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  ברים יקרים,ברות וחח

  

שהעסיקו אותנו בחודשים האחרונים בכל  לקראת השנה החדשה, זה הזמן לנסות ולעניין אתכם במספר נושאים 

  הנוגע למליאת המועצה: 

  

  שבילי העמק  - בי"ס בנימין רוטמן - 1

כידוע לכם, לאחר מאמצים רבים והשקעת משאבים לא מבוטלים תוך לוח זמנים קצר, נפתח בית הספר השוכן 

  41  -מכתלמידים  ובנוסףעמק חפר  תלמידי את בית ספר זה, לילדים בעלי צרכי מיוחדים, משרת במרכז יכון.

  .ת אחרותרשויו

        בעתיד הקרוב, לאחר שיפוץ, עתיד להיפתח ביכון בית קפה / מסעדה במבנה האבן וכן צפוי לקום מגרש

לעת עתה, שאר הפרויקטים  .על דשא סינטטי) באם יתקבל התקציב ממשרד הספורטרגל -קטבק" (מגרש -"שח

  .ם לעבודת מטה מועצתית המתוכננים ייאלצו להידחות עקב חוסר תקציב וחוסר משאבי

.  לחיבור מרכז יכון בשבילי אופניים למושב במקביל, אנו עדיין מחפשים פתרונות , הן טכניים והן תקציביים, 

  .פנייםשבילי אוהיגוי פול אגף ההנדסה וועדת ושא בטיות בנושא מתקיימות באופן רציף והנפגיש

  

  הרחבת בת חפר  - 2

כפי שניתן לראות, עבודות התשתית מתקדמות בקצב מואץ, ועד עתה הפרויקט, בהובלה החברה הכלכלית של  

פי לוח הזמנים המתוכנן התושבים הראשונים יאכלסו את שכונת ההרחבה  ל .עמק חפר, עומד בלוח הזמנים

  . 2024, תחילת  2023החדשה בסוף 

, אזור דונם 52ת חינוך ע"פ יחלק מהרחבת בת חפר, מתוכננת קריתואר בהרחבה בדיווח הקודם, כפי שכ

  .תעסוקה, וכן שיפוץ נרחב של מרכז היישוב הקיים

  

  לאחרונה אישרה מליאת מועצה מספר הפרויקטים, העיקרים בהם: - 3

(מול ביתן אהרון) אשר ישמש כבית לאומנים ולתרבות. הפרויקט, בהיקף של עשרות מיליוני  ת הראשוניםבי א)

בקשה  הוגשה  ( הקרובותהשנים  7לתקופה של עמק חפר כלל שקלים, ימומן בחלקו ממענקי מפעל הפיס ל

  .מכספי המועצה וכן מתרומות (בתקווה שאלו תגענה במהרה) בחלקו , )מיוחדת

גודת השחייה של עמק חפר. מבנה  , והפיכת מחצית ממנה לבריכה בשימוש אשיפוץ בריכת שחיה חופיתקין ב) 

בריכת  האימונים ב הבריכה הוא כזה, אשר ימשיך לשרת גם את ציבור המתרחצים. בכך אנו מקווים, שהעומס

  .והיא תוכל לחזור בחלקה לציבור, אם הוא יהיה מעוניין בכך יפחתויכון 

קירוי  הוא  . הפרויקט הראשון שנבחרקירוי והצללה של מגרשי ספורטהתקשרות מול חברה אשר תבצע ג) 

  . מגרשי הטניס בכפר ויתקין

שעתיד לקום באזור התעסוקה   מרכז לתושב הוותיק בעמק חפר ל  , והתקשרות מול מתכנן שטד) התנעת פרויק

  רעמק חפ

  



  תוכנית מתאר יישובית / תוכנית כוללנית לעמק חפר  - 4

בשנים האחרונות, מנהל התכנון מקדם תוכנית כוללנית חדשה לעמק חפר, אשר תחליף את התוכנית הקיימת  

ר את מבני הציבור הקיימים, תגדיר בד בבד, החלו יישובים רבים לבצע תכנית יישובית אשר תסדי .שנה  40זה  

  את שטחי הציבור וכן תאפשר לבעלי הנחלות להוספת יחידה שלישית במשק. 

ראשון  מפגש כולל קיום  מושב שלנו, נכנס להליך של תכנון תכנית יישובית חדשהועד האגודה ב לשמחתנו, גם 

זה  תציעו רעיונות, תביעו דעתכם, , תשאלו שאלות  תתעניינו, -מומלץ לכולם שיתוף ציבור במועדון. של 

    .קדימה ניםלשעתיד המושב ת קובע או,  של כולנוהמרחב הציבור משפיע על 

  

  תחנת רכבת אחיטוב  - 5

 .מהלך חודש אוגוסט הוגשו עתירות חדשות לבג"צב

  .הסף ל ע נדחו  ,הן של המועצות האזוריות והן של מטה מאבק התושביםת, שתי העתירו

לפי משרד    .מחדש   נשקלתהקמתה תשובת המדינה כי התחנה למעשה לא בוטלה, אלא , באופן רשמי

, לצערנו. , תילקח רק לאחר סיום תכנון מסילת מנשה וב או לא טאת תחנת אחיהחלטה האם להקים ה התחבורה, 

החלטה ללא  , חרף הבעייתיות הגדולה של קבלת  מלואהב  התקבלה ע"י השופטיםרה בוחעמדת משרד הת 

  סמכות. 

, והתחנות רק  , בחלקם מסוכניםטעניםמיועדת בעיקרה למהמסילה ש, עולה מעל כל ספק, שובת המדינהתב

  תית, אלא גםיוני לא רק מבחינת תחבורהקמת התחנה ח ."מפריעות" למשרד התחבורה לממש את חזונו

  .טרדים אחריםהום אוויר, רעש, מזי  ,לא) –מטען   חשמליות,  –עים (נוס משטר ההפעלה של הרכבות מבחינת 

   נבחן את ההחלטה ונחליט על דרך פעולה, הן במישור המשפטי והן במישור הפוליטי / ציבורי.

  אבקעמוד הפייסבוק של המחלק פעיל במאבק בלהתעדכן ולקחת  מנים זומ

https://www.facebook.com/emek.train.station /  

  , בדיווח הבא. סמוך אלינו, אשר תחלוף ככל הנראה בפרטים אודות מסילת מנשה

  

 צהרון ילדים  - 6

יטה להגדיל את  כבכל שנה, פתיחת הצהרון הוטלה בספק ממש עד שבוע לפני פתיחתו. השנה, המועצה החל

  ) וכך המשימה היתה מאתגרת אף יותר.  הקודמת  בשנה 14(במקום  17 -המינימום הנרשמים ל

לכל ההורים שנתנו רוח גבית והתעקשו על הצהרון, וכן על חברי הועד תודה   עמדנו במשימה, הצהרון נפתח!

      והתחשבות במצב שנוצר.ות תקציביים , מקורהמקומי שגילו הבנה

     

  , שנה טובה ובריאה, ושנחזור לשגרה במהרה. מאחל לכל תושבי גן יאשיה המופלאים

  

  

  רן שכטר 

054-4536516  

ran@shemerep.co.il 


