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 42\2020פרוטוקול דיון מליאה מס' 

 21.10.20-ה מתאריך

 

 

השתתפו 

 )מרחוק( 

 
 
 
 

בארי  אביחי מיכל, בי רצון, בכרטן יוסי, בר סלע יואב, עראדרי חנן, ש, חיזקי סיבק, יעריב יערי

גייר דורון, קומפל ירון, כלפון מידד,  ,טוביה הסבלום ליבנוישפיר אמנון,  מוטי, בן דוד אברהם,

ברי , סתיו וייסטודר מאיר, , נטע שכטר רן, פלג שמיל, אראלי שילה אמיר, מרום רחל,ערבה נדב, 

כהן עופר,  דביר שרון, , עיני הילה,מאיה שמירגדעון, רף אמיר, פליישר קרוב גלדיס, נאהרי אורי, 

 .חייקין עמוס, , גיא זווילי אברהםמרגלית יוכבד, רגב בתיה, פז רון, פאר אהובה

 .הנפלינג יצחק התנצלו

 , פורצלן פסח., בורנשטיין דותן, זיו טומיישראל יוסי, מדליה הדס, גולן אילנה ,  לא נכחו

 ד"ר גלית שאול . -ראשת המועצה בנוכחות

 ומ"מ .סגן ראשת המועצה  -חיזקי סיבק

 סגן ראשת המועצה . -יעריב יערי

 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

 משקיף 

 )מרחוק( 

 אורן חייקין 

 

  :יוםסדר 

הצהרת אמונים של נציגת הישוב יד חנה גב' מאיה שמיר, מציג: עמית בן צבי,  .1
 מנכ"ל. 

מורשי חתימה בחשבונות הבנק של בתי ספר, מציגה: גורן  –שינויים/עדכונים  .2
 אלרגנד, גזברית. לין 

 אישור הרכב ועדת השקעות, מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל. .3

משרד הפנים להרחבת סמכויות הוועדה  אישור הגשת בקשה למנכ"ל .4
עמק חפר לדון גם בחלוקת הכנסות לעמק  –לשינוי גבולות נתניה אוגרפית הגי

ל ארמין להעברה לנתניה, מציגים: עמית בן צבי, מנכ"חפר בשטח המבוקש 
 והוועדה המקומית.אברמוביץ, מהנדס המועצה 

 

0:262הישיבה נפתחה בשעה :   
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 מהלך הישיבה

 

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

 

, מתקיימת בצומת העוגן, הפגנה של נשים ממועצת הנשים, ונשים זובשעה  ראשת המועצה: גלית שאול, .1

 19דקת דומייה לזכרן של ולקיים  מבקשת לומר כמה מילים בנושאכנגד רצח נשים.  וגברים מעמק חפר

מוקדי הסיוע של נעמ"ת, ויצ"ו, משרד מאז תחילת משבר הקורונה . 2020שנת הנשים שנרצחו במהלך 

במספר הנשים הזועקות  עלייה דרמטיתמדווחים על קו החירום לנשים נפגעות אלימות העבודה והרווחה ו

 לעזרה.

 

 מציג: עמית בן צבי, מנכ"ל. נציגת הישוב יד חנה גב' מאיה שמיר הצהרת אמונים של .2

 

מברך את חברת המליאה הנכנסת מהישוב יד חנה, מאיה שמיר ומאחל לה  עמית בן צבי, מנכ"ל: 

 שירות פורה ומיטבי כחברת מליאה. על פי הנוהג, החברה הנכנסת מתבקשת להצהיר אמונים:

   

  לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי  ת"אני מתחייב -מאיה שמר , יד חנה

.במועצה"      

 

 

 מציגה: גורן לין אלרגנד, גזבריתמורשי חתימה בחשבונות הבנק של בתי ספר,  –שינויים/עדכונים  .3

פר כמפורט סמבקשת לאשר החלפת מורשי חתימה בבתי ה : גורן לין אלרגנד, גזברית המועצה

 בהצעת ההחלטה. 

 

 הצעת החלטה: 

הספר )קריית חינוך בן גוריון, הייחודי מליאת המועצה מאשרת הסרת מנשה דוד כמורשה חתימה מבתי 

חשבון  –ב ועמק חפר המשותף( ואשרור מורשי חתימה בחשבונות בתי הספר -מעברות, בית ספר שפרירים א

 הורים וחשבון רשות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

 

.מתנגדים: אין  

.עים: אין ננמ  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

 מציג עמית בן צבי, מנכ"ל., אישור הרכב ועדת השקעות .4

מבקש לאשר  את הרכב ועדת ההשקעות על פי חוזר המנהל הכללי.  : בן צבי, מנכ"ל עמית  
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 הצעת החלטה: 

גזברית ומנהלת מח' הנהח"ש מנכ"ל, מליאת המועצה מאשרת הקמת ועדת השקעות, שחבריה:  

.2/2020עפ"י חוזר המנהל הכללי   

 

.מתנגדים: אין  

.עים: אין ננמ  

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 

אישור הגשת בקשה למנכ"ל משרד הפנים להרחבת סמכויות הוועדה הגיאוגרפית לשינוי גבולות נתניה  .5

מציגים: עמית בן צבי, עמק חפר לדון גם בחלוקת הכנסות לעמק חפר בשטח המבוקש להעברה לנתניה,  –

 .ארמין אברמוביץ, מהנדס המועצה והוועדה המקומית ,מנכ"ל

נותן  בנושא.משרד הפנים המסגרת הנורמטיבית ואת הוראות חוזר מנכ"ל  תמסביר אעמית בן צבי, מנכ"ל: 

  סקירה על השלב בו המועצה מצויה במסגרת ההליך בפני הוועדה הגאוגרפית. 

 

מדובר הקיים של הוועדה.  וכתב ההסמכההשטח הרלוונטי תשריט מציג  ארמין אברמוביץ, מהנדס המועצה:

מציג את עמדת המועצה בגין הבקשה  בנייה רוויה על אדמות חבצלת ומחלף חבצלת המורחב.ב בשטח של שכונה

 .1071תמ"ל במסגרת של נתניה 

 ?תלא תתקבל והועדה לא תסכים לדון בתיקון הגבולו מה יקרה עם הבקשהעופר כהן, כפר ויתקין:  

 מתארת את מערבות מרכז המועצות האזוריות בהליכים אלו. גלית שאול, ראשת המועצה: 

 עניין פוליטי.  עלול להיותההכנסות  . נושאהטיעונים שלנו מקצועיים חיזקי סיבק, סגן ראשת המועצה:

 על כביש הגישה של בת חן.  מידעמבקש  , בת חן: ויסבלום טוביה ליבנה 

רך גישה מזרחית בהתאם לבקשת היישובים מצפון כולל ד כביש הגישהארמין אברמוביץ, מהנדס המועצה: 

 . אלגבעת שפיר

 אין בקשה למעט המחלף? , בית יצחק: שפיר אמנון

של  םקיימת התכנסות לגבולות מינימליי .אין בקשה למעט המחלף ארמין אברמוביץ, מהנדס המועצה :

 השכונה. 

: האם יש מחשבה לעצור את המהלכים הבאים של נתניה? ומה הקשר בין יעריב יערי, סגן ראשת המועצה

 ההרחבות לבין שטח של נתניה?  

: פעלנו רבות, למעמד סטטוטורי ירוק שיכול לעצור את ההשתלטות. עיריית  אברמוביץ, מהנדס המועצה ארמין

 נתניה ביקשה להתנות את ההרחבות מול השכונה הרוויה .   

 

 הצעת החלטה: 

הגיאוגרפית לשינוי  מליאת המועצה מאשרת הגשת בקשה למנכ"ל משרד  הפנים להרחבת סמכויות הוועדה

עמק חפר לדון גם בחלוקת הכנסות לעמק חפר בשטח המבוקש להעברה לנתניה נציגי המועצה  –גבולות נתניה 

 ה.יפעלו להגשת הבקשה וכן לנקיטת כל מהלך והליך הנובע או הקשור לעניין ז
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ים: אין.מתנגד  

 נמנעים: אין .

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד

 

  .מציג: סתיו וייספעילות מסגרות החינוך במועצה ,  .6

חבר המליאה סתיו וייס, העביר אתמול בקשה בכתב להעלות את נושא "פעילות מסגרות עמית בן צבי, מנכ"ל: 

החינוך במועצה" לדיון. בתם הסגר, חידשה המועצה את פעילות הגנים ובהחלט יש מקום לדיון בנושא. אבקש 

 ממנהלת אגף החינוך לתת סקירה ממוקדת בנושא טרם הדיון. 

לעיתים הנחיות משתנות  ", שבהמציאות הקורונה"ב פועלים מציינת שאנו: , מנהלת אגף חינוךירונה פוליטי

רבה. רשויות רבות עוסקות בנושא ומנסים למצוא את הנוסחה הנכונה אל מורכבות עובדה היוצרת  –תכופות 

ימים חושפת את הילדים ליותר צוותי שישה במהלך למידה מול האתגרים הלא פשוטים. מבקשת לחדד, כי 

 מתאפשרובכך  ימים חמישהך, גני הילדים נפתחו במסגרת של כרה את פוטנציאל התחלואה. משמגביוחינוך 

. האחריות מוטלת על המועצה לדאוג לכ"א מחליףנדרשים . אנו בכל גן למעט הגננותשימוש בסייעות הקבועות 

ולא על משרד החינוך. במציאות התעסוקה בארץ, שבה כל עובד יכול לשהות בחל"ת עד חודש יוני בשנה הבאה 

בשלב  .פתרונות יצירתיים תוך מציאתצהרונים נפתחו מדגישה, כי ביום שלישי כל המדובר באתגר לא פשוט.   –

לפתיחת בתי  ךבים להיעררעושים מאמצים אנו ם. ר היסודייבתי הספזה המצב מאוד מעורפל ביחס לפתיחת 

משרד מדגישה בפני חברי המליאה, כי אתגרים. המורכבות וה תוך הבנתלרבות קיום מפגשים  םהספר היסודיי

המתווה של ה"תו הסגול". לרבות  ,בכל מיני צורות תלמידים-מורים מפגשיעל  תהחינוך הוציא הנחייה שאוסר

 אין צפי לחזרה, נכון למועד זה. -גבוהות יותר והעל יסודי הכיתות הלעניין 

 על אף  החינוך עושה את כל המאמצים לתת מענה לכל תושבי העמק אגף גלית שאול,  ראשת המועצה:

 . מציאות המאוד מורכבתה

ההנחיות האלה  .לפעול בהתאם להנחיות כחברי מליאה מצופה מאתנו .מודה על העשייה סתיו וייס, חוגלה:

 .מהגניםאחוז  60 מאפשרות הפעלה של 

 ?ימים ואלו לא 6-איך נבחר איזה גנים יפתחו ל גלית שאול, ראשת המועצה:

 מנהלות והעובדותבל וגלאגף החינוך יש כ"א מו .: כ"א זה לא ראיית חשבוןיעריב יערי, סגן ראשת המועצה

ן אימהות לילדים השוהים בבית בתנאים מורכבים ביותר. גם המנהלות והעובדות ה את המקסימום ותעוש

מביע תרעומת על כך, שעל אף . ומתמודדות גם ברמה האישית עם המציאו של אי הפעלת מסגרות החינוך

ימים בלבד מאז הפתיחה בדיון  3אנו עוסקים לאחר  –פתיחת כל גני הילדים באופן סדור ובמצוקת כ"א אדירה 

 י מליאה נדרשת סבלנות. למה לא פותחים את הגנים גם ביום שישי. גם מחבר

 אינהפרונטלית ללמידה התיכונים שחזרת  . מציינתרוצה לברך את אגף החינוך :, כפר החייםיוכבד מרגלית

 בני הנוער ביישובים אחה"צ בכפוף להנחיות.  עלתלתת דגש להפ ומבקשת ת באופקינרא

רוצה לברך את אגף החינוך במועצה ומביע הערכה. החורף בפתח והקורונה נמצאת  :שפיר, בית יצחק אמנון

 ברקע, אנו צריכים לדאוג לבריאות ילדי העומק. 

  

מכובד ונועל הישיבה."ל המועצה מודה לכל המשתתפים על קיום דיון ענייני ומנכ  

 

:4021הישיבה ננעלה בשעה :   
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 ריכוז החלטות מליאת המועצה, מתאריך ה-21.10.20:

 

 החלטה נושא מס'

הצהרת אמונים של נציגת הישוב יד חנה גב'  .1

  מאיה שמיר

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא "

 באמונה את שליחותי   במועצה"

מורשי חתימה  –שינויים/עדכונים  .2

 בחשבונות הבנק של בתי ספר

חתימה מליאת המועצה מאשרת הסרת מנשה דוד כמורשה 

מבתי הספר )קריית חינוך בן גוריון, הייחודי מעברות, בית 

ב ועמק חפר המשותף( ואשרור מורשי -ספר שפרירים א

חשבון הורים וחשבון רשות  –חתימה בחשבונות בתי הספר 

 בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

ה: מליאת המועצה מאשרת הקמת ועדת השקעות, שחברי אישור הרכב ועדת השקעות .3

מנכ"ל, גזברית ומנהלת מח' הנהח"ש עפ"י חוזר המנהל 

 .2/2020הכללי 

4.  

אישור הגשת בקשה למנכ"ל משרד 

הפנים להרחבת סמכויות הוועדה 

עמק  –הגיאוגרפית לשינוי גבולות נתניה 

חפר לדון גם בחלוקת הכנסות לעמק חפר 

בשטח המבוקש להעברה לנתניה, 

ן מציגים: עמית בן צבי, מנכ"ל ארמי

אברמוביץ, מהנדס המועצה והוועדה 

 המקומית.

 

מליאת המועצה מאשרת הגשת בקשה למנכ"ל משרד  

הפנים להרחבת סמכויות הוועדה הגיאוגרפית לשינוי 

עמק חפר לדון גם בחלוקת הכנסות לעמק  –גבולות נתניה 

חפר בשטח המבוקש להעברה לנתניה נציגי המועצה יפעלו 

מהלך והליך הנובע או להגשת הבקשה וכן לנקיטת כל 

 הקשור לעניין זה.

 

 

 

 

 

 

 ________________________      ________________________ 

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


