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 פ ר ו ט ו ק ו ל 

קודם כל תודה שהגעתם לכאן. בין היחידים שנשארו כאן, עם כל הגשרים    אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

של החגים. אז תודה שפיניתם מזמנכם והגעתם, ביקשנו לקיים את הישיבה הזאת כי כבר אין לנו אישור  

ישיבה   מקיימים  אנחנו  ברירה  בלית  לכאן  אתכם  לטרטר  רצינו  שלא  ולמרות  בזום,  ישיבות  יותר  לקיים 

 ת שאפשר היה לעשות את זה גם בזום. זה פשוט, זה לא מורכב. פרונטלית, למרו

 [  מיזוג אולם ספורט בי"ס אהרונוביץ'. 1] 

אנחנו רוצים לאשר מספר תב"רים, האמת שרצינו תב"ר אחד שהיה לנו    אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

צריך להעביר אותם, אז  הכי דחוף, אבל אמרנו שאם כבר אתם מגיעים לכאן ויש תב"רים נוספים חשובים ש

זה בעצם מה שאנחנו נעשה בדקות הקרובות. ואני רוצה להתחיל עם התב"ר שהיה הטריגר לכל הסיפור,  

שגם עבר אליכם במייל וחשבנו שאפשר לעשות את זה במייל, אבל מסתבר שיש תקנה במועצות האזוריות  

ת, אי אפשר במועצות אזוריות, זה  שאי אפשר להעביר תב"ר במייל. אפשר לעשות את זה ברשויות מקומיו 

באג בחקיקה. ומספיק שיש חבר מליאה אחד שמבקש לדון בזה, והיה, אנחנו מקיימים ישיבה פרונטלית. אז  

מה שקרה, קיבלנו הודעה ממפעל הפיס שיש יתרות. כל שנה זה קורה לקראת סוף שנה. מפעל הפיס בדרך  

ת זה לרשויות. אנחנו יכולים להשתמש ביתרות האלה  כלל עושה יותר כסף ממה שהוא מצפה, והוא מחלק א

עבור מתקני ספורט, תרבות וחינוך. אנחנו מבקשים להשתמש בתב"ר הזה עכשיו בחופשת סוכות, כשהילדים  

לא נמצאים בבית הספר, באולם הספורט היחידי שיש לנו במועצה ששייך למוסד חינוכי ואין בו מזגן. זה  

אול זה  אהרונוביץ'.  של  את  האולם  וגם  מאהרונוביץ'  והתלמידות  התלמידים  את  גם  שמשרת  ספורט  ם 

של   ספר  מבית  מירקון,  שמגיעים  כמעט    1,500-1,600הילדים  ביחד  בירקון,  תלמידים    2,000תלמידים 

שמשתמשים באולם שהוא לא ממוזג. ומי שהסתובב שם והיה בפעילות, זה מאוד לא סימפטי. אמרנו אוקיי,  

שנים ולא העברנו את זה בסוף, כי זה היה    3גב, היינו באותו סיפור כאן לפני כמעט  זו הזדמנות מצוינת. א

סכום נורא גדול והיינו צריכים לשנות את כל הפאזה של החשמל במועצה כדי להקים שם את המזגן. אבל  

- מאז היה כבר דיון שהעלינו את הפאזה, ולכן עכשיו זה לא סיפור של מעל מיליון שקלים. זה מתכנס ל

שקל וחלק מזה יגיע מתקצוב מפעל הפיס. ואנחנו מבקשים לעשות את זה מיידית בחופשת סוכות,   400,000

כדי שלא יהיה כאן שום שיבוש של מערכת הלימודים של התלמידים. אז זו הסיבה, ואמרנו שאם אנחנו כבר  

ר לגביהם. נעבור  נפגשים כאן אז יש כמה נושאים שקשורים לתב"רים שאנחנו רוצים לעדכן ולבקש אישו

 , כדי להסביר מה היה הטריגר. 6עכשיו לפי הסדר, אבל רציתי בכוונה להתחיל עם 

 * חבר מועצה מדבר ללא מיקרופון. 

 כן, יספיקו לעשות את זה בחול המועד.  אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:
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יש לי רק הערה אחת. היה צריך לעשות את זה אתמול, זה בטוח. ואם יש כסף    אורי עצמון ]כפר סירקין[:

  100ועוד    400אז בוודאי וודאי, ואין סיכוי בכלל. אבל המספר לא מתאים למה שפרסמתם, אתם פרסמתם  

,  300חשמל. לא ראיתי מספר    100ועוד    400חשמל. איפה זה נעלם? זה מה שכתבתם. אני לא יודע, אני קורא.  

 יכול להיות.  אבל

 * חבר מועצה מדבר ללא מיקרופון. 

 זה כולל מע"מ.  400- כולל מע"מ? וה אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

חשמל, זה מה שראינו. אז אתה    100מזגנים פלוס    400ראינו מספר הבקשות    אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 אומר שהמספר הזה לא נכון. בסדר. אין לי בעיה. 

, אשר. זה חדש. בסדר.  6רגע, לא שומעים. לא, לא היה מאושר כלום. סעיף    יו"ר המועצה[:אושרת גני גונן ]

 . 1אז זהו, יש עוד שאלות על האולם הזה? אוקיי, מצוין. אז נעבור לסעיף 

 [  מתקני משחקים ביישובים, מתקני משחקים במוסדות חינוך והצטיידות מזגנים. 2] 

לטיפול    1תב"רים,    2זו טרנזקציה בין שני תב"רים. אנחנו אישרנו    2-ו  1סעיף    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 

לנו   במתקנים ביישובים ואחד במוסדות החינוך. בפועל העבודה הזאת הסתיימה, כאשר כנראה שהייתה 

טעות בתקצוב בין שני התב"רים. אישרנו יותר כסף ליישובים ופחות כסף למוסדות החינוך, והעלויות היו  

שקל מתוך התב"ר של מתקני המשחקים ביישובים    450,000לכן אנחנו מבקשים להעביר    בדיוק הפוכות.

עוד   שם  ולהוסיף  החינוך,  במוסדות  המשחקים  הפרויקט.    50,000למתקני  סיום  לצורך  שנדרשים  שקל 

שקל של שנתיים אחרונות, אנחנו מבקשים להוסיף    400,000שקל. יש תב"ר של    400,000  -הצטיידות מזגנים  

 שקל כדי לסיים את השנה. מדובר על הצטיידות מזגנים במוסדות חינוך, זה כתוב בהערות.  100,000וד לו ע 

 איפה, בכללי במוסדות החינוך? אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 כן, בכל מוסדות החינוך.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 [  ניקוי מאגר חורשים.  3] 

]גזבר המועצה[: אגוזי  ח  יצחק  של  ניקוי מאגר  טיהרה את השפכים  להסביר. המועצה  צריך  כאן  ורשים, 

חורשים, מתן, נירית, ירחיב וחגור, במתקן הטיהור הישן בחורשים. המאגר הוא של חורשים, מתקן הטיהור  

הוא של המועצה. אני אסביר, חברים. יש מתקן טיהור, שאליו מגיעים השפכים, ומתקן הטיהור עובד, מטהר  

 קולחין למאגר. שפכים ומזרים את מי ה

 מי מזרים?  אורי עצמון ]כפר סירקין[:
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 מתקן הטיהור.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 המתקן לא מזרים כלום. אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 זה אחד ליד השני.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 המועצה עושה את זה? מי עושה את זה?  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 המועצה.  עצה[:יצחק אגוזי ]גזבר המו

 המועצה מזרימה עכשיו שופכין? אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 יש מתקן טיהור עובד, הפעילה אותו החברה הכלכלית בשם המועצה.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 לא החברה הכלכלית, אלא הפעילה אותו החברה להשבת מי קולחין.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

לא נכון. לא נכון. החברה הכלכלית הפעילה את מפעל טיהור חורשים והחברה   [:יצחק אגוזי ]גזבר המועצה 

להשבה לא קשורה בכלל מבחינתי לחורשים. החברה הכלכלית הפעילה את זה בשם המועצה, את מתקן  

הטיהור חורשים. מתקן הטיהור הפך להיות משהו אחר, הוא עכשיו מזרים צפונה למטע המזרחי של דרום  

ט הזה, שהופך את הכיוונים, מממן את ניקוי הבוצה שנוצרה שם בתוך מתקן הטיהור. לא  השרון. הפרויק

בזה עסקינן. יש מתקן טיהור, משאבות, תופים. לטהר את המים. נוצרת בוצה ונוצרים מים מטוהרים. ברמה  

יא  שניונית, אבל מטוהרים. בסדר? עכשיו, המים המטוהרים האלה עברו למאגר, והרי ההשקיה מהמאגר ה 

 רק בקיץ והטיפול בשפכים לאורך כל השנה. 

 * חבר מועצה מדבר ללא מיקרופון. 

עבר למאגר. במתקן הטיהור נוצרת בוצה. לא על זה אנחנו מדברים עכשיו, אבל    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

כדי  רשות המים, שהפך את המשאבות שם  עם  קיבלנו תקציב במסגרת התחשבנות אחרת  לבוצה הזאת 

אותן צפונה, ועוד קו. רשות המים תקצבה גם כן את ניקוי הבוצה במתקן הטיהור. אנחנו מדברים  להזרים  

על המאגר, שקיבל לתוכו מים שניוניים, וברגע שאתה מקבל מקבל מים שניוניים, הבוצה שוקעת ונוצרת  

להשתתף    אחת נוספת. מכיוון שהמט"ש נסגר ואין יותר הזרמה של מים למאגר הזה כרגע, אנחנו נדרשים

 בניקוי המאגר, כי יש כלל ברשות המים שהמזהם משלם. 

 * חבר מועצה מדבר ללא מיקרופון. 

אנחנו מנקים, אבל הם מתקצבים. לא אנחנו צריכים לשלם. הם תמחרו ניקוי    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 

מיליון שקל כולל מע"מ. דרך אגב, את המאגר הזה, אחרי שהמועצה/החברה הכלכלית    10- של מאגר כזה ב
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כבר לא משתמשות בו, מי שקיבל אותו זה אגודת הקיבוצים, אגודת מי השרון המזרחי. זה הופך להיות חלק  

 שלהם של השבת מי קולחין, במקום חברה להשבה.מהמפעל 

 במקום החברה של המועצה.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

כן. אגודת מי השרון המזרחי נדרשה לנקות את המאגר, ולכן ניקתה שם את    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[: 

מיליון שקל,    10-בהמאגר. שימו לב לניואנסים, אני אדגיש אותם. רשות המים תמחרה ניקוי של כל מאגר  

 כולל מע"מ וכולל הכול. 

 מי ניקה את הבוצה ברמת הכובש? אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 עוד לא עשו את זה.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

 עוד פעם נקבל מחיר כפול אז.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

על חורשים. אנחנו ביקשנו לראות    רגע, רגע. נדבר על הכול. אנחנו מדברים כרגע   יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

  3מיליון השקלים,    10את כל החשבונות והמכרזים שנעשו, בשלב זה עוד לא קיבלנו את כל הנתונים. מתוך  

,  1995מיליון אמורות לממן כל הרשויות שהזרימו משנת    7-מיליון מממנת האגודה שביצעה את העבודה, ו 

יש שם את אורנית, את ג'לג'וליה, כפר ברא ואותנו. זה צריך  כשהמאגר הזה התחיל לעבור, עד לפני שנתיים.  

, זה מה שרשות המים כתבה לנו. אנחנו ערערנו על  2.146מיליון שקלים, עלינו התחשיב הפיל    7-להתחלק ב

מיליון שקל לפי חשבוניות ותחשיבים. כל הדברים האלה טרם    10הסכום, ביקשנו לראות שזה באמת עלה  

פגישה עם הגורמים המוסמכים ברשות המים מיד אחרי החג. אני לא מעריך שאנחנו  הגיעו אלינו, נקבעה  

הולכים בינתיים לראות חשבונות, אבל נראה. אז למה בכל זאת זה עולה כאן כרגע? לטעמנו, המספר הזה  

גר,  לא סופי. הוא לא יכול לעלות, הוא יכול לרדת. אני מדבר רק לגבי מאגר ניקוי חורשים. מי שניקה את המא

 כמו שהסברתי, זו אגודת מי השרון המזרחי, שנכנסה בנעליה של החברה להשבה. 

 היא לא נכנסה בנעליה. במקומה. אורי עצמון ]כפר סירקין[:

במקומה, נכון, מינוח נכון יותר. היא במקום החברה להשבה, והיא זו שמספקת    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

דרין, ויהיו להם כנראה עוד לקוחות. האגודה הזו נעזרת בחברה  חברת מה  -עכשיו מים מושבים לצרכנים  

להשבה כדי להזרים את המים למהדרין. את החשמל עדיין משלמת החברה להשבה, הצנרת שמובילה מניר  

אליהו דרך רמת הכובש למהדרין, היא של החברה להשבה, ורשות המים נתנה לאגודה צו שימוש בשירותי  

ריכה לשלם כסף לחברה להשבה, שבבעלותה הצנרת. אתם תכף תבינו למה זה  תשתית, ועל פיו האגודה צ

שני, המועצה   ומצד  לחברה להשבה,  כסף  לשלם  צריכה  מורכב. האגודה  שזה קצת  קשור, אמרתי מראש 

צריכה לשלם כסף לאגודה בעניין ניקוי המאגרים. לכאורה אלה שני דברים לא קשורים, אלא מה? בסופו  

ת הקשר. באה האגודה ואומרת, אתם לא משלמים לנו, אין לנו כסף לשלם לחברה  של דבר הכסף עושה א 
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שקל בבנק, אין לנו כסף לשלם לחברה להשבה. אמרנו לה, טוב, אבל אנחנו בסדר.    40,000להשבה. יש לנו  

גם אם אנחנו מסכימים לעיקרון שאנחנו נצטרך לשלם, ואני לא יודע כמה, אבל כך וכך כסף על ניקוי מאגר  

ורשים, אנחנו לא יכולים לשלם כי אנחנו לא יודעים כמה. ואז הצענו הצעת ביניים, כדי שהם לא יקרסו  ח

ולא נצטרך לתבוע אותם, ושהחברה להשבה שלנו גם תוכל להמשיך להתנהל. המועצה תעביר לחברה להשבה  

להם. האגודה חייבת  מיליון שקל שאנחנו חייבים לאגודה ושהאגודה חייבת    2שקל על חשבון אותם    500,000

 שקל. אנחנו עושים את זה כרגע לטובת החברה להשבה שלנו.  800,000להם כרגע  

 ? 500,000למה כל הסכום רשום ולא רק  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 כי אני מבקש לאשר כרגע את כל התב"ר.  יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

לפשט את זה רגע. חברת ההשבה שלנו מספקת מים  זה מורכב, אני אנסה    אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

לאגודה. האגודה חייבת לחברת ההשבה, אבל האגודה לא יכולה לשלם לה משום שאין לה כסף, היא מחכה  

ומשהו מיליון שקל, כי אנחנו   2- מיליון כאן מאיתנו. אנחנו לא מוכנים לשלם את ה 2- לקבל את הכסף של ה

זה   אולי  חשבוניות,  תראו  אנחנו  אומרים,  ולכן  עלה.  כן  שזה  ספק  לנו  אין  שקל,  מיליון  חצי  פחות.  עלה 

אומרים, כדי ששתי החברות האלה לא יפשטו את הרגל, כי שתיהן עכשיו נמצאות בקריסה, בהערת עסק חי,  

אנחנו אומרים, אוקיי, אז אנחנו כמועצה נעשה את החיבור. אנחנו ממילא צריכים לשלם, והסכום שאנחנו  

 מיליון שקל. היינו אצל מנכ"ל רשות המים, חצי מיליון שקל זה המינימום.  2היה מעל אמורים לשלם 

 * חבר מועצה מדבר ללא מיקרופון. 

המועצה[: ]יו"ר  גונן  גני  אנחנו    אושרת  המים.  ברשות  העיקרון  זה  המשלם,  המזהם  מההתחלה.  נתחיל 

ם. רשות המים מימנה, תקצבה חלק  השתמשנו במאגר חורשים, אנחנו, היישובים שלנו, וגם יישובים נוספי

מהמאגר ומהניקיון שלו, וחלק היא משיטה על הרשויות השונות. אנחנו חלק מהרשויות שמושטות עליהן  

זה מה שמושט אלינו. זה היה על הניקוי. עכשיו זה    2,400,000מיליון שקלים. מתוך זה    7הסכום, שהוא  

נקי, למה? המזהם המשלם. לכן כשאנחנו מסיימים את  מאופס. לא אצלנו, עבר לאגודה. אבל עובר לאגודה  

, לא משנה.  2,000,000או    2,400,000השימוש, אנחנו צריכים להחזיר את זה נקי. ועל זה יש לנו ויכוח אם זה  

 רוצים לפרק את זה ולהקטין את הסכום לכמה שאפשר, אבל ברור לחלוטין שיש סכום שנצטרך לשלם. 

 חנו לא מדברים על מאגר חדש.אנ אורי עצמון ]כפר סירקין[:

לא, אנחנו צריכים להחזיר את זה נקי. צריכים להחזיר את זה נקי. מאגר    אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

כל    20שעבד   על  זה העיקרון.  לנקות אותו.  זיהמנו אותו, אנחנו צריכים  בו,  נהנינו ממנו, השתמשנו  שנה, 

 המאגרים זה העיקרון. 

 מיקרופון.  * חבר מועצה מדבר ללא
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 זה זה. המט"ש? לא חויבנו על המט"ש. נכון, נכון.  אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

במסגרת הפרויקט, שבו אנחנו הצבנו את המט"ש להזרים את השפכים, לא את    יצחק אגוזי ]גזבר המועצה[:

זו דרשנו וקיבלנו,  הקולחין, של אותם יישובים שמניתי פה שחוברו למט"ש של ניר אליהו, נדמה לי. במסגרת  

רשות המים תקצבה את הפרויקט הזה, שהוא כולל בתוכו את ניקוי המט"ש. מה שאתה קורא לו המאגר  

 הראשון. 

 אבל יהיו עוד, יש עכשיו על הפרק עוד מאגר. ניר אליהו, נכון?  אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

 ל דברים שנעשו. ע  2020-לא יכול לעבור ולהתעורר ב אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

 * חברי מועצה מדברים ללא מיקרופון. 

חברים, כולם יכולים לשאול שאלה ואנחנו נענה תשובות על הכול. אני אתן    אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

לאשר זכות דיבור ואחר כך לגיא. בשורה התחתונה, השתמשנו כולנו, יישובי גוש חורשים השתמשו במאגר  

ן. בשורה התחתונה, המשתמשים צריכים לשלם והמשתמשים הם גם אנחנו. התשלום  הזה, גם נירית, גם מת

מיליון שקלים. על זה אנחנו עוד מתווכחים. הסכום שאינו שנוי    2.1שלנו שנקבע על ידי רשות המים, הוא  

במחלוקת הוא הסכום של החצי מיליון שקל. בינתיים אמרנו, ילכו לגישור חברת ההשבה, האגודה ואנחנו,  

נגיע ביחד לסכומים שעליהם אנחנו יכולים להסכים. זה משולש. אלה עוד מעט בהערת עסק חי, ההשבה  ו

שלנו עוד מעט בהערת עסק חי ואנחנו במועצה החלטנו להיות המבוגר האחראי ולייצר כאן חיבור במשולש  

לם, בינתיים  הזה, שמנכ"ל רשות המים הסכים לו. וככה אנחנו ממילא משלמים משהו שאנחנו אמורים לש

אלה יקבלו כסף ואלה יקבלו כסף, ואז בגישור נגיע לסכומים המדויקים והסופיים של מי חייב למי. דבר  

אחד ברור זה שהאגודה צריכה לשלם לחברת ההשבה כי היא משתמשת בשירותים שלה, והמועצה צריכה  

קוי המאגר, ואנחנו מביאים  לשלם על ניקוי המאגר. עכשיו כל השאלה היא כמה אנחנו צריכים לשלם על ני

רק סכום מינימלי כרגע, כדי לפתור בינתיים, בהסדר ביניים. יגיע עוד סכום לכאן, שגם עליו נצטרך לדבר,  

וזה על ניקוי מאגר ניר אליהו. אותו עיקרון. חברים, יש עוד שלושה מאגרים, אבל אנחנו מדברים כאן עכשיו  

 . על אחד נוסף. כי לא את כולם אנחנו מנקים

 אפילו אורי לפניי, ככה אני אדע לענות.  אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

אז אתה רוצה, אשר, לתת לאורי? אורי, אשר ואחר כך גיא. אז אורי, שנייה,    אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

 זה קצר עם גיא. זו שאלה. כן.

 * חבר מועצה מדבר ללא מיקרופון. 

 עלויות של מה?  אשר בן עטיה ]נווה ימין[:
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 שגבתה את העמלה.  גיא כהן ]בית ברל[:

 מיליון.  10עשו את זה בשבילך, אמרו לך   אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

 * חבר מועצה מדבר ללא מיקרופון. 

אז לא, אין כאן שום יתרות בחברת ההשבה, שאפשר להגיד, הן נשמרו בקרן    אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

 ן, אין. במועצה יש קרן מיוחדת לזה?מיוחדת לצורך העניי 

 * חבר מועצה מדבר ללא מיקרופון. 

על חברת ההשבה נדבר בנפרד. יש לנו סשן נפרד על חברת ההשבה, האם יש    אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

מקום להחזיק אותה או אין, כי יכול להיות שהיא לא כדאית לנו בצורה הנוכחית שלה. על חברת ההשבה  

יהיה דיון נפרד בדיוני תקציב, האם ממשיכים או לא, האם סוגרים או עושים לה הסבה למשהו אחר. יש לנו  

למשרד הפנים ולעשות לה הסבה, ואנחנו בוחנים את האפשרות לעשות לה הסבה למשהו מעולם  אופציה  

הקיימות וההתחדשות והאנרגיה וכאלה. אבל בואו רגע נשים את זה בצד, זה היה לאור השאלה של גיא  

 האם החברה הזאת שמה בצד כסף. אורי. 

 טוב, תראו.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 א מיקרופון. * חבר מועצה מדבר לל

 , את זה אנחנו מציעים. 2.1המסגרת היא   אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

סירקין[: ]כפר  עצמון  על    אורי  סגורים  כשאנחנו  מסגרת  לאשר  לנו  זו  500,000למה  לא  אבל  אחד,  זה   ?

אנחנו    דבר. אתם לוקחים את נציגות המים כאורים ותומים, על פיו יישק דבר והכול.-הנקודה. בואו נלך דבר

הגדולה   המים  רשות  למינה,  בפשרה  עוד  שאנחנו  או  המשפט  את  גמרנו  אם  יודע  לא  אני  מזמן,  לא 

הזרימי את השפכים לנחל. כתוב. והיה משפט, תבע אותנו    -והדומיננטית נתנה הנחיות בכתב לחברה להשבה  

הי וקנסות,  כסף  לשלם  יכולה  לא  המים  רשות  מיליונים.  בהרבה  תבעו  היישובים,  לעשות  אחד  יכולה  א 

פיצויים. אחד הפיצויים ייתן מים מטוהרים להזרים לירקון. את אותם מים שאין מה לעשות איתם, אתה  

מבין שלא עולה לה כסף, כי היא תיקח מהמאגר של הקיבוצים שממילא אין מה לעשות איתו, ותגיד שהיא  

 נתנה את החלק שלה. 

 * חבר מועצה מדבר ללא מיקרופון. 

נכון, אתה צודק. אתה יודע יותר טוב. חצי מיליון שקל זה הקנס שאנחנו כביכול    פר סירקין[:אורי עצמון ]כ

עוד משלמים, למרות שביצענו את ההוראות הכתובות של רשות המים. אני לא יודע איך אתם יושבים עם  
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דם. זה לא    רשות המים, אין מישהו אחר, אני מבין את זה, אבל את זה אני לא מבין, כשלהם יש על הידיים

יכול להיות. היא נהגה בצורה מאוד מחפירה, וזה חלק אחד של הסיפור, אותה רשות המים, במקום שהיא  

תעבוד מול משרד הפנים, כל הסיפור של החברה וזה. יש הנחיות של משרד הפנים שמועצה לא יכולה לתת  

ועוד חברות א תכננה שחברת ההשבה  רשות המים  למועצה שלה.  יכולה  שירותים מחוץ  לא  חרות שהיא 

לכפות עליהן כרגע, תזרים מים צפונה. בסדר, תוכנית ארצית זה מצוין, אף אחד לא מתנגד לה. אבל תסדרי  

רוצים. שם עשה את זה, במסה, ועדת   נוכל לעשות את מה שאתם  במשרד הפנים את האפשרות שאנחנו 

חברת השבה ותהיו אתם לבד.    הקיבוצים, אמרה, חברה ההשבה מרוויחה הרבה כסף, בואו תיקחו אתם

אתם גם רוב הצרכנים. זה נכון, אתם גם רוב הצרכנים. בואו תרוויחו לבד על העסק הזה, תנהלו את זה לבד.  

איך אומרים? נגמרה חברת ההשבה, כמעט נגמרה, וקמה החברה של הקיבוצים ואני יודע שזו בעיה. מדובר  

מיליון שקל. כל    120ליון שקל. מדובר על מאגר אייל של  מי   100-120על לשים כסף בסכומי עתק, מדובר על  

שנה אחורה. אז עכשיו לבוא בקלות כזו ולהגיד, נציגות    20- הדברים האלה הם בקנה עדיין, אני זוכר אותם מ

אמרה ולא אמרה, אני לא קונה את נציגות המים. הידיים שלה מלוכלכות. אי אפשר לקבל אותן ככה כאורים  

אומרת, בואי נרפא משהו. מצד אחד, הקיבוצים הקימו עסק, מותר להם להקים עסקים    ותומים וללכת. את

כמה שהם רוצים, הם צריכים להרוויח כסף. לא משנה שזה פגע בחברה של המועצה, זה לא משנה כל כך.  

אבל אתם אומרים, חצי מיליון השקל הזה, אנחנו נקפיא, היא תשלם את החוב לשתיהן, לה יימחק החוב  

בואו נחליט על החצי מיליון ונילחם ברשות המים, פעם אחת ולתמיד נעמיד אותה במקום.   -יהיה כסף ולה  

לא יכול להיות שמוסד נותן הוראות קדומות בכתב ואחר כך מתכחש לכל דבר בכל מיני תירוצי שווא. וכל  

ארצי, תוכנית  -בהבסיס שהוא עשה את הדבר הזה, הוא חטא מיסודו והוא היה צריך להגיד, אני מתכנן ר

כוללת, בואו תאפשרו לנו עצות להזרים מאחד לשני. וגמרו את הסיפור. הם לא ניסו אפילו לעשות את זה.  

ובזה הם הגיעו והקימו את זה, דחקו בקיבוצים להקים. הם עשו את החשבונות שלהם, אני לא נכנס אליהם,  

אן ככה, משהו היה מסתדר אחרת, משהו הרבה  לא מעניין אותי. ואני גם לא רוצה להיכנס. אבל זה לא היה כ

 יותר עם שכל, וזה לא קם. באשמתם בלבד. אני לא רוצה לקבל את התוכנית שלהם באורים ותומים. 

אורי, התביעה היא ייצוגית ואנחנו יושבים בגישור כבר כמה שנים ורשות    אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

 המים גם יושבת שם בגישור. 

 אני יודע. הגישור הסופי הוא חצי מיליון שקל שאנחנו שלחנו.  כפר סירקין[:אורי עצמון ]

המועצה[: ]יו"ר  גונן  גני  לאישור    אושרת  זה  את  להביא  נצטרך  בסוף  נסכים,  לא  או  נסכים  שאם  נכון, 

 המליאה.

 אנחנו מילאנו הנחיות.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

, זה משהו אחר, זה מה שאני מנסה להסביר. אני מנסה  לא, זה לא קשור  אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

 להסביר, זה שני דברים נפרדים לגמרי. זה הליך אחר על נושא אחר, על אישיו אחר.
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 אבל זה אותו מוסד.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 אבל אורי, אתה מבלבל את האנשים.  אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

 שר לערבב את זה. אי אפשר לערבב את שני התהליכים האלה.אי אפ אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

 אני יכול לדבר?  אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

 כן. אשר.  אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

 אפשר לדבר?  אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

קובל  בשלב זה. נעשה את שני גלגלי ההצלה במכה, מ 500אז אני מציע תב"ר של   אורי עצמון ]כפר סירקין[:

עליי. וכשצריכים לעזור, לא חשוב מה המטען שיש לי או אין לי כלפיהם, צריך לעזור גם להם וצריך לעזור  

 גם לאלי. ואת זה אנחנו יכולים, כשנינזק מזה בכל מקרה. אז בואו נעשה שלב א' ונעבוד על יתר הדברים. 

 אורי, תודה. אשר.  אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

אורי, כל מה שאמרת אמת ונכון. אתה לא יכול לשנות את החוקים בעולם. אנחנו    אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

יכולים לתת פה יד. אנחנו תובעים, הולכים למשפט, תובעים את המדינה, תובעים את המינהל, תובעים את  

דע את זה. האמת היא לא כמו שאתה מספר  שלא נצליח ואתה יו  99%אימא שלי, תובעים את סבתא שלי,  

ואתה היית בוועדה, אני הייתי בוועדה ואגוזי היה בוועדה,    -אותה. האמת היא שבאו לראש המועצה הקודם  

ואמרו לו, ראש מועצה יקר, תנקה את המאגר של    - היו עוד כמה אנשים מכובדים שאני לא זוכר את שמם  

מיליון ואתם תשלמו לי אותם.    8שאני לא מנקה, אתם חייבים לי    רמת הכובש. הוא אמר, בשום אופן, לא רק

ואני עומד על כל דבר כזה, גם בוועדת חקירה. לא היה להם מה לעשות, מה אתה חושב, שאם אתה נלחם  

לא יחזירו לך מלחמה? יחזירו מלחמה. ומשרד הפנים נתן להם להיות ולא לנו. ואנחנו לא יכולים למכור  

כולכם זה  ואת  השתמשנו    מים,  אנחנו  שעשינו.  דברים  על  זה  עכשיו  משלמים  שאנחנו  מה  וכל  שתדעו. 

במאגרים, אנחנו צריכים לשלם. ולא משנה אם קוראים לי נווה ימין או נחשונים או לא יודע מה. ואני אומר,  

  מיליון, נפסיד  200נקבל את הצעת החלטה, בואו נמשיך במשפטים בכל הכוח, נשקיע בעורכי דין עם עוד  

אותם כמעט בטוח, אבל בואו לפחות שתהיה הרגשה טובה. כרגע צריך לפתור את הבעיה הזו. והבעיה הזאת,  

זה הפתרון שלה. זה הפתרון וככה צריך ללכת. ולהפסיק להיות הם ואנחנו. חבר'ה, די. אנחנו מועצה. אנחנו  

נותני ם. תפסיקו להסתכל רק דרך  עושים הכול בשביל כולם. אנחנו אחד עם השני. אנחנו עוזרים, אנחנו 

 הדברים האלה. רק בקשה יש לי. 

 * חבר מועצה מדבר ללא מיקרופון. 
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יש לי בקשה מהחבר הנחמד, גיורא. באמת, לא בושה לשאול. יש לנו את העבר    אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

ם. אף אחד  ואת העתיד. העבר שלנו זה מאוחדים, ההווה שלנו זה מאוחדים ואני מקווה שנצא מפה מאוחדי

לא יסתכל רק על עצמו, יסתכל על המועצה כמו שהיא. אנחנו חייבים לעזור אחד לשני, ואומרת לנו ראש  

המועצה, ותאמינו לי שאני מאמין לה יותר ממה שאני מאמין לאשתי, זה מה שקבעו, חבר'ה. זה מה שקבעו.  

ר ממני ולי יש הרבה יותר צרות בבתי  מה שאני מתחנן לפניכם, בואו נמשיך להיות אותו דבר. אתה יותר מבוג

משפט וכל הדברים האלה, לא זוכים. הצדק לא יוצא לאור. לא מאמין בזה. איך אמר אחד המשוררים? "אם  

 אחרי מותי הצדק יופיע, ימוגר כיסאו לעד". זה היה ביאליק. אז זה הכול, זה מה שיש לי להגיד. 

 שלך, אשר. שמוליק.  תודה על הדברים אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

 * חבר מועצה מדבר ללא מיקרופון. 

 ? 6, על מה אתה מדבר? היישובים שהם דרומית לכביש 6מה יש לכביש  אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

 ולא יכולים להשתמש במים מטוהרים. זאת הנקודה. שמוליק מריל ]גבעת השלושה[:

ם שהשתמשו במאגר חורשים הם יישובי גוש חורשים.  שמוליק, היישובי  אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

 אבל אנחנו לא מחייבים את היישובים, המועצה כמועצה משלמת. זה העיקרון גם על כל יישובי המועצה. 

 אני אומר, זו הזדמנות לנסות להוציא מנציגות המים כסף. שם אין לדעת.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

 * חבר מועצה מדבר ללא מיקרופון. 

אתם היו משלמים על הזיהומים בשפד"ן? איזו הצעה אתה מקבל? מבינה    אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

את העיקרון, עיקרון הוא עיקרון. אני מבינה את העיקרון שאתה מדבר עליו, אני מקווה שלא נקבל חיובים  

הפתעה, יש לך קנס. עוד  נוספים. זה מזכיר לי את המשחקים האלה, יש משחקי קופסה כאלה, עלית על  

הפתעה, עוד קנס. אז קיבלנו כאן קנס, אנחנו צריכים לשלם אותו, ואני מציעה שנמשיך לתב"ר הבא ואחר  

- כך נעשה כאן הצבעה. אתה תוכל להציע את ההצעה הנגדית שלך, אורי. אני חושבת שצריך לאשר את ה

ת מליאה ולהעלות שוב את זה ולא לזכור.  , כדי שתהיה לנו מסגרת ולא נצטרך לעשות שוב ישיב2,100,000

לכתוב מסגרת מקסימלית, בהחלט. אנחנו יכולים לכתוב שם, זו מסגרת מקסימלית, שכעת אנחנו מבקשים  

 וככל שיידרש עד הסכום הזה.   500,000לאשר 

 מה שהוא הציע, שימשיכו לתבוע.  אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

זה אנחנו עושים. אני לא דיברתי על כל ההליכים המשפטיים. יש  אבל את    אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

ייצוגית בעניין של הזרמת המים לירקון, שאנחנו נמצאים בגישור שם. יש עוד הליך משפטי מול רשות המים,  

שאנחנו נמצאים בו, שחברת ההשבה תובעת בבית הדין לענייני מים. יש כאן כל מיני דברים, לא נכנסתי  
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ממשיכים בצד אחד במאבקים שאנחנו נדרשים להיאבק בהם ומצד שני יש תחומים שבהם  להכול. אנחנו  

אין ברירה, צריך לעשות מעשה ולשלם. אנחנו במשא ומתן ויש כאן פער, אבל בואו ניתן מסגרת ועל פיה  

 נעבוד. 

 [  שיפוץ מבנה מתנדבי משטרה נווה ימין.  4] 

ר לסעיף הבא. יש למעלה משנה איזשהו דיאלוג בינינו לבין  אני רוצה לעבו  אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

יחידה של המשטרה של מתנדבים, שנקראת יחידת השמשונים. הם היו בשמשון בצבא, מסתערבים, והם  

היום מתנדבים במשטרה, בימ"מ. הם עושים מבצעים בכל הארץ והם ביקשו בסיס במועצה. חיפשנו להם  

י חמד, בנחשונים. עברנו לא מעט יישובים. חיפשנו מקום שיהיה להם  בנווה ירק, בירחיב, באלישמע, בשד

בסיס, שאמרנו, שאם הם יהיו אצלנו עם כל הציוד שלהם, אנחנו גם נהנה ממבצעים שלהם באזור שלנו.  

לצערנו במשך שנה לא מצאנו והם רצו לעזוב את המועצה, עד שנמצא מקום בנווה ימין. המחלבה הישנה של  

שקל כדי להכשיר את    50,000שנים. ואנחנו מבקשים כאן תב"ר של    10-ימו לתת לנו אותה לנווה ימין, הסכ

המקום. צריך שם כספת, יש להם כל מיני אמצעים והם יצאו מהמועצה שלנו למבצעים שלהם בכל הארץ,  

 אבל אנחנו נקבל עדיפות בתוך המועצה שלנו.

 * חבר מועצה מדבר ללא מיקרופון. 

]יו גונן  גני  אני    "ר המועצה[:אושרת  בונים אותו.  ישנה, המבנה קיים. לא  זו מחלבה  איך מצאנו אותם? 

 מטר.  60-70חושבת שיש שם משהו כמו 

אני אגיד לכם. בנווה ימין הם מתאמנים בבית על רטוב, ומשם הם זזים הלאה.    אשר בן עטיה ]נווה ימין[:

 אז הכול בסדר.

 נורא מצחיק אם זה לא היה אמיתי. אבל בסדר, נמשיך.  אשר, זה היה אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

 * חבר מועצה מדבר ללא מיקרופון. 

 הם יוצאים בלילות.  אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

 אני הייתי שם וראיתי איך זה נראה, קיבלנו הצעה וזה בסדר.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 יכים שם כספת, מטבח, שירותים. הם בסך הכול צר אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

 לא צריך מצלמות.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 והמשטרה תביא את כל היתר. אוקיי.  אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:
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 [  יועצים לענייני גבולות. 5] 

 יועצים לענייני גבולות, שרון.  אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

יועצים לענייני גבולות. בנושא המאבקים של הגבולות, אתם   -תב"ר הבא    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

מכירים את המאבקים שיש לנו, הדבר הזה מלווה גם השנה וגם ילווה אותנו בשנה הבאה. אנחנו מביאים  

יש לנו מאבקים מול    שקל, כי   100,000את זה במסגרת דיוני התקציב. וכרגע אנחנו צריכים שם תוספת של  

כפר סבא על אזור התעסוקה באלישמע, צופית כמובן ותחנת הכוח וכפר מעש. בקיצור, כמה משרדי עורכי  

דין שמטפלים בכמה דברים ולצערי, נדרש להשיג עורכי דין נוספים כי כפר סבא הגישו לאחרונה עוד שני  

 עניינים מול דרום השרון. 

- . יש כאן סכום שאושר בעבר. מ 1,788,000.0, זה כתוב לכם כאן,  2019-מ  אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

 שנים זה הסכום.  4-. ב2022, 2021,  2020, 2019

 זהו, אז זה לגבי התב"ר הזה.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 [  שיקום שני שערי ביטחון ביישוב מתן. 6] 

ד הביטחון לתקן את שערי הביטחון במתן.  והאחרון זה התקציב של משר  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

 זה עד סוף שנה. 

 זה לא משרד הביטחון, זה השתתפות בעלים.  אורי עצמון ]כפר סירקין[:

שקל של מתן. ותקציב    15,000גם וגם. חלק פה זה השתתפות בעלים,    שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

ר האחרונה שהתקבלה הייתה גבוהה ממה  כמובן של משרד הביטחון. להגדיל את התקציב, כי הצעת המחי 

 שהערכנו. זהו, אלה התב"רים.

 ? 125מה  אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

 השער.  שרון סספורטס ]מנכ"ל המועצה[:

, לבין כל  2.146  -אני מבקשת לעשות כאן הפרדה בין הסעיף של המאגר    אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

 . מי בעד? מי נמנע? מי נגד? 4את כל התב"רים, למעט סעיף היתר. אני מבקשת להעלות להצבעה 

על פי הרשימה המצורפת, למעט תב"ר  החלטה: מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התב"רים

 .ניקוי מאגר חורשים
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ניקוי מאגר חורשים. מבקשת להעלות להצבעה אישור מסגרת    -   4סעיף    אושרת גני גונן ]יו"ר המועצה[:

ש"ח, כשבשלב הראשון ימומש מתוך התקציב הזה חצי מיליון שקל    2,146,320תקציבית מקסימלית של  

 בלבד, וינוהל משא ומתן אל מול רשות המים לגבי הסכום הסופי. מי בעד? מי נמנע? מי נגד? 

ש"ח לתב"ר   2,146,320רוב קולות מסגרת תקציבית מקסימלית של החלטה: מליאת המועצה מאשרת ב

 , עפ"י הפירוט המצורף. 4מספר 

המועצה[: ]יו"ר  גונן  גני  לכם    אושרת  מודה  אני  קולות.  ברוב  התב"רים  כל  את  העברנו  אז  רבה.  תודה 

 שהגעתם לכאן, שנה טובה. 

 הישיבה ננעלה 

 בברכה,

 

אושרת גני גונן, ראש  
 המועצה

אגוזי, גזבר  יצחק 
 המועצה

שרון סספורטס, 
 מנכ"ל
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