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 דיווחי ראש המועצה. .1
 

 רני אידן
תשובות השר הגיע עם ביקר היום במועצה. שר התחבורה : ביקור שר התחבורה 1.1

אסקור ברשותכם ברורים, מה אפשר ומה לא ועם לוחות זמנים. ודברים  מסודרות
 הדברים שסוכמו איתו: את
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  הכביש תוקצב עד צומת ניצני עוז. עובר ליד יד חנה, בת חפר ו – 5714כביש
היום  משרד התחבורה.מת בהסכוזאת  והביצוע התכנוןוהמועצה תהייה אחראית על 

תחילת נראה את בקרוב ש ואני מקווה, קיבלנו את הסדרי התנועה מהמשטרה
ני עוז. התכנון והביצוע יעשו על ידי מע"צ. בניצ תשלישיצומת אושר תקציב ל עבודה.ה

שחלקו בתוך עמק חפר ומקביל  444כביש יורחב ויהיו נתיבים נוספים.  5714כביש 
 כביש שרובו עם מחלפיםזהו אמור לספק פתרונות לעיר חריש ולסביבתה,  6לכביש 

 נתניה(. –)טול כרם  57ויחובר לבת חפר ולכביש 

  תכנון המשך הכביש עד צומת בית ליד ועד כפר יונה.  6יים תכנון מכביש : ק57כביש
 ,)צומת השרון( לכיוון בית יצחק ועד מחלף נתניה יסתיים במהלך השנה הקרובה

שכבישי  . התקציב הוא לתכנון ולביצוע. אין ספקשנים 5תוך  עתיד להסתייםהביצוע 
 של התושביםם החיי עליקלו בצורה משמעותית האורך והרוחב, עם המחלפים, 

 מבחינת הפקקים. באזור

  המועצה את התכנון ואנחנו עדיין בוחנים קיבלה רק לאחרונה  :4כביש /43תת"ל
על שאלות. אני מבקש  נתן הסבר ויהיה מענהייבו ש "יבורשיתוף צ"אותו. ייערך 

מי  ו,שיגיעו נציגי הישובים והאגודות הרלוונטיים וכל מי שהדבר נוגע לשטחים של
נערכים להגשת  , כמועצה,אנחנושמינה יועץ מקצועי כזה או אחר, שיגיע יחד איתם. 

התנגדויות. כל ישוב מוזמן להגיש התנגדות פרטית משלו. אבקש שתאירו את 
שהנושא נוגע אליהם באופן אישי ותסייעו בידם בהגשת תשומת ליבם של התושבים 

 התנגדויות.
 

 שאול מקורי
. מכל זה נמשךעד הכניסה לנתניה. זה לא דבר חדש,  57 כביש זה כולל גם את – 43תת"ל 

. בדקתי םשולמיטב ידיעתי שום דבר לא ינציגי הישובים, עם  שהיו כאן במועצה,המפגשים 
שנועדו להגשת התנגדויות,  הימים 60. ההפקדהקל וחומר בתפקיד  את התכנית באופן יסודי,

שיש חלקה כיש פגיעה בזכויות קניין. , 57 כביש אורך לכלזה מאוד מוגבל. בבית יצחק, 
זו פגיעה אנושה וקריטית. ברור שצריך תשתיות מהירות אבל אפשר צהובה וזכויות מגורים 

 ,ר יונה, בחלופות שהציגה המועצהזה בצורה אחרת. בתכנית של מחלף כפלעשות את 
 הצלחנו למנוע את הכביש כדי ליצור שיפוע מבלי לפגוע בשטחים החקלאיים שם. 

 
 מרגלית איתי

לשבת עם עוד אנשים אני לא חושב שזה יהיה צריך כל אחד יש לו את העניינים שלו ואם אני 
 .שכל אחד יגיש התנגדות לבדוטוב. צריך 

 
 רני אידן

: העלנו הצעה לכביש מחבר בין מדרשת רופין, דרך 4למועצה יש השגות בנוגע לכביש 
וקיבלנו תשובה שלילית. אנו דורשים כביש עוקף המעבר החקלאי שבין כפר ידידיה להדר עם 

מתכנני משרד התחבורה .4למדרשת רופין כדי למנוע פקקים אשר "תוקעים" את כביש 
אבל בוחנים פתרונות נוספים, השר נתן הנחיה לשבת  הסבירו שהם לא יאפשרו מחלף נוסף

איתנו לבחון באופן פרטני את האפשרויות. משרד התחבורה הגדיל התקציב לפיתוח 
 ש. מהחו משךתשתיות, הם מתחילים בעבודה וכנראה שתבוצע כפי שהתחייבו ב

 
 יוסי בליך

 ?איפה יהיו מחלפים
 

 רני אידן
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 .מטר לכיווננו 500-600הראשון יהיה מחלף השרון שנכנס 

המחלף הבא יהיה בין . במובלעת שנוצרת בעקבות המחלףאנו בוחנים הקמת אזור תעשיה 
לא ברור איך ולא פתור עוד זה משמר השרון, זה יהיה מחלף גדול.  קיבוץ העוגן למתחם

צד המערבי אש או לבית הלוי. באשר לפר מונכהתחבורה ממנו תתחבר לכביש הזה ולאזור 
שנוסע לכפר ויתקין. הצד המזרחי שלו יהיה  תר טוב. המחלף הבא יהיה מחלף חפרוהמצב י

כנראה שיהיה מחלפון באזור פארק התעשיות ך המשזנב קטן שמתחבר לכיוון אלישיב וב
דברים שדרשנו משר התחבורה והוא נתן הנחייה הה. זה עוד אחד מילתוך אזור התעשי

 . ינהכנראה שיהיו רק פניות ימה, "צומת הרואב לטפל בזה באופן פרטי.
 
 וייס סתיו

 ?4מאיפה תושבי גאולי תימן יצאו לכביש 
 

 רני אידן
עד המחלף ושם לעשות  לנסוע כחצי קילומטר או קילומטר , יצטרךצפוןמי שירצה לנסוע לכיוון 

זה כביש שירות, יש , שנגמר היום ברמזור 9צפונה לכביש  פרסה. באותו מקום, כשממשיכים
וגם הוא אמור  קיים תקציב. 2, הוא קיבל עכשיו עדיפות להתחברות לכביש 6חיבור עד כביש 

הבריכה של מכמורת, בערך חצי קילומטר  ל ידהוא יחובר עלהיות מבוצע כבר בחומש הזה. 
 צפונה ממכמורת.

פתרון  אם ניתןרק  .מהזכויות 75%רק ר יה של עמק חפהיום מותר לנו לנצל באזור התעשי
גם לחרב לאת  ההיה טובתמחלפון הקמת . 100%-תחבורתי טוב יותר נוכל לנצל את כל ה

להבנה שמחלפון התחבורה כך שאני מאוד מקווה שנגיע עם משרד  ,גני אירועים 2מתכננת ש
 תרון הנכון.במקרה הזה הוא הפ

  החורש. זו ממש עין צומת מעגל תנועה ביוקם  2017-בהשר עדכן כי  – 581כביש
לצורך  ₪מיליון  6.5יש תקצוב של תכנון הסתיים ונמצא כרגע בשיפוט. בשורה. ה

 הביצוע.

 בצומת אמץ יהיה ינהמעגל תנועה, באחיטוב רק פניות יממתוכנן קיבוץ המעפיל ב ,
הפרדה קשיחה  , תהיהבעיקול החד שאחרי צומת אמץ יורחב הסיבובמעגל תנועה. 

שובי ייב ,המשךב. ממולשנוסע עם רכב לא תהיה התנגשות שגם אם תהיה תאונה 
יהיה משודרג מאוד. הבעיה היא  581מעגלי תנועה כך שכל הציר של  2יהיו  ,מנשה

 70-כמאוד יקר, אמור לעלות קרוב יל לקיבוץ מגל הוא בין קיבוץ המעפש קטעשה
מעביר אותו לחישובים ערכת של שיפור כבישים בסיכון ויוצא מהמ הואולכן  ,₪מיליון 

-לככך שנגיע של מעגלי תנועה  הפחתותאחרים. השר נתן היום הנחייה לבצע כמה 
 אליכין. את . חוץ מ2017כבר בשנת דית ייבאופן שיאפשר לבצע מ ₪  מיליון 55

  תוקצבהתכנון קונספטואלי, בשלב תה רק ישעד עכשיו הי מסילת הרכבת המזרחית 
. הצפי 2018ככל הנראה המכרזים יפורסמו בשנת ם. למכרזיויציאה לתכנון הנדסי 

בעמק חפר תקצוב מלא גם לביצוע.  יש - שהסלילה תסתיים כעשר שנים מהיוםהוא 
 תהיה תחנת רכבת באחיטוב. 

 
 עמוס חייקין

 על הכפלת המסילה לא מדובר?
 

 אידן רני
הוספת ת המזרחית מדברים על ברכבת המזרחית לא מדובר על הכפלת המסילה. ברכב

 רכבת פרברית.למסלול מהיר בין הערים הגדולות ושני נתיבים ווצר יוכך י מסילה
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 :אני מניח שחלקנו לא כ"כ נוסע בתחבורה ציבורית אבל יש בשורה  תחבורה ציבורית
, למשל אוטובוס או ברכבת לת"אהמשלב נסיעה ב "חופשי חודשי"הגדולה בנושא. 

 על פי זה הבדל משמעותי.₪.  320-יורד לשח והמחיר  1,600-בעבר למעלה מעלה 
ניתנה  ,עננהטק בר-של ההיי  הקו מכפר יונה לאזור העסקי לגבי של רעיה תהבקש

 בישובים רציני שיווקבאמצעות פיילוט. זה אומר שעליכם לעשות  זאתהנחייה לבדוק 
האוטובוס  ואםחודשים  3 לאורך. במשרד התחבורה יבחנו את זה שישתמשו בקו

ממשרד התחבורה: שבילי אופניים וטיפול  מקבלים .הקוויםריק הם יבטלו את  יסעי
שסידר לנו את  לפרוספרלהגיד תודה  דמנותז. זו הכאלו או אחריםבאזורי סכנה 

 הביקור.
 גרטלריוסי 

 לא דובר על שדה תעופה?
 

 רני אידן
 זה עוד בבדיקה טרומית מאוד. ,. אין לו מה להגידבכל תוקףלכך שמתנגדים לשר אמרתי 

 
 דיס פליישר קרובגל

 מה עם הסדרת מעגל תנועה בצומת בית הלוי עם כביש הארנבות?
 

 רני אידן
כך שלרכבים  משרד התחבורה לא יממן את זה. עושים החלפת כיוון מבחינת זכות קדימה

ונמצא שיש דרג עוד יותר אם נרצה לש ,בהמשך שיגיעו מחניאל תהיה זכות קדימה בצומת.
 שום דבר עוד לא סוכם. נבחן את דרכי המימון.  ,נחיצות למעגל תנועה

 
 וייס סתיו
 משהו קונקרטי?יש שבילי אופניים לגבי 
 

 רני אידן
תרון תן פנמקווה שיינמצא בבחינה מתקדמת. הדבר אבל  הרשאה תקציביתכן. עוד אין לנו 
 .זי שמוביל אליו מצפון ומדרוםבית ספר יסודי בית יצחק והשביל המרכלכל האזור של 

 
 וייס סתיו

 ?581מה עם שביל אופניים לאורכו של כביש 
 

 רני אידן
עלות את זה. אבל זה לא בסדר העדיפויות. צריך לשקול מה מעלים לפי סדר האפשר ל

 חשיבות. 
 

 לדיס פליישר קרובג
 שביל אופניים בקדם?מה עם 

 
 אידן רני

יש  אחרי שהשלמנו את התכנון המשותף עם בורגתה וחניאל. לתקציב לביצוע הגשנו בקשה
עלות את המה שצריך לעשות זה ל .שם למעשה מדרכה די רחבה עם תאורה משני הצדדים

 תקצוב כרגע.זה ני ואין לקכדי שזה יהיה ת 50%-רוחב המדרכה בערך ב
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 סיבקחזקי 

שני, למנוע מצב שזה הופך לנהר אדיר כמו שקרה צדו הנושא המעבר מצד אחד של הכביש ל
ת מעברים נוחים יותר של חלק מהכביש או יצירשיקוע . יש מחשבה על 2לנו עם כביש 
 במזרח/מערב?

 
 רני אידן

. רוצים מחלפון אנחנו םש, ידידיה כפר מול אחד :4מתחת לכביש  חקלאיים מעברים 2יהיו 
היה גם תש מבקשים בנוסף אנחנו לכיוון אלישיב.דרום לגאולי תימן המעבר השני באזור מ

 ה וכפר ידידיה לכיוון הזה.י"את גוש ח תשמחבר נוספת דרך
 

 מסילתי נצח
 זה עם רכבים?

 
 רני אידן

לשיקוע פעלו לא י עובר מעל. אלא 4אבל הוא לא מתחבר לכביש פניים, כביש עם שביל או
. הוא עובר כמה פעמים מעל נחל אלכסנדר ויש בעיה של הצפות ויהיה קושי גדול 4כביש 

 לטפל בזה.
 

 ברונשטיין דותן
יש לי בקשה לאופן ההצגה. אם מציגים לאנשי העמק, ושקעה בתשתיות המברך על האני 

 צריך להכין מצגת מסודרת.
 

 רני אידן
 שעות.  3יהיה. הביקור של השר הסתיים לפני 

 
 ברונשטיין דותן

ולשלוח לראשי היישובים  להבין במה מדוברזה חלק מתרבות השיח, שיהיה לנו את החומר 
 שכל יישוב ידע.

 
 רני אידן

סף על כך הזמנתי אותם ונו 4נוגע לכביש את החומר הזה נעשה. אנחנו שלחנו לכל היישובים 
אנחנו לא בדיון כרגע. עם מתכנן של מע"צ,  "ציבור שיתוף"יהיה אז כפי שאמרתי,  .יוליב 30-ל

עם שר הגיע . ממנהשאני התרגשתי  אני מספר לכם על פגישה שהסתיימה לפני כמה שעות
 ולכן אני חושב שראוי שאעדכן אתכם.תשובות ברורות  אשר סיפקצוות נרחב 

. הם 4הקשור לכביש  ני כמה ימים את החומרתנו לפכל האגודות החקלאיות קיבלו מא
 כשבוע ויקבלו הסבר מסודר.בעוד  גיעויהם , ירים את המצבמכ

 
 מרגלית איתי

ולך לאדריכל ועו"ד. תרון. כל יישוב לוקח את התכניות והמה שאתה מציג זה נכון אבל לא הפ
ואז אבל אתה צריך לשבת ביישוב שלך ולהגיש את הבקשה והערעור שלך,  המועצה תתכלל

 יום. 60לשמוע כי יש רק כדי לבוא לפה 
 

 רני אידן
תפנו החומר ות פרטית ותגיעו עם אנשי מקצוע. כמו כן, שאמרתי שאני מבקש שתכינו התנגד

שכל אחד יכול להגיש כך הזה לאנשים שאתם יודעים שעלולים להיפגע ברמה האישית 
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התנגדות עם אנשי מקצוע. אין טעם שמישהו ינסה להמציא את התורה. זה כ"כ מסובך. צריך 

 לעשות את זה עם אנשי מקצוע. 
 
 רון פז

 מישהו אחד ויתחלקו בהוצאות? כולם ייקחו יחד קח מישהו אחר,יאולי במקום שכל יישוב י
 

 מסילתי צחנ
 .אינטרסים אחריםיש לכל אחד 

 
 אידן רני
 יום לא מספיקים להגיע להסכמה.  60

 
 שאול מקורי

במקרה הזה שיש רמה יישובית פרטנית ו התנגדות. יש בעיה קשה להשיג מתכננים שיגיש
 יישובים יחד.  מספר לניתן לקחת יועץ 

 
 רני אידן

לינק  עדים אלא גם לחברי המליאהואני אעביר לא רק לאגודות ולו –לאור ההערה של דותן 
 ותוכלו להסתכל על החומר. לאגודותגם צילמנו לחומר. 

 
 רני אידן 1.2

. הנסיעות לבני גוש קדם שובייי 4-לראשונה פיילוט נסיעות לחופי הים מהופעל היום 
פעמים בשבוע  3חופש הגדול. ים של היחודשל" חודשי-חופשי דו"הן על בסיס וער הנ

קבוצת או מהיישובים אל הים. אני מציע ליישובים שיש להם עניין יוצאות הסעות 
 50%-לארגן את הוועדים ואנו נשתתף ביישובים שמעוניינת להשתתף בזה, 

הנותרים או שהכפר משלם מכספו או שהוא גובה את זה על בסיס  50%-המהעלות. 
 שוביםיהאחריות היא על היישוב או גוש ה. אנחנו תומכים בזה ו"שי חודשיחופ"ה

 . האחריות על היישוב.שבוחרים להתאחד לטובת העניין
 
 סתיו וייס

 כמה פעמים ביום?
 

 רני אידן
 יחליט.  כל ישוב
רוץ יהמ"זה היה כמו  עליו תגובות נהדרות.קיבלנו וועדים מקומיים יום גיבוש לוקיימנו  1.3

 זה הסתיים בחוות הנוי. ו עברו ממשימה למשימה, ,"למיליון
. אירוע יוצא דופן בבית יצחק ת הסיפור הקצרתחרולפני מספר ימים נערכה  1.4

מקהלת עמק חפר ו ,מפיו של א. ב יהושעו דברים סופרים, שמענ 10בו השתתפו ש
 ערב תרבותי מהנה.זה היה . ההופיע

רוע שעורך י. יש ביום ראשון אלעיר התאומה שלנו, לזיגןאני נוסע  מחר בלילה 1.5
לרגל חידוש הקשרים עם מדינת ישראל. זה אירוע של ממשלת גרמניה  הבונדסטאג

ועדה לקשרי חוץ ומשלחת ועם ה לו ברית ערים תאומות יגיע וביקשו שכל מי שיש
 שם משלחת נוער שלנו. יחד איתי תהיהנוער. 

עדה והגיעו נציגים מהו לפני כחודשיים. "שיתוף ציבור"עשינו  –תכנית נחל אלכסנדר  1.6
פנינו למתכנן הנחל. קיבלנו עידוד רב ואור ירוק. יירנו איתם לאורך סהמחוזית ו
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אני מקווה ועדה המחוזית ווביקשנו שיעמיק את החומר שהוא צריך בכדי להגיש ל

ותביא את זה לשלב ההתנגדויות וכפי שהצהירה מנהלת  תתקבל הבקשההפעם ש
ה ילבצע עליהם בני תוך שנה וחצי נוכל להיות אחרי ולהיות עם אזורים שניתן .המחוז

 תיירות כפרית.עסקים הקשורים לשל 
 

 אלדד שלם
אומץ והופק על ידי זית. בעמק חפר, ש 7מס'  "מקורוק"יה אירוע לפני שבועיים ה 1.7

חוגגים אירוע מוצלח שמחבר תרבות יהודית לתושבי עמק חפר באופנים שונים. 
חפר, חיבור אל השנה עשור לזית וכל הרעיון של קירוב התרבות היהודית לעמק 

לשבחים רבים.  שזוכהזו עשייה  ,גילוהמורשת היהודית כל אחד בדרכו ובהתאם ל
  לטובת הנושא.הרבה יישובים לומדים מאתנו. אולי נצליח לארגן תקציב מדינה 

 
 סיבק חיזקי

הגז בלחץ נמוך.  לתשתית תריבימים האחרונים בקשות הה עלו בהמשך לנושא התשתיות,
ויש  ,ת היתר שנמצאות ברמלה וברשות הגזאי בהירות כי שלחו את כולם לעיין בבקשו נהיש

 20יש ש מפניתי לאריק. נשמח לתשומת לב במועצה. הערנמצאות ה בקשות יזאי בהירות א
 ימי התנגדות.

 
 רני אידן

 אנחנו פועלים בנושא והנחיתי את מהנדס המועצה לדבר עם החברה המתכננת. תודה.
 

 רעיה קידר
-כ אליו הגיעו . לפני שבועיים עשינו מפגש" עסקים נפגשים בקהילה"מפגש כמה מילים על 

הרצאה של פרופ' יוסי גשנו בביתן אהרון בבית הראשונים ושמענו בעלי עסקים. נפ 120
יתקיים בא מפגש התה היענות חיובית. המפגשים אמורים להיות אחת לחודש, הייסעור. הי

להקים קהילה עסקית וגם הרצאות של אנשים מעמק חפר בנושאי תוכן . הרעיון הוא 21.7-ב
 או השראה. אשמח שתפיצו ביישובים שלכם ונוכל לקדם את הקהילה העסקית.

 
 .25. אישור פרוטוקול מליאה מס' 2

 
 

 רינת זונשיין
 ? 25הערות לפרוטוקול מליאה מס' האם יש 

 

 החלטה:

 מאושר. - 25פרוטוקול מליאה מס' 
 

 זונשייןרינת 
 מבקשת תוספת לסדר היום: 

 

 ודי לפיתוח מפעל הפיס. בקשה לפתיחת חשבון עזר ייע 

 מבנים יבילים למתחם קדם – נוסף תב"ר . 
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 החלטה:

 לסדר היום של המליאה בישיבה זו.  שפורטו הנושאים מאושרת הוספת
 

 .2017. הצעת צו המיסים לשנת 3
 

 מנשה דוד
 לפי התקנות החדשות.  2017מציג את צו המיסים לשנת 

הצו כולל עדכון עד סוף חודש יוני בהתאם להנחיות של משרד הפנים. את הצו יש לאשר 
מעליית השכר במגזר הציבורי.  50%-מעליית המדד ו 50%-המורכב מ 1.77אוטומטי של 

 ריותאוהטלת ארנונה על מערכות סול ם לבצע שינויים מלבד הטייס האוטומטילא מבקשיאנו 
ראשונים המטר  200 על יודגש כי. . בחרנו את התעריף המקסימלי כי הוא מאוד נמוךעל גגות

 . 2015ובשנת  2016הנחות וכללים שחלו בשנת  , אותןבשאר הצו אין שינויים לא משלמים.
 

 אוריון ארז
 יש מערכות בגדלים האלה?

 
 מנשה דוד

 כמעט בכל העמק זה חצי דונם. 
 

 וייס סתיו
אין סיבה להטיל ארנונה. לכן אין שירותים שניתנים למערכת כזו ולגבי מערכות סולאריות, 

אנחנו עמק ירוק, אנחנו  הכוונת התנהגות. מבחינתבהקשר זה הוא יותר  עניין מהותי
מבחינת הכוונת התנהגות לא מעודדים לייצר ובסוף מקפידים על מחזור והתייעלות אנרגטית, 

שגובים את שיעור המקסימום. כוגם  שאנחנו מתחיליםאנרגיה ירוקה. צריך לחשוב על זה. גם 
שייחסו אותה למערכת איכות אני מבקש יגבה ארנונה במידה ואני בדעת מיעוט, אם ת

 הסביבה.
 

 רני אידן
 אלה. מעיןמערכות המועצה היחידה שהוציאה היתרים וקידמה את ההיתרים של  אנחנו היינו
מעודדים כל מה אנחנו בהחלט יתה במושב עולש. היבארץ הראשונה שהוקמה המערכת  

על כל מערכות סולאריות הוצאנו הוראת שעה שאפשר להתקין  יתר על כן,. שקשור בזה
מה שאנחנו  הפכו את אחר כך ישראל עוד לא ידעה מה לעשות עם זה. מדינת כשהגגות 

אף מועצה אזורית בארץ. היום הכדאיות מול לא מרגישים נחיתות  נחנולחקיקה, כך שא עשינו
 מערכת תקיניםמאוד ירדה כי המחירים מתחילים להשתוות למחירי החשמל הביתי. רק אם מ

 וודאי שלא יותקנו מערכות חדשות. קרוב לט זה כדאי כך שאמגה וו 1של לפחות 
 

 וייס סתיו
 ?גית אם מישהו ירצהומבחינה אידיאול

 
 רני אידן

חקיקה היום. אם עד היום לא גבינו, בניגוד אנחנו עושים כל מה שדרוש. המערכת הזו ב
 "ח לשנה.ש 180 -בים. מדובר בסכומים נמוכים מאוד לרשויות אחרות, היום אנו גו
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 החלטה: 

לאשר  ,פה אחד הוחלט שנערך ולמכתבו של גזבר המועצה לחברי המליאה,בהמשך לדיון 
 בהתאם למסמכים שהוגשו.  2017את צו המיסים לשנת 

 
 .2016עזר לעמק חפר )שירותי שמירה( התשע"ו ה. הצעת חוק 4
 

 דרור סגנית גזבר המועצה. וענבלמנהל מחלקת ביטחון  –יהודה בן עזרא  מצטרפים לדיון:
 

 אוריוןארז 
אני חושב שזה נושא כבד, חשוב, ראוי ולא נשמע הגיוני שביום אחד גם נדון בו, גם נאשר 

 גם נקבל החלטות.סכומים ו
 

 רינת זונשיין
 דיון נוסף כמובן נקיים אותו.תרשם שיש צורך בבואו נתחיל ואם נ

 
 דוד מנשה

 מציג את פרטי החוק באמצעות מצגת. 
כללים ברורים שיאפשרו אחידות בתעריפים בכל הרשויות המקומיות  בהתאם לחוק נקבעו

משנים את אנו לנדרש, ו. בהתאם נזה דבר שנכפה עלי לא אנחנו יזמנו את המהלך,בארץ. 
את  תעריף אחידלחייב ב :אפשרויותשתי  קיימותהשיטה מגביה לפי בית אב לגביה לפי מ"ר. 

. לבחור אופציהניתנה הר אחיד, ואילו לנו כל ישוב בנפרד. בערים זה מחיכל המועצה או 
 יישוב בנפרד. לבנות תעריף לכלהמועצה החליטה 

ענבל יהודה בדק את תכנית השמירה, שובי המועצה: יישבנו עם כל ישוב מיבחודש האחרון 
על פי הנתונים שנמצאים במערכת הגבייה של את התקציב ודימה נתן את המ"ר בדקה 

עד כה אם רצו  חשוב לציין כיאת העלות לכל יישוב בנפרד.  חישבנובהתאם לכך  המועצה.
 היישובים בעצמםשמיד בחודש הבא דימה היה מחייב בהתאם או  ,עלות/להקטין עלויותהל

כל  ,ברגע שחוק העזר יעבור, מרגע הפרסום ברשויות ,. בתקנות החדשותהיו עושים זאת
יישובים  . יש מספרהמשפטיםמשרד הפנים ומשרד עשות אל מול הייצטרך ליהיה ששינוי 

במידה ויהיה  היישובים האלה.עם גם  מומלצת. ניסינו להגיע לעלות שלא גובים היום שמירה
לשבת עם ועד  נצטרך - עוןגיר יהיהחודשי אחד. אם -ניתן לדלג על דו  - םיעודף ליישוב מסו
 מתקציבו.את הפערים ממן היישוב שיצטרך ל

צלמות וכו' שתורמים שערים, מ כמולגבי נושא הציוד . השמירה בפועל לשאלתכם מה נכלל?
 במקום בשנה אחת מחייבים בשנתיים או בשלוש. –היום זה יהיה בשיטת ליסינג לביטחון, 

 
 רני אידן

 .יב בערך הפחת שלוומח
 

 סתיו וייס
 באופן מיידי את התעריף? עלות או להורידהלאם אני רוצה 

 
 מנשה דוד
 בנינו את בהתאםו עם כל יישוב. אחרי בדיקת השמירה והעלויות, עברנו אי אפשר

 )השיעור הממוצע במועצה( וכן, 92%של  יה ישיעור גב החישוב נעשה לפיהתעריפים. 
ומעלה  70לגילאי היום היה פטור  עד. 70הנחה לתושבים מעל גיל  50%בחשבון  הנלקח
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אי יצוין כי בחוק ונראה אם יאשרו.  זהלהכניס את אין. אנחנו ביקשנו בחוק החדש וכעת 

 עלות מעל תעריף המקסימום. האפשר ל
 

 מסילתי נצח
 יספיק?התעריף  ,אם לא

 
 רני אידן

עד יכול להחליט שהוא והו ,גדולה מההכנסה המקסימלית המותרת זה החוק. אם ההוצאה
לא אולם על פי החוק, יישובים.  ף כמו שעושים בבית חירות ועוד מספרמשקיע מכספו השוט

 ניתן לעבור את תעריף המקסימום. 
 

 ארז אוריון
 . יש פה שאלה עקרונית.מחיר אחיד לכל העמקאני חושב שצריך להיות 

 
 רני אידן

קדימה. תעריף  תקדםבשלים לקבל החלטה או שנקבל החלטה ונ ן לאישעדייד אפשר להג
רוצה  הוא מחושב לפי יישובים. כל יישוב אמר כמה ויש תעריף נדרש על פי החוקהמקסימום 

 או לחילופיןשהוא מוותר  יישוב מסוים יגיד תקופה במידה ובעודלהוציא וחילקנו בסך המ"ר. 
המקסימום זה תעריף התעריף לא עולה על כל עוד  ., זה בסדרלגבות יותריגיד שהוא רוצה 

 או שהוועד מחליט שהוא ממן את ההפרש. ,בסדר
 

 דרור ענבל
לא לכולם יש חוק השמירה. אם הדר עם ירצו ו ישוביםחשוב להגיד שעשינו תחשיב לכלל ה

 מליאה.את זה לאישור האת חוק העזר נצטרך להביא להפעיל 
 

 סתיו וייס
 יישוב יכול להגיד שהוא לא רוצה?האם 

 
 דרור ענבל

 יהיה תמחור בחוק העזר.עדיין אבל  כן,
 

 אייל עוזון
 .יש גירעוןו במידה הבעיה היא 

 
 רני אידן

עד ותעריף המקסימלי הומעבר ל . במידה ורוציםכל אחד צריך להתנהל מהתקציב שיש לו
 המקומי יכול להחליט שהוא ממן את זה מהתקציב שלו.

 
 מנשה דוד

 מה שהשתנה זה שיטת החיוב ביישוב.גם היום היישובים משלמים שמירה. 
 

 נצח מסילתי
 השיטה האחידה?איך עובדת 

 
 מנשה דוד 
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 תעריף אחיד לכל העמק.

עסק גדול אותו תעריף. לגבי אזור התעשייה, ככל שהבמדובר  לשאלתכם לגבי העסקים,
 מ"ר הנוספים משלמים פחות. על ה יותר, השטח גדול יותר.

 
 סתיו וייס

 יש תעריף פרוגרסיבי למה לא ביישובים? זור תעשייהאם בא
 

 רני אידן
 .זו קביעת המחוקק

 
 אבנר כהן

 לעשות עם המבוגרים? מה ניתן
 

 רני אידן
 תיקיםואזרחים הוההיה פטור משמירה בפועל. מבוגר חוק השמירה אדם  על פי בעבר

עם שמירה המשיכו כשיצא חוק הוון שלא הוטלה עליהם חובת שמירה ויכמפטורים עד היום 
בקשה למשרד הפנים כדי  אנו נגיש. זה לא קיים בכל הרשויותאבל  ,באותו מסלול זה

בהתאם לחוק הם צריכים לשלם שכן,  50%ומעלה רק  70-לגבות מבני ובנות הלנו  שיאפשרו
  כמו כולם.

 
 שאול מקורי

יש גם אם מצבם הכלכלי כזה או אחר,   ,ומעלה 70 בני עבור אנשים אני לא מסכים איתך.
 טעם לבקש לתת להם פטור לגמרי. 

 
 רינת זונשיין

 פטור מלא.  קבלמראש לא פנינו לנמוך מאוד ולכן  50%נצליח לאשר הנחה של הסיכוי ש
 

 ארז אוריון
 .50% נחה שלהתאושר ספק אם 

 
 נצח מסילתי

יש יישובים בקו התפר שהצרכים . למה בעצם המחיר האחידרוצה להבין את שיטת אני 
הצליח להרים את ועד מקומי שרק התחיל את דרכו עוד לא  ?הביטחוניים שלהם הם אחרים

לא יעמוד  לי הואהתעריף המקסימקח את יוכבר נוחתת עליו המכה הזאת. גם אם י הראש
 בזה. איך מצפים שיישוב יתרומם?

 
 רני אידן

מבחינת מהלכים שבין יישוב  בחןמקרה הפרטני הזה, אנחנו מלווים את קיבוץ שאלה טובה. ב
כך  לדעת שהם מקבלים מרכיבי קו תפראבל הציבור צריך אנחנו נבדוק את הנושא  .למועצה

 שההיקף התקציבי שאתם מקבלים מגורמים חיצוניים הוא לאין שיעור גדול מיישובים אחרים. 
 

 ארז אוריון
 מועצה יודעת לתת לזה מענה.האין מה לדון בדוגמאות פרטניות ואני בטוח ש

 
 ירמי וייסמן
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הם נכנסים לקרן ייעודית רק לשמירה. אם נוצר עודף זה עובר  –מנגנון השימוש בכספים 

איך אתה מפקח שהעודפים לא יועברו לגחמות של כל מיני  באה או מורידים תקופה?לשנה ה
 ?"ביטחוניסטים"
 

 רני אידן
להשתמש בכסף בדיוק למטרות שאמרת, זה רק לא יהיה  יש הזכותלא נעשה את זה. ליישוב 

ישות זה ועד מקומי שנים. פריסה על פני מספר באמצעות ת אלא בליסינג, ברכישה חד פעמי
 ו סומכים עליו.אנחנו סטטוטורית

 
 רינת זונשיין

 את תכניות העבודה.  שקבעו והגישועדים הם והו
 

 מנשה דוד
 נגזר התעריף.למעשה מזה 

 
 חזקי סיבק

לאפשר ליישוב להחליט פטור ראוי והמינימום זה  ומעלה, הוא 70-אני חושב שהפטור לבני ה
ים כי בעצם קשה לנו מאוד להתייחס לתעריפ בנוסף,אם הוא נותן את הפטור מהתקציב שלו. 

תחשיב שנגזר מתכנית העבודה מול היישובים. אני צריך לחזור התעריף הוא נגזרת של 
 עד. ו, אלא אם את אומרת לי שזה סוכם עם הועדולו
 

 רני אידן
אחרי שקיבלנו מהם את הנתון ועשינו את התחשיב , הצגנו להם את הדברים. עובדה שיש 

 שהם יספגו את זה. את התעריף ואמרו יישובים שביקשו להוריד 
 

 חיזקי סיבק
 ?לבין חוק הסדרת השמירההיחס בין חוק שירותי שמירה מה 

 
 רני אידן

הם  ,לשלם או לשלם מעט מאודאם באביחיל יגידו מחר שכל הכשירים רוצים לשמור ולא 
רוצה להפחית את התעריף אחרי שכבר נקבע, אז  עדוהואם כתוצאה מזה  כך.לפעול יכולים 
טול התעריף אל מול הגורמים שלוש בשנה לא נבצע גבייה ובינתיים נעשה פניה לבי-פעמיים

 הרלוונטיים.
 

 חזקי סיבק
 עד יכול לגבות?והו
 

 רני אידן
 .כן
 

 דותן ברונשטיין
מבקש לדחות את ההצבעה. אנחנו במציאות ביטחונית מורכבת עם אינספור אירועי אני 

תרון טכנוקרטי למציאות שאנו חיים זה פ. בעייתי מצב הפריצות הפליליות בעמק חפרטרור. 
 בה.
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 רני אידן

 התפקידהוא הפריצות בנושא אני מזכיר לכולם שתפקיד השמירה  אתה מערבב כמה דברים.
אף  100%להשיג ביטחון של אולם  ,אנחנו סוג של כוח עזר שנותן התראה ל המשטרה.ש

חודש  - ונאמר שנלך לשיטתך ונדחה את ההחלטה ונגיע לעוד חודש .תנו לא יצליחאחד מא
האם נשנה את  במהלך הזמן הזה?וחצי כדי שנשלים את הלוגיקה. מה אתה מצפה שיקרה 

הוא מה שהצגנו. אם תרצו  שניתן לגבותי התעריף המקסימאלדעתו של המחוקק? זו חקיקה. 
ית לגביגם ה לפי מ"ר ויהתנגדנו לגבימעבר לזה, תצטרכו למצוא דרך פנימית לממן אותה. 

 אבל זו החקיקה.  ביוב לפי צריכת מים,
 

 דותן ברונשטיין
 תגבר נקודות בלי פתרון,בוא נחכה עוד חודש ונלמד את המשמעויות ואיך המועצה יכולה ל

 ולא נסתכל בצורה טכנוקרטית. 
 

 רני אידן
 יד לא דוחים את ההחלטה. להגשתי אופציות: הראשונה, ה מוכנים ללמוד את זה. יש לנו נהי

לא יהיה שום שינוי לגבי  אבל במקרה זה ולנסות להגיע להבנות. מוכנים לדחותהשנייה, 
 קשור בעקיפין אבל לא למהלך חוק השמירה.אולי פריצת בתים. זה 

 
 יוני ארי

תעריף היטל השמירה למעשה אמור לתת מענה לאופי השמירה ויש פה דבר עקרוני שלא 
השמירה פה ת בשבילנו לבדוק את אופן האבטחה ודיברנו עליו והוא המהות. זו הזדמנו

בעמק. אולי צריך לעשות חשיבה אחרת של משהו יותר היקפי, מעין משטרה מקומית אזורית 
טל הזה יכול יהזדמנות. אולי ההבכך רואה אני של עמק חפר. אני לא איש אבטחה אבל 

 שלהועדת ביטחון תביא את התפיסה ולהיות אחיד וכולם ישלמו את אותו תעריף. צריך ש
 לשולחן.

 
 אוריוןארז 

 דיפרנציאלי? ףמתקשה להבין למה דווקא בשמירה יש תערי
 רני אידן

 .גם בארנונה
 

 ארז אוריון
למה במקום אחד מר שצריך להיות גם במקומות אחרים. לא אואם יש עיוות בזירה אחת זה 

על פי התעריף צריך להיות אחיד והשמירה צריכה להיקבע  פחות?צריך יותר ובמקום אחר 
כמה  ון: . הדיון לא יתקיים אם החוק יאושר כמו שהוא. חסר לי נתברוריםומפתחות  עקרונות

נדע מה המשמעות שכדי רוצה לראות כמה כל יישוב משלם היום  גובים היום בכל יישוב? אני
מבחינת החלטה כזו, מעבר למה שאמר דותן ואחרים, לפני שמאשרים של ההחלטה שלנו. 

אנחנו אחרת  ,לדעת כמה גובים היום ומה מאשריםצריכים  אנו ציבורית שלנוהאחריות ה
אני בעד שירותים  ,ולו מהטעם הזה הייתי דוחה את ההחלטה. זה לא סודחוטאים לתפקידנו, 
 אחידים בעמק חפר.

 
 רני אידן

 1-אתם צריכים לדעת שאם לא נקבל החלטה, אי אפשר יהיה לגבות ביישובים החל מה
ששיטת הגבייה  חוץ מהעובדהטה הנוכחית אין שום חידוש שיב .אגרת שמירה 2017בינואר 

כך  כמו בארנונה ,התשלום יהיה לפי מ"רועכשיו  עד כה שילמו לפי יחידות דיור שתנתה.ה
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ניסינו שאני לא רואה בזה שום דבר דרמטי. במרכז המועצות האזוריות התנגדנו לזה, 

והיא תופסת כלפי כלל מדינת  זו ההחלטהו. ננכשלו באמצעות לוביסטים בכנסת להילחם בזה
פשרו לנו לראות כל יישוב לבין הערים זה שאהאזוריות די בין המועצות ישראל. ההבדל היחי

הביטחון שהוא רוצה לממן, ואני חושב  רמתלאפשר לו לקבוע את נפרדת ולמעשה ישות כ
ובים. צא באוטונומיה של היישאת הפרק הזה שנמאלינו שאסור לנו בשום פנים ואופן לקחת 

נותנת ליישובים להחליט מה היקף  תוך כבוד לאוטונומיה של כל ישובמברצון ו ,המועצה
אם מדברים על עיקרון, העיקרון הראשון שמוסכם על רובינו זה השמירה שהם רוצים. 

 ,שליישובים יש אוטונומיה לקבל החלטה על גודל השירותים שהם רוצים לקחת לעצמם. נכון
שלו, בשוליים יש עדיין לא יצא מהמשברים יה, יישוב קטן או ישוב שמות שיש בהם בעיש מקו

כל הכסף שאנו משלמים לא מספיק כדי  –ובמהות יש בעיות עוד יותר קשות  בעיות קשות
ם נת עם החקלאימלתת לנו תחושת ביטחון מספיק גבוהה עם ובלי המשטרה. המועצה ממ

אית שאנו מפעילים ושעולה הרבה סיירת חקלו , שיטור בין היישוביםיתבנוסף לשמירה הפנימ
כסף. אני חושב שאין ברירה וצריך לקבל את ההחלטה הזו. יש בה עוד קשיים שנצטרך 

תוב האם רפתות לא כלמשל, להתמודד איתם בהמשך, סוגיות שכרגע לא יודעים לפתור. 
 גודות. נצטרך לשבת עם האלא כתוב איך להתייחס אליהםוורים מתשלום ולולים פט

ולשבת עם ירושלים שלא יכפו עלינו דברים קשים ממה  ,עדה החקלאיתוהחקלאיות והו
 שאנחנו יודעים. אי אפשר להתחמק מלקבל החלטה.

 
 סתיו וייס

אצלי ביישוב בכלל לא מכירים את הנושא. אתם מבקשים שאתמוך בחוק שבכלל לא יודעים 
 אם הוא מספיק. 

 
 עמוס חייקין

 .הביוב ופשוט החליטו בנושאגם לא התייעצו איתך 
 

 מנשה דוד
 יהיה לך עודף. זה משק כספים סגור. 100%אם יגבו 

 
 אלדד שלם

חלוקה בין היישובים למועצה הדיאלוג מתמשך עם היישובים על  של בתהליךנמצאים אנו 
האוטונומיה נושא השמירה מעולם לא עלה כנושא שהיישובים רוצים שיהיה מועצתי. ו

דברים שלא מתאימים ל גרמואת איכות השירות, שירותים אחידים י תהיישובית משפר
ומעלה,  70-באשר לבני ה לתשלום אחיד.לכולם. לכן לדעתי אין מנדט דווקא עכשיו לעבור 

ומעלה, זו פשרה שמגדילה את הסיכויים  70-לבני ובנות ה 50%הניסיון להשיג הנחה של 
 להשיג את זה ולכן זה סביר לחלוטין.

 
 

 דןרני אי
זה חשוב מצפונו יצביע אם ההחלטה תדחה.  ל פיאני חושב שמיצינו את הדיון, כל אחד ע

 רכו לקבל החלטה באי נוחות.טליישובים ואתם תצ
 לחודש צריך להעביר לירושלים.  30עד 

 
 החלטה: 

בהתאם לדיון שנערך ולמכתב גזבר המועצה שהופנה לחברי המליאה, הוחלט לאשר את חוק 
 , 2016 -העזר לעמק חפר )שירותי שמירה( התשע"ו 
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וזאת בכפוף לאישור משרד הפנים והמשפטים ובכפוף לשינויי נוסח ועריכה, ככל שיידרשו על 

 ידם.
 

 חזקי סיבק
והיישוב יקבל החלטה  . היהומעלה 70-בני ה נושאחוק העזר עבר אבל יש אי נוחות סביב 

 האם מקובל? ,צע שינוי ברמה הארציתוהאם זה מקובל? והיה ויב לספוג את זה,
 

 רני אידן
 נבדוק.י להחליט לעצמו? שאישוב ראם ה. בשמחהאם יהיה תיקון חקיקה נקבל 

 
 רינת זונשיין

. נגיש עם הסוגיות שעלו כאן. ההפעלה 1.1.17יום מ להחיל היאה טהחלשהלציין חשוב 
 יופעל לגביו. את חוק העזר, החוק לא . יישוב שלא ירצה להפעיל לדיון נוסףביישובים תגיע 

 
 רני אידן

לי. הבנו שיש כאן משהו שהוא לא רציונבנושא המשקים החקלאיים זה נושא לא פתור ו
ותביא למועצה הצעה  את הדברים שתשקול "הוק דא"אקים לעניין זה ועדת משנה ברשותכם 

 המועצות ולמשרד הפנים. רכזלמ יגשועם ההצעה הזו נ
 

 ארז אוריון
 בני ערובה של לוחות זמנים. צריך שיהיה דיון פתוח. בשיטה הזו אנחנו

 
 רני אידן

 רשמנו את מחאתך.
 

 רינת זונשיין
 גם השיטה שכופים עלינו היא בעייתית.

 
 סתיו וייס

 .2013משנת זה 
 

 רני אידן 
 זה נדחה.ולכן  נאבקנו בנושא אנחנו

 
 שכר בכירים. 85%אישור אריק מלכה כמהנדס המועצה בשכר . 5
 

 רינת זונשיין
אנחנו מביאים אותו חצי שנה כמ"מ מהנדס המועצה. עבר מכרז כדין. עובד מזה כ מלכה אריק

אנו  תחילי. שכר בכירים. זה שכר  85%המועצה בשכר של  הנדסכמלאישורכם היום 
שכר  85%  - את תנאי השכרוכן  מבקשים לאשר את מינויו של אריק כמהנדס המועצה

 בכירים. 
 

 החלטה: 



הה צ ע ו תה מ י ר ו ז קע א רח מ   פ
  8989292 -09פקס. 09-8981666 טל.  40250ליד מדרשת רופיו מיקוד 

 
כמהנדס המועצה. מאושרים תנאי השכר של   37662830 מאושר המינוי של אריק מלכה ת.ז

 שכר בכירים.  85%אריק מלכה לפי 
 
 . אישור נציגי ציבור לוועדת בחינה כ"א.6
 

 רינת זונשיין
אנחנו רוצים לרענן את רשימת מכרז.  במעבר מחויבת ומעלה  6 רוג יכל משרה למועצה מד

נבדקו ועומדים בכל  הנציגים הללו כחלק מהליך המכרזים.נציגי הציבור אשר יושבים בוועדות 
: אמנון קורן )אושר גם בפעם הקודמת( תושב בית יצחק הם הקריטריונים. שלושת הנציגים

ר לנדאו שהיה בעבר חבר ויזההיה מנהל אגף החינוך, רועי מרגלית מקיבוץ משמר השרון 
 בוועדת מכרזים לנושא כ"א. בהתנדבות לשמש כנציגי ציבור הסכימו מועצה. שלושתם 

 

 החלטה:

בוועדות בחינה כ"א  לנדאו כנציגי ציבורויזהר מאושר מינויים של אמנון קורן, רועי מרגלית 
 .במכרזי המועצה

 
 מעמד האישה.קידום . אישור יועצת ראש המועצה ל7
 

 רינת זונשיין
שנים  4במשך יבים למנות יועצת לראש המועצה בנושא קידום מעמד האישה. מחו אנחנו

כמה  לגביהתלבטנו  לגמלאות.פרשה היא ובפברואר האחרון  רינה טל שימשה בתפקיד
מי שנבחר מקבל דרגה נוספת, שקלים . התפקיד נעשה בנוסף לתפקיד במועצה. מועמדות

  .בודדים לשכר
 

 חזקי סיבק וירמי וייסמן
 התפקיד מוגדר מגדרית?

 
 רני אידן

 כן.
 

 רינת זונשיין
תה מנהלת מחלקת פיקוח בניה ומזכירת היישוב מכמורת, היא יושבת ראש ועד יענת שבזי הי

רוצים שזה יהיה לא רק אנחנו עושה הרבה פעילויות בנושאים האלה והעובדים במועצה, היא 
ואנחנו חושבים  את התפקיד יפה. היא מאוד רצתה בצורה לעובדים. היא מקדמת דברים

 שהיא יכולה לקדם דברים בצורה טובה.
 

 רעיה קידר
 .אותה ודה ותציג לנוכנית עבהייתי שמחה שהיא תבנה תבעבר לא נעשתה פעילות מספקת. 

 
 רינת זונשיין

 זה חלק מהמשימות שהטלנו עליה. 
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 החלטה: 

 האישה.  מעמד מאושר מינויה של ענת שבזי לתפקיד יועצת ראש המועצה לקידום
 

 תוספת לסדר יום:
 הספורט ברמות ים. אולםך בנייה של עודי לצוריחשבון עזר ימבקשים את אישורכם ל

 

 החלטה: 

בהתאם להנחיות מפעל הפיס על המועצה לפתוח חשבון בנק ייעודי לפיתוח לצורך קבלת 
ההקצבות באמצעותו. הוצגו מסמכים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון וניהולו, לרבות מסמך 

הוראות כלליות )לגבי מוטבים לתשלומים(. מוחלט  –המחאת זכות הוראה בלתי חוזרת 
בבנק דקסיה ישראל בע"מ להקצבות לפיתוח של מפעל  שהמועצה תפתח חשבון עזר ייעודי

לצורך הקמת אולם ספורט בבית הספר רמות ים. מורשי החתימה של המועצה יהיו  –הפיס 
רשאים ומוסמכים לחתום על המסמכים שנדרשים או יידרשו לצורך פתיחת החשבון וניהולו, 

 לרבות המחאת זכות והוראה בלתי חוזרת כנ"ל. 
 

 טבלה(תב"רים )מצ"ב  .1
 

 החלטה:

 מאושרים.
 
 

 

 
 ____________ רני אידן

 המועצה ראש 
 ___________ רינת זונשיין

המועצהמנכ"ל 
 
  

 –החלטות 

 

 החלטה נושא

 מאושר. 25פרוטוקול מליאה מס' 

בהמשך לדיון שנערך ולמכתבו של גזבר המועצה לחברי  .2016צו המיסים לשנת 
המליאה, הוחלט פה אחד, לאשר את צו המיסים לשנת 

 בהתאם למסמכים שהוגשו.  2017

-חוק העזר לעמק חפר )חוק השמירה( התשע"ו
2016. 

בהתאם לדיון שנערך ולמכתב גזבר המועצה שהופנה 
לחברי המליאה, הוחלט לאשר את חוק העזר לעמק 
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 החלטה נושא

 . 2016 –שירותי שמירה( התשע"ו חפר )

  37662830מאושר המינוי של אריק מלכה ת.ז  אישור מינויו של אריק מלכה כמהנדס המועצה.
כמהנדס המועצה. מאושרים תנאי השכר של אריק 

 שכר בכירים.  85%מלכה לפי 

מאושר מינויים של אמנון קורן, רועי מרגלית ויזער לנדאו  אישור נציגי ציבור לוועדות בחינה כ"א.
 כנציגי ציבור בוועדות בחינה כ"א במכרזי המועצה. 

אישור ענת שבזי כיועצת ראש המועצה לקידום 
 האישה.

מאושר מינויה של ענת שבזי לתפקיד יועצת ראש 
 האישה.  מעמד המועצה לקידום

בהתאם להנחיות מפעל הפיס על המועצה לפתוח  חשבון עזר ייעודי 
חשבון בנק ייעודי לפיתוח לצורך קבלת ההקצבות 

באמצעותו. הוצגו מסמכים הנדרשים לצורך פתיחת 
החשבון וניהולו, לרבות מסמך המחאת זכות הוראה 

הוראות כלליות )לגבי מוטבים  –בלתי חוזרת 
 לתשלומים(. מוחלט שהמועצה תפתח חשבון עזר ייעודי
בבנק דקסיה ישראל בע"מ להקצבות לפיתוח של מפעל 

לצורך הקמת אולם ספורט בבית הספר רמות  –הפיס 
ים. מורשי החתימה של המועצה יהיו רשאים ומוסמכים 
לחתום על המסמכים שנדרשים או יידרשו לצורך פתיחת 

החשבון וניהולו, לרבות המחאת זכות והוראה בלתי 
 חוזרת כנ"ל. 

 תב"רים:
 כיתות יבילות. 4(: רכישת 839) 1תב"ר 
 ללדים. (: החלפת תאורה840) 2תב"ר 
(: כיכרות בכניסה ליד חנה, בחן 769) 3תב"ר 

 ובת חפר.
 (: מבנים יבילים במתחם קדם. 841) 4תב"ר 

 מאושר.

 
 


