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הזמנה לישיבת מועצה מס' 49
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 אבירם 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 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 וולינסקי סרג'ו

 -מהנדס העיר ,עיריית הוד השרון

מר אהוד שטיין

 -מנהל האגף לאיכות הסביבה ,עיריית פתח-תקווה

מר שמואל לרמן

 -חבר מועצת העיר ,עיריית רמת גן

מר מוטי ויסלובסקי

 -מנהל מחלקת איכות הסביבה ,עיריית בני ברק

אינג' ולדימיר לוין

 -מהנדס העיר ,עיריית רמת השרון

מוזמנים:
מר יורם הורוביץ

 -מנהל מחוז תל-אביב ,המשרד 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-3-

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 פיליפ רובינזפט

 -פקח ,רשות הנחל

מר אריק קודלר

 -עוזר מנכ"ל

גב' ליליאן אטדגי

 -מזכירת הנהלת הרשות

נכבדי,

הנדון :ישיבת מועצת רשות נחל הירקון מס'

48

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת רשות נחל הירקון ,שתתקיים ביום חמישי ,כג' בחשון תשע"ז
 ,24.11.2016בשעה 15:00
הישיבה תתקיים בעיריית תל-אביב-יפו ,אולם הנהלת העיר ,קומה .12
סדר יום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבה 48
 .2דיווחים
 .3תקציב 2017

בברכה,
דוד פרגמנט
מנהל הרשות

-4-

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 48
שהתקיימה בתאריך 5.5.2016
משתתפים:
מר רון חולדאי

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

הרב חנוך זייברט

 -ראש העיר בני-ברק

אינג' קרלוס פרסיה

 -מהנדס מרחב מרכז ,מקורות

מר ראובן לדיאנסקי

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

מר משה בלסנהיים

 -עיריית תל-אביב-יפו

מר אהוד שטיין

 -מנהל האגף לאיכות הסביבה ,עיריית פתח-תקווה

מר יורם הורוביץ

 -מנהל מחוז תל-אביב ,המשרד 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 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 מאור בנימיני

 -עוזר ראש העיר ,תל-אביב-יפו

מר יונתן רז

 -אקולוג ,רשות הנחל

גב' ליליאן אטדגי

 -מזכירת הנהלת הרשות

מר אריק קודלר

 -עוזר מנכ"ל ,רשות הנחל

מר פיליפ רובינזפט

 -פקח ,רשות הנחל

נעדרו:
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

גב' שירה אבין

 -מ"מ ראש העיר רמת השרון

דר' מוטי דלג'ו

 -ראש מועצה אזורית דרום השרון

אינג' מרק אוקון

 -מנכ"ל איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה

אדר' יחיאל כהן

 -סגן מנהל מרחב מרכז ,קק"ל

מר ניסים קשת

 -מנהל אגף סביבה ,רשות הטבע והגנים

מר רדא ענבוסי

 -עו"ד ,דירקטור בחברה הממשלתית לתיירות (החמ"ת)

מר שמואל לרמן

 -יו"ר מועצת העיר ,עיריית רמת גן

הרב מנחם שפירא

 סגן ראש העיר ,עיריית בני ברק-5-

גב' נטע פיינשטיין

 -סגנית מנהל אגף שימור קרקע וניקוז ,משרד החקלאות

מר ליאור רגב

 -ראש צוות תכנון צפון מחוז מרכז ,משרד הפנים

מר רפי אלמליח

 -מנהל אגף תכנון ,רשות מקרקעי ישראל

מר זאב לנדאו

 -מנכ"ל רשות ניקוז ירקון

מר דוד ואטמאכר

 -אחראי תחום התשתיות ומבני ציבור ,עיריית הוד השרון

מר גידי מזור

 -מנהל מחוז מרכז ,המשרד להגנת הסביבה

פתיחת הישיבת מועצה
רון חולדאי – מברך את המשתתפים הנוכחים.
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מס' 47
 .1.1הפרוטוקול מאושר.
 .2דיווחים

דוד פרגמנט – אנחנו עובדים במלוא המרץ במגוון נושאים שקשורים בתחזוקה וניקיונות אחרי החורף,
עבודות כיסוח ,צמחיה פולשנית ובנוסף יש קרוב ל 270 -אלף  ₪עלות ניקיון שוטף לאורך הנחל.
מזה כ 10 -שנים אין צורך בהדברת זחלי יתושים ורק בשנה זו ,חד-פעמית ובגלל שיש זרימה מתמשכת
של קולחים באיכות ירודה מאוד ,נאלצנו להדביר וגם פרסמנו מכרז להדברה .זה מורכב במיוחד כי הנחל
לא נזקק להדברה בגלל המערכת האקולוגית שהתאוששה וזה כולל עידוד התפתחות צמחיית גדות ,שזה
הפוך למצב שבו היינו כאשר הדברנו.
אציין כי כל החומר שקשור באקולוגיה נמצא באתר הרשות .בדוח יש קישור מתאים ואני מאוד ממליץ
לחברים לתת מבט בחומר הרב שיונתן רז הכין.
מינים פולשים
אלון רוטשילד – כפי שדברנו ,אנחנו מנסים לעשות פעולות בנושא מינים פולשים .האם הרשות כבר
פועלת בכיוון?
דוד פרגמנט – לא מספיקים להגיע לזה .קיימנו כמה דיונים פנימיים ואנחנו בדעה שהחלק שלנו הוא קטן
משמעותית מזה של אחרים .יהיה לנו הרבה יותר קל להצטרף לאחרים.
אלון רוטשילד – המערכת הגדולה זזה לאט ואני חושב שלרשות הנחל יש יכולת לקדם דברים בעצמה
ואולי גם להניע אחרים .רשות הנחל שיקמה יפה וחבל שהכול ירד לטמיון.
דוד פרגמנט – תזמין אותנו לפעילות ונהיה חלק מהמודל שאתה יוזם.
אלון רוטשילד – צריך להתחיל בהסברה לציבור.
דוד פרגמנט – עשינו בנושא הצ'רקס אבל קשה להבין איזה השפעה הייתה.
אהוד שטיין – האם אפשר להכניס מידע מסוג זה לאתר עיריית פ"ת?
דוד פרגמנט – אפשר .בעזרתך נבדוק מול אנשי האתר שלכם.
אהוד שטיין – חסרה אצלנו מערכת הסברה מול הנחל.
דוד פרגמנט – נדבר על הטכניקה.
 .3מפגעים 2015

דוד פרגמנט – המפגע הגדול ביותר הוא מט"ש דרום השרון מזרחי ,זה המזהם המרכזי ולא רואים פתרון
אמיתי עד להשלמת הקמת המט"ש החדש והרצתו .בינתיים ,אנחנו שואבים מנחל קנה באמצעות תחנת
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השאיבה שהקמנו ואנחנו פועלים להגדיל את כושר השאיבה מ 200 -ל 300 -קוב' ,שעה? יומי? חודשי?
העברנו ליו"ר איגוד ערים לביוב דר' השרון את אומדן העלויות של רשות הנחל כדי להקטין את המפגע
שהם מייצרים.
ראובן לדיאנסקי – ומה עם ההדברה שלנו עקב הזיהום?
דוד פרגמנט – בטיפולנו .אנחנו מנוסים .גם זה אמור להיות על חשבון המזהם
רונן זהבי – לעניין הלו"ז שהוצגו לגבי המט"ש  -העבודה במצב מתקדם ולפי ההערכות באפריל 2017
תסתיים בנית המט"ש ,ולאחר מכן תתחיל הרצה ובצורה הדרגתית עד סוף  2017תסתיים העבודה.
בישיבה שהייתה אצל דלג'ו דובר על כך שבתוך שנה תסתיים העבודה במט"ש .בינתיים נגרם נזק לירקון.
לא סוכם על ביצוע פעולות לשיפור איכות הקולחים לשלב הביניים.
אהוד שטיין – מדובר על שנה וחצי.
רונן זהבי – באזור עדנים לא זורם.
יונתן רז – זה לא מצב קבוע :יש זרימות ,יום כן ויום לא.
רונן זהבי – אתמול לא היתה זרימה רצופה .רשות הנחל פועלת נכון להגדלת כושר השאיבה של תחנת
אלישמע.
דוד פרגמנט – עושים זאת ,למה לא מפעילים לחץ לביצוע פעולות בשלב הביניים? האם אפשר להכניס
למאגרים מאווררים שלא מרחיפים משקעים.
רונן זהבי – אני לא מכיר.
רון חולדאי – אתם מדברים על היבטים טכניים ויש בעיה עקרונית של עודפי קולחים.
אם מגדילים את כושר השאיבה צריך לוודא שיש לאן לשאוב .האם מט"ש כפר סבא יכול לקלוט את
הכמויות הנוספות? זה דיון מקצועי ורצוי לקבל הצעה יותר מסודרת.
דוד פרגמנט – זה סוג הדברים שנידונים בוועדה למתן היתרי הזרמה לנחל.
דרור בן יואב – בניתי שלושה מט"שים ,לא נראה לי שהבניה של המט"ש הזה תסתיים תוך שלוש שנים,
והלוואי שזה יסתיים תוך שנתיים.
רון חולדאי – מי קבע את הלו"ז?
רונן זהבי – המתכנן.
דרור בן יואב – במט"ש כ"ס-הוד השרון חייבתי את הקבלן לגייס  80עובדים כדי לעמוד בלו"ז ,וכאן
מדובר ב 13 -עובדים ,ספרתי!
רון חולדאי – מי אחראי על הקמת המט"ש?
דרור בן יואב – איגוד הערים לביוב דרום השרון ,שמוטי דלג'ו הוא היו"ר.
דרור בן יואב – בשלב הביניים צריך לנקוט בצעדים ,כולל לבדוק את נושא הוספת המאווררים .לא מספיק
לומר שזה ירחיף בוצה אלא צריך לבדוק.
יונתן רז – יש  11מאווררים ולא כולם עובדים .צריך  35מאווררים.
רון חולדאי – פעם ראשונה שאני שומע שיש צעדים שאפשר לעשות כדי להקל על הבעיה .מי צריך לגרום
שהם יבוצעו?
דרור בן יואב – המשרד להגנת הסביבה.
יונתן רז – התאגיד גובה מהתושבים על הטיפול והוא צריך לבצע פעולות.
רונן זהבי – כל היועצים אמרו שאין פתרון.
דרור בן יואב – למה אין משהו כתוב?
רונן זהבי – צריך להוציא את הבוצה ,והדרישה היא מאיגוד ערים .כל הגורמים הרלוונטיים ישבו וזה היה
הנושא עליו דברו.
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רון חולדאי – מסתבר שכן יש דברים שאפשר לעשות וכנציג המשרד להגנת הסביבה אני מבין שיש בידך
כלים לחייב את ביצוע הפעולות.
יורם הורוביץ – החובה שלנו היא לאכוף את ביצוע ההחלטות.
רון חולדאי – אתם צריכים להוביל את תהליך קבלת ההחלטות ולאכוף את ביצוען כי זאת הדרך לפעול כדי
לצמצם את הזיהום ואת הנזק לירקון עד שהמט"ש החדש יפעל.
רונן זהבי – מסכים.
רון חולדאי – האם אפשר תוך חודש לקבל תשובה מדלג'ו למה המאווררים לא עובדים? נוצר מצב
אבסורד שמזרימים לירקון קולחים באיכות גרועה ואי אפשר לקבל תשובות מוסמכות מתי זה ייפסק .אני
מבקש שתעלה את הנושא בפני השר או המנכ"ל .כבר כתבתי לשר ואם צריך אפנה אליו שוב.
יורם הורוביץ – עדיין יש מחלוקת לאופי הפתרון לשלב הביניים .דוד רובין ,שהוא עובד המשרד ומומחה
בתחום בודק את הנושא .אנו נבוא ונציג פתרונות בתוך שבועיים שלושה.
רון חולדאי – אני מבקש שתוך שבועיים.
אהוד שטיין – בינתיים רשות הנחל מוציאה הרבה כסף וחוסכת לאחרים את ההוצאות.
רון חולדאי – .כל אחד עושה את מה שהוא יכול ואחרי זה בודקים ומסתדרים.
מאגר אייל
דרור בן יואב  -בנושא מאגר אייל  -העליתי את הנושא לפני שנתיים ועדיין לא קורה כלום.
קרלוס פרסיה – מקורות עושה את המקסימום אבל ברשות המים דורשים לבדוק שימוש אפשרי במים
ממקורות אחרים ,כמו המים משיקום אקויפר רמת השרון ,וזה מעכב אותנו .הבדיקה כוללת אפשרויות
להשקיית הפארק עם המים האלה או הזרמתם לבריכת הנופרים כחלק מהקצאת המים לירקון.
רון חולדאי  -מי אחראי על קידום מאגר אייל?
קרלוס פרסיה – רשות המים .ידוע לי שראש מועצת דרום השרון לא מתכוון לבצע את ההשקעות
הנדרשות אבל מבחינתנו אין התקדמות.
דרור בן יואב  -לגבי דרום השרון ,אני בודק פרוטוקולים ויודע מה קורה ,וכרגע אין מאגר אייל.
רונן זהבי – אפשר לבדוק איך מערבים את השר להגנת הסביבה.
רון חולדאי  -השרים המעורבים נפגשים בתדירות גבוהה ואפשר להעלות את הנושא.
יורם הורוביץ – אני מתחייב להציף לשר את הנושא.
דוד פרגמנט – ממשיך בדיווחים :דוברות ויחסי ציבור ,הודעות לתקשורת ,אינסטגרם ,פייסבוק וההיענות
גדלה ,דיווח בישיבות הנהלה.
סיווג הרשות :הממונה על השכר באוצר הכניס את הרשות לתהליך של סיווג שבמסגרתו נקבע סיווג 2
לרשות נחל .ההשלכות ,בהיבט של שכר המנכ"ל יחולו על המנכ"ל הבא.
דרור בן יואב  -הפעילות ברשות הינה גדולה והסיווג לא עושה עימה חסד .לדעתי בבוא הזמן צריך יהיה
לבדוק איך מתמודדים עם זה.
 .4קוורום לקיום ישיבות
דוד פרגמנט – בישיבת המועצה הקודמת לא הספקנו לדון בנושא זה.
ראובן לסטר  -ההמלצה היא בהתאם לחומר שהועבר בדוח למועצה.
רון חולדאי – אני זוכר שכל ישיבה יש לפחות עשרה חברים אז מדוע אנחנו צריכים להקשות על עצמנו?
דוד פרגמנט – לא לכל הנוכחים יש זכות הצבעה.
ראובן לסטר  -הנוכחים כשירים להצביע.
רון חולדאי – יש אחד מחליט זה ראובן לסטר ,כל נוכח רשאי להצביע.
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 4.1החלטה
 4.1.1רוב חברי המועצה הם מניין חוקי לישיבות המועצה.
 4.1.2לא היה מניין חוקי בישיבת המועצה ,בחלוף רבע שעה מהמועד שאליו זומנה בו הישיבה,
יהווה שליש מחברי המועצה מניין חוקי.
 4.1.3לא נוכחו שליש מחברי המועצה בתום רבע שעה ,בחלוף רבע שעה כל מניין חברים ייחשב
כמניין חוקי.

 .5דוחות כספיים לשנת 2015
יוסי גורודנסקי – רו"ח
 חוות דעת על הדוחות הכספיים חלקה והכל כשורה.
 עמוד  3+4מורכבים מכסף מזומן בחשבון.
 פרויקט גאולת הירקון ,מחקר ,תב"ר.
 מסילה רביעית – וגמר הפרויקט  2016סה"כ  3מיליון  ₪וכנגדם יש התחייבות מזכאים.
 ביאור – עמוד .9
 הפרשה לחופשה – התחייבות לעובד הרשות מהעבר כ 260 -אלף ( ₪אם הרשות תפטר את כל
עובדיה תשלום  200אלף .)₪
 דוח הכנסות – רזרבה נמוכה מאוד מאוד.
 עמוד  6הכנסות.
 עמוד  7הוצאות – תקציב מול הוצאות בפועל.
 פרויקט גאולת הירקון – פרויקט מתמשך הנתונים שניתנו הם מתחילת הפרויקט ועד תאריך
הדוח – מצטברים.
 מסילה רביעית.
 תקציב מול ביצוע.
דוד פרגמנט – אם אין שאלות אני מציע שנאשר את הדוח הכספי של .2015
 5.1החלטה
– הדוח הכספי לשנת  2015מאושר.

רשמה :אטדגי ליליאן
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דיווחים
יצירת מרחב ירוק ורציף באגן הירקון ומערכת לביצועו ולניהולו
העיגון הסטטוטורי של חלק מהפעילות של רשות הנחל הוא על בסיס תכנית האב שהוכנה בשנת 1996
ובאמצעות שתי תכניות מתאר מחוזיות חלקיות שאושרו בהמשך :תמ"מ  10/3ותמ"מ  .2/5תכניות אלה
כוללות את ההגדרות הנדרשות למגוון נושאים אולם הן אינן מתייחסות למסגרת הניהולית .הרשויות
בתחום מחוז מרכז ,פתח תקוה ,הוד השרון ומועצה אזורית דרום השרון נדרשות להכין מסמכים תכנוניים
על בסיס התמ"מ ,כשלב ביניים בין התמ"מ לבין הכנת תכניות מפורטות .בתחום כל אחת מהרשויות ישנם
אזורים נרחבים שמוגדרים כשטחים פתוחים או פארקים עירוניים ,שמתחברים למרחב של הירקון ,כולל
שטחים המוגדרים כגן לאומי ,חלקם מוכרז וחלקם מאושר.
היום מרחב הירקון הוא מקור גאווה לכל חברי רשות הנחל והרשות משמשת מודל לחיקוי לכל רשויות
הנחלים והניקוז שהוקמו אחריה.
אוכלוסייה רבה מתגוררת במרחב הנחל .בתחום הקו הירוק מתגוררים באגן הירקון כ 1.8 -מיליון תושבים.
לפי תחזיות גידול אוכלוסייה סבירות ( 2-4%בשנה) מספר תושבי האגן יגדל תוך דור (עד שנת  )2040בכ-
 1.2-1.7מיליון תושבים.
רוב תושבי האגן מתגוררים ביישובים עירוניים והתחזית הדמוגרפית של ערי האגן מתבססת על גידול של
עשרות אחוזים ואף הכפלת האוכלוסייה בכל יישוב לתקופת היעד .משמעות נתון זה היא שפריסת הגידול
הצפוי תהיה בחלקה העיקרי על חשבון השטחים הפתוחים שבתחום האגן.
הננו עדים לפיכך לשני תהליכים סותרים :מחד ,השטחים הפתוחים העומדים לרשות האוכלוסייה הולכים
ומצטמצמים ,ומאידך האוכלוסייה הגדלה צריכה באופן אבסולוטי יותר שטחים פתוחים.
על כך יש להוסיף עוד שני גורמים המחזקים צרכים אלה :הגידול בשעות הפנאי והמוביליות של התושבים,
אשר יוצרים תוספות ביקוש לשטחים פתוחים .יתר על כן ,מרכזיותו של אגן הירקון והאטרקטיביות שלו
מושכים כבר כיום אוכלוסיות מאגנים סמוכים ,דבר המגביר עוד יותר את הצורך בשטחים פתוחים.
האלמנט התכנוני המרכזי ביצירת הרצפים הירוקים במרחב הירקון הינו השילוב בין הפארק המרכזי
ומערכת של "אצבעות ירוקות" המקשרות בין אזורי המגורים לפארק.
"אצבעות ירוקות" אלו הינם פרוזדורים אורבניים ירוקים היוצרים רצפים של שטחים פתוחים :רצועות נחל,
עמקים ,שדרות ,רצועות ירק וכו' .רוחבם ואורכם משתנה על פי הנתונים האורבניים והמטרופוליניים אך
ביחד הם יוצרים את ה"מטריצה הירוקה" של הפארק באגן הירקון.
תהליך היישום יהיה הדרגתי על פי זמינות קרקעית ,סטאטוטורית ,תקציבית ותוך שיתוף פעולה עם בעלי
העניין.
במרחב הירקון ובחיבורים לפארק זוהו למעלה מ" 20 -אצבעות ירוקות" .מימוש קונספט זה יביא
לקישוריות בין החלקים השונים של האגן ולשדרוג משמעותי של איכות החיים ואיכות הסביבה באגן
הירקון.
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בכדי לאפשר רצף של שטחים פתוחים ותנועה חופשית באזור כל כך צפוף ,רשות נחל הירקון יחד עם
רשות הטבע והגנים פנתה לקרן לשטחים פתוחים וביקשה תקציב לאיתור ,בדיקה ומיפוי של המרחב
המתאים ושל בעלי עניין ולגבש יחד איתם מסגרת ניהולית וביצועית מתאימה כדי לאפשר ולעודד גישה
חופשית ,מוסדרת ובטוחה (כולל הסדרת תנועה של הולכי רגל ,רוכבי אופניים ורכב חשמלי) .מסגרת זאת
תאפשר שיקום אקולוגי כולל של המרחב ותסייע בשמירתו.
מהלך זה משתלב בתהליך ריענון ועדכון תכנית האב משנת  ,1996שרשות הנחל מקיימת יחד עם הכנת
תכנית אב כוללת לכל אגן הירקון .הפרויקט המוצע בזאת מהווה חלק חשוב מחזון תכנית האב הכוללת.
לצורך קידום הנושא ,הקרן לשטחים פתוחים אישרה לרשות הנחל  500,000ש"ח.
מט"ש דרום שרון מזרחי
רשות הנחל שואבת עודפי קולחים ושפכים מנחל קנה בתחנת השאיבה שהקימה במסגרת פרויקט גאולת
הירקון .יש שני מקורות :קולחים באיכות ירודה מאוד ממט"ש דרום שרון מזרחי והמאגרים שקשורים
למערכת ושפכים גולמיים בעיקר מקלקיליה ,חבלה ואלפי מנשה.
כשספיקת המים היא מעבר לכושר השאיבה ,הם זורמים לכיוון הירקון וגורמים לזיהום שמתבטא גם
בתמותות דגים ובהופעת קצף בעיקר במפלים לאורך האפיק.
לפעולה זו יש עלויות:
עד לחודש אוקטובר הצטברו עלויות של כ 838,000 -ש"ח בגין התשלום למט"ש כפר סבא/הוד השרון
עבור הטיפול בשפכים ובגין הוצאות החשמל .מתוך סכום זה ,איגוד ערים דרום שרון מזרחי/ביוב החזיר
לרשות הנחל כ 375,000 -ש"ח .רשות הנחל תדרוש את היתרה מרשות המים ,כחלק מקיזוז תקציבים
של הרשות הפלסטינית .הדרישה תכלול סכומים משנים קודמות.
לגבי המט"ש ,הוא בתהליך שדרוג שמתוכנן להסתיים במחצית השניה של  ,2017אז יזרמו לנחלים
קולחים באיכות שלישונית כי אין נפח אגירה לניצול כל הכמות לחקלאות .עד לגמר השידרוג ,הירקון
ימשיך לסבול מזרימת קולחים באיכות ירודה.
דגים
נאוית כחולה  -בהמשך לדיווח בישיבה הקודמת,
הדגים שהועתקו מנחל תנינים לבריכה בגן לאומי
מקורות הירקון מתרבים ולאחרונה אף הועברו
מאות פרטים מהבריכה לירקון.
סקר דגים – בחודש ספטמבר נערך סקר דגים
בקטע התיכון .להלן מספר ממצאים חשובים:
א .נמצאו פרטים של לבנון הירקון לכל אורך הקטע
התיכון.
ב .ממצאי הסקר כוללים את הדגים :אמנון מצוי,
אמנון גליל ,קרפיון ,צלופחים ,שפמנונים ,מעט גמבוזיות (זה טוב) ,וכאמור לבנון הירקון .הדגים
שנמצאו בסקר נראו בריאים ,דבר שמצביע על תנאי בית גידול טובים .יצוין כי זה עובר שינוי לרעה
בימים אלה בגלל חזרת הזרימות ממט"ש דרום שרון מזרחי בספיקות שהם מעבר לכושר השאיבה
של התחנה בנחל קנה.
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נמפאה תכולה
הודות לממשק פעיל ,דילול ופינוי צמחית מים כמו סוף ,קרנן ודוחן זוחל ,מהבריכה שבה מגדלים את
הנאוית הכחולה ,מספר הפרטים של נמפאה תכולה עלה מבודדים לאלפים .אנו נערכים להעתקת צמחים
לירקון עצמו ובתי גידול לחים בסביה.
פינוי פסולת
יש התאמה בין העליה במספר המבקרים שמגיעים לירקון לכל אורכו לבין כמויות הפסולת שעלינו לפנות
ברמה היומיומית.
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תקציב 2017
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רשות נחל הירקון
עדכון תקציב  2016ותקציב 2017
הכנסות
תקציב 2017
הגדלה ב 3%

תקציב  2016ביצוע בפועל אחוז
ינואר -אוקטובר ביצוע
מעודכן

שקל חדש

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 שונות
עדכון תוכניות-אב ומים
הכנסות מימון
סה"כ הכנסות ישירות

496,000
496,000
496,000
496,000
80,698
1,007,747
694,794
342,476
309,016
157,461
232,254
147,619
61,016
80,698
80,698
373,118
80,698
80,698
5,712,994

472,400
756,000
661,709
285,000
170,977
131,218
61,016
565,518
80,698
63,000
241,795
-1,000
3,488,331

המסילה הרביעית

4,243,000

2,881,300

4,243,000

גאולת הירקון ב'

-

-

5,800,000

העברה משנה קודמת

-

866,139

-

סה"כ הכנסות

9,955,994

7,235,770

95
75
95
83
55
83
100
152
100

61

73

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
5,884,384

15,927,384

רשות נחל הירקון
עדכון תקציב  2016ותקציב 2017
הוצאות
תקציב  2016ביצוע בפועל אחוז
ינואר -אוקטובר ביצוע
מעודכן
שקל חדש

שקל חדש

תקציב 2017
הגדלה ב 3%
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
אחזקת תחנת שאיבה
אירועים חריגים
סה"כ הוצאות תפעול ואחזקה

1,180,000
35,000
300,000
160,000
20,000
130,000
180,000
1,100,000
50,000
3,155,000

1,028,127
34,540
254,212
130,906
6,250
98,029
170,106
1,081,978
2,804,148

87
99
85
82
31
75
95
98
89

515,000
5,000
268,000
134,000
20,000
134,000
230,000
1,800,000
50,000
3,156,000

הוצאות תכנון והנדסה
יעוץ ותכנון הנדסי
בדיקות מים וניסויים
סה"כ הוצאות תכנון והנדסה

80,000
70,000
150,000

54,757
52,355
107,112

68
75
71

41,000
150,000
191,000

פרוייקטים מיוחדים
עדכון תוכניות-אב ומים
יישום תוכנית אב ומתאר
רזרבה לפעולות
סה"כ פרוייקטים מיוחדים

400,000
5,000
123,994
528,994

202,426
202,426

51
38

200,000
15,000
356,384
571,384

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

1,490,000
140,000
160,000
80,000
9,000

1,203,236
109,361
130,644
33,719
8,868

81
78
82
42
99

1,534,000
180,000
165,000
82,000
5,000

סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות

1,879,000

1,485,828

79

1,966,000

סה"כ הוצאות שוטפות

5,712,994

4,599,514

81

5,884,384

המסילה הרביעית

4,243,000

2,840,833

67

4,243,000

גאולת הירקון ב'

-

-

סה"כ תקציב הרשות

9,955,994

7,440,347

עודף )גרעון(

0

-204,577

5,800,000

75

15,927,384
0

