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 34ס' מ מליאהדיון  פרוטוקול
 23.5.2017מתאריך 

 

 שמות משתתפים

חזקי סיבק, הדס מדליה, שמוליק איס, מוטי בארי, אברהם בן דוד, שאול  השתתפו
, מקורי, ירמיהו וייסמן, עמוס חייקין, שמעון לוי, רעיה קידר, גיא ויצלבסקי

דורון גייר, ירון קומפל, דותן בורנשטיין, יוסי בליך, מאיר רבינוביץ, יואב 
 גיסיס, יוסף גרטלר, שרון דביר, אבנר כהן, בתיה רגב, רון פז, נחי הייפלר, 

, גדעון ברי, גיל פלוטקין, חזי דניאל, ישי שוסטר, מאיר טודר, אורי נאהרי התנצלו
 ., סתיו וייס, פרוספר אזוט )מחלה(טוביה מסורי, עזריאל יפין.

יוסי בכרטן, נצח מסילתי, ארז אוריון, גלדיס פליישר קרוב, משה הרמן,  לא השתתפו
 עפר כהן, יהודה זימבריס, איתי מרגלית, פסח פורצלן. 

 ראש המועצה –רני אידן  בנוכחות
 סגן ומ"מ ראש המועצה –אלדד שלם 

 מנכ"ל המועצה –רינת זונשיין 
 מנכ"ל חכ"ל –מן אלון הי

 גזבר המועצה –מנשה דוד 
 תושב אחיטוב – חנן אדרי

 מועמד מטעם עין החורש הממתין לאישור משרד הפנים –ליאור פרץ 
 מנהל אגף תפעול –ששי מגידו 

 מנהלת מחלקת תברואה ואיכות סביבה –ענת בן דרור 
 מנהלת מחלקת רישוי עסקים –ארנון לוסקי 

 רכזת מחזור  – שןשימרית ב
 יעקב כהן 

 ע. ראש המועצה –שירי אהרוני ולרשטיין 
 ע. מנכ"ל המועצה –טליה טרייבר אהרונסון 

 
  –סדר יום 
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 דיווחי ראש המועצה:.1
 רני אידן:

אושרו על ידי משרד הפנים  שטרםליאור פרץ וחנן אדרי על אף מציג את הנציגים רני אידן  1.1
 מגיעים לישיבת המליאה. מקווים שאישור משרד הפנים יתקבל בקרוב. 

 להולדת הבת.  יסלסתיו ויברכות מכולנו  1.2
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יצרנו שיתופי פעולה עם כפר יונה ולב השרון.   –המאבק בהקמת שדה תעופה באזורנו  1.3
עלויות כספיות אך אנחנו נעשה מה היה לא קל לרתום אותם מבחינת הפעלות והן מבחינת 

 שמוטל עלינו ולא נוותר גם אם זה עולה לנו הרבה מאוד כסף. 
התכנית "ליות: התכניות הותמ שמתרחשים סביבנו:עוד בנושאים של תהליכים מדיניים  1.4

של בת חפר נכנסה להפקדה ואנחנו מכינים את ההתייחסות שלנו אליה. ברב הדברים יש בין 
מועצה ולבין המתכננים הסכמות אך יש כמה נקודות בעייתיות. אחת מהן זה הישוב לבין ה

קשת מהצד הצפוני  ף בתוך מהלך הדיונים שבמקביל לרחובשמנסיבות כאלה ואחרות לא צ
ועוטף מזרחה רוצים להקים את הכביש חיבור בין בת חפר החדשה לישנה. כמובן נגיש 

פתר יתכנית אלטרנטיבית ולכן אני מקווה שזה י מכיניםנו את המתכננים לעניין. התנגדות ורתמ
יש את התכנית שמנהל התכנון ונתניה רוצים לעשות  ,בתוך תהליך ההתנגדויות. בהמשך

חבצלת. תכנית שמדאיגה אותנו, אחרי שניסינו לעשות כמה מהלכים בשיתוף עם המתכננים ב
שושנת, חבצלת, צוקי ים וראינו שבכל פעם הם חוזרים לסורם. בישיבה עם הישובים: אביחיל, 

אמות המידה שלנו  אלטרנטיבי. אנחנו נבצע תכנון על פי ונציגי המועצה החלטנו ללכת על תכנון
תוך כדי שאנו לוקחים בחשבון את הרצון שלנו לעבות את הישובים שושנת העמקים, צוקי ים 

מתמשכת שהולכת את גובה הבניינים וכמות יחידות הדיור וליצור ריאה ירוקה  ורידוחבצלת ולה
מגן לאומי אביחיל והולכת עד לחוף הים ומייצרת גם לטובת תושבי השכונה ולטובת כל מי 
שרוצה שתהיה לו גם ריאה ירוקה משמעותית. שוב הולכים להוצאות כספיות גדולות, אני 
מעריך שפרויקט בסדר גודל הזה יעלה כמה מאות אלפי שקלים. אני עוד לא מביא את זה 

בוש הצוות נצטרך להביא זאת למליאת המועצה יאבל עם ג מתאר את הסיפור להחלטה אלא
 .מודד עם התכנית הזאת. ביקשתי מאלדד שיעמוד בראש ועדת ההיגויר כדי להתלפתיחת תב"

 מטעם התושבים יוני ארנון נבחר לייצג כדי שיהיה גוף יעיל.
 

 : יוני לא מונה לייצג את אביחיל.חזקי סיבק
 

רני אידן: לאביחיל יש יו"ר ועד מקומי. הוא אומר שיוני מייצג על אף המחלוקות. אם הוא יודיע 
 שהוא לא מייצג את אביחיל נקבל זאת. 

 
שצלח  בשנה שעברה עשינו פיילוט בישובים בנושאי הסעות נוער לים -הסעות נוער לים  1.5

כדי שכל הישובים  ,מוקדםהרבה יותר  ,זאת כעת השנה אנחנו מתחילים. מאוד בגוש קדם
את זה הרלוונטיים ירימו את הכפפה. יש לזה סבסוד של המועצה ואני מקווה שנצליח לבצע 

  טוב.
הנוער/המרכז הקהילתי מובילים. מי שזה רלוונטי אליו אנא דאגו שהישובים מתעוררים  מחלקת

 בזמן ומבקשים את ההפעלה.
 

מסין בראשות סגנית מזכיר המפלגה של מחוז הלוג יאנג רמת דרג משלחת  -משלחן מסין 1.6
אזכיר שאין שיווי משקל בין שתי עם כמה שרים ביקרה במועצה במטרה לחזק את הקשרים. 

טיפול באשפה ובעיקר ,טיפול במים  ,הרשויות. מה שמעניין אותם זה חקלאות אינטנסיבית
 בפסולת חקלאית. 

 
 חודשים 8 -כ לפני המהלך הכרזנו על  – בתי הספרוחילופי מנהלים ב התחדשות בחינוך 1.7

בשלב ראשון בחינוך היסודי. הועדה סיימה את עבודתה פחות או יותר אך חשבנו שכדי לתת 
נחשוף את התכנית ביוני  .ר את הביקורת של פרופ' יורם הרפזנכון שזה יעבו לזה ערך נוסף

 הזאת.  בתי הספר יוכלו בהדרגה להתחיל את המערכת 1.9ביום כך ש
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מנהלת מנהלים מתחלפים: ארבעה . בבתי הספר היסודייםיש חילוף גדול מאוד של מנהלים  
תחליף אותה הסגנית שלה במעמד של מ"מ לשנה ובהנחה ו יובלים הולכת להיות מפקחת

שהמנהלת תחליט שהיא לא חוזרת הסגנית תצטרך בשנה הזאת לסיים את ההליך של הסמכת 
ואף היתה המנהלת  ,שנות ניהול 8קדם, סיימה עידית אחרי  רבית ספר. בבית ספניהול 

. ההורים ומחליפה אותה עינת מידרון מורה מחכת ורכזת שכבה מרופין ,המקימה של ביה"ס
אמרו שהיא מצוינת ואני מקווה שזה נכון. בבית יצחק ובכפר ויתקין עוד לא נבחרה מנהלת ויש 
כמה מועמדים מסתמן שהמועמדות טובות מאד ואני מקווה שיחד עם כל הסגל הותיק והחדש 
נצליח להיכנס להתחדשות בחינוך ביד רמה. הועדה שמבצעת את העבודה תהיה ועדה 

אלא תבחן את עצמה ותלווה את בתי סיים את עבודתה עם הגשת התכנית דת והיא לא תמתמ
 הספר ונסייע להם במשאבי ייעוץ וכספים בכדי שיוכלו ליישם את התכניות בצורה טובה. 

בנוסף, אנו מקימים מרכז מחקר ופיתוח מועצתי שיסייע לבתי הספר להטמיע, לפתח ולהביא 
יוכל לפנות ליחידת המו"פ ולבקש הוא ית חדשה ירצה להריץ תכנ בית ספרדברים חדשים. אם 

 את עזרתם בחשיבה החינוכית מדעית כדי לא להיות בודד בשטח. 
 

בעוד שבוע יוצאת משלחת לזיגן. המשלחת מכילה  30.5יום ב –משלחת לזיגן, גרמניה  1.8
 מגוון של אנשים גם מהמליאה וגם אנשים בכירים. רינת מיד תפרט.

 
התארחה שגרירת צ'ילה והנספח הצבאי  16.5ביום  –צ'ילה במועצה  ביקור של שגרירת 1.9

 שלהם אצלנו במועצה.
 

 320ברמות ים. ומתקדם חנכנו אולם קולנוע מאד יפה  -חנוכת אולם קולנוע ברמות ים  1.10
ועוד ₪ מקומות ישיבה. רב המימון הגיע ממשרד החינוך, המועצה השתתפה בקרוב למיליון 

עתידה ד החינוך וזה בנוסף לאולם הספורט שאנו בונים שם שבנייתו מיליון שח ממשר 3.5
 אוקטובר. -סתיים בספטמברלה
 

ביוזמת אלון הימן קיימנו את  -כנס החברות הכלכליות הראשון של המועצות האזוריות  1.11
אני חושב שהכנס היה טוב והוא חשוב ליות הראשון של המועצות האזוריות. כנס החברות הכלכ

 מאפשר להיפגש בצורה בלתי אמצעית.  הואשכן 
 

בתחילת השבוע הקמנו את  -פורום ההורים למלחמה בהתנהגות מסוכנת של בני נוער  1.12
התנהגות מסוכנת של  בקצרהפורום ההורים למלחמה בסמים ובאלכוהול נהיגה בשכרות או 

בני נוער. עד כה האחריות לפעילות נעה בין ההורים שיוצגו על ידי ועדות הנוער לבין המרכז 
מגיעים בודדים ואחרי זמן קצר הם יענות היא די קטנה: הקהילתי לבין מחלקת הנוער והה

 מתעייפים והמערכת לא עושה עבודת עומק, אלא קצת הרצאות/סיירת הורים. 
 

 קין: עד כמה זה בעמק?חייעמוס 
 

 זה קיים.: אני לא אייפה את המצב. אידן רני
, יצטרכו לתת את חלקם בעיקר ועדות הנוער להתגייס לנושא החלטנו הפעם בלי לוותר

ואנו מקיימים פיילוט עם בית ספר רמות שוביות. החלטנו להטיל את הביצוע על בתי הספר יהי
גם מבחינה מקצועית וגם  בתי הספרהיכולת של ים. אשר קסו הסכים להרים את הכפפה. 

ההורים היא הרבה יותר גבוה מהמערכות מצד ענות ימבחינת המשאבים שעומדים לרשותו והה
הלא פורמליות ואני מקווה שנצליח לייצר פעילות מאוד משמעותית דרך סדנאות משותפות 
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אות הפחדה אלא של אנשי מקצוע ולא דרך הרצ נהגההשנה של הורים וילדים וליווי בה
 במשותף. 

  מספר על מקרים שהתרחשו בעמק. רני 
חייקין: גידלתי בעמק ילדים ואני לא תמים כל כך אבל צריך לטפל בהורים ולא בילדים. עמוס 

 מי שלא יודע איפה ילדיו מסתובבים בלילות הבעיה היא של ההורים ולא של הילדים.
 

מפחדים רים אי אפשר לחנך וההורים ברובם : אני נוטה להסכים איתך אלא שמבוגאידן רני
כדי שההורים אותו אירוע בתחילת השבוע זה סדנאות משותפות מהילדים ולכן מה שיזמנו ב

והילדים ידברו על זה. ננסה לטפל בזה בדרך הזו. אני מקווה שנצליח. ניסינו דברים אחרים ולא 
 הצלחנו. 

 
 ים יותר.שהילדים צעירכצריך להתחיל עם זה  ירמי וייסמן:

 
לקיים זאת באים אלה שאין להם בעיה. אנחנו נמשיך רני אידן: יש קורסי הורים כבר היום אולם 

 אבל מי שצריך לא בא לשם.
בקיץ הקרוב מאחר וחלק גדול מהנוער מסתובב בחוף הים והחולות נעשה יותר פעילות של 

עשינו זאת בקיץ שעבר ונגביר את זה השנה. ננסה להפחית  .מבוגרים באזור במטרה לסייע
את כמות האירועים ובמהלך שנה הבאה נעשה פעילות יותר מסודרת ומעמיקה ואני מקווה 

 שהיא תניב פירות.
נשמח  .שאול מקורי: ועדת החקירה לגבולות שהוקמה. ועדה מקצועית בסטטוס שונה לגמרי

 שתגיד כמה מילים.
 

בוע הבא עם גזבר המועצה והם התעקשו לא יודעים כמעט כלום. אני מוזמן בש: אנחנו אידן רני
יכרות שם נשמע ובפעם הבאה אני אדווח מה הפגישת הבנשים. שלא יבואו יותר משני א

היא אמורה להיות ועדה  עדה הגאוגרפית,קוראים לה הו .מתכוונים לעשות ואיך הועדה עובדת
לפעול בצורה חכמה. בכל מקרה ביקשתי ממנשה מקצועית ואני מקווה שכך יהיה. ננסה 

בהתייעצות שקיימנו להתחיל במרץ רב כדי שנהיה מוכנים להכין את החומרים שאנו משערים 
 שיעלו אך מאחר ואנחנו לא יודעים נכין את זה בשלב הבא. 

 
נציגים מישראל שמזמינים המשלחת הפרלמנטרית הפעם היא לרגל הזמנת מחוז זיגן רני אידן: 

שנה למחוז. מחוז הוא מחוז חקלאי יש בו גם ערים וכפרים קטנים  200קומות נוספים לרגל ומ
 יחסים ובעיקר הרבה מאוד חקלאות ולכן בין היתר יש לנו איתם ברית ערים תאומות ומערכת

בין בתי ספר שלנו ושלהם ולכן הם הזמינו גם קשר תוססת וחיה. חוץ מזה מתחיל להיווצר 
 .אנשי חינוך

 
חת היא קטנה ואת : לפי נוהל נסיעות לחו"ל, אנחנו מדווחים על כל נסיעה. המשלזונשיין רינת

 חשוב לדווח השמות: ראש המועצה ואת רעייתו, יוני שרצר יו"ר הועדהחלקה הם הזמינו. 
נהלה ומליאה שרני בחר לקחת איתו הפעם . חברי הל ידםוגם רעייתו שהוזמנו ע לקשרי חוץ

ני שהוזמנו אשר קסו ודפנה אשתו ועובדי מועצה רעוד , גיא, בתיה והדס. עושים סבב: יוסישכן 
ירונה פוליטי הסגנית של חיה וג'רר שהוא מנהל המחלקה לקשרי  שיצטרפו למשלחת הם  בחר
שלושת הנשים שהוזמנו משלמות על כרטיס הטיסה ועל החלק היחסי שרוצה לציין אני חוץ. 

 לנו עלינו כללים נוקשים. לא נדרשות לשלם הכשלפי הכללים הן בחלק במלון. למרות 
 ימים ינתן דיווח על הנסיעה.  4עם חזרת המשלחת שנוסעת ל
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 33אישור פרוטוקול מליאה מס' . 2
הערה אחת הועברה במייל והיא  ?33הערות לפרוטוקול מליאה מס' רינת זונשיין: האם יש 

 תתוקן.
 

 יותר. פרוטוקולים מוקדםמבקש להעביר את ה: סיבק חזקי
 

 רינת זונשיין: נשתדל מאד.
 

 החלטה: 
 מאושר.  33פרוטוקול מליאה מס' 

 
  הפרדה במקור, הצגת תמונת מצב, דיון פתוח אודות המשך המהלך..3

 ופותח את הדיון. אלדד שלם מציג את הנושא 

 קיבל תגובות לא טובות למהלך.פורום הישובים התחלנו עם הנושא לפני כשנה ו דורון גייר:
רוצים למלא בכוונה את הפחים הכתומים כי הפחים הירוקים עולים על הם אנשים מפרסמים ש

שכמעט ולא משתמשים בפחים מהלך נגדע למרות יהם. היה מהלך להגדיל את הפחים והגדות
ולא מפנים אותה בצורה חכמה לדעתי. חצי מהפחים ריקים וניתן לנצל את הפינוי  החומים

 פינוי נוסף של הפח הירוק לפעמיים בשבוע. טובת ל

: הצוות מודע היטב לבעיית בת חפר ואנו מקדשים כמעט כל ישיבה לדיון בנושא שלם אלדד
וכמו שעשינו בעבר נעשה דיון מיוחד עם הישוב לדון בזה. אין ברירה אלא לחזור ולדון ולחזור 

 ולא רק לבת חפר.למכלול העמק  נקדישאת הדיון היום שמציע אני ולהתלבט אך 

ון בכסף. צריך להבין את המשמעויות הכספיות שלנו כ: אתה מציג נתונים על חסויצלבסקי גיא
מה ו 240מדובר על פח הקטן של . כמות פינוי הפחים שלנו הפכה לפעם בשבוע, "אין האוס"

הפסולת תיזרק, לכתום לירוק לשכן הפסולת תיזרק צריך להבין, . זה שאין מקוםשקורה זה 
 ,יש חסכון למועצהאמנם בהוצאות של הגושים.  3ואין עוד פינוי ואין פחים ריקים. זה הגדיל פי 

על גושית וקשה  3אך לנו לישוב מתוך התקציב שלנו אנו נאלצים להוציא פי  ,שזה חשוב ביותר
של הגדלת הפח המהלך לא ברור לנו למה הופסק תושבים. לנו להתמודד בנושא הזה מול ה

 וסף. אנחנו במצוקה אמיתית.או פינוי נ

אך פרטי. אבל אני מבקש  על בת חפר כי זה מקרה פרטי. גדול,אנחנו לא נעשה דיון  רני אידן:
להאיר באור הנכון. אנחנו בקיאים בפרטים בנוגע לכל בית וכל מה  ,להתייחס לכמה דברים

וקת הפח מבקש לשים בצד את מצאני פחים.  100כולל הפיילוט שלהחלפת  ,שנעשה מסביב
  15%-למה הפח החום לא מתופעל אצלכם, רק באצלכם? הירוק. למה הפח החום לא מתפקד 

 ביתר הישובים.  60%לעומת 

 חילופי דברים בין רעיה קידר לרני אידן.

ניסוי אישי וללכת  . אני מוכן לעשות איתך)בת חפר( : אני עושה המון בישוב שלךאידן רני
להראות לך שבפח הירוק כאשר שמים שם את מה שצריך לשים שם ובפח הכתום אתה מה 

 הפחים מספיק גדולים.וששמים וכך גם בחום למרות שיש שני שכנים נוספים עדין אין בעיה 
 פחים וזה לא עזר. 100-או שניים כ ניסיון: החלפנו ברחובעם זאת עשינו 
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 דווקא עזר.: זה ויצלבסקי גיא

את הפחים  הייתם מתפעלים: האינפורמציה שלי מדויקת. ישבתי השבוע עם עדי. אם אידן רני
והבעיה היחידה שהיתה נשארת זה הפח הירוק  ,החומים כמו שצריך או כמו הנורמה במועצה

שחלק  היאהייתי אומר שאולי לא הבנו את המהות וננסה לפתור את הבעיה. הבעיה שיש 
שלא רוצה לעשות הפרדה במקור והשאלה אם אנחנו צריכים להרים ידיים. עזוב מהאוכלוסייה 

זו  ורות הבאים על הזוהמה בכדור הארץ?סכון הכספי, היכן האחריות שלנו על הדיאת הח
תכם דיון כספי ואני מברך על זה. נערוך אחיסכון  . בצד זה הרווחנוהיתה המטרה של המהלך

מוע ואני את נציגי המליאה בכדי שהם יוכלו להשמיע ולש רציני ואני מציע אלדד להזמין גם
נה שכנגד החלפת הפחים או הפינויים לא נקבע כרגע מקווה שנמצא פתרונות ואף נגיע למסק

את המהלך ואתם תסייעו לנו, אנחנו אחראים אבל באחריותכם לעזור שהפחים החומים 
עובדה שבישובים אחרים די ן שכמבקש שנקיים דיון אני ו ולא יזהמו את הכתומים. ופעלית

מצליחים עם סטיות כאלה ואחרות. הפרדה במקור זה קשה אבל זה חלק מהחובה האזרחית 
ו חיים וכולם צריכים להירתם לזה בוודאי המנהיגים אנחנשלנו ומהחובה של התרבות בה 

 שיושבים כאן. 

י נה שעברה מיקדתהבעיה עם הפחים החומים שאנחנו סובלים ממפגעי זבובים. ש דורון גייר:
פעמים, מזבלים את השדות מסביב ויש כמויות אדירות  נושא הבעיה ופניתי למוקד מספר את

של התושבים הפח החום ולכן יש אנטי במקביל לתהליך עם במקרה זה התחיל  .של זבובים
 רתם למהלך.ילשים בפח החום. ברגע שיפתרו את הזבובים אני חושב שהציבור י

האחרונות  שנים 4-6 -ה בעניין הזבובים, בשנים האחרונות זה הולך ומתגבר בסביבות רני אידן:
יש מכה  שזה קשור לסביבה הכפרית שגרים בה אולםבהתחלה חשבנו יש יותר ויותר זבובים. 

יש תהליך למידה במשרד החקלאות  .לא יודעים למה .כזאת גם בנגב ובכל אזור מזרח התיכון
בוודאי שיש תוספות שנגרמות מהשדות ואני בטוח שדבריכם לא  .הגנת הסביבהבמשרד לו

ניים ערלות. אם אתה מאמין שזה יעזור לתושבי בת חפר, מה שיעזור זה אם ונופלים על אז
 המנהיגות תצא בקריאה הולכת וחוזרת להשתמש בפח החום.

 : התשובה מקובלת אבל שידברו איתנו.ויצלבסקי גיא

 לדיונים. רני אידן: תוזמנו

שם בצד את הבעיה אני מוריד את הכובע בפני הצוות של איכות הסביבה.  אני ותן בורנשטיין:ד
 אלאהדרך  זאתלא חושב שאכיפה אני  1בבת חפר. לגבי הבקשה להצעות לדיונים בסעיף 

אליפות ולח לישובים את הסטטיסטיקה שלהם ויוצר "הייתי ש 4סעיף . בנושע להמשך החינוך
 ברמה כזאת או אחרת. שאנשים יקבלו פידבק. כל הכבוד ולפעול לחינוך.  "המחזור

 איך מסבירים את ההפרש בין החום לכתום? שפתאום ממחזרים בכתום יותר ובחום דורון גייר:
 מבחינה סטטיסטית אם שמים ברקוד אין בעיה לדעת מה קורה באיזה פח. פחות?

 אין שקילה על הברקוד.  אלדד שלם:

שני דברים: לא הייתי מוותר על נושא אכיפה. יש שמבינים חינוך ויש שמבינים  ליאור פרץ:
ן יש אנשים יאכיפה. אני מעין החורש, עשינו פעולות משמעותיות ויש לנו מחזור יפה ועדי

האכיפה חשובה. שנית, מהכרות עם  ולכן כפת להם לזרוק הכל בפח הירוקעצלים ולא אשמת



 
ר  פ ח ק  מ ע ת  י ר ו ז א ה ה  צ ע ו מ  ה

  09- 8989292פקס. 09- 8981666טל.  40250ליד מדרשת רופיו מיקוד 

 

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

ואז אפשר ניתן לשים שקילה גם על פחים  ה שעסקה בתחום,חברתי בעבר ביהי ,נושא המחזור
 לתמרץ ולתגמל.

 : יודעים שניתן אבל כרגע עוד אין.אידן רני

 יש מינימום במושב לגזם לאיסוף כל שבוע? אברהם בן דוד:

 : לא עוסקים כרגע בגזם. שלם אלדד

 .: כל ישוב מחליט לעצמואידן רני

אני יודע איפה התחלנו והייתי  .ונעשית עבודה אדירהשאול מקורי: המגמה היא חיובית מאוד 
אומר שהגיעו להישגים בלתי רגילים. הרבה זה חינוך ומודעות. אי אפשר לותר על אכיפה משום 
שיש אנשים שבהרגל ובתפיסה שלהם תמיד ילכו ליד העגלה. ניתן לשפר במרבית הישובים 

אלי יראה טוב יותר. אין אחידות. בגלל המאסה של הכמות של פח ירוק כתום, אם הצד הויזו
. צריך להקפיד שגם המפנים שהם חלק מהחבילה יקפידו על הניקיון שמידי פעם יוצרים אותו

 ה בעמק עבודה גדולה ושאפו לעוסקים במלאכה.תון הכספי נעשכחוץ מהחס

סוגים.  5-6מפרידים  ,יוסי בליך: חייתי בקנדה כמה שנים וההפרדה שם היא הרבה יותר רחבה
בעמק הירדן, מועצה זה הרגל ואם הם יכולים גם אנחנו.  כך גם באירופה וזה כלל לא שאלה 

אחוז קיבוצים אין להם שום הפרדה. אני כל פעם נדהם שמועצה כזו  90-מסודרת יחסית ש
לכן אני חושב שצריכה להיות ממש . רק מתחילים לדבר על זהו בה שום הפרדהמובילה אין 

דוגמה, אני מעוניין למצב הזה וצריך להמשיך ללחוץ על הדוושה. ל גאווה שעמק חפר הגיעה
גם לעניין האכיפה. לדעתי  אני מצטרףלחברי הקיבוץ כדי שנמשיך ללחוץ. שתגיע להסביר 

 בגבעת חיים איחוד הפחים החומים לא מספיקים הם קטנים מידי.

 ותלמדו את הנושא.נציג : תזמין את ענת שתבוא או תשלח אידן רני

את הכל וזה נתן  מטמיניםבפועל  ,שרון דביר: היו פרסומים ברמת המדינה שגם מי שממחזר
 רוח נגדית. האם באמת כך זה?

להפך, עכשיו חברת תמיר של המחזור מתלוננת שאנחנו לא מביאים לה מספיק  רני אידן:
ס אשפה מופרדת. מי שהפיץ את השמועה זה כאלה שלא רוצים לעשות מחזור ורוצים להכני

 לבלאגן.את כולם 

 יש פילוח איפה יש סיכוי להגיע ואיפה אין? ,פנה בפח הירוקדביר: מתוך אחוז שלא מת שרון

 . 15%: לפחות עוד אידן רני

 שנים פעם אחת זרקנו לפח 5ושא האכיפה. גרתי בהולנד : מבקש להצטרף ליוסי בנדביר שרון
 ודש.פחים מכיסנו כל החוי הבצורה לא נכונה ושילמנו את פינ

ממחזרים בפח כתום עשינו  85%אם . 85%-ו 40%אני מסתכלת על הנתונים של  מדליה: הדס
החום לא ממחזרים וצריך להבין למה לא ממחזרים ואולי להקל . בפח משהו טוב. זה הרבה

לא עושים זאת נראה לי לא נכון. בעניין הפח הכתום,  60%-עליהם כי להתחיל באכיפה כש
הייתי שמחה ום. נשארו מעט דברים שצריך ללכת למרכז מחזור בישוב ועושי משתמשיםאנשים 

זה לא במרחק הליכה. הייתי שמחה לראות עוד דרך איך שאר שכן לראות את זה מתקדם, 
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ישלים תמונה  זה במקום אחר. לא יודעת אם זה ישים אבל ממויניםהדברים נכנסים לפח אחד ו
 גדולה. 

זה יקח  .ף ולא יהיו מרכזי מחזורון שהכל יאסלקראת פתרירמי ויסמן: לדעתי אנחנו הולכים 
היום משלמים לקבלן האיסוף הברקודים יחסכו לנו כסף כי  כמה שנים וצריך למצוא את היזם. 

יקבל רק על הנפה. בנושא ניצול חסכון כספי  הקבלןברקוד לפי מספר הפחים ועם הפעלת 
אני דוחף הרבה זמן שיהיה  .קהילהלתגמול הקהילה ניסינו לעשות פרויקטים עם הנוער ב

המועצה משתפת אותם ג של הועד שידעו ש"מצ'ינ"תגמול של הישובים לקחת ולתגמל ב
 במאמץ החיסכון.

מבקשת להזכיר שכל ההישגים הם עם חינוך והסברה אני ושא האכיפה, ענת בן דרור:  ב
יים ולא גורפים דברים נקודתבשביל אכיפה. אכיפה זה באמצעות ושיתוף של התושבים ולא 

ם של . מדובר על סרבנים נקודתיים שעושים דווקא ועלולים לפגוע בקו של60%-לשאלתך על ה
ה בהסכמות משותפות זה יהיה נקודתי וזהיר. בנושא משוב כמה ישובים. כאשר נגיע לאכיפ

ביקורת בפחים הכתומים ומצאנו  2016לישובים, כשעשינו בפעם הראשונה והשנייה בשנת 
הפחים בישוב כל  לעומת מספר 2-4%על  מק למעט בת חפר אחוזי הפסילה עומדיםשבכל הע

הבדל באשר לישוב קיבל ממני מכתב חיזוק לפרסם לתושבים על הצטיינות להפרדת פסולת. 
ם, המציאות מדברת בעד עצמה. הפרדה אורגנית דוחה לא מעט החום לכתו באחוזים בין

הרשות עוד מעט היחידה שמחזיקה את האורגני לא רק בעמק חפר. אנחנו  אנשים לצערי, 
 2בזכות זה שיש לנו פתרון קצה אצלנו ומאמץ הישובים והרשות היחידה שבקיץ מפעילה 

בנוגע פינויים של אורגני בכדי להקל את המטרד של התושבים כדי לא להרתיע את התושבים. 
וש של תאגיד תמיר הם נגישות מרכזי המחזור, מאז הקמת תאגיד תמיר וחוק האריזות הן רכל

היינו מוכנים לפזר יותר ובשלב זה  ,הם ותאגיד אלה ,קובעים כמה מיכלים יהיו לנו בכל ישוב
נים גם אם דעתנו שונה ואין אפשרות כמו גם מה נכנס לפח הכתום ומה לא. אנחנו לא אד

יהיה ונכונה. אנחנו בשנה של מאבק עם תאגיד תמיר לטובת הנגשה ונוחות כדי שהפח הכתום 
נכון והגיוני יותר ואנחנו יושבים בצוות גם במרכז המועצות האזוריות. שקילה בכל ישוב זה 

הסברה, הרבה ממה שנחסך לחינוך ובאשר לבעייתי כי המשאית אוספת מכמה ישובים. 
ב כל שנה קוורטט המועצה מאשר לי להעלות את התקצי .בטיפול בפוסלת עובר לחינוך והסברה

יש הדרכות  :קהילה ויש תמורה לאגרההו ל גני הילדים, בתי הספרשל היקף ההסברה ש
להיות בתי ספר ירוקים וגם בגני  קיבלו הסמכהבתי ספר  9מקצועיות לגנים ולבתי הספר. 

אין סיכוי באשר לשאלתך שרון, וצריך לדעת לאן הכסף שנחסך עובר.  ,גני ילדים 13הילדים 
ן משלמים על זה קנס, לא .אין בזה היגיו ,יתמגיע להטמנה. ראש מופקדשחומר מעמק חפר ש

תחנות מעבר והכל נמדד  2יש הרשות ולא הקבלן ירצו להטמין. שנית, יש חוק לאיסוף אריזות 
עדיין מה שבר  דבר יש פחת ודברים שלא "מתמחזרים" אך ין ונבדק. נכון שבסופו של, ממו

את החומר והמועצה  מחזור ובפח הירוק הופל בתחנת המעבר של ההטמנה מחלצים משם
. אם ותקבלו מענהדרך המוקד  תפנופחים חסרים, כל מה שחסר באשר למזוכת על חלק מזה. 

 יש צורך בעוד פחים חומים בגבעת חיים איחוד נספק עוד. 

 בליך: מה לגבי אכיפה? יוסי

יש פח במצב בו לך ולשכן שלך הוחלט. ההתלבטות היא איך מפעילים. מה קורה רני אידן: 
 יש דילמה אבל החוק קיים. ?משותף ואתה מפריד נהדר ושכנך מזלזל

צריך להרים  .כאוס גדול ייצורפה יינים להיכנס לאכיממ 40%: במספרים כאלה שרק אדרי חנן
 את האחוזים ואז להיכנס לאכיפה מדורגת.
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תזכרו : היתה לנו אותה בעיה עם פינוי גזם. מקווה שגם העניין הזה לאט לאט יכנס. אידן רני
קים ומה שאפשר לשלוח לפח הכתום ישגם אם אנחנו לא ממחזרים מספיק טוב את הפלסט

אבל אם שפכת לשם פסולת אורגנית  .אם הפח הירוק לא רטוב ניתן להציל ,וחלקו בפח החום
רקוב ומסריח שגם התעריף של זה כחומר שהולך למחזור  כל כךזה אבוד. מה שהולך למחזור 

מחומר שהופרד במקור. הפרדה של חומר אורגני זה מאוד חשוב ומעבר לכך  30-40%זה 
האשפה שלנו משאני מקווה שבעוד כמה חודשים נשלים את המהלך במרכז מרץ ותהיה גאה ש

 עושים חשמל ולא הולכת להטמנה.

ה החלטת מליאה שאחרי שנקבל את האישור של חוק העזר : בנושא אכיפה היתוייסמן ירמי
 רוץ לאכוף. עדה סטטוטורית בדרכי האכיפה ולא נשנדון בו

עותית ואני חושב משממוטי בארי: בתחילת הדרך היתה הסברה מאסיבית ופעילות רצופה ו
שאנו נמצאים במקום שאנו נמצאים היום. היכן שיש בעיה  ,שזה חלק גדול מההצלחה שלנו

ישוב ולרתום אותם לישוב ולחבר אותם אותו ב "משוגעים לדבר"ך למצוא את האנשים שצרי
 לפעילות הסברה כדי למשוך את הישוב.

מודה לכולם על הדיון. נתתם גיבוי משמעותי להמשך העשייה. יש כמה אתגרים אני : שלם אלדד
ביום הראשון של יס למשל דרבון הישובים. גיוס פעילים זה קשה, יותר קל לגי כמו שחוזקו כאן

 לפעול.צריך לפעול עם ועדי היישובים שירתמו במקומות שצריך ונמשיך המהפכה מאשר בשני. 

 . אישור מתן שמות לרחובות בישוב חיבת ציון5

 .אישור מתן שמות רחובות בישוב כפר הרא"ה בשכונת בית חזון6

יש ושל הועד מקומי הישובים העבירו אישור שני ישובים ביקשו אישור למתן שמות לרחובות. 
 זה יעבור להליך פרוצדורלי במשרד הפנים. אחרי אישורכם מפות אם מישהו רוצה לראות. 

 החלטה: 

מליאת המועצה מאשרת את מתן השמות לרחובות בישוב חיבת ציון בהתאם למסמכים 
כונת בית שהוצגו. מליאת המועצה מאשרת את שמות הרחובות בישוב כפר הרא"ה בש

 חזון בהתאם למסמכים שהוצגו. 

 .אישור שינוי במורשי חתימה של המועצה7

 נמסר מכתב הסבר הכולל את פירוט מורשי החתימה הקיימים + לפי המוצע.

מבקשים לאשר אותה , רו"ח שרית ראובן. אנו במועצה בונות חדשהחש תיש מנהלמנשה דוד: 
 כמורשת חתימה במקום אילנה טייבי שפרשה לגמלאות. אין שינוי ביתר מורשי החתימה. 

 החלטה:

שרית ראובן, מנהלת מחלקת הנהלת מינוי רו"ח  מליאת המועצה מאשרת את 
המינוי כמורשת חתימה כמורשת חתימה במועצה במקום  033787581החשבונות ת.ז 

ג. בשאר מורשי החתימה של המועצה י, ובהתאם למסמך שהוצאילנה טייבשהיה לגב' 
לא יחול שינוי. מורשי החתימה של המועצה יהיו רשאים לחתום על כל המסמכים שידרשו 

 לצורך הסדרת שינוי זה, לרבות בנוגע לחשבונות בנק, משרדי ממשלה וכיו"ב.
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 תב"רים.8

 מציג את התב"רים )מצ"ב טבלה(  דוד מנשה

יה שם יזם שבזמנו חתמנו איתו הסכם והוא השקיע לגבי יכון, לשאלתך שרון ה מנשה דוד:
 משם. נחתם איתו הסכם פשרה.אותו השקעות והוצאנו 

 מי מנהל את יכון? שרון דביר

 אנחנו. לשאלתך, היום כבר לא מפסידים. מנשה דוד:

 מתוקצבים כמתקן ספורט לטובת הספורטאים.רני אידן: 

 החלטה:

 התב"רים מאושרים.

 כדירקטור מקרב הציבור בחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ.. מינוי אייל קוגל 4

 )נמסרו מסמכים בנוגע למינוי המבוקש(

מבקשים  השירות.יש מגבלה לזמן ו היותבחברה הכלכלית חסר לנו דירקטור  רינת זונשיין:
 עלומאושר בכתב נבדק עומד בכל הכללים . אייל אייל קוגל מכפר ויתקיןמנות את אישורכם ל

  קטוריון. של הדרי ההרכבבכך נשלים את "ש. יועמידי ה

 החלטה:

כדירקטור מקרב  22922509ת.ז ל קוגל המינוי של אימליאת המועצה מאשרת את 
 מ. הציבור החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"

  רני אידן
 ראש המועצה

  רינת זונשיין
 המועצה מנכ"ל

 
 –החלטות 

 

 החלטה נושא

אישור פרוטוקול מליאה 
 .33מספר 

 מאושר.  33פרוטוקול מליאה מספר 

מינוי אייל קוגל כדירקטור 
מקרב הציבור בחברה 

הכלכלית לפיתוח עמק חפר 
 בע"מ.

מליאת המועצה מאשרת את המינוי של איל קוגל 
כדירקטור מקרב הציבור החברה  22922509ת.ז 

 הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ. 

 

אישור מתן שמות לרחובות 
 בישוב חיבת ציון.

מליאת המועצה מאשרת את מתן השמות 
לרחובות בישוב חיבת ציון בהתאם למסמכים 
שהוצגו. מליאת המועצה מאשרת את שמות 
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 החלטה נושא

הרחובות בישוב כפר הרא"ה בשכונת בית חזון 
 בהתאם למסמכים שהוצגו. 

 

אישור מתן שמות לרחובות 
בישוב כפר הרא"ה בשכונת 

 בית חזון. 

 

חתימה  אישור שינוי במורשי
 של המועצה.

מליאת המועצה מאשרת את  מינוי רו"ח שרית 
ראובן, מנהלת מחלקת הנהלת החשבונות ת.ז 

כמורשת חתימה במועצה במקום  033787581
המינוי כמורשת חתימה שהיה לגב' אילנה טייבי, 
ובהתאם למסמך שהוצג. בשאר מורשי החתימה 

החתימה של  של המועצה לא יחול שינוי. מורשי
המועצה יהיו רשאים לחתום על כל המסמכים 
שידרשו לצורך הסדרת שינוי זה, לרבות בנוגע 

 לחשבונות בנק, משרדי ממשלה וכיו"ב.

 

 התב"רים מאושרים. תב"רים. 

 
 



 34מספר  23/5/17מליאה מיום 
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מס'  מס'סידורי
 תב"ר

סה"כ תקציב   שם הפרוייקט
 מבוקש 

סה"כ  
תקציב 

 קודם 

פירוט   תוספת  
מקורות 

 מימון

פירוט   ₪ -סכום 
תשלומים)שם 

 סעיף( 

 ₪   -סכום  

 הטוטו        8,641,207 פיס ליד בי"ס קדם -הקמת מרכז טוטו   884  1
 הפיס

2,362,160  
6,279,047 

  עב' קבלניות  
8,641,207  

משרד        225,000 התאמת נגישות בי"ס מעין שחר    885  2
 החינוך 

  225,000 עב' קבלניות    225,000

    הקמת מרכז פיס טוטו קהילתי בי"ס רמות ים    773  3
12,559,135  

 
9,618,705  

  
2,940,430  

  עב' קבלניות    2,940,430 הפיס  
2,940,430  

קרנות        343,000 השקעות במתחם יכון בברכה     886  4
 הרשות 

  343,000 עב' קבלניות    343,000

קרנות        150,000 הסדרת בטיחות במתקני ספורט בבי"ס    887  5
 הרשות 

  150,000 עב' קבלניות    150,000

קרנות        150,000 הסדרת בטיחות במתקני ספורט בישובים    888  6
 הרשות 

  150,000 עב' קבלניות    150,000

   4,073,972 מתקני ספורט    681  7
3,573,972  

קרנות    500,000
 הרשות 

  500,000 עב' קבלניות    500,000

   4,000,000  2017שיפוצי קיץ    876  8
1,000,000  

  
3,000,000  

קרנות  
 הרשות 

  עב' קבלניות    3,000,000
3,000,000  

 

 דברי הסבר

 במימון הפיס+ הטוטו-פיס ליד בי"ס קדם -הקמת מרכז טוטו-884תבר 
 במימון משרד החינוך-התאמת נגישות בי"ס מעין שחר -885תבר

 במימון הפיס-הקמת מרכז פיס טוטו קהילתי בי"ס רמות ים-773תבר 
 מקרנות הרשות לפי הסכם פשרה-השקעות במתחם יכון בבריכה - 886-תבר
 מקרנות הרשות-הסדרת בטיחות במתקני ספורט בבי"ס -887-תבר
 מקרנות הרשות-הסדרי בטיחות במתקני ספורט בישובים -888-תבר
 מקרנות הרשות-מתקני ספורט -681-תבר

 מקרנות הרשות  2017שיפוצי קיץ  876-תבר


