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, יהודה מרלאכלפון מידד,  ,ר אמנוןישפ יעריב יערי, אופירה קלפ, חיזקי סיבק, השתתפו
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   .מברך את הנוכחים ומבקש לפתוח את הדיון עמית בן צבי, מנכ"ל : .1

לנושא החינוך שנדון בישיבת הנהלה נתייחס תחילה כי לבקשתה של יוכבד מרגלית, , מציין
 קודמת. 

, לאחר החינוך בתחוםאיך המועצה נערכת לשנה הבאה מבקשת לדעת  :מרגלית יוכבד
 ?שנתיים של קורונה

המורכב  המציאות מורכבת. בעיקר במרחב הכפרי אכן  :שאול, ראשת המועצה גלית
 .תחבורה, כ"א וכד'מבחינת 

 יאטרים,מורים, סייעות, פסיכ -חוצה מגזרים : המשבר בתחום החינוךפוליטי ירונה
הפער בין המגזר הפרטי לציבורי הולך ומתרחב. החשיבות העיקרית היא גם מאבטחים. 

ביקורים בבתי הספר של מנהלי וכן  פיתוח מקצועי, הכרת תודה להם –צוותים החינוכיים ה
ים מקצועיים מחנכים ומנהלים, מורבהמחסור העיקרי הוא כי  ,מדגישה אגפי המועצה.

 בית. אבותו מדעיים, סייעות אישיותבתחום ה

בגיוס חשוב  אתגר משמעותיוקיים  מספר מנהלים מסיימים השנה את עבודתםכי  ,מוסיפה
 .בתהליך כעת בשלבים מתקדמיםנמצאים מנהלים  ושלושה זה. הוקמה ועדת איתור

והדרכה ליווי  מקבל הואעם דרישות מסוימות שחסרות, האם מועמד  גויסמאם : בריגדעון 
 ?יםצמוד

 ת.חד משמעיבהחלט. : גלית שאול, ראשת המועצה

 אחרי גיל פנסיה? ת משרה: האם יש אפשרות להארכמרלא יהודה

 מעוניין. בעל התפקיד: כן. במידה ופוליטי ירונה

כת . אנשים מעוניינים להגיע לעבוד במעראין בעיית גיוס עובדיםבגנים , ששמחה לציין
 צהרונים יש קושי להשיג עובדים.ב יחד עם זאת,החינוך הטובה של עמק. 

: מציע לשתף גם את חברי המליאה במכרזים שמפורסמים ובצוותים הדרושים, כלפון מידד
 כדי שיוכלו לסייע.

 שם.ייו: רעיון מצוין. פוליטי ירונה

הם בעצם , ויש חוסר ,למשל, לב השרוןמועצה אזורית : גם בגלית שאול, ראשת המועצה
שוב שנייצר עתודה ניהולית פנימית, בתוך בתי . חבעמק הדרושים על אותם אנשים 'נלחמים'

 דבר חשוב שירונה הכניסה לטובת העובדים, הוא האפשרות ללימודי תואר שני. הספר.

החינוך שלנו הצליחה בתקופת הקורונה להביא  רכתשמע אין זה מובן מאליו: שפיר אמנון
 הצוות כמובן.רכת והמע תבזכוכל זאת את כל התלמידים לבגרויות. 

 זכו בפרס חינוך גופני ארצי. "רמות יםבי"ס "על כך שהתקבלה הודעה  :פוליטי ירונה

 תלמידים מהמחזור שסיים בתש"פ קיבלו תעודת בגרות מצטיינת של 51כמו כן, השנה 
 משרד החינוך.

מציין שתוכנית 'מרחבי משמעות' הינה תכנית מוצלחת וחוצת עמק. חושב  :שפיר אמנון
 שניתן להתחיל גם בכיתות ו'.

לחצים של עקב : חלק מהקושי של צוותי החינוך הוא גם גלית שאול, ראשת המועצה
 ההורים, תקשורת וכו'.

 שיתמקד בנושא החינוך.' חפר עליעיתון ' קדיש גליון שלהחושב שצריך ל :בריגדעון 

 בעיתון הקרוב. מתוכנן להיותאכן זה מה ש :גלית שאול, ראשת המועצה

 

 גלית שאול, ראשת המועצה: :  ראשת המועצה עדכוני .2

 

אנו מקבלים בברכה את הצעת קופ"ח כללית להוסיף למרפאת קדם  -מרפאת קדם −
שירות שלא קיים כיום בעמק. יש בכך גם לאפשר טיפולי  –שירותי פיזיותרפיה 
 הידרותרפיה בבריכה.
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מכללת שלושה דגמים שעוצבו ע"י סטודנטים מ – שילוט חדש ואחיד ליישובי העמק −

ציבור באמצעות נציגי הציבור: חברי ועדים מקומיים, חברי היעברו לשיתוף רופין 
במקביל לבחירת העיצוב   תלמידים/מחלקת נוער.מנהלי יישובים ומועצות מליאה, 

 .ימליץ צוות ההיגוי על סוג החומר ובהמשך לכך יגובש אומדן עלויות הנבחר,
 

 הוחלט, 24.11.19 בהמשך להחלטת המטבחון מיום – ב לקיבוציםביואגרות החזר  −
, בשני 30%בהיקף של  1.1.18-החל מ אגרת ביובלזכות את הקיבוצים בגין החזר 

 .2023די והשני ביוני יאחד מה –תשלומים 
 

מסע ייחודי, בהובלת  – תחילתה של מסורת -בעמק חפר הביניםעלייה לחטיבות  מסע −
מח' הנוער, המפגיש את התלמידים והתלמידות בעמק עם המעבר החשוב מבית הספר 

 היסודי לחטיבת הביניים.
 

שיפוצו המקיף הסתיים ממש  - נפתח לציבור בית העם המחודש בכפר ויתקין −
לאחרונה, הודות לשיתוף פעולה מבורך בין המועצה ויישובי חוף חפר, והודות 

 .לתרומתם הנדיבה של טלי ובעז איתן, תושבי חופית
 

במרכז היזמות והחדשנות  – התקיים בפעם השביעית היזמות והרובוטיקה יריד −
 יוילדות, בנ םתוצרים של ילדישנחנך לאחרונה בכפר ויתקין, התקיים היריד בו הוצגו 

נוער של העמק המשתתפים בתוכנית הרובוטיקה. המורות והגננות עברו בעצמן  ותובנ
 הילדים המשתתפים. 700הדרכה ולוקחות חלק בלימוד 

 

: ראשי רשויות חופיות מכל הארץ, החברים בפורום רשויות החוף שני מפגשים של −
המטרה הראשית של  – בחופי הכינרתהאחד באוניברסיטת תל אביב והשני סיור 

דנו בהיבטים הינה לטייב ולשפר את הטיפול בחופים. במפגש באוניברסיטה  המפגשים
סוכם בו . מנהליים ומשפטיים שנוגעים לניהול, אחזקה ותפעול של חופי הים בישראל

 על חיזוק השותפות בין רשויות החוף בישראל וחשיבה אסטרטגית על הקמת איגוד 
. הסיור בכנרת נערך בהובלת מרכז השלטון האזורי ופורום רשויות החוף .משותף

לטובת חופי הים  –משיך לפעול על מנת לקבל את המשאבים הדרושים המטרה היא לה
 התושבים.ולטובת כלל 

 
אקולוגיה,  –: מדובר בתפיסה חדשה לניהול משולב בין רשותי של חופים חיזקי סיבק

ספורט וקהילה.  חוף נעורים עבר שדרוג משמעותי מבחינת מבנים ופעילויות, בחוף 
נושא  כעת מכמורת נעשה ניקיון רציני ובשנה הבאה ישודרג גם הוא. כמו כן, נבדק

 חיבור שביל הים לעמק חפר. שביל ישראל כבר מחובר.
 

 עשית בחופים.: חושב שצריך לפרסם את כל הפעילות הענפה הנאמנון שפיר
 

 עבור התושבים, : לפרסום שיעשה על ידי נציגי הישוביםגלית שאול, ראשת המועצה
 תהיה ההשפעה המשמעותית ביותר.

 
 :אישור פרוטוקול .3

 .40-22מס'  מציג הצעת החלטה לאישור פרוטוקולעמית בן צבי, מנכ"ל:  −

 
 הצעת החלטה: 

 40-22  הנהלת המועצה מאשרת פרוטוקול מס' −

 אין מתנגדים: −

 ים: אין נענמ −

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד. −
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 :המציג: צור אוריון, גזבר המועצאישור תב"רים,  .4

  :את טבלת התב"רים בירמציג ומס , גזבר המועצה:אוריון צור −

 .פארק נחל אלכסנדר – 1051תב"ר  −

 .של רמ"י קרן לשמירה על שטחים פתוחיםהמ₪  240,000

 תכנון עד אגמון חפר.מדובר בח. "ש 700,000התקציב ל סך מעלים את 

 : מדוע מדינת ישראל לא מממנת?מרגלית יוכבד

 הם המצ'ינג.אלף  700-: רצועת הנחל היא בטיפול העמק. הסיבק חיזקי

 .כיתות גן חובה מושב אחיטוב – 978תב"ר  −

 .ממשרד החינוך₪  136,663 תקציב של תוספתמדובר ב

 .שילוט בישובים – 1068תב"ר  −

מדובר בייצור השלטים . ש"ח 600,000עוד  ים, מבוקשש"ח 100.000 תקציב של  קיים
 .םשלה, ללא מימון תאום עם הישוביםבנעשה . הכל תםהתקנוב

 ?ים בכניסה לישוביםהדגלהצבת לגבי מה נעשה : בר סלע יואב

 ת הדגל. התקנבכך ישובים המעונייניםהאפשרות קיימת עבור ה: עמית בן צבי, מנכ"ל
 במועד התקנת השלט. תבצעתוכל לה

 .קירות תומכים בת חפר – 1075תב"ר  −

 , ע"פ דרישת אגף ההנדסה.רחובותבשלושה קירות שקרסו מדובר בטיפול ב

 שח. 400,000של היא הערכה ה

יחד זאת ולבצע  ,מבחינת התשתיותלעשות  נחוץחושב שצריך לבדוק מה  :שפיר אמנון
 עם הקירות.

 התקלות הללו לא יקרו גם בהרחבה ב' בבת חפר.דא שכל ו: חשוב לופלג שמיל

היא של האחריות , כך שתהמבצע יא: החברה הכלכלית השאול, ראשת המועצה גלית
 .המועצה

 ר נעשה לאחר סקר והוא חיוני."התב : עמית בן צבי, מנכ"ל

ר "התבלטיפול בשלושה ישובים. ₪  1,20,000תקציב של : מדובר בבן יואב שגיא
 ₪. 400,000 בבת חפר הינו בסך הספציפי

 
 הצעת החלטה: 

 כדלקמן: תב"ריםאת ההנהלת המועצה מאשרת  −

 עדכון תב"רים:

 פארק נחל אלכסנדר -1051 -

 כיתות גן חובה מושב אחיטוב -978 -

 שילוט בישובים -1068 -

 תב"רים חדשים:

 קירות תומכים בת חפר -1075 -

 מתנגדים: אין −

 נמנעים: אין  −

 בפה אחד.הצעת ההחלטה התקבלה  −
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 :ה, מציג: צור אוריון, גזבר המועצ2023אישור צו מיסים ומכסות לשנת הכספים  .6

 :2023את צו מיסים ומכסות לשנת מציג ומסביר  צור אוריון, גזבר המועצה: −

מדד המחירים לצרכן ומדד השכר  – בקשת הארנונה כוללת שני אלמנטיםכי  ,צייןמ
 .2022לשנת  1.37% , ונקבע עלבהתאם לדרישת המדינה הינו עדכון ה. שעור הציבורי

שנדרש  כפינמוך יותר מוהינו  ,תעריף שמחויב בפועלכיום ישנו , בת חן לגבי כי ,מוסיף
הארנונה צו הפחית את תעריף לעדכן ול הוגשה בקשה למדינהצו הארנונה. על פי 

התעריף באופן  להעלאתיהיה צורך לא תאושר, במידה והבקשה . בת חן למגורים בישוב
 .הארנונה דרישת תשלוםטופס בהמסר הועבר גם לתושבים  .חד

 
 הצעת החלטה: 

 .2023צו מיסים ומכסות לשנת הכספים  את הנהלת המועצה מאשרת −

 מתנגדים: אין −

 נמנעים: אין  −

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד. −

 

 :ה, מציג: צור אוריון, גזבר המועצ2022לשנת  אישור תמיכות .7

 :2022לשנת  לגבי תמיכותמציג ומסביר  אוריון, גזבר המועצה: צור −

דומה לתקציב השנה התקציב סה"כ  במסגרת תקציב המועצה הוקמה ועדת תמיכות.
 אך נושא זה לא תוקצב. ,פיתוחתמיכה בבקשה לעלתה  השנה שעברה.

 חדשות להן אושרה תמיכה. עמותות 4נוספו השנה 

)במידה שעדיין אינו  מאזן המבוקרהגשת ההעמותות באת חייבים לא מכי  ,מוסיף
אחוז וכן פירוט הנהלה וכלליות , ניהול תקין אישורלהציג , אך כמובן חייבים מוכן(

 )נושא שנבדק בקפדנות(. שכר הנהלה מהתקציב

 
 הצעת החלטה: 

 .2022תמיכות לשנת את הנהלת המועצה מאשרת  −

 מתנגדים: אין −

 נמנעים: אין  −

 התקבלה בפה אחד.הצעת ההחלטה  −

 

בזמן צילומי סרט הפרסום של חברת ביטוח, ולא נתנו לו כלל לעבור  בחוף ביקרכי  ,מדווח: בריגדעון 
יחד עם רווח רב על חשבון משאבי המועצה הציבוריים, ו העוש גורם ההפקהמלין על כך ש ולא לצלם.

 מקשים על התושבים.זאת 

החופים שלו, את למתג את העמק וגם  תמעוניינכמובן המועצה : שאול, ראשת המועצה גלית
 לכולם. יםנגישו ,ים, מענייניםכאטרקטיבי

ר הכנסות, מבלי לפגוע בשירותים ובהגעת וליצהינו  המועצה אחד המאמצים של: סיבק חזקי
 . חברת ההפקה של הסרט התבקשה מראש לתת קרדיט.התיירות הכפרית

 
  הענייני והמכובד ונועל הישיבה. מנכ"ל המועצה מודה לכל המשתתפים על הדיון

 

 17:00הישיבה ננעלה בשעה: 



 

המועצה לשכת מנכ"ל  
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 :226.12.-המועצה, מתאריך ה הנהלתריכוז החלטות 

 
 החלטה נושא מס'

 40-22מס'  ההנהלהפרוטוקול פה אחד  המועצה מאשרת הנהלת  40-22מספר  הנהלהאישור פרוטוקול  1
 

 אישור תב"רים 2
 :)לפי נספח מצורף( תב"ריםפה אחד את ה המועצה מאשרת הנהלת 

 עדכון תב"רים:

 פארק נחל אלכסנדר-1051

 כיתות גן חובה מושב אחיטוב-978

 שילוט בישובים-1068

 תב"ר חדש:

 קירות תומכים בת חפר-1075
 2023אישור צו מיסים ומכסות לשנת  3

 2023צו מיסים ומכסות לשנת  פה אחד המועצה מאשרת הנהלת 

 2022אישור תמיכות לשנת  4
 2022תמיכות לשנת  פה אחד המועצה מאשרת הנהלת 

 

 
 

 


