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פרוטוקול
הילה טרייבר:

זו פשוט מליאה שאני חייבת לעשות אותה היום ,בגלל לוחות זמנים ,יש לי בעיה.
אני חייבת אבל אני חייבת אתכם לצערכם .אני לא יכולה לעשות את כל ההחלטות
לבד .אז אני אתחיל לדבר ואתם תוך כדי .תצביעו .אחד התיקונים החשובים שיש
לי זה לגבי הייעוץ המשפטי .חשוב לי להגיד את זה ,כי אנחנו מחליפים אותו .אם
אתם זוכרים כי בחרנו ביועץ משפטי את גדי טאוב ואת שירלי .השירות שקיבלנו
מגדי היה שירות מצוין ,אבל השירות שקיבלנו משירלי היה פחות .אתה יכול
לכבות ,אני אתן יותר פרטים.
(הפסקת הקלטה יזומה)
כי אמרתי נגד שירלי דברים לא נעימים.

דובר:

אני אגיד לה בכל מקרה.

הילה טרייבר:

אתה יכול ,אני אמרתי לה גם .יש התנגדות? מינוי של עמיחי ויינברגר ליועץ
המשפטי? יופי ,פה אחד ,תודה רבה .עכשיו עוד כמה נושאים .וועדת בחירות .בחרנו
שלושה אנשים ,זה דורש קוורומים וזה ,אנחנו צריכים יותר ,כי זה לא יכול להגיע,
וכבר מחר יש דיון ראשון ,ולא הצלחתי למצוא חברים .אנחנו רוצים למנות עוד
שניים .לקחנו אחד מגעש ,רוני בוכמן .והשנייה מבצרה ,רווית ישראלי .אז לקחנו
ככה ,שיש לנו אחד משפיים ,אחד מגעש ,אחד מבצרה ,אחד מכפר נטע ,ואחד
מרשפון .חמישה אנשים בוועדה ,יו"ר הוועדה אבנר פוקס .פשוט בפוקס ,מה
שנקרא ,מי שהגיש היה יכול להיות .אלה החברים ,אני צריכה ,מחר יש ישיבה
ראשונה ,כי האגודות כבר קיבלו רשימות של האנשים כדי,

יואל פירסט:
צריך להחזיר אותם היום הביתה.
הילה טרייבר:
נכון ,ומחר צריכה להיות החלטה ראשונה ,לכן אני הייתי חייבת למנות היום עוד
וועדת בחירות ,עוד שני אנשים.
יואל פירסט:

פעם אחת הוסיפו אותנו 50 ,מועצות לבחירות של אוקטובר .השאלה אם הביאו
אותם לאוצר ,במסגרת.

הילה טרייבר:
זה כל פקידי המדינה ,שר הפנים והכל .אני אגיד לך מה ,משרד הפנים לא מינה לנו
עדיין מנהל בחירות .מנהל בחירות אמור להתמנות במאי .זאת אומרת ,כל מה
שאנחנו עושים זה על סמך הבנה שלנו את החומר .אין מנהל בחירות.
דובר:

מאי כבר נגמר.

הילה טרייבר:

ג.ר

יוני כבר נגמר .רק היום הם שלחו לנו בן אדם ,ומחר הם עושים לו הדרכה .בקצב
הזה אנחנו נלמד אותם .אבל בגדול מינינו פעם אחת ,עוד שני אנשים ויו"ר.
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הצבעה? יופי .עוד נושאים קצרים .האצלת סמכויות ,אנחנו רוצים ,רשפון ,וועד
מקומי רשפון ,מטפל בבית עלמין ,האצלת הסמכויות הקודמת שלנו לא טובה,
כתוב "טיפול בית עלמין" ,עכשיו המשרד הדתות רוצה שיהיה כתוב "האצלת
סמכויות לאחזקת ו/או הפעלת בית עלמין ומתן שירותי קבורה" .אנחנו נותנים את
זה כהאצלת סמכויות לכל הוועדים המקומיים .ועד מקומי שמשתמש בזה יופי לו.
מי שלא ,מי שהאגודה מחליטה ,יופי .בסדר? עוד שני נושאים ,עשינו מליאה
טלפונית על גבי הילדים בבצרה ,לאשר את ההתקשרות ללא מו"מ .זו היתה מליאה
טלפונית ,אנחנו עושים לזה אשרור ,כדי לאשרר את ההחלטה עוד פעם .פרוטוקול
מליאה  64 .63יש 63 ,עוד לא יצא 63 .פה .רוצים לקרוא אותו? תסתכלו.OK .
אישרנו העסקה של יהודה גולדווסר ,שהוא איש מעל גיל  70לקצין בטיחות .עוד
שני נושאים ,ניצנים .בזמנו אישרנו את התב"ר ,אישרנו תקציב 50% ,משרה של
הפרויקט הזה של זהות יהודית תרבותית .רציתי לעדכן ,ניצנים בהסכם שלהם,
שאנחנו חותמים איתם ,עמותת ניצנים ,אחוז המשרה שאנחנו מפרסמים הוא .60%
מכיוון שדיברנו על זה במליאה ואמרנו שזה ב ,2017-וזה היה רק בהיקף של 60
אלף שקל,
דובר:
אפשר רק לחזור מה זה ניצנים?
הילה טרייבר:
באו לכאן שני אנשים שדיברנו על זה שעושים תכנית תרבותית שמדברת על זהות
יהודית תרבותית .במועצה .עשינו פיילוט של שלושה חודשים ,עשינו מיפוי .צריך
לראות ,עושים את זה במועצה ,אבל כרגע חשבנו שזה יופעל על ידי עמותה .התברר
לנו שזה לא על ידי עמותה ,על ידי המועצה .אנחנו מגייסים את העובדת אלינו
בהיקף של  60%משרה ,כדי שיהיה ברור ,אין לנו  50%מזה .לכן גם מותר לעשות
את זה בשנת בחירות .מכיוון שזו משרה ייעודית אז יש אפשרות גם לגייס את זה
עכשיו אלינו ,קיבלנו לזה גם אישור .זה  50%הם גם על השכר וגם על הפעילות.
הכוונה היא לאפשר לעבות את הפעילויות התרבותיות בנוגע לחגים וכו' גם
בישובים עצמם ,עם כסף שהם מביאים .עושים פיילוט ,לא הצליח? נשנה .אבל
כרגע זה  .60%התנגדות? יופי .הלאה .קביעת מודד.
דובר:
את עובדת קבלנות היום? בגלל זה את רצה?
הילה טרייבר:
לא ,כי עוד מעט יש עוד אחת ,וחוץ מזה כבר נמאס להם לשבת פה .אז אני אמהר.
עכשיו לנושא הגדול .קביעת מודד לבחירות .כמו שעשינו בבחירות הקודמות כל
השנים היה במועצה מודד של  350איש ,זה היה של  .350מודד ,להזכירכם ,זה
כמות הנציגים שנכנסים להיות חברים במליאה .אנחנו רוצים להישאר באותה
קונסטלציה קיימת של מליאה של נציג מישוב ,לאור זה המודד שאנחנו רוצים
לקבוע הוא  900לישוב .הוא היה  .750עד  900נכנס נציג אחד בוודאות .כדי שיהיה
לך ,כדי שיהיה נציג שני צריך מחצית מהמודד .זאת אומרת ,שהפעם הבאה שייבחר
עוד נציג זה  .1,350זאת אומרת ,שאנחנו בוחרים,
יוסי תאט:
 1,350מעל ה ?900-או כולל?
הילה טרייבר:
לא .זה  900ועוד .450
ג.ר
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יוסי תאט:
הנציג השני ב?450-
הילה טרייבר:
נכון .זה מספר הבוחרים .אני אגיד לכם ,כיוון שאין לנו פנקס בוחרים עדיין סופי,
אנחנו מתבססים על המספרים שהביאו לנו כשהביאו את הדוח של האגודות .שם
לצורך העניין ,נגיד לשפיים יש  ,1030אז לקחנו את ה ,-ופתאום יצוצו לי עוד 200
איש ב .-מצד שני ,זה גם לא יכול להיות סתם .שאלתי ,נגיד ,למה אי אפשר לעשות
 3,000ואז אף אחד ,או  .10,000אז בסוף זה המלצה של השר .אנחנו צריכים
להמליץ לשר על משהו סביר .זה  ,900המודד הוא  900כדי שבאמת יהיה נציג אחד
מכל ישוב.
אלי ברכה:
אין כוונה לקחת משום ישוב את הזכות שלו ,מהבחינה הזאת.
הילה טרייבר:
אנחנו נשארים באותה קונסטלציה .עדיין אחד בכל מקרה נכנס .בעלי זכות בחירה.
יוסי הס:
אם אנחנו רוצים שיהיה רק נציג אחד.
דובר:
הבעיה היחידה זה בני ציון (צוחקים)
יוסי הס:
בגלל שאני נציג יחידי ,ורציתי לעשות ,אני קיבלתי כבר כמה שיחות נזיפה .איך
יכול להיות שאין לבני ציון נציג בוועדה.
הילה טרייבר:

אבל יוסי ,זה לא רלוונטי ,כי עדיין וועדת המשנה יכולה לקלוט שישה חברים ,זה
החוק .חצי מכמות.

יוסי הס:
אם יהיה שניים מכל ישוב אז ייתכנו,
הילה טרייבר:
זה בגלל שבוועדת התכנון יהיה  20אתה חושב שזה יעבוד יותר טוב?
יוסי הס:
יהיה .10
הילה טרייבר:
לא יהיה  ,10יהיה  ,24ויהיו .12
יואל פירסט:
המליאה הזאת עבדה מצוין.
אלי ברכה:
ג.ר
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כמה עדכונים מהירים .אחד ,וועדת היגוי במחוז .היינו בוועדת היגוי במחוז לגבי
המתחם הציבורי שרצינו לעשות ליד המתח"ם ,במשולש .דיברנו איתם ,ישבנו עם
מהנדס המחוז ,לא עם יו"ר המחוז ,הוועדה המחוזית ,המהנדס ,מנהל התכנון.
שיחה .הוא התחיל "רגע ,למה המתחם ציבורי שם? למה לא שיישאר כאן?" ,אמרנו
שזה קטן ,שזה לא מתאים ,וצריך לחשוב לדור הבא .הוא אמר "אין שום בעיה,
אתה רוצה מתחם ציבורי אחר?" ,אנחנו מחפשים משהו שיותר קרוב לישובים.
הדבר הבא שהכי קרוב לישובים זה בלב הפולג ,נשים מתחם ציבורי בלב הפולג ,ואז
זה קרוב לגוש חובב ,קרוב לגוש הצפוני ,זה קרוב לכל האחרים .אבל הוא הבין
שאנחנו לא נבקש את זה ,אז המקום הכי קרוב שעדיין הולך להיות מאוכלס בכל
מיני שימושים וזה ,זה המשולש הזה שליד המתח"ם .עכשיו ,הוא אמר לי "אני
הבנתי אותך" .ואז אמרנו לו ,דיברנו ,אגב ,בלי שזה ייאמר בצורה פורמאלית יש
תחושה כל הזמן שאתם מבינים שהבית עלמין כבר לא יהיה שם .איפה יהיה ,זו
שאלה אחרת ,אבל שם הוא כבר לא יהיה .ואז הוא אמר "אולי נעשה מרכז מסחרי
ליד המח"מ?" .אמרנו לו "סוף כל סוף בא לציון גואל" ,כי המתח"מ הזה צריך
להיות כמו נתב"ג קטן ,בלי המטוסים אבל כמו נתב"ג עם משהו חי ,לא משהו מת,
עם כל המתים לידו .הוא אמר "אני מסכים איתך" .אז אמרתי לו "אם אתה
מסכים ,אז יש על מה לדבר .אבל ברור לך שזה לא יהיה רק  350דונם של מסחר".
אז הוא אמר "אולי נעשה ,אפשר לעשות שיתופי פעולה עם רשויות אחרות ,חלוקת
הכנסות" ,וזה וזה .אנחנו רואים את זה כמשהו שיהיה יותר משמעותי .ואז הוא
אמר "אתה יודע מה? בוא ניקח את הנושא הזה ,נעמיד אותו למינהל התכנון
הארצי ,תיקבע פגישה ,גם נביא אותם פה לסיור במועצה ,את המחוז ,וגם נעלה
למנהל התכנון הארצי ,ונשב ונדבר על איך מסדרים את ה 500-דונם האלה שהם
יהיו משהו יותר משמעותי מאשר בית עלמין או שימושים כאלה ואחרים" .מה
צריכה המדינה .ואנחנו היינו בעד בית חולים ,היינו בעד אצטדיון כדורגל ,כל מיני
דברים ,מרכז כנסים ,אמרנו גם את זה .אמרנו כל מיני כאלה ,שייתן חיים לדבר
הזה ,ולא הדבר הזה .זה דבר אחד .ישבנו לגבי חרוצים גם ,ירדן הראה לו את
הנושא של התוספת יחידה לחרוצים .דיברנו על זה .הם מבינים את זה ,הם בסה"כ
בעד ,הוחלט שם להתקדם עם התכנית ,הם בהחלט אמרו שזה בסדר .דבר אחרון,
להזכירכם ,היה נושא ,זה עלה פעם בהקשר של נווה הדסה ,ישבו פה אנשי נווה
הדסה .חממה חקלאית טכנולוגית ,שהיה אמור להיות משהו שנווה הדסה תקבל,
ואנחנו העברנו את זה בהחלטה כזאת או אחרת .שהגיע לנווה הדסה ,הילה ,כמו
שהילה יודעת ,הלכה ובדקה ובדקה ,ובדקה ,בסוף הסתבר לכולם ,כולל לחבר'ה
מנווה הדסה ,יסודות ,נווה הדסה ,שלמעשה נווה הדסה לא יכולה לקבל את זה ,זה
סמל מוסד שבו המועצה היא זאת שמקבלת .זאת אומרת ,המועצה היא זו
שפותחת את המוסד ,המועצה היא זו שמפעילה את המוסד ,היא לא יכולה לתת
אותו לנווה הדסה להפעלה ,היא יכולה לקחת שטח אדמה מנווה הדסה ולעשות את
זה .זה היה מן טוויסט בעלילה ,לא התכוונו לזה ,לא חשבנו על זה .ישבו הצוות של
נווה הדסה ואמרו – אנחנו מוכנים .אנחנו חושבים שיהיה לנו מתחם כזה בנווה
הדסה .אנחנו יכולים לתת גם שטח אדמה למועצה ,זה טוב לנו שזה יהיה ,טוב
למועצה שיהיה .ואז שאלנו את השאלה ,עכשיו המועצה,
יואל פירסט:
אלי ברכה:

ג.ר

מי יחזיק את זה?
איך מחזיקים את זה ,ואיך נותנים את זה ,מי יהיה הצוות ,ומתי ,אז הם הודיעו לנו
שב 1-לספטמבר הם רוצים את זה כבר ,מגודר .תקשיבו ,אנחנו בעניין הזה אמרנו,
הילה גם ניהלה עוד פעם שיחה עם הבחורצ'יק מטעם משרד החינוך ,אנחנו א' לא
יודעים לעבוד בקצב של ב 1-לספטמבר כבר מגודר ,יש מכרזים ,יש זה .לא ברור לנו
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איך נכנס הכסף.
הילה טרייבר:

יוסי גבעון:
מתי רוצים לעשות את זה?
הילה טרייבר:

יוסי גבעון:

אני אגיד רק דבר אחד ,כתפיסה אנחנו חושבים שזה אפשר לשקול לעשות את זה
במועצה ,אם היינו מבינים את ההשלכות של הדבר הזה .זאת אומרת ,נכון שאמרנו
שזה יהיה בנווה הדסה ,אבל כן צריך לבדוק ,יכול להיות שהמועצה כן מפסידה פה
משהו שיש לו ערך מוסף ,שסביר להניח שזאת הזדמנות שלא תחזור ,כי בד"כ לא
נמצא אדמה שמיועדת לשטח כזה שייתנו לנו אותה ככה כדי להקים .הנקודה היא
ללכת לישוב לבקש את זה מישוב ,זה בעייתי .יש פה שטח לחינוך שמקבלים את
זה ,שנותנים לנו את זה .העניין הוא שאנחנו רוצים בעצם את המליאה כדי ,אנחנו
לא נעמוד בזה ב 1-לספטמבר ,אם יתנו לנו יותר זמן ,צריך לבדוק את זה ,צריך
לראות,

לעשות חווה חקלאית .חממה חקלאית .לימודי חקלאות טכנולוגית שבעצם המודל
הוא שיבואו כיתות מבתי ספר ,גם ברשות וגם ממקומות אחרים ללמוד חקלאות
אבל בהיבטים טכנולוגיים מתקדמים בחוף השרון.
זה מאד יפה.
אלי ברכה:
אנחנו עושים לכל הילדים ממקומות אחרים .הרעיון של לעשות דבר כזה ,אבל איך
להביא אותם לכאן ,עם מי אנחנו קושרים קשרים,
יואל פירסט:
זה צריך לקחת אנשי מקצוע.
הילה טרייבר:
זה לא יכול להיות חברה אחת .אחת ההבנות שהיו שבדקנו ,אני אסביר רגע .זה
חייב להיות כמו בית ספר יסודי .בית ספר יסודי או חטיבה לא יכול לפעול על ידי
מפעיל חיצוני .מה זאת אומרת? בניגוד לתיכון שאתה יכול לעשות מכרז להפעלה
תיכונית במקום אחר ,את הפונקציה הזאת אתה בעצם לא יכול לעשות במכרז .אז
לכן זה תפעול כמו בית ספר של המועצה .משרד החינוך מממן את המורים ואת
המנהל ,ומעביר כסף למזכירה ,שרתים ואב בית .ככה קורה בכל בתי הספר
היסודיים שלנו גם היום .אבל כמובן שצריך לבדוק האם יש השקעה של המועצה
נוספת ,ומה קורה אם הדבר הזה נותנים לנו לבנות ושנה אחת אין ,ופתאום לא
הצלחנו להביא כיתות ,אז מה המשמעות.
יואל פירסט:
אז בשביל זה טכנולוגית צריך גם הרבה כסף ,לא רק מורים.
הילה טרייבר:
הוא נותן כסף להקמה .אבל השאלה,
יואל פירסט:
ג.ר
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לא הקמה ,אני מדבר על הציוד.
הילה טרייבר:

של הציוד ,התחזוקה .הנקודה היא שהוא מוכן לתקצב ,אבל העניין הוא שאחת
השאלות שיש ,נגיד הוא נתן כסף להקמה ,ושנה אח"כ לא הצלחת להביא כיתות,
אז מה המשמעות של זה? הוא לא מעמיד את הכסף?

יוסי הס:
חשבתם לעשות שיתוף פעולה עם המועצות מסביב?
הילה טרייבר:
צריך לעשות שיתופי פעולה עם המועצות מסביב שישלחו תלמידים.
יוסי הס:
מחויבות לשלוח.
הילה טרייבר:

דני מנהיים:
יכולת הכנסה גם לאגודות ,לאגודה חקלאית?
הילה טרייבר:

דני מנהיים:

הם לא יכולים להיות מחוייבים ,כי רק רשות אחת מקבלת סמל מוסד ,ורק רשות
אחת לוקחת את האחריות .אפשר לסגור איתם הסכמים על זה שיבואו תלמידים.
אבל אי אפשר לעשות את זה בחטף.

לא ,כי זה חייב להיות שטח ,דני ,גם את זה בדקנו .כיוון שזה חייב להיות שטח
חום ,ושטח חום הוא שטח שמופקד לטובת המועצה כדי שמשרד החינוך ישים שקל
הוא חייב להיות מופקד לטובת המועצה .ברגע שהוא מופקד לטובת המועצה אין
יותר אגודה חקלאית בתמונה.
אז הם לא יבואו.
הילה טרייבר:
בגלל זה השטח של נווה הדסה,
דני מנהיים:
קוטף עגבניות במיליונים.
הילה טרייבר:

מרים דרוק:

מה עם אדם וסביבה ,זה לא יכול לעניין אותם?

הילה טרייבר:
ג.ר

אבל דני ,הם מוכנים לממן ,זה פרויקט ,משרד החינוך אומר "אני שם את הכסף על
המכשור" ,אבל זאת לא הבעיה ,השאלה העקרונית ,צריך לבדוק את זה יותר
לעומק ,מה המשמעויות של זה לגבי המועצה.

אדם וסביבה צריכה לתת שטח אדמה ,ואז את צריכה לתת עוד שטח אדמה בנפרד.
עמוד  7מתוך 15

01/07/2018

חוף השרון מליאה מס' ישיבה 65

געש בגלל שבינתיים היא מדברת על איך היא מוציאה את הבית ספר מאדם
וסביבה בתקופות מסוימות ,זה שטח צהוב אצל געש .זה שטח שהוא בעצם שטח
למגורים.
אלי ברכה:
בקיצור ,מצד אחד זה נראה מאד מעניין לשים חממה טכנולוגית חקלאית בחוף
השרון ,ייחודית בארץ .מצד שני ,יש יותר מדי שאלות .גם לא,
מרים דרוק:
אלי ברכה:

יש אפשרות לקבל ארכה לדיון הזה?
כרגע במידה מסוימת הוא על שרטון.

הילה טרייבר:

יש פה שתי החלטות .אחת ,זה אומר שהיתה החלטה שזה הולך כאילו לנווה הדסה
או שיוצאים למכרז .אז זה נפל .אנחנו מעדכנים אתכם שזה נפל ,זו עכשיו החלטה
של המועצה האם היא ,אם נבדוק את זה יותר לעומק ,כן או לא.

יואל פירסט:
ספטמבר עוד מעט.
אלי ברכה:
אני השארתי הודעה למנכ"ל משרד החינוך ,היום בטלפון ,אחרי שהבנו שפתאום
הכל לא ברור כ"כ ,ברמה של התפעול והכסף .אני רוצה לדבר איתו ,ונראה .אני
מקווה שהוא יחזור אלי .נסביר לו שאנחנו לא מצליחים לקבל תשובות ,כי זה
התחיל מזה שמשרד החינוך הוא זה שאמר לנו זה הולך לנווה הדסה .אנחנו ישבנו
פה במליאה והתלבטנו איך אנחנו עושים שזה יגיע לנווה הדסה מבלי להיות בנבדל
בעניין הזה .ופתאום זה חזרה ,כי נווה הדסה לא יכול לקבל .בקיצור ,משרד החינוך
שאמור להוביל את זה לא בדיוק יודע מה הוא מוביל ,איך הוא מוביל .אז תדעו
שאנחנו קצת באמצע שום מקום.
יוסי הס:

אלי ברכה:
יוסי הס:

שאלה ,בקשה .הערה .אנחנו עומדים לסיים ,אני לפחות ,שתי קדנציות ,עשר שנים
כאן בתפקיד.
לא השתנית בכלל( .צוחקים)
יש עוד איזה שתיים-שלוש מליאות עד שנסיים.

הילה טרייבר:
יש עוד הרבה .כי יש בחירות ,יש אחת ב 29-ליולי ,ותהיה עוד אחת באוגוסט,
ותהיה עוד אחת בספטמבר ,אז לא כ"כ מהר.
יוסי הס:
 .OKיש מספר נושאים שבמהלך התקופות האלה אני עברתי אותם ורציתי,
מבחינתי לא סגורים .אני זוכר שבעצם נושאים לדיון במליאה היו תמיד נושאים
ג.ר

עמוד  8מתוך 15

01/07/2018

חוף השרון מליאה מס' ישיבה 65

במליאה הזאת .השאלה ,אני רוצה איזה שלושה נושאים לעלות .השאלה אם
לשלוח במייל,
הילה טרייבר:
עכשיו אתה יכול במייל מה שאתה רוצה.
יוסי הס:
יואל פירסט:

אז אני אשלח.
על מה? אתה יכול להגיד.

הילה טרייבר:
יוסי ,אני צריכה לאשר את הנושא.
יוסי הס:
 ,OKאז אני אגיד לכם .נושא אחד ,זה נושא שעלה בעקבות הדיון שהיה גם בישיבת
וועדת ,נושא של השטחים אחרונים של בני ציון ,שהוא נושא יותר עקרוני מהנושא
בכלל של טיפול בנושא של שטחים אחרונים .שאני רוצה לדעת גם משפטית וגם
מירדן ,יש לי כל מיני השגות .אני מדבר על השטחים הציבוריים .נושא אחד שאני
רוצה קצת לשמוע עליו גם פרטים,
הילה טרייבר:
יוסי ,כשאתה ,מה בנוגע לשטחי ציבור? בסוף,
אלי ברכה:
הפקעה? לא הפקעה? זו השאלה.
הילה טרייבר:
מה הוא עושה? אי אפשר להגיד שטחים חומים ,מה אתה מגבש?
יוסי הס:
האם הבטיחות שלנו כוועדת תכנון לתוכניות על שטחים חומים לחברות פרטיות,
למשל .האם זו סמכות שלנו לאשר ,למעשה אנחנו עושים עכשיו את הדיון.
הילה טרייבר:
לא ,אתה מעלה.
יוסי הס:
השטחים הם חומים.
הילה טרייבר:
השאלה היא ,האם כשהוגשה תוכנית על שטח חום האם חוקית מותר לך לאשר את
זה.
יוסי הס:

אבל זה לא רק לבני ציון .זה באמת לא רק לבני ציון ,מה שקרה שם,

הילה טרייבר:
ג.ר
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בסדר ,הבנתי.
יוסי הס:

ודברים נוספים.

הילה טרייבר:
מעמדם של השטחים החומים.
יוסי הס:

במקרה הזה דובר "אני הולך להקים שטח ציבור" .האם אנחנו מורשים לתת
לחברה פרטית להקים שטחי ציבור לקהילה .ואם שטחי ציבור ,אז למה המועצה
לא עושה את זה? אם צריכים לעשות את זה .אלי עשה את זה .זה דיון עקרוני ,אין
הרבה שטחי ציבור סה"כ .אבל יש שטחי ציבור שמדינת ישראל קבעה ,חשוב לדעת.
מה בעצם אומרים ,אני יצאתי די מבולבל פה מהישיבה .אני לא הבנתי למה בעצם
אנחנו דנים.

הילה טרייבר:
.OK
אלי ברכה:
בסוגריים ,שניים היו בעד.
יוסי הס:
הם היו בעד למשהו אחר .בוועדת האישור שהיא מכילה חמישה אנשים ,מתוכם
שניים הם הנהלה האגודה החקלאית ,ושני האלה שהיו שם ,גרוסמן ואלי ,זה לא
היה דיון ,ואמרו שלא היה שם שום דיון בהנהלה עצמה .וכל מה שאמרתי זה תדחו
את הדיון לראות מה באמת היה שם .זימנו אותי לשיחת נזיפה בשביל להסביר לי,
ובסוף גם שם הם רבו אחד עם השני.
דובר:
היה פרוטוקול?
יוסי הס:
דוברת:
יוסי הס:

ג.ר

אין פרוטוקול ,אבל לא משנה.
היה פרויקט של נט"ל.
הנושא השני ,זה נושא עתיק מאד ,זה נושא שהתחילו לפני הקדנציה הראשונה שלי,
בנושא של ארסוף עם המתקן ,הדבר הזה .מה שקרה שם ,סניקה .מה שאמר לנו
באותה תקופה סגן וראש המועצה ,השקענו כבר  5מיליון שקל ,אנחנו הטמנו את
המתקן באדמה ,אנחנו ניהלנו משפט שם ,זכינו במשפט ,ובעצם זה נפל על זה שאין
דרך סטטוטורית ,הגשנו תכנית לדרך סטטוטורית ,זה מה שאני זוכר ,יכול להיות
שלא .אני אשמח לברר עוד פרטים .בפועל אמר לנו באותה תקופה ראש המועצה,
לא זה ,זכרו לברכה ,שאי אפשר להגיש תכניות בגלל שאין מערכת ביוב ,והכל תקוע
וקובי ריכטר הוא בעצם תוקע את כל הדברים האלה .מה שאני יודע שהשקענו 5
מיליון שקל ,זה מה שאמר לי הסגן .בפועל העסק הזה התמסמס במשך  10שנים.
פשוט נעלם ממני .אני רוצה לדעת ,לפחות ספרו לי .דבר אחרון ,זה בעצם הדרך
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שירות של ,המזרחית ,מרשפון לזה .שאני מקבל המון תלונות ,דרישות ,שיחות
מהתושבים של גוש חובב ,זו התעללות נוראית .זה פקקים ,זה המון בזבוז זמן,
המון בזבוז דרך .עכשיו פתחו דרכים ,אז ישר הרימו חומות שלא יעברו את כל
הדרכים האלה .אתם יודעים את זה אולי .וכל הזמן מרימים דרכים ,וסוגרים את
זה .אני לא יודע מי עושה את זה .אני יודע מי עושה את זה ,זה שדות .בפועל אני
שמעתי ,עוד מהסגן ,ממאיר ,סליחה ,בורח לי השמות ,זה דיסלקציה ,לפני הרבה
זמן שלא תהיה דרך כזאת .אז אני זרמתי ,לא תהיה דרך .אח"כ אמרו ,אח"כ
ראיתי שבעצם תכננו מעבר בכביש לדרך הזאת .אז אם תכננו שלא תהיה דרך,
רמי דור:
אני יכול לחסוך לך שאלה ,עדכון.
יוסי הס:
רמי דור:

בפועל מה שקרה שהדרך הזאת לא קיימת.
נכון.
יוסי הס:
ואם הדרך הזאת היתה צריכה להיות קיימת אז היה בעצם מהלכים של המועצה
לעשות את זה ,והמועצה לא עשתה את זה.
רמי דור:
יוסי הס:
רמי דור:

איך אתה יודע?
אז למה אין דרך?
כי אין דרך ,אבל איך אתה יודע שהמועצה לא עושה ולא עשתה.

יוסי הס:
 ,OKתיתן לי את העדכון.
אלי ברכה:
יוסי הס:
אלי ברכה:
יוסי הס:

אני יכול עכשיו בשלוש דקות.
אז הנה ,שוב.
זיהינו את הבעיה עוד לפני שהמדינה כבר אמרה שיש בעיה.
אז רק תרשה לי ,אם אפשר .אם המדינה אמרה שיש בעיה ,למה היא בנתה את
המעבר,
יואל פירסט:
ג.ר

עמוד  11מתוך 15

01/07/2018

חוף השרון מליאה מס' ישיבה 65

תמקם אותנו על מה הוא מדבר.
אלי ברכה:

יוסי הס:

הוא מדבר על דרך השירות שבאה מרשפון ולחוות רונית .מה שהיה פעם .היית יורד
מכביש  2דרום ,יוצא באזור שפיים ,במקום לשפיים ממשיך צפונה .ועושה סיבוב,
ויורד למטה .הדרך הזו חסרה ,אנחנו זיהינו שהיא חסרה .בדקה ה 90-הצלחנו
לשכנע את המדינה להרחיב טיפה את הגשר ,היה פה דיונים .להרחיב טיפה את
הגשר ולאפשר את המעבר הזה .במקביל ,אתה כנראה לא היית במדידות ,במקביל
אנחנו שמנו כסף ולקחנו מתכננים לתכנן את הדרך הזאת לעשות לה תב"ע .שכנענו
את שפיים שייתנו אדמה חקלאית לצורך העניין הזה.
אבל היתה דרך .איפה הדרך הזאת נעלמה?

אלי ברכה:
יוסי הס:

כביש  2עלה.
כביש  2עלה גם על הדרך ליקום ,וגם שם הזיזו את הנתיב קצת מזרחה.
אלי ברכה:
מה אתה רוצה? לתקן את המדינה עכשיו? המדינה עשתה דרך ,הדרך המזרחית,
אין שום בעיה לעשות סיבוב של היום ,סיבוב ההתעללות הזאת ,והכל בסדר.
יוסי הס:
אלי ברכה:
יוסי הס:
אלי ברכה:
יוסי הס:
אלי ברכה:

אני יודע ,אני לא מאשים אותך.
אני בטוח שהוא ניסה ,אני יודע שניסו גם כן.
אני ניגשתי לשם והתלוננתי.
הוא ניסה ולא הצליח.
יש כמה דברים .אני מראה לך את התהיות.
יכול להיות שעוד שנה נגיע ואתה תגיד שלא,

יוסי הס:
לא .לא ,OK .תמשיך בבקשה.
אלי ברכה:

ג.ר

בקיצור ,הגענו למצב הזה ,זה הגיע לוועדת היגוי בוועדה המחוזית .הוועדה
המחוזית משרד התחבורה הטיל עלינו מטלה של  250אלף שקל של מדידות כאלה
ואחרות .אני הרמתי טלפונים למשרד התחבורה ,לחדד שם ,ולעוד אחד שם,
למאיר ,לקחנו עוד בחורצ'יק אחד ,בקיצור אמרנו אם אתם נותנים לנו את
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המשימות של משרד התחבורה ,היום הם כבר יודעים ,היום בחמישה חודשים
אחרונים ,היום הם כבר יודעים שיש בעיה .אני לא מדבר על גוש חובב ,חבל לי
לדבר על גוש חובב כי אם אני אנסה לשכנע אותם שגוש חובב סובל זה לא מעניין
אף אחד .אני אדבר על תל מונד ,אני מדבר על קדימה ,אני מדבר על רוב
האוכלוסייה שבאה משם ,זה לא המאות הבודדות שלכם .ואז מה הוא אומר? כיוון
שאתם יודעים שיש כבר בעיה ,שחררו את הדרישות המתאימות ,קחו את התכנית
אליכם ותתחילו לעבוד איתה ?OK .אמרה לי הילה חדד ,שהיא סמנכ"לית ,או
לפחות מנהלת תחום שם ,אמרה לי למה אנחנו לוקחים את זה אלינו? כי פה יש את
זוכמן ,שהיה סמנכ"ל במשרד התחבורה ,ואמרנו לו תדאג שהתיק הזה יקודם כל
הזמן .שם זה נמצא .היא אמרה שהיא תביא למשרד התחבורה ,דיברנו עם המחוז,
אני דיברתי עם המחוז לפני שבוע כשהייתי שם ביום שני ,אמרתי להם תעשו את
החיבור הזה כדי שהעניין הזה ייגמר ותוכלו לקדם את התכנית הזאת.
יוסי הס:
מה התפתחות הזמנים שאתה צופה?
אלי ברכה:
אין לי כרגע.
יוסי הס:
זכות שלי?
אלי ברכה:
אני לא חושב.
יוסי הס:
שאלה אחת נוספת .למה בעצם בנו את המסלול מתחת לשפיים דו-סטרי? שני
מסלולים ,את מי זה משרת אם אין את ההמשך של הכביש לכיוון צפון? המחלף של
שפיים ,למה עשו מחלף כפול? הרי ברגע שאתה רואה שיש מחלף כפול אז הראייה
היתה שכנראה מתכננים איזה שהוא כביש.
אלי ברכה:
אתה אומר למישהו בא מכיוון שפיים לשם לאן הוא מגיע?
יוסי הס:
כן.
אלי ברכה:
לרישפון.
יוסי הס:
בסדר .זה לא,
רמי דור:
יוסי ,יש לזה תשובה .כאשר  ,541אני יכול להראות לך בתכנית 541 ,יעבור לטובת
חנה וסע מתוכנן שתהיה איזו דרך מ 541-ישר למנהרה של שפיים .ואז זה מקצר.
אלי ברכה:
ג.ר

ואז המנהרה הזאת תבוטל לטובת מנהרה אחרת.
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רמי דור:
לא ,לא המנהרה תבוטל ,זו הדרך הזאת.
אלי ברכה:
אני חושב שהמנהרה ,עכשיו,
רמי דור:
התכנית לא גמורה .יוסי ,התכנית לא גמורה ,יהיו שינויים.
אלי ברכה:
המדיניות היא שמשרד התחבורה היום ,בניגוד ללפני  5או  10או  15שנה ,שחשב
שאין שום בעיה ,ייסעו ככה דרך שפיים ,יטיילו בגעש ויגיעו .מבין היום שיש בעיה.
והם מבטיחים לקדם את זה .להגיד לך זמנים? לא.
מרים דרוק:
מתי יהיה  531לצד השני?
רמי דור:
לפני החגים.
מרים דרוק:
אוגוסט?
רמי דור:
לפני החגים .השר רוצה לעשות פתיחה לפני החגים.
יוסי תאט:
איפה? הכביש דרומה?
יוסי הס:
איזה חגים?
רמי דור:
הבאים עלינו לטובה.
יוסי הס:
חגי תשרי?
רמי דור:
זה מה שאמרו.
הילה טרייבר:
יש עוד שני נושאים קטנים .עוד לא סיימנו .ששכחתי .אחד ,יש לנו מכרז על אכיפה
שאנחנו עושים ,שהיום זכתה בו חברת מילוא ,אנחנו צריכים ארכה בהכנת המכרז.
פרסמנו מכרז אבל הוא עוד לא הסתיים עד סוף החודש ,המכרז כבר באוויר ,זה
מכרז לאכיפה של חוקי עזר ,כמו שהפקח הסתובב עם המסופון ,וכל תהליך
הגבייה .אז לזה אנחנו צריכים ארכה של ,מכרז באוויר או לפחות עוד חודשיים עד
ג.ר
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שייחתם הסכם ,וועדת מכרזים וכו' .זה אחד .ושניים ,מינוי יועצים ,אני רק
מעדכנת .פרסמנו כבר וגמרנו לעשות את ה ,-הרשימה אושרה מי יכול להיות בזה,
ומי לא .עכשיו אנחנו לכל אחד מהם מוציאים ,בעצם אחרי שאישרנו את היועצים
כל אחד צריך חוות דעת משפטית ,ושהוא אכן פטור ספציפית ,וקריטריונים
להשוואה .מכיוון שיש לנו בעיה עם חוות הדעת אז אנחנו מתעכבים קצת עם חוות
הדעת .אנחנו התחלנו את הקריטריונים אבל אין לנו על כל אחד מהם חוות דעת,
ואנחנו צריכים למשוך את זה עוד קצת ,עד שיועץ משפטי יוכל לעשות את זה כמו
שצריך .זה שני הנושאים.
אנדי וולף:

יש עוד נושא שאני רציתי ... ,איפה זה עומד? ...

אלי ברכה:
אתה צודק .נמצא בעיקר בידיים של  ...אנחנו נביא חומר.
הילה טרייבר:
תם בזה .תודה.
 -הישיבה ננעלה -

ג.ר
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