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הזמנה לישיבת מועצה מס' 52

לכבוד:
מר רון חולדאי

 -ראש העיר תל-אביב-יפו ויו"ר מועצת רשות נחל הירקון

מר חזי צאיג

 -יו"ר הנהלת רשות הנחל

מר חי אדיב

 -ראש העיר הוד-השרון

מר איציק ברוורמן

 -ראש העיר פתח-תקוה

מר ישראל זינגר

 -ראש העיר רמת-גן

דר' מוטי דלג'ו

 -ראש מועצה אזורית דרום השרון

הרב חנוך זייברט

 -ראש העיר בני-ברק

מר אבי גרובר

 -ראש העיר ,רמת השרון

מר ליאור רגב

 -ראש צוות תכנון צפון מחוז מרכז ,משרד הפנים

מר אלכס פיינגרש

 -מהנדס מחוז מרכז ,מתכנן מים ,ניקוז ושימור קרקע

מר רפי אלמליח

 -מנהל אגף תכנון ,רשות מקרקעי ישראל

אינג' קרלוס פרסיה

 -מהנדס מרחב מרכז ,מקורות

אינג' מרק אוקון

 -מנכ"ל איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה

אדר' יחיאל כהן

 -סגן מנהל מרחב מרכז ,קק"ל

מר זאב לנדאו

 -מנכ"ל רשות ניקוז ירקון

מר ניסים קשת

 -מנהל אגף סביבה ,רשות הטבע והגנים

מר סמי בקלש

 -רו"ח ,דירקטור בחברה הממשלתית לתיירות (החמ"ת)

מר ראובן לדיאנסקי

 -עו"ד ,חבר מועצת העיר ת"א ,נציג חברת גני יהושע

מר משה בלסנהיים

 -עיריית תל-אביב-יפו

מר וולינסקי סרג'ו

 -מהנדס העיר ,עיריית הוד השרון

מר אהוד שטיין

 -מנהל האגף לאיכות הסביבה ,עיריית פתח-תקווה

גב' יעל קפלן

 -מנהלת מחלקת איכות הסביבה ואגף שפ"ע ,עיריית רמת גן

מר מוטי ויסלובסקי

 -מנהל מחלקת איכות הסביבה ,עיריית בני ברק

גב' עירית טלמור

 -מהנדסת העיר ,עיריית רמת השרון
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מוזמנים:
מר יורם הורוביץ

 -מנהל מחוז תל-אביב ,המשרד להגנת הסביבה

מר רונן זהבי

 -מרכז בכיר למים ושפכים ,מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה

מר גידי מזור

 -מנהל מחוז מרכז ,המשרד להגנת הסביבה

מר אלון רוטשילד

 -רכז תחום המגוון הביולוגי ,החברה להגנת הטבע

מר יוסי גורודנסקי

 -רואה חשבון ,רשות נחל הירקון

פרופ' ראובן לסטר

 -עו"ד ,יועץ משפטי ,רשות נחל הירקון

מר יונתן רז

 -אקולוג ,רשות הנחל

מר אריק קודלר

 -עוזר מנכ"ל ,רשות הנחל

מר גדי בורד

 -מפקח ,רשות הנחל

גב' ליליאן אטדגי

 -מזכירת הנהלת הרשות

נכבדי,

הנדון :ישיבת מועצת רשות נחל הירקון מס'

52

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת רשות נחל הירקון ,שתתקיים ביום ראשון ,כח' באייר תשע"ח
 ,13.5.2018בשעה 15:00
הישיבה תתקיים בעיריית תל-אביב-יפו ,אולם הנהלת העיר ,קומה .12
סדר יום
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מס' 51
 .2דיווחים
 .3תכניות עבודה
 .4אישור דוח כספי לשנת 2017

בברכה,
דוד פרגמנט
מנהל הרשות
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פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 51

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 51
שהתקיימה בתאריך 30.11.2017
משתתפים:
מר רון חולדאי
מר חזי צאיג
מר ניסים קשת

 ראש העיר תל-אביב-יפו ויו"ר מועצת רשות נחל הירקון יו"ר הנהלת רשות הנחל -מנהל אגף סביבה ,רשות הטבע והגנים

מר משה בלסנהיים
אינג' מרק אוקון
אינג' קרלוס פרסיה
מר שאול לניאדו
אדר' יחיאל כהן
מר דרור בן יואב
מר רמי ברדוגו
מר מאור בנימיני
פרופ' ראובן לסטר
מר יוסי גורודנסקי

 עיריית תל-אביב-יפו מנכ"ל איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה מהנדס מרחב מרכז ,מקורות סגן מהנדס עיריית רמת-גן סגן מנהל מרחב מרכז ,קק"ל יועץ עיריית הוד השרון מהנדס המועצה האזורית דרום השרון עו"ד ,עוזר ראש העיר ,תל-אביב-יפו עו"ד ,יועץ משפטי ,רשות נחל הירקון -רואה חשבון ,רשות נחל הירקון

מר דוד פרגמנט
מר גדי בורד
גב' ליליאן אטדגי
מר אריק קודלר
נעדרו:
הרב חנוך זייברט
מר חי אדיב
מר איציק ברוורמן
מר ישראל זינגר
מר אבי גרובר
דר' מוטי דלג'ו

 מנהל רשות נחל ירקון פקח ,רשות הנחל מזכירת הנהלת רשות הנחל עוזר מנכ"ל ,רשות הנחל ראש העיר בני-ברק ראש העיר הוד-השרון ראש העיר ,פתח-תקוה ראש העיר ,רמת-גן ראש העיר ,רמת השרון -ראש מועצה אזורית ,דרום השרון

מר זאב לנדאו
מר אלכס פיינגרש
מר אהוד שטיין
מר מוטי ויסלובסקי
גב' עירית טלמור
מר גידי מזור

 מנכ"ל רשות ניקוז ירקון מהנדס מחוז מרכז ,מתכנן מים ,ניקוז ושימור קרקע מנהל האגף לאיכות הסביבה ,עיריית פתח-תקווה מנהל מחלקת איכות הסביבה ,עיריית בני ברק מהנדסת העיר ,עיריית הוד השרון מנהל מחוז מרכז ,המשרד להגנת הסביבה-5-

מר רונן זהבי
מר ראובן לדיאנסקי
מר יורם הורוביץ

 מרכז בכיר למים ושפכים ,מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה עו"ד ,חבר מועצת העיר ת"א ,נציג חברת גני יהושע -מנהל מחוז תל-אביב ,המשרד להגנת הסביבה

מר אלון רוטשילד
מר סמי בקלש
מר שמואל לרמן
מר ליאור רגב
מר רפי אלמליח
מר וולינסקי סרג'ו
מר יונתן רז

 רכז תחום המגוון הביולוגי ,החברה להגנת הטבע רו"ח ,דירקטור בחברה הממשלתית לתיירות (החמ"ת) יו"ר מועצת העיר ,עיריית רמת גן ראש צוות תכנון צפון מחוז מרכז ,משרד הפנים מנהל אגף תכנון ,רשות מקרקעי ישראל מהנדס העיר ,עיריית הוד השרון -אקולוג ,רשות הנחל

פתיחת הישיבה
רון חולדאי – פותח את הישיבה ,מברך את המשתתפים ומציין במחאה שראשי רשויות לא מגיעים
לישיבות.
 .1תקציב 2018
דוד פרגמנט – מציג את תקציב  2018ומציין כי הוא גדל ב 3%-לעומת תקציב .2017
רמי ברדוגו – אנו מבקשים את פירוט ההוצאות ע"פ חלקי הנחל בתחומי הרשויות בו הוא עובר.
רון חולדאי – לא צריכה להיות חלוקה כזאת .יש רשויות שגורמות להוצאות רבות יותר ויש רשויות שכלל
לא גורמות להוצאות .אין דרך לעשות פירוט שיש לו משמעות לגבי הרשות הבודדת ,וזה גם לא ראוי
שייעשה.
רמי ברדוגו – מבקשים לקבל פירוט לגבי הסעיפים כדי לדעת באיזה מקום בוצעה ההוצאה.
רון חולדאי – מבקש לבדוק בהנהלת הרשות אם זה ניתן.
דוד פרגמנט – מאחורי כל מספר נמצאים כל הפרטים.
רמי ברדוגו – אנו נמנעים מאישור התקציב.
דוד פרגמנט – אם אין שאלות – התקציב מאושר.
רון חולדאי – התקציב אושר בהימנעות של אחד.
 1.1החלטה
התקציב לשנת  2018מאושר.
 .2אישור פרוטוקול ישיבה מס' 51
 2.1הפרוטוקול מאושר.
 .3דיווחים
מט"ש דרום שרון מזרחי
דוד פרגמנט – העבודות להקמת המט"ש נמשכות .לו"ז צפוי להפעלה של המט"ש הוא סוף שנת .2018
רמי ברדוגו – בגלל שהיתה הפנייה של הביוב של חבלה וקלקיליה ,התחנה צריכה להיות מתוחזקת
בתדירות גבוהה יותר.
דוד פרגמנט – שני המאגרים מלאים בוצה ועומדים לעלות על גדותיהם.
רמי ברדוגו – המדינה עצרה את פעילות מקורות .עד שלא יוקם המאגר הגדול – הנושא לא ייפתר.
המאגרים ,אחרי השלישוניים – לא יעבדו .הוגשה תכנית לרשות המים שטרם אושרה.
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רון חולדאי – אני לא יודע על כל בעיה או תכנית שתקועים ברשות המים .אם הייתי יודע – הייתי
מתערב .כשיש תקלה בדרום השרון ,הביוב זורם לירקון ואז הבעיה היא לא של דרום השרון כי אם של
הירקון ושל הרשויות שבתחומן זורם הירקון.
דרור בן יואב – הוכנה תכנית לניקוי שני המאגרים הגדולים .אושר רק קטע קטן של ניקוי בריכה אחת.
מועצה אזורית דרום השרון התנערה מאחריותה הישירה והעבירה את האחריות לאיגוד הביוב.
רמי ברדוגו – אנו נדאג לעדכן את ראש העיר ת"א.
רון חולדאי – המוכנות שלנו ללכת לתהליכים קשים – קיימת.
דרור בן יואב – למה לא הוגשה תביעה נגד דרום השרון?
ראובן לסטר – במסגרת תביעת הוד השרון שהוגשה נגד מועצה אזורית דרום שרון – הוגשה תביעת
רשות הנחל.
רון חולדאי – אני מרגיש "אבא של הירקון" ,אבל אם אני לא יודע – כי לא אמרתם לי ,אני לא יכול לצעוק.
אם צריך כרגע עזרה – אני אעזור.
 .4משאבי המים לירקון
דוד פרגמנט – הוכן מסמך בשיתוף רשות הטבע והגנים ואנשי מדע ,המדבר על בעיות וכמויות של
המים המתקבלים בירקון .במסמך יש התייחסות גם לאיכויות המים .סעיף נוסף הוא חיבור בין הכמויות
לבין האיכויות .הכמויות מתבססות על החלטת הממשלה משנת  .2003להלן נוסח ההחלטה שמובא
לאישור המועצה" :מועצת רשות הנחל מודעת מחד למצוקת המים השפירים ולכך שבשנים הקרובות לא
ניתן לקבל את ספיקת היעד ממי אקוויפר ירקון תנינים באופן רציף ואמין ומאידך לכך שיש וצפויים עודפי
קולחים ומים ממקורות נוספים שיתכן ויזרמו לירקון .על כן ,מועצת הרשות מאשרת את המלצות
ההנהלה בדבר מקורות המים שיוקצבו לירקון ואיכותם ומטילה על מנכ"ל הרשות לפעול ליישום
המדיניות ולנקיטת הצעדים הנדרשים לשמירה על הקצאות המים לנחל ,על איכותם ועל מניעת זיהום
הנחל".
משה בלסנהיים –צריך לפנות לממשלה באופן פורמלי כדי להעלות את ההקצבה מ 400-ל.2,500-
הפניות צריכות להיות לשר החקלאות ולשר להגנת הסביבה.
ניסים קשת – אפשר לעשות זאת במסגרת סמכויות רשות המים.
רון חולדאי – כדאי להתבסס על החלטת ממשלה.
ניסים קשת – יש מנגנונים; לא כל אחד יכול לפנות לממשלה.
רון חולדאי – נדבר עם רשות המים ואם לא נצליח נפנה לממשלה .להזכירכם ,עברנו כבר את הכל:
מהבקשה הראשונה לאשר  400ועד לרגע בו הציעו לנו מים שפירים בכמות גדולה שלא הסכמנו לקבל.
 4.1החלטה
נוסח ההחלטה מאושר.
רון חולדאי – מודה למשתתפים ונועל את הישיבה.

רשם – אריק קודלר

-7-

פעילות רשות הנחל
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ממשק ותחזוקה
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ממשק ותחזוקה בסביבת הנחל
ממשק התחזוקה של נחל הירקון וגדותיו מהווה את עיקר העיסוק של רשות נחל הירקון מבחינת
השקעה של ימי עבודה בשטח והשקעת זמן ביצוע .העבודות מתקיימת לאורך כל השנה ,כאשר נפח
העבודה הפיזית מבוצע בעיקר בחודשי האביב וכולל ניקוי אפיק ותחזוקת גדות .במהלך הקיץ מושקעים
ימי עבודה רבים בביצוע ניקיון של פסולת מבקרים בנחל .בחודשי החורף ,ככל שמזג האויר מאפשר,
מתבצעת עבודת יערנות רבה.
פנוי פסולת בנחל וביובליו
כמויות הפסולת שהרשות אוספת ממשיכה לגדול וכך גם
הצורך של הרשות להתאים את התקציב .ביום העצמאות
האחרון עשינו ניסוי עם מתקנים מאולתרים .נלמד את
הלקחים.
(צילום – גדי ברוד)

גיזום ויערנות
עיקר העבודה בתחום זה הוא הטיפול בעצי האקליפטוס
בשל מרכיב הבטיחות שקשור בהם .בנוסף הרשות
מבצעת נטיעות וטיפול בעצים שניטעו במשך השנים.
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תחזוקת שבילים
השבילים לאורך הנחל זוכים לשימוש
הולך וגובר של הציבור והרשות משקיעה
משאבים רבים בטיפול בשבילים עצמם
ובצמחייה שבצידיה כדי לייצר את חווית
הטיול והרכיבה שהציבור למד להכיר.

תנים
רשות הנחל מרכזת עבודת סקר של אקולוג שבודק
את אוכלוסית התנים במרחב הירקון כדי להבין את
הדינאמיקה שלה ,מקומות המחיה ,מקורות המזון
ונתונים נוספים במטרה לאפשר קבלת החלטות
בעניין הממשק האפשרי/רצוי של האוכלוסיה.

מפגעים ואירועים חריגים
קולחים ושפכים  -מט"ש דר' שרון מזרחי
בסוף  2017החלה לפעול במט"ש מערכת זמנית לשיפור איכות הקולחים של המט"ש הקיים ,שתפעל
עד להפעלת המט"ש החדש שנמצא בשלבי הקמה .איכות הקולחים שמפיקה המערכת הזמנית משפרת
בהרבה מאוד את היכולת של החקלאים להשתמש בהם ובכך צפויה לקטון הכמות שתגלוש לנחלים .ככל
שכן יגלשו עודפים לנחלים ,רשות הנחל תשאב אותם למט"ש כפר סבא/הוד השרון באמצעות תחנת
השאיבה שהוקמה ליד מושב אלישמע.
אקולוגיה
בקרוב נפיץ הודעה עם קישור לדוח מצב הנחל .2017
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תכנון וביצוע פרויקטים
הרשות עוסקת במגוון נושאי תכנון ביניהם פרויקטים שמגיעים להתייחסות של רשות הנחל וכאלה
שהרשות מעורבת ישירות בתהליך התכנון.
תכנית אב אגנית
תכנית האב האגנית ,הראשון מסוגה בארץ ,נמצאת בשלב עריכה לשונית וגראפית.
תכנון מרחב ירוק ורציף באגן הירקון
הפרויקט ,שממומן בתקציב מהקרן לשטחים פתוחים ,הוצג בישיבת מועצה בתאריך ( 24.11.16ישיבה
מס'  .)49ביצוע הפרויקט מתקדם בהתאם ללוח הזמנים שנקבע.
מפעל ההשבה במסגרת "גאולת הירקון"
הפרויקט ,השבת מי הנחל לשימושים שונים ,הוא באחריות ובמימון רשות המים ,אשר הטילה על חברת
מקורות לתכנן ולהקים את המערכת .חלק מהקווים ,בתחום פארק גני יהושע ובהוד השרון ,כבר הונחו,
תחנת השאיבה בהקמה ומערכת הסינון בשלבים סופיים של תכנון.
רשות המים אישרה את חידוש ביצוע הפרויקט והוא מתוכנן לפעול ב.2019 -
תכניות שמועברות להתייחסות של הרשות ושהרשות שותפה לגיבושן (מספר דוגמאות)
 תכנית אב לניקוז (רשות הניקוז)
 תכניות מיתאר ,תכניות אב ותכניות פיתוח עירוניות.
 תכניות בניה ,בעיקר בהיבט של השפלת מי תהום והאפשרות להזרמה לנחל.
 הרכבת הקלה – הקו האדום והקו ירוק -מקטע צפוני.
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דוברות ויחסי ציבור ,חינוך והסברה
עמוד פייסבוק
קטגוריה

פברואר 2016

גיוס חברים
גיוס אוהדים לעמוד
בממוצע לחודש
עלות גיוס ממוצעת
חשיפה לפוסטים ממוצעת

פברואר 2017

אפריל 2018

8,425

10,593

10,543

259

180

-

0.99

1.2

-

650

1,362

1,530

מאפייני קהל החברים בעמוד הפייסבוק:
מגדר :כ 52% -מכלל הגולשים הינם גברים וכ 48% -מכלל הגולשים הינן נשים.
גיל  :מרבית הגולשים בגילאי  34-25והכי פחות גולשים הינם בגילאי  17-13ומעל גיל 65
מקום מגורים :מרבית הגולשים מתגוררים בת״א  ,ירושלים ופתח תקווה הכי פחות מן
הגולשים מתגוררים טמרה ,ערד ,עפולה
מעורבות גולשים :מעורבות גולשים נמדדת עפ״י האינטרקציה של הגולש ע״י פעולה כלשהי כגון:
לייק ,שיתוף או תגובה .ניתן להבחין כי כיום ,המעורבות גולשים מתחלקת כמעט באופן זהה
בקטגוריה המגדרית כך שגברים מהווים כ  46%-מכלל האינטרקציה בעמוד ונשים מהוות כ53%-
מכלל האינטרקציה בעמוד .בקטגוריה של גיל ניתן להבחין כי מרבית הגולשים המעורבים בעמוד הינם
בגילאי .34-25

עמוד האינסטגרם
קטגוריה
כמות עוקבים

פברואר 2016

1,696

2,033

35

160

135

כמות תמונות בהשטאג# :נחל הירקון

1,128

3,956

5,514

כמות תמונות בהשטאגyarkon# :

5,027

6,312

9,196

כמות תמונות בהשטאגyarkonriver# :

955

3,295

5,968

כמות לייקים ממוצעת לפוסט

609

פברואר 2017

ֿאפריל 2018

מאפייני קהל החברים בעמוד האינסטגרם:
מגדר :כ 52% -מכלל הגולשים הינם נשים וכ 48% -מכלל הגולשים הינן גברים.
גיל  :מרבית הגולשים בגילאי 34-25
מקום מגורים :מרבית הגולשים מתגוררים בת״א ורמת גן הכי פחות מן הגולשים מתגוררים
בבת ים.
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לסיכום :ניתן לראות כי בפייסבוק החשיפה הממוצעת לפוסט גדלה וזה למרות העצירה בגיוס
חברים לעמוד ,כיוון שהדגש שלנו הוא על חשיפה התוכן שעולה ופחות בגיוס חברים לעמוד.
האינסטגרם ,שנחשבת לרשת חברתית צומחת וחזקה ,מניבה תוצאות חשיפה מדהימות ,עם גידול
העוקבים לעמוד והגדלת התכנים שעולים לאשטאגים השונים.

חשיפה תקשורתית 2017
תאריך

מדיה

כותרת הידיעה

10.1.17

אתר גודיז

טיול לשבת :צעדת בוץ המונית בגן לאומי מקורות הירקון

2.2.17

מלבס

אנשי הגן הלאומי ואנשי נחל הירקון מזמינים אתכם

10.2.17

אתר מעריב

ט"ו בשבט בנחל הירקון

10.2.17

מעריב

ט"ו בשבט בנחל הירקון

17.2.17

ירוק

הטבע העירוני של נחל הירקון

21.3.17

הארץ

בשל מחסור בתשתיות מוזרמים שפכים לירקון ופוגעים

31.3.17

ישראל היום

המלצה לקראת פסח -טיול בירקון

4.4.17

השבוע בחדרה

המלצה לקראת פסח -טיול בירקון

7.4.17

השבועון פתח תקווה המלצה לקראת פסח -טיול בירקון

להתחבר לטבע דרך הרגליים

בשיקומו

8.4.17

המגזין עם אושרת

איך הירקון חזר להיות ביב השופכין של גוש דן

קוטלר -ערוץ 10
איך הירקון חזר להיות ביב השופכין של גוש דן -ראיון

23.4.17

אורלי וגיא -ערוץ 10

30.4.17

YNET

דגים מתים בירקון

30.4.17

מעריב

מכת יתושים וצחנה בגוש דן בעקבות זיהום בנחל הירקון

30.4.17

חדשות 2

דגים מתים בירקון

1.5.17

שחרית

דגים מתים בירקון

1.5.17

ישראל היום

דגים מתים בירקון

1.5.17

 TIMEOUTתל

דגים מתים בירקון

באולפן עם ד"ר דוד פרגמנט

אביב
16.5.17

וואלה!

מחדל הביוב בנחל הירקון

17.5.17

YNET

מחדל הביוב בנחל הירקון
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17.5.17

ערוץ  -10לונדון את

הירקון שוב מזוהם -ראיון עם דוד פרגמנט

קירשנבאום
מחדל הביוב בנחל הירקון -המשטרה הירוקה פתחה

17.5.17

YNET

17.5.17

YNET

מחדל הביוב בנחל הירקון -חולדאי מבקש מאלקין להתערב

17.5.17

אתר מעריב

מחדל הביוב בנחל הירקון – נפתחה חקירה

17.5.17

 timeoutתל אביב

מחדל הביוב בנחל הירקון -חולדאי במכתב לשר להגנת

17.5.17

אתר ישראל היום

מחדל הביוב בנחל הירקון – בכירי בז"ן זומנו לשימוע

17.5.17

אתר הארץ

מחדל הביוב בנחל הירקון -המשטרה הירוקה פתחה

17.5.17

אתר מעריב

17.5.17

ידיעות אחרונות

מחדל הביוב בנחל הירקון

24.5.17

ידיעות אחרונות

מחזירים את הירקון לחיים

25.5.17

 MYNETהוד השרון

מחדל הביוב בנחל הירקון -הופסקה הזרמת הביוב לנחל

29.5.17

YNET

הרשויות ממשיכות להתבטל בפני זיהום הירקון

30.5.17

ישראל היום

דרקון על הירקון

4.8.17

וואלה!

מהמעיין אל המערה 6 :מקומות בארץ לברוח אליהם

5.9.17

"כל הזמן" – לציבור

בחקירה

הסביבה

בחקירה
מחדל הביוב בנחל הירקון -חולדאי במכתב לשר להגנת
הסביבה

מהחום
"תם השרב הגדול" – המלצה לטיול בנחל הירקון

החרדי
8.9.17

MYNET

מי הרעיל את הדגים באגם האקולוגי בהוד השרון?

4.10.17

עיתון קול ברמה

המלצה לטיול בנחל הירקון

4.10.17

אתר רשת

מסלול טיול בנחל הירקון

8.10.17

חדשות פ"ת

מסלולי טיול מומלצים

10.10.17

וואלה!

מאות הגיעו לטייל בנחל הירקון וגילו אותו מזוהם

19.10.17

הארץ

חומר הדברה אסור גרם למותם של אלפי דגים ביובל של

19.10.17

 LOCALהוד"ש

הסיבה לתמות הדגים :חומרי הדברה נשפכו לירקון

19.10.17

YNET

חומר הדברה מסוכן גרם למות דגים בנחל הדס

27.10.17

עיתון "ירוק"

ממצאי הדגימות של רשות נחל הירקון מצאו :שפיכה

נחל הירקון

רשלנית של חומר הדברה גרמה למות הדגים
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19.10.17

לוקאל הוד השרון

הסיבה לתמותת הדגים בירקון – חומרי הדברה

19.10.17

YNET

חומר הדברה גרם לתמותת דגים בנחל הדס

19.10.17

הארץ

חומר הדברה גרם לתמותת דגים בנחל הדס

16.1.18

YNET

זיהום בנחל הירקון בעקבות הגשמים

8.2.18

עיתון ירוק

נטיעות ט"ו בשבט ביוזמת רשות נחל הירקון

8.2.18

הוד הכפר

נטיעות ט"ו בשבט ביוזמת רשות נחל הירקון

20.2.18

הארץ

שיקום נחל הירקון בשלבי סיום

11.3.18

חדשות השומרון

טיול פסח ליד הבית בנחל הירקון

19.3.18

הד השפלה

טיול בטבע העירוני של נחל הירקון

חינוך
רשות הנחל מסייעת לפונים לקבלת מידע וחומר על נושאים שונים הקשורים לירקון לצורך עבודה
סמינריונית ,ביוטופים ואקוטופים ועבודות גמר וכן למדריכי טיולים לקבלת מסלולים לאורך הירקון .אנו
מספקים מידע למורים ולכל פונה במגוון הנושאים הקשורים לירקון ולאיכות הסביבה.
פניות הציבור
באופן שגרתי הרשות משיבה לכל פניות הציבור ,שמגיעות דרך הטלפון ,דואר אלקטרוני ומכתבים .בנוסף
אנו מטפלים בפניות שמופנות מהעיריות .הפניות נענות תוך מספר ימים מקבלתן .כל המידע נמצא בתיק
במשרדי הרשות.
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הנהלה וועדות הרשות
הנהלה
הנהלה
ישיבה 185
מיום 19.1.17

ישיבה 186
מיום 9.3.17

החלטה
סעיף
אושר
אישור פרוטוקול ישיבה 184
דיון בנושא בטיחות (רחצה בנחל) הרחצה בנחל אסורה .מנהל הרשות יודיע לרט"ג על עמדת
רשות הנחל
נחל קנה; מבקר פנים; תכנית אב;
עידכונים
אישור פרוטוקול ישיבה 185
דיון בנושא סקר סיכונים
(בהשתתפות ועדת ביקורת
ומבקרי הפנים)
גאולת הירקון  -תקציבים
עידכונים

אישור פרוטוקול ישיבה 186
ישיבה 187
מיום 27.4.17

דוחות כספיים
קרן שטחים פתוחים
דיווחים
אישור פרוטוקול ישיבה 187
הקצאת קולחים לירקון

ישיבה 188
מיום 27.6.17

תביעת איל מילר וביטוחי הרשות
דיווחים

אישור פרוטוקול ישיבה 188
ישיבה 189
מיום 3.8.17

הקצאת מים לירקון
גאולת הירקון ב'
דיווחים

ישיבה 190
מיום
14.9.17

מאושר
הנושאים שיבוקרו בשנת  2017הם רכש והתקשרויות
ותחזוקה שוטפת.
דיווח ועידכון
תביעה משפטית (בהקשר של מט"ש דרום שרון מזרחי);
מט"ש דרום שרון מזרחי;
מאושר
ההנהלה ממליצה להביא את הדוח הכספי ל2016 -
למועצת הרשות
ההנהלה מאשרת לשלם שכר ראוי לגיורא בסכום 51,000
א.ש"ח .היועצים לפרויקטים יובאו לועדת המכרזים
פרויקט גאולת הירקון ב'; מט"ש דרום שרון מזרחי;
מאושר
יוכן מצע לדיון עם עמדות כל הצדדים
פוליסות הביטוח של הרשות כולל ביטוח הדירקטורים ייבדקו
יסודית
תקציבים מהמשרד להגנת הסביבה; מט"ש דרום שרון
מזרחי;
מאושר
רשות נחל הירקון תדרוש מרשות המים שהקולחים
שיוזרמו לנחל יהיו באיכות של מים שפירים.
הנהלת הרשות מאשרת את הפעולות והתקציבים לביצוע
גאולת הירקון ב' כמפורט בטבלה שהוצגה.
מט"ש דרום שרון מזרחי; תביעת איל מילר;

אישור פרוטוקול ישיבה 189

מאושר (עם תיקון)

נוהל רכש

הנהלת רשות נחל הירקון מאשרת את נוהל הרכש
וההתקשרויות .הנוהל רצ"ב

תקציב מחקר למכון צוקרברג
(שדה בוקר)

הנהלת הרשות מאשרת את ההתקשרות עם מכון
צוקרברג.

שינוי בכוח אדם

ההנהלה רשמה בפניה את המידע בדבר השינוי הצפוי
בכוח האדם.

עידכון תקציב  2017ותקציב
2018

תקציב  2017המעודכן אושר ותקציב  2018יובא לאישור
המועצה בישיבה שתתקיים בחודש נובמבר .2017

דיווחים

מט"ש דרום שרון מזרחי; זיהום בקטע המלוח; ייצוב גדות
בבלי;
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אישור פרוטוקול ישיבה 190

ישיבה 191
מיום
2.11.17

עידכון תקציב  2017ותקציב
2018
איכות מים להזרמה לנחל (דיון
המשך)
שינוי בכוח אדם
עידכונים

מאושר
תקציב  2017המעודכן אושר ותקציב  2018יובא לאישור
המועצה בישיבה שתתקיים ב –  30בנובמבר .2017
התפיסה המוצגת במסמך מאושרת .מנהל הרשות יעדכן
את חברי ההנהלה לגבי שינויים שיבוצעו.
ההנהלה רשמה בפניה את המידע בדבר העסקת גדי בורד
בתפקיד מתאם/פקח ומאשרת את העסקת אבי סבהט
בתפקיד מתכנן ואחראי חינוך וקשרי קהילה.
מט"ש דרום שרון מזרחי; אירוע גשם ראשון; הרעלת דגים
ממט"ש דרום שרון מזרחי; ייצוב גדות בבלי; מבקש פנים;
מזח זבולון

נושאים שנידונו בועדות הרשות
ועדת מכרזים
 החלפת רכב אקולוג הרשות
 מכירת רכב
 פיתוח ציינים באגן ההיקוות של נחל הירקון ע"י המרכז הלאומי לאקולוגיה אקווטית
 ניטור של נחל הירקון ע"י המעבדה לחקר הכנרת
 התקשרות עם מתכננים ויועצים לתכנון מרחב ירוק ורציף – קרן לשטחים פתוחים
 דיון בבקשת הקבלן "מעוז טיפוח עצים ונוף בע"מ" בנושא תוספות בגין התייקרויות
 גשר נחל הדר
 אישור מפרט לביצוע העבודה בנושא מזהמים
 פניה לקבלת הצעות ליצירת כלים למניעת זיהום הירקון
 כוח אדם
 מבקר פנים
 מכרז כיסוח
 הרחבת ההתקשרות עם ז'ק מעוז לנושא גיזום בטיחותי של עצים
 התקשרות עם חברת טריפל-טי לליווי רשות נחל הירקון בפיתוח קונספט לטיפול בקולחי מט"שיםהמוזרמים לנחל במסגרת גאולת הירקון ב'
 תנים בירקוןועדת כספים
 דוחות כספיים ליום 31.12.2016
 עדכון תקציב 2017
 אישור תקציב 2018
ועדת ביקורת
 בחירת מבקר חדש וקביעת תכנית עבודה
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תכנית עבודה לפעולות 2018 -
(מותנה בזמינות תקציב)
רשות נחל הירקון  -תכנית עבודה 2018
מס סדורי
אזור ביצוע
ניקוי אביב אפיק וגדות+תיקון
1
דרכים
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

כיסוח מכאני של צמחית צידי 200,000
כיסוח דרכים  2מחזורים
הדרכים והשבילים
60,000
תחזוקת שבילי אופניים (לוטן) מכסחות ידניות וכלי גיזום
20,000
הדברה בררנית+שתילת
קטע מלוח
צמחית מלוח באזור בבלי
כביש 40-עד שבע טחנות כולל הדברה בררנית קיקיון ,דטורה20,000,
טבק השיח וכד'
5,000
הדברה בררנית ,קיקיון,
קטע נקי
דטורה ,טבק השיח וכד'
כיסוח +תמיכת העצים וגיזום 20,000
טיפול בנטיעות תע"ש,
פ"ת  -ס .חק'
טיפול בהתחדשויות סניטציה 30,000
רכבת -מפגש קנה (גן לאומי)
יערנית
טיפול בהתחדשויות סניטציה 70,000
מפגש קנה -כביש 5
יערנית
טיפול בהתחדשויות ,סניטציה 30,000
כביש - 5גהה
יערנית
טיפול בהתחדשויות סניטציה 15,000
גהה 10-טחנות (בני ברק)
יערנית

12

עשר טחנות -שבע טחנות (גן
ת"א)
נחל קנה -נחל ירקון
כביש 5-בית הבטון עד שבע
טחנות שמאל-ימין

13
14

תאור העבודה
איסוף ופינוי פסולת סחף

אומדן עלויות (ש"ח)
250,000

טיפול בהתחדשויות ,סניטציה 50,000
יערנית
6,000
הדברת אמברוסיה
170,000
כיסוח צדי דרכים

15

בפטיסטים-סכר תע"ש

כיסוח שבילי לוטן

17,000

16

סכר נווה ירק-סכר תע"ש

חסימת שבילי לוטן

6,500

17
18
19
20

כביש -40גהה+שפך
יובלי הירקון (רשות ניקוז)
גן לאומי מקורות הירקון
מפגש קנה -כביש  5הנמכה
מעלה פרשקובסקי
תיקון מסלעת גינה בשפך
קטע נקי ותיכון
הדברת זחלי יתושים (ע"פ
ניטור)

פנוי פסולת לאחר החורף
ניקוי פסולת ביובלים
הוצאת קרנן גן לאומי
תיקון דרכים ניקוי גדות
והוצאת פסולת מהנחל

20,000
50,000
13,000
60,000

21
22
23

50,000
15,000
טיפול בנטיעות
הדברה  BTIבאמצעות סירה 100,000
רכב וצוות עובדים
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24
25
26

אבן וצמ"ה

פנוי סחף ברכת שבע טחנות
ניקוי מעברים ותיקון מגלש
הסדרת קירות עצי אקליפטוס מדידות ,תכנון ,ביצוע
שיקום ושחזור סכר שבע טחנות פרוק ופינוי אבני כורכר
סה"כ

70,000
500,000
100,000

לא כולל מע"מ

1,897,500

מע"מ

332,575

כולל מע"מ

2,220,075

גאולת הירקון ב'
אומדן עלויות (ש")

תאור העבודה
1

הגנה על איכות המים לנחל – סקר פוטנציאל לפגיעה באיכויות 125,000
הקולחים במט"שים ,מזהמים חדשים ,גשם ראשון
600,000
סקר מזהמים אגני – כלים למניעת זיהום (שנתיים)

3

הקמת סולמות דגים

500,000

4

נטיעות – הכנת תכנית ,ביצוע ותחזוקה ( 350עצים)

200,000

5

ניטור מקיף לכל אורך הנחל (מעבדה לחקר הכנרת) (שנה וחצי) 120,000

6

ניטור רציף באמצעות מכשור בקטע המלוח (רופין)

130,000

7

ניטור רציף באמצעות מכשור בקטע התיכון (מכון צוקרברג)

300,000

8

פיתוח ציינים באגן ההיקוות באמצעות ניטור ביולוגי (שנתיים)

250,000

סה"כ

2,225,000

2

בקרת תכנית עבודה לפעולות 2017 -
תכנית עבודה  - 2017תחזוקה
תאור
אזור ביצוע
ניקוי אביב אפיק וגדות+תיקון
איסוף ופינוי פסולת סחף
דרכים
כיסוח מכאני של צמחית צידי
כיסוח דרכים  2מחזורים
הדרכים והשבילים

תשומות
מחפר ,מחפרון,
הובלות ,מטמנה
מכסחות ,גוזמים

אומדן עלויות ביצוע (ש"ח)
בוצע
241,500
200,000

בוצע

מכסחות ידניות וכלי גיזום

45,000

בוצע

הדברה בררנית+שתילת
קטע מלוח
צמחית מלוח באזור בבלי
הדברה בררנית קיקיון,
כביש 40-עד שבע טחנות כולל
דטורה ,טבק השיח וכד'

מרססי גב שתילים
+פועלים
רכב+מיכל ריסוס או
20,000
מרססי גב

בוצע

תחזוקת שבילי אופניים (לוטן)

קטע נקי

נטיעות תע"ש ,פ"ת -ס .חק'
רכבת -מפגש קנה (גן לאומי)

הדברה בררנית ,קיקיון,
דטורה ,טבק השיח וכד'
כיסוח +תמיכת העצים
וגיזומם

6,000

פועלים+מרסס

מכסחת,שידריות,

מזמרות ,מסור
טיפול בהתחדשויות סניטציה מסורים,מזמרות,
יערנית
גרלון+ריסוק ,פינוי
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5,000
20,000
30,000

בוצע
בוצע
בוצע
בוצע

מפגש קנה -כביש 5

טיפול בהתחדשויות סניטציה מסורים ,מזמרות,
יערנית
גרלון+ריסוק ,פינוי

70,000

כביש - 5גהה

טיפול בהתחדשויות ,סניטציה מסורים ,מזמרות,
יערנית
גרלון+ריסוק ,פינוי

30,000

גהה 10-טחנות (בני ברק)

טיפול בהתחדשויות סניטציה מסורים ,מזמרות,
יערנית
גרלון+ריסוק ,פינוי

15,000

עשר טחנות -שבע טחנות (גן
ת"א)

טיפול בהתחדשויות ,סניטציה מסורים ,מזמרות,
יערנית
גרלון+ריסוק ,פינוי

50,000

הדברת אמברוסיה

מרסס גב+שטגאן

כיסוח צדי דרכים

מכסחת  2מחזורים 170,000

בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע

נחל קנה -נחל ירקון
כביש 5-בית הבטון עד שבע
טחנות שמאל-ימין
בפטיסטים-סכר תע"ש

כיסוח שבילי לוטן

חרמש מוטורי*2

17,400

סכר נווה ירק-סכר תע"ש

חסימת שבילי לוטן

מחפרון

6,500

בוצע
בוצע

כביש -40גהה+שפך

פנוי פסול לאחר החורף

יובלי הירקון (רשות ניקוז)

ניקוי פסולת ביובלים

גן לאומי מקורות הירקון
מפגש קנה -כביש  5הנמכה
מעלה פרשקובסקי
קטע נקי ותיכון
הדברת זחלי יתושים
(ע"פ ניטור)

מחפרון+משאית
מחפר
+פועלים+הובלות
מחפר+הובלה

20,000

בוצע
בוצע

הוצאת קרנן גן לאומי
תיקון דרכים ניקוי גדות
מחפר+עובד
והוצאת פסולת מהנחל
צוות גוזמים
טיפול בנטיעות
הדברה  BTIבאמצעות סירה
מחפר+עובד
רכב וצוות עובדים
סה"כ ללא מע"מ

13,000

בוצע
בוצע

15,000

בוצע
בוצע

6,000

50,000

60,000

100,000
1,190,400

רשות נחל הירקון  -תכנית עבודה  - 2017פיתוח
תאור עבודה
העמקה ופינוי סחף מאפיק הנחל
בקטע ג .רכבת בפטיסטים

תשומות
מכלי צמ"ה

ש"ח
30,000

הערות
תחום גן לאומי

בוצע

העמקה ופינוי סחף מהאפיק בקטע מכלי צמ"ה
מפגש נ .רבה כביש 5
הוצאה ופינוי סחף מאפק נחל רבה מכלי צמ"ה
והתקנת "חסימות שפכים" חדשות

25,000

תחום גן לאומי

בוצע

30,000

תחום גן לאומי ורשות
ניקוז

בוצע

סולם דגים סכר מפגש ירקון  -קנה אבן וצמ"ה

75,000

תכנון קיים

לא בוצע

השלמת אדמה ואבן מסלעת שפך אבן ,אדמה
וצמ"ה
אבן וצמ"ה
סולם דגים סכר תע"ש

30,000
30,000

כולל מתחת לגשר בן
אליעזר
תכנון קיים

לא בוצע
בוצע

סולם דגים סכר חקלאי
סולם דגים סכר כביש 40

אבן וצמ"ה
אבן וצמ"ה

30,000
30,000

תכנון קיים
תכנון קיים

בוצע
בוצע

פנוי סחף ברכת שבע טחנות ניקוי
מעברים ותיקון מגלש

אבן וצמ"ה

50,000

תחום גני יהושע

לא בוצע

פנוי סחף ברכת אבו רבאח

אבן וצמ"ה

10,000

סתום וגרם לעלית מפלס בוצע
במעלה
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ביצוע (ש"ח)

700,000

מדידות,
השלמת ייצוב גדות  -מזח בבלי
תכנון ,ביצוע
וקירות בני דן
400,000
מדידות,
הסדרת קירות עצי אקליפטוס
תכנון ,ביצוע
בני דן
125,000
שיקום שביל נחל הדר
מעבר אירי והברכת מפלט נחל הדר אבן וצמ"ה 50,000
בין אגנים
400,000
אבן ,בטון
פרוק והעמקה ובניית מעבר אירי
וצמ"ה
כביש 5
פרוק ופינוי 35,000
שיקום ושחזור סכר שבע טחנות
אבני כורכר
30,000
סולם דגים אתר שבע טחנות

 3,000ש"ח/מ'

בוצע

ע"פ תכניות לביא נטיף

לא בוצע

במימון רשות ניקוז ירקון לא בוצע
הוכן תכנון .ביצוע  2018לא בוצע
(רשות הניקוז)
הוכן תכנון .ביצוע  2018לא בוצע
(רשות הניקוז)
לא בוצע
לאשר בטיחותית
תחום גני יהושע (אין
תכנון)
אין תכנון

סולם דגים אתר עשר טחנות

35,000

סה"כ

 2,115,000לא כולל מע"מ

(צילם – יונתן רז)
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לא בוצע
לא בוצע

דוחות כספיים ליום 31.12.2017
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רשות נחל הירקון

דו"חות כספיים ליום  31בדצמבר 2017

רשות נחל הירקון
דו"חות כספיים ליום  31בדצמבר 2017

תוכן הענינים
עמוד
דין וחשבון המבקרים לחברי ההנהלה
מאזן

2
3-4

דו"ח הכנסות והוצאות

5

דו"ח ביצוע הכנסות

6

דו"ח ביצוע הוצאות

7

באורים לדו"חות הכספיים

8-11

הכנסות  -תקציב מול ביצוע בפועל  -נספח א'

12

הוצאות  -תקציב מול ביצוע בפועל  -נספח ב'

13

דין וחשבון המבקרים לחברי המועצה של
רשות נחל הירקון

לימים  31בדצמבר  2017ו2016 -
רשות נחל הירקון
ביקרנו את המאזנים המצורפים של
ואת דו"חות ההכנסות והוצאות לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים.
דו"חות כספיים אלה הינם באחריות המועצה וההנהלה של הרשות .אחריותנו היא לחוות
דעה על דו"חות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך
פעולתו של רואה חשבון( ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה
במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדו"חות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדו"חות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה
של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי המועצה וההנהלה של
הרשות וכן הערכת נאותות ההצגה בדו"חות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס
נאות לחוות דעתנו.
הדוחות הכספיים הנ"ל מוצגים בערכים נומינליים היסטוריים .הדוחות הכספיים לתאריכים ולתקופות
דיווח שאחרי  31בדצמבר  2003אינם מוצגים בסכומים מדווחים ,וכן הדוחות הכספיים לתאריכים
ולתקופות דיווח שהסתיימו עד לתאריך הנ"ל אינם מוצגים בערכים שהותאמו עד לאותו תאריך על פי
השינויים בכח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי ,וזאת בניגוד לתקני חשבונאות של המוסד הישראלי
לתקינה בחשבונאות.
לדעתנו ,פרט לאמור לעיל בדבר בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים ,הדו"חות הכספיים הנ"ל משקפים
באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ,מכל הבחינות המהותיות ,את מצבה הכספי של הרשות
לימים  31בדצמבר  2017ו 2016 -ואת תוצאות פעולותיה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם
תאריכים  -זאת בערכים נומינליים הסטוריים.

באדר תשע"ח
יב'
 27בפברואר 2018

גורודנסקי ,ביטראן ושות.
רואי חשבון

רשות נחל הירקון
מאזן ליום  31בדצמבר 2017

באור

31.12.17
שקל חדש

31.12.16
שקל חדש

רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים

3

1,746,592

868,360

חייבים אחרים ויתרות חובה

4

1,869,455

122

3,616,047

868,482

פרוייקט האיחוד האירופאי

8

7,783

7,784

גאולת הירקון

7

285,722

385,029

3,909,552

1,261,295

הבאורים לדו"חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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רשות נחל הירקון
מאזן ליום  31בדצמבר 2017
31.12.17
שקל חדש

באור

31.12.16
שקל חדש

התחייבויות שוטפות
-

-

אשראי מבנקים

843,728

776,221

843,728

776,221

135,980

309,907

1,380,273

-287,311

גאולת הירקון ב

10

1,490,417

412,199

המסילה הרביעית

9

59,154

50,279

3,909,552

1,261,295

זכאים שונים ויתרות זכות

5

התחייבויות בגין סיום יחסי עובד מעביד ,נטו

6

עודף )גרעון( נצבר

הבאורים לדו"חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

יו"ר המועצה

מנהל

תאריך
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יו"ר ההנהלה

רשות נחל הירקון
דו"ח הכנסות והוצאות לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2017

שנה קודמת
שקל חדש

שקל חדש

הכנסות

7,810,161

3,756,869

הוצאות

6,139,879

4,908,403

עודף )גרעון( תיפעולי

1,670,282

-1,151,534

הוצאות מימון

-2,698

-1,916

עודף )גרעון( לשנה

1,667,584

-1,153,450

יתרת עודף לתחילת שנה

-287,311

866,139

יתרת עודף )גרעון( לסוף השנה

1,380,273

-287,311
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רשות נחל הירקון
דו"ח הכנסות לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2017
שקל חדש

שנה קודמת
שקל חדש

הכנסות ישירות
המשרד לאיכות הסביבה
משרד החקלאות
משרד הפנים
ממי
חמ"ת
עירית תל אביב
עירית פתח תקוה
עירית רמת גן
עירית בני ברק
דרום השרון
הוד השרון
רמת השרון
רשות הטבע והגנים
קק"ל
מקורות
רשות ניקוז
גני יהושע
א ע דן
הכנסות שנים קודמות
סדנת נחלים
הכנסות שונות
מכירת רכב
הכנסות שונות

510,880
510,880
510,880
1,038,000
695,000
300,000
318,287
162,185
471,476
299,667
62,846
163,817
769,513
20,000
83,119
1,704,880
48,000
6,731
134,000
-

472,400
1,008,000
661,709
342,000
358,067
157,461
61,016
565,518
80,698
50,000

סה"כ הכנסות ישירות

7,810,161

3,756,869

סה"כ הכנסות

7,810,161

3,756,869
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רשות נחל הירקון
דו"ח הוצאות לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2017
שקל חדש

שנה קודמת
שקל חדש

הוצאות
הוצאות תפעול ואחזקה
תחזוקת אפיק גדות ודרכי עפר
לחימה ביתושים
ניקוי הנחל וגדותיו
יעוץ משפטי
קנסות והוצאות בתי משפט
הסברה פרסום ושיווק
אחזקת רכב וסירה
רכישת רכב
אירועים חריגים
סה"כ הוצאות תפעול ואחזקה
הוצאות תכנון והנדסה
יעוץ ותכנון הנדסי
בדיקות מים וניסויים
אחזקת תחנת שאיבה

1,837,885
51,892
276,588
151,164
149,673
125,250
230,727
268,866
3,092,045

1,087,531
34,540
302,650
162,953
6,250
121,180
216,691
1,931,795

99,665
18,678
1,078,772

63,605
55,865
886,370

סה"כ הוצאות תכנון והנדסה
פרוייקטים מיוחדים
עדכון תוכניות-אב ומים
יישום תוכנית אב ומתאר
סדנת נחלים
רזרבה לפעולות

1,197,115

1,005,840

49,725
56,629
-

39,373
-

סה"כ פרוייקטים מיוחדים

106,354

39,373

הוצאות הנהלה וכלליות
שכר עובדים
משרדיות ואחזקת משרד
בטוח
הנה"ח וביקורת פנימית
ספרות מקצועית והשתלמויות
סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות

1,284,337
272,274
130,618
54,894
2,242
1,744,365

1,517,780
182,096
141,934
80,760
8,825
1,931,395

פרויקטים מהכנסות מיועדות
המשרד לאיה"ס  -פרוייקטים שונים
סה"כ פרויקטים מהכנסות מיועדות

-

-

סה"כ הוצאות

6,139,879

4,908,403
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רשות נחל הירקון
באורים לדו"חות הכספיים ליום  31בדצמבר 2017
באור  - 1כללי
רשות נחל הירקון הוקמה עפ"י צו רשות נחל הירקון התשמ"ח  1988 -המגדיר את
סמכויותיה ,חבריה ודרך פעולתה.
הרשות החלה לפעול בשנת .1990
באור  - 2מדיניות חשבונאית
עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדו"חות הכספיים הם:
א .עלות היסטורית
הדו"חות הכספיים נערכו על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית .לא ניתן בדו"חות אלו
מידע בדבר השפעת השינויים בכח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי על התוצאות
העיסקיות.
ב .ניירות ערך ופקדונות
ההשקעות בניירות ערך סחירים מוצגות לפי שווי השוק שלהם לתאריך המאזן.
ההשקעות בפקדונות בשקלים מוצגות בצרוף הריבית שנצברה לתאריך המאזן.
באור  - 3מזומנים ושווי מזומנים
ההרכב-
31.12.17
שקל חדש
בנקים בחשבון עו"ש וקופות
פקדונות בשקלים

31.12.16
שקל חדש

1,746,592
-

868,360
-

1,746,592

868,360

באור  - 4חייבים ויתרות חובה
ההרכב-
31.12.17
שקל חדש
מוסדות
הכנסות לקבל
מקדמות לספקים
אחרים

1,816,622
51,597
1,236
1,869,455

31.12.16
שקל חדש
122
122

באור  - 5זכאים שונים ויתרות זכות
ההרכב-
31.12.17
שקל חדש
המחאות לפרעון
מוסדות
הפרשה לתביעות משפטיות
הפרשה לחופשה
קרן שטחים פתוחים
שונים והכנסות מראש

194,722
66,061
300,000
132,945
150,000
843,728
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31.12.16
שקל חדש
278,587
300,000
174,088
23,546
776,221

רשות נחל הירקון
באורים לדו"חות הכספיים ליום  31בדצמבר 2017
באור  - 6התחייבויות בגין סיום יחסי עובד מעביד ,נטו
ההרכב:
31.12.17
שקל חדש

באור - 7

31.12.16
שקל חדש

יעודה מופקדת בבנקים

123,191

115,709

עתודה לפיצויים

259,171

425,616

135,980

309,907

גאולת הירקון
ההרכב )מצטבר מתחילת הפרוייקט( -
31.12.17
שקל חדש

31.12.16
שקל חדש

הכנסות
המשרד להגנת הסביבה
עיריית תל אביב
עיריית רמת גן
עיריית רמת השרון
עיריית הוד השרון
עיריית פתח תקוה
עיריית בני ברק
מועצה אזורית דרום השרון
הכנסות שונות
סה"כ הכנסות

19,010,171
8,942,467
2,335,500
1,311,500
2,059,907
6,157,000
1,352,000
750,000
318,595
42,237,140

19,010,171
8,942,467
2,335,500
1,311,500
2,059,907
6,157,000
1,352,000
750,000
319,487
42,238,032

הוצאות
מוצאים פתח תקוה
סחרור מים שפירים
נחל קנה
אחו לח
אגנים ירוקים ב
אבטחת מקורות המים
תחנת שאיבה נחל הדר
ניהול ופקוח
אחרות
סה"כ הוצאות

1,865,498
9,557,997
2,235,295
19,140,712
1,617,393
2,234,214
422,391
2,213,999
504,848
39,792,347

1,865,498
9,545,536
2,235,295
18,889,412
1,617,393
2,234,214
422,391
2,213,999
504,848
39,528,586

2,444,793

2,709,446

2,730,515

3,094,475

285,722

385,029

יתרה בחשבון הבנק
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*

רשות נחל הירקון
באורים לדו"חות הכספיים ליום  31בדצמבר 2017
באור - 8

פרוייקט האיחוד האירופאי
ההרכב )מצטבר מתחילת הפרוייקט( -
31.12.17
שקל חדש
הכנסות
הוצאות
יתרה בחשבון הבנק

31.12.16
שקל חדש

1,053,436
891,405
162,031
169,814

1,053,436
891,244
162,192
169,976

-7,783

-7,784

רשות נחל הירקון שותפה בפרוייקט שזכה למימון של הקהילה האירופית דרך קרן מארי קירי ,שעיקר
הפעילות קשורה בהכשרת כח אדם בתחום ניהול אינטגרטיבי של משאבי מים.
שם הפרוייקט הוא .SANITAS-Substainable and integrated Urban
באור - 9

המסילה הרביעית
ההרכב )מצטבר מתחילת הפרוייקט( -
31.12.17
שקל חדש
3,520,305
הכנסות
3,461,151
הוצאות
הכנסות לקבל

31.12.16
שקל חדש
3,217,000
3,166,721

59,154

50,279

-

-

59,154

50,279

רשות הנחל קיבלה על עצמה להיות המזמין של תכנון החלופה היבשתית של פרויקט המסילה
הרביעית בתוואי תעלת האיילון .התקציב מועבר מהמשרד להגנת הסביבה.

באור - 10

גאולת הירקון ב
ההרכב )מצטבר מתחילת הפרוייקט( -
31.12.17
שקל חדש
1,561,144
הכנסות
70,727
הוצאות
הכנסות לקבל

31.12.16
שקל חדש
412,199
-

1,490,417

412,199

-

-

1,490,417

412,199

רשות הנחל קיבלה על עצמה להיות המזמין של תכנון החלופה היבשתית של פרויקט המסילה
הרביעית בתוואי תעלת האיילון .התקציב מועבר מהמשרד להגנת הסביבה.
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רשות נחל הירקון
באורים לדו"חות הכספיים ליום  31בדצמבר 2017
באור - 11

תביעות משפטיות
להלן פירוט התביעות המשפטיות במעורבות רשות נחל הירקון-עדכון לינואר  ,2017כפי שניתנו
ע"י היועץ המשפטי של הרשות:
ת"א )שלום ,הרצליה(  37821-03-12אייל מילר נ' יוסף מנסור ,רפעת מטר ,עירייית תל אביב יפו
רשות נחל הירקון ,מדינת ישראל  -משטרת ישראל
על פי המתואר בכתב התביעה ,ב 19.6.2009-שט רוכב אופנוע ים בירקון ,פגע בחותר קיאק ,גרם לו
לנזק גופני ולנכות לצמיתות.
רוכב האופנוע הורשע בעבר בהליך פלילי.
רשות נחל הירקון נתבעה כי לא הסדירה את השייט בירקון ,ולא מנעה שיט של אופנוע ים בנחל.
חותר הקיאק זכה בפסק הדין ב 2.5 -מיליון  ₪ועוד תשלומים נלווים )אגרות,שכ"ט עו"ד ,הוצאות
משפט ,תשלומים למומחים וכיו"ב(.
פסה"ד קבע אחריות ,ביחד ולחוד ,בין כל הנתבעים  -נהג האופנוע  ,55%בעל האופנוע ,15%
עירית ת"א  ,15%מדינת ישראל )המשטרה( ,10%רשות נחל הירקון .5%
הרשויות שילמו את חובן ,המדינה לקחה על עצמה לשלם במימון ביניים את חוב אנשי האופנוע.
הוגשו שלושה ערעורים ,ככנגד רשות הנחל טענות לאחריות )תשלום חוב( גדולה יותר.
מאחר והתובע לא הגיש ערעור ,הסכום שנפסק לא יגדל .לכן השאלה העומדת בערעור היא החלוקה
בין הנתבעים .להערכת היועץ המשפטי ,קשה יהיה לשופט בערעור לשנות את החלוקה בין הנתבעים.
לא ניתן להעריך את הסיכון באופן של חיזוי ממשי.

ה"פ )פ"ת(  22146-07-09הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת ,רשות נחל הירקון ואח' נ' ישעיהו בלאס
זכינו בתיק לפני מספר שנים ) (12.08.10בסכום של  ₪ 15,000בתוספת מע"מ ,החייב נפטר לפני
לאחרונה הגיעו להסדר תשלום עם בתו של היורש החייב.
תיק ההוצל"פ נסגר.

לאור הנאמר במכתבו של היועץ המשפטי לא נעשתה הפרשה נוספת לתביעות משפטיות.
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נספח א'  -הכנסות

רשות נחל הירקון
דו"ח תקציב מול ביצוע בפועל  -שנת 2017
ביצוע בפועל
אחוז ביצוע

תקציב 2017

ינואר -דצמבר

שקל חדש

שקל חדש

משרד להגנת הסביבה
משרד החקלאות
משרד הפנים
ממי
חמ"ת
עירית תל אביב
עירית פתח תקוה
עירית רמת גן
עירית בני ברק
דרום השרון
הוד השרון
רמת השרון
רשות הטבע והגנים
קק"ל
מקורות
רשות ניקוז
גני יהושע
א ע דן
הכנסות שנים קודמות
סדנת נחלים
הכנסות שונות
מכירת רכב
הכנסות מימון

510,880
510,880
510,880
510,880
83,119
1,037,979
715,638
352,751
318,287
162,185
239,222
152,048
62,846
83,119
83,119
384,311
83,119
83,119
1,700,000
60,000

510,880
510,880
510,880
1,038,000
695,000
300,000
318,287
162,185
471,476
299,667
62,846
163,817
769,513
20,000
83,119
1,704,880
48,000
6,731
134,000
-2,701

100
100
100
100
97
85
100
100
197
197
100
197
200
24
100
100
80

סה" כ הכנסות ישירות

7,644,384

7,807,460

102

המסילה הרביעית

4,243,000

3,520,305

83

גאולת הירקון ב'

5,800,000

1,561,144

27

העברה משנה קודמת

-287,000

-287,000

סה"כ הכנסות

17,400,384

12,601,909
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72

רשות נחל הירקון
דו"ח תקציב מול ביצוע בפועל  -שנת 2017
נספח ב'  -הוצאות
תקציב 2017
שקל חדש
הוצאות תפעול ואחזקה
תחזוקת אפיק ,גדות ודרכי עפר
לחימה ביתושים
ניקוי הנחל וגדותיו
יעוץ משפטי
פסקי דין והוצאות משפטיות
הסברה פרסום ושיווק
אחזקת רכב וסירה
רכישת רכב
אחזקת תחנת שאיבה
אירועים חריגים

ביצוע בפועל
ינואר -דצמבר
שקל חדש

אחוז
ביצוע

2,000,000
60,000
268,000
134,000
175,000
134,000
230,000

1,837,885
51,892
276,588
151,164
149,673
125,250
230,727
268,866
1,078,772
-

90
-

4,251,000

4,170,817

98

60,000
60,000

99,665
18,678

166
31

סה"כ הוצאות תכנון והנדסה
פרוייקטים מיוחדים
עדכון תוכניות-אב ומים
יישום תוכנית אב ומתאר
סדנת נחלים
רזרבה לפעולות
סה"כ פרוייקטים מיוחדים

120,000

118,343

99

200,000
10,000
50,000
720,384
980,384

49,725
56,629
106,354

25
113
11

הוצאות הנהלה וכלליות
שכר עובדים
משרדיות ואחזקת משרד
בטוחים
הנה"ח וביקורת פנימית
ספרות מקצועית והשתלמויות
סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות

1,534,000
220,000
165,000
82,000
5,000
2,006,000

1,284,337
272,274
130,618
54,894
2,242
1,744,365

84
124
79
67
45
87

המסילה הרביעית

4,243,000

3,461,151

82

גאולת הירקון ב'

5,800,000

70,727

1

סה"כ הוצאות

17,400,384

9,671,757

56

1,200,000
50,000

סה"כ הוצאות תפעול ואחזקה
הוצאות תכנון והנדסה
יעוץ ותכנון הנדסי
בדיקות מים וניסויים
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92
86
103
113
86
93
100

