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 ., מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל35% - 25%אישור מנעד שכר למנהלת לשכת מנכ"ל המועצה, בגובה של  .10

, 2017 -התשע"ז עדכון תעריף היטל שמירה בישוב בת חפר, עדכון חוק עזר לעמק חפר )שירותי שמירה(,  .11

 .מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה

 .תב"רים .12

 עדכון מבנה ארגוני אגף החינוך, מציג: רני אידן, ראש המועצה.  .13

 

 , רני אידן:דיווחי ראש המועצה .1

בבית  אנו נכחנו בהלווייתו ובניחום האבלים. נפטר עקב מחלת הסרטן ,סייר השדות הוותיק ,ל"מנשה חדד ז .א

 יהי זכרו ברוך. -בצער המשפחה כולנו משתתפים. המשפחה

 (הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור) בותמ"לנכחנו , 26.03.2018תאריך ה  .ב

 .מאוד מאוכזביםהפגישה יצאנו מולצערי  חבצלת העלנו בותמ"ל את סוגיית ישוב ירושלים.שנערכה ב

הישובים: שושנת  3תוספת יחידות ל כולל שדרשנו  דיורההיו לנו סיכומים מתקדמים לגבי מס' יחידות 

 .אך אין כרגע התקדמות בנושא וצוקי ים השרון העמקים, חבצלת

חזרנו שאנו לא יכולים לקבל בשום פנים ואופן ולצערי פתרון  הציגו בפנינוחברי הועדה  לגבי נושא הכבישים

מחלף בין גבעת הקמת הנו לא יכולים להסכים לא משא ומתן.ה חזרה לשולחן המאבק במקום לשולחן

 .חן לבין אביחיל תב -שפירא

 : מסיימים את תפקידםהבמקום אלו  שני מנהלי אגפיםאנו גייסנו לאחרונה  .ג

תודה מהנדס המועצה הנוכחי, אריק מלכה, ל ומרזדמנות לההבאגף ההנדסה אויש מהנדס מועצה חדש וזו 

מהנדס המועצה החדש בתחילת  ידלתפק עתיד להיכנסשאברמוביץ  ובהצלחה לארמין שנים של עשייה

 וכרגע נמצא בשלבי חפיפה מקצועיים. 2018חודש אפריל 

 וה"אני מאמין" שלו. תוכנית העבודה שלו, את להציג את עצמו זמן את ארמין למליאת המועצה ע"מאנו נ

כרמית  , את חינה תחליףמסיימת את תפקידה ויוצאת לפנסיה קורן חינהעדכון נוסף, מנהלת אגף החינוך 

החל באופן רשמי תיכנס לתפקיד ברגמן סמוראי שכיום הינה מנהלת תחום ההתחדשות בחינוך. כרמית 

 .01.05.2018 -מה

מנכ"ל המועצה, אגף אני רוצה להודות ל. בימים אלו אנו מפעילים את קייטנת "בתי הספר של החגים" .ד

והובילו  להצלחת התוכנית מגדרםשיצאו , מחלקת התחבורה ולאגף הביטחון מרכז הקהילתי, החינוךה

 בהצלחה רבה. ובימים אלת מופעלותה בסדר מופתי ומקצועי וברצוני לעדכן כי התוכנית א

זאת החלטנו שיישום התוכנית למרות במהלך התוכנית הבנו כי מדובר על תהליך שיכול לגרום לגרעון אך 

 החלטנו להיכנס לפרויקט זה.ולכן השוטפת שיוכלו להמשיך בשגרת החיים ע"מ להורים הצעירים  חשובה

 פר ילד.₪  26 עלות שלבבתוכנית  המדינה תשתתףש הרבה התבשרנו בכךלשמחתי 

 לגבי נושא ההסעות, ההחלטה הייתה הלוך ושוב עד שהוחלט כי יהיו הסעות.

שתוכנית בשן בעין או  את התוכניתנדע להגיד אם צלחנו לאחר שנבצע את סיכום התוכנית עם כלל פרטיה 

שהיינו חייבים לקחת בו חלק  פרויקט מאוד חשוב וגם אם כך הדבר זה. אך ה הרבה כסף למועצהתעלזו 

 .חנוכהובחופשת ה יהיה בחופש הגדולגם וכך 
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 תלמידי 900 -וכ גני הילדיםנרשמים ב 1,200  -לתוכנית, כ של הילדים שנרשמו המספר הרבאנו הופתענו מ

 הוכיח עד כמה הפרויקט הזה חשוב ונדרש שנרשמו ילדים  2,100ר העצום של המספג'. -בכיתות א' ספר תבי

 ההורים. "יע

 יותר זמן לרשויות להוציא פרויקט כזה יש לתת מעונייניםבקשה אחת לי לכבוד השרים, במידה ואתם 

 לטובת היערכות.

ה תנעששחדשות הופתענו מאוד מקצב ההתו ללפני שבועיים ביקרנו בבית ספר אביחי -התחדשות בחינוך .ה

גם למורים  את התהליכים המתקיימים הנחיל בצורה יותר עמוקהלהתחיל ל -שם והטלתי עליהם משימה

 התחדשות.פעיל בנושא ה לא משתתפים באופןשעדיין  אחריםה

בתי צוותי חינוך מ 70-80 משתתפים . בפורום זהבאותה מסגרת אנו עורכים כל חודש פורום ההתחדשות

 והורים. מורים, מנהלת בית הספרכגון  היסודיים הספר

 .של המשתתפים בפורום ואת העניין שהם מביעים בו בכל פעם מחדש אני שמח לראות את ההתמדה

הנושא מוצג לפורומים ולאחר כל תום  ,נושא חדשעלה משנערכים הצוות החינוכי בכל אחד מהמפגשים 

ורלוונטי מבחינתו להמשך  האם זה מעניין אותו הצגה כל בי"ס עם הפורום המצומצם שלו מייצר דיון ובוחן

 התקדמות.

הפיילוט מקבל  נכון לרגע זה . ם גם כמה פיילוטים בגני הילדים בנושא ההתחדשותמבצעיאנחנו כמו כן, 

 עם משרד החינוך אנחנו מעמיקים את הפעילות הזו. פעולה ראות איך בשיתוףבחון ולל תגובות חיוביות. יש

ישנה אלמנה ששמה גילה כהן  בימים האחרונים. במשהו מצער שמלווה אותנו אני רוצה לשתף אתכם .ו

שנהרג במלחמת יום  המנוח אנו לא מנציחים בצורה מספיק מכובדת את בעלה האישית שלתחושתה

 אש"ח. 800שנשלם לה ע"מ דרישה כספית בבאה אלינו הכיפורים. בהתאם לכך גילה 

 פרטי עבור מימוש  משפחהטובת הליר העברת כספי תרומה חוקי המגד שאין הסדרגילה אמרתי לכמובן ש

 .(למרות שנציגים של משפחתך תרמו להנצחה)

 בבקשה לסיוע כלכלי. אש"ח 300 לה דרישה שנשלםנוכי בהיא נפגשה עם רינת ואלאחר מכן  .ז

המועצה לעו"ד  יועמ"שבדיון בין  תנמצא הסוגיהכדי לעורר מודעות, כרגע  בנושא אני משתף אתכם

 בהתאם. ככל שיהיו התפתחויות אני יעדכןו המשפחה

אנו מתאמצים לבצע הליך מקצועי של גישור בתוך בית הספר בקרב ההורים. אנחנו ומשרד  -בי"ס קדם

 .מלא בית הספר לא מעט כוח מקצועי בכדי לנסות להחזיר את בית הספר לתפקודאיישנו בהחינוך 

 את ציבור ההורים הכולל. עתיד לפגושמחר אני ו צורה קלה, זה לא הולך באני לא אתכחש

בצע שינוי יש לנו נכונות ומוטיבציה ל מצד שניאך אין ספק שאנחנו נמצאים בהליך לא פשוט מצד אחד, 

שנה הבאה לא מבחינת התרבות הבית ספרית בתקווה שדרסטי בבית הספר גם מבחינת ההנהגה שלו וגם 

למרות שרצינו לחולל אותה  עתידית בקרוב לרגע זה אני לא רואה מהפכהנכון . תהיה דומה לשנה הזאת

 נושא זה מסדר היום השוטף.בכל אופן אנו לא מניחים ל במידי.

גישור קהילתי ואנו החלטנו להרחיב את המסגרת הזו ל בכל הנוגעמסגרת מאוד רחבה במועצה קיימת  .ח

 אני בטוח שזאת תהיה הצלחה., ולפתוח שלוחה בתוך בת חפר

פורום ראשי ישובים וחברי מליאה, מבחינתי זו הייתה התקיים אירוע שבו נכחו  18.03.2018 -תאריך הב .ט

 ברכות ותודה.שמתבצעת בשוטף ועל כך הצדעה לעבודה הרבה 
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לא  עדייןוח המאבק נגד שדה התעופה. לצערי הנושא התקיימה צעדת עמק חפר בר 09.03.2018 -בתאריך ה .י

 חדרה מזרח. מיקום ובר עלכרגע מדו הוכרע עד הסוף

מפזרים את ". אנחנו לא יאבק בכל הכוחנו ממשיכים להבנושא א תסופי התקבלה החלטה כל עוד לא

שאפשר להקים  עלה על מוחו את המחשבהפשרות שמישהו יאהכוחות" ואנו ממשיכים לפעול בנושא נגד ה

 שדה תעופה. בתחומי המועצה

 על יד קיבוץ מעברותהממוקם תקיים מרוץ עמק חפר בפארק איטליה עתיד לה 13.04.2018-תאריך הב .יא

 מזומנים. הנכםו

 עלה בדוח הביקורת נושא החיובי האישי של ענת שרעבי שהייתהבישיבת המליאה הקודמת  .יב

 ו"ר הועד המקומי של אלישיב.י

 רועי מרגלית ואלדד שלם נפגשו עם ענת שרעבי ע"מ להסביר לה את הסיטואציה שנוצרה.

 לאור המצב הקיים החליטה ענת שרעבי לבצע השבה ולהחזיר את הכסף לקופת הועד המקומי.

לתשלום  בעקבות כך, הוצאתי פעם נוספת מכתב לשר הפנים ובו נאמר שהגיע הזמן לחולל שינוי בכל הנוגע

אנשים בתפקידים אלו  עבור ראשי הוועדים המקומיים ובוודאי בוועדים הגדולים, בעיקר אם אנחנו רוצים

להם הוצאות נסיעה והוצאות נלוות  טובים ואיכותיים. צריך למצוא את הדרך לפצות אותם ובוודאי להשיב

 אחרות שהוצאו בשביל הפעילויות שלהם כראשי ועדים.

ונפנה  ברגע שתתבצע ההשבה, אני רואה את העניין כסגור ולאחר שנקבל אסמכתא בנושא אנו ניידע

 ורת בפניה מתאימה.למבקרת המועצה ולוועדת הביק

 רועי מרגלית: כמו שרני אמר ענת משיבה את הכסף תחת מחאה. אני רוצה ברשותכם להקריא את

 : על בסיס תחושה של חברי מליאה רבים לא נכון להכליל מקרה כזה של יו"ר ועד מקומי2סעיף 

מחברי  שייאספושפעל בהתנדבות וללא לאות למען יישובו. בנכונות של מליאת המועצה ייאספו כספים 

 מליאה שיעזרו לענת להתמודד עם הקושי הכספי שנוצר בעת השבת הכסף.

המליאה הקודמת  במהלך הפגישה הבהרתי כי על בסיס בדיקה שערכתי הרי שבשונה מרושם שנוצר בישיבת

 ומדברים שנכתבו בדו"ח הביקורת.

ובסכומים  המקומי כנגד קבלותהחזרי ההוצאות ששולמו לענת נעשו לאור החלטות מסודרות של הוועד 

 לחודש כמובן. באישור, בידיעה ובמעשה של גורמים במועצה. ש"ח 350משתנים של עד 

 פנו אלי כמה חברי מליאה המבקשים לסייע לענת שרעבי בנושא תשלום ההשבה.

 ש"ח.  8,400מי שמעוניין לסייע ולתרום מוזמן לפנות אלי באופן אישי, מדובר על סדר גודל של כ 

 סתיו וייס: ענת אמרה שהיו קבלות כמו שרועי אמר שנמצאו אצל גרישה וזה דבר שמבחינתי הוא

 מעבר לעיסוק בענת.

זה דבר שמבחינתי הוא חמור מאוד שמציגים לנו דבר אחד ואנו לא אנשי מקצוע ואנו לא מסתכלים 

 בחשבוניות ואנחנו מסתמכים על מה שאומרים לנו.

 היועמ"ש והוא מקבל את החלטתו בהתאם לאותו הנוסח שהוצג לו כמובן שמהמידע הזה ניזון גם

 ואנו בסופו של דבר מבינים שזה לא המידע שנמסר לנו ושעליו אנחנו מסתמכים.

 זהו לא העניין הכספי, זהו העיקרון. יש פה פער בעובדות שזהו נושא שצריך לבדוק בדו"ח ביקורת.

 ב מבקש להחזיר את הכסף. אני לא דיברתי עםבשונה מהישיבה האחרונה בה נאמר כי ועד אלישי



 
הה צ ע ו תה מ י ר ו ז קע א רח מ   פ

  09- 8989292פקס. 09- 8981666טל.  40250מיקוד  ןליד מדרשת רופי

 

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

 

 הוועד אך נמסר לי שלא כך הדבר.

 יעקב שני: זה פשוט לא נכון.

 לאיא שגם בישיבה האחרונה אמרו לנו סתיו וייס: יעקב, יכול להיות שזה לא נכון אבל הבעיה ה

 ובסוף ראינו אחרת ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד בטוחים בעובדות עכשיו. נכון

שהחשבוניות ממש לא תואם את המציאות ועל כך  ר עדית נס ויסמן: מה שאתה אומר בצורה נחרצת”ד

 גם עכשיו יש גבול. נמצאו בהנהלת החשבונות. לכל מסע ההכפשות שהתחיל לפני שנתיים וחצי וממשיך

 מה שנאמר לך לא נכון ולא מדויק, החשבוניות נבדקו. יש חשבוניות על בסיס קבוע ובהם מצוין

 תדלוק אחד במהלך החודש והכול מגובה בייעוץ משפטי.

 ש"ח אך זה 053לגבי המידע בו נאמר שהיו חשבוניות, גם אני יכולה להביא חשבוניות קבועות של 

 לא אומר כלום.

 נאמר לענת שרעבי בצורה מפורשת ע"י היועץ המשפטי וע"י מנכ"ל המועצה שאם היא היתה

 היא רק הייתה צריכה לתת את הפירוט המבוקש ממנה.מעוניינת לקבל החזר כזה או אחר 

 היא התבקשה מספר פעמים לאורך שנתיים להעביר את הנתונים האלה והיא סירבה, הסירוב

 שלה נבע מכך שאין לה את הנתונים הדרושים.

 סתיו וייס: אלדד ורועי נפגשו עם ענת. אלדד שלח את המזכירה שלו לגרישה לבדוק אם יש

 אמרה שהחשבוניות נמצאו.חשבוניות והיא 

 גלדיס פליישר:  יש דוח נסיעות, היא לא הגישה.

 רני אידן:  לאחר דיונים רבים שנעשו בעניין ולאחר ששני נציגי המליאה שוחחו עם ענת וסיכמו

 איתה את הדברים, אנחנו סיימנו בכך את הדיון.

 המוסמכים והם יעשו אתיש גם אפשרות אחרת שאני ממש לא מציע אותה והיא שניגש לגורמים 

 הבדיקות שצריך.

 אני חושב שהמוצא שרועי ואלדד עשו הוא מוצא עם כאב לב גדול אבל הוא מוצא מקובל ונכון.

 ר עדית נס ויסמן:  אחרי כל השמועות ששמעתם מהוועד המקומי, בניגוד אליכם, אני שוחחתי ”ד

 פעלים עלינו לחצים בלתיעם הועד המקומי בשבוע שעבר. הועד המקומי אמר דבר אחד: מו

 אפשריים ובלתי נסבלים ע"י גורמים כאלה ואחרים שענת שרעבי שולחת על מנת שנוותר על

 הכסף . אין לנו שום כוונה לוותר על כסף ציבורי כמו שלאף אחד מכם אין את הסמכות לוותר על

 הכסף הזה יש חוק.

ייבת להצביע על דוח ביקורת הכולל מספר תה שאלה עקרונית בדיון שעבר האם המליאה חיסיבק: הי חזקי

  . להבא זאתגם לבחון ויש  נושאים כמקשה אחת או לא? אני חושב שזה צריך לבוא לידי ביטוי בפרוטוקול

לא מסכים עם נושא אחד וכן  האני חושב שההצבעה כמקשה אחת חוטאת לנושאים עצמם כי אם את

לא מסכים לו. זאת שאלה שצריך לבחון אותה מסכים עם חמישה אתה לא חייב להצביע לנושא שאתה 

 כלפי העתיד.

 שרעבי. ענת נושא שלבו להסכמה נעשהג ובדהאני מקבל את הע
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החלטת מבקר המדינה בנוגע לחריגה בהוצאות ששולמו את הלכתי ובדקתי אני  ברצוני להעיר הערה,

כלומר . אש"ח בשנה 30הוא דיבר על תשלום שנתי של מעל ושקרה באחת מהרשויות בצפון אחר במקרה 

 .12מישהו תפר לעצמו משכורת חודשית נאה, זה לא דומה למה שכתוב בסעיף 

 רני אידן: עו"ד חזקי, אתה מטעה עכשיו את הציבור.

 בנוהל חיוב אישי. 12טוביה מסורי: אני אשלח מכתב ואני אצטט את סעיף 

 התנגדות?רני אידן: האם יש שאלות/ 

 מתי יהיה פתרון? נובע מהובלת השפכים? זה אולי .יתושיםעליה בכמות ה נהויש הקיץ התחילדורון גיא: 

אני ו אחרי החג למיגור התופעה קבלן אמור להתחיל בעבודותהבשלבי סיכום סופיים,  הנושאמן: יהי אלון

 פתר.ימשער שהנושא י

 , מה לגבי השנה?מנויפליישר: לגבי חוף הים, שנה שעברה אושר  גלדיס

 כמו בשנה שעברה. בדיוק אושר במסגרת התקציב המנוירני אידן: 

היה ראוי לכל שבח , זה אמ"ץשפקד את  טפוןירק רוצה לציין את תגובת המועצה לשרני, אני דורון נשרי: 

 והערכה.

 : תודה רבה.אידן רני

 

 .41אישור פרוטוקול מליאה מספר . 2

 הערות לפרוטוקול?יש רינת זונשיין: האם 

במקום גיא  נרשם גיל ויצלבסקיששמי יתוקן בפרוטוקול המליאה האחרון. בטעות גיא ויצלבסקי: אשמח 

 ויצלבסקי.

 יתוקן. רינת זונשיין:

 

 .41 החלטה: מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס'

 

ולנסי, סגן מהנדס בוועדה המקומית ,מציגים: אריק מלכה, מהנדס המועצה וישי  2017סיכום שנת . 3

 הוועדה המקומית.

אריק מלכה: בשנתיים האחרונות התחלנו להציג דוח סטאטוס עבודה על הפעילות שנעשתה באגף ההנדסה 

כולל פעילויות שנערכו בשנת  2017ם את שנת הפעילות בפניכהועדה המקומית. היום אנו רוצים להציג -

 .2018לשנת ויעדים  2016

 

 מציגים מצגת. ולנסי, סגן מהנדס הוועדה המקומיתמהנדס המועצה וישי ***

 

 .אינג' ארמין אברמוביץ, מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל –אישור מינוי ותנאי העסקת מהנדס מועצה . 4

ועתיד לפרוש מתפקידו בתחילת  16.12.2015 -רני אידן: מר אריק מלכה מכהן כמהנדס המועצה מתאריך ה

 .04/2018חודש 
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, רשות מקומית צריכה למנות מהנדס 1991-המקומיות )מהנדס רשות מקומית(, תשנ"א ע"פ חוק הרשויות

 שיהיה עובד המועצה.

המועצה פרסמה מכרז חיצוני לבחירתו של מהנדס המועצה. למכרז ניגשו מועמדים רבים וביניהם אינג' 

 ארמין אברמוביץ.

אברמוביץ כמהנדס המועצה, לאור יכולותיו וניסיונו  ועדת המכרזים החליטה פה אחד לבחור באינג' ארמין

 הרב והמרשים בתחומי הנדסה שונים ויכולות הניהול. 

משכר בכירים דרגה  85%-ויועסק בחוזה העסקה אישי ב 08.04.2018-ארמין עתיד להתחיל את תפקידו ב

 ויאושר בהמשך ע"י משרד הפנים. 5

אישי, מליאת המועצה צריכה לאשר את העסקתו של  טרם קבלת אישור משרד הפנים על ההעסקה בחוזה

 אינג' ארמין אברמוביץ כמהנדס המועצה בחוזה אישי ותנאי העסקתו.

 שכרו. לגביכמליאה  מכן, ארמין יצא מהאולם ואנו נדון אני אבקש מארמין להציג את עצמו ולאחר

לשלושה ילדים, אני בעל תואר שמי ארמין אברמוביץ, מתגורר בזיכרון יעקב, נשוי ואב  ארמין אברמוביץ:

 ראשון כמהנדס בניין ובעל תואר שני בתכנון ערים ואזורים.

רב שנותיי בצבא הקבע ביצעתי את שירותי כקצין בחיל הים בשורה של תפקידים כגון: רמ"ד מערכות, 

 רמ"ד תכנון ורע"ן תשתיות.

ה אטומית ושם אני עתיד לסיים במקביל לתפקידים שביצעתי בחיל הים סופחתי ע"י צה"ל לוועדה לאנרגי

 שנות שירות. 5את תפקידי לאחר 

 השנים בצבא הקבע היו מאוד מאתגרות, הובלתי פרויקטים מאוד מורכבים וייחודים מבחינה הנדסית.

 אני שמח להיות פה היום, אני חושב שאני נכנס לתפקיד מאוד מעניין ומקווה לצלוח אותו כראוי.

שי ההנדסי ולעבור לתחום תכנון הערים ואזורים, תחום אותו למדתי ואני החלטתי לשנות את המסלול האי

 מקווה שתצלח דרכינו ונעבוד בשת"פ מלא.

 

 ***ארמין אברמוביץ יוצא מהאולם.

 

אברמוביץ כמהנדס המועצה, תפקיד סטטוטורי,  רינת זונשיין: אני מבקשת לאשר את תנאי שכרו של ארמין

 משכר בכירים/ שכר  מנכ"ל. 95%-85%מנעד של 

 היבטים: 3אני מבקשת לאשר 

 משכר בכירים. 95%-85%משמע  -המנעד .א

 דרגת המינימום לשכר התפקיד.-משכר בכירים 85% .ב

ויש אפשרות  אש"ח מהשכר שיקבל במועצה 10 -ארמין מגיע משכר הגבוה כמעט ב -משכר בכירים 90% .ג

 במקרים מסוימים, במתן אישור ממשרד הפנים לאשר שכר בדרגה תחילית גבוהה מדרגת המינימום.

 גלדיס פליישר: אנחנו מאשרים את התקן כמליאת המועצה או כמליאת ועדה מקומית?

 רינת זונשיין: כמליאת המועצה.

אינו מטעני עד עכשיו אישרנו בעלי  גלדיס פליישר: ראשית ניכר כי ארמין עושה רושם מצוין. אם זכרוני

 תפקידים כ"ממלא מקום" והיום אנו מאשרים כבר את הנכנס לתפקיד הקבוע, מדוע?



 
הה צ ע ו תה מ י ר ו ז קע א רח מ   פ

  09- 8989292פקס. 09- 8981666טל.  40250מיקוד  ןליד מדרשת רופי

 

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

 

 רני אידן: זה קרה בעבר רק בגלל שלא התבצע מכרז, ארמין נבחר במכרז.

משכר בכירים, תראו שאכן אתם  85%סתיו וייס: מדוע שלא תבחנו את האופציה להתחיל בשכר של 

 שכר בכירים? 90% -ם מעבודת המהנדס ואז תעלו את שכרו למרוצי

אש"ח ומאוד מקובל כי ברגע  40 -רני אידן: משום שארמין מגיע ממשרה ממשלתית עם משכורת של כ

שעובד מגיע מרמת שכר כזו לבקש עבורו דרגת שכר אחת יותר. זה נתון לאישור משרד הפנים במקביל 

 להמלצתנו.

 מר מבחינת השכר הברוטו?גלדיס פליישר: מה זה או

משכר הבכירים, משמע  85%אש"ח ברוטו, ארמין יקבל  32 -רינת זונשיין: שכר בכירים עומד היום על כ

 דמי כלכלה.₪  800אש"ח+  27 -שכר ברוטו של כ

 חיזק סיבק: האם ישנו שוני מהשכר שהמהנדס הנוכחי, אריק מלכה, מקבל כיום?

 משכר בכירים. 85%היום  רינת זונשיין: המהנדס הנוכחי מקבל

 ינת זונשיין: האם יש שאלות/ התנגדות?ר

 

נוי ואת תנאי השכר של מהנדס המועצה, ארמין אברמוביץ, יהחלטה: מליאת המועצה מאשרת את המ

 08.04.2018משכר בכירים. תחילת העסקה ביום ה  95%-85%במנעד )טווח( של   029084886ת.ז 

 משכר בכירים. 85%המליאה מאשרת את שכרו של מהנדס המועצה ארמין אברמוביץ לפי 

( למהנדס אברמוביץ, המליאה 90%שמשרד הפנים יאשר כעת שיעור גבוה יותר משכר בכירים )ככל 

 משכר בכירים. 90%מאשרת את שכרו לפי 

 

 

 .ציג: רני אידן, ראש המועצה, מ2018 –תשע"ח ( אגרת פינוי פסולת עודפת)חקיקת חוק עזר לעמק חפר  .5

 במליאה הקודמת לא הספקנו לדון בנושא זה.

 , ביצענו בחוק שמוצג לפניכם תיקון אחד לעומת החומר שנשלחבמליאה הקודמת ערה של עופרהבעקבות ה

 שאנו לא מתעסקים עם עסקים קטנים. מדבר על כךהתיקון , במליאה הקודמת אליכם

ו לא מחייבים נליטר לעסק או לשני עסקים א 240מי שמקבל פח של החוק ו גם היום אין שינוי במדיניות

 על חשבונה. מדוברהמועצה מפנה את הפח התשלום אלא אותו ב

החקיקה באה להסדיר את הנושא של פעילות המועצה שגם היום מתבצעת באותה דרך רק בנושא של 

הורות לעסקים לפנות על חשבונם את חקיקה היות ובית המשפט קבע שיש צורך בחוק עזר כדי לחייב/ ל

 .בהתאם הפסולת העודפת אזי אנו נדרשנו לבצע את החקיקה הזו

 לשלם ולא הציבור ישלם על המזהם. נדרשאומר שמזהם הישנו גם כלל בינלאומי בנושא איכות הסביבה 

רק ויח אלא אין לנו כוונה להרוכמובן ש -בהתאם בהתאם לכך אנו תיקנו את חוק העזר וקבענו את האגרות

 בפועל. לחייב את הנדרש

אנו מעדיפים שהעסקים יתקשרו ישירות עם . היטל הטמנה למדינהו אנו משלמים את ההנפה, הובלה

 לאתרי פסולת מורשים כמובן תוך דיווח אלינו וקבלת אישור מאתנו.את האשפה הקבלנים שמפנים 
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שלא ממחזר  עסקו 0.75 -של מקדםיקבל  שממחזר עסק המפרט כי עסקקבעו מקדם התייעלות ל בנוסף

 .0.1יקבל מקדם 

 ?התנגדות /רינת זונשיין: האם יש שאלות

פליישר: אמרת שבעקבות ההערה של עופר נכנס עדכון לעסקים קטנים, אתה יכול לומר לי היכן זה  גלדיס

 ?בחומר המליאה מופיע

נה יהמזערית להתחשבנות ה פסקה אחרונה: "יובהר כי כמות הפסולת הבסיסית 41מנשה דוד: כן בעמוד 

עסק או מספר עסקים במשותף המקבלים שירות פינוי באמצעות עגלת פסולת אחת בת  ,כלומר. ליטר 240

 ".עודפתולא תבוצע מולם התחשבנות בגין פסולת  ,הסף התחתון במסגרת השירות הבסיסי םהנ ,ליטר 240

 השכנים?פליישר: אך האם עדיין צריכים לעשות הסכם עם  גלדיס

 הפח נמצא בשימוש שני השכנים.מנשה דוד: זה רק אם 

 ליטר את לא משלמת כלום. 240רני אידן: אם יש לך רק פח אחד של 

 ליטר? 240אני לא מבינה איזה פח מוגדר גלדיס פליישר: 

 ליטר. 240ר וגדמנשה דוד: הפח הירוק שליד הבית שלך, מ

 

 ( אגרת פינוי פסולת עודפת)עזר לעמק חפר חקיקת חוק את  מאשרת מליאת המועצההחלטה: 

. נציגי המועצה יפעלו לאישור ופרסום חוק העזר, לרבות בהתאם להוראות והתאמות של 2018 –תשע"ח 

 משרד הפנים או של כל גורם מוסמך אחר.

 

 3)לתקופה של  הארכת מינוי נציג ציבור בועד המנהל בעמותה לקידום הספורט בעמק חפר, שמואל סונגו .6

 .(, מציג: אלדד שלם, סגן ומ"מ ראש המועצה10.12.17מתאריך  –שנים נוספות 

 .יושב ראש ועדת הספורט של המועצהכמספר שנים שימש  שמוליק סונגו

ע"י המליאה ואושר ע"י הוועדה לבדיקת  10/12/2014שנים עד מתאריך  3שמואל סונגו נבחר לתקופה של 

 .ם עירוניים של משרד הפניםכשירות מינויים בתאגידי

בתפקיד זה מאוד ץ לנו שמוליק נחו חבר מטעם הציבור בעמותת הספורט. בימים אלוו שמוליק הינו

 שנים. 3מבקשים מכם להאריך עבורו קדנציה נוספת של  ובהתאם לכך אנו

 

מנהל חבר ועד : מליאת המועצה מאשרת להאריך את כהונתו  של שמוליק סונגו נציג הציבור והחלטה

 .שנים 3לתקופה נוספת של  בתאגיד העירוני "העמותה לקידום הספורט בעמק חפר"

 

 .ימן, מנכ"ל חכ"ליפארק התעשיות עמק חפר, מציג: אלון ה –הצגת מספור מגרשים  .7

 מגרשים. 26הושלם לפני כשנה שיווק של (  10 /81עח/)תוכנית  במסגרת הרחבת פארק התעשיות

בוצע מספור למגרשים. אנו נדרשים כעת למספור המגרשים ב"מספרי בתים" בעת מתן השמות לרחובות לא 

 לצרכי היזמים שעולים על הקרקע ובונים את בנייניהם.

בוצע הליך הכולל מספור עצמי שנעשה בהתאם לחוק העזר ולתקנה במשרד הפנים. כעת המספור צריך 

 הפנים.לעבור את אישור מליאת המועצה ובהמשך יישלח לאישור משרד 
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 אנחנו צריכים את אישור המליאה למספור הרחובות.

 

 מליאת המועצה מאשרת את מספור המגרשים/ מספרי הבתים בהרחבת פארק תעשיותהחלטה: 

 (, בהתאם לתוכנית שהוצגה.10 /81עח/) 

 

 .תקנות הסדרים במשק, הנחה מארנונה, הנחה למשרת מילואים פעיל, מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה .8

 למשרת מילואים פעיל, בהתאם לחוק. 5%הפנים פרסם תיקון לחוק המאפשר לתת הנחה של עד שר 

השר אמור לפרסם תקנות כיצד ליישם ולבצע. יחד עם זאת היות והנושא מצריך החלטת מליאה, אנו 

לחייל מילואים פעיל  5%מבקשים כי מליאת המועצה תאשר במסגרת סמכותה את ההנחה בשיעור של 

 בחוק שירות המילואים(.)כהגדרתו 

לאותם רני אידן: אני חושב שהמהלך הנ"ל הינו המעט שאנו יכולים לעשות ע"מ להביע את הערכתנו 

 במילואים.באופן פעיל  תושבים המשרתים

אש"ח בשנה לכל הישובים ביחד ולכלל המועצה סכום דומה, מבחינתכם זה  150 -עלה למועצה כהנחה זו ת

  אש"ח. 15בערך 

 דוד: האם יש שאלות/ התנגדות?מנשה 

 התבצע התהליך?כיצד אמור ליוסי בליך: 

בתחום  שובי העמקיי 41בהרלוונטיים.  את הנתוניםמהם קיבלנו ו מנשה דוד: אנחנו פנינו למשרד הביטחון

 חיילי מילואים פעילים. 650המועצה האזורית עמק מתגוררים 

יום  20על היותו משרת מילואים פעיל )לפחות  , התושב נדרש להמציא אישורלקבל את ההנחהעל מנת 

ובמידה והכול תקין אנו ניתן לו את ההנחה  השנים האחרונות(, להגיש בקשה למועצה 3-במצטבר ב

 .המקובלת 

 נכס / שכירות. ה/רשום כמחזיקו ארנונה ת/במועצה ומשלם ה/גרהתנאי הוא שהתושב/ת 

 זה יכנס לתוקף?הסדר ממתי  :לבסקיצוי גיא

 .2018ברגע שיאושר באופן סופי ע"י משרד הפנים יתבצע תשלום רטרו החל מינואר  דוד:מנשה 

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת בהתאם לתקנות החדשות את ההנחה בתשלום הארנונה בשיעור של 

 לחייל מילואים פעיל )כהגדרתו בחוק שירות המילואים(. 5%

 

 אני מברך את המועצה על הצעד הזה ., ההסדר לאחר שאישרנו את נושא כעת,סתיו וייס: 

לשמור על  דואגים עוזבים את ביתם והאנחנו לא שוכחים את משרתי המילואים החלטה זו מראה כי 

 הביטחון של כולנו.

 

 .בית ספר הרא"ל, מציג: מנשה דוד, גזבר –מורשי חתימה בחשבון הבנק  –שינויים / עדכונים  .9

בעקבות תחלופת מנהלים מבוקש לשנות/ לעדכן את מורשי החתימה בחשבונות הבנק של בית מנשה דוד: 

 הספר הרא"ל.
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 במקום מנהלת בית הספר היוצאת, רחל רוט תבוא המנהלת החדשה קרן הולנדר.

 בהתאם לכך הרכב מורשי החתימה יהיו:

 

 11234/99 –, מס' חשבון717בנק לאומי, סניף  –חשבון הורים  .1

 חתימה:מורשי ה

 קבוצה א': 

 034502955קרן הולנדר, מנהלת בית הספר, ת.ז.  •

 300802907תגל חדד, מנהלנית בית הספר, ת.ז.  •

 054112768מנשה דוד, גזבר המועצה, ת.ז.  •

 

 קבוצה ב': 

 040463788ירון דרמר, נציג הורים, יו"ר וועד ההורים, ת.ז. •

 031469026מירב שמעוני, נציג הורים, גזבר וועד ההורים, ת.ז.  •

 

חתימת שניים ממורשי החתימה בקבוצה א' או חתימת מורשה חתימה אחד מקבוצה א' ביחד עם חתימת 

מורשה חתימה אחד מקבוצה ב' בצירוף חותמת המותאמת לחשבון הבנק שנפתח, או שמו המודפס 

 יחייבו את חשבון הזה.

ם לצורך  השינוי/ עדכון ובנוסף מורשי החתימה יהיו רשאים ומוסמכים לחתום על כל המסמכים הנדרשי

 לניהול השוטף של החשבונות.

 

 11235/97-, חשבון מס' 717בנק לאומי סניף –חשבון בית הספר  .2

 מורשי החתימה:

 034502955קרן הולנדר, מנהלת בית הספר, ת.ז.  •

 300802907תגל חדד, מנהלנית בית הספר, ת.ז.  •

 054112768מנשה דוד, גזבר המועצה, ת.ז.  •

 

בצירוף חותמת בי"ס או חותמת המותאמת לחשבון הבנק שנפתח,  3 -מורשי חתימה מתוך ה  2חתימת 

 או שמו המודפס יחייבו את בית הספר בחשבון זה.

מורשי החתימה יהיו רשאים ומוסמכים לחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך  השינוי/ עדכון ובנוסף 

 לניהול השוטף של החשבונות.

 

 ?התנגדות /האם יש שאלותן: רינת זונשיי

 

 ליאת המועצה מאשרת את השינויים הנדרשים ועדכון החתימה על מסמכי הבנק.החלטה: מ
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, מציגה: רינת 35% - 25%בגובה של  רוית ברוך, אישור מנעד שכר למנהלת לשכת מנכ"ל המועצה, .10

 .זונשיין, מנכ"ל

 35%-25%מנהלת לשכת מנכ"ל, מנעד של לפני שנתיים אישרתם במליאת המועצה את מנעד השכר של 

 משכר בכירים.

 משכר בכירים ולא צוין שאושר המנעד עצמו. 25%בהחלטה הקודמת, נכתב רק שאושר שכר של 

משמע, בכל פעם שנצטרך לאשר את שכרה של מנהלת הלשכה, נחויב לדון בו שוב במליאה במקום לאשר 

 מראש את המנעד באופן אוטומטי.

 תיקון בהחלטה ע"מ לשלוח את ההחלטה המתוקנת למשרד הפנים. אני מבקשת לעשות

 

 רינת זונשיין: האם יש שאלות/התנגדות?

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את מנעד שכר מנהלת לשכת מנכ"ל המועצה, רוית ברוך ת.ז 

 משכר בכירים. 35%-25%שיעמוד על  24461923

 

, 2017 -עדכון תעריף היטל שמירה בישוב בת חפר, עדכון חוק עזר לעמק חפר )שירותי שמירה(, התשע"ז  .11

 .מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה

בעקבות בקשת הוועד המקומי בת חפר, מובא לאישורכם עדכון מתבקש ביחס לתעריף היטל השמירה 

 .בישוב בת חפר

ות מהיטלי שמירה בישוב, עולה כי במשך תקופה ההוצאות מבדיקת נתוני הוצאות השמירה אל מול ההכנס

 .עולות על ההכנסות, באופן שיש בו כדי ליצור גרעון מתמשך בחשבון השמירה

 :גרעון זה נוצר, בין השאר, בשל מספר גורמים

 ;בשל צרכי השמירה המשתנים בישוב 2016גרעון שנוצר עד שנת 

ומעבר משיטת חיוב "פר מבנה" לשיטת חיוב "פר שטח"  שינוי המתכונת החוקית של חוק העזר לשמירה, 

 .פי התעריפים שנקבעו בחוק-על

חברת  גידול בהוצאותהעלאת שכר המינימום בתחום השמירה והאבטחה, בשתי פעימות, וכתוצאה מכך 

 .האבטחה בגין שירותי השמירה המסופקים בישוב

וצע עדכון של התחשיב ותכנית השמירה, לאור כל האמור ולצורך עמידה בנטל מימון השמירה בישוב, ב

 .למ"ר לשנה₪  8 -למ"ר ל₪  7.35 -ונמצא כי יש להגדיל את תעריף היטל השמירה מ

 .פי חוק-יש לציין כי תעריף זה נמוך מהתעריף המרבי המותר על

למ"ר לתעריף ₪  7.35בהתאם לאמור, מתבקש אישור המליאה להגדלת תעריף היטל השמירה, מתעריף של 

 .למ"ר, ולאחר מכן בהגשת בקשה מתאימה לאישור משרד הפנים לצורך אישור התעריף החדש₪  8של 

 

מליאת המועצה מאשרת עדכון של תעריף היטל השמירה עבור הישוב בת חפר, כך שתעריף  :החלטה

 .למ"ר₪  8היטל השמירה של הישוב בת חפר יעמוד על 



 
הה צ ע ו תה מ י ר ו ז קע א רח מ   פ

  09- 8989292פקס. 09- 8981666טל.  40250מיקוד  ןליד מדרשת רופי

 

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

 

פי -המשפטים לצורך עדכון התעריפים בחוק העזר עלהמועצה מאשרת לפעול מול משרד הפנים ומשרד 

 .דרישתם והערותיהם

 

 ?התנגדות /יש שאלותהאם רינת זונשיין: 

ו מאפשר להגדיל את בתי נננהל איישמוליק איס: אפשר להעיר סוגיה בנושא בתי הקברות? היות והמ

 בקומות. ההקברות המושביים, אני מציע שהמושבים יחליטו על קבור

 ואנחנו מוכנים לזה. על כך יעוקיבוץ העוגן הודזונשיין: כבר התחילו לפעול בנושא, ברינת 

 

 מצ"ב טבלה מפורטת)מציג את התב"רים בפני חברי המליאה ,גזבר המועצה  מנשה דוד - 2018 ב"ריםת .12

 )מטה

 ם.פיק לקחיהל ישועשינו מהלך שהניב לא מעט פירות , 706מס'  ר": לגבי תבאידן רני

ויש   לחקלאיםנושא מאוד רגיש ציבורית זהו  .פיקוח תאת הפרויקט לקבל ממשיךה קורא משליםהיה קול 

 לחקלאים.אש"ח  500למנף אותו,  משמע סיוע של 

 ?להפחתת הריסוס בחקלאותבכסף הזה יהיה יעוץ האם : וייס סתיו

 בנושא.נים מהלך פיקוח מממרני אידן: אנו 

המקום  אך באזור בת חן, 5710מעגל תנועה בכביש  כנוןת 912תב"ר לשמוע על : אני שמח בורנשטיין דותן

 מוגדר. מדרכה וכביש אופנים בכביש זה נדרשתקין, יוכפר לכניסה המסוכן זה הפניה שמאלה לתוך  היותר

 אלו ,ממתינים לאישור. סוגיות: הגשנו בקשות לשני אידן רני

  ?התנגדות לגבי התב"רים /יש שאלותמנשה דוד: 

 ות/ התנגדות.אין שאל

 

 החלטה: מליאת המועצה מאשרת את התבר"ים המופיעים בטבלה.
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 , שינוי בתקציב הבלתי רגיל27.03.2018מליאה מיום 

 

מס'  מס'
 תב"ר

סה"כ תקציב  שם הפרוייקט
 מבוקש

סה"כ תקציב 
 קודם

פירוט  ₪ -סכום  פירוט מקורות מימון תוספת
 תשלומים

 )שם סעיף(

 ₪   -סכום 

-ביצוע שביל אופניים חניאל 919 1
 בורגתה שלב א'

 קרנות הרשות    1,999,959
 משרד התחבורה

599,988 
1,399,971 

 1,999,959 עב' קבלניות

פיס ליד בי"ס -הקמת מרכז טוטו   884    2   
 קדם 

  342,073 עב' קבלניות    342,073 מפעל הפיס    342,073  8,641,207  8,983,280

שילוט ומיספור לתחנות הסעה    789    3   
 בישובים 

  70,000 עב' קבלניות    70,000 קרנות הרשות    70,000  100,000  170,000

 השתתפות אמץ 485,000 300,000 785,000 בניית בית כנסת יביל באמץ 829   4
השתתפות מועצה 

 דתית

135,000 
350,000 

 485,000 עב' קבלניות

הסדרת בטיחות במתקני ספורט    888    5   
 בישובים 

  150,000 עב' קבלניות    150,000 קרנות הרשות    150,000  150,000  300,000

  17,800,000 העברת מלוות    17,800,000 בנק דקסיה         17,800,000  2018מיחזור הלוואות דקסיה    920    6   

שדרוג מועדוני נוער בישובי    921    7   
 המועצה 

  700,000 עב' קבלניות    700,000 קרנות הרשות        700,000

  300,000 הוצ' תכנון    300,000 קרנות הרשות    300,000  2,600,000  2,900,000 הכנת תוכנית אב למ.א.עמק חפר    460    8   

סיוע ושידרוג מבנה ציבור    585    9   
 בישובים 

   
36,100,000  

   
33,100,000  

 
3,000,000  

    קרנות הרשות  
3,000,000  

  3,000,000 עב' קבלניות  

  300,000 עב' קבלניות    300,000 קרנות הרשות    300,000  2,510,000  2,810,000 תכנית אזורית למיצוב החקלאת    591    10 

 קרנות הרשות 897,999 4,073,972 4,971,971 מתקני ספורט 681   11
 הטוטו

500,000 
397,999 

 897,999 עב' קבלניות
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מס'  מס'
 תב"ר

סה"כ תקציב  שם הפרוייקט
 מבוקש

סה"כ תקציב 
 קודם

פירוט  ₪ -סכום  פירוט מקורות מימון תוספת
 תשלומים

 )שם סעיף(

 ₪   -סכום 

  80,000 עב' קבלניות  80,000 משרד החינוך        M21 80,000קדם עיצוב מרחבי למידה  922  12 

  80,000 עב' קבלניות  80,000 משרד החינוך        M21 80,000שדות עיצוב מרחבי למידה  923  13 

  80,000 עב' קבלניות  80,000 משרד החינוך        M21 80,000נעורים עיצוב מרחבי למידה  924  14 

 קרנות הרשות 31,944 274,002 305,946 שדרוג מערכות ב י"ס אביחיל 518    15 
 

 הורים

15,972 
 

15,972 

 31,944 רכישת ציוד

 קרנות הרשות 58,392 654,109 712,501 שדרוג מערכות ב י"ס ב יצחק 519   16
 

 הורים

29,196 
 

29,296 

 58,392 רכישת ציוד

 קרנות הרשות   59,500 538,257  597,757 שדרוג מערכות ב י"ס ויתקין   520  17 
 

 הורים

29,750  
 

29,750 

  59,500 רכישת ציוד

 קרנות הרשות  60,500  583,130  643,630 שדרוג מערכות ב י"ס יובלים    521    18 
 

 הורים

30,250 
 

30,250 

  60,500 רכישת ציוד  

 קרנות הרשות  67,846  643,615  711,461 שדרוג מערכות ב י"ס משגב    523    19 
 

 הורים

33,923  
 

33,923 

 67,846 רכישת ציוד  
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מס'  מס'
 תב"ר

סה"כ תקציב  שם הפרוייקט
 מבוקש

סה"כ תקציב 
 קודם

פירוט  ₪ -סכום  פירוט מקורות מימון תוספת
 תשלומים

 )שם סעיף(

 ₪   -סכום 

 קרנות הרשות  50,664  952,165  1,002,829 שדרוג מערכות ב י"ס שדות    525    20 
 

 הורים

25,332 
 

25,332 

 50,664 רכישת ציוד  

 קרנות הרשות  88,380  840,309  928,689 שדרוג מערכות ב י"ס שחר מעין    526    21 
 

 הורים

43,380 
 

43,380 

  88,380 רכישת ציוד  

שדרוג מערכות ב י"ס קרית    527    22 
 החינוך 

 קרנות הרשות  80,144  797,467  877,611
 

 הורים

37,926 
 

42,218 

  80,144 רכישת ציוד  

    קרנות הרשות        1,000,000 סלילת כביש לבין יקיר בית חזון 925  23 
1,000,000  

    עב' קבלניות
1,000,000  

  450,000 עב' קבלניות  450,000 קרנות הרשות    450,000  520,000  970,000 גן יביל בחבצלת השרון 890  24 

  600,000 עב' קבלניות  600,000 קרנות הרשות    600,000  519,465  1,119,465 הרחבת בת חפר 909  25 

 

 :דברי הסבר

 

 במימון משרד התחבורה וקרנות הרשות -בורגתה שלב א'-ביצוע שביל אופנים חניאל -919תבר  •

  במימון מפעל הפיס -פיס ליד בי"ס קדם-הקמת מרכז טוטו-884תבר  •

  מקרנות הרשות-שילוט ומיספור תחנות הסעה בישובים-789תבר  •
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  ואמץהשתתפות מועצה דתית -בניית בית כנסת באמץ -829-תבר •

  מקרנות הרשות -הסדרת בטיחות במתקני ספורט בישובים-888תבר  •

  מיחזור הלוואות בנק דקסיה  -920-תבר •

  מקרנות הרשות-שדרוג מועדוני נוער בישובי המועצה -921-תבר •

  מקרנות הרשות-הכנת תוכנית אב למ.א. עמק חפר -560-תבר •

 רשותמקרנות ה-סיוע ושידרוג מבנה ציבור בישובים-585-תבר  •

  מקרנות הרשות  -תכנית אזורית למיצוב החקלאות-591-תבר •

  מקרנות הרשות ומהטוטו-מתקני ספורט-681-תבר •

  במימון משרד החינוך M21עיצוב מרחבי למידה -בתי ספר קדם שדות ונעורים -922-923-924-תבר •

  שדרוג מערכות בבתי ספר במימון הורים + קרנות הרשות -518-527תברים  •

  מקרנות הרשות -סגלילת כביש לבין יקיר בית חזון-925תבר  •

  מקרנות הרשות-גן יביל בחבצלת השרון-890-תבר •

מקרנות הרשות-הרחבת בת חפר-909-תבר  •
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 אגף החינוך, מציג: רני אידן, ראש המועצה. ארגוניעדכון מבנה  .13

כפי שדיווחתי מוקדם יותר, כרמית סמוראי שעסקה בשנה האחרונה בתחום ההתחדשות בחינוך נבחרה 

 להיות מנהלת אגף החינוך ולמעשה כרגע אין לנו כרגע מחליפה לתפקידה הקודם.

לנו מארג מקובל של אגף חינוך, אצלנו המארג פנינו להתייעצות מול משרד הפנים לקבלת פתרון, הם הציעו 

 מאוכלס בחסר.

אני מבקש ממליאת המועצה לאשר תקן של מנהלת מחלקת חינוך על יסודי שתעסוק בתחום ההתחדשות 

 בכדי שהסוגיה הזו לא תיפול בין הכיסאות בדיוק בשנה וחצי האחרונות שנשארו לסיום התוכנית.

חודשים לפני בחירות ומאחר וכרמית הייתה  7חנו נמצאים כרגע אנחנו נאלצים לבקש את רשותכם כי אנ

 עובדת ארעית לא היה בעבורה תקן מאושר.

 כמו כן אבקש ממליאת המועצה לאשר את המבנה הארגוני החדש.

 רני אידן: האם יש שאלות/ התנגדות?

רואה שתחום זה  . ע"פ המצגת אניהוא חוצה מגזריםהמיוחד שהחינוך  בעיני הוא : מה שבולט וייס סתיו

בעל יסודי ובקדם  בחינוך המיוחד גם המענהכפוף לקב"סית בחינוך היסודי. השאלה שלי היא איך יתנו את 

 ?יסודי

זו סגנית מנהלת האגף שתיבחר בעוד כחודש במכרז  בחינוך המיוחדאצלנו שעוסק  הגורם המקצועי: אידן רני

על חינוך  תמי שאחראיהיא מוציאה לפועל,  הקב"סיתסית. "מעל הקב ע"פ המבנה החדש נמצאת  היאו

 את הסמכויות לאחד מהאנשים האלה. הא מאציליהאגף, ה תמנהל והמיוחד ז

 ? סוגיה שעלתה בעבר בפני כרמית.0-3 להגדרת הגילאיםהאם יש חשיבה שתהיה התייחסות  :וייס סתיו

מקצועית ולאחר כניסתה  בחפיפה. בימים אלו היא נמצאת זאת אחת המשימות שמוטלת על כרמית :אידן רני

 ".3לידה עד ע"י הגדרתו כ"  0-3לביטוי האמירה  סחתתייתכין לנו תכנית עבודה ו היאלתפקיד והתחלתו 

? משמע, ליאמרפו-ת החינוך האוגם א גם את החינוך הפורמאליאת תחתיה תתכלל מנהלת האגף : וייס סתיו

 צהרונים גם יהיו תחת אחריותה המקצועית?

פורמלי זה המרכז -קיבלנו החלטה בעניין זה. נכון להיום מי שמרכז את החינוך האא עדיין ל: ןאיד רני

 הקהילתי.

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את התקן החדש של מנהלת מחלקת חינוך על יסודי שתעסוק בתחום 

 ההתחדשות ואת המבנה הארגוני החדש של אגף החינוך.
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 החלטות מליאת המועצה:
 
 

 החלטה נושא

 .41מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס'  41אישור פרוטוקול מליאה מספר 

אישור מינוי ותנאי העסקת מהנדס מועצה 

 אינג' ארמין אברמוביץ –

נוי ואת תנאי השכר של ימליאת המועצה מאשרת את המ

 029084886אברמוביץ, ת.ז  מהנדס המועצה, ארמין

משכר בכירים. תחילת  95%-85%במנעד )טווח( של  

 .08.04.2018העסקה ביום ה 

המליאה מאשרת את שכרו של מהנדס המועצה ארמין 

 משכר בכירים. 85%אברמוביץ לפי 

שמשרד הפנים יאשר כעת שיעור גבוה יותר משכר ככל 

את המליאה מאשרת  ( למהנדס אברמוביץ,90%בכירים )

 משכר בכירים. 90%שכרו לפי 

אגרת פינוי )חקיקת חוק עזר לעמק חפר 
 2018 –תשע"ח (פסולת עודפת

חקיקת חוק עזר לעמק חפר את  מאשרת מליאת המועצה

 ( אגרת פינוי פסולת עודפת)

. נציגי המועצה יפעלו לאישור ופרסום 2018 –תשע"ח 

חוק העזר, לרבות בהתאם להוראות והתאמות של משרד 

 הפנים או של כל גורם מוסמך אחר.
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 החלטה נושא

המנהל  בוועדהארכת מינוי נציג ציבור 
בעמותה לקידום הספורט בעמק חפר, 

שנים נוספות  3שמואל סונגו )לתקופה של 
 (10.12.17מתאריך  –

מליאת המועצה מאשרת להאריך את כהונתו של 

חבר ועד מנהל בתאגיד שמוליק סונגו נציג הציבור ו

 קידום הספורט בעמק חפר"העירוני "העמותה ל

 .שנים 3לתקופה נוספת של 

פארק התעשיות  –הצגת מספור מגרשים 
 עמק חפר

מליאת המועצה מאשרת את מספור המגרשים/ מספרי 

 הבתים בהרחבת פארק תעשיות

 (, בהתאם לתוכנית שהוצגה.10 /81עח/)תוכנית  

תקנות הסדרים במשק, הנחה מארנונה, 
 פעילהנחה למשרת מילואים 

מליאת המועצה מאשרת בהתאם לתקנות החדשות את 

לחייל  5%ההנחה בתשלום הארנונה בשיעור של 

 מילואים פעיל )כהגדרתו בחוק שירות המילואים(.

מורשי חתימה  –שינויים / עדכונים 
 בית ספר הרא"ל –בחשבון הבנק 

מליאת המועצה מאשרת את השינויים הנדרשים ועדכון 

 החתימה על מסמכי הבנק.

אישור מנעד שכר למנהלת לשכת מנכ"ל 
 המועצה

מנעד שכר מנהלת לשכת מליאת המועצה מאשרת את 

שיעמוד על  24461923מנכ"ל המועצה, רוית ברוך ת.ז 

 משכר בכירים. 35%-25%

 

 שמירה. לשירותיעדכון חוק העזר 

 

מליאת המועצה מאשרת עדכון של תעריף היטל 

השמירה עבור הישוב בת חפר, כך שתעריף היטל 

 .למ"ר₪  8השמירה של הישוב בת חפר יעמוד על 

המועצה מאשרת לפעול מול משרד הפנים ומשרד 

פי -בחוק העזר עלהמשפטים לצורך עדכון התעריפים 

 .דרישתם והערותיה

מליאת המועצה מאשרת את התבר"ים הכלולים  תב"רים
 בטבלה.

מליאת המועצה מאשרת את התקן החדש של מנהלת  רגוני אגף החינוךא עדכון מבנה

חום ההתחדשות מחלקת חינוך על יסודי שתעסוק בת

 ואת המבנה הארגוני החדש של אגף החינוך.

 

 רני אידן, ראש המועצה

 רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה

 


