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דיווחי ראש המועצה.
אישור פרוטוקול הנהלה מס' .24
עדכון תקציב המועצה לשנת .2016
עדכון תת"ל  43הרחבת כביש .4
תב"רים.

 .1דיווחי ראש המועצה.
רני אידן:
 1.1איחולי רפואה שלמה :מבקש לשלוח מכאן איחולי רפואה שלמה לחברנו פרוספר שנמצא כרגע
בבית לוינשטיין.
 1.2כביש  :5710בהמשך ובהתאם להליך משפטי ,הכביש נסגר בקטע שבין שושנת העמקים למלון
בלו-ביי ,שהיה קטע לא חוקי מול מלון בלו ביי .תושבי חבצלת השרון וצוקי ים נאבקים במשך שנים
להקמת כביש עוקף ,ואין ספק שהכביש הזה חייב להתבצע .מצוקתם של תושבי שושנת העמקים
היא גדולה מאוד ,במיוחד לקשישים ולתושבים שצריכים לצרוך שירותים שונים בעיר נתניה .ביום
חמישי אפגש עם מרים פיירברג ,ראש עיריית נתניה ,במטרה לגבש פתרונות להתנהלות בהמשך.
אריק מלכה:
קיבלתי עדכון מהשטח שהגיעו משאיות לחסום את הכביש.
רני אידן:
היינו בביקור בישוב שושנת העמקים לפני כשבוע וחצי והתרשמנו מעומק המצוקה של התושבים.
עם זאת ,צריך לזכור ,שסגירת הכביש נעשתה על פי צו בית משפט ,ופתיחת הכביש תהיה רק בדרך
חוקית של תב"ע .הליך כזה עלול לקחת זמן וצפויה התנגדות של תושבי חבצלת השרון וצוקי ים.
חזקי סיבק:
אני מקווה שיימצאו פתרונות לדברים .אני מבקש לציין כי בהקשר של התוואי צריך לשתף את
היישובים המעורבים.
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רני אידן:
לא יתקיים דיון בתוואי אלא רק במציאת פתרונות ביניים .הדיונים על תוואי הכביש מתנהלים
בזירה אחרת.
שמעון לוי:
מה עם האוכלוסייה המבוגרת שמתגוררת שם?
רני אידן:
בתכנית קיים מעבר לטובת נושא זה .כרגע הקבלן סוגר את המעבר כ"עונש" ,אבל בתכנית ההנדסית
שאושרה יש מעבר מסודר לקלנועיות ולהולכי רגל ,ולא הייתה כל כוונה לסגור את המעבר.
אריק מלכה:
גם משרד התחבורה אחראי שיהיה מעבר נגיש להולכי רגל .אנחנו העלנו את הסוגיה הזאת.
רני אידן:
דיברתי עם מהנדס עיריית נתניה שאמר שבטוח תהיה כניסה להולכי רגל .עם זאת ,גם בשושנת
העמקים יש המתנגדים למעבר זה.
אריק מלכה:
נכון לאתמול השטח היה פתוח לחלוטין.
רני אידן:
 1.3מנהל בית-ספר בן גוריון (רופין) :כפי שכבר הצגתי בפניכם ,מר אשר קסו עבר לנהל את כפר
הנוער מבואות ים ואת בית-הספר רמות ים ונבחר מנהל חדש לבית-ספר בן גוריון ,מר אריה ברנע.
אני משוכנע שבחרנו מנהל מצויין ומנוסה שמתאים לניהול תיכון גדול ,כמו תיכון בן גוריון .בעברו,
ניהל אריה ברנע את התיכון הגדול של באר טוביה .על פי הוראת משרד החינוך ,התיכון פוצל ל2-
בתי ספר ולכן אריה החליט לסיים שם תפקידו .קודם לכן ,שימש גם כמנהל גימנסיה הרצליה .אנו
מאחלים לו הצלחה רבה בתפקידו.
 1.4מינוי מנהלת לבית-הספר היסודי בית יצחק :נבחרה מנהלת חדשה לבית-הספר ,גב' הדר טימור.
ההורים מתנגדים למינוי .כחלק מההתנגדות הם הפגינו וכתבו מכתבים ,חלקם לצערי שקריים ,אך
כנראה שזו רמת המאבק היום .הבוקר הפגינו הורים מחוץ למועצה.
שגיא הודיע מראש לאחד מנציגי ההורים שבעיתוי הזה אהיה במנהלת הביוב הארצית בדיון חשוב
ורב משתתפים ושאני מבקש לדחות את ההפגנה על מנת שאוכל להיות נוכח ולדבר עם ההורים.
ההורים החליטו לקיים אותה בכל זאת וצעקו בקולי קולות שברחתי .רמת השיח קצת מביישת
לטעמי .לגיטימי לבקש שינוי ,אפילו להציע את השינוי ,אבל לא לגיטימי לומר על מורי בית יצחק
שהם מורים בינוניים .המורים הללו צריכים אחר כך לעמוד מול התלמידים ,הילדים של אותם
הורים .אני לא חושב שזה יהיה פשוט שכן ,ברור שהילדים שומעים את השיח הזה בבית .עוד טענו
ההורים טענות שקריות שהמורים הטובים עוזבים את בית-הספר.
אני מבקש להציג את הדברים כמו שהם :את בית-הספר עזבו  3מורים מסיבות מאוד ברורות :אחת
זכתה במכרז להיות מנהלת בית-ספר ,השנייה זכתה במכרז לסגנית מנהלת ומורה נוסף יצא לשנת
שבתון.
זה בסדר שתוקפים אותי ,חבל שתוקפים את בית-הספר .מדובר בבית-ספר גדול וככל הנראה שנת
הלימודים בו תיפתח עם שביתה ממושכת ,לפי דברי ההורים .ההורים טוענים שלא נפגשתי איתם,
למרות שנפגשתי איתם  3פעמים לפני המכרז ופעם נוספת אחרי המכרז .מבחינתי ,נבחרה מנהלת
בעלת כישורים רבים ,ואני בטוח שהיא תדע להנהיג את בית-הספר ולערוך בו את השינויים
הדרושים .הייתי שמח שהמהלך ייעשה בשיתוף עם ההורים .הזמנתי את ההורים ביום א' הקרוב
לדיון על השינויים וההתאמות ובניית קו חדש להובלת בית-הספר .ככל שההורים ירצו – הם
ישתתפו איתנו .זאת הדרך הנכונה לדעתי .עם זאת ,ניהול בית הספר ומינוי מנהלי בתי הספר
מופקדים בידי משרד החינוך.
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שאול מקורי:
אני לא בקיא בפרטים ,אבל אני רואה את הפרסומים של ההורים גם בעיתונות המקומית וגם את
קבוצות הווטסאפ .לא תמיד הציבור יודע את מה שאתה מציג כאן .לפעמים אתה הכי צודק אבל זה
לא מגיע לציבור .יש טענה של ההורים שלא הייתה יציבות בבית-הספר במשך שנתיים מכל מיני
סיבות ,והייתה צומת שבה רצו למנות מנהלת מסוימת ולא שוחחו איתם .בסופו של עניין ,ההורים
והילדים הם לקוח הקצה ולא תמיד הם יודעים את הדברים .זה לא נראה טוב וזה לא עושה לנו טוב
למרות שאנחנו צודקים.
רני אידן:
נפגשתי עם ההורים לפני המכרז .כבר במפגש אמרתי להם שהמניפסט שלהם נראה לי נכון ושאפשר
לאמץ אותו אבל זו לא תכנית עבודה .הם אמרו שרוצים שאבחר מנהלת ברוח הזו .אמרתי שאני
מבקש שתיבחר מנהלת ברוח הזו ושאם יש להם הצעות שיציגו אותן .הם הציעו  2אנשים :אחד אני
מכיר היטב ,מאוד כריזמטי אבל הוא לא מתאים לשמש כמנהל בית-ספר בית יצחק .פגשתי
לבקשתם גם את המועמדת השנייה שלהם .היא שימשה כסגנית מנהלת בית-ספר ברשות במשך 12
שנה .היו כמה הזדמנויות בהן היא יכלה תיאורטית להיבחר כמנהלת ולא בחרו בה ,ומבחינתי זה
אומר דרשני .כאשר לי יש מועמד שאני סבור שהוא מועמד טוב ,או אם הייתי משתכנע שהמועמדים
שלהם טובים אני יודע להילחם על זה.
בוועדת הבחינה היו  2מפקחים ממשרד החינוך ,נציג הסתדרות המורים ,נציג ציבור וכו' .היועץ
המשפטי של משרד החינוך אישר את המכרז ומנכ"לית משרד החינוך אישרה את המינוי .המועמדת
שנבחרה ,הדר טימור ,עוסקת בשנים האחרונות בהדרכת מנהלים ומפקחים ,ובנוסף שימשה כרכזת
חינוך חברתית .נכון ,היא לא הייתה מנהלת בית-ספר בעבר אבל לדעתי יש לה את מיטב הכישורים
להביא לבית-הספר חדשנות ,ולצערי לא ניתנה לה אפילו דקת חסד.
יוני ארי:
הייתי יו"ר ועד ההורים של בית יצחק .ב 9-השנים האחרונות הייתי פעיל בוועד ההורים של בית-
הספר .בשלוש השנים האחרונות בית-הספר עבר שורה של משברים .ויויאן הייתה לפני שנת שבתון,
איריס באה לשנה בלבד ולא רעננה את בית-הספר .בתחילת השנה תכננו לבנות עם ויויאן חזון,
לרבות דברים שזקוקים לטיפול בנושא אלימות וחדשנות למידה .לצערנו ,ויויאן יצאה לחופשת
מחלה ובמקומה אורית שימשה כממלאת מקום במשך כשנה .נתנו לאורית את הגיבוי המלא .עד
סוף שנת הלימודים היא זכתה לגיבוי הורי רב למרות המשבר .אורית לא עברה שום הכשרה של
ניהול ובכל זאת החזיקה את צוות המורים בצורה מעוררת כבוד.
הייתה ציפייה שיבוא מנהיג חינוכי שייקח את בית-הספר למקום של שינוי חיובי .אני מעריך את כל
האנשים שמובילים את המאבק הזה ,הם אנשים ראויים .למען הגילוי הנאות ביקשתי לא להיות
חלק מהמאבק הזה .אבל חשוב לציין שהנושא באמת חשוב להם .רצינו שייבחר המנהל המצויין
ולכן עשינו תהליך של שולחנות עגולים .רצינו לעשות זאת יחד עם בית-הספר ומשרד החינוך
ולצערנו ,אמרו לנו שלא ניתן .כתוצאה של פעילות השולחנות העגולים הצגנו את המסמך שמשקף
את רוח הציפיות שלנו וחיפשנו אקטיבית מנהלים עם ניסיון .מה שקרה בסוף הוא השבר הגדול
והדילמה שעמדה בפני ההורים.
המועמדת שנבחרה הייתה מפקחת ומורה ,למען הגילוי הנאות נפגשתי איתה לא מעט ולא היה
חיבור לחזון שביקשנו להתוות .קיימנו אסיפה במסגרתה הצגנו את הדילמה ,כיצד עלינו לפעול:
האם לתת להדר את ההזדמנות ולתמוך בה או להגיד שאנו לא מקבלים את המינוי .הוחלט לצאת
למאבק .נעשתה פנייה לכל הורי בית יצחק 70% ,מה 600-שפנו אליהם השיבו ואמרו שהם תומכים
במאבק .ההרגשה שקיבלנו מהמנהלת שנבחרה היא שמה שהיה בעבר זה מה שיהיה .אנחנו יודעים
על  5מורים שעוזבים את ביה"ס .אני מציע להיכנס להידברות מהירה כדי למצוא פתרון כי בית
יצחק צריך לעבור פאזה.
רני אידן:
ההורים הלכו ממקום לגופו של עניין לגופו של אדם ,כולל שקרים ,כולל מה שאתה אומר על חמשת
המורים.
בתיה רגב:
יגיעו מורים אחרים .הם התקדמו ולכן עזבו.
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רני אידן:
אני מזמין אותם שוב לשיח .כל דבר שנאמר הופכים אותו ב 180-מעלות .ידעתם שאני לא אהיה
היום בהפגנה.
יוני ארי:
ההורים המוחים הם אנשים רציניים.
שאול מקורי:
מצויין שזה הופיע.
רני אידן:
אני פגשתי את מורי בית-הספר וחשתי את עוצמת הכאב של המורים על כך שאומרים שהם בינוניים,
כשלאחר מכן הם אמורים להתנהל מול ההורים והילדים .יתרה מזאת ,הייתי בהלם ומאוד מופתע
מעוצמת הגיבוי שהם נותנים למנהלת בית-הספר.
אלדד שלם:
המסר "או שזו לא תהיה המנהלת או שלא מדברים" הוא שיח מיליטנטי שאינו בסיס להידברות או
משא ומתן .צר לי שזו הרוח.
שאול מקורי:
למה לא נותנים לה צ'אנס לשנה?
שמעון לוי:
הצד המקצועי בחן את המנהלת ,גם משרד החינוך .כולם הסכימו .פעם אחת צריך להחליט
שההורים ישבתו ולהמשיך באומץ .אם הכל נעשה בצורה מסודרת זה לא פייר גם כלפי המנהלת.
היו צריכים להילחם לפני ולא אחרי.
שאול מקורי:
צריך לתת למנהלת הנבחרת צ'אנס.
רינת זונשיין:
אני מבקשת להתייחס לדבריו של שאול  -מה שנשמע בחוץ זה לא מה שנשמע כאן .אנחנו מוצאים
את עצמנו באותו מצב כמעט בכל הנושאים .צריך לזכור שאנחנו לא יכולים להגיב על כל דבר,
ומושקעת מחשבה רבה על אופן התגובות שלנו והניסוח שלהן ,וזו התמודדות מאוד קשה .השיווק
כלפי חוץ עלה כבר לפני כמה הנהלות ,המידע שמסתובב בחוץ ברובו ורוב הזמן ,הוא המידע הלא
מדויק .אנחנו כל הזמן צריכים להתמודד עם זה.
שרון דביר:
בצה"ל כבר הבינו את זה ולכן ,מאחורי כל אוגדונר יושב דובר צה"ל .כל פקודה שאני "מוריד"
מאחורה יושבים מדובר צה"ל וחושבים מה קורה ואיך מגיבים .פעם היו מגיבים רק אחרי  6שעות
והיום זה נעשה תוך כדי .צריכה להיות יחידה של דובר המועצה שיודעת איך מתמודדים בעולם של
און-ליין ,כי השיווק הוא חלק מהניהול .גם במקרה של רמות ים קולה של המועצה נשמע מאוחר
מידי .אנחנו במדיה אחרת ,וגם אם זה עולה כסף למועצה אין ברירה .צריך אדם שזו המומחיות
שלו .אפשר גם להחליט שלא מגיבים אבל זו צריכה להיות החלטה מושכלת ,ואם מגיבים צריך
לדעת איך מגיבים.
רינת זונשיין:
יש דברים שאתה יודע אותם ואנו נמנעים מלומר אותם כדי לא לפגוע באנשים.
שאול מקורי:
הדיון הזה הוא לאו דווקא לנושא החינוך.
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יוני ארי:
איזה סוג מנהלים רוצים לראות במערכת החינוך ,זו השאלה המהותית ,לא איך מגיבים.
בתיה רגב:
יש  2רשויות :משרד החינוך והרשות המקומית .משרד החינוך מאוד רוצה שהמנהלת הזו תצליח
ומשרד החינוך בדק את המנהלים שהתמודדו במכרז .משרד החינוך הוא הקובע האחרון ,הוא לא
יכניס אדם שלא מתאים למערכת .הם יעשו את כל המאמצים ויבדקו את הנתונים בכדי לבחור את
האדם המתאים.
שאול מקורי:
אנחנו השתכנענו.
בתיה רגב:
יתרה מזאת ,נאמר שיפתחו מכרז חדש והמועמדים לא יוכלו להתמודד בו ויביאו מועמדים נוספים
וגם הם לא ימצאו חן בעיניכם ,מה תעשו במקרה כזה? ההחלטה באשר למנהל בית הספר היא
החלטה של משרד החינוך.
רני אידן:
אני מקווה שהשיח ישתנה ונכין תכנית עבודה תוך שיתוף פעולה וששנת הלימודים תיפתח כסדרה.
אנחנו לא מתכוונים לקיים דיון לגופו של אדם שנבחר בצורה לגיטימית כנדרש ונעשה כל מה שדרוש
כדי שהיא תצליח .שכרתי את שירותיה של הילה בן פורת כבר בשנה שעברה .הילה הייתה המנהלת
המצליחה ביותר אצלנו ,מנהלת משגב ,וכעת הגדלנו לה את המשרה על מנת שהיא תסייע למנהלת
החדשה בתהליכי הארגון הראשונים ובצוותים עם המורים.
שאול מקורי:
תשקול את ההצעה של שרון.
רני אידן:
לפני  3-4חודשים שכרנו בחור ,עיתונאי לשעבר ,שינהל עבורנו את הפייסבוק ,הניוזלטר וכל המדיה
הדיגיטלית .אך לפעמים הדברים מורכבים יותר :אני יכול לשבת ולנתח מקצועית מדוע שני
המועמדים שהציב ועד ההורים לא מתאימים אבל אני לא יכול לעשות זאת כראש המועצה ,אני בעל
מעמד פורמאלי.
יוני ארי:
אם היית בוועדה והיית מציין את הסיבות היוצאות מן הכלל אולי זה היה מתנהל אחרת ,בעיקר
לאור העובדה שהדר טימור הייתה עובדת של מחוז מרכז וחברי הוועדה הכירו אותה באופן אישי.
רני אידן:
גם אם הייתי בוועדה ולא הייתי מקבל את עמדתם זה לא היה משנה .אלישיב אמר את הדברים
בצורה ברורה.
רני אידן:
 1.5רישוי זמין :המדינה עוברת להליך מקוון .רוב האדריכלים עוד לא בקיאים בהליך החדש .חלקם
עברו השתלמויות ,חלקם שולט בחומר יותר טוב ואחרים פחות טוב .יש כרגע  100בקשות שנמצאות
בתהליך 30 ,בקשות בתהליך של היתר .עד היום הוצאנו רק היתר אחד ,בנוסף לאחד שלפני שנה
הוציאו כניסיון .אנחנו אופטימיים מפני שאין ספק שזו השיטה .עם זאת ,אנו מנהלים גם  400תיקים
שהוגשו בהגשה ידנית כך שהעומס בוועדה הוא גדול .תגברנו את הוועדה בכוח אדם נוסף :קלטנו 2
בודקות ואדריכל נוסף לוועדה .כמו כן ,בקרוב נקלוט ארכיבאי .ההכשרה שלהם תיקח זמן ולכן
כולנו נדרשים כרגע למידה של סבלנות .כיתות לימוד מקבלות קדימות ואריק עם הצוות שלו פותר
את הבעיות גם באופן ידני במידה ואין ברירה .מנהל מקרקעי ישראל היו אמורים להגיב תוך
שבועיים ,ובעקבות דרישה שלהם הגדילו את זה ל 90-יום .היועץ המשפטי לממשלה אמר שאם
ממ"י לא הגיב אתה לא רשאי להוציא היתר.
רני נותן סקירה על המתרחש ברשויות אחרות כחלק מתהליך המעבר לרישוי זמין.
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חיזקי סיבק:
האם יש בעיה של כוח אדם?
רני אידן:
ציינתי שעשינו גיוס של כוח אדם .הבעיה היא שנכנסו לתהליך חדש שגם המדינה לא הציגה פתרונות
לבעיות הקיימות בו.
שאול מקורי:
אולי נעשה ידנית כדי לא לעקב?
רני אידן:
כשמדובר במקרים דחופים כמו כיתות לבתי-הספר ,אריק בתיאום איתי ועם היועץ ממנהל התכנון,
עושים זאת.
שאול מקורי:
היו בנות מנוסות וותיקות שידעו את העבודה .החדשות לא עם אותו ניסיון.
בתיה רגב:
תמיד החדשים עם פחות ניסיון.
שאול מקורי:
אני חושב שצריך לתגבר את כוח האדם.
רינת זונשיין:
הגדלנו משמעותית את כוח האדם כרגע.
 .2אישור פרוטוקול הנהלה מס' 24
רינת זונשיין:
האם יש הערות לפרוטוקול מספר ?24
חזקי סיבק :
יש לי הערות .נוצרו משפטים חסרי פשר .אני אעביר את ההערות לטליה במייל.
רינת זונשיין:
האם מלבד חיזקי ורעיה יש הערות נוספות?
אם כך הפרוטוקול יאושר .אבקש מחיזקי ורעיה להעביר את התיקונים.
 .3עדכון תקציב המועצה לשנת 2016
מנשה דוד מציג את הנושא באמצעות מצגת .תקציב המועצה המקורי  342מיליון  ₪והעדכון הוא
שינוי של  6מיליון  ₪תוספת לתקציב .מנשה מציג את השינויים באמצעות טבלאות.
שאול מקורי:
באשר לאגרת הביוב ,רוב יישובי המועצה מחוייבים בצריכה בפועל?
מנשה דוד:
כל הישובים מלבד שניים שגם איתם ננסה לקדם את זה .חברת מ.ג.ע.ר עושה את זה עבורנו.
מנשה דוד מציג את חלוקת ההכנסות והתפלגות ההכנסות לפי שנים.
רני אידן:
זה הולך לפי מצב סוציו אקונומי ,הכנסות הרשות ,לפי מרחק הרשות מהמרכז (ת"א) .בודקים כמה
הכנסות נורמטיביות יש .יש לנו עודף הכנסות על מה שאנחנו צריכים .אבל המדינה החליטה שמי
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שהיה לו מענק איזון לא מקצצים בבת אחת ולכן הקיזוז נמשך כבר  6שנים .תוך כדי התהליך המצב
הסוציו אקונומי עלה מ 7-ל.8-
מנשה דוד מציג את התפלגות התשלומים.
חיזקי סיבק:
בנושא הארנונה לקראת השנה הבאה :כשעלה צו הארנונה לאישור המליאה ,עלה נושא של ועד
מקומי שלא רוצה להעלות את חלקו בארנונה .צריך לתת הסבר לוועדים שהעלאה מבחינתם
אפשרית ,הרציונל של הוועד שונה מזה של המועצה .צריך לתת לוועדים לשקול את זה ובמועד סביר.
רני אידן:
אני מבקר הרבה ביישובים ,כולל ישובים עם הכנסות גבוהות .אין ישוב אחד ,כולל הישוב שלך ,שלא
מתלונן על זה שאין לו מספיק הכנסות .אז להציג את זה בצורה הפוכה זה בעייתי .אבל אפשר
להתאמן על הישוב שלך ,שיגיש בקשה מסודרת ונבחן את זה עם היועץ המשפטי שלנו .אני מאמין
שככל שתהיו עקשנים ואינטנסיביים נצליח.
חזקי סיבק:
היועמ"ש הסביר שפספסנו השנה .אני מבין את הצורך בכסף .אני חושב שזו חייבת להיות אופציה
עבור הישוב .רוב הישובים לא יודעים שהם יכולים לעשות את זה.
מנשה דוד:
הארנונה של הוועדים מורכבת מארנונת המועצה .יש מחלוקת כמה ניתן לגבות מהוועד המקומי.
אצלנו כל הישובים נמצאים מעל  .30%יש פתח שיכול לפגוע בישובים ואני מציע לא להיכנס לזה.
רני אידן:
נשקול חודשיים כדי שלא נענה באיחור ואם חזקי ירצה הוא יעלה את הנושא.
החלטה:
ההנהלה מאשרת עדכון תקציב המועצה לשנת  .2016הנושא יובא לאישור המליאה.
 .4עדכון תת"ל :43
אריק מלכה – אני עובד יחד עם  3יועצי תנועה ויועץ אקוסטיקה .המטרה ל"תקוף" את הפרויקט
בצורה הכי נכונה ,מקצועית ומהירה .יש יועץ במרכז ,יש את נועם ליבנה שמלווה גם כמה ישובים,
ויש יועץ שלישי שהכי רלוונטי לגוש הדתי שכרגע הוא לא חלק מתת"ל  .43אנו חושבים שיש חשיבות
גדולה להמשכיות התכנית הקיימת עד כביש  .9בהתנגדות שלנו ,שתהיה נחרצת ,אנו נחייב אותם
לתת מענה לנושא .יש קשר לגוש הדתי ולאזור התעשייה שלנו ולפתור את בעיית האכלוס שלו
שעומדת על  .95%בחמישי האחרון נפגשנו בפגישה מקדימה עם נתיבי ישראל ומשרד התחבורה
כצורך להעלות את ההתנגדויות שלנו .טופז ,המפקחת על התחבורה במחוז מרכז ,רשמה את
הדברים  .פגישה נוספת תתקיים בשבוע הבא עם הצוות המתכנן .כבר היום היו החלפות הודעות
דוא"ל שביקשו את תכנית האב של המועצה וכמובן עוד מידע שהיה חסר.
אריק מציג את המצגת שהציגו בנתיבי ישראל לתת"ל כולל הסברים על המפות.
עוקף בית ליד (צומת השרון) ,צומת רופין – צריך לתת מענה על ידי הקמת עוקף רופין .בבדיקה שלנו
הגענו למסקנה שיש צפי לצורך בשני נתיבים.
חיזקי סיבק:
איך מתבצע הטיפול בקשר שבין מזרח ומערב? גם בהרחבה ליד אביחיל וגם בתת"ל  31כשנוצר מצב
שמנתק את היישובים אחד מהשני.
שאול מקורי:
יש חיבור בין הצד המזרחי למערבי.
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אריק מלכה:
לא נוכל להתייחס לתכנית רעיונות בלי מעמד סטטוטורי .לשאלתך חזקי ,זה מופיע בתכנית האב.
עד כה נאמר שזה ייבחן ,אבל במקביל מבקשים מהמועצה שנקדם את זה סטטוטורית ולכן אנו
עובדים בשיא הכוח .ניסינו לבדוק את ההליך ואין פתרון תנועתי אחר .יש אזורים שיוצרים התניות
כמו אזור עתיקות ובית עלמין.
חיזקי סיבק:
מה באשר לאקוסטיקה?
אריק מלכה:
יש יועץ שיבחן את הצרכים בהקשר זה.
אנחנו מעוניינים בדרך מעבר .מדובר בצורך יומיומי להגעה למוסדות החינוך וביקשנו להכשיר את
הדרך סטטוטורית ולא כדרך חקלאית .הצבנו את זה כבקשה .לשאלתך יוסי ,אין שם פנייה שמאלה.
רני אידן:
לשאלתך יוסי (בליך) ,יתייחסו לצומת הזו בהמשך ,בתת"ל  .9כרגע זה מחוץ לתת"ל ,שנגמר חצי
קילומטר דרומה יותר.
אריק מלכה:
 11.8זה התאריך האחרון .ביקשנו בקשה להארכת מועד ,טרם קיבלנו תשובה בנושא.
בתיה רגב:
יש סיכוי שהם יעשו עוקף רופין?
אריק מלכה:
הכביש צריך להיות בבעלות המועצה.
אלדד שלם:
אם המחלף יאושר ,ניתן לכאורה לוותר על החיבור לעוגן וכפר מונש ואז התקציב הזה ,ברמה
העקרונית ,יוכל לממן את עוקף רופין.
חזקי סיבק:
יש עוד אופציות חלופיות למחלף העצום בצומת העוגן? למשל שיקוע של חלק מהכביש?
אריק מלכה:
לא שאני מכיר.
רני אידן:
הנושא נבדק בתהליך המקדים וקיבלנו תשובה שלילית בגלל בעיות ניקוז בנחל אלכסנדר.
 .5תב"רים (מצ"ב טבלה):
יוני ארי:
איך שיפוצי הקיץ מחולקים בין בתי-הספר וכיצד מחולקים מתקני הספורט?
רני אידן:
נעביר לכם .באופן עקרוני ,אנחנו מקצים תקציב ראשוני המיועד לטיפול בבעיות בטיחות .היום נוסף
גם נושא עניין הקרינה במתח נמוך ובקרינה לא מייננת של סלולאריים ומחשבים נוספים .זה הולך
ונהיה מסובך עד כדי כך שרק הבדיקות עלו מאות אלפי שקלים ועוד מאות אלפי שקלים הוקצו
לטובת התיקון שמוגדר כחובה .רק עם הסעיפים הללו אנו מגיעים קרוב לתקציב.
מעבר לכך ,כאשר יש ביכולתנו להקציב קצת יותר תקציב ,והשנה יש בגלל אזור התעשייה ,אנו
מקציבים לבתי-הספר בבדיקת סדר העדיפויות של שיפוצים יסודיים -שיפוץ גגות או בניינים ישנים.
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כך בין היתר ,עושים בניין גדול בבית-ספר בכפר ויתקין .משפצים גם בשני מבנים בבית יצחק
ובמשגב .ברמות ים ,אנו מטפלים בחיפוי של מבנה ו'.
אנחנו כמובן מטפלים במתקני הספורט לפי בדיקות בטיחות שנעשות יחד עם מומחה שבודק את
הנושא ומבצעים שדרוגים ותוספות אחרות שאנו מוצאים כחשובים .אנו בהליך של הקמת אגפים
חדשים :בקדם ובבית-ספר מעיין שחר שיוקמו בו  3אגפים חדשים .בנוסף ,נצטרך לבנות אגף חדש
בבית-ספר יובלים ובהמשך גם בבית-ספר בית יצחק ואביחיל .השנה משדרגים בבית יצחק.
החלטה:
התב"רים שהוגשו מאושרים ויובאו לאישור המליאה.

רינת זונשיין__________
מנכ"ל המועצה

רני אידן ____________
ראש המועצה

החלטות –

נושא
אישור פרוטוקול הנהלה מס' 24
עדכון תקציב המועצה לשנת 2016
תב"רים:
תב"ר  – 842סימון כבישים והתקני בטיחות – 2016
במימון משרד התחבורה וקרנות הרשות
תב"ר  – 789שילוט ומיספור תחנות הסעה בישובים –
מקרנות הרשות
תב"ר  – 824שיקום בית העם בויתקין – תרומה של5
מיליון  800 + ₪אלף  ₪ויתקין (אגודה)  +מקרנות
הרשות.
תב"ר  – 822שיפוצי קיץ  – 2016השתתפות משרד החינוך
 +קרנות הרשות.
תב"ר  – 677מגרש משולב בית ספר יבולים – התקבל
מטוטו ולכן הופחת מקרן פיתוח.
תב"ר  – 681מתקני ספורט – מקרנות הרשות.
תב"ר  – 843הנגשת כתה לליקויי שמיעה בבית ספר מעין
שחר – במימון משרד החינוך.
תב"ר  – 844הנגשת  6כיתות לליקויי שמיעה בית ספר
רמות ים – במימון משרד החינוך.

החלטה
טרם אושר .יועברו הערות על ידי רעיה קידר
וחזקי סיבק.
ההנהלה מאשרת עדכון תקציב המועצה לשנת
 .2016הנושא יובא לאישור המליאה.
מאושר

המועצה האזורית עמק חפר

ליד מדרשת רופיו מיקוד  40250טל 09-8981666 .פקס09- 8989292.

