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 וציוותוביקור הממונה על המחוז וממונה רשויות מחוז צפון נושא : 

 1.2..41תאריך : 

 משתתפים : 

 מחוז צפון  –משרד הפנים  מועצה
 ממונה המחוז  –אורי אילן  ראש המועצה -דני עטר 

 ממונה הרשות  –רקאד טאפש  ס1 ר' המועצה ור' מינהל פיתוח -עיד סלים 
 לשכת תכנון  –סיגלית  שפילמן  המועצה ור' מינהל שירות לתושבס1 ר'  -רמי אלהרר 
 פיקוח  –דודו אוחיון  מזכיר המועצה  –אילנה חייט 
 מנהלת לשכה  –לאה מרקו  מנכ"ל החברה הכלכלית גלבוע בע"מ -ירון אוחיון 
  רמ"ט המועצה -ארז שטיין 

  גזבר המועצה  –ג'ואד זועבי 
  מהנדס המועצה -בני סיגל 

  אדריכלית המועצה  –ריקי מעוז 
  מנכ"ל תאגיד קולחי הגלבוע בע"מ -מוחמד אלבחירי 

  מנהל מחלקת הסעים –מאיר נוריאני 
  מבקר המועצה –אייל פייגנבאום 

  דוברת המועצה –לימור הרשקוביץ 
  צלם מטעם המועצה  –ג'ורנו חיים 

  הלשכה זכירת מ -רונית סבג
 

 סיור:מתווה ה
 הרחבת חבר -
 אזור התעשייה מבואות הגלבוע -
 מעבר הגלבוע -
 נר-יישוב גן -
 יישוב נורית  -
 הרחבה גדעונה -

 דברי פתיחה ראש המועצה:
ראש המועצה מברך על הביקור ורואה חשיבות בהבנת הממונה ואנשי ציוותו את התהליכים המורכבים שעוברת המועצה לשם 

 המועצה למחוז1ייעול שיתופי הפעולה והעבודה בין 

 :  תמצית סקירת ראש המועצה

  מצבה הסוציו אקונומי והתקציבי של המועצה השתפר לאין שיעור בשנים האחרונות, לנוכח הרחבות היישובים ותנופת
 הפיתוח הכלכלי הבאה לידי ביטוי בפיתוח ארבעה אזורי תעשייה, הקמת מוקדי תיירות ועידוד עסקים קטנים1 

  התאפיינה המועצה ביישובים מזדקנים, הגירת שלילית של צעירים, משבר כלכלי בקיבוצים ובמושבים  992. –ב
 24% מרכזיים : מכשולים  על אלה נוספו שניובעקבותיהם סגירת מוסדות חינוך ושירותים מוניציפאליים מצומצמים1 

  בתהליך מובנה, הפכנו לחוזקות1 שות אלההסמיכות לגבול עם הרשות הפלסטינית1 חול1 מתושבי הגלבוע הם ערבים
, בשיתוף הציבור ובהשתתפות ומימון משרדי ממשלה רבים 4442כניסה להליך תכנון של תכנית אב מתאר למועצה לשנת 

במהלך שלוש שנים, הביאה לקבלת סדרת החלטות וקביעת מטרות על שמהן נגזרו תכניות העבודה של המועצה, עד היום1 
)במועצה באותה עת מנתה  4442תושבים עד שנת  20,444ית האב מתאר, הציבה יעד אכלוס של מטרת העל של תכנ

1 הגדלת מקורות 110הרחבות ישובים4 חינוך1 פיתוח מערכת ה.תושבים( וממנה נגזרו מטרות משנה :  0,444.האוכלוסייה 
 הכנסה עצמאיים1 
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 תוך משיכת השקעות רבות מצד משרדי ממשלה  במהלך השנים חוללנו תהליכים רבים חברתיים, כלכליים ואחרים
 בתי ספר מחדש, עשרות גני ילדים 2.בנינו  - בחינוךוגורמים אחרים למועצה ובעטיים השקענו השקעות מאסיביות 

לקחנו אחריות על כל מתקדמות בכל יישובי המועצה ובעיקר בכפרים הערביים, ת תשתית ומערכ1 השקענו בפיתוח חדשים
ואירועים בקנה מידה ארצי  פסטיבליםוהשקענו רבות במיתוג האזור באמצעות חשיפתו דרך  בקיבוציםמערכת הביוב 

כל יישובי המועצה נמצאים  ובינלאומי, שסייענו בשיפור התדמית ובמשיכת אוכלוסיות איכותיות ליישובי המועצה1 כיום, 
 -אוכלוסיית המועצה עומדת על כ כנון1 בהליכי הרחבה, חלקם בשלבי סיום, חלקם בשלבי אכלוס, וחלקם בשלבי ת

 תושבים1  20,444של  אכלוס שנים הקרובות נגיע ליעד הבע וההערכה היא כי בש תושבים 02,444

  אות עבודה לבחינת סטאטוס תהליכי העבודה וגיבוש תכניות עבודה להמשך1 מקיימים סדנאנחנו אחת לכמה חודשים
בפיתוח  פרויקטים של כל המועצה, והצגת כל ה44.2בהיערכות לשנת  נוסקעובה יומיים שבוע שעבר קיימנו סדנה של ב

 ועוד כבישים, ביוב, תשתיות, מיםמבני ציבור, מתקני ספורט, הרחבות,  , ובכלל זהותשתיות לחמש השנים הקרובות
תקציב המועצה השוטף ,  תכנית הפיתוח תפורסם בחוברת לצד ספר1₪ מיליון  044 -מיליארד ובעלות כוללת של 

גיבוי  הםשיש להמועצה עובד בימים אלה על הפיכת התכנית לפרויקטים  צוות1 0.1.4עד שפורמאלית צריכים לאשר אותו 
 1 תב"רים מאושריםולמלא מבחינה תקציבית 

  מת הפיתוח של , ברםשלב מאוד מתקדנמצאים באנו  מה שיש היום1 על בנוסף  מגרשים לשיווק 0444בתכנון עוד מציין כי
הצגת פרק אחד בתוך הסדנה היה 1 תעשייה דונם 4244 סדר גודל של מגיעים ל, ונכון להיום מקורות הכנסה עצמאיים

 היערכות לבינוי, הרחבה וציוד של –לנוכח הגידול המהיר הקיים והצפוי באוכלוסייה  חינוךתכנית אב אסטרטגית לבינוי ב
עיקר לנוכח העובדה כי כיום בתי הספר בגלבוע מצויים בתפוסה מלאה, גם לאחר כיתות לימוד, בגני ילדים, בתי ספר, 

חטיבת ביניים חדשה, בית ספר יסודי חדש, לבנות  1 עלה כי עלינומיצוי הפרוגרמות לתוספת כיתות בבתי הספר השונים
גוזרת משמעויות לכלל תכנית ההרחבות והפיתוח 1 בנות בשנים הקרובותלשנצטרך  גני ילדים 04עוד חטיבה עליונה חדשה 

ובימים אלה, מתבצע ניתוח בכל אגף ומחלקה לגבי ההיערכות הנדרשת והרחבת השירות, כמו מחלקות ומינהלי המועצה 
  שירותים חברתיים, חינוך בלתי פורמאלי ועוד1במינהל שירות לתושב, וציוד  םנות, סייעות, עובדינ, גמבחינת כ"א

 יוכל לגדול כלומר כל מושב 1 הרחבה 444% להגדלה של ועדת התכנון ום היישובים אומן, חבר, יעל אושרה בהרחבת גושי
מובן משפחות ויתנהל כקהילה אחת עצמאית1  244.-444.בין  ימנהכל גוש 1 התכנון מצוי בשלבי סיום1 משפחות 44.בעוד 

 לתכנית זו משמעותיות תעבורתיות הדורשות מענה1 

  באישור מליאת המועצה, השואף כי במדרגיות  החלנו את מודל האוטונומיה הניהולית ביישובי המועצה 44.2בינואר
1 עד להחלתו המועצה הייתה מעורבת באופן פעיל בניהול השוטף ובליווי מקצועי, כל יישוב במועצה יגיע לניהול עצמי מלא

מסגרת המודל בוצעה חלוקת אחריות ברורה בין מלא1 בשל מרבית יישובי המועצה וסיפקה מערך שירותים פנימי כמעט 
כמו כן 1 שפורסמה לכלל הציבור ושירותים באחריות וועד היישובחוברת סל השירותים שירותי המועצה, המעוגנים ב

תקציב מאושר, ועדת ביקורת יישובית וכו' יזוכה  –במסגרת המודל, כל יישוב שינוהל עפ"י פרמטרים מחייבים, כמו 
 44.2בשנת  04% -ובכוונתנו להגדיל ההחזר ל  44.2בשנת  44%מגביית ארנונה למגורים ביישוב, בגובה של בהחזר וועדים 

תוך הוספת התניות מחיבות לוועדים המקומיים שיצקו משמעות בסל השירותים שהוועד המקומי יחויב לתת1 נושאים 
ינטראקציית היחסים שבין המועצה לוועדים כבדי משקל, שהינם מחוץ לשוטף כמו צרכי בינוי ותשתית יעלו במסגרת א

המקומיים, לשיח משותף של בניית תכנית עבודה, קביעת לוחות זמנים ולחוקת אחריות מימונית להשתתפויות תקציביות 
מציין כי מרבית יישובי המועצה מצויים בתהליך וזוכים לקבל את החזר הוועדים1 הוועדים המקומיים חויבו  שיידרשו1

יוכלו כבר  44.2לאישור מליאת המועצה, בכדי שבחודש ינואר  144.2 נובמבר 2.עד  44.2ציביהם לשנת להגיש את תק
   לקבל את החזר הוועדים המוגדל1

מדגיש כי סיוע, שיתוף פעולה ותמיכת משרד הפנים נדרשת ביותר לקידום ומימוש המטרות, היעדים והתכניות שעל הפרק 
 בלוחות זמנים סבירים וראויים1

 
 סיכום דברים:

 משרד הפנים  תמצית הדברים הנושא
 :ירון אוחיון הרחבת חבר

  ברק, אדירים, דבורה ישובים ארבעהגוש חבר מונה ,
 1 ומרכז חבר

כל המגרשים , יח"ד 60 במרכז חבר בשלב א' שווקו
 1נמכרו

  ,יח"ד  92לשווק של יוצאים לשלב ב', בימים אלה
 הגשנו את התיק למינהל1  נוספים1 
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 44.לבניית , גושיםלשלושת ה ףנכנסים לשווק נוס 
, גם לבנים ממשיכים וגם לכל מושבנוספים  יח"ד

  נוספים1  מתענייניםל
מצד אחד להשאיר כל ישוב כיחידה מטרתנו היא, 

 ארבעת היישובים יעבדו שומצד שני  ,עצמאית
 ישוב קהילתי אחד גדול1 ל , ויהפכוכגוש אחד

 מנהלת ומלווה את הפרויקטים  החברה הכלכלית
מתחילתם ועד סופם, תוך ניהול חשבונות נאמנות לכל 

 הפרויקטים1  

  התשתיות הציבוריות1שודרגו גם בכל ההרחבות 
 1 ההליכיםוליווי מבקשים את עזרתכם בקידום 

אזור התעשייה 
 "מבואות הגלבוע"

 : עיד סלים
 יה האזורי יאזור התעש ינואזור התעשייה הזה, ה

 היחידי הקיים במועצה1 
, בשנת 92התחלנו את תכנון אזור התעשייה בשנת 

התחלנו בשיווק  44.4סיימנו את התכנון ובשנת  4446
 ומייגע1 ארוך היה הליך ההמגרשים1 

 שווק1  44%. -אנחנו נמצאים ב םכיו
 ך תכנוןולכן החלנו בהלי, דונם 444 -כיש ביקוש לעוד 

, 44.6, תחילת 44.0לשלב ב'1 מעריכים שבסוף שנת 
 נהיה באכלוס מלא1 

בתמ"ת, חלקם בהליך חלק מהמפעלים, מעוכבים 
 קבלת היתרי בניה וחלקם נמצאים במינהל1 

 ראש המועצה:
  נבקש את עזרתך להכניס למסלול מקוצר את שלב ב'.

 

 ארז שטיין: מעבר הגלבוע

 ך שנים עם הרשות הפלסטינית1 ונמצאים בקשר אר 
מעבר הגלבוע הפך בשנים האחרונות למעבר המרכזי 

 להעברת סחורות1 
, כניסה משאיות 044-כביום רגיל עוברים במעבר 

כלי רכב, ומעבר הולכי רגל1  4444-4244בין ויציאה של 
 מכוניות1  0444 -כעוברות בשבתות 

ם לשישה מסלוליתכנון הרחבת הכביש נמצאים בכרגע 
 בכניסה מאזור ג'נין1 

 ראש המועצה:
קצב הפעילות במעבר עולה מיום ליום לאלפי כלי רכב 

 1 ולכן פועלים להרחבת הכביש לשישה מסלולים ביום
לאזור סחר הוא הפיכת המרחב כולו, הרעיון 

 בינלאומי1 

 

 
-אזור תעשייה גלבוע

 ג'נין

 
 :ארז שטיין

  דונם  444.סדר גודל של יה מתפרש על יהתעשאזור
 2,444.-ייצר סדר גודל של כעתיד לבשלב הראשון, ו

יה נמצא יאזור התעשמקומות עבודה לפלסטינים1 
 בשטח הפלסטיני ולכן אין צורך בבידוק1 

עורף לוגיסטי, הקמת  ןמצפון לאזור תעשיה מתוכנ
 סחורות מוגמרות ולחומריאכסון ומחסן לגשר, בנית 
 גלם1 

 

 :ארז שטיין בינלאומיהסחר  מרכז
 התחלנו לפתח מודל  ,יהיבמקביל לפיתוח אזור התעש

 למרכז סחר בינלאומי1 
מודל שיבוסס על החלטות ממשלת ישראל, הרשות 

 הפלשתינית והקהילה הבינלאומית1
  לאירופה ומדינות  ליצוא מתוכנן אזור סחר חופשי
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המזרח התיכון תוצרת חקלאית טרייה ומעובדת 
 ממותגת1  

 :ראש המועצה
בפרויקט,  יםמעורבונציגי משרדו, סילבן שלום השר 

אחד 1 המעורבים ובהמשך מקווים להרחיב את מעגל
הפרויקטים מחוללי צמיחה ושינוי המשמעותיים 

קיימות הסכמות ונכונות לשיתוף פעולה של  במדינה1
סילבן  לפיתוח אזורי ליברמן, השר שר החוץ אביגדור

ד יאיר לפיד, שגריר האיחו האוצר שלום, שר
מהארץ והעולם1  האירופאי בישראל, אנשי עסקים

ראש המועצה מבקש להציג בפגישה נפרדת את 
  הפרויקט בהרחבה לממונה על המחוז וציוותו1

 
 : רמי אלהרר המשך תכנון -נורית 

 יח"ד1 בגלל השפעות  224 -היישוב תוכנן בראשיתו ל
 המחצבה, פוצלה התכנית לשלבים1

 כל המגרשים נמכרו1  –יח"ד  44.בשלב א' שווקו 
כרגע עם שינוי מיקום המחצבה, אפשר  יהיה להתחיל 

 424 -בהליך אישור תכנית לשלב ב' של היישוב, לעוד כ
 יח"ד1 

 

תכנון שכונת  -גן נר
בנים במסגרת הקו 

 הכחול

 ראש המועצה
  בניית שכונת בנים ממשיכים להתחלנו בהליכי תכנון

 1נר-, בשיתוף קבוצת צעירים מגןביישוב
  1תכניתלמימון מלא אישרה רשות מקרקעי ישראל 

התקיימה ישיבה מקדימה עם החברה המתכננת, 
האדריכלית של הפרויקט, מתכננת רשות מקרקעי 

תאום  ישראל ואדריכלית המועצה לתאום עמדות,
הצרכים הנדרשים וקביעת אבני הדרך הנדרשים 

 1 השכונהלקידום תכנון 
 :ריקי מעוז

 ת החלנו להיערך להליך במסגרת הגשת התכני
 סטטוטורי נדרש נוסף, להכנת תכנית כשינוי 

 9/41לתמ"מ 
 – 9/  4תוכנית שכונת הבנים מחויבת בשינוי לתמ"מ 

תוספת יח"ד מסה"כ מספר יח"ד בישוב המאושרות 
 בתמ"מ + תוכנית מפורטת 1

בקשת המועצה לבדוק האם ניתן לקצר הליכים 
בגן נר )מסלול סטטורים עבור תוכנית שכונת הבנים 

 וד"ל(1
 ראש המועצה:

המועצה מבקשת בדיקת האפשרות  להעביר התוכנית 
 1למסלול "תוכנית לדיור לאומי"

 אורי אילן:
  1לבחינת קיצור ההליכיםננסה לפעול 

 :ירון אוחיון הרחבת גדעונה

  ,ישוב גדעונה, דוגמא ליישוב שעבר תהליך מדהים
 04לאחר שבשנים האחרונות בוצעה הרחבה של 

משפחות גרות כבר בפועל  24מגרשים, כולם נמכרו, 
 בהרחבה1 

במסגרת ההרחבה, שודרגו גם התשתיות הציבוריות 
 של היישוב כולו1 

 04הרחבה של עוד  –נמצאים כרגע בעיצומו של שלב ב' 
 מגרשים1 

 

  –תכנית הרחבה 
 זועבייה-כפר טייבה

 עיד סלים        

 הערבים כפרים ארבעת ההשלמנו תהליכי הרחבה ל
בתחומי המועצה, מלבד הכפר טייבה זועבייה , שחרף 

הניסיונות הרבים לחלופות תכנון הפתרון שמינהל 
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 התכנון מציע נותן מענה למספר מצומצם של משפחות1
 ראש המועצה:

על פי התכנית המוצעת נוכל לתת מענה  אני אסביר, 
למספר מצומצם של משפחות1 ולכן הגשנו למינהל 

תוכנית הנותנת מענה לרוב המשפחות התכנון הצעת 
 בכפר1

עם לאורך השנים, קיימנו מספר לא מועט של פגישות 
להגיע לפתרונות, מינהל התכנון בירושלים , בניסיון 

 אך אף הצעה לא צלחה1 
 עם מינהל התכנון  נו להסכמההגעלפני שנה וחצי 

לקו חזרה  חזוראפשר להגדיל באזור מסויים ולשיהיה 
 (שזה יכול להיות לא סימטרי)של היישוב הכחול 

ומהצד  ,ובאופן כזה לשמור על האחוזים מצד אחד
 1 תהשני לתת מענה למירב המשפחו

 לשום מקום1  מנוקדהתולא  חלפהנה וחצי ש
תכניות ניסינו לקדם בתקופת הביניים בנוסף,  

  1 בקשייםאנחנו נתקלים  פה גםנקודתיות ו
אינו מתקדם לשום וכבר שנים רבות עומד הנושא 
שלא נותנים לתושבי  כזהחבל שמגיעים למצב מקום1 
 הרבה מאוד שנים1 כבר פתרון הכפר 

 המצוקה היא מצוקה אמיתית1 
 ראש המועצה:

לקידום ופתרון  של הממונהריכוז מאמץ מבקש 
   העניין. 

 ריקי מעוז: מושב מיטב
שלושת הישובים בגוש יעל נמצאים בסיומו של הליך 

למתן תוקף , מלבד מושב מיטב, שנמצא לקראת 
 הפקדה1 

  נחלות מצב -ועדה מחוזית דורשת בתשריט מיטב
קיים כך שגודל שטח למגורים בנחלה יהיה תואם 

 0מש"צ 
ד'  412 -לעיל הינו פחות מבמקרה שגודל שטח האמור 

ד' להכניס כשטח חקלאי עם  412ניתן שאר השטח עד 
 הנחיות מיוחדות 1

 :ריקי מעוז
המועצה והישוב מבקשים להגדיר מגורים בנחלה כפי 

ד'  5.2כל השטח של  -שנעשה בשאר ישובי תענך 
ולא יחולק לשלושה  ביעוד מגורים אחד בלבד

  .ייעודים

 אורי אילן:
  וייבדק לגופו1 הנושא נרשם,

  -עיכוב וסחבת תשובות 
 משרד הפנים

 :ראש המועצה
  םוועדיהתקציבי של אישור  במתןקיים עיכוב גדול 

 .במשרד הפנים מקומייםה

  בשל  - מגן שאול – 5102חריג בארנונה לשנת אישור
הקושי של היישוב להתנהל בתעריפי המיסים הנמוכים 

הקבועים היום, הוגשה בקשה ע"י גזבר המועצה, 
להגדלת תעריף הגבייה ביישוב1 עד היום טרם קיבלנו 

 את תשובת משרד הפנים1 
  חודשים לא קבלנו כל תשובה1 4.

 1 מבקשים את עזרתך בקידום מתן התשובה
 

 :שינוי צו הארנונה

  דו"ח מבקר המדינה, וטענתנו שהצו הקיים במסגרת
ורכז מידי, נתון לפרשנויות, נכנסו להליך הינו צו מ

הליך הסדרת  הצו בליווי חברת מאוד אינטנסיבי ב 
 מגע"ר, בהתאם להנחיות שקיבלנו1

 הצו הוכן ואף אושר ע"י חברי מליאת המועצה1
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, אף נסענו למשרד הצו הועבר לאישור משרד הפנים
 1 לים, הצגנו את כל התהליך שעברנוהפנים בירוש

עד היום טרם קבלנו כל תשובה, וחשוב לציין כי אנחנו 
 1 44.2נמצאים בעיצומה של הערכות לתקציב 

 1 ה לבנות את התקציבלמאיננו יודעים בהתאם 
 ראש המועצה:

לסיכום הנושא, קיים חוסר בהירות ביחס לתשובות 
 בירושלים. משרד הפניםולמהירות התגובה ב

 דבר היוצר בעיות רבות.  
במקביל גם מול הועדה המחוזית היינו מבקשים  

להיכנס להליך זריז ומהיר יותר במתן אישור 
כיוון שאנחנו נמצאים בצומת מאוד . התוכניות

  ית.טדרמ
 

 : דברי סיכום
 

 :הממונה על המחוז

 ל  במאבקןלשמש דוגמא לרשויות רבות  היכולמוצא כי מועצה אזורית הגלבוע  1מודה על הביקור ועל סקירת הדברים
 בגדול1  בגלבועשמשהו טוב קורה צמיחה וגידול דמוגרפי1  העשייה הנרחבת בהחלט מורה 

 בהסדרת העבודה ו, במתן שירות מקצועי לרשויות במחוזראשי הרשויות  עםהאמון  מערכת שודיחבאתגר רואה  המחוז
באו לידי ביטוי כראוי בשנים האחרונות ולכן המטרה בשלב הראשון , שלא יש הידע והכליםלעובדי המשרד  במחוז עצמו1

 אותם,  "ספרו" ךאבל בשנים האחרונות לא כל כ ,את העבודההיטב יודעים כולם , הוא להסדיר הדברים במשרד עצמו1 
 רואה בהחלט כיעד את הרחבת מוטת הכנפיים של המחוז, כך שמרבית1 סדר אצלנומטרתנו לעשות קודם כל  ולכן 

 התשובות לצרכי הרשויות יוכלו להינתן במחוז1

 11 ישמח לבוא לביקור נוסף ולצרף אנשים נוספים שישמעו על הנעשה בגלבוע 
 

 הלשכה זכירת, מרונית סבגרשמה :           
 

 

 

 

 

 

 : עתקים ה
 לנוכחים1

 תיק משרד הפנים


