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 נושא הותמ"ל יו"ר: -שי חג'ג' .1
אשר נכתבה , עמדה והערות מרכז המועצות האזוריות לטיוטת חוק הותמ"ל( 3.8.20תועבר מחר ) 

אז כל עוד אין הסכמה של כחול  ,בשיתוף היועץ המשפטי שלנו. מאחר והממשלה היא פריטטית
 לבן, לא יהיה ניתן להביא זאת לממשלה. כחול לבן איתנו בעניין הזה.

ואז למעשה הותמ"ל יפריע חוק הזאת, ההצעת תוך אני מקווה שנוכל להטמיע את כל מה שרצינו ב
 נושא התחדשות עירוניתהותמ"ל כבר לא ייקח שטחים חקלאים בצורה פראית.  לנו פחות מבעבר.

 והקמת מטרופולינים עבור הסעות המונים במסגרת הקו הכחול של העיר, חשובה גם לנו.
 

 גלית שאולד"ר 
 האם ישנה הוראת מעבר? -מה קורה לגבי ותמ"לים קיימים  -
 כיצד מפצים את הרשות? -חשוב להכניס את נושא הפיצויים. הקרקע יוצאת מתחום הרשות -

שכונה ענקית מחבצלת השרון? האם אפשר להגיע להסדר  מה אני מקבלת בזמן שנתניה לוקחת לי
 פיצוי לרשות עצמה, מעין הוראת ביניים. -עבור אותן מועצות

 
 שי חג'ג'

 נשאל את השאלה הזו בזמן סיכום הפרטים לפני שזה יוגש.אין הוראת מעבר כרגע. -
 אני אבדוק את נושא הפיצויים לרשות. -
 
 -ות הגאוגרפיותקווים מנחים לעבודת הועד -אלי ברכה .2
 מובל ע"י שי חג'ג' וועדת קרקעות הנושא של ועדות גאוגרפיות וותמ"לים .א

  אנו למעשה אומרים שלא ניתן להקים וועדה גאוגרפית או לפתוח ותמ"ל מבלי שיש תנאי כניסה.
מהם התנאים המקדמיים איך נפתחת ועדה, קריטריונים מתי נפתחת ועדה, אנו רוצים שיהיו .1
 ועדה.לו כניסהל
מהם הקריטריונים שעל פיהם עובדת הוועדה? למשל גודל  -עצמה  מהם התנאים בתוך הועדה. 2

השטח, חלוקת הכנסות, מה מקבל זה שנותן ומה מקבל זה שלוקח. כיום זה שנותן לא מקבל 
 כלום כמעט.

 איך מאמתים שמה שהוחלט אכן ימומש?  -.הנושא הכספי3
 
 -לים"אישור העסקת יועץ לעניין ועדות גיאוגרפיות וותמ .ב

שנוגסים  גאוגרפיות קמה צעקה מראשי המועצות האזוריות שנמצאים עם המון ותמ"לים וועדות
 אסטרטגית עקב דחיפות הנושא. תוכניתאין זמן להמתין ל בהם.

נתונים  שלנו, לדוגמאהרעיון הוא לבחור גוף מקצועי שידע לאסוף נתונים אשר יגבו את הבקשות 
הגופים המקצועיים כדוגמת יהיה על הגוף הנבחר לדעת לשבת מול  ,מה קורה בעולם. שנית לגבי

משרד הפנים כדי לשכנע אותם שמה שאנחנו מבקשים מבוסס מקצועית ולא רק מבוסס על 
 קשרים פוליטיים.

ממ"א אמר מע"מ.  כולל ₪אלף  150סיכום המקדמי שזה לא יעלה מעל ה -קיבלנו הצעת מחיר 
  לכל מועצה.₪  2000המועצות האזוריות. זה קרוב ללגייס מ סכום והשאר ישמה 25%שהוא ייתן 

 
 דורון שידלוב

 בקרב המועצות האזוריות בעזרה במימון התוכנית שפורטה. אני בעד סולידריות-
 ביקשנו בוועדה הכלכלית שרון שני יהיה חלק מהתוכנית עצמה. -
 13יש לראות איך אנחנו מעלים את הרף ואם לא עונים ל -גאוגרפיות והכנסותלגבי ועדות -

הנושא של  -הנשק החם שלנו -יש לנו את האיום -הנקודות שהעלנו במכתב מרכז המועצות
 האשכולות.

 
 יוחאי דמרי

 .לכמה שניםהיא חלוטה החלטה שרת הקריטריונים שאלי ברכה ציין צריך לדבר על במסג*
לנצל את המכון  אפשר .זה ייתן גושפנקא משמעותית -מישהו מהתחום האקדמימבקש להביא *

 למחקר של הכנסת. 
אפשר  ?כל המשמעות של ועדות גאוגרפיות הוא צדק חלוקתי. האם נעשה כאן צדק חלוקתי

 לסתור את הטענה הזאת בגיבוי נתונים מהאקדמיה.
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 שי חג'ג'
 שנים. 10-החלטה חלוטה לביקשנו *
 בתחום החקלאי. שאנו עובדים עימו מכון יסודות אפשר לבדוק את -האקדמי בנושא*
 
 מתווה חזרה לגנים ולבתי הספר -ערן דורון .3

חלק גדול מההמלצות שלנו. נותנים מקום לגמישות  קיבל משרד החינוך ובראשו השר גלנט
 אם תתממש מדובר בבשורה.האזוריות.  ניהולית בקרב המועצות

 פעמים בשבוע. 5עוברים לעבוד  -לא מתעסקים בהם -כרגיל ממשיכיםכל הגנים 
 .חלק מהימים לומדים וחלק בבית –יב  -ה, קפסולותחלוקה ל -ד -ג, ב עובדים כרגיל-א

 העקרונות:
משרד החינוך לא מתנגד שגם הכיתות האחרות ילמדו במבנים  -חלופיים אם יש מבנים-*תשתיות

 ובכיתות כל עוד תישמר הקפסולה.
יכולה לבוא בהצעה למשרד החינוך והוא  –יש לה מבנים כאלו )ביישוב, במתנ"ס וכדומה( רשות ש

אחרת תהיה על מנת להמשיך את הלימודים כסדרם, אמור לאשר את השימוש במבנים האלו 
 רוטציה.

 
 אלי אסקוזידו

 מי נותן כוח אדם ומי נותן הסעות?
 

 שי חג'ג'
 באופן מלא.ההסעות ימומנו כי  סוכם עם שר החינוך

 
 יוחאי דמרי

 ."בית ספר לילה"? של מורים מה לגבי משמרת שניה ושלישית
 

 ערן דורון
לא בטוח שמשרד האוצר יענה  הבעיה היא לא מול משרד החינוך אלא מול הסתדרות המורים.

 לדרישות ההסתדרות ויתקצב את המשמרות שאינן בוקר.
 

 אלי אסקוזידו
 שהוא יפתח רשויות כך שתהיה להן אוטונומיה הקורונה, פרופ' רוני גמזו, אומר פרוייקטור

 אני אוכל ללמד באופן מלא. האם זה נכון?האם משתמע מכך ש. להחליט מה שהן רוצות
 

 שי חג'ג'
דברים צפויים  חוץ מהגנים שנשארים כפי שהם.  קפסולות הוא מתווה מחייב, 18 -ל ההמתווה ש

 . בספטמבר ראשוןלהשתנות עד 
 

 ערן דורון
עבור תשתיות, הסעות, חומרי לימוד וכוח אדם. ₪ מיליארד  4.2הממשלה אישרה למשרד החינוך 

ספר היסודיים משרד המשרד החינוך אמורים לגייס באמצעות בתי הספר. בבתי  -לגבי כוח אדם
 מועדפת בחינוך.ת הנושא של עבודה במקביל ניסינו להעלות אהחינוך הוא המעסיק ולא אנחנו. 

 גלנט. אנחנו במקום יותר טוב ממה שהיינו. שר יש תקשורת מלאה בין שי ל
 האם מה שקרה במאי ויוני הספיק. -אני מבקש לבדוק מול הגזברים שלכם

 האם זה בסדר. עד כה אף אחת מהמועצות האזוריות לא העבירה פידבק
  פיק.הס 175%תנחו את הגזברים שלכם לבדוק האם מה שעשינו עם ה

 
 יוחאי דמרי

בין  יהדיפרנציאצישר כוח גדול. כמי שהתעסק שנים במנהל חינוך ההצלחה שלנו היא לייצר 
 אלא מעשית. דקלרטיביתמוסדות. צריך לתת לא רק גמישות מבחינת 

גם ללא הסתדרות  לי תהיה גמישות הרבה יותר גדולה -בכל משמרת מורהאני אדע להעסיק 
 מודל.צריך לבוא עם  .המורים

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 -'ג'שי חג
 ר להעלות את זה.שאבל אפ ל המועצותיכול להיות שזה לא מתאים לכ

 
 גלית שאול

 כל ענייני הקורונה חשובים. אנחנו חייבים להמשיך לעבוד על השגרה והחירום ביחד.
 לי במקביל יש בעיות של ביטחון, חינוך, רווחה. כל הנושאים הרגילים ממשיכים לפעול.

שנים לא  10-רוצה לפתוח את השנה ללא הסעות, צריך לנהל מלחמה על כך שלמעלה מאני לא 
 שינו את התעריף. אם יש קשב הוא דווקא עכשיו לעניין ההסעות.

 אפשר להגיש בג"צ. אני מציעה להשבית את המערכת בראשון בספמטבר.
 

 -ערן דורון
נציף את העניין הזה ולכן חינוך משרד הושר חדש בש מנכ"ל נחזיר את הסוגיה לשולחן הממשלה. י

 א.בחזרה יחד עם הדסה, כלכלנית ממ"
 

 שי חג'ג'
 לשבות? אשר מעונייניםמועצה  יבהנהלה ראשיש האם בגלל עניין ההסעות.  1.9אני לא משבית ב

 פנוי לזה כרגע.משרד האוצר לא 
 

 יוחאי דמרי
על הסעות ₪ מיליון  20 יש היום מנכ"ל ושר חדש. אנחנו מבינים את המצוקה. גם אני מוציא

יו"ר ועדת חינוך ושי לוקחים את הדגל ומדברים עם משרד החינוך. זה לא הזמן לאיים  בשנה.
 .1.1.21בכוח. אפשר לאיים לשבות גם בחנוכה וגם ב

 
 

 אופיר ליבשטיין
 צריך לבנות כאן תהליך. אני מציע שתבנו את הנושא הזה לקראת ישיבת הנהלה הבאה.

 
 ישובים גדולים -אסיף איזק .4

יישוב גדול שואב את המשאבים מהישובים  .שלא קשור לקורונה משמעותי מדובר באתגר
 5000תושבים )גדולים( ומעל  2000החתך הוא מעל  -בים גדוליםהקמנו פורום של ישו הקטנים.

אנחנו מוכנים עם  . ממתינים לפגישה עם מרדכי כהן שנדחתה מספר פעמים.)גדולים מאוד(
ויודעים להסביר מה נופל עלינו. צריך להניע פה מהלך אסטרטגי, זה מפר את האיזון הנתונים 

 הכפרי של היישובים . יש לנושא היבטים פוליטיים מורכבים.
 
 מ"אטרטגי עבור מקול קורא להגשת הצעה לליווי תהליך אס -משה דוידוביץ .5

/המועצות האזוריות בוועדת אסטרטגיה בחנו מהם הנושאים שמרכז המועצות האזוריות
 עשור הקרוב.ברואים את עצמם עוסקים ופועלים בהם 

את הסוגיות שרצינו להתפקס בהן ואחרי פגישה שערכנו עם אופיר  רנובכנס במלון כרמים בח
פז פינס, ראש המכון לשלטון מקומי, הצבנו את אותן נקודות ויצאנו בקול קורא לליווי 

לבחון את עתיד המועצות האזוריות, העברת  אסטרטגי עבור ממ"א. מטרתנו בין היתר
/ למועצות האזוריות ובנוסף איך אנחנו מחזקים סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי

 . את ממ"א
 
 אאור קובי, רל"שית ממ" -ועדות הכנסת .6

ראשי התחומים  .מועצות והן למנכ"ליםהן לראשי  מידי שבוע טבלת ועדות הכנס מופצת,
ומערבים את יו"ר הועדות  ועדות בהתאם לנושאים בהם עוסקיםבממ"א משובצים לו

 . או ראשי המועצות האזוריות אשר הדיונים אקטואליים אליהם יםיהרלוונט
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

אשר מתקיימים בתקופה  ,הכנסתבקרב המועצות בדיוני לעורר מעורבות המגמה של המרכז 
עלי תפקידים שונים במועצות ראשי מועצה, מנכ"לים או ב דרך אפליקציית זום.האחרונה 

 מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם.המרכז. אנו כגון מהנדסים, יכולים להירשם לוועדות דרך 
 
 מאושר פה אחד. -פורום סגנים .7

 
 -שונות .8

 
 אלי אסקוזידו*

אני רוצה לפתוח  -2020-ולא ב 2019-סימון כבישים לא נתנו ב -פרויקטים במשרד התחבורה
 סימון מעברי חצייה.את שנת הלימודים עם 

 
 שני נושאים חשובים: -*יורם קרין

חייבים להתעסק בנושא הזה  -זוריותצות אעומ 13הוצאתי מכתב בשם  -הטבות מסא. 
 וזקוקים לעזרתכם. 

 רוצים לסגור אותה. חייבים להרים דגלים. -קרב קרןהפסקת ב. 
 

 שי חג'ג'
 אני בקשר מולו.חונה אצל המשנה ליועץ המשפטי. זה -הטבות המסלגבי 

 
 ערן דורון
 ברגע שיהיה תקציב מדינה קרן קרב תיכנס אוטומטית.נוציא מכתב.  -קרן קרב

 
 משה דוידוביץ

אני מציע שנגיש פנייה מסודרת לבני גנץ ובנימין נתניהו שאנחנו מבקשים להתעלות על 
 המחלוקות ולא להגיע לבחירות.

 
 
 
 
 
 

 שי חג'ג'             
 

 
 
 
 

 המועצות האזוריות יו"ר מרכז
 ת מרחביםאזוריהה מועצהוראש     

 
 

 
            

 העתק:
 ראשי המועצות האזוריות

 איציק אשכנזי, מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
 


