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

25.3.18
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 36
ישיבת מליאת המועצה האזורית "עמק לוד"
שהתקיימה ביום ה' 22.3.18 ,ו' בניסן תשע"ח
שעת התחלה 17:00 :שעת סיום18:30 :
משתתפים:

דוד יפרח -ראש המועצה ,בנימין ליפשיץ -סגן ,דב בלגה ,ניסים טל ,שמואל
אזימוב ,אברהם יפרח ,מוטי מגער  ,סימה פדלון ,יורם שיוביץ ,רחמים
מאיר ,שלמה ויינפלד ,יצחק וגנר ,יפת טיירי ,איציק עזר

חסרים:

מנחם אדרעי ,בני כורש

נוכחים:

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

רשם הפרוטוקול :אלינור זגורי גופר
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מס' 35
 .2דווח ראש המועצה
 .3חוק ההסדרים -נתב"ג
 .4עדכון החלפת שם המועצה
 .5קייטנות בית הספר של החגים
 .6הרמת כוסית לכבוד חג הפסח
*

*

*

*



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



דוד יפרח:



שלום לכולם ,אחר הצהריים טובים .אנחנו מתכנסים היום לישיבה בה בסוף הישיבה נרים
כוסית ונאחל חג שמח .נתחיל באישור פרוטוקול הישיבה הקודמת .אבקש את אישור מליאת
המועצה לפרוטוקול ישיבת מליאה מס' .35



החלטה:
מליאת המועצה אישרה פה אחד את פרוטוקול ישיבת המליאה מס' 35



לעניין סעיף  2בסדר היום -דיווח ראש המועצה:



דוד יפרח:



דיווח קצר על פעילות המועצה מאז הישיבה הקודמת:



שדרוג תאורת המגרש במושב חמ"ד -בשעה טובה יצאנו להצעות מחיר ,אחרי החג ייבחר
קבלן ובהתאם לאישור הטוטו נצא לביצוע.
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שיפוץ מרכז ההפעלה של המועצה בחירום -אתם מוזמנים לבקר ולראות את הקומה
התחתונה במועצה ,סוף סוף אנחנו משקיעים ובונים מרכז הפעלה לחירום שייתן מענה
איכותי וטוב למועצה בשעת חירום וכמובן שנשתמש במתחם גם לשוטף .בינוי מרכז ההפעלה
נעשה בשיתוף משרד הפנים ופיקוד העורף שמשתתפים משמעותית במימון.



יורם שיוביץ-



האם אפשר שמרכז ההפעלה ירכז את כל המצלמות במועצה



שאול צבעוני



מרכז ההפעלה הוא השקעה של  750אלש"ח מתקציב רח"ל ,משרד הפנים ,פיקוד העורף
והמועצה .המרכז יתן מענה לעבודת המועצה בחירום באמצעות אמצעים אלקטרוניים
חדישים ,מכשירי קשר ובעתיד יחוברו מצלמות .את החיבור למצלמות  -ראש המועצה השיג
מהמשרד לביטחון פנים בתקציב נפרד בסך של  450אלש"ח .היתרון בשיפוץ הזה הוא השימוש
בשוטף ובתקווה שהיום הזה לא יגיע ,אבל במידה וכן נוכל להעניק מענה הולם ,בטוח ואיכותי
בתקופת החירום.



דוד יפרח:



בשעה טובה הסתיים ונחנך מגרש השחב"ק בזיתן .זהו מגרש דשא סינטטי איכותי עם
סטנדרטים מקצועיים באישור פיפ"א בהשקעה של  700אלש"ח .אנחנו הראשונים בארץ
שסיימו את הקמת המגרש בזמן שהוקצה ועל כן קיבלנו בונוס ממשרד התרבות והספורט.



מוטי מגער



חשוב לי להעיר בתור יו"ר ועדת הספורט והתרבות במועצה שיש לזמן חברי מועצה לאירועים
כאלה.



דוד יפרח



א תה צודק לחלוטין ,מחילה על כך .זה ככל הנראה נפל בין הכיסאות מכיוון שארגנו את טקס
החניכה בתוך פרק זמן קצר ובתיאום עם לשכת השרה שעקב ההצבעות בכנסת נאלצה לבטל.
באופן כללי אני מזמין את כל חברי המליאה לכל טקס חניכה לכל מוסד שיערך במועצה ,אתם
שותפים בכירים לעשיה הגדולה של השנים האחרונות .בהזדמנות זו אני מזמין את כולכם
לטקס חניכת ארבעה גני ילדים בכפר חב"ד ביום שלישי הקרוב בשעה  .11:00בעוד כחודש
נסיים גם באחיעזר ונערוך טקס צנוע גם שם.



קיר אקוסטי בניר צבי -לצערנו הפרויקט נתקע עקב התנהלות הקבלן ,אני לא רוצה להכנס
לפ רטים אבל היו מספר אירועים פליליים  ,נזרק לכיוון ביתו רימון הלם ועוד ,כלל לא ברור
אם יש קשר לבניית הקיר ,העניין מטופל ע"י המשטרה .הנושא בכלל הועבר ליועץ המשפטי
להמשך טיפול.



מועדון נוער בכפר חב"ד -החלו העבודות להקמתו



מכרז לאשפה ,גזם וטיאוט רחובות -פורסם ,כשישה קבלנים כבר קנו את מסמכי המכרז ואני

מקווה שאחרי החג יהיה כבר קבלן זוכה.
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יום המעשים הטובים -השנה ציפיתי שגם חברי המליאה ישתתפו ביום הזה ויזמו פרויקטים
לאחר מה שהם ראו בשנה שעברה .הארכנו את היום לשבוע והיו פעילויות מבורכות בכל
היישובים ,הגדלנו את היקף הפרויקטים וגם השנה כמו בשנה הקודמת מחלקות המועצה
יצאו להתנדב במוסדות החינוך.



עדכון מחלף נתב"ג מערב -חשוב שתהיו קשובים כדי להעביר תשובות במידת הצורך.



שאול צבעוני:



ביום רביעי האחרון התקיים דיון בולנת"ע ,הוזמנו אליו כל מי שהגיש התנגדות למעט כפר
חב"ד עקב טעות של משרדיי הוועדה .הדיון התנהל אודות התכנית שהופקדה .חברת נתיבי
ישראל הציגה את התכנית ואת החלופות במסגרת ההסכם .אנחנו אמרנו שהתכנית שהופקדה
צריכה להיות בקורלציה עם סעיפי ההסכם מ  2006שקיבלו תוקף בבג"צ שכלל שלושה
סעיפים מרכזיים :ביטול רמפה לירושלים ,מעבר תת קרקעי משוקע בין היישובים צפריה
וכפ"ח ,וככל ויתאפשר הוועדה לא תתנגד להקמת תחנת דלק .המועצה הדגישה כי חברת
נתיבי ישראל טרם הציגה את החיבור של החלופה המזרחית להגשר ההפרדה המפלסית של
הרכבת ,וכן לא ברור אם הכניסה לנתבג מכיוון ירושלים תוסט ותשפיע על תושבי בית רבקה.
המצב כרגע הוא שיתקיים דיון נוסף ,בנוכחות כפר חב"ד .נתיבי ישראל כבר פנו אלינו בנוגע
לעדכון החלופות.



יורם שיוביץ:



המדינה צוחקת על כולם ,היא מפצלת את התכנית שעלתה בעבר לשתיים וכל גורם מגיש
תכנית נפרדת .אני לא מכיר מתכנן שיעביר את כביש מספר אחד על בית רבקה.



מוטי מגער:



האם ועד כפר חב"ד וצפריה מתואמים?



דוד יפרח:



בגדול הוועדים מתואמים למרות שהם לקחו יועצים בנפרד .בסופו של דבר עומדות על הפרק
שלוש חלופות ,החלופה שתהיה מוסכמת על הוועדים אני אקדם .אני מקווה שנגיע להסכמה
שתענה על מירב הדרישות.



לעניין סעיף  -3בסדר היום -חוק ההסדרים:



דוד יפרח:
אני חייב לשתף אתכם ,צריך להיות נוכח בוועדת הכספים כדי לראות איך מעבירים מיליוני
שקלים מסעיף לסעיף ובתוך דקות ,זה פשוט לא יאומן.
לעניינו ,כשהוקם פורום הרשויות (אור יהודה ,לוד ,יהוד ,עמק לוד ,חבל מודיעין) לעסוק
בחלוקת הכנסות מנתב"ג היו כאלה שלעגו ,היום הישג הפורום הבטיח את עתיד דורות תושבי
האיזור.
בוועדת הכספים התקיימו דיונים רבים ואפילו אחד אל תוך הלילה .בהזדמנות זאת אני
מבקש להודות לסגן וממלא המקום שלי ,ימי ליפשיץ ,שנטל חלק פעיל בכל העניין ,ליווה אותי
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והיה לצידי בכל הדיונים ועזר רבות בחיבור ליו"ר ועדת הכספים .ההסכם שהושג :בראשית
הדיונים דובר על סכום של  100מלש"ח שיעבור לרשויות .שר הפנים רצה להקצות את הסכום
לרשויות הנפגעות מנתב"ג ובין היתר לתרכז ברשויות עוטף נתב"ג .לאחר יום הדיונים
הראשון סוכם כי הסכום יגדל ל  150מלש"ח ושר הפנים ייקבע את אופן חלוקת הסכום,
כמובן שפורום הרשויות התנגד ולבסוף סוכם בסוף יום הדיונים הארוך הוא ש  35%מתוך ה
 150מלש"ח יגיע רק לרשויות הפורום וכן שוהם שגם להם יש גבול עם נתב"ג .שר הפנים
ייקבע את הקריטריונים ואת החלוקה בין הרשויות ,כל רשות תציג את הנתונים שלה ואת
היקף הפגיעה והשר יקבל את ההחלטה.


לעניין סעיף  4עדכון החלפת שם המועצה :



דוד יפרח:



גם כשהחלטנו את עניין החלפת השם היו כאלה שלא האמינו שזה יקרה ,אבל הנה לפניכם
החלטת ועדת השמות הממשלתית שאישרה פה אחד את החלפת השם.



איציק עזר:



כתוב שם למורת רוחם של חלק מחברי הוועדה.



דוד יפרח:



הם קצת כעסו שהלכנו על התהליך מבלי לקבל מהם אישור עקרוני מקדים להחלפת השם
אבל הם כל כך התלהבו מהתהליך הדמוקרטי בשיתוף הציבור שעשינו כך שהם אישרו את
הבקשה שלנו פה אחד.



אלינור זגורי גופר:



לאחר שקיבלנו אישור רשמי להחלפת השם אנחנו בונים את השפה העיצובית הכוללת לוגו,
ניירות מסמכים ,גרידים לשלטים ועוד .משרד הגרפיקה שעשה את קמפיין הבחירות מעצב
בימים אלה את השפה העיצובית החדשה .אנחנו צריכים לעשות מיפוי של כל השלטים
הקיימים במועצה ולהחליף את כולם לרבות שלטי היישובים שבתקווה ובהסכמה נחליף את
כולם לשלטים אחידים ונוסיף שלטים בצמתים מרכזיים ובמוסדות ציבור .לאחר מכן נחליף
את השם בכל התקשרויות המועצה (בנקים ,משרדי ממשלה וכו') והמשימה הגדולה שעוד
לפנינו היא יצירת התכנים והפעולות התואמות את המיתוג החדש.



לעניין סעיף  5בסדר היום -קייטנות בית הספר של החגים



דוד יפרח:



הרבה רשויות החליטו לא להצטרף לתכנית בית הספר של החגים מכיוון שזו היערכות מאוד
מורכבת של הרשות בעיקר בכל הנוגע לגיוס כח אדם -זוהי סוגיה מורכבת ברמה הארצית,
קשה מאוד להשיג אנשים בתנאים שמשרד החינוך מאשר .למרות כל הקושי החלטנו שאנחנו
כן מפיקים את הקייטנות כדי לתת את הפתרונות הנדרשים להורים שלעיתים נזכרים ברגע
האחרון להירשם והופכים את המשימה לאף יותר מורכבת .היום נפתחו קייטנות בכל
היישובים הנותנות מענה לילדים מגילאי  3עד כיתה ג' .רשומים כ  1100ילדים בכ50 -
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קבוצות .עלות הקייטנה עבור כל ילד היא כ  ₪ 130שזו באמת עלות מזערית .במסגרת זו
פועלות גם הקייטנות של הצהרונים ,כך שילדי הצהרונים שנרשמו בתחילת השנה עד השעה
 ,17:00קיבלו קייטנה שהייתה מתוכננת מראש בסבסוד נוסף .היום הראשון מאחורינו ונקווה
שזה יסתיים על הצד הטוב ביותר.


חשוב לי לעדכן בנושא נוסף ,לצערי התכנית מח 213 .שנכתבה לפני  10שנים ובספטמבר
האחרון חתמנ ו על הסכם מחודש עם לוד לקדם אותה ,נפלה שלשום בוועדה המחוזית.
הוועדה המחוזית דחתה אותה בטענה שהמנהל לא הגיש טבלאות איזון ותוכנית מדידה
מעודכנת .יכול להיות שהעובדה שהעיר לוד חתמה על הסכם גג ,השפיעה על התהליך ולכן אין
טעם להשקיע בתכנית ולקדמה ? יכול להיות .לוד כמונו כמובן מאוכזבים והם ינסו להעביר
את התכנית במסגרת הותמ"ל.



דב בלגה:



לצערי כל הסכם שעמק לוד עשתה עם העיר לוד הוכיח שהם לא עומדים בהסכמים .החל
מוועדת רזין ,הסכם המח .ואפילו בהסכם האחרון בו הם היו אמורים להטמיע כ  50דונם
למסחר בתכנית הותמל הם לא קיימו.



דוד יפרח:



בנוגע לותמ"ל  ,ב 28.3.18יש דיון להפקדת התכנית ,מקווה שנגיע לשם עם הסכמות.



ניסים טל:



ראש המועצה תמיד אומר שזה קשה וצריך הרבה משאבים לטפל בחינוך .אני רק רוצה להגיד
כל הכבוד למועצה שמצליחה להביא את החינוך הטוב ביותר ועושה הכל על מנת לחזק אותו.



דוד יפרח:



תודה לכולם ,אני רוצה לסיים באיחולים לכבוד חג הפסח ,ראשית בריאות לכם ולכל בני
ביתכם ,אני מאחל לכולנו שנמשיך להיות גוש אחד לטובת התושבים ,המשך העשיה ושיפור
רמת החיים בכל תחום – מגיע לכולנו .פסח שמח וכשר.

תאריך_____________________

חתימה_____________________:

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

פקס03-9608890 :

