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 2020/81מס'  הנהלהפרוטוקול דיון 

   מתאריך  7.6.20

 

השתתפו 

 )מרחוק(

הדס, יואב בר סלע, , אביחי  מדליהויצלבסקי גיא,  יעריב יערי,  חיזקי סיבק,

נטע , ברי גדעון נטע אריאלי,  שילה אמיר, פלג שמיל, אילנה גולן,, מיכל

, כלפון מידד.פאר אהובה, ,  ,פליישר קרוב גלדיס, עיני הילהאריאלי,   

   התנצלו

יר שרון, מרגלית יוכבד, קינן רון.דב לא השתתפו  

ראשת המועצה-ד"ר גלית שאול בנוכחות  

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

סגן ראשת המועצה -יעירי יעריב  

סגן ראשת המועצה -גיא ויצלבסקי  

מנכ"ל המועצה -עו"ד עמית בן צבי   

גזבר המועצה -אלגרנד לין גורן  

ויסמן -ד"ר עדית נס -מבקרת המועצה  

מנכ"ל החברה הכלכלית -אלון הימן  

ע. ראשת המועצה  -אלדד גוטלון   

ע. מנכ"ל -עו"ד מורן בן דרור  

 שגיא בן יואב, סמנכ"ל כלכלית

מנהלת אגף החינוך -ירונה פוליטי  

 :סדר יום

 .עדכוני ראשת המועצה .1

 17/20אישור פרוטוקול הנהלה מספר  .2

  .הצגת סטטוס תב"רים, מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית .3

, מציגה: גורן לין אלרגנד, 2021אישור צו המיסים והמכסות לשנת הכספים  .4
 .גזברית

 .אלרגנד, גזבריתמלש"ח, מציגה: מציגה: גורן לין  30אישור הלוואה בסך  .5

אישור הארכת מגבלת הגביה להטלת היטל השמירה לפי חוק עזר לעמק חפר  .6
, בכפוף לאישור תיקון 2022בדצמבר  31עד ליום  - 2017)שירותי שמירה( התשע"ז 

בכנסת, מציגה: גורן 2020,התש"ף 5פקודת  העיריות )הוראת השעה( תיקון מס' 
 .לין אלרגנד, גזברית

את שנת הלימודים תשפ"א )מחשוב, מיזוג(, מציגה: ירונה תשלומי הורים לקר .7
 .פוליטי, מנהלת אגף חינוך

יא בקשת הקצאת מקרקעין עמותת שם עולם, מציגים: עמית בן צבי, מנכ"ל, שג .8
 ומנהל מנהלת העסקים.בן יואב, סמנכ"ל פיתוח  עסקי 
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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

 משבר הקורונה.בצל המועצה חזרה לעבודה מלאה  -

ביחס לנושא חוק עזר חופים אושר והחופים הינם אתגר גדול לעמק חפר ובכלל.  -
 גובש מסמך אשר ממתין בימים אלו לאישור משרד הפנים. ,ברירת הקנס

 סכנת המצוקים. -

 זיהום חוף בית ינאי ע"י נחל אלכסנדר. -

 .תוך חשיבה על מודל הפעלה שונה דיונים וטיפול בחופי העמק -

בין המועצה לבין אליכין בראשות גבי מימון וממונה ע"י שר הפנים( ) ועדת ההכנסות -
זאת בטענה, כי ו רבע מהכנסות פארק תעשיותאליכין דורשת מהמועצה יצוין, כי –

 חלק מהמועצה. הייתה  77בשנת 

הכנסות מארנונה, התהליכים מול נתניה טרם מוצו ונכון  –תהליך מול עיריית נתניה  -
 למועד זה אנחנו נמצאים בתהליך מקדמי. 

קבל הכרה תושבי שכונת "קדמה" עתרו לבית המשפט בתביעה ל -ועדת גבולות -
בעמק חפר או נתניה. ביהמ"ש הורה על הקמת וועדת גבולות במשרד  –מוניציפאלית 

 הפנים שתדון בנושא. 

התקיימה פגישה עם מנכ"ל נתיבי איילון וסוכם, כי קווי חפר יחזרו  –קווי חפר  -
פיילוט  3 התקיימולפעולה תוך חודש בתוספת שדרוג לקווים חכמים וגמישים. 

 ובתוך העמק.  לתחנת הרכבת מהעמק לת"א, מהעמק :שונים

למקומות ולהגיע הרעיון לאפשר לבני הנוער להשתמש  -בקיץלילה  קוויהפעלת   -
 בילוי. 

 ישיבת דירקטוריון ראשונה בהובלה של גיא.  -קרן עמק חפר -

 מהדורה דיגיטלית של עיתון עמק חפר.  -

 :אישור פרוטוקול .2

 .17/20 החלטה לאישור פרוטוקולמציג הצעת עמית בן צבי, מנכ"ל: 

 : החלטההצעת         

  /2017  המועצה מאשרת פרוטוקול מס' הנהלת

 אין :יםמתנגד

 ים: אין נענמ

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה 

  .הצגת סטטוס תב"רים, מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית .3

תקציבי ולכן בתקופה  שריוןמסבירה, כי לא בוצע נד, גזברית המועצה: גרגורן לין אל
ושריינו סעיפים  ו לספקיםנותשלומים שהתחייב תהתקשרויורונה אספנו חהא

 את . מציגה תרים בגירעונו"תב קיימים ,בנוסף .אימים לכל התקשרותתתקציביים מ
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חוסר קיים  . היטל סלילה והשבחה בהמשך יופרדו -טבלת סיכומי הביניים בתב"רים
של  "אמות המידה"מימומנו  מהפרויקטים חלק. ₪מיליון  58 בסך של  בקרנות

 ₪. מיליון  53,117כך שסה"כ החוסר יעמוד על סך  ,הפיס

עם חברי  תקבע פגישה ברשות הגזבריתמציינת, כי גלית שאול, ראשת המועצה: 
 נוסף בגין סטטוס התב"רים.הנהלה שמעוניינים לקבל הסבר 

מציגה: גורן לין , 2021אישור צו המיסים והמכסות לשנת הכספים  .4
 .אלרגנד, גזברית

 עדכון  למעט לא שונה ו שנה שעברהדומה לצו המיסים  :המועצה גורן לין, גזברית
 1.1-כל התעריפים יעלו במציינת, כי אחוז.  1.1 בגובה  שנקבע "טייס האוטומטי"ה

  . אחוז 0.66 -למקסימום עלה אחד ש תעריף למעט ,אחוז

שניתן ההנחות אנו מעניקים מקסימום מראה שטבלת ההנחות שמצורפת לצו 
 ם, שאינו עומד בקריטריוניאזרח ותיק – ותחדש תי נקודותשנוספו לטבלה . להעניק

על פי  םהעומד בקריטריוניואזרח ותיק )בסעיף הראשון(  ע"פ חוק אזרחים ותיקים 
 .)בסעיף רביעי( חוק אזרחים ותיקים

 :הצעת החלטה         

 .2021מאשרת צו המיסים והמכסות לשנת הכספים הנהלת המועצה 

 אין :יםמתנגד

 אין ים: נענמ

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה 

 

 , מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית.מלש"ח 30אישור הלוואה בסך  .5

 30הלוואה בסך של צורך בנטילת ה את הומציג המסביר: גורן לין, גזברית המועצה
 .במליאהבעבר שאושרו  מלש"ח 50-מתוך ה מלש"ח

  הצעת החלטה:

מלש"ח  50מלש"ח מתוך  30הנהלת המועצה מאשרת נטילת הלוואה בסך  .1
 מלש"ח שנלקחו בעבר.  20 -וזאת בנוסף ל 29.5.19שאושרו במליאה ביום  

 יובאו לאישור המליאה הקרובה. ותפרטי הלווא .2

 

 אין :יםמתנגד           

 ים: אין נענמ           

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה 

 

אישור הארכת מגבלת הגביה להטלת היטל השמירה לפי חוק עזר לעמק  .6
, בכפוף 2022בדצמבר  31עד ליום  - 2017חפר )שירותי שמירה( התשע"ז 

,התש"ף 5ה( תיקון מס' לאישור תיקון פקודת  העיריות )הוראת השע
 , מציגה: גורן לין, גזברית.בכנסת 2020
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משרד הפנים להביא קיימת דרישה מצד כי מסבירה,  לין, גזברית המועצה:גורן 
לשם הארכה לגבייה עד סוף שנה  "אישור תיקון פקודת העיריותלמליאה בשנית את  "

  זו. 

  הצעת החלטה:         

 חוק עזרהנהלת המועצה מאשרת הארכת מגבלת הגביה להטלת היטל השמירה לפי 
, בכפוף 2022בדצמבר  31ום עד לי - 2017התשע"ז לעמק חפר )שירותי שמירה( 

 .בכנסת 2020התש"ף  ,5תיקון פקודת  העיריות )הוראת השעה( תיקון מס'  לאישור

 אין :יםמתנגד          

 ים: אין נענמ          

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה 

 

, תשלומי הורים לקראת שנת הלימודים תשפ"א )מחשוב, מיזוג( .7
מציגים: יעריב יערי, סגן ראשת המועצה וירונה פוליטי, מנהלת אגף 

 החינוך. 

ת הנוהג אומסביר את ההוצאה השוטפת של כיתה יעריב יערי, סגן ראשת המועצה: 
בעבר במועצה לילד והוחלט ₪  300עפ"י משרד החינוך מותר לגבות  בעבר בנושא זה. 

 .בגין כל תלמיד ₪ 110 מנגד תשלם עבור מיזוג ומחשוב והמועצה₪  110לגבות רק 

 ירונה -ברשות נוסף שיח  לקייםהוחלט  סביר, כימעמית בן צבי, מנכ"ל המועצה: 
 .לקבלת החלטהבהתאם לתוצאות נחזיר לדיון להנהלה ויעריב מול הנהגות ההורים ו

 

בקשת הקצאת מקרקעין עמותת שם עולם מציגים: עמית בן צבי, מנכ"ל,  .8
 .סמנכ"ל פיתוח  עסקי ומנהל מנהלת העסקיםשגיא בן יואב, 

עמותת "שם ע"י הקצאת המקרקעין מסביר את בקשת עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה: 
התקבלו וא"ה ובתוך כפר הרקרקע  לעמותה בעבר המועצה הקצאתה עולם".

. תטרם ניתנה הכרעה בהתנגדויוהתנגדויות מהוועד המקומי, וועד האגודה ותושבים. 
"שם עולם" פנו למועצה בבקשה להקצאת ו שהאך לא מומכאמור, ההקצאה אושרה 

להחריג את בקשת ש לכן מבוק. באזור התעשייה של המועצהחליפית -אחרתקרקע 
פרוגרמה לשטחי ציבור.  "שם עולם" מהחלטת המליאה האוסרת הקצאה עד לגיבוש

 ההקצאה היא במקום הקצאה קיימת.מודגש, כי 

המהות של המקום משלב מוזאון ובית כנסת מסביב  סמנכ"ל כלכלית:שגיא בן יואב, 
  כוונה לייצר פעילות משלימה. תוך 

הקרקע לא מאפשרת לינה תיירותית. ועדת ההקצאות  עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה:
חברי המליאה עם המלצה. מובן, כי  צריכה לעשות את כל ההליך ולחזור למליאה

 . לצהולא לאשר ההמ רשאים להתנגד

 הצעת החלטה :

עולם" להקצאת המקרקעין בגוש  הנהלת המועצה מאשרת החרגת בקשת עמותת "שם
שהקפיאה הקצאת מקרקעין  27.2.19מהחלטת המליאה מיום  54חלקה מ חלק 8388

 .עד לאישור פרוגרמה לשטחי ציבור

 שמיל פלג. מתנגד:         

 ים: אין נענמ         

 .ברוב קולותהצעת ההחלטה התקבלה          

  19:06: בשעה הישיבה ננעלה         
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  ריכוז החלטות הנהלת המועצה, מתאריך ה- 07.06.20:

 

 החלטה נושא מס'

 .17/20מס'  ההנהלהפרוטוקול פה אחד  המועצה מאשרת הנהלת  17/20מספר  הנהלהאישור פרוטוקול  1

 

אישור צו המיסים והמכסות לשנת  2

 2021הכספים 

צו המיסים והמכסות לשנת הכספים  פה אחד הנהלת המועצה מאשרת

2021. 

 מלש"ח 30אישור הלוואה בסך  3
מלש"ח  30נטילת הלוואה בסך פה אחד הנהלת המועצה מאשרת  .1

 -וזאת בנוסף ל 29.5.19מלש"ח שאושרו במליאה ביום   50מתוך 

 מלש"ח שנלקחו בעבר.  20

 .יובאו לאישור המליאה הקרובה ותפרטי הלווא .2

אישור הארכת מגבלת הגביה להטלת  4

היטל השמירה לפי חוק עזר לעמק 

 2017חפר )שירותי שמירה( התשע"ז 

, בכפוף 2022בדצמבר  31עד ליום  -

לאישור תיקון פקודת  העיריות 

,התש"ף 5)הוראת השעה( תיקון מס' 

 בכנסת 2020

הארכת מגבלת הגביה להטלת היטל פה אחד הנהלת המועצה מאשרת 

עד  - 2017השמירה לפי חוק עזר לעמק חפר )שירותי שמירה( התשע"ז 

, בכפוף לאישור תיקון פקודת  העיריות )הוראת 2022בדצמבר  31ליום 

 בכנסת. 2020, התש"ף 5השעה( תיקון מס' 

בקשת הקצאת מקרקעין עמותת שם  5

 עולם

רגת בקשת עמותת "שם עולם" החברוב קולות הנהלת המועצה מאשרת 

מהחלטת המליאה מיום  54חלק מחלקה  8388להקצאת המקרקעין בגוש 

 שהקפיאה הקצאת מקרקעין עד לאישור פרוגרמה לשטחי ציבור 27.2.19

 

 

 

     

      _________________________         ________________________ 

 , ראשת המועצהגלית שאול           , מנכ"ל המועצה                                      עמית בן צבי           


