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 46פרוטוקול דיון מליאה מס' 

 31.07.2018מתאריך 

, דורון גייר, טוביה רני אידן, אלדד שלם, חזקי סיבק, יוסי בכרטן, מוטי בארי, עמוס חייקין השתתפו

מסורי, יוסי בליך, יואב גיסיס, יוסף גרטלר, מאיר טודר, גדעון ברי, גיל פלוטקין, אורי נאהרי, 

ישי שוסטר, עפר כהן, נחי הייפלר, פסח פורצלן, חנן אדרי, רועי מרגלית, ליאור פרץ, דורון נשרי, 

, מאיר  כהן,  הדס מדליה יס פליישר, אבנרשמוליק איס, אברהם בן דוד, שאול מקורי , גלד

 רבינוביץ, יואב בר סלע

 ירמיהו ויסמן, גיא ויצלבסקי, ירון קומפל, סתיו וייס,  בתיה רגב, רון פז התנצלו

אורנה חיים, עזריאל יפין, שמעון לוי, רעיה קידר, דותן בורנשטיין, משה הרמן, שרון דביר,  לא נכחו

 יהודה זימבריס, פרוספר אזוט

 מנכ"ל המועצה -רינת זונשיין בנוכחות

 גזבר המועצה -מנשה דוד
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 הצעות לרכש  לקבלת 22/2018בקשה לאישור התקשרות לרכישת כיבוד ללא מכרז, מכרז פומבי מס'  .7

  .צה, מציגה: רינת זונשיין, מנכ"לואספקת כיבוד למועצה וגני הילדים במוע

 .מציגה: רינת זונשיין, מנכ"לעצה, הצעה לקביעת מודד כללי למספר חברי המו .8

 .תב"רים .9

 

 דיווחי ראש המועצה: .1

חברנו זאב הגלי נפטר בשבוע שעבר. זאב שירת שנים רבות במליאה ובהנהלת -ז"ל  פטירתו של זאב הגלי .א

ק חפר ופעיל מאוד במוסדות הקיבוץ וכן בתחומים רבים במנהל המים המועצה, היה יו"ר אפיקי עמ

. אני מוסר את תנחומינו למשפחה. אין ספק שזאב היה בעל זכויות רבות בעמק חפר גם בתחום הארצי

 יהי זכרו ברוך. -באפיקי עמק חפר . בשנים האחרונות הוא שקד על הקמת ארכיון המיםאלכסנדר נחל

לפני שבועיים ביצענו תרגיל של פיקוד העורף, תרגיל הגנה. אינני רוצה להפחיד  -פיקוד העורף ילתרג .ב

ות אתכם אך הלחץ בפיקוד העורף הולך וגדל. הדאגה והלחצים בכל הנוגע לתרחישים שיכולים לקר

מהצפון ומהדרום הולכים וגוברים. נציגי פיקוד העורף הגיעו לכאן מס' פעמים ותרגלו אותנו באופנים 

שונים. בתרגיל המסכם הגיע לכאן אזרח בכיר, בדרגת תת אלוף, שהיה אחראי על התרגיל בו נכחו גם 

הנושא הזה  כמה אלופי משנה, מה שמראה את גודל הרצינות שלהם בנושא. המועצה בהחלט לוקחת את

מאוד ברצינות. מי שמפקחת על ההתנהלות של המועצה ועל ההיערכות היא רינת זונשיין, מנכ"ל 

ישובים במצב שבו  41המועצה, ואנחנו מתייחסים לנושא בקפדנות וברצינות. זה לגמרי לא פשוט לתפעל 

דברים שאנו מנסים חס וחלילה יהיו אירועים ביטחוניים, בעיות בכבישים, תקשורת ועוד, אלו חלק מה

תושבים במוסדות החינוך  5,000לתרגל. בזמן אירועים לוחצים מהצפון ומהדרום אנו אמורים לקלוט עד 

במועצה, כאשר התרחיש הקיצוני הוא שיכולים להגיע לפה גם עשרות אלפי תושבים. אין דרך להתכונן 

 לזה אך אנו מחויבים להיות מוכנים. 

 כעת להקמת שדה התעופה היא מובילהני שמח לבשר שהחלופה הא -תעופה בעמק חפרהשדה  מאבק .ג

. אתמול התפרסמה ידיעה מטעם הות"ל, בה נאמר כי מקדמים את הנושא של הקמת שדה חדרה מזרח

התעופה בחדרה מזרח. משמע, הרצון שלהם להקים שדה תעופה במרכז עמק חפר כרגע לא עומד בראש 

באותה הזדמנות אני רוצה  ן ולראות שות"ל לא משנים כיוון.המערכת. יחד עם זה, אנו נמשיך לפקוח עי

התעופה היה מוקם ליד בית לומר לישובים שקצת יותר קרובים לחדרה מזרח כי צריך לזכור שאם שדה 

 מטר. 700-800בסביבות  היה )חניאל ובית הלוי( מרחק לישובים השכניםמשמע מרכז עמק חפר, ההלוי, 

 ק"מ, תבינו את הסדר גודל. 3.5 -סביבות הלעומת זאת, חדרה מזרח, זה ב

ק"מ משדה התעופה המתוכנן. נכון שכשמטוס  7קיבלנו פניות גם מחרב לאת, הם ממוקמים בערך 

ממריא מעלה, הוא עושה רעש לכולם, רק צריך לזכור שעמק חפר היא זירת אימונים של המטוסים 

 הקלים מאז ומתמיד. 
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מטר  150-200 -כ עובר המטוס אםל שדה התעופה בהרצליה. אנחנו אחד מארבעת זירות האימונים ש

יחד . על קנו בהרצליה יישאר שדה התעופהנכון הוא ש ומעל בית ספר קדם, בית הלויעל תושבי מ ק"מ

רחוקה בכל מקרה ה מעמק חפר רבתי והשונות זוהי החלופה הכי פחות גרוע עם זה, בין החלופות

 משמעותית מבתי התושבים.

שנים, אני הורתי יחד עם מהנדס  8.5אינני יודע כמה אתם זוכרים אך לפני  -תיק מצוק בית ינאיסגירת  .ד

 המועצה להגן על המצוק בבית ינאי ועל כך נתבעתי ע"י המשרד להגנת הסביבה. 

 לקח הרבה זמן אך לשמחתי לפני שבוע, פרקליט המדינה, שי ניצן, כתב לי מכתב שבו הוא מודיע שלאחר 

 הורה לסגור בחינת הטענות שלנו וטענות התובעים, אין מקום להמשיך את התיק ואין מקום לתביעה ו

 אני משתף אתכם בשמחתי. -את התיק

 אברהם בן דוד: מה הסטאטוס לגבי המצוק?

 רני אידן: המצוק יתקדם עוד יותר לאט. 

 את האפשרות לממן את ההגנה על  בוחנים כרגע, בשונה מבעבר, משרד הפנים יחד עם משרד האוצר,

 המצוק גם בהגנה היבשתית שלו.

 בעבר הממשלה, ללא חשיבה מעמיקה, אמרה שאנחנו נתחלק. אנחנו נעשה את הגנות הימיות והרשויות 

 מלון ובתי עסק  לא בדקו כמה זה עולה ואז התברר שרשות כמונו שאין לה בתי את ההגנות היבשתיות,

 -ק"מ של מצוקים, היינו צריכים להוציא כ 5-ק"מ של חופי רחצה ו 8ושום הכנסות מהמצוק, אלא רק 

כהגנה על המצוק. אנו לא מסוגלים לעמוד בזה. לשמחתי, משרד האוצר ומשרד הפנים  ₪ מיליון  120

ן את העניין מחדש. הם ביקשו מאתנו )רינת מטפלת בנושא זה( ומכל אחת מהרשויות החליטו לבחו

הנוגעות בדבר להעביר את הדרישה הכספית. בינתיים סיימנו את התכנון ואנו יודעים כיום לשים תג 

 מחיר ברמה סבירה.

 ל הקצאה זהו לא תכנון מפורט אך אנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות שם ואני מקווה שבקרוב נקב

 תקציבית ונוכל לטפל בזה.

מגוש בית יצחק חיה לכיוון בת  של קווי לילה במליאה הקודמת דיווחתי על פיילוט -הרחבת "קו לילה" .ה

, הרחבנו את הפיילוט ויש היום קווי לילה גם בקווים נוספים כך שהמערכת עובדת לאחר שבועחפר.  

 ומקווה שגם משרתת היטב את הנוער. 

במסגרת המאמץ של המדינה בכלל –הקמת קבוצת כדורגל בנות בשנה הבאה בקריית החינוך בן גוריון  .ו

ושל עמק חפר בפרט לחזק ולשפר את הנושא של פעילות הספורט בקרב נשים, אנחנו מקדמים קבוצת 

לספורטאים כדורגל וקבוצת כדורסל לבנות. התוכנית הינה במסגרת אקדמית ספורט, המיועדת 

מצטיינים. יש לנו קבוצה ברמה מאוד גבוהה של כדורגל, בנות שעד עכשיו התנהלו ע"ח ההורים בלבד. 

 המועצה כרגע החליטה לתת להם סיוע. אנחנו מקווים שאת הסיוע העיקרי נצליח לקבל מגופים שונים.

חדש בבת חפר.  לשמחתי נפתח סניף שופרסל -המרכז המסחרי בת חפר חסל ופיתורפתיחת סניף שופ .ז

במשך הרבה מאוד שנים אנו נאבקנו עם חברת ערים ומנהל מקרקעי ישראל בנושא של הקמת מרכז 
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מסחרי בבת חפר. לאורך הרבה מאוד שנים מנהל מקרקעי ישראל וחברת ערים, שהם היו המפעילים של 

ה פעמים למכרז. דונם, הם הוציאו אותו כמ 10מנהל מקרקעי ישראל, רצו להקים מרכז ענק, בהיקף של 

תושבים ומעט פריפריה.  6,000המכרז נכשל כי לאף אחד לא היה עניין לקנות שטח כזה גדול לטובת 

דונם מתוך  4-תקופה קצרה לאחר שנבחרתי בפעם הראשונה, דרשתי מהם כי בתשריט החלוקה נקצה כ

שנו מועמדים. לצערי השטח ואת השאר נקפיא ונוציא למכרז. אכן הוצאנו מכרז, לשמחתי הוא צלח וביק

כמו שקורה הרבה מאוד פעמים, לאחר קביעת מועמד כזוכה במכרז האחרים תבעו אותו, את המנהל, 

 אותנו ואת חברת ערים, ככה זה התגלגל תקופה מסוימת בתוך בתי המשפט.

  בויש  שנים זה נגמר ונבנה מרכז מסחרי מאוד יפה. אני ממליץ לכם ללכת לראות אותו, 3שמחתי לפני ל

 מרכז חוגים וכל מה שצריך להיות בתוך מסגרת כזו. ,סופרמרקט, מרפאות, בתי קפה

אנו ממשכים ללוות את נושא המאבק באסדות הגז. אלדד  -שת"פ רשויות באיגוד ערים, מאבק באסדות הגז .ח

מטעם המועצה מרכז נושא זה. מהניסיון שלנו, בשביל להצליח במאבק כזה לא מספיק לעשות מהומות 

ולצעוק אלא צריך לבוא עם תכנים מקצועיים תוך תמיכה של אנשי מקצוע. בהתחלה היה מאוד קשה לנו 

ה. לשמחתי, הצלחנו לרתום את נתניה, חדרה וכל הרשויות שחברות למשוך את הרשויות האחרות לעניין ז

בינלאומיות –באיגוד ערים שרון. הוסכם כי כל אחת תקצה סכום מסוים ע"מ ליצור חוות דעת מקצועיות 

לגבי המטרד והסכנה שעלולים להיווצר מאסדות הגז, מה שיסייע לנו בדרישה ובוודאי אם נגיע לבית 

דתנו. אנחנו גם תומכים במימון ומזמינים אתכם להפגנה בכיכר רבין שעתידה המשפט, ע"מ לתמוך בעמ

 אתם מוזמנים. - 01.09.2018 -להיערך בתאריך ה

 יוסי בליך: יש סיכויים להזיז את האסדה?

 רני אידן: אני חושב שכן. תראה, כמעט כל סכום שתנקוב שם, הוא סכום זעום לעומת היקף העסקה

שנים(. אם אסדה כזו שהוזמנה  20-30מיליארד דולר )העסקה הכוללת לאורך של  80-100הכוללת. מדובר על 

הם יעמדו בזה. אני מזכיר לך שכבר  -ויצטרכו לשנות את התוכניות₪ עד מיליארד  ₪ עולה חצי מיליארד 

 ק"מ. 120פעם אחת שינו את התוכניות, הרי לנו הבטיחו שניקוי הגז יהיה לפי הבאר, 

שבבית המשפט חברת נובל אנרגי אמרה "אנחנו כבר הזמנו". המדינה כבר שילמה על  לא רק שהבטיחו אלא

 העניין הזה כך שאיני יודע לענות לך על זה. 

 אני מבקש מכולנו להירתם ולנהל את המאבק הזה ברצינות. אנו נייצר גם תמיכות מקצועיות כפי 

 חוות דעת בינלאומיות, שיצרנו בפעם הקודמת. בפעם הקודמת, בזכות זה שהצלחנו להביא 

 מקנדה ואוסטרליה, הצלחנו לשכנע את בית המשפט להוציא את מתקני הגז מתוך מרכז עמק חפר. 

לא הצלחנו לרתום אז את הרשויות האחרות וגם אלו שהבטיחו ₪. מיליון  2זהו מאבק שעלה למועצה 

ם אותם. בינתיים מדובר על להירתם לבסוף לא לקחו חלק במאבק. היום, אני מקווה שאנו מצליחים לרתו

עשרות אלפי שקלים. אני מקווה שבעתיד כולם ירתמו לנושא זה ברצינות כמונו ונעשה את כל מה שדרוש. 

 בנושא זה עתיד להתקיים גם שיח עם נציג מחברת "צלול", אני מאוד מקווה שנצליח לקיים שיתופי פעולה.
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להביא כמה הישגים בנושא תוך ריסון היקף  אנו נאבקים מול ותמ"ל חבצלת ומנסים -ל חבצלת "ותמ .ט

הבניה. אני נמצא בשיח פתוח עם זאב בילסקי שהפך לאחרונה ליו"ר קבינט הדיור, מאוד חשוב לזאב להגיע 

להסכמות ואני מקווה שנצליח לעשות כן. כמובן הסכמה איננה אומרת כי כל אחד יקבל את מה שהוא רוצה. 

משפטי לבין האפשרות שנצליח להגיע  –ואנו נערכים בין מאבק ציבורי יש רצונות שונים בתוך המערכת הזו 

 עימם להבנות.

ימי פסטיבל גשרים בנחל וכשביום  4-אני מזמין את כולכם ל 28.8-31.8 -בתאריכים ה -פסטיבל גשרים בנחל .י

 ים שירביוקלייזמרים ואחריהם יופיע משה פרץ. קבלת שבת לאורך הנחל. ישנה הופעה של ה נערוךאנו  ישיש

לפני זה טרון. ירדנה ארזי עם הגבע הופעה של  כמה אירועים מאוד יפים כגון עתידים להיערךארץ ישראל 

 . , אירוע הנקרא "כי שירי הוא בת קול ברוח"אירוע מרגש עם מאיה שביט יתקיים

מהם, שזוכר מאיה ראיינה במשך שנה את ותיקיי עמק חפר יחד עם החניכים שלה וביקשה מכל אחד 

שירים/ ניגונים מבית אבא, לנסות ככל שיכולתו לשיר אותם. הם חיפשו את מנגינות המקור, כתבו את 

התווים וערכו עיבודים. הם העלו ערב מדהים באולם עין החורש והמופע הזה יתקיים בערב השירה 

מם יעלו לבמה, כמו עצ םבפסטיבל. זהו ערב מדהים, מרגש וברמה מקצועית מאוד גבוהה. חלק מהוותיקי

 סרטונים שמציגים את התהליך, אני ממליץ לכם להיות נוכחים. 15 -גם זמרי עמק חפר. כמו כן ישנם כ

שלוש האחרונות אנו מעלים דיונים עם ועדות הנוער בנושא הגדלת  -לאורך השנתיים -מענק לרכזי הנוער .יא

ים בהם ישנה סיטואציה כי מינימום התשלום למד"בים וקרו כאן כמה מהלכים. אנו העלנו דרישה לישוב

משרה. מה שהגדיל את העומס בצורה מאוד רצינית בישובים כמו בעולש,  3/4העסקה של המד"ב יהיה 

 -בארותיים, גוש חיה, גוש ויתקין ועוד. יחד עם זאת, לא הצלחנו לשמר את המדריכים. רב המדריכים, כ

זבים בהתחלת התפקיד, עוזבים בחודש יוני וזוהי מהם עוזבים אחרי תקופה קצרה. אלו שלא עו 50%-40%

תקופה רגישה בתקופת הקיץ: ללא בי"ס, מטלות והתנהגות סיכונית בקרב בני נוער. התייעצנו עם מחלקת 

הנוער איך לשמר אותם? מחלקת הנוער הציעה כי במקום לשלם תוספת שכר חודשית מומלץ להעניק להם 

נו פנינו למשרדי הממשלה במטרה לבקש מהם שיכירו בהדרכת מענק חד פעמי, כמו בעבודה מועדפת. א

הנוער כעבודה מועדפת. לא הצלחנו כרגע לפצח את הסוגיה הזו לכן החלטנו להיות סוג של מגדלור לרשויות 

כהונה של שנה יקבל מענק חד פעמי ומי שישלים כהונה  האחרות ולתת דוגמא בעצמנו. כל רכז נוער שישלים

נק מוגדל. אם רכז הנוער ירצה להישאר שנה נוספת, הישוב ישלם זאת במענק נוסף. של שנתיים יקבל מע

הליך זה אומנם מטיל עומס קטן על המועצה אך הוא בהחלט עומס נסבל ונכון יחסית לחשיבות שמדריכי 

שאר הנוער יישארו עוד שנתיים. אין לנו עניין כי מדריך הנוער יישאר עד גיל מבוגר אך יש לנו עניין כי יי

 שלוש, זה חשוב.–שנתיים 

 ע"ח תקציב המועצה ולא לכהונתו, התשלום יהיה ע"ח  גלדיס פליישר: אתה מדבר שבשנתיים הראשונות

 ישובים?תקציב ה

 רני אידן: נכון.
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  נפטר מסרטן לאחר מאבק קשה. מדובר על משפחת  16היום בבית חירות נערכה לוויה מאוד עצובה. נער בן    .יב

 אנו משתתפים בצער המשפחה.  -רפפורט, ולמנוח קוראים אביב

 

 המועצה:ראש ומ"מ סגן  -םדיווחי

 .גבעטרוןאני מזמין את כולכם מוזמנים לבוא לשיר בפסטיבל גשרים בנחל, אחרי הופעת ה -קול העמק שר .א

פתוחים  בתי קפהגם אחרי המופעים. עתידים להיערך מיצגים ויהיו אנו מזמינים את הציבור להישאר 

  לשימושכם.

 שאול מקורי: אני מקווה שהשנה לא תהיה בעיה עם החניה.

רני אידן: אכן תהיה. אתם מתבקשים לבוא מוקדם. לא ניתן יהיה להיכנס לתוך המתחם עצמו. אם אתה 

 הגבעטרוןרוצה לשבת קרוב לבמה ולא מול אחד המסכים, תבוא מוקדם. כי אין ספק שגם משה פרץ וגם 

 מושכים הרבה מאוד קהל.

ים של יצר בבתי הספר היסודיים מוקדיהתוכנית האסטרטגית של המועצה ומטרתה ל והיז -כדורגל נשים .ב

ומצטיינים יקבלו העשרה במקביל ללימודים. המודל  מהבוקר עד אחה"צ פנימיות יום. ספורטאים יגיעו

בתקווה שיקומו כאלו רבים גם במועצות אזוריות  כדורגל בנות וכדורסל בנים, ,ברופיןהראשון נפתח 

חיבור  רצלמועצות האזוריות יש אפשרות לרתום אליהם קהלים ספורטיביים מחוץ למועצות וליי אחרות.

את המודל הזה,  המדינה תממןייתה הבטחה כי הבעבר דרכים העירוניים של הסביבה. בין הבין המועצה ל

אנו לא אך נכון לרגע זה יש קצת קשיים, תחלופת כ"א ושינויים ארגוניים המעכבים את המהלך הזה, אך 

 .נפסיק להילחם בנושא זה

 נערך כנס חקלאים מרשים בבית יצחק, כנס הנערך אחת לשנתיים. בשבוע שעבר  -כנס חקלאים .ג

תמקדנו השנה הבכנס נכחו נציגי משרד החקלאות, שמעדכנים בנוגע לנושא המים, עובדים זרים ועוד. 

השנה סוף סוף גמר את כל חבלי הלידה, ובעקבות כך התאגיד הולך לפעול ש ,בנושא המורבעשייה מקומית ו

ע"מ לבצע אותו  ית. קיבלנו תקציב מהמדינהתהחקלאות הסביבכבר בשנה הקרובה. כמו כן, עלה גם נושא 

 אך זה לא פשוט, יש לא מעט קשיים בין חקלאים כאלו לאחרים אבל אנו בתוך המהלך הזה ונרתמים אליו. 

 

 יין: האם יש שאלות/ הערות?רינת זונש

 אין שאלות/ הערות.

 

 :מנכ"ל המועצה -דיווחים

 נושאים: 2לפני שנעבור לסדר היום ברצוני לעדכנכם ב 

 אני  –שנה  20אותו הקים לפני  ,ר בית הספריאות יק אתשנה למדעי הים, רני קיבל  20בכנס בוגרים לציון  .א

 אות.מברכת אותו על קבלת ה       

 עמדת שירות לתושב. -הצבנו בכניסה לבניין המועצה עמדת ממשל זמיןו אנ .ב
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 . הרעיון רב ואיננה מצריכה הגעה למשרדי ממשלה שונים בה מס' פעולות שניתן לבצעזוהי עמדה 

 ים ולאפשר בעצם שירות נגיש לתושב, מעמדה מרכזית שעומד מאחורי העמדה הוא לכנס לתוכה מס' משרד

 נשמח  -משרד הפנים ממשיך לפתח את העמדה כך שאם יהיו לכם רעיונות לשירותים נוספיםאחת. 

 לשמוע.

 אכן ניתן לבצע בעמדה הרבה מאוד פעולות אך זה נחלק בין פונה שיש לו תעודת זהות ביומטרית לבין 

 . לפונה שיש תעודת זהות ביומטרית יכול לבצע מגוון אדיר של פעולות שאינה ביומטריתפונה שהינו בעל ת.ז 

 דפסת רישיון נהיגה, ספח ת.ז ועוד ועוד.כגון: ה

 דרכונים? שאול מקורי: ניתן גם לחדש

 רינת זונשיין: לא, אני מאמינה כי זה יהיה בהמשך.

 פונה שאין לו תעודות זהות ביומטרית, יכול לעשות פעולות אך מועטות יחסית. 

 כיום, כל הנושא הביומטרי קיבל תוקף ומינוף, גם בתעודות זהות וגם בדרכונים. בעבר היתה במועצה 

  נציגה של משרד הפנים שהיתה עובדת מועצה.

בעמדה זו ניתן היה לבצע פעולות בסיסיות, היום משרד הפנים לא מאפשר זאת מכיוון שהרצון שלהם הוא 

שאנשים קודם כל יגיעו ויבצעו את השינוי הביומטרי ורק לאחר מכן יהיה אפשר לבצע את השירותים האלו, כך 

 שזה יקרה אך לא כרגע. העמדה נמצאת במועצה ונגישה לכולם. 

 תם מנשר על ההרחבה בבת חפר, אפשר לקבל עוד פרטים?אבנר כהן: פרסמ

רני אידן: אין הרבה חדש בנושא הרחבת בת חפר אבל מה שאנחנו כרגע מנסים לעשות זה להנגיש את  הפרויקט 

הזה לצעירי עמק חפר ולתושבי עמק חפר. שגיא הגה רעיון יחד עם אלון לבצע מעין קבוצת רכישה של תושבים 

 שמגיע לנו מתוך הפרויקט, מחוץ להגרלה הארצית.  20% -י זה יתרון. לרעיון זה אין קשר למעמק חפר ולייצר ע"

ישנה אפשרות של קבלת זכיינות ממנהל מקרקעי ישראל. משמע, תהיה קבוצת רכישה גדולה בה נציע לקבלן 

  להרחיב בניינים קיימים ולקבל  בזכות זה הנחה, כמו שמבצעים ארגון "חבר" וארגונים אחרים.

ככל שתהיה לנו קבוצה יותר גדולה ומחויבת, אנו מאמינים שאפשר יהיה לתת יתרון גדול לחלק מהצעירים 

 והתושבים שלנו.

אנו יידענו את מנהל מקרקעי ישראל שאנו מעוניינים לבצע מהלך כזה, הם בהחלט תומכים בזה ואני מקווה שזה 

 יצליח.

 חפר?זה לתושבי עמק חפר או בת  20% -שאול מקורי: ה

לכלל תושבים. זה נובע מתוך  40%לתושבי בת חפר, ו  60%זה לכלל תושבי עמק חפר, מתוכם  20%רני אידן: 

 תפיסה כי לבת חפר לא היו זכויות הרחבה. 

 רינת זונשיין: האם יש שאלות/ הערות?

 אין הערות/ שאלות.

 .GISרינת זונשיין: אני מבקשת את אישורכם לתוספת של תב"ר בנושא 

 .GISתוספת תב"ר  מליאת המועצה מאשרת אתהחלטה: 
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 .46 אישור פרוטוקול מליאה מספר. 2

 ? 46רינת זונשיין: האם יש הערות לפרוטוקול מליאה מס' 

גלדיס פליישר: ארז אוריון התפטר, יש להוריד את שמו מרשימת ה"לא נכחו" בפרוטוקול המליאה. כמו כן, יש 

 ון גיא לדורון גייר.לשנות בפרוטוקול את שמו של דור

 

 .46חלטה: מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מספר ה

 

 

 , מציג: מנשה 2018, הצעה לעדכון תקציב המועצה לשנת 2018עדכון תקציב המועצה לשנת התקציב  .3

 .דוד, גזבר המועצה

 

 רני אידן: כפי שאתם יודעים, אנו כל שנה מבצעים עדכון אחד ולפעמים שני עדכונים בתקציב המועצה, 

 במטרה שהתקציב המתגלגל יהיה כמה שיותר קרוב למציאות. 

 יש לבצע עדכון מכיוון שבמהלך השנה אנו מגלים שינויים כגון: עדכוני תקציבים של הממשלה או שינויים 

 פר.במס' הילדים בבתי הס

 העדכונים הללו גורמים תמיד לשינויים ולפעמים פורצים הסכמי עבודה חדשים. 

 לעיתים אנו מצליחים לסיים את השנה בהצלחה ולעיתים לא. כמו כן, ישנן עסקאות כאלו או אחרות עם 

 גופים שתבענו מהם תשלומים וכתוצאה מכך נוצרים שינויים. לכן, אנו מבצעים כל שנה עדכון.

 דכון השנה הוא יחסית קטן ואת הפרטים שלו אתם כבר תראו.לשמחתי הע

 

 , הצעה לעדכון תקציב 2018עדכון תקציב המועצה לשנת התקציב ***מנשה דוד מציג מצגת בנושא 

 .2018המועצה לשנת 

 

 תוספת של  ₪,ליון ימ 4.2 -המהווה עדכון של כ₪, מיליון  381 -התקציב המעודכן מסתכם בסך של כ

 .1% -כ

 עדכון התקציב התבסס על הנתונים הבאים:

 .2018אפריל  -. נתוני ביצוע לחודשים ינואר 1

 נלקח בחשבון בהתאם להסכמים קיבוציים. -. עדכון שכר 2

 . צפי תקבולים/תשלומים ממשרדי הממשלה השונים.3

 . החלטות שהתקבלו בהנהלת המועצה לפעולות והשירותים השונים.4

 

 חלק הכלבים נושאים בכל נושא גידול ההכנסות בתברואה?גדעון ברי: איזה 

 ₪ . 1,500,000 -כגון חיסונים. מדובר על סכום של כ המנשה דוד:  ההכנסות הם מהווטרינרי
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 בביוב?₪  500,000שאול מקורי: למה יש ירידה של 

 ות, יש ירידה בפירעון. ומנשה דוד: מדובר על פירעון מל

 ממה הוא נובע? עמוס חייקין: הגידול ברווחה,

 המקבלים שירותי רווחה. מטופליםמספר הבמנשה דוד: הגידול נובע עקב פעולות וגידול 

 רני אידן: אני רוצה להגיד בהזדמנות הזאת תודה למנשה וענבל. 

 ₪.מיליון 2-כמו כן, אני רוצה לומר למנשה תודה נוספת על מהלך בנקאי שביצע ובעזרתו הוא חוסך לנו כ

מנשה ביצע מהלך יפה ע"י מיחזור הלוואות ישנות שהיו בריבית גבוהה יחסית, בלי לפרוס אותם על פני 

 תקופה ארוכה יותר אלא באותה תקופת פריסה. מנשה לקח את ההלוואות, איחד אותם וקיבל עליהם ריבית 

צענו בוצע באמצעות חדשה. אתם ראיתם את החיסכון, הוא מאוד משמעותי. בעצם, העדכון התקציבי שבי

 ההליך הזה, תודה למנשה.

 

 .2018לאישור עדכון תקציב המועצה והצעה לעדכון התקציב לשנת  םרני אידן:  אני מבקש את אישורכ

 

ואת ההצעה לעדכון  2018עדכון תקציב המועצה לשנת התקציב המועצה מאשרת את  החלטה: מליאת

 .2018תקציב המועצה לשנת 

 

 הכרזה כי הכביש והמדרכה הסמוכים לבית הגדודים הם רחובות ציבוריים, מציג: מנשה דוד, גזבר   .  4

 .המועצה

 

 ציבורית. אנו מבקשים את אישור המליאה להכרזה כי הכביש והמדרכה בסמוך לבית הגדודים, הוא דרך 

 עם ועד אביחיל.  הנושא גם מתואם

 ות מסביב לבית הגדודים ביחד עם הישוב אביחיל.שנים ביצענו סלילה של כבישים ומדרכ 14לפני 

 אביחיל ביצעו סלילה בתוך הישוב, אנחנו ביצענו בסמוך לבית הגדודים וחייבנו את משרד הביטחון בהיטל 

 סלילה, האמת שחייבנו אותו גם בהיטל ביוב. את היטל הביוב הם שילמו בזמנו אך לגבי היטל הסלילה הם 

 שהתחלנו עמם בהליכים משפטיים.שנה, עד  14לא שילמו במשך 

 א' לחוק  1כרגע הכול סגור ומחכה להחלטה שלכם שאומרת כי בהתאם לסמכותה של המועצה, לפי סעיף 

  , הוחלט להכריז כי קטע1962תיקוני דיני הרשויות המקומיות, חיוב המדינה בסלילת רחובות, תשכ"ב, 

 הרחובות או הכבישים המקיפים את מוזאון הגדודים הינם ציבוריים. 

 לתקציב הפיתוח. ₪ עם אישורכם אנו נציג זאת למשרד הביטחון ונקבל חצי מיליון 

 עופר כהן: מהו כביש ציבורי?

 . ממש, כל הכבישים הם ציבורייםשל רני אידן: כל הכבישים, חוץ מכביש שמוגדר ככביש פרטי 

 מטפלת בזה, אנחנו מטפלים רק המועצה לא שונה מעיר בבתוך ישובים  יםנמצא אלא מה, בגלל שכבישים אלו

 ש צורך מיידי. אם אין ברירה ואם י
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 תלטה על אזור שהיה צריך לסלול בו כביש. משפחה מסוימת השדידה מקרה בו למשל היה לנו בכפר י

 משם היינו צריכים להכריז עליו ככביש ציבורי, הכרזנו ואז  ל להפעיל את סמכותנו ולהוציא אותםבכדי שנוכ

 הם אומרים "אנחנו הכספי אך אנחנו רוצים לקבל ממשרד הביטחון את חלקו כמו במקרה הזה ביצענו פינוי. 

 הם  הקטנים-ים". למעשה כל כביש שבתוך הקיבוצים, הכבישים הפנימיים לא נותנים כסף לכבישים פרטי

 פרטיים.

 הדרכים החקלאיות מופיעות כמועצה. ,במשבצות ,שאול מקורי: רני

 יש תמיד פער.שרני אידן: בסדר, זה לא משנה, אתה יודע 

 

 מנשה דוד: זה לא שייך לבעלות דרך אגב.

 זה דרך ציבורית. תשאול מקורי: סטטוטורי

 

)א( לחוק תיקון דיני הרשות המקומית )חיוב המדינה  1כי לפי סעיף החלטה: מליאת המועצה מאשרת 

מוחלט להכריז כי קטעי הרחובות ו/או הכבישים המקיפים את מוזיאון בית  1962בסלילת רחובות( תשכ"ב 

 הגדודים הם ציבוריים.

 

  .ומדרכות בבית חרות, מציג: מנשה דוד, גזבר המועצהחיוב היטלי סלילת רחובות  .5

 

הועד המקומי בבית חירות מבקש שנבצע סלילה )כמו ההחלטות שקיבלנו לאחרונה במכמורת ובבית ינאי, שנבצע 

גם בבית חירות בישוב הוותיק(. בבית חירות ישנה הרחבה לכן לא צריך לעשות כלום, גם לא נגבה מהתושבים 

שמה את  שהמועצה₪ מיליון  6.7בהיקף של בהרחבה, רק מהתושבים בישוב הוותיק. אנחנו מדברים על פרויקט 

, מדובר על הנחת מתעריפי היטל הסלילה, כפי שמונחים פה לפניכם 42%חלקה, כולל קידום מימון. אנחנו נגבה 

 . אנו מבקשים את אישור המליאה:מהיטל הסלילה של תושבי בית חירות 90%של  עבודה

 לסלילת כבישים ומדרכות ביישוב הוותיק בבית חירות. .א

לי סלילה )כבישים ומדרכות( על נכסי מגורים קיימים ביישוב הוותיק בבית חירות )כולל נכסי להטלת היט .ב

מהתעריף בחוק העזר לעמק חפר סלילת  42%האגודה, לאגודה בבית חירות יש קבוצה של עסקים( בשיעור של 

 כבישים ומדרכות בגין כל יחידת המגורים. 

 .100%סים שאינם מגורים בשיעור של להטלת היטלי סלילה )כבישים ומדרכות( על הנכ .ג

 העבודות. לביצוע₪ מיליון  6.7ס לאשר תב"ר ע" .ד

 

 הקרקע ביחידת דיור? חיוב גודלגלדיס פליישר: מהו 

 מטר ליחידה. 500חידת דיור למגורים זה עד מנשה דוד:  בי

 גלדיס פליישר: זה לא ברור מהכתוב.
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 רני אידן: מנשה תדייק.

מנשה דוד: אם בבית חירות למשל בישוב הוותיק, בנחלות יש להם כמה בתים והשטח שלהם לפעמים הוא שני 

לכל בית אלא לפי גודלה  מ"ר 500דונם ולפעמים קצת פחות ולתושב יש ארבעה בתים, אני לא יכול לחייב אותו 

  חלקה.של ה

מטר בסטנדרט ואולי יותר, זה  500 -שזה יחולק לגלדיס פליישר: אבל זה לא מה שכתוב, זה כתוב הפוך, כתוב 

 בדיוק מה שכתוב.

מטר ליחידה ומקסימום עד לגודל הקרקע  500מנשה דוד: לא, זה הפוך. אנחנו נתקן את זה. אנחנו מדברים על עד 

 שיש לתושב. 

ת היטלי , הטלומדרכות ביישוב הוותיק בבית חירותהחלטה: מליאת המועצה מאשרת את סלילת כבישים 

מהתעריף  42%סלילה )כבישים ומדרכות( על נכסי מגורים קיימים ביישוב הוותיק בבית חירות בשיעור של 

בחוק העזר לעמק חפר סלילת כבישים ומדרכות בגין כל יחידת המגורים, הטלת היטלי סלילה )כבישים 

מיליון  6.7מאשרת תב"ר ע"ס . כמו כן מליאת המועצה 100%ומדרכות( על הנכסים שאינם מגורים בשיעור של 

 לביצוע העבודות.₪ 

 

 .בית ספר קדם, מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה –מורשי חתימה בחשבון הבנק  –שינויים / עדכונים   .6

 החתימה בחשבונות הבנק של בית הספר. תחלופת מנהלים, אנו מבקשים לשנות/ לעדכן את מורשי בעקבות

, בשאר 036074508במקום מנהלת בית הספר היוצאת, עינת מדרוני זוהר, יבוא המנהל החדש, אסף לוי . ת.ז 

 מורשי החתימה לא יחול שינוי.

 בהתאם לכך מורשי החתימה יהיו: 

 .44454 -, מס' חשבון675בנק הפועלים, סניף  -. חשבון הורים1

 חתימה: מורשי

 קבוצה א':

 .036074508אסף לוי, מנהל בית הספר, ת.ז 

 .038295408חולו פזית, מנהלנית בית הספר, ת.ז 

 .054112768מנשה דוד, גזבר המעוצה, ת.ז 

 קבוצה ב':

 .058119819שמעון עטיה, נציג ההורים, גזבר וועד ההורים, ת.ז 

 

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

 חתימה אחד מקבוצה ב' בצירוף חותמת המותאמת לחשבון הבנק שנפתח, או שמו המודפס יחייבו את חשבון זה.

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

 השוטף של החשבונות.
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 444243, חשבון מס' 675בנק פועלים סניף  -חשבון בית הספר .2

 מורשי החתימה:

 .036074508אסף לוי, מנהל בית הספר, ת.ז 

 .038295408חולו פזית, מנהלנית בית הספר, ת.ז 

 .054112768מנשה דוד, גזבר המעוצה, ת.ז 

 

בצירוף חותמת בית הספר או חותמת המותאמת לחשבון הבנק שנפתח, או  3 -מורשי החתימה מתוך ה 2חתימת 

 שמו המודפס יחייבו את בית הספר בחשבון זה.

כון ובנוסף לניהול מורשי החתימה יהיו רשאים ומוסמכים לחתום על כל המסמכים נדרשים לצורך השינוי/ עד

 השוטף של החשבונות.

 

 החלטה: מליאת המועצה מאשרת את מורשי החתימה החדשים וחתימה על מסמכי הבנק.

 

לקבלת הצעות לרכש  22/2018בקשה לאישור התקשרות לרכישת כיבוד ללא מכרז, מכרז פומבי מס' .   7

 .ואספקת כיבוד למועצה וגני הילדים במועצה

רינת זונשיין: כידוע לכם, אנחנו מסדירים בימים אלו מס' נושאים, אחד מהם הינו הנושא של כיבוד תחת מכרז. 

אש"ח לשנה. מדובר על קניית קפה, חלב, וכל מוצרי המכולת. המועצה  130-140 -העליות במכרז זה מגיעות לכ

תיחת תיבת המכרזים התגלה כי אף אחד לא גופים שאנחנו עובדים איתם, ובעת פ 4-, פנינו ל4יצאה למכרז זוטא 

 הגיש הצעה ובעצם אנחנו מבינים שאין טעם לצאת למכרז נוסף.

הגופים המרכזיים מהם אנו קונים. הגוף  2אני מבקשת מכם אישור לתת למנשה לבצע התמחרות לפחות עם 

 מולו תתבצע ההתקשרות. -שייתן את אחוז ההנחה הגבוה ביותר

 ליך תחרותי, אך זה לא קרה, כנראה שמועצה איננה גוף גדול דיו.קיווינו לקבל הנחה וה

 על הישגיו של מנשה. -אנחנו נדווח לכם בהמשך, כפי שדיווחו לכם בפעם הקודמת

 

 ללא מכרז. דשת כיבויהחלטה: מליאת המועצה מאשרת את ההתקשרות לרכ

 

 .זונשיין, מנכ"להצעה לקביעת מודד כללי למספר חברי המועצה, מציגה: רינת    .8

המודד הכללי, שאתם תקבעו כאן, קובע כמה נציגים יהיו לכל ישוב במליאת המועצה. המודד שקיים היום 

למליאה הזו קבע כי לכל ישוב יש נציג אחד. כשלישובים הגדולים כגון: ויתקין, בית יצחק ובת חפר יש יותר מנציג 

 נציגים. 4נציגים ולבת חפר יש  2אחד. לויתקין ולבית יצחק יש 

 מבקשים להשאיר זאת כפי שזה היום, כלומר להשאיר את הייצוג כפי שקיים היום.אנו 

 בוחרים. 950לשם כך התכנסנו מס' אנשים ע"מ לחשב כי כך זה אכן ייצא ואנחנו מדברים על מודד של 

 גדעון בארי: לקחתם בחשבון גם את הגידול של בת חפר?
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 דוד מנשה: זה לא רלוונטי, הם יהיו בבחירות הבאות.

 שאול מקורי: זו החלטה של המליאה, לא של משרד הפנים?

רינת זונשיין: זו החלטה של המליאה, אנחנו מפרסמים את ההחלטה בכל הישובים ובאתר שלנו ואז מגישים 

 שר הפנים.אישורו של אותה ל

ן )דוגמת א שלכל ישוב יהיה לפחות נציג אחד. במועצות קטנות זה הרכב מאוד קטרני אידן: החלטת המדינה הי

איש שזה מצב  100-היינו מגיעים לנציגים לישוב  2ובמועצה כמו שלנו אם היינו מאיישים  ישובים( 3אלונה בה יש 

מאחר ואנו רשות עם הרבה מאוד ישובים, ו לכל רשות לתאם לעצמה את הדברים. אפשר ,לכןבעייתי בפני עצמו. 

של בת חפר  4-של בית יצחק ו 2-של ויתקין, ו 2ם, כולל נציגי 46אז כבר המינימום שלנו מתווה. אנו מגיעים ל 

 נציגים. 47-ויחד איתי ל

 

לצורך קביעת מספר הנציגים של כל ישוב  בוחרים, 950על  החלטה:  מליאת המועצה מאשרת את המודד הכללי

 במועצה.

 

 

 

 מצ"ב טבלה מפורטת)מציג את התב"רים בפני חברי המליאה גזבר המועצה  ,מנשה דוד - 2018 ב"ריםת. 9

 )מטה

 

 

 רים המופיעים בטבלה."החלטה: מליאת המועצה מאשרת את התב
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 שינוי בתקציב הבלתי רגיל 31.07.2018 מליאה מיום

 מס'
מס' 
 תב"ר

 שם הפרוייקט
סה"כ תקציב 

 מבוקש

סה"כ 
תקציב 

 קודם
 הפחתה תוספת

 מקורות מימון
 פירוט תשלומים

 )שם סעיף(
פירוט  ₪ -סכום 

מקורות 
 מימון

 ₪ -סכום 

1 935 
הנגשה פרטנית לילדים עם 

 מוגבלויות
משרד     82,900

 החינוך
 82,900 עב' קבלניות 82,900

2 936 
כתות לליקו שמיעה  3הנגשת 

 ב'1א' 2שפרירים 
משרד     90,000

 החינוך
 90,000 עב' קבלניות 90,000

משרד   71,519 1,240,000 1,311,519 בינו כיתת גן אמץ 872 3
 החינוך

 71,519 עב' קבלניות 71,519

משרד     54,200 אופק חדש שפרירים ב' 937 4
 החינוך

 54,200 עב' קבלניות 54,200

5 938 
קמת מערכת מידע גאוגרפי 

(GIS) 
קרנות     2,000,000

 הרשות
 2,000,000 עב' קבלניות 2,000,000

6 939 
סלילת כבישים ומדרכות בבית 

 חרות בישוב הותיק
קרנות     6,700,000

 הרשות
 6,700,000 עב' קבלניות 6,700,000

 דברי הסבר 
  

 במימון משרד החינוך -הנגשה פרטנית לילדים עם מוגבלויות-935 תבר  
 

 במימון משרד החינוך -ב'1א'2כתות לליקוי שמיעה שפרירים  3הנגשת -936תבר  

  במימון משרד החינוך-בינוי כיתת גן אמץ-872-תב
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 אופק חדש שפרירים ב' במימון משרד החינוך-937-תבר
 

 ( מקרנות הרשות GISגאוגרפי ) עקמת מערכת מיד-938- תבר
 

 במימון הישוב  וקרנות הרשות  -סלילה כבישים ומדרכות בבית חירות בישוב הותיק -939-תבר 

 
 

 

 2018תכנית פיתוח ממקורות המועצה לשנת 

 

 סעיף
שם 

 הפרויקט
מס' 
 תב"ר

מועצה קרן פיתוח 
 בש"ח

מליאה 
30/1/18 

מליאה 
27/3/18 

מליאה 
1/5/18 

מליאה 
26/6/18 

מליאה 
31/7/18 

יתרה מתקציב 
 פיתוח

בינוי  -חינוך 
ושיפוץ מבני 

כולל  -חינוך 
אולם עין 
 החורש

ניהול 
פרויקטים 
במערכת 

 החינוך

559  500,000     -500,000 

בניית 
שלושן 
 ילדים

717  800,000     -800,000 

שיפוצי 
קיץ 
2018 

918  4,000,000   4,000,000  -4,000,000 

שדרוג 
מערכות 
בבתי 
 ספר

518-
527 

  245,729    -245,729 
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 סעיף
שם 

 הפרויקט
מס' 
 תב"ר

מועצה קרן פיתוח 
 בש"ח

מליאה 
30/1/18 

מליאה 
27/3/18 

מליאה 
1/5/18 

מליאה 
26/6/18 

מליאה 
31/7/18 

יתרה מתקציב 
 פיתוח

גן יביל 
בחבצלת 

 השרון
890   450,000    -450,000 

בי"ס קדם 
 שלב ג'

869    2,000,000   -2,000,000 

תכנון 
לצורך 
הקמת 
בי"ס 

מבואות 
 ים

496    1,500,000   -1,500,000 

שדרוג 
אולם 

ספורט 
בעין 
 החורש

928     320,000  -320,000 

 4הקמת 
כיתות גן 
ילדים ב 
הלוי ג 
יאשיה 
אחיטוב 
 וחבצלת

929     250,000  -250,000 

        - 
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 סעיף
שם 

 הפרויקט
מס' 
 תב"ר

מועצה קרן פיתוח 
 בש"ח

מליאה 
30/1/18 

מליאה 
27/3/18 

מליאה 
1/5/18 

מליאה 
26/6/18 

מליאה 
31/7/18 

יתרה מתקציב 
 פיתוח

 3,934,271  4,570,000 3,500,000 695,729 5,300,000 18,000,000  סה"כ

 ספורט

הסדרת 
בטיחות 
במתקני 
ספורט 
 בישובים

888   150,000    -150,000 

מתקני 
 ספורט

681   500,000    -500,000 

שיפוץ 
יסודי 

בבריכת 
 יכון

934     760,000  -760,000 

        - 

 210,000-  760,000  650,000  1,200,000  סה"כ

תשתיות 
ומבני ציבור 

 ביישובים

שילוט 
ומיספור 
לתחנות 
הסעה 
 בישובים

789   70,000    -70,000 
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 סעיף
שם 

 הפרויקט
מס' 
 תב"ר

מועצה קרן פיתוח 
 בש"ח

מליאה 
30/1/18 

מליאה 
27/3/18 

מליאה 
1/5/18 

מליאה 
26/6/18 

מליאה 
31/7/18 

יתרה מתקציב 
 פיתוח

שדרוג 
מועדוני 
נוער 

בישובי 
 המועצה

921   700,000    -700,000 

סיוע 
ושידרוג 
מבנה 
ציבור 
 בישובים

585   3,000,000    -3,000,000 

הרחבת 
 בת חפר

909   600,000    -600,000 

        - 

 6,630,000    4,370,000  11,000,000  סה"כ

כבישים 
וצמתים 
 ביישובים

ביצוע 
שביל 

אופנים 
-חניאל

בורגתה 
 שלב א'

919   599,988    -599,988 
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 סעיף
שם 

 הפרויקט
מס' 
 תב"ר

מועצה קרן פיתוח 
 בש"ח

מליאה 
30/1/18 

מליאה 
27/3/18 

מליאה 
1/5/18 

מליאה 
26/6/18 

מליאה 
31/7/18 

יתרה מתקציב 
 פיתוח

תכנון 
מעגל 
תנועה 
בכביש 
5710 
 לבת חן

912  85,714     -85,714 

תכנון מ 
תנועה 
בכביש 
5803 

כניסה 
למיתחם 

יכון 
בסמוך 

למושבים 
גן יאשיה 

 אמץ

913  85,714     -85,714 

סלילת 
כביש 

לבין יקיר 
 בית חזון

925   1,000,000    -1,000,000 
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 סעיף
שם 

 הפרויקט
מס' 
 תב"ר

מועצה קרן פיתוח 
 בש"ח

מליאה 
30/1/18 

מליאה 
27/3/18 

מליאה 
1/5/18 

מליאה 
26/6/18 

מליאה 
31/7/18 

יתרה מתקציב 
 פיתוח

סלילת 
רחוב 
נבטים 
 הדר עם

927    2,000,000   -2,000,000 

קרן 
לפיתוח 
מושב 
 אחיטוב

431    1,200,000   -1,200,000 

        - 

 3,471,416-   3,200,000 1,599,988 171,428 1,500,000  סה"כ

תשתיות 
מנהל ותכנון 

 במועצה

הכנת 
תוכנית 

אב למ.א. 
 עמק חפר

460   300,000    -300,000 

        - 
        - 

 1,700,000    300,000  2,000,000  סה"כ

תיירות איכות 
סביבה 
 וחקלאות

תכנית 
אזורית 
למיצוב 
 החקלאות

591   300,000    -300,000 
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 סעיף
שם 

 הפרויקט
מס' 
 תב"ר

מועצה קרן פיתוח 
 בש"ח

מליאה 
30/1/18 

מליאה 
27/3/18 

מליאה 
1/5/18 

מליאה 
26/6/18 

מליאה 
31/7/18 

יתרה מתקציב 
 פיתוח

תשתיות 
הפרדה 
)רכישת 
מיכלי 
 אצירה(

603  504,099     -504,099 

חקלאות 
תומכת 
 סביבה

706  110,000     -110,000 

חידוש 
מערכת 

מים 
לחוות 

 הנוי

931     200,000  -200,000 

        - 

 114,099-  200,000  300,000 614,099 1,000,000  סה"כ

 שונות

 1,000,000      1,000,000  הנגשה

תביעות 
פיצויים 
לפי ס. 

197 

 2,000,000      2,000,000 

תכנית 
מתאר ב 

GIS 
938 350,000     2,000,000 -1,650,000 

 2,000,000      2,000,000  שונות



 

 
 

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

22 

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

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

 סעיף
שם 

 הפרויקט
מס' 
 תב"ר

מועצה קרן פיתוח 
 בש"ח

מליאה 
30/1/18 

מליאה 
27/3/18 

מליאה 
1/5/18 

מליאה 
26/6/18 

מליאה 
31/7/18 

יתרה מתקציב 
 פיתוח

 3,350,000 2,000,000   -  5,350,000  סה"כ
   40,050,000 6,085,527 7,915,717 6,700,000 5,530,000 2,000,000 11,818,756 

 

 

 

 

 

 

 

  מקורות

  

 ממ"י
                             
20,000,000  

 היטלי השבחה
                               
6,000,000  

 2017יתרת סגירה 
                             
22,000,000  

 סה"כ
                             
48,000,000  
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 החלטות מליאת המועצה:

 
 החלטה נושא

 .GISמליאת המועצה מאשרת את תוספת תב"ר  GISהוספת תב"ר 

 .46מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מספר  45אישור פרוטוקול מליאה מספר 

הצעה לעדכון תקציב המועצה לשנת 

2018 

 2018עדכון תקציב המועצה לשנת התקציב המועצה מאשרת את  מליאת

 .2018ואת ההצעה לעדכון תקציב המועצה לשנת 

הכרזה כי הכביש והמדרכה הסמוכים 

 לבית הגדודים הם רחובות ציבוריים

)א( לחוק תיקון דיני הרשות המקומית  1מליאת המועצה מאשרת כי לפי סעיף 

מוחלט להכריז כי קטעי הרחובות  1962)חיוב המדינה בסלילת רחובות( תשכ"ב 

 .מוזיאון בית הגדודים הם ציבורייםו/או הכבישים המקיפים את 

חיוב היטלי סלילת רחובות ומדרכות 

 בבית חרות

מאשרת את סלילת כבישים ומדרכות ביישוב הוותיק בבית מליאת המועצה 

, הטלת היטלי סלילה )כבישים ומדרכות( על נכסי מגורים קיימים תחירו

מהתעריף בחוק העזר לעמק חפר  42%ביישוב הוותיק בבית חירות בשיעור של 

סלילת כבישים ומדרכות בגין כל יחידת המגורים, הטלת היטלי סלילה 

. כמו כן 100%על הנכסים שאינם מגורים בשיעור של )כבישים ומדרכות( 

 לביצוע העבודות.₪ מיליון  6.7מליאת המועצה מאשרת תב"ר ע"ס 

מורשי חתימה  –שינויים / עדכונים 

 –בחשבון הבנק 

 בית ספר קדם

 מליאת המועצה מאשרת את מורשי החתימה החדשים 

 וחתימה על מסמכי הבנק.

לרכישת בקשה לאישור התקשרות 

כיבוד ללא מכרז, מכרז פומבי מס' 

לקבלת הצעות לרכש ואספקת  22/2018

 כיבוד למועצה וגני הילדים במועצה

 מליאת המועצה מאשרת את ההתקשרות לרכישת כיבוד ללא מכרז.

הצעה לקביעת מודד כללי למספר חברי 

 המועצה

 בוחרים 950על מליאת המועצה מאשרת את המודד הכללי 

 הנציגים של כל ישוב במועצה. לצורך קביעת מספר 

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

 

 

 

 רני אידן, ראש המועצה                                                          רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה         


