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שוחחתי עם כמה מכם והבעתם ש ,ברצוני לעדכן, 3נתחיל את ישיבת הנהלה מס' טרם   עו"ד עמית בן צבי:

 לא מעט נושאים  עלוש ,זה נובע מכךשעולים על סדר היום. הנושאים  אורך וכמותתחושותיכם לגבי את 

 איזון בהמשך. . אנחנו נגיע ללאשר ולאשרר כמועצה נבחרת היינו חייביםשאותם 

 

 דיווחי ראשת המועצה. .1

יש לכם נושאים שאתם ו במידה. ושאים שנמצאים על סדר היוםנ ברצוני לעדכן בדבר ד"ר גלית שאול:

 חשוב לי לשמוע.מעוניינים להעלותם, 

כמה אתם אינני יודעת עד ראשות הניקוז.  על התמודדות לא פשוטהתקיימה לפני שבוע וחצי ה -רשות הניקוז .א

רשויות. רשות  32חברות  זור השרון, שבוובא בעמק חפר הינה גוף מאוד משמעותי שות הניקוזמודעים, אך ר

כיהן בתפקיד נחום איצקוביץ.  ,פני כןול עמק חפר. רני היה יו"ר רשות הניקוזבהנהגת ה תמיד יתהניקוז הי

 "זה הזמן להעביר את הניהול למועצה אחרת".: חלק מהרשויות החברות סברו שעם חילופי השלטון בעמק

כמו כן, באום . תפים הצלחנו להביא אותם לתמוך בנובכוחות משואך  ,תחילה, עיריית נתניה הובילה הליך זה

ראש  .לוותרהסכימו על כן ו להההנתפקידי ב ובסוף יהיאך הם  ,הניהולאת לעצמם רצו להעביר אל פאחם 

 .וביקש להתמודד לתפקידכי הינו ראוי  ,שנים בתפקיד וחשב 27נמצא  ,מועצה אזורית מנשה, אילן שדה

 על הובלת הרשות. חשבתי שאי אפשר לוותרלאור החשיבות האסטרטגית, 

שהתוצאה  גילו, גם אחרי שנספרו הקולות. 17-15 מאוד צמודה, יתהיהתוצאה הוחשאית  התייההצבעה ה

היה פה המעטפה, רצו לפסול את כל הבחירות.  את פסולפתק אחד נדבק ובמקום ללטובתי.  16-17 בעצם היא

 הגענו  ".ן שדהלמה לפסול, חבל, בואו נשאל את איל היו"ר הקודם, אמר: ", רני אידן, לשמחתיאתגר גדול. 

קולות,  16קולות ובין אם  15בין אם יצאו אילן השיב: " "מה אתה אומר?"רני שאל את אילן שדה,  ,למליאה

  ".בכל מקרה גלית ניצחה

שפעם אחראי על רשויות הניקוז, ומאוד שמח , הד החקלאותשרסמנכ"ל מבערב התקשר אלי ביום חמישי 

 עמק חפר. זה נשאר בתחום אחריות תחוםוש ,רשויות ניקוז בארץ 11 מתוך ,אישה בתפקיד עומדתראשונה 

אוד משמעותית על חיינו ובכך ך השלכה מהרשויות. יש לכ 32מכל הכי גדול צריך להבין שאנו אגן ההתהוות 

 זה הישג מאוד משמעותי.  .זה נשאר במועצה תחוםש

הצגנו את הלחץ נפגשנו לפני הסיכום של ותמ"ל ואנו  .בעבודה מול רשויות נוספות לציין מספר הישגיםברצוני  .ב

גשנו בקשה ה .להשיג הישגים לפני הבחירות שרוציםהיא תחושה שלנו ותמ"ל חבצלת. ההכבד המופעל בנושא 

 שבועות לפחות. 3 -. בית המשפט דחה את הדיון בחבצלת. לשמחתי הרבה, הצלחנוהדיון בותמ"ל לדחות את 

  ניכר שזה לא יהיה לפני הבחירות. ,סביבנוכל המגעים ע"ב  ,אני יכולה לעדכן בשלב הזה

חייבים הדבר הזה לא ימשיך אנחנו רוצים שאנחנו שאם  ,לנולא יודעים מה יקרה ביום שאחרי. די ברור  אנחנו

אים אלו נוש ,שטחים פתוחיםנושא ו בניה במרחב הכפרי. אלוערכת עם מי שיכול להיות במקומות לייצר מ

 נדל"ן שלום הייתי בכנס היו בכנס הנהגות המושבים נכחתי ,בשבוע שעבר שנמצאים על סדר היום כל הזמן.

אי אפשר : "היוםמרה א ,בית שמש ראשת מועצתעליזה בלוך,  ים.אלו נושאים שכל הזמן עולגלובס.  עיתון

 .אוהבת את גלית אך לא מסכימה איתה"אני מאוד  וקתי מבלי לקחת מהמועצות האזוריות.לעשות צדק חל

ועדות גאוגרפיות שבהם יהיו  2יש לנו כרגע  אותו מוביל משרד הפנים., על אתגר סופר משמעותימדובר 

  שגיא בן יואב.ו מנשה דוד ,חיזקיעו"ד נוכחים: 

 שבוע שעבר התקיימה העם. לאויביהפכו את המועצות האזוריות   ,בכלל נוספים וגופיםהקשת המזרחית 

שיש . ישנן מועצות גרפיותגאוועדות  2 יש לנו סביב הנושא הזה. של ראשי המועצות האזוריות ישיבת חירום
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ה יהתעשיאזורי  משבוע הבא , כיןהודיעו להפשוט מועצות אזוריות ש נןיש .גאוגרפיות ועדות 14 ןלה

ובשנה עיר הגדולה השכנה מהרווחים יוקצו ל 60% שנה הבאה. לא נמצאים בידיים שלהם ,המשותפים שלהם

   הסכמים של חלוקה בינם לבין הרשויות השכנות.אפילו אם יש  .מהרווחים 100% ,לאחר מכן

באזור ₪ מיליון  30ועצות השקיעו חלטות, למה וכמה. גם אם מבהכלל חוסר שקיפות בתחושה של ישנה 

זה לא עניין , ןיתה שלהיהיזמות ה זה לא רלוונטי אם השקעתם". ,בעיה שלכם"להם:  משותף אמרותעשיה 

כמה החלטות של המועצות האזוריות כגון התבטאה ב וה מאוד קשה. התחושה הזישנה תחוש אף אחד.

 קיים. הרעיון הוא להיום בצורה של אשכולות. משרד הפנים עובד לטה לצאת מאשכולות משרד הפניםההח

 .אבל גם לנו יש שיתופי פעולה אזוריים שייכים לשום אשכול ם. אנחנו לאשיתופי פעולה אזוריי

, לא ועדות הגאוגרפיותוב וחלטשכל מה שי ,החלטה ע"י משרד הפנים התקבלההבחירות זה עבד, לקראת 

לפחות כרגע זה מרגיע את אבל  ,יכולה לומר שזה מספק אני לא. עד אחרי הבחירותיתממש/ תתקבל החלטה, 

 .השטח עד היום שאחרי

 מפלגת העבודה וכו'.  בוגי, כחלון, , ביניהם:ניםועים לעמק מכל הכיומגיכרגע  סיבק:קי עו"ד חיז

 את המרחב הכפרי, עם כל הכבוד.השאלה מי יזכור  ד"ר גלית שאול:

 מהמועצה, גם אותם צריך להעיר.תושביי  כנסתברי עתידים להיות ח אראלי, העוגן: נטע

 , סמנכ"לית השלטון המקומי. גן יאשיהמלנדה -רות וסרמןלמשל,  :שאול גליתד"ר 

 ?לנו ומים גאוגרפים ישאיזה אי :, כפר ויתקיןשרון דביר

והשנייה מנשה מועצה אזורית זמר ומועצה מקומית  ביחד עםועדות. אחת,  2 לנו יש כרגע ד"ר גלית שאול:

 אליכין.מועצה מקומית חדרה ועם עיריית  היא ביחד

 זור התעשייה?בנושא א שרון דביר, כפר ויתקין:

הולכים לעבוד עם  אנחנו ,ה יריעת הפתיחה. הערבתקיימ. הכנית המתאר הכוללניתת נושא יצאנו לדרך עם .ג

 ישובית שלהם.יהתב"ע הועוברים על  שושנת העמקים

יתה לפני יבישיבה שהמה ששמעתי מראשי רשויות . מהוא בעיני מאוד חשוב כל נושא החשיבה התכנונית

זה ולהפוך ה היתעשיהלקחת את אזור  לאף אחד לא היה אכפת. תה תב"ע שדיברה על אזור תעשיהיהישבוע, 

התחילו בצעדים או שזה קבוע, תוכנן העובדה  זה לא עמד בדרכו של מישהונניח.  ,לשכונה בנתיבות אותו

מה אנחנו מתכננים לעשות או באיזה דרך אנחנו , הולכים חשוב שאנחנו נדע לאן אנחנו .הקימומעשיים ל

 רוצים לפעול.

אהוד יוסמן, שהוא חלק ממשרד שים במשרד האוצר שכן שותפים שלנו. אך יש אנ ,הותמ"ל אולי דורסני

צרים איך מייחשיבה שימור ומרחב כפרי, פרו החשיבה שלו היא שותף שלנו בתוכנית הכוללנית.  ,האוצר

 .במציאות הזו קצת יותר "שפיות"

ברמה  המרחב הכפריחשיבות שהוא רואה את  ,אומר בצורה מאוד מפורשת אהוד יוסמן :סיבק חיזקיעו"ד 

 הלאומית. 

 אנחנו לא היחידים שעושים את זה. ,זה נכון ד"ר גלית שאול:

לצערי איננה בהסכמות, אלא התקדמות שיש התקדמות מבחינת העבודה שלנו מול רמ"י.  -הרחבת בת חפר .ד

אני חושבת שהבשורה יש הסכמות שקשורות בעבודה מול משרד השיכון.  ,מהצד השני בחילופי מסמכים וכו'.

וכולם זכאים למחיר בשיתוף פעולה ביחד עם בת חפר הוחלט הנושא ש ,העובדה תושבי העמק היאלהעיקרית 

אמירה  נהאבל כן יש ,יחסית קטנים מספרים אלו אלא כל תושבי העמק. ,לא רק תושבי בת חפר. למשתכן

מההרחבה של בת , ראויים וכחלק בלתי נפרד מיועדיםכאת כל אנשי העמק והיא שרואים  זההחזקה בהקשר 

 חפר.
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האולם היה מלא.  .עין החורש אולםב מחיר למשתכןב למתענייניםמפגש התנעה ראשון בשבוע שעבר היה 

אנחנו  הרבה מאוד מתעניינים. היוומשמעותו.  ד השיכון להסביר על המחיר למשתכןממשר נציגים הגיעו

 המאוד משמעותיים אחד היעדים ,זכאים של משרד השיכון. מבחינתנו 400 -כ עשינו בדיקה וראינו שיש בעמק

פתור את במטרה ל, יהיו חלק מההרחבה הזאת חפר הוא שכמה שיותר מתושבי העמק בנוגע להרחבת בת

צפים שאנו מוליהנות מההרחבה  כאןהעמק לחזור לבני ה שיותר ממלאפשר לכו מצוקת הדיור של הדור הבא

 איכות החיים ביישוב. ורק תשפר את נתתהיה מצוישאמינים ומ

מידי יום זו ועדה שיש ממנה הרבה ציפיות. . בדיועדה לבחינת השלטון הדו רוהולראשונה שבוע שעבר נפגשה  .ה

שהוועדה  אם אנו רוציםאנחנו די מעכבים את הסוגיות  .זההבנושא על סוגיות שקשורות  נשאליםאנחנו 

פחות מוגבלת ע"י ו לנושא כזה או אחר פחות נקודתיתמאפשרת חשיבה מרחבית וכללת התעשה עבודה מת

שהוא זה ולייצר משהו הלהוביל שינוי בהקשר , צריך לקחת את זה בחשבון. זה יהיה לא פשוט החלטות בפועל.

והיישובים  ימתהקטנים מתנהלים בצורה מסוהיישובים האינטרסים של כולם לא זהים. צריך לומר, אחר. 

לקחתי על  "אני מאמין שלי"בקבוצה יש את האינטרסים שלה.  כלל הגדולים מתנהלים בצורה אחרת וכו'.

ם שכנראה ימסוימכשקמים בבוקר עם "טובת עמק חפר" אז יש דברים טובת עמק חפר.  מהי עצמי לראות

 זה אינטרס של כל המועצה. כמו גם, המועצהלשפר את נושא השירותים שניתנים ע"י עשות. הייצטרכו ל

צריך לקחת בחשבון ם של שירותים. איך יישובים עומדים בסל מסוי וחשיבה שיפור השירות המוניציפאלי

מי שיש לו לאנשים שנמצאים במגעים עמכם. מסר שיועבר לכן, מאוד חשוב ה בנושאים אלו.תדון שהוועדה 

 לכאן או לכאן. –לדבר בפני הוועדה מה להגיד ורוצה לטעון כדאי שיבוא 

"אנחנו לא  :או להיפך" , אנחנו עושים זאת הכי טוב"אנחנו רוצים לשמור על העצמאות שלנו :ניתן לומר

 .ביישובים שלכם את המסרשתעבירו  הטווח הוא מאוד רחב. חשוב .הקיים"מסוגלים לעמוד במצב 

 ?הוועדהמי הם חברי  :, חניאלפליישר קרוב לדיסעו"ד ג

 :םהחברים הינעו"ד חיזקי סיבק: 

 יו"ר הוועדה: עוה"ד עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה. .1

 מרכזת הוועדה: הגב' נחמה כהן, מנהלת מחלקת יישובי העמק. .2

 חברי הוועדה: .3

  לשעבר ראש מועצה אזורית משגב  -רון שני 

 עולש -פרופ' רון חריס 

  אלישיב -גלית שליט 

  אביחיל -יעל בירן 

  המעפיל -איילת וולובסקי 

  בית הלוי -ענת פרדו 

  בת חפר -משה אוזן 

  בית יצחק -גדעון רוסמן 

 סגן ומ"מ ראשת המועצה -עו"ד חיזקי סיבק 

 גזבר המועצה -מנשה דוד 

 

 להפנות את הפניות? יש למי  כפר הרא"ה:הילה עיני, 
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 אנחנו נוציא הודעה מסודרת. ,לגבי הפניותעו"ד חיזקי סיבק: 

 מנציגי המליאה רק חיזקי ישנו?עו"ד גלדיס פליישר קרוב, חניאל: 

 שבוע. כהתכנסנו למפגש ראשון שהוא מפגש התנעה לפני . כן :בן צבי עמיתעו"ד 

מלווים אותנו  .בתהליכים מעין אלו מתמחותחברות ש. חיפשנו " שמהדרךאנשי ,שגב, מייעוץ מ תחבר שכרהנ

, המוניציפלית מתחום הכלכלה המוניציפליים והשני, -תחום התהליכים הקהילתייםמ: האחד, אנשיםשני 

המליאה אך יום,  120ועדה ואמנם הקצבנו ל ,לגזור את המשמעויות הכלכליות. מבחינת המליאהבמטרה 

, הוועדה מליאהגם בפורום ה כפי שגלית אמרה, מאוד חשוב להעביר את המסר לתושבים. שוטףתעודכן באופן 

 ולהציג את דעתו בפני הוועדה.שיוכל לבוא ולטעון  ,עד אחרון התושבים - שיתוף הציבור הוא רחבמייל. וב

 ח קבלת ההחלטות?מה טוו :, בחןיואב בר סלע

יעבור לאישור ראשת  ולאחר מכן הנושאהוועדה תגיש את המלצותיה יום  120תוך  עו"ד עמית בן צבי:

 המועצה, מטבחון וכן הלאה.

 ?וניתן להשפיע לדיון יםפתוח הנושאיםכמה עד  ,כשאמרתי טווח התכוונתי :בר סלע, בחן יואב

שלא ניתן להכריע בהם. גלית מגדירה  ישנם נושאים סטטוטוריים אך ,ל פתוחוכלל, הכ עו"ד עמית בן צבי:

נושאים שהם  נםיש מסדירים את חלוקת האחריות.וזה בין המועצה לבין היישובים ובו זאת כ"חוזה", ח

 .אציל לישוביםשאותם לא ניתן לה , חינוך וכדומהכמו רווחה ,םיסטטוטורי

 צו האצלת סמכויות. ד"ר גלית שאול:

היא לא טאבו. בהחלט יכול  ,"שיש צו אחד לכולם"הכול על השולחן. האמירה  מעבר לזה עו"ד עמית בן צבי:

 כל אחד יתאים משהו אחר.לשלהיות 

וכל יישוב יחליט מה ביכולתו  תבניות 20 יהיה מצב שיהיולא  כל עוד ניתן לתכלל את זה. ד"ר גלית שאול:

 לעשות.

יגידו אנחנו לוקחים הוועדים עולה בכל פעם. ברגע שנושא זה ו ועדי הישובים 41 -סיימנו עכשיו סיור מפגשים ב

אני רוצה יתחיל כאוס, זה די ברור.  מהתקציב 5%וכנגד זה לוקחים  את העסקת מדריכי הנוערעל עצמנו 

עומד לרשותנו  זה לא ילך בקלות.מכיוון שלמהלך זה יהיו הרבה פנים,  שאנשים יהיו שותפים למהלך הזה,

את התקציבים זמן לפתור נושאים אלו. לא יקרה מצב שהמועצה תיקח על עצמה את התפקידים ותשאיר 

לוקחים ברגע ש אבל זה לא יקרה. ,תחסוך בזה ותעשה שירות יותר טובאולי היא ם. אותו דבר, זה ברור לכול

 לכך לא כולם מסכימים. -מוותרים על חלופה אחרתחלופה אחת, 

 רק מזכירי ישובים? ועדים המקומיים אוויש חברים ב גלדיס פליישר קרוב, חניאל:עו"ד 

  ועד אגודה ובוועד מוניציפאלי.וחברה ב בירן יעלעו"ד חיזקי סיבק: 

 נבחרי ציבור בכל הוועדה?שני יש רק  :פליישר קרוב, חניאל גלדיסעו"ד 

 מבחינת לגווןניסינו אנחנו  וייצגו את האינטרסים שלהם. יביעו את דעתםהוועדים עצמם  ד"ר גלית שאול:

 שאין נציג אגודה. היא יתה במפגש הקודם י. אחת ההערות שההיישובים

 מדובר על אגודה חקלאית. עו"ד עמית בן צבי:

 : פניתם לעופר כהן והוא הסכים?ד"ר גלית שאול

 כן. עו"ד עמית בן צבי:

 ה חדשה. כמו כן, אנשיםאחרות ואמירדעות רצינו להביא מצטרף לוועדה.  עופר כהןגם   ד"ר גלית שאול:

 את הדברים. כדי לנסות לבחון  ,מזוהים עם צד כזה או אחר שפחות

 מנו באופן אקטיבי? זועדים יוהו יואב בר סלע, בחן:

  לצו האצלת הסמכויות. עדים לקבל את התייחסותםותהיה פניה לכל הו עו"ד חיזקי סיבק:
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 וחלק לא.  יכול להיות שחלק ירצו גלית שאול:ד"ר 

 ןביקשנו שכל ועד ידו. מעבירים אותו לכל הוועדיםנו מכינים מסמך עם רצף של שאלות וחאנ :דוד מנשה

 .את הממצאיםננתח אנו את התייחסותו ובהתאם לכך, לנו  בנושא ויעביר

 שנוכל להתייחס?ע"מ , סמךאנו נוכל לקבל גם את אותו מ עו"ד שמיל פלג, הדר עם:

 בהחלט.  עו"ד עמית בן צבי:

 אלו מעגלים שונים של שיתוף ציבור.  עו"ד חיזקי סיבק:

בצורה  קיימו את המפגשב היישובים ור .במרבית הישובים עם ועדי היישוביםמצוינים התקיימו מפגשים  .ו

בחשבון גם את הצרכים של  שלוקחתמובנית  הצגהתוך המון שיח. הוועדים קיימו מאוד יפה, מכבדת, בונה, 

 את המועצה.בעיניה גם רואה אך במקביל  ,היישוב

 מהסיורים שנעשו.התרשמתי מאוד אני חייבת להודות ש

 ו באופןנלכן, קיימ. ולא רק פעם בקדנציה באופן שוטףלהגיע ליישובים  המטרה שלנו, במועצה החדשה, היא

ור בין כל בלע וסיימנו חודשים 3 -עברו כ  כולם. ולדבר עם תע"מ שנוכל לראו ,מהיר את המפגש הראשון

 היישובים.

 ולהכיר במטרה שתוכלו לקחת חלק ,ים בסבב חדש. אני רוצה לתאר לכם מה הולך להיותאנחנו מתחיל ,מכאן

עד המקומי וגם עם ועם הו ביישובים מפגש קייםל ,הקרוב , החל מחודש מאיניםאנחנו מתכנ את הנעשה.

במטרה  ,מראש שתוכננולשאול שאלות ויוכלו להעיר הערות ו ע"מ להיות חלק יוזמנותושבים התושבים. 

ח. ביישוב יבצעו עבודת הכנה בהתאם לשי שהישיבה תהיה מובנית. כאשר נערכים מראש עם שאלות זה תורם

, אם עוסקים בפן תקציבי ,. לדוגמארגע שהדברים יאמרו מראש נוכל לדעת איזה גורמים חיצוניים להזמיןוב

אך חשוב  ,וכלו להגיעאני כבר אומרת מראש, לא וודאי שכל אנשי המטה י נוכל להזמין את גזבר המועצה.

 מראש לגבי זימון אנשי המטה.להיערך 

בקדנציה נגיע  ,משמע במהלך השנה. ישוביםה 41כל במטרה לקיים ביקור ב יתקיימו אחת לשבועהפגישות 

ון שאחת לשנה זה הציבור. זה נכ מעבודתנו עם חלק בלתי נפרד הינוהשיח  לכל יישוב.פעמים  ארבעלפחות 

 יישובים. 41שיש לקחת בחשבון  ישאך  ,מעט בשביל יישוב

 יישובים 2-3 -בפגישות שערכתם עכשיו הייתם באם יוקצב לוח זמנים.  ,כל כך מעטזה לא  גדעון ברי, חופית:

 .ביום

 ערב אחד.בסבב החדש זה יתבצע ב ד"ר גלית שאול:

מתוך השנה. לוקח  חודשים 3 ז כבר עברוא ,תוך פרק זמן סביר תשובותברגע שתהיינה  גדעון ברי, חופית:

  זמן לתיאום.

 על סדר היום. נושא הנמצא זה משימה.  לי ספק שזוהיאין  ד"ר גלית שאול:

ולכן אני חושב שהבחירה של  יעלו נקודות כואבות כאלו ואחרות חלק מהיישובים :פלג, הדר עם שמילעו"ד 

 בעיה.  אני יודע שזה מציף – צריכה להיות בידי הישוב ,היוםערב או בשעות שעות הקיום המפגשים ב

למתנדבים אני חושבת ש א רואה בעיה.לאני  ,באור יום יבקש לעשות סיור יישובאם  ד"ר גלית שאול:

 לפעול בנושא.נוכל  ,ושאם תהיה בקשה כזאני מניחה  .בשעות היום תושבים יהיה קשה לעשות את זהול

האנשים שחושבים שלא כל התורה נמצאת בידיים שלי אני מ .בדיאלוג עם היישובים חשיבות רבהאנו רואים 

או לראות תמיד מהי טובת עמק חפר  אני לקחתי על עצמיואני לא חושבת שהיא נמצאת בידי הסביבה שלי. 

 לפחות מה אני רואה כטובת עמק חפר. 

 : שקרה בימים האחרונים מקרהל מעשיתמא אני רוצה לתת דוג
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כביש שנוסעים  לעין החורש. איחוד/ מאוחד לכביש בין גבעת חיים ביחס תושבים מספרשל  ותאלי פניהוגשו 

ם המתגוררים ילדיהכל ו האזורי מעין שחר שמגיעים לבית הספר ,שכניםההישובים  תארבעבו בעיקר ילדים מ

בדר"כ מאוחד וגבעת חיים איחוד. גבעת חיים  חיבת ציון, ,גיעים מחגלה, חרב לאתמ. הילדים 581כביש על 

כביש מאוד זהו עין החורש. לבכביש בין גבעת חיים מאוחד  דרך גבעת חיים מאוחד ונכנסים חותכיםהם 

וחצי  . אישה עלתה עם הרכב על מעקה הבטיחות"כמעט תאונות"ראיתי בפעמיים שהייתי שם . וצר מסוכן

רנג'רים,  באמצעות ילדים לבית הספר דרכוכביש מאוד צר שנוסעים במדובר  נמחץ.ל רכב מצד שמאה

על סיפרנו זה. כביש מה לעשות עם  חשיבהה תנעש. , אלי, כולל אמיר שילהתושביםשל  ותנישנן פי. קולנועיות

"זה  , היא אמרה:שעבריתה אצלנו בשבוע יהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים שהלית "הכביש הזה למנכ

ותי פחות מעניין אם א אשמה". תהיה המועצהויכולים לסגור אותו  ,כביש לא סטטוטורי, אם קורה פה משהו

הצענו פתרון, ילד מדירה שינה מעיני.  לאיזשהואך המחשבה שיקרה משהו  ,המועצה אשמה או לא אשמה

מכוניות  כיוון שמדובר על כביש מאוד צר. סוגרים את הכביש למכוניותהודענו שושהוא הכי פחות "פוגע" 

אני לא  .בעין החורש ובגבעת חיים מאוחדיכולות לנסוע בכביש הראשי, בעיקר עכשיו שישנן שתי כיכרות 

שום  שאסור לי להצהירמכיוון  ,קולנועיותו יכולה לרשום בלשון פוזיטיבית שאני מסכימה לכך שיסעו רנג'רים

קיבוץ כותי הצלחת להעיר את ז"במישהו אמר לי אתמול:  ,נתון לגבי הכביש הזה. התחיל כאוס בין היישובים

שהבן שלי היה  ,שאמרו יש חרושת שמועות ביישוב ואמיר יכול לספר שגם אצל ".החורש מתרדמת החורף עין

 הבאה. תאונהתאונה ובגלל זה רציתי למנוע את הכמעט במעורב 

ה יכול להפריע למישהו כזה או אחר. זטובים  ממניעיםכי גם אם עושים את הדברים  ,את הדברים תראני אומ

. הסיטואציה הזו קרתה שתעבירו את המסר בצורה נכונה אנחנו צריכים אתכם. צריך לקחת את זה בחשבון

ויום למחרת, אני בתור אמא,  ם ראשי הישוביםע אברמוביץ, מהנדס המועצה, שנערך מפגש של ארמיןמכיוון 

אלא זה היה סיכום  ,וכו' בסיכום הדיון לא כתבו שהסיבה זה הילדים .סיכום הדיוןאת קיבלתי מבית הספר 

ואפילו עוד לא התחלנו,  . זאת לא היתה הודעת דוברהמועצה סוגרת את הכביש וי, בעקבותופתאוםדיון לקוני 

יתבצע במועד זה, ההליך כי  ,למרות שבית הספר ביקש. פוריםאחרי אירועי , ימים 10זה היה מתוכנן לעוד 

בבקשה  אני פונה אליכם"הורים יקרים שלום רב, הורים: זה לא הפריע למנהל בית הספר להוציא הודעה ל

בין גבעת חיים מאוחד לעין החורש. הכביש טרם נחסם ובכל זאת אני מבקש  הפנימי לא להשתמש בכביש

 ה,בכביש ז באופניים הרוכביםתלמידנו ההולכים ברגל ולמען בטיחות  ם,מהיושתמש בו כבר פסיק להלה

 .בברכה מנשה לוי, מנהל תיכון מעיין שחר"

צריך לשאול במידה  את ההחלטות. לדוורשתעזרו לנו אתכם  אנו צריכים חשוב שתבינו. סכנת חיים, מדובר על

אלא  . אף אחד לא רוצה לפגועגיוןיהה במבחןאנו לא נעשה שום דבר שלא עומד  .וישנם דברים לא ברורים

 רק לשפר.הכוונה 

 לא יצאה הודעת דובר מסודרת?למה  יואב בר סלע, בחן:

העבירו אלו ש ראשי הישובים והם בין יצא סיכום של הפגישה במקביללא ידענו שיצאה.  ד"ר גלית שאול:

 הלאה.

 אני לא ראיתי שיצא סיכום.  יואב בר סלע, בחן:

אלא גם בפייסבוק. המועצה ם יהודעת דובר מסודרת, לא רק לישובים הרלוונטי היצא שאול:ד"ר גלית 

 דרך. בכל דיוורה

 דרטה?אנלנסוע לוצים רבנוגע לתיירות הכפרית אם מה יעשו  :, חופיתגדעון ברי

 לאנדרטה ניתן להגיע מהצד השני, אין בעיה.  מנשה דוד:

 לא נכון. אלון הימן:
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יותר מכך, מהכניסה הראשית של עין החורש.  אתה נכנסהם לא סוגרים את שני הצדדים.  ד"ר גלית שאול:

אי אפשר לומר שעד שנקים את הכביש  שיוכלו לנסוע שם.היא לכבוש את הדרך כדי  בטווח הארוך הכוונה

 נמשיך בדרך הזאת. אנחנו את האישורים גיונשהזה 

 מסתיים.כשוספר מתחיל הבית כש ,קריטיותהשעות השהן שעות שם בטח יש  :, בית יצחקאילנה גולן

בציבור מדובר  לפתור את זה. ניסינו לחשוב איך אפשרהאופציה הזו נבחנה בראשית הדרך.  ד"ר גלית שאול:

מספיק ילד אחד שיפגע  שהתרגל לנסיעה הזו ולכן כשאת מגדירה שעות מסוימות אין לנו דרך לבצע אכיפה.

אין שום בעיה לרכבים היום לנסוע בכביש בשלב הראשון לעצור לגמרי. לכן הוחלט . זה מורכב ,בשעות האלה

. איזה איסור שהם ימשיכו לנסוע ולהם יהיה שלט ,והרכבים החקלאייםלנועיות היא של הקהבעיה הראשי. 

 ם האלו.חוץ מהנוחות של התושבים שגרים ביישובי יש לו לעשות את זה?סיבה 

 יש מחסום? :מרגלית, כפר חיים יוכבד

חד סטרי ע"פ כביש הרעיון. נבחנו כל מיני הצעות. יעריב העלה רעיון של  זה יש מחסום. ד"ר גלית שאול:

אסור בכלל שכביש כזה יהיה קיים, אין שום רישום לדרך "כשנפגשנו עם הרלב"ד הם אמרו לנו: שעות. 

 הזאת".

כי ידעת  ,אתה מגדיל את החשיפה שלך סטריכביש חד  שזהו שלטים או מצהיר מציבאתה אם  :הימן אלון

 סטטוטורי על דרך שאינה סטטוטורית.פתרון  יצרת לכאורהשיש סכנה ו

אנחנו אפילו התלבטנו איך לכתוב את זה בהודעת לכן עצרנו את זה לגמרי, אמרנו אסור וזהו.  ד"ר גלית שאול:

אני מוכנה לשאת בכל זה  יצר קושי.ימרשה ואז זה מ מלשון הלאו את לוקחת אחריות על מה את כןכי  ,דובר

 בסופו של דבר זוהי המציאות. לא יפגע. במטרה שאף ילד

של העברת כתובות המיילים האישיות של עלה במליאת הישיבה האחרונה נושא  :פלג, הדר עם שמילעו"ד 

לכל מיני בעיות של שימוש לא  כי זה יוביל ,אם אתם זוכרים אני מאוד התנגדתיחברי המליאה לכל דכפין. 

 .נהליפקחי המועצה והמ עד שהגיעו לחצר ביתי לא חלף זמןויאבד ממטרתו. אתי 

 הוא תוקף אותך?  גדעון ברי, חופית:

לא, הוא תוקף מישהו אחר, אני רק תוצר לוואי של הדברים. הוא החליט שאני  עו"ד שמיל פלג, הדר עם:

 ושנית, ל בו עסק ללא רישיון עסק. ראשית, קרוון כל אחד יכול להציב ואני מנההצבתי קרוון לא חוקי בחצר 

ובפרט לתיק שלי כי הוא דואג להיכנס לתיקים  ,משרדים מסוימים לא צריכים רישיון עסק. עצם העובדה

 כל מי שיעצבן אותו הוא יגיע אליו, זה האיש.ו ועדת הנדסהוב

 איך הוא נכנס לתיק?  :גולן, בית יצחק אילנה

 הוא נכנס לתיק בנין בוועדה המקומית. שמיל פלג, הדר עם: עו"ד

 יכנס? כל אחד יכול לה אילנה גולן, בית יצחק:

אתם יכולים לבקש לחשוף אותו. אני לא  לא, אם אתם מבקשים לחשוף אותו. עו"ד שמיל פלג, הדר עם:

איש הזה הגיש השבוע עתירה והלהכיל דברים אישיים  לולכי התיק ע ,אני רק מציין ביקשתי וזה לא רלוונטי.

כובעים: האחד,  שנייה. לאיש ישנם ועדה המקומית לתכנון ובנוהואביחיל , הדר עם, כפר ידידהמנהלית כנגד 

 .מפקח על התעבורההשבאמצעותו הגיש את העתירה הוא  הכובע השניל משרד התחבורה ו"משנה למנכ

 חוקיים וצריך להסיר אותם.כניסות לישובים לא ההשערים בעמק חפר וכל הטענה היא ש

יש אך  ,ארבעה נגד הצבתם הינם שיצאו השעריםמספר ת בחשבון את ההשלכות. צריך לקח ד"ר גלית שאול:

אצל כתב העיתון, אור בעיתון "הארץ" בנושא השערים  כתבה גדולהיזם  דםאותו אלנו בכל העמק שערים. 

 אני לא יודעת אם לבסוף זה פורסם או לא, לא בדקתי.  .ביקשו מאתנו התייחסותבהתאם לכך קשתי ו

 אצל כולנו.  הביטחון אינו פשוטנושא 
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ק תביעה אחת יתה כנגד המועצה. לאיש הזה אין ריהיתה לו לא יההאשמה שהעו"ד שמיל פלג, הדר עם: 

 ודים של קביעות בפסק דין. עמ 40 םתביעות. ישנ 3-4אלא 

 ישנה גם תביעת דיבה. מנשה דוד:

 הגיש וגם זכה.לא, תביעת הדיבה זה משהו אחר. מאיר  עו"ד שמיל פלג, הדר עם:

 אתה יודע שאנחנו לא קובעים. עו"ד עמית בן צבי:

 אנחנו לא מעוניינים. נכון,  עו"ד שמיל פלג, הדר עם:

לא  אם לכולנו, פוך את התינוק עם המים"שתבינו שזה "לתלוי אם זה מאיים על כל העמק.  ד"ר גלית שאול:

 ...יהיו שערים בגלל הפסק דין הזה

 לא בכל המדינה. אזה לא רק בעמק חפר,  שרון דביר, כפר ויתקין:

  .הוא לוחם הצדקזה השלב הבא. לגישתו עו"ד שמיל פלג, הדר עם: 

 ."ממשיך את דרכו של אביו"  שהואשמיל, אני שאלתי אותו והוא אמר לי  יעריב:

 ."נקי כפיים"יהיה דואג שהוא עצמו בדר"כ מי שלוחם צדק  עו"ד שמיל פלג, הדר עם:

 .בית המשפט לעתירהבאנו נאמר את עמדתנו  .הדיון אינו לגופו של אדם עו"ד עמית בן צבי:

 

  ד"ר גלית שאול:

. החל לבני הנוערכמו שיש לנו נציגה  ,המועצהלמליאת כמשקיף צעירים  אנחנו מתכננים להוסיף נציג .ז

אך מאחר והוא קיבל  ,עמנו במפגשים הקודמיםכנציג. אורן ישב יצטרף אורן חייקין  עו"דמהמליאה הקרובה 

 אנו מקבלים אותו כמשקיף. ועדת הצעירים ואסמכתא מ

 המליאהנציג הנוער, לא יכול להיבחר. נציג הצעירים היה יכול להיבחר והוא לא נבחר. גדעון ברי, חופית: 

 כמשקיף אז הוא בא לשמוע.מוגדר  אם הואהולכת וגדלה.  רק

לקחת חלק  רוצים ר'ה צעיריםאים בחיוב רב שחבאנחנו רו .בהגדרתו ראשית הוא משקיף ד"ר גלית שאול:

 בעניין זה.

 מהם גילאי הצעירים?  :בית הלוי מיכל אביחי גאון,

 .18-35  נטע אראלי, העוגן:

 עדים המקומיים וכו'.בוועשייה השלטונית, כיום גם בהם מאוד מעורבים  ד"ר גלית שאול:

 5-מתחלקת ל הועדוה חברים. 20בעלת  , הוועדהמוביל ועדת צעירים גוטלון אלדד נטע אראלי, העוגן:

ולהיות העובדה שהנציג רוצה לבוא  . עצםלקדם נושאים בעמק כחבר'ה צעירים ותאחרי לוקחתו ומיםתח

 דבר מבורך. זהמהמליאה חלק 

 אנחנו רוצים את הכוח של הצעירים בעמק.הם לא באמת יכולים להיבחר. עו"ד שמיל פלג, הדר עם: 

 ?מדוע צריך לציין את הנוכחות שלו לציבורמכיוון שהישיבות פתוחות  :ברי, חופית גדעון

 מכיוון שהוא לוקח אחריות. נטע אראלי, העוגן:

. המשמעות היא ללא תכלית אמיתית זה לא רק לשבת ולהשקיףהמשמעות של משקיף,  עו"ד עמית בן צבי:

היות מעורב בתהליכים הנוגעים להם. המשקיף הוא גם חולייה לועות לצעירים שנוג סוגיותהיחשף לל

 .ככל שידרש -מקשרת לצעירים וגם גורם שהמליאה תוכל לשאול עמדתו

 שנציגת הנוער נתנה את עמדה כשדיברו על חטיבות הביניים.בדיוק כמו  ד"ר גלית שאול:

 נותנים לה זכות דיבור בישיבת המליאה? םז"א שאת גדעון ברי, חופית:

 בנושאים רלוונטיים לנוער כן. עו"ד עמית בן צבי:
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הוחלט על את נושא המרכז הקהילתי קיבלנו בירושה מקודמנו בתפקיד. כמה חודשים לפני סיום הקדנציה  .ח

 ם. ת מאוד גדולים במרכזירעונויגמה לעשות עם המרכזים הקהילתיים עקב הציע הצעות מינוי יועץ ארגוני 

הבנתי עד כמה הגירעון גדול כשהוא סיפר לי שהוא הביא את החברה שיחה עם נחום איצקוביץ השבוע ב

ולכן החליט  ₪ מיליון  היא הביאה את המרכזים הקהילתיים לחוב שלאך  ,סים במטרה לתת שירותלמתנ"

בכל שנה. בת חפר מ כיום הינו הרבה יותר גדולהחוב  המרכזים הקהילתיים ולמזער את החוב.ים את להק

החשיבה ההתנהלות אינה מתבצעת באופן מיטבי.  על סכומים מאוד גבוהים.מדובר ₪. מיליון  2.5בחוב של 

. הצהרונים ו בוחנים בימים אלו זה נושא של ניהולהיא לנסות לייצר פורמט אחר. אחד הנושאים שאנ

רשויות רבות ברחבי אינו נושא שמתחייב מבחינת המרכזים הקהילתיים והוא נחשב כעול עליהם.  הצהרונים

מאוד מוגבל סכום  גבותה את הקיים וגרם לכך שניתן לחוק שינה זים לניהול הצהרונים.כרמ תהארץ מבצעו

ת שניתן עלוהסירבו להמשיך עם הגנים.  ויצו ונעמת מאוד גופים )כפי שקרה בגנים( כגוןהרבה  ,לכן. מההורים

 והיא הורידה את הרווח לסכומים שליליים כך שלא נוצר רווח חיובי.לגבות מההורים היא מוגבלת 

 חשוב.נושא חברתי במצד שני מדובר  :, כפר הרא"ההילה עיני

 אנחנו לא משנים את זה אלא רק מייעלים את הפורמט. מנשה דוד:

כמו שאמרתי,  צהרונים ביעילות גבוהה יותר.. הרעיון הוא לתת זה לא שלא יהיה צהרון שאול:ד"ר גלית 

המרכזים . כל נושא מול גוף חיצוני מכרז היא לקיים ואחת הדרכים זאתהדרכים לעשות  ןנים מהחואנחנו ב

, מזכירות, עובדיםבכל שלוחה יש ומסורבל. ישנן מס' שלוחות וים נבחן.  נוצר פה גוף מאוד גדול הקהילתי

דיברנו  חשיבה. בצעבמשך הזמן צריך ל .מגיעים למנגנון א וכו' ובמקום שהכספים יגיעו לפעילויות הםכ"

את התהליך ולהחזיר  אם אנחנו רוצים לייעל את זה בחשבון.גם מקודם על צעדים "כואבים", צריך לקחת 

 פתרון נכון. היה חייבים למצואאנחנו נ ,את הכסף של התושבים אליהם

 בין התייעלות כלכלית לבין מענה איכותי לתושבים. מאד  יש מתח מובנהלגבי הצהרונים,  אראלי, העוגן: נטע

. מי מוביל צהרונים שיכולים מאוד לסייע לנו תפים שעובדים עם המרחב הכפרי בכל הנוגע להפעלנראה שיש גו

 את הנושא?

 .יעריב ומנשה ד"ר גלית שאול:

 עדי.נפגשנו עם  :דוד מנשה

 .את הנושא למקום מאוד עסקי עדי לוקח נטע אראלי, העוגן:

לא ולשפר את השירות לתושב היא אח"כ את הפרטים. המטרה שלנו לנו בבקשה תעביר  ד"ר גלית שאול:

 לפגוע בו. 

ומבקשות להכיר  בתהליך מול ההסתדרות ובצהרונים נמצאות מרכזים הקהילתייםגני הילדים, בהסייעות ב

, פנסיה, לא ניתן כוח האדם במועצה השלכות כגון הגדלת . יש לכךאת כל התנאים בהן כעובדות מועצה ולקבל

. ישיבה עם ההסתדרותעובדים לערך. עתידה להתקיים  80. הנושא הזה הינו מאוד רחב, מדובר על וכו' לפטר

 לפתור אותו. זהו קושי שיש 

 תקייםהזוהי עבודה מצוינת של המרכזים הקהילתיים. . הבינלאומישבוע האישה אירועי  ד"ר גלית שאול:

שוק דוכנים מקסים שהקימו נשים פעה של קרן פלס, הו: ים באזורים שונים בעמק שכלולושבוע עם אירוע

ובנות והסתיים בצעדת  באימהותערב בבת חפר שעסק  ,וביצעו שיתוף פעולה עם הרבה מאוד מתנדבים בעמק

 . זו היתה חוויה .עמק חפר

 יש סיקור של הצעדה? :, חופיתברי גדעון

חיוביות  קיבלנו חוות דעת. והיה מזג אויר מצוין השתתפו אלפי אנשיםהשבוע יערך הסיקור.  ד"ר גלית שאול:

 .מאוד
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 הצעדה?תקציב מאיזה גוף יוצא  :מרגלית, כפר חיים יוכבד

 קופת המועצה, תקציב המתנ"ס. ד"ר גלית שאול:

מחברי ההנהלה בבתי הספר השונים בעמק. אם יש למישהו עניין סיורים כיום בעיצומם של אנו נמצאים  .ט

מאוד גדול, עד כמה שזה לא  . ישנו פערבינתיים הינו בתיכונים , זו ההזדמנות לומר לנו.ולקחת חלק להצטרף

וכו'. כל זה  של הניהול  אלא גם בסגנונות השוניםאיך נראים התיכונים, אני לא מדברת רק פיזית נראה, 

 הספר. מתן אפשרות לבחירת ביתב מדגיש את הצורך

. אינני יודעת כמה מכם מעורבים במה שקורה. יד חנהמרלו"ג ו על סדר היום הינו ננושא נוסף שמעסיק אות .י

ג. פנו אלי אנשים מתושבי העוגן הצביעו פעמיים בעד המרלו" 75%מרלו"ג.  להקים בקיבוץ העוגן מתוכנן

 .ואמרתי להם שהעוגן הכריעו בעד. אין לי שום כוונה להחליף את הנהגות היישובים שאמרו שהם נגד המרלו"ג

ומר אל יכולה ל , אני לא רואה את עצמי בשלטון הדו רובדי ובכללההחלטות שלוכל עוד זה חוקי ובמסגרת 

 . חברה דיפלומטעם מרלו"ג  הקמתו"מ על שנים מ 4 נהל כברתמ ,ביד חנה תפעל בדרך הזו או באחרת.

 יהיו שניים בעמק? יוכבד מרגלית, כפר חיים:

 מזהם, אינושמבנה המרלו"ג, יחסית למבנה תעשיה הוא מרלו"גים בעמק.  2-יש יותר מ ד"ר גלית שאול:

 ולא פעיל בסופי שבוע, מה שמפעלים הם בדר"כ כן.שקט 

 אם הוא מודרני אין בו כ"א. גדעון ברי, חופית:

זה נמצא על סדר היום שלנו ויש לנו כל מיני  בנושא המרלו"גים יש חשש בנושא התנועה.: גלית שאולד"ר 

בבקשה למתן הקלות בקשר  עדת המשנה לתכנון ובניהולומנקודות האור זה שדיפלומט פנו  אחת רעיונות.

עוגן, בקיבוץ הכמו  למרלו"ג.את היכולת להגיע איתם לדין ודברים בכל הנוגע  העובדה שיש לנוהמבנה ו לגובה

מאוד  מסכומים. אנשים חיים זה קיבוץ שהתפרק .קבוצה מאוד גדולה שזה העתיד שלהישנה  ביד חנה 

 .ילדיהם עתיד לטובת מחכים לכסףין להם פנסיות, הם , אקטנים

 יש. תגם אם אנחנו מתנגדים, אפשר להמשיך לפעול מול המחוזי .יש אזור תעשיה מאושרגם לתושבי חומש 

. והראויה כי הוא לא התנהל בשקיפות הנכונה ,זה סיפור מורכבדונם.  80 לאזור תעשיה שלאישור  להם

מבינה את מגבלות מאוד  אני . שיש טענות שהם חתמו למרות ,אנשי יד חנה לא היו מעורבים כולםכנראה, ש

. אנו במגעים מול שיש לנו הבעיותבפתרון שאנו לא רוצים מצד שני זה לא אומר  אך ,בהקשר הזה הכוח שלי

, זה זור תעשיהלא מעניין אותנו א": אנחנו לא יכולים להגיד .ם ע"מ להביא לפתרונות טובים יותרכל הצדדי

 .ג""גופתי המתה יהיה פה מרלועל " במקביל, ישנה קבוצה שאומרת:. "לא בכוחות וביכולות שלנו

 מדוור.אני חושב שיש תחושה שזה לא את זה,  צריך לדוור :שילה, גבעת חיים איחוד אמיר

, אנחנו תנו תושביםשלא יושבים א ין יוםעם התושבים. א אני מדברתעמית כתב מכתב ו ד"ר גלית שאול:

 נים בפייסבוק וכו'.כמעד

  סביב תושבי העמק.  אילנה גולן, בית יצחק:

 על עסקים של בית יצחק? שלי בדף הפייסבוקאני יכולה לכתוב  ד"ר גלית שאול:

  כולה להוציא דוברות רשמית שמדברת על רמת המאקרו.המועצה האזורית י אילנה גולן, בית יצחק:

 שאומרת מה? ד"ר גלית שאול:

 אומרת פה. מה שאת אילנה גולן, בית יצחק:

 קייםבגבעת חיים מאוחד תעמידו את עצמכם ברמת היישוב שלכם. זה נאמר לתושבים.  ד"ר גלית שאול:

משאיות  של כמויות שהוא לא טוב בשום קנה מידה לתושבים שגרים שם, מה לעשות? ישנן "פריגת" מפעל
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כך  המועצה י יכולה להיכנס לכל עסק ולהסביר למהשעוברות שם ויש שם ילדים שנכנסים לבי"ס. האם אנ

 התפרסם מכתב. לתושבי הישוב .נכון זה לאלי היכולת לעשות את הדבר הזה, אין  או למה היא אחרת?

ולהקל על דרכי אם התקבל רוב בישוב, והתפרסמה החלטה צריך לכבד אותה  אילנה גולן, בית יצחק:

שרואים את כל הודעה שלא מדברת רק לתושבי יד חנה אלא לכל תושבי עמק חפר צריך . התחבורה

 זה נראה לא טוב.של אנשי הנגד.  ההתכתשות

 זה מקור הכוח. ברור שבעמק חפר צריך אזורי תעשיה. חופית:גדעון ברי, 

 לצערי, החקלאות כבר לא מה שהייתה בעבר. ד"ר גלית שאול:

 ..ומדובר על רק בעיה תחבורתית. תעשיה אזורמכיוון שאין לנו עוד שטחים לפתח  גדעון ברי, חופית:

 ה לא רק, בעיה תחבורתית היא בעיה גדולה.ז ד"ר גלית שאול:

 הפרויקט הזה הוא פרויקט נתון.  :סיבק חיזקיעו"ד 

 גן.עוהקיבוץ ל אתם מתכוונים ליד חנה נכון? לא נטע אראלי, העוגן:

 למרות שיכול מאוד להיות שאנשי העוגן יראו איך הנושא משפיע ביד חנה וגם הם ירצו כן. ד"ר גלית שאול:

 להתנגד.

 . נמצא בנקודה מסוימת הנושא עו"ד חיזקי סיבק:

 . ה התפקיד של נציגי הישוביםר. זכל דב עושים ניסיונות לדוור אנחנו ד"ר גלית שאול:

 צריך להגיע אלינו.המידע  :, בחןיואב בר סלע

 לכן אנחנו מדברים על זה כאן בהנהלה ע"מ שתהיו מעורבים.  ד"ר גלית שאול:

 חלק מהדברים צריכים להגיע אלינו בצורה של "דחיפה". יואב בר סלע, בחן:

. שלחו אותו כהודעה לכל הורי בית הספרתי קודם מה קרה כשעשו סיכום דיון. אני סיפר ד"ר גלית שאול:

לכל התושבים. זה בדיוק המקום תוך רגע הוא מתפרסם לחברי מליאה, מכתב כזה  דמיין לך שאני כותבת

שתומכים  יד חנהאנשי הדברים ש אחד אגב, וברור לי שיש פה מחיר. ימתמתוך כוונה מסו שאני מספרת על זה

 איתם )עם המתנגדים(: "אנחנו לא רוצים להתכתש אומרים)ויש פה קבוצה של אנשים שרוצה את זה( 

 .ובינתיים מי שסופגת את כל זה, זה אני" בפייסבוק

. זה יצא את העמדה של המועצה המכתב מפרטליו"ר הוועד.  יהוצאתאעביר לכם מכתב ש :בן צבי עמיתעו"ד 

 במייל.אליכם מחר 

את היישובים  אני לא מעדכנתשיהיה ברור לי כחברת הנהלה.  ,אני רוצה לומר משהו :עיני, כפר הרא"ה הילה

 מהמליאה. רק  הנהלה אלאמהאת הדיווחים/ החלטות 

 למה לא? ד"ר גלית שאול:

 .כי זה לא החלטות: גדעון ברי, חופית

 אינטימית ונינוחה. ההנהלה מתנהלת בצורה יותרזה מידע.  עו"ד עמית בן צבי:

 . להתייחסלא זוכה  מי שאין לו נציג בהנהלהאבל נכון,  הילה עיני, כפר הרא"ה:

 , אך זה לא במקוםאינטימי יותר בהנהלה אפשר לנהל דו שיחאנחנו גם מעדכנים. במליאה  עו"ד עמית בן צבי:

 .מליאה

 אתם מצפים שאנו נעדכן גם מישיבות ההנהלה? הילה עיני, כפר הרא"ה:

 הנציגים יושבים בישיבות ועד שלהם.  לכלמה לא? אגב,  ד"ר גלית שאול:

 לא כולם. גדעון ברי, חופית

אני  כנת,ומעד ועדו. כאשר את מספרת לתושביםלאני לא צריכה לכתוב את זה במכתב  ד"ר גלית שאול:

 .חושבת שזה מאוד ראוי ונכון
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או  סיטואציות ות,להתמודד עם אמיר כחברי הנהלהיח פה נועד לתת כלים לחברים הש עו"ד חיזקי סיבק:

כשאת עומדת בפני אדם המליאה. כמו שגלית אמרה, מידע הכללי לישובים הוא בדר"כ סביב ה לתת תשובות.

 , כחברת הנהלה.את המידע/ התייחסות שכבר ניתנה לך על אותו נושאלך יש  מר דברים מסוימיםשאו

האם המועצה בחוות הנוי ותהיתי  ראיתי פרסומים לגבי בית ספר שורשים :פליישר קרוב, חניאל גלדיסעו"ד 

 ריו או שמדובר בבי"ס פרטי?ועומדת מאח

ולאפשר  אזוריים -לפתוח בתי ספר ייחודים, עלשעליה דיברנו היא  הוהאסטרטגי חלק מהמדיניות יעריב:

ברופין.  בית ספר חקלאי שיוקםשורשים, מדובר על יוזמה של בית ספר  במקרה של הורים לבחור. ילדים/ ל

, של המועצה בפרדסים, בחקלאותשעות ביום בחוות הנוי,  3יעבדו  מדבר על כך שהתלמידים החקלאיהאפיון 

ה' )עוד לא היה על זה דיון מסודר שכן -ג' כיתותעם "ס שמתעד להתחיל על בי דוברמועוד.  חקר בחוץ עבודות

  ולצמוח כלפי מעלה ומטה. פתיחה(ת אנו עדיין לא נמצאים לקרא

 איפה ילמדו הילדים?יוכבד מרגלית, כפר חיים: 

לילדים עם יכולות תקינות שמעדיפים זה מיועד  .מדרשה /, בתוך המכללהיש מבנה מיועד ברופין, יעריב:

 -בתאריך ה שעתידה להתקיים פגישה" בהתאם ליהיה או לא יהיה"עומד על זה כרגע ללמוד בתנועה. 

. והיא זו שתאמר אם יהיה או לא החינוך משרד של מחוזהנהלת מ. גלית ירונה ואני פוגשים את 25.03.2019

 נו עם המדיניות שלנו.תה מאוד תלוי בה אם היא תסכים אז

 ., אם אני מבינה נכוןמהלך שהמועצה מובילהזאת אומרת שזה  עו"ד גלדיס פליישר קרוב, חניאל:

דבר שהם כותבים  כל שעובדת במקביל למועצה ולא ,הורים יזמיתקבוצת כן, המועצה מובילה. יש  יעריב:

 ראיתי.אישרתי או  אני בפייסבוק

 יצא מכרז למנהלת בית ספר כזה? ים:ייוכבד מרגלית, כפר ח

 לבית הספר עצמו. עוד אין אישור .לא יעריב:

 ראנו רוצים בית ספש אמרנובו  אנחנו לא באנו ברעיוןספר כאלו.  תיהכוונה היא להקים ב ד"ר גלית שאול:

הנושא הוצג גם בפניכם. לגבי מה שיתקדם זה מאוד של הורים מכמה סוגי בתי ספר.  כזה או אחר, זו יוזמה

 דינמי.

 ?!לשנת הלימודים הבאה בית ספרלא מדובר על  עו"ד גלדיס פליישר קרוב, חניאל:

חייבים לדבר עם מנהלת המחוז. היא כבר שוב, בעוד שבוע נדע הרבה יותר. אנחנו הכוונה היא שכן.  יעריב:

ם אנו מבקשים ממנה, מראש. המפקחת כבר דיברה איתה על זה אבל צעלגבי מה ב יודעת. שלחנו לה מכתבים

 עוד לא ישבנו בפגישה הרשמית שהיא אומרת כן. זה יהיה בעוד שבוע, אנחנו מחכים לפגישה.

 ותנת את השעות.נ אם היא אומרת כן אז היא מנשה דוד:

 היא גם נותנת את הכסף. עו"ד גלדיס פליישר קרוב, חניאל:

 את השעות, שכר המורים והמנהלים. מנשה דוד:

 באותו המעמד כמו כל בתי הספר.יהיה . בית ספר פרטי המועצה לא פותחת בית ספר יב:יער

 האזורי. והוא פתוח לכלל תושבי העמק נטע אראלי, העוגן:

 ביקוש תתבצע הגרלה כמו שנהוג במשרד החינוך וגם בעמק חפר.יהיה עודף פתוח. אם  יעריב:

 תהיה תחבורה מכל היישובים בעמק?מרגלית, כפר חיים:  דיוכב

ופנים רשותי לתושבי  יה בתוך הרשותיהוא על אזורי לאוכלוסשפנים ראשותי. זה אומר  -על אזורי לא. יעריב:

 , אבל אין מחויבות בהסעות. היא שניתן להירשם ללא אזור רישום המשמעותעל אזורי  המועצה.

במועצה אזורי חוף כרמל  ליך שנעשה כפי שהתקייםבדקנו את הה, רמות יםבית ספר  לגבי ד"ר גלית שאול:

מנהל ה נפגשנו עם ילחם.הלשאנו יכולים לקחת כדי  וגילינו ששם העמותה עשתה את זה ולנו אין עמותת מדף
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על  אחראים גם אפשרות להיותזכות/מסמך משפטי שאומר שיש לנו  הצגנו מנהלת המחוז.ו רשותי ינוךלח

 על הפנימייה. גם בית הספר ו

בעבר  וגם של הכפר. להיות מנהל גם של בית הספר אישור לשנה נוספת, להמשיךקיבל  קאסו אשר יעריב:

 מנהל כפר ומנהל בי"ס.   –נפרדים  אנשים 2יתבצע ע"י  ניהולכי ה ,היה מחויב

)שאין לה ועדת היגוי , להקים "שלב ביניים"כהם הציעו רעיון הורים מאוד מעורב. הועד  ד"ר גלית שאול:

בבתי ספר  יות בנושא של פנימיותחעם מומ ואנשים המועצה ,מנציגי המנהל שתורכבכוח סטטוטורי( 

 .שיוחלט מה לעשותליך הזה לתקופה של עד הועדת ההיגוי תהיה אחראית על הת אזוריים.

ולא תישאר  שהיא תצא ,מוסכם על כולם ,החברה לחינוך ימילגבי עושה רושם ש ממה שאנחנו רואים כרגע

בשנה.  ₪מיליון  2תנו, וגם גובה עמלה מאוד גבוהה מאמי שכיום מחזיקה את בית הספר כ, בבית הספר

נראה אלינו אך במקביל, הם כחברה ממשלתית. ללא קשר  היזו ע"י המדינה שכן אה הולכת לפרוקכנרהחברה 

ם שלא יהיה מכרז, לא מכיוון שיש לנו בעיה עם מכרז אנחנו מאוד לוחצי יצאו ואז השאלה היא מה יקרה?

 יכול להיות גוף מצויןש. גוף אחר רמות ים על שיהיה אחראיגוף אחר לכאן כי אנחנו לא רוצים שיכנס  ,אלא

כלפי   ,, רופין ומעיין שחר, למהטוב את התיכונים האחרים שלנו כאנו מנהלים כ"הוא גוף כגון קרן רש"י. אם 

ואיך צריך לחנך שם. מה תהיה המדיניות  יכנס גוף אחר ויחליט ,גרים באזור הזההילדים האלו שבמקרה 

, למשל, שבוחרות לעשות זאת אחרות ועצותיש מאגב, ואנשי העמק. כמובן זה לא בשליטת המועצה, המליאה 

אבל אז מדובר במדיניות של , כל בתי הספר התיכוניים שלה מנוהלים ע"י גופים חיצוניים. מועצה אזורית גזר

אנחנו ומעיין שחר מנוהלים בדרך מסוימת, ורופין  מאחר בעמק נופה אצל הרשות שמתייחסת לכל בתי הספר.

 ו. זשדווקא ביה"ס שילדיהם לומדים בו ינוהל אחרת זור הזהכלפי ההורים שגרים בא חושבים שזה לא נכון

 ולא פשוטה. סוגיה מאוד מורכבת

 ימייה. בגלל הפנ גדעון ברי, חופית:

כרגע, זה יכולים לקבל את הניהול. להניח שהיינו  , סבירם זה היה בגלל בית הספרבדיוק. א ד"ר גלית שאול:

תאם ובה)לנהל כפר נוער עם פנימייה( ך אם אנחנו יכולים או לא יכולים מאוד תלוי בחשיבה של משרד החינו

, עמותת בעיה, אין לנו עמותהאם הם יחליטו לצאת למכרז, יש לנו  הבאנו אישור משפטי שמאשר לנו.לכך 

תה לנו, היינו יכולים יאם הי חוף כרמל.מועצה אזורית יתה לימדף כזו, שאנחנו יכולים להשתמש בה כמו שה

 להגיש.

 עמותה משותפת של המדינה והמועצה.  זו: , בחןיואב בר סלע

 נכון.  ד"ר גלית שאול:

 עמותה? למה לא להקיםהילה עיני, כפר הרא"ה: 

 לא היה לנו ניסיון.  ד"ר גלית שאול:

 ת מדף היא לאיתה לנו עמותיגם אם ה נדרש ניסיון רלוונטי בניהול כפר נוער ופנימיות. עו"ד עמית בן צבי:

  של ניהול כפר נוער. הוותק  בתנאייתה עומדת יה

 לא שווה לחבור לעמותה שעושה את זה היום?: אראלי, העוגן  נטע

 .זה בדיוק העניין, לא רצינוחיצוני. ואז אתה מכניס גוף  ד"ר גלית שאול:

 לחבור לצורך המכרז.אפשר  עו"ד גלדיס פליישר קרוב, חניאל:

 יש לכם רעיון לגוף שאתם מכירים אשמח לשמוע.אם  לעשות דבר כזה?ומי יסכים   ד"ר גלית שאול:

 זאת עמותה משותפת.יואב בר סלע, בחן: 

 מה עם הסוכנות? והמכינה? נטע  אראלי, העוגן: 

 את הסוכנות לא הייתי מכניסה.  ד"ר גלית שאול:
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 ?מה לגבי הבית לשירה :מרגלית, כפר חיים יוכבד

 בית לשירה. ם ועדת היגוי בנושא בהיויתה לנו יה עו"ד עמית בן צבי:

לות של מקההרעיון הוא שהבית לשירה יהיה בית הונחה אבן פינה להקמת הבית לשירה.   ד"ר גלית שאול:

 שרי האריסון למועצה.  מקרן אריסון ע"י תרומה מאוד גדולהלבנות בית מהיא המטרה עמק חפר. 

, על אף ההחלטה נוחודשים. לצער 3שנהגה להתכנס כל של הבית לשירה סיימנו היום פגישה של צוות היגוי 

 עקב בעיה טכנית מסרב לאשר את תהליך ההקצאה שהתנהל בשנים האחרונות, משרד הפניםשאנחנו קיבלנו, 

 לא צלח , עם הרבה מאוד נכונות ממשרד הפניםליךהכל ניסיון שלנו להחיות את הת. פרסום בעיתונותאי של 

 מחדש.  ךאנו מתחילים את התהלי ולכן

 האריסון נשארת עם התרומה?שרי  יוכבד מרגלית, כפר חיים:

הם  ר בניהתוהי תמבחינה תכנונישצריך להבין האריסון נשארת עם התרומה. שרי כרגע  עו"ד עמית בן צבי:

, אנחנו כבר אחרי להם היתר בניהשברגע שיש  ,התוכנית היתה הם עומדים בתנאים.יוכלו לקבל בזמן הקרוב. 

בר סדור, שנותן מעמד לעמותה ביחס למקרקעין ומאפשר להתחיל וא דההקצאה. שלב ההקצאה השלב 

מצד אחד אנו רוצים להתקדם בתהליך ולשמר את התרומה הנכבדה בעייתי, די  לבנות. נקלענו למצב ביניים

ם התקדמנו היואך מצד שני אנו מחויבים לקיום תהליך סדור ולקבל את אישור משרד הפנים להקצאה. 

העמותה והיועץ תתקיים פגישה בין היועץ המשפטי שלנו ובין  04.04.2019 -בצורה משמעותית. בתאריך ה

נסדיר . במקביל אנחנו אם נעבור אותה, יהיה אפשר להתקדםהמשפטי שלה. ישנה עוד סוגיה אחת משפטית וש

 מחדש את נושא ההקצאה.

 ההקצאה. כולל שטח :סיבק חיזקיעו"ד 

 .כן צבי:עו"ד עמית בן 

שכרגע אין  בעלות הבניה הוא המוקש , לפי מה שנראה לי.כנון מאוד יפהתהלשירה ו הרעיון של הבית יעריב:

זה את המשך הכסף. הם מאמינים שהם יצליחו לגייס  לא ברור מה יקרה בהמשך.ולכן  לכל הפרויקטכסף 

סיכוי. העלות השוטפת של אחזקת את הכסף לפני שזה התחיל, כשזה יתחיל יש יותר מאוד קשה לגייס 

של מקהלת מורן וכל מי  יש עמותה המקום אמורה להיות מאוד יקרה ואמורה להיכנס ברובה משכירות.

 שרוצה לשיר שם ישלם שכירות.

 מקהלת העפרוני ישלמו לעמותת מורן? עו"ד חיזקי סיבק:

  זה היום במפורש. תהם אמרו א כן, ישלמו לעמותה. יעריב:

 זה לא מה שנאמר בישיבת הנהלה כשאישרו את הפרויקט. סיבק: עו"ד חיזקי

  זו התשובה שאני קיבלתי היום. יעריב:

 מי ינהל את הבית? יוכבד מרגלית, כפר חיים:

 העמותה. עו"ד עמית בן צבי:

 הם טוענים שגם הם עצמם ישלמו.  ד"ר גלית שאול:

 מורן ישלמו לעמותה? עו"ד חיזקי סיבק:

 כן זה הגיוני.  יעריב:

 שעומד מאחורי זה? ההיגיון הכלכלי אם זה נכון?מישהו בודק  :עיני, כפר הרא"ה הילה

 גבוהים. רווח. הם לא יכולים למשוך רווחים תה ללא כוונות זו עמויעריב: 

גם ככה מקהלות זה פרויקט אבל אמרת שהתחזוקה השוטפת תהיה מאוד יקרה.  הילה עיני, כפר הרא"ה:

 ע"י הרשות. שמסובסד 
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צריך לתת מים משפטיים. עשור, של הסכ ,לאחר שנים רבות מדבריםבשלב הזה, אנחנו  עו"ד עמית בן צבי:

וקיים חיץ תוכנית כלכלית לעמותה . יש בכל הקשור לעריכת ההסכמים לכל מי שעסק בדבר מקצועי קרדיט

מאוד  תה פה הצגהיהיו קהילתי -במיזם הזה מיזם חיוביהמועצה ראתה . ברור בינינו לבין העמותהמאוד 

במטרה  ,תרתי משמע ,משאב מאוד יקרשהיא את הקרקע  מרשימה. המועצה הייתה מוכנה להקצות

 שהקהילה תרוויח מהפרוייקט.

אני מודה שיום יום אנחנו נתקלים בדברים  טרם זמננו.פה דברים שנעשו יש הרבה  ד"ר גלית שאול:

. אני האחרונה שאסנגר על השלטון הדרך שהם התנהלולגבי יש לנו השגות . שמרביתם לא מוצאים חן בעינינו

 יש תהליכים שאני ממשיכה מכיוון שבאתי להחליף אותו. אם הוא היה כ"כ טוב לא הייתי פה.הקודם מכיוון 

שאני לא רוצה לעמוד ולסתור.  חלטותהשל ה DNA -המהם חלק  ,מחויבויות כלפי גורמים חיצוניים נהשיש

 שנים לכך.  10ישנה הסתמכות של 

 מיליון דולר זה לא צחוק. 8תרומה של , פרויקט יפה וזה יעריב:

 . בכל הנוגעצריכה לקבל החלטה אני לא יודעת איך הייתי מתנהלת אם אני הייתי עכשיו ד"ר גלית שאול:

אני קיים.  הפרויקטכרגע : "אני בודקת את כל הדברים מהתחלה", מראוני לא להתנהלות שלטונית תקינה, א

להיות מבנה של השירות חלק מהאזור הזה היה צריך לדוגמא: שמטרידים אותי,  לך שיש דברים  יכולה לומר

פרויקט שהיה זהו בית המועצה החדש,  אתביטלנו אך כרגע , עם כל הרצון שלי שהדבר הזה יקרה ,הפסיכולוגי

שהשטח הזה רוצים  אםאין לי לאן להעביר את השירות הפסיכולוגי ולכן  אמור להעלות מיליונים למועצה.

זה שינוי נסיבות.  שיבעשר שנים  .עמותהל שיוקצהיופקע, צריך להוציא את השירות הפסיכולוגי מהאזור 

כ"כ אחרי יש החלטות שמתקבלות, אך כנראה  זה דיון דומה למה שיקרה עם שם עולם.מתקבל ע"י כל אחד. 

 דברים משתנים. הרבה שנים

תדמית  מקומות שהיו נחשבים נכשלים, וקיבלו שינויבדיוני הבסיס, לקחו דוגמאות כגון  גדעון ברי, חופית:

מבנים שאין במקומות אחרים ואמרו שהיה פה פתח לאו מוסדות לימוד  יםמוזיאוניהקמת מכתוצאה 

 בגלל הוצאות ביטחון.  מקומות, 300 -ל מושבים בהופעות מוזיקליות 500והצטמצמו מאולמות של 

אני כרגע לא אולי אני הייתי מחליטה אחרת.  אך אני אומרת ,א מבקרת את הדיוניםאני ל ד"ר גלית שאול:

אם יש שינוי נסיבות שמחייב אותי לעשות משהו, זה יקרה אם  ולא נכנסת אליהן. האלו תבוחנת את הנסיבו

 ועומדת מאחורי זה.  כרגע אני לגמרי בעד זה לא אז לא.

וצריך להמשיך  מבורךעצמו  ויהיו קשיים אבל הרעיון הקשייםאני ניסיתי לומר איפה עלולים להיות  יעריב:

 עם זה.

₪ מיליון  2.5 הוקצושהקציבה הרשות, ₪ מיליון  12.8מתוך  ,רשות שדות התעופה לגבי גדעון ברי, חופית:

 שדה התעופה. לתכנון בתקציב השוטף 

 הם לא מתכננים את זה פה.  הימן:אלון 

 חדרה.ב גדעון ברי, חופית:

  אתה יכול להגיד איפה המיקום המדויק? יעריב:

 שיש לגביו החלטה. אני רק אומר שאנחנו נאבקים על משהואת זה אני לא יודע.  :ברי, חופית גדעון

 בית המועצה החדש. ב₪ השקענו חצי מיליון כמו באותה סיטואציה ש ד"ר גלית שאול:

 ₪.מיליון  מנשה דוד:

 וויר הקציב.ל האזה מה שחי גדעון ברי, חופית:

 שרוצהויש שם מטה מאבק מאוד חזק רצליה תושבים מה , בכנס הנדל"ן, פגשתיהיום ד"ר גלית שאול:

 מדבר על שדה דב.שאיר את זה שם. שמעתי את חולדאי לה
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 .לנושא שדה דב לא שייך גדעון ברי, חופית:

"זה היה הוא השיב:  עשית את התוכנית". 2013"אתה בשנת אבל אמרו לחולדאי: נכון,  ד"ר גלית שאול:

 ואז מה אם היו תוכניות". ואנחנו רוצים להשאיר את שדה דבעכשיו יש דברים אחרים על הפרק , 2013בשנת 

  .חלק מהמציאות והיז

 בנושא התעופתי זה לא בדיוק כך, שם מדובר על נדל"ן.  גדעון ברי, חופית:

לפנות  ותמ"ללולא הרצון של הזה נושא של נדל"ן והוא לא היה מתחיל גם בשדה התעופה,  :עו"ד חיזקי סיבק

 אלף יחידות דיור.  15את השטח בהרצליה כדי לבנות 

 אבל זו המסגרת של חיל האוויר לטוס בו. גדעון ברי, חופית:

 

 .2/2019הנהלה מספר  פרוטוקולאישור  .4

יוון שגם עתה אינכם מעירים הערות, אבקש לפרוטוקול ומככל הערות עד כה לא התקבלו עו"ד עמית בן צבי: 

 .2/2019לאשר את פרוטוקול הנהלה מס' 

 

 .2/2019פרוטוקול הנהלה מספר ועצה מאשרת את מהנהלת ה הצעת ההחלטה:

 

 החלטה: התקבל פה אחד.

 

 הנחות/חיובים רטרואקטיביים בארנונה, מציג: עו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל.עדכון בדבר  .5

  אנו נציג את הנושא בדיון הבא. עו"ד עמית בן צבי:

 רטרואקטיבית של  לפתחנו בקשות של תושבים להנחה  לא פעם ולא פעמיים מגיעיםהנושא מדבר על כך, כי 

חרת לא מימש מסיבה כזו או אולהנחת ארנונה תושב שהיה זכאי הנחה בארנונה מסיבות שונות. לדוגמה, 

 את הזכאות שלו, אולי סתם משכחה. לאחר מספר שנים מבקש שהמועצה תכיר באותה הנחה רטרואקטיבית. 

אומנם החוק להחליט כמה זמן אחורנית לתת את ההנחה. לתת הנחה רטרואקטיבית ו אנחנו כמועצה רשאים

. מכיוון אינו מחייב אותנו ואנו יכולים לקצוב תקופה קצרה מכךהדבר שנים אך  7קובע התיישנות בת הכללי 

הוא ביקש  ,שקיבלתי היום ממנהל מחלקת הגביה מידע בנוגע לכך שהיו עדכונים של משרד הפנים בנושא הזה

עם מנשה דוד, גזבר המועצה ודימה גור, וקיבלתי את בקשתו. אקיים  לדיון הערב  נושא ממני לא להעלות

  הנושא זה יובא לדיון בהנהלה הבאה. יה פגישת עבודה.מנהל מחלקת גב

 

 עו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל. פרוגרמה למבני ושטחי ציבור, מציג:אישור הרכב וועדה מייעצת לענייני  .6

 מול משרד הפנים בנושא ההקצאה. דיברנו על נושא הבית לשירה ועל ההליך שמתנהל  עו"ד עמית בן צבי:

 פרוגרמהיום ותכין  90בתוך  החלטות, שנמנה ועדת משנה שתגבש הלה הקודמתקיבלנו החלטה בישיבת ההנ

היא  . המשמעות של הכנת פרוגרמה לשטחי ציבורלמבני ציבור שעל בסיסה וועדת הקצאות תוכל לעבוד

 מאוד רחבה, עם היבטים תכנוניים ומשפטיים. אנו מציעים בפניכם הצעה להרכב הוועדה. 

 מאשרת את הרכב חברי הוועדה המייעצת, לענייני פרוגרמה למבני ציבור הנהלת המועצה הצעת החלטה:

 :ושטחי ציבור

 סגן ומ"מ ראשת מועצה -עו"ד חיזקי סיבק .1

 מנכ"ל המועצה -עו"ד עמית בן צבי .2
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 גזבר המועצה -מנשה דוד .3

 מהנדס המועצה -אינג' ארמין אברמוביץ .4

 חברת מליאה/ הנהלה, בארותיים -עו"ד הדס מדליה .5

 חברת מליאה/ הנהלה, חניאל -פליישר קרוב עו"ד גלדיס .6

 חברת מליאה/ הנהלה, כפר הרא"ה -הילה עיני .7

 חבר מליאה/ הנהלה, העוגן -נטע אראלי .8

 נא לתקן במצגת את שם המשפחה לאראלי ולא אריאלי. נטע אראלי, העוגן:

נוכחות החברים יהיה בעל אנו נעלה נושא זה למליאה. עשינו מאמצים שהרכב  עו"ד עמית בן צבי:

 יישובים.מקצועית תוך פריסה של 

ם ובמכתב הנלווה רש גבי לוח הזמנים של פעילות הוועדה,ל פליישר קרוב, חניאל:גלדיס עו"ד 

 ימים.  90תה יאך ההחלטה הי ,יום 120את המלצותיה תוך  שהוועדה תגיש

 90 -נכון. כנראה חל בלבול עם הוועדה לשלטון דו רובדי. אנחנו קיבלנו החלטה ל עו"ד עמית בן צבי:

 יום וכך נפעל. 

 כי אם לא אנחנו יכולים לקבל החלטת תיקון עכשיו. פליישר קרוב, חניאל:גלדיס עו"ד 

 ימי עבודה. 90 הילה עיני, כפר הרא"ה:

  ימים. 120אפשר  פליישר קרוב, חניאל:גלדיס עו"ד 

ימים. מדובר  120ועדה יהיה ואנחנו נעדכן בכך שהמנדט הראשוני לאני מקבל.  עמית בן צבי:עו"ד 

בפרויקט שאינו פשוט בטח ובטח במרחב של עמק חפר. ככל שנידרש לעוד חודש חודשיים שום דבר 

 בפני המועצה שום בקשה להקצאה.  תלא יקרה. כרגע לא מונח

 

  ימים. 120לטה, בכפוף למנדט של החלטה: מליאת המועצה מאשרת את הצעת ההח

 

ויוכבד מרגלית,  (כפר חגלההמרכז הקהילתי: רו"ח סתיו וייס ) מינוי נציגי הנהלה/ מליאה כחברי הנהלת .7

 , מציג: עו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל.(כפר חיים)

דיון פנימי . גלית ויעריב קיימו התבקשנו ע"י המרכז הקהילתי למנות נציגי ציבור נוספים עו"ד עמית בן צבי:

 אני מציע בפניכם את החברים רו"ח סתיו וייס )חגלה( ויוכבד מרגלית )כפר חיים(.ו

יוכבד יכולה לדבר בעד עצמה ולספר כמה מילים על הרקע . בתפקידו סתיו מבקש להמשיך ד"ר גלית שאול:

 שלה.

יונה. קודם לכן,  מרכז קהילתי בכפרכשסיימתי לנהל מתנ"ס  י לגמלאותיצאת יוכבד מרגלית, כפר חיים:

שניהם מרכזים של הסוכנות היהודית, יש לכך משמעות שכן זוהי אינה המרכז הקהילתי בנתניה.  ניהלתי את

נוער, חינוך מספר תחומים כגון בכפר יונה הייתי הגוף המבצע של נות. עמותה פרטית והעבודה היא מול הסוכ

היה לנו ס. "זה היה בתוך המתנ  -זברות ועודן גל הדברים שהם לא פורמליים כגובלתי פורמלי, מוזיקה וכ

וסיימתי עם ₪ מיליון  3תקציב של  התחלתי עםמנדט יוצא מן הכלל עם ראש המועצה ועשינו עבודה נפלאה. 

בלי גירעונות וגביה שמתאימה לאוכלוסייה של כפר יונה, דאז, שיכלה לשלם סכומים ₪, מיליון  18תקציב של 

תרומות של הסוכנות. היינו צריכים לבקש כספים, להציג תוכניות וגולת הכותרת ו המון ע"ב נגבוהים. פעל
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ית הספר היא הקמת קונסרבטוריון בכפר יונה שעובד כ"בית ספר מנגן" עם כל בתי הספר. כל תלמידי ב

 עובד כיום עם להקות, הרכבים, קונצרטים ועוד.  מקבלים שיעורי נגינה והקונסרבטוריון

 החברים המוצגים הם במקום? בנוסף?האם  קרוב, חניאל: פליישרגלדיס עו"ד 

שיך ועדת צעירים וממ וייס כיהן לפני בתפקיד זה, תחת סתיולמען ההבהרה, רו"ח  עו"ד עמית בן צבי:

 לא במקום אלא בנוסף. החברים הם. בהתאם

 

חיים( כחברי  הנהלת המועצה מאשרת את רו"ח סתיו וייס )כפר חגלה( ויוכבד מרגלית )כפרהצעת החלטה: 

כחברת הנהלה  שמכהנת פליישר קרוב )חניאל(, גלדיסעו"ד בנוסף, לחברת המליאה  הנהלת המרכז הקהילתי

  כבר מהקדנציה הקודמת.

 

 תב"רים. .8

 *** גזבר המועצה מציג את התב"רים בפני חברי ההנהלה.

 איך יתנהלו השנה החופים? זה ניהול שלנו?  יוכבד מרגלית, כפר חיים:

מפעילים . אנחנו באמצעות זכיין בית ינאי חוף "ג מפעילים אתללא שינוי משנה שעבר. רט הימן:אלון 

רצונם למסור  ים הביעו אתוהגנ מכמורת ואחד בחוף נעורים. רשות הטבעחוף ב 2הצלה, מגדלי  3

רגן לכך. לחילופין הם הודיעו כי כרגע אין לנו אפשרות להתא ,לא בזמן הקרוב ,החוף למועצה את

יבה היא שאין להם הכנסות א קריטי. הסולא יכולים להפעיל את חניון הלילה, שמבחינתו ה הםש

 חניון הלילה משמע כל האוהלים ו"הזולות" שמקומות בחוף הים. מהחניה.

 מי מקבל את כספי החניה? יוכבד מרגלית, כפר חיים:

  בחינם. הכניסה אלון הימן:

 מאוד. ? מבחן המציאות מראה תמונה עגומה אפשר לפתוח את הנושא הזה אילנה גולן, בית יצחק:

  אני ורבים מסכימים איתך. אלון הימן:

שבת, טוענים שאי אפשר להיכנס לשם.  -האנשים שמגיעים לשם בימי שישי אילנה גולן, בית יצחק:

 החוף נראה מזעזע.עמוס בצורה בלתי סבירה ו

 כי זה חוף מדינה. :כפר ויתקין שרון דביר,

אם זה נעשה ומבחן המציאות מראה שזה לא עובד כמו שצריך אז בואו  אילנה גולן, בית יצחק:

 נראה איך לוקחים את זה. 

כרגע המצב היחיד שאפשר להתקדם בו היא להוציא פניה משותפת למשרד  עו"ד חיזקי סיבק:

  אנו שוקלים את זה כרגע. -הפנים ולפרוט בו את השיחות רט"ג

ראשת המועצה עם ראשי מועצות אזוריות אחרות כגון חוף כרמל , מטה אשר וחוף  אלון הימן:

מכיוון שאין למועצות האזוריות  אשקלון, הודיעו למשרד הפנים שהם לא פותחים את עונת הרחצה

אך אנו לא יכולים  ,אנחנו לא נגד ולא שומרים את החופים לעצמנורק נטל. הכנסות מהחופים אלא 

 ן את התחזוקה.לממ

 אז מה הפתרון? לגבות כסף? או לקבל תקציב? :, בת חפרמידד כלפון

 אם היה אפשר היינו עושים את זה.  ת כסף,אי אפשר לגבו ד"ר גלית  שאול:

המדינה החליטה שאין לנו יכולת להתפרנס מזה, בניגוד למה שקורה מדובר בתושבים מכל המדינה. 

בתי קפה, מסעדות, בחוף עירוני מותר להקים וחוק בעיר.  אזורית. יש הבדל בין חוק במועצה בערים

 אחזקת החוף. מלונות וכל מה שצריך בשביל לפרנס את 
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 ?הרציונלמה  אילנה גולן, בית יצחק:

 שארו יפים, בתוליים, ועוד.יהוא שרוצים שחופי המדינה י הרציונל ד"ר גלית שאול:

ים שכל החופים שלנו יהיו עם בתי מלון, מרכזים זה משרת אותנו. אנחנו גם לא רוצ אלון הימן:

 מסחריים ועוד. 

אזורי תעשיה  יברנו עליו קודם לכן, על עמק חפר,שד לאיזון אלון, זה חוזר אילנה גולן, בית יצחק:

 או לא. 

הבחנה בפירוש בין חוף עירוני  נהכרגע זה לא ברמה שלנו אלא ברמה הלאומית. יש ד"ר גלית שאול:

ת משרד הפנים. אנחנו כל מי שנמצא בצמרהתבצעה פניה למרדכי כהן, סיון להבי ול. ועצתילחוף מ

רציני שמופעל. אנו  . יש לחץ מאודשהוא ראש מרכז המועצות האזוריות ביחד עם שי חגג' פועלים

י הנוער לא ניסינו בכל דרך למצוא פתרונות. אחד הדברים שמטרידים אותי זה נושא ה"זולות". בנ

לא יהיה מי אך  ,כרזים, יהיו ילדים מתחת למצוקיםבכל פינה, בחופים הבלתי מוחוויה ויוותרו על ה

 יה הזו. יח עליהם. מאוד מטרידה אותי הסוגשישג

מטר מכל כיוון של סוכה. היתר זה חוף לא מוכרז והאחריות  150חוף מוכרז זה  גדעון ברי, חופית:

 מתחלקת בין המועצה לרשות הטבע והגנים. 

אם יקרה משהו זה באחריותנו וסביר להניח שגם בהחלטה הזו נקבל ביקורת מאוד  שאול: ד"ר גלית

הצבת אוהלים רגילים ולא ספות גדולה. נלחמנו שלפחות כן ישאירו את חניון הלילה באופן שיאפשר 

. אנחנו מקבלים ביקורות שהחוף של נתניה נקי והחוף שלנו מלוכלך. זה חלק ממארג מאוד גדול וכו'

כשהוחלט איזה מהגנים הלאומיים לא יגבו ון שברובו התחיל עם תושבים שלנו ך לקחת בחשבשצרי

בו כניסה. האיזון הזה לא נשמר פה. אנחנו באמת בבעיה. לכן אנחנו מנסים להסביר לאנשים "אל 

תשפכו את התינוק עם המים". עתירה כזו גורמת לזה שתושבי עמק חפר לא משתתפים ולא מגיעים 

 ים. חוף הני מקבלת הודעות מאנשים שאומרים שהפסיקו ללכת ללחופים. א

כי אנו לא ערוכים לנהל  ,השאיר כרגע את הרט"גכרגע יש לעבוד שלב שלב. יש ל עו"ד חיזקי סיבק:

ע קול קורא בנושא ניקיון חופים, את החוף ולאפשר את חניון הלילה בצורה שניתנת לבקרה. יש כרג

משאבים לניקוי רצועת החוף הלא  ינתנויובו  שלושה הקרובים -בשבועייםיתפרסם אני מקווה שהוא 

 אותה החלטה. להיות שאנחנו נצליח לעשות לבטל את  מוכרזת. יכול

 200כי אנחנו לוקחים כסף מקרנות רשות,  ,כל הדיון התחיל מהתב"ר הרלוונטי המראה אלון הימן:

לתחזק משאב לאומי ובסוף הילדים  מטרה, באש"ח, חלק קטן מכל הסיוע המינימלי ממשרד הפנים

 .ללכת לחוף היםשלנו לא יכולים 

 הוספנו חצי מיליון שקל לתקציב המועצה. :, כפר ויתקיןשרון דביר

 בית ינאי?חוף מכמורת לחוף אני לא מבינה מדוע יש הבדל בין  :, כפר חייםיוכבד מרגלית

במכמורת הגענו עם משרד הפנים להסכמות ששליש מהמגרש יהיה חינמי ושני שליש  אלון הימן:

יהיה בתשלום. זה תפס לפני שנתיים בערך. השליש הצפוני הוא מופרד ובחינם וזה עובד. בית ינאי 

זה גן לאומי. היועמ"ש לממשלה, עשה את עבודתו ואמר שהגן מוגדר כגן לאומי וצריך להיות פתוח 

 חתכו את זה באופן מוחלט.  -סיבה לגבות תשלום עבור החניהלכן אין שום 

זה לא הגביה כמו העובדה שאין בית קפה או כל מקום שאפשר לשבת בו  יוכבד מרגלית, כפר חיים:

 בחוף הים.

 זה חלק מהעניין, לא מאשרים. ד"ר גלית שאול:
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יר את הפיתוח של החוף בבו סיכמנו עם רט"ג שנעמגרש  בית ינאי,  תוכנןחוף ב עו"ד חיזקי סיבק:

 פתוח. מאז שרט"ג קיבלו את ההחלטה שהם  הים חוףאת ע"מ להשאיר  ,אזור הרמפהלאורך החוף ב

שהם סיכמו  םטריוויאליישוקלים לצאת מהחוף, הם בעצם הקפיאו את כל התוכניות, כולל דברים 

 שהם יעשו בחוף הזה. אנחנו מנסים להוציא אותם מהפוזיציה הזו. 

יך להיות כתב"ר בעניין החופים, אם אין שינוי משנה קודמת, למה זה צר פלג, הדר עם: עו"ד שמיל

 זה לא משהו לא צפוי. ולא בתקציב הרגיל?

 תב"ר זה גם תקציב.  מנשה דוד:

 ישובים שאושר שלושהה שאני יודע יש רק בעניין התיירות הכפרית, עד כמ עו"ד שמיל פלג, הדר עם:

יש אש"ח  150וצאה הזו של להם בתב"עות להקים מבנים של תיירות כפרית. השאלה אם בתוך הה

 ית לכלל הישובים ולא רק לאותם שלושה.כוונה להכניס תיירות כפר

בודה המטרה היא להתאים ססטוטוריקה. חלק מהעבודה של ועדת התיירות זה ע עו"ד חיזקי סיבק:

יירות בתוכנית ת זה הלאה בתוכנית הכוללנית. ישנה יועצת תמיע אמול אגף הנדסה ומשם אנחנו נט

המטרה היא לא להכניס גודש ליישובים  יע את זה גם בתב"עות היישוביות.מהכוללנית ואנחנו נט

יים ראשיים, אתרים ועוד. אלא לתכנן את נושא התיירות הכפרית בצורה שאינה בשוליים או על ציר

ר" צטרך להתכנס לתוך הסטטוטוריקה. משחקי "החתול ועכב, בסופו של דבר זה יהתשובה היא כן

 זו המטרה כרגע.  -מול רמ"י ימשיך באופן מתמיד שאדם שעוסק בתיירות כפרית בהתנהלות

מנשה, לגבי תב"ר הביוב, אולי כדאי להציג לנו בהזדמנות תמונת  עו"ד גלדיס פליישר קרוב, חניאל:

 זה משמעותי.₪ יליון מ 15מצב לגבי תב"ר זה, בכל זאת תנועה של 

 .אטפל מנשה דוד:

 

 .הנהלת המועצה מאשרת את התב"רים המופיעים בטבלה שהוצגה בפני החבריםהצעת החלטה: 

 

 עו"ד עמית בן צבי:

 האם יש מתנגדים? אין מתנגדים.

 האם יש נמנעים? אין נמנעים.

 

 . ה: הנהלת המועצה מאשרת פה אחדהחלט

 

מליאה. איך ב SOSנות. שנה שעברה הצגנו את הנושא באופן של בנושא הקייט :בחןיואב בר סלע, 

 אנו נערכים לכך לקראת הקיץ הקרוב? האם הוקצו לכך משאבים? זה אוטוטו. 

הקיץ. אנחנו מנסים להיערך וזה לא פשוט בכלל למצוא חופשת פסח לפני חופשת יש לנו את  יעריב:

 המדינה. התקצוב למשכורות מאוד נמוך.כוח אדם שמעוניין לעבוד כשגם פה יש תקצוב של 

 זו לא עבודה מועדפת נכון? גדעון ברי, חופית:

 לא. עבודה מועדפת היא הרבה מאוד חודשים. פה אנחנו מדברים על ימים בודדים.  יעריב:

 אולי סטודנטים? יוכבד מרגלית, כפר חיים:

 מעטים הסטודנטים שעובדים בעד שכר כזה.  יעריב:

 . 18מגיל  התעסוקה היא היום התפרסמה מודעה, ד"ר גלית שאול:
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ואז ניערך לקראת הקיץ. אנו  מסודר. ירונה מטפלת בזה, נסיים את פסחבאופן זה עובד  יעריב:

א פשוט. התקצוב של המדינה הוא מאוד חסר והצורך בכוח יודעים בדיוק מה לעשות. זה בעייתי ול

 ת.אדם הוא רב בתקופה שקשה למצוא אנשים במשכור

 המועצה הוסיפה למשכורת של המדינה תוספת והשנה מנשה?

 לא לתת אך זה לא כ"כ עזר. תה נכונותיהי מנשה דוד:

מה שהמדינה מתקצבת אי אפשר למצוא : "אין עובדים". אם לא ניתן מעל אגף החינוך אמר יעריב:

 עובדים. הילדים לא בקייטנות המדינה. 

תה אמירה של ההורים לגבי עלויות הקייטנות האלה. שנה יהיבנושא הצהרונים,  :בחן יואב בר סלע,

 מראש.  נוסף, השאלה אם אנחנו נערכים לכך שעברה הקצנו תקציב

מהמליאות הרלוונטיות  אנו נוציא את הפרוטוקולים הערתך.אני מודה לך על  עמית בן צבי:עו"ד 

בנושא הקייטנות  שעברהלקחים משנה לא בכדי לעשות את אותה טעות. אנחנו נלמד את ה ונלמד,

 ואני אדווח להנהלה לאחר מכן. 

 עליות ועוד. רים על מגוון גילאים, צהרונים,זה חתך שאני מרגיש שמדב גדעון ברי, חופית:

 והפקת יבי בשעת דיון, היה אירועל. ברגע שמעירים את תשומת לומבחינתי הכ עו"ד עמית צבי:

 נצבר. ללמוד ולהשתמש בניסיון שכברו נלקחים, תפקיד

 
 
 
 
 
 
 
 

  17/3/19הנהלה מיום 

        
סה"כ תקציב  

 מבוקש 

סה"כ תקציב  

 קודם 

פירוט   מקורות מימון   הפחתה   תוספת  

תשלומים)שם 

 סעיף( 

 ₪   -סכום  

פירוט  

מקורות 

 מימון 

 ₪  -סכום  

              

17,558,575  

         

3,000,000  

 

14,558,575  
  

קרנות  

 הרשות  

    

14,558,000  
    -              עבודות קבלניות

              

90,281,425  

     

104,840,000  
   14,558,575  

מלוות  

 מהאוצר 

    

14,558,000  
    -              קבלניות עבודות

                   

150,000  
                    -    

קרנות  

 הרשות  

         

150,000  
  150,000    עבודות קבלניות
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200,000  
      

קרנות  

 הרשות  

         

200,000  
  200,000    עבודות קבלניות  

        

 

 

 

 

       

        

ההלוואות מהאוצר לא התקבלו בשל שינוי במדיניות האוצר ₪. מיליון  105 -במסגרת פרויקט הביוב הייתה תוכנית לקבלת מלוות מהאוצר בהיקף של כ 
 לגבי פרויקט הביוב במועצות האזוריות 

ולכן מתבקש להקטין את הסכום להלוואות שהתקבלו בפועל, ולהגדיל במקום 
      הביוב בתב"ר.את ההעברה מקרן  זאת
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 :17.03.2019 -חלטות הנהלת המועצה, מתאריך הה

 החלטה נושא מס'

1 
 אישור פרוטוקול הנהלה

 2/2019מספר 

 הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול הנהלה 

 02/2019מס' 

3 
אישור הנחות/חיובים 

 רטרואקטיביים בארנונה

הנחות/ חיובים רטרואקטיביים בארנונה הנהלת המועצה מאשרת נוהל 

 .ע"פ הנוסח המוצע

4 

אישור הרכב ועדה מייעצת 

 לענייני פרוגרמה למבני

 ציבור ושטחי

הנהלת המועצה מאשרת את הרכב חברי הוועדה המייעצת, לענייני 

 ציבור: ושטחי פרוגרמה למבני

 סגן ומ"מ ראשת מועצה -עו"ד חיזקי סיבק .1

 המועצהמנכ"ל  -עו"ד עמית בן צבי .2

 גזבר המועצה -מנשה דוד .3

 מהנדס המועצה -אינג' ארמין אברמוביץ .4

 חברת מליאה/ הנהלה, בארותיים -עו"ד הדס מדליה .5

 חברת מליאה/ הנהלה, חניאל -עו"ד גלדיס פליישר קרוב .6

 חברת מליאה/ הנהלה, כפר הרא"ה -הילה עיני .7

 חבר מליאה/ הנהלה, העוגן -נטע אראלי .8

 

5 

מינוי נציגי הנהלה/ מליאה 

כחברי הנהלת המרכז 

 הקהילתי:

רו"ח סתיו וייס )כפר חגלה( 

 ויוכבד מרגלית )כפר חיים(

 הנהלת המועצה מאשרת את רו"ח סתיו וייס )כפר חגלה( 

  מרגלית )כפר חיים( כחברי הנהלת המרכז הקהילתי ויוכבד

  פליישר קרוב )חניאל(, גלדיסעו"ד לחברת המליאה בנוסף 

  כבר מהקדנציה הקודמת.ת כחברת הנהלה ששמשמ

 

 הנהלת המועצה מאשרת את התב"רים המופיעים בטבלה כפי שהוצגה תבר"ים 6

 

________________________                                         ______________________ 

 הד"ר גלית שאול, ראשת המועצעו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה                                          
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 :2019317.0. -החלטות הנהלת המועצה, מתאריך ה

 החלטה נושא מס'

1 
 הנהלהאישור פרוטוקול 

 2/2019מספר 

 הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול הנהלה 

 02/2019מס' 

3 
אישור הנחות/חיובים 

 רטרואקטיביים בארנונה

הנהלת המועצה מאשרת נוהל הנחות/ חיובים רטרואקטיביים 

 בארנונה ע"פ הנוסח המוצע

4 
אישור הרכב ועדה מייעצת 

 לענייני פרוגרמה למבני ציבור

מאשרת את הרכב חברי הוועדה המייעצת, לענייני הנהלת המועצה 

 פרוגרמה למבני ציבור:

 סגן ומ"מ ראשת מועצה -עו"ד חיזקי סיבק .9

 מנכ"ל המועצה -עו"ד עמית בן צבי .10

 גזבר המועצה -מנשה דוד .11

 מהנדס המועצה -אינג' ארמין אברמוביץ .12

 חברת מליאה/ הנהלה, בארותיים -עו"ד הדס מדליה .13

 חברת מליאה/ הנהלה, חניאל -עו"ד גלדיס פליישר קרוב .14

 חברת מליאה/ הנהלה, כפר הרא"ה -הילה עיני .15

 חבר מליאה/ הנהלה, העוגן -אלינטע אר .16

5 

מינוי נציגי הנהלה/ מליאה 

כחברי הנהלת המרכז 

 הקהילתי:

רו"ח סתיו וייס )כפר חגלה( 

 (כפר חיים) ויוכבד מרגלית

ויוכבד המועצה מאשרת את רו"ח סתיו וייס )כפר חגלה( הנהלת 

 כחברי הנהלת המרכז הקהילתי (כפר חייםמרגלית )

 תבר"ים 6
הנהלת המועצה מאשרת את התב"רים המופיעים בטבלה כפי 

 שהוצגה

 

 

________________________                                         ______________________ 

 ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה                        עו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה                  

 

 


