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39ה מספר פרוטוקול דיון מליא

כ"ו אב, תשפ"א04/08/2021-המתאריך
מוטי בארי, אמנון יואב בר סלע,הדס מדליה,אדרי חנן, יוסי ישראל, חיזקי סיבק, יעריב יערי, נוכחים

שפיר, מידד כלפון, דורון גייר, ירון קומפל, אופירה קלפ, אמיר שילה, רן שכטר, נטע אריאלי, 

גדעון ברי, אמיר רף, אסנת שטרן, הילה עיני,  יוכבד מרגלית, גיא אברהם זווילי, רון פז, יהודה 

בר לב, פסח פורצלן

השתתפו 

מרחוק

ן דוד, אילנה גולן, עמוס חייקין, טוביה ויסבלום ליבנה, נדב מיכל אביחי, אברהם בשרעבי רצון, 

יוסי בכרטןערבה, משה לב הר, שמיל פלג, יצחק הנפלינג, סתיו וייס, עופר כהן, בתיה רגב, 

רחל מרום, מאיר טודר, גלדיס פליישר קרוב, אורי נאהרי, שרון דביר, טומי זיו, שחר דרור, , נעדרו

אהובה פאר

ראשת המועצה-ד"ר גלית שאול משתתפים

סגן ראשת המועצה ומ"מ -זקי סיבקחי

סגן ראשת המועצה-יעריב יערי

מנכ"ל המועצה-עמית בן צבי

גזברית המועצה-גורן לין אלגרנד

מבקרת המועצה-ד"ר עדית נס ויסמן

ע. מנכ"ל המועצה–מורן בן דרור 

מנכ"ל כלכלית–שגיא בן יואב

מהנדס המועצה-ארמין אברמוביץ

מנהל מחלקת ספורט-פיליפ סימון

אורן חייקיןמשקיף

, אסף מימון, גילי הדר, טל סנונית,הראל זילברמןרוני בורג, חן גזיתמוזמנים 

סדר יום:

. עדכוני ראשת המועצה.1

.38/21אישור פרוטוקול מליאה מספר: .2

.כללי העמותה לקידום הספורטמציג: פיליפ סימון, מנהל הצגת תכנית בריכת חופיתקין, .3

.מנהל כללי העמותה לקידום הספורטפיליפ סימון, מציג:, עמותת הספורט2020מאזן הצגת .4

מנהל כללי העמותה לקידום פיליפ סימון, מציג:הצגת קריטריונים למענק לספורטאים מצטיינים, .5

.הספורט

יואב, מנכ"ל חכ"ל.מציג: שגיא בן ,הצגת פרוגרמת בית הראשוניםהמשך דיון .6

מציגה: גורן לטובת פרויקט בית הראשונים, 2027הקדמת אמת המידה של מפעל הפיס עד לשנת .7

.לין אלרגנד, גזברית

מציג: עמית התמודדותן של רשויות השלטון עם תהליכי הרס המצוק החופי, –דוח מבקר המדינה .8

.בן צבי, מנכ"ל

התמודדותן של רשויות השלטון –התייחסות הועדה לענייני ביקורת לממצאי דוח מבקר המדינה .9

.מציג: מוטי בארי, יו"ר הוועדה לענייני ביקורתעם תהליכי הרס המצוק החופי, 
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:1719הישיבה נפתחה בשעה : 

מהלך הישיבה

.מברך את הנוכחים ומבקש לפתוח את הדיוןעמית בן צבי, מנכ"ל: 

מעדכנת בנושאים הבאים: ראשת המועצה, 1. עדכוני

על מנת למנוע יש לשמור על ההנחיות .עלייה גדולה בכמות המאומתים-קורונה

מאומתים. 154בעמק . סגר

היקרים ביום שני האחרון, נפרדנו מאחד מאנשי החינוך -אמנון קורן ז"ל

אדם שעסק אמנון, בן כפר חיים, היה .ז"לאמנון קורןוהמשמעותיים ביותר בעמק 

בחינוך בכל ימי חייו בלהט, ביוזמה, בחדשנות, במצוינות, באהבה ובעשייה 

הארץ. אדם שהשפיע על אלפי תלמידות ותלמידים בעמק חפר  ובכל.חברתית

בכל תפקידיו אלה . החינוך במועצהמחלקתכמורה, כמנהל, כמפקח וכמנהל 

זכרו ברוך.יהי. הותיר חותם לשנים רבות

"בנוסף מחאה למען החקלאים והחקלאות נמשכת.ה-מבצע "מגן החקלאות

להפגנות הארציות שהתקיימו בחמישי האחרון, התקיימה ביום ראשון הפגנת 

ישיבת הממשלה. למרות אישור ירושלים מיקום התכנסות שיירה מלטרון עד ל

.התקציב המשא ומתן בין החקלאים לאוצר נמשך

 רשות ניקוז ונחלים -הולכי רגל ושבילי אופניים מעל נחל אלכסנדרהקמת גשר

שרון, מקימה בימים אלה גשר להולכי רגל ורוכבי אופניים מעל נחל אלכסנדר, ליד 

כפר , הגשר יחבר שבילי אופניים המגיעים מגוש חי"החיבורו עם נחל אביחיל.

ל פארק גשר הצבים ובית יצחק, כך שיוכלו להמשיך אחיים, כפר ידידיה, הדר עם

תודה לרשות ניקוז הגשר מוקם במימון הקרן לשטחים פתוחים.ומשם אל הים.

שרון ונחלים שרון על ביצוע מיזמים משמעותיים אלה למטיילים ולרוכבים!

עו"ד קרן קדמי כיועצתגב' היועמ"ש חדשה למועצה נבחרה -יועמ"ש המועצה

את מנכ"ל המועצה, גזברית סומך. וועדת הבחינה כללה עו"ד בראש ממשרד

במסגרת ועדת קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר. עוה"ד קדמי משרד הפניםונציגת

הבחינה.

?על איזה בסיס מקצועי היא עובדת:ברי, חופיתגדעון

ובנוסף יש תמחור של 40,150₪סך של בחודשיריטיינרסבסי:בו צבי, מנכ"לעמית

הליכים משפטיים ע"פ סוג. 
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2.אישור פרוטוקול מליאה 38/21

פרוטוקול המליאה. מציג אתעמית בן צבי, מנכ"ל: 

הצעת החלטה: 

.בכפוף לבדיקת הערותיו של חבר המליאה סתיו וייס38/21מס'מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול
מתנגדים: אין.

נמנעים: אין .

הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

3. הצגת תכנית בריכת חופיתקין, מציג: פיליפ סימון, מנהל העמותה לקידום הספורט

נכון להיום שחייה.ענף המשתתפים בדיון מטעם  מציג את ההעמותה לקידום הספורט:פיליפ סימון, מנהל

מסתיים החוזה מול גח"א.2021שלוש בריכות מקורות בעמק: יכון, גח"א ובית יצחק. בסוף קיץ פועלות 

הקמה ותפעול בריכת בהסכם ארוך טווח לבעברנמסרהשייכת למועצה והעל קרקע הוקמהריכת חופיתקין ב

במסגרת "קול קורא" של קרן המתקנים במנהל הספורט הוגשה יישובים חופית וכפר ויתקין. שחייה על ידי ה

מהעלות 50%הגובהאלש"ח.  המאצ'ינג894,650בקשה למימון פרויקט קירוי וחימום הבריכה בעלות של 

מתוכם המועצה נדרשת להשקיע ₪, 894,750-א כועלות הפרויקט כולו הבהתאם לתנאי הקול הקורא.

ליון ש"ח. ימ12-ל8בין ה. הערכת עלות בריכה חדשה דומה נע50%כ

התוכנית יש עשרות בני נוער ומבוגרים שאין להם איפה לשחות, חושב שצריך לאשר מציין, כי :סנוניתטל

העמק. תושבי באופן דחוף למען 

. יש לנו הישגים גדולים בתחום. שנים האחרונות28-השחייה בעמק החפר ומאמן באת : מרכז מימוןאסף

היתרון היחסי של חופיתקין הוא הקירוי  שמאפשר מענה משולב לרבות מענה למנויים.

.מענה לכולםאין לנו . של שחייניםמתחיל גיוס בספטמבר זילברמן:הראל

אנחנו במשאב . המועדונים רוצים לפתח את הענף. בשנים האחרונות הצמחנו את ענף הכדור מים:גילי הדר

זה הזמן לבנות עוד מתקן. . ספורטאים מתאמנים יחד50, כדוגמה, מים בעייתי

שנה את העמותה. הנציגים של כפר 15חופיתקין וניהלמבקש להוסיף, גר בקרבת הבריכה :ברי, חופיתגדעון

₪ למעלה מחצי מיליון והשנה. בבריכה הושקעעודלא קירוילויתקין וחופית הם בעד למסור את הבריכה גם 

אני רואה את היתרון לתושבים . ללא שיתוף ציבורבעבר התקבלו החלטות ניהוליות בקשר לבריכההשנה.

תושבים. להסברה ממליץ על פעולותש התנגדות. תופתעו שיבמהלך. עם זאת, אלספורטאיםלו

הגיעה מטעם הישובים ולא מטעם מסירת הבריכה לאחריות המועצה ההצעה ל:שאול, ראשת המועצהגלית

המועצה. 

. . גם בבית יצחק הבריכה הוקמה ע"י התושבים, אך יש לי הערותך על המהלךאני מבר, בית יצחק:שפיראמנון

מנהל אך,הבריכה הציבורית הייתה עסקית. ע"י המועצהקיבל סירוב מהמועצה לניהול הבריכהבית יצחק

בעקבות הבריכה הייתה במשבר גדול ופנה עם דרישה לקבלת כספים כמפעל עסקי לכל דבר. מקרקעי ישראל 

.  המועצה זהבנושאיש חילוקי דעות בין הוועד לאגודה.הבריכהאחריות תפעולית על פנתה למועצה לקחת כך 

1.8חופיתקין. צריך להשקיע שם חלופת בית יצחק לחלופת. מבקש לבצע בדיקה ביןהצדדיםישור ביןגעוזרת ב

יש הסכמה ברורה לחלק את זה לשנים. מבקש בחינה מחדש בצורה שיוונית בין חופיתקין לבית ₪.מיליון 

יצחק. 
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פנו ואזלתהליךו סרב, אך הם 2020היינו בתהליך ארוך עם בית יצחק ורשות הבריכה בספטמבר :מימוןאסף

אלינו חופיתקין. 

בבית יצחק. צריך לקחת גדולה יותר השקעה מבחינה כספית :מנהל העמותה לקידום הספורטסימון, פיליפ

הדבר .היא של האגודהבבית יצחק חופיתקין היא קרקע מועצה והקרקע של הבריכה בבחשבון שהקרקע 

חופיתקין.על שםהגשנו את הקול קורא , השלישי

כולל תחום השחייה. הדברים שאמנון אמר יש לנו כוונות להרחיב את הספורט:שאול, ראשת המועצהגלית

.לא סותריםהם חשובים ו

לאבד על מנת לא אנחנו חייבים להזדרז.יש הרבה נוער ומבוגרים שרוצים לשחות:, סגן ראשת המועצהיעריב

. המון שחיינים. המועצה נדרשת להשקיע כסף. הדבר האחרון הוא לוח הזמנים ופרסום החוגים של הנוער

ולקיים עוד חוגי שחייה בעמק.  אשר הפרוייקטהמליאה חייבת ל

מאבק בין ויתקין . קיים מנגנון להחלטה הבאהלייצר מבקשת. ההזדמנות מבורכת:, כפר הרא"ההילה עיני

תמהותיתמיכהבנות במחול לא מקבלות מענה וצריך בנוסף, . לבית יצחק. רוצה שיהיה ניסיון לנסח תיעדוף

בספורט בכלל.

אנחנו צריכים לייצג את .למול הספורטאיםהרחב לפי דעתי אנחנו מפספסים את הציבור רן שכטר, גן יאשיה:

תספיקגם הבריכה של בת חפר לא בפועל אין בריכה ציבורית לתושבים. ולא רק את הספורטאים.כל הציבור 

לעשרת אלפים תושבים. 

לתת מענה לכולם. הבריכת יכון לא יכול:מימוןאסף

תהיה היא . בריכה לא תקבל קירוי ללא ספורט הישגי. בקשנו תמיכה לסטודנטים לרבות מתקנים:סנוניתטל

רק אם יהיה ספורט השגי. בקול קורא מעורבת 

ההצעה שלך משתלבת עם ההחלטה של היום. :מדליה, בארותייםהדס

המכנה המשותף הוא כמה שיותר ספורט רחב .השחייה היא בריאות וערכים:שאול, ראשת המועצהגלית

ומענה גדול לכלל האוכלוסייה. 

מדובר על בריכה ששופצה וצריך לקרות אותה. :ברי, חופיתגדעון

יהיה קירוי בחופיתקין ובריכת יכון תפתח אחה"צ לציבור ,בוא נלך למה שהדס הציעה:שכטר, גן יאשיהרן

הרחב. 

מעגל רחב. להחזיק בריכה זה עסק יקר ורוב ישמש הקירוי בחופיתקין הוא גדול ו:בארי, בית חירותמוטי

תשמש לציבור הרחב ולספורטאים. . הבריכה בחופיתקיןעצמןהבריכות הקהילתיות בקושי מצליחות להחזיק 

בסופו של יום אף בריכה לא יכולה להחזיק .קהילתיותןהבריכות שנמצאות בעמק ה:שפיר, בית יצחקאמנון

. בלית ברירהכל הבריכות לא מחזיקות מעמד והופכות להיות בריכות עסקיותתושבים. ל בסיס מעמד רק ע

לציבור הרחב.הבריכה תחפתיהאפשרות להיתרון היחידי של המועצה הוא 

אחוז לתושבים והשאר לספורטאים. 20תשמש מבחינת היקף פעילותהבריכהשמבקשים :אחיטובחנן אדרי, 

עיקרי הסכמה יובאו בפני חברי המליאה. ושלהוסיף את מה שיוסי ביקש נכון :ן ראשת המועצהחיזקי סיבק, סג

את נושא הבריכות.יצטרכו לבחון בעמקוהנושא עלה בתוכנית הכוללנית 

הצעת החלטה: 

מליאת המועצה מאשרת הפעלת בריכת השחייה "חופיתקין" ע"י המועצה באמצעות עמותת הספורט וזאת 
בכפוף לאישור "קול קורא" בנושא קירוי בריכות שחייה. מנכ"ל וגזברית המועצה יחד עם יועמ"ש המועצה 

אל זואגודת כפר ויתקין וועד מקומי חופית להוציא החלטהומנכ"ל העמותה לקידום הספורט ינהלו מ"מ מול 
.הפועל
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ישראל, יוסיוייס, סתיושכטררןמתנגדים: 

שפיר וחנן אדרי נמנעים: אמנון

ברוב קולותהצעת ההחלטה התקבלה 

מנהל כללי העמותה לקידום הספורטפיליפ סימון, מציג:, עמותת הספורט2020מאזן הצגת .4

מופיע 3בעמוד הדוחות הכספים נשלחו לחברי  המליאה. העמותה לקידום הספורט:סימון, מנהלפיליפ 

במסגרת ₪.מיליון 1.1היה עמותהתקציב ה. ₪מיליון 1.5ירידה של בשל העמותה. ניתן להבחיןהמחזור 

לאשר את המאזן.לכן יש האישורים השוטפים שעשינו ו

.באשר לקבוצה של כדור עףהגיעו אלי פניות: , העוגןנטע אריאלי

קבוצת הבוגרים שלנו משותפת עם קבוצת מנשה. ענף שכל : מנהל העמותה לקידום הספורט, פיליפ סימון

להחזיק קבוצה בוגרת.₪ אלף 189מקצהרשות 

לכל אחד לעסוק בספורט שלו.אפשרהחלטנו בעמק ל: שאול, ראשת המועצהגלית

הצעת החלטה: 

עמותת הספורט 2020של הצגת מאזןמליאת המועצה מאשרת 

מתנגדים: אין

נמנעים: אין 

הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד 

מנהל כללי העמותה לקידום פיליפ סימון, מציג:הצגת קריטריונים למענק לספורטאים מצטיינים, .5

.הספורט

הישגים בלתי רגיליםהשיגושני ספורטאים שלנו: העמותה לקידום הספורטמנהלפיליפ סימון, 

₪ 2500מענק של  על . מדובר ההישגים של אליפות אירופה, עולם ואולימפיאד.ענפים אולימפייםב

מדובר רק במי . יש קריטריונים סדורים למענק לספורטאים מצטיינים.חד פעמילספורטאי כמענק 

תושב העמק או מייצג את האגודות שלנו בעמק. שהוא 

כמה תושבים עונים לקריטריונים בשנה זו.: אהרוןחייקין, ביתן עמוס

.שניים: מנהל העמותה לקידום הספורטפיליפ סימון, 

הצעת החלטה: 

בהתאם לטבלה המצורפת2027מפעל הפיס עד לשנת של מועצה מאשרת הקדמת אמת המידה מליאת ה

איןמתנגדים:

נמנעים: אין 

הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד 
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הצגת פרוגרמת בית הראשונים, מציג: שגיא בן יואב, מנכ"ל חכ"ל.המשך דיון .6

את הנושא היום נציגבמליאה הקודמת הצגנו את הפרוגמה לרבות תפיסת הפעלה.שגיא בן יואב, מנכ"ל חכ"ל:

לשימושים שהוצעו ואת הפן העסקי. מבקש שרוני תציג את השימושים והמקורות התקציבים.באשר 

ם הוא מודל ציעיהמודל שאנחנו מ.המלצה שלנו לפתוח את בית הראשונים כמה שיותר מהר: , יועצת רוני בורג

הרעיון הוא לייצר . בבית הראשוניםהקיים מבחינת בינוי שהוא חלק משיתוף הציבור ומתבסס על מה פרוגרמתי

כולל גם את בית המכלול של בית הראשונים הפעלת הבית בכמה מודלים כל הימים. כולל עבודה מול הקהילה 

ניתוח החלופות.מתבססות על  . הנחות היסוד שלנו הכנסותהשלב הנוסף הוא שינוי יעוד שיניב יותר .הראשונות

מציגה תשריט של בית הראשונים בחלוקה של הבית הקטן והגדול.

מתי שתרצה. החשש לעצורכתבתי שיש כאן התחייבות לשלבים והמועצה תוכל .בעד הפרויקט: ברי, חופיתגדעון

הוא מהשלבים היותר מאוחרים באשר לרעש והאבטחה. בקשו ממני להעלות את הנושא במידה ולא יהיה 

.הכנסות

אחת ההשקעות והאומנותי. זמבקש לפרט את הצד . את הצורה של העסקהבין לא מצליח ל: , כפר מונאשרון פז

הגדולות שעושים בעמק חפר.

לא ידענו שיש בעיות תקציביות גדולות למועצה ויש לזה משמעות.23.1.2019בתאריך:, גן יאשיהרן שכטר

השלב הראשון זה ממפעל הפיס.: ברי, חופיתגדעון

זה ישרת את הקהילה והדבר .במליאה של ינוארעליו החלטנוזה בית לקהילה : שאול, ראשת המועצהגלית

נמצאים בבית הזה.  דיברנו עלו "תובנות" וששת הרעיונות שתהראשון שעשינו זה שיתוף ציבור באמצעות תוכנ

משותף, לקדם את יש לנו אינטרס הכנסות.על גלריות, אומנות, מפגש חברתי וכדומה שבסופו של דבר מניבים 

לקהילה. הבית להחזיר ואשר הפרויקט מבקשת לקרן עמק חפר קיבלה השבוע אישור. .יפוץ המתחם בהקדםש

אמור לראות בבית לאחר שיוקם.לא מבין מה אני ש:רון פז, כפר מונא

וח של הבית ו הרז. אומנות, טבע, מקום מפגש לקהילה, אירועי תרבות ואומנותגלית שאול, ראשת המועצה:

וסביבו יקרו הרבה התרחשויות.

וכדומה.קשת רחבה, מרכזי תרבות ו מה שראינו במודל ז. מחדדת את השירותים של הביתרוני בורג:

תיתן דגש לנושא הרעש שהמועצה מתושבי ביתן אהרון מצפים. על היוזמהךמבר:, ביתן אהרוןעמוס חייקין

שיגיע מהמתחם.

יהיה ניתן לעשות אירועים בהובלת שיתופי האם דברים מרכזים כמו למשל נבחרת רופין, : , העוגןנטע אריאלי

האחריות שלנו על המיזם לא תיגמר כאן . החקלאותנושא גם את רוצה לראות יבכיוון של היצירה הייתולה?פע

.  והיא שרות לקהילה

רמי כהן ז"ל שצריך לשמור עליו.  של ל התפר יש מצפור עמציין, כי : , גן יאשיהרון פז

מציגה: לטובת הפרויקט בית הראשונים, 2027הקדמת אמת המידה של מפעל הפיס עד לשנת .7

.גורן לין אלרגנד, גזברית

של מפעל הפיס.דמת המידה הקרעיון מציגה את גורן לין אלרגנד, גזברית: 

?האם שימוש בכספי הפיס יפגע באולם הספורט של יכון: שכטר, גן יאשיהרן

לא יפגע.: שאול, ראשת המועצהגלית 



המועצהלשכת מנכ"ל

7

על התושבים בביתן ומבקש לדעת האם חשבמדברים על בית הראשונים, :, אלישיברצון שרעבי

לאחר הקמת הפרויקט?איכות החיים שלהםפוטנציאל הפגיעה בהאהרון באשר ל

אך יחד עם זאת בית הראשונים על הקמת רכיםמבביתן אהרון . תושבי כן:בן צבי, מנכ"לעמית

. עמדת הישוב מקובלת לחלוטין. רעשמבקשים לוודא מניעת מטרדי

הצעת החלטה: 

לטובת פרויקט בית 2027הקדמת אמת המידה של מפעל הפיס עד לשנת מאשרתמליאת המועצה 
הראשונים בהתאם לטבלה המצורפת

שכטררן מתנגדים: 

שפיר, דורון גייר.  נמנעים: רון פז, אמנון

ברוב קולותהצעת ההחלטה התקבלה 

מציג: התמודדותן של רשויות השלטון עם תהליכי הרס המצוק החופי, –דוח מבקר המדינה .8

עמית בן צבי, מנכ"ל.

חוף נכללו בדוח מבקר המדינה. מקטע שבשטח שיפוטן נכלל מספר רשויות עמית בן צבי, מנכ"ל :

חוף ירידה דרך המצוק לבנייה וגם נתיביקיימתבחלק מהמצוקים .ק"מ של חוף8בעמק חפר 

את המצוק. המבקר בדק את המצוקים בעמק חפר וכל מערערשכזהינאי.  כל נתיבבבית כגון 

בנוני ובית בסיכוןובית ינאי ונעורים הוגדרע"פ דחיפות השיקום.רצועת החוף חולקה למקטעים

גידור ושילוט. ןההפעולות הנדרשות במקטע שמוגדר בסיכון נמוך. בסיכון גבוהינאי דרום הוגדר 

4רק קיבלנו כאשר ₪ מיליון 120היא למימוש הפעולות הנדרשות מהמועצהתהערכה התקציבי

. ₪מיליון 120מבקשים מאיתנו לשאת בנטל של המשמעות היא, ש.רד הפניםשממ₪ מיליון 

הגשנו לוועדת הביקורת שלנו את עמדת המועצה. אנחנו בקשר ישיר עם משרד הפנים ואנחנו 

יום.מסדר הנושא כמועצה לא מסירים את המסדר ה

?מי קבע את התוכנית: כלפון, בת חפרמידד

תוכנית ארצית שעוסקת במצוקים.מדובר ב: בן צבי, מנכ"לעמית

?המועצה צריכה לקחת עליו אחריותומיליון 2.5האם הפרויקט הוא : כלפון, בת חפרמידד

.לאחיזקי:

לרשותמאיפה יש.אחריות של ראש רשותאתהמנכ"ל הסביר שזגלית שאול, ראשת המועצה: 

בישיבה האחרונה שהייתה בכנסת בוועדת הפנים, מנכ"ל משרד ?להשקיע במצוקים₪ מיליון 120

ו לקדם את הפרויקט אבל ז₪ מיליון 4. קבלנו סכום של אמר שהרשויות לא יעמדו בזההפנים

ל סדר מנכ"ל משרד הפנים החדש שם את זה ע.התקציבדיוני . אנחנו בדיונים לקראת טיפה בים

היום. 

שכל רשות דברזה לא . מעט מאוד מומחיםשיש בוזה תחום :סיבק, סגן ראשת המועצהחיזקי

יכולה לעשות.

כל שקל למיגון ן. נצלנומיליו4-קיבלנו את ה, מבקש לחדד:אברמוביץ, מהנדס המועצהארמין

אנו . ₪מיליון 120. גיבשנו תוכנית של הנזק יתעצםבוהן המצוק, אם לא נטפל במדרון ובשאר 

פועלים בכל הכיוונים למיגון המצוקים. 
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התמודדותן של רשויות –התייחסות הועדה לענייני ביקורת לממצאי דוח מבקר המדינה .9

מציג: מוטי בארי, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת.השלטון עם תהליכי הרס המצוק החופי, 

התקציב שניתן למועצה . הרבה מה להוסיףאין לי:מוטי בארי, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

למועצות ₪. מיליון 120המועצה לא יכולה לעמוד בתקציב של מהעבודה". צחוק"הוא בגדר

המדינה לא לקחה את האחריות האזוריות אין יכולת כלכלית. המטרה לייצר דברים בסיסים.

באופן מרוכז.

הצעת החלטה: 

התקיים דיון בדו"ח מבקר המדינה. ועדת הביקורת בחנה את הדברים וקיבלה החלטה שהוצגה בפני 
. המועצה כבדות משקלחברי המליאה. המליאה סבורה, כי מדובר בנושא בעל משמעות והשלכות 

מקבלת את עמדת ועדת הביקורת בדבר האחריות של המדינה בנושא זה וזאת מבלי לגרוע ממהלכים 
קדם מול משרדי הממשלה וגורמים רלוונטיים אחרים.  שהמועצה ת

מתנגדים: אין

נמנעים: אין 

הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד 

מנכ"ל המועצה מודה לכל המשתתפים על הדיון הענייני והמכובד ונועל הישיבה.

22:10הישיבה ננעלה בשעה :
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:4.8.21-המועצה, מתאריך המליאתחלטותריכוז ה

החלטהנושאמס'

38\21' מספה אחד פרוטוקולמאשרתהמועצהמליאת38\21מליאהפרוטוקולאישור.1

הפעלת בריכת ברוב קולות מליאת המועצה מאשרת הצגת תכנית בריכת חופיתקין.2

" ע"י המועצה באמצעות עמותת השחייה "חופיתקין

הספורט וזאת בכפוף לאישור "קול קורא" בנושא 

קירוי בריכות שחייה. מנכ"ל וגזברית המועצה יחד עם 

יועמ"ש המועצה ומנכ"ל העמותה לקידום הספורט 

ינהלו מ"מ מול אגודת כפר ויתקין וועד מקומי חופית 

אל הפועלזו להוציא החלטה 

של 2020הצגת מאזן פה אחד מליאת המועצה מאשרת הספורטעמותת2020מאזן הצגת .3

עמותת הספורט 

הצגת קריטריונים למענק לספורטאים .4

מצטיינים

הקדמת אמת המידה פה אחדמליאת המועצה מאשרת

בהתאם לטבלה 2027מפעל הפיס עד לשנת של 

המצורפת

הקדמת אמת המידה של מפעל הפיס עד .5

הפרויקט בית לטובת 2027לשנת 

הראשונים

הקדמת אמת ברוב קולות מליאת המועצה מאשרת

לטובת פרויקט 2027המידה של מפעל הפיס עד לשנת 

בית הראשונים בהתאם לטבלה המצורפת

התייחסות הועדה לענייני ביקורת לממצאי דוח .6

התמודדותן של רשויות –מבקר המדינה 

השלטון עם תהליכי הרס המצוק החופי

התקיים דיון בדו"ח מבקר המדינה. ועדת הביקורת 

בחנה את הדברים וקיבלה החלטה שהוצגה בפני חברי 

המליאה. המליאה סבורה, כי מדובר בנושא בעל 

. המועצה מקבלת את כבדות משקלמשמעות והשלכות 

עמדת ועדת הביקורת בדבר האחריות של המדינה 

בנושא זה וזאת מבלי לגרוע ממהלכים שהמועצה 

קדם מול משרדי הממשלה וגורמים רלוונטיים ת

אחרים.  

________________________________________________

, ראשת המועצהר גלית שאול"דמנכ"ל המועצה                                     י,עו"ד עמית בן צב


