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 15\2020פרוטוקול דיון מליאה מס' 

 26.2.20-ה מתאריך

 

 

סגן ראשת  -סגן ראשת המועצה ומ"מ, יעריב יערי -ד"ר גלית שאול , חיזקי סיבק -ראשת המועצה השתתפו

בן דוד , בארי מוטי, שערבי רצון,  סיבק חיזקיסגן ראשת המועצה,  -המועצה, גיא ויצ'לובסקי

 גייר דורון, קומפל ירון, ערבה נדב,,  כלפון מידד, חייקין עמוס אילנה, שפיר אמנון,גולן אברהם, 

ברי גדעון, טודר מאיר, וייס סתיו,  נטע אריאלי,גיסיס יואב, עו"ד שמיל פלג,  שכטר רן, מרום רחל,

רגב בתיה, פז רון, זיו מרגלית יוכבד, דביר שרון, כהן עופר, הילה עיני,  , שוסטר ישי,רף אמיר

 כהן בר שירי., פורצלן פסחפרץ ליאור, פאר אהובה,  ,  יעריב יערי טומי,

בר סלע יואב, אביחי מיכל, גיא ויצלבסקי, שילה אמיר, פליישר קרוב גלדיס, נאהרי בכרטן יוסי,  התנצלו

 אורי.

ופרץ ליאור  בורנשטיין דותן, קינן רון, וייסבלום ליבנו טוביה, מדליה הדסאדרי חנן, עזוז יצחק,  לא נכחו

. 

 מנכ"ל המועצה. -עמית בן צבי בנוכחות

 מנשה דוד . -גזבר המועצה

 עידית נס ויסמן. -מבקרת המועצה

 .ע. ראשת המועצה -אלדד גוטלון

 ע. מנכ"ל המועצה. –מורן בן דרור 

 מנכ"ל כלכלית. –אלון היימן 

 מנהל מחלקת תפעול. -סובולעומר 

 רו"ח לירז קופר. -סגנית גזבר המועצה

 רו"ח שרית ראובן. -מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות

 יהודה בן עזרא. -מנהל אגף בטחון

 דן ירדן. -מ"מ מנהל מחלקת רישוי

 

 אורן חייקין משקיף
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,  מציגה: ד"ר עדית נס ויסמן, מבקרת 2017/18דוח מבקרת המועצה לשנת  .1

 .המועצה

, מציג: מוטי בארי, יו"ר 2017/18התייחסות הועדה לענייני ביקורת לדוח מבקרת  .2

 הועדה.

 

419:0הישיבה נפתחה בשעה :   

 

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

 

 1. דיווחי ראשת המועצה 

:מדווחת בנושאים הבאים. :שאול, ראשת המועצה גליתדר'   

מברכת את מנכ"ל המועצה לרגל יום הולדתו.  א.  

למשך חצי שנה לשימוש תושבי העמק. שאטלים במימון משרד התחבורה –תחבורה ציבורית ב.   

ימים. 3שעמק חפר לקחה בו חלק במשך  כנס תיירות ארצי ג.  

 ,העמקמכרים לתושבי העמק ולסטודנטים מהכרטיסים נ –לצעירי העמק ביום העצמאותאירוע  ד.

 מכירת הכרטיסים החלה. 

אורנה סגדת . גוייסה מתכללת להקמת הקרן הגב' –פיתוח עמק חפר לקרן ה ה.  

משנה הבאה היסודיים יצאו מוקדם יותר והתיכונים  –שעות יציאה בבוקר למסגרות הלימוד  שינוי ו.

 יהיו לאחר מכן . 

תובנות והופצו בפייסבוק ובאתר המועצה. 6גובשו  -בית הראשונים ז.  

רוכלות. ח.  

דמי חנייה.ט"ג מתוך כוונה לגבות בשיתוף ר הפקעת חנייה )בית ינאי( –פתיחת חופי העמק  ט.  
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אלא נקודתי.  בבעיית המצוקים לטיפול מקיף מלש"ח אינו  מספיק 4תקציב של  -מצוקים י.  

אנחנו ערכנו דיון בנושא וקשה לצפות לאן זה יגיע .מדינת ישראל נערכה לתרחיש.  -קורונה יא.  

מיזם לווי סיוע ליולדת בחודשים הראשונים.  יב.  

ן בנושא זה עבר לערכאת הערעור.כל הצדדים הגישו ערעור והדיו -מרלוג יד חנה יג.  

הליך וועדה גאוגרפית. -ית אליכיןמועצה מקומ יד.  

לה האחריות על המועצות המקומיות.הוט -116סעיף  טו.  

ותמ"ל חבצלת. טז.  

קמיני עץ. יז.  

 

 2.אישור פרוטוקול מליאה 14/20:

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

 

 הצעת החלטה: 

14/20המועצה מאשרת פרוטוקול מס'  מליאת  

 

.מתנגדים: אין  

.: אין עיםננמ  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

 3. תב"רים:

כדלהלן:את טבלת התב"רים,  הבירומס המציג: שרית ראובן, מנהלת מחלקת חשבונות  

חניה חכמה פארק התעשיות -985  

2020שיפוצים ומבנים יבילים במוסדות חינוך -986  

מרחבי הכלה מעין שחר, ויתקין ואביחיל -987  

שיפוץ סדנא חווה חקלאית-988  

2019הערכות חרום קול קורא -989  

כתיבת נוהל לרישוי עסקים-990  

סלילה בישובים-801  

עמדות טעינה לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים-974  

רכז קיימות -991  

 

 הצעת החלטה : 

כדלהלן: מליאת המועצה מאשרת את התב"רים  

חניה חכמה פארק התעשיות -985  

2020שיפוצים ומבנים יבילים במוסדות חינוך -986  

מרחבי הכלה מעין שחר, ויתקין ואביחיל -987  
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שיפוץ סדנא חווה חקלאית-988  

2019הערכות חרום קול קורא -989  

כתיבת נוהל לרישוי עסקים-990  

סלילה בישובים-801  

בשטחים ציבוריים עמדות טעינה לרכבים חשמליים-974  

רכז קיימות -991  

  

אין מתנגדים:  

ים: אין. נענמ  

: התקבלה פה אחדהצעת ההחלטה  

 

 4. חבצלת השרון, תיקון טעות בתעריף הארנונה:
 

.ומציגה את תיקון התעריף בארנונה מסבירה גזבר המועצה :לירז קופר, ס.  
 

 הצעת החלטה : 

הארנונה של חבצלת השרון, באופן שבמקום סך של מליאת המועצה מאשרת תיקון טעות בתעריף 

.למ"ר₪  27.77למ"ר יבוא סך של  27.13  

 

אין מתנגדים:  

ים: אין. נענמ  

התקבלה פה אחד :הצעת ההחלטה  

 

 5. מרכז לגישור ודיאלוג קהילתי עמק חפר – הצגה והיכרות:
 

קהילתי בעמק חפר.לגישור ודיאלוג מציגה את המרכז יעל שקד, מנהלת מרכז קישור ודיאלוג:   

 

 6. מינוי נציג בועד המנהל של העמותה לקידום הספורט בעמק חפר )ע"ר(:
 

הנושא.מציג ומסביר את : עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה  

 

 הצעת החלטה: 

נציג בוועד המנהל של העמותה לקידום הספורט. החלפת גזבר  תפמליאת המועצה מאשרת החל

בגב' לין אלרגנד גורן, גזברית המועצה החל  31.3.20המועצה , מר מנשה דוד, אשר עוזב בתאריך 

.01/04/2020מתאריך   

 

אין מתנגדים:  

ים: אין. נענמ  

: התקבלה פה אחדהצעת ההחלטה  
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 7. מדיניות המועצה בנושא קמיני-עץ :
 

מציג את מדיניות המועצה בנושא קמיני עץ . :עומר סובול, מנהל מחלקת תפעול   

 

 הצעת החלטה: 

בהמשך לסקירה שהוצגה בפני המליאה ובמטרה למנוע מטרדי עשן וריח ופגיעה באיכות הסביבה, 

 המועצה מחליטה לפעול לאיסור שימוש בעץ לשם הסקת קמינים.

בשני הליכים כדלקמן: לשם יישום החלטת המועצה, תפעל המועצה  

בניית/הקמת קמיני עץ במסגרת הליכי רישוי בנייה. יוק הנחיות מרחביות בדבר איסורא.  עדכון וד  

.ב. חקיקת חוק עזר ייעודי למניעת שימוש בקמיני עץ  

 

מבקש להעלות הצעה נגדית.  : ויתקין כפר עופר כהן,  

 

 הצעה נגדית:

בהמשך לסקירה שהוצגה בפני המליאה ובמטרה למנוע מטרדי עשן וריח ופגיעה באיכות הסביבה,  

ולצורך הגשת המטה תחוקק   גרם מקמינים המוסקים בעץחליטה לפעול להפחתת הזיהום הנ המועצה

.זיהוםחוק עזר למניעת   

  

עמוס חייקין, רף אמיר ,  ד"ר גלית שאול, הילה עייני, אילנה גולן, פסח פורצלן,-הבעד הצעת ההחלט

., יעריב יערירחל מרום, יואב גיסיס  

 

 גדעון ברי, נטע אריאלי, בתיה רגב, בן דוד אברהם, כלפון מידד, רון פז, סתיו -בעד הצעה הנגדית

טומי זיו, אמנון שפיר, דורון גייר , ירון קומפל, רן שכטר,  , עופר כהן, פלג  ישי שוסטר, שמיל וייס,

  מוטי בארי.

 

חיזקי סיבק , יוכבד מרגלית.נמענים:   

 

  .לותהתקבלה ברוב קו החלטה: ההצעה הנגדית
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 8. דוח מבקרת המועצה לשנת 2017/18:

.2017/18לשנת ביקורת ה ומציגה דוח מסביר: ד"ר עדית נס, מבקרת המועצה   

 

 9. התייחסות הועדה לענייני ביקורת לדוח מבקרת 2017/18 :
 

.2017/18לשנים  מציג את התייחסות הוועדה לביקורת לממצאי הדוח: מוטי בארי, יו"ר הוועדה   

 

 10. התייחסות המועצה לדו"ח הביקורת לשנת 2017-2018:

ומפרט את הצעדים  18-2017ממצאי דוח הביקורת לשנים מתייחס לעמית בן צבי, מנכ"ל המועצה: 

לקיים את המלצות הביקורת.בהם נקטה המועצה ואלו שבדעתה לנקוט כדי   

 

 הצעת החלטה: 

מליאת המועצה מאשרת את דוח הביקורת והמלצות הועדה לענייני ביקורת והתייחסות הועדה לענייני 

 ביקורת .

 

אין מתנגדים:  

ים: אין. נענמ  

: התקבלה פה אחדהצעת ההחלטה  

 

 

:4522הישיבה ננעלה בשעה :   
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 ריכוז החלטות מליאת המועצה, מתאריך ה-26.2.20 :

 

 החלטה נושא מס'

 14/20מס'  המליאהפרוטוקול פה אחד  מליאת המועצה מאשרת 14/20מספר  מליאהאישור פרוטוקול  1

 

 רים תב" .2

 
 ים הבאים : יאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רמל

 

 חניה חכמה פארק התעשיות -985

 2020במוסדות חינוך  שיפוצים ומבנים יבילים-986

 מרחבי הכלה מעין שחר, ויתקין ואביחיל -987

 שיפוץ סדנא חווה חקלאית-988

 2019הערכות חרום קול קורא -989



 

המועצה מנכ"ללשכת   

8 

 

 כתיבת נוהל לרישוי עסקים-990

 סלילה בישובים-801

 עמדות טעינה לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים-974

 רכז קיימות -991

8 

 
בתעריף  חבצלת השרון, תיקון טעות 3

 הארנונה
 
 

תיקון טעות בתעריף הארנונה של חבצלת ליאת המועצה מאשרת פה אחד מ

רלמ"₪  27.77למ"ר יבוא סך של  27.13השרון, באופן שבמקום סך של   

 

מינוי נציג בועד המנהל של העמותה  4

 ורט בעמק חפר )ע"ר(לקידום הספ

העמותה  ת נציג בוועד המנהל שלפהחל פה אחד ליאת המועצה מאשרתמ

לקידום הספורט. החלפת גזבר המועצה , מר מנשה דוד, אשר עוזב 

בגב' לין אלרגנד גורן, גזברית המועצה החל מתאריך  31.3.20בתאריך 

01/04/2020.  

בהמשך לסקירה שהוצגה בפני  ברוב קולות  מליאת המועצה מאשרת עץ -מדיניות המועצה בנושא קמיני 5

המליאה ובמטרה למנוע מטרדי עשן וריח ופגיעה באיכות הסביבה, 

חליטה לפעול להפחתת הזיהום הנגרם מקמינים המוסקים בעץ  המועצה

 יחוקק חוק עזר למניעה של זיהום

 
 2017/18דוח מבקרת המועצה לשנת  .6

 

את דוח הביקורת והמלצות הועדה  פה אחד  מליאת המועצה מאשרת

 לענייני ביקורת והתייחסות הועדה לענייני ביקורת

 

 

 

 

 
________________________          _______________________ 

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


