
א שכונת השדות . נכחתי אתמול בכנס שהיה מכובד ונתן מידע . להלן  16שמי אורי גון תושב החיטה 

 - מספר שאלות ובקשות 

 

 . אנא שילחו לי במייל את העבודה במלואה כולל נספחים וקבצי אקסל תומכים  .1

בכנס נאמר וזה ברור לכל שיש חוסר ברור וזועק בכלל הישוב. מדובר בהזנחה של   -   מבני ציבור  .2

שנים שקרתה במהלך שנות השלטון של מועצה אזורית חוף הכרמל . מדוע עלינו לממן על גבינו  

שנה לא נבנה מבנה ציבור בודד בעתלית?   20השפוף את בניית המבנים הללו כאשר במשך קרוב ל 

המידע מדוחות מבוקרים מ.א חוף הכרמל כמה כספים הושקעו בכלל ישובי   אני מעוניין לקבל את 

ועד היום ולבקש את חלקה היחסי בעוגה של עתלית כאחוז מהאוכלוסייה .    2004המועצה משנת 

אחריותה של רשות שלטונית המקומית לדאוג לתושביה לבית כנסת, מתנ"ס , אולם ספורט , מגרשי  

לוסיה בתקופה המדוברת מכפילה או אולי אף משלשת את עצמה  משחק וכן הלאה במיוחד כשהאוכ

ופה היה כישלון מתמשך שיש לכמת אותו לדרוש אותו מהמועצה האזורית היום ללא קשר להיפרדות.  

משח בשנים המדוברות שעתלית הייתה חלק מהותי מכמות   100לדוגמא אם הושקע במרכז מירב 

אלף איש ולכן   30ת ההנחה שמ.א חוף הכרמל מונה התושבים ועל בסיס נתון זה אושר התקציב תח

 ?צריכה וזכאית למבנה הנל מה קורה איתנו כשפתאום מגרשים אותנו מהמועצה

עיקרון זה נכון בכל תקציבי פיתוח מבוססי כמות תושבים שמועצה איזורית חוף הכרמל קיבלה   .3

היא בירת חוף הכרמל, לא  שנה בגלל גודלה של עתלית , נתנה מצג שווא כאילו עתלית  20במשך 

בנתה בה כלום וכעת מגרשת אותה החוצה ומשאירה אותה ללא תשתיות מתאימות שכעת עליה  

, מתקני תרבות   תשתיות מים וביוב איזוריים  - דוגמאות שאני חושב עליהם   -לשאת אותם על גבה  

אני מבקש לקבל את  וספורט ואני מניח שיש עוד כאלו . אינני מומחה לשלטון מקומי ותקצוב זה אבל  

כלל המקורות התקציביים מבוססי גודל שמ.א חוף הכרמל הוציאה ובנתה בשיטחה על בסיס  

שהגיעו מתושבי עתלית או על בסיס עתלית כעוגן כמותי ם וכעת זורקת את עתלית החוצה   כספיןם

ום  ומשאריה אותה ללא תשתית מתאימה בנושא זה. לאחר מכן עלינו לבקש את הכסף הזה כבר הי 

  חוף הכרמל  ממועצה אזיזרוית 

המלצתך להשאיר את נושא המנהלות בעינו איננה נכונה כי אינך מבין את גודל   - מנהלות עתלית  .4

האבסורד וההסכמים הגרועים שנחתמו על ידי מ.א חוף הכרמל אל מול המנהלות. אני תושב שכונת  

גם הגדול ומהמרכזי, שצפ במרכז  דרומי שהוא    -שצ"פים    3השדות מזה שנתיים , בשכונה מופיעה 

אין בשכונה גן משחקים אחד   איכלוס 50%ל  השכונה ואחד צפוני. למרות שהשכונה נמצאת במעל

כי יש שטח גדול שלא מתפתח ויזם הקרקע לא מעוניין לפתח כרגע    -לילדים ! ומדוע אתה שואל  

להביא את הכספים ולפתח  ובשנים הקרובות ואנחנו תקועים בגללו ובגלל שההסכם לא מחייב אותו  

את התשתיות הבסיסיות . מבחינת שמירה על התשתיות הבסיסיות זה עוד יותר גרוע כי עד  

שהמנהלת לא מעבירה את הנושא למועצה איזורית היא אחראית על כך אז למשל מנורת רחוב  

שרופה או עמוד תאורה עקום שהיה מול הבית שלי לא טופל במשך שנה וחצי עד שאדון עמר  

הישוב עתלית לא מטפל כי אסור   שכונת השדות מצא את הזמן והכסף לטפל בזה ובינתיים  ממנהלת

לו כפי שאני מבין לגבעת בתשתית. אני מבקש לשנות את ההמלצה בנושא זה , היא איננה נכונה 

והיא תפגע בעתיד עתלית בצורה משמעותית במיוחד כשיש עוד שטחים רחבים תחת מנהלות . אני  

חח איתך בנושא זה ולהראות לך את הרמה הירודה שאנשים מקבלים פה במשך "תקופת  אשמח לשו

 .הבנייה " שכמובן איננה מסתיימת

   ? 2030אילו הנחות אינפלציה לקחת במודל ההוצאות שבנית עד לשנת  .5

זה נשמע נתון סביר בהחלט לנושא המימוש , שים לב שכבר   25%בצד ההכנסות אני חושב ש  .6

לא נמצאים בתפוסה   חי מסחר קיימים כמו המרכז המסחרי בכניסה והחדש במרכז הישוב היום שט

מלאה כבר תקופה ארוכה , אין סיבה שמבני משרדים / מסחר אחרים יצליחו יותר מאלו  

היום. אני בכלל בדיעה שלא צריך לפתח פה מסחר ותעסוקה אלא תיירות בלבד . האם   הקיימים

שנים הבאות ואם כן באיזה אחוז והאם   8עסקים ולתושבים לאורך  ל לקחת בחשבון העלאת ארנונה

 ? זה תואם את מגמות עליית מחיר הארנונה כי בסך הכל לרשות אין יכולת מלאה לשלוט על זה



מדוע לוחות הזמנים כל כך קצרים ? מדוע עלינו לקבל החלטה מיידית האם אנחנו עומדים בלוחות   .7

 ? ו משרד הפניםזמנים שהוכתבו על ידי המועצה א

 

 בברכה

 

  אורי גון 

054-2278028 

 

 אורי שלום, 

אין ספק כי קיים חוסר מהותי במבני ציבור בעתלית , גם אם נשארים במתכונת    –מבני ציבור  .1

המועצה. מימון מבני ציבור שאינם מבני חינוך ברשות מקומית מגיע מתוך איגום תקציבים  

ממשלתיים ייעודיים )פיס , משרד התרבות והספורט ,משרד השיכון( ומתוך כספי היטל  

מימון הרשות המקומית יכולה לממן בהלוואה.  השבחה ככל שישנה יתרה. את ההפרש ל

ובוודאי במועצות אזוריות וברשויות    חוסר במבני ציבור קיים ברשויות מקומיות רבות בישראל

מטרת הצגת ההלוואה במסגרת התקציב הייתה  מקומיות קטנות החוות תנופת פיתוח. 

על התקציב השוטף   להציף משמעויות , גם אם חלקיות של נטילת הלוואה לזמן ארוך למימון 

של המועצה. בנוגע למרכז מירב , המלצתי היא להתייחס אליו כמרכז אזורי שישרת גם את  

 עתלית תוך הגעה להסכם בנושא עם המועצה האזורית חוף הכרמל. 

השבחה והיטלים הושקעו ברובם בשאר יישובי   – לא מצאתי הוכחה לטענה כי כספי עתלית  .2

שנגבו ונרשמו בספרי המועצה לבין ההשקעות הישירות    המועצה. ישנה הלימה בין הכספים

בפרויקטים בעתלית או בפרויקטים המשרתים וישרתו בהמשך גם את עתלית וכן הוצאו  

למימון הוועדה המקומית אשר עסקה גם בעתלית ובשנים האחרונות באופן ניכר , כמתחייב  

 מהפיתוח בעתלית. 

הלות שנמצאות בשלבים מתקדמים וקרובות  חיתוך של מנהמלצתי הינה לא לייצר  – מנהלות  .3

לסיום הפעילות , לא מוצא בכך היגיון לא תפעולי ולא כלכלי. בנוסף המלצתי היא לבחון את  

 הנושא בשנית בנקודת ההיפרדות , ככל שיהיו מנהלות פעילות באותה נקודת זמן. 

ל בהוצאות  המודל לקח בחשבון גידו  –ולתעריפי הארנונההנחות עבודה בנוגע לאינפלציה  .4

של    לשנה. במקביל נלקח בחשבון גידול ארנונה  3%בשנה ובשכר  5%-3%פעולות בטווח 

לשנה. יש לזכור כי ככל שהאינפלציה תהייה גבוהה יותר , גם מרכיב הארנונה יתייקר   1.5%

 ויפצה על חלק מהעלייה. 

, בתנאים  לצערי לא בשליטה שלי אלא בהובלת המועצה. מכל מקום    –לוחות זמנים קצרים  .5

הפוליטיים הארציים ספק אם קיימת היתכנות פוליטית ומשפטית להקמת וועדה ג"ג בטווח  

 הקרוב , אולם זו הערכה בלבד. 

 ערב טוב 

 קודם כל תודה למוטי על העבודה שביצע,להלן הערות ושאלות: 

אם  ולא ה  מה היתה הגדרת העבודה של היועץ?האם להציג פתרון להיפרדות ? כפי שנראה מההצגה 

 ניתן להיפרד? 

שנים האחרונות אף מבנה ציבור   17למה אין התייחסות לזה שהמועצה האזורית לא הקימה כאן ב 

בהרחבת מירב כאשר    והמלצה שניקח הלוואה? כאשר המועצה הולכת להשקיע מיליונים רבים

 עתלית לא תהיה חלק ממנו? 

 . לא עולה בשום שקף באיזה תנאים ניתן יהיה להיפרד? ..    .1



ששולמו בבניה בעתלית באמת חזרו כהשקעה   היטלי פיתוח לא ראיתי התייחסות האם כל    .2

 בעתלית? 

 איש גנרטורים וציוד נוסף.  20000חסרה התייחסות למחסני חירום לישוב של  -נושא הביטחון     .3

שח   60ההיטל שמירה ) נזכר בדרך אגב ( אבל הוא יגיע ויגרום לכך שהארנונה תהיה מעל      .4

 למטר ...הרבה ביחס למה שמקבלים כאן... 

ממשיכים עם מיר"ב..., מי ממן תשלומים והסעות? למה שלא תהיה קבוצת ספורט   - תרבות    .5

 איש.  3000לישוב? היתה כאן קבוצת כדורגל גם שהיינו 

"ל דרישה  מיליון ₪ ) נאמר בע"פ ( הפתרון הלוואה? הפתרון צ 100-120חסרים בן  -מבני ציבור     .6

 מהמועצה הקמתם כתנאי בכלל להתחיל לדבר על היפרדות ... 

,האם זה כולל את כל העוסקים הביתיים ? מספרות מתווכים    95%גביה מעסקים מוצג     .7

 קוסמטיקאיות וכו? 

ש"ח למטר הרבה מעל הממוצע  60נראה לי שיש פה הסכמה בשתיקה להעלאת ארנונה ל    .8

 שח  49.5לישובים דומים שעומד על 

אין שום רעיון כיצד להגדיל הכנסות, מתחמי תיירות ,חוף ים ,חניה בכחול לבן למי שאינו תושב      .9

 בתשלום ועוד.. 

לבדיקתו    22.53%משהו שלא מסתדר לי בחישובים % ארנונה מעסקים היום                    .10

 לל אפשרות לעצמאות כלכלית... כלומר אין כאן שום ישועה או בכ  2030בשנת   24.72%ותגדל רק ל 

 איפה? אין שום התחלה של בינוי? 2023מ"ר ברכס בשנת  1500.הוצג אזור מסחר בן 11

. לא ראיתי התייחסות למגבלה של משרד התחבורה לגבי יכולת החלה של כביש אחד על נפחי  12

 כימדומני...(  90000אזורי מסחר ) 

 יש יותר מדי דברים שפתוחים עד שלא נבין מה מצבנו אסור להתקדם )לטעמי(    12

a.     חוסר מוחלט כולל מבנה מועצה.  - כל נושא מבני הציבור 

b.     גנים צריך כבר לתכנן בית ספר רביעי בתי ספר ו 

c.      קו כחול 

d.    חלוקת הכנסות מול חוף הכרמל 

e.     מים וביוב 

 

 זה היה על רגל אחת לפני האקסלים 

על פי שפת הגוף   - לקיים כנס נוסף אחרי שמוטי יעבד את כלל ההערות ויציג גם המלצתו  -המלצה

 ע!! הבנתי מה ההמלצה אבל היא צריכה להכתב ולהישמ

 

 בתודה 

 איל בן ציון 

 

 

 



 אייל שלום, 

בעבודה הצגתי משמעויות בתחומים שונים ובעיקר פערים בנושא   –תנאים להיפרדות  .1

מועצתי  \עד שלא יוצג מענה ממשלתי   –התקציבי השוטף , מבני הציבור , התשתיות וכו' 

עתלית צריכה להתנגד להפרדה. יחד עם זאת , גם    –הולם למענה לפערים ולדרך מימונם 

הבעיות לא נעלמות ויש לדרוש מענה במסגרת המועצה ויחד עם   – אם נשארים באיחוד 

 המועצה מול משרדי הממשלה הרלוונטיים. 

  2004-2021מיליון ₪ נגבו בתקופה  198-כ במצגתכפי שהצגתי    -היטלי פיתוח במנהלות   .2

מיליון ₪. ההשקעה הכוללת   99- כהיטלי פיתוח בעתלית וזאת פרט להיטלי השבחה בסך כ 

מיליון ₪ כללה הן השקעה   430מיליון ₪ ( בסך  133בעתלית)כולל מימון ממשלתי בסך 

ק יחסי( והן  בפרויקטים ישירים בעתלית , הן בפרויקטים המשרתים גם את עתלית )בחל

 במימון חלק יחסי מיתרת הוצאות הוועדה לתכנון ובנייה)לאחר קיזוז אגרות הבנייה( 

  –ברמת המבנים , נכלל בהתייחסות לחוסר הכולל במבני ציבור , ברמת האמצעים   –חירום  .3

 , בשלב מאוחר יותר.  תקצוב נפרד של מנהל החירום במשרד הפנים 

היטל מוקפא בהחלטת הוועד לא ראיתי מקום  היות ונכון למועד זה ה –היטל שמירה  .4

רשויות מקומיות   60-להתייחס לכך מעבר לאזכור הנושא. היטל שמירה אינו חובה ומופעל בכ

 בלבד. 

לצה היא להמשיך בשלב זה עם מרכז מירב הן בשל העדר מתקן ראוי  מהה –תרבות  .5

כמו   – גע להסעות איגום משאבים אזורי. בנובעתלית )שוב סוגיית מבני הציבור( והן בשל  

ברוב הרשויות המקומיות בישראל שאינן מועצות אזוריות , הסעות לפעילות חוגית היא  

 על בסיס תחב"צ \באחריות ההורים 

 ראה התייחסות קודמת.   –מבני ציבור  .6

נתוני הגבייה נלקחו מהמועצה, לא ירדתי לרזולוציית חיוב עסקים   –גבייה מעסקים ביתיים   .7

   די מועצה )בין אם עתלית בעתיד ובין אם חוף כרמל כיום( סמכות ביתיים. מכל מקום , בי
 לגבות מס אמת גם מעסקים ביתיים. 

אין עניין של הסכמה בשתיקה והתחשיב לא כלל העלאה כזו. יחד עם זאת    –העלאת ארנונה  .8

הוצגה השוואה אזורית וכן השוואה נורמטיבית לדרישות משרד הפנים בתחשיב מענק איזון  

₪ למ"ר. לא מופרך להניח כי תהייה    60-נומי שצפוי לעתלית אשר אכן עומד על כבסוציו אקו

   דרישה כזו ממשרד הפנים גם אם באמצעות העלאה מדורגת על פני מספר שנים.

לא בתכולת העבודה שלי כרגע וגם פחות משרתת את המטרה   –הגדלת הכנסות עתידית  .9

 של הצגת הפערים . 

א עולה בהיקף גבוה היות ומדובר בחלק היחסי מתוך סה"כ  האחוז ל  –אחוז ארנונה מעסקים  .10

הארנונה , כאשר בשנים הרלוונטיות הבינוי מוטה לכיוון מגורים ומן הסתם בשל כך גם אם  

סה"כ הארנונה. אכן ללא הגדלה ניכרת של הכנסות  יש גידול בארנונה מעסקים , הוא נבלע ב

ותים , גם ברמת מועצה ללא היפרדות  הארנונה שאינה ממגורים יהיה קשה לתת שירותים נא

 , דרך אגב. 

  מ"ר , נלקח חלק יחסי  18,000לפי תכנית מאושרת – ארנונה מתחם הרכס  .11

נמוך   2030לתשומת ליבך , הבינוי אליו התייחסתי עד  – הגבלות משרד התחבורה  .12

 . ככל שקיימת מהמגבלה

 

 שלום, 

במצגת דנים בנושא היטלי השבחה והשקעות בעתלית מאז האיחוד   7, 6, 5שקפים 
והמסקנה שנרשמה: נמצא כי כספי היטלי השבחה שנגבו לאורך השנים בגין עתלית  

 . 2004-2021הושבו להשקעות בעתלית בתב"רים לאורך התקופה  

 האם ניתן לקבל את בסיסי הנתונים המפורטים על מנת לבחון טענה זו. 



 דה, תו

 יעקב שחר, שכונת נווה משה עתלית 

 Ycshahar85@gmail.com דוא"ל:
 

 הועד.  יעקב שלום , הנתונים פורסמו באתר

 

 יום טוב, 

 אני לא יודע בדיוק מי קורא את המייל, הפנייה שלי היא למוטי חן. 

 אתם מוזמנים לחזור אלי גם בטלפון שמופיע למטה. 

יש במייל מספר סעיפים, תרגישו חופשיים לענות בנפרד לכל סעיף, בבקשה אל תעקבו מענה לסעיף  

 אחד בגלל עיקוב התשובה לסעיף אחר. 

 לקבל את כל המסמכים שעליהם מבוסס הדו"ח. . הייתי שמח 1

אני מאמין שזו תהיה שיטת עבודה הרבה יותר אפקטיבית כי אוכל לחפש בעצמי תשובות ואם בכל  

 זאת אשאר ללא מענה לפחות אוכל להיות יותר ספציפי בשאלה. 

 במסמכים שיש נתונים הקשורים ניתן להעביר לידי עותק בניכוי הנתונים הללו. 

אני מאמין שזה גם יחסוך לך הרבה זמן וייעל את התהליך אם במקום לבדוק כל פנייה   באופן כללי 

ולהחליט איזה מסמכים היא מצריכה ואז לצרף רק אותם למענה, פשוט תשלח חבילה אחידה של כלל  

 המסמכים בניכוי מידע פרטי, ותציין בתשובה איזה מסמכים רלוונטיים. 

 

 במידה ויש: . מסמכים ספציפיים שאני מבקש 2

 א. מסמכים בידך שהמועצה שלחה למשרד הפנים בעניין ההתנתקות. 

 שנים שלאחר ההתנתקות כפי שהוצג למשרד הפנים. \ב. תקציב המועצה הצפוי בשנה

 ג. תקציב הצל לעתלית שהציגה המועצה. 

 הצפוי לאחר ההפרדות שהוכן ע"י מוטי חן, במידה וקיים.  ג. תקציב עתלית 

 מצגת(.  ד. הדו"ח המלא )לא

 

 אוצר? \. האם תשלום מענקי איזון וגובה התשלום קבועים בחוק או שתלויים גם בהחלטת שר הפנים3

 

 . מבקש הבהרה לגבי ההפרש בין ההוצאה לנפש במועצה לבין ההוצאה לנפש בעתלית 4

 : 2022על פי תקציב המועצה לשנת  

 ש"ח   8,158הוצאה לנפש = 

 ש"ח  5,227הכנסה לנפש = 

 ש"ח  2,931הפרש = 

 

mailto:Ycshahar85@gmail.com


 פי השקף במצגת לציבור אשר כותרתה "ניתוח ברמת הוצאה נורמטיבית"   על 

 ש"ח   6,012הוצאה לנפש = 

 ש"ח  4,592הכנסה לנפש = 

 ש"ח  1,420ההפרש לנפש = 

 

 ש"ח?   6,012  מה מקור הנתון של הוצאה לנפש

 ש"ח שמופיע כממוצע של הרשויות לייחוס?  6,567מדוע הוא שונה מהסכום של  

 מההפרש חתושב תחת עתלית ?  100%-רש לתושב תחת המועצה גדול במדוע ההפ

בין עלויות התושב תחת המועצה לבין עלויות התושב   ש"ח  2,100 איזה הבדלים מסבירים הבדל של 

 תחת עתלית? 

 

מה   עבור מענקי איזון, לפי הבנתי ההוצאה הנורמטיבית היא נוסחה ג'נרית אשר נועדה לחשב, 

 ושב. צריכה להיות ההוצאה לת 

 מדוע לא נעשה חישוב לגבי ההוצאה האמיתית לנפש במקרה הספציפי של עתלית? 

 

 בברכה, 

 

 הלל ברק 

050-7829834 

 

 הלל שלום, 

 פורסמו באתר הוועד.   –מסמכים בנוגע לתחשיבים  .1

 המועצה היא הכתובת לפנייתך.   –מסמכים שהמועצה שלחה  .2

מצו"ב קישור להסבר   –מספר פרמטריםמענקי איזון נקבעים על פי נוסחה קבועה המשקללת  .3

https://www.gov.il/he/departments/guides/grants-בנושא באתר משרד הפנים:  

grants?chapterIndex=5   

-5נרשם בשקף כי מדובר בהוצאה נורמטיבית לנפש באשכולות   – הוצאה נורמטיבית לנפש  .4

ראה פירוט בקישור המצורף   – 2021-לפי פרמטרים אשר שימשו לחישוב מענק האיזון ב 10

(. סכום זה הוא חלק ממודל מענק האיזון.  2022-₪ ב  6,116ליך בסעיף הקודם )בתשובתי א

הסכום שחושב לרשויות הייחוס נלקח לגבי אותן רשויות ספציפית בדוחות מבוקרים לשנת  

לצורך השוואה בלבד. הנתון משתנה מרשות לרשות , לפי ביצוע ההוצאות בפועל   2019

חלקים : הכנסה  2-שהוצג על ידי נחלקה ל  הכנסה לנפש במודל  המשתנה מרשות לרשות. 

לנפש מארנונה והכנסה לנפש מיתר עצמיות וממשלה. השווית הפרש שהפחית מההוצאה  

בחוף  לכאורה הפרש בין הוצאה לנפש  ( לסכום 1,420הרכיבים ) 2לנפש בעתלית את 

מה עם הכנסה לנפש   (5,227הכנסה לנפש מארנונה שחישבת בעצמך )( ל8,158הכרמל )

(? ברור שהתוצאה היא אפס כי אין מענק איזון  2,931ר עצמיות וממשלה בחוף הכרמל )מית

 בחוף הכרמל. סיכומו של דבר ההשוואה שערכת לצערי אינה רלוונטית.  

לעיל:    4בהמשך לסעיף  לשאלת ההבדלים ברמת ההוצאה לנפש בין המועצה לבין עתלית .5

אש"ח הוצאות    27,156 -2022ת  בתקציב חוף הכרמל נכללת וועדה מקומית בתקציב לשנ

  14,838אש"ח ופעולות  3,330-תקציב שכר  – אש"ח שכר , תחבורה   12,614-פעולות ו

ההשתתפות מתוך היטל ההשבחה למימון הוצאות  אש"ח . בתקציב עתלית נלקחה בחשבון 

וועדה )וועדה מרחבית בוודאות גבוהה( , אשר עתלית תהיה חלק ממנה ולא המרכיב היחיד.  

https://www.gov.il/he/departments/guides/grants-grants?chapterIndex=5
https://www.gov.il/he/departments/guides/grants-grants?chapterIndex=5


מערך היסעים במועצה אזורית ומחלקת תחבורה לא קיימים במועצה מקומית   –רה תחבו

ולכן נכללה רק עלות היסעים ע"פ חוק בחינוך ובחינוך המיוחד כנגד השיפוי של משרד  

 החינוך.  

 61בשקף מס'   – התחשיב שנערך התייחס ספציפית לעתלית  .6

 

 ערב טוב, 

 תודה לרו"ח חן על העבודה עד כה! 

 שנים.   8סק במידע הכלכלי של עתלית מזה אני מכיר ועו 

 מצרף את השאלות וההמלצות שלי. 

 אנא אשרו קבלה. 

 בברכה, 

 שי גלבוע 

 חבר מליאת חוף הכרמל, 

 עתלית 

 : 6.6.22הערות לדו"ח רו"ח מוטי חן  

, ולפיו  הדו"ח המפורט של היטלי הבניה לגבי "זיכוי" המועצה בעניין התב"רים: יש לקבל את      .1

ההתחשבנות. למועצה יש זמן ]בהתאם לצו חופש המידע מבתי המשפט[ להשיב עד  לבצע את 

ספטמבר, לבקשת מספר תושבים שפנו. יש לקבל את כלל הנתונים של ההכנסות למועצה בגין  

הכוללות אגרות בניה, היטלי פיתוח, השבחות, מענקי מדינה בגין בנייה, היטלי גביה של   עתלית, 

קבולים למועצה בגין הגודל שלה ]התוספת של עתלית[, וכדומה החל  המועצה על כספי עתלית, ת 

 . 2004משנת 

 2023-2030תרחישים במודל משרד הפנים,   2מציע לבצע      .2

a.      ?ללא היפרדות, כמה תהיה תמיכת משרד הפנים ]איזון[, שנתי ומצטבר 

b.     בר, לחוף הכרמל ולעתלית עם היפרדות, כמה תהיה תמיכת משרד הפנים ]איזון[, שנתי ומצט 

c .       ?האם משרד הפנים והמדינה חוסכים או מפסידים במקרה הפרדות 

בעתלית בשנת היעד   28,500המודל שבנית רצוי להתבסס על כמות תושבים אפשרית של      .3

, על זה מתבססת המועצה והוועדה הכלכלית של הישוב ]שבוטלה ע"י הועד הנוכחי[. לחילופין,  2030

 תסריטים, כולל גרעון שנתי + גרעון מצטבר  3ף להציג ניתוח רגישות של עדי

a.     21,000   ]כפי שהצעת[ 

b.     24,000 

c.      28,500   .]כפי שהציג ראש המועצה[ 

. מדובר בלפחות  ממליץ לבנות גם תסריט של "פינוי בינוי/עיבוי" בהקשר של קנדי וההרדוף      .4

עלויות שוטפות חדשות, ללא כיסוי בתשתיות. כלומר: להוסיף לתחזית   יח"ד בתנאים היוצרים   1,300

 התקציבית מצב זה באופן מיוחד. 

: ניכר כי ההסכמים לא מתייחסים לעתלית כישוב עירוני, ולטווח  פיתוח תשתיות והסכמי פיתוח      .5

מתחם קנדי.    כולל –זנן ואיכות הולמים. חלק מכספי המנהלות חייב ללכת על שדרוג תשתיות הישוב 

צריך להוסיף לכך שבכל שיח על היטילים יש לשאול: "האם מועצה אזורית שמפתחת עיר ייתכן  



שתחיל על העיר המתפתחת כזה הסכם שערורייתי במסגרתו העיר משלמת על המרחב הכפרי יותר  

  מאשר לפיתוח עצמה"? 

 ת[: ]חוף כרמל ועתלי ברמת התושב  במקרה של היפרדות/אין היפרדות,     .6

a.      ?כמה תעלה היפרדות לתושב ברמת העליה/ירידה בארנונה בשנים הקרובות 

b.       לתושבי עתלית להם ילדים במערכת החינוך, חט"ב וחטיבה עליונה: מה העלות הנוספת

 השנתית פר תלמיד ]אם בכלל[? 

כסים  הכוללת שיוך נ חברה כלכלית לעתלית, בכל מקרה, חייבת להיות המלצה להקמת      .7

]מהמועצה, מדינה וגורמי המדינה, ונכסי קו כחול לשעבר[. חברה כלכלית תפעל בשטחי עתלית,  

תבנה תוכנית עבודה כיזם לנכסים מניבים, כאשר כל הפיתוח התשתיתי של הישוב אמור לעבור  

לרשותה. אין אפשרות אחרת לטווח ארוך, וגם כך היא אולי תוכל לאזן את עתלית במקרה האופטימי  

 שנים.  15-20תוך ב

, מערכת מחשוב מליאה ומערכות  מבני ציבור בהיקף יישובי מלא  לתוכנית יש להכניס     .8

שירותים[. לעניות   עובדים +  220מוניציפליות, וכן מבנה מועצה עם כלל יחידות הסמך שלה ]מעל 

דינה.  דעתי לא מקובל לקחת הלוואה בסד"ג כזה, בשל מחדל מתמשך של מועצת חוף הכרמל והמ 

עלות מבני ציבור תהיה בהיקף של עשרות רבות של מליוני שקלים ויחד עם התשתיות מדובר על  

 מליון ₪ ]ללא תיכון וחט"ב[.  100הוצאה שיכולה להגיע למעל  

 הדוחו"ת.  . אבקש לקבל את האקסלים עליהם מתבססים9

  

 בברכה, 

 שי גלבוע 

 

 שי שלום, 

הדוח שהוצג מרכיב את כל ההיטלים שהתקבלו במועצה ואת ייעודם. הנתונים הם  –היטלים  .1

נות של הרשות והוצלבו גם מול הדוחות המבוקרים  ומלאים מהנהלת החשבה נתוניםה

 שנערכו לאורך השנים על ידי מספר רואי חשבון חיצוניים מטעם משרד הפנים. 

י לא סבור כי זה כיוון נכון , לא בחנתי  אנ  –בלי היפרדות \בדיקת מענק איזון משרד הפנים עם .2

את חישוב מענק האיזון על ידי משרד הפנים אלא התמקדתי בצרכים של עתלית עליהם  

יצטרך לתת את המענה  המשרד במידה ויחליט על הקמת וועדה ג"ג וזו תמליץ על היפרדות

ית כדוגמת  החלטת ממשלה ייעוד \, בין אם במענק איזון לפי נוסחה ובין אם במענק מיוחד 

 חריש. 

ההערכה לגבי מספר התושבים נובעת מתוך נתונים שקיבלתי מהמועצה.   -ניתוח רגישות    .3

גם במצב שהצגתי הפערים התקציביים גדולים מאוד ובוודאי שיגדלו עם הוספת תושבים על  

פני אותה תקופה ללא תוספת שטחי תעסוקה בהלימה לגידול. מקבל את ההערה לגבי ניתוח  

לם מזכיר כי אנחנו עוסקים באומדנים תחת הנחות עבודה מסוימות לגבי אכלוס  רגישות או 

גם בשטחי המסחר ומדברים על סדרי גודל ולא על סכומים מדויקים. התיזה שהובילה אותי  

 אומרת שגם בתרחיש צנוע יותר של אכלוס אנחנו בקטסטרופה. 

בשכונות הוותיקות   200-ו 2030יח"ד בקנדי עד   950נלקח בחשבון  –קנדי ושכונות ותיקות  .4

 נראה לי סביר בשלב זה –

הנושא פורט בתשובות קודמות. מכל מקום מימון הפיתוח הוא   – פיתוח והסכמי פיתוח  .5

פונקציה של גובה היטלי הפיתוח שכן אין לרשות מקומית מקור מימון אחר פרט לתושבים  

יצור הכנסה גבוהה יותר  על מנת לבקרקעות הפרטיות. ייתכן כי צריך לעדכן את חוקי העזר 

 שתאפשר פיתוח ראוי יותר.  



המודל שהצגתי הותיר את הארנונה ברמתה הנוכחית , כאשר מס הועד   – עליית ארנונה  .6

. אין ספק כי בכל מצב הן היפרדות והן  1.5%המקומי כלול בארנונה ,פרט לעדכון שנתי של 

כיום   ₪53 לעומת  60) הישארות תבוא דרישה להעלאת ארנונה לכיוון הרמה הנורמטיבית 

 כולל מס ועד( על מנת לסגור חלק מהפער. 

לא צפויה תוספת ישירה להורים עצמם , השינויים הם   – תוספת עלות להורים בגין חינוך  .7

 ברמת מועצה. 

אין ספק כי יש בידה בעבודה נכונה בכדי להגדיל הכנסות ולהשביח נכסים ,    –חברה כלכלית  .8

דון בכך , מטרת העבודה היא להציף את הפערים ולהמליץ אולם אני סבור שזה לא הזמן ל

על כיוון הפעולה מול המועצה ומשרד הפנים עד להסכמה על אופן מימון הפערים הן  

 בהיפרדות והן בהישארות. 

 התייחסתי בתשובות קודמות.  – הלוואה  –מבני ציבור  .9

 לצוות שלום 

 

 עבודתו.  נכחתי במפגש שהתקיים במתנ"ס, בו הציג רו"ח מוטי חן את

 

ראשית, התרשמתי מיכולות גבוהות ביותר של רו"ח מוטי חן ואני משוכנע שביכולתו להציג לוועד  

צדדית שהמועצה  -המקומי ולהנהלת המועצה את תמונת המצב האמיתית בהקשר להיפרדות החד

 מבקשת לממש. 

 

ותבהירו   לא הצלחתי להבין מהן מטרות העבודה ומהם היעדים שמבקשים להשיג. בבקשה תחדדו

 נקודות אילו ובסיום העבודה, תציגו מסקנות ברורות לגבי ההשלכות והמשמעויות של כל מסקנה. 

 

 במסגרת המצגת, בוצעה השוואה לישובים אחרים, בעלי מאפיינים דומים לעתלית )כביכול(. 

  רים. מדובר בטעות תכנונית חמורה המהווה המשך "אימוץ" ליקויי תכנון חמורים שבוצעו בישובים אח

חייבים להתנתק לחלוטין מקו חשיבה מוטעה זה ולהציג אך ורק מהן הדרישות התקציביות  

 הנדרשות לעתלית,  והתכנוניות

 . 2022המותאמים לשלהי  על בסיס מפתחות "תכנון והקצאה", הגיוניים והוגנים,

 אנחנו לא רוצים להיות כמותם. 

יבקשו להיות כמונו ולשכפל את מודל ההצלחה  אנחנו מבקשים להיות ישוב פורח ומשגשג, שכולם 

 שלנו. 

 

בבקשה תעדכנו את    -בסיס הנתונים שהוכן לטובת עבודתו של מוטי חן, שגוי, חסר, מוטעה ומטעה  

 רו"ח מוטי חן בכל הנתונים הרלוונטיים ובכלל זה: 

 

תושבים  נתון קריטי לכל תחשיב בניתוח אורבני, הוא הערכה מדוייקת ככל האפשר של מספר ה  .1

 שיגורו בישוב, במועד שיא האכלוס שלו. 

 

להיות מאושרות עד להגעה   לשם כך, חייבים לדעת מהוא מספר יחידות הדיור שאמורות        

 (. 95%לעצמאות כלכלית של הישוב, לאחר אכלוס מלא שלהן )מעל 

את שער   יח"ד. לכך צריך להוסיף  7,500  - המועצה הצהירה על כך שהיא נתנה היתרי בניה לכ       

 יח"ד(.  1,050 - דרום )כ

   

תושבים וקובי ציטר על   27,000תושבים, ראש המועצה על  24,500אגף ההנדסה מצהיר על         

 תושבים.  28,500

 תושבים.  35,000 סביר להניח שבסוף התהליך נמצא עצמנו מחוייבים לספק שירותים לכ       

 

יח"ד(, אשר מוקדם או מאוחר הקיבוץ   385 - ים )כ  שיש להוסיף גם את נווה יהיו כאילו שיואמרו        

 יטמע בתוך עתלית וכבר כעת נווה ים משתמש בתשתיות של עתלית 

 )כבישים, מים, ביוב, חשמל ותקשורת, ויתכן בעתיד שגם גני ילדים ובתי ספר(.        



 

כים  כמו כן, ישנם נעלמים רבים. לצורכי הערכות "ארוכות טווח" )חייבים לקחת את הער       

 המחמירים ביותר(, כגון. 

 ????  - מתחם קנדי   א.       

 מתחם רחוב ההרדוף ????  ב.        

 משולש עין כרמל ???   ג.       

 נווה משה ????   ד.       

 יח"ד )שמעון ביטון ושות'( ????   157משעול הרכס מאושרות כ   ה.        

 יחידות קטנות ??? 250+  יח"ד   312בולוני )מאושרות   ו.       

 יח"ד(. כמה יהיו בפועל ???? 550מפעלים )מאושר כ   ז.        

 חוקיים( ???? -פיצולי דירות )חוקיים/לא    ח.        

צריך לקחת בחשבון את כל התוכניות של המועצה לאפשר להוסיף יחידות דיור במגרשי    ט.        

 גדולים. 

 

יש להתבסס על חישוב    בקיצור, לצורך הכנת הערכה קרובה ככל האפשר למציאות העתידית,     

 מקורב למציאות, של מספר התושבים המירבי שיגורו בעתלית, 

במועד שיא האכלוס, לאחר הגעה לעצמאות כלכלית, כאשר חייבים לקחת בחשבון את כל       

 התוכניות למגורים, הקיימות ואילו הנמצאות בשלבי תכנון. 

 ת ומטעה. , אינה רלוונטית, שגוייה, מוטעי 2030ההתמקדות בשנת      

 

לאור אי הוודאות לגבי מספר התושבים שיגורו בעתלית, במועד שיא האכלוס, לאחר הגעה        

 לעצמאות כלכלית, 

 תחת מספר תחזיות אכלוס, כגון:  חשוב לבחון את כל המשמעויות ולהציג את כל ההשלכות,     

וכן   32,500, 30,000, 27,500, 25,000חשוב להראות את כל מגוון המשמעויות לישוב בן כ:      

      תושבים.  35,000

 

בתכנית המתאר לקחו מרווח תכנוני בהקשר למספר התושבים המירבי שיגורו בעתלית, בשיעור    .2

 . 25%של כ 

נפשות ליח"ד וכן שתוסיפו   3.7בהנחה שממצוע האכלוס לפי הלשכה לסטטיסטיקה עומד על        

 , 25%מרווח ביטחון של כ 

 נפשות ליח"ד )יתכן ואף יותר(.  4.6  המירבי לצורך חישובים צריך להיות, לפחות:  הנתון        

 

, המועצה גוררת רגליים  2017לא קיימת תכנית מאושרת על ידי הוועד והתושבים. מ  - מבני ציבור   .3

 ולא מצליחה להציג תכנון שיהיה מקובל על עתלית. 

 

ושרת על ידי עתלית )תושבים והוועד המקומי, חשוב  לאחר שתוצג בפני רו"ח מוטי חן, תכנית מא         

 השוטף שלו.  לתת לכל מבנה "תג מחיר" שיציין את עלות התכנון, ההקמה והתפעול 

 

חשוב לבחון את המשמעות של השימוש של נווה ים ושער דרום בתשתיות של עתלית   - תשתיות   .4

 ומה המשמעויות של העמסה על כל תשתית. 

 

, תחשיב לגבי היקף השטחים הנדרשים למסחר  2015גזבר המועצה ביצע ב  - מסחר ועסקים   .5

 תושבים, כדי שיוכל לפעול בעצמאות כלכלית.  20,000 - ולעסקים, לישוב בן כ

התוכנית נשענה על מקורות הכנסה שאינם קיימים עוד, כגון העסקים שפעלו במתחם נון, מרכז         

 קליטה וכו'. 

ברת ייעוץ חיצונית, שאישרה את עבודתו )לפני ההבנה שחלק ממקורות  התוכנית נבחנה על ידי ח        

 ההכנסה אינם רלוונטיים עוד(. 

תושבים. או    20,000מ"ר למסחר ולעסקים לישוב בן כן  500,000 - כ העבודה הבהירה שיידרשו       

 מ"ר.  750,000 -בתיקון המתעלם ממקורות ההכנסה הנ"ל, כ

 מ"ר.  400,000בתכנית המתאר אושרו כ         



 רו"ח שפעל מטעם הוועדה הכלכלית של עתלית, הראה שהנתון עולה על מיליון מ"ר.        

לא יתכן שנקבל כעת נתון נמוך מהתחשיבים הנ"ל )לאחר תיקון ההתייחסות למקורות ההכנסה        

 הלא רלוונטיים(. 

 

דק( שניתן יהיה  לפי שעה, בגלל עומסי תעבורה בכניסה לישוב, משרד התחבורה "כפה" )בצ        

 מ"ר למסחר ולעסקים )טרם החלה הבניה בפועל(.  90,000להתחיל לבנות אך ורק 

מ"ר( בהקמת המחלף הדרומי )לפחות עוד   90,000הוא התנה את הגדלת היקף השטחים )מעל        

  שנים(. בבקשה לקחת בחשבון נתון זה, כשמכינים תחזית הכנסות.  10

הקמתו.   שנים מהתחלת 5תחם הצפוני, יהיו לכל המוקדם, לאחר במילים אחרות, הכנסות מהמ       

 שנים מהיום.  15הכנסות משאר המתחמים למסחר ולעסקים תתחלנה להגיע, לאחר לפחות 

 

הבניה/סלילה והיטלי ההשבחה, מול השקעות המועצה בתשתיות ומבני   לגבי התקבולים מאגרות   .6

 ציבור, יש אי בהירות שחייבית להסדיר אותה. 

מהתקבולים וההכנסות יועברו לישובי   40% - לפני מספר שנים המועצה העבירה החלטה לפיה כ       

 יועברו למימון הפעילויות של אגף ההנדסה והיתרה תוחזר להשקעות בעתלית.   20% -המועצה, כ

חייבים לבחון, היכן נבנו מבני ציבור בעתלית ומה ההשקעה שהושקעה בכל אחד מהם, מתקציב         

 צה. לא ברור כלל. המוע

מהתקבולים ומצד שני מוצג דו"ח   40%לא הגיוני שהמועצה אישרה לעצמה להעביר לעתלית רק        

 מאוזן. זה נוגד את החוקים הפיזיקאליים של הטבע !!!! 

 

 דוגמה לתופעות "מוזרות" המחייבות לבחינה מחדש:        

שלו, בעוד   מהעלות 85% - וייבה בכבמתקן הסניקה החדש, הנבנה ממזרח לנווה ים, עתלית ח       

 יח"ד של שער דרום,  1,050 - היח"ד של נווה ים וכ 385שאם לוקחים בחשבון את 

יח"ד( מגיעים   140+ מערב נווה הפרחים )כ  יח"ד(   242 - )כ יח"ד( + כחול 312 -מול הבולוני )כ       

 מסך כל היחידות.  40% -יח"ד, המהווים כ  700 - לסך כולל של כ

 מהעלויות, כפול מחלקה במת"ש.  85%בכ  ב לבחון האם זה נכון שעתלית חוייבהחשו       

 

וכתוצאה מכך   28,500 - המועצה הגדילה את מספר התושבים הצפוי לגור בישוב לכ        

 לשדרג באופן משמעותי את תשתיות המים והביוב.  חוייבה

 לא ברור מהם מקורות המימון ששימשו למימון עלויות אילו.          

 

 ים: -מסלולי מצומת מחנה המעפילים לנוה -הכביש הדו        

מכיוון שמדובר בכביש "מעבר", החוצה את עתלית בדרך לנווה ים ושער דרום, מימון הסלילה היה         

 חייב להיות כולו על נת"י. 

בפועל, המועצה, משיקולים "זרים" )כביכול, לכאורה(, לקחה על עצמה ביחד עם רמ"י, לממן את         

 מיליון ש"ח,  40 -לילת הכביש והתחייבה לשלם עבור הסלילה כס

  אשר ככל הנראה נלקחו מהאגרות וההיטלים שנגבו בעתלית )מחייב בחינה מחדש(.        

 

המועצה לקחה על עצמה לממן את הקמת התשתיות של משולש עין כרמל. לא ברור מהם        

 מקורות המימון של הפרוייקט. 

 

סכום כסף משמעותי, בהפעלתה של הארכיטקטית רחל שלם )שימשה בעבר  המועצה השקיעה        

 כמהנדסת המועצה( לצורך עדכון התב"ע של הבולוני, 

לאור ליקויי תכנון שהמועצה ביצעה לפני מספר שנים. לא ברור האם המועצה חייבה את עתלית         

 בעלויות אילו. 

 

כל שנה, גם את הגירעון השנתי המצטבר  המראים את הגירעון ב  תציגו בקבצי האקסל בבבקשה   .7

 )כולל ריביות מימון(. 

 

בבקשה תעבירו את כל קבצי האקסל, בפורמט "פתוח", כך שניתן יהיה לבחון בכל אחד מהם, את    .8



 בסיס הנתונים 

ואת הנוסחאות החישוביות שבעזרתן בוצעו כלל החישובים של כל אחד מהתוצרים שלהם מוצגים         

 במסגרת העבודה. 

 

בהתאם לתשובות שאקבל ו/או ינתנו לשאלות של תושבים אחרים, אני שומר לעצמי את הזכות  

 לשלוח שאלות נוספות. 

 

אם מישהו נפגע מדברי, אני מבקש להתנצל בפניו מראש. לא היה בדברי כל כוונה לפגוע בכל אחד  

 שיש לו קשר ישיר או עקיף לעבודתו של רו"ח מוטי חן. 

 

ם כביכול ולכאורה, כי זמן ארוך אנו ממתינים לקבלת נתונים ותשובות  כל הדברים שנאמרו, ה

 רלוונטיות מהמועצה ולא זוכים לכך. 

 

 

 

 תודה רבה 

 

 בברכה ובהצלחה 

 

 יפתח כהן 

04-9541790 

054-4-201050 

 תודה רבה 

 

 יפתח שלום, 

                                                            תכולת העבודה: מצו"ב הפנייה לקבלת הצעות:  .1

  היישוב כי יציפלי שבמסגרתו יוכל הוועד המקומי לדרוש ניין לקבל ייעוץ כלכלי ומונהוועד מעו

ת שיוכל לעמוד בזכות עצמו  bאים האופטימאליים הדרושים על מנעתלית יקבל את כל הת

דרשות ומקורותיהן( במקרה שבו  נסות הנובהדגש על ההיבט הכלכלי והיבט ההכ )לרבות 

יתוחים כלכליים עם המועצה באופן ספציפי,  נבמסגרת הייעוץ ייעשו    לט על היפרדות. יוח

ה וכן  נת מבני ברשויות דומות מבחינהוג והתקנלמקובל, ה ולמול המועצה באופן השוואתי

טיים והוועדה הגאוגרפית  נמשרדי הממשלה הרלוו י המועצה,נת להציג בפנלגבי עתלית על מ

שיוכל לעמוד בזכות עצמו במידה ויוחלט  ת נוהצרכים של היישוב עתלית על מאת הדרישות  

יתוחים  נות לנעבודת הייעוץ תכלול שימוש בתוכ  .  על היפרדות ממועצה אזורית חוף הכרמל 

יות  ני למ"ס וכיו"ב וכן פ נתונט, נטרנרשת האי ים, נים ממקורות שונתונכלכליים, מחקר ואיסוף 

טי, השתתפות בישיבות  נמידע רלוו ת לקבלנבוריים וזאת על מים פרטיים או צי נלגופים שו

י  נאסף ואף הצגת המידע בפנש  ת מצגות הכוללות בתמצות את המידע הכלכלי נעבודה, הכ

מחוז חיפה במשרד   ים )לרבותנהוועד המקומי, המועצה, הוועדה הגאוגרפית, משרד הפ

עמדה אשר    יירותנות ו/או ת דו"חנים( משרדי הממשלה וכל גוף שיהיה צורך בכך, הכנהפ

 ישמשו את הוועד בהליכים מול הוועדה הגיאוגרפית. 

מדובר בכלי ניתוח מקצועי מקובל ואין בו כדי להפחית מדרישות   – השוואה ליישובים אחרים  .2

 וועדה ג"ג. \עתלית אלא כדי לייצר בסיס השוואה בדיונים מול משרד הפנים

ת , במודל ניתוח מקובל להתייחס לטווחי זמן  אין עניין של התמקדו –  2030התמקדות בשנת  .3

זה יעד סביר מבחינת הסתכלות וניתוח , שבו קיימת   2030נראים לעין ולא רחוקים מדי ,  

מידת וודאות סבירה לצורך הניתוח. הסוגייה כרגע היא היפרדות כן או לא בטווחה הנראה 

ת מורכב ביותר והמדינה לעין , כאשר ברור לכל שגם במצב של אי הפרדות המצב הולך להיו



צריכה להתערב בכדי למנוע קריסה של המועצה יחד עם עתלית. לא מוצא כי ניתוח לטווח  

 ארוך יותר או ניתוח מנוטרל טווחי זמן רלוונטי כרגע. 

לא נמצא בהלימה למגמות דמוגרפיות ארציות , לרוב מדובר   –  3.7במקום   4.6מס' נפשות  .4

 ילודה בירידה בחתך הארצי. באוכלוסייה חילונית עם שיעורי  

 ראה התייחסות קודמת   –מבני ציבור  .5

לא ברור על איזו העמסה אתה מדבר , מכל מקום    – העמסה של תשתיות נוה ים ושער דרום  .6

נראה לי שהיקפים המספריים זה יחסית נמוך ביחס לעתלית. אשמח להבהרות למה  

 התכוונת. 

. אינני מכיר עבודה קודמת    90,000-הצפי אליו התייחסתי נמוך מ  –הכנסות מאזורי תעסוקה  .7

 התבססתי על תכניות מאושרות

דמות , ישנו פירוט של כל ההשקעה בתשתיות ובמבנים  התייחסתי בתשובות קו – השקעות  .8

 בעתלית , גם אם מדובר בשיפוץ , כולל התייחסות למימון הוועדה 

, בתחנת    50%במט"ש הצפוני ומט"ש שלב ב' ההעמסה על עתלית עמדה על  – מט"ש  .9

, יש מקום לדיון נפרד בנושא מול חברת המים ללא כל    85%השאיבה המערבית העמסה של 

ויטופל במסגרת   יפרדות. מכל מקום תחום זה יעבור לתאגיד במקרה של היפרדות קשר לה 

 מפקד הנכסים והסכמות בין התאגיד לעתלית. 

מציע שיוצג בנפרד ולא   –שאלות ספציפיות לגבי אופן המימון של פרויקטים מסוימים   .10

 , לא משליך ישירות על העבודה הנוכחית  במסגרת מענה לשאלות

 לגבי הצגת גרעון מצטבר ברמת ההצגה  את ההערה   מקבל –גרעון מצטבר  .11

 ,היי

 

 .קודם כל תודה ועבודה טובה וחשובה מאוד אתם עושים

 

 :כמה הערות 

 .הדוח קצת אופטימי ושמרני לפי דעתי ולא לוקח בחשבון תרחיש ריאלי יותר (1

לעיבוי הזוחל  לדוגמא, ברור שאחרי שגם שכונת כרמל וים וגם שכונת בולוני יתחילו איכלוס, בנוסף 

 .אם לא חמישי <— של שכונת השדות, ידרש לפחות יסודי רביעי

 .כל הדירות והבתים מאוכלסים רק באוכלוסיה צעירה עם הרבה ילדים

הדוח התייחס רק למה נדרש כדי שלא לטבוע, אבל כדי שהיישוב יממש את הפוטנציאל נדרש   (2

לא כוסה כלל ומהווה חלק בלתי נפרד    כל נושא פיתוח הפארקים, שמורות הטבע והחופים -מעבר

גם בהיבט הכלכלי אבל יותר מכך בהיבט הסמכויות )הגיאוגרפיות והמינהליות( שצריכות   <- מהיישוב

 .להינתן לגוף שינהל את עתלית

הפרדה   <— כל הנושא של נוה ים שצמודה לעתלית ועומדת להפוך ליישוב עירוני ככול יישוב (3

 .עם יד על הצוואר של עתלית לנצח מאולצת שתשאיר את המועצה

 .יש הגיון באיחוד כדי להגיע למסה קריטית אחודה

 

 תודה רבה 
 אשמח לענות לכל שאלה או בירור נוסף 

 

 עמיחי סנדרוביץ
0528513940 

 עמיחי שלום 

, בטווח הזמן הזה ועל בסיס הערכות האכלוס , לא    2030דוח התייחס לטווח הזמן שעד ה .1

צורך בבית ספר רביעי בתקופת הזמן האמורה. יחד עם זאת , בניית בית ספר  נראה כי יהיה 

 הינה תהליך שמאושר ומתוקצב על ידי משרד החינוך על בסיס הכרה בצורך. 



מבוצע בתקציב בלתי רגיל )תב"ר( ייעודי שממומן בד"כ מהיטל שטחים   –פיתוח פארקים  .2

נכלל באומדן השנתי כמו גם עבודות  ציבוריים פתוחים ואינו חלק מהתקציב הרגיל ולכן לא 

. אין שוני לכאורה בין  במסגרת המנהלות פיתוח נוספות שאמורות להיות ממומנות מהיטלים

 אם הביצוע הוא במועצה מאוחדת הוא בעתלית כמועצה נפרדת. 

 לא נדרשתי להתייחס לכך בעבודה   –נווה ים  .3

 בא, היה ויש מודה לך על הזמן וההשקעה ומבקשת לקבל מענה לסל השאלות ה

 חפיפה בין השאלות, הרי זה נובע מהרצון לרדת לפרטים כדי ללמוד ולהבין טוב 

 יותר את נושא ההיפרדות. היה ויש שאלות שלהבנתך המקצועית אינן מיועדות 

 ;ר הוועד. quotלך אשמח אם יועברו ליו&

 . באחד השקפים הוצג כי הגרעון השנתי של היישוב יורד משמעותית 1

 האם  - אילך, בהתבסס על גידול בארנונה ממסחר. השאלהו  2027משנת 

 החישוב שלך לא מתבסס על הערכה אופטימית מידי וזאת נוכח התחרות 

 הברורה מול אזורי מסחר קיימים מוצלחים בטירת הכרמל, חיפה, קיסריה 

 והאזור העתידי בזכרון יעקב ובהתחשב בכך שעד כה ישובים רבים על 

 ים לאזורי מסחר חדשים נתנו הנחות ואף פטור ; יזמquot;לפתות&quotמנת &

 מארנונה לשלוש עד חמש שנים?

 ;רים quot. אבקש לקבל את הנתונים הגולמיים של היטלי ההשבחה ואת התב&2

 שנים האחרונות. נראה לי כי ישנה סתירה בין הנטען   18של עתלית ב

 למבוצע בשטח. 

 לי ההשבחה . אבקש לקבל את מידע המקור של החישוב של מאזן ההיט3

 בפורמט של אקסל שיאפשר להבין את אופן החישוב המלא. בוודאי שהיה 

 וישנם נתונים אישיים אבקש להשחירם. 

 . אשמח להבין מדוע לא הושלמה העבודה בנוגע למחסור הברור במבני 4

 ציבור כהצעה עומדת ויתכן נגדית להצעת המועצה, למרות שטרם הוצגה 

 האם ןלא  - פרוגרמה? מה כרוך בהשלמת עבודה כזו לאור חשיבות הנושא

 כדאי להשקיע כמה עשרות אלפי שקלים כעט ולייצר תוכנית ברורה 

 וסודרה לפני יישום, מאשר להפסיד עשרות מיליונים של כספי ותקציבי 

 פיתוח? 

 . אשמח לקבל הסבר על אופן ומהות הצגת הגרעון, מבחינת הלוגיקה ולא 5

 יקה של הדבר. הפרקט

 למרות שטרם נידונה, האם יומלץ לוועד היישוב   - ;quot;הקו הכחול&quot. שאלת &6

 לשנות את הקו הכחול כך שיותאם לגידול הקיים והצפוי של היישוב 

 



 בהתאם לתוכניות שאושרו ומוך הבנה בהכרח בהקמת נכסים מניבים, 

 פורמאלי? -מבני ציבור ומוסדות חינוך פורמאלי וא

 ; ביישובים בסדר גודל של עתלית והאם quot;גרעון מקובל&quot. אבקש לדעת מהו &7

 ניתן לגייס עבורו חוב בריבית סבירה ומאיזה חוב/גרעון הישוב נחשב 

 ;? quot;פשיטת רגל&quotבחדלות פרעון/&

 נהלת המועצה יזמה, איך . היה ועתלית אומרת לא גורף להיפרדות שה8

 ניתן לוודא שהמועצה לא תעצים ותגדיל את ההזנחה של הישוב כהליך 

 ענישה או חסכון בעלויות לקראת ההיפרדות שיתכן ותקרה בעתיד 

 כלשהו? 

 ישנם פערי חינוך כיום בין עתלית לשאר המועצה  - . נושא החינוך לא הוצג9

 התייחסותך  נודה על  -וקיים צורך לתת את הדעת לנושא בהרחבה

 פנסיונרים. לפי מה עתלית מקבלת חובות של  30. ראיתי שבתקציב רשום 10

 פנסיונרים? לפי מה היה טרם האיחוד? לפי חלקה היחסי בתושבי  30

 המועצה? ובאותה נשימה האם נכסי המועצה והתחייבויותיה מחולקים 

 באותו אופן? 

 ל עתלית או . האם המועצה מאז האיחוד סילקה את החובות הישנים ש11

 עשורים?  2שמא הם יגולגלו לעתלית, כאילו ןלא חלפו 

 . היה ויוסכם בשלב כזה או אחר על היפרדות, לא ראיתי במצגת התייחסות 12

 ; או quot;וועדה ממונה&quotלניהול היישוב בתקופת המעבר. האם התכנון להקמת &

 שישנה הבנה שראוי לרדת מזה?

 המליאה האחרונה ציין שיש מספר מחלוקות עם . ראש המועצה בישיבת 13

 עתלית, באילו סעיפים קיימת מחלוקת ומדוע? 

 . מה העלות הגלובלית של סגירת הפערים בנושא מבני הציבור בעתלית 14

 כולל מבנה מועצה מקומית? 

 . אבקש להבין בהנחה שתקום מועצה לאחר תקופת זמן של ועדה 15

 שרד הפנים שוב ייקח שליטה ממונה, באיזה גרעון )מספר( מ \קרואה

 ממונה בהתחשב שהגירעון לא נעלם בסוף שנה \ויחליט על ועדה קרואה 

 ומתווסף לשנה הבאה אחריו? 

 

 . בהנחה שמועצה מקומית עתלית תחליט לקחת הלוואה לנושא מבנה16

 ערבויות פיננסיות היא תעמיד אל מול ההלוואה?   \ציבור? אילו נכסים  

 ה פרסמה ניתן לראות כי ההפחתה של עתלית . בקובץ התקציב שהמועצ 17



 מיליון שקל ואילו תקציב עתלית  79,689מהמועצה מראה הפחתה של 

 מיליון שקל? )כמדומני  16מיליון שקל. למה יש פער של  63,558הוא 

 מיליון שקל שמסביר את ההפרש בינך לבין  7הזכרת בכנס פער של 

 מיליון(   16המועצה אבל נראה שזה 

 נסות מארנונה עסקית באזור שכונת הרכס, באילו עסקים . הצגת הכ18

 מדובר? )אזור המחפרות כרגע נעצר לאור התנגדות של משרד הביטחון( 

 ;י המעכבת את העבודה quot. האם ידוע לך כי למועצה יש עתירה מול רמ&19

 בנושא השטח המסחרי הצפוני שעליו מתבססת מרבית הכנסות ארנונה 

 התחייבה להתחיל בעבודות לקראת סוף שנה וזו כבר עסקית? )המועצה 

 דחייה שלישית שלהם( 

 ;ח הסופי יספק המלצה מקצועית קונקרטית quot. אשמח לדעת האם הדו& 20

 לא לוועדה גיאוגרפית כרגע? \ לא להיפרדות כרגע , כן\ בדמות כן

 . האם בדיקת השקעות בעתלית אל מול גביית ההיטלים בוצעה מול 21

 המציגים את כלל המידע הפיננסי של ההיטלים? על פי הכנס מסמכים 

 ;רים ואלו בעצם שני נושאים שונים לחלוטין. quotהניתוח בוצע על פי תב&

 . מה יהיה אחוז ההשתתפות של המדינה בהסעות התלמידים למוסדות 22

 החינוך? )יש הבדל בין מועצה מקומית לאזורית( והאם ישנה תוכנית 

 להשלמת הפערים? 

 ; תלמיד לאחר ההיפרדות ומאילו מקורות quot;פר&quotהאם יחול שינו בהשקעה & .23

 יכוסה הפער? 

 . כמה כסף להערכתך המועצה תצטרך להעביר לעתלית מדי שנה 24

 במסגרת חלוקת הנכסים בנינו? )המועצה הרי השקיעה במנועי צמיחה 

 מכספי עתלית( 

 שקיע עשרות מיליוני . אבקש להבין האם ידוע לך כי המועצה מתכננת לה25

 אלף   70 - ;ב להגדלת הקיבולת שלו לתמיכה בquotשקלים במרכז מיר&

 

 תושבים כאשר ברור שעם היפרדות עתלית היא לעולם לא תגיע למספר 

 תושבים כזה? )המועצה כבר השקיעה כמעט מיליון שקל בתכנון ואני 

 ממליצה לך לבחון את התוכנית( 

 ספר התושבים בפרויקט קנדי על פי . אבקש להבין מדוע החישוב של מ26

 אכלוס נלקח תחת מקדם נמוך מאוד? 

 ; שבשכונת נווה הפרחים ניתן היתר quot;הבולוני&quot. האם ידוע לך כי בפרויקט &27



 לבעלי הקרקע לבנות בית + יחידת דיור מניבה מה שיוסיף עומס על 

 התשתיות והוצאות היישוב? 

 חסות לצורך בהשקעה בתשתיות . בהקשר זה ובכלל, האם ניתנה התיי28

 העוטפות את הגידול באוכלוסייה וקצב הבינוי, מלבד מבני ציבור? כגון 

 בתי כנסת ומקוואות, גני ילדים, גני שעשועים, מבנים לצהרונים 

 ופעוטונים, תשתיות כבישים וחניה, תשתיות אינטרנט וחשמל וכדומה? 

 לים בין עלות לתושב . אבקש להבין מדוע קיים פער משמעותי של אלפי שק 29

 עתלית אשר נמצא תחת המועצה האזורית ועלות לתושב אשר נמצא 

 תחת מועצה מקומית עתלית? 

 . האם תהיה עלות נוספת להורים עבור תלמידי חוץ )דוגמת כפר גלים( 30

 לאחר ההיפרדות? אם כן, מה היא? 

 אני מודה לך שוב על הקשב הרב והמקצועיות. 

 הישוב שלי הוא נר לרגלי ואין בי ולו שמץ של רצון או מבקשת להבהיר כי עתיד 

 עניין להתנצח או להתנגח בך כאיש מקצוע ובכלל אלא לדעת דברים לעומקם. 

 

 בברכה

 אביטל שלס 

 תושבת עתלית 

 שלום אביטל 

  , גם לאור התחרות מסביב  בטווח הזמן שהוצג 25%האומדן של  – שטחי מסחר ותעסוקה  .1

 הינו סביר ושמרני. מכל מקום הצגתי גם שקף של המשמעויות הכספיות באם לא יתממש. 

 נתוני ההיטלים והתב"רים פורסמו באתר הוועד  .2

התייחסתי קודם. הוצגה עבודה של מתכנן בימים האחרונים , היא תלמד   –מבני ציבור  .3

 דרשים. גם לעניין העלות הכוללת של הקמת מבני הציבור הנ ואתייחס אליה בהתאם 

לא לחלוטין מבין למה הכוונה בהסבר הנדרש. מכל מקום , כאשר ההוצאות ברשות    –גרעון  .4

  המקומית בשנה קלנדרית גבוהות מההכנסות בגין אותה שנה הרשות נמצאת בגרעון

תקציבי. היות וההכנסות נרשמות על בסיס מזומן מצד אחד )בתיקונים קלים( וההוצאות  

נרשמות על בסיס מצטבר , אפילו אם לא שולמו בפועל , נוצר מצב שהגרעון התקציבי עדיין  

מאפשר לקיים תזרים מזומנים כספי שמאפשר להתגלגל עוד תקופה מסויימת , תוך דחיית  

ה יכול להתקיים עד אשר הגרעון הינו ברמה שלא מאפשרת  כל זתשלום לספקים וכד'. 

תשלום משכורות , נלוות לשכר , ספקים קריטיים שעלולים להפסיק את עבודתם וכד'.  

רשויות רשאיות באישור המועצה ומשרד הפנים לקחת הלוואה ולממן את הגרעון , אך גם  

הכולל )תקציב רגיל  בר כאשר הגרעון המצטהלוואה צריך להחזיר. בנקודת זמן מסוימת , 

משרד  מתקציב ההכנסות באותה שנה  ,  17.5%מגיע לכדי וגרעונות סופיים בתב"רים( 

הפנים מתערב והרשות עלולה להכנס לתכנית התייעלות או תכנית הבראה , בה ממונה  

 חשב מלווה חיצוני ומתקיימים צעדים כואבים להבראת הרשות. מקווה שהובנתי. 

המלצה בנושא והדבר תלוי גם בפרוגרמה שנערכה לאחרונה לצרכי   טרם ניתנה  –קו כחול  .5

 . העמדה תגובש מול הוועדה הג"ג לכשתוקם. ציבור ובהשלכות המעשיות שלה 



אינני יודע למה התכוון ראש המועצה , מציע להפנות אליו את    –מחלוקות עם המועצה  .6

 השאלה 

לתת לך בנושא , פרט להליכים  אין לי תשובה ברורה   –"הענשת " עתלית במידה ולא תסכים  .7

אזרחיים ומשפטיים שכל אדם יכול לנקוט כנגד התעמרות לכאורה של רשות מנהלית. מקווה  

 שלא נגיע למצב הזה. 

האם בתשתיות?בתכנים פדגוגיים?אין לי דרך   –אינני יודע למה את מתכוונת  – פערי חינוך  .8

 לענות על שאלה כזו 

קומית עתלית לשעבר אשר פרשו לפנסיה תקציבית.  מדובר בעובדי המועצה המ  –פנסיונרים  .9

 התחשיב היה יחסי לתקופה בה עבדו במועצה המקומית עתלית. 

לא מצאתי כל אזכור בנתונים הכספיים ליתרות חוב של עתלית טרם האיחוד אשר לא נפרעו   .10

 במסגרת האיחוד  

לא ניתן  .  זו החלטה של השר , גם במסגרת המלצות של וועדה גיאוגרפית  – וועדה ממונה  .11

לדעת כיצד יחליט השר שיכהן במועד הרלוונטי. חשוב להבין כי אופציה של בחירות מיידיות  

 ללא הקמת וייצוב מנגנון מועצתי קודם לכן נראית פחות סבירה. 

כפי שהסברתי קודם , הסיבה להכללת הלוואה הייתה כדי    –הלוואה למימון מבני ציבור  .12

ה  ד"לסמן" משמעויות בתקציב השוטף מדי שנה ולא רק ברמה הרעיונית ולא כדי לקבוע עוב 

כי עתלית תממן את מבני הציבור בעצמה בהלוואה. אין ספק כי הסכום שהוצג אינו מספיק  

הלוואה , בד"כ מתקיים   בוודאי להשלמת מבני הציבור הנדרשים בעתלית. במקרה של

 שעבוד על הכנסות הרשות כבטוחה. 

תקציב הצל של עתלית )תקציב במקרה של הפרדות( שמסרה המועצה למשרד   – תקציב  .13

מיליון ₪ ביחס להפחתת תקציב באם עתלית מוצאת   73הפנים עומד על הוצאה בסך  

משל על ידי  לכך התייחסתי. חלק מההפרש מוסבר ל  -מיליון ₪   80מתקציב המועצה בסך 

₪ פר תלמיד ואילו עתלית תשלם אגרת   2,300-העובדה שהמועצה מעבירה לכפר גלים כ

תלמידים מסביר למעלה  ₪711 כפול  1,500-₪ , ההפרש בסך כ  850-לימודי חוץ בסך כ

₪ , כנ"ל בנושא ההסעות וכד'. טענתי היא כי ההסברים של המועצה לפער אינם  ממיליון  

  80-ח שלי לגבי הצרכים האמיתיים של עתלית בנקודת ההפרדות , כ מספיקים ותומכים בניתו

 מיליון ₪. 

  השבתי קודם  – ארנונה עסקית בשכונת הרכס  .14

 לא ידוע לי וזה לא רלוונטי לעבודה   -עתירה מול רמ"י בנוגע למתחם תעסוקה צפוני  .15

 תובא בפני הוועד בתום הדיון הנוכחי  – המלצה סופית  .16

ח בוצע אל מול רישומים כספיים במועצה. כל התקבולים  הניתו -ניתוח השקעות והיטלים  .17

נרשמים בקרנות הרשות וכל הביצוע נרשם בתב"רים , אין כל דרך אחרת לעשות זאת.  

הבדיקה נערכה גם מול דוחות כספיים מבוקרים שמציגים את כל התמונה. אין סיטואציה 

 שהתקבלו כספים ונרשמו בדרך אחרת. 

בהן קיים   , הפער המשמעותי הוא בהסעות חינוך מיוחד כפי שהסברתי המצגת   –הסעות  .18

פער בתקצוב. מטרת העבודה היא להציף פערים ולדרוש פתרונות  ממשרד הפנים והמועצה  

 כתנאי להיפרדות 

הצגתי במצגת פער בנושא כפר גלים , הפער בין השתתפות המועצה  – השקעה פר תלמיד  .19

בהחלט צפוי להוות בעייה מבחינת בית    כיום לבין אגרת לימודי חוץ שעתלית תידרש לשלם

הספר וזה צריך להיות חלק מהדרישות במו"מ בין הצדדים , עד להקמת חט"ב וחטיבה  

עליונה בעתלית. נושא נוסף הוא נושא הסייעות שאינן מתוקצבות על ידי משרד החינוך. פרט  

 לכך לא צפוי שינוי מהותי בהשקעה פר תלמיד 

כפי שהצגתי במצגת לא ניתן להוכיח כי כספי היטלי   –ית חלוקת נכסים בין המועצה לעתל .20

פיתוח והיטלי השבחה שנגבו מעתלית לא הוחזרו אליה בהשקעות ישירות ועקיפות לרבות  

על איזו חלוקת נכסים את מדברת. הפתרון לפערים צריך להיות  מימון הוועדה ולכן לא ברור  

לבין חוף הכרמל מהאזורים    בדרישה מהוועדה הג"ג לדון בחלוקת הכנסות בין עתלית 

המניבים ארנונה עסקית ברמה המועצתית )דוגמת אתר "חגית"( ומאזור התעסוקה המשותף  

 העתידי וכד'. לעתלית לא משנה מהיכן יגיע המימון , העיקר שיינתן מענה הולם. 



המלצתי הינה להתייחס למרכז מירב כמרכז אזורי ולהגיע להסכמות עם   –מרכז מירב  .21

 המועצה לגבי מימון המרכז , עד שיוקם מרכז הולם בעתלית

 לא מדובר במקדם נמוך אלא בתחזית ביצוע ביחס לתקופה שנבדקה  –קנדי  .22

התייחסות לכלל האכלוסים ניתנה על בסיס נתונים שקיבלתי מהמועצה ותוקפו מול   –בולני  .23

 הוועד 

התייחסתי קודם למבני ציבור כולל המבנים שהזכרת.   –השקעה בתשתיות ובמבני ציבור  .24

אלו ממומנות מכספי היטלים ולא מתקציב רגיל ובכדי לבצעם יש צורך   – בנוגע לתשתיות 

בתכנית מאושרת. לא הועלה בפני צרכים בתכניות קיימות שלא נמצא להם מקור מימוני  

 במסגרת המנהלות וכד'. 

 הוסבר קודם   – הוצאה לנפש \ות לתושבעל .25

 מדובר בעלות למועצה ולא להורים  –עלות להורים בגין תלמידי חוץ  .26

  ...היי שלום

אשמח לדעת האם נלקח בחשבון שמועצת חוף הכרמל לפני כ שלוש וחצי שנים הגישה בקשה  

למשרד הפנים והחינוך להפוך את עתלית כולה לאיזור רישום אחד בגני במועצה ובכך המועצה מנעה  

את צמצום הפערים בגני המועצה ולא אפשרה לבנייה על פי שכונות ופגעה באיכות החיים של תושבי  

לדיהם... האם זה ימשיך גם לאחר הליך ההיפרדות בכך שעתלית תהיה איזור רישום אחד  עתלית וי 

  ?בגני המועצה

גנים מחוץ ליישוב ששנה הבאה אחד מהם יעבור לשכונת השדות? האם שני הגנים    3בנוסף קיימים 

המיוחד  הנוספים שנמצאים מחוץ ליישוב יחזרו חזרה לתוך היישוב? אציין כי אחד הגנים הוא לחינוך 

 .גנים רגילים 2

ברצוני לעדכן כי אין מעון יום ברכס הפעיל כיום, ובנוסף לא נפתח שום רישום לגן בכך וגם עם תושבי  

עתלית רצו הם לא יכלו להירשם... עצם העובדה שאין לכם שמץ מה קורה בשטח עצוב ביותר.... יותר  

המועצה טוענת כיהם אינם  מכך ילדי הגיל הרך מאפס עד שנה נחשבים ילדים נעלמים ובכך

 ?עד שנה בעתלית   0נספרים... האם קיים רישום הכמות של גילאי 

 בתודה נוגה אילייב בסון 

 נוגה שלום 

מדובר בהחלטה של המועצה שתוקם ובאישור משרד החינוך. לא נכנסתי   – אזורי רישום  .1

 לסוגייה זו בשלב זה. 

 לא מבין למה הכוונה – גני ילדים מחוץ ליישוב  .2

 קיים רישום במרשם האוכלוסין לפלחי האוכלוסייה השונים  .3

 ,היי

  ?האם ידוע לכם כי יש גני מועצה כיום ללא מיגונית וללא ממד... ואפילו לא מקלט קרוב ושמיש

 

האם ידוע לכם כמה מקלטים ציבוריים יש בעתלית אשר שמישים ותקינים לשהייה? האם המקלטים  

  ?ת התושבים ללא ממדים ברחבי עתליתמספקים לכמו 

 

האם ידוע לכם כי קיימים מבני גנים קטנים אשר אינם בתקן וכמות הילדים שם חורגת מהתקן? איך  

  ?זה משפיע על הליך ההיפרדות האם יהיה צורך להשלמה והוספת גני מועצה

 לא נדרשתי לסוגייה זו בעבודה   –ממ"ד \גני מועצה ללא מיגוניות  .1



אי הפרדות ויש לטפל בה בכל מקרה.  \ לסוגיה זו אין השלכה להיפרדות – מקלטים ציבוריים  .2

הרשות   בניית מקלטים ציבוריים היא בעיה גורפת במדינת ישראל שמצד אחד יש לה אחריות

ים  מקלט 10,000-המקומית לפי חוק ומנגד אין לה תקצוב. לפי הערכות יש בישראל כ

כך שהבעיה היא ארצית ,   – ציבוריים בלבד , כאשר לפחות ממחצית יחידות הדיור יש ממ"ד 

 גם אם זה לא מנחם. 

 כאמור רק לאחרונה הוגשה תכנית , היא תלמד ואתייחס בהתאם  –מבני ציבור  .3

 שלום , 

  

 מזמן שמי אורטל ירדן , מעורבת ביישוב , הייתי חברת הנהלה של אחת המפלגות ביישוב עד לא 

  

 הייתי בכנס שהועד עשה ואני חושבת שנעשתה עבודה מאוד מעמיקה של היועץ מוטי חן 

  

 דבר אחד שהוא הכי חשוב , שהוזנח שנים בעתלית 

  

 נושא המבני ציבור , חוסר שטחים חומים למבני ציבור והקמתם! 

  

  –מיליון  100 מיליון אלה פער של לפחות   25הדוח לא התייחס לכך בשום צורה , זה לא פער של 

 כל מה שיצטרכו לבנות פה , מה שלא עשו שנים

  

 לכן הפער מהתקציב הוא גדול יותר 

  

גם נושא הקו הכחול לא דובר , יש להעמיק בנושא ולהציג את הצד של עתלית , שיכלול את כל  

 השטחים המגיעים לנו , שטחים שנלקחו מאיתנו והועברו לחוף כרמל בכל השנים הללו . 

  

גה של דוח שיכלול כמו שצריך את שני הנושאים הללו , אסור שנושא ההפרדה יגיע לאישור  בלי הצ

 מליאה בשום צורה , ולא לאישור דוח שם בלי שהוא כולל ולוקח בחשבון את הכל כמו שצריך 

  

 ובטח ובטח לא להגיש כלום לוועדה גאוגרפית בלי שהכל נלקח בחשבון 

  

 צריך לבקש דחיה של הגשת הדוח מראש אם 

  

 תודה על העבודה המעמיקה והמסורה שנעשתה עד היום 

  

, אבל קודם והתנאי לכך הוא קבלת כל הכספים שהיישוב צריך לקיום   אני לגמרי בעד ההיפרדות  

 היישוב ושיפור התנאים התפעוליים , השוטפים )זה אכן נכלל בדוח( 



  

 וזה מה שכל תושבי עתלית יעשו נתנגד להיפרדות הזו   – אם לא נקבל את התקציב שהיישוב צריך 

  

 תודה 

 שלום ירדן  

 השבתי בתשובות קודמות  –מבני ציבור  .1

 גם כאן הדגשתי שטרם מוצתה העבודה בנושא   –קו כחול  .2

 סוגיות מהותיות הקריטיות לעתלית  2-מסכים שמדובר ב .3

 

 תשובות לשאלות בווטסאפ: 

אכן המגמה הינה איחוד רשויות ואי הקמת רשויות   – היפרדות בניגוד למגמת איחוד רשויות  .1

- תושבים כיום וכ 11,000קטנות ובלתי עצמאיות. יחד עם זאת , בסוגייה בה עתלית  עם 

בעתיד אינה יכולה להתנהל כוועד מקומי במועצה אזורית , על ידי וועד מתנדב   28,000

, מסכים שככל שהתפיסה המדינתית תשתנה ולא תושפע   לאורך זמן. ברמה האישית 

 מלחצים פוליטיים אין מקום לכל כך הרבה רשויות מקומיות בישראל. 

 ילדים כיום אולם לפי המגמה המספר גדל מדי שנה   711כיום בכפר גלים  – מספר תלמידים  .2

 כמקדם ארצי מקובל   3.7נלקח  – מספר נפשות  .3

 י"ס קיים לא להמלצה להקמת בי"ס חדש ביישוב ההתייחסות הייתה לב  –בי"ס חב"ד  .4

מחלקת הנדסה מוקמת עם הקמת המועצה כמו כל מחלקה אחרת. וועדה  – מנהל הנדסה  .5

 מקומית סביר שתהיה על בסיס וועדה מרחבית , בוודאי בשלב הראשון 

 שאלה מופנית לוועד  – שיתוף ציבור   .6

מבהיר כי מעולם   – ץ הנוכחית קשר של היועץ עם גורמי המועצה שלא בהקשר לעבודת הייעו .7

לא ביצעתי עבודה כלשהי עבור המועצה האזורית חוף הכרמל ולא היה לי קשר עסקי עימה ,  

 פרט להיכרות עם חלק מבעלי התפקידים 

 הוסבר בתשובות קודמות  –מבני ציבור  .8

לא נעשה ניתוח כזה באופן ישיר , לא בהכרח    –סכום שנשאה בו עתלית בגין מרכז מירב  .9

ניתן לייחס סכומים שעתלית "נשאה" בהם , פרט לנושא מענקים ממשלתיים אשר לעתלית  

 היה חלק בהם מבחינת הזכאות

כל נושא הטיפול במים וביוב יעבור לאחריות תאגיד מים וביוב ובמסגרתו תערך   – מט"ש  .10

 בגין מט"ש צפוני ותחנת שאיבה מערבית.  כולל התחייבויות חוזיות  התחשבנות בנושא

 8אקונומי -הנחות המודל התבססו על אשכול סוציו  .11

 היכן שהוצג מיקור חוץ הוא תוקצב בעלויות ההפעלה  –מיקור חוץ  .12

לא נעשתה בדיקה לגבי מסוגלות בית הספר לשאת בגידול בילדי עתלית. היות    –כפר גלים  .13

ינוך , מרחב הפתרון נמצא אצלו ולא  ומדובר בבית ספר אזורי לפי הגדרת משרד הח

אין לי כלים לענות על כך , מדובר בכל מקרה    –בעתלית. בנוגע לפגיעה באיכות הלימוד 

 בהערכות בלבד 











































 


