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 2020/71מס'  הנהלהפרוטוקול דיון 

   מתאריך  10.05.20

 

השתתפו 

 )מרחוק(

אילנה גולן, ויצלבסקי , הדס, יואב בר סלע, , אביחי מיכל מדליה חיזקי סיבק,

נטע אריאלי, , ברי גדעון נטע אריאלי,  כלפון מידד, שילה אמיר, פלג שמיל,גיא, 

, יעריב פאר אהובהדביר שרון, מרגלית יוכבד,  ,פליישר קרוב גלדיס, עיני הילה

.יערי  

   התנצלו

 קינן רון. לא השתתפו

ראשת המועצה-ד"ר גלית שאול בנוכחות  

סגן ומ"מ ראשת המועצה  -עו"ד חיזקי סיבק  

סגן ראשת המועצה -יעירי יעריב  

מנכ"ל המועצה -עמית בן צבי עו"ד   

גזבר המועצה -אלגרנד לין גורן  

ויסמן -ד"ר עדית נס -מבקרת המועצה  

מנכ"ל החברה הכלכלית -אלון הימן  

ע. מנכ"ל  -עו"ד מורן בן דרור  

 שגיא בן יואב, סמנכ"ל כלכלית

מנהלת אגף החינוך -ירונה פוליטי  

 מוזמנים
גוריון, -מנהל בן -, יהודה אטיאס אדריכל -אבנר גולן  מתכננת ערים, -מתן גולן 

 .סגנית של יהודה -ורית שזר נ
 

 :סדר היום

 

 .דיווחי ראשת המועצה .1

 .16/20אישור פרוטוקול הנהלה מספר  .2

מתקציב המועצה, מציגה: גורן לין אלגרנד,  8%אישור הגדלת משיכת היתר עד גובה של  .3
 .גזברית

במסגרת מכרזים של המועצה וגופי הסמך )חכ"ל,  העדפת עסקים מקומיים בעמק חפר .4
דיון, מציג: שגיא בן יואב, סמנכ"ל פיתוח עסקי  -עמותת הספורט, מרכז תרבות בית גינס( 

  .העסקים  ומנהל מנהלת

הצגת מציאות תקציבית ותכנונית, מציגים: ירונה פוליטי,  –קריית החינוך בן גוריון  .5
 גולן, אדריכל. מנהל בן גוריון, אבנר  מנהלת אגף החינוך, יהודה אטיאס,

  .עדכון מינוי יו"ר + חבר ועדת ערר לארנונה כללית, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל .6
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 16:03בשעה:  נפתחההישיבה 

 

 תבאפליקצייתוך שימוש  מברך את הנוכחים ומבקש לפתוח את הדיון עמית בן צבי, מנכ"ל :

 ."זום"

  שאול, ראשת המועצה: גלית  :דיווחי ראשת המועצה .1

 .יום הראשון ללימודים בגני הילדיםעדכון בגין ה -

 חנייה בחוף בית ינאי. נושא  -

המועצה פועלת ע"פ כללי משרד הפנים. הבאים בתור המדידה  –סקר ארנונה  -
 ת ואביחיל. הם חרב לא

 . הרמדאןנחל אלכסנדר בתקופת אתגרים בקשר ל -

 .2020באוגוסט על סיום תפקידו  יועמ"ש המועצההודעת  -

 הליכי רישום של הקרן.  -קמת קרן עמק חפרה -

 עסקים מקומיים בעמק חפר "עמק חפר קונה מעמק חפר". -

ות חלופית בסך של פעיל" לא יתקיים כסדרו. תבחן  קיום גשרים בנחלאירוע " -
 ₪.אלף  150עד 

 7.5.20בשטח ציבורי ופרטי בתאריכים:  איסור על הדלקת מדורות –ל"ג בעומר  -
   .13.5.20עד 

 אלימות במשפחה. יבדיווחעלייה  -

 

 :אישור פרוטוקול .2

 .16/20 מציג הצעת החלטה לאישור פרוטוקולעמית בן צבי, מנכ"ל: 

השיטה  , כידעתיאבקש לציין, כי בדיון הקודם הבעתי  כפר הרא"ה:  הילה עייני,

למצב, מביאה , היישוביםבאופן שווה לכל  ,מתקציב היישובים 25% של  של הקפאה

 מגורים מסבסדת את העסקים.הארנונת  שבו בישובים שאין עסקים,

 : החלטההצעת 

בשים לב להערה שהעלתה חברת  /2016  המועצה מאשרת פרוטוקול מס' הנהלת

 ההנהלה הילה עייני.

 אין :יםמתנגד

 ים: אין נענמ

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה 
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קציב המועצה, מציגה: מת 8%אישור הגדלת משיכת היתר עד גובה של  .3
 נד, גזברית.גרגורן לין אל

תזרימי של -מסבירה את המצב התקציבינד, גזברית המועצה: גרגורן לין אל
 מספר תרחישים.   המועצה. הוצגו בפני ההנהלה

 

 : החלטההצעת 

מתקציב  8%אישור הגדלת משיכת היתר עד גובה של הנהלת המועצה מאשרת 

 .בתוספת שיעבוד כללי על כל ההכנסות העצמיות של המועצה המועצה

 אין :יםמתנגד

 ים: אין נענמ

 בפה אחדהצעת ההחלטה התקבלה 

 

העדפת עסקים מקומיים בעמק חפר במסגרת מכרזים של המועצה  .4
דיון,  -וגופי הסמך )חכ"ל, עמותת הספורט, מרכז תרבות בית גינס( 

 .קי מציג: שגיא בן יואב, סמנכ"ל פיתוח עס

הרציונל. כל תאגיד סמך יוכל להעביר מסביר את שגיא בן יואב, סמנכ"ל כלכלית: 
עסק זכאי  -אחד התנאים לזכאותהחלטה בנושא במסגרת ההנהלה של אותו תאגיד. 

חודשים מצטברים בצירוף אישורים רלוונטיים.  24משך חפר בשנמצא ורשום בעמק 
תקיים דו"ח יחודשים  6חודשים, כאשר לאחר  12 -ל הינה  הצעה ליישום הנוהל

המנחה  ןהעיקרווניתוח המשמעויות.   הנוהליישום  שמטרתו בדיקת ,סיקור בנושא
במסגרת הליכי התקשרות של  ,מתן ניקוד עודף לבעלי עסקים מקומייםהוא, 

המפורטים בנוהל.  מדובר בכך,  בהתאם לכללים ועצה ו/או תאגידים עירונייםהמ
הזולה ביותר בשכלול ביחס למציעים  שתתקבל תהיהההצעה מקרה,  שבכל

 האחרים.

 

נשמעו בקשב רב הערות חברי ההנהלה בדיון, שהציגו, בין עמית בן צבי, מנכ"ל: 

היתר, סוגיות שנכון לברר אותן טרם קידום אישור הנוהל. ההערות יבחנו ובהתאם 

 ובמידת הנדרש יובא הנושא לדיון נוסף בפני ההנהלה. 

 

הצגת מציאות תקציבית ותכנונית, מציגים:  –קריית החינוך בן גוריון  .5
אגף החינוך, יהודה אטיאס, מנהל בן גוריון, ירונה פוליטי, מנהלת 

 אבנר גולן, אדריכל.

 

של תכנונית והתקציבית המציאות המסביר ומציג את , סגן ראשת המועצה: יעריב
 בעניין זה בדיון. הנוכחים בתוספת הצגת קריית החינוך בן גוריון 

לכל בנין יש  ץ.תכנון מוסדות חינוך בארבעוסקים בעיקר אנו  אבנר גולן, אדריכל: 
פר בן גוריון. מבנים שנבנו במהלך כל השנים ומרכיבים את בית הסב . מדוברתוכנית

מציין, כי בית הספר. כיתות חינוך מיוחד שמשתלבות ב 9 בתוך בית הספר מתוכננות
 היום דרישות פיקוד העורף בבית הספר,לשעונים  ,מרחבים מוגנים לוודא קיום
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מבנה חטיבת הביניים  תלמידים בכיתה. 29 -לת יתות קטנות בגודלן ומתאימוהכ
חלופות בינוי שנוצרו בעקבות המצב ודורש תכנון מחודש. מוצגות  מאוד צפוף ורועש

 הקיים, תוך ראיה של הסתכלות על מערכת החינוך של עמק חפר. 

בנושא  רואה בבית הספר כקמפוס קהילתי. יהודה אטיאס, מנהל בית הספר:
יש רצון של האוכלוסייה שלימודי העשרה ו מיוחד המחוננים קיים מסלול העשרה

של   שילובש רצון לשלב בתוך שכבת בית הספר יבית הספר. בנוסף  יתקיימו בתוך
עבודה בקבוצות של תלמידים, למידה  -תוכנית נוספת תלמידים אוטיסטים ו

. ברקע ומועצה תומכת תוךיב חדר מורים מחוב דוברמ ,בנוסף. פרויקטיםמבוססת 
האמורה להסתיים  פועלים כל העת, במסגרת תוכנית התייעלותהדברים, אנו 

 . בתש"פ

ביקוש מבחינת  הקטנת מגמות שאין להןמדבר על  , סגן ראשת המועצה:יעריב
מציין, כי  שמגמות אלו לא מתוקצבות ע"י משרד החינוך.  ,מה עוד , התלמידים

פחים שנשלחו לחברי פירוט בנס -₪אלף  400חיסכון של ר תיצוסגירת מגמות 
 אבני הדרך לקריית החינוך בן גוריון.הם אלו וההנהלה טרם הדיון 

 

עדכון מינוי יו"ר + חבר ועדת ערר לארנונה כללית, מציג: עמית בן צבי,  .6
 .מנכ"ל

 את נוהל איתור חברי וועדת ארנונה כללית מסבירעמית בן צבי, מנכ"ל המועצה: 
 דיון בנושא יתקיים במליאה הבאה.  . חבר \ומציג את המועמדים ליו"ר 

 

 18:23: בשעה הישיבה ננעלה 
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  ריכוז החלטות הנהלת המועצה, מתאריך ה- 10.5.20:

 

 

 החלטה נושא מס'

 .16/20מס'  ההנהלהפרוטוקול  המועצה מאשרת הנהלת  16/20מספר  הנהלהאישור פרוטוקול  1

 

אישור הגדלת משיכת היתר עד גובה  2

קציב המועצה, מציגה: מת 8%של 

 נד, גזברית.גרגורן לין אל

את אישור הגדלת משיכת היתר עד גובה פה אחד הנהלת המועצה מאשרת 

 .מתקציב המועצה 8%של 

 

 

 

 

 

     

      _______________________         ________________________ 

 , ראשת המועצהר גלית שאול"ד          , מנכ"ל המועצה                                      בן צביעו"ד עמית 


