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 91\2020פרוטוקול דיון מליאה מס' 

 20.5.20-ה מתאריך

 

השתתפו 

 )מרחוק( 

 
 
 
 

ישראל יוסי, שערבי רצון, מדליה הדס, בכרטן יוסי, גיא ויצלבסקי, חיזקי סיבק, יעריב יערי, 

ויסבלום שפיר אמנון, ,  אילנה גולן, מוטי, בן דוד אברהם,  באריאביחי מיכל, בר סלע יואב, 

גייר דורון, קומפל ירון, ערבה נדב, , מרום רחל, , שכטר רן, גיסיס  מידד כלפון ,טוביה,   ליבנה

ברי גדעון, רף אמיר, נאהרי אורי, שוסטר ישי, עיני הילה, דביר שרון, כהן סתיו וייס,  יואב, ,

 פאר אהובה, פורצלן פסחב בתיה, פז רון, זיו טומי, עופר, מרגלית יוכבד, רג

 נטע אראלי  התנצלו

פליישר קרוב  ,טודר מאיר אדרי חנן, חייקין עמוס, שילה אמיר, בורנשטיין דותן פלג שמיל, לא נכחו

 גלדיס,

 קינן רון

 ד"ר גלית שאול . -ראשת המועצה בנוכחות

 סגן ראשת המועצה ומ"מ . -חיזקי סיבק

 סגן ראשת המועצה . -יערייעריב 

 סגן ראשת המועצה.  -בסקיגיא ויצל

 מנכ"ל המועצה. -עמית בן צבי

 גזברית המועצה.  -אלגרנדגורן לין 

 מבקרת המועצה. -ד"ר עדית נס ויסמן

 ע. מנכ"ל המועצה. –מורן בן דרור 

 מנכ"ל כלכלית. –אלון היימן 

 סמנכ"ל כלכלית. -שגיא בן יואב

 מנהלת אגף חינוך.  -ירונה פוליטי

 יו"ר מועצה דתית  -יאיר בטיטו

 ןיזיוה מוניחו ה אטיאס, נורית שחריהוד משתתפים 

 

 סדר יום:

 דיווחי ראשת המועצה.  .1

 . 18/20אישור פרוטוקול מליאה מספר:  . 2

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

 אלגרנד, גזברית.

 עדכון מינוי יו"ר + חבר ועדת ערר לארנונה כללית, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל.  .4
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ה הארכת מינוי בקדנציה נוספת, מר אייל קוגל כדירקטור מקרב הציבור בחבר . 5

מציג: אלון הימן, מנכ"ל החברה הכלכלית הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ, 

 לפיתוח עמק חפר בע"מ.

חוק עזר לעמק חפר )הסדרת  –וצו עבירות קנס  2020הערכות לפתיחת עונת הרחצה  .6

מציג: אלון הימן, מנכ"ל  2020–לים(, התש"ף  הרחצה בים והורדת כלי שיט

 החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר.

דיון, מציג: יהודה  –חזון חינוכי ותכנית חומש כוללנית  –קריית החינוך בן גוריון  .7

 החינוך בן גוריון. קריית  נהלאטיאס, מ

 

19:08הישיבה נפתחה בשעה :   

 

 מהלך הישיבה

 

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

 

. י העמקותושב מברכת את הנוכחים גלית שאול, ראשת המועצה:  

 

 1. עדכוני ראשת המועצה מעדכנת בנושאים הבאים:

פתיחת בתי הספר והגנים בצל משבר הקורונה.  א.  

צהרונים.מדור מנהלת מינוי ב.   

צהרוני מוסדות החינוך בעמק חפר. ג. פתיחת   

בית הספר שורשים. ת/ז למינוי מנהלד. קיום מכר  

. יציאה לחופשה שנתית של מנהלת בית ספר משגבה.   

המועצות האזוריות מול משרד הפנים. מרכז לאחר מאבק שלפתיחת חופי העמק ו.   

סכנת המצוקים בחופיםז.   

אחיטוב.רכבת .  תחנת ח  

. "קווי עמק חפר" ט. שיח מול משרד התחבורה לחידוש פרויקט   

העבודות בצומת ניצני עוז. י. סיום  

  

 2.אישור פרוטוקול מליאה 18/20:

  .את הדיון באישור פרוטוקול המליאהפותח : בן צבי, מנכ"ל עמית

אבקש להעיר, כי הפרוטוקול אינו כולל דברים שהצגתי במליאה ואבקש שיכללו  סתיו וייס:

 בפרוטוקול. 
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הפרוטוקול מציג עיקרי דברים והחלטות ואינו מהווה תמליל לכל מה שנאמר : בן צבי, מנכ"ל עמית

כל מה שמקבל  בדיונים. לשם כך, קיים תיעוד מוקלט ומצולם של הדיונים. בהחלט חשוב והכרחי, כי

 ביטוי בפרוטוקול, ישקף את שנאמר בדיון. 

הנושא ייבחן מול ע. עוזרת מנכ"ל ולאחר הבחינה יתוקן הפרוטוקול ככל  –באשר להערתו של סתיו 

 שיידרש. 

 

 הצעת החלטה: 

בכפוף להערתו של חבר המליאה סתיו וייס.   18/20 המועצה מאשרת פרוטוקול מס' מליאת  

 

.מתנגדים: אין  

.: אין עיםננמ  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

3. חשיפת העסקים בעמק חפר בפורומים ציבוריים, מציג שגיא בן יואב, סמנכ"ל 

 החברה כלכלית: 

סוגיית העסקים בעמק חפר נפגעה במהלך משבר הקורונה והמטרה  :שגיא בן יואב, סמנכ"ל כלכלית

-הוא לסייע באמצעות חשיפת פעילותם בפורומים ציבוריים אחד הרעיונות .לנו לסייע להםש

 בעל נזמן כגון מליאת מועצה, הנהלה, מפגש יו"ר וועדים מקומיים,כאשר מתקיים מפגש  קהילתיים.

  .קריטריונים שייקבעו לבחירת העסקלשם חשיפת העסק והכרתו תוך עמידה בשיציג את עצמו  ,עסק

 

4. הגדלת משיכת היתר עד גובה של 8% מתקציב המועצה המאושר לשנת 2020, 

 מציגה: גורן לין אלגרנד, גזברית:

 

מספר  ומציגה  של המועצה תקציבי-מסבירה את המצב התזרימיגורן לין אלגרנד, גזברית המועצה: 

לפנות למשרד  םאנו מעונייני ובכדי להקל על התזרים בעקבות משבר הקורונהמציינת, כי  תרחישים.

מתקציב המועצה.    8%משיכת היתר עד לגובה של היקף להגדיל את בבקשה הפנים   

 

 הצעת החלטה: 

 2020המאושר לשנת  מתקציב המועצה 8%הגדלת משיכת היתר עד גובה של  המועצה מאשרת מליאת

.לצורך כך ככל שיידרש ההכנסות העצמיות של המועצה וכן מאשרת  שיעבוד כללי על כלל  

 

(שרעבירצון ) 1 :יםמתנגד  

 נמנעים: אין 

ברוב קולותהצעת ההחלטה התקבלה   
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 5. עדכון בנושא ארנונת בריכות שחייה ביישובים, מציגה לין גורן, גזברית המועצה:

)מסחרית,  סיווגים של בריכות שחיה 3 צו הארנונה שאושר השנה כולל לין גורן, גזברית המועצה: 

בעבר הבריכות חויבו על פי סיווג של "קרקע תפוסה". הסיווג לא תאם . פרטית וקרקע לבריכות שחיה(

את מהות השימוש. לאחר בחינת הנושא ונוכח ההוראה, כי יש לחייב על פי הסיווג המתאים ביותר 

הוחלט ע"י מנהל הארנונה שנושא זה בסמכותו, כי הסיווג המתאים הוא "בריכת שחייה פרטית", 

גבוה מקרקע פרטית אך נמוך מבריכה מסחרית. –שהוא סיווג ביניים בערכו   

 

יה.יסיווג בריכות השחל את צו הארנונה בכל הקשורמבקש לבדוק  :כפר מונש ,רון פז  

 

וחוות דעתו תובא לידיעת חברי  הנושא ייבדק מול יועמ"ש המועצה עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה:

. המליאה  

   

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

 

ו"ר וחבר ועדת ערר לארנונה מינוי יהמועצה פרסמה קול קורא בקשר לעמית בן צבי, מנכ"ל המועצה: 

חברים בוועדת ערר לארנונה . אנו נדרשים לאשר אותם ככולם תושבי העמק ,מועמדים 4הוגשו  כללית.

עומדים בתנאי הסף לחברות בוועדה.החברים המוצגים  3היועמ"ש  בדיקת  כללית. על פי  

  

 הצעת החלטה: 

ועדת ערר  וכחברי ועו"ד ירון גולדין  עו"ד חיים ממון, עו"ד ארז אוריון. מליאת המועצה מאשרת את 1

 לארנונה כללית.

תאשר המליאה  -בדרישות לכהונת יו"ר הוועדה ובכפוף לעמידה בהם אחר בחינת עמידת החבריםל. 2

.פי המלצת ראשת המועצהעל  ,את זהות יו"ר הוועדה  

 

 מתנגדים: אין.

 נמנעים: אין .

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

7. הארכת מינוי בקדנציה נוספת של מר אייל קוגל כדירקטור מקרב הציבור בחברה 

הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ, מציג: אלון הימן, מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח 

 עמק חפר בע"מ:

 

מציג את הוראות תקנון החכ"ל בכל הקשור למינוי דירקטורים וכן את : אלון היימן, מנכ"ל החכ"ל

 הרזומה של אייל קוגל ותרומתו לעבודת הדירקטוריון עד עתה. 
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 הצעת החלטה:

המועצה מאשרת, הארכת מינוי בקדנציה נוספת של מר אייל קוגל כדירקטור מקרב הציבור מליאת 

.בחברה הכללית לפיתוח עמק חפר בע"מ  

 

.מתנגדים: אין  

.עים: אין ננמ  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

8. הערכות לפתיחת עונת הרחצה 2020 וצו עבירות קנס – חוק עזר לעמק חפר )הסדרת  

הרחצה בים והורדת כלי שיט לים(, התש"ף –2020 מציג: אלון הימן, מנכ"ל החברה 

 הכלכלית לפיתוח עמק חפר:

 

את הערכות המועצה לפתיחת עונת הרחצה בחופי הים בעמק לשנת מסביר  אלון היימן, מנכ"ל חכ"ל:

.חוק העזר לעמק חפרצו עבירות קנס ב תוכנו את מפרטבנוסף ובצל משבר הקורונה  2020  

 

 הצעת החלטה:

חוק עזר לעמק חפר )הסדרת הרחצה בים והורדת כלי  –מליאת המועצה מאשרת את צו עבירות קנס 

2020–שיט לים(, התש"ף   

 

 מתנגדים: אין.

 נמנעים: אין .

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

9. קריית החינוך בן גוריון – חזון חינוכי ותכנית חומש כוללנית, מציג: יהודה אטיאס, 

  מנהל קריית חינוך בן גוריון:

 

את מנהל בית הספר הנבחר לקריית החינוך בן גוריון מר : מציגה ירונה פוליטי, מנהלת אגף חינוך

 יהודה אטיאס.

 

 -הבית ספרי ואת התפיסה החינוכית  : מציג את החזוןןויהודה אטיאס, מנהל קריית חינוך בן גורי

מגוון של  . בסופו של תהליך יהיו בביה"סמעבר לפדגוגיה חדשנית, חדר מורים לומד ומתפתח מקצועי

השתלבו עם מעגל הלמידה  תהשנתיוות וימרבית הפעיל כמו כן,  ר וכדומה(.")מחוננים, מב סוגי כיתות

פדגוגיה חדשנית, התאמת סביבת הלמידה, פיתוח המשאב  -האתגרים שעומדים בפנינוהספציפי. 

 האנושי ויצירת תקציב מאוזן. 
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יתי הוא להכין את התלמידים מאמינה שהאתגר האמ :, סגנית מנהל קריית חינוך בן גוריוןשחר נורית

. להם בעתיד מיומנות ויכולות שיסייעו למציאות שאינה ברורה וליתן להם   

 

תוך  "דרך"חיפוש ו בתהליך שבצענו ערכנו בירורבן גוריון:  מנהלת חטיבת הביניים, ןנוחיזיוה מ

 תוךהאוכלוסייה תוך צמצום פערים במטרה חשובה היא  מדגישה, כי  ם.ביקורים בביתי ספר שוני

 יחסים בין, להקול האישיביטוי . יש לתת מקום לאיחוד אוכלוסייה שונה ויצירת קבוצה אחת

. לחומר הנלמד ובין התלמידים עצמם התלמידים  

 

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

 

21:39הישיבה ננעלה בשעה :  
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 ריכוז החלטות מליאת המועצה, מתאריך ה-20.5.20:

 

 החלטה נושא מס'

 18\20מספר  מליאהאישור פרוטוקול  .1

 

 18/20מס'  המליאהפרוטוקול פה אחד  מליאת המועצה מאשרת

 

 8%הגדלת משיכת היתר עד גובה של  .2

 2020מתקציב המועצה המאושר לשנת 

הגדלת משיכת היתר עד גובה של  ברוב קולות המועצה מאשרת מליאת

וכן מאשרת  שיעבוד כללי על  2020המאושר לשנת  מתקציב המועצה 8%

 .כלל ההכנסות העצמיות של המועצה לצורך כך ככל שיידרש

 

עדכון מינוי יו"ר + חבר ועדת ערר  .3

 לארנונה כללית

 עו"ד חיים ממון, עו"ד ארז אוריוןאת פה אחד . מליאת המועצה מאשרת 1

 ועו"ד ירון גולדין כחברי וועדת ערר  לארנונה כללית.

. לאחר בחינת עמידת החברים בדרישות לכהונת יו"ר הוועדה ובכפוף 2

תאשר המליאה את זהות יו"ר הוועדה, על פי המלצת  -לעמידה בהם

 .ראשת המועצה

הארכת מינוי בקדנציה נוספת, מר אייל  .4

קוגל כדירקטור מקרב הציבור בחברה 

 מהכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"

הארכת מינוי בקדנציה נוספת של מר פה אחד, מליאת המועצה מאשרת, 

אייל קוגל כדירקטור מקרב הציבור בחברה הכללית לפיתוח עמק חפר 

 .בע"מ

וצו  2020הערכות לפתיחת עונת הרחצה  .5

חוק עזר לעמק חפר  –עבירות קנס 

)הסדרת  הרחצה בים והורדת כלי שיט 

 2020–לים(, התש"ף 

חוק עזר לעמק  –את צו עבירות קנס  , פה אחד,מליאת המועצה מאשרת

 .2020–חפר )הסדרת הרחצה בים והורדת כלי שיט לים(, התש"ף 

 

 

 

 

 

 
________________________          _______________________ 

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


