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  23' פרוטוקול ישיבת מליאה מס
  של מליאת המועצה החמש עשרה
  המועצה האזורית עמק חפר

  
  

  16/5/06הישיבה התקיימה בתאריך 
  

   ראש המועצה–איצקוביץ נחום   השתתפו
  מ ראש המועצה" מ–עין דר דוד 

, בכרך גלעד, אלבאום דוד, אוזן משה, אברהם אדיר, אבו עיסא אברהם
, חסון הרצל, זוהר מנחם, וינשטיין דן, ימן אלוןהי, גרבר צבי, ברוך יוסי

סונגו , מרגלית איתי, כפרי גבי, ישראלי איתן, יוגב מרטין, טלר יהושע
, פורצלן פסח, פלג עמוס, פז רון, יסדפליישר גל, עין דר דוד, שמואל

כהן , שימחי רפאל, רביד שלמה, רויז אריה, קליין מנחם, קאשי מירי
  .אהרון

  .רונן נחמה, קאסו אשר, ןגדעופידל , גיסיס יואב, רונןבן נון   התנצלו
, בן דוד בנימין, איס שמואל, אינסלר ישראל, אזוט פרוספר, אוזן עמוס  לא השתתפו

, מנוס יחזקאל, לוז אהוד, טודר מאיר, טבקמן מנחם, זימבריס יהודה
  .שלם אלדד, רבינוביץ מאיר, רון אבישי

   גזבר המועצה–מנשה דוד   בנוכחות
   מזכירת המועצה– לי גבענ

  ה מבקר המועצ– יעקב שני
   מהנדסת המועצה–לארה גלייזר 

   מנהלת אגף חינוך–חינה קורן 
   מרכז תיעוד–רר לפונד 'ז

  
  :סדר יום

  .דיווחי ראש המועצה. 1
  

  .צעדת עמק חפר 1.1
 .אליכיןבין  בינינו ליחסים מתוחים 1.2
 .תובעת חדשה למועצה 1.3
 .התקנת חגורות בטיחות באוטובוסים 1.4
 .מעגל תנועה באלונית 1.5
 .ה חיבת ציון"רמזור בצומת כפר הרא 1.6
 .נבחר חוקר להתנגדויות לכביש עוקף חבצלת 1.7
 .ש"מט - עדכון  1.8
 . למנהלת מחלקת רווחהכרזמ 1.9

 .קפאון בביצוע עבודות תשתית וביוב בטול כרם 1.10
 .ה בשני פרסיםיזכי 1.11
 . לעמוס דגני80יום הולדת  1.12
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  .22 –ו  21' אישור נוסח פרוטוקול מליאה מס. 2
  
  . שנה למצור60. 3
  
  .הערכות לשנת הלימודים. 4
  
  .חוזה כפר ויתקין. 5
  
  .ביטול מכרז חוף נעורים. 6
  
  .בית העלמין האזורי המסילה. 7
  
  . מנשה דוד–נציג לאיגוד ערים לכבאות . 8
  
  .המלצות ועדת התמיכות. 9
  

  .רים"תב. 10
  
  

  . חברי מליאה24 במעמד 19:15הישיבה נפתחה בשעה 
  
  

  :מהלך הדיון
  
   –דיווחי ראש המועצה . 1
  

היתה .  צועדים5000 –פי הנתונים השתתפו כ  לע. צעדת עמק חפר הסתיימה בהצלחה 1.1
. הצעדה השנה היתה בסימן עשור לבת חפר. השתתפות ערה של תלמידי בתי הספר
לישוב בת  , הפרויקטליעל פלד שריכזה את כל , מודה למטי יוגב שעמדה בראש הצוות

  . שאירח את הצועדים לדוד עין דר לאנשי הבטחון ולכל המעורבים בארגון הצעדהחפר
 :בנינו לבין אליכין קיים מתח סביב שני נושאים 1.2

  
כל ניסיונותינו לגבות את הכסף . בגין טיפול בביוב₪  מליון 2 - כ חוב מצטבר של  .א

דל המח. אנו נוקטים בהליכים משפטיים בין היתר בקשה  להתנתק מהם. לא צלחו
 להגיע למצב של ניתוק חד באפשרותנואין . של משרד הפנים בנושא גדול מאוד

  .ל זיהום הסביבהעדי כי אז המשרד לאיכות הסביבה יקנוס אותנו דצ
בנוסף . עבור אגרת ילדי חוץ₪ חצי מליון  - כ חייבים לנו סך של  הםבתחום החינוך  .ב

 שיקולים מקצועיים כפי הם דורשים מאיתנו מיפוי הילדים על פי רצונם ולא על פי
 .שאנו נוהגים

  
 היא תטפל בכל הנושאים הקשורים .ףסטד איריס ווג"עו. נבחרה תובעת חדשה למועצה 1.3

  .עסקים חוקי העזר ורישוי, לועדה המקומית

  

http://www.hefer.org.il :   הבית שלך בעמק



  3

  8989292 -09.פקס 09-8981666 . טל40250ליד מדרשת רופיו מיקוד

הה צ ע ו המ ת  י ר ו ז עא ק  חמ ר    פ

  . לא ניתן היה להאריך את המינוי, שנה13 שהיתה תובעת במועצה ,ד ורד שר"לעו  
 פניה לכס כנראה מסיימת את תפקידה כי  מרמור מונתה כתובעת אך היאיעל ד "עו  
  .וד במערכת בתי המשפטהשפיטה והיא עוברת לעב  
  .עובדת כתובעת גם במועצה אזורית מנשהיש ניסיון בתחום ד איריס ווגסטף "עול  

  
  . פעילות להתקנת חגורות בטיחות, בימים אלו, באחרון האוטובוסים מתבצעת  1.4

  
מעגל . מעברות לקראת שלבי סיוםוב, משמר השרוןב, עבודות מעגל תנועה באלונית  1.5

  .ס רמות חפר"התנועה מאפשר כניסה בטוחה יותר לבי  
  

  .תחלנה לקראת סוף חודש מאי, ה חיבת ציון"מזור בצומת כפר הראהעבודות בר 1.6
 נקבע דיון ליום. כביש עוקף חבצלתלסוף סוף נבחר חוקר לשמיעת התנגדויות  1.7

31/5/06. 
בוצעה בדיקה מקצועית כלכלית , י דרישת מינהלת הביוב"פ ע–ש "מטהלגבי דכון ע 1.8

 .עליו הוחלט במליאה, צ"ש מר"נוספת של מט
הבדיקה מאשרת את ההחלטות שלנו לרבות בקרת . DHVי חברת "הבדיקה בוצעה ע  
  .אה אותן סבירות ומקובלותצעלויות ומ  
  .המליאהאנו ממשיכים בתהליכי הבחינה והבדיקה לקראת ביצוע בהתאם להחלטות   

  . ת מחלקת רווחה/יצא מכרז לבחירת מנהל 1.9
 מ ולשר הבטחון בענין קיפאון בביצוע עבודות תשתית וביוב " מכתב לרהחנשל 1.10

 .הדבר פוגע קשות באיכות החיים והסביבה של תושבינו. כרם - בטול   
 :זכינו בשני פרסים 1.11

  . פרס ארצי בנושא מורשת ויהדות– החינוך בן גוריון תיקרי  .א
 .הפרסים יוענקו בסוף החודש. ה בתעודת הצטיינות בנושא חינוךהמועצה זכת  .ב

  
 ההספריי לעמוס דגני ונכבדו בקריאת 80 נקיים יום הולדת 16:30 בשעה 30/5/06 –ב  1.12

 ."בית עמוס" מוהאזורית ומרכז התיעוד על ש
  
  
  .06/317/ – ו 06/27/ מתאריכים 22-21' אישור נוסח פרוטקול המליאה מס. 2

  .איתן ישראלי התנצל לשתי הישיבות: ושרו עם תיקון אחדהפרוטוקולים א
  
  . שנה למצור על גבעת חיים בתקופה הבריטית60. 3

  .הקרנת הסרט
  

  :נחום איצקוביץ
יוחדות תודות מ, אני מודה למפיקים.  זו ההיסטוריה שלנו משלוחות ועד ירושלים.סרט מרגש
, רר'מודים לז. וכית לנו ולדורות הבאיםזו פעולה חינ.  תקציביםדחף וגייס, שעמל, לדוד עין דר

  .ואנרגיה עם מחשבה עבודתומבצע את ה ,הרוח החיה בתחום התיעוד
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  :רר לפונד'ז
לאחר הפקת הסרט הצטברו עוד עדויות וזה נותן לאירוע תפוצה גדולה יותר בעיקר בכלי 

  .אני ממשיך לעבוד בתחום. התקשורת
  
  

  :דוד עין דר
  . להקים גלעדחליטה ההמליאה דאז, לאחר האירוע

  
  :ז"לשנת הלימודים תשסהערכות . 4
  

  :נחום איצקוביץ
  .התקיימו דיונים בועדת החינוך, ההנהלה קיימה מספר דיונים בנושא כמו כן

  .הנושא נמצא על סדר היום שלנו
  

  :חינה קורן
  . ברכות.ס טוקאייר"בילפני שבוע חנכנו את 

  
אנו . בים יש לחץ גדולבמספר ישו.  הוא בגני ילדים עיקר הגידול במספר התלמידים–גני ילדים 

בשלב זה קיבלנו החלטה בהנהלת המועצה ובועדת החינוך להמשיך . יד על הדופקנמצאים עם 
  .ילדי גיל שלוש על בסיס מקום פנוי לקבל עם המדיניות שלנו 

  
  :נחום איצקוביץ

לאחר . ₪ מליון 4  - בניתם  שעלות גנים נוספים5לפי הנתונים הראשונים הבנו שנצטרך לבנות 
הנחנו את אנשי . סיום ההרשמה וקבלת הנתונים הסופיים הבנו שיש לנו בעיות ממוקדות בלבד

  .למה נסגרו הגנים פרטיים ולבדוק מה ניתן לעשות, במקומות שיש בעיות, המקצוע לבדוק
ו לגנים עד היום לא הפרענ. םבמקומות בהם הגנים הפרטיים פותרים בעיה צריך לעודד אות

היא תשקול בחיוב הפעלת , המועצה לא תבנה גנים מתקציבה בשלב זה. הפרטיים להתקיים
  .מבנה שיעמיד הישוב לטובת הענין

  
  :צבי גרבר

 3היום בבוקר בדקתי אצלנו בגן הפרטי שאנו מעודדים ונרשמו רק . למה פותחים גן בנעורים
  .ילדים

  
  :נחום איצקוביץ
כיום אנו מבינים שיש כמה . הצביעה על בעיה קשה,  בהתחלהעוצמת הנתונים, בנושא הגנים

  .בעיות ממוקדות ואנשי המקצוע הונחו למצוא פתרונות בהתאם לנאמר
  

  :חינה קורן
המועצה תמשיך לקיים את ועדת .  הרישום ובמדיניות שנקבעהבאזורי אין שינוי –אזורי רישום 

  .י העקרונות שנקבעו"הגמישות שתפעל עפ
  

  :מטי יוגב
  ? רישום מעורבים נציגי הוריםבאזוריאם בתהליך של שינוי ה
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  :נחום איצקוביץ
קיבלנו החלטה שלא נפגע בבית .  רישום זו סמכות ואחריות בלעדית של ראש רשותאזוריקביעת 

  .זו פעולה נקודתית.  תלמידים בלבד4 עם ועד הורים על העברת ץלהתייעאין צורך . ספר שדות
  
  

  :מטי יוגב
  . לא ירצה לפגוע בבית ספר שדותר ועד הורים שבטוח " יובת חפר ישב
  

  :נחום איצקוביץ
ניתן לבצע . טובת הילדים ורצון לא לפגוע בבתי הספר, ההחלטות מתקבלות על בסיס מדיניות

כל תייחסת ל ומלת הלוקחת בחשבון השלכות עתידיות הרישום בצורה מושכ  באזורישינויים 
ובבואנו לקבל .  תלמידים בלבד4אנו מדברים על . יא שוליתהפעולה בבת חפר ה. ילדי הישוב

  .החלטה זו שמרנו על עקרון לא לפגוע בבית ספר שדות
  

  :מטי יוגב
  ?ר ועד ההורים לא היה מעורב"למה יו

  
  :נחום איצקוביץ

  .מהלך נקודתי לא מצדיק. מערך כולל מצדיק התערבות של ועד הורים וועד הישוב
  

  :איתן ישראלי
יש . יש נקודה בה חייבים להשתמש במומנטום.  נוספיםםיל פותח את שעריו לילדיס אביח"בי

אני חושב שצריך לאפשר להם או לפחות . ה שרוצה ללמוד באביחיל"קבוצה מכובדת מגוש חי
  .לחלק מהם

  
  :נחום איצקוביץ

כפי שאמרתי זו סמכותו של ראש . קודם כל למנהלת בית ספר אין סמכות לקבוע אזורי רישום
  .מועצהה

  .ס אביחיל"ה לבי"בעבר ניסינו להעביר את התלמידים מגוש חי, לגופו של ענין
ס גדול הפותח את שעריו לילדים הגרים מערבה "אני תמיד ראיתי את בית ספר אביחיל כבי

כיום על מנת לבצע את . בעבר כאשר רצינו לבצע מהלך  כזה הישובים התנגדו. רבעמכביש א
מערך ,  יסכימו וצריך לקחת בחשבון גודל מתאים של בית ספרהמהלך צריך שכל הישובים
  .הסעות נכון וטובת הילדים

  
  :אלון היימן

  .ההחלטה לא לאפשר לקבוצות ילדים לעבור איזור רישום היא לא מוסרית
  

  :נחום איצקוביץ
 תלמידים או לבתי 40 –האם זה מוסרי לקבל החלטה שתגרום לחלק מהכיתות להיות עם יותר מ 

  . להיות יותר מדי קטנים שלא יוכלו לתפקד נכוןהספר
אנו מוכנים לשקול פניות של ישוב או אשכול . האם זה נכון לפגוע בבתי ספר ולפגוע בילדנו

משתנים ,  רישום כאשר השינוי לוקח בחשבון השלכות לטווח ארוךבאזוריישובים לבצע שינוי 
אזן המוסרי הזה מותר למועצה ולראש במ.  וטובת הילדיםםהיסעיך מער, המייחסים לגודל כיתה

  .המועצה לקבל החלטה של איזון על בסיס המצב בשטח
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ניתן .  לא כל קבוצת הורים יכולה להחליט על שינוי,אני רוצה שחברי המליאה יבינו את הדילמה
  .במערך מתוכנן הלוקח בחשבון את כל המשתנים שעליהם דיברנולבצע שינוי  

  
  :אלון היימן

אני לא מוכן שילדי .  של מספר ילדים בכיתהנומרולוגיהשילדנו בני ערובה של יוצא , אם כך
יועבר מבית ספר אחד לשני בגלל מספר ילדים בכיתה כי יכול להיווצר מצב שיצטרך לעבור כל 

  .שנה
  

  :נחום איצקוביץ
אם תקבלו החלטה ברמת הישוב שרוצים לשנות את אזורי רישום ניתן לשקול בקשה זו לאור 

  .שיקולים מערכתיים ואיזונים בין בתי ספר, ת לטווח הארוךהשלכו
  

  :איתן ישראלי
  ?אתה לא תיתן הוראה לפתוח את אזורי הרישום. כיום יש מומנטום בנוגע לבית ספר אביחיל

  
  :נחום איצקוביץ
  . לא הכל בכח

  
  :דני וינשטיין

אם . סודר וזה הצליחעברנו תהליך מ,  מהלך כולל ברמת הישובביצענובגן יאשיה .  לאלוןרהעה
צריך לחזק . בארותייםו עולש ,אנו רוצים להיות אמיתיים אנו צריכים לטפל בבעיה של חניאל

  .ב"ס משג"את בי
ס "הצעתי לאנשי בת חפר ולאנשי בי.  יהיו הרבה ילדים מבת חפר, ברמות חפר,בשנים הבאות
כל בתי הספר בעמק . ותדבר ביחד באמצעות הדברות ורצון טוב ניתן לפתור בעיהישחר מעין ל
  . ילדי בת חפר ירוויחו בכל אחד מבתי הספר.טובים מאוד

  
  :משה אוזן

 ילדים 4מברך על ההחלטה להעביר רק .  ילד40מברך על ההחלטה לשמור שלא יהיו כיתות עם 
ב עשו פעולות דומות לאלו שבוצעו "גם במשג, ס אביחיל"דיברו כאן על מנהלת בי. מבת חפר
  .באביחיל

  
  

  :החלטה
  .המועצה איננה משנה את אזורי הרישום הקיימים  .א
 רישום אחד לשני רק אם יתברר למעלה מכל מאזורהמועצה תאפשר מעבר תלמידים   .ב

ובכפוף לתשלום עבור ההסעות  יעה בבית הספר ממנו מבקשים לעבור  שאין פגקספ
 .של תלמידים אלו

ים יבחנו כל המשמעויות דיונ ירצה לשנות אזור הרישום יתקיימו במידה וישוב שלם  .ג
 .ותתקבל החלטה בהתאם
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   –הסעות תלמידים 
  

  :חינה קורן
כל בתי הספר בעמק הם טובים באותה מידה ומסוגלים לספק פתרונות היא שהנחת יסוד שלנו 

המועצה . אין סיבה ממשית שילדים ירצו לעבור מבית ספר אחד לשני. לימודיים ברמה גבוהה
להקים ועדת גמישות למקרים מיוחדים וזאת על מנת לא לסגור את  שנה 12החליטה לפני 

  .משרד החינוך אינו מתקצב הסעות לילדים שעברו ועדת גמישות. השערים
 בתשלום כפי שיקבע יחויבובועדת הגמישות שהורי הילדים שעברו הוחלט בהנהלת המועצה 

  .בהנהלה
  

  :נחום איצקוביץ
  .מישות בועדת געברו ילדים ש222כיום יש לנו 

מתקצבים נוצר מצב בלתי מתקבל על הדעת כי אנו . לשנה ₪ 1,200,000עלות הסעתם למועצה 
  .הסעות במקום לתקצב תכניות חינוכיות

  
 ישיחד עם זאת . המועצה ובועדת החינוך להמשיך לקיים את ועדת גמישות הוחלט בהנהלת 

  .ההסכום עדיין לא סוכם בהנהל, להטיל את נטל התשלום על ההורים
הגביה לא תהיה . גם על אלה שמוסעים כבר כמה שנים. ההחלטה חלה על כל התלמידים

  .תרטרואקטיבי
  

  :מנחם זוהר
  .מה קורה עם משפחות שלא יכולות לעמוד בתשלום

  
  :נחום איצקוביץ

  .תהיה ועדה שתקבע קריטריונים למתן הנחות
  

  :דני וינשטיין
הועדה החליטה שהמצב . ועדי הורים, ספרמנהלי בתי , בועדת החינוך יושבים אנשי ציבור

להסעות תלמידים שעברו ועדת גמישות מול מכסה לבית  ₪ 1,200,000 של תשלום האבסורדי
אני לא מדבר כאן על מקרים מיוחדים אלא על . לא יכול להמשיך ₪ 550ספר פר תלמיד של 
  .ים שילדיהם ילמדו בבית ספר אחרצללא סיבה מוצדקת רו, ילדים שההורים

  .המלצתנו היא שהם יחויבו בעלות ההסעות
  

  :מטי יוגב
  ?ירטרואקטיבהתשלום יהיה 

  
  :נחום איצקוביץ

כל התלמידים שעברו ועדת גמישות . 1/9/06 –החל מ אלא  ירטרואקטיבהתשלום לא יהיה 
  .קבע בהנהלת המועצהי בעלות ההסעות בהתאם למחיר שייחויבו
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  :משה אוזן
 עלות יש לי ידיעה 100% רישום מסכים עם דני שצריך לגבות מכיוון שכל ילד שייך לאזור

  . כדאי לבדוק,שבשנה הבאה מחמירים את הקריטריונים של משרד החינוך להחזר פר קפיטא
  

  :חינה קורן
לגבי החינוך הממלכתי דתי היה דיון בהנהלה סוכם כי ילדי בית ספר יסודי ילמדו בבית ספר 

מכיוון שאין . י משרד החינוך"לפי אזורי רישום שאושרו ע - ילדי על יסודי. ה"אלישיב כפר הרא
במידה והורה רוצה לרשום את ילדיו .  לחדרה ולנתניה לפי איזור מגוריםיופנותשובה לבנות הן 

  .על אחריותו יהיו לבית ספר אחר ההסעות
  

  :יהושע טלר
יו ממופה בת זו לא במידה ובבית הספר  מקובלעל יסודיה לגבי בתי הספר .מקובלת עלי ההצעה

  .או אחרת יש אותם המגמות שבבתי הספר האחרים
  

  :נחום איצקוביץ
  .בעל יסודי אין מגמות

  
  :משה אוזן

  .הבפנימיילגבי בנים ניתן ללמוד ללא שהות 
  

  :נחום איצקוביץ
  .יש לימודים אקסטרנים

  
  :רפי שמחי

  .מבוקר ונכון, אלישיב סיים קשר עם בית יצחק תהליך יפה
  

  :ביץנחום איצקו
 אלישיב והמועצה –ה " הרא כפרד מכל ישובי עמק חפר ממופים לבית הספר"כלל תלמידי הממ

עצה ולא יאושרו קווי הסעה לבתי ספר מחוץ לגבולות המ. יבים להסיעםמחוומשרד החינוך 
  . במלוא עלות ההסעהישאווהורים שירשמו את ילדיהם לבתי ספר כאלה 

י "י אזורי הרישום שאושרו ע"למידי החינוך הדתי עפבחינוך העל יסודי תסיע המועצה את ת
  .מודה לחינה קורן .משרד החינוך

  
  :החלטה
  .ספרהמעבר תלמידים בין בתי בחינת המועצה תמשיך להפעיל ועדת גמישות ל  .א

 .המעבר יהיה מבוקר ומתואם בין מערכת החינוך בכלל ובין בתי הספר בפרט  
ס אחר "לביושיעברו מידים שעברו הורי תל, 1.9.06, ל הבאה"החל מתחילת שנה  .ב

, ישלמו את עלות של הסעת התלמידים בקווים המיוחדים שיופעלו לשם כך, לבקשתם
 .ס"או שהורי התלמידים האלו יסיעו בעצמם ובאחריותם את ילדיהם לבי

 .על ההורים להתחייב על כך מראש ולא תתאפשר הסעה ללא תשלום  
 .לההים ותובא לאישור ההני הגורמים המקצועי"עלות ההסעות תבחן ע  .ג
 .כל ההחלטות הקודמות של המועצה בענין זה בטלות  .ד
  .הסעות רטרואקטיבי בגין השנים הקודמותלתשלום הורי תלמידים לא יידרשו   .ה
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   –פר ויתקין כ ספרהבית חוזה . 5
  

  :נחום איצקוביץ
  .ס כפר ויתקין"בישל שעה טובה הצלחנו להגיע להבנה והסכם לגבי משבצת מקרקעין ב

.  חוזית מול הישובים בהם יש בתי ספרמבחינה בכך מסיימים את כל פרשת הסדרת מקרקעין 
  .ההסכם אושר בהנהלה.  להנהגת בית הספר ולדוד עין דר,מודה לאנשי כפר ויתקין

  
  :שלמה רביד

חדר מורים , כדורסל, מגרש כדורגל: עד היום נדרשנו להשתתף בכל ההוצאות של בית הספר 
  .י הישובים לא נכלל בהסכם"שמגרש הכדורגל שמומן בחלקו עראיתי . 'וכו

  
  :צבי גרבר

  .י כפר ויתקין והמועצה"לא נכון מומן ע
  

  :נחום איצקוביץ
 הישובים תיד גם בע. למיטב זכרוני היתה השתתפות מועצה. למגרש כדורגל יש הסכם נפרד

  .סף לטובת בית ספרמותר להורים ולישובים לתת כ. ימשיכו להשתתף בהוצאות של בית הספר
  

  :החלטה
  .עם כפר ויתקין מאושרס "לגבי מקרקעי ביההסכם 

  
   –ביטול מכרז חוף נעורים . 6
  

  :מנשה דוד
. שיקום החוף והפעלת המסעדהגם עבודות כולל ההמועצה פרסמה מכרז להפעלת חוף נעורים 

  .סי מעמד פתיחת המעטפות היתה בתיבת ההצעות הצעה אחת בלבד של הקבלן משה אלפב
  .לאחר בחינת הצעת הקבלן עולה כי ההצעה אינה עומדת בתנאי הסף

  .מ"ועדת המכרזים החליטה לפסול את ההצעה והמליצה להתקשר בחוזה לאחר שינוהל מו
 נראה לנו כי פרסום מכרז חדש בשלב זה יהיה חסר תועלת לכן מבקשים אישור בנסיבות הענין

תנאי מכרז זה עם אפשרויות לביצוע התאמות על בסיס , מ לבחירת זכיין מתאים"לנהל מו
  .בהתאם לנסיבות

  
  :נחום איצקוביץ

  .מ המורכב גם מאנשי ציבור"ממליץ להסמיך את ההנהלה לקבוע צוות מו
  

  :הרצל חסון
  .צריך לחשוב על כיוונים אחרים למכרז

  
  :נחום איצקוביץ

כיוונים אחרים מ ולהתיחס ל"מבקש לקבל החלטה להסמיך את ההנהלה לקבוע את צוות מו
  .מכרזב
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  :פלג עמוס

  .חייבים לאשר כניסה חינם לחופים לתושבי העמק
  

  :נחום איצקוביץ
  .עבור חניה וזה משהו אחרתשלום נגבה .  חינם הינה הכניסה לחופים
  .בצד הצפוני הכשרנו שטח לחניה חינם, בחוף מכמורת

מנוי  ₪ 50 -הלה לסבסד ב אנו קיבלנו החלטה בהנ. י הגנים הלאומיים"בית ינאי מנוהל ע
  . בחוף נעורים החניה חינם.לחופים לתושבי העמק

  
  :שלמה רביד

  .גבה תשלום החוף לא יתוחזק כפי שצריךישאם לא יאני חושב 
  

  :רפי שמחי
  .בנעורים לא גובים כסף. במכמורת החניה יקרה והזכיין לא נותן כלום

  
  :ההחלטה

  . יביא תועלתבנסיבות הענין נראה כי פרסום מכרז חדש לא
מ על בסיס תנאי המכרז עם אפשרות לביצוע התאמות "יש להביא להתקשרות באמצעות מו

  .בהתאם לנסיבות שתהיינה
  .מ ויבחנו כיוונים נוספים"ההנהלה תקבע את הצוות שינהל את המו

  
  
   –בית העלמין אזורי המסילה . 7
  

  :לארה גלייזר
לבית  ר" מ134 דונם 16החליטו להקצות  המועצה הדתית ומנהל מקרקעי ישראל , המועצה

 וחלק 23חלק מחלקה , 5 עד 1 – חלקות מ 8639בגוש , למין במשבצת חקלאית של קיבוץ בחןע
  .32מחלקה 

י נוהלי מינהל "ע לא ניתן להפקיע שטח בית עלמין אלא ניתן לחכור עפ"בהתאם להוראות תב
  . והמליאה וזו הפניהלצורך כך נדרש אישור הנהלהשהנוהל קובע . מקרקעי ישראל

  
  :נחום איצקוביץ

היו נסיבות שלא יפשרו לחכור את כל השטח נפעל ימבקש לאשר לחכור את כל השטח במידה ו
  .בהתאם למותר

  
  :ההחלטה

  .המליאה ממליצה לחכור את כל השטח ולפעול בהתאם למותר
והלי ש המועצה לטובת בית עלמין אזורי בהתאם לנ"המליאה מאשרת חכירה המקרקעין ע

  }8639 בגוש 32 וחלק מחלקה 23חלק מחלקה , 5 עד 1 –חלקות מ  {.המינהל
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  .  מנשה דוד–כבאות איגוד ערים אזור נתניה שרותי לנציג . 8
  

  :נחום איצקוביץ
לב ל, כפר יונהל, נתניהל, אזורי השייך למועצהמוניציפאלי איגוד ערים לכבאות הוא תאגיד 

  .זמרו, פרדסיה, אבן יהודה, ןחוף השרו, צורן קדימהל, השרון
ים פיירברג החליטה לצאת למלחמה ולא להעביר את מר.  נקלע לקשיים עקב ניהול לקויהתאגיד
 כבאיות והפגנה 4, כך מצאתי את עצמי יום אחד עם סירנות. לאיגודשל עיריית נתניה חלקה 

  .שהו אמר שבגללי אין משכורותירועשת כי מ
התכנסנו כל ראשי רשויות . אנו לא חייבים שקל אחד. קהי דין את חל"המועצה משלמת עפ

  .התהליך לוקח זמן. לקבל החלטה על הקמת תאגיד נפרד ללא עיריית נתניה
סיכמנו שמשנים את ההנהלה והמליאה ולכן כל רשות התבקשה לשלוח נציג אחר במקום 

במקום ים המועצה באיגוד הערכנציג גזבר המועצה אני מבקש לאשר את מנשה דוד . ט"הקב
  .דוד שוהם

  .ואנו רוצים להכין תכנית הבראה₪  מליון 6לתאגיד יש גירעון של 
  
  
  

  :ההחלטה
  אזור דוד כנציג המועצה באיגוד עריםמנשה  מינויו של גזבר המועצה המליאה מאשרת את 

  .נתניה שירותי כבאות במקום דוד שוהם
  
  
  :המלצות ועדת התמיכות. 9
  

  :מנשה דוד
עד . הנוהל יחייב את כל הרשויות. נים עובד על נוהל חדש בנושא התמיכותלאחרונה משרד הפ

  :לפרסום הנוהל אנו פועלים בכפוף להחלטות ביניים כדלקמן
  

 50%לגבי תמיכות למוסדות חינוך פועלים לפי הנוהל הקיים ומעבירים לעת עתה   .א
  .מגובה התמיכה

 .לגבי מוסדות אחרים ממתינים עד לפרסום הנוהל החדש  .ב
  

יכה מה לת"בקשתה  של ישיבת בני עקיבא כפר הרא: דת התמיכות הופנו שתי בקשותלוע
הבקשות הוגשו בהתאם  ₪ 10,000ובקשתו של מרכז אקדמי רופין בסך  ₪ 200,000בסכום של 

את מתן התמיכות בשלב זה ועדת התמיכות ממליצה למליאה לאשר . לנוהל תמיכות קיים
 לנוהל מעבר בהתאם לשיעורי העברה המותרים בנוהל בהתאם, ה"לישיבה בני עקיבא כפר הרא
  .בשלב זה לא ניתן לאשר תמיכה למרכז האקדמי רופין. המעבר כפי שיקבעו מעת לעת

  
  :רפי שמחי

  .יש לי השגות על דרך ההתנהלות של ישיבת בני עקיבא
  

  :נחום איצקוביץ
  .בות המשטרהאם יש לך השגות שמורה לך הדרך לפנות לכל גורם שיבדוק את הנושא לר
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הה צ ע ו המ ת  י ר ו ז עא ק  חמ ר    פ

  
  

  :החלטה
כאשר בשלב זה ,  200,000₪ה בסך "לאשר את מתן התמיכה לישיבת בני עקביא כפר הרא

  .ולנוכח הוראות נוהל מעבר יועברו בפועל השעורים שיותרו מעת לעת
  

  
   

  
   –רים "תב. 10

  
  
  

  :החלטה
  .רים אושרו פה אחד"התב

  .פרוטוקולרים כולל ההסברים מהווה חלק בלתי נפרד מה"ח התב"דו
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ___________נלי גבע  ____________נחום איצקוביץ 
   המועצהת  מזכיר      ראש המועצה        
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