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 35פרוטוקול דיון מליאה מס' 
 27.6.17מתאריך 

 

 שמות משתתפים

חזקי סיבק, עזריאל יפין, שמוליק איס, מוטי בארי, רני אידן, אלדד שלם,  השתתפו
, יואב ירמיהו וייסמן, עמוס חייקין, שמעון לוי, רעיה קידר, גיא ויצלבסקי

גיסיס, יוסף גרלטר, מאיר טודר, סתיו וייס, גיל פלוטקין, גליס פליישר קרוב, 
 עפר כהן, אבנר כהן, בתיה רגב, רון פז, נחי הייפלר, פסח פורצלן.

דותן בורנשטיין, גדעון ברי, ישי שוסטר, ירון קומפל, יהודה זימבריס, הדס  התנצלו
, טוביה מסורי, פרוספר אזוט דביר, שרון מדליה, אורי נאהרי, שאול מקורי

 )מחלה(. 

יוסי בכרטן, אברהם בן דוד, דורון גייר, יוסי בליך, ארז אוריון, מאיר  לא השתתפו
 רבינוביץ, משה הרמן.

 מנכ"ל המועצה –רינת זונשיין  בנוכחות
 מנכ"ל חכ"ל –אלון הימן 

 גזבר המועצה –מנשה דוד 
 סגנית גזבר המועצה –ענבל דרור 

 מבקרת המועצה –ד"ר עידית נס 
 משרד הפנים אישורממתין למועמד מטעם עין החורש  –ליאור פרץ 

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

 –סדר יום 
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 .34אישור פרוטוקול מליאה מס'  .2
 .2018הצעת צו המיסים לשנת  .3
 בית ספר יובלים. –מורשי חתימה בחשבון הבנק  –בקשה לשינויים/עדכונים  .4
 תב"רים. .5
 תוספת לסדר היום: מינוי מנהלת רכש ואספקה.  .6

 
 דיווחי ראש המועצה. .1

 –המאבק נגד הקמת שדה תעופה בעמק חפר והפגנה שהתקיימה בנושא  .א
וכביש  4 אורך צירי הכביש הראשיים של כבישקיימנו הפגנה ל 16.6ביום 

אני מקווה שבפעם הבאה . לצערי השתתפות התושבים היתה קצת דלה. 57
 נצליח יותר ואני מקווה שיגיעו יותר אנשים ונעשה מאמץ בעניין.

 
מועד זה עצומה מהועד של הרצליה בעד השארת שדה התעופה שם. נכון ל ישנהחזקי סיבק: 

 ראש העיר משך את התכנית. 
 

משך את תכנית המתאר הכוללת של הרצליה שבתוכה גם הבנייה  ראש העיררני אידן: 
בשיתוף ציבור כל המרבה אכן הזאת וזה כי הוא שכח בתכנית המתאר לעשות שיתוף ציבור. 

 צריך לקחת בחשבון את דבר הציבור. זה משובח, 
נבחר מתכנן למועצה שמסייע לנו גם  .אנחנו יוצאים לדרך עם תכנית כוללנית של המועצה

שא הותמ"ל של חבצלת. אני מקווה שבחרנו טוב. זה אותו מתכנן שעובד עם דרום השרון בנו
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וגזר. לפני חצי שנה גמר תכנית מתאר כוללנית לרעננה. אלדד שעובד איתו בחבצלת 
כאדם שמבין ומקבל הערכה בצד השני של השולחן. התכנית תמשך ממנו מתרשם 

ה נצליח בפעם מקווים שתוך שנאנו ים. שנים ותעבור המון תהליכ 4-ל 3להערכתנו בין 
בקרוב נאסוף את ועדת ההיגוי הרחבה לעניין.  .תרולינג" במחוזי-הראשונה להגיע ל"פרה

ביקשתי מרינת שתהיה המרכזת של הועדה. שאול מקורי נבחר להיות יו"ר הועדה ואני מקווה 
 ₪. מיליון  2.5-3.5שזה יעלה  ההערכה היאשנתקדם עם הדבר. 

 
היינו בותמ"ל אני מקווה שרואים  -החלות במרחב חבצלת השרון  התכניות .ב

להתחיל לחשוב נות גם בותמ"ל וגם אצל המתכננים סימנים ראשונים של נכו
על תכנית נורמאלית שהשטח יכול להכיל תוך התייחסות לבעיות התחבורה. 

אני מאוד מקווה שעכשיו יתחילו לייצר תכנית נכונה. יש לנו שיתוך פעולה 
 עם הירוקים והנהגות הישובים. יפה

 
נושא של הניסיון לבנות מגדלים והיה עיסוק רחב בסיבק: הייתי ביום הסביבה בכנסת  חזקי

 באזורנו.החופים בין אם זה באכזיב או לאורך 
ולא ניתן להקים מרכז עירוני  דיברתי עם אבנר אקרמן גם הוא לא מעוניין במגדלים רני אידן:

קומות וחגי דביר מדבר על זה שלא נחשוב שאם  16עד בנייה של הוא מעוניין ב במגדלים.
 אי אפשר לתכנן את כמות היחידות. יסכימו להוריד את הקומות 

 
: צריך להתעקש כל הזמן. לא רק הישובים סביב המתחם יחיו את המגדלים אלא סיבק חזקי

 כל האזור.
 

אקרמן שהוא רוצה מרכז עירוני חזק אני מקווה שהאמירה המשמעותית של אבנר  :אידן רני
 תתורגם לכך שלא יבנו המגדלים. 

 
בדקנו עם  – פגישה עם נציגי רכבת ישראל בנושא הקמת רכבת בעמק חפר .ג

חברה מתמחה לנושאי תחבורה וכלכלה את נושא של האפשרות להקים 
נתנו הם שבהחלט יש תחנת רכבת באזור התעשייה. הממצאים שהם 

ישבנו מול אנשי הרכבת הם הגיעו עם פמליה   התכנות טובה לנושא.
משמעותית שכללה את הפרויקטורים שלהם. יש התכנות אך ההתכנות 

הכלכלית היא לא הפרמטר היחידי. לאחר הבדיקה שנעשתה דיברתי גם עם 
ל הרכבת "וגם עם שחר אילון מנכמנכ"לית משרד התחבורה קרן טרנר 

 ביקשתי שלא יתנו לזה ליפול בין הכסאות. ו
השאלה היכן יהיו תחנות הביניים של רכבת ולכן  רכבת מאספתתהיה רכבת מהירה ו

 42 -כ המאסף ואנחנו מנסים לשכנע אותם שכדאי שזה יהיה אצלנו. שמרנו להם
 ךכל יה ומקווים שנצליח לשכנע אותם. תחנת חדרה תהיה כידונם באזור התעש

קשה להשתמש בה ואנחנו מנסים לשכנע שדרום חדרה יעדיפו להיות  עמוסה שיהיה
 ויגיעו בקלות.  9אצלנו כי הם יצאו מהשכונות הדרומיות דרך כביש 

 
 : זה לא היה כבר לפני כמה שנים? והיתה רק בעיית מימון?וייס סתיו

 
ית כסף. אלא כמה י: להפך, הצעתי שנשתתף. הם אומרים שזאת לא בעאידן רני

 הרכבת תעשה. עצירות
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 .נתניה כבר קבעה מדדים. יש נתניה, ספיר ובית יהושע חזקי סיבק:
 

לזה  מענהמוטי בארי: עד שזה יהיה אולי אפשר לתגבר פעילות של שאטלים שיתנו 
 שאין חניה?

 
קיבלנו דרישה מרשות המים לעדכן את אגרת הביוב בצורה –אגרת ביוב  .ד

יה ותעריף למגורים יעריף לתעשהבאה: הם אוסרים על כל הרשויות לקבוע ת
ברה לתעריף על ורוצים תעריף אחיד. הם אומרים שמאחר וכל עמק חפר ע

אלא לפי ₪ (  4.36צריכה התעריף צריך להיות לא לפי שעון המים ) יפ
כי אנחנו עובדים לפי מנגנון ש"ח(.  5.15תעריף צריכת המים האמיתית )

 קיץ. -חורף
הביוב או שאתה גובה לפי שעון שנמצא בכניסה  כשגובים מכאלה שיש להם שעון על

 ₪  4.36עם לבית אז אתה גובה אגרת ביוב לפי ביוב אמיתי. אנחנו רצינו להמשיך 
אך העירו הערת ביקורת וביקשו שנתקן את זה ₪  5.15ושהתעשייה תמשיך לשלם 

שקלים. לא הסכמתי לזה. זה היה  6-לאלתר. רצו שנמשוך את התעריף ליותר מ
זה היה מייצר גירעון ₪   4.36-עודף. מצד שני אם היינו מביאים את כולם למייצר 

 ות המים זה לייצר תעריף אמצעי שהואבאגרת הביוב. מה שהציע הבודק וגם רש
התעריף הנמוך. באחת המליאות הקרובות נצטרך לאשר את זה. זה נמצא בסוף 

במקום ₪  5.15-תהליך בדיקה ברשות המים. נצטרך לעלות כנראה את התעריף ל
6.24  .₪ 

 
 קיץ. -: לשאלתך חזקי, לקוב נכנס במנגנון חורףדוד מנשה
 ב שקבעו לו תעריף גבוה צריך לפנות למכון התקנים הם מגיעים לבדוק. שומי שח

 חזקי סיבק: בהשוואה למועצות אחרות?
 

 : התעריף שלנו ממוצע. דוד מנשה
 

קיימנו הליך של חשיפה ראשונית של  11.6ביום  –התחדשות בחינוך  .ה
התכנית התחדשות בחינוך. הצגנו את התכנית. מנהלי בתי הספר קיבלו את 

וי רכז התחדשות וצוות היג התכנית והם נדרשים למנות בכל בית ספר
 1.9-חונך לנושא ובכוונתו שכבר ב פרסלהתחדשות. אנחנו ממנים לכל בית 

דשות יתחילו לפעול ויהיה עיבוי ותיקון החלקים הראשונים של תהליכי ההתח
 בתנועה. 

 
היינו במשלחת לזיגן המחוז בגרמניה  30.5יום ב –משלחת לזיגן, גרמניה  .ו

ר ובאותה שנה לעי 200הם חגגו  .שנמצא איתנו בקשרי ערים תאומות
ינו רמות ים. חוו הזדמנות גם ביקרנו בבית ספר שיש לו קשר עם בית ספר

כשהם הציגו עבודת גמר שהתבססה  פרסשם חוויה מאוד מרגשת בתוך בית 
 על ציור שהם קיבלו כאן בביקור לפני כחצי שנה. 

 
התקיים ערב תחרות של הסיפור הקצר  14.6ביום  –ערב הסיפור הקצר  .ז

בבית יצחק בשיתוף עם המועצה והמרכז הקהילתי. היה אירוע מרגש. אני 
ים קהילתיים. יש תוצרת אדירה לתושבי עמק חפר מציע לכם להגיע לאירוע

 בכל טווח הגילאים. מחר יש את הסיפור הארוך, בבית העם בבית יצחק. 
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במועדון הפיס בשושנת  19:30בשעה  3.7ביום  – כנס פתוח מול פיתוח .ח

העמקים מקיימים כנס נוסף של פתוח מול פיתוח וכולכם מוזמנים. בין היתר, 
יהיה שם זה איך מחברים את התושבים כאשר הנושא ש –לשאלתך גיל 

 האיום הוא לא בדיוק עליך. 
 

אנשי בת חפר פונים אלינו מידי פעם בנושא נחל שכם ונראה שיש לנו  .ט
 התחלה של בשורה.

 
היום מטפלים במים של נחל שכם ומזרימים חזרה  הימן: רעיון שהגיע מכוון בת חפר: אלון

ה את המפגעים מהבתים של ר כדי להרחיק טיפצים להכניס לצינולנחל. את הזרימה רו
הישוב. רשות המים אוהדים את הרעיון. צריך להביא את זה לשיפוט שם. המטרה להשלים 

 את זה לפני עונת העקר. אני מאוד מקווה שנצליח. 
 

סוף בית  סוף מחתינובין היתר אני מדווח כל פעם איך מתקדמים בנושא הנחל ולש אידן: רני
. שהוא 1הצליח ללחוץ על הממשלה שמשרד האוצר יודיע באופן רשמי: המשפט העליון 

לתכנון מפורט וגם כסף ₪ מיליון  12ן . נות2תומך בפרויקט של טיפול בשפכים בנחל שכם. 
וגם פרויקטור. לשאלתך יפין זה כולל את  מקדם מתכנן. צריך מתכנן בינלאומיאלון לביצוע. 

 ת המים שהחכ"ל תבנה ותנהל את המתקן.מוסכם בנינו לבין רשו מסיק הזיתים. 
 

 : איזו אסמכתא יש על הכסף?קידר רעיה
 

ונית עברה שיפוט ברשות המים : הסכום אושר על ידי רשות המים. התכנית העקראידן רני
זה עלה לאוצר. זה עלה שוב לשיפוט ועבר. האוצר הודיע לבית המשפט שמבחינתו  ואחר כך

תבענו את המדינה על בסיס זה שהם נותנים עכשיו את ש בבג"צתהליך הניתן להפסיק את 
 הכסף של התכנון ושהם מתחייבים לתקצב את עלות הפרויקט.

 
 גיא ויצלבסקי: צריך להיות על זה. אבל אגיד גם כל הכבוד.

 
המדינה לפעמים נותנת התחייבויות כדי להרגיע את ההליך אבל דואגת שלא יהיו  חזקי סיבק:

ואין טווח קבוע למדינה. האם יש טווח שהמדינה  רץ אחרי המדינהות זמנים ואז אתה לוח
 התחייבה עליו?

: המדינה לא יכולה להתחייב על מה שהיא לא יודעת. עכשיו זה עלינו. כרגע קיבלנו אידן רני
לתכנון מפורט. לשאלתך חזקי, ביקשנו מבית המשפט את הזכות ₪ מיליון  12של שובר 

 לעקוב אחרי התהליך
 

 : הם חזרו על ההתחייבויות בישיבה מוקלטת. ןהימ אלון
 

 דיווחי סגן ראש המועצה:

הוא השקה של ספרים חדשים שנכתבו על ידי תושבי עמק  הערב שיתקיים מחר •
 חפר.

. הישג אחד משמעותי ביותר שחקני בתחום הספורט: יש הישגים רבים של הנוער •
 18. גילאי 16באליפות העולם בכדורעף חופים לגילאי  3כדורעף החופים זכו מקום 

 מקום חמישי. זה הישג יפה. הגיעו ל
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נמצאים בתהליך ארוך לחלץ תשובות מהגופים שמטפלים בנושא  –תחבורה ציבורית  •
אין יטה עובדת כך שהשהתחבורה הציבורית. את התכנית עושה משרד התחבורה. 

עמלנו קשות לקיים פגישה רחיב קווים כדי שיסעו יותר אנשים. אינטרס כלכלי לה
 אתמול עם ממונה תח"צ חיפה והצפון במשרד התחבורה. יש קו בתדירות גבוהה

, ואחד שארוך יותר אבל נוסע מעט מאוד ואין כניסות הישוביםל שלא עובר בכ
חלץ מהם תשובות. אתמול נפתח פתח לישובים של קווים אחרים ועובדים ל

כשנפגשנו עם האחראי על התכנון. ושגיא הצליח לחלץ ממנו סיוע גם עבור שאטל 
לנסות לסייע הסעות טובות יותר לרכבת. מקווה שיספיק לעמוד בהבטחות לפני 

 שהוא מסיים את תפקידו. 
קווים שכן מגיעים לרכבת. נבקש ממשרד  2עם כל הביקורת יש שיפור שיש 

 התחבורה מינוי של רפרנט אחד שאנחנו מקווים שזה יקל את העבודה.
 

 ובחן זה מיטיב? יפין: לגבי הכיכרות בבת חפרעזריאל 
 

 : זה מיטיב מאוד. שלם אלדד
 

בחודש אפריל אחרי תהליך שרינת עשתה הוספנו בשעות הערב שלושה קווים.  רעיה קידר:
קו אחד במרכז, אחד במערב ואחד במזרח שהם פעילים בשעות הערב והלילה ותגברנו קווים 

 לאורך שעות היום. 
 

 : בחודשים האחרונים יש פגיעה אנושה אצלנו בתחבורה. וייס סתיו
 

 ציפית כרגע אני רוצה לדעת.משהו שקורה ספיש : אם זונשיין רינת
 

יצא קול קורא לכל הישובים והרבה יותר ישובים משתתפים בקו הצהוב לים.  אלדד שלם:
ישבנו אתמול עם מנהל מחלקת הנוער שמדווח על ניצול משמעותי של ההסעות לים ונראה 

 שהביקוש גדול והמודל של גושי הישובים עובד הרבה יותר טוב.
 

מגוונת. אולי  כל כךראינו תכנית עשירה של נוער. לא זוכר תכנית  –פעילות הנוער  •
זה מנהל הנוער החדש ועם עבודה מסודרת מול השלוחות וועדות הנוער. פעילות 

בנושא מתן תכנית פעילות מגוונת שאמורה להרחיק את החבר'ה מהתנהגויות 
מאוד  מסוכנות וזה מעבר למחנות הנוער של התנועות. עם זאת, פוגשים הרבה

 אירועים של מסיבות עם שתייה ואלו אתגרים לא פשוטים להתמודדות.
 

רמות ים. עברה שנה יש  ה עסקנו לא מעט בבעיות שעלו בבית ספרמוטי בארי: לפני שנ
הלך  ושבית הספרמנהל חדש והתחושה שאני מקבל היא שיש שם מנהל יוצא מן הכלל 

 צעדים קדימה ואני חושב שחשוב לומר את זה.
 

 : החיבור בין הפנימיה לתלמידי העמק הולך להילמד במשרד החינוך.אידן ירנ
 

באליכין נשמעים קולות שהם יקבלו חצי מאזור  בנושא הועדה לענייני גבולות,: וייס סתיו
 יה של עמק חפר.יהתעש
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עד עכשיו ועדות הגבולות וועדות של חלוקת הכנסות היו לדעתנו ועדות מאוד  רני אידן:
ת גאוגרפיות שפועלות באזור ולא מינוי למשהו מטפלות כרגע הן ועדודות שמוטות. הוע

התכנון והועדה אמורה  ספציפי. ממנים ועדה מקצועית של עובדי משרד הפנים ומנהל
למשל במקרה אליכין היא בודקת שהיא תתחבר לחדרה/שתתחבר  להסתכל באופן רחב

אית היא תקבל הכנסות גם לעמק חפר/שהיא תהיה עצמאית. ברור שאם היא תהיה עצמ
אני כן יודע להגיד שזה לא משנה מה היא  מהעמק. להגיד לך כמה אני לא יודע.מחדרה וגם 

כי רשות בגודל הזה לא יכולה לעמוד  שנשענת על המדינהתקבל היא תמיד תהיה רשות 
 המנגנון הסטטוטורי.בכוחות עצמה אפילו אם היא נצמדת לרשות שלידה רק כדי להחזיק את 

כשיקראו לנו לועדה הגאוגרפית ישקלו את השיקולים השונים ונביא את זה כמובן לדיונים 
כאן. לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. אם אתה שואל אותי, ברור שרשות בגודל הזה לא יכולה 

אחוז  11אנחנו הסכמנו לתת לאליכין אנחנו ערים לזה ומתגלגלים בזה כל הזמן. לחיות לבד. 
ד הפנים משר כמה שנים אח"כ הוא הפך להיות מנכ"לשנים.  6-7היה לפני זה  ,מההכנסות

הוק אלא מיועדת -ובינתיים ביטלו את הועדה הזאת והקימו ועדה גאוגרפית שהיא לא אד
 לטפל בכל אזור המרכז.

 
 חייקין: כרגע הם מקבלים משהו?עמוס 

 
 לא.רני אידן: 

מאחר והם ביקשו לצאת לעמק טוענים שכרגע מתחילים מההתחלה ונלחמים על הכל. אנחנו 
 חפר שיתחברו לחדרה.

 
 : הועדה הגאוגרפית התחילה?סיבק חזקי

 
 .: היום היתה הישיבה הראשונהדוד מנשה

 
 : אפשר להניע את משולש ברעם?סיבק חזקי

 
 על פניו כן.  רינת זונשיין:

 
 : הערה טובה. רינת אומרת שיש את החומר נניע בישיבה הקרובה.אידן רני
 

 .34אישור פרוטוקול מליאה מס'  .2
מעבר להעברות שביקשו חזקי  34לפרוטוקול מליאה מס'  : האם יש הערותזונשיין רינת
 ? וסתיו

 
 החלטה: 

 מאושר. 34פרוטוקול מליאה מס' 
 

 מבקשים את אישורכם לתוספת לסדר היום: : זונשיין רינת
 מינוי מנהלת רכש למועצה.

 
 החלטה:

 את התוספת לסדר היום.מליאת המועצה מאשרת 
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 מינוי מנהלת רכש
תושבת בת חפר.  התקיים הליך בחירה ונבחרה סיגלית שדה, מנהלת רכש,רינת זונשיין: 

ם בו עברה תהליך מיון ומכרז שיושביסיגלית גייסנו אדם עם ניסיון רב שעונה לקריטריונים. 
נציג משרד הפנים, צוות שלנו וגורמים נוספים ותקים את מחלקת הרכש במועצה. בשנה 

 ותהווה בכך תשתית טובה.האחרונה עשינו הסדרות רבות ואני מקווה שזה ימשך 
 : היה גידול ברכש?וייס סתיו

 : זה משרת חובה. לא משנה גודל הרשות.אידן רני
 

 משנה מה ההיקף? משרה מלאה? לא פליישר קרוב: גלדיס
 : כן. זונשיין רינת

 
 : זה כל נושא הרכש וההתקשרויות.דוד מנשה

 
 גם ביטוחים ותביעות. לתפקיד הוספנו זונשיין: רינת

התקשרויות עם  כמו גםנושא של טיפול בהליכי רכש והתקשרויות כל קניינות.  תפקיד זה לא
יים לועדת רכש מתכנסים כל שבועאנחנו  היום זה מחייב הליכים תחרותיים.שיועצים, 

פעולות. לשאלתכם, הכפיפות היא לאגף  500-והתקשרויות במסגרתה נדונו למעלה מ
 תפעול, שם תפעל מחלקת רכש. 

 
 החלטה: 

שרת את מינוי סיגלית שדה בהמשך למסמכים שהוצגו ולשמיעת הדברים מליאת המועצה מא
 של המועצה. ואספקה רכשכמנהלת 

 
 .2018לשנת הצעת צו המיסים  .3

 רני אידן מציג שקף ובו החלטות מועדה להגדלת שירותים שונים.
ית השכר במגזר הציבורי ועלית יוקר המחייה. יוקר המחייה לא יעלהשינוי נובע מרני אידן: 

ויש לנו מעותית. כל עובדי הקבלן והסייעות, עלה אבל השכר עלה ואפילו עלה בצורה מש
סוף קיבלה החלטה נכונה והוגנת לתת להם שכר קצת  המדינה סוף ,הרבה עובדים כאלה

ם בשנה חודשי 12תר סביר וגם להעסיק אותם יותר סביר. לא מספיק לדעתי אבל קצת יו
בשביל ביטחון תעסוקתי ולשלם את כל הפנסיה והחופשה ויתר הזכויות וזה מיקר את עלות 

ת כך בשנה האחרונה במסגר .השכר של המועצה. בנוסף, אנחנו נותנים שירותים לתושבים
זה כרגע מעט כסף כי אשל ל מחלקת הכוון לחבר הותיק. לשמחתינו אישרנו הקמה ש

דשות בחינוך,  מפעילים רובוטיקה לגיל הולכים לעשות התחאנו משתתפים בעלות התפעול. 
מפעילים נדרשנו להגדיל את התקציב לבתי הספר אני עוד לא יודע אם זה סכום סופי. הרך, 

דד דיבר עליה למניעת התנהגות מסוכנת של בני נוער. המדינה החליטה שמחיר תכנית שאל
הצהרונים ירד משמעותית עוד אין נתונים סופיים אבל זה ירד בטוח למי שיתן את הדבר הכי 

וזה יפגע  ש"ל 1,100אנחנו גובים היום ₪.  935בסיסי. ומי שיתן תוספות יוכל לגבות עד 
ביקשנו ממרכז השלטון המקומי שיתן לנו אומדן מה הולך  ₪.מיליון  1-בקופת המועצה בכ

 ילדים בצהרון. 30-לקרות גם הם לא יודעים מה הולך לקרות. ההורים מתנגדים ל
פיקוח בחופי הים. בבית דוד, נאלצים לעלות את ₪, אלף  200משתתפים במנויים בסביבות 

בית דוד יהיה מלווה התמיכה בעקבות כך שהגיע דרישה של משרד הרווחה שכל הסעה של 
ישראלי. הם הציגו תחשיב וביקשתי מענבל שתבדוק אותו והבקשה שלהם בהחלט ריאלית. 

מה שאנחנו יודעים שמחכה לנו במסגרת ₪. מיליון  6.5התוספות שאנו נדרשים זה בערך 
 ₪. מיליון  6.2ההכנסות במידה ונאשר את עדכון המיסים זה 
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 1,000ם? לדעתי אצלנו זה : השוו לצהרונים הפרטייסיבק חזקי

 
 רני: אני לא יודע ולא יודע מה הם נותנים ולכן לא יכול להשוות.

נו מתיישרים לפי זה. לשאלתך אם עד היום הנושא היה רשות היום מדובר בחקיקה ואנח
אנחנו כבר נערכים להקמת עוד צהרונים וכנראה צהרונים מאוד קטנים שעד כה סתיו, 
 אותם עם אחרים. ר אותם או לאחדדנו אותם נאלץ לסגוסיבס

 
: אולי יסגרו צהרונים פרטיים בגלל פער המחירים וירשמו יותר במועצה והסבסוד כהן עפר

 יגדל.
 
 

 מאשר בניה של בתים חדשים. 3: על כל מטר זה פי וייס סתיו
 

 : בצו המיסים יש איזשהם סעיפים חדשים שלא היו בשנה חדשה?כהן עפר
 

 . 2.18: לא. רק עדכון של דוד מנשה
 לגבי הביוב. וציא דף לחבר כי יש הרבה אי הבנה: אפשר להכהן אבנר

 : בוא נחכה להנחיה החדשה.אידן רני
 

 : יש אפשרות לייקר את המ"ר קרקע לשדה תעופה?פליישר קרוב גלדיס
 

 יגידו שאנחנו רוצים את זה בשביל השדה₪.   60למטר זה  דוד: לדעתי המקסימום מנשה
 ה כאן יהיה לנו מספיק זמן להעלות. נו לא. אם יוחלט חלילה שהשדה תעופתעופה. ואנח

 
 ?: איזה היטלים גובים מבית יעריסיבק חזקי

 
בעיריות ולא בנושא : בית יערי נחשב נכס לא ראוי לצערנו משרד הפנים תיקן דוד מנשה

תוח הגענו איתם היטלי פיעדכנו את זה. דרשנו מהם במועצות. מרכז המועצות מטפל בזה שי
 ובהמשך נחייב אותם בגין המבנים.₪ מיליון  4-להסדר שישלמו כ

 
 : הגבייה תהיה מרגע תיקון החוק?סיבק חזקי

 
 : כן.דוד מנשה

 
 החלטה:

בהמשך למסמכים שהוצגו ולדיון שהתקיים מוחלט לאשר את צו המיסים והמכסות של 
 . 2.18%ור של , הכולל עדכון ארנונה בשיע2018המועצה לשנת 

 
 בית ספר יובלים. –מורשי חתימה בחשבון הבנק  –בקשה לשינויים/עדכונים  .4

 
 למכתב הפנייה שלו שנכלל בחומר שנשלח. את הנושא ומפנה ומסביר  מציג דוד מנשה

 
 החלטה:
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התחימה בחשבון ההורים בבנק הפועלים סניף  ביחס למורשיכי  מליאת המועצה מאשרת
יובלים, אלון אשכרי  הספרבמקום גזבר ועד ההורים הקודם בבית  666564מס' חשבון  675

ה. בשאר מורשי מחליף כמורשה חתימ 28675809יבוא הגזבר החדש אורי ישראלי ת.ז 
כל מסמכי מורי החתימה מוסמכים לחתום על  לא יחול שינוי.ובתנאי החתימות החתימה 

 הבנק הנדרשים לשם אישור השינוי הנ"ל. 
 

 תב"רים.  .5
 מציג את התב"רים בהתאם לטבלה המצ"ב. דוד מנשה 

 
 החלטה:

 התב"רים מאושרים.
 

  רני אידן
 ראש המועצה

 רינת זונשיין
 המועצה מנכ"ל

 
 –החלטות 

 

 החלטה נושא

 מאושר. 34פרוטוקול מליאה מס'  34מליאה מס' אישור פרוטוקול 

בהמשך למסמכים שהוצגו ולדיון שהתקיים מוחלט  2018הצעת צו המיסים לשנת 
לאשר את צו המיסים והמכסות של המועצה לשנת 

 . 2.18%, הכולל עדכון ארנונה בשיעור של 2018

 –בקשה לשינויים/עדכונים 
 –מורשי חתימה בחשבון הבנק 

 בית ספר יובלים.

מליאת המועצה מאשרת כי ביחס למורשי 
התחימה בחשבון ההורים בבנק הפועלים סניף 

במקום גזבר ועד  666564מס' חשבון  675
ההורים הקודם בבית הספר יובלים, אלון אשכרי 

 28675809יבוא הגזבר החדש אורי ישראלי ת.ז 
כמורשה חתימ מחליףה. בשאר מורשי החתימה 

תימות לא יחול שינוי. מורי החתימה ובתנאי הח
מוסמכים לחתום על כל מסמכי הבנק הנדרשים 

 לשם אישור השינוי הנ"ל.

 התב"רים מאושרים. תב"רים

בהמשך למסמכים שהוצגו ולשמיעת הדברים  מינוי מנהלת רכש ואספקה
מליאת המועצה מאשרת את מינוי סיגלית שדה 

 כמנהלת רכש ואספקה של המועצה.

 
 



 מספר 27/6/17מליאה מיום 

 שינוי בתקציב הבלתי רגיל
 

מס'  מס'סידורי
 תב"ר

סה"כ תקציב   שם הפרוייקט
 מבוקש 

סה"כ תקציב  
 קודם 

   תוספת  
 מקורות מימון

פירוט מקורות 
 מימון 

פירוט   ₪  -סכום  
תשלומים)שם 

 סעיף( 

 ₪   -סכום  

  70,000 רכישת ציוד    70,000 משרד החינוך        70,000 רכישת מבנה יביל בי"ס יובלים    889  1

סיוע ושידרוג מבנה ציבור    585  2
 בישובים 

30,100,000    
27,100,000  

  
3,000,000  

  3,000,000 עב' קבלניות    3,000,000 קרנות הרשות  

    3,081,000  4,081,000 סקר מדידות ארנונה בישובים    595  3
1,000,000  

  1,000,000 עב' קבלניות    1,000,000 קרנות הרשות  

  400,000 רכישת ציוד    400,000 קרנות הרשות    400,000  1,295,000  1,695,000 יישום הרפורמה בתכנון ובבניה    676  4

 
  דברי הסבר

 רכישת מבנה יביל בי"ס יובלים במימון משרד החינוך -889תבר  .1

 מקרנות הרשות-מבנה ציבור בישובי  סיוע ושידרוג-585תבר .2

 מקרנות הרשות-סקר מדידות ארנונה בישובים-595תבר  .3

 מקרנות הרשות-יישום הרפורמה בתכנון ובבניה-676-תבר .4


