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היחידה לפיתוח קהילתי ואסטרטגי בישובים

ביקור מטה המועצה בחיבת ציון
תאריך06.06.16 :
משתתפים מטעם המועצה :רני אידן – ראש המועצה ,אלדד שלם – מ"מ וסגן ראש המועצה ,שגיא בן-יואב
– עוזר ראש המועצה ,מנשה דוד -גזבר המועצה ,יעקב כהן -מנהל אגף מוניציפאלי ,חינה קורן – מנהלת
אגף החינוך ,נורית לוי  -עו"ס הישוב ,אורית פרום – עו"ס קהילתית.
התנצלו :רינת זונשיין -מנכ"לית המועצה ,יהודה בן עזרא -מנהל אגף הביטחון ,גלית גרופר – מנהלת אגף
הרווחה ,יעל פלד – מנהלת המרכז הקהילתי ,עדית אזוגי – רכזת שלוחת צפון חפר
משתתפים מהישוב :מיטל לוי -ועדת תרבות ,אמיר רף -ועדת נוער ,יגאל שריג -ועדת קליטה (חבר גם
בוועדת ביקורת) ,ג'ני יחיאלי -ועדת נוי ,ליאור קום -רב"ש (משותף גם לחרב לאת) ,רענן גשורי -יו"ר ועד
האגודה ,עופר נטע-חבר ועד אגודה ,נורית נטע -חברת ועד מקומי ,מירי שיינפלד-חברת ועד מקומי ,צורית
שריג-חברת ועד מקומי ,לנה בר מאיר -ועדת איכות הסביבה וועדת תקשורת ,יוסי ישראל-מזכיר האגודה- ,
אריאל קום -אחראי על מפעל המים ,גינון ומבני ציבור ,בת חן בית און -ועדת בית העם ,דוד אלבוים -ועדת
בית כנסת ,אסתר לוטוק -ועדת בריאות ,מרקוזה פאולינה -ועדת ביקורי ותיקים ,זאב יחיאלי -ועדת מים,
לילך קינן -ועדת חינוך( -חינוך דתי) ,הילה בר מאיר -ועדת חינוך( -חינוך כללי) ,מתי גלבר -יו"ר הועד
המקומי( -גם חבר ועד אגודה)
 .1הוצגו נתונים אודות היישוב (צורית שריג):


היישוב מונה כיום כ 584-תושבים 187 ,בתי אב ,ומהווה דוגמא לשילוב בין אוכלוסייה דתית
לחילונית.



לאחרונה הושלם תהליך חידוש תשתיות היישוב הוותיק בעלות של  5מיליון  .₪תשתיות ההרחבה
יושלמו לאחר הטמנת קו מתח גבוה ע"י חברת החשמל.

.2

פעילות הוועדות ביישוב ( 18וועדות פעילות בחיבת ציון ! ) :

ועדת ספריה ,ועדת ארכיון ומוזיאון ,ועדת קליטה ,ועדת חינוך ,ועדת נוי ,ועדת איכות הסביבה ,ועדת
חב' קדישא ,ועדת צח"י ,ועדת בית הכנסת ,ועדת ותיקים ,ועדת ביטוח לאומי ,ועדת נוער ,ועדת
תקשורת ,ועדת בית העם ,ועדת זהירות בדרכים ,ועדת בריאות ,ועדת תרבות ,ועדת ביטחון.
הצגת פעילותן של וועדות מרכזיות ביישוב:
 וועדת תרבות (מיטל לוי) :שיתוף פעולה עם חרב לאת ברוב האירועים ,למעט ערב יום
העצמאות (למחרת חוגגים יחד) ,וכן סביב אירועי יום האישה ואירוע לילה לבן הנערך בחודשי
הקיץ.
 ועדת נוער (אמיר רף) :ועדת נוער משותפת לחרב לאת וחיבת ציון וכך גם התקציב .כ100-
חניכים פעילים בתנועת נוער "האיחוד החקלאי":
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o

כיתות ד'-ח' –  70חניכים.

o

כיתות ט'-י"ב –  35מדריכים ופעילים.

 ועדת איכות הסביבה (לנה בר מאיר) :תחומי טיפול הועדה-
o

הפרדת פסולת במקור

o

אמנה בין חקלאים לתושבים להפחתת ריסוסים בקרבת בתים (איזון בין שמירה על
חקלאות לשמירה על בריאות האנשים).

o

הסטת תחנת השנאים שעל כביש  – 581פגישה של נציגי המועצה עם נציגי היישובים
וחברת החשמל (בסיועה של גלית עוזיאל) וביצוע בדיקות קרינה באופן קבוע.

 .3התמודדויות מרכזיות של היישוב –


השלמת תהליכי ההרחבה – דרושה האצת התהליך מול רמ"י וחברת החשמל.



שיפור מצב הביטחון – מתמודדים עם גניבות רבות.



שיבוץ ילדי הגנים בחינוך הדתי בכפר הרוא"ה – כפי שהיה נהוג בשנים קודמות.



דרוש בית קבע לתנועת הנוער – כיום נערכת הפעילות במקלט בית העם שאינו מותאם לפעילות.



הוספה וגיוון מתקנים לילדים (רב-גילאיים).



המשך פיתוח גן שבעת המינים והקמת מתקני כושר למבוגרים.



התמודדות עם מטרד ריח (הדומה לריח של שריפת נוצות במפעל "הוד חפר" ) ומטרדי רעש
המגיעים ממועדונים הנמצאים בסביבה.

 .4עדכונים והתייחסות של מטה המועצה:
אגף החינוך  -חינה קורן ,מנהלת אגף החינוך ,עדכנה בנוגע לתהליך הוספת כיתות לבי"ס "מעיין-
שחר" וכן סיום עבודתה של מנהלת חטיבת הביניים אירית שחר .הצפיפות בבי"ס "משגב" הובילה
ליציאת היישובים בחן ויד חנה ממשגב החל משנה"ל הקרובה .שתי סוגיות מרכזיות הועלו ע"י
נציגי חיבת ציון :
 בקשה להקטנת מס' הילדים בכיתות הלימוד – החל משנה"ל הבאה יעמוד התקן לכיתה על
 34תלמידים .לא ניתן להקטין את התקן של מס' ילדים לכיתה ,אולם הצפי הוא שמס' הילדים
יקטן בהדרגה עם השנים .בכדי להקל על העומס/צפיפות בכיתות ,מממנת מ.א .עמק חפר
תומכות הוראה.
 שיבוץ ילדי חיבת ציון בגני הילדים בכפר הרא"ה – קיימת ירידה דמוגרפית במס' ילדי
הגנים בזרם החינוך החילוני ,לעומת עלייה במס' ילדי הגנים בחינוך הדתי בחיבת ציון ,אשר
מתחנכים בגני הילדים שבכפר הרא"ה .במהלך הביקור הועלתה ע"י התושבים הסוגיה של
העדר מקום בגני הילדים בכפר הרא"ה לשנה"ל הקרובה עבור ארבעה מילדי חיבת ציון.
התושבים הציגו תחושה של חוסר ביטחון בנוגע לשיבוץ לגני הילדים וצורך בניהול שיח עם
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התושבים טרם השיבוץ  .התייחסות ראש המועצה לסוגיה :המועצה פועלת מול משרד
החינוך לבניית גן נוסף בכפר הרא"ה בשל העלייה הדמוגרפית שתוארה לעיל .במקביל ,יש
לאפשר שיח בין אגף החינוך לתושבי חיבת ציון טרם השיבוץ ובהתאם יש לזמן פגישה בין
הצדדים (למרות שאין בשיח כאמור בכדי לשנות את סטטוס הרישום לקראת שנה"ל
הקרובה).
 .5עדכונים של ראש המועצה:
א .בחינת האפשרות להקמת שדה תעופה למטוסים קלים בעמק חפר :הוקמה ועדה מטעם
המועצה להתמודדות עם הסוגיה.
ב .הרחבת פארק התעשיות עמק חפר
ג .תכניות ותמ"ל /בינוי מטעם המדינה להוספת יחידות דיור :כיום קיימות תכניות לבניית
יחידות דיור בשלושה מוקדים בעמק חפר-


בניית  1,200יח"ד בבת חפר.



תוספת של  1,200יחידות דיור למתחם חבצלת השרון ,דבר שיהווה קושי בכניסה
לנתניה וביציאה לכביש החוף.



תוספת של  4,000יחידות דיור באזור שכונת עין התכלת.
המועצה מיוצגת ומתמודדת מול רשויות התכנון במדינה.

ד .הקמת יחידה לחבר הוותיק – לאור הגידול בקצב אוכלוסיית הוותיקים ,מוקמת בימים אלו
יחידה שתאגד את מכלול השירותים הקיימים עבור האזרח הוותיק ב-מ.א .עמק חפר,
ושתהווה "תחנה אחת" לטיפול בכלל צרכי האזרח הוותיק בעמק חפר.
ה .קידום תכניות סביבתיות חדשות ע"י המועצה –

ו.



פארק הציפורים בבריכות משמר השרון (מצפור ויקר)



חוות הנוי – גן בוטני ממזרח למדרשת רופין



ריבוד מחדש של שבילי האופניים סביב נחל אלכסנדר



אגמון "עמק חפר" סמוך לעין החורש

המלצות הועדה לבחינת הפעלת חופי הרחצה בתחום המועצה – לאור המלצות הוועדה
הוזלו עלויות הכניסה לחופי הרחצה והורחבו מגרשי החנייה "החינמיים" .בנוסף ,הוזלו עלויות
השירותים הנלווים הניתנים בחופי הרחצה.

סיכמה :אורית פרום ,עו"ס קהילתית ,היחידה לפיתוח קהילתי.
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