מועצה אזורית עמק לוד
אחיעזר גנות זיתן חמד יגל כפר חב"ד משמר השבעה ניר צבי צפריה
בס"ד

25.12.16
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 25
ישיבת מליאת המועצה האזורית "עמק לוד"
שהתקיימה ביום רביעי כ"א כסלו תשע"ז – 21.12.16
שעת התחלה 17:00 :שעת סיום18:00 :
משתתפים:
דוד יפרח -ראש המועצה
בנימין ליפשיץ -סגן
דב בלגה -סגן
סימה פדלון
יפת טיירי
אברהם יפרח
שמואל אזימוב
יורם שיוביץ
איציק עזר
רחמים מאיר
שלמה ויינפלד
ניסים טל
מוטי מגער
בני קורש
יצחק וגנר
חסרים:
מנחם אדרעי
נוכחים:
שאול צבעוני -מנכ"ל המועצה
דן שווץ – יועמ"ש
שמשון צברי -גזבר
שי מדינה -מנהל אגף הכנסות
יפתח דיין -עוזר גזבר
רשם הפרוטוקול:
שאול צבעוני -מנכ"ל
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מס' 24
 .2דווח ראש המועצה
 .3מינוי חבר לוועדת ערר
 .4אישור שמות רחובות ועד כפר חב"ד
 .5סגירת תב"רים 2016
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דוד יפרח:
שלום לכולם ,נתחיל באישור פרוטוקול מס'  .24אבקש את אישור המליאה.
החלטה:
מליאת המועצה אישרה פה אחד פרוטוקול ישיבת המליאה מס' .24
דוד יפרח:
לאחר המתנה של שנים רבות ,קיימנו טקס הנחת אבן פינה לאולם הספורט בחמד .אורחת
הכבוד הייתה שרת התרבות מירי רגב .ערכנו טקס צנוע כי הטקס שהיה אמור להיות בשעות
הבוקר נדחה לאחר הצהריים .לאחר הטקס קיימנו ישיבת עבודה עמה ועם המנכ"ל וצוות
המשרד .לשמחתי ,הצלחנו לגייס עבור המועצה כמה פרויקטים שקיוויתי לקדם מאז כניסתי
לתפקיד .אני מודה לה כאן על הרצון הטוב לסייע לי ולמועצה .זה לא סוד שהשרה אוהדת את
הפריפריה ושואפת לקדם את החלשים.
שר התחבורה ישראל כץ גם התארח במועצה .את ישראל אנחנו מזכירים כמעט בכל
הישיבות ,הוא אחד השרים הכי פופולריים במדינה ,זה מגיע לו בזכות ולא בחסד .אני חושב
שלא הייתה בקשה שביקשנו והוא שלל .אנחנו מסיימים את  2016בהצלחה בכל הנוגע
לכבישים ומדרכות .גם בכל הנוגע ל 2017-הוא אישר לנו כל פרויקט שביקשנו .שאול ,אודה לך
אם תוכל בשם כל המליאה להוציא מכתב תודה בצורה מסודרת לשר.
כיישובים העוטפים את נתב"ג אנחנו נפגעים מהקרבה ולא מעט .כתושב יגל ,לא זו בלבד
שאני נפגע מהרעש ,גם האדמות שלנו כיישוב נלקחו לטובת נתב"ג  .2000התאגדנו כמה ראשי
הרשויות של עוטף נתב"ג והחלטנו לתבוע חלוקת הכנסות מנתב"ג .כעת הם מבקשים לגדול
בכמיליון מטר לצרכי תעשייה על אדמות שלנו ,שהופקעו מאתנו לצרכי נתב"ג  2000ולא
לצרכי תעשייה .אני מאמין שבסופו של המהלך הזה אנחנו נגיע להסכמה ופשרה ,כך שנגיע
לחלוקת הכנסות ולנו יהיה חלק נכבד שם כמו הרשויות האחרות הגובלות עם נתב"ג.
רק כדי לסבר את האוזן ,העודף התפעולי (רווח) של נתב"ג הוא כחצי מיליארד שקלים בשנה.
דוד יפרח:
המועצה קיבלה  5כוכבי יופי בפעם הראשונה בתולדות המועצה .הקמנו יחידה סביבתית עם
מ.א .גזר ,אנחנו שותפים בה ב ,30%-אני חושב שזה לא מספיק והגיע הזמן שנעשה בדק בית
ונקים יחידה קטנה משלנו.
שאול צבעוני:
אני רוצה להרחיב על הנושא של ארץ ישראל היפה .במשך השנים היו בקשות רבות מהמועצה
להצטרף להליך זה .ראש המועצה הרים את הכפפה ,הגענו לפגישה עם הוועדה והצגנו הווה,
עבר ועתיד ,הסברנו את התהליך שהמועצה עוברת ,הצגנו את כל היישובים כדי שייראו את
הכל מהכל ,כאשר המטרה היא ללכת ולהתקדם .הם התרשמו מהפרויקטים השונים
שמתרחשים פה ,בכל היישובים .מסיבה זו ,לקבל  5כוכבי יופי בפעם הראשונה זה הישג
משמעותי ,זה לא קורה בד"כ 5 .כוכבים מבחינתנו זה שיא גדול מכיוון שזה המקסימום אותו
ניתן לקבל.
דוד יפרח:
אני חושב שהיום המועצה עומדת במקום אחר .כיום התושבים מרגישים שייכות למועצה ,ויש
שיתוף פעולה יום יום ושעה שעה .היישובים עצמם כבר רואים שאנחנו במקום אחר .זה לא
אומר שנעצור כאן .כשהגעתי בניתי תכנית עבודה ל 5-שנים והיום אני כבר צריך להתחיל
תכנית חדשה כי יעדי התוכנית המקורית נמצאים כבר מאחורינו .לכל אחד מאנשי המועצה,
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לסגנים ,לאנשי הוועדים וכו' ,יש את החלק שלו ואני רוצה לומר מילה טובה לכולם.
כשנכנסתי לתפקיד ,שרים במדינת ישראל לא ידעו איפה זה עמק לוד ,אנשים חשבו שזה חלק
מהעיר לוד ,כיום אין יותר כאלה שלא יודעים מה זה עמק לוד .הפרס הזה ,כמו פרסים
אחרים ,מסייע לרכוש שם למועצה.
בכל הנוגע לבג"צ המרקם העירוני בניר צבי ,נקבע תאריך לדיון ביוני ,אני מקווה מאוד
שיקבלו שם החלטה מושכלת.
בשעה טובה ,יואל לביא -ראש עיריית רמלה החליט שהוא פורש .לאור האירוע ,החלטתי
להתמודד ליו"ר מט"ש איגוד ערים איילון ונבחרתי .ב 28-לחודש יתקיים טקס החלפת יו"ר
מט"ש איילון ביני ובין יואל לביא .שהיסטוריה שלפיה הערים הגדולות באיגוד לוקחות את
התפקיד הסתיימה ומתחילה היסטוריה חדשה .כיום גם ראש העיר לוד יאיר רביבו שרצה
בתפקיד תומך במהלך .אנחנו עומדים לסיים שם שדרוג של  50מיליון שקלים אבל מתחילים
תהליך שדרוג חדש לאור הגידול של באר יעקב.







סעיף  3בסדר היום:
אני מבקש את אישור המליאה למינוי עו"ד דודי איטח מהיישוב ניר צבי כחבר ועדת ערר
במקום החבר אריאל פריימן ז"ל .אריאל היה אדם יקר ,חבר מסור ויד ימינו של דב בלגה.
שיהיה זכרו ברוך ,הוא יהיה חסר לנו .אריאל היה חבר בוועדת הערר לארנונה ,ואנחנו
נדרשים למנות חבר חדש לוועדה.
אבקש את אישור המליאה.
החלטה:
מליאת המועצה אישרה פה אחד את מינויו של עו"ד דודי איטח כחבר ועדת ערר
דוד יפרח:
סעיף :4
אני מבקש את אישור המליאה לאישור שמות לרחובות בכפר חב"ד ובחמד .בזמנו ,אני קבעתי
שמות ביגל כיו"ר ועד ,הזמנו שילוט ,ויש לנו שמות רחובות .כעת אנחנו עושים את זה בצורה
מסודרת ולפי הנוהל .השמות שמוצגים לפניכם אושרו בוועדים המקומיים של חמד וכפר
חב"ד.
אבקש את אישור המליאה בהצעה כפי שמופיעה בנספח ,1נספח ?2
החלטה:
 15חברי מועצה אישרו את שמות הרחובות ,חבר המועצה איציק עזר נמנע.
דוד יפרח:
אני מבקש את אישור המועצה לסגירת תב"רים לשנת  2016להלן:

תב"ר

פתיחה

860

2009

891

2011

901

2012

905

שם תב"ר
הסדרת
מדרכה
במושב
חמד
כבישים
ומדרכות
בניר צבי
רכישת
אוטובוס
 2מבנים
יבילים
לגנ"י

תקציב
הכנסות
700,000.00
₪

תקציב הוצאות
₪-700,000.00

ביצוע
הכנסות
700,000.00
₪

2,944,973.
₪ 00

₪ -2,944,973.00

2,944,973.
₪ 00

1,107,622.
₪ 00
396,169.00
₪

₪-1,107,622.00

1,107,621.
₪ 71
396,169.00
₪

₪ – 396,169.00
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924
932
933
934
936






2014

גן ילדים
כפר חב"ד
מעון יום
ביגל
מעון יום
באחיעזר
מעון יום
בחמד
רחבה
ושביל
תיירותי
בכפר חב"ד

341,876.00
₪
₪ 0.01

₪-341,876.00
₪- 0.01

341,876.00
₪
₪ 0.00

₪ 0.00

₪ – 0.00

₪ 0.00

₪ 0.00

₪- 0.00

₪ 0.00

₪- 576,530.00

576,530.00
₪

576,530.00
₪

החלטה:
מליאת המועצה אישרה פה אחד את סגירת התב"רים לשנת 2016
מוטי מגער:
המועצה משקיעה רבות ובהנהגתך עושה עבודה יפה ,גם באחיעזר וגם ביישובים אחרים ,חברי
המועצה ביישובים לא תמיד מודעים לעשייה .רצוי שפשוט שיהיו עדכונים לחברי המועצה
כאשר עושים פרויקטים ביישובים כאלה ואחרים בנוסף לוועד המקומי.
דוד יפרח:
למעשה מוטי ,אתה מבקש שכל חבר יקבל עדכון על הנעשה ביישוב שלו? הצעתך מקובלת .אני
אנחה שמעתה בכל מפגש שיתקיים עם הוועד המקומי ,יצורפו אליו חברי המועצה מאותו
היישוב.
ישיבת המליאה מס'  25הסתיימה ,בעוד מספר דקות נתחיל את ישיבת המליאה מס' .26

תאריך_____________________

חתימה_____________________:

ת.ד  15כפר חב"ד מיקוד chani@emek-lod.org.il 60840 :טל073-2230626 :

פקס03-9608890 :

