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 האזוריות  המועצות מרכז ר"יו -כללית  סקירה .1

  - קודם עם המשרד ממה שהיה יותר מאז הכניסה של גלנט למשרד החינוך הקשר שלנו טוב 
 יש לנו דלת פתוחה ועלינו לנצל זאת לטובה. 

יחד עם כל מנהלי החינוך  -אנו רוצים ליזום תכנית שלנו שמתאימה למועצות האזוריות
לת אוטונומיה  שתפתור את עניין ההסעות, את בעיית ההפעלה ביישובים עצמם ובעיקר הפע

לכל רשות בהתאם ליכולות שלה. אני ממליץ לכל ראש מועצה לדבר עם מנהל מחלקת החינוך  
 שלו. 

לכן יש להיערך ו הנראה הדבר לא יקרה   ככל -אם חשבנו שמיד לאחר סוכות נחזור ללמוד
 א יתעסקו בדברים שליליים.ל שלנו במסגרת היישובים כדי שהםכיצד להפעיל את הנוער 

 
, כפי שהיה  והצוות הבכיר  מנכ"לים, אני מציע למסד מחדש שיחות עם שרים -דמרי יוחאי 

מציע לעשות תכנית עבודה שנתית ולעבור אחד אחד. כך אנו יוזמים ולא  מקובל בעבר.  
 מגיבים. 

השרים ירצו בוודאי להגיע לשיחות כאלה בזום.  אפשרי לעשות זאת פעם בחודש בשעה 
 הרשויות. קבועה ולזמן את כל ראשי 

 
נעשה זאת עם  רעיון מצוין, כפי שכינסנו את ראשי המועצות יחד עם יועז הנדל -שי חג'ג'

 לטיפולך.  -איציק  חשוב שידעו שאנחנו בשטח.ונעלה סוגיות שאנו רוצים.  שרים נוספים
 
 

 הדסה אלמוג, כלכלנית מרכז המועצות האזוריות   -סל תקצוב רמזור ישובים .2
תקצוב סלי הרמזור. ישנו הסל הירוק,  לפני שישה שבועות משרד הפנים הקים צוות לנושא 

הצהוב, הכתום והאדום. הסל הירוק לא מתוקצב כלל ושלושת הסלים האחרים מתוקצבים 
 מלש"ח לכולם.  40-לפי מפתח שהועבר אליכם לפני ראש השנה כאשר העבירו את ה

 יש לנו שני הישגים:
ועליו    לא משנה אם הרשות מקבלת מענק או שלא, ,לכולםאחיד סי הסל הבסי -ראשוןה

 מופעלים מקדמים.
למועצות האזוריות יהיה מקדם נוסף שהוא מקדם יישובים אשר במקסימום שלו   -השני

אותו סל אמור להספיק לאותה רשות שהיא כתומה או אדומה למתן   .15% -מגיע ל 
 לצערנו זה לא הופעל. יכול להיות שיחליטו להפעיל את זה מחדש לאחר הסגר. השירותים.

 
 רשות אלא פר יישוב. זה לא הולך פר אצלנו  -יוחאי דמרי

ועצה מקבלת  המ  -מניסיון שהיה לנו עם נחל שורק, ברגע שיש יישוב אחד אדום -הדסה אלמוג
את הקטגוריה לפי סדר הגודל של האירוע מסביבה. במידה ויתקצבו לפי הסל הזה הוא 

 בהחלט יספיק למועצה האזורית.  
 אם יש יישוב אחד אדום זה אומר שכל המועצה אדומה?  -יוחאי דמרי

 לא.  -הדסה אלמוג
אלש"ח עבור   100נתנו לי מפיקוד העורף תקציב של  -אצלנו היה יישוב אדום -שי חג'ג'

 הסברה וסלי מזון. לאחר שסיימתי את התקציב הגשתי לפיקוד העורף בקשה נוספת וקיבלתי. 
 האם זה תלוי במצב סוציואקונומי?  -גלית שאול

 . לא -שי חג'ג'
ר הוא התקציב של משרד התקציב של הרמזומדובר בשני תקציבים שונים.  -הדסה אלמוג

 ן. לפיקוד העורף יש תקציב משלה שכולל סלי מזוהפנים שהוא תקציב נוסף. 
כאשר רשות מתוקצבת לפי סל היא מתוקצבת לחודש שלם מאז הכניסה שלה לצבע מסוים  

 אילך למשך חודש. התקציב טוב אני מקווה שיישמו אותו. ברמזור ו
 באופן חד פעמי. רשויות מלש"ח ל 40משרד הפנים חילק 

 
משרד הפנים פירסם מדד  -נוגע לוועדות הגבולות במועצות האזוריות -*מדד איתנות רשותי 

קיבלנו אישור להעסיק את רון   -שפוגע באופן חד צדדי במועצות האזוריותשאינו ראוי מפני 
ם  הוא הכין נייר עמדה שמנוגד לזה. הצגנו את העמדה שלנו מול משרד הפנים ואנו מחכי -שני

 לתיאום ישיבה נוספת. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מול  עדת גבולות  ווב אחת המועצות האזוריות שצלח להאם יש לנו ניסיון  -עידן גרינבאום
 או שזה בינתיים עובד רק הפוך?  רשות

 לא מכירה, אולי ראשי המועצות יודעים.  -הדסה אלמוג
נגד עמק המעיינות ונגד   חלוקת הכנסות הגישהאני מעדכן שמועצה אזורית גלבוע  -יורם קרין

   עמק יזרעאל על חלוקת הכנסות. אצלי על מחצבה ואצלו על בסיס צבאי.
 אנחנו יכולים להלין על השכנים שלנו הערים ובנינו אנחנו רבים?  -משה דוידוביץ        
 יות. זה הדבר הכי גרוע שיכול לה -שי חג'ג'       

ועדת גבולות  ו אנחנו צריכים להחליט על נוהל שמועצה אזורית לא יוצאת ל -עידן גרינבאום
 מול מועצה אזורית אחרת מבלי שעברה במרכז המועצות האזוריות. 

 דה פקטו שי עושה את זה.  -גלית שאול 
לדון  אני חושב שצריך לבנות מנגנון פנימי שלנו. שלושה ראשי מועצות שינסו קודם  -שי חג'ג'

   ועדת גבולות.ו להחוצה  טרם פנייה   ליישב את הנושאבבקשות ו
 פיסה להגיש תביעות אחד נגד השני. זה נוגד את כל הת -יורם קרין

 . יאת השנבכל מעגל שאני נמצא זורקים לי שאנחנו תובעים אחד  -אסיף איזק       
 בראשות שי.כדאי להגדיר כאן צוות מצומצם  -דורון שידלוב

 גם שגוף שלישי תובע צריך שהמועצות ידעו להסתדר בניהן.  -גלית שאול
אני מציע לגבש אמנה שכולנו נחתום עליה. אמנה משותפת למועצות   -משה דוידוביץ

 האזוריות.  
לטיפולך נושא גיבוש האמנה. קשה לי לטעון טענות מול משרד הפנים  -משה -שי חג'ג'

 שאנחנו פותחים ועדות אחד נגד השני. 
 
 הדסה אלמוג כלכלנית מ.מ.א.שלב ב' ,  -שיפוי בגין הנחות ארנונה עסקים .3

הפעם רשות המיסים היא זו  , בשונה מההנחות הקודמות שניתנו ע"י האוצר באופן גורף
וכל חודשיים נבחנים   95%סק זכאי להנחה בארנונה. שיעור ההנחה הוא  איזה עשמחליטה 

מחדש ע"י רשות המס. רשות המיסים מעבירה לרשות לעסקים קטנים את רשימת העסקים  
. הרשות לעסקים קטנים ובינוניים היא זו שעובדת מול אגף  95%שזכאים לאותו פטור בגובה  

ל הנישומים של העסקים ברשות תוך ציון  הארנונה ברשות המקומית עם העברת קבצים של כ
 איזה עסקים זכאים להנחה. 

יום יעבור הכסף בהנחה   14שתוך  -םבמשא ומתן איתם הצלחנו לקצר את לוחות הזמני
 שהקובץ מסודר וללא תקלות.

הלכנו לכזה הליך משום שהיקף המחזור של העסקים הקטנים והבינוניים ירד בצורה כזו  
ולא בחלק הראשון   2020יוכלו לשלם לרשויות את הארנונה לא ב   דרסטית שסביר להניח שלא

מארנונה ואם תצליח לגבות    95%חשבנו שזה עדיף לרשות המקומית לקבל לפחות   .2021של 
 מהעסק זה טוב.  5%עוד 

הבעיה היחידה שנותרה היא שטרם התקבל אישור ממשרד הפנים להוסיף את ארנונת הוועד  
ותר להם להטיל ארנונה גם על עסקים. אלו יישובים  שמעסקים, ביישובים  להמקומי 

 . 1.1.2005שהתחילו להטיל ארנונה לפני 
שמסביר   לנסח מכתב חריףיש על זה אסור לוותר. אנחנו לא נהיה במשחק הזה.  -שי חג'ג'

 . 95%ולא   70%את הנושא של ארנונת ועדים. לא נוכל לקבל רק 
אני פניתי אל הרשות לעסקים קטנים ובינוניים והם צריכים לקבל את האישור   -הדסה אלמוג

 להבי. של היועמ"ש של משרד הפנים. אני גם כל הזמן מול סיוון 
נחנו עדיין לא קיבלנו את  אם זה לא יעבוד אני לא אתן את ההנחה הזאת. א -משה דוידוביץ

 של החלק הראשון.   הכסף
הסיבוב הראשון לא קשור ליהודה זמרת. החלק השני    -זה מתחלק לשניים -הדסה אלמוג

 קשור לחוות דעת של יהודה זמרת.
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יו"ר ועדת ביטחון, חיים רוקח.  –פגיעה בביטחון התושבים בישובים הסמוכים לקו התפר  .4
 

כל הגופים האפשריים יודעים איפה הוא פרוץ ומאיפה עוברים הפועלים או    -אין קו תפר
גדר קו תפר הם הנפגעים הישירים. גלית    יישובים צמודי הגנבים ואף אחד לא מתייחס לזה.

 שאול תוכל לספר.
כולל רצח.  היו בעבר אירועים ביטחוניים קשיםהמדינה לא מתייחסת לא עושה דבר בנדון. 

במקומות בהם האחריות   -דבר נוסף שעלה בוועדת חוץ וביטחון הוא הנושא של הרבש"צים
שבעקבות כל התגבורים שיש  עברה למג"ב הרבש"צ הוא למעשה שוטר אז התחילה תופעה

 שבועיים למקום אחר וזה פוגע בביטחון השוטף של אותם יישובים. -מספחים אותו לשבוע 
 זימנו את מפקד מג"ב. אף אחד לא עושה עם זה שום דבר.  -הבעיה ידועה לכולם

 
יש פה שינוי מדיניות שלא מובן מדוע הגיע בעת הזאת. אנחנו אמורים   -איציק אשכנזי

 להיפגש איתם בקרוב במטרה להחזיר את המצב לקודמו. מדובר באירוע רוחבי. 
 

את השר ו  אני הבאתי לקו התפר את יו"ר ועדת חוץ וביטחון, צביקה האוזר -גלית שאול
ם. צריך להבין שמדובר בחדירות כל לילה.  גדודי 3  -גדודים ל 11לעניינים אזרחים. הורידו מ 

שא מאוד מורכב ואני שמחה שמרכז המועצות החליט  תושבים שפוחדים לצאת החוצה. נו
 לקחת את זה כנושא לטיפולו. זו משימה שקשורה לקילומטרים רבים של קו תפר.  

 
אני מבקש ממך חיים לנסח מכתב שנוציא כמרכז המועצות האזוריות בנושאים   -שי חג'ג'
 שהעלת. 

 
 

  –חברת "נרטיב גיתם" -האזוריות המועצות עבור אסטרטגי תהליך  לליווי הצעה בחירת .5
 יו"ר הועדה לתכנון אסטרטגי, משה דוידוביץ'. 

 
נפגשנו עם נרטיב גיתם והעלנו בפניהם את האתגרים שמרכז המועצות האזוריות מתמודד  

מולן. העלנו את נושא הועדות הגאוגרפיות, חלוקת הכנסות. יצאנו בסיכום שהם יגישו הצעת  
 על עתיד המועצות האזוריות והאתגרים הניצבים בשטחנו.  מחיר והם תוך שבועיים ישקדו

 התרשמתי מהיכולות המקצועיות הגבוהות שלהם ואנו ממתינים לתוצרים בפגישה הבאה.
"עוברים כל  -בהקשר הזה אפשר היה לשלוח להם את המוסף של דה מרקר  -גלית שאול

 קהל.  גבול". כל כתבה שם יותר משמיצה את המרחב הכפרי ומשפיעה על דעת
כתבה מצויינת שצריך להעצים שיגיע  -הייתה אתמול כתבה על חקלאות  13בערוץ  -שי חג'ג'

 לכל בית בישראל לגבי חומרי הדברה בחקלאות תוצרת חוץ לעומת תוצרת מקומית. 
 זה בדיוק הכיוון שלהם.   -משה דוידוביץ'
פלוס מע"מ. אני מניח שאני בסוף אסיים את   אלש"ח  30הם הגישו הצעה של   -איציק אשכנזי

אלש"ח פלוס מע"מ שזה למעשה כולל שירות של שלושה אנשים שיהיו צמודים  25-זה ב
למרכז המועצות האזוריות, חלק מצוות חשיבה. אני חושב שהם יוכלו לקחת את מרכז 

ה הבאה  המועצות האזוריות למקום שאנחנו צריכים להיות בו. אני מקווה שבישיבת ההנהל
 נוסיף אותם. 

 
 ולאיזו תקופה? אלש"ח האלו 25מה כולל ה -עידן גרינבאום

 
קמפיין. אין ההגבלת זמן,  /זה לא כולל מחקרי דעת קהל ולא כולל זמן שידור  -איציק אשכנזי

 יום. 30ניתן לצאת מהחוזה תוך  
 

בנושא מחקר או  יחייבו אותך לעבוד רק איתם אני מציע לך שבחוזה עצמו לא   -עידן גרינבאום
 סקר.

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 -במ.מ.א פרידה מרינת חכים, ראשת תחום חינוך ורווחהסקירה בנושא חינוך ו .6
 , ערן דורון. יו"ר ועדת חינוך 

 
מנהלי החינוך שני  השיחה עם . לקחנו מ מאוד גדולה אנחנו נכנסים לתקופת אי וודאות

 מרכזיים: גמישות בהסעות וגמישות בהפעלה. נושאים 
 אנחנו נפנה לאחר החג למשרד החינוך. 

 
האם אפשר לסכם מול משרד הבריאות  -המערכת הבלתי פורמליתלגבי  -עידן גרינבאום

למה הם צריכים להתערב   שאנחנו ניקח עליה אחריות? שאנחנו נקבע את הסטנדרטים שלה?
 בזה בכלל? 

 
 מאוד גבוהים.משרד הבריאות בקריסה. הם לוקחים מקדמי ביטחון    -ערן דורון

 
  עבודה מצוינתשנים של הודות לרינת חכים על ל אני רוצה לנצל את ההזדמנות  -שי חג'ג'
 ישר כוח גדול והצלחה בהמשך הדרך שלך.  -הן בחינוך והן ברווחה ותרומה 

 
 מצטרף לאיחולים. -ערן דורון

 
במרכז  תודה רבה לכולם, החלק המשמעותי שלי היה ההכרות עם האנשים. בנינו  -רינת חכים

 אימפריה. היה לי העונג להכיר אתכם וכבוד גדול לעבוד במרכז המועצות האזוריות. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 רשמה:     
 .מ.אמנהלת לשכת מ -אור קובי     

 
 
 
 
 
 

 העתק:
 ראשי המועצות האזוריות 

 
 


