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19:02הישיבה נפתחה בשעה :   

 מהלך הישיבה

 

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

 

 1. עדכוני ראשת המועצה, מעדכנת בנושאים הבאים:

| מתחסנים: חיסון ראשון:  266| מבודדים:  53מאומתים:  -מצב התחלואה העדכני בעמק עומד על  •

 2,000-כ . הרשות מוגדרת כרשות ירוקה ומוגדרת כך מתחילת המשבר.252,15| חיסון שני:  410,20

 ביום חמישי האחרוןד' שבו -תלמידי בתי הספר היסודיים בכיתות א' 4,500-ילדי גני הילדים וכ

 .למוסדות החינוך

ד"ר גיורא גוטסמן מכפר חיים, רופא ילדים במרפאת כללית בכפר ויתקין בהשתתפות  סרטון הסברה •

בקרב הציבור הופץ לעידוד ההתחסנות  ומנהל המרפאה הזיהומית לילדים בבית החולים מאיר

 ק.בעמ

נבחרה אופירה קלפ נציגי המליאה מטעם היישוב, ומקומי בת חפר ועד ובהסכמתם של חברי בשיתוף  •

 אופירה בהמשך על להמליץ. הכוונה, לבסקי’ד גיא ויצ”לכהן כחברת מליאה מטעם בת חפר במקום עו

 לסגנית בתואר מטעם בת חפר. למנותהבפני מליאת המועצה 

 בן יואב, שנבחר להחליף את אלון הימן כמנכ"ל החברה הכלכלית עמק חפר. שגיאכות לבר •

, העלה מחדש את חשיבות קבלת שאלוני לתכו"ב על הוועדה המקומית הסטטוטוריצוות הבקרה  •

לכל חברי המליאה ולא רק לחברי ועדת  ביחס ומתן חוות דעת משפטית "'היעדר ניגוד עניינים

 במסגרת חידוש ההסמכה לוועדה המקומית.תכנון ובנייה. זאת המשנה ל

עמק. מושמע גינוי מוחלט כנגד נושאי תפקידי ציבור בהתרחשו אירועי חמורים וחריגים לאחרונה  •

  לכל גילוי של אלימות בכלל וכנגד משרתי ציבור בפרט. 

נגד בעקבות ההחלטה על ביטול תחנת הרכבת באחיטוב, הוגשה עתירה משותפת עם מוא"ז מנשה,  •

עתירה . צפויה להיות מוגשת טת משרד התחבורה, הוועדה לתשתיות לאומיות ורכבת ישראלהחל

 נוספת גם מטעם התושבים במטה המאבק.

המועצה האזורית עמק חפר הגישה עתירה לבג"ץ נגד שר הפנים אריה דרעי, מנכ"ל משרד הפנים  •

הכנסות ושינוי מעמד מוניציפלי מרדכי כהן, ועדת החקירה לאיחוד רשויות, שינוי גבולות, חלוקת 

 .בקשר עם מחלוקת עם עיריית נתניה באזור המרכז, ועיריית נתניה
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ההרחבה לכלל תושבי בת חפר בו השתתפו בנושא שיתוף ציבור מפגש התקיים  -הרחבת בת חפר •

ההרחבה  פרויקטל סרגל זמניםתושבים וחברי ועדת ההיגוי להרחבה. במפגש הוצג  002-למעלה מ

  תושבים.הובחלקו השני התקיים דיון עם 

הפיילוט  .שדרוג הפיילוט לצאת לדרך תוך המיזם אמור 23.4.21בתאריך  -תחבורה שיתופית גמישה  •

 יהווה מהפכה בשרותי התחבורה בעמק חפר וככל שיצליח, יחליף את קווי האוטובוס הפועלים כיום.

באמצעות אפליקציה ייעודית ובהפעלה של חברת הפיילוט מתוכנן להתחיל בחודשים הקרובים 

 ."קווים"

 ות הבאות:תרוממדווח על  -תרומות •

שהתקבלה , ₪ 5,0004ע"ס בכפר ויתקין, לטובת הגבהת הגדר במתחם הסקייפארק  תרומה .א

 מאונגר נכסים בע"מ. 

₪,  30,000ע"ס  ,הלומדים לקראת תואר ראשון תרומה לטובת מלגות סטודנטים מעמק חפר .ב

 .הדר עםתושב ויו"ר וועד מקומי שהתקבלה ממאיר רבינוביץ' 

אמנת "קחו אתכם את הזבל", במעמד שר  המועצה עלה חתמטקס מצומצם, שהתקיים בחוות הנוי, ב •

צמצום האשפה המושלכת במרחב הציבורי תפיסה של להחקלאות אלון שוסטר. האמנה מתייחסת 

שחותמת  ,בכך עמק חפר היא המועצה האזורית הראשונה בישראל .והגברת האכיפה נגד המזהמים

הגברת פעילות החינוך וההסברה של  –על האמנה, אשר כוללת שני מרכיבים מרכזיים: הראשון 

הרשות בכל הנוגע לשמירה על הניקיון והסביבה. השני: אכיפה מוגברת ואפקטיבית נגד משליכי 

 .פסולת

 

 2.אישור פרוטוקול מליאה 28/21:

 

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

 

 הצעת החלטה: 

28/21 מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מס'    

 

.מתנגדים: אין  

.עים: אין ננמ  

 הצעת ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 3. אישור פרוטוקול מליאה 29/21

 

לפרוטוקול. 4בסעיף  ודברימעדכן שמוטי בארי מבקש תיקון של  עמית בן צבי, מנכ"ל:  

 

17-דוחו"ת הביקורת לשנים  עבור ,ליקוייםתיקון הממתינים לדו"חות אנו : מוטי בארי, בית חירות

. שטרם הגיעו לידינו  19-18 -ו 18  
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  מתקבל.תיקון העמית בן צבי, מנכ"ל: 

 

 הצעת החלטה: 

  בתוספת התיקון שהציג החבר מוטי בארי. 12/92מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מס' 

 

.מתנגדים: אין  

.עים: אין ננמ  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

4. הצהרת אמונים נציג הישוב מכמורת מר גיא זווילי אברהם, מציג: עמית בן צבי, 

 מנכ"ל.

 

 ,ןמציי .צהיר אמונים עד עתהולכן לא ה  מליאהבעבר בדיוני הגיא לא נכח  עמית בן צבי, מנכ"ל:

להביא את גיא לכדי נוכחות בדיון לא צלחו עד עתה. הסוגיה תבחן כולל מול היועמ"ש. נוניסיונותי  

   

 5.  אישור תב"רים, מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית

 

  .וסגירת תב"ר חדשים, , תב"רי עדכון"ריםמציגה ומסבירה את התב: גורן לין , גזברית

  ?מה קורה עם כספי הישובים ומה עם התשואות שלהםמבקש לדעת , 1038 ב"רת :מוטי בארי, בית חירות

הפרדה בין הסלילה והביוב. יש תשואה  נוצרה 2021לא קשור ליישובים.  משנת  1038תב"ר גורן לין, גזברית: 

 . את התשואהבחינה איך לחלק  . תעשהאש"ח 150לכספים והיא לא מאוד גבוהה, היא בסדר גודל של 

 .אחוז התשואה נשמע מאוד נמוך .: הכספים של הישובים שהמועצה משתמשת בהםבית חירות מוטי בארי,

 מבקש לקבל דיווח היכן עומד ואיך מתנהל. 

 בכספי התשואה של היישובים.  אינה משתמשתמועצה ה: גורן לין, גזברית

שנראה כתב"ר  1041 הסבר על תב"רופונה ליעריב ומבקש עדכון סטטוס תב"ר יובלים  :, גן יאשיהרן שכטר

 סל.

 ה שדנה בתקציב המועצה אושרו סכומים שוניםבמליא. הוא לא תב"ר סל 1041: תב"ר לין, גזברית גורן

לאישור תב"ר תמיכות למבנה ציבור. התמיכות הביא ל והוחלט תקציב אחדכדי ל אשר נאספו שמהותם תמיכה,

 . החלוקה לרבותמליאה יפורט במגיעות לאישור מליאה והתב"ר הספציפי 

בימים האחרונים הגיעו . ממשרד החינוך הגיערוב הכסף . יובלים מתקדם פרוייקט: , סגן ראשת המועצהיעריב

 . ההנהלה יןיבנת להריס . אנו נגדיר בקרוב מועדהמבנים היבילים

מבקש שהישובים ידעו את ולכן ערבויות למתן את המועצה  משמשים להקרן סליכספי  גדעון ברי, חופית:

 צב. המ

 ערבותכ משמשותהמועצה ת שכל הכנסוכאשר המועצה נדרשת למתם ערבות, אנו חותמים  גורן לין, גזברית:

 הכנסות הישובים. זה כולל גם את על פניו נראה ש ולכן

 ?בית ספר בית יצחקפרויקט הבינוי בהאם יש עדכון לגבי  בתיה רגב, כפר ידידיה :
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, הגענו עם משרד החינוך להסכמות. יש תכנוןקיים וישן.  להחליף בניןהכוונה היא  יעריב, סגן ראשת המועצה:

ביה"ס בית  רחצ , חידשנו אתזכינו בקול קוראלאחר ש ,במקבילקיים פער בין הצדדים בנושא התכנון. עדין  אך

   החידוש הוא בקונספט טבע.. ₪כחצי מיליון בהיקף של יצחק בפרויקט 

 200 -ב והמועצהבפרויקט החצר בבית יצחק אש"ח  300-במשרד החינוך השתתף אלון היימן, מנכ"ל חכ"ל:  

  .אש"ח

 

 הצעת החלטה: 

 מליאת המועצה מאשרת את  התב"רים, כדלקמן:

:עדכון תב"רים  

נהלה וכיתות בית ספר יובליםבניין מית יבנ -963  

וח בחופי היםתעבודות פי-971  

2020ומבנים יבילים במוסדות חינוך שיפוצים  -986  

סיוע ושדרוג תשתיות מבני ציבור ושצפ"ים בישובים-1006  

סיוע ושדרוג תשתיות סלילה בישובים.-1038  

:תב"רים חדשים  

דו גן חרב לאת-1040  

שיפוץ מבני ציבור-1041  

:סגירת תב"ר  

  סלילת תשתיות ביד חנה -834

 

 מתנגדים: אין.

 נמנעים: אין .

.ההחלטה התקבלה פה אחדהצעת   

 

 אישור מינוי אפרים זינגר כנציג ציבור לוועד מנהל בתאגיד העירוני "העמותה לקידום  .7

קדנציות, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל 2הספורט בעמק חפר" במקום שמוליק סונגו שמסיים 

  

קיימת נשלחו לחברי המליאה ועל פניו של המועמד, מר אפרים זינגר, קורות החיים : עמית בן צבי, מנכ"ל

חו"ד  . כמו כן, נשלחה לחברי המליאה תושב עמק חפר ומתגורר בחניאל אפרים הינו. של ממש לתפקיד התאמה

    על פיה אין מניעה למנות את המועמד לתפקיד. יועמ"ש המועצה  מטעם

 

 הצעת החלטה:   

כנציג ציבור לוועד מנהל בתאגיד העירוני "העמותה  052227477מליאת המועצה מאשרת מינוי אפרים זינגר ת.ז    

 .קדנציות 2לקידום הספורט בעמק חפר" במקום שמוליק סונגו שמסיים 

 מתנגדים: אין.

 נמנעים: אין .

.הצעת ההחלטה התקבלה פה אחד  
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מציג: ארמין אברמוביץ, מהנדס המועצה והועדה הצגת מדיניות אכיפה וקנסות מנהליים,  .8

 .המקומית לתכנון ובניה

. החובה לגיבוש מדיניות 2015משנת  הינהקיימת המדיניות האכיפה  :ארמין אברמוביץ, מהנדס המועצה

שניתן לעשות בהם שימוש  הנחיות המדינה וחוק תכנון ובנייה. עיקר השינוי הוא כלי אכיפה חדשיםמקורה ב

 אכיפה. כלי האין שינוי בשיקול  הדעת אלא רק שינוי בת כתבי אישום. במקום הגש

 ,לחוק היינו 116בהתאם לתיקון של הם עקרונות מדיניות האכיפה  ערן רפאלוב, מנהל מחלקת פיקוח ובנייה:

אופי העבירות בשיתוף מהנדס הוועדה והתובעת העירונית.  צריכים להגדיר את מדיניות האכיפה ותעדוף

המדיניות נתונה לשינויים וכל מקרה ייבחן לגופו על ידי תובעת הוועדה, בשיתוף מחלקת הפיקוח על הבניה 

   .קיימים שלושה מסלולי הסדרה .והכל בהתאם למדיניות האכיפה

 הטלת המחוז. לפרקליטות הכפופהיא השוטפת ה מסבירה, כי בעבוד: המועצהראל סיון, תובעת ונעמי אעו"ד 

מקבל קנס מנהלי יש בפניו אשר אדם ו בתהליך מספר שלבים קיימים .לאכיפה זה כלי נוסף  קנסות מנהלים

רישום פלילי.  חיקוק הוא, לייצר כלי אכיפה יעיל שאין בצידוהשבבסיס הרעיון . לפעולה ארבע אפשרויות

  . הכוונה היא לייצר מעבר מהליכים משפטיים פליליים להליכי קנסות מנהליים

 ?ערוכים לביצוע התוכנית והאם אנוההליכים  עד כמה מהר יתבצעוהשאלה  אהובה פאר, צוקי ים:

עלינו לעשות את התכנית בצורה הטובה ביותר ואנו נערך  האחריות ארמין אברמוביץ, מהנדס המועצה:

 גביה.  בונתאים עצמנו לתהליך ולטיפול בקנסות ו

. החובה היא להציגה בפני המליאה וכמובן המליאה לא נדרשת לאשר את המדיניות עמית בן צבי, מנכ"ל:

  לאפשר דיון ושיח כפי שבצענו. 

 

נתוני כ"א במועצה וביחידות הסמך, מציגות: גורן לין אלרגנד, גזברית, אסנת וולף, מנהלת  .9

 .משאבי אנוש ונחמה כהן, מנהלת אגף קהילה וישוביםאגף 

 

, המועצה תקציבהנושא במסגרת כאשר הוצג במועצה. מזכיר, כי  הדיון בנושא כ"אעמית בן צבי, מנכ"ל:      

המועצה לקיים דיון בנשוא. חשוב  , שבעקבותיה ביקשה ראשתהסתייגות של חבר המליאה חנן אדרי נרשמה

  .בפני חברי המליאהבמלואם  נציג את הנתוניםלהדגיש, כי אנו פועלים בשקיפות ולכן 

מספר העובדים ומשרות . אפרט 2020ינואר נכונים ל המוצגים הנתוניםאסנת וולף, מנהלת אגף משאבי אנוש: 

החברה הכלכלית,  -ביחידות שונות .עובדים 1,189סה"כ  - שכר. עובדי מועצהאת נושא הוגורן תשלים במועצה 

 כולל כמובן עובדי המועצה. 1,667סה"כ עובדים עמותת הספורט, אגף קהילה ויישובים, בית גינס  

 792עמותת הספורט, בית גינס וחברה כלכלית, סה"כ  -יות כ"א בתאגידים קשוריםועל גורן לין, גזברית:            

 4%-כ מהווים  סך הכלב אשר מיקור חוץ לא כולל שירותי פינוי שירותי אשפהבירותים שקיימים  .משרות

 מתקציב המועצה. 

 הינו על בסיס   דו"ח התקציב שהוגש למשרד הפנים .א חלק חשוביבכל חברה עלות השכר ה חנן אדרי, בת חפר:

שכר נמצאים סעיף ואנחנו במתקציב המועצה  30%תקציב שהוא אפשרות לכי יש לנו  ,מבהיר .משרות 796

 מהתקציב אלא מעל. 30%לא  ןההוצאות שלנו בגין שכר ה מתקציב המועצה. 46%מעל 

 זה מה שמועצה קונה ממיקור חוץ. 6%+ 32% :גורן לין, גזברית

 אופן הצגת נתוני השכר כפי שהוצג למליאה.מדבר על  :חנן אדרי, בת חפר
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הנתונים מראים אחוז שכר עובדים, מיקור חוץ וקניית שירותים מחברות שונות  :גלית שאול, ראשת המועצה

 . 95והדו"ח של משרד הפנים נתן תוצאה של 

 בין מה מטריד אותך.   להחשוב לנו   את הנושא,לטעמי צריך לפרוט  :חיזקי סיבק, סגן ראשת המועצה

 ציג את עמדתו. מתנהל שיח. מבקש לאפשר לחבר המליאה לה לא :גדעון ברי, חופית

 האם הדיון הוא על מגבלה על אחוז מסוים? :אמיר שילה, גבעת חיים איחוד

 .30% -מתקציב המועצה  שכר מוניציפלי ללא חינוךהיקף יש הגדרה של גורן לין, גזברית: 

אני מבין שאין הגבלה או חריגה מהדרישות של משרד הפנים. ההצגה הייתה  אמיר שילה, גבעת חיים איחוד:

 ברורה ומעמיקה.

לי . זברית ומנכ"לעם ג וועדת כ"אב אלאתקיים דיון לא בפורום המליאה ימציע ש :אברהם בן דוד, בית ינאי

 קיימות הרבה אפשרויות לחתכים נכונים. .הנקודות לא היו ברורות ויש לי שאלות רבות

 . מבקש להציג את הדוח לחברי המליאה ן שרעבי, אלישיב:רצו

בדיון המליאה הקודם  לקראת תום הדיון בנושא, מבקש להגיד מספר מילים אישיות:עמית בן צבי, מנכ"ל: 

היה ניתן להבין מדבריי בטעות, כאילו  דירקטורית בחכ"לכ מנהלת אגף משאבי אנוש, אסנת וולף, לעניין מינוי

איני נותן גיבוי למקצועיות האגף והעומדת בראשו בתקופת טרום כניסתי לתפקיד. כוונתי הייתה, כי ברמה 

האישית אני יכול להעיד אך ורק מהתקופה שאני מכהן כמנכ"ל ולא לפני כן. מובן, שלא הייתה כל כוונה לרמוז 

 אגף משאבי אנוש.למנהלת מת לכניסתי לתפקיד. אני מביע את הערכתי על העדר מקצועיות בתקופה הקוד

. צפיתי בדיון על אף שלא לומר מילים ברמה האישיתגם מבקשת  :, מנהלת אגף משאבי אנושאסנת וולף

נאמר שמנהלת  נאמרו בדיון דברים רבים לא מדויקים שלא יכולתי אפילו להגיב עליהם.נכחתי בו פיסית. 

 בעניין זה שוחחתי . הטענות פשוט לא נכונות.משאבי אנוש לא חוזרת עם נתונים, לא נכנסת לתוכן הדברים

אבקש להציע לכם חברי . ןהוגשו בזמהנתונים כל הליקויים תוקנו ומוטי בארי.  עם יו"ר ועדת הביקורת

המליאה, לפני שאתם דנים בגופו של אדם, כל אדם, תבססו את הדברים על נתונים. דברכם משודרים און ליין 

  -לציבור הרחב ומוקלטים. לכן, לפני שאתם דנים על איש זה או אחר ובמידה ואתם לא בטוחים בדבריכם 

 תעצרו רגע ותחשבו. תודה. 

 

 תבחינים, מציג: עמית בן צבי, מנכ"להצגת  –וועדת תמיכות .10

 

  ומציג את חוות הדעת המשפטית המצורפת.  לנוהל 8מפרט את התבחינים בהתאם לסעיף  :עמית בן צבי, מנכ"ל

 יש מהן לא כל העמותות משרתות את הישוב ו ,אבל .עמותה זה דבר חיובילתמוך ב הילה עיני, כפר הרא"ה:

 חוב שקיים או כל קיזוז  בגין עבירות בנייה בצעהאם בסעיפי התבחינים אפשר ל .מתנהלות נגד רצון הישובש

 ?לעמותה

מאפשר לקזז חוב הקיים למועצה, מגוף שהמליאה החליטה, לאחר הליך סדור ע"פ : הנוהל עמית בן צבי, מנכ"ל

 הליך התמיכה כפוף להוראות הנוהל של משרד הפנים. . הנוהל, לתמוך בו

או לתאגיד עירוני \ו "מוסד החייב כספים למועצהבמבוא  8 לבטל את הסעיף  מבקשת :א"ההילה עיני, כפר הר

יקוזזו חובות אלה מתוך כספי התמיכה שיוענקו לו, אלא אם החליטה המועצה  -שלה ונמצא כזכאי לתמיכה

 ".אחרת...

 בבקשה לבטל אותו.  ולכן לא מבין מה ההגיון המועצה אינטרס מגן על הסעיף :עמית בן צבי, מנכ"ל

 מה המגבלות החוקיות?אפשר לייצר תבחין שיש בו סבירות.  :חיזקי סיבק, סגן ראשת המועצה



 

המועצה לשכת מנכ"ל  

8 

 

 

הסדרה . מדובר בתהליך של ם: עד כה חולקו הכספים ללא תבחינים וקריטריונישאול, ראשת המועצהגלית 

 מדובר בדרישה של משרד הפנים ובעצם אין כל שיקול דעת אם ליישמה או לא.  ו.שצריך לתמוך ב

 ,במוסד "שם עולם" עוסקתהילה  .כל שנה תעדכןהתבחינים הם תבחינים שנדרשים ויצרכו לה :גדעון ברי, חופית

הילה נלחמת על משהו ספציפי ולכן  ת.התנהלות משפטילמועצה, עלולה להיות למועצה חייב כסף אינו שגם אם 

 אותו.מוצע להחריג 

 אני לא רואה אפשרות להיות בעד ונגד מוסד מסוים.מדובר בתהליך הסדרה.  :גלית שאול, ראשת המועצה

, שבתחומו של אותו יישוב התייחסותלקבל  תהיה מחויבתשהוועדה  ,פתרון מציעה :בארותיים ,הדס מדליה

 . תמיכה, טרם גיבוש החלטהפועלת העמותה המבקשת 

 . תמקובלההצעה  :עמית בן צבי, מנכ"ל

שלא ניתן להכניס תבחינים זה לא אומר ו "הכרחי"על מדובר היועמ"ש  בחוות הדעת של :שמיל פלג, הדר עם

צריך לייצר הגדרות שימנעו  .לבקש סיועתוכל הפועלת בניגוד לחוק  מסוימתנוספים. אני לא רוצה שעמותה 

מניעים מיוחדים שירשמו" מ" יכללו אפשרות להחלטותתבחינים שהאפשר מאותה עמותה להגיש כלל בקשה. 

 . חשובה וזה צריך להיות בתבחינים ולא לנהלים. הרעיון של הדס מצוין ודעתו של אותו יישוב

 מבקש להתייחס להצעה של הדס וגדעון.  חשובה במסגרת ההליך.השקיפות נטע אריאלי, העוגן: 

בשנה זאת  תבחינים המחייבים לשנה זו בלבד. בכל שנה נדרש לאשר תבחינים. מדובר ב עמית בן צבי, מנכ"ל :

 . והתבחינים כפי שהוצגאציע לאשר  ככל שיידרש לקראת שנה הבאה. לכן, נלמד ונדייק

     

 הצעת החלטה: 

לנוהל תמיכות במוסדות  8למתן תמיכות מתקציב המועצה בהתאם לסעיף .מליאת המועצה מאשרת תבחינים 1

 ציבור על ידי רשויות מקומיות.

תשונה כדלקמן: תמיכה בתנועות נוער/ארגוני נוער הפועלים רק למען ילדים ונוער עם צרכים  3.כותרת סעיף ד2

 מיוחדים.

 . "ואשר נתמכים על ידי המדינה" יתווסף 5. בסעיף ב3

המקצועית תקבל התייחסותו של הוועד המקומי בכל עת שמוגשת בקשה מטעם מוסד הפועל בתחום הוועדה . 4

אותו וועד מקומי. עמדת הוועד המקומי תילקח בחשבון במכלול השיקולים של הוועדה המקצועית טרם גובשה  

 המלצתה.

 בהתאם לנורמות השכר במוסדות ציבור דומים הבקשה תבחן  הוועדה המקצועית ,הוצאות השכר הבחינלעניין . 5

  .ע"י המדינה הפועלים ללא כוונת רווח ונתמכים

אין מתנגדים:  

 נמנעים: אין 

 הצעת ההחלטה התקבלה פה אחד 

 

 

הצגת הפרויקט במתכונת החדישה והטכנולוגית,  –תחבורה ציבורית גמישה, עמק חפר .11
 ומנהל מנהלת העסקים, כלכלית עמק חפר.מציג: שגיא בן יואב, סמנכ"ל פיתוח עסקי 

 

יהיה קווי חפר שירות פעילות הקורונה.  בשל הוקפאפרויקט שהינו קווי חפר : שגיא בן יואב, סמנכ"ל חכ"ל

 בשירות גמיש עובדים מספר מודלים של שירות גמיש ואנחנו קיימים . בתשלום לפי תעריפי משרד התחבורה
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סה"כ היממה תחולק לשעות שיא ושעות שפל ויהיה שירות שיתחלק בין תחנות רכבת בנתניה וחדרה.  – 3מס' 

מיניבוסים ומפעיל הפיילוט יהיה חברת קווים. האיסוף והפיזור יתבצע בתחנות מוסדרות של משרד  20יופעלו 

  התחבורה. 

 בות תחנות אוטובוסים?אין בהרח .סופים בכפר ויתקיןישל א נושא גבעת שפירא:מושיקו לב הר, 

 ת תחנות בכלל העמק.מתבצעת פריס : , סמנכ"ל חכ"לבן יואב שגיא

 .בבוקר הפוליגונים מחלוקתטרד ואני מ? : לגבי החלוקה לפוליגונים, איך זה נבנהגן ראשת המועצהס, עריבי

 מבין את הכוונה המרכזית אבל יש הרבה אנשים שלא נכנסים בתוך הפוליגון לרכבת, יש מה לעשות?

למועצה תהיה מקווה שבהמשך  .משרד התחבורה והיישוביםל נתון בידי והכ: , סמנכ"ל חכ"לבן יואב שגיא

לתת מענה למרכזי עבודה.  אלא  תוך העמק ל. השירות לא נועד להכניס את האוטובוסים יותר  השפעה גדולה

 אנחנו מנסים לייצר חפיפה בין הפוליגונים.

 

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

 

21:22הישיבה ננעלה בשעה :  
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 :17.2.21-המועצה, מתאריך ה מליאת חלטותריכוז ה

 

 החלטה נושא מס'

   28/20' מס פה אחד פרוטוקול מאשרת המועצה מליאת 28/20 מליאה פרוטוקול אישור .1

  29/21' מס פה אחד פרוטוקול מאשרת המועצה מליאת 29/20 מליאה פרוטוקול אישור .2

מליאת המועצה מאשרת את טבלת התב"רים,  אישור תב"רים .3

 כדלקמן:

 עדכון תב"רים

 יובליםמנהלה וכיתות בית ספר בניין בנית  -963

 וח בחופי היםתעבודות פי-971

 2020שיפוצים ומבנים יבילים במוסדות חינוך  -986

סיוע ושדרוג תשתיות מבני ציבור ושצפ"ים -1006

 בישובים.

 סיוע ושדרוג תשתיות סלילה בישובים.-1038

 תב"רים חדשים

 דו גן חרב לאת-1040

 שיפוץ מבני ציבור-1041

 סגירת תב"ר

 ד חנה סלילת תשתיות בי -834

 

אישור מינוי אפרים זינגר כנציג ציבור  .4

לוועד מנהל בתאגיד העירוני "העמותה 

הספורט בעמק חפר" במקום  לקידום 

 .קדנציות 2שמוליק סונגו שמסיים 

מליאת המועצה מאשרת מינוי אפרים זינגר ת.ז  

כנציג ציבור לוועד מנהל בתאגיד העירוני  052227477

"העמותה לקידום הספורט בעמק חפר" במקום 

 קדנציות. 2שמוליק סונגו שמסיים 

מליאת המועצה מאשרת תבחינים למתן תמיכות .1 הצגת תבחינים –וועדת תמיכות  . 7

לנוהל תמיכות  8לסעיף מתקציב המועצה בהתאם 

 במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות.

תמיכה בתנועות "תשונה כדלקמן:  3.כותרת סעיף ד2

נוער/ארגוני נוער הפועלים רק למען ילדים ונוער עם 

 ."צרכים מיוחדים

.הוועדה המקצועית תקבל התייחסותו של הוועד  3

המקומי בכל עת שמוגשת בקשה מטעם המוסד הפועל 

בתחום אותו וועד מקומי. עמדת הוועד המקומי תילקח 

בחשבון במכלול השיקולים של הוועדה המקצועית 

 טרם גובשה  המלצתה.



 

המועצה לשכת מנכ"ל  

11 

 

לעניין בחינה הוצאות השכר הוועדה המקצועית . 4

תבחן בהתאם לנורמות השכר במוסדות ציבור דומים  

 . ע"י המדינה הפועלים ללא כוונת רווח ונתמכים

 

 

 

 

 

 ________________________      ________________________ 

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


