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 33' מס ישיבת מליאה  פרוטוקול

 ישיבת מליאת המועצה האזורית "עמק לוד"

 שלישישהתקיימה ביום 

 18:30שעת סיום:    17:00שעת התחלה: 

 

 

 :משתתפים

 

, שמואל ניסים טל דב בלגה,  סגן, -בנימין ליפשיץראש המועצה,  -דוד יפרח

בני כורש, ורם שיוביץ, סימה פדלון, י,  טי מגעראברהם יפרח, מו, אזימוב

 שלמה ויינפלד ,רחמים מאיר

 חסרים:

 

 , יפת טיירי, איציק עזראיציק וגנרמנחם אדרעי, 

 .גזבר -שמשון צברי, מנכ"ל המועצה  -שאול צבעוני נוכחים: 

 ע. מנכ"ל  -אלינור זגורי גופר רשם הפרוטוקול:

 

 יום:הסדר על 

  32אישור פרוטוקול ישיבה מס'  .1

 מועצהדווח ראש ה .2

 פרס שר הפנים לניהול כספי תקין .3

 עדכון התנגדות למחלף נתב"ג מערב .4

 מעודכן  2017אישור תקציב רגיל   .5

 םסגירת תב"רי .6

*               *             *             * 

  32אישור פרוטוקול ישיבה מס'  -בסדר היום 1לעניין סעיף : 

 דוד יפרח : 

אם  בישיבה הזומת שציפיתי שתהיה נוכחות גדולה אחר הצהריים טובים. הא שלום לכולם,

. זו כי יש לומר שהחברים איציק עזר ויפת טיירי שלא מחמיצים ישיבות נמצאים בחו"ל

 . וסיכום שנה. בכל אופן תודה רבה שהגעתם 2018 , פתיחת תקציב2017 תקציבישיבת סגירת 

ל  הישיבה הקודמת. באישור פרוטוקו , נתחיל33-השמח לפתוח את ישיבת המליאה  אני

 . 32עצה לפרוטוקול ישיבת מליאה מס' אבקש את אישור מליאת המו

  :החלטה 

 32מליאה מס' ות מליאת המועצה אישרה פה אחד פרוטוקול ישיב

  דיווח ראש המועצה -בסדר היום 2לעניין סעיף : 
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 דוד יפרח:  

ף פעולה עם מפעל בשלוש השנים האחרונות, אנו מקיימים שיתועי חנוכה, כמידי שנה וראי

הפיס להופעה מרכזית בחנוכה. השיתוף פעולה מאפשר לנו להביא אמנים איכותיים בעלי שם. 

השנה הצלחנו להביא את אביתר בנאי המדבר לקהלים מגוונים. בכל שנה לרוב מגיעים בני 

שהתושבים ר בוגרים מאשר נוער, זה מצביע על כך באירוע הזה היו יותהנוער, דווקא השנה 

. אמנם לא הייתי בהופעה אך הביקורות היו נו יותר צמאים לאירועי תרבות מהסוג הזהשל

מאוד טובות, הבמה הייתה מרשימה וקיבלתי רשמים שהיה מאוד מרגש. בחנוכה קיימנו גם 

וגם השנה קיימנו  לפני שנהבצפריה  עם ציון השבוע הזה שבוע הספר בצפריה, התחלנואת 

רבה לציון יש משמעות ומנות וערך טוב להעביר לילדים ולכן  אותו בצפריה, קריאה היא מי

בנוסף הוצאנו  לדים.י 700-ראלי בכפר חב"ד היה מאוד מכובד השנה, השתתפו כה. שבוע כזה

את ילדי המועצה להצגה "בגדי המלך החדשים"  בתיאטרון בית צבי.  ההצגה הייתה מאוד 

 אליה.  מילדי המועצה הגיעו 200מושקעת, במחיר מסובסד. 

, נהפוך את  13.2.18צה,  נקבע יום בחירות לשם החדש:  מועבוחרים שם חדש לאנחנו בקרוב 

 יום הבחירות ליום חג. 

גיאוגרפיות בארץ העוסקות בהסדרת גבולות משרד הפנים מינה כמה ועדות  -ועדה גיאוגרפית

ם כוועדת גבולות מרכז עובדת גהגיאוגרפית הוועדה  מוניציפאליים בין הרשויות המקומיות.

רשות כ עוסקת בחלוקת הכנסות עם נתב"ג. נתב"ג הוא הרשות היחידה בעולם שעובדתוגם 

את הסיבות בגינן נדרשת חלוקת הכנסות עצמאית. הצוות שלנו הופיע בוועדה והצליח להציג 

 בין עמק לוד ללוד.הגבולות  נקבע סיור לוועדה 6.2.18בצורה הטובה ביותר. ב

 :שאול צבעוני 

העוסקת בחלוקת  בוועדהאת פורום רשויות עוטף נתב"ג צוות המקצועי שנבחר לייצג ה

 בתחום הכלכלי  , ירון זליכהבתחום התקשורתי ליאור חורב ומאור אביגל הכנסות כלל את 

, נייר הוגש מסמך מאוד מקצועי .יהיה אמון על ההיבט המשפטי דן שווץ והיועץ המשפטי שלנו

 חלוקת הכנסות עם דגשים רלוונטיים לכל רשות. נתב"ג הגישו  עמדה, המציג מדוע נדרשת

 ובג"צ דחה אותם. הוועדה לכינוס בקשה לצו מניעה 

חים של עמק לוד, בנוי על שטראשית נתב"ג בין הטיעונים שהוצגו בהקשר של עמק לוד היו ש

 נתב"ג מערב מחלף  מה שקורה עםומעכב כל התפתחות של המועצה. קחו לדוגמא את 

הוכנה והועברה תכנית המנכסת שטח להקמת מחלף, לאורך כל ה נש 19לפני . רה בוחןכמק

. לתכנון מראש הזמן הזה שהמחלף לא קם, לא יכולנו לפתח את השטח מכיוון שהוא סגור 

מטוסים , נחיתות בלילה  – LOW COST להתפתחות טיסות ה העלינו גם את כל מה שקשור

 . הצגנו את זה ברמה הגבוהה ביותר. 'וכו יר ורעש קיצוניבאיכות ירודה הגורמים לזיהום אוו
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  פרס ניהול תקין -סדר היוםב -3לעניין סעיף : 

  :דוד יפרח 

וזה לא פשוט  יונים הולכים ומקשיחיםרטבכל שנה הקריגם השנה קיבלנו פרס ניהול תקין. 

קטן ף רק מסמך . הפרס הוא בסויות שמקבלות הולך ופוחתומשנה לשנה מספר הרש לזכות בו

 האסמכתא לזה שאנחנו מתנהלים נכון.  אך לנו כמועצה זה שווה הרבה, זו

  עדכון מחלף נתב"ג מערב -בסדר היום 4לעניין סעיף : 

 :דוד יפרח 

 ריה. הדרישות שלנו בהתנגדות הן:הגשנו את ההתנגדות, כפ"ח הגישו בנפרד וגם צפ 

 דרישה לאחד בין התוכניות )רכבת, נתיבי ישראל, רש"ת( לתכנית תחבורה אחת כוללנית .1

המעבר בין צפריה ובית רבקה לכפ"ח יהיה נגיש למשתמשים בדרך ובהם נהגים, הולכי  .2

 רכב ורוכבי אופניים

והרחבת המעבר התת קרקעי הקיים כיום מתחת  1ביטול הגשר המתוכנן מעל כביש  .3

 קשרת בין כפ"ח לצפריה ובית רבקהכדרך מ 1לכביש מס' 

יפורטו פתרונות אקוסטיים איכותיים ונופיים בהוראות התכנית ובהתייחס לתושבי  .4

 שכונת ההרחבה בצפריה ובית רבקה

יועבר השטח התפעולי ועמדת בידוק כלי הרכב הנכנסים לתוך תחום נתב"ג ולא סמוך  .5

 ליישובים 

שיהיה המענה האקוסטי שאנחנו מבקשי אני מקווה שיתייחסו להתנגדות ויתנו גם את 

אל, אני מניח שבפתיח למשרד התחבורה ולנתיבי ישראת כל החומרים איכותי ונופי. העברנו 

 יעלה. הכל גם שם של ינואר תתקיים פגישה עם השר ו

חוקר כבר בהסכמות. חשוב לציין שחלק מהדרישות כבר שנוכל להגיע לכל זה על מנת 

הם מדת הבידוק לנתב"ג. הם בודקים גם את הרחבת הגשר. איך עהתקבלו כמו האקוסטיקה ו

 . יעשו את זה, שיסתדרו

  מעודכן 2017אישור תקציב רגיל  -בסדר היום 5לעניין סעיף : 

 יפרח דוד: 

מעודכן הוכן  2017תקציב . 2017אנחנו מתחילים בישיבת התקציב, באישור עדכון תקציב 

₪, אלפי  104,813אושר ע"ס  2017לשנת  התקציב מקוריוהתבסס על התקציב המקורי. 

וכן הגדלת הפעילות במהלך  93% -נובע מנתוני גבייה טובים כ₪ אלפי  8,000 -והגידול של כ

עומד  2017ביצוע לסוף שנת השנה כתוצאה מפעילות רווחה וחינוך בגין תוספת הצהרונים.  ה

הן בצד ההכנסות  2017נת התקציב משקף את הפעילות בפועל של ש -₪ אלפי  113,076 ל סך ע

 יש שאלות?  יאה קיבלו את החומרים מבעוד מועד. כל חברי המל  והן בצד הוצאות.
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 :מוטי מגער 

את ארנונה לתושבים אין הרבה רשויות שלא מבקשות העלהתקציב מאוזן ויפה.  -ערהיש לי ה

 צריך לפרסם את זה לתושבים. אלא רק לעסקים ו

 בלגה  בד- 

 למגורים, אלא רק לעסקים. חקלאות ולא התבקשה העלאה ל

 יפרח דוד-  

 .2017מבקש את אישור המליאה לעדכון תקציב אני 

 החלטה- 

בהכנסות ₪  אלפי  113,076ע"ס  2017פה אחד את עדכון תקציב  מליאת המועצה אישרה

 . ובהוצאות

  סגירת תב"רים -בסדר היום  6לעניין סעיף : 

 יפרח דוד: 

 התב"רים הסגורים הם: 

 

 שם תבר תבר
תקציב 
 ביצוע הוצאות ביצוע הכנסות תקציב הוצאות הכנסות

753 
הקמת מועדון 
 פיס בניר צבי

 ₪
1,515,265.00 

 ₪
1,515,265.00 

 ₪
1,515,265.00 

 ₪
1,515,265.00 

811 
השתת' בעבודות 

 ביוב
₪ 

721,077.00 ₪ 721,077.00 ₪ 721,077.00 ₪ 721,077.00 

 מדידות נכסים 839
₪ 

1,232,838.00 
₪ 

1,232,838.00 
₪ 

1,232,838.00 
₪ 

1,232,838.00 

 תכנונים 846
₪ 

505,487.00 ₪ 505,487.00 ₪ 505,487.00 ₪ 493,578.03 

895 

שיקום מועדונים 
גנים ומתקני 

 ספורט
₪ 

500,000.00 ₪ 500,000.00 ₪ 500,000.00 ₪ 499,653.17 

 בטיחות בדרכים 902
₪ 

277,761.00 ₪ 277,761.00 ₪ 277,761.00 ₪ 277,761.00 

923 
סימוני כבישים 
 והתקני בטיחות

₪ 
250,000.00 ₪ 250,000.00 ₪ 250,000.00 ₪ 250,000.00 

928 

רכש ערכת 
חפ"ק תאורה 

 48,000.00 ₪ 48,000.00 ₪ 48,000.00 ₪ 48,000.00 ₪ ומשאבות

937 
תכנון עוקף 
 ₪0.00  ₪0.00  ₪0.00  ₪0.00  מושב זיתן

943 
סלילת כבישים 

 ומדרכות
₪ 

300,000.00 ₪ 300,000.00 ₪ 300,000.00 ₪ 299,855.00 
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957 
אופק חדש ממד 

 ₪0.00  ₪0.00  ₪0.00  ₪0.00  חמד

963 

הקמת גן 
שעשועים 
 באחיעזר

₪ 
160,729.00 ₪ 160,729.00 ₪ 160,729.00 ₪ 160,729.00 

971 
הקמת מבנה 

 יביל לגנ"י בכפ"ח
₪ 

228,780.00 ₪ 228,780.00 ₪ 228,780.00 ₪ 228,780.00 

973 
תכנית אב 

 42,175.00 ₪ 42,175.00 ₪ 42,175.00 ₪ 42,175.00 ₪ לספורט

974 
הקמה ושיפוץ 
 93,997.91 ₪ 93,998.00 ₪ 94,044.00 ₪ 93,998.00 ₪ מתקני ספורט

 רכישת אוטובוס 979
₪ 

208,330.00 ₪ 208,330.00 ₪ 208,330.00 ₪ 209,125.00 

 סה"כ  
₪ 

6,084,440.00 
₪ 

6,084,486.00 
₪ 

6,084,440.00 
₪ 

6,072,834.11 

 

 יש מתנגדים, נמנעים?  . 2017אני מבקש לקבל את אישור המליאה לסגירת התב"רים לשנת 

 החלטה- 

 . 2017שרה פה אחד את סגירת התב"רים לשנת מליאת המועצה אי

  דוד יפרח-  

ך ואיתקציבים מוציאים  בוקר אנחנו יושבים פה וחושבים מאיפה חשוב לי שתדעו שמידי

. בזכות זה אנחנו מצליחים לעשות הרבה פעולות בשטח. למען היישובים והקהילה עושים

 . 33תודה לכולם. אנחנו סוגרים את ישיבה מס' 

 

 

 

 

 

 תאריך_____________________                                   חתימה:_____________________
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