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 סדר היום: 

 

אני פותח את ישיבת המועצה מן המניין.  מר הררי, ראש המועצה:                                 

בישיבה חברת המועצה הילה קולט, סגן ראש  נמצאים איתנו

גל אבינועם, חברת -המועצה דרור ריבובסקי, חברת המועצה מי

המועצה זיו קמיני, גזבר המועצה אשר שמע, חבר המועצה ערן 

אליאס, חבר המועצה זוהר אברמוב, חברת המועצה לימור גיל שני, 

צת חברת המועצה יוכי פרי, חברת המועצה שיר אידלסון, היוע

המשפטית של המועצה קרן קדמי, מזכיר המועצה אלי גטר, מהנדס 

 המועצה ויקטור אבוקסיס ותושבים שנוכחים בישיבה. 

 

יצא נוהל של משרד הפנים לגבי הכשרות חברי המועצה בעלי 

התפקידים של יו"ר ועדות, ועדת רווחה, חינוך, ביקורת, מכרזים וכל 

רוצה, יש כמה תאריכים, מה שצריך, כל הועדות השונות, כל מי ש

מי שרוצה להשתתף ולהיות נוכח בועדות האלה כדי ללכת ללמוד 

ולהתרשם, יום ראשון יכול לבוא לאלי גטר להירשם כדי שהוא 

ימסור למי שצריך את השם ואת התאריך וכו'. אפשר לעיין בזה אצל 

 אלי. 

 זוהר אברמוב –בקשה לתיקון פרוטוקול  .1

ישנה בקשה לתיקון פרוטוקול וכן שאילתא מר הררי ראש המועצה:                                  

שהוגשה שלא על פי הנוהל. אציג את הבקשות שהוגשו על ידי זוהר 

אברמוב, חבר המועצה. חבר המועצה זוהר אברמוב ביקש בקשה 

מה לתיקון פרוטוקול: "אבקש להוציא פרוטוקול חדש ובו ירשם כל 

שנאמר בישיבה הנ"ל, כולל חילופי הדברים שנאמרו בין ראש 

המועצה לביני בנושא התרגיל הגדול שנערך ביישוב, גם אם לדעת 



אחרים נושא זה אינו חשוב. הדברים שנאמרו היו במסגרת העדכונים 

שאינם בסדר היום ואין עליהם דיון או אישור, למרות זאת אני מעלה 

ני מבקש לעדכן את חברי המועצה כי א –את הדברים. אבי הררי 

השבוע נערך תרגיל של מפקדת העורף, המועצה זכתה לשבחים 

ממפקד הנפה וכן בעלי התפקידים השונים שהיו של משרדי 

הממשלה". התשובה: אני מוסיף לשאלת חבר המועצה, זוהר 

אברמוב, מדוע חברי המועצה לא הוזמנו? אני משיב שמדובר 

ף ולא מוזמנים גורמים שאינם קשורים בתרגיל של פיקוד העור

לתרגיל. אני מברך את עובדי המועצה על הרצינות והמוכנות ואת 

מנהלת בית אבי שנערך בבית ספרה התרגיל לקליטת תושבים 

מפונים. בהזדמנות זו אני מבקש לשבח את הקב"ט שהכין ספר תיק 

 חירום אשר זכה לשבחים רבים. 

 שאילתא. חבר המועצה זוהר אברמוב העלה  

רגע, אתה ציינת לפרוטוקול ואני לא הבנתי מה אתה אומר בכלל.  מר זוהר אברמוב:

 אתה הקראת את מה שאמרת, אמרת גם בישיבה. 

 זה בדיוק מה שאני אומר.  מר הררי, ראש המועצה:

אז אני ביקשתי להכניס את כל הדברים שנאמרו במהלך הישיבה  מר זוהר אברמוב:

ת כל ההתדיינות שלנו אני מבקש להכניס בינינו לפרוטוקול. א

 לפרוטוקול. זה מה שאמרת, את כל מה שאמרת אנחנו יודעים. 

שהיועצת המשפטית תיתן לך תשובה, בבקשה. תסבירי לו מה זה  מר הררי, ראש המועצה:

 השאילתא ומה זה זה. 

 לא שאילתא, אני מדבר עכשיו על הפרוטוקול.  מר זוהר אברמוב:

בהתאם לנוהל ישיבות המועצה, כל ישיבת מועצה תוקלט ויוכן  עו"ד קרן קדמי:

פרוטוקול. ההקלטה עומדת לנוחיותכם ולנוחות הציבור גם באתר 

האינטרנט. לא חייבים לעשות תמלול, חייבים לעשות פרוטוקול. 

בישיבה היום אנחנו עושים גם תמלול. בפרוטוקול, בהתאם לנוהל, 

ש כאן מניעה של מספר סעיפים אמורים לציין את עיקרי הדברים וי

של דברים שצריכים לכתוב בפרוטוקול. כמו שאמרתי, על פי הנוהל 

ועל פי הפסיקה, הפרוטוקול אמור לכלול את עיקרי הדברים. הוא לא 

אמור להיות תמלול, אנחנו לא מחויבים לעשות תמלול והוא לא אמור 



הנוהל, לכלול כל מילה ומילה שכל חבר מועצה אומר בישיבה. לפי 

המועצה רשאית לקבוע שיתווספו דברים נוספים, בנוסף על הדברים 

הרשומים בנוהל, דהיינו, יעשה פירוט נוסף. שוב, בתחום הסביר, כי 

ברגע שעורכים פרוטוקול ולא עורכים תמלול, אי אפשר לכתוב כל 

 מילה ומילה. 

 מי מחליט מה מהותי, מה חשוב, מה לא חשוב?  מר זוהר אברמוב:

אתה ביקשת בקשה לתיקון פרוטוקול, ראש המועצה הציע כאן את  ד קרן קדמי:עו"

תיקון הפרוטוקול כפי שהוא רואה לנכון לעשות אותו וחברי המועצה 

כאן יכולים להצביע אם מקובל עליהם, לא מקובל עליהם וזה מי 

שקובע בסופו של דבר, ככל שההצעה לתיקון הפרוטוקול או הניסוח 

 מוצא חן בעיניך.  של הפרוטוקול לא

שניה, תני לי להבין. את אומרת שהתמלול יערך בהתאם לדברים  מר זוהר אברמוב:

 מהותיים או מה שחושבים, 

 הפרוטוקול, לא התמלול.  עו"ד קרן קדמי:

 הפרוטוקול של התמלול, אנחנו מתמללים הרי.  מר זוהר אברמוב:

 לא, אנחנו לא מתמללים.  עו"ד קרן קדמי:

אוקי, הפרוטוקול יערך בהתאם לעיקרי הדברים שאתם חושבים  אברמוב:מר זוהר 

 שחשובים. 

 נכון.  עו"ד קרן קדמי:

אני חושב שבתור נציג יחיד של אופוזיציה, מן הראוי שהדברים שאני  מר זוהר אברמוב:

אומר ירשמו כן לפרוטוקול, כי הם כן חשובים ואם אפילו לא נראים 

ראות שהדברים שאני אומר, היות ואני לכם חשובים, מן השקיפות והנ

 אופוזיציה יחיד, כן יהיו בפרוטוקול. 

מי בעד תיקון הפרוטוקול באופן הבא: "אני משיב לשאלת חבר  מר הררי, ראש המועצה:

המועצה זוהר אברמוב מדוע חברי המועצה לא הוזמנו, אני משיב 

שמדובר בתרגיל של פיקוד העורף ולא מוזמנים גורמים שאינם 

 שורים לתרגיל". ק

 אני גם אמרתי ליידע את חברי המועצה, לא רק להזמין אותם לתרגיל.  מר זוהר אברמוב:

 מי בעד? פה אחד.  מר הררי, ראש המועצה:



מאשרים פה אחד את תיקון הפרוטוקול כפי שהוקרא  החלטה: 

 לפרוטוקול על ידי מר אבי הררי, ראש המועצה. 

 

 זוהר אברמוב  –שאילתה  .2

שאילתא של חבר המועצה זוהר אברמוב. מר הררי, ראש המועצה:                                 

השאילתא, למרות שאינה מנוסחת בצורה של שאילתא ואני יכול 

לדחות את השאילתא וגם את ההצעה לסדר לעוד חודש, חודשיים, 

אני מכבד את זוהר ואני מעלה את זה כבר עכשיו. השאלה של זוהר: 

"האם נקבעה פרוגרמה לקנטרי קלאב המתוכנן? תשובה: נקבעה 

פרוגרמה מפורטת למתחם. שאלה: האם נבחר מתכנן? תשובה: 

 נבחר מתכנן למתחם". 

 סליחה שאני קוטע אותך, אדון הררי,  מר זוהר אברמוב:

 אתה מפריע לי, זוהר.  מר הררי, ראש המועצה:

נים על מה מדובר. אתה לא מתחיל אבל לא, האנשים פה לא מבי מר זוהר אברמוב:

 מההתחלה ואתה נכנס באמצע. 

 סליחה, זוהר, שאילתא זה קצר, שאלה ותשובה.  מר הררי, ראש המועצה:

 אבל מה השאלה? אתה לא מקריא להם.  מר זוהר אברמוב:

 אז הקראתי.  מר הררי, ראש המועצה:

על סגירת הבריכה  לא, השאלה היא: "בעקבות הודעת ראש המועצה מר זוהר אברמוב:

היחידה ביישוב בקיץ הקרוב למשך שנתיים ימים לשם בניית הקנטרי 

 החדש במקום הבריכה החדשה, אבקש לשאול". 

 אז שאלת והנה התשובה.  מר הררי, ראש המועצה:

 אבל התחלת מהאמצע.  מר זוהר אברמוב:

נן? תשובה: "שאלה: האם נקבעה פרוגרמה לקנטרי קלאב המתוכ מר הררי, ראש המועצה:

נקבעה פרוגרמה מפורטת למתחם. שאלה: האם נבחר מתכנן? 

תשובה: נבחר מתכנן למתחם. שאלה: מה לוח הזמנים הצפוי 

להגשת בקשה להיתר? תשובה: כשנתיים. הפרויקט כולל הכנת 

תב"ע ולכן הלו"ז תלוי בועדה המרחבית לתב"ע. הבקשה להיתר 

ח הזמנים הצפוי תוגש מיד לאחר השלמת המכרז. שאלה: מה לו

לפרסום מכרז לביצוע הקנטרי קלאב? תשובה: המכרז מתוכנן 



לפרסום מיד לאחר אישור התב"ע כשנתיים. שאלה: מה לוח הזמנים 

הצפוי לסיום הבניה? תשובה: הבניה צפוי לארוך בין שנה וחצי 

לשנתיים. שאלה: האם נבחנו חלופות לבריכת השחיה ממועד 

 אב? תשובה: נבחנו חלופות". סגירתה עד פתיחת הקנטרי קל

עכשיו הצעה לסדר של זוהר אברמוב. זוהר, אני אגיד לך משהו? אני  

חושב שאחרי הישיבה תשב אצל אלי עם היועצת המשפטית שיסבירו 

לך מה זה שאילתא, מה זה הצעה לסדר ומה התשובות. התשובות 

 הן קצרות. 

 ך. אני רוצה להבין עכשיו מהדברים של מר זוהר אברמוב:

 לא, אתה לא יכול להבין, מה שאמרתי, זהו.  מר הררי, ראש המועצה:

 אבל אני צריך להבין, שנתיים יגמר הכל, תכנון, בניה, הכל?  מר זוהר אברמוב:

 נתתי לך את התשובות היום.  מר הררי, ראש המועצה:

 אז אני שואל שאלה.  מר זוהר אברמוב:

 אז תבוא אלי, אחרי הישיבה אני אסביר לך.  מר הררי, ראש המועצה:

 מותר לי לשאול שאלה? מר זוהר אברמוב:

 שאלת המשך מותר לך אחת, כן, בבקשה.  מר הררי, ראש המועצה:

לפי דבריך, תב"ר יארך שנתיים, התכנון יארך שנתיים, הבניה שנה  מר זוהר אברמוב:

יחת וחצי. כמה זמן יארך מסגירת הבריכה בקיץ הקרוב עד פת

 הקנטרי? מתי יפתח הקנטרי, שנה, שנתיים, שלוש, חמש? 

 אבי, מעבר לשאלה שלו, שניה רגע,  מר ערן אליאס:

חבר'ה, זו שאילתא, אתה לא יכול להפריע. אתה לא יכול להיכנס  מר הררי, ראש המועצה:

בשאילתא שלו, יש חוקים. שאלת שאלה, אנחנו אמרנו צפי שנתיים 

 סיום, 

 סיום בניה.  :מר זוהר אברמוב

 אני לא אמרתי לך בניה. אף אחד לא אמר לך בניה.  מר הררי, ראש המועצה:

 אז מה אתה מדבר שנתיים? אז תסביר. סיום תכנון שנתיים? מר זוהר אברמוב:

 כן, סיום תכנון.  מר הררי, ראש המועצה:

 ועוד שנה וחצי, שנתיים בניה?  מר זוהר אברמוב:

 יכול להיות, שלוש.  מר הררי, ראש המועצה:



אה, ארבע, חמש שנים אנחנו נתקע. אז זה לא כמו שהבאת את זה  מר זוהר אברמוב:

להצעה לסדר בפעם הראשונה. בישיבה הראשונה ביקשת שנתיים 

 ימים. 

 זוהר אברמוב  –הצעה לסדר  .3

הצעה לסדר זוהר אברמוב: "מליאת המועצה מנחה את מהנדס  מר הררי, ראש המועצה:

פעול במהירות לתיקון המדרכה ברחוב המייסדים. בצדו המועצה ל

הצפוני מקפה גוטלה למעלה ועד לכיכר קימל למטה ברחוב ההדרים. 

מהנדס המועצה יעדכן בישיבת המועצה הבאה את הנעשה בנדון. 

דברי הסבר: קטע המדרכה הנדון שבור ומהווה סכנת נפשות להולכי 

קום והתרשמתי כי אכן רגל. בעקבות פניות תושבים אלי ביקרתי במ

יש צורך בתיקון בהול של המדרכה. אני יכול להגיד שהמועצה פועלת 

כבר מראש בתוכנית עבודה לתיקון המדרכה, היא בתוכנית העבודה 

 שלנו ואנחנו נטפל בזה. מי בעד? פה אחד. 

 לא הצעת הצעה נגדית.  עו"ד קרן קדמי:

 י תוכנית עבודה לתיקון. אמרתי המועצה פועלת על פ מר הררי, ראש המועצה:

 צריך להצביע על ההצעה לסדר ועל ההצעה הנגדית.   עו"ד קרן קדמי:

 מי בעד ההצעה לסדר? אף אחד.  מר הררי, ראש המועצה:

 רגע, פספסתי פה, שניה.  מר ערן אליאס:

ההצעה לסדר מבקשת תיקון מיידי והתשובה אומרת שזה נמצא  מר שיר אידלסון:

 בתוכנית העבודה. 

ההצעה לסדר אומרת שהוא רוצה מיד לבצע ואני אומר שזה בתוכנית  מר הררי, ראש המועצה:

העבודה של מהנדס המועצה ואנחנו נעשה את זה בתוך תוכנית 

 העבודה. 

 מתי תוכנית העבודה אמורה להיעשות? מר ערן אליאס:

 אני מאמין שתוך חודש.  מר הררי, ראש המועצה:

צה רגע להוסיף על סדר היום שלי שבאמת כשפניתי לכב' אז אני רו מר זוהר אברמוב:

ראש המועצה עם הנושא של המדרכה, הוא ישר טיפל בנושא, העביר 

את כל האבנים שמפריעות להולכי הרגל ואנחנו מקווים באמת, כפי 

שהוא אמר, שבזמן הקרוב יתקנו את המדרכה ואז הציבור יוכל לעבור 

 ה. בבטחה ועל זה אני מודה לראש המועצ



 תודה רבה. מי בעד ההצעה של ראש המועצה? פה אחד.  מר הררי, ראש המועצה:

 מאשרים פה אחד את הצעת ראש המועצה.  החלטה: 

 

 א'  250אישור חוזה לפרויקט מתחם  .4

אני אחר כך אדבר על נושא שאילתות. יש דברים שאפשר לפתור  מר הררי, ראש המועצה:

 אותם. אישור חוזה, 

 רגע, לגבי הקנטרי,  מר ערן אליאס:

 זה לא לדיון עכשיו, אני לא רוצה לדבר על זה.  מר הררי, ראש המועצה:

 אבל אני יכול לסיים את המשפט? תגיד לי לא.  מר ערן אליאס:

לא, אתה לא יכול לסיים עד שאני אסיים את הישיבה. למה אתה  מר הררי, ראש המועצה:

 . מפריע באמצע? אחר כך אני אדבר איתך על הכל

 לא, אני רוצה בישיבה להגיד משפט על הקנטרי.  מר ערן אליאס:

שנים כדי  4א', לקח לנו כמעט  250אישור חוזה לפרויקט מתחם  מר הררי, ראש המועצה:

א', זה הפרויקט של יד הדסים של מנהל  250להגיע להסכם עם 

מקרקעי ישראל ולשמחתנו המנהל בסוף הגיע איתנו להסכמות 

מתוך הפרויקט לטובת  20%ספים וגם את כל נושא שרצינו, גם בכ

 זוגות צעירים שלנו, נכון? 

 עדיפות לתושבי המקום.  עו"ד קרן קדמי:

עדיפות לתושבי המקום. לא היה קל, היתה מלחמה קשה. אני גם  מר הררי, ראש המועצה:

רוצה להודות בהזדמנות זו גם לקרן, היועצת המשפטית, שעבדה 

לויקטור וגם לאשר, שישבו עם משא ומתן לא ועמלה על ההסכם וגם 

קל ובסוף הגענו לתוצאה, שאני חושב שהיא תוצאה טובה ובא לציון 

גואל. אתם יודעים שיש לנו עוד כמה פרויקטים, אבל את זה אני אגיד 

 בשונות. 

 א'?  250מי בעד אישור החוזה לפרויקטים  

 אפשר לראות את החוזה? מר ערן אליאס:

קיבלת. אתה כל פעם בא עם משהו חדש, אתה ראית, שלחנו לכם,  המועצה:מר הררי, ראש 

אי אפשר לבוא לישיבה כל הזמן ולהגיד אני רוצה, אני רוצה. אתה 

 קיבלת, חילקנו לכל חברי המועצה. 

 ההסכם נשלח לכל חברי המועצה?  מר ערן אליאס:



 כן.  מר הררי, ראש המועצה:

 אז תגיד שנשלח.  מר ערן אליאס:

 מי בעד?  הררי, ראש המועצה:מר 

 אני נמנע.  מר זוהר אברמוב:

אבי הררי, שיר אידלסון, יוכי פרי, לימור גיל שני, ערן אליאס,  בעד: מר הררי, ראש המועצה:

 גל אבינועם, זיו קמיני. -הילה קולט, דרור רובובסקי, מי

 זוהר אברמוב.  נמנע: 

 . א' 250מאשרים ברוב קולות את חוזה מתחם  החלטה: 

 

 שינוי בהרכב הוועדה –הנהלת מרכז קהילתי  .5

שינוי בהרכב הועדה. אנו רוצים  –הנהלת המרכז הקהילתי מר הררי, ראש המועצה: .א

 לעשות שינוי, מינוי הגב' חגית זהבי במקום שמשון זכריה. מי בעד? פה אחד. 

מינוי הגב' חגית  –מאשרים פה אחד שינוי הרכב הועדה  החלטה: 

 זהבי במקום שמשון זכריה. 

 

מינוי הגב' יעל ענטבי לחברה בהנהלת המרכז הקהילתי, מי מר הררי, ראש המועצה: .ב

 בעד? פה אחד. 

מאשרים פה אחד מינוי הגב' יעל ענטבי לחברה בהנהלת  החלטה: 

 המרכז הקהילתי. 

 

מינוי הגב' ריקי גרוברמן לחברת בהנהלת המרכז הקהילתי, מר הררי, ראש המועצה: .ג

 מי בעד? פה אחד. 

מאשרים פה אחד מינוי גב' ריקי גרוברמן לחברה  החלטה: 

 בהנהלת המרכז הקהילתי. 

מינוי הגב' דנה פופר כהן כחברה בהנהלת המרכז הקהילתי, מר הררי, ראש המועצה: .ד

 מי בעד? פה אחד. 

מינוי הגב' דנה פופר כהן כחברה מאשרים פה אחד  החלטה: 

 בהנהלת המרכז הקהילתי. 

 



 

 

 מינוי מיגל אבינועם לוועדת ביקורת במקום לימור גיל שני .6

 גל אבינועם לועדת ביקורת במקום לימור גיל שני. מי בעד? -מינוי מי מר הררי, ראש המועצה:

 גל אבינועם לועדת-מאשרים פה אחד את מינוי מי החלטה: 

 ביקורת במקום לימור גיל שני. 

 

 מינוי לימור גיל שני  לתפקיד סגנית ראש המועצה   .7

 מינוי לימור גיל שני לתפקיד סגן ראש המועצה, מי בעד? פה אחד.  מר הררי, ראש המועצה:

מאשרים פה אחד את מינוי לימור גיל שני לתפקיד סגן  החלטה: 

 ראש המועצה. 

 ך אותה ושיהיה לה בהצלחה. אני רוצה לבר מר זוהר אברמוב:

תודה, כל הכבוד. אני גם מברך אותה וכולנו מברכים אותה ושיהיה  מר הררי, ראש המועצה:

 לה בהצלחה. זה סגן ללא שכר. 

 

 GISהתאמת מערכת  – 1452עדכון תב"ר מס'  .8

  תב"ר לאישור             תב"ר מאושר                                        

 

 תקבולים: 

  ₪ 550,000              ₪ 200,000קרנות הרשות                     

  ₪ 550,000              ₪ 200,000סה"כ                                 

 

 תשלומים: 

  ₪ 500,000             ₪ 170,000עב' קבלניות                       

  ₪   50,000              ₪  30,000    תכנון ופיקוח                   

  ₪ 550,000            ₪ 200,000סה"כ                                 

 

הקמת מערכת מידע גאוגרפי  GISהקמת  – 1452עדכון תב"ר  מר הררי, ראש המועצה:

מרחבי הכולל ריכוז כל שכבות המידע. אנחנו צריכים את זה, אנחנו 

עכשיו בבנייה מסיבית וחשוב למהנדס. מי בעד אישור התב"ר? פה 

 אחד. 

 GISהקמת מערכת  – 1452מאשרים פה אחד תב"ר  החלטה: 



 

 

 

 תכנית אב לתחבורה  – 7147אישור תב"ר  .9

 

 תקבולים: 

  ₪ 300,000קרנות הרשות                    

  ₪ 300,000סה"כ                                

 

 תשלומים: 

  ₪ 300,000תכנון ופיקוח                      

  ₪ 300,000סה"כ                                

 

 

וכנית אב לתחבורה, אישור תב"ר תוכנית אב לתחבורה. אנו עושים ת מר הררי, ראש המועצה:

כולל שבילי אופניים וכל מה שקשור לתחבורה, שאנחנו חייבים להכין 

ולתכנן כדי שתהיה לנו תוכנית אב מסודרת. זה תכנון פתרונות שלד 

תנועה יישובי בראיה כוללת בכל ההיבטים, תחבורה ציבורית, 

 תחבורה פרטית, חניות ציבוריות, שבילי אופניים וצירי הולכי רגל. מי

 בעד? פה אחד. 

 מאשרים פה אחד תב"ר תוכנית אב לתחבורה.  החלטה: 

 

 . החלטה בעניין הצטרפות תאגיד המים והביוב למודל של תאגוד אזורי 10

החלטה לעניין הצטרפות תאגיד המים והביוב למודל תאגיד אזורי. הררי, ראש המועצה: אבי

 יש פה מכתב, קיבלתם אותו. 

 לנו, אבל אני צריכה שתפרט. קיב גל אבינועם:-גב' מי

מה שקרה, עשו פה מחטף. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד עשה  מר הררי, ראש המועצה:

מחטף בועדה בראשותו, חקיקה בנושאי תאגידי המים והביוב, דבר 

שפוגע ברשויות, פוגע בכל התאגידים. מרכז השלטון המקומי קיבל 



את זה לאישור  החלטה להתנגד לתוכנית שלו וביקש שאנו נביא

 המועצה שלנו. 

 מה זו התוכנית שלו שאני אמור להתנגד? מר זוהר אברמוב:

אנחנו עוד לא יודעים מה התוכנית. ברמת העיקרון, מתנגדים  מר הררי, ראש המועצה:

לתוכנית שלו לעשות מספר תאגידים בלי ששיתף את הרשויות 

וכל הנושא.  המקומיות, בלי שהשלטון המקומי ידע מה, מי, כמה עולה

זה רק מעלה את תשלומי המים ולא מורידים את תשלומי המים ולכן 

השלטון המקומי מתנגד והולך למאבק ואנחנו כל הרשויות מתאגדים 

 ביחד נגד ההחלטה של דוד ביטן. כולם בעד? 

אני לא יודע מה ההתנגדות, על מה אני מצביע? אתה אומר לפי חוק  מר זוהר אברמוב:

 לא יודע כלום. הוא רצה, אני 

לצרף למס' תאגידים כך שלא יהיה רוצים לקחת את מעינות השרון,  מר הררי, ראש המועצה:

 לנו כל השפעה ונגישות של התושבים. 

תקשיב, זוהר, גם העלויות של המים, אם הם היו מוזילים את המים,  מר הררי, ראש המועצה:

זה בסדר, אבל הם מעלים את תשלום המים, לא עשו רפורמה 

שעוזרת לתושבים ועוזרת למועצה. הם עשו דברים שטוב לתאגידים, 

 עוד ג'ובים ועוד תפקידים ועוד זה. 

להיפך, אם מאגדים יהיה פחות. אם היום יש תאגיד בכל מקום  מר זוהר אברמוב:

 ביחד, אז זה פחות ג'ובים, ככה אני מבין.  10ומאגדים 

 זה פחות שירות.  מר הררי, ראש המועצה:

 מי בעד?  מר הררי, ראש המועצה:

 אני נמנע.  מר זוהר אברמוב:

, לימור גיל שני, ערן אליאס, אבי הררי, שיר אידלסון, יוכי פרי בעד: מר הררי, ראש המועצה:

 גל אבינועם, זיו קמיני. -הילה קולט, דרור רובובסקי, מי

 זוהר אברמוב.  נמנע: 

מאשרים ברוב קולות את הצעת ההחלטה לעניין  החלטה: 

 הצטרפות תאגיד המים והביוב למודל תאגיד אזורי. 

ובנייה הרשות המקומית למינוי נציג הרשות לוועדה המקומית לתכנון  תהמלצ .11

 "שרונים" 



המלצת הרשות המקומית: ימונה נציג הרשות לועדה המקומית  מר הררי, ראש המועצה:

לתכנון ולבניה. מאחר והסתיימה הקדנציה, כל חמש שנים מי שראש 

מועצה צריך לעשות את המינוי מחדש והצעת החלטה: המועצה 

ממנה את ראש המועצה אבי הררי כנציג המועצה בועדה המרחבית 

 תכנון ולבניה שרונים. מי בעד? פה אחד. ל

: מאשרים פה אחד מינוי ראש המועצה מר אבי הררי כנציג החלטה 

 המועצה בועדה המרחבית לתכנון ולבניה שרונים. 

 

לגבי הנושא של תאגידי המים, אנחנו נקבל את החומר. קיבלנו את  מר הררי, ראש המועצה:

י שזה יכנס לתהליך כדי זה גם בלי פירוט מדויק, ביקשו דחוף לפנ

שנקבל החלטות במועצה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הנקודות 

הספציפיות שמדברים, אני גם עצמי לא יודע, אני רק יודע דבר אחד, 

שרוצים לעשות תאגידים שהרשויות יסבלו מזה, התושבים יסבלו 

מזה, כי אין הורדה או הוזלה של המים, ההיפך, מעלים את המים, 

ת התאגידים. זה מה שנאמר, ביקשנו מאתנו כדי לעצור את לחזק א

התהליך הזה, שנקבל החלטה. אנחנו נברר את זה וכשיהיו לנו 

 פרטים אנחנו ניתן. 

 אני מבטיח שכשתביא לי את זה לידיעה, אני אחליט מה אני אציע.  מר זוהר אברמוב:

 

 

 

 

 

 

          

 ________________________                            __________________________ 

 אלי גטר                                                                   אבי הררי                              

 מזכיר המועצה                                                            ראש המועצה                          


