבעה את הקריטריונים. 

 סתיו וייס
 הוראות. הנחל הוא משאב ציבורי. איך תושב יוכל לגשת לנחל? אני מברך על ה

 רני אידן
 יבנו רציפים כך שתושב יוכל לגשת ולשוט. לא נוכל לאשר כלי שייט רטובים. 

 חיזקי סיבק
אני מצטרף לעניין של סמכות הפיקוח, להגדיר נקודות הורדה כדי שלא ירדו 

 בכל מקום. 

 רני אידן
 כרגע יש שניים. 
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 סיבקחיזקי 
לגבי ספורט אני מצטרף לדברים של רעיה על מנת שגם הציבור הרחב יוכל 

 ליהנות מכך. 

 רני אידן
שנים. אני מציע לקבל אותו כלשונו. נפיק לקחים  3-4אנו עובדים על כך 

 ובהמשך נביא תיקונים לפי הצורך.

 גלדיס פליישר קרוב
 אי אפשר שכולו יהיה משפט אחד.  -  15סעיף 

 רני אידן
 אין התנגדות.  – 12ני מבקש לאשר את חוק העזר בכפוף לתיקון סעיף א

 החלטה: 
לאחר קיום דיון מוחלט לאשר את חוק העזר לעמק חפר (הסדרת השיט 

.2016-בנחל אלכסנדר), תשע"ו
של חוק העזר ותימחקנה  12בנוסח חוק העזר שהוצג, ייערך שינוי בסעיף 

 המילים "בגדות הנחל".
יפנו בהתאם לדין ולנהלים למשרד הפנים לאישורו ופרסומו נציגי המועצה 

 של חוק העזר.

 אישור שכרן של ראש לשכת מנכ"ל המועצה ועוזרת המנכ"ל.7
 רינת זונשיין

עד היום בלשכות מנכ"לים של רשויות מקומיות לא אושרו מנהלות לשכה בשכר 
הוא בכירים. בפועל השכר שלהן נקבע עפ"י דירוג דרגה. מדובר בשכר ש

במסגרת הסכמים קיבוציים. לשמחתי, בשנה האחרונה אושרו למנכ"לים 
משרות אמון של מנהלות לשכה. רווית עובדת כשנתיים ואני מאוד מרוצה 

מהעבודה שלה. נכון להעניק לה שכר ראוי ומתאים. כרגע קיימות שתי אופציות 
 9גה . כיום היא נמצאת בדר8-10אחד דירוג דרגה כאשר מתחת הדרגות הוא 

היא תקבל תוספת לא משמעותית  10-ואם היא עוברת מכרז ומתקדמת ל
משכר בכירים.  25%לשכרה. אופציה שנייה היא לקבל שכר בכירים בגובה של 

 100%רווית עובדת שנתיים ואני שבעת רצון אני סומכת עליה. שכר בכירים 
-25%ברוטו. מתח השכר שלה יהיה  ₪ 9,500-זה כ 25%. ₪ 32,300-הוא כ
35% . 

 רני אידן
משכר  5%היתרון בשכר בכירים הוא שכאשר הוא מקבל העלאה זה יוצא 

 במקסימום.  ₪ 13,000-המנכ"ל. אופק העבודה הוא שהיא תוכל להגיע לכ
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 רינת זונשיין
 משכר בכירים.  25%אני מבקשת את אישורכם לאשר לרווית 

 גלדיס פליישר קרוב
 האם זה לכל מנהלות הלשכה? 

 זונשייןרינת 
כיום יש מנהלות לשכה לראש הרשות למנכ"ל. יש עובדים שהצענו להם לעבור 

 לשכר בכירים והם סירבו. 
בנוסף, רני ואני נפגשנו עם מועמדים לתפקיד עוזר מנכ"ל, גיסנו מישהי 

שמטפלת בכל הפרוייקט של כל החוזים ותהליך הרכש. זה דבר שירד מתוך 
דים ובחרנו מישהי שבעברה הייתה דוברת התפקיד של יובל. בחנו מספר מועמ

ועוזרת של מנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי. 
מדובר בבחורה שגרה בכפר נטר. היא תוכל להתחיל משכר בכירים התחלתי 

 . אני מבקשת את אישורכם לשכר שלה היות ומדובר במשרת אמון. 30%של 

 החלטה: 
 25%מנהלת לשכת מנכ"ל המועצה, בגובה של  שכרה של רוית ברוך,

 24.5.16מאושר. תחולה החל מיום  -משכר בכירים 
משכר  30%שכרה של טליה טרייבר אהרונסון, כעוזרת מנכ"ל בגובה של 

 1.6.16מאושר. תחולה החל מיום  -בכירים 

 תב"רים.8
 מנשה דוד

 הציג את התב"רים. 
 ראו נא בדף נפרד. 

 החלטה: 
 מאושרים – התב"רים
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 רני אידן 

 ראש המועצה 

 רינת זונשיין

  
 צההמוע מנכ"ל
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 –החלטות 

 החלטה נושא
 מאושר 24פרוטוקול מליאה מס' 

שינוי רחוב הדיש לרחוב 
 התירוש בהדר עם

שינוי שמו של רחוב הדיש לרחוב התירוש 
מאושר. כמו כן, מאושר המשך  –בהדר עם 

ההליכים מול הגורמים הרלוונטיים לאישור 
 שינוי השם

הפיתוח  עדכון תוכנית
 2016לשנת 

 מאושר

הצעת חוק העזר לעמק 
חפר (הסדרת השייט 

 בנחל אלכסנדר)

לאחר קיום דיון מוחלט לאשר את חוק 
העזר לעמק חפר (הסדרת השיט בנחל 

.2016-אלכסנדר), תשע"ו
בנוסח חוק העזר שהוצג, ייערך שינוי 

של חוק העזר ותימחקנה  12בסעיף 
 המילים "בגדות הנחל".

המועצה יפנו בהתאם לדין ולנהלים נציגי 
למשרד הפנים לאישורו ופרסומו של חוק 

 העזר.
אישור שכרן של ראש 
לשכת מנכ"ל המועצה 

 ועוזרת המנכ"ל

שכרה של רוית ברוך, מנהלת לשכת מנכ"ל 
 -משכר בכירים  25%המועצה, בגובה של 

שכרה  24.5.16מאושר. תחולה החל מיום 
וזרת מנכ"ל של טליה טרייבר אהרונסון, כע

מאושר.  -משכר בכירים  30%בגובה של 
 1.6.16תחולה החל מיום 

 תב"רים
 הנגשה  -836
מתקני משחק  - 832

 בישובים
שיקום אנדרטה  - 838

 במועצה
הרחבה ופיתוח  - 401

 מושב אלישיב
תכנון לצורך  - 496

 הקמת בי"ס מבואות ים
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 החלטה נושא
עדכון ספירת  - 539

 אינוונטר
ניהול פרויקטים  - 559

 במערכת החינוך
כיתות גן  2 - 808

 באביחיל
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