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 40מס'  הנהלהפרוטוקול דיון 

  מתאריך 15.05.22

 

 שמות המשתתפים תיאור

  השתתפו

 
 

 אמנון, כלפון מידד, ברי גדעון, פליישר קרוב גלדיס, מרגלית יוכבד, פאר אהובה, בר סלעשפר 

 הילהעיני , מדליה הדס, יואב

 ודה מרלאהי נטע אריאלי, דביר שרון, שמיל פלג, מיכל אביחי, לא השתתפו

 ראשת המועצה - ד"ר גלית שאול  בנוכחות

 מ"מ וסגן ראשת המועצה –עו"ד חיזקי סיבק 

 סגן ראשת המועצה -יעריב יערי

 סגנית ראשת המועצה -אופירה קלפ

 מנכ"ל המועצה -עמית בן צבי

 גזבר המועצה -צור אוריון

 מנכ"ל כלכלית – שגיא בן יואב

 ע. ראשת המועצה -עדי צ׳צ׳יק

 

  :סדר יום

 עדכוני ראשת המועצה .1
 40/22אישור פרוטוקולי הנהלה מספר ב .2
 אישור תב"רים, מציג: צור אוריון, גזבר המועצה. .3
 נושאים שיועלו ע"י חברי הנהלה. –שיח פתוח  .4

 :תוספת לסדר היום

 

16:20הישיבה נפתחה בשעה :   

 

 מהלך הישיבה

 

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

 

 1. עדכוני ראשת המועצה, מעדכנת בנושאים הבאים:

  בתנופת התחדשות ופיתוח -מתחם יכון  
 .בתחילת החודש יצא מכרז להפעלת בית קפה במבנה הערבי הישן שבמקום -
בשבועות הקרובים תחל נתיבי ישראל בעבודות להסדרת הכניסה ליכון; בכניסה אל  -

, יוקם מעגל תנועה, שיאפשר מעבר בטוח ונוח ליכון וכן למבצר 5803המתחם, על כביש 
 .קקון. זאת בהמשך לסלילת הכבישים, המדרכות והחניות במקום
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יוקם ביכון המועצה זכתה בקול קורא של משרד התרבות והספורט, במסגרתו  -
מגרש קט רגל מדשא סינטטי, כולל גידור ותאורה )בצמוד לאולם הספורט  –"שחבק" 

 (.הישן
 

 .העובר שדרוג מתמשך ישנו מפעיל חדש לחדר הכושר -
בימים אלה עמותת הספורט מחדשת את חדרי החוגים ואולם הספורט הקטן  -

 .במתחם, לרבות החלפת גגות האסבסט בפאנלים מבודדים
 !יכון ובית הראשוניםחדשים ]לא ייפתחו באותה נקודת הזמן[:  שני מכרזים -
 

בסמוך לבת חפר, במסגרת פרויקט  5714מתקדמות העבודות להארכת גשר כביש 
 .המסילה המזרחית

 אוגוסט -יוני. צפי לפתיחה סופית -לפתיחת הכביש בהסדרים זמנייםצפי  -
 החלה העבודה -גשר על נחל אמץ ]ליד גבעת חיים וחוגלה[ -

 
 גנים ירוקיםא

 מתוכננת פגישה עם גן יאשיה בימים הקרובים לקראת תחילת עבודה. -
 

 עבודות לפרישת סיבים אופטיים ביישובים
לפני מס' חודשים, בישרנו על כך שהמועצה בשיתוף הנהגות היישובים, יזמה פרויקט  -

 -רשויות  50-רחב לפרישת סיבים אופטיים במסגרת מכרז משותף עם למעלה מ
 .' לביצוע הפרויקט בעמק019במהלכו נבחרה חברת 'טלזר 

אחר השלמת הסקר ותהליכי תכנון ותיאום של החברה הזוכה מול אגף ההנדסה  -
כפר הרא"ה, ובשבועות  -ביישוב הראשון  ,התחיל הביצוע בשטח -והנהגות היישובים 

  .הקרובים ביישובים נוספים
 

 זכיין חדש לחוף מכמורת
 לחוף מכמורתזכיין חדש שזכה במכרז  נבחר -
והפעלת החניון,  אחריותנוההצלה והחובש נמצאים בשבו  עברנו לעבור במודל -

 הזכיין.  אחריותב יםנמצאיתר שירותי החוף המסעדה ו
 

 ש:ביקורים חשובים שהתקיימו החוד
 

 מירב מיכאלי, ח"כ רם שפע בעניין תחנת הרכבת באחיטוב-ביקור שרת התחבורה
בביקור נכחו גם אילן שדה, ראש מועצת מנשה, עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים  -

 .וחברי מטה המאבק להקמת תחנת הרכבת באחיטוב
השרה מיכאלי הקשיבה לדברי התושבים שפרסו בפניה את בעיות התחבורה הקשות  -

 .בעמק
כי אכן תקום תחנת רכבת בעמק חפר, אך הדגישה כי טרם הוחלט  ,השרה הבטיחה -

מתי והיכן היא תקום וציינה כי היא תבחן את הנושא בשיתוף עם הצוות המקצועי של 
 .משרדה

יחד עם גורמי המקצוע במשרד התחבורה, ואנו מקווים המשך מתוכננת פגישה   -
 שפגישה זו תניב פירות

 
  רהם דובדבני, וצוותוביקור וסיור של יו"ר קק"ל, אב

קק"ל למען טיפוח ושימור למועצה ההביקור נועד להדק ולשפר את שיתוף הפעולה בין  -
 .אוצרות הטבע והשטחים הפתוחים שבעמק

 
  ביקור נציגי הממונה על התאגידים העירוניים במשרד הפנים

ות סיור בהרחבת היישוב בת חפר, פרויקט פיתוח תשתי, האירוח כלל מפגש עבודה -
משמעותי שהחברה מקדמת בעבור המועצה, ובמרכז ליזמות וחדשנות עמק חפר, אשר 

  .בימים אלה פותח את מחזור ההאצה הראשון שלו
למפגש חשיבות רבה גם בקידום תהליכי וממשקי עבודה בין החברה לבין הגוף  -

 .הממונה במשרד הפנים
 

 ביקור  מנכ"ל משרד התרבות והספורט 
  כדי שמשרד הספורט יבין את הצרכים ויכיר מקרוב את המורכבויות  הסיור -

 .הקיימות
בין היתר ביקרו בהפועל מכמורת/עמק חפר מועדון השיט, מועדון הכדורגל בנות ובנים   -

באצטדיון הכדורגל גח"א, מועדון השחייה הפועל עמק חפר בבריכת יכון במועדון 
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החינוך בן גוריון וכן במועדון אתלטיקה הכדורסל הפועל עמק חפר באולם קריית 
 .הפועל עמק חפר הדסה נעורים

 
 

פגישה בין ראשי המועצות האזוריות הגובלות בקו התפר לבין סגן שר הביטחון ח"כ 
 ר.  אלון שוסט

ממשרד הביטחון להציג תוכנית פעולה לטווח ביקשו ראשי המועצות האזוריות  -
ם של שוהים בלתי חוקיים ולהשבת המיידי, הבינוני והארוך לעצירת המעברי

 .הביטחון
 360סגן השר אלון שוסטר הציג במהלך המפגש את תוכנית שר הביטחון להשקעת  -

לחיזוק מכשול התפר ובמאמצים האדירים של מערכת הביטחון להחזרת ₪ מיליון 
  .הביטחון ותחושת הביטחון של תושבי מדינת ישראל

כי מערכת הביטחון פעלה ופועלת לעצירה מלאה  ,סגן השר עדכן את ראשי המועצות -
של המעבר האסור ומגבשת תכנית כוללת, למניעת מעבר בלתי מורשה מאיו״ש 
לישראל, כחלק מהמאבק בטרור ובפשיעה הפלילית, ובמקביל בוחנת את האפשרות 

 להרחבת מספר כניסת הפועלים לישראל בהתאם למצב הביטחוני. 
על המצב בשטח וסיכם כי יימשך תהליך רציף של סגן השר שמע מראשי המועצות  -

  .עדכון והידברות

 אישור פרוטוקול  . 2

 
 .22/40מציג הצעת החלטה לאישור פרוטוקול מס' עמית בן צבי, מנכ"ל: 

 

 : הצעת החלטה

 , שיתומלל ויאושר מחדש.5ללא סעיף  40/22 מס'  המועצה מאשרת פרוטוקול הנהלת

 איןמתנגדים: 

  אין נמנעים:

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 אישור תב"רים. 3

 מציג ומסביר את טבלת התב"רים.   המועצה: גזבר צור אוריון,

 : הצעת החלטה

 מאשרת עדכון תב"רים ותב"רים חדשים, כדלקמן:המועצה  הנהלת

 עדכון תב"רים:

 דו גן חרב לאת-1040

 שיפוצים והתאמות במוסדות חינוך-1065

 תב"רים חדשים

 הנגשות אקוסטיות לבתי ספר -1074

 איןמתנגדים: 

 אין נמנעים:
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 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 שיח פתוח .4

 נושאים שיועלו ע"י חברי הנהלה.

 מבקש לעדכן על הנושאים הבאים:יואב בר סלע, בחן: 

 . תחומי משמעות לכיתות ובבתי הספר בעמק מתי מתוכנן? מה התקציב שמיועד לתוכנית

 

בחירת משרד החינוך מכרז חדש לרסם במהלך שנה זו פ -: לגבי בי"ס רמות יםמנכ"לעמית בן צבי, 

. על אף העובדה, כי הרוב המכריע של תלמידי ביה"ס הוא בית הספרבעלות לכפר הנוער הכולל גם את 

מעמק חפר, המכרז פורסם ללא כל שיח מול המועצה. בנסיבות אלו, כאשר משרד החינוך פרסם את 

כנגד משרד החינוך וטענה, כי היה על המשרד לנהל המועצה הגישה עתירה ד צדדי, המכרז באופן ח

שיח עם המועצה בטרם הפרסום. כמו כן, טענה המועצה כנגד סעיפים במכרז שלטענתה פוגעים בה 

והוציא צו על תנאי כנגד משרד החינוך ובפועל עצר קיבל את עמדת המועצה ביהמ"ש  כרשות חינוך.

 3-מזה כהשופטת הציעה למשרד החינוך לנהל שיח עם הרשות ולגבש הסמכות.  את הליכי המכרז.

שהגענו להסכמות, בעיקר חודשים אנו מקיימים שיח מול נציגי משרד החינוך. אני יכול לבשר בסיפוק, 

אני מציין, כי ביה"ס מנוהל  בנושא.  מעורבות והשפעה המועצהול נוגע לניהול בית הספרכל הב

תלמידי עמק חפר ינוהל  75%-באמצעות בעלות חיצונית ולא יעלה על הדעת, שבי"ס בעמק חפר שבו כ

 בלא שיתוף פעולה שוטף ומלא של הבעלות עם הרשות המקומית. 

 

 מדובר על 7514היינו עם צוות מאיץ על הצירים הללו, לגבי  -מעבר נחל בחן מידד כלפון, בת חפר: 

מענה  ןשייתמכיוון בת חפר לבחן יש שביל  5714מעברים תת קרקעיים, יצא קול קורא בנושא זה. 

 להולכי רגל ורוכבי אופניים. 

 

:כדלקמן, פסקה שניה 5: מבקש לתקן את דברי בפרוטוקול בעמ' גדעון ברי, חופית  

  

את אישור  מציין את החשש המובן של נציגת כפר הרא"ה, ומנגד את אינטרס המועצה לקדם

על המועצה לגרום לכך ששם עולם תעמוד בהתחייבויותיה לפנות את הקרקע בתום הליך  הפרוגרמה.

 ההקצאה. 

 : מבקשת לתמלל במדויק את הדיון בישיבת ההנהלה.הילה עייני, כפר הרא"ה

, להביא מידע על מצבה הכלכלי של גזבר לצד הצגת התב"ריםמבקשת מה יוכבד מרגלית, כפר חיים:

  המועצה. 

חלף אנחנו מקבלים מיחידות הדיור ששווקו בהרחבת בית חפר?  איזה סכום: הדס מדליה, בארותיים

 ? 12%השאלה האם המדינה משלימה זאת ל -המחיר למשתכן פוגע בחלףבנוסף, 

 מיחידות הדיור בבת חפר.: נבדוק לגבי הסכום המדויק של החלף שגיא בן יואב, מנכ"ל חכ"ל

מה שקורה בכל היישובים, החקלאיים והלא חקלאיים הוא חלף השבחה והוא בא  צור אוריון, גזבר:

 כביכול לשפות את הרשויות בגלל הצורך להקים מבני ציבור בגלל הגידול באוכלוסייה. 
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 מנכ"ל המועצה מודה לכל המשתתפים על הדיון הענייני והמכובד ונועל הישיבה.

18:45 הישיבה ננעלה בשעה :  

 

 :2215.05.-המועצה, מתאריך ה מליאת חלטותריכוז ה

 

 החלטה נושא מס'

 40/22' מס פה אחד פרוטוקול מאשרת המועצה הנהלת 40/22  מליאה פרוטוקול אישור .1

 , שיתומלל ויאושר מחדש.5ללא סעיף 

 תב״רים .2
 :  הנהלת המועצה מאשרת פה אחד תב"רים, כדלקמן

 םעדכון תב"רי

 דו גן חרב לאת-1040

 שיפוצים והתאמות במוסדות חינוך-1065

 סגירת תב"רים

 הנגשות אקוסטיות לבתי ספר -1074

 
 

 

 


