מועצה אזורית חוף השרון
ישיבת מליאת המועצה
ישיבת מועצה מס' 61
שהתקיימה ביום ראשון 25.3.2018
נוכחים:
מר אלי ברכה

-

ראש המועצה

מר מאיר דור

-

סגן ראש המועצה

מר יוסף גבעון

-

חבר מליאה אודים

מר יוסי תאט

-

חבר מליאה בית יהושע

מר ברק בן אריה

-

חבר מליאה געש

מר אנדי וולף

-

חבר מליאה חרוצים

גב' מרים דרוק

-

חברת מליאה יקום

מר פבלו לם

-

חבר מליאה תל יצחק

מר יואל פירסט

-

חבר מליאה בצרה

מר דני מנהיים

-

חבר מליאה ארסוף קדם

מר יוסי הס

-

חבר מליאה בני ציון

מר רמי דור

-

חבר מליאה רישפון

מוזמנים:
עו"ד ישראל נשבן

-

יועץ משפטי

גב' הילה טרייבר

-

מזכירת המועצה

אדר' ירדן ערמון

-

אדריכל המועצה

סדר יום:
סעיף  – 1אישור פרוטוקול מליאה מספר 60
סעיף  – 2תקציבי ועדים 2018
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סעיף  – 4הארכת שירות יועצים בחודשיים עד סוף מאי עד למעבר לעבודה לפי הנוהל החדש של
משרד הפנים
סעיף  – 5אישור הסכם גליל ים
סעיף  – 6מתן הנחה בארנונה לחיילי מילואים פעילים
סעיף  – 7מינוי רכזת נגישות – רעות חזן
סעיף  – 8חלופת בית עלמין – סופי
סעיף  - 9עדכונים

פרוטוקול
הילה טרייבר:
אישור פרוטוקול מליאה  .60אנחנו רוצים לתקן שם בסעיף  16יש גם תיקון וגם
חסרה הצבעה .אז תיכף אני אקריא את הסעיף ,הסעיף זה ראש המועצה הסביר
כי הישוב חרוצים אמור לשפץ מזכירות במקום המזכירות שנמצאת על החלקה
שאמורה להימכר .כתוב לצורך כך את המילה ,את הלצורך כך אנחנו מורידים.
המועצה תעביר לחרוצים מקופת ההשבחה סכום שיחושב כדלהלן 30 :אחוז
מכספי התמורה ממכירת החלקה .סעיף  14למעלה .לא יותר ממיליון ש"ח
ושישמש בין היתר לשיפוץ המזכירות כאמור מעלה.
אלי ברכה:

הילה טרייבר:

יוסי הס:
יואל פירסט:

אלי ברכה:

ד.נ.

החשש שהיה שבניסוח הקודם שחרוצים זה כאילו כל הכסף שמקבלים הולך רק
למזכירות והם ,אם יישאר עודף לא יכולים לעשות איתו כלום .אי אפשר דבר
אחר .אז כדי להסיר ספק אנחנו אומרים ,אנחנו מוודאים שהכסף הולך לשיפוץ
המזכירות ומה שיישאר יישאר ,הם יעשו איתו מה שצריך לעשות בישוב.

וחסרה גם הצבעה ועוד הצבעה הייתה ,יש בתמלול .ההצבעה הייתה פה אחד .אז
זה ,חוץ מזה יש למישהו עוד הערות על הפרוטוקול?
ארוך.
הילה ,בחרתם כבר מתכנן לבית השני יש כבר משהו?

אני אפיץ לכם את זה ,זה לא ,בתוך המועצה להודיע לכולם ,כשאני אודיע,
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הילה טרייבר:
יואל פירסט:
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יש הערות נוספות? או קיי .אז אפשר לאשר פה אחד כפוף לתיקון ש,
אני נמנע.

הילה טרייבר:
או קיי ,אתה נמנע?
יואל פירסט:
הילה טרייבר:

יואל פירסט:

לא הייתי.
או קיי .נכון אדי ,גם אתה לא היית .טוב ,אז אפשר להתקדם .או קיי ,אני אדחה
את התקציב ועדים כי אולי אולגה תגיע היא בדיון בבית משפט אם היא לא
תגיע נעלה את זה עוד מעט .שינוי נוהל רכש ,פטור מהצעות מחיר לרכישות חד
פעמיות עד  7,000ש"ח .כמו ש ,עשינו את זה כבר לוועדים המקומיים .העלינו
את הפטור משלוש הצעות מחיר ל 7,000-שקל .אנחנו מבקשים לעשות את זה גם
במועצה .ה 2,000-שקל מלווה אותנו בערך משנת  ,2011הדברים ,אי אפשר .זה
מסרבל את עבודת המועצה בצורה נוראית .על כל כיסא צריך לעשות  3הצעות
מחיר .אנחנו מבקשים את הפטור לעד  7,000שקל .זה כמובן עובר הליך הזמנה
רגיל שמאושר על ידי כל הגורמים אבל הפנייה לשלושה ספקים פטורה עד 7,000
שקל .מישהו ,יש מתנגד לרעיון? או קיי ,תודה .או קיי ,הארכת שירות יועצים
בחודשיים,
איפה את? איפה את רק,

הילה טרייבר:
בסעיף  .4הארכת שירות יועצים בחודשיים עד סוף מאי .כמו שעדכנון אתכם
היה שנוהל חדש של משרד שגם את היועצים שפטורים ממכרז יש היום כבר לא
פטורים מהליך ,מאיזה נוהל .פרסמנו קול קורא ליועצים ,קיבלנו מעל  ,100בכל
מיני תחומים ,מעל  100פניות מכל מיני יועצים ,מאדריכלים עד יועצים
ארגוניים ודוברים וכמעט כל מה ש,
מרים דרוק:
הילה טרייבר:

ד.נ.

דובר זה יועץ? זה לא,
זה לא דובר ,זה נקרא יועץ תקשורת .אין דובר .כל מה שקשור ליעוץ בעצם נכלל
בנוהל היועצים .פרסמנו אותו ,אנחנו צריכים עוד לעבור על זה .אנחנו לא נספיק
לעשות את זה כי השלושה חודשים מסתיימים במרץ .קיבלנו את זה מינואר עד
מרץ ואנחנו מבקשים עוד חודשיים לעבוד לפי אותו נוהל ,זה בעצם נוהל של
משרד הפנים .אנחנו ככה ,אבל לפחות שתהיו שקופים לזה שאנחנו לא
מתארגנים כרגע עדיין על ההליך הזה.
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מרים דרוק:
הילה טרייבר:
פבלו לם:
הילה טרייבר:

ד.נ20.3.2018 .

אבל איפה מפורסם הביקוש ליועצים שיגישו מועמדות?
רגע.
אם אפשר לקבל רשימת היועצים לצורך ידיעה רק.
אז או קיי .זה פורסם בעיתון ופורסם באתר המועצה .כל היועצים בארץ ,פחות
או יותר ,ענו על זה בכל העיריות .הם יודעים על זה כולם .זה הגיע לזה שאנשים
פגשו אותי ואמרו לי איפה הנוהל היועצים שלכם ,עוד לא פרסמתם כי בעצם זה
היה הליך שעשו אותו בכל הרשויות בארץ .זה היו ,זה בעצם יש שתי
אלטרנטיבות .או לעשות קול קורא או להיכנס לתהליכים של מכרזי מסגרת .יש
דברים ,נגיד ,שלא עושים ,נגיד יועץ  GISלא נכלל ,לא כתבנו בנוהל יועצים .אם
נצטרך יועץ כזה נצא למכרז.

מרים דרוק:
מה זה ?GIS
הילה טרייבר:
 GISזה המיפוי ,מיפוי פוטו גורמטי כזה
פבלו לם:
הילה טרייבר:

פבלום לם:
הילה טרייבר:

מרים דרוק:
ד.נ.

יש באתר?
יש באתר את כל היועצים את כל היועצים ,כל היועצים שבעצם יועצי תחבורה,
אדריכלים .פעם זה היה כאילו אדריכל היה ,היית יכול ,לא היית חייב ללכת
להליך בגלל שזה מיומנות מיוחדת ,כאילו .נכנס בנוהל יועצים .אז בעצם את זה
פרסמנו ,קיבלנו המון הצעות .אנחנו עכשיו צריכים למיין אותם ,צריך להגיד
שמי שנרשם עכשיו לכל הצעה אנחנו נוכל לפנות אליו לבעצם לעשות מין
התמחרות ,אבל אנחנו נוכל לפנות רק למי שרשום במאגר הזה .זה המשמעות של
זה .אנחנו מבקשים אורכה לעוד חודשיים.
להשלמת התהליך?
כן .הוא כבר פורסם וכבר הגישו וכבכר לדעתי אפילו סיימו את התהליך אבל זה
לעצור את המועצה לארבעה ימים ,לשבת מסמך מסמך ואני לא יכולה ,פשוט
לעבור עליהם .אין מישהו אחר שיכול לעשות את זה.

ופבלו ביקש את הרשימה ,אפשר לקבל?
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הילה טרייבר:

ד.נ20.3.2018 .

א' היא נמצאת באתר ו-ב' ,אני אשלח לכם .טוב ,אישור הסכם ,טוב אישור
הסכם גליל ים

עו"ד ישראל נשבן:
טוב ,קיבלנו החלטה במפגש  ...על המתווה ,לכן הגענו לנוסח מוסכם ,
הילה טרייבר:
בן הטה:
אלי ברכה:

לאור זה שזה נוסח מוסכם בן יכול לשבת או כדאי שייצא?
יכול לשבת ,הוא לא ראה את הנוסח.
תשב ותסתכל על הקיר.

עו"ד ישראל נשבן:
יש נוסח מוסכם ובעצם מבטל את ההסכמה הקודמת שהייתה לפני,
יוסי הס:

בקול רם בבקשה.

עו"ד ישראל נשבן:
יש נוסח חדש שמבטל את ההסכמה הקודמת שהיתה לפני כ –  20שנה בכפוף
לכך שמדובר במקום ששם מדובר על מיליון דולר פה הגענו להסכמה לתשלום
של  2,550,000-שקל כאשר השנה עד יוני ישולם  50אלף ו 625,000-שקל
בשנים הבאות 4 .שנים הקרובות .זה בעצם תוכן ההסכם.
רמי דור:

רגע ,זה ,הכסף הזה כביכול דמי השבחה שאמורים היינו,

עו"ד ישראל נשבן:
אנחנו קראנו לזה כאילו הפסד היטלי השבחה והיטלי פיתוח שהמועצה הייתה
זכאית להם .אגיד לכם במאמר מוסגר ,המועצה לא הייתה זכאית להם.
הילה טרייבר:

רגע ,ישראל .יש משהו במתווה ,בהסכם ,שהם צריכים לשים לב אליו?

עו"ד ישראל נשבן:
לא .אני חושב שהסכם.
יואל פירסט:

אמרנו ,זה להרים כסף מהרצפה.

עו"ד ישראל נשבן:
ד.נ.
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אפשר להסתכל על זה ככה ,אפשר להסתכל,
יואל פירסט:

כן ,כל אחד.

עו"ד ישראל נשבן:
אפשר להסתכל על זה שהיה הסכם,
יואל פירסט:
יוסי תאט:

אני מסתכל על זה כמחלוקת על שער הדולר .או קיי.
ישראל,

עו"ד ישראל נשבן:
כן.
יוסי תאט:

אלי ברכה:

הילה טרייבר:

אני מבין שאנחנו ,לפי ההסדר ,מקבלים את התשלומים בינינו ללא תלות מתי
הם מקבלים את האת ההיטלי השבחה כי זה יכול להימשך הרבה שנים.
ניתקנו את זה ניתקנו את זה ,גם ככה זה נמשך יותר מידי שנים וזה צריך
להיגמר.
אני מזכירה לכם שעל סמך חתימה עלה הסכם גם אישרנו לקחת הלוואה ,הכסף
יגיע אלינו קודם ואנחנו נחזיר את זה,

יואל פירסט:
בשביל זה גם בשנה הראשונה הם משלמים רק  50אלף ולא את הסכום הגדול.
דני מנהיים:

אלי ברכה:

הילה טרייבר:

יואל פירסט:

שלא יהיה מצב שהם עוד יבקשו את זה אחר כך כפיתוח או לבנות להם משהו כי
אמרת שזה כמו היטל פיתוח.
לא ,לא .די ,עכשיו יש מצב חוב כספי ,כל ההיסטוריה כבר לא רלוונטית .יש חוב
כספי שהם צריכים לשלם אותו ובזה זה נגמר .אין עוד תנאים ואין עוד כלום.
יש ,מישהו ,מי בעד?

אבל הצבענו כבר.

הילה טרייבר:
ד.נ.
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לא ,כי צריך לאשר את ההסכם הספציפי הזה .הסכם בלי אישור מליאה לא
שווה .מי שלא מצביע? מרים? יפה .פה אחד .טוב ,מתן הנחה בארנונה לחיילי
מילואים פעילים .מה שקרה זה שבחוק ההסדרים נכנסה תקנה שאומרת
שהרשות יכולה לאמץ לתת  5אחוז הנחה ארנונה לחיילים שפעילים באופן סדיר
בשירות מילואים.
יוסף גבעון:

כמה אחוז? כמה אחוז?

הילה טרייבר:
 5אחוז .ויש,
יואל פירסט:

אבל זה היה פעם שעברה.

הילה טרייבר:
לא .יש ,שנה שעברה קיבלנו על המדרגות של ה 5,000-זה זה גם היה תקנה
חדשה .עכשיו יש הנחה לחיילי מילואים .זה כפוף להצגת כרטיס שיש ,שמקבל
חייל מילואים פעיל ברק עדכן אותנו שזה מעל עד  10ימי מילואים שמקבל את
הזה .התקנה עוד אין לה ,היא פורסמה כתקנה ועוד אין לה הנחיות להפעלה,
זאת אומרת לא ברור עוד ממתי ואיך אבל כבר פורסמה התקנה והרשות אמורה
להחליט אם היא מאמצת אותה או לא.
פבלו לם:
הילה טרייבר:
פבלו לם:
יואל פירסט:
הילה טרייבר:

שאלה .א' ,האם ידוע כמה חיילים כאלה יש בישובים?
לא ,לא ידוע .אבל,
זאת הנחייה מלמעלה?
זו לא הנחייה.
לא ,בחוק ההסדרים זה רשום .עכשיו הרשות יכולה להחליט שהיא לא מאמצת.

פבלו לם:
לא ,השאלה היא האם  5אחוז זה יהיה קצת טטל'ה כזה.

הילה טרייבר:
 5אחוז זה מה שהם אישרו .אני אקריא רגע איך זה כתוב .מועצה רשאית ,זה לא
חובה ,רשאית לקבוע הנחה בשיעור של עד  5אחוז מסכום הארנונה הכללית
ד.נ.
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שהוטלה באותה שנת הכספים על מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל ,לעניין
זה חייל מילואים פעיל ,חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים
התשס"ח  2008המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא
הגנה לישראל או באישור תקף שנתן לו צבא הגנה לישראל על כך שהוא משרת
מילואים פעיל.
יוסי תאט:

ברק מה המספר המינימלי ש,

ברק בן אריה:
אני יודע  10ימים בשנה זה המינימום לקבל.
הילה טרייבר:
מעל  10ימים אתה מקבל כרטיס .אנחנו ,זה יהיה כפוף כמובן להצגת זה ,פבלו,
למרות שאנחנו לא יודעים כמה חיילי מילואים יש.
פבלו לם:
אלי ברכה:

אני בעד להגדיל.
לא ,הוא רצה לתת יותר אבל אי אפשר.

הילה טרייבר:
לא ,זה  5אחוז .זה נראה לי,
אלי ברכה:
הילה טרייבר:
יוסי תאט:
הילה טרייבר:
יוסי תאט:

הילה טרייבר:

פבלו ,במליאה זה לא,
בלתי אפשרי .אבל זה,
אני יכול להגיד לכם ,אני חושב שהתקנה הזאתי לא הגונה .מאוד .אבל אני,
למה אתה חושב?
כי ככה ,כי מבחינת הנטל שנופל על אנשי המילואים ,זה צריך להתפזר אחרת ,זה
צריך להיות אחרת .יש כאלה שצריכים לקבל הרבה יותר ,ויש כאלה שלא
צריכים לקבל כלום.

יכול להיות .מה שנקרא כל אחד תורם כמה שהוא יכול.

יוסי תאט:
ד.נ.
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אבל אני אתמוך בזה האנשים שעושים את המילואים מגיע להם.
ברק בן אריה:
הילה טרייבר:
מרים דרוק:

הילה טרייבר:
מרים דרוק:

יוסי תאט:
מרים דרוק:
הילה טרייבר:

מרים דרוק:
הילה טרייבר:

יוסי תאט:
הילה טרייבר:

מרים דרוק:

נכון.
יש מישהו שמתנגד לאימוץ של זה?
אני לא מצליחה להבין את ההיגיון של זה.

למה? זה חלק מ -לעודד אנשים ,יש את כל הנושא הזה ש,
וזה מקובל במועצה מקומית להיכנס לעניין של מי בשירות פעיל ומי לא בשביל
ארנונה?
למה לא? המדינה נכנסה לזה.
וזה כל מועצה ,כל מועצה מחליטה,
אם לאמץ את התקנה או לא .את יכולה להחליט שאת לא מאמצת את התקנה
ואז את לא ,ואז הם לא יהיו זכאים להנחה.
וזה בעצם חל כל התקופה עד שהוא פורש?
כל שנה ,אנחנו בגלל זה ,אמרתי לכם .פורסמה התקנה ,לא הנהלים אבל סביר
להניח שהם יבקשו כל שנה להציג את התעודה הזאתי .גם מניצולי שואה
מבקשים כל שנה.
הילה באופן אוטומטי זה מופיע ברגע שבן אדם  ...זה לא מופיע לו.
לצורך העניין זה כפוף לכרטיס הזה.

זה ,כשמקבלים החלטה היום זה לתמיד או שזה,

הילה טרייבר:
ד.נ.
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תמיד את יכולה להחליט אחרת אבל שוב ,זה יש בזה ,גם אם זה פגיעה של חצי
מיליון שקל בארנונה ,שהיא גדולה ,נגיד לצורך העניין ,זה את יודעת ,זה נותנים
את זה באגרת רישיון רכב ובעוד הרבה דברים .זה חלק ממה שהמדינה רוצה
לעודד חיילי מילואים.
יוסי הס:
אלי ברכה:
יוסי הס:
מרים דרוק:

הילה טרייבר:
אלי ברכה:
מרים דרוק:
אלי ברכה:
מרים דרוק:
הילה טרייבר:

מרים דרוק:

הילה טרייבר:
מרים דרוק:
ד.נ.

זה לא לעודד זה לתת עידוד זה פשוט צו'פר נוסף.
היא נתנה השאלה אם אנחנו רוצים להיות המועצה שלא נותנת.
זה לא עידוד זה פיצוי.
צריך לדעת מה המשמעות הכספית אלי .לדעתי קשה קצת להחליט על דברים
לפני ,להבין את המשמעות הכספית שלהם.
למה,
הוא צריך להיות ,הוא צריך להיות משתמש בנכס,
לא ,לא לגבי הקריטריונים .לגבי המשמעות של זה למועצה.
כמה כאלה יש?
אני מבינה שהרבה.
עזבי ,תחשבי עקרונית .היו אומרים עכשיו הנחה לניצולי שואה .את לא בודקת
כמה ניצולי שואה יש .את אומרת יש אנשים שבבסיס ,כאילו ערכית ,מגיע להם
הנחה .זה לא רק כסף .יש פה ,את יודעת ,יש ,לא,
אני אחרי שאני תומכת ערכית אני חושבת שכמליאה אנחנו צריכים להבין מה
המשמעות הכספית וכן אפשר לדעת כמה,

אי אפשר לדעת היום .זה לפי,
אפשר להוציא סקר.
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הילה טרייבר:

מרים דרוק:

הילה טרייבר:
מרים דרוק:
הילה טרייבר:
ברק בן אריה:
מרים דרוק:
ברק בן אריה:

ד.נ20.3.2018 .

אי אפשר להוציא סקר ,מרים .זה לפי נישום שרשום על הנכס .יש הרבה אנשים
שהנישום זה לא מי שגר שם .איזה סקר אני אעשה? סקר שמה? זה לצאת
מנקודת הנחה שאם,
אני לוקחת בחשבון ש ,אני אלך קיצוני .התחלנו בזה וכל האנשים בגיל הרלוונטי
הם עושים מילואים כי זה סביר שזאת מועצה שזה ,יכול להיות שייחסר כסף
בתקציב?
לא.
כי יש לנו עודף תקציבי?
לא ,כי לפחות,
לא כולם הנישומים ,מרים.
לא ,רגע .אבל עזוב את הנישומים .אני אומרת אם תאורטית,
רק הנישום מקבל הנחה.

מרים דרוק:
בסוף אי אפשר לדעת באיזה מספר מדובר .ב 500 ,200 ,100-או מיליון .לא
יודעים.
יוסי הס:
לא ,יודעים את המקסימום .את יודעת שזה  5אחוז.
מרים דרוק:
אז אני אומרת ,כמה זה  5אחוז?

הילה טרייבר:
תעשי  5אחוז מ 60-מיליון שזה כל התקציב שלך ,.מ –  20מיליון שזה מה שמגיע
מהישובים.
מרים דרוק:
ד.נ.
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זה מה שאני שואלת .אם אפשר לתרגם את האמירה הזאת למספרים .אתה עונה
לי כי אתה יודע,
יוסי הס:

ברק בן אריה:
מרים דרוק:
הילה טרייבר:

יש לך מקסימום מיליון שקל במידה ו ,מקסימום זה מיליון שקל במידה וכולם
מתגייסים ומשרתים.
כל הנישומים הם משרתי מילואים פעילים.
וזה לא חסר לנו בתקציב.
זה שאלה ,גם אם יהיה מאה אלף שקל ,זה חסר לי בתקציב .בתקציב תקצבתי
הכל אבל אם נצטרך לעשות התאמה של התקציב בעקבות הדבר הזה ונראה אז,

מרים דרוק:
וזה חל כבר על ?2018
הילה טרייבר:

לא יודעים על מתי זה חל עדיין ,אבל אני אומרת ,כשאת אומרת לא חסר כסף
בתקציב ברור שכל שקל פחות שגבית חסר בתקציב.

מרים דרוק:
לא ,השאלה אם את מחילה את זה על  2018או שאת אומרת אני אתחיל את זה
מ.2019-
הילה טרייבר:

מרים דרוק:
הילה טרייבר:
מרים דרוק:
הילה טרייבר:
יוסי הס:

ד.נ.

אני לא קיבלתי עוד הנחיות ,זה מה שאמרתי .קיבלנו שהרשות צריכה לאמץ את
זה ,ואז יתקבלו מעלינו החלטות אם זה משנת התקציב הנוכחית או הבאה.
זה לא בהחלטה של המליאה.
לא .לא.
הבנתי ,או קיי.
אבל אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהכסף שמגיע מהישובים,
הילה ,יש הרבה היגיון בשאלות שלה ולמעשה מה שמדינת ישראל עושה היא
מעבירה מיסים נוספים לתושבים דרך המועצה .אם את חושבת שאת רוצה
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כמדינה לשפר חיילי מילואים אז תתני להם שיפורים אבל אל תורידי את זה
עלינו.
הילה טרייבר:

יוסי ,אנחנו מסכימים עם זה אבל זה בכל,

(מדברים יחד)
אלי ברכה:
מרים דרוק:

אלי ברכה:

הילה טרייבר:
יואל פירסט:

יוסי אתה צודק לגמרי יש טרנד של המדינה לתת הקלות מהכיס של המועצות.
לא רק של המועצות .של המעסיקים ,של הזה .תוספת ימי חופשה ,הארכת
חופשת זה ,קיצור שבוע העבודה ,טה טה טה טה,
גם לשאלה שלך שמבקשת איזון ,היא שאלה נכונה גם לדברים אחרים שאנחנו
עושים היום במועצה .אתה נותן במקום אחד אתה רואה איך זה מתאזן בתוך ה,
במקרה הזה לדעתי אנחנו יכולים להמשיך,
העניין הוא שכל,
ברמה העקרונית שאלה עקרונית.

הילה טרייבר:
כל הכסף שמגיע מהמושבים ,זאת אומרת מתושבים ,הוא משהו בסביבות ה,20-
מרים דרוק:
אלי ברכה:
מרים דרוק:
יוסי הס:

הילה טרייבר:

ד.נ.

מה זה משנה .אז אמרתם מיליון זה המקסימום מיליון,
אם כולם משרתים במילואים .כולם.
כן.
בואו נגיד שאף אחד פה לא רוצה להישאל על ידי השכן שלו המילואימניק למה
המועצה שלי לא נותנת.

או קיי .כשיגיעו הכללים הזה אנחנו נעדכן ממתי זה חל .אנחנו רוצים למנות את
רעות כרכזת נגישות במועצה .הייתה יערה לפני זה אבל היא גם בחופשת לידה
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כבר הרבה זמן אז רעות ממלאת את תפקידה וגם יערה עובדת רק  50אחוז
משרה וזה בנוסף לתפקידה והיא לא מגיעה לעשות את זה ואם ,לא יודעת אם
ראיתם אבל המועצה גם שינתה את המועצה בנושא נגיש וגם בכל עמדה יש
לולאת השראה למי שמגיע והוא כבד שמיעה לשמוע .גם החדר הזה יש מערכת
הרמקולים השחורים אינפרא עם ,יש לנו פה כאלה אוזניות שמי שיש לו בעיה
יכול לשמוע .אנחנו גם נעביר לכל אחד מהמזכירויות בישובים לולאת השראה
אחת שיהיה בישוב .אז ,ורעות אנחנו רוצים למנות את רעות כרכזת נגישות .היא
עוברת עכשיו את הקורס ,סיימה את הקורס ,אז,
יוסי תאט:
הילה טרייבר:
יוסי הס:
הילה טרייבר:
מרים דרוק:

בהצלחה.
זהו .מתנגד מישהו?
איך זה עובד ,הדבר הזה?
מה? עשו לנו הדרכה.
למה לא באתם להפנינג אתמול? ניווט משפחות? אה ,אתם כבר לא בגיל .אז לא
תקבלו הקלת ארנונה .לא תקבלו הקלת ארנונה.

(מדברים יחד)
מרים דרוק:

היה הפנינג מדהים .כל הכבוד אלי והילה ,כל הכבוד למועצה על ההפנינג אתמול.

הילה טרייבר:
היה באמת מוצלח.
מרים דרוק:
הילה טרייבר:

מרים דרוק:

הילה טרייבר:
ד.נ.

ממש .מזג אוויר פחות אבל ההפנינג,
למה ,גם המזג אוויר היה מגנב.

היה קר אבל הם הלכו,

אם אתה הולך ,בניווט ,אז זה מתאזן.
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מאיר דור:
הילה טרייבר:
מאיר דור:
הילה טרייבר:
מרים דרוק:

ד.נ20.3.2018 .

את יודעת כמה באו מרעננה הרצליה?
כמה מה?
כמה באו מכפר סבא ,רעננה,
זה דרך אגב ,זה מדהים שהתושבים אצלנו קשה להביא אותם .קשה.
לפי כמות הפירות שחזרה אלינו ,אנחנו תרמנו מים ,פירות וזה וחזרו מלא פרי.

הילה טרייבר:
אנחנו ,הגיעו .הגיעו איזה  70 ,60משפחות אבל כאילו אתה אומר ,יש לך מתחת
לאף אירוע משפחות,
מרים דרוק:

הילה טרייבר:
מרים דרוק:
יואל פירסט:
הילה טרייבר:
מרים דרוק:
הילה טרייבר:

יוסי הס:
ד.נ.

אבל הילה ,בדברים האלה השגרה .אם זה יהפוך ,אלה שהלכו השנה ונהנו ואפילו
אני שעברתי שם אמרתי אז מה אם אין לי ילדים קטנים.
היה אירוע מאוד נחמד ,זה ,אנחנו רואים את זה ,היה גם יום ספורט,
אבל הפרסום גם היה קצת מאוחר.
אבל אם לא עושים ...
היה יום ספורט לכיתות א' עד ט' בבית יהושע .גם את רואה מעטים .חבל.
כל פעם יהיה יותר.
כן .בואו ,נעשה תקציבי ועדים עד שזה .יש פה את הטבלה של תקציבי הוועדים
שצריך בעצם להעביר אחד אחד .אנחנו לא עושים ,בניגוד לשנים קודמות,
השוואה מכיוון שזה אין לזה ,אין יכולת להשוות בין הסעיפים .שכר במקום אחד
הוא ככה ,במרבית הקיבוצים הוא אפס .אחזקת מבנים היא ,חינוך אין בכל
הישובים אותו דבר ,השמירה היא בקיבוצים בכלל רובם שומרים באגודות .גם
בבני ציון שומרים ב ,מה שזה לא יהיה ,אגודה קהילתית ולא בוועד המקומי.
סוגרים את זה לא?
עמוד  15מתוך 28

חוף השרון ישיבת הנהלה מס' ישיבה 61

הילה טרייבר:
יוסי הס:
הילה טרייבר:

יוסי תאט:

הילה טרייבר:
יוסי תאט:
הילה טרייבר:

יוסי תאט:
הילה טרייבר:

פבלו לם:

אלי ברכה:

ד.נ20.3.2018 .

מה?
סוגרים את זה.
בכל מקרה יש ,מה שכן יש שינויים בתוך הוועדים עצמם ,לדוגמה באודים ,הכסף
שהיה מגיע מהאיחוד החקלאי והוועד המקומי היה גובה אותו בשביל הורי בית
יהושע כפר נטר וזה הפך להיות משלמים ישירות לאיחוד ,אז יש שם ירידה של
כמעט מיליון שקל .אז זה ה ,יש כאילו כמה שינויים בתוך התקציבים של
הוועדים שהם יותר משמעותיים .יש ירידה בחלק מהישובים בנושא של גני
הילדים בגלל החוק הצהרונים שאפשר לגבות פחות אז גם יש לזה משמעות
בתקציב אבל לא משהו ,לא משהו מיוחד .הנה ,אתם רואים .אודים ,אז בשינוי
זה באמת ירידה של מיליון שקל שזה ,שזה ההסבר שלו.
יכול להיות שזה לא עובד על בסיס אחד .אם אתם עכשיו אומרים שבשמירה
וביטחון בבני ציון יש  80ובבצרה יש ,400
אז הסברתי .בני ציון ,אז הסברתי,
הם מעבירים את זה למקום אחר.
לא .בני ציון השמירה היא לא ,הם גובים אגרת שמירה באגודה קהילתית ולא
בוועד המקומי .בגלל זה מאוד קשה לעשות את זה,
אין מה לעשות השוואות בכלל.
השוואה .אנחנו בודקים כן בתוך התקציב של הוועד המקומי שיש ,שהדברים
שנכנסים שם הם דברים שמתאימים מוניציפלית ושלא ,אין דברים שנעלמים
אבל לעשות השוואה בין ועד לוועד ,מאוד קשה.
רק פרנסה לנפש?

זה הכלל שאנחנו,

הילה טרייבר:
ד.נ.
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רמי דור:
הילה טרייבר:

ד.נ20.3.2018 .

זה דרך אגב גם מה שמופיע פה זה לא ה  -זה המיסים של הוועד המקומי ב916-
בהשתתפות המועצה .יש גם מאוד הבדלים גדולים ,שזה גם מקשה מאוד על
לעשות השוואה .אם ישוב אחד גובים בו  30שקל למטר ובשני .11
שמירה וביטחון ברשפון זה  40אלף ?₪
מה ,מה?

רמי דור:
אני אומר ,שמירה וביטחון ברשפון זה  40אלף שקל? אולי זה  .400זה הרבה
יותר.
יוסף גבעון:

זה האגודה משלמת.

יואל פירסט:
שמירה וביטחון  ,184איפה ראית .184 ?40
הילה טרייבר:

אלי ברכה:

כן ,אנחנו רוצים שפחות או יותר מוציאים את זה כמו שצריך ,שמופיעים המיסי
ועד מקומי ,שיש את הכספים שנכנסים .יש להם רואה חשבון שאמור לתת לנו
איזשהו משהו מקדמי שאנחנו אומרים מראש שאנחנו לא יכולים לבדוק את כל
הפרטים .הוא עושה מדגם של איזה ,של היצע של רכש ושעומדים בכללים .זה
שנתנו להם  7,000שקל ,פטור עד  7,000שקל פותר לנו גם הרבה בעיות רכש
שסתם רדפנו אחרי ההלאמות במסגרת חוק של  2000שזה היה מיותר.
להזכירכם ,אנחנו גם המועצה ,זה ודאי ,המועצה היחידה שמעבירה העברות
כאלה לישובים .במרבית המועצות הם לא מגיעים למספרים שאנחנו מעבירים
לישובים .יכולה גם להאציל את הסמכויות ,במקביל ,אבל אנחנו נותנים,
מצליחים לשמור באמת על עצמאות מעוגנת ומסודרת של הישובים וזה עובד.
כולם ,כישראלים כולם בוכים אבל זה די ברור שזה מסתדר יפה.

הילה טרייבר:
רק נאשר את הזה כי צריך .אודים ,2,947,000 ,ירידה של  .1,039,000הרסוף
 ,1,887,000בית יהושע  ,3,513,000בני ציון  ,3,202,000בצרה ,3,098,000
גליל ים  ,1,192,000חרוצים  ,2,165,000יקום  ,1,525,000כפר נטר
 ,5,424,000רשפון  ,4,017,000שפיים  ,3,016,000נוה יצחק .1,275,000
מישהו מתנגד ,משהו? פה אחד.
אלי ברכה:

ד.נ.

להזכירכם ,דיברתי ,רעות מחלקת את זה ,תיכף תקבלו אבל הנושא הוא קצת
מורכב וקצת דורש ריכוז ,זה הנושא של אתר בית העלמין והתשובה שאנחנו
נותנים למדינה ,למינהל ,לגבי מה אנחנו מסכימים ומה לא מסכימים .אתם
זוכרים ,מדובר במה שנקרא געש חדש .לא יודע למה געש קיבלו את השם הזה.
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זה למעשה בית העלמין החדש שהמדינה רוצה להקים מול שפיים .אז בית
העלמין שהמדינה רוצה בתמ"א  19תיקון  5להקים מול שפיים ,כן? פשוט פה
מעבר לכביש .שאנחנו לאורך הרבה זמן גילינו התנגדות ,ניסינו לעבוד בדרכים
כאלה ,דרכים אחרות ,והגענו לדיאלוג מול המינהל וסיפרתי לכם מה אמרו לנו
במינהל התכנון .הם הקימו איזה ועדה שבחנה חלופות .החלופה שאנחנו ביקשנו
ועדיין תומכים בה זה החלופה להעביר את זה מעל קוראים לזה הדרים צפון,
מעל בית הכלא .שם ניצלנו ,על איזה אי מוניציפלי ששייך לתל יצחק .המדינה לא
אהבה את זה .היא חזרה עם אלטרנטיבות נוספות .אחד היא קראה לו הדרים
דרום שזה מדרום ,על אדמות  ...שאמרנו זה לא בא בחשבון להתקרב לגוש חובב,
לכן זה לא בא בחשבון ואז קפצה המדינה ,אני מספר לכם את זה בתקציר,
ואמרו בואו נעשה הצרכה .ניקח את געש ישן ,געש ישן זה מול ,בית חוות רונית
לבין המסילה ,בין חוות רונית לבין המסילה ונעשה הצרכה .נעביר את בית
העלמין מגעש חדש לגעש ישן ומתחת לגעש ישן יש תב"ע שהיא תב"ע לתעסוקה.
נעביר אותה ליד מתחם התחבורה שמבחינתנו זה מבורך ,לדעתנו גם מבחינת
האינטרס הלאומי מתחם תחבורה אמור להראות כמתחם תחבורה ולא  80דונם
של מתחם תחבורה ב 250-דונם 5 ,קומות של בית עלמין .זה לא סביר ומתחם
התחבורה צריך להיות משהו שהאנשים נעים להם להגיע אליו ולא דכאוני .בתוך
הדיאלוג הזה אמרנו להם את הדרים דרום  ...עדיין האלטרנטיבה שלנו מספר 1
זה בית הכלא צפון ובדרך הוספנו להם עוד אלטרנטיבה אחת ,אמרנו להם
שאנחנו חושבים שיהיו התנגדויות לגעש ישן ,מכיוון להזכירכם זה נקרא געש ישן
כי כבר זה היה מתוכנן להיות בית עלמין והירוקים או אני לא יודע מי הצליחו
להזיז את זה לגעש חדש ,למול שפיים .אז לבוא ולנסות להחזיר את זה ,אפשר
לסמן מי שהיה אז בהתנגדויות יהיה גם עכשיו בהתנגדויות .ואז הצענו להם את
הפינה של  531ו ,541-זוכרים? אתם כולם בתמונה? צמוד למסילת הרכבת,
מרים דרוק:
אלי ברכה:

מרים דרוק:

אלי ברכה:
מרים דרוק:
ד.נ.

אפשר להראות?
את יודעת ,מרים ,כי זה השטח של ,חלק מהשטחים מהפתרונות שדיברנו עליהם,
מתחת לרפת מדובר על ה ,אתם רואים את זה? מתחת לרפת מדובר על ה531-
שעושה ככה ,נכון? ואז יש מכאן בערך את  541שבא לכאן ונכנס לתוך רעננה.
בסיבוב הזה ,בקשר הזה בין פה לבין כאן ,פה ,הצענו להם ,אמרנו להם תשימו
 250דונם של בית עלמין .למה ,מה ההיגיון הזה? א' זה רחוק ,זה קרוב למתחם,
מה שהם נורא אוהבים משום מה .אני אראה ,יכול להיות שיש לי את התשריט
כאן.
החלקות של מי זה?

זה שפיים.
שפיים הם בעד העניין?
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אלי ברכה:
רמי דור:
אלי ברכה:

מרים דרוק:
אלי ברכה:

יואל פירסט:
יוסי הס:

אלי ברכה:

יואל פירסט:
יוסי הס:

ד.נ20.3.2018 .

קיבלנו מכתב משפיים שאומר שהם בעד.
אתה יודע למה הם לא רוצים מעל הבית סוהר? יש שם למכירה מגרשים לבניה.
לא ,זה פינה של תל יצחק .אם אתם רואים ,אתם כולכם רואים ,זו המסילה כאן
וזה המדחם .כן ,הפינה הזאת זה הפינה הזאת כאן ,פחות או יותר פה ,הפינה
הזאת ,זה  541שיכנס לרעננה ,כן? אז אמרנו להם ,פה זה הענן הגבול של הענן.
פחות יותר .אמרנו להם בין  541ל 531-שעושה את הדבר הזה ,כן? כולם איתי
במיקום הזה? פה 250 ,דונם בפינה הזאת .יקום ,געש ,האדמות שלהם נמצאות
כאן למטה.
כן ,בסגול.
בפינה של שפיים .אמרנו להם שימו כאן .עכשיו ,מה ההיגיון פה? קודם כל פה,
בגלל המסילה והחצייה של המסילה הכבישים הם גבוהים .מכיוון שהכבישים
הם גבוהים כל המקום הזה ,ה ,3-או  4או  5קומות נראה יותר נמוך גם .זה גם
תקוע באיזה פינה מרוחקת מהמרחב הירוק .אחד מהדברים שאמרנו להם,
חבר'ה ,זה לא ,חוץ מזה שהירוקים התנגדו לגעש ישן ,עוד רק אמרנו התנגדות
לשדה תעופה שאמור לקום מהצד השני .אמרנו לא שדה תעופה אז נגיד כן לבית
עלמין? זה קצת בעייתי.
מה הסיכוי שזה,
רגע ,קירבת את זה לבני ציון למעשה משפיים

למה אתה? בני ציון ,איפה בני ציון ואיפה זה? יוסי ,אנחנו על המסילה .אלא אם
כן אתם עושים ועדת גבולות.
אלא אם כן אתם הולכים להתרחק בצורה פנומנלית.
הוא קרב את זה לבני ציון.

אלי ברכה:
ד.נ.
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אנחנו ,הם לא אהבו את זה .הם לא אהבו את הזה ,אמרו שהייתה להם את
הוועדה ההנדסית הזאת שבדקה את זה ולא שמה את הדבר הזה .הגישה שלי
הייתה חבר'ה ,תתנו לוועדה הזאת עוד חודש לעבוד והיא תבוא עם האלטרנטיבה
הזאת שהיא אלטרנטיבה מצויינת ויחסוך לכם אחר כך שנים בעתיד בכל
ההתנגדויות בכל הזה .אמרו לא ,אנחנו חייבים תשובה .עכשיו ,לשים את כל זה
על נייר מייצר ,מצד אחד אנחנו אומרים להם חבר'ה ,אם האלטרנטיבה היחידה
שלנו שאתם יכולים להגיע להסכמה היא האלטרנטיבה הזאת להחליף ,לעשות
הצרכה בין געש חדש לגעש ישן אנחנו בעד ,כי זה מוציא את זה ממול הפרצוף של
שפיים ,אבל מצד שני אני לא רוצה למחוק את כל התובנות שלנו כשאנחנו
אומרים מה סדרי העדיפויות שלנו האמיתיים .או קיי? אז זה המסמך הזה .אז
אני אקריא אותו ותסתכלו עליו.
יוסי הס:
אלי ברכה:
יואל פירסט:

געש ישן זה ממש ליד חוות רונית.
בין חוות רונית למסילה.
זה מקום רע.

אלי ברכה:
כן .אז המועצה בחנה  3חלופות שונות שהוצעו להקמת אתר חלופי לבית העלמין
געש חדש מול שפיים ,כקבוע בתכנית תמ"א  19וכן הלאה .למען הסר ספק יובהר
כי עמדתה הנחרצת של המועצה כי החלופה געש חדש אינה ראויה מכל אחד
מהפרמטרים המפורטים לעיל ובעיקר בשל מיקומה בסמיכות לישוב שפיים
ובהיותה צמודה למדחם וגדולה ממנו פי  5בגודל ,או קיי? אנחנו אומרים שאנחנו
געש חדש לא רוצים אותו .מול שפיים אנחנו פשוט לא רוצים את האלטרנטיבה
הזאת .בנוסף יודגש כי המועצה רואה במימוש כל אחת מין החלופות אשר פורטו
לעיל ,אנחנו נגיע אליהם ,כולל חלופת געש חדש ,פגיעה אנושה בחלק מיישובי
המועצה .הפגיעה יכולה להתבטא ,בין היתר ,בפגיעה בשימושי קרקע וניצולם,
קרבה לישובים ,פגיעה נופית ,פגיעה בערכי טבע ובעיות תחבורתיות .צוות
הבחינה מטעם מינהל התכנון ורמ"י להקמת אתר חלופי שבחן את
האלטרנטיבות השונות מצא את חלופת געש כחלופה פחות מתאימה מבין
החלופות שהוא בדק .מה שהוא עשה ,הוא עשה טבלה .כבר בטבלה שלו הוא
אומר ,הוא בודק את החלופות וגעש חדש קיבל דירוג נמוך .היו לו  2מעל זה .אז
אני קודם כל רוצה לקבע את האמירה שהם מצאו ,כבר המדינה בדקה ,זו אותה
מדינה שקבעה שזה יהיה בגעש חדש בדקה פעם נוספת עכשיו ואמרה געש חדש
לא מתאים .אז את האמירה הזאת אנחנו רוצים לקבע .אז המועצה מאשרת
ומסכימה שחלופת געש חדש אכן נמצאת בתחתית האלטרנטיבות ומתחתיה רק
חלופת הדרים דרום .הורדתי את הדרים דרום מיכין או מתחת לגעש חדש .ממש
לא חלק מאינטרס שלנו להעלות פתאום איזה אלטרנטיבה שהיא מתקרבת
לישובים .החלופות האלטרנטיביות לגעש חדש שהוצעו על ידי צוות הבחינה הינם
געש ישן ,הדרים צפון והדרים דרום .או קיי? חלופה נוספת הוצעה על ידי
המועצה בשטח משבצת שפיים בפינה הצפון מזרחית למפגש הדרכים  531ו-
 ,541מה שהראיתי לכם קודם ,ותיקרא חלופת  .531 541היה קשה לחשוב על
השם הזה .חלופה זו מרוחקת מיישובי המועצה ,מצוייה בקרבת המדחם אבל
מצידו המזרחי של המסילה ולכן אינה פוגעת במדחם ופעילותו ,נעימותו לציבור
ד.נ.
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או בנראות .זאת אומרת שהמדחם כמשהו שאמור להזמין אנשים שבאים
להשתמש במדחם יכול לשמש כמקום נעים ולא מקום שאתה,
דני מנהיים:

שלא יחשבו שזו התחנה הסופית.

אלי ברכה:
בנוסף ,יש בהקמת האתר  541 531ניצול מייטבי של תוואי שימושי ותוואי
הקרקע וכן אין כמעט פגיעה בערכי נוף וטבע .כי הוא נדחף דרומה ,הפתרון הזה,
לכן הוא לא פוגע בכל המרחב הזה של הפולג .חשוב להדגיש כי החלופה הדרים
דרום הינה חלופה פסולה לחלוטין שאינה באה כלל בחשבון והמועצה דורשת
למחקה לחלוטין מרשימת החלופות .בנסיבות אלו ולאחר בחינת כל הפרמטרים
האמורים לעיל רואה המועצה את החלופות כדלקמן ,לפי סדר העדיפות היורד
הבא החל במועדפת ביותר .אנחנו אומרים מה טוב לנו ,או קיי? חלופת הדרים
צפון ,זה החלופה של תל יצחק ,הדרים צפון .זה אנחנו רואים הכי נכון .חלופת
 541 531ושלוש ,חלופת געש ישן .געש ישן היא הפחות טובה מבחינתנו אבל היא
עדיין יותר טובה מהגעש החדש .ככל שחלופות  1ו 2-המפורטות לעיל לא
תתקבלנה על ידי רמ"י ומינהל התכנון החלופה שהמועצה תתמוך בה מבין
החלופות הרשומות מעלה היא חלופה  ,3געש ישן .זאת אומרת אנחנו לא
מתלהבים מזה אבל זה מה שאנחנו נתמוך .בנוסף וכחלק בלתי נפרד מההסכמות
למעלה ,פה אנחנו רוצים לקבע אותם ולא לתת להם לברוח עם האלטרנטיבות
ולשכוח את הדברים האחרים ,1 .במידה וחלופת געש ישן תתקל בקשיים על ידי
גופים סטטוטוריים אחרים יפעלו רמ"י ומפעל התכנון לקידום חלופה  1או 2
כחלופה לגעש חדש .מה שאנחנו אומרים להם ,אם תהיה התנגדות עזה לגעש
ישן ,כן? מול חוות רונית ,אז אנחנו לא נגיד הופה ,התאמצנו ,יש התנגדות אנחנו
ממשיכים הלאה ,חוזרים חזרה לגעש חדש .אנחנו אומרים להם לא.
מאיר דור:
אלי ברכה:

געש ישן.
אם תהיה התנגדות לגעש ישן שלא יגידו תשמעו חבר'ה ,התאמצנו ,לא הסתדר
לנו ,חוזרים חזרה אל געש חדש .אנחנו אומרים להם אתם תמשיכו לטפל
בהדרים צפון או  ,531או קיי? והדבר האחרון ,גם הם אמרו שהם עושים
הצרחה .מביאים את המסחר לכאן ולוקחים את ההוא לשם ,אז אנחנו אומרים
להם ,במקביל לקידום החלופה הנבחרת יקדם רמ"י אזור תעסוקה באתר געש
חדש ומיקומו המדוייק יתואם עם המועצה .זאת אומרת ,בתוך המרחב הזה של
המדחם צמוד אליו ישימו גם אזור תעסוקה .זה מה שאנחנו מציעים ואני אומר
לכם עוד דבר .הרי ברור שהם יתעקשו ויתקלו בהתנגדויות וההתנגדויות ייצרו
אלטרנטיבות .אנחנו באיזשהו מקום חייבים לשמור לעצמנו את האמירה
שאנחנו לא מתלהבים מגעש ישן ושומרים לעצמנו את הזכות,

יואל פירסט:
למה הם לא רוצים את  ?541מה הסיבות?
אלי ברכה:
ד.נ.

לא יודע.
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דני מנהיים:
אלי ברכה:
יואל פירסט:
אלי ברכה:

יוסי הס:
אלי ברכה:
יוסי הס:
אלי ברכה:
יוסי הס:
אלי ברכה:
יואל פירסט:
אלי ברכה:

רמי דור:
אלי ברכה:

ד.נ20.3.2018 .

זה לא מוקדם לצרף גם את חוות רונית לפעילות הזאת? אותם זה יהרוג.
הוא יתנגד.
הוא יתנגד.
הוא יתנגד ,בטוח יתנגד .אין ספק בכלל .כן .זהו ,זה ככל שהצלחנו ככה להוציא
מכל הזה .המינהל מחכה לזה.
זה מכתב שהעברת להם כבר?
לא ,עוד לא.
אז למה בכלל להוסיף את געש ישן כאלטרנטיבה?
כי בלי געש ישן לא יהיה לנו ,לא יהיו לנו הסכמות איתם.
שיגידו ,או קיי ,אז געש ישן.
נכון ,ברור שנגיד געש ישן האמירה שלהם היא געש ישן מוחלט.
אה ,באמת?
ברור .מוחלט .חבר'ה ,אם לא הובהר .הם אומרים מכל האלטרנטיבות אנחנו
מוכנים לשים ,אני יודע מה ,לשים ביכין למשל ,כן? אבל מכל האלטרנטיבות הם
אומרים אנחנו הולכים על געש ישן .עושים הצרחה .לוקחים את אזור התעסוקה
מגעש ישן שמים אותו במדחם ,לוקחים את הבית עלמין מאזור המדחם שמים
אותו בגעש ישן .זה מה שאנחנו עושים .זה מה שהם אומרים.
מי זה הוועדה הזאת? מי יושב שמה?
זה מינהל התכנון ומינהל מקרקעי ישראל.

דני מנהיים:
ד.נ.
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אלי ברכה:
דני מנהיים:

אלי ברכה:
דני מנהיים:

אלי ברכה:
דני מנהיים:
אלי ברכה:

ד.נ20.3.2018 .

אולי צריך להציב משהו ,לעשות איזשהו סרטון ,סליחה רמי .אה ,זה לא רמי
הזה .לעשות איזה סרטון,
הרמי הזה נראה,
לא ,יכול להיות שצריך באמת להקציב איזשהו סכום ,לעשות איזה סרטון עם
רחפן או עם משהו ולהסביר את זה יותר טוב .לעשות פרה תכנון ,משהו להראות
את זה.
הם מכירים את זה.
כי ככה הם אומרים מה ,יגידו לנו לעשות עוד כבישים ועוד יציאות .צריך
להראות שזה לא מסובך.
לא ,לא .הם מכירים את השטח ,הם מכירים את הטריטוריה.
הם לא מכירים.
על מה ,על בית העלמין,

דני מנהיים:
 ,541 531לעשות פרה תכנון קטן.
אלי ברכה:

הם מכירים את השטח .דני ,הם מכירים את השטח .זה לא חדש להם .יסתכלו
על זה ,חבר'ה ,שלא יהיה ספק .אני אולי בכל האמירה הזאת ,הם רוצים את געש
ישן .אנחנו אומרים להם געש ישן בלית ברירה בין געש חדש לגעש ישן אנחנו
מעדיפים את געש ישן ולא את געש חדש .לא מול הפרצוף של שפיים ,שייקחו את
זה למקום הזה .וגם אנחנו אומרים להם בין היתר אנחנו לא מאמינים ,לא
חושבים שזה צריך להיות פה בכלל ולא מאמינים בפתרון של געש ישן אבל אם
אין לנו ברירה נשלים איתו .מה שאנחנו אומרים להם דבר נוסף שאם יתגלו
התנגדויות כאלה ואחרות ויעלו אלטרנטיבות כמו  541 531אנחנו שומרים
לעצמנו את הזכות להגיד חבר'ה ,אנחנו שם ,אנחנו לא כאן .שלא יגלגלו עיניים
ויגידו לא ידענו ,חשבנו,

יוסי גבעון:
הקבורה היום זה  5קומות כאילו?
אלי ברכה:
יוסי גבעון:

ד.נ.

כן.
באמת?
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אלי ברכה:

ד.נ20.3.2018 .

כן.

דני מנהיים:
ב 541 531-אפשר יותר מ 250-דונם? אפשר לקנות אותם בזה?
אלי ברכה:

כן .סתם לקחתי וציינתי,

דני מנהיים:
נו ,צריך לקנות אותם .אם אפשר לעשות ,כי  250דונם זה כלום.
יוסי תאט:
אלי ברכה:

יוסי תאט:
אלי ברכה:

יוסי תאט:
מאיר דוד:
יוסי תאט:
אלי ברכה:
יוסי תאט:
אלי ברכה:
רמי דור:
ד.נ.

אלי ,אפשר לקבל בלעדיות על הקופות צדקה שמה? זה הרבה כסף.
חבר'ה ,יש לכם באמת בסדרי עדיפויות עוד משהו .אגב ,פנינו לשפיים כי זה בית
העלמין החדש ה 531 541-נופל בשפיים .חוות רונית זה גם במרחב הזה .שפיים
הבינו והסכימו ,לא ראו את המכתב הזה ,כן ,שפיים לא ראו את המכתב הזה
אבל הם כן הוציאו מכתב אלינו שאומר אנחנו מסכימים לפתרון של ההצרחה
הזאת וגם ל 541-הם מסכימים ,או קיי? .531 541
את מי הוא ישמש בית הקברות?
שפיים קיבלו למעשה החלטה שבשום אופן הם לא רוצים בית עלמין מול הפרצוף
של שפיים ,נכון? זה הייתה ההחלטה של שפיים.
את מי זה ישמש ,בית העלמין?
גוש תל אביב.
כולל גם את הישובים שלנו?
לא.
לא?
לא.
אם אתה רוצה,יש לך בתי עלמין שלך.
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יוסי תאט:
אלי ברכה:

מאיר דור:

רמי דור:
מאיר דור:

אלי ברכה:
אנדי וולף:
אלי ברכה:

יואל פירסט:
ד.נ.

ד.נ20.3.2018 .

לא נותנים אלטרנטיבות אחרות היום .עוד מעט לא יהיה,
תראה ,כשנגיע לתכנון של הבית עלמין ונגיע ,נצליח להוציא אותו מכאן ולהעביר
אותו למקום אחר ,נדבר גם על המועצה וזה אבל אני לא רוצה שזה ייהפך להיות
בסוף כל הדיון לכמה המועצה ,כמה דונם מקבלת המועצה מתוך בית העלמין.
בבסיס אנחנו לא רוצים שיעשו טובות ,שלא ישימו את זה בכלל כאן .כתבנו את
זה בהתחלה .אבל אם צריך ,יש לנו אלטרנטיבות אחרות ואם אין ברירה אנחנו
מיישרים איתם קו על געש ישן.
אני חושב שבקטע הזה אני רוצה להגיד מילה טובה לאלי .בחמש שנים
האחרונות החבר'ה האלו שעוסקים בנושא של הבית עלמין הם לא יורדים
מהעניין .אנחנו עוד בתחילת הדרך ניסינו ,איך אומרים ,לבדוק אותם שהם לא
יהיו בכלל בתחום המועצה האזורית אבל זה לא הלך ,ובחמש שנים האלה אלי
נלחם איתם כל יום ועם אין ספור ישיבות ,אם זה במינהל ואם זה בירושלים
ואם זה עם שרי האוצר ,שיהיה ברור לכולם .מדובר פה על כסף ,לא על שום דבר
אחר .מדובר על כסף .בית עלמין זה כסף והרבנות ,איך זה נקרא? החברת
קדישא תל אביב מאוד מאוד רוצים שזה יהיה פה כי הם יודעים מבחינת
המחירים מה זה אומר להם.
זה אומר שהם יגידו לכולם תיקברו בשפיים .זה הרבה כסף.
ואנחנו נלחמים .ואנחנו נלחמים ובקטע הזה אלי יצר הצלחה בקטע הזה .עצם
העובדה שהם כבר לא מדבר על געש חדש וגעש חדש כאילו יצא מהמסגרות
שלהם ,אז בשבילנו לפי דעתי זה הצלחה וכאן מגיע באמת כל הכבוד לאלי שגם
כשהוא יושב בוועדה מחוזית ועוזר לנו וגם בקטע הזה שהוא נלחם איתם כל
הזמן.
חבר'ה ,יש הערות? אפשר לקבל הסכמה,
דמוקרטיה בשיא התגלמותה.
כל אחד רוצה וכל אחד מושך ואתה גם לא יודע מי כל אלה שמושכים וזה .אגב,
אני בקשר עם הצוות שהמינהלת שמטפלת בברקת ,ליד שוהם .אז גם איתם אני
ככה פה ושם בקשר ,גם שם יש פוליטיקה שלמה של זה .אנחנו עושים כמיטב
יכולתנו כאשר אנחנו לא בטוחים ממש מה נמצא פה מתחתינו כל הזמן .אפשר
לאשר את זה ,את הנוסח הזה?
בוודאי ,נו מה.
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אלי ברכה:
רמי דור:
אלי ברכה:

יוסי הס:
אלי ברכה:

יואל פירסט:
אלי ברכה:
יואל פירסט:
רמי דור:
אלי ברכה:

ד.נ.

ד.נ20.3.2018 .

כולם בעד? טוב ,תודה .יש את ההפרדה המפלסית שזה ממול חוות רונית,
חבר'ה ,זה חשוב מאוד .תקשיבו.
מול חוות רונית יש את החצייה .החצייה הזאת מול חוות רונית של המסילה ,אז
הולכים לייצר הפרדה מפלסית מול הדרך שדות הישנה.
מול הבניין הערבי הישן
כן .מול הדרך שמגיעה מבית הספר .אז זה דבר אחד .אני לא בדיוק בקיא בזמנים
ובזה .מאיר ,מה אמרנו עוד דבר שמעניין אותנו? אה ,המתחם של ה ,אנחנו נביא
לכם בשבועות הקרובים ,אנחנו מתכננים את המתחם הציבורי .זוכרים שאישרנו
לתכנן את המתחם הציבורי ,מתחם מועצתי וכן הלאה ממול ,ליד הבית עלמין
ישן ,געש חדש ,כן? ליד המדחם .אנחנו מתכננים את זה שם ,אתם זוכרים? אזור
ספורט ,אזור חינוך ,אזור מבני מועצה .אנחנו נביא לכם לראות סקיצה של
תכנון .מתקדמים עם זה גם כן .עוד עדכון ,היחידה השלישית .לגבי המושבים
אבל גם בהחלט הקיבוצים צריכים לדעת את זה .הייתה ,התנהל דיאלוג שלם
שכולל למידה משמעותית ורצינית האם נכון לעשות יחידה שלישית בשלב הזה
או לא נכון לעשות בשלב הזה וכן הלאה וכן הלאה ,חברי האגודות .האגודות
התבקשו לשים כסף בעניין הזה .מתוך  6האגודות החקלאיות  6אגודות אמרו
כן 4 ,כבר שמו כסף ,השתיים שלא זה בני ציון וכפר נטר .כפר נטר אמרו שכבר
קיבלו החלטה ורשמו את הצ'ק וצריכים להביא אותו לכאן היום ,מחר .בני ציון
יש שם איזה מין דיאלוג עדיין שלא ברור אבל אומרים שהם גם יאשרו אותו
ואנחנו צריכים לצאת לדרך.

אמרת במילה עדינה דיאלוג.
כן ,אנחנו משתמשים במילים עדינות.
זה בסדר.
כמה זמן זה להערכתך ,אלי?
בין שנה לשנתיים מה התכנית?
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יואל פירסט:
אלי ברכה:
רמי דור:
אלי ברכה:
יואל פירסט:
אלי ברכה:
ברק בן אריה:
אלי ברכה:

דני מנהיים:

אלי ברכה:

ירדן ערמון:
אלי ברכה:
פבלו לם:
אלי ברכה:
פבלו לם:
ד.נ.

ד.נ20.3.2018 .

לא ,בהתחלה זה,
לא ,התחלה עכשיו.
לא ,אבל כמה זמן זה ,להערכתך,
שנה ,שנה שנתיים.
שנתיים.
אני מקווה .זהו ,אנחנו ,וברק ,מה זה החלפת דעות?
שהוא בא עם הדעות שלו ויצא עם הדעות שלי.
אה .אז זהו .אנחנו מתקדמים ,אז זהו .אז היחידה שלישית אנחנו מקווים
שתצא לדרך .צריכים לקבוע מי המתכנן .יש שניים ,את חגי דביר ואילן אייזן.
אחד משניהם יהיה ואנחנו נקבל החלטה בימים הקרובים ,פשוט אין טעם
להחליט כמעט מכיוון שאנחנו צריכים לקבל את הכסף האחרון .לצאת לדבר
הזה זה צריך את כל הכסף בתב"ר ,צריך את כל הכסף במועצה בתב"ר ,זהו ,זה
הסיפור.
אבל יש יתרון באייזן אם הוא כבר עושה את התכנית של כל המועצה ,לא?

לכל אחד מהם יש את היתרון שלו .הפרט זה התכנית הכוללנית שגם אותה
אנחנו ,נכון? יש תקצוב אליה ותקצוב מועצתי אליה דרך המדינה וכן הלאה,
יש מחרתיים פגישה עם מינהל התכנון בנושא.
זהו ,זה העדכונים.
אלי ,לי יש שאילתה.
בבקשה.
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יוסי הס:
פבלו לם:
אלי ברכה:

פבלו לם:

אלי ברכה:
יואל פירסט:
אלי ברכה:
פבלו לם:

אלי ברכה:

ד.נ20.3.2018 .

אני רואה שבכמה ישיבות ארוכות ונמשכות אין נציג מכפר נטר שמשתתף באופן
פעיל.
זה נושא שעלה כבר מספר פעמים.
מה הנוהל? מה,
הנהלים ,הילה תאמר לך יותר .הוא בהחלט כבר מעבר לזמן החוקי .הוא
כבר מעבר לזמן פציעות ,בוא נגיד ככה .כן .השאלה האם הוא יבוא עדיין? כי
עד שנבטל אותו ועד שנכניס ,נודיע למשרד הפנים ונקבל חלופי אנחנו כבר
בבחירות.
אני לא כל כך דואג באופן אישי .אני חושב שאני נהנה מזה שהוא לא בא אולי,
אבל הישוב לא מיוצג וזה לא בסדר.
נכון .הם יודעים את זה .הם יודעים את זה בישוב שהם לא מיוצגים.
נדמה לי שהחוק אומר שלוש פגישות לא,
כן ,הוא כבר מעבר לזמני פציעה.
אני רק רוצה שירשם לפרוטוקול את השאילתא ואת הזה.

זה מוקלט .אני חושב שסיימנו.
סוף הקלטה!

ד.נ.
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