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פרוטוקול דיון הנהלה מס' 15
מתאריך 14/7/15
השתתפו :רני אידן – ראש המועצה
 (1פרוספר אזוט (2 .יוני ארי (3 .יוסי בליך (4 .שרון דביר (5 .משה הרמן.
 (6יהודה זימבריס (7 .שמעון לוי (8 .הדס מדליה (9 .שאול מקורי (10 .חיזקי
סיבק (11 .רעיה קידר (12 .בתיה רגב.
התנצלו (1 :אלדד שלם – סגן ומ"מ ראש המועצה (2 .יואב גיסיס (3 .ראובן
טביב.
לא

השתתפו.:

בנוכחות :רינת זונשיין – מנכ"ל המועצה
עדית נס וייסמן – מבקרת המועצה
ענבל דרור – ס .גזבר
שגיא בן יואב –ע .ראש המועצה
רוחי שרייר – מזכירה

סדר יום –
 .1דיווחי ראש המועצה.
 1.1בחירת מנהל לביה"ס "רמות חפר" והיוצרות גירעון בתקציב ביה"ס
 1.2אפשרות להקמת בי"ס על אזורי הנקרא "נוף חפר"
 1.3קייטנות קיץ של המועצה ומשרד החינוך
 1.4כיתת אוטיסטים ברופין
 .2אישור פרוטוקול הנהלה מס' 14
 .3פרוייקט ישראל נגלית לעין
 .4מחירי כניסה לחופי רחצה
 .5עדכון תקציב המועצה לשנת 2015
 .6תב"ר
 .1.1בחירת מנהל לביה"ס "רמות חפר" והיוצרות גירעון בתקציב ביה"ס
לפני שבוע נבחרה מנהלת בי"ס בשם יעל אילון .היום השתתפה בוועדת היגוי,
מקווה שבחרנו טוב ,אני מקווה שלאט ,לאט נצליח להביא את ביה"ס לרגיעה.
כרגע יש בעיה שהוא מסיים בגרעון של  ₪ 900,000ועפ"י תכנית העבודה הוא
הולך לגרעון נוסף של  1.2מלש"ח כאשר תקציב ביה"ס הינו  20מלש"ח.
בביה"ס לומדים  1300תלמידים ואם הוא לא יודע לסיים במאוזן או בעודף זה
אומר שהוא מתנהל רע ובבזבזנות.
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בחודשים האחרונים בדקנו ממה נובע הגרעון .המרכיב העיקרי כ 90%-הינו
שעות הוראה שלא עפ"י תקציב ולא עפ"י הסכמי העבודה החדשים שנובעים
"מאופק חדש" ו"עוז לתמורה" .הנהלת בית הספר הוסיפה שעות אויר ושעות
פיצול שלא עפ"י הרפורמה במערכת החינוך .כל שעה שווה כ ₪ 10,000-ומזה
נובע עיקר הגרעון.
בנוסף יש חריגות קטנות שנובעות מהחלטות פדגוגיות לגיטימיות בתנאי
שהתקציב מאפשר .חריגות בשעות ימאות שיש לזה כיסוי .כשנצליח להשתלט
על יצוב המערכות ,הגרעון יהיה  .₪ 700,000בסופו של דבר כולם ישאו
בגרעון ,החברה לחינוך ימי ,משרד החינוך ,ההורים ומועצת עמק חפר.
מנהל בי"ס שרוצה לעשות בלגן גדול ,אם אתה לא שולט במטריה הספציפית
אתה לא שולט והוא עושה מה שהוא עושה )רופין עשה בלגן שנתי 1.5 -
מלש"ח לשנה( .הראיתי להם היכן הבזבזנות ועתה הם בזכות של כחצי מלש"ח.
מדובר על בתי ספר תיכוניים בלבד .הכנסנו סדר והוא מסיים השנה בעודף
ובשנה הבאה הוא גם יסיים בעודף .אנחנו לא צריכים את הכסף הזה המנהל
יכול לעשות בזה מה שהוא רוצה.
הגרעון נובע משעות מורים שנקבעו בכל חודש מאי שנה קודמת כשנחתמים
חוזים.
שאול מקורי
מנהל בי"ס יכול להיות דמגוג אבל לא מתנהל תקציבית האם מביאים הוצאות
לאישור המועצה?
רני אידן
אם המנהל לא שולט בטרימינולוגיה ,בהבנת המשמעות של תכנית הלימודים
מול שעות המורה ,וכשמתייצבים מול תקציב ,לא ניתן לתיקון.
הבטחת למורים ואין אפשרות להילחם מול הסתדרות המורים והגופים האחרים
שקשורים .זה ישתנה ברמות ים  .זה לא פשוט.
דוגמא ,עד לפני אופק חדש כל מחנך קיבל גמול של  4%-5%ובנוסף  4-5שעות
חינוך.
באופק חדש אין שעות .אמור להיות מגולם בתוך השכר הכללי .מתוך זה 3
שעות יתן לכיתה ובזה אוגמים את כל הפיצוי שמחנך מקבל  -פיצוי שמן.
ברמות ים בניגוד להסכם  -השאירו למחנכי הכיתות לחלק שעה לחלק שעתיים
וכך יצרו שעות תשלום נוספות.
כשמנהל בית ספר יוצר חריגה זה חוסר הבנה או שנעשה בכוונה.
שמעון לוי
מנהל בי"ס זה תפקיד מכובד .היכן האחריות האישית של האדם והדוגמא
החינוכית והסנקציות שנוקטים?
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רני אידן
אלמלא היה מעבר של רמות חפר לרמות ים ,היינו חותכים את זה .למשל
הזהרתי את מנהל ביה"ס רופין ,שגם אצלו הייתה חריגה וזאת היות והוא הגיע
לניהול לתיכון מניהול בי"ס יסודי ולא הבין .אח"כ למד והיום זה מצויין.
מנשה לוי קרא את המפה  -מסיים את השנה יפה קצת בחריגה בשנה זו .בשנה
הבאה יתקן זאת.
לעיתים פורשים חוב לשנתיים .כשמישהו מייצר אוברדרפט גדול זה לא טוב.
ההתנהלות לא נכונה.
הסנקציות  -הדחת המנהל .צר לי שאנחנו נמצאים במקום הזה .אני לא יודע
כרגע באיזו דרך יהיה הכיסוי .ממשיכים לעקוב אחרי בית הספר.
חזקי סיבק
נמסרה הודעה לועדת המעקב על מינוי המנהלת החדשה ? אפשר להודיע
לישובים?
רני אידן
קוראים לה יעל אילון ,הייתה  7שנים מנהלת בי"ס יסודי בת"א .בהשכלתה היא
עו"ד עם התמחות בביהמ"ש העליון .תואר ראשון ושני בחינוך ,חברה בועדת
דברת ,חברה בועדה לחקיקת זכויות הילד בכנסת .החליטה שרוצה לעבור
לתיכון .הייתה בשנת שבתון .ניגשו  24למכרז סוננו בתחילה  .15לאחר מיון
נוסף נשארו  .4לאחר מיון נוסף יעל נבחרה.
בי"ס משגב ושדות  -התחלפו מנהלות בתי הספר.
 .1.2אפשרות להקמת בי"ס על אזורי הנקרא "נוף חפר"
יש סוגיה של הקמת בי"ס בקיבוץ מעברות .ועד הורים שרוצים להקים בי"ס על
איזורי שנקרא "נוף חפר" רוצים שיהיה דו גלאי ,ברוח הקיבוצית ,קבוצות
עבודה .לפני שנתיים פנה יריב ושאל מה דעתי .אני בעד אם אתה רוצה להקים
בי"ס רשמי ,זה עם ועדת היגוי במועצה .לפחות  2כיתות בשכבה .יש מיפוי
וכנ"ל לגבי תכנית העבודה של ביה"ס ,חינוך והמועצה .אולם נציגי מעברות
נעלמו.
לפני  4חודשים הגיעו שוב בבקשה להקים בי"ס לא מוכר .כמו האנתרופוסופי.
הם הגישו בקשה וצריך היה למלא טפסים אחד שהמבנה מתאים ואם הוא
מתפרק מקבלים בחזרה.
זה עבר למשרד החינוך והם ענו בתגובה שאין בי"ס לא מוכר .עפ"י היועץ
המשפטי  -אם אתם רוצים להקים בי"ס לא רשמי יש צורך להקים עמותה או
תפנו למועצה להקים בי"ס רשמי .בחנו את העניין ,זה לא הליך פשוט .בי"ס
עולה הרבה כסף גם למועצה .אם רוצים נקים וועדת היגוי ונפנה לכל הגורמים
המעורבים בנושא .הם התבאסו ,עשו הפגנה .כרגע הקיבוץ בוחן לחזור חזרה
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למוסד לא מוכר ולא רשמי ויקימו עמותה .ביה"ס האנתרופוסופי לקח לו  5שנים
לקבל הכרה כמוסד לא רשמי וצריך להביא כסף מהבית.
יוסי בליך
האם זה יוריד ממשגב תלמידים?
רני אידן
התושבים רוצים שילמדו בני מעברות 70% .מהתושבים רוצים שילמדו במקום
ילדי מעברות ,השאר איפה שהם רוצים.
הם מעוניינים ב 20-30-תלמידים בשכבה.
בתיה רגב
מה ההשלכה למועצה?
רני אידן
המועצה לא מחוייבת להם לכלום .באירוע בטחוני אנחנו אחראים עליהם.
משרד החינוך לא מחק ההליך .זה עדיין חוקי.
חיזקי סיבק
האם יש התחייבות שלהם לשנות סטאטוס של בי"ס לרשמי?
רני אידן
נכון .כרגע לא מתנגד להקמת בי"ס רשמי אבל אני דורש לדעת מה הנחיצות.
שמעון לוי
הקמת בי"ס יגרע תקציב מבתי ספר אחרים?
רני אידן
לא גורע .ביסודי זה תקן של כיתות .בתיכון אין תקן לכיתות זה תקן לפי תלמיד.
יוסי בליך
מהי ההשפעה?
רני אידן
להקטין נפח כולל ביה"ס  -זה בשוליים .אולי יוריד  20תלמידים .אם זה יוריד אז
את הצפיפות בכיתות .לא יודעים תלוי במספר התלמידים.
בי"ס רשמי תמיד יעבור דרך המועצה .יש שיתוף ציבור.
בתיה רגב
האם מעברות חשבו על הצד החברתי ?
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רני אידן
הצביעו על זה פעמיים והם הצליחו לגייס גם את הסבתות והסבים והצביעו רוב.
 .1.3קייטנות קיץ של המועצה ומשרד החינוך
השנה העסק נפתר בצורה שקטה .סה"כ  930ילדים מ 8 -בתי ספר יסודיים
שלומדים .בסה"כ  60%זה יפה.
במקומות שהקיבוצים מארגנים בעצמם יש פעילות שלהם .ברוב המקומות מגיע
ל 80% -השתתפות .אני מודה ששנה שעברה הייתי סקפטי ,והלוואי והיו
מאפשרים לכיתות ג-ד גם .זה סידור מצויין.
גם השנה נשקיע בבתי הספר וגני הילדים  -שיפוצים בסכום של כ 3-מלש"ח.
שדרוגים ,בטיחות.
 .1.4כיתת אוטיסטים ברופין
לפני כ 6 -שנים פתחנו ברופין כיתת אוטיסטים 6 ,מהתלמידים עשו בגרות
מלאה .הבעיה שלחלקם יש קשיים.
לאור ההצלחה שיש ,יחד עם משרד החינוך הוסכם להקים לאלה שסיימו יב',
להרחיב לכיתות יג'-יד' מסלול להכשרה מקצועית .והבודדים שלא השלימו
הלימודים ,יקבלו ההשלמות הדרושות .זקוקים גם חברתית .מי שנרתם זה
חברת שיכון ובינוי בהסכמת שרי אריסון .משרד החינוך והמועצה ושיכון ובינוי
משתתפים בהוצאה.
 .2אישור פרוטוקול הנהלה מס' 14
רינת זונשיין
האם יש הערות לפרוטוקול הנהלה מס' ?14
בתיה רגב
בעמ'  3צריך להיות כתוב שנה הבאה ולא שנה הבעיה.
החלטה:
פרוטוקול הנהלה מס'  – 14מאושר )בכפוף להערת בתיה רגב(
 .3פרוייקט "ישראל נגלית לעין"
חיזקי סיבק
מבקש להציג פרויקט תיעוד של יד בן צבי  -תיעוד כללי בתחומי המועצה
שהולכת ומתמעטת .כרגע אין מפעל מרוכז .יש בויתקין ובאביחיל .המגמה
לעשות כמסגרת על למי שאין לו .יד בן צבי הוא אחד הגורמים בארץ עם
התנועה הציונית שמבצע התקשרות במועצה.
יוכשרו צוותים ע"י יד בן צבי .הם מספקים שירותים נוספים ,ציוד ,כנסים וגיבוי
בספריה הלאומית .אין אף ניסיון בארץ של רשות מקיימת למעט לב השרון
ששם יש פרויקט ישראל נגלית לעין.
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מבחינת עלויות חשוב לציין שזה מורכב מהתקשרות המועצה עם יד בן צבי
בהסכם בסכום של  .₪ 60,000כן יש רכז המלווה למשך  5שנים המחייבת
אתה רשות לרצון לקדם ביחס לפרוייקט .בלב השרון פועלים כבר כשנה.
לנו יש הרבה יתרונות מבחינת כמות מתנדבים .הרמה הבסיסית גבוהה.
צריך להגדיר שאנחנו שואפים לתיעוד העמק .הסכום יחולק בין הישובים,
הסכום לא גבוה .יש את המרכז הקהילתי  -את המשרה של הרכז ,המרכז
הקהילתי יכול לספוג.
יש את ד"ר משה שריר שמרכז את הנושא החברתי.
האם אנחנו הגענו למקום שאפשר לתעד?
מציע לבדוק ברצינות את הפנייה לבית צבי.
הדס מדליה
בבארותיים עשו עצמאות.
בתיה רגב
מה עם בית הראשונים ?
שאול מקורי
הרעיון יפה  -בתיה דיברה על בית הראשונים .מקום לריכוז הנושא .חושב שכל
סיפור זה הישוב שלו  -בבית יצחק יש תיעוד.
חיזקי סיבק
הבסיס להצטרפות  -לבדוק ישוב ,ישוב.
בתיה רגב
האם רק יד בן צבי עוסקים בזה?
חיזקי סיבק
לא ברמה הזו.
שרון דביר
מניסיון אישי שלי  -זה רעיון מבריק.
רני אידן
לפני  3שנים כשהתחלנו לדבר על הנושא עם יד בן צבי ,גם אז הם הציעו את
ההצעה הזו .היתרון הגדול שלהם זה שהם מאוד שיטתיים ,שימור מידע ומיון.
השאלה איך אנחנו מתמודדים עם העובדה שברוב הישובים התהליך נעשה.
במכמורת יש תיעוד של  40הוותיקים .ברוב הקיבוצים יש תיעוד .ניצולי השואה
תועדו בסרטים שז'רר תיעד.
איך אנחנו יכולים לייצר את המסגרת הזאת ? לי אין כרגע תשובה .וצריך לדעת
שבמשך מספר שנים מיכה אנקורי תיעד את ותיקי עמק חפר בסרטים שנקראים
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"בדם ויזע"  34 -סרטים .כך שגם הדבר הזה קיים .אני מציע שנפנה לישובים
נשאל אותם מה דעתם .מציע שחיזקי ידבר עם יד בן צבי על החומרים הקיימים.
יוסי בליך
איך יד בן צבי יכולים לקחת סיפור על הישוב ולהפוך אותו לסיפור של העמק?
רני אידן
יש פרוגרמה שתיכנס ליד בית הראשונים ויסופר.
חיזקי סיבק
יבצע פנייה לישובים
רני אידן
חיזקי ,אני מבקש ממך להיפגש עם ז'רר על מנת שהוא יעלה למדיה דיגיטלית
את כל הישובים.
בתיה רגב
מה לגבי בית הראשונים?
רני אידן
בבית הראשונים היו מספר התפרקויות .כרגע יש מוביל חדש ,רועי מרגלית,
מוביל הפרויקט עם האדריכל שנבחר שמתכנן את המערכת הכללית .את
המרכז עצמו מתכנן מישהו אחר .מכינים תיק תורם .אנחנו נגייס את יהודה
זימבריס לעזור בהתרמה.
המסעדה תהיה סגורה.
 .4מחירי כניסה לחופי רחצה
רני אידן
לפני חצי שנה הקמנו ועדה לבחינת הנושא של דמי החנייה לחופי הרחצה.
חיזקי עמד בראש הועדה ואנחנו נבקש ממנו להציג את הממצאים.
חיזקי סיבק
הציג את הנושא עפ"י מסמך שנשלח לחברי ההנהלה  -מפרט ומסביר.
יוני ארי
צריך לבחון לא בקטע של מחיר אלא דברים שהשתנו במהלך השנים ואיזה
שירות רוצים לתת לתושבים .לפני חודש וחצי התחילו לגבות כניסה בשעות
הבוקר המוקדמות וגם בשעות הערב המאוחרות בבית ינאי.
לפני חודש וחצי במכמורת ,התחילו לגבות  24שעות .למעשה כל מי שנכנס
לחוף גם בשעות הלילה מחוייב בתשלום .השתנה הסטטוס קוו והמועצה
מאשרת .צריך להעלות זאת על השולחן.
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דבר שני  -לעמוד בחוזר מנכ"ל משרד הפנים זה כן לדאוג לחנייה מסודרת,
שיש תחבורה ציבורית ניאותה לחוף הים.
לגבי המחיר  -צריך להקים ועדה שתבחן את המחירים לגבי אחזקת החופים
כדי שנאשר את המחירים.
שאול מקורי
הנושא של חופי הרחצה עלה בקדנציה הקודמת .בעבר היו גירעונות אדירים
בחוף מכמורת .לכל תחנה למעלה מ 3 -מלש"ח .יש הסטוריה של כל חוף .לפני
הרבה שנים החזיק זכיין מסויים .לפני שנתיים הגיע זכיין חדש בננה ביץ'
והמועצה קיבלה מחיר טוב.
לגבי נעורים ,המועצה השקיעה הרבה בתקופה של נחום ורמת האחזקה לא
הכי טובה.
צריך לבדוק מבחינת התושבים .הרמה סבירה ,יש נקודות מסויימות בהן צריך
לטפל.
כדי להיכנס למסעדה צריך לשלם כניסה.
מבחינת זכויות ,יש לאחד בין תושבי מכמורת לתושבי עמק חפר כולם.
שרון דביר
כמה עולה סבסוד לתושבי עמק חפר? כמו גשרים בנחל?
יהודה זימבריס
אין אופציה  -זה תקציב ממקור אחר .כרגע לא נמצא .אני חושב שמדובר בחוף
של רשות .זה לא כמו חוף בת"א שהציבור משלם מיסים וכולם משלמים על חוף
הרחצה אתה משלם בבשר החי .שאף אחד לא יעלה על דעתו שהמועצה תיקח
על עצמה את החופים .צריך לבדוק עם הזכיינים בנושא .האנרגיה צריכה להיות
לטובת חיילים ,גמלאים וסטודנטים.
יוסי בליך
חוף הים הוא אוצר טבע ששייך לאזרחים והוא לא יכול לעלות כסף .מגיע
לתושבי עמק חפר כניסה זולה יותר .אני מבין שאי אפשר להוריד בבת אחת את
המחיר .אני הייתי מכין תכנית חומש כדי לבדוק הורדת המחיר לכניסה לחוף.
רני אידן
אני חושב שצורת ההצגה של חיזקי היא חד צדדית וצריך לדבר על הבעיה .חופי
ישראל משנת  84תוחזקו ע"י המדינה .המדינה מימנה מצילים ,תחזוקת החוף
והשירות הרפואי בחוף ,חובש .היום מכריחים גם בחוף קטן .בשנת  84המדינה
החליטה שבת"א אפשר לעשות הרבה כסף רק ששכחה שת"א היא מדינה בפני
עצמה ובשאר הערים הם גרעוניים והחליטו להפסיק את תשלום הכניסה לחופי
הרחצה בכנרת וכתוצאה הפך למזוהם .כרגע מנסים לבדוק עם הזכיינים כיצד
לגבות.
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חופי רחצה שאינם מתוחזקים ע"י הרשויות הם מלוכלכים מאוד ומזוהמים וזה
מחריד.
חופי הרחצה בעמק חפר אם היו מופעלים היום בשיטת יוסי ,היו עולים למועצה
כ 5 -מלש"ח .ההחלטה אפשרית רק אם מהארנונה שאנחנו גובים נחזיר 20%
ולא .30%
יש בערך  15%משתתפי חופי רחצה בעמק חפר .אם אנחנו מסבסדים סכום
צריך לדעת שמסבסדים רק חלק מסויים מהתושבים .רבים אוהבים את
הבריכות .המועצה עושה מאמץ גדול לעשות שירות אדיר בחופי הרחצה.
משנה שעברה יש פקח צמוד לחופי הרחצה ,יש לו טרקטורון ואנו שוקלים
להוסיף עוד פקח  -בתחום רישוי עסק .מפעילים גם שיטור משולב לתחום
הפלילי .אנחנו משפרים את השרות ובביקור בבית ינאי ציינו את השירות בחוף
בית ינאי.
את רט"ג אנחנו מסבסדים בהתאם לחוק .הם נתונים לביקורת יותר קשה בניגוד
לזכיין פרטי.
אני חושב שאדם שמקבל שירות צריך לשלם .כשנכנסים לפארק וגן מסודר צריך
לשלם על השירות .כך מתייחסים יותר בכבוד .אם העסק היה מרוויח היו
עומדים בתור .בשנה קודמת הוצאנו מכרזים שלא הצליחו בסוף .הזכיין נכנס
להפסדים והמועצה ויתרה על התשלום שהיה צריך לשלם והאחזקה עולה
הרבה כסף למועצה .קיימת בעיית המצוקים  -שעלתה למועצה הרבה כסף .אני
משלם בשביל השירות ויש שירות טוב בחוף.
תמיד צריך לוודא שכשמקבלים כלל מטופש ,שכל רשות צריכה לתת כברת
שטח חינמית ,לדעתי זה חוסר הבנה ומוחה על כך בכל תוקף .זה עושה נזק
למועצה .התושבים נכנסים למקום שאין מציל ,מנקים רק פעם בשבוע .אנשים
נמצאים בתוך ג'יפה ,אין שמירה על כללי הבטיחות .אני בהחלט בעד סבסוד
החיילים והסטודנטים .לגבי סבסוד  -ההצבעה תהיה בשולחן הזה.
רשות הטבע והגנים מוסרת שהם חייבים לתחזק  24שעות ביממה" והם חייבים
לגבות תשלום בכניסה .רט"ג אומרים ששומרים על המקום כל הזמן גם בשישי
שבת והחנייה נקייה.
יוני ארי
מה עם הזכיין בחוף מכמורת?
רני אידן
אפשר להגיד לזכיין שאנחנו מוותרים על חלק מהכסף .רוב התושבים שבאים
הם לא תושבי עמק חפר .אני חושב שלתושבי עמק חפר צריכה להיות כניסה
מסובסדת.
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שמעון לוי
אני חושב שנעשתה עבודה מבחינת החופים .לגבי הזכיינים אני חושב שיש
מספיק זמן לעשות סילבוס עם הזכיינים ולראות מה רווחי .חוף זה משהו מאוד
עסקי.
רני אידן
אין לזכיין מקורות .ישבנו עם מתכננת המחוז שמסרה שמותר בכל חוף קיוסק
אחד בלבד.
שמעון לוי
מחיר  -נכים לא נכללים בכלל בקטגוריה .יש פה עוולה גדולה לנכים בחוף
נעורים.
רעיה קידר
אני חושבת שהחוזה של נעורים ומכמורת נפתח בקרוב .מה שבאחריות
המועצה  -חנייה בחינם לתושבי עמק חפר או בהנחה משמעותית.
רני אידן
חנייה בחינם זה בערך  3 -מלש"ח.
שרון דביר
החופים צריכים להיות מנוהלים ע"י זכיינים ולא ע"י המועצה .עמק חפר צריכים
לתת חנייה מסובסדת .תלוי בסכום הסבסוד.
רני אידן
בנעורים  -הזכיין בהפסדים.
אם אביחיל יקחו וואוצ'ר על חוף זה ,זה יהיה על רווחיו והפסדיו.
רעיה קידר
מנוי לרכב ולא למשפחה  2 -רכבים למשפחה וכן לאוכלוסיות מיוחדות.
בתיה רגב
דרך וועדת רווחה.
רעיה קידר
דרך הארנונה לגבות את זה.
רינת זונשיין
הנגשה  -נעשה זאת במכמורת ולא בנעורים כי כנראה נעורים לא יישאר
במועצה .יש לבצע את כל נגישות המתקנים בישובים ,בבתי הספר עד .2020
אנחנו מתחילים בהנגשה בחוף מכמורת.
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רני אידן
יש הנגשה בחוף בית ינאי אבל כל שנה מחדש צריך לעשות בגלל החורף.
חיזקי סיבק
אני לא חושב שההצגה הייתה חד צדדית יש לעשות שיפוט נכון.
רני אידן
אני מדבר על אידיאולוגיה .מי שמקבל שירות צריך לשלם .הכניסה לחוף היא
בחינם בכל החופים .אני מסכם מה שחיזקי העלה זו קריאה שונה .הרעיון של
שרון הוא מבריק ותועלה הצעה בישיבת ההנהלה הבאה כיצד לבחון הנושא.
כנראה נצטרך להקים ועדה ממוקדת לבדיקת הנושא שלקראת הדיון עם
הזכיינים יהיו לנו ממצאים למשא ומתן לגבי הנגשה .זה מסובך  -נושא לא
פתור.
באשקלון עשו הנגשה מבטון .בחורף האחרון ההנגשה התקפלה לאחור.
בבית ינאי עושים דק שנעקר ממקומו .יש מקומות שמקפלים את הדק וכועסים
למה בחורף אין הנגשה .אנחנו מטפלים בזה.
לגבי חיילים נמשיך לבדוק.
לגבי בית ינאי  -מזכיר לכולם שהחוף מוחזק ע"י רט"ג שהוא גוף לאומי ולא שייך
לעמק חפר .אין לנו מעמד .אנחנו מתדיינים איתם כל הזמן .הדיון איתם לא
פשוט ונמשיך להתדיין איתם .כשדנים על חוף מכמורת ובית ינאי לא לדון בבת
אחת.
 .5עדכון תקציב המועצה לשנת 2015
ענבל דרור
מציגה את העדכון התקציבי של המועצה לשנת 2015
רני אידן
עדכן התקציב היה בהיקף של  6-7מלש"ח .הפעלנו ריסון תקציבי והעדכון
עכשיו הוא מחצית מהנ"ל כשהמטרה היא בסוף השנה להתחיל מ .0 -עדיין
נמצאים באיזור רגישות גבוה .קיווינו שבהצגת התקציב יהיה פחות  2-3מלש"ח.
עשינו תיקון בהוצאות קיווינו שנצליח לראות שינוי משמעותי במגמה ,אבל
השינוי קטן בגלל השלטון המקומי שמטיל מטלות עלינו כל פעם מחדש.
אם אין שאלות  -נאשר את העדכון.
החלטה:
עדכון תקציבי לשנת  - 2015מאושר
 .6תב"ר
ענבל דרור
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הציגה את התב"ר
ראה פירוט התב"ר בדף נפרד
החלטה:
התב"ר  -מאושר
רני אידן

ראש המועצה
רינת זונשיין

מנכ"ל המועצה
החלטות –
נושא
פרוטוקול דיון הנהלה
מס' 14
עדכון תקציב המועצה
לשנת 2015
תב"ר:
 - 798קידום תוכניות
ותבע"ות בועדה
המקומית

מאושר

החלטה

מאושר
מאושר
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