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הזמנה לישיבת מועצה מס' 47
י"ט טבת תשע"ו1.12.2015 ,
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

גב' שירה אבין

 -ראשת העיר רמת השרון

מר ליאור רגב

 -ראש צוות תכנון צפון מחוז מרכז ,משרד הפנים

גב' נטע פיינשטיין

 -סגנית מנהל אגף שימור קרקע וניקוז ,משרד החקלאות

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 רדא ענבוסי

 -עו"ד ,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 דוד ואטמאכר

 -אחראי תחום התשתיות ומבני ציבור ,עיריית הוד השרון

מר אהוד שטיין

 -מנהל האגף לאיכות הסביבה ,עיריית פתח-תקווה

מר שמואל לרמן

 -חבר מועצת העיר ,עיריית רמת גן

הרב מנחם שפירא

 -סגן ראש העיר ,עיריית בני ברק

אינג' ולדימיר לוין

 -מהנדס העיר ,עיריית רמת השרון

מוזמנים:
מר ברוך ובר

 -מנהל מחוז תל-אביב ,משרד להגנת הסביבה

מר רונן זהבי

 -מרכז בכיר למים ושפכים ,מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה

מר שאול לניאדו

 -סגן מהנדס עיריית רמת-גן

מר דרור בן יואב

 -יועץ עיריית הוד השרון

מר גידי מזור

 מנהל מחוז מרכז ,המשרד להגנת הסביבה-3-

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 פיליפ רובינזפט

 -פקח ,רשות הנחל

גב' ליליאן אטדגי

 -מזכירת הנהלת הרשות

אדר' אריה רחמימוב

 -מתכנן תכנית האב האגנית

אדר' ליאורה מירון

 -מתכננת תכנית האב האגנית

נכבדי,
הנדון :ישיבת מועצת רשות נחל הירקון מס' 47
הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת רשות נחל הירקון ,שתתקיים ביום שלישי ,יט' בטבת תשע"ו ,1.12.2015
בשעה 16:00
הישיבה תתקיים בעיריית תל-אביב-יפו ,אולם הנהלת העיר ,קומה .12
סדר יום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבה 46
 .2תכנית אב אגנית – סקירת המתכננים האדריכלים אריה רחמימוב וליאורה מירון
 .3דיווחים
 .4תקציב מיוחד )"גאולת הירקון" ב(
 .5אישור תקציב 2016

בברכה,
דוד פרגמנט
מנהל הרשות
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פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 46
שהתקיימה בתאריך 31.5.15
משתתפים:
מר רון חולדאי
הרב חנוך זייברט
מר חזי צאיג
מר משה בלסנהיים
מר מאור בנימיני
מר אלון רוטשילד
גב' ורדה בריף
מר דוד ואטמאכר
מר אהוד שטיין
הרב מנחם שפירא
מר דרור בן יואב
מר אריה מוריק
מר יוסי גורודנסקי
גב' נטע פינשטיין
מר שאול לניאדו
מר ניסים קשת
מר ראובן לדיאנסקי
מר רונן זהבי
איתן שוורץ
מר רמי ברדוגו
מר דוד פרגמנט
מר יונתן רז
גב' ליליאן אטדגי

 ראש העיר תל-אביב-יפו ויו"ר מועצת רשות נחל הירקון ראש עיריית בני-ברק יו"ר הנהלת רשות הנחל מנהל הרשות לאיכות הסביבה ,עיריית תל-אביב-יפו עוזר ראש העיר ,תל-אביב-יפו רכז תחום המגוון הביולוגי ,החברה להגנת הטבע עו"ד ,יועצת משפטית ,רשות נחל הירקון אחראי תחום התשתיות ומבני ציבור ,עיריית הוד השרון מנהל האגף לאיכות הסביבה ,עיריית פתח-תקווה מנהל אגף תשתיות ופיתוח עיריית בני ברק יועץ עיריית הוד השרון מבקר פנים ,רשות נחל הירקון רואה חשבון ,רשות נחל הירקון סגנית מנהל אגף שימור קרקע וניקוז ,משרד החקלאות סגן מהנדס עיריית רמת-גן מנהל אגף סביבה ,רשות הטבע והגנים עו"ד ,חבר מועצת העיר ת"א-יפו ,נציג חברת גני יהושע מרכז בכיר למים ושפכים ,מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה יועץ ראש העיר לקשרים בינלאומיים מהנדס מ.א .דרום השרון מנכ"ל רשות נחל הירקון אקולוג ,רשות הנחל -מזכירת הנהלת הרשות

נעדרו:
 ראש העיר הוד-השרוןמר חי אדיב
 ראש העיר פתח-תקוהמר איציק ברוורמן
 ראש העיר רמת-גןמר ישראל זינגר
 מ"מ ראש העיר רמת השרוןגב' שירה אבין
 ראש מועצה אזורית דרום השרוןדר' מוטי דלג'ו
סגן מנהל מרחב מרכז ,קק"ל
אדר' יחיאל כהן -
 ראש צוות תכנון צפון מחוז מרכז ,משרד הפניםמר ליאור רגב
מר רפי אלמליח  -סגן מנהל אגף תכנון ,מנהל מקרקעי ישראל
אינג' מרק אוקון  -מנכ"ל איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה
 מהנדס מרחב מרכז ,מקורותאינג' קרלוס פרסיה
 החברה הממשלתית לתיירות )חמ"ת(מר שי וינר
 מהנדס העיר ,עיריית רמת השרוןאינג' ולדימיר לוין
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מר גידי מזור
מר ברוך ובר
מר זאב לנדאו
מר שמואל לרמן
מר פיליפ רובינזפט

 מנהל מחוז מרכז ,המשרד להגנת הסביבה מנהל מחוז תל-אביב ,משרד להגנת הסביבה מנכ"ל רשות ניקוז ירקון חבר מועצת הנהלת העיר ,עיריית רמת גן -פקח ,רשות הנחל

פתיחת הישיבה
רון חולדאי – מברך את המשתתפים.
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מס' 45
 .1.1הפרוטוקול מאושר.
 .2קביעת מנין חוקי לישיבות רשות הנחל
דוד פרגמנט  -מאחר ולוורדה בריף ,היועצת המשפטית ,יש אילוץ להקדים לצאת אבקש להתחיל את
הישיבה בנושא מספר משתתפים במועצה .בישיבת המועצה הקודמת היתה דלות משתתפים הנושא
נבדק מבחינה משפטית.
ורדה בריף  -בתוך צו הקמה של הרשות אין הנחיות לגבי מספר משתתפים אלא רק לגבי חברי הנהלת
הרשות .ראוי לקבל החלטה להמתין כ 15 -דקות ואז אם אין שליש מהחברים ניתן להתחיל בישיבת
המועצה.
דוד פרגמנט – מקריא מתוך חוות הדעת/המלצה לגבי תחילת הישיבה )ההמלצה כלולה בדוח המועצה(.
רון חולדאי – ההמלצה לא כוללת התייחסות לתרחישים שונים ואנחנו עלולים שוב למצוא את עצמנו
מתלבטים .הנוהל צריך לתת מענה שלם .הנוהל שהובא היום הוא בסדר אבל אינו שלם .אנחנו רוצים
להיות במצב שהחברים יגיעו לישיבה ושלא נצטרך לדחות בשבוע כי מי ערב שאז יבואו? אין יתרון בכך
שנקיים ישיבות עם מיעוט משתתפים.
נטע פינשטיין – אני חושבת שמתאים שאם כעבור שעה אפילו אין שליש ממספר החברים ,הישיבה תחל.
ורדה בריף – זה מה שהיה בנוהל של העיריות.
נטע פנשטיין – לא מציעה לדחות את הישיבה.
רון חולדאי – הגישה שלי אומרת יתכן שאת צודקת אבל לא הובאה הצעה כתובה לעניין ולכן בישיבה
הבאה נקבל הצעה עם הליך חשיבה מסודרת.
 2.1החלטה
לישיבת המועצה הבאה תובא הצעה שתתן מענה שלם
 .3דיווחים
דוד פרגמנט  -קרלוס ממקורות מתנצל שלא הגיע .היה בכוונתו לדווח שיש אישור של רשות המים
להתחיל לעבוד על מפעל ההשבה.
רון חולדאי  -אני רוצה להגיד מספר דברים .בעשורים האחרונים אנחנו פועלים להגיע למציאות שהירקון
יתנקה .ב 2003 -התחלנו את פרויקט גאולת הירקון וכשהתהליך יסתיים מצב הירקון ישתפר מאוד.
הפרויקט כולל את הסיפור של שאיבת מים משבע טחנות לחקלאים ואז אין אובדן מים ולהפך ,יהיה ניצול
של מי הנחל להשקיית פארקים .אנחנו גם מחכים להפסקת הזיהום ממט"ש דרום שרון מזרחי בעוד
כשנתיים עם תום הקמת המט"ש החדש והמשודרג.
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נושא נוסף חשוב הוא יצירת קשר עם ישובים מעבר ל"קו הירוק" בשומרון וברשות הפלשתינאית ולצרפם
לתהליכים שיגרמו לזה שנוכל לשמור על הירקון באופן יותר אפקטיבי.
עניין נוסף הוא שעלינו למסד את נושא התקציב לפרויקטים גדולים שהם מעבר לתקציב השוטף .לא
עסקנו בזה בגלל גאולת הירקון אולם כעת עלינו להתכנס לתכנית עבודה רב-שנתית עם תקציב מחייב ולא
שנשאר תקועים עם תחזוקה ושוטף בלבד .צריך לייצר אופק לפעילות שתתבסס על תחזיות לשינויים
צפויים.
חנוך זייברט – מה לגבי השייט?
רון חולדאי – גם זה יבדק.
דוד פרגמנט – ממשיך בדיווחים
מגוון צמחים במקומות שנעשו בהם שיקום – אמברוסיה מאיימת מאוד .נחל אלכסנדר נהרס מהשתלטות
האמברוסיה ואנו פועלים ,אפשר לומר בצורה אלימה ,נגדו .המאמץ משותף עם הגנת הסביבה ,משרד
החקלאות ונוספים כדי לקדם את הטיפול ברמה הארצית.
אלון רוטשילד  -מתי צפויה השלמת הסחרור ומה קורה עם הניתור האקולוגי?
דוד פרגמנט  -אחת המשאבות של התחנה נשרפה והתחנה לא עובדת כבר כמה חודשים .אנחנו בסוף
תהליך תיקון המשאבה ובדיקת המערכת כדי להבין מה קרה שם ועם גמר הטיפול והפעלת המשאבה,
פרופ' שריג גפני ימשיך בעבודה.
 .3דוחות כספיים לשנת 2014
יוסי גורודנסקי  -סוקר את הדוח.
 הדוחות אושרו בהנהלת הרשות חוות דעת על הדוחות הכספיים "נקיה". נכסים – בעיקר מזומן 10,666מליון .₪ יתרת זכות בגלל משכורות ששולמו בינואר. קרן תביעות משפטיות  300,000ש"ח .הפרשה לכיסוי תביעות משפטיות אם תהיינה. התחייבות עובד מעביד  -הפרשה של הסכומים שחייבים אותם מעבר למה שמופקד. ירידה גדולה בהכנסות ב₪ 370,000 - הוצאות  -היו  7מיליון דבר שיצר גירעון תפעולי בשנת  ,2014אשר כוסה ע"י יתרת העודףמשנה שעברה.
 זה קורה בגלל כספים שהועברו בסוף השנה הקודמת וטרם נוצלו אז. הכנסות  -משרד הפנים העביר חובות שנים קודמות. הוצאות ל ,2014 -יש עליה גדולה בתחזוקת תחנת השאיבה ,אפיקי נחל ועוד.חנוך זייברט – למה אתם לא מרססים?
דוד פרגמנט – לא צריך למעט במקרים בודדים גם בזמן וגם במקום ואת זה אנחנו עושים בעצמנו .זה
מתאפשר כי הנחל במצב טוב יחסית ולא מתפתחת אוכלוסית יתושים.
יוסי גורודנסקי
 פרויקט גאולת הירקון – פרויקט מתמשך הנתונים שניתנו הם מתחילת הפרויקט ההוצאות 38מיליון ) ₪סכום מצטבר(.
 פרויקט מחקר איחוד אירופאי – לא יופיע בדוח הבא. -סעיף תביעות משפטיות – לדברי היועץ המשפטי – לא יהיו הוצאות מעבר ל 300 -אלף .₪
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 הכנסות הוצאות – הביצוע מול התקציב העתודות ירדו מאוד השנה ואם יקרה משהו חריגהרשות לא תוכל לעמוד בזה ולכן רצוי לדון בתקציב של הרשות.
רון חולדאי – אני מציע שנאשר את הדוח הכספי של .2014
 3.1החלטה
הדוח הכספי לשנת  2014מאושר.
רונן זהבי – אני מבקש להתייחס לנושא שיקום הירקון – אנחנו צריכים לחשוב על העתיד .במשק המים יש
שינויים ואולי צריך לעדכן את החזון .אולי נוכל להגיע למצב שבנחל זורמים רק מים שפירים .אולי צריך
לדרוש מרשות המים תוספות והחקלאים יקבלו את המים מהמט"שים .לפי הערכות ,תוך שנתיים מי
קולחים יוכלו להשקות ללא הגבלה.
רון חולדאי  -יש היגיון בהעלאת הנושא.
משה בלסנהיים – עסקנו בנושא בהנהלה ,כולל בסוגיית התקציב.
רון חולדאי – הנושא רציני וראוי לדיון מעמיק .האם המדינה הגיעה למציאות שהנחל הוא חלק ממנה?
לדעתי עדיין לא ויש עוד הרבה עבודה בתחום .הירקון מאזן תהליכים בזה שמוזרמים אליו גם מים שפירים
וגם קולחים ורובם ינוצלו לצורכי משק המים ,כולל מה שציינתי קודם – השקיית פארקים .הדברים צריכים
להבדק לעומק ואני מציע להקים צוות עבודה לבדיקת הנושא כדי להערך לכך שאולי נגיע לזה.
ניסים קשת – היום מוזרמים לנחל כ 9 -מיליון מ"ק ,כ 1,000 -מ"ק לשעה.
רון חולדאי – וזה מספיק? כמה מים צריכים להזרים לירקון כך שהירקון "יחזור לעצמו"?
רונן זהבי – הדברים ייעשו בהדרגה.
נטע פנשטיין – לא יצטרכו מים לחקלאים.
רון חולדאי – המכשלה תהיה מה לעשות עם הקולחים המוזרמים לירקון.
רונן זהבי – צריך לעשות חשיבה מחודשת.
רון חולדאי – הערה נכונה .אם מצב המים השתנה ,אולי בעיקר העקבות ההתפלה ,יש על מה לחשוב.

רשמה :אטדגי ליליאן
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תכנית אב לאגן היקוות הירקון
מטרת העל
הכנת תכנית אב כוללת ומדיניות לניהול אגן הירקון/אל עוג'ה בהתבסס על מכלול ההיבטים ההידרולוגיים,
האקולוגיים והסביבתיים ובשילוב נכון עם הפעילות האנושית ,להפיכת האגן למרחב איכות סביבתי,
אורבני ואזורי חוצה גבולות.
מטרות התכנית
 .1ריכוז מידע גיאוגרפי ,הידרולוגי ,סביבתי ,חברתי ,כלכלי ומשפטי על האגן אשר ישמש להכנת בסיס
נתונים ולמגוון גורמים לקבלת החלטות.
 .2תכנון בר קיימא :גיבוש עקרונות והצעות לפתרונות לנושאי ניקוז ,הקטנת סכנת הצפות ,ניהול
משאבי מים ,ביוב וסחף.
 .3גיבוש עקרונות והצעות לשיקום המערכת האקולוגית ושמירה על משאבי הטבע ,פיתוח מסדרונות
אקולוגיים וצירים ירוקים לאורך הנחלים ויצירה ושמירה על קשר בין יחידות נוף ,יערות ,שמורות
הטבע ,מחצבות ופארקים.
 .4שימור ופיתוח החקלאות ,השטחים החקלאיים וגיבוש עקרונות לממשק עם הנחלים והשטחים
הפתוחים.
 .5שיפור איכות החיים )מיטביות  (well being -ושיתוף בעלי העניין באגן.
 .6שימור ופיתוח אתרי תיירות ומורשת וחיבורם לצירי הנחלים ,לשטחים הפתוחים ,הפנאי והנופש.
 .7בניית מודלים למימוש הפוטנציאל הכלכלי הרב תחומי והכלל אגני במסגרת העיקרון של פיתוח בר
קיימא.
 .8יצירת בסיס לניהול אגני.
 .9הצגת תרחישים עתידיים של האגן לאור שינוים דמוגרפיים ואחרים.
 .10יצירת במה לעבודה רב תחומית משותפת בין ישראל והרשות הפלסטינית בתחום האגן.
 .11גיבוש תכנית פעולה ליישום התכנית.

דברי הסבר למטרות התכנית
הסבר למטרת העל
התכנית תאפשר את תחילתו של תהליך שיקום הידרולוגי ,אקולוגי וסביבתי אזורי רב שנתי בד בבד עם
שימור ופיתוח התשתיות ,הבינוי והתיירות .התכנית תתייחס למגוון מרכיבים :סביבתיים ,נופיים,
חברתיים ,הידרולוגיים והנדסיים ,כלכליים ,ארכיאולוגיים ,תיירותיים ,מדיניים ,משפטיים ואחרים .תשומת
לב מיוחדת תינתן להיבטים של שיתוף פעולה בינלאומי ובניית תשתית לניהול אגני משותף ,שיתוף
התושבים ואנשי מקצוע מהרשות הפלסטינית.
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הסבר למטרות התכנית
 .1המידע שנאסף ישמש לבנית בסיס נתונים שישמש מקבלי החלטות ובעלי עניין ללימוד נושאים
בהיבט האגני ולקבלת החלטות בהתאם למדיניות שתקבע בתכנית האב.
 .2תכנון – ההמלצות בתחום תכנון ובניה מבוססות על הבנת הנושא בעבר ובהווה ותחזיות שונות
לעשרות השנים הבאות.
 .3אקולוגיה – התכנית גובשה מתוך הגישה שהאגן הוא מערכת אקולוגית שכוללת רכיבים יבשתיים
ורכיבים אקווטיים ,שחלקם נחליי איתן ורובם נחלי אכזב.
 .4חקלאות – התכנית מכירה בחשיבות הגדולה של השארת שטחי חקלאות נרחבים למגוון צרכים,
כולל פרנסה ,שמירה על נופי תרבות ועל קשרים ורצף בין יחידות נוף שונות שזוהו בפרק
האקולוגי.
 .5איכות חיים – למרות חילוקי דעות ,הגישה הבסיסית מעמידה את האדם בראש ולכן התכנית
גובשה מתוך מטרה ליצור מרחבים איכותיים הקשורים אחד לשני ובכך ליצור מערכת win – win
לטובת האדם.
 .6תיירות ומורשת – מדובר באתרי תיירות ומורשת הקשורים לנחלים ולאגן בכלל בין אם באמצעות
מיקומם או תיפקודם והנגשתם לכלל הציבור כחלק ממערך כולל של תיירות ומורשת.
 .7כלכלה – מודל כללי יגדיר את הפוטנציאל לפיתוח האגן כמערכת כוללת ושלבים מוצעים לקידומו.
 .8ניהול אגני – היום אין מערכת שמטפלת בנושאים האגניים באף צד של ה"קו הירוק" .אחת
מהמטרות המרכזיות של התכנית היא ניתוח כמה חלופות והמלצה על חלופה מועדפת ליצירת
מערכת שתטפל בנושאים האגניים.
 .9תרחישים עתידיים – חוסר הוודאות נגזר ממרכיבי התרחישים ,שכוללים את הגדלת השטחים
הבנויים והתשתיות הנלוות ,שינויי אקלים ועוד.
 .10שיתוף פעולה בין ישראלים לפלסטינים הוא מרכיב קריטי ביכולת ליישם את התכנית בכל האגן.
 .11תכנית פעולה ליישום תגדיר את מגוון הפעולות ליישום התכנית.
קישור למצגת
)עם הפעלת הקישור מגיעים לדף התכנית האגנית באתר האינטרנט של הרשות .מתחת לכותרת "קבצים
מצורפים" לוחצים על האיקון והמצגת תפתח(
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"גאולת הירקון ב" – המשך השיקום
תכנית  5שנתית להמשך שיקום הירקון
אושר בישיבת הנהלה מס' (25.12.14) 170
נידון בישיבות מועצה  45ו 46 -כחלק מהדיווחים
הבסיס לכל הפעילות של רשות הנחל מוגדר היטב במטרות תכנית האב משנת  1996ומתוכם ,לאחר
שנים של עבודה אפשר להגדיר מטרה ראשית שמגלמת בתוכה את כל הרכיבים:
ניהול אגן ההיקוות לטובת שיפור איכות החיים של כלל התושבים
הפעולות המוצעות מהוות בסיס ליישום מבטאות את דברי יו"ר המועצה בישיבת המועצה מיום :1.12.13
"קבענו לעצמנו יעדים באמצעות תוכנית גאולת הירקון ומה הלאה? עלינו לייצר תכנית לעשור הקרוב גם
אם יש מצוקה תקציבית קלה ".הנחל להמשיך בפעילות השיקום ,לאור העובדה שאנו בסוף יישום החלטת
הממשלה מ – 2003 -גאולת הירקון.
העקרון המנחה הוא הראיה האגנית ,שהיא הבסיס לניהול נכון של הנחל ,יובליו והפעילויות האנושית בכל
אגן ההיקוות .הרשות יזמה הכנת תכנית אב אגנית במטרה לנסות ולכוון את הפעילות בכל התחומים
באופן שייטיב עם בעלי העניין המגוונים.
הראיה האגנית ופעולה במסגרתה מחייבים חשיבה יצירתית וחדשנות גם במישורים ההנדסיים/טכניים וגם
בכל ההיבטים הנוגעים למבנה מוסדות השלטון וסדרי העדיפות של המדיניות והוצאתה לפועל .יצוין
במפורש שניהול האגן כולל את החלק שממזרח לקו הירוק ,קרי ,שטחי  B ,Aו.C -
הפעולות המפורטות כוללות את הצורך בהשלמת ידע רב כדי לקבל החלטות מבוססות מדע והנדסה
ופעולות דחופות שקשורות בתפקוד אזור הנחל באספקת שירותי מערכת וכבסיס לפעילות פנאי ונופש.
לו"ז  -אומדן  -הערות
פעולה
שנים מלש"ח
• אגן ירוק נוסף
תכנון להרחבה וחיזוק מערך הגנה על איכות המים
8
5
• לו"ז לא כולל קבלת
בנחל )תכנון –  2שנה ,ביצוע –  3שנים(
אישורים
3
5
הרחבת פרוזדור הנחל )בשיתוף רט"ג(
הכנת  ,TORמכרז
סקר מזהמים  -סקר ומיפוי מקורות זיהום באגן וקביעת
2
2
סדר עדיפות לטיפול ,גיבוש המלצות והיערכות ליישום.
 1יש תכניות לביצוע
2
הקמת סולמות דגים
 2הכנת תכנית עבודה ,מכרז
3
נטיעות ,גיזום וכריתה ,החלפת מינים
הכנת  ,TORמכרז
סקר ביולוגי – ביצוע סקרים מקיפים לפלורה ופאונה
ליצירת בסיס מדעי לקבלת החלטות להמשך שיקום
2
4
הנחל ,כולל סקר מקיף בקטע המלוח לבחינת השפעת
השיט
 1הכנת  ,TORמכרז
2
סקר גיאומורפולוגי
 3הכנת תכנית עבודה
2
סילוק משקעים בקטע המלוח
 1הכנת תכנית
2
שבילים  -הפרדת שבילים ודרכים להגברת הבטיחות
 2בביצוע
2
תכנית אב אגנית
4
5
ניקוז – תכנון וביצוע ההתאמות הנדרשות בנחל
29
סה"כ
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בטבלה הבאה מוצגים תקציב כולל ותקציב שנתי )  (1/5לכל אחד מהמשתתפים בשני מצבים:
א .האחד עם השתתפות הממשלה )צבע אפור( ) 60%הרשויות ו 40% -משרדי הממשלה(.
ב .ללא משרדי הממשלה )צבע ירוק( ) 100%מהרשויות(
 %ההשתתפות זהה ל %-ההשתתפות בתקציב השוטף של רשות הנחל.

שם הגוף

חלק יחסי
כולל
השתתפות
המדינה
)(%

סה"כ תקציב
ש"ח

1/5

חלק יחסי
ללא
השתתפות
המדינה
)(%

סה"כ ללא
השתתפות
הממשלה

1/5

תל אביב יפו

20.9

6,064,532

1,212,906

34.9

2,021,511 10,107,554

פתח תקוה

14.4

4,181,211

836,242

24.0

6,968,684

1,393,737

רמת גן

7.1

2,060,994

412,199

11.8

3,434,989

686,998

בני ברק

6.4

1,859,632

371,927

10.7

3,099,387

619,877

דרום השרון

3.3

947,587

189,517

5.5

1,579,312

315,862

הוד השרון

4.8

1,397,685

279,537

8.0

2,329,475

465,895

רמת השרון

3.1

888,359

177,672

5.1

1,480,599

296,120

סה"כ רשויות
סה"כ משרדי
ממשלה

60

3,480,000 17,400,000

100

5,800,000 29,000,000

40

2,320,000 11,600,000

סה"כ תקציב

100

5,800,000 29,000,000
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0
100

5,800,000 29,000,000

דיווחים
תנים – בהמשך לדווחים קודמים אודות אוכלוסיית התנים בסביבת הירקון שגדלה והגיעה לכמה עשרות
פרטים ,בתאריך  3.11.15קיימנו פגישה שבה נוכחו נציגי רשות הטבע והגנים ,רמת גן ,תל אביב יפו וגני
יהושע .המדען הראשי של רט"ג ,יהושע שקדי ,כתב כי" :כדי לאפשר שיתוף פעולה בין רט"ג לבין הגורמים
המוניציפליים ,פרנסי הערים חייבים לנקוט עמדה ברורה בנושא ולהעלות את דברם בכל הדרגים .כמו כן,
רט"ג תיתן היתרים לוויסות אוכלוסיות התנים רק על פי בקשה מפורשת ולקיחת אחריות של הרשויות
המוניציפליות .כמו שהדגשנו בפגישות קודמות בפורומים שונים ,המפתח לפתרון נמצא בידי הרשויות
המקומיות".
מין פולש חדש  -לאחרונה קיבלנו עדות
ראשונה לנוכחות של סרטן נהרות
 Cherac quadricarinatusבמעלה נחל
הירקון .מדובר בסרטן גדול שאורכו יכול
להגיע עד למעלה מ 30 -ס"מ.
בספרות המקצועית ,המידע על השפעות
אקולוגיות של המין על הסביבה החדשה
כמו גם אופן התמודדות מצומצמים
וחסרים.
בשלב ראשון תבצע רשות הטבע והגנים בשיתוף רשות נחל ירקון סקר על מנת לבחון נוכחות ותפוצה של
הסרטן לאורך הירקון.

דגים – נאוית כחולה  -בהמשך לדיווח בישיבה
הקודמת ,באוגוסט הועתקו כ 150 -דגי נאוית כחולה
מעינות תמסח ,שמזינים את נחל תנינים ,לבריכת
הלבנונים בגן לאומי מקורות הירקון .הבריכה
נמצאת במעקב אולם בשלב זה אין מידע על הדגים
שהועתקו.
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מנין חוקי לישיבות מועצה  -הצעה להחלטה
בישיבתה האחרונה של המועצה ,הוצג נוהל לקיום ישיבות המועצה בהעדר רוב .אולם לאחר דיון בנוהל
שהוצא ,סוכם שהיוהמ"ש יוציא נוהל יותר מתאים לרשות הנחל ,דהיינו דומה לרשות מקומית אך שונה
בגלל ההרכב המיוחד של המועצה ,שנציגיה באים מכל הארץ והמועצה מתכנסת רק פעמיים בשנה.
הוראות החוק
הצו שמקים את רשות הנחל קובע שהמועצה סוברנית להחליט על דרכי עבודתה:
התכנסות וסדרי עבודה
.16

)א( המועצה תתכנס פעמיים בשנה לפחות.
)ב( המועצה תקבע את סדרי עבודתה ועבודת ההנהלה ככל שלא נקבעו בחוק ובצו זה.

סעיף זה אינו פותר את הבעיה של קביעת מנין חוקי ובמצבים אלה הצר מפנה אותנו לחוק
איגודי ערים:
הוראות נוספות
 .17ההוראות  ...ככל שאינן מפורטות בצו זה ,תהיינה כמפורט בחוק איגודי ערים ,התשט"ו ,1955-ובצו איגודי
ערים )הוראות אחידות( ,התשל"ז ,1977-בשינויים המחוייבים לפי הענין.

חוק איגודי ערים מפנה אותנו לפקודת העיריות:

מנין חוקי:
סעיף  17לצו איגודי ערים )הוראות אחידות( ,התשל"ז ,1977-קובע כך:
רוב חברי המועצה הם מנין חוקי בישיבותיה ".אך לא נאמר מהו מנין חוקי בהעדר רוב .לענין זה פונים
".8
לסעיף  9לצו הוראות אחידות " :המועצה רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה ",אמנם
מותר למועצה לקבוע את סדרי עבודתה כטוב בעיניה אבל רצוי לבחור מנגנון מוכר לראשי ערים .לכן פניתי
לפקודת העיריות נוסח חדש .שם גם נקבע כי רוב חברי המועצה הם מניין חוקי אך ישנן אף הוראות איך
להתנהל אם לא הופיעו רוב חברי המועצה לישיבה.
"העדר מניין חוקי
) .22א( לא היה מניין חוקי בישיבת המועצה ,בחלוף חצי שעה מהמועד שאליו זומנה בו
הישיבה ,יהווה שליש מחברי המועצה מניין חוקי;
לא נכחו שליש מחברי המועצה בתום מחצית השעה כאמור ,תידחה הישיבה בשבוע ,באותו יום
ובאותה שעה ,ובמועד זה יהוו שלושה מחברי המועצה מניין חוקי; לא נכחו שלושה מחברי
המועצה בתום מחצית השעה ובמועצה שבה  17חברים או יותר ,אם לא נכחו חמישה מחברי
המועצה בתום מחצית השעה ,תידחה הישיבה בשבוע ,באותו יום ובאותה השעה ,ובמועד זה
יהווה כל מספר חברי המועצה מניין חוקי.
התמעטות משתתפים
) .23א( נפתחה ישיבה כדין לפי סעיף  21לתקנון זה ,יהא המשך הישיבה כדין כל עוד
משתתפים בה שלושה או חמישה מחברי המועצה ,לפי העניין) ".לא חל על ישיבה נדחית ע"פ
סיפא של )22א((
אני אינני ממליץ לאמץ את הנוהל אשר מופיע בפקודת העיריות ככתוב לעיל .הוא מסורבל ואינו
מתאים למועצת הרשות .מצד שני ,העקרונות של ההוראה הן ברורות .יש פרק זמן שמחכים
להכשיר את הישיבה .על כן אני ממליץ על הנוהל הבא:
 .1רוב חברי המועצה הם מנין חוקי לישיבות המועצה.
 .2לא היה מנין חוקי בישיבת המועצה ,בחלוף רבע שעה מהמועד שאליו זומנה בו
הישיבה ,יהווה שליש מחברי המועצה מנין חוקי.
 .3לא נוכחו שליש מחברי המועצה בתום רבע שעה ,בחלוף רבע שעה כל מנין חברים יחשב
כמנין חוקי.
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רשות נחל הירקון
תקציב 2016
הכנסות
תקציב 2015

ביצוע בפועל ינואר -
אוקטובר

שקל חדש

שקל חדש

אחוז
ביצוע

תקציב 2016
שקל חדש

משרד להגנת הסביבה

472,381

-

-

496,000

משרד החקלאות

472,381

-

-

496,000

משרד הפנים

472,381

-

-

496,000

ממי

472,381

-

-

496,000

חמ"ת

76,856

-

-

80,698

עירית תל אביב

959,759

797,106

83

1,007,747

עירית פתח תקוה

661,709

643,000

97

694,794

עירית רמת גן

326,168

271,808

83

342,476

עירית בני ברק

294,301

291,443

99

309,016

דרום השרון

149,963

124,969

83

157,461

הוד השרון

221,194

310,947

141

232,254

רמת השרון

140,590

105,443

75

147,619

רשות הטבע והגנים

58,110

58,110

100

61,016

קק"ל

76,856

151,473

197

80,698

מקורות

76,856

-

80,698

רשות ניקוז

355,350

50

373,118

גני יהושע

76,856

-

80,698

א ע דן

76,856

100

80,698

הכנסות שונות

-

הכנסות מימון

-

סה"כ הכנסות ישירות

5,440,947

178,925

76,856

3,010,080

55

5,712,994

הגנת הסביבה-פרוייקטים
משרד לאיה"ס-פרוייקטים

0

-

המסילה הרביעית

4,243,000

890,700

4,243,000

העברה משנה קודמת

-

679,204

0

סה"כ הכנסות

9,683,947

4,579,984
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-

47

9,955,994

תקציב 2016
הוצאות
תקציב 2015

ביצוע בפועל ינואר -
אוקטובר

שקל חדש

שקל חדש

אחוז
ביצוע

תקציב 2016
שקל חדש

הוצאות תפעול ואחזקה
תחזוקת אפיק ,גדות ודרכי עפר

600,000

לחימה ביתושים

5,000

ניקוי הנחל וגדותיו

260,000

232,327

יעוץ משפטי

130,000

95,483

פסקי דין והוצאות משפטיות

20,000

הסברה פרסום ושיווק

130,000

99,169

אחזקת רכב וסירה

320,000

187,140

58

אחזקת תחנת שאיבה

900,000

559,178

62

1,750,000

אירועים חריגים

50,000

-

50,000

סה"כ הוצאות תפעול ואחזקה

2,415,000

71

3,075,000

552,624

1,725,921

92

500,000

-

5,000

89

260,000

73

130,000

-

20,000

76

130,000
230,000

הוצאות תכנון והנדסה
יעוץ ותכנון הנדסי

60,000

637

1

40,000

בדיקות מים וניסויים

165,000

155,286

94

150,000

סה"כ הוצאות תכנון והנדסה

225,000

155,923

69

190,000

פרוייקטים מיוחדים
עדכון תוכניות-אב ומים

800,000

675,759

84

400,000

המסילה הרביעית

4,243,000

896,271

21

4,243,000

יישום תוכנית אב ומתאר

10,000

4,836

48

20,000

רזרבה לפעולות

51,947

-

42,994

סה"כ פרוייקטים מיוחדים

5,104,947

31

4,705,994

1,576,866

הוצאות הנהלה וכלליות
שכר עובדים

1,400,000

1,094,515

78

1,490,000

משרדיות ואחזקת משרד

300,000

166,602

56

250,000

בטוחים

150,000

149,437

100

160,000

הנה"ח וביקורת פנימית

80,000

53,704

67

80,000

ספרות מקצועית והשתלמויות

9,000

6,818

76

5,000

סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות

1,939,000

1,471,076

76

1,985,000

הגנת הסביבה-פרוייקטים

-

-

סה"כ הוצאות

9,683,947

4,929,786

51

9,955,994

סה"כ תקציב הרשות

9,683,947

4,929,786

51

9,955,994

עודף )גרעון(

0

-349,802
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