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 פרוטוקול

 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

נושא    מתחילים.  שאנחנו  לפני  מתחילים,  צריכיאנחנו  אנחנו  זכות  קטן,  לאשר  ם 

במרכבה במ  ,חתימה  חתימה  זכויות  מגישים  לאשר  שאיתה  מערכת  שזה  רכבה 

קודם כל אנחנו רק מעלים    .חינוך  תמשרדי הממשלה, לאורית ענבר במחלק   ,דברים

 את זה לסדר היום. כי זה לפני המליאה, לא מאשרים עכשיו. 

 

 .השרון  וקולחי דין בוררות פסק 

 

 ראש המועצה:   -ברכהאלי 

לה הרבה שנים  ג ה, התגללהזכירכם הייתה בוררות שפתחו בה מעיינות ?? התגלגל   

עוד טרום המליאה הזאת, זה התחיל עם הבקשה שלהם להיות .. זה התחיל בייצור  

ויועצי  קונספירציה של  של ם וכן הצד השני שפה ישבו חבורה של שליחי ציבור, 

מצאו דרך איך לגזול ממעיינות השרון את חלקם במאגר, ואם  והם  הלאה וכן הלאה,  

וכן הלאה, וסיפור שלם, הגענו    לא זה אז מגיע להם אחוזים וכן הלאה  בהכנסות 

הדיווחים   באחד   ?? מתכוון  אני  שלו,  למהות  לפחות  הזה,  הסיפור  של  לסוף 

הקודמים דיווחנו שהבורר, הבורר אמר שהמאגר שייך למועצה אבל זה לא הסתיים,  

מיליון שקל ??, פחות או יותר ... עשה מיליון שקל    120היה נדמה לי תביעה של  

וזה הגיע לסיום, ישראל, הוביל את המהלך הזה מטעמינו; כולם  לכ אן או לשם, 

 ישראל?   מכיר את לאשמישהו נחמן? יש  מכירים את ישראל 

 

 

 ראש המועצה:  -ברכהאלי 

, אתה תגיד כמה מילים  עורך דין צעיר, מנסה לפרוץ את דרכו בתחום המוניציפלי 
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 על הנושא הזה.  

 

 

 ראש המועצה:  -ברכהאלי 

ישראל יספר לכם מילה וחצי על הניסיון שלו במועצה, יש לו .. כמובן חוף השרון    אז 

לך ביחד לאורך השנים, וגם לבוררות הבאנו אותו כדי שיספר לכם  ווישראל זה ה

ותוכלו לשאול שאלות על הבוררות ועל התוצאה שלה. אני יכול לומר לכם כדי לא  

 היא כואבת אבל מצוינת. להחזיק אתכם במתח, התוצאה מצוינת יצאה לנו.

 

 בן: עו"ד ישראל נש

להיות היועץ המשפטי של    2017שמי ישראל?? אני הייתי עד לפני.. סיממתי בסוף   

שנים. תקופת חיים, בתקופתי ואני    37המועצה האזורית, והייתי כאן... נדמה לי  

 קצת על מה שהיה, מה היה בסיס התביעה הזאת.  אספר לכם רקע היסטורי קצר על  

 

 ראש המועצה:  -ברכהאלי 

 עים שהיום בתביעה, ישראל היה בהם ...זאת אומרת האירו 

 

 בן: עו"ד ישראל נש

- של שלוש מועצות מקומיות, אבן יהודה קדימה תל  ה התארגנותהיית  1995בשנת  

אזורית  מ ומועצה  שפכים  ח ונד  לטיהור  מכון  שתקים  חברה  להקמת  השרון  וף 

והוקם המכון הטיהור שנמצא כולם יודעים    אזורית. ונרכשה קרקע מחברת יכין,

התחיל המכון לעבוד, ולאחר שהתחיל לעבוד הגיעו כל    2000בשנת    ליד כלא הדרים.

מיני דרישות וכללים ותקנות וועדות של .. מטעם המדינה, הייתה שם וועדת ענבר,  

ש להזרים  "ועדה מפורסמת. שקבעה שלא ניתן את עודפים הקולחים שנוצרים במט 

.. למצוא מנגנון שיאגור את המים העודפים, את  םלנחלי נוצר צורך להקים  . לכן 

לח  יןלחוהק יהיה לאגור אותם ולמכור אותם בקיץ  לאים,  קהעודפים, כדי שניתן 

וכמה התארגנות בחוף השרון, הקימו חברה, אל החברה למחזור, שבבעלות מלאה  

  2007על ה??. ב  רשות המים, הקימו את מפשל חוף השרון ובשיתוף והנחיה של  
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 ש, ואגר "לחין, קולחי השרון של המטוקל המפעל הזה לעבוד, קיבל את כל ה התחי

לחקלאים השונים בחוף השרון. אני    אותם במשך השנה ובקיץ מכרו את הקולחין

לחברת יכין ולמושב    הקולחין  אציין כאן שעד שקם המאגר, המטש מכר בקיץ את

לחין האלה.  וקוא הרוויח כסף ממכירות הרכני והש היה ?? צ"בני דרור, כך שלמט

גר ומשם  או למ גר, וכל הקולחין שנוצרו במטש הוסתקם המא  2007לאחר שבשנת  

נמכרו על ידי חיברת מחזור, בא קולחי השרון והמועצות שהקימו את קולחי השרון  

באו   והם  בהסכמתם,  שלא  נעשתה  הזאת  הפעילות  שהסתת  אמרו  שהם  בטענה 

הדברים שונות.  בעצם    בטענות  הזה  שהמאגר  טענות  שהיו  לכך  התגלגלו  האלה 

א הייתה רשאית לקחת ולהזרים  וחוף השרון והמועצה ל   העסק של קולחי השרון 

קם תאגיד מים וביוב    2010ש אל המאגר, בשלב מסוים ב  "חים מתוך המטולקאת ה

מונד,    - של מעיינות השרון שאיגד את המועצה המקומית אבן יהודה קדימה ותל  

ש מועצותועוד  בנעליה  יספרד  - תי  נכנסה  השרון  ומעיינות  בצפון,  יונה  וכפר  ה 

וטענו שבעצם החברה למחזור היא   באו  אז הם  אותן שלוש מועצות,  נעליהם של 

חברה שלנו של קולחי השרון או של מעיינות השרון, ואנחנו תובעים את הבעלות  

כו'. אז או שכל  בחברה למחזור בכול מיני טענות חלופיות של חלוקה של מניות ו

הבעלות תהיה של קולחי השרון או שהבעלות תהיה משותפת בין מעיינות השרון 

שהחל   לבוררות  הלך  העניין  למחזור.  בחברה  השרון  להם    2013  באמצעוחוף  היו 

צנרת   גבי  ל  תביעות  להם  היו  ה??.  ובמפעל  למחזור  ובחברה  לבעלות  תביעות 

תביעות    ן לבני דרור, ועוד כל מינילחין ליכיוהשתתפות בתשתיות שהובילו את הק

תביעה לשלם דמי שימוש על הקו שמוביל את מעיינות, את השפכים של    נוספות,

לכן צריך  7ש, בטענה שחוף השרון חיברה את ?? אל אותו צינור ו"המועצות אל המט

שנים ש?? מאוד, ניתן פסק    4רי  אח  2017לשלם עבור הצינור הזה דמי שימוש. ב  

לפני הבורר חולק לשניים, שלב ראשון נקרא שלב האחריות, לראות  ניים ההליך בי

אם יש ממש בטענות או מה הוא מקבל או מה הוא לא מקבל, השלב השני יהיה  

בכפוף למה שיתקבל בפסק הביניים איך מקמטים את זה ומה הסכומים שצריכים  

נקינ ק שהוא יקבל או לא יקבל. ופסק הבלשלם עבור התביעות ש?? הנז בע  ינים 

שהבעלות במפעל ההשבה במפעל למחזור היא של המועצה האזורית וקולחי השרון  

הם לא השקיעו שם דבר, ולכן הטענה הזאת נדחית.  ומעיינות השרון אין בזה חלק,  
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 מצד שני קבע הבורר שבכול זאת היה להם שם ...

 

 ראש המועצה: -  ברכה אלי

שא  זה  ולחקלאים  מליאה  כחברי  לנו  זה,  של  המים  המשמעות  של  הבעלים  נחנו 

  שמגיעים בסוף לחקלאים, כי אחרת.. הצרכנים העיקריים זה החקלאים שלנו בחוף 

אחוז כל    25ואנחנו    אחוז  75השרון, ואם היה לנו פתאום שותף, צומח לנו שותף של  

מאזן האינטרסים והעניין למה להיות בזה ולמה לא להיות בזה משתנה לחלוטין.  

  לפחות חששתי מהם מאוד, שפתאום הם יחברו   וב, אני אז זה היה מהלך מאוד חש

במט כי  אנחנו  "לנו  שבו  והם    25ש  הולך  75אחוז  זה  כל    אחוז  קשה  מאוד  מאוד 

 התהליך שם.

 

 בן: עו"ד ישראל נש

ם נקבע שהבעלות נשארת של חוף השרון, וצריך חוף השרון תצטרך ינייהב  בפסק 

 קבע בשלב השני. השלב הסופי. לשלם עבור ה?? הפעילות. כמה לשלם ואיך לשלם, י

 

 :מבקרת המועצה - רזניקוב אורלי

 מה זאת אומרת הפסקת הפעילות?  

 

 בן: עו"ד ישראל נש

  ש הם קולחין של החברה, חברת קולחי "חין, הקולחין שנוצרו במטולהק  הרי המים 

נמכרו   המאגר  שקם  עד  האלה  והקולחין  טענה  להשרון,  הייתה  דרור,  ובני  יכין 

השרון רק יצטרכו    עוד חקלאים. אז נקבע שהבעלות היא של חוףשאפשר למכור ל

עבור השתתפות דמי שימוש   נקבע שצריך לשלם  עבור הפסקת הפעילות.  לשלם 

דרור,   לבני  ליכין,  הקולחין  את  שהובילה  צנרת  השרון.  קלחי  שהקימה  בצנרת 

והצינור שהוביל מה? של המאגר, כל זה מימנה קולחי השרון ונקבע שצריך לשלם  

דמי שימוש עבור הצנרת הזאת. הייתה שאלה, של כמה צריך לשלם עבור הטיפול 

שצריך    2012  –קולחי השרון טענה שצריך לשלם.. התקבלה החלטה ב    – בשפכים?  

לשלם סכום שהם קראו לו במונח מקצועי מחיר שווי הוגן. עבור הזרמת השפכים  
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מה יותר מהחלק של  בפועל, דהיינו כל מועצה שמזרימה שפכים, אם מועצה מזרי 

להזכיר, הבעלות בקולחי השרון הייתה שווה. חוף   בבעלות היא תשלם את ההפרש.

אחוז    25אחוז, מעיינות השרון שהיוותה שלוש מועצות שלהם היה במקור    25השרון  

אחוז. לכן ההחלטה הייתה לשלם מחיר שווי הוגן שאז הוא נקבע ל    75  –לכול אחת  

מע"מ.  2.30 הזרמ  פלוס  שצריך  ולפי  קבע  הבורר  וזה  מחלוקת  הייתה  בפועל,  ה 

לשלם לפי מחיר שווי הוגן ולפי הזרמה בפועל. מה הכמויות וכמה לשלם ואיך לשלם,  

השני. נקבע לעניין הזה, שמחיר השווי ההוגן    ב ומה המחיר הנכון, זה ייקבע בשל

  כפי שהם טענו התובעות במהלך השלב השני של הבוררות הוא מגיע   2.30הוא לא  
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 , נקבע שהמחיר יהיה מחיר של שני שקלים לקוב פלוס מע"מ. 2.80 –עד ל  

 

  ראש המועצה: - ברכה אלי 

 המחיר של מה זה?  

 

 בן: עו"ד ישראל נש

 רק השופכין.   

 צילי סלע:

 כל מה שיוצא מתוך קולחי השרון?  

 

 בן: עו"ד ישראל נש

 ש מטפל.."ש, נעשית כאן .. המט"לא, כל מה שיוצא מגיע למט 

 

 צילי סלע:

 ש? "מה שמגיע לתוך המט 

 

 14:18:8מדברים ביחד לא ניתן לתמלל  

 

  ראש המועצה: - ברכה אלי 

 ש המחיר שלהם .. לשלם שני שקלים.  "השפכים שמגיעים מהבתים אל המט 

 

 בן: עו"ד ישראל נש

.  2.80-נקבע שצריך לשלם והמחיר יהיה שני שקלים ולא מחיר שהם קבעו שהגיע ל 

י הכמויות שחוף השרון מזרימה, נקבע בעצם.. הרשויות הם די דומות, עוד נקבע לגב 

אלף קוב    300  -רק שלחוף השרון יש את הכלא שהוא מזרים רציני, הוא מזרים כ

הכלא.   רק  מ  300בשנה,  יותר  כמה    300  -ואפילו  שאלה  הייתה  לשנה,  קוב  אלף 

צו הכלא  המים,  צריכת  לפי  לשלם  שצריך  טענו  הם  הכלא,  עבור  מים, לשלם    רך 

קוב מים שווה לקוב שפכים, דהיינו מאה אחוז  מקבל חשבונות ממקורות, ולכן כל  
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מצריכת המים שלהם זה מה שצריך, זאת תהיה הכמות שתחשב כביוב שהכלא  

 ש.  "מזרים למט

 

 

   ראש המועצה:  -ברכהאלי 

 אין אובדן של השקיה.  

 

  צילי סלע:

 גם זה ... 

 

 

 צילי סלע:

 ה כאילו?שאין השקיהזה.. . זה מה שעומד בבסיס  

 

 בן: עו"ד ישראל נש

 כן.  

 שרון רומם:

   .ש אין ??" ור, ביציאה של הכלא לפני המטכן. כי אי נית  

 

 בן: עו"ד ישראל נש

, ת ולפני שנה, נדמה לי, תחילו מדידותלא, לא הייתה מדידה, רק שהגענו לקרא 
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 ת.  המדידות לא כל כך מדויקו ,לא כל כך הולך  ואני שומע שזה

 

   ראש המועצה:  -ברכהאלי 

 )לא ברור(   הם ?? מוצקים לא כל כך מדויקים. מדויקים כילא כל כך דדים המ 

 

 :  סלע צילי

 הם מראים שיש יותר ביוב ממים.  

 

 בן: עו"ד ישראל נש

יטציה. לכן התביעה  ולפי מה שאני מבין קשה למדוד גרב  יטציהההזרמה היא בגרב 

למרות שאנחנו   . מים. זה גם מתיישב עם התקנותהייתה לתשלום של מאה אחוז .

אחוז וגם שוב, הוצאנו את זה ??    70ניסינו לטעון אחרת. אנחנו טענו שצריך לשלם  

חושב    ז, וזה .. אניאחו  תקנות לגבי תשלום עבור אגרת ביוב. הבורר קבע שמונים

 שזה מחיר יפה. 

 

 : ארליך שוקי

 כמה זה עלה לנו רטרואקטיבית?  

 

 בן: ל נשעו"ד ישרא 

 אלף..   300לא, צריך לעשות עוד חישובים. תראה אם זה  

 

  שוקי ארליך: 

 לא אני שואל אם שולם משהו או שלא שילמנו?  

 

  גזברית המועצה: -אולגה ששקיס

שקלים    2- משלמים, ה    שילמנו על חשבון, אבל זה יותר מורכב מזה כי אנחנו גם 

שה אנחנו משלמים את ההלוואות  האלה זה בעצם חלק של תפעול ומוני, מוני למע

שלהם, ולכן החישוב יותר מורכב, צריך לראות מה שולם עד היום גם בתפעול וגם 
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אחוז זה בא מאוד לטובתנו.   80להצמיד ואז לראות מה יוצא, אבל בהחלט ה    ??בזה  

 זה...  2.30במקום  –ושתיים  

 

 

  שוקי ארליך: 

 הם חייבים לנו בטח.. 

 

   17:55:8תמלל  מדברים ביחד לא ניתן ל 

 

  ראש המועצה: -  ברכה אלי

 כמה הם חייבו בגין צנרת?  

 

  : בןעו"ד ישראל נש

לגבי תשלום עבור צנרת, הצנרת שהם התקינו ליכין, לבני  או קיי, פה הייתה ??   

הם הביאו מומחה,  דרור ולמאגר. נתחיל כך הם תבעו עבור אחזקת הפעילות סכומים  

ש  לחשבונאות,  פרופסור  הביאו  הפעילות,  הם  הפסקת  לגבי  סכומים  קבע  הוא 

הגבוה. ועל זה    מיליון שקל ברף   120וחצי מיליון שקל, ל    31שנעים ברף התחתון בין  

מ. הבורר פסק לגבי העניין הזה שיש לשלם, סכום חד  "הצמדה ומע  להוסיף ריבית

החברה למחזור בעצם, שלושה מיליון שבע מאות    פעמים שהמועצה תצטרך לשלם

מיליון שקל,    21וחצי מיליון שקל ל    14לף שקל. עבור צנרת הם תבעו בין  וחמישים א

מיליון שקל שזה    3כולל הפרשי הצמדה ריבית וכו'. הבורר פסק כאן שיש לשלם  

כולל מע"מ. גם. לגבי ה?? אמרתי. והמחיר השווי ההוגן הוא קבע לשלם סכום .. 

ה עולה להם, הם ת כמה עלה להם וכמרהם תבעו עבור תחזוקה שנתית של הצנ

אלף שקל לשנה, הוא פסק לכל שנה עבר ועתיד, והוא פסק    30תבעו סכום של כ  
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 אלף שקל כולל...  65לשלם סכום חד פעמי של 

 

  שוקי ארליך: 

 שהתשלום הוא למי, לקולחי או למעיינות?  

 

 : בןעו"ד ישראל נש

שלמים, אני  למי מ  יחד ולחוד. אז צריך לראותבצריך לראות, התשלום הוא לתובעות   

ם  חושב למשל העניין של הסטה צריך לשלם את זה למעיינות ולא לקולחי השרון א

 השרון אז גם חוף השרון תהנה.   כי אני חושב שאם זה יכנס לקולחי

 

 מדברים ביחד  

 

 בן: עו"ד ישראל נש

שהם  לי  נדמה   . להסדר  איתם  להגיע  צריך  זה  אבל  זה    זהו,  את  לשלם  דורשים 

 לקולחי השרון. 

 

  צילי סלע:

 כמה זה יוצא שנתי?   

 

 

 בן: עו"ד ישראל נש

 זה לא שנתי, זה הסכומים חד פעמיים. 

 

  צילי סלע:

 לא, היה משהו.. 

 

 בן: עו"ד ישראל נש

אלף שקל. והם    65אלף שקל, הוא פסק סכום חד פעמים של    50תחזוקה הם ביקשו   
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מ, מכיוון "מע מ, הייתה מחלוקת של תשלום  ה"תבעו גם .. הייתה שאלה של מע

שינתה את    2011השרון ב    שהמועצה היא לא עוסק ?? היא ??. וחוף השרון קולחי

המשמעות היא שתשלום או כל תשלום של    ר לעוסק מורשה,"מלכהסיווג שלה  

אחוז    17השרון לא יכולה לגבות?? את הסכום הזה, זה    מע"מ לקולחי השרון, חוף

של  טענו  אנחנו  שרון  חוף  לאיבוד.  הוא  שהולכים  התפעול  במחיר  לשלם  צריך  א 

מורכב מתפעול פלוס רכיב הון, כמו שאולגה אמרה, הלוואות שהמועצה משלמת  

להקמת המט עבור הלוואות שלקחו אותם  לא  ש.  "אותם  הזה  שעל החלק  אמרנו 

שאלה   זאת  ולכן  ההלוואות  את  פורעת  היא  המועצה  כי  מע"מ,  עליו  לשלם  צריך 

בשלב הראשון שהמועצה כן צריכה לשלם עלז    שהיית במחלוקת, והבורר פסק כבר

יבים  בקשר למע"מ, הם טענו שחיהגישו תביעה    מ. בשלב השני הם"ה את המע

מחישובים למיניהם    -מיליון שקל, שהם נובעים א   26מיליון, עד    9להם סכומים בין  

מיליון שקל.    16מיליון שקל,    20פים שלא נעשו. וגם לשלם משהו כמו נדמה לי  טשו

במשך כל השנים, לא    מ, כי הם לא דיווחו "ישובים של קנסות וריביות למעשזה ח

 מ. "דיווחו למע

 

  גזברית המועצה: -אולגה ששקיס

 . זלו להתקז וכ כולל החלק של מעיינות שהם גם לא שילמו, לא דיווחו למרות שהם י 

 

 בן: עו"ד ישראל נש

מ  " דיווחו למע  מ במשך השנים, אז הם לא"מכיוון שחוף השרון לא שילמה את מע 

ללכם. אם זה בגללכם, מ בג"שלהם, ואז הם אומרים לא דיווחנו למע  על העסקאות 

 שאו בזה. י לו עלינו קנסות וכו' אז אתם תוהטי

 

  דובר:

 השרון או ??   יאתה מתכוון קולח 

 

 בן: עו"ד ישראל נש

זה קולחי השרון טענה, ברור שהם טענו שזה לא .. איש לא מנע מהם לדווח והם   
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את  י לשלם  צריכים  היינו  לא  שאנחנו  שחשבנו  למרות  וכו'  וכו'  לדווח  היו  כולים 

לעד  "המע והגיעו  והם התהפכו עכשיו  מ פלוס "מיליון שקל חובות של מע  26מ. 

הבורר שזה בכלל זה חישובים  מ. אנחנו טענו בפני  "קנסות  שהם יצטרכו לשלם למע

אין דרישה עכשיו למעתיאורטי ב"ים, הרי  רגע שהתחלנו לשלם את  מ לתשלום, 

מ לא בא בשום  "מ הם ?? ומע"מ, אחרי השלב א, התחלנו לשלם את המע"המע

דרישה. הבורר פסק שהוא לא דן בזה, כי זה עניין תיאורטי, והוא לא פסק' בעניין  

הזה, הוא אמר תפעלו על פי החוק, זה לא עניין לבוררות כאן. ואני חושב ש?? בעיה.  

ות של חוף השרון לכאורה הייתה טענה  יבשלום עבור ביוה עוד תביעה לגבי תהיית

ש לפרוק שם את השפכים, " שהיא הפנתה ביוביות של אתר האשפה ישירות למט

הם טענו שמגיע להם על זה כסף, הבורר אמר שבשלב ב' אם תוכיחו מה מגיע לכם  

לחקירה   עדים  שני  שם  הביאו  הם  תקבלו,  כמה  לכם  מגיע  אם  אפסוק  אני  אז 

לי הייתה שהם לא הוכיחו את מה שהם תובעים, והכול דיבורים, והוא והטענה ש

 הזה.   פסק שלא מגיע להם דבר בעניין

 

  : ארליך שוקי

 זה תביעות על זה שמכוניות נוסעות שם?  

 

 בן: עו"ד ישראל נש

לצינור    שימוש  דמי  לגבי  הראשון  השלב  לכם  שאמרתי  מה  תביעה  הייתה  זהו, 

ש הם  "מועצות שעובר בסמוך לכלא ומגיע למטשלהם שמוביל את השפכים של ה

הראש בשלב  מן  ותבעו  של  סכומים  הראשון  יגם  בשלב  כבר  שימוש,  דמי  ליונים 

שהתב פסק  ואת  יהבורר  ההולכה  קווי  את  הקימו  שכשאר  לו  הראינו  הזאת,  עה 

  . נור ולכן יש לנו חלק בבעלות השתתפה שם באחוז וחצי בעלות הצי   הצנרת המועצה 

חלק מהבעלות אנחנו לא משלמים דמי שימוש, אז גם יצאנו פוטרים ולכן אם יש לנו  
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 בנושא הצינור. זה בגדול.

 

 אתה יכול להראות לנו סיכום של כמה אנחנו צריכים לשלם?   צילי סלע:

 

 בן: עו"ד ישראל נש

 עוד לא יודעים. 

 

   26:28:4מדברים ביחד לא ניתן לתמלל  

 

  :המועצה  גזברית  -אולגה ששקיס

 על הפסקת פעילות, ועוד שלוש על הקווים,  3.75ור צריכה לשלם חברה למחז 

 

 בן: עו"ד ישראל נש

 על ה.. 65ועוד  

 

  :המועצה  גזברית  -אולגה ששקיס

לקזז על  המים, כי זה חלק מהפרויקט וגם    ואתה קווים אנחנו הולכים לדווח לרשות 

 המים אז זה יקטין.

 

 

 

 צילי סלע:

  3.75הוא סכום חד פעמי. סליחה שבעה מיליון,  מיליון ש  4אז מדברים בערך על   

 ועוד שלוש ועוד..

 

  ראש המועצה: - ברכה אלי 

בואו נהיה זהירים,  אם לא אכפת לכם בואו נסגור את ההקלטות בשלב הזה. אני   
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 חושב שדיווחנו את העיקר, אני...

 

 ס. ראש המועצה: -דר  מאיר

 . כל הכבוד לישראל 

 

 27:15מדברים ביחד  

 

  ראש המועצה: - כה בראלי 

 ישראל תודה.   

 

 דוחות כספיים ועדים מקומיים 

 

  :המועצה  גזברית  -ששקיס אולגה

רסוף ו??  אחסר לנו    11של הוועדים, כרגע יש כאן    טוב נדווח לכם דוחות כספיים 

רים  מרסוף כמו שאו, ויש שם כמה בירורים. ואחרוצים, חרוצים בחתימות אחרונות

את זה בכול מקרה. כרגע אין לנו בעקרות הדוחות האלה  בעזרת השם נצטרך לעשות  

מוגשים לכם לדיווח, אין פה משהו לאשר, על פניו ממה שאני עברתי לא ראיתי שם  

מישהו   או  בגרעון  מישהו  אין  גמור.  בסדר  במצב  רובם  קטסטרופות,  איזשהם 

  ס פ אתם רוצים אפשר להסתכל בטובגדול. אם    שהתפרע יותר מדי, אפשר להסתכל,

כמעט כולם, ואז רואים באודים הם מסיימים את השנה בפלוס מיליון מאה כמעט.    2
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 יש כאלה שבעודפים קטנים.

 

  צילי סלע:

 לא משנה אבל אף אחד.. 

 

  :המועצה  גזברית  -אולגה ששקיס

 כן, אבל מאלה שמוצגים פה למשל בבית יהושוע יש הרבה פחות, הם בעודף. 

 

 דוברת:

 ובץ?  איפה אנחנו רואים איזה ק 

 

  :המועצה  גזברית  -אולגה ששקיס

 קוראים לזה דוחות כספיים של הוועדים.  

 

 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

שרנו  יאפרופו הדוחות הכספיים, רק עדכון קצר קיבלנו תשובה עלצו הארנונה שא 

כן   זה מה שביקשנו.  לוועדים שניסינו לעשות הפרדה, אף אחד לא קיבל אישור, 

שניסינו לעשות לחניות בבתים משותפים, אז קיבלנו תעריף מיוחד  קיבלנו סעיף  

בקרקע תפוסה, שזה     2.36אחוז בנושא של העסקי, ו    1.77לזה. וקיבלנו העלאה של  

אנחנו קיבלנו יום חמישי בערב, עוד אין לי אך זה משפיע על התקציב,  ...  1.38  -ה

 אבל רק שתדעו שזה מכול מה שביקשנו, זה מה שאושר.  

 

  :המועצה  גזברית  -לגה ששקיסאו

בקיצור אם יש לכם שאלות, בעקרון כולם בסדר יש לנו עוד שניים להגיש, אף אחד   
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 .... זה באיחור ...989פה לא בגרעון. הנה. למשל רשפון, מיליון 

 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

   תכם עד אפריל והם לא מגישים.יזה מה שדיברנו א 

 

 

  :המועצה  ת גזברי -אולגה ששקיס

, אז אנחנו מאוד מקווים  19אבל לפני אפריל בכול מקרה הם לא יכולים להגיש את   

הוועדים    11כרגע זה המצב, אז פה יש לכם דיווח בעצם על    . שיהיה שיפור בעתיד

 .  2020יצטרכו להגיש זה יהיה ב  2שעוד 

 

 2019דין וחשבון על שנת 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

ם לצחי ושחר למשהו קצר ואז לתקציב. כל שנה אנחנו מגישים  ימגיע טוב, לפני ש 

 . ... 2019דין ו חשבון על שנת  

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

אני    אם  אולי...  אז  וחשבון?  הדין  עובד  עוסק...אצלכם  בעצם  וחשבון  הדין  טוב, 

הדין זה.  את  לקרוא  תושבי   אצליח  פניות  איזה  על  בגדול  מדווח  בעצם  ם  וחשבון 

. יש כמו שאתם רואים, בעיקר היו הרבה אירועים על חניה, על  2019התקבלו ב  

שנקרא תברואה ומפגעים, תכף צחי שהוא מנהל    המדיווחים במהלך השנה על    1748

בארנונה. שירות  ההשגות הוגשו במהלך השנה    12המחלקה יציג את התוכנית שלו.  

חברתיים   לשירותים  המחלקה  שזה  לאזרח  חמש  פנ  37ייעוץ  כללי  ערעור  יות, 

בקשות בנושא כלבים, זה עדיין הנושא הכי בוער במועצה.   85בנושא פסולת,    בקשות

אחוז מפניות התושבים הם בנושא    88שבים,  גרף שמראה את הפניות של התוזה  

של תברואה. שוקי אתה שנה שעברה שאלת על ההבחנה בין פניות לתלונות, זה 
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נורא קשה לסווג את זה. אבל אנחנו קבענו שאם   הבחנה פנימית שלנו שבעצם .. כי

פניה חוזרת על עצמה פעמיים אז היא בעצם הופכת להיות תלונה, כי פניה על פח  

שבור שלא טופלה היא בעצם תלונה, אלא אם כן זה ממש תלונה מאוד רשמית, אבל  

.  2018  -ל  2019השנים    ההשוואה ביןבגדול זה הפילוג שאנחנו עשינו. זה הנושא של  

מאוד  לרא  אנחנו  רוצה  למוקד שאני  אני אומר  אחד'  יותר  ומעודדים מצד  ת אצלו 

הזה. תראו דוחות חניה    ???פניות ולפקחים שאני רוצה לראות פחות פניות. אז זה  

152 . 

 

  שוקי ארליך: 

 דוחות?   152 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

ית קנס אנחנו  בריהרי ב  ביקשו להישפט, אנחנו  25ר,  ורים. הגשנו קצת יותלא, ערע 

ערעורים על פסולת וכלבים, רק    85נותנים קנס ויש להם אפשרות לבקש להישפט,  

להישפט.    5 ארנונה.    1ביקשו  בנושא  הפניות  מכול  נגד    5אחוז  כספיות  תביעות 

והוטלו    9חייבים,   לפועל.  הוצאה  לאזרח,    6,930תיקי  ייעוץ  שירות   ?? עיקולים. 

את המוקד הזה,   פניות תושבים, אתם מכירים   40שיל במהלך השנה הגיעו למוקד  

י דין  תחומים, מביטוח לאומי עד עורכזה מוקד שיושבים שם מומחים לכל מיני  

ביעדים   עמידה  לטפל.  להם  עוזרים  ואנחנו  פונים  התושבים  וכו'.  עבודה    – דיני 

המועצה   הזמנים,  את  פה  רואים  אתם  התקן,  זמני  פי  על  טופלו  אשר  דיווחים 

ה את התקן של לפי מכרז שאנחנו כפופים אליו כמו בנושא הביוב או בנושא  הגביר

אשפה, הביוב זה יש לזה בעיה אחרת הרבה פעמים מכיוון שהתושב פונה נגיד סתם  

חלק   כאילו  ואז  לקבלן,  ישיבות  פונה  הייתה  המזכירות  למזכירות  פונה  התושב 

כך אמיתי, אבל כן צריך    זה לא כל  ,  מהדיווחים הגיעו אלינו רק בדיעבד, אחרי זה
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 ידע.מטרות של מחלקת שירות ומ שיפור בנושא הביוב. זה דיברנו על 

  שוקי ארליך: 

 רק שאלה אחת, בגדול בהשוואה לשנים קודמות, מה את יכולה להגיד?   הסליח 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 בעמידה ביעדים?  2018אז יש פה שנת  

 

  שוקי ארליך: 

 ם. לא, בכלל בדיווחי 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

מול    2019אז יש עליה בדיווחים, הנה יש את השקף של    תראה, מבחינת הדיווחים 

, שוב נגיד בתברואה ומפגעים יש פחות, השאלה הגדולה והדוחות הגדולים, זה  18
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 למה? האם בגלל שיש פחות תלונות או שפחות .. זה בגדול. ברוב המקומות יש לנו ...

 

 

  דובר:

   37:34:2-יש פה משהו מוזר?  

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 מה?  

 

  שוקי ארליך: 

 דוחות חניה ...  77כי פה כתוב שרק  

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 עורים.ר היו ע 152לא,  

 

 כל הדוחות?   177אז כן היו   שוקי ארליך: 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 .177היה  2019  -ב 152היה   2018 -לא, לא, ב  

 

 שוקי ארליך: 

 אז למה בדוח ...  

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 היו ערעורים, הגישו ערעור.   152מתוך זה    177היו    2019-. ב152כי ערעורים היו רק   

 

 שוקי ארליך: 

 . לפשוט מאוד הנתון שם העתיקו לא נכון.2019- ו 2018לפי דעתי זה לא   
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 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 ערעורים, יש אנשים שמשלמים את הקנסות, עובדתית.  177א, לא היו ל 

 

 שוקי ארליך: 

 , תסתכלי.  2015לא, זה ברור, פה כתוב  

 

   38:25:4מדברים ביחד לא ניתן לתמלל  

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 .  152אבל ערעורים היו רק   177זה  2019 -ב 

 

  שוקי ארליך: 

 הגישו ערעורים על רוב הדוחות, זה מה שאת אומרת? אז אני רוצה להבין זה באמת   

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

על רוב הדוחות. אני חייבת להגיד מישהו על החניה, עיקר הערעורים הם באים   
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 מהמתחים של הרכבת בטענה שאין שם חניה ולכן הדוח לא הוגן, זה הערעורים.

 

   פבלו לם:

 ...יש ?? תלונות ביום? התלונות האלה לגבי המצב התברואה, 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 נכון, אבל זה לא תלונות.  

 

  פבלו לם:

 , זה אנשים, משהו שמפריע לאנשים. לא משנה, זה תלונות 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 נכון.  

 

   לם: פבלו

 זה ניראה לי הרבה מאוד.  

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 ח שבור לנמלת אש, לפינוי אשפה זה כאילו בהמון תחומים.אני אגיד לך זה מפ 

 

  פבלו לם:

כלומר יש כל כך הרבה זאת אומרת יש  לא, זה בסדר. השאלה מבחינת הטיפול,   

 בעיה שהיא .. 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

לא, יש תקופה של ?? אש שכול יום יש לפחוות חמישה אנשים שמבקשים שיבואו   

יש  האש.  נמלת  שלושים    על  להגיע  יכולים  יתושים,  ניטור  יתושים  של  בתקופה 

זה פח שבור,  יודעים להגיד בדיוק שרוב התלונות  זה ממוצע, אנחנו  פניות ביום, 
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 נמלת אש וניטור יתושים.

 

  :סלע צילי

,  אני יכולה להציע שצעה לעשות מתוך תברואה ומפגעים יש ?? מאוד גדול של הרבה  

ל זה יש גם כמות מאוד גדולה בגלל שיש הרבה נושאים  הרבה דברים, מתוך .. ובגל

 מתחת לזה. שמה שאת אומרת שיש חלק מהם שירות וחלק מהם תלונות. 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

.. רוב מה שיש פה זה פניות, פניה על   תכומרת הפוך, אני אומרת שתלונה הופאני א 

 פח שבור פניה על זה פניה על זה.  

 

 

 :סלע צילי

 מה זה תלונה ומה זה פניות?   – נפצל ל    1900או    1800אז אני אומרת אם אנחנו.. את ה   

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

הפיצול כי תושב לא מתלונן,    ת אתושודם לשוקי, אני לא יכולה לע זה מה שאמרתי ק 

 הוא מזמין אותי לנמלת אשר, אמרתי לפני כן לשוקי ..

 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

דדת את הנקודה, העניין שאנחנו מסתכלים על זה לפניה ברור שזה  יבדיוק עכשיו ח 

האנשים   מעטים  לתלונה.  הופכת  היא  מטופלת  לא  היא  אם  פניה  זו  לו,  מפריע 
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 וצה על נמלת האש, זה כמו להתלונן על גשם. עשמתקשרים להתלונן במ

 :סלע צילי

 לא, זה ברור, לא פינו את הפח זה תלונה, כן. 

 

 :"ל המועצהמזכ - ילה טרייברה

אחוז    90אז זה מה שאני אומרת שרוב הפניות גם, בגלל זה אני מנסה להגיד, כמעט   

 . ת ות, מעטות הפניות שהופכות לתלונומזה זה פני

 

 מה שכן היה טוב אם הייתם קצת יותר מפרטים.  דובר:

 

 מזכ"לית המועצה:  - הילה טרייבר

ברואה זה פסולת בניין גזם פח שבור רעש וריח,  הנה אני רוצה להגיד לך, פסולת בת 

דבורים,   כוורת  חולדות תיקנים,  יתושים  נמלת האש  אלה סוג התלונות. מזיקים 

יזומה שלנו בשטחים  בתברואה גם דוחות חניה, ביקורת    כיני צרעות, וחוץ מזה נכנס

סיון של זה. כל מה שקשור לחוף הים  יפתוחים כמו שבילי אופניים לבדוק את הנ 

דוחות חניה ובדיקות מים. אני מבינה את הכמותית, המערכת כרגע מתקשה לתת  

 לנו כרגע פילוח לפי נושא, אנחנו עובדים על המערכת הזאת.  

 

  פבלו לם:

 וישובים?  

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 ישובים אני יכולה, אין לזה משמעות.   

 

 זה... 1800 פבלו לם:

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

יווח שיש פחים שבורים שאנחנו  ר הוועד דד לך שוב, בחלוצים יו"י אני אג   
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לי   נכנסו  כי    60מחליפים פחים שבורים,  פתאום הבינו שאנחנו מחליפים  פניות. 

עדים להפסיק לקבל, שהם  וום, אז זה קשה להתייחס לזה, ביקשנו מהירפחים שבו

הם שולחים לנו עשרה    ירכזו לנו את הרשימות של האנשים שצריכים ניתור, אז

אנשים. כאילו עכשיו התחלנו לעבוד איתם אחרת לקראת סוף השנה ו?? הם ממש  

חנו נשתדל בשנה הבאה לעשות  בלים מענה, אבל אנפותחים את זה אצלם ואז מק

 ניתור. 

 

  ארליך:  שוקי

שאלה, על פנייתה התושבים יש לזה פן הפוך כיוון שחלק גדול מהדברים זה גם   

, אתה מדבר על זה איסוף אשפה, מה שאתנו מעניין  ם נעזרים בספקיםאנחנו בעצ

 זה לאמוד את טיב השירות של הספק, איך את יכולה מזה ?, מתוך כל זה

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

לא, לא מזה, אני אגיד לך בנושא של האשפה, היה לנו שנים מישהו שנסע מדי פעם   

את מחזירים  אם  ללמוד  ביקורת  קנסות,   לעשות  להם  נתנו  גם  ואנחנו  הפח, 

רת הזאת. על הכלבים  יש לנו תמיד פקח צמוד עם לוכד כלבים, אנחנו לא..  8לביקו

יצמיד   שהישוב  מבקשים  פעמים  הרבה  אנחנו  המדביר  לגבי  לבד.  יוצא  לא  הוא 

שצילמו    מישהו כשהוא הולך לעשות את ההדברה יחתום לו, היה לנו מקרה ברשפון

מדאו באמת  לא  בתם  מבקשים    בירים,  ואנחנו  נוהל  אתה  שינינו  ומאז  כאילו 

מהמכירות בישוב לאשר את זה. זה הפיקוח שיש לנו עלה ספקים, אבל אנחנו נעשה  
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 בשנה הבאה את המפגעים האלה נחלק למשהו אחר. זהו פחות או יותר. 

45:18:5 

 

 מחלקת שפ"ע, קב"ט. - הצגת תוכנית עבודה

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 טוב, צחי הוא מנהל מחלקת שפע, הוא חדש במועצה, כמה זמן צחי?  

 

  מנהל מח' שפ"ע - דנחי צחי

 מספטמבר.  

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 ב, תוכנית עבודה של צחי וגם קצת מידע בנושא הזה, אתה רוצה ל הציג את עצמך? וט 

 

 :מנהל מח' שפ"ע –דנחי   צחי

צחי אני מנהל את השפ"ע את החוף ים    אני  , כן.כן. אני באתי מעיריית כפר יונה 

תכם בזה שאני בעיקר  תף אשתברואה, את הפקחים. בשנה הראשונה אני רוצה ל

בשי שיפור  לעשות  כדי  האלה,  התחומים  כל  על  והרבה  ללמוד  של  הולך  רות 

, זה פעם אחת. ופעם שניה לעשות את אותה  המחלקה שלי אליכם החוצה לתושבים

צב ולבסס את המחלקה שלי, ואני אסביר לפי המצגת שהכנתי.  הפעולה פנימה. למ



 29/12/19   15 חוף השרון מליאה מס' ישיבה 
 

   74 מתוך   27מוד ע 

 זה נתונים אובייקטיבים מהמערכת הסיטי קונקט. 

  צילי סלע:

 איך קוראים לקובץ הזה? 

 

 2020תוכנית עבודה  

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 ..   2020תוכנית עבודה   

 

 מנהל מח' שפ"ע: –צחי דנחי  

שבהם אפשר לראות את כל הדיווחים   2019שנת שהוצאתי מהמערכת ל יש נתונים 

ולכמת אותם ולראות איפה יש פערים יותר ואיפה יש    ים שאני נוגע אליהם.בתחומ

פחות. מה יותר מעניין את התושבים, מה יותר מציק לתושבים ואיפה צריך לתת  

את הדגש. וגם באחוזים כמובן, כדי שתראו מה האחוזים של הדברים שכואבים  

לים לראות לדוגמא את החניה הוא פחות יכואתם    רים שכואבים פחות.יותר והדב

גדול מזה  בתברואה, חלק  שנראית   מטריד כמו שמטריד הנושא של התברואה, וה??

כאן אני    -אחרכמעט את כולם בעונה. שקף  מטרי  שזה    זה הנושא של נמלת האש.

של    המערכתאכיפה אל מול הנתונים האובייקטיביים שגזרתים מ  יתייחס לנתונימ

דוחות    204ו  עד היום ניתנ  2019ת  נשאכיפה יכולים לראות שב הסיטי קונקט. ונתוני  

משוטט כלבים  של  ובנושא  ברמה  חדו  66-ים,  פסולת  השלכות  של  בנושא  ות 

. לגבי דוחות חניה יש לכם פירוט על 'ת פסולת בניין, גזם וכוכאוניברסלית מהשל

ור זה הנפח הגדול של דוחות החניה.  חניה. כל מה שמוגדר כאיסור תמר  עבירותה

מ חניה  לתנועה,  האלה  דרכההפרעה  שהנתונים  כמובן  נכה.  רכב  ו  גלגלים  שני   ,

ים בצורה מוסדרת באשדר, והרכבת אחרי שהיא  סנכשאנחנו נ  בשנה הבאה יגדלו.

עברה את הנושא של השיפוצים גם הכניסה לרכבת אז הנתונים יהיו שונים. עוד 

בשנה הזאת, אני רוצה לעבוד על שיפור השירות של    עשותמה אני הולך ל  -שקף

עבו נישות,  מהרבה  שמורכבת  שלי,  בפניות  ר המחלקה  טיפול  מעגלי  סגירת  כם. 

מה לעשות  אחרף,  ממקום  מקודם  הילה  זה  על  דיברה  בין    תושבים,   ?? שנקרא 
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הפניות שמתקבלות ושהם יתקבלו בצורה כזאת שאני אוכל להיות אמון, ולהראות 

יות האלה מהתחלה ועד הסוף מבחינת תחימה של זמן מי טיפל מי לא טיפל,  את הפנ

זמן משך הטיפול. שהקשר שלי מול התושבים בעיקר עם   אם צריך להאריך את 

ותלונות לא ירוצו בין    הוועדים יהיה יותר הדוק, דברים לא יפנו בין הכיסאות, פניות

סודר, תחת צינור מסודר.  טלפונים, ואז מישהו שכח להודיע למישהו, שזה יהיה מ

מהתח שליטה  לי  התלונות,  לשתהיה  את  לצמצם  ככה  אוכל  אני  וגם  הסוף  עד  ה 

אשמח מאוד לעבוד    להיות בין העבודה של הפקחים שלי בשטח לבין התושבים, אני

עם הוועדים, אני ישבתי כבר עם הוועדים יצרנו כבר ממשק עבודה, התאמתי את  

באודים.   גם  שלהם,  בנוחות  התושבים  יג סאת  עצמי  בפניות  הטיפול  מעגלי  רת 

שלי זה דבר מאוד חשוב, כדי שאני    וביסוס מערכת הסיטי קונקט בקרב העובדים 

לתוך  יכנסו  הפניות  שכל  במערכת  המשתמשים  כל  בין  אחידות,  ליצור  אוכל 

העלאת ישוב.  מאף  דבר,  שום  יפלט  ולא  בקרב    המערכת,  השירות,  ב??  מודעות 

אמ ב  העובדים זה  איך חלקה,  לתושב,  ששירות  ברמה    ומר  התושב,  עם  מדברים 

זאת, איך לדבר עם התושב, איך מטפלים בהתנגדויות מול התושב. איך לפתור את  ה

כי    .הבעיה כדי שהיא תהיה מקצועית ולא לקחת את העבודה למקומות לא מקומות

הפקחים היא עבודה שהיא קצת צפויה כי מה שהם    כמו שאתם יודעים העבודה של

ושים, הם לא ?? אם הם אוכפים אז הם לא בסדר, כי הם אכפו, ואם הם לא  לא ע

אני רוצה ליצור עובדה כזאת שלא    אוכפים אז הם לא עושים את העבודה שלהם.

בהלו מהפקחים. אלא הם באים לתת שירות ושהפקחים ירגישו בנוח לבוא ולדבר  יי

ה מכבדת ומכובדת  עם מי שלא יהיה אם זה הוועד או התושב עצמו, זה שתהיה שפ

בשתי הכיוונים, והעבודה יכולה לרוץ ככה בצורה יותר נעימה ונכונה. חיזוק הקשר  

זה עלי. על ידי ביקורים קובעים בשטח גם שלי וגם של    -עם הוועדים המקומיים 

הפקחים. כל פקח הוא יהיה אמון, אני יעשה סדר מחדש כמו שציינתי פה, על תא  

קח יהיה בממשק ישיר עם הוועד, או מי שהוועד  שטח מסוים. ואני ארצה שכל פ

יזומות ל??  ירצה שהוא יהיה בקשר מולו.   הנגשת ??  לתושבים ונקיטת פעולות 

רוצה אני  ??  לעש  התושבים,  של  סוג  התושות  בנוגע  של  המועצה  נהלי  את  בים, 

שת סדר. כי  , כלבים משוטטים השלכת פסולת, לע לאכיפה בכל הנושאים של חניה

מש במילה חינוך וללמד אני לא בא לחנך ולא בא ללמד אף אחד. אבל  אני לא משת
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עדים כדי  תהיה התגייסות מצד התושבים ומצד הווחשוב שכולם יבינו שאם לא  

ראה שהתוצאה לא תהיה מאה אחוז, גם אני צריך להיות  לעזור לי לעזור לכם, כנ 

 קשוב כל הזמן וגם אתם צריכים להיות קשובים. 

 

 :"ל המועצהכמז - הילה טרייבר

הנגשת המידה, חלק גדול מהפניות זה למשל מתי יש    אני רק אגיד משהו אחד על 

ימי פינוי, מתי זה כל מיני דברים שהם בעצם מידע, שאנחנו בעצם צריכים לחסוך  

ולהנג  אלינו  גם יאת הפניות  זה  על  דיברנו  וזה האתגר שלנו,  ש אחרת לתושבים, 

ו מרגישים שהמון שאלות שמגיעות למועצה  בפעם הקודמת על האתר וחוברת, אנחנ

ש למידע  שקשורות  שאלות  שהוא הן  ואיך  אחרת,  אליו  להגיע  מגיע    אפשר  זה 

 בשיחות.  

 

 מנהל מח' שפ"ע: –צחי דנחי  

הערכות   נוהל  ויישום  גיבוש  זה  שירות,  בשיפור  אחרון  פתיחת  דבר  שנת    בחגים, 

מסודרים שאני יודע    תיקיםעים חריגים, שיהיה לנו  לימודים, אירועי מועצה, אירו

אחרון אחד  כזאת.  תקופה  כל  לקראת  ניגשים.  אנחנו  פנים    -איך  שפע  מחלקת 

 מחלקתי, פה אני רוצה ממש לעשות להגדרת תפקידים,

 

  : ארליך שוקי

 )לא ברור(  אתה יכול על ה?? תקן מול? 

 

 

 מנהל מח' שפ"ע: –צחי דנחי  

בפועל,  לא  אמנם  פקחים.  שלושה  כרגע  לי  יש  מחלה    כן,  בעניינים שלו  אחד  כל 

קורסים לימודים, יש לי במצבה שלושה פקחים, בפועל אין לי שלוטשה פקחים  
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 ביום יום. היום למשל לא היה לי אף אחד.  

 

 חוץ מפקחים, יש?  סלע: צילי

 

 מדברים ביחד    53:56:7

 

 מזכ"לית המועצה:  - הילה טרייבר

 אבל הוא לא פקח. כן, יש את אייל, אבל הוא אחראי על נושא האשפה  

 

 לא, אני לא מ'דברת רק על פקחים, כמה צוות יש בכול?  :סלע צילי

 

 מנהל מח' שפ"ע: –צחי דנחי  

אייל שהוא    לי את  יש  לי שלושה פקחים,  יש  התחלתי עם הנושא של הפקחים, 

כאלה   וועדים  יש  אם  והוועדים,  הקבלנים  מול  כרגע  עומד  שהוא  שפע  אחראי 
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 ספי. ואני.   קה. ואחרים, עם מזכירת המחל

 

 54:29:3מדברים ביחד  

 

 מזכ"לית המועצה:  - הילה טרייבר

 כל מי ..  

 

 שרון רומם:

 מה הסטטוס מול ??  

 

 מנהל מח' שפ"ע: –צחי דנחי  

 באיזה היבט?  

 

 מזכ"לית המועצה:  - הילה טרייבר

 מה זאת אומרת?  

 

  שרון רומם:

 המכרז, מתי המכרז הבא? אני זוכר שלוקחים את רישיון העסק.. הם לא יתפחו את   

 

 מזכ"לית המועצה:  - הילה טרייבר

קודם כל עשינו מכרז לפני שנתיים ויש להם לפחות שלוש שנים עם אופציה לעוד,   

כל עוד שלא פותחים את המכרז של ה.. אנחנו רק מפסידים ואף פעם זה לא לטובתנו.  

שיון ישל ר  עלינו בכמעט שני מיליון בפעם הקודמת שפתחנו את המכרז, והנושא
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 העסק לא קשור, כי ?? אצלנו כחברת פינוי אשפה ולא כתחנת מעבר.  

 

  רומם: שרון

 ם, לא? תרון שלהם על כל שאר הקבלנים בעצלא, ברור, זה הי 

 

 מזכ"לית המועצה:  - הילה טרייבר

 כרגע הם לא, נגיד גזם אסור להם לפנות לתחנת מעבר פה.   

 

 מנהל מח' שפ"ע: –צחי דנחי  

 אני אחזור לתפקידים.. או קיי, 

 

 מזכ"לית המועצה:  - הילה טרייבר

רגע, אני אגיד עוד משהו. אנחנו כרגע מצבי כוח אדם שלושה פקחים, אנחנו צריכים   

לבדוק האם זה מספיק גם לאור העובדה שבשנה האחרונה גם ?? נכנסה לעבודה,  

טרך להגביר  וגם ?? הכולל, המועצה לוקחת עוד מקומות עליה ואז יכול להיות שנצ

באזורים האלה גם בגלל שזאת שנה שקשה  גם את האכיפה  . כרגע בשנה הזאת 

תקציבית אנחנו נשארים עם שלושה פקחים, אבל לא בטוח שזאת מצבת כוח האדם  

 האידיאלית. 

 

 מנהל מח' שפ"ע: –צחי דנחי  

יחד עם    זאת אני עדיין צריך להגדיר הגדרות ברורות לבעלי תפקידים, כולל  אבל 

רות עבודה, מי עושה מה, מי לקוח אחריות על מה. לבסס נהלי עבודה להכין תיק  גז

שיהיה פקח חדש שצריך לעבור הכשרות מקצועיות. שבלעדיהם אי אפשר    פקח,

ק מול  לנהלים  בקרות  הגדרה  הסביבה.  איכות  כמו  אכיפה,  הביצוע, בלעשות  לני 

מה שאני עושה עכשיו  ממש לעשות סדר בדברים, והלימוד הזה והידע הוא כוח, זה  

נותן לכם דוגמא נוהלך טיפול בפניות כולל סגירת    - ללמוד. ?? הצוות, למשל אני 

ת, כדי  , כלים לכול עוד, קורסים, הכשרומכין תכנית אישית לכול עובד  פניות, אני 
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 ה מקסימלי. ישהמענה בשטח יה

 

ציפית שאתה מסתובב  דיברת על דו שיח מול הוועדים מה עם האגודות? אין לזה ספ :רומםשרון 

 .בשדות

 

 מנהל מח' שפ"ע: –צחי דנחי  

 אתה מדבר בשטחים הפתוחים?  

 

  שרון רומם:

 בשטחים הפתוחים, צמרת, ניילונים דברים כאלה, יש התנהלת?  

 

 מנהל מח' שפ"ע: –צחי דנחי  

 על מה אתה מדבר, על פסולת?  

 

 אם ??  בשבילי המועצה יש צנרת וניילונים אז אני שואל  שרון רומם:

 

 

 מנהל מח' שפ"ע: –צחי דנחי  

 , שמתפזרת נניח.. אבל אם יש מקרה של פלסטיק של חממותן ילואם יש ערימת ני 

 נכנסים בסוג העבודה.  צנרת ישנה, הם לא

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

בפסולת החקלאית לאסוף אותה, היה אמניר    לא, אני אגיד שאנחנו ניסינו לטפל 

זור כפר נטר  י אאחרי פעמיים שהוא אסף ב  ענה, עשינו פיילוטהסכימו לתת לנו מ

כלום,  זה  עם  לעשות  אפשר  אי  מטונף  זה  יותר,  בזה  מתעסק  לא  אני  אמר  הוא 

זה, עכשיו הדס ממחלקת ?? מחפשת אלטרנטיבה, יש מישהו    והפסקנו לפנות את 

  אנחנו לא.. וכתפיסה אנחנו מנהלים דו שיח עם הוועדה המקומי   בקלנסואה, אבל

על השטחים שלו, והוא אמור ל נהל מול התושבים שלו האגודות את הקשר. הוועדה  
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המונ השטח  כל  על  אחראי  הוא  החקלאים,  יהמקומי  את  גם  מייצג  הוא  ציפלי, 

השטח המוניציפלי כולל בתוכו גם את השטחים החקלאיים, אם יש תושב שהוא  

 לו.אנחנו יודעים נקודתית מולו לא מול האגודה ש  משליך פסולת 

 

  ראש המועצה: - ברכה אלי 

גוף   ....,האגודות  זה  אבל  המשפחה  בתוך  הבית  בתוך  מרגישים  שאנחנו  זה  כל 

פעם בכמה זמן עוברים ואוספים ,  פרטי לא מוניציפלי, אנחנו כן עוזרים מדי פעם 

פסולת בניין כזאת או אחרת שזורקים, הרי הכי קל זה לבוא לאגודה ולהגיד להם  

ולת בניין בשטחים שלכם או שתנקו או שתקבלו קנס, אנחנו  חברה יש לכלוך פס

 כמעט ולא מגיעים למצבים כאלה.

 פסולת מחקלאות לגיטימי... בן הטה:

 

  ראש המועצה: - ברכה אלי 

 פסולת מחקלאות הם אוספים, אנחנו לא.. זה לא בפוקוס כי אין לזה כל כך פתרון.  

 

 :מועצהה  "ל מזכ - הילה טרייבר

 מצאנו אמניר לא הסכימו,  לא  דרך אגב אנחנו 

 

אני פיניתי עכשיו אחרי שהצקתי לך הרבה זמן שלא הגיעו פיניתי פשוט עלה לנו   בן הטה:

 הרבה כסף. 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

לא יודעת, אנחנו פנינו אליהם ויש עוד מישהו בקלנסואה שמוכן לפנות את זה, שיש   
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 לו תחנה כזאת, ולא מצאנו ספק ..

 

 יש בני ו?? לא משנה יש הרבה זה פשוט מאוד יקר. טה:בן ה

 

 מנהל מח' שפ"ע: - דנחי צחי

ומכוון    רוצה  אני  העקרוני  את  ברמה  לשפר  כדי  שלי  המחלקה  את  לבסס,  למסד 

השירות, אבל אני אשמור על ססטוס של שגרה השנה הזאת אבל שגרה בריאה  

שאני ובתקווה  הלימוד..  כדי  תוך  מ  ונכונה  לקבוע  על  אצליח  לקחתי  שזה  דיניות 

??גזם   לגבי פסולת  ביחד עם הילה  ולגבש עמדה ראשונית, כמובן  עצמי ראשוני, 

 חניה שטחם פתוחים פנינו לשם בשנה הבאה. 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 ? זהו, שאלות 

 

  ראש המועצה: - ברכה אלי 

ליהם כל  תם וחוזר עכמו למנהלים האחרים ואני אומר אואחד המסרים שהיו לצחי   

פעם גם לכם וגם לצחי שיושב פה מול המליאה ומנהלים אחרים אבל אני וחושב  

שזה חשוב, אנחנו מבקשים מהמנהלים שיכירו את התושבים. לא רק את הוועדים,  

כ   אנחנו התושבים,  את  תכירו  להם  לפעמים    שאתהאומרים  פסולת  עם  מתעסק 

חפשים מנהל שיושב ושולח  חורי זה הוא לא פחות מעניין, אנחנו לא מא מהסיפור ש

רק את הפקחים והוא תכלס לא יודע מה קורה בתוך הישוב, הוא צריך להכיר את  

הרחובות, את התושבים וכן הלאה, החידוד באכיפה אין את אלה שאנחנו אוכפים  

ים שיראו את  וורים לא מתאים לנו, אנחנו רוצואת אלה שאנחנו לא רואים פקחים עי

כסף לא  היא  המטרה  נקיים, הכול.  אזורים  רוצים  אנחנו  אכיפה,  על  שמדברים   ,

דה בהכנסות באכיפה אז תגביר את  או קיי יש לנו ירי..    אנחנו לא מחפשים עכשיו

נקי שיהיה    היה האכיפה, המסר הזה לא קיים, אנחנו מבקשים אכיפה על מנת שי

 שיהיו חניות במקומות הנכונים אבל לא מקרה של בוא נאסוף כסף, לעולם  .מסודר

אף פעם זו לא המטרה. ומצפים מנצחי כמנהל ואנחנו אומרים את זה לכול המנהלים  



 29/12/19   15 חוף השרון מליאה מס' ישיבה 
 

   74 מתוך   36מוד ע 

שאנחנו לוקחים לעבודה, אנחנו בסוף מחפשים את המנהל שיודע לזהות את הבעיה  

זה  פתרון.  עם  כבר  לבוא  הילה  מול  יושב  וכשהוא  הפתרון  את  בראש  לעבד  יודע 

שבון אבל תחת זה אנחנו  . יש המון אלמנטים שצריך לקחת בחתהליך של למידה

מצפים שצחי יבוא עם פתרון ויגיד למדתי קראתי, אתה משפטן ברקע שלך נכון?  

חושב שצריך לעשות כך או אחרת ואפשר להתווכח על זה אבל לפחות    קראתי אני 

אה בעיה שואל את הילה מה צריך  לא אדם שהוא צינור, שהוא רו   ,שיהיה לא צנרת

 וצים למזער אותו. זהו זה המסרים הכללים. ת חוזר עושה ו.. אנחנו רושלע

 

 בן הטה:

אז אני יעלה את זה, אנחנו בוועדה ? סביבה של המועצה ישבנו הרבה השנה, ואחד   

הפינוי גזם. אנחנו פשוט  הדברים שסימנו כמשהו שהוא מהותי לנו זה העניין של  

זה גם שלמים כסף על לקבור את זה באדמה. חוץ מכול הקטע האקולוגי  הולכים מ

עניין הנראות וגם העלויות למועצה זה הכול מתחבר ביחד ואחד החולשות של כל  

מהלך  שניסינו לגבש זה העניין של האכיפה. היועץ המשפטי אמר לנו שבלי פקחים  

צמודים אתה יכול ?? קנסות או דברים כאלה, אבל השאלה אם אפשר לגייס את  

 אבל... 24/7המחלקה הזאת באיזה שהוא אופן, ברור שלא 

 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

א התפיסה שלהם,    להציג  להיפגש  אמורים  סביבה  איכות  וועדת  חברי  כל  קודם 

  הוא נבדק, הנקודה העיקרית היא שמה זה לגייס את   –נושא האכיפה, איפה עדי??  

המחלקה, יש לי שלושה פקחים, שלושה פקחים על כל המועצה, אני יכולה לגייס  
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 אותך לשעה ביום. זה לא... אז...

 

  :הטה בן

 לא, אני אומר רק לתת את הפוקוס יותר. 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

. הנקודה היא המדיניות. ואחד הדברים  .ים את הפוקוס, אבל לפני פוקוסאנחנו נותנ  

את הדבר הזה זה אם הפסולת הגושית נכנסת לאיפה שיש גזם אז אנשים  שיוצר  

כבר לא עושים הפרדה מראש, יש לזה מלא משמעויות, מכרז אין הפרדה בין זה  

לזה מכול מני טעמים, וגם אם תהיה הפרדה מכיוון שאנחנו ברשות ואזור חובב זה  

ברים בבני ציון  הכי בולט שהיא חוצה, אז אנשים שנוסעים מרעננה כפס סבא ועו

לעושת   אפשר  היה  אם  בזה,  להלחם  נו  ל  קשה  אנחנו  במכולות.  וזורקים  ובצרה 

מדיניות   גיבוש  אמר  צחי  ולכן  בעיה  זה  עם  יש  מנסים  היינו  צילום,   עם  קנסות 

הייתי  ראשונית, אנחנו מנסים לחפש מה לעשות, אני יכולה להגיד לך, עשר שנים  

ם השרון ללמוד בכול המועצות מה עושים  בין עמק יזרעל לרעננה לעמק חפש דרו

 עם גזם, עוד לא מצאתי את הפתרון.  

 

 :מועצה ראש  - ברכה אלי 

עוד נושא של דילמה זה נושא הכלבים בגינות הציבוריות וגינות המשחקים, אמרנו   

האוטוב ליד  כלבים  לוכדים  לא  יראה,  ושאנחנו  לא  שהילד  הספר,  בתי  של  סים 

של איך לוכדים את הכלב, ואז מגלים שהורים או בעלי  שהילד לא יחווה את החוויה  

ב לחקים ילדים, והכש איפה  שמ  כלבים לוקחים את הכלבים לגינות הציבוריות,

שיו אתה כן אופף ה שמשאיר, והילדים משחקים שם. עכמסתובב שם משאיר את מ

ת, אבל אפשר לקיים על זה  ושלא שואלים כרגע את המליאה מה לע  או לא אוכף?

כי אם אתה אוכף שם אתה נמצא ליד ההורים וליד הילדים, הפקח בטוח מקבל    דיון,
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 שני הילדים משחקים בקקי של הכלבים.  צדמכות, מ

 

 : אלי תמנה שמו

 למה את אומר מ קבל מכות? 

 

 המועצה:ראש  - ברכה אלי 

 אני מכיר... 

 

 

 המועצה:ראש  - ברכה אלי 

 תמנה אצלכם הפקח מקבל מכות.. חחחח.   

 

 ירת המועצה:מזכ - טרייברהילה 

כלבים יש בחוף הכרמל יש תמונות של פקח שבאמת חטף  ד  כוין תושבים ללב עימות   

רצח ברמת דם מהראש, היה שלושה שבועות במחלקה כירורגית, שלושה   מכות 

שבועות פקח שבא ללכוד לו את הכלב. אז .. המפגש הזה. הנקודה העיקרית שאנחנו  

, זה מהחינוך  וכלבים עם משהו שלא עשינו עד עכשיכן חושבים זה דווקא להגיע ל 

מח שהילדים  שכמו  להיות  יכול  הילדים,  להפריד  של  שלהם  ההורים  את  ריכים 

הספר ללכת עם כלב לגן ציבורי    -תהפרדה של פסולת אם נלמד אותם בבי   תושולע

אחרים שזה מציג להם, אז אולי ילדים יצליחו    זה פחות מוצלח, כי יש שם ילדים

בין  לעצור   הזה  המתח  זה  אבל  הזמן.  כל  לנו  שיש  דילמה  זה  אבל  ההורים,  את 

 האכיפה לשירות שאנחנו רוצים לתת.  

 

צה כחלק מהלמידה, שוב מתוך המקום  י רק להגיד בהצלחה. זה תיק גדול, אני ממל :סלע צילי

אנחנו   אם  לראות  מרכז,  של  לקראת פתיחה  חשיבה  של איכות הסביבה, לעשות 

שינו לעשות  הדוגמרוצים  הייתה אחת  זה  גזם,  לעניין  קיים  במכרז  לעניין  א י  ות, 

מחיזור אחר, ... כל הדברים האלה ללמוד אותם דרך העניים של איכות הסביבה.  

ברים שקשורים    ךלזאת אומרת   לד  ש  שינוי  לעשות  אולי  העין של ה??  דרך  רק 
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ל הנושא  יה, אולי ?? אולי פוסטרים כל מיני דברים שנוגעים בכויבחינוך אוכלוס

 של פסולת דרך הדלתות האחרות. זה באופן כללי. 

 

  מזכירת המועצה: - הילה טרייבר

 צחי תודה, אתה משוחרר אם אתה רוצה. שחר תוכנית עבודה של ביטחון.   

 

 . 2020תוכנית עבודה   -קב"ט

 

 :עצהקב"ט המו  –שחר אריה  

 בתפקידי.  טוב, או קיי. אניח שחר אני מנהל מחלקת ביטחון של המועצה, אני 

 

  ראש המועצה:  -אלי ברכה

 כמה שנים?  

 

 :עצהקב"ט המו  –שחר אריה  

ממאי שנה שעברה, שנה וחצי. זה שנה שניה שלי. לפני כן הייתי פקח פה במועצה,   

נמצא פה במועצה. מבחינת סיכום   אני  להניע פרויק  2019חמש שנים   טהתחלנו 

ה של  ישובים  אבטחת  להמצלמות  כוונה  לנו  יש  מצלממועצה,  אבטחה  תקין   ות 

מצלמות שיהיו מחברות למערכת ?? שתיתן לנו התראה על כל מי שמסתובב בתוך  

הישובים שלנו, היא תיתן התראה בזמן אמת גם ל?? גם אלי גם לכיתת כוננות לכול  

אותם רכבים שמסתובבים פה שקושרים לעבירות ?? גם לשעות שהילדים בביתה  

אם ?? נכון של המערכת ובניה נכונה של המערכת  ספר ושאנחנו בעובדה, אני מאמין  
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 זה יעלה את רמת הביטחון בישובים.

 

  : עמיר אורלי

 ?ם ישוביילרשת את כל ה 

 

 :עצהקב"ט המו  –שחר אריה  

 כל כניסה שלישוב, כל כניסה של ישוב מכביש ראשי בכול ישוב,  

 

 וראות זה שולח? מה זה עושה, זה שולח למוקד והמוקד מסתכל על זה? איזה ה :סלע צילי

 

 :עצהקב"ט המו  –שחר אריה  

  אני אתם דוגמא, אם היום בשעות הבוקר אנחנו נמצאים בעובדה ורכב נכנס לתוך  

 יהושוע, רכב שיש לו עבר בעבירות רכוש, אנשים שמתעסקים.. בית

 

 ???  צילי סלע:

 

 :צהקב"ט המוע –שחר אריה  

מיות. יש  יעם המצלמות הפנ   נכון, היא תיתן לו אסמס לי ואז יכולתי לחפש אותו 

מאגר וכל המאגר נמצא במאגר המידע המשטרתי מי ש?? זה רכז טכנולוגיות של  

משטרת ??שבתוכו יהיה את כל ?? של הרכבים שמתעסקים בתוך עבירות רכוש.  

קט התחלנו כבר מבחינת להתקין איפה לשים איפה למקם  הפרוי. את  2020זה ל  
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 בכול הישובים אצלכם.  תי הסתובב התחלנו לעבוד כבר, למעשה את זה. 

 

  שוקי ארליך: 

 יעשו גם כן רק שאני יבין? 

 

 המועצה:קב"ט  –שחר אריה  

 בארסוף עדיין לא הייתי.  

 

  גילי בן יקר: 

???    נו הר?? של  ברשפון זה קיים כבר כמה שנים וזה עובד מעולה, עשינו את זה בעצמ 

?? בין אם זה איום בטחוני, בין   הוא פותר כל כך הרבה בעיות בין אם זה מצוקה של

 , זה פשוט עובד יפה. תאם זה גניבו

 

  : עמיר אורלי

 הגנבים חוזרים ובאים עם אותו רכב?  

 

  גילי בן יקר: 

 זה לא משנה רק רכב  זה לא רק הרכב הוא רואה בפועל. 

 

 סלע: צילי

הוא  איך הוא יודע נכנס רכב לישוב או קיי, נגיד שהוא לא במאגר המשטרתי, איך   

 יודע להגיד שהרכב הזה הולך לפרוץ לבית? 

 

  גילי בן יקר: 

חצר  קב מהרגע שהוא נכנס לישוב ולכול  קודם כל שוב פעם, הרבה הזה נמצא במע 
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 שהוא נכנס, רואים אלת זה בפירוש במצלמות. 

 

  צילי סלע:

 מישהו יושב ומסתכל על זה?  

 

  גילי בן יקר: 

 יש חמ"ל אצלנו.. 

 

  עמיר:  אורלי

 ל הישוב מרושת? אז כ 

 

  גילי בן יקר: 

ל יש ממש אם יש לו איזה ספק או מישהו  "הישוב מרושת, יש חמל אצלנו, בחמ  כל 

בלילות תמיד,    מודיע או משהו הוא נכנס פנימה, או שהוא מאייש אותו בבן אדם

 במשך היום לא תמיד, אבל הוא יכול לגשת ולראות ולזה פועל נפלא.  

 

  צילי סלע:

 תעבוד, יהיה מרכז שליטה של כל המ ועצה?  איך התוכנית הזאת נגיד לא ב?? 

 

 :עצהקב"ט המו  –שחר אריה  

מסתבר  קודם כל ככה, הם מגיעים לא עם הרכב של הפורץ, ברמה של מאה אחוז   

 ראה .. במרמה של מאה אחוז זה לא נוריד את עבירות הרכוש.  כנ

 

 :ראש המועצה  -ברכה אלי

 מרחק.. יותר באגב, אנחנו הנמוכים ב 

 

 :עצהקב"ט המו  –שחר אריה  

רות רכוש  יב שלנו יש ירידה עצומה בע  הכי נמוכים, בפגישות אם מפקדי התחנות 
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רכב  עם  רכב,  אותו  עם  אנשים  עדיין  מסתובבים  היום  גם  אבל  במועצה.  אצלנו 

שמסומן, עם אופנועים עם רכבים ואנחנו לא יודעים עליהם. הם באים מסתובבים  

 מא..י ו לא יודעים כמובן מי שלוקח את הרכב של האבתוך הישוב, אנחנ

 

אומר רכבים שהם בתוך המאגר של משטרת   צילי סלע: אני מנסה להבין. אתה  לא, בסדר, 

 ישראל, ואז הם מראים דגל אדום.  

 

 

 :עצהקב"ט המו  –שחר אריה  

זה    ואז  הרמה  ולחנכון,  לצאת  משהו מצריך  של  רמה  בתוך    שפמראה  את הרכב 

 הישוב.

 

כניסה? : עמיר רליאו השער  דרך  לא  להיכנס  אפשר  ישובים  נכנסים    ובכמה  למשל  אצלנו 

 מהשדות אין שום בעיה. 

 

 :עצהקב"ט המו  –שחר אריה  

החלק    בכיוון  לשים  כוונה  יש  שלכם,  המצלמה  את  כוונה  יש  לדוגמא,  ציון  בני 

את   שם  יהיה  הראשי  והשער  המתחם,  מכיוון  שנכנסים  איפה  שלכם,  המערבי 

טל ישבנו וחשבנו, ?? כולל ?? רכב סיוע מצוותי ??    פגשתי עםנ של המועצה.    המצלמה
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 ביצענו סקרים בעבודות ... 

 

 גילי בן יקר: 

 כמה הגיעו לסוף התהליך מתוך השבע?  

 

 :מועצהקב"ט ה –שחר אריה  

 סליחה?  

 

  גילי בן יקר: 

 לפני שבועיים היו ארבה מתוך השבע?  

 

 המועצה:קב"ט  –שחר אריה  

רביעי,נכון,    מפגש  להיות  אמור  היה  הראש  לא  של  והמפגש  והשלישי  השני  ן 

ב   יתבצעו  הקמנו    2019- הסבבים  הרפואיות,  הערכות  כל  כושר,   13??  יחידות 

פינת כושר של כפר נטר עדיין לא ממוקמת. לגבי אתגרים,   12בישובים יותר נכון  

אינו את הקטע  אתגר ראשון שהיה לנו ?? זה משהו שהוא לא קל גם במהלך השנה, ר

של מתיחות קטע של תקופות שכן לימודים אין לימודים, הירי שנפל בתל אביב זה  

אם כן יימשך לכיוון המרכז, שמירת    ,ירי שהיה לכיווןיהכניס את המועצה גם ?? וה

הכשרות של ?? המועצה, אנחנו עושים גם תרגילים עצמאיים, גם תרגילים ?? עשו  

רון, עשינו תרגילים גם עם כפר שמריהו, ושם יצא  תרגיל עם מועצה אזורית לב הש 

את החילוץ ונתן משכמו ומעלה, ?? בזמן    שמוביללי להכיר את דני אחד האנשים  

גובה במוסדות החינוך,  יבוא סיוע בין הרשויות. אתגר נוסף עמד בטיחות  חירום 

 באתגר המרכזי לנהל פרויקטים משותפים לכלל הישובים. למה אני מתכוון יש מצד 

אחד, אניע מנסה להוציא נוהל אחד אחיד לכול הישובים, לעבודה משותפת אבל  

לו את המאפיין הייחודי שלו. הזכרתם פה את המצלמות אבטחה   יש  לכול ישוב 

אפשר לעשות פרויקט יש תקציב, אבל זה לא אומר רק להתקין מצלמה, כי כל ישוב  

מול כל ישוב    את הפרויקטיםיש לו מאפיין ייחודי, זה למעשה אתגר, איך אני מנהל  

בנפרד ונכון שיש הקצאה כספית, אבל בסוף הדברים צריכים להיות סגורים מול  
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סת העולם שלי וזה אחד הדברים שלימדו אותי בהנהלה שזה  יתפ  הוועד המקומי.

  משאבים אבל לכול ישוב יש את הוועדה מקומי, וצריך לבוא לשבת   13נכון שיש  

דברים מתואמים איתו, כדי שיהיה ניצול מקסימלי  יך לראות שהרוצ  .לדבר איתו

של מה שאנחנו עושים בישוב. אני אתן דוגמא, מצלמות אבטחה יש ישוב שבאתי  

ואין בו כלום, בישוב צריך להכין אינטרנט וצריך להכין חשמל, ויש ישובים שכבר  

מה יותר חכמה  לצ לבוא להחליף את המצלמה, שתהיה מיש לכם הכול רק צריך  

כדי לתת לנו את זה, גם כאן אני רוצה להגיד שבכול    ,סוג הרכב  לקרוא את  שיודעת

ר  " משותף שיש לכול הישובים אני כותב במפורש במייל למטה במידה והיו  פרויקט

י  וועד או הוועד המקומי, או מי שהוא אחר צריך לבצע אצלי פגישה מסודרת, אנ

הפרוי אל  להציג  לבוא  זמין  במטקתמיד  פה  שהוא  אפילו  אותה  ,  להציג  ועצה, 

חודי. גם אם אתה שיפוצניק ??   יייחודית לישוב, כי באמת כל ישוב פה יש לו מאפיין י

, אני צריך לבוא  גר בהמשך, הוחלט על הקצאת כסף, זה לא מאה אלף שקל והולכים

לעשות, איזה מקלטים    לכול ישוב לראות מה המאפיינים, מה הוועדה מקומי רוצה

הגיון בביצוע שיפוץ ולהתקדם הלאה, וזה באמת אתגר    הוא רוצה לשפץ האם יש

 לא פשוט, לנמהל את זה מול כל הישובים. 

  שרון רומם:

הם    13ן לפני שבועיים שלושה מתוך  ומן הסתם אתה צריך להגיד פה לאנשים שנכ 

התקדמו, אנחנו נשארנו בכול ישוב מאה אלף ויש פה עשרה ישובים שלא... לחברים  

 ( 1:17:47וועד ...)לא ברור להגיד תנו לחברה ב

 

 אלי:תמנה שמ

 י שיהיה פניות יותר ספציפיות אלינו. אני בהחלט חושבת שאנחנו צריכים..אול 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

אנחנו כתבנו מייל לכל אחד מהמזכירויות וביקשנו מהם את הנוהל איך מגישים את   

שוב שעשה כבר כל המקלוט  הנושא של המקלוט, גם אמרנו או שזה מקלוט, או שי 

שלו פיקס מסודר, אז אפשר ללכת על מיגונית. או ישוב שאין לו בכלל מקלוט לשים  

ובינתיים    דיברו כמה צריך,  מגונית. אנחנו עובדים כל הזמן על זה, בינתיים דיברו
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 רק שלושה פנו.

 

  שרון רומם:

יה בעצם טופס נגיד בכפר נטר זה היה זה היה ברמה שכדי שיהיה חשמל צריך שיה 

 כי לא יודע לפני חמישים שנה...  למקלטים. 4. היסטורית לא היה  טופס 4

 

 

  שרון רומם:

את    להתחיל  צריך  אבל  עוזרים,  שצריך  מי  לכול  לבניה  לתכנון  במועצה  אז  כן, 

 .. אודים לא נכון שחר? 13התהליך. עשרה מתוך 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 געש, רשפון וכפר נטר?  

 

 רון רומם:ש

 כן.   

 

 :צהקב"ט המוע –שחר אריה  

חירום    תקופת  שיש  בסוף  תראו  מצב  ולשאול  אליהם  צמוד  להיות  צריך  הפיקוח 

התושבים מתקשרים ?? ושואלים מה עם המימון ולמה אין מקלטים ולמה בוועד  

שלי יש מקלט שאפילו אין חשמל, שהוא מוצף בחורף אני אגיד רק במילה, צריך  

חרי זה בטיחות חשמל, אחרי זה מש הנקרא מסגרות מעקות, זאת  לשים חשמל א 

אומרת לא יהיה מצב שלוקחים מקלט אחד שמים בו מאה אלף שקל מביאים אותו  

למצב מקסימלי, בזמן שיש שלושה או ארבע המלקטים אחרים שאמורים לשמש  

את התושבים שאין בהם אפילו רמת חשמל. אנחנו לא נאשר דבר כזה. מי שרוצה  
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 את הוועד הוא מסודר, הוא מכתיב גם את המדרגיות של ... יש

 

 אלי:תמנה שמ

אני רוצה לראות שאני מבינה נכון, אתה שלחת מכתב לכולם שיש תקציב את הזה   

 ומי שרוצה שיבוא לקחת? 

 

 :צהקב"ט המוע –אריה    שחר

 לא. 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 הוא כתב את הנוהל של איך עובדים... 

 

 המועצה:קב"ט  –אריה  שחר  

שאמרתי   ...  תראי   כמו  התוכנית  את  כל    מגישים  את   ?? צריך  מדתיות,  לפי 

אבוא עם פגישה מסודרת, כמו שעשיתי עם שלושה ישובים,    המקלטים בישוב, אני

אני אצא לסיור כמה שעות במקלטים, ולפי זה נאשר את העבודה. לראות שעושים  

ם מהרמה שהם נמצאים בה לרמה יותר  דתיות, ומביאים את המקלטייאת זה במ

לשנת   שלנו  המטרות  תחושת     -א   2020גבוה.  של  מתמיד  בשיפור  להמשיך  זה 

על  יהב לשמור  לחירום.  בישובים  המועצה  הערכות  המועצה.  תושבי  לכלל  טחון 

אמון, וחלק מהתפקיד שלי    ןביטחון ובטיחות הילדים במוסדות החינוך. שאני גם כ

אב אבטחה  גם  הבטיחות  במוסדותזה  הבטיחות  גם  מהשעה    ל  מבחינתי  חינוך. 

שמונה עד השעה שלוש אין ישובים יש כמה ישובים קטנים, זה גני הילדים, ובתי 

אפשר   תושבים  המון  שם  שיש  חישוב  ושלע ספר.  ככה  וכמה  ..  ת  תלמדים  כמה 

 .. חושב  אני  שלי  בתפיסה  תבינו  אז  קטן,  לא  אחוז   זה  התושבים  לעומת  ילדים 

כ גם  וגם שצריך  על הבטיחות  וגם  גם על הנהלים  עליהם לשמור  צריך לשמור  ן, 

שיפור    – כמובן על בטיחות הילדים במתקנים הציבוריים. איך אנחנו משיגים את זה  

זה   זה מקודן,  על  דיברתי  אז  המועצה  תושבי  לכלל  הביטחון  של תחושת  מתמיד 

בצרכים של  יצירת תשתית טכנולוגית תומכת ביטחון, שאנחנו קודם כל מטפלים  
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ף הוועדים ומתקנים  7תופעת הפשיעה מבצעים רכש של מערכות טכנולוגיות בשיתו

אותם. ביסוס וחיזוק הקשר בין המועצה לישובים אז אני עורך קיום פגישות בנושא  

,  פגישות בנושא בטיחות מוסדות חינוךבטחון. אני ציינתי את זה מקודם, אני מקיים  

, הם לא תמיד בפיקוח ישיר שלי, לא כמו  איעצמבגני הילדים בישובים הם ניהול  

לכן בשנת    חינוך שאני  מוסדות להיפגש עם מה שנקרא    2020מאשר.  גם   ?? אני 

מי, כדי לאשר קו בכול תחום וקגם עם הוועדה המ  אצלכם רכזות של גני הילדים,

. כי בסוף ?? המקומות שאני צריך לבוא ולהגדיר ולשבת אישית  2020  -הבטיחות ל 

נשים אצלכם בישובים שנושאים בתפקידים האלה, ולחזק את הפעולה מול  מול הא

הרלב ספורט  נטיותהמחלקות  חינוך  מחלקות  מול  ועדכונים  פגישות  קיום  זה   ,

משטרה,   תחנות  מפקדי  עם  המועצה  של  הפגישות  את  לקיים  להמשיך  ותרבות. 

נחנו  מספר פעמים השנה נפגשו גם ראש המועצה וגם ?? יחד עם מפקדי תחנות, א

רואים   שאנחנו  של התושבים, מקומות  הבעיות  את  בפניהם  שצריך  מעלים  בהם 

מפקדי   עם  האלה  שהמפגשים  לכם  להגיד  רוצה  אני  באמת  אז  דגש  יותר  לתת 

 ??? רועים עם תחנת י התחנות וגם רואים את זה בשטח, זה קשור לא

 

  שוקי ארליך: 

ם, שנובע מזה .. אני לא  טחון והזכרת בטיחות, הנושא של בטחון בדרכייבזה לגבי   

דרכים, בקיבוצים זה  מדבר על דרכים ראשיות, אבל דווקא מה שמאפיין שיש המון  

, אני מדבר בתוך שפיים וכדומה, או שזה כביש מועצה וכדומה, מי  בתוך קיבוצים
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 קודם כל לראות? טחון, אני לא מדבר על יישום, אבליאחראי אל ראיית הב

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 יש קצין בטחות בתעבורה. 

 

  שוקי ארליך: 

 שהוא נפרד?  

 

  :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

זה פונקציה נפרדת, זה מה שדברנו לפני  שהוא בנפרד.. זה שני תחומים נפרדים.   

 זה שהיה מישהו שלא הצלחנו למצוא מחליף, אז הצלחנו. 

 

  : עמיר אורלי

 הוא אחראי גם על בטחון בכבישים?  

 

 :"ל המועצהמזכ - רייברהילה ט

לא. הוא לא .. הוא אחראי גם עם מה שקשור לתעבורה, נגיד מה שקשור לתחנות   

 הסעה של תלמידים, סימון של מעברי חציה.  

 

 

  : ארליך שוקי

 ידכם שם.  ברתי על המדיניות. חשבתי גם אחרי מה שקרה על יד אני  

 

  : עמיר אורלי

 כן, נכון.  

 

  שוקי ארליך: 

משולב זה יוצר בעיה, כי זה רשות כזו וזה רשות כזו. זה בראיה שלנו  נו הכול  אצל 
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 שבים.ושל הת

 

  אש המועצה:ר –ברכה  אלי 

, כביש  4אנחנו ?? עם מסה גדולה של דרכים ארציות שהם לא בטריטוריה, כביש   

2.. 

 

 

 ס. ראש המועצה: -מאיר דר

אנחנו מעבירים מה    אין ספק שאנחנו כל מה שקורה כמובן הכול מגיע אלינו, ומכאן 

שלמשטרה למשטרה מה שלנתיבי ישראל, מה שלמשרד התחבורה, אנחנו יודעים  

 לאן להעביר את הדברים.

 

 אלי:תמנה שמ

אני י ודעת שזה לא קשור כרגע לדיון, אבל בעניין האירוע הזה שקרה שם, אני לא   

כבים  מצפה לתשובה כרגע אבל אפשר.. בגלל שזה מקום של המון תושבי מועצה רו

 שם, גם לא מהמועצה, האם ניתן לעשות שם מסלולי הגנה בצדדים, בין הכביש ..

 

 ס. ראש המועצה: -דר מאיר

 הם היו בצד הזה...שני החברה האלה שרכבו  

 

 

  צילי סלע:

פתר שיפרידו  יחושבת שבזה זה י   תמנה יש תוכנית שלימה של מסלול אופניים אני 

 ר.  תפי, ואז אולי זה י הפרדה מאוד ברורה דרך איפה נוסעים

 

 :אש המועצהר –ברכה  אלי 

?? רכבת וכן הלאה מתחם התחבורה היא מחברת שבילי אופנים. אני אתן לך את   

מדי פעם    "צמטונפים. השוליים מטונפים, אנחנו פונים למע  4וכביש    2ה?? כביש  
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,  עושים לנו טובה ומנקים, מאיר יש לו מערכת יחסים מצוינת איתם בנושא תשתיות

יכול   לא  אתה  קנס,  לתת  יכול  לא  אתה  לתת קנס  רוצה  וכן הלאה,  בכבוש  בורות 

 עבודות בכבישים שלהם. אתה לא יכול גם אם אתה רוצה.   לעשות

 

  שוקי ארליך: 

 סליחה שקטעתי אותך.  

 

 :ועצההמקב"ט  –שחר אריה  

  הכשרנו שבעה   2016לא, זה בסדר זה נושא חשוב. אנחנו רוצים להכשיר ?? אמרתי   

במהלך   נוספים  ישובים  שישה  עוד  להכשיר  הכוונה  לבצע  2020ישובים,  כמובן   .

רכש וציוד משלים גם לאותם שישה. התמקצעות מתמדת של ?? במועצה, שיפור  

המועצה והמקלטים כבר דיברתי על זה, נגעה פה הילה בנושא מיגוניות, אני קודם  

 מיגוניות בתקציב.ים ף גם את זה צריך לבחון, איך לשו דיברתי גם בנושא ארס

 

  שוקי ארליך: 

 זה דורש אישור?  

 

 :צההמועקב"ט  –שחר אריה  

 ניות זה דורש אישור הילה?  וגימ 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 ...מה? 

 

 :עצההמ קב"ט  –שחר אריה  

 מיגוניות זה דורש אישור או וועדה?  

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

א של מגוניות שהיא הוציאה שם בדרום, להגיד לך  בעקרון יש ?? של המדינה לנוש 
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 אם הוא חל עלי? יש דברים שאני ...

 

 המועצה:קב"ט  –שחר אריה  

צעות מתמדת כל התפקידים אצלנו עושים הכשרות  קלגבי הה?? של המועצה התמ 

 בקרה אצלנו.   2020ראה ב  ם לתרגילים משותפים, ויש לנו כניוצריבמכללה ל?? 

 

 

 :"ל המועצהכמז - הילה טרייבר

 זה תקציב, תכף מה שהוא ביקש. טוב, יש שאלות?  

 

 :. ראש המועצהס -מאיר דר

דרך אגב הייתי עם שחר במקלט פה במרכז, מה שנקרא מרכז הפעלה, הכול מסודר,   

 רק שלא נצטרך.  

 

  ראש המועצה: - ברכה אלי 

 אנחנו מקבלים ציונים גבוהים. 

 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

זה מאוד קשה פה במרכז לגייס אנשים לחירום. אבל .. חירום זה לאו דווקא  כרן,   

ל מטורפת בבני ציון זה אירוע משני שלוש ארבע שנים הייתה הפסקת חמלחמה, לפ

 חירום. 

 

 אבל זה נפל בשפיים.   ,ומה .. גם היה פה, להזכירם היה מכיפת ברזל שוקי ארליך: 

 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

סים לנושא של החירום ברצינות, וגם לצוותי חירום בתוך ח ייריכים ... מתאנחנו צ 
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  . המושבים, המועצה משקיעה בזה לא מעט כסף

 

 :צההמועסגן ר.  -מאיר דר

מהתושבים שחר עובד    שאני מקבל  גובותאני רוצה להגיד משהו ששחר פה מהת 

עובר  בצו רצינית,  מאוד  פיקרה  עם  כאן  שעשינו  ?התרגילים  כולם  העורף   את  וד 

 שלנו, כולם נתנו ציונים גבוהים לשחר וכל הכבוד לו על זה.   ועם ??

 

 :צהקב"ט המוע –שחר אריה  

 תודה. 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

  .תודה 

 

  :"מראש המוע - ברכה אלי 

 תודה שחר.  

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

עבור במליאה    תקציבצם כל המחלקות הראו את תוכנית העבודה שלהם והטוב, בע 

מה שיש לכם בדיסק און קי זה משהו שאנחנו גם נעלה לאתר, זה בעצם תוכנית  

 את כל תוכנית העבודה שהציגו לכם כאן.  העבודה של המועצה שהיא בעצם כוללת 

 

 

 2020תקציב 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

תייחסות  זה ה   , מה שיש לכם בתוכנית עבודה טוב, בכול מקרה יש פה ... לא משנה 

ל תוכנית עבודה  אנחנו פשוט עושים אותו שכללנו את זה, כי בסוף כ  ,זה אותו ספר

כמובן התוכנית מוצגת בשקיפות    נטי למחלקה הזאת. אנחנויש את התקציב שרלוו
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אתר, אנחנו נעביר אותה גם לוועדים המקומיים, ואין שום בעיה עם הפצה שלה  ב

ב כולל הנושא של  הצלחה ואת התקצידדי הלהפך, בעיקר יש פה את מ  .לתושבים

כל התוכניות הוצגו בפניכם אין פה משהו    ,לכול אחד מהדברים שעשינו  .הקיצוצים

הדבר היחידי שהיה אנחנו תכף עוברים לנושא, זה שבעצם בעקבות הירידה    .חדש

בהכנסות ארנונה שיש למועצה נאלצנו לעשות קיצוץ מסיבי בכמעט כל הסעיפים  

נתקלנוזה    .בתקציב זה בתוכנית    ,שנה ראשונה שאנחנו  לראות את  יכולים  אתם 

איפה שאפשר היה לקצץ קיצצנו. ובגלל שאנחנו רשות    .סעיף,  רואים את זה סעיף

  300איתנה אנחנו אמורים לשים אחוד אחד במה שנקרא רזרבה שזה עוד מיליון  

ותם  ר אשנשחר  .צדב  התקציב אלא שמורים   שאנחנו בעצם לא יכולים להיות בתוך

.. הוא ,  לאט לאט, לאור זאת ניסינו לגעת בסעיפים שהשירות לתושב הוא יהיה 

ופ לאשפה  שקשור  מה  בכול  נגענו  לא  מינימלי,  באופן  והשירותים  ייפגע  נוי 

הבסיסים האלה, לא נגענו כמעט בנושא החינוך, הלכנו .. אתם יכולים לראות יש  
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 לכם את ספר התקציב.  

 

 

 :ועצה"ל הממזכ - הילה טרייבר

 את ספר התקציב.    ,יש את זה בהמשך 

 

 גזברית המועצה: -אולגה ששקיס

 זה בעצם חיבור של התקציב לתוכן, זה למעשה ספר תקציב.   

 

 

  צילי סלע:

 הילה על איזה קובץ אנחנו מדברים?  

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 זה כתוב.   2020יש לכם את ספר התקציב  

 

  צילי סלע:

 יש את כל התקציב.  2020עבודה בתוך תוכנית 

 

 גזברית המועצה: -אולגה ששקיס

נכון, בגדול יש את כל הקבצים למטה וגם מרכזים וגם הנושא של חלוקה לישובים,   
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 יש פה בעצם.. 

 

  צילי סלע:

 אז באיזה קובץ את מסתכלת?  

 

 גזברית המועצה: -אולגה ששקיס

 אנחנו כרגע התחלנו מהמרכז.   

 

 :ל המועצה"מזכ - הילה טרייבר

 . 2020תקציב  

 

 גזברית המועצה: -אולגה ששקיס

 .2020תקציב   -4ה זה נושא מספר יקייבתוך הת 

 

 

  שוקי ארליך: 

 כן, זה המספר.   

 

 מזכירת המועצה: - הילה טרייבר

 תכנסי לזה ואז תראי את התקציב. 

 

 גזברית המועצה: -אולגה ששקיס

לפי האגפים העיקריים כדי בעצם    מרכז זה בעצם כל התקציב לפי הוצאות והכנסות  

להתרשם מסך כל הפעילות ויש פה שנה מול שנה, יש פה בעצם ביצוע צפוי של  

יש כאן ברמה מרכזת גם את העניין של הקיצוץ כקיצוץ וגם יש את התקציב    2019

מ תקציב  למעשה  שזה  מותנה  תקציב  לו  בגלל  שקראנו  שרזבה  רזרבה,  סעיף  ול 

?? בבסיס התקציב,  נו כרשות איתנה אנחנהגדרת חייבים  אשר לרזרבה שמנו  כ ו 
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 למעשה סעיפים גמישים. 

 

 זה?  דובר:

 

  סלע: צילי

 כן, קוראים לזה מרכז.   

 

 :גזברית המועצה: -אולגה ששקיס

 מרכז זה בעצם תמונה כללית של התקציב.   

 

 

  : ארליך שוקי

 הנה ?? מספר חמש ואתה רואה.   

 

 גזברית המועצה: -אולגה ששקיס

יפים מול רזרבה שמנו מה שנקרא סעיפים גמישים זאת אומרת כאלה ש??  בסע 

אנחנו נראה שבאמת יש לנו צרכים אחרים , כמו קצת הכנסות הוא פחות טוב ממה  

עצם  ף הזה, ביע טרה בגדול של הסשציפינו נוכל למעשה לא לבצע אותם, זאת המ 

אלף    144יליון  מ  131מסתכם ב    ציבשהי גמישות ל??? סך כל התק וזמאפשר לנו אי

שקל, אפשר לעבור ולראות, אני מציעה שנעבור וניראה את תקציב הארנונה איך  

 בנינו בעצם את תחזית ארנונה. 

 

 

 גזברית המועצה: -אולגה ששקיס

את בסיס החיוב כפי שהוא מחולק כרגע  יב הארנונה אפשר בעצם לראות כאן  צתק 

.  2019של -דכני נכון לרגע זה ם את החיוב העלמגורים ועסקים, כאשר אנחנו לוקחי

של   חובה  העלאת  זאת  שבעצם  התעריף  העלאת  את  גורפת.   2.58מוסיפים  אחוז 

לוקחים בחשבון את העסקים שעומדים לצאת לנו. וכנגד לוקחים בחשבון במקרה  
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וכן אנחנו    .שממשיכים להרחיב את כל הנושא של הסקר שעשינו לפני חמש שנים

נבדק, שלנו  השומה  שבסיס  שני  מצפים  לנו  יש  בחשבון  מב  בנוסף  שלקחנו  נים 

באשדר שבעצם אחד התאכלס והשני עומד להתאכלס, וסיומים של נכס ריק, וכך  

 . 2020בעצם לבסיס החיוב של אנחנו מגיעים 

 

  צילי סלע:

 אשדר זה שוכנה?  

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

ון מה שאמרתי  ה ליד הרכבת. דרך אגב, לא נלקח פה בחשבייש לא, זה אזור התע 

. זאת אומרת מה שאישרו לנו כבר לא נכנס  2020של    הלכם קודם על העלאה בארנונ

ציב הזה, כי שעשינו את התקציב זה עוד לא היה קיים. לא היה לנו את האישור  קלת

 אז לא לקחנו את זה בחשבון.

 

 ת המוע"מ:רמבק - רלי רזניקובאו

אחוז גבייה,    96בהנחות עבודה  ציב הזה כאש לקחנו  אנחנו בנינו את התקלמעשה   

שזה עליה של אחוז נוסף ביחס לשנה הנוכחית. גביית יתרות ופיגורים בהיקף של  

אלף שקל נוספים. קולחי השרון נגמר    200שלושה מיליון שקל, והעמקת גביה עוד 

 שולם. 

 

  גזברית המועצה: -אולגה ששקיס

משלמים בשוטף כרגע אין    ה של ארנונה נגמרה הם שילמו, נכון לרגע זה הםיהגבי 

. וכך אנחנו בעצם מגיעים ל בסיס  2019חובות. מבחינתנו הפרשה הזאת הסתיימה ב  

 החיוב.  

 

 

  גזברית המועצה: -אולגה ששקיס

לא וויתרנו להם על שקל לא בריביות ולא בשום דבר, לכן שם    משם קיבלנו הכול  
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גענו לאומדן הכנסות ראות בעצם איך הכולים לאנחנו דווקא בסדר, אז פה אתם י

 ארנונה.  

 

 אבל בפועל גבינו ??. כמה  דובר:

 

 

  גזברית המועצה: -אולגה ששקיס

 זה לא סך כל גביה זה בסיס החיוב.   

 

  :לם פבלו

 משהו לא מסתדר לי.   

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

  זה לא מתאים לעכשיו, זה נכון לסוף השנה. עכשיו אנחנו היום דיברתי עם אורטל  

 .  250על בסיס הכנסות ארנונה הם שבעים מיליון 

 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 לא, הוא רוצה את השבעים שגבינו. אנחנו עושים את התקציב...  

 

  פבלו לם:

 אפשר לעדכן. 

 

  גזברית המועצה: -אולגה ששקיס

סיבה  אני יכולה לעדכן, אבל זה לא עוזר, אתה עדיין לא תראה פה שבעים מיליון מ 
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 נורא פשוטה כי יש לנו שתי הכנסות ?? ... 

 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

ב  בגדול  התקציבעטוב,  רל  ,צם סעיפים  זה  כי  שחשוב שתדעו  נטי  ווהדבר הנוסף 

  מתוך מה שאנחנו   אלף שקל   200עדים  ולוועדים זה שלקחנו מתוך התקציב שמגיע לו

אומרת   זאת  למותנים,  עברו  גם  עם  להם,  שחלק  מעבירים  כמו  זה  יחסי,  באופן 

אלף שקל שהם בתוך    200מההוצאות של המועצה, פה לא עשינו קיצוץ אבל היה  

. כשנדע את המצב לקראת  300אלף שקל לתוך הרזרבה של המיליון    245הרזרבה של  

 סוף שנה נדע לשחרר את זה.  

 

 גזברית המועצה: -אולגה ששקיס

נוכל   ואז בעצם  יורת חכמים  יכולים  אמצע השנה נהיה  לשחרר    לראות מה אנחנו 

 ולפי איזה סדרי עדיפויות. כרגע אנחנו לוקחים ... 

 

  אורלי עמיר: 

 מכולם?  245 

 

  גזברית המועצה: -אולגה ששקיס

 אלף שקל ..  15,20כן, כן. מכולם. אפשר לראות גם ..  

 

  בן הטה:

 ? 245מה  

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

כל    245  הוועדים לנושא של הרזרבה לא לצד של הקיצוץ, לקחנו מכול אחד מסך 
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 ונוכל לשחרר את זה בהמשך.

 

 

  גזברית המועצה: -אולגה ששקיס

נוכל לראות אם    חיים,  אנחנו  ניראה איפה  נראה כשנראה את הדוח החיצוני  וזה 

אנחנו בקצב טוב, במצב טוב אז אפשר לשחרר קודם כל את סעיפי הרזרבה ואחר  

 כך ..

 

  בן הטה:

 מר הזה נשלח אלינו?החו 

 

  שוקי ארליך: 

 כן, כן.  

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

כן  עקרוני  שפחות    ,באופן  כמה  לפגוע  השתדלנו  מסוימים,  בסעיפים  צמצום  יש 

   לאט., נתן לתושב, חלק העברנו לרזרבה ואנחנו נשחרר לאטיבשירות שי 

 

  שוקי ארליך: 

ההנהלה  בדיון  היה  שזה  להגיד  חשוב  גביית  המ  , מאוד  בהיקף  הכול  בסך  גמה 

כרגע אנחנו בפיגור מול הצרכים,   ,לאורך השנים  ,עצה יורדת. כלומרוהארנונה במ

תהיה לנו בעיה בהחלטות שנצטרך לקבל מה עושים, שבעצם קצב הגידול בהכנסות  

 לא עולה ולא עומד במה שאנחנו צריכים. כי אין ... 

 

 

  אלי:תמנה שמ

זה, אולי זה לא קשור לדיון עצמו אבל אני כמעט    הילה אני רוצה לשאול משהו על 

שע סעיף  שעבר  יר ובכל  שבוע  זה  על  הסתמסנו  אנחנו  לי שאלה,  עולה  אני  פה  ם 
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שוועד האגודה החקלאית אין לו מושג מה קורה פה בישיבות, ואז שאלתי אותך אם  

 ם, אמרת לי שלא, כי זה משהו פרטי. הם מקבלים את הפרוטוקולי

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 לא, אנחנו פשוט מפיצים את זה לוועדה המקומי. זה מועלה לאתר. 

 

 

  אלי:תמנה שמ

ז  שניה,  נשלחרגע,  הפרוטוק  .ה  את  שולחת  כן  הוועדים הילה  של  למזכירים  ול 

  המקומיים, הם מקבלים את זה, אני חושבת שיש טעם אני לא יודעת איך לעשות 

צלנו הם לא יושבים וקוראים באתר. על  את זה אבל צריך לדוור לפחות לאגודה א

 דברים שקוראים פה.  

 

  :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

אם נשלח להם במייל, יש לנו פורומים של אגודות ואנחנו מזמינים אותם, יש לנו   

וכן ?? וכן מדברים על זה במועצה, זה פחות רלבנטי    כל פעם פורום עם אגודות ואנחנו

ויקרא ישבו  לא  הם  סעיף  אליהם,  פה שום  אין  כאילו  זה  עכשיו  גם  כי  זה,  את  ו 

 שמדבר לאגודה בעצם. 

 

 המועצה:ראש  - ברכה אלי 

לא ניתן לתמלל את דבריו דוברים    - אפשר .. ואני בא מאגודות, אני חבר אגודה,    

   1:46:51:4ברקע המיקרופון. 

 

  אלי:תמנה שמ

נורה אדומה שדיברתם    לא, אני אגיד לך איפה נדלקה לי נורה אדומה. נדלקה לי 

נו למשל באופן  ש קושי שירדה הארנונה וכו'.. אצלאפילו עכשיו מה שאמרתם שי

מתי ידידי יודע את זה, האגודה דוחה כל .. הרי אמרנו בישיבת הנהלה שצריך  טסיס

לייצר הכנסות, גם המועצה עסוקה בזה ובוודא האגודות צריכות להיות עסוקות בזה.  
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ה וזה מעניין אותם ויש אגודות שמגלגלות מ דפדפות הלאה,  יש אגודות שעוסקות בז 

אני רוצה לקים דיון באגודה לצלצל בפעמונים, אז אני שואלת איך עושים את זה,  

דעת איך עושים את זה ואני גם חייבת ל הגיד בכנות רבה שאני תוך כדי ואני לא י

לי מלח בעלי  אבל אם יאכלו אותי ב   'החודשים שאני פה אני לומדת את השפה וכו

הנ  בעלי  גם  חהנחלות האלה, לא  לייצג  רוצה  ואני מרגישה שאני  לות. לא האלה, 

 אותם. אז איך זה קורה הדבר הזה.  

 

 

 המועצה:ראש  - ברכה אלי 

קבוצת    הקימו  אותנו  הזמינה  בצרה  אגודת  נניח  דיונים  מקימים  אנחנו  כל  קודם 

לרא אגודה  חברי  של  עבודה  קבוצת  יהושוע,  בבית  מבחינה  עבודה  לאן  פנינו  ות 

תעסוקתית, ואז מגיע ירדן, מגיע אני מספרים להם מה המדינה מרשה מה המדינה  

ם למציאות. המציאות היא קשה  ילא מרשה כל מיני.. מגיעים לחלומות ומתרסק 

אין הרבה דברים, אנחנו פוגשים את זה בכוללני, אגב הם הוזמנו לכוללני לכל מיני  

ה המטלה  הלאה.  וכן  אותהוועדות  לוקחת  את  אם  לדעתי  לוקחת    זאת  את  עליך, 

 מטלה גדולה מדי. 

 

  ראש המועצה: -אלי ברכה תמנה שמ

 אני יודעת.. 

 

 המועצה:ראש  - ברכה אלי 

לשבת מול אגודה ולעזור להם    וט שום חבר מליאה פה לא יכול כמעטולא בגללך, פש 

 במציאת פתרונות תעסוקתיים.  

 

 ראש המועצה: -אלי ברכה תמנה שמ

התפק  בעלי  את  ולהזמין   .. להקים  מצוין,  זה  עכשיו  לי  שאמרת  מה  דים  ילא, 



 29/12/19   15 חוף השרון מליאה מס' ישיבה 
 

   74 מתוך   64מוד ע 

 הרלבנטיים. 

 

הורים   בן הטה: זה  שיורדות  ההכנסות  רוב  הבאה  שבשנה  לראות  אפשר  נושא,  באותו 

ר שהקיבוצים כל הזמן מפתחים את  במושבים, בקיבוצים זה כל הזמן עולה, זה אומ

אומרת יכול להיות שהמועצה או לבנות  ה שלהם ובעצם מה שתמנה יורי התעשי אז

צוות שתורם בעיקר נותן גם למושבים, כי הם לא  מצליחים לקחת את זה קדימה,  

שנה הבאה יעלו ל.. אני לא מדבר על  אתה רואה שקיבוצים קטנים ממש מגיעים  

ישובים כמו תל  יצחק הם בכלל מכניסים...דרך אגב זה מתקשר למשהו אחר שכול  

הארנונה ובאחת הפגישות הקודמות אמרנו צריך לראות    לות את הזמן רוצים להע 

 שלא מגזימים עם זה.  

 

  דובר:

 עדיין יש מאה אחוז הפרש לטובת נתניה.  

 

  בן הטה:

אחוז, וזה ילך וירד, ובסוף אתה משווק תפוחים    60אבל יקום על    ,יכול להיות הפרש 

אחוזים מעל כולם לא  לתפוחים.. ובסוף תראה את ההכנסות יקום בפער של עשרות  

בטוח שצריך לשים מקלות בגלגלים בשביל זה. יש לך פה ישובים שהארנונה שלהם  

 העסקית היא קטנה מאוד. 

 

  דובר:

אין למועצה יכולת כל כך גדולה להשפיע על האגודה כמו שתמנה הייתה רוצה, כי   



 29/12/19   15 חוף השרון מליאה מס' ישיבה 
 

   74 מתוך   65מוד ע 

 זה בכלל ברמה כוללנית והמנהל...

 

  בן הטה:

 כי הרבה בוא נחלוב אותו עד הסוף.אז אתה אומר מי שתורם ה 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

לא, הוא אומר שבמושבים ?? לא מאפשרים לעשות את מה שמאפשרים לעשות   

 בקיבוץ. מנסים לעשות אזורי תעסוקה בישובים זה לא עובד אותו הדבר. 

 

 אלי:תמנה שמ

היות באגודה, עד    יש דור צעיר הבנים הממשיכים שעל פי התקנון הם לא יכולים ל 

 שהם לא ילכו לעולמם.. אני רוצה...  

 

 

 אלי:תמנה שמ

 אם רק אודים בסיפור הזה אז אני אלך לאלי ולהילה ואני אדב איתם, אבל..  

 

 המועצה:ראש  - ברכה אלי 

יש לי בשורה מאוד מבאסת במיוחד לגבי אודים, קודם המדינה לא רוצה לתת אבל   

שהצליחו להשיג בקיבוצים אי אפשר להשיג אותם  נניח שהתגברנו על זה. דברים  

גם הקיבוצים לא היו מצליחים להשיג אותם היום, זה הולך ונהיה יותר ויורת קשה,  

שהקיבוצ הייתה  המוצא  ת  ,יםנקודת  עם  יצאו  הקיבוצים  את  כניות  שהקימו 

סטטוטוריות הרבה יותר טובות, הרבה יותר בעלות ערך עסקי מאשר המושבים,  

פיקו להיכנס ברגע האחרון עוד השיגו, האחרים כבר לא. אודים היה  מושבים שהס

מסוימים   בישובים  תעסוקה  על  לדבר  בא  שאתה  עכשיו  נתפסה.  הזדמנות  לה 

זור התעסוקה, לא לישוב אלא  אאומרים לך תראה לי למי אתה הולך להצמיד את  
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 , אודים למה החדשות הלא טובות באודים?יצמדלאיזה עיר אתה הולך לה

 

 : ארליך קישו

 נתניה.  

 

 המועצה:ראש  - ברכה אלי 

עט  אאודים  לה  אין  כנראה  היא  בכבישים  לאיקאה  ופה  דופן  צמוד  תעסוקה  זור 

ולמעשה היא לא יכולה ימינה או שמאלה, אחד זה קרוב מדי לים, לא יקרה פעם  

היה פיגוע שם על מלון, זאת אומרת היא לא יכולה, בצרה לעומת זה יש לה סיכוי 

ל את  קלוש  צריך  שם  רעננה  של  התעסוקה  לאזור  להצמיד  יכולה  בצרה  כי  מה 

אזור   תקבל  כנראה  היא  אז  אדמות  נותנת  עכשיו  רשפון  רעננה.  של  ההסכמה 
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 תעסוקה צמוד דופן לזה. 

 

  : עמיר אורלי

 נו שיש שטח עצום?ולמה אצל 

 

 המועצה:ראש  - ברכה אלי 

 אין למי להצמיד אותם.  

 

 אלי:תמנה שמ

 אפשרות לשיתופי פעולה בין ישובים בתוך המעוצה.  אבל יש  ,כן 

 

 ועצה:ראש המ - ברכה אלי 

 איך?  

 

 אלי:תמנה שמ

  ו את זה...סתם לדוגמא יקום הציעו משהו לאודים, והם הפיל 

 

 אני לא יודע שהפילו את זה. רון: 

 

 המועצה:ראש  - ברכה אלי 

 אתה לא יודע מה הצעתם?  

 

 

 אלי:שמ תמנה

מה שאני אומר הוא שיש .. אני מרגישה    זה, אבל בכול מקרהתכף הוא יגיד מה   

ו אז אני אשב איתך מצד אחד ההכנסות של  נו, אם זה רק אצלנשאנטי באנטי אצל

נו בישוב, יש בעיות תקציביות  לרמה .. הבעיה שיש במועצה יש אצלהישוב יורדות  

ה פה  מאוד מאוד גדולות, ויושבם שם אנשים שלא מחוברים כהוא זה למה שקור
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ואני רוצה לחשוב באיזה דרך אפשר לכוון את זקני העדה שהם בעלי הנחלות לזה  

 שהם חייבים לחשוב על הכנסות מעבר למה שאלי אמר. 

 

יקום הציעו לאודים לנטוע מאה דונם אבוקדו על שטח שלא מנוצל באודים. זה כל   רון: 

 הסיפור. 

 

 

 ארליך:  שוקי

ודעת מה שהולכים היום לעשות כדי לפתור  את י,  דיברתם עכשיו על ?? מגליל ים 

 בעיות כאלה.  

 

 

 ס. ראש המועצה: -מאיר דר

שנה באנט לכפר נטר ובנו לאודים, אמרנו לכפר    15לגבי השאלה של תמנה לפני   

נטר באו תבנו את .. מה שבנו שם שאחר כך לקחו, ואמרנו לאודים אמרנו דרומית  

יזמים רוצים לבנות בי ת מלון, על השטחים של אודים, שזה  מווינגייט, באו שני 

והיזמים היו מוכנים לשים הרבה    . וינגיט הסכימו  ,ינגייט בית מלוןויתן תשובה לוי

כסף, אני באתי עם קודמו בתפקיד בזרנו נכנסנו לשתי אספות באודים, אחרי שתי  

אספות זרקו אותנו, אמרתי טוב ששמה יבנו זה על שטח של איקס אם הוא מונע... 

 מר. העסק נג

 

  צילי סלע:

זה בדיוק הנקודה, בישיבה הקודמת בישיבת ההנהלה, יש מצד אחד אדמות שהם   

  ט שמחלי  יט עליהם הם לא המועצה מי  ללא של המועצה הם של הישובים. מי שמח 

ו השאלה ואני חושבת שמה שתמנה באה  ישיהם זה הוועדים, בעלי האגודה, עכ על

עושים שיח, איך מעלים את הדיון הזה  ואומרת איך אנחנו מעוררים או תם, איך  

ו יש דיון כזה פה, איך  ישפה מאוד מאוד ער, ועבר שבוע ועכ  שהיה בשבוע שעבר
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 מביאים אותו ומעוררים את הדור הבא.  

 

 

 ראש המועצה: –ברכה  אלי 

 חברה' אנחנו נקבע עשרה דיונים בעניין,   

 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

א עובד בבצרה יש ?? כפר נטר יש ?? הבעיה זה לא צריך  יכול להיות שבאודים זה ל 

 לעורר אותם האגודות כן מנסות למצוא פתרון ...

 

 

  צילי סלע:

 בסדר גמור אז זאת התשובה.  

 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

תש    רהנה  לא  שהם  לא  זה  רון,  שאומר  מה  לשורה  מעי  מגיעים  הם  בסוף  וצים 

 שנים זה לא מעכשיו. התחתונה ואומרים לאף והם כבר

 

 ראש המועצה: –ברכה  אלי 

נציג געש, מאיר האם היית יכול  תמנה יש לך את רון נציג יקום, יש לך את ברק    

 ת את היורו פארק האם היית יכול לעשות את חוצות שפיים היום? ושלע

 

אנחנו     רון: לפנות.  נצטרך  אפילו  אנחנו  מהנכסים  שחלק  סיכון  תחת  אנחנו  נהפוכו 



 29/12/19   15 חוף השרון מליאה מס' ישיבה 
 

   74 מתוך   70מוד ע 

 ה מאוד..י מדים היום בסיטואצ עו

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

כבר   האגודות  עם  מתנהל  הזה  הדיון  אבל  עכשיו  מתחילים  אנחנו  היא,  הנקודה 

וותיקים  הרבה שנים וכמו שאת אומרת הם גם לא מתחלפים כי זה כולם אנשים  

 והם לימודי .. 

 

 :צהראש המוע - ברכה אלי 

סו בבצרה פספסו לפני עשרים שנה פספסו, זה אני מסכים איתך שבאודים פספ  

 שהתעוררו עשרים שנה אחרי זה..

 

  צילי סלע:

 הפה זה שבמקום שיש כאן הרבה מקומות שזה כן קורה.   ובשיהח 

 

 צה:ראש המוע - ברכה אלי 

 אנחנו מנסים לשכנע את המדינה שיתנו לנו הכרה של אזורי תעסוקה. 

 

 מבקרת המועצה: - ברזניקו אורלי

אולי צריך להשקיע בזה לקחת לוביסטים, כמו שקורה במדינה, אך מקדמים  אז   

 דברים במדינה.  

 

 המועצה:ראש  - ברכה אלי 

 תכם, חברה בוא נגמור את התקציב. בוא אני אעדכן א 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

שניה בוא נסיים, יש לני שני נושאים, בתקציב יש משהו שצריך לדון בו או שאשפר    



 29/12/19   15 חוף השרון מליאה מס' ישיבה 
 

   74 מתוך   71מוד ע 

 שר אותו? יש מתנגדים, נמנעים? או קיי מאושר פה אחד. לא

 

 מאושר פה אחד.   2:00:36

 

 : "ל המועצהמזכ -הילה טרייבר ה 

 רים, "הדבר הנוסף שיש לנו זה סגירה של ?? תב  

 

 גזברית המועצה:  -  אולגה ששקיס

 ..העברה של  רים עצמם, שזה"ויש גם התב  

 

 ::"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

תב"תב  סגירת     בעצם  זה  שאנחנו  "רים  שימוש  בהם  שאין  בייתר  שהייתה  רים 

 מחזירים לקרנות. 

 

 : גזברית המועצה -  ששקיס אולגה

דשים צריך  וח  12למעלה מ    ר שאין בו פעילות"לפי הגדרות של משרד הפנים תב  

לסגור, אלה הרבה יותר וותיקים מהם, או שהסתיימה בהם הפעילות, היה בהם  

 נגמר, זה ?? שחייבים לבצע אותו. חשבון סופי וזה

 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

נ    אנחנו  כסף  כשיהיה  לפיתוח,  כסף  לנו  אין  כי  פיתוח  תכנית  הבנו  לא  בתקציב 
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 ביא. כרגעי אין.  

 

 גזברית המועצה:  -  אולגה ששקיס

 כרגע תוכנית פיתוח, זה אפס. אין.  

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 .רים"רת התביסג  

 

 אולגה ששקיס גזברית המועצה:

תב   שזה  אחד  קובץ  עוד  של  "יש  מקרנות  העברות  על  רק  מדברים  כשאנחנו  רים 

לתב פיתוח, "הישובים  עבודות  לעשות  יוכלו  שהוועדים  כדי  הישובים.  של    רים 

אנחנו צריכים להעביר מתוך הקרן, מה שנצבר שם לתוך תב"ר של הוועד המקומי,  

 כסף שלהם. אבל כדי שיוכלו לפעיל צריך לעשות את העברה. גם כן זה עניין טכני זה  

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 יש התנגדות? אפשר?   

 

 מאושר פה אחד 

 

 :"ל המועצהמזכ - הילה טרייבר

 אלי אתה רוצה לעדכן?   

 

 :עצה ראש מו - ברכה אלי 

יות  של תוכנכפר נטר נמצאת תחת היום    -אחד  ,תכם בשני דבריםכן א בואו אני אעד  

תניה. הולכים לבנות בין המסילה לבין ההרחבה כל כפר נטר, כמה אלפי מטרים  נ

כל מחוז מרכז זה חמישה מיליון, נתניה   ,רוצה שמונה מיליון נתניה אלף מטר,   900

נורדי   רוצה עד  מיליון  בין  שמונה  חייץ  לייצר  שלנו  ה??  אנחנו  הדברים  אחד  אה, 

הי  המטרה  מסביבנו,  הערים  לבין  הבינוי  הישובים,  את  ולהרחיק  חייץ  לייצר  א 
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סיונות לספח את  יהגבוה ולהרחיק את הבתים מכפר נטר. כי הדבר הבא זה יהיה נ

כפר נטר. אז על זה ראיתם הודעה, סגרנו היום עם נועם לבנה כמו שעשינו עם כביש  

ד הרציני,  ק מהמקרים שבהם המועצה מוציאה לממכמו שאנחנו עושים עם חל  2

ן שכל אחד לוקח עו"ד שייצג אותו, מוציאים כסף כדי לסגור כדי  לא על עורכי הדי

 ות דעת, כי זה מופיע בעיקר ההתנגדות של המועצה. ולקבל ח

 

 רומם: שרון

אזורי     לשבעה  כוללנית  תוכנית  זה  נתניה,  לכול  מטר  מיליון  תשעה  זה  אגב  דרך 

הזה זה  אלף מטר    900-תעשיה, לטעמי זה משפיע גם על בית יהושוע ואודים. ה

 מכוניות שיבואו דרך בית יהושוע או דרך הכניסה לאודים.  3000

 

 :עצה ראש מו - ברכה אלי 

של אותה שיחה שניהלנו קודם,    רתכם באותו הקשהדבר השני שאני רוצה לעדכן א  

ארז  ביש קיי,  או  האכיפה,  על  שאחראי  כהן  אבי  עם   ?? ארז  אצל  שעבר  נו שבוע 

??? אמרו לנו    116לדבר איתו על אותו תיקון  קמיניץ זה המשנה ליועץ המשפטי,  

  ?? אנחנו  נשתדל  את  אנחנו  סוגרים  והאנשים  מאוד  הצליחו  שההליכים  למרות 

הבני באים  יעבירות  אנחנו  כאשר  אומרים  שהם  הוא  הבא  הנושא  הלאה,  וכן  ה 

  ות א"מא, זה לא משנה שמרבית הת"לעשות אכיפה אנחנו מסתכלים רק על ?? תמ

אני    .א מדבר על חוף השרון, אנחנו יושבים שם ברמה ארציתאני ל  ,הם וותיקות

ע היא תבע  "אז הם אומרים אם התב  אחד מחמישה ראשי מועצות שיושבים מולם

אמרנו לא את זה   אחר שהוא עושה אנחנו לא,  עתיקה מה שמותר לו לעשות כל דבר 

לנו לעשות, ב לו בנושא של בוא תאפשר  ואי גמרנו. עכשיו אנחנו צריכים להודיע 

זורי תעסוקה  ות, כמו אולי אשבעבר אי אפשר היה לעתאפשרי לנו לעשות דברים ש

כפריות מה אפשר   כמו שחקלאות זה לא מעדר ומגרפה זה קצת יותר מזה, זה קצת

לעשות ומתחיל להתנהל הדיאלוג הזה, כרגע אין כל כך עם מי לנהל, אני יושב בתוך  

שכנע את המדינה, תבינו שכשלנו  הצוות הזה והולך לעשות את הדברים האלה ול 

בנת  רוצים תעסוקה תעבדו  כי אם אתם  לא  ברעננה,  בחוף השרון אומרים  ניה או 

בג אחרים  נותנים  במקומות  ולא  לכם  לעזור  רוצים  אנחנו  להם  ובנגב אומרים  ליל 
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ב  זרים  לעובדים  לתאילנדים  מגורים  מגורים,  רוצה  אתה  כלום.  נפל  להם  ערבה 

תסגרו את כל המבנים, יש להם   , שם עליהם סגירותלעליהם מנהל מקרקעי ישרא

שם חקלאות ומגורים לעובדים זרים, סגרו להם את זה עם קנסות. בקיצור הבעיה  

של   המיקום  של  הבעיה  השרון,  חוף  של  בעיה  לא  היא  לאומית,  בעיה  היא 

מנסים להגיע לזה אבל התהליך    ההתיישבות העובדת מול המדינה ומה רוצים לתת,

וגם שם   כאשר מודיעים לך בניגוד לערים שאומרים להם אנחנו ניתן לכם  הוא ארוך

למועצות   זה  לנו  לכם  ניתן  לא  לנו הם אומרים אנחנו  מוציאים להם את הנשמה, 

גם מוציאים את הנשמה. זהו. עכשיו .. אני לא רוצה    אזוריות, ואיפה שאומרים ניתן

ולדון, מצבה של אודים  ..  דוןול  ..מדכא אפשר לשבת ולדבר על וועדות ולדון  ע שמילה

 הכי רע לא בגלל האנשים בגלל המיקום שלה.  

 

 הקלטה  סוף

 

 

 


