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עדכון ראש המועצה
אישור מליאה לתוכנית עבודה מול החטיבה להתיישבות.
אישור הקצאת קרקע בכפר זיתים לעמותת "ימנו כקדם".
אישור המליאה לתוכנית מס'  206-0649970תכנון שכונת מגורים  -כפר זיתים ג.24660/
תנופ"ה – טיוטה לדיון לתוכנית החומש.
אישור תב"רים.
הצגת דו"ח רבעוני – רבעון ראשון .2019

שרונה
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אילניה
ארבל

.1

עדכון ראש המועצה

ניצן פלג
•

ישנו משבר בתנועת בני המושבים ,סביב סוגיית תנועת הנוער .מדובר
על תהליך ארוך שהתפוצץ בסמוך לבחירות וכרגע נמצא בעיצומו של
המשבר .נוצר מצב שכיום יש שתי תנועות שלוחצות לאמץ את תנועת
הנוער – השומר החדש מחד והנוער העובד והלומד מאידך .נערכה היום
ישיבת חירום של כ  25מועצות אזוריות ,והוחלט כי יוקם צוות היגוי
שייתן פתרון לעניין מול תנועת המושבים.

•

אירועי החודשים אפריל מאי במועצה היו מרובים :פסטיגליל ,טקסי
יום הזכרון ויום השואה ,מפגשי זכרון בסלון ,מירוץ התבור ועוד .אני
חושב שסה"כ האירועים היו מוצלחים מאד תודות לעבודה מאומצת
של עובדי המועצה.

•

לפני כשבועיים נערך תרגיל חירום של המועצה על בסיס אתר ההרס
בכדורי ,שדימה את מרכז ההפעלה של המועצה ותרם לכשירות
המועצה לפעילות בשעת חירום.

•

יריד תעסוקה שנערך בקדמת גליל ,משך למעלה מ 200 -עובדים
שנרשמו למפעלים השונים וכרגע בודקים התאמות .הייתה השמה
בשטח של עובדים רבים מהאזור.

כפר-קיש

•

חוברת דיגיטלית בתחום התיירות – יצאה בשבוע שעבר ,וכרגע עובדים
על חוברת מקבילה לחשיפה וקידום של העסקים הקטנים.

לביא

•

נערך מפגש חשוב בנושא המפטמות – נערך בפורום רחב על מנת לחשוב
על פתרונות יצירתיים לנושא.

מסד

•

תת"ל  – 76בנושא טורבינות הרוח ,זוכה להתנגדות עזה בכל המרחב
וכרגע אנחנו מובילים את מערך ההתנגדות של המועצות באזור ,תוך
כוונה לחסום את היוזמה.

•

התחלנו שבוע שעבר בתהליך של ייעוץ ארגוני למועצה ,בין השאר על
מנת לחשוב איך מגבשים את עץ המבנה של המועצה ,כיווני התייעלות,
הגדרות תפקידים וכו'.

•

מכרז למנהל אגף חינוך נסגר לפני כשבוע ומשך הרבה מאד התעניינות,
הוגשו מעל  30קורות חיים של מועמדים .אנחנו כרגע בתהליך מיון
וסינון על מנת לבחור את המועמד/ת המתאים ביותר.

בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים

מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

אהובה שחור

מבקשת שלוועדת חינוך תהיה נציגות בהליך המיון – נפתלי אישר את הבקשה
ונציג מוועדת חינוך יוזמן לראיונות של המועמדים.
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אילניה
ארבל

.2

אישור מליאה לתוכנית עבודה מול החטיבה להתיישבות
נפתלי פרידלנדר במסגרת קול קורא של החטיבה להתיישבות הוכנה תוכנית עבודה המורכבת
משני פרקים :חברה וקליטה ,וקידום פרויקטים מחוללי שינוי.

בית קשת
במסגרת תוכנית חברה וקליטה ניתן דגש למיפוי ,אבחון ,בניית תוכניות
עבודה למועצה האזורית ,המושתתות על חיזוק הקשר בין הישובים למועצה,
מיקוד המועצה כגוף רלבנטי שמתווה כיוון ומסייע לישובים בניהול ותפעול
הישוב .בישובים בית רימון ובית קשת מוצע לתת טיפול נקודתי מסייע בניהול
ובחיזוק החוסן הקהילתי .בישוב המתוכנן שיבולת מוצע לסייע בקידום
התוכניות ובמקביל במישור הקהילתי הגדלת גרעין המתיישבים.

בית רימון
גבעת אבני
הודיות

במסגרת קול הקורא של "מחוללי שינוי" מוצעים שני פרויקטים יזמיים
במרחב – "היוגב" במסגרתו משולבות נערות בשנת שירות בחצי יום בו הם
עובדים בעבודה חקלאית ככוח עזר לחקלאים ובחצי היום השני הם משתלבים
בהובלת פעילות קהילתית ביישוביים .המיזם השני הוא "ימינו כקדם" – מיזם
של יהודה הרצליך מכפר זיתים בשיתוף פעולה של רשת "אורט" במסגרתה
נקלטים למערכת לימודית נוער שוליים חרדי שנפלט ממערכות החינוך.

הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים

דודו ברגר

מבקש לבחון האם בדיון מליאה בתחילת השנה לא צוין כי משרתו של רכז
קולות קוראים תתוקצב בין השאר על ידי תוכנית זו .נפתלי עדכן כי יבדוק
בפרוטוקול הרלוונטי ויעדכן.

רחלי בנזקן

מבקשת לדעת האם הכספים המועברים על ידי החטיבה "צבועים" למטרה
ספציפית או ניתן לבחון במה להשקיע אותם .בנוסף מבקשת לדעת האם יש
תקצוב מהחטיבה להתיישבות לתשתיות פיזיות.

כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן

נפתלי פרידלנדר הכספים המועברים מיועדים אך ורק לתחום החברה והקליטה בהתאם
לקריטריונים שמוגדרים על ידי החטיבה להתיישבות.
שמואל אייזנברג בעבר החטיבה להתיישבות תקצבה גם תשתיות פיזיות ,בשנת העבודה
הנוכחית אין תקצוב כזה.
תוכנית חברה וקליטה אושרה על ידי מליאת המועצה ברוב של  15בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

שדמות-דבורה
שרונה

תוכנית מחוללי שינוי אושרה על ידי מליאת המועצה ברוב של  14בעד 0 ,מתנגדים 1 ,נמנעים
(אופיר שיק).
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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות

.3

אישור הקצאת קרקע בכפר זיתים לעמותת "ימינו כקדם"
נפתלי פרידלנדר הזכויות בקרקע היו שייכות בעבר למשפחת הרצליך מכפר זיתים ,אשר הקימו
עליהם בהשקעה עצמית שלהם פנימייה ובית ספר מקצועי שהופעלו על ידם
תקופה ארוכה באמצעות העמותה עבור נוער חרדי שנפלט ממערכת החינוך,
עד שנאלצו בשנת  2017להעביר את הזכויות בקרקע לרמ"י והרשות המקומית
וזאת על מנת לשנות את ייעוד המקרקעין לשימוש עבור מבנה ציבור ולאפשר
חכירת משנה לשם קיומו והפעלתו של המוסד על ידי העמותה .העמותה פנתה
אל הרשות המקומיות בבקשה להחכרת משנה של המקרקעין לטובת העמותה,
וזאת על מנת להבטיח את המשך הפעלת המוסד החינוכי .המועצה בדקה
ומצאה כי לא קיים גוף אחר היכול לנהל את המוסד החינוכי בהתאם לאופיו
המיוחד ובמיקום הספציפי של המקרקעין.

הזורעים

ההחכרה היא ל 25-שנים וללא תמורה .לפיכך מבוקש לאשר את החכרת
המשנה של המקרקעין לעמותה.

כדורי
כפר-זיתים

הסכם החכרת המשנה של המקרקעין לעמותה מאושר על ידי מליאת המועצה ,בכפוף לאישורו
של שר הפנים בתנאי פטור ממכרז ,מכוח הוראות סעיף  89לצו המועצות המקומיות )מועצות
אזוריות (תשי"ח –  1958וסעיף  ,)2( 3ברוב של  15בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

כפר-חטים
כפר-קיש

.4

אישור המליאה לתוכנית מס'  206-0649970תכנון שכונת מגורים  -כפר
זיתים ג24660/

לביא

עדי רובין
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

בתוכנית ההרחבה שוועד אגודת כפר זיתים מקדמת מתוכנן שינוי יעוד קרקע
למגורים א' ,על שטחים שהיו במצב מאושר "מבנים ומוסדות ציבור" .לפיכך
אנו נדרשים ע"י הועדה המחוזית לאישור המליאה על כך שהיא מסכימה
לוותר על שטחי ציבור לטובת מגורים.
מטרת התוכנית היא הרחבה של  50יח"ד במושב כפר זיתים  .ועד האגודה
מקדם תכנית בהתאם להחלטת רמ"י " 1445המרת נחלות פנויות למגרשי
מגורים" .בהתאם להחלטה זו ניתן להמיר כל נחלה ב 3 -מגרשי מגורים בני
 500מ"ר כל אחד ולקבל פיצוי כספי לצורך שפור תשתיות קיימות וחדשות.
למושב  11נחלות לא מאוישות ולא מתוכננות לפי תקן משרד החקלאות.
בתוכנית תוכננו  33מגרשים בגודל של  500מ"ר ועוד  9מגרשים בגודל  700מ"ר
כל אחד ,לבניית בית דו-משפחתי.
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התוכנית משנה מיעוד קרקע חקלאי לייעודי קרקע ויעוד קרקע מבנים
ומוסדות ציבור למגורים א ,דרך ,שצ"פ וקרקע עם הנחיות מיוחדות .התוכנית
קובעות זכויות בניה  ,תכסית ,קווי בנין והוראות לבניה עבור מגרשי הרחבה
המתכוננת.

אילניה
ארבל
בית קשת

רחלי בן זקן

מבקשת לדעת עבור מי מיועדים המגרשים.

עדי רובין

התוכנית מיועדת בראש ובראשונה לבנים ממשיכים.

אבנר כהן

מבקש לדעת מדוע בונים על שטחי ציבור ,האם המושב לא יפגע מכך בעתיד?

עדי רובין

יש עודף משמעותי של שטחי ציבור בכפר זיתים ולכן אין חשש כזה.

נועם תבור

מבקש לדעת האם יש כוונה בפיתוח ההרחבה בכפר זיתים להפעיל את החברה
הכלכלית?

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
נפתלי פרידלנדר כרגע אין כוונה כזאת שכן מדובר עדין על שלב מוקדם מאד.
כדורי

ניצן פלג

כפר-זיתים
כפר-חטים

חשוב להכיר כי באופן עקרוני רשות מקרקעי ישראל מתנגדים כיום לקידום
הרחבות שפורצות את הקו הכחול של היישוב והם דוחפים למלא אזורים לא
מנוצלים בתוך היישובים ,גם בשל עובדה זאת קידום התוכנית נדרש ומתחייב.

תוכנית מס'  206-0649970תכנון שכונת מגורים  -כפר זיתים ג 24660/אושרה על ידי מליאת
המועצה ברוב של  15בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה

.5

תנופ"ה – טיוטה לתוכנית החומש

אופיר שיק

הציג את מטרות התוכנית .התוכנית מיועדת לכלל המועצה ,תושבים ועובדי
המועצה – על מנת לייצר אופק בהיר לתחום של הבינוי והתשתיות בתוך
היישובים ומחוצה להם בהלימה לחזון המועצה .התוכנית מן הסתם תתעדכן
אחת לשנה בהתאם לאילוצים כאלו ואחרים .חשוב להדגיש כי אין בתוכנית
התחייבות כלשהי ,אלא קריאת כיוון .המסגרת של התוכנית תאפשר לנו ליזום
בצורה משוכלת את הדברים שאנחנו רוצים לקדם ובהתאם לכך לרוץ לגייס
את המשאבים הנדרשים .בנוסף חשוב להבין כי תוכנית ערוכה ומסודרת עם
רציונאל היא כלי עזר חשוב לגיוס תקציבים ומשאבים מול משרדי ממשלה.
ולבסוף תוכנית כזאת יכולה להיות כלי לבקרה עצמית.

שרונה
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התוכנית מחולקת לשלושה חלקים – כרגע עיקר ההתייחסות נדרשת
למפתחות ולעקרונות של החלק הראשון .בהמשך "יולבש" החלק היישומי
בהתאם לעקרונות ולמפתחות שהוגדרו.

אילניה
ארבל

פרק ב – מדבר על פרויקטים אזוריים ,בעיקר התחום החינוך.

בית קשת

ופרק ג – מדבר על פרויקטים אסטרטגיים.

בית רימון

העלות הכוללת השנתית למועצה מוערכת בשלושה מיליון .₪

גבעת אבני
הודיות

רחלי בן זקן

מברכת על העבודה היסודית ושעות העבודה הרבות מאחורי המסמך .מבקשת
לדעת מה הנפקות של המסמך?

אופיר שיק

המסמך הוא כלי עזר להקצאת משאבים וקריאת כיוון להמשך הפיתוח
בתחומים השונים.

הזורעים

נועם תבור

איך הולכים לתכנן תוכנית עבודה מפורטת על פני השנים ,למשל בתחום של
פינות מחזור – מתי זה יגיע לשטח ?

אופיר שיק

התוכנית היא עצמה בסיס לתוכנית העבודה ,למשל בדקנו האם יש מפתח
לאיזה כמות ילדים מצדיקה הקמת גן ילדים ,או כמה תושבים מצדיקים
הקמת פינת מחזור .בנוסף יצרנו מפרט מה פינת מחזור צריכה לכלול ,או מה
מפרט של גן ילדים צריך לכלול.

ישראל פרידמן

מציע לקדם תוכנית סיורים לחברי המליאה ברחבי המועצה על מנת להבין את
הפערים.

כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא

רחלי בן זקן

אשמח לדעת בנושא התשתיות ,מדוע אין התייחסות למתחם בעלי חיים אזורי,
זאת אחת הסוגיות הכבדות ואין לה ביטוי בתוכנית.

אופיר שיק

מתחם בעלי החיים יקבל ביטוי במסגרת תוכנית לשטחים פתוחים בחלק ג של
הדו"ח.

אבשלום חביב

התושבים מתלוננים על נושאים מוניציפליים שונים (ערימות גזם וכו') ,פתחנו
ברוח סערה וקצת בלמנו.

מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן

אריה אברהם
שדמות-דבורה

נושא התמרור מצריך התייחסות כי מודבר על פיקוח נפש .בנוסף מבקש לדעת
מי קובע את סדרי העדיפויות?

שרונה
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אופיר שיק

תעדוף בין הנושאים תלוי בין השאר בקולות קוראים שמשרדי הממשלה
מוציאים .ברגע שתהיה תוכנית סדורה נוכל גם להיות יותר אקטיביים.
התעדוף הוא לא בין הנושאים אלא בתוך נושא ספציפי מי מקבל וזה בהתאם
למפתחות ולעקרונות שמוצגים בפניכם.

אריה אברהם

בנושאים מהותיים וחשובים – המליאה צריכה להחליט איפה צריכים
להשקיע את הכסף.

אהובה שחור

אנחנו לא יכולים להיות מעצורים ,אפשר לעורר סימני שאלה ,אבל אי אפשר
להביא כל דבר למליאה.

אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני

אופיר שיק

מדגיש כי התוכנית לא מחליפה את המליאה ,אין כוונה כזאת ואסור לה על פי
חוק ,נושא קונקרטי יובא לאישור במסגרת תב"ר.

ניצן פלג

צריך לקחת בחשבון שאי אפשר להביא כל דבר לאישור המליאה וצריך לעשות
הפרדה בין הטקטי לאסטרטגי.

אופיר שיק

צריך בנוסף לקחת בחשבון שעל אף הדירוג והתעדוף הפנימי שלנו ,למשרדי
הממשלה יש לעיתים תחשיבים משלהם שאינם עולים בקנה אחד עם התעדוף
שלנו .מתקני שעשועים שמתקצב משרד החקלאות ,זה דוגמא אקטואלית לכך.

גלית ארז

חשוב להבין שעל מנת שנוכל לקבל את ההחלטות הנכונות אנחנו צריכים
להבין את התמונה הרחבה ולא לאשר נקודתית תב"ר כזה או אחר במנותק
מהתמונה הכללית.

אריה אברהם

צריך להביא את התוכנית לידיעת יו"ר הוועדים.

אופיר שיק

מוזמנים לשלוח הערות והתייחסויות נוספות בימים הקרובים לפני הפצת
התוכנים ליישובים

הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה

.6

אישור תב"רים
שמואל איזנברג הציג את התב"רים המפורטים להלן לאישור מליאת המועצה.

שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

בניית ביה"ס  -קרית חינוך בלביא – (בית חינוך גלילי) תב"ר  - 1451תב"ר
מאושר 16,085,334-
מאושר הגדלה של התב"ר מתקציב משרד החינוך בסך  ,₪ 9,682,000ברוב
של  15בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.
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אילניה

בניית אגף רווחה ,חינוך ומשרדים ליד המועצה  -תב"ר 1468
מאושר הקטנה של התב"ר ב 360-אלש"ח והעברה לתב"ר  ,1559ברוב של 15
בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

ארבל
בית קשת

בניית אולם ספורט בקריית חינוך  -תב"ר  - 1533תב"ר מאושר 6,427,600-
מאושר הפחתה של התב"ר מסעיף מפעל הפיס  15% -לטובת פעילות חברתית
בסך  ₪ 642,750ברוב של  15בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

בית רימון
גבעת אבני
הודיות

שיפוץ מגרשי ספורט  - 2018תב"ר  - 1544תב"ר מאושר 110,397-
מאושר סגירה של התב"ר ,ברוב של  15בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.
הלוואת פיתוח  - 2018תב"ר  - 1558תב"ר מאושר 4,800,000 .-
מאושר סגירה של התב"ר ,ברוב של  15בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה

מועדון רב תכליתי במצפה נטופה  -תב"ר 1559
מבקש התייחסות לתב"ר של שיפוץ מבנה נוער בגבעת
דודו ברגר
אבני  – 1586לא נתקבלו הכספים שהובטחו ,מבקש לדעת
למה יש תקציב למבנה הרב תכליתי ,אבל לא למבנה
הנוער.
כספי משרד הפנים שיועדו למבנה לאגף רווחה ועכשיו
אורטל יצחק
מיועדים למבנה רב תכליתי לא יכולים להיות מנותבים
לשיפוץ מבנה הנוער בגבעת אבני כי מדובר מבחינת משרד
הפנים על הקמת מבנה ולא שיפוץ.
שמואל אייזנברג במסגרת התחייבויות של היישוב גבעת אבני ,לא הועברו
הכספים שיועדו לתב"ר למבנה הנוער ,בנוסף המועצה
השקיעה כספים רבים בתב"רים בגבעה שאליהם נותבו
כספי המועצה.
אני בקשר עם יו"ר הוועד בגבעת אבני לקדם את נושא
אופיר שיק
ער.
מבנה הנו
מאושר הגדלה של התב"ר ב  360אלש"ח מתב"ר ( 1468שיפוץ אגף רווחה) ,
ברוב של  13בעד 2 ,מתנגדים (רחלי בן זקן ,דודו ברגר)  0 ,נמנעים.

שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

הללויה  - 2018תב"ר  1561תב"ר מאושר 120,541 .-
מאושר העברה לסעיף שוטף של תרבות תורנית בסך  ₪ 93,077וסגירה של
התב"ר ברוב של  13בעד 2 ,מתנגדים (רחלי בן זקן ,ישראל פרידמן)0 ,
נמנעים.
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קרן לשמירה על שטחים פתוחים  - 2019תב"ר 1622
מאושר פתיחה של התב"ר ברוב של  15בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

אילניה

חברה וקליטה  - 2019תב"ר 1628
מאושר פתיחה של התב"ר ברוב של  15בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

ארבל
בית קשת

הלוואת פיתוח  - 2019תב"ר 1629
מאושר פתיחה של התב"ר ברוב של  12בעד 2 ,מתנגדים (רחלי בן זקן ,דודו
ברגר) 1 ,נמנעים (אבשלום חביב).
קבלת ההלוואה בסך של עד  ₪ 10,000,000מאושרת כנגד שעבוד הכנסות
עצמיות כפי דרישות הבנק וכל שעבוד תקבולים אחרים (למעט מיום וביוב)
כפי שיידרש על ידי הבנק.

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
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הצגת דו"ח רבעוני – רבעון ראשון 2019

כדורי

אורטל יצחק
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש

אבשלום חביב

לביא

הציגה את עיקרי הדוח הרבעוני ובכלל זה גרעון מצטבר של  155אלש"ח .יודגש
כי לדברי הגזבר גרעון בהיקף כזה בשלב זה של השנה אינו חריג ,ומשקף בין
השאר הוצאות עודפות שמועמסות על הרבעון הראשון של השנה וגביית חסר
של חלק ממקורות ההכנסה .הגירעון בהתאם לנתונים אמור לקטון בהמשך
השנה לקראת איזון בדוח השנתי הכולל.
מבקש מנציגי המועצה ברשויות ניקוז להגיע אחת לתקופה לתת דו"ח על
פעילות הרשות בתחומי המועצה.

מסד

ניצן פלג

נועל את הישיבה ,שעה .20:20

מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן

____________________

נפתלי פרידלנדר
מנכ"ל המועצה

____________________

ניצן פלג
ראש המועצה

שדמות-דבורה
שרונה
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