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 74פרוטוקול דיון מליאה מס' 

 

 90.40..79.מתאריך 

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

, גדעון ברי, גיל פלוטקין, אורי נאהרי, ישי שוסטר, בליך, יואב גיסיס, יוסף גרטלר, מאיר טודר

עפר כהן, נחי הייפלר, פסח פורצלן, חנן אדרי, ליאור פרץ, שמוליק איס, אברהם בן דוד, שאול 

ירמיהו ויסמן, , מקורי , גלדיס פליישר, אבנר כהן,  הדס מדליה , מאיר רבינוביץ, יואב בר סלע

דותן בורנשטיין, משה עזריאל יפין, ,  ,  בתיה רגב, רון פזגיא ויצלבסקי, ירון קומפל, סתיו וייס

 הרמן

 שרון דביר,  רועי מרגלית התנצלו

 דורון נשרי, שמעון לוי, רעיה קידר, דורון גייר, יהודה זימבריס, פרוספר אזוט, אורנה חיים לא נכחו

מנכ"ל המועצה -רינת זונשיין בנוכחות  

המועצהגזבר  -מנשה דוד  

מנכ"ל חכ"ל -אלון הימן  

מהנדס המועצה -ארמין אברמוביץ  

לונות הציבורממונה ת -יעקב שני  

ע. ראש המועצה -שירי אהרוני ולרשטיין  

ע. מנכ"ל -שרית מימון  
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 גזבר המועצה.

 .תב"רים .9

 .ים"תבר לסגירת בקשה .א

 

 :דיווחי ראש המועצה 49

 לכאןשהגיעו  לילדי פרויקט המקפצהו הנהגות הישוביםיו"ר ושנה טובה לחברי המליאה, ערב טוב 

  . לפני כן אני אפתח בכמהבנושא מודל המקפצה לשבילי האופניים וכבר יציגו בפנינו מצגתהערב 

 דיווחים כפי שאנו עושים בכל מליאה.

הדברה מאוד  למרות שמתבצעת התגלה מקרה של קדחת הנילוס. ,יד חנהשעבר, ביישוב  בשבוע .א

מצבו  .הנילוס שנדבק בקדחת מהישוב יד חנה ישנו תושב של איגוד ערים ושל המועצה אינטנסיבית

הדברה  בצעלואנו נאחל לו רפואה שלמה ונמשיך לעקוב אחרי הנושא טוב,  תושב הינושל ה

 , קטן יחסית,אינטנסיבית כל זמן שהחשש למחלה יהיה כאן. צריך לזכור כי המדביק הינו יתוש

וקצב עיל גם ביום פה בעת תנאים של קרקע לחה מאוד. היתוש היתוש מתרב. שנקרא נמר אסיאתי

הריבוי שלו הוא מאוד מהיר והליך ההתרבות נמצא באותו הרדיוס בקרבתכם, בביתכם או בקרבת 

 שכניכם.

לטובת הרחקת אסדות  של המועצה שומרי הבית נערכה הפגנה גדולה ע"י האחרונה שבתהבמוצאי  .ב

ונשאתי  מטעם ראשי הרשויותבהפגנה אני השתתפתי  ק"מ. 121אל בארות הנפט, מרחק של  הגז

 בנושא אנו נמשיך לסייע לשומרי הבית השתתפנו גם במימון.ו . אנו ארגנו אוטובוסים להפגנהדברים

 בכלל. חופי השרוןמעד שנצליח להרחיק את האסדות מחופי עמק חפר ו

בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים תלמידי גני ילדים,  11,378עם שנת הלימודים נפתחה לפני יומיים  .ג

בכל בתי וצוותה באגף אגף החינוך, כרמית ברגמן סמוראי סיירתי יחד עם מנהלת  וחטיבה עליונה.

מערכת החינוך נפתחה ללא תקלות וכולם פעלו ע"מ גני הילדים ואני שמח לבשר כי בחלק מהספר ו

 ,אברמוביץ ארמין ,למהנדס המועצהלחברה הכלכלית וברצוני להודות כשורה. יפעל ל ולוודא כי הכ

. אנו פתחו את כסדרה שאפשרו לנו לפתוח את שנת הלימודים בעיות רישוי עבורנושברגע האחרון פתר 

 בנושא.עוד מעט אנו נראה מצגת שנה שניה. אני לא ארחיב מכיוון ש ,זו התחדשותשל השנה בסימן 

 מברךיחד אתכם  ,בפרס חינוך. אני הזכ ,מנהלת בית הספר אורית מליחיבית ספר שפרירים בהנהגת  .ד

את  עבורםלפני כחודש התחלנו לבנות . . בי"ס שפרירים הוא בי"ס לחינוך מיוחדעל הישג זה אותם

 .יםזמני גבעת חיים איחוד במבניםקיבוץ נמצאים ב כרגע הם .איכוןמתחם מבנה הקבע ב

ים גם בבגרות וגם בערכים תיכון מעיין שחר נבחר ע"י משרד החינוך כאחד מבתי הספר המצטיינ .ה

 חינוכיים. -חברתיים
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קט של התנהגות סיכונית בקרב בני נוער. אני מניח כי הורי הנוער שנתיים אנו מובילים פרויכמזה  .ו

בתקופה זו  .חופש הגדולתקופת ההתנהגות זו גוברת כאשר אנו מתקרבים ל. הזו מכירים את התופעה

אנו כי החלטנו  לפני שנתיים. גות מסוכנתהוהתנ שתית אלכוהול :כגון סיכונית ישנה התנהגות

בשם שאול עקביה מבית חירות יחד עם יקטור ימיניתי פרולפרויקט זה . מתחילים לטפל בעניין זה

קיץ ה , בחודשימהלך של פעולות נרחבות. השנהאלו ביצעו  ,האזורי מחלקת הנוער והמרכז הקהילתי

דים לנסוע שיאפשרו לילקווי לילה הקמת פרויקט הרחבנו בצורה מאוד רצינית את הפעילות כולל 

 לים.סיעות של מרכז ומזרח עמק חפר נכולל בבטיחות מיישוב ליישוב, 

. ימי הפסטיבל ארבעתאלף איש ב 18 -כ הגיעו. לפסטיבל כמו בכל שנה, חגגנו בפסטיבל גשרים בנחל .ז

 ., זהו אירוע מהנה בהחלטאני מבקש ממכם לבוא ומעניין, חבל שלא כולכם נכחתם.יף היה מאוד כי

 .זכינו לחנוך במושב אמץ בית כנסתלפני שבוע  .ח

אני מקווה . עין החורש קיבוץ מעגל התנועה החדש של את נחנוךאנו  17:31בשעה  14.19 -תאריך הב .ט

)מזרחה מאחיטוב  ובצומת הירקותעפיל מעגל התנועה בקיבוץ המהעבודות ב שבקרוב יתחילו את

יר בצורה בטוחה עוזר לנו להסד חדשל התנועה ה. אין ספק שמעגבכביש שנוסע לכיוון גן יאשיה ואמץ(

 .₪מיליון  5של לממן תקציב הצלחנו לשכנע את משרד התחבורה  לשמחתנו ץ.הכניסה לקיבואת 

מנהל מקרקעי ישראל התחלנו לשווק את מגרשי גאולי תימן. לצערי  מול, גדול מאוד, לאחר מאבק .י

ש"ח  1,211,111 -המחיר הוא כ. מן המקובל במכרז הם מחירים גבוהים נקבעוהמחירים שהרב 

לבני עמק חפר ובני לגבוה סכום זהו בהחלט ₪.  1,411,111 -כמגיע ל המחיר פיתוח,ומע"מ  ובתוספת

פגישה מחר בנושא ואנו  עתידה להתקיים מחרזה. ן ת בענייויכולים לעשגאולי תימן. אנו נבחן מה אנו 

 זה ולהגיש ערעור על המחיר שננקב. שאנו יכולים לטפל בנושאנבדוק אם יש דרך 

תחת  ,מקושרות תקציבעבודה בימים אלו זאת השנה השלישית שאנו מעמיקים את נושא תוכניות  .יא

. למשך כמה שעות בנושא חלקהעם כל אגף ומבימים האחרונים ישבנו ל המועצה. "הנהגת מנכ

. נדרשים תקציביםו יעדים ם הכולליםאת תוכנית העבודה שלה האגפים והמחלקות מציגים בפנינו

 העבודה נגזור את תוכניתאנו מתוך התוכנית  .בהחלט מאוד מעניין לראות את עבודת העומק הזו

 .2119לשנת של המועצה  הכוללת

שנים הקמנו את  3 -לפני כ .ץ רב ומדאיג אותנו הוא נושא אגמון חפרנושא שאנו מטפלים בו במר .יב

אגמון החריגו את  לאכבר בשנה שעברה לרשות הטבע והגנים הלאומיים,  פנייתנומרות אגמון חפר ול

. דים יכולים לצוד בכל מקום שנחשב כאזור חקלאייהצי הקיים, בהתאם לרישיוןמאזורי הציד. חפר 

איסור של  נכון לרגע זה הוצאנו. להיכנס ציידיםמותר ללהשגת גבול וכרגע אזור זה לא נחשב 

, שהינם ת הטבע והגנים הלאומייםרשו על. אנו לוחצים תהמועצה, הוא לא מתנהל כרגע ע"פ התקנו

בכל . תהבנועמם לזה. אני מקווה שגם השנה אנו נצליח להגיע הזור אאת הלהחריג  בעלי סמכות,

 ואני מקווה שאנו נצליח. שטח האגמוןלפעול בתוך  לאפשר להם אין בכוותנומקרה, 

 מה נדרש? ?כי הנושא לא יאושרחיזקי סיבק: יש אפשרות 
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 בקשה  יגיש השר, להגנת הסביבה שררשות הטבע והגנים יגישו בקשה למה שנדרש הוא שרני אידן: 

 ן שזה לא נחשב כגן לאומי.מכיוולמטרת החרגה לכנסת 

 . בכל מקרה אני לא אתן להםואני מקווה שאנו נצליח ל הרשות"בקשר עם שאול גולדשיין, מנכ אני

 .חפר אגמוןבתוך  בצע יריל אפשרות

 

 ראש המועצה:ומ"מ דיווחים סגן 

הרחקת את נושא  באמצעותו אנו מקווה שנצליח למנף .יתקיים משחה עמק חפרביום שבת הקרוב  .א

 .מניםזמואירוע דגל בענף השחייה של המועצה, הנכם מדובר על אירוע יפה ונחשב כ אסדות הגז.

. ישנו עמק חפר שטח רחבת הנוי למועצה האזוריתהקצאת את מפרט שבוע שעבר מכתב שבקיבלנו  .ב

ע"מ להקים  יידיאנו חייבים את האישור באופן מהאומר כי אנו השתמשנו בטיעון  ניסוח בעייתי שכן

ידוע לכולם  .ובטענה כי משרד החינוך לא יאפשר לנו להקים בי"ס בלי שהקרקע תעבור לידנו בית ספר

כתוצאה  ספר חדשספטמבר נפתח בית ובית הספר. בחודש  כי הייעוד הוא לטובת הגן הבוטני

 נוסף. משמעותי נכס בסה"כ יש לנו, המשלימים שנעשו מהמהלכים

 

 רני אידן: האם יש שאלות/ הערות?

 ?דיווח בנושאאפשר לקבל  ,רתוסיבק: הקמת אסדות מול מכמחיזקי 

המדינה  לערך שנה 21לפני סדר בעניין,  עשהאאני  לטובת אלו שלא יודעים במה מדובר רני אידן:

לאלמוגים. מאוד גדול נזק  שם החלטות. האחד, להוציא את כלובי הדגים מאילת שעושים 2קיבלה 

. בכל כי זה מסכן את מי התהום מים מלוחים ביבשה לגידול דגים על הקים חוותאפשר לוהשני, לא ל

 כיהנתיכש 91-92 יםחוף. בשנהמק"מ  1-4מרחק של מים את כלובי הדגים בהעולם מקובל שמקי

דגים טון  41, חווה שגידלה לגידול דגים הראשונה בים התיכון ת ים הקמתי את חווהואמנהל מבוכ

 באשקלון, אשדודכאלו  ישנם חוות ,כיוםלימודים. חוות יים ווסיששימשה כחוות נ החווה לערך.

סטטוטורית של האפשרות לגדל דגים  הלהסדר. לאחרונה אנו פעלנו ק"מ 3במרחק של  מכמורתו

מאוד כי זה מקטין את הדייג ואת הרס הדגה בים.  ו חשובותל. החוות הלימית לחקלאות הבחוו

שליד כל חווה קבעה מדינת ישראל לא הסתפקה רק בזה שהיא נתנה אישור להקים את החוות אלא 

בכל מתקן כזה אמור להיות דגים. ה של ההזנצורך להקים אסדה, אנו קוראים לו מתקן ליהיה ניתן 

מאחר ואני פעיל  שיהיה אפשר להפעיל את המערכת.בכדי מתקן אנרגיה מעין , מזון לדגים מיכל

"צלול"  עמותת הפעלתי אתמאנשי רשות הטבע והגנים הלאומיים בתחום זה, ברגע שהדבר נודע לי 

ועדה המחוזית ברמלה. הם ואישרנו באנחנו ש לא בהתאם למהפועלים כרגע  הםבכדי שישימו לב כי 

לכן יתקיים דיון מחדש. על כך אנו נגיש ערעור וושאנחנו הסכמנו  הרחיבו את השימושים מעבר למה

 החווה.קים ליד צמצמם את המתקן שמותר להנצליח לבערעור שאני מקווה 

 ?מחוזיתוועדה מחר מישהו מכם יהיה נוכח ע"מ לדרוש כי הדיון יחזור לסיבק:  יקזחי

מתקנים . מאחר ומדובר על צלול ורשות הטבע והגנים עמותת אנשימחר יהיו נוכחים רני אידן: 

 . אני מזכיר לך ועדה המחוזיתושהם יסכימו להחזיר את הנושא ללאומיים אני לא יכול לומר בוודאות 
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התכנון הוא לאומי, ברמת המועצה  .כי הוועדה המחוזית בעניין הזה היא גוף ממליץ ולא גוף מתכנן

 מאשקלון ועד נהריה. תקנים שפרוסיםימ מכיוון שאלוהארצית 

 

 הצגת מצגת בנושא פרויקט מקפצה, מציגים: ילדי פרויקט מקפצה9 09

 9לשבילי אופניים בעמק חפרשיתוף הציבור בתכנית אב והצגת מצגת  39

 

 9הצגת תכנית התחדשות בחינוך לשנת תשע"ט 79

 11 -כ ,ההתחדשות השקענו בפרויקט ואנפרויקט הדגל של המועצה.  התחדשות בחינוך הינורני אידן: 

קבוצת  אחד מבתי הספר בשיתוף בי"ס,לכל  תותואמתחו תוכניות לימודים שיפ ,בנוסף לכך₪. מיליון 

וך נאגף החי סמוראי ברגמן, מנהלת מנחה מקצועית. כרמיתו מורים, מנהלת בית הספרההורים, 

 השנים 5-4ב . וגורמים נוספים יורם הרפז פרופסור, בן פורת יחד עם הילה את התכניתהובילה 

לקחת מורה שלמד זהו תהליך לא פשוט. קשה מאוד  יש לציין כי ,נפתח את הנושאאנו הקרובות 

. כעת פעםתקופת אך לעשית עד עכשיו היה מצוין שכל מה  כיכעת  לו ולומרמת ומלמד בצורה מסוי

 .לא פשוטומאוד  תיעומשמעובדים אחרת. זהו שינוי / פועליםבעידן החדש בו אנו 

 

 9בחינוך התחדשותציגה מצגת בנושא ה , ברגמן סמוראי, מנהלת אגף החינוך כרמית ***

 

 9 74אישור פרוטוקול מליאה מספר  59

 רינת זונשיין: האם יש שאלות/ הערות?

 אין הערות.

 

 749מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס' החלטה: 

 
 9 הבאה הכהונה בתקופת המקומי הועד חברי מספר להגדלת בקשה 49

 ביקשו להגדיל את מספר חברי הועדישובים אשר רשימה של  בחומר המליאה זונשיין: קיבלתםרינת 

 הוגשו הרשימות .חברי ועד 11 -חברי ועד ל 9-ובישוב בת חפר מ ועד מקומיחברי  7 -ל חברי ועד 5-מ

 ע"ב החלטה של הישוב.

 נים.יעבור לטיפול שר הפ ולאחר אישורכםבמליאה החוק מחייב להעביר את הנושא 

 חברים יהיה חוסר בפורומים כאלו ואחרים. 7 -ל 5-צריך להבין שאם מעלים מ גלדיס פליישר:

 זה בהתאם לבקשת הישוב וברוב הישובים זה קיים כבר היום. רינת זונשיין:

 רינת זונשיין: האם יש שאלות/ הערות?
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 חברים 4-חברים ל 5-מקומי מהועד הוהחלטה: מליאת המועצה מאשרת את הגדלת מספר חברי 

 עם, העוגן, חופית,-בישובים הבאים: אביחיל, אמץ, בארותיים, בורגתה, בחן, בית חירות, הדר

 חניאל, יד חנה, כפר הרואה, כפר ויתקין, כפר מונאש, מכמורת, עין החורש, צוקי ים9

 וב בתחברים ביש 44 -חברים ל .-מועד וכמו כן, מליאת המועצה מאשרת להגדיל את מספר חברי ה 

 המועצה תפנה לשר הפנים לאישור ויישום החלטה זו9 חפר9

 

 הליך –אישור החלטת "הוועדה למימון הוצאות משפטיות לנבחרי ועובדי ציבור ברשויות מקומיות"  49

 9ביצוע עבודות לרגלי מצוק בית ינאי –שימוע פלילי של מר בני ממקה, מהנדס הרשות דאז 

 

 היה בשעתו מ"מ . בני ממקהתיק חקירה בנושא מצוק בית ינאיהתנהל בעבר כזכור לכם מנשה דוד: 

והוחלט שאין להגיש נגדו כתב  שנערך בפרקליטות המשפטי השימוע בני זוכה בהליךמהנדס המועצה. 

 של היא תשלוםה, יתרת השימוע כאשר לעו"ד שייצגה אותו בהליך נדרש לשלם ממקה בניאישום. 

בקשה לקבלת מימון ההוצאות המשפטיות שהיו לו. למועצה מכיסו הפרטי והגיש כולל מע"מ ₪  8,775

ואנוכי.  יועמ"שה שמורכבת ממבקרת המועצה, למימון הוצאות משפטיות ע"פ הכללים ישנה וועדה

 לאשר, בחנו את הבקשה באופן היקפי והחלטנו וחוות דעתאת אנו בדקנו את הבקשה, היועמ"ש כתב 

 לפי הכללים.מכיוון שעומדת  ,את הבקשה של בני ממקה

הסכום המבוקש נמוך מסך הסכום שניתן לאשר במקרה של שימוע כזה וזאת לפי כללי הנוהל ותחשיב 

 ₪. 17,974(= 4/14)צמודים מחודש ₪  23,111מסך של  41%של עד 

 

 האם יש שאלות/ הערות?אני מבקש לאשר, : מנשה דוד

 

 את השתתפות חליטה לאשרמליאת המועצה מ ,שנמסרובהמשך למסמכים שהוצגו ולהסברים החלטה: 

כולל ₪  0,445 בסך שלבגין הליך השימוע  בני ממקהשהיתה לההוצאה המשפטית  מימון יתרתב המועצה

 מע"מ9

 

 ***רני אידן יוצא מהאולם9

 

שימוע  הליך –אישור החלטת "הוועדה למימון הוצאות משפטיות לנבחרי ועובדי ציבור ברשויות מקומיות"  09

 9ביצוע עבודות לרגלי מצוק בית ינאי –פלילי של מר רני אידן, ראש המועצה 

בהליך  הגיש רני אידן בקשה למימון הוצאות משפטיות עבור ייצוג משפטי 12.18.2118 -בתאריך המנשה דוד: 

 פלילי שהסתיים בסגירת התיק והחלטה שלא להגיש כתב אישום. של שימוע

הוצאות משפטיות שמורכבת ממבקרת המועצה, היועמ"ש ואנוכי. אנו בדקנו ע"פ הכללים ישנה וועדה למימון 

את הבקשה, היועמ"ש כתב את חוות דעתו, בחנו את הבקשה באופן היקפי והחלטנו לאשר את הבקשה של בני 

 ממקה, מכיוון שעומדת לפי הכללים.
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עריכת הנוהל  למדד מעת )בתוספת הצמדה₪  23,111 סך שלמ 41%הסכום של את  לשלם כרגע המועצה יכולה

 (.₪ 29,954.5 -מ 41%) ₪ 17,974לוונטי הינו ועד עתה(. הסכום העדכני הר 2114י בחודש יונ

 

 האם יש שאלות/ הערות?אני מבקש את אישורכם, מנשה דוד: 

 השתתפה חברת הביטוח? מה היתה העלות בה גלדיס פליישר:

 ₪. 41,111 -בסכום של כהשתתפה חברת הביטוח מנשה דוד: 

 

את השתתפות מליאת המועצה מאשרת בהמשך למסמכים שהוצגו ולהסברים שנמסרו, החלטה: 

מהתעריף למימון  %.4ל המועצה בהוצאות המשפטיות של רני אידן בגין הליך השימוע שנערך וזאת בגובה ש

עריכת )בתוספת הצמדה למדד מעת ₪  ...,03 סך שלמ %.4 ראשונה, דהיינו  הוצאות משפטיות בערכאה

 -מ %.₪4 ) 47.,44הינו  לתשלום כאמור הסכום העדכני הרלוונטי -עתה(ד וע 7..0הנוהל בחודש יוני 

0.,.5495 9)₪ 

 

 ב"ריםת 9.

 .ים בפני חברי המליאהמציג את התב"ר, גזבר המועצה ה דודשמנ

נבנות עם  היוםכיתות חדשות שנבנות ס. "בבי שמע כיתות 9 הנגשת -941תב"ר  לפרט עלאני רוצה רני אידן: 

 קשה.מאוד  ישנה בעיה ,אלא אם כןמיזוג אויר נכון, תקרה וריצפה תקינות,  הכוללות הנגשת שמע מלאה

וברגע  מזגנים נורא רועשים שהתקינו אותם מעל הלוחוהכיתות של פעם נבנו עם תקרת רביץ הבעיה היא ש

 כיתות גן. כיתות כולל 7-9 מנגישיםכל שנה אנו שהמורה מדבר התלמיד לא מצליח לשמוע אותה כשורה. 

 

 מנשה דוד: האם יש שאלות/ הערות?

 

9שנשלחה והוצגה רים המופיעים בטבלההחלטה: מליאת המועצה מאשרת את התב"  

 

 סגירת תב"רים: .א

יש התב"רים המיועדים לסגירה ושעבודותיהם הסתיימו ו 21מנשה דוד: קיבלתם לידכם את רשימת 

 ₪. 48,351.52מדובר על עודף של  וגירעונות בתקציב הבלתי רגיל.ם לעודפים להעביר

 התב"רים. לסגירתאודה לאישורכם 

 מנשה דוד: האם יש שאלות/ הערות?

 

בהתאם לרשימה  ₪ 70,35.950התב"רים ע"ס  04מליאת המועצה מאשרת את סגירת  החלטה : 

  9שנשלחה
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 84מספר  8202/9/4מליאה  מיום 
 שינוי בתקציב הבלתי רגיל

מס'  מס'        
 תב"ר

סה"כ תקציב  שם הפרוייקט
 מבוקש

סה"כ 
תקציב 

 קודם

פירוט  מקורות מימון הפחתה תוספת
תשלומים)שם 

 סעיף(

 ₪ -סכום 

פירוט מקורות 
 מימון

 ₪ -סכום 

1 940 
סלילת כבישים ומדרכות בית 

 ינאי
5,550,000 

   
 5,550,000 עב' קבלניות 5,550,000 קרנות הרשות

 2,311,962 8,000,000 10,311,962 8102שיפוצי קיץ  918 2
 

 2,000,000 קרנות הרשות
 2,311,962 עב' קבלניות

 311,962 משרד החינוך

 270,000 כיתות שמע בבי"ס 9הנגשת  941 3
   

 270,000 עב' קבלניות 270,000 משרד החינוך

4 591 
תכנית דורית למיצוב 

 החקלאות
3,110,000 2,810,000 300,000 

 
 300,000 עב' קבלניות 300,000 קרנות הרשות

 500,000 אזורית בקדםבניית מרפאה  942 5
   

 500,000 עב' קבלניות 500,000 קרנות הרשות

6 943 
סימון כבישים והתקני בטיחות 

8102 
71,429 

   

 21,429 קרנות הרשות
 71,429 עב' קבלניות

 50,000 ד התחבורהמשר
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דברי הסבר

תבר 940-סלילת כבישים ומדרכות בית ינאי-במימון הישוב וקרנות הרשות 

 תבר 918 שיפוצי קיץ 2018  מקרנות הרשות ומשרד החינוך

תבר 941-הנגשת 9 כיתות שמע בבי"ס  במימון משרד החינוך 

תבר 591-תכנית דורית למיצוב החקלאות -מקרנות הרשות 

תבר-942-בניית מרפאה אזורית בקדם -מקרנות הרשות

תבר-943-סימון כבישים והתקני בטיחות 2018 -במימון משרד התחבורה וקרנות הרשות
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 תכנית פיתוח ממקורות המועצה לשנת 9/4/ - ₪ -

מס'  שם הפרויקט סעיף           
 תב"ר

מועצה קרן 
 פיתוח בש"ח

מליאה 
892/2/4 

מליאה  4282/4/מליאה 
/2/2/4 

מליאה 
/6262/4 

מליאה 
8/242/4 

יתרה  982902/9/4
מתקציב 

 פיתוח

בינוי  -חינוך 
ושיפוץ מבני 

כולל  -חינוך 
אולם עין 
 החורש

  559 ניהול פרויקטים במערכת החינוך

500,000 
     

-500,000 

  707 בניית שלושן ילדים

800,000 
     

-800,000 

  902 8102שיפוצי קיץ 

4,000,000 
  

4,000,000 
 

2,000,000 
-

10,000,000 

-502 שדרוג מערכות בבתי ספר
587 

 

 
245,729 

    
-245,729 

  291 גן יביל בחבצלת השרון

 
450,000 

    
-450,000 

  269 בי"ס קדם שלב ג'

  
2,000,000 

   
-2,000,000 

תכנון לצורך הקמת בי"ס מבואות 
 ים

696  

  
1,500,000 

   
-1,500,000 

  982 שדרוג אולם ספורט בעין החורש

   
320,000 

  
-320,000 
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הלוי ג  כיתות גן ילדים ב 6הקמת 
 יאשיה אחיטוב וחבצלת

989  

   
250,000 

  
-250,000 

   

      
- 

 1,934,271 2,000,000  4,570,000 3,500,000 695,729 5,300,000 18,000,000  סה"כ

הסדרת בטיחות במתקני ספורט  ספורט
 בישובים

222  

 
150,000 

    
-150,000 

  620 מתקני ספורט

 
500,000 

    
-500,000 

  936 שיפוץ יסודי בבריכת יכון

   
760,000 

  
-760,000 

   

      
- 

 1,200,000  סה"כ

 

650,000  760,000   -210,000 

תשתיות 
ומבני ציבור 

 ביישובים

שילוט ומיספור לתחנות הסעה 
 בישובים

729  

 
70,000 

    
-70,000 

שדרוג מועדוני נוער בישובי 
 המועצה

980  

 
700,000 

    
-700,000 

סיוע ושידרוג מבנה ציבור 
 בישובים

525  

 
3,000,000 

    
-3,000,000 

  919 הרחבת בת חפר

 
600,000 

    
-600,000 
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סלילת כבישים ומדרכות בבית 
 חרות

939  

    
3,100,000 

 
-3,100,000 

  961 סלילת כבישים ומדרכות בית ינאי

     
2,500,000 -2,500,000 

  968 אזורית בקדם בניית מרפאה

     
500,000 -500,000 

   

      
- 

 530,000 3,000,000 3,100,000   4,370,000  11,000,000  סה"כ

כבישים 
וצמתים 
 ביישובים

-ביצוע שביל אופנים חניאל
 בורגתה שלב א'

909  

 
599,988 

    
-599,988 

 5701תכנון מעגל תנועה בכביש 
 לבת חן

908  

85,714 
     

-85,714 

 5213תכנון מ תנועה בכביש 
כניסה למיתחם יכון בסמוך 

 למושבים גן יאשיה אמץ

903  

85,714 
     

-85,714 

  985 סלילת כביש לבין יקיר בית חזון

 
1,000,000 

    
-1,000,000 
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  987 סלילת רחוב נבטים הדר עם

  
2,000,000 

   
-2,000,000 

  630 קרן לפיתוח מושב אחיטוב

  
1,200,000 

   
-1,200,000 

סימון כבישים והתקני בטיחות 
8102 

963  

     
21,429 -21,429 

   

      
- 

 3,492,845- 21,429   3,200,000 1,599,988 171,428 1,500,000  סה"כ

תשתיות 
מנהל ותכנון 

 במועצה

הכנת תוכנית אב למ.א. עמק 
 חפר

661  

 
300,000 

    
-300,000 

   

      
- 

   

      
- 

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

תיירות 
איכות 
סביבה 
 וחקלאות

  590 תכנית אזורית למיצוב החקלאות

 
300,000 

   
300,000 -600,000 

תשתיות הפרדה )רכישת מיכלי 
 אצירה(

613  

504,099 
     

-504,099 

  716 חקלאות תומכת סביבה

110,000 
     

-110,000 

  930 חידוש מערכת מים לחוות הנוי

   
200,000 

  
-200,000 
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- 

 414,099- 300,000  200,000  300,000 614,099 1,000,000  סה"כ

 1,000,000       1,000,000  הנגשה שונות

 2,000,000       2,000,000  097תביעות פיצויים לפי ס. 

 GIS 932 350,000     2,000,000  -1,650,000תכנית מתאר ב 

 2,000,000       2,000,000  שונות

 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 5,100,000 5,321,429 3,397,327 

     

מספר         
 תבר

גבית היטל 
 מתושבים

 

ומדרכות בבית סלילת כבישים        
 3,100,000 939 חרות

 

      

 
 2,350,000 940 סלילת כבישים ומדרכות בית ינאי

        

 מקורות
 

 20,000,000 ממ"י  

 6,000,000 היטלי השבחה

 22,000,000 8107יתרת סגירה 

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

 

 החלטה נושא

 44אישור פרוטוקול מליאה מספר 

 
749מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס'   

 הועד חברי מספר להגדלת בקשה

 הבאה הכהונה בתקופת המקומי

 5-מליאת המועצה מאשרת את הגדלת מספר חברי הוועד המקומי מ

חבריםבישובים הבאים: אביחיל, אמץ, בארותיים,  4-חברים ל

עם, העוגן, חופית, חניאל, יד חנה, -, בחן, בית חירות, הדרבורגתה

 כפר הרואה, כפר ויתקין, כפר מונאש, מכמורת, עין החורש, צוקי ים9

כמו כן, מליאת המועצה מאשרת להגדיל את מספר חברי הוועד 

חפר9 המועצה תפנה לשר הפנים חברים בישוב בת  44 -חברים ל .-מ

 לאישור ויישום החלטה זו9

ור החלטת "הוועדה למימון איש

הוצאות משפטיות לנבחרי ועובדי 

 הליך –ציבור ברשויות מקומיות" 

שימוע פלילי של מר בני ממקה, 

ביצוע עבודות  –מהנדס הרשות דאז 

 לרגלי מצוק בית ינאי

מליאת המועצה בהמשך למסמכים שהוצגו ולהסברים שנמסרו, 

ההוצאה  את השתתפות המועצה במימון יתרת חליטה לאשרמ

₪  0,445 בגין הליך השימוע בסך של בני ממקהשהיתה להמשפטית 

 כולל מע"מ9

אישור החלטת "הוועדה למימון 

הוצאות משפטיות לנבחרי ועובדי 

 הליך –ציבור ברשויות מקומיות" 

שימוע פלילי של מר רני אידן, ראש 

ביצוע עבודות לרגלי מצוק  –המועצה 

 .בית ינאי

מליאת המועצה ו ולהסברים שנמסרו, בהמשך למסמכים שהוצג

את השתתפות המועצה בהוצאות המשפטיות של רני אידן מאשרת 

מהתעריף למימון  %.4ל בגין הליך השימוע שנערך וזאת בגובה ש

₪  ...,03 סך שלמ %.4 ראשונה, דהיינו  הוצאות משפטיות בערכאה

ד וע 7..0)בתוספת הצמדה למדד מעת עריכת הנוהל בחודש יוני 

 %.₪4 ) 47.,44הינו  לתשלום כאמור הסכום העדכני הרלוונטי -עתה(

₪(9 5495.,.0 -מ  

 ב"ריםת

 

רים המופיעים בטבלה שנשלחה מליאת המועצה מאשרת את התב"

9והוצגה  

 סגירת תב"רים

 

 ₪ 70,35.950התב"רים ע"ס  04מליאת המועצה מאשרת את סגירת  

9בהתאם לרשימה שנשלחה  

 

___________________________                                               _______________________ 

ני אידן, ראש המועצהרינת זונשיין, מנכ"ל המועצה                                                        ר
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