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  סבא �עיריית כפר
 23/15�10/04. פרוטוקול מס

  04/1220/ – שיבת מועצה שלא מ� המניי�מי                                          

  

  

�  :על סדר היו

   סבא למפעל המי�אישור הסכ� עקרונות בי� עיריית כפר .1
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אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה שלא מ� .  ערב טוב וברוכי� הבאי�  :חמו�יהודה ב�

מיד ע� סיו� הישיבה הראשונה נעבור . יש לנו שתי ישיבות היו�. המניי�

זה אישור הסכ� העקרונות בי� מפעל , נתחיל מהישיבה הראשונה. לשניה

ג� , ר דיוני� ג� בתו  מפעל המי�קיימנו מספ. המי� לבי� עיריית כפר סבא

�מי שליוה את , בתמציתיות אני מבקש מקובי אוחיו�. כא� בועדת הכספי

בבקשה , אז קובי. הסכ� העקרונות מטע� העירייה זה היה קובי ואייל יוניא�

  .תציג את הנושא

היה . למעשה היו שני צוותי�. בתחילה יותר בקצרה את תהלי  העבודה, כ�  :קובי אוחיו�

ויוע" כלכלי מטע� , וות מטע� העירייה שבו אני הייתי חבר ע� איילצ

והצוות . כאשר ג� גזבר העירייה בסוד הענייני� ומעיר את הערותיו. העירייה

ר יחד ע� הממלאת מקו� "מטע� מפעל המי� בראשות איציק יואל היו

, ללמד  שמדובר בשני גופי� נפרדי�. ל ויוע" כלכלי מטע� מפעל המי�"המנכ

אבל זה שני גופי� מסחריי� לכל , ש לה� אינטרסי� ציבוריי� משותפי�י

  . דבר ועניי�

אנחנו ניסינו לראשונה להסדיר את כל מערכות היחסי� וההתחשבנות   

 1936מפעל המי� קיי� משנת . והחיובי� ההדדיי� בי� שני גופי� אלו

 ההסכ� הזה מראה. העירייה הרבה שני� יותר מאוחר, כאגודה שיתופית

. הוא למעשה הסכ� מסחרי בי� שני הגופי� האלה, ברמה של שקיפות גבוהה

הסכ� העקרונות למעשה כבר קבע את המודל לקביעת דמי ההרשאה 

בעצה אחת ע� היועצי� . השוטפי� שמפעל המי� חייב לשל� לעירייה

 �המשפטיי� אחרי משא ומת� ג� העמדנו את כל חובות העבר על סכו� מסוי

  . קרונותשנקוב בהסכ� הע

קבענו ג� את המודל . אנחנו ג� הגענו להסכ� של פריסה של כל חובות העבר  

מתווה של , המודל מדבר ש� על איזה מתווה של סל הוצאות. וההתאמה שלו

הוא . ע� כל התנודות שיכולות להיות בי� שני הפרמטרי� האלה, סל הכנסות

מפעל המי� לקח בחשבו� במתווה שלו את תוכנית הפיתוח העתידית של 

�. ולקח ג� בחשבו� את תוכנית ההתייעלות של מפעל המי�, ומשק המי
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הסלי� שנקבעו ג� מגלמי� את כל נושא ההתייעלות והחסכו� בתו  , כלומר

�  . מפעל המי� ה� במבנה השכר וה� באיוש התפקידי� ש

  �שבתו� , 2010עד , ההסכ� נקבע לתקופת זמ� מוגדרת, כמו שאת� רואי

כ  ג� כל נושא . דדי� ינהלו משא ומת� לחדש את ההסכ�תקופה זאת הצ

�תוכנית הפיתוח של מפעל המי� עברה . תוכנית הפיתוח של מפעל המי

 �. שמפעל המי� שכר את שירותיו' טל'בדיקה נוספת על ידי גו% מקצועי בש

הוא בנה עבור מפעל המי� את כל . זה גו% בעל ש� דבר בתחו� של התשתיות

בואו נאמר שזו תוכנית פיתוח הרבה יותר .  הפיתוחהמתווה של תוכנית

�היא ג� מפנה לא . מתונה מתוכנית הפיתוח המקורית שהייתה למפעל המי

�  . מעט הכנסה פנויה בתקציב מפעל המי

הסכ� העקרונות ג� אומר שנותרו כל מיני סוגיות שעדיי� נתונות למשא ומת�   

�ידי הנהלת מפעל המי� כבר מאז אישור הסכ� העקרונות על . בי� הצדדי

�התקדמנו . בועדת הכספי� של העירייה לא הייתה ישיבת עבודה בי� הצוותי

, כמו שאת� רואי�. יש נקודות מחלוקת בענייני� אחרי�. בנקודות מסוימות

 מפרט את נספח ההתחשבנות ואת הסוגיות 6סעי% . יש נספח התחשבנות

. מנגנו� של הצמדה נקבע, ביניה� מנגנו� של ריבית. שעדיי� צרי  להסדיר

הנושא של התאמת . בישיבת הועדה האחרונה אפילו נקבע מנגנו� של ריבית

זכויות . ויש מודל שפחות או יותר מוסכ� על ידי הצדדי�. דמי הרשאה

אל תשכחו שיש מיזמי� משותפי� לעירייה ולמפעל המי� . הקיזוז ההדדיות

אנחנו מקבלי� . וקדהשימוש המשות% במ, כמו מערכת המידע הגיאוגרפית

מגו% שלישי שירותי� משותפי� ה� במוקד העירוני וה� בתמיכה , מצד שלישי

  .בנושא מחשוב

                       יש איזה ויכוחי� על הנושא הא� נסיבות מיוחדות שלא נתונות לשליטת מפעל 

כמו למשל תשלו� פסק , המי� שעלולות לגרו� לו לירידה חדה בהכנסות

בי� מפעל המי� , אנחנו לא יודעי� מה יהיה טיבו, עתיד להיותבוררות ש

הע� תוצאות כאלה יהינו את דמי ההרשאה השוטפי� או .  'אולמי השרו�'ל

�אנחנו . רק יידחו אות� ויגרמו לפריסה בהתא� ליכולות של מפעל המי
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על ההפרשה . יש מחלוקת בנושא הזה. עדיי� מנהלי� משא ומת� בעניי� הזה

השאלה הייתה הא� זה כמתחייב מתקנו� . ה כבר אי� מחלוקתלקר� שמור

 אחוז 25 �סיכמנו על ה. או שהוא גבוה יותר,  אחוז הרווח הנקי25האגודה 

  .  כקבוע בתקנו�

.  עיריית כפר סבא משלמת עבור צריכת המי�2002את� יודעי� שכבר משנת   

על המי� מפ. אנחנו בודקי� את הנושא של התעריפי� והסיווג בעניי� הזה

 ג� 2005יש לכ� כבר בצו הארנונה לשנת . בוודאי ג� ישל� עבור הארנונה

  .  לעניי� התערי%, התייחסות לנושא הזה

  .יש עוד שתי סוגיות שלקחנו פסק זמ� של חצי שנה להסדיר אות�  

את הנושא הכי מדובר של נושא בחינת מער  הגבייה של שני הגופי� .  א  

  .האלה

לפעמי� אי� בה� שו� . וד עבודות הפיתוח של שני הגופי�הנושא של איח.   ב  

ג� א� שני הגופי� האלה מגיעי� לרמת תיאו� כזאת או אחרת על ידי , הגיו�

היו מקרי� שהעירייה יצאה לעבודות פיתוח במתח� . טופס ירוק וכיוצא בזה

מסוי� ואחרי חצי שנה או שלושה חודשי� הכבישי� נפתחו מחדש 

זה לא קורה בכל השני� . שדרוג וכיוצא בזה, חת צנרתוהמדרכות לצור  הנ

  .אבל אנחנו מסדירי� את זה. האחרונות

   �יש התייחסות מה יקרה למינו% והשבחה של נכסי� שבבעלות מפעל המי

�שאנחנו ' גיבור'כמו מפעל ', גלי השרו�'כמו , שלא קשורי� בכלל למשק המי

כל אלה . וכיוצא בזה' ח�'כמו קולנוע , � שנמצא ש�"מדברי� מתח� הנדל

 לחתו� על הסכ� 2005 לינואר 31אנחנו לקחנו אורכה של עד . סוגיות

יש . כאשר בואו נאמר שרוב המתווה של העקרונות כמעט מוסכ�. המפורט

  .כמה סוגיות שבמחלוקת

   �ג� על הפ� המשפטי וג� על הפ� המקצועי הטיוטות הועברו לעיונ

�קרי , אל הדרגי� המקצועיי�, כוו�אני מת, מטע� העירייה, ולהערותיה

ובפ� .  מנהלת מחלקת תשתיות וכיוצא בזה, מהנדס העיר, גזבר הרשות

 �המשפטי ג� מסמ  העקרונות וג� הטיוטה של ההסכ� העיקרי עוברי



  20/12/04    מועצה שלא מ� המניי�

  הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה, לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה,  אשר הופק באמצעות האתרפרוטוקול נוסח הןבמקרה של אי התאמה בי

  

6

כ  קרה ג� ע� הנושא של הגבייה . והיועצת המשפטית מעירה את הערותיה

� נוספי� ש� שנקובי� של אגרות הביוב וכ  קורה ע� כל מיני  ענייני

�  .בהסכ

בשבוע . מסמ  העקרונות אושר על ידי הנהלת מפעל המי�, ההסכ� אושר  

והיו� זה מובא לאישור , שעבר זה אושר על ידי ועדת הכספי� של העירייה

נביא לאישור נפרד על ידי , כמוב�, אנחנו את ההסכ� המפורט. מועצת העיר

  .ודהת. אות� גופי� שאישרו את מסמ  העקרונות

  .בבקשה שמעו�: חמו�יהודה ב�

מאיפה ה� ,  מיליו� שקל15, החובות האלה. שאלת הבהרה במיוחד, שאלה  :שמעו� פר"

�ההנהלה ? בקדנציה שעברה א% אחד לא ידע שהיו חובות כאלה? צצו פתאו

  ?מאיפה זה נבע ומאיפה זה צ"? הקודמת לא ידעה שיש חובות כאלה לעירייה

שא של להסדיר את מערכת היחסי� בי� העירייה למפעל המי� הנו, תראה  :קובי אוחיו�

היו . הוא נדוש כמעט בקדנציה הקודמת חדשות לבקרי�. הוא לא נושא חדש

כמעט כל הדיוני� של . היו סכומי� שנזרקו לחלל האוויר, טיוטות שהוחלפו

 מיליו� 15הנושא של , אתה יודע. ראש העיר עסק בכ . מפעל המי� עסקו בכ 

, ג� היה פחות או יותר הסכו� שג� יצחק ולד רצה להביא לאישורשקל זה 

רק שהיו� זה מעוג� יותר על ידי חוות . נדמה לי אפילו סכו� דמי הרשאה

. סבא�יועצי� כלכליי� ה� של מפעל המי� וה� של עיריית כפר, דעת כלכליות

לעול� לא תוכל להגיע לאיזה סכו� . ברור שאי� מידע מדויק על חובות העבר

סמכו את ידיה� היועצי� הכלכליי� של שני , זה הסכו� אליו הגיעו. מדויק

�  .הגופי

  . ת� דוגמא של שני מקורות כאלה שנבע מה� חובות  :שמעו� פר"

עשיתי את זה במפעל המי� . אני לא מתכוו� לקחת חלק בדיו�. רק הערה, רגע  :יואל יצחק

 כפר סבא ואת וזה לא יהיה טוב שאני אקח חלק כי פה אנחנו בעיריית

ואני , פר", רק שלא נתבלבל, אבל השאלה של . האישור מקבלת מועצת העיר

�אתה שאלת עכשיו שאלה שהיא לא מתאימה למועצת . אומר את זה לכול

. אתה שאלת שאלה שהיית צרי  לשאול א� היית בהנהלת מפעל המי�. העיר
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זה . ובהעירייה אומרת שיש הרבה ח. שאלת ממה נובע החוב את העירייה

  שהגענו למספר הזה

החוב לעיריית כפר סבא צמח . הוא שאל שאלה טובה, הוא שאל שאלה אחרת  :אייל יוניא�

  ? לא ידעו עליו לפני חמש שני�? עכשיו

  . זה הכל. זה היה בקדנציה הקודמת  :שמעו� פר"

ואני אכ� מקווה , בהנחה שאנחנו נגיע להסכ� המפורט לקראת סו% ינואר  :אמיר גבע

אני מאד מאד רוצה , לאחר שאני בחנתי את ההסכ� הזה לאורכו. יהיהשכ  

�אני חושב שההסכ� . לבר  ג� את מועצת העיר וג� את הנהלת מפעל המי

אז , אני נושא על ראשי את שני הכובעי�. הזה הוא הסכ� מאד מאד חשוב

אני חושב שזה שלא היה הסכ� . אני מרגיש מאד מאד נוח ע� ההסכ� הזה

 מפעל המי� לבי� העירייה זה פגע רע שליוה את העיר הזאת במש  מסודר בי�

�מכוו� שמערכת ההתנהלות הכספית בי� שני הצדדי� היא בושה . עשרות שני

אני חושב שפה הושג הסכ� בהחלט . וחרפה לאופ� שבו התנהלה העיר עד כה

שהעירייה מקבלת או תקבל תמורה , בשני הכובעי�, שוב, השתכנעתי. טוב

. הרשאה בשימוש בבארות שבחזקתה, תמורת הבארות שבחזקתהנאותה 

זה היה הדבר החשוב ביותר שהיה . ומצד שני משק המי� של העיר לא יפגע

שפיתוח משק המי� של העיר לא . חשוב לנו להיות בטוחי� בו במאה אחוז

ר "בהקשר הזה אני באמת רוצה לעשות דבר חריג ולבר  במיוחד את יו. יפגע

הוא באמת זה שנשא . ציק יואל שנשא פה בתפקיד מאד קשהמפעל המי� אי

�יש פה בפירוש מקו� שאנשי� יכולי� לחשוב שיש . על ראשו את שני הכובעי

�אני . צרי  להגיע להסדר הסביר ביותר בתנאי� הנוכחיי�. פה ניגוד ענייני

חושב שהוא נהג בדרכי נוע� ועשה את העבודה בצורה מסודרת ואני מבר  על 

 �  .הזהההסכ

  .אבינוע� בבקשה :חמו�יהודה ב�

כי , כוו� שבאמת לא רציתי את השאלה הזאת לעלות בהנהלת מפעל המי�: אבינוע� גרנות

בשני� האחרונות מדי . ההסכ� הזה הוא לחמש שני�. זה שיי  למועצת העיר

, הא� הוא. פע� עלה הנושא של מה יהיה הסטטוס של מפעל המי� בכלל
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  .  לא יופרט, יופרט, תאוחדלא , תאוחד ע� העירייה

  .אבינוע�, הוא לשבע שני�: חמו�יהודה ב�

חלופות , א� הדיו� הזה יימש  ויעלו אלטרנטיבות. השאלה שאני שואל: אבינוע� גרנות

זה הרבה יותר בריא . קוד� כל זה טוב שיש הסדר שמסדיר היו�. למצב

לעלות את אבל א� יעלה הנושא או נרצה . מכל הבחינות, מבחינה ציבורית

 � הא� זה –הנושא של לא הסדרת יחסי� אלא סטטוס אחר למפעל המי

�מה ? יהיה אפשרי בתקופת ההסכ� או שנצטר  לחכות עד תו� שבע השני

  ?קורה ע� העניי� הזה

  .גיא.  תודה: חמו�יהודה ב�

באמת בכפו% לאותה מציאות . אני מבקש לעשות הערת הבהרה קצרה  :גל�גיא ב�

ובמקרה , וחברי הנהלת מפעל המי�, ברי מועצת עיר מחדח, שנכפתה עלינו

אני חושב שכשלוקחי� בחשבו� את .   מאיד , שלי חבר ועדת ביקורת

אני חושב , שכאמור נכפתה עלינו, המציאות המעט בלתי נסבלת הזאת

, את הגמר הסופי אנחנו עדיי� לא מאשרי� כא�, ששוב, שהתוצאה הסופית

אני . את אותו הסכ� סופי שאמור להחת�, קרי, וזה מה שברצוני להבהיר

חושב שתוצאת הביניי� לפחות היא תוצאה שאפשר להגדיר אותה כתוצאה 

ר הנהלת המי� ראה "ואני לא מפקפק לרגע בזה שאיציק יואל כיו. חיובית

לנגד עיניו בעיקר את האינטרסי� של מפעל המי� ועשה את תפקידו נאמנה 

אש עיר כמי שייצג את האינטרסי� של וקובי אוחיו� כסג� ר. בהקשר הזה

לרגע אני לא מפקפק לא במניעי� של זה ולא במניעי� של . סבא�עיריית כפר

כי בכובעי כחבר ועדת ביקורת . אני הייתי מצוי בסיטואציה קצת מורכבת. זה

הייתי צרי  לתקו% עניינית ככל האפשר כל דבר שהיה נראה לי לא מהותי או 

והיו� אני . בחינת דר  ההתנהלות של מפעל המי�לא הגיוני או לא סביר מ

�נדרש כחבר מועצת עיר לאשר את זה מבחינת האינטרסי� של עיריית כפר

  .  סבא

   �לכ� מה שחשוב לי להבהיר זה שמה שאנחנו מאשרי� כא� הערב זה הסכ

עקרונות מאד ראשוני של חלק לא קט� של הבעיות שעדיי� לא נות� מענה 
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ולכ� אני .  תוק% לא לשו� דבר מעבר למה שכתוב בוולכ� הוא נות�. סופי

ואחרי שקראת� בעיו� רב את . מציע לכולכ� לחזור ולקרוא את מה כתוב בו

ולכ� כשנידרש פע� נוספת לתת . מה שכתוב בו תזכרו מה עדיי� לא מבוטא בו

את אישורנו להסכ� הסופי תזכרו פשוט את המקו� מאד חשוב הזה לנגד 

�  .ה חשוב לי להעירזה מה שהי. עיניכ

  .בני בבקשה. תודה גיא :חמו�יהודה ב�

. אי� חוב רשו�. מתייחסת לשמעו�, ואחת, אני רוצה לומר כמה הערות בלבד  :בני כברה

בכל אופ� . לא היה מעול�. אי� חוב רשו�. זה לא שיש ספרי� ויש חובות

בעצ� העובדה שרצו להסדיר את מערכת היחסי� בי� מפעל ? מאיפה צ" חוב

מי� לבי� העירייה התחילו בזה שהעירייה צריכה לממש את חלקה במפעל ה

�.  תשלמו ג� את�: בא מפעל המי� ואמר. לשל� עבור המי�, דהיינו. המי

אחת הנקודות שעמדה לנגד , העירייה כשהיא ניסתה להסדיר את המערכת

. עיניה זה הזכות שעומדת למפעל המי� לטפל במשק המי� אבל בהרשאה

באו . היא לא יכולה לקבל את זה בלי לשל� תמורה כס%, זאת אומרת

, אגב,  דמי הרשאה זה אילו היו גובי�. צריכה לשל� דמי הרשאה: ואמרו

�דמי הרשאה על פי . אנחנו יודעי� בדיוק כמה היא נותנת דמי הרשאה היו

אילו היו הולכי� רק עשר שני� .  מיליו� שקל בשנה6.5ההסכ� זה בסביבות 

.  קבל סכומי� גבוהי� מאד שמפעל המי� לא יכול היה לשל�לאחור אתה מ

. בואו ניקח סכו� חד פעמי שמפעל המי� יכול לחיות אתו: לכ� באו ואמרו

ולכ� קמו הגופי� הכלכליי� או הגורמי� הכלכליי� שה� אלה שבסופו של 

דבר שעשו את הבחינה הכלכלית ואמרו איזה סכו� חד פעמי יכול מפעל 

הגיעו להסכמה שהיא בעצ� באות� הגבולות . התמוטטהמי� לשל� ולא ל

�ולא הגענו לכלל הסכ� סופי שזה , שכבר בקדנציה הקודמת דיברו עליה

 14בקדנציה הקודמת דיברו על ,  מיליו�15 � מיליו� ל14משהו בסביבות בי� 

  . מיליו�

  .20, 22על   :דובר

עצת העיר לאישור זה הנושא שהגיע למו, אני אומר שוב. בהתחלה, לא, לא  :בני כברה
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כמי שליוה את התהלי  הזה , אני.   זה לגבי העניי� הזה.   מיליו� שקל14היה 

הוא משאיר את מפעל המי� על . ההסכ� הוא טוב מאד, בקדנציה הקודמת

�ובלי , הוא עדיי� יכול להמשי  ולתפקד באופ� יוצא מהכלל. הרגלי

 כמו שצרי  לקבל מצד שני הרשות מקבלת את חלקה. מצד אחד, להתמוטט

  .עבור דמי הרשאה

ר מפעל המי� אנחנו יכולי� ללכת "ל מבר  את יו"ר סיעת המפד"א� יו: עמוס גבריאלי

  .הביתה

אני אמרתי שבקדנציה . אני לא לקחתי לעצמי שו� זכויות בעניי� הזה  :בני כברה

�לא בגלל מפעל המי� אלא , היה קושי מסוי�. הקודמת כמעט ההסכ� נחת

�הסיטואציה הפע� הייתה סיטואציה הרבה יותר . בגלל תהליכי� אחרי

 אבל אי� לי ספק שהרוח שנשבה בי� מפעל המי�. נוחה מאשר בפע� הקודמת

ואני רוצה . ואני מבר  על כ . לבי� העירייה הייתה אווירה כזאת שאפשרה

שאולי היו גורמי� למפעל , אי  אומרי�, לומר ל  שלא הלכו לסכומי� כאלה

אי� לי ספק , הסכומי� האלה. המי� למצב כזה שהוא לא יכול היה לעמוד

�ל ה� סכומי� שג� מפעל המי� יכו, מתו  ההכרות העמוקה של מפעל המי

לחיות את� וג� העירייה יכולה לבוא בהרגשה שהיא באמת קיבלה את דמי 

  .ההרשאה כפי שצריכי� להיות

בוודאי .                         אז אני מבר  ג� את קובי כמי שנטל חלק בעניי� הזה בש� העירייה

למרות שכולנו נמצאי� בשני , אני אומר לכ�. את איציק יואל שלא כא�

�פורמלית לעמוד בראש הארגו� ולקבל , לעמוד בראש ארגו�אבל , כובעי

 –החלטות להעביר כספי� בסכומי� כל כ  גבוהי� ממפעל אחד למקו� שני 

  .  יבור –וא� זה נעשה . זה לא דבר קל

  .סיימו�. תודה :חמו�יהודה ב�

 ג� לפי מה. כרגע שמענו כמה שזה היה חשוב בכלל להגיע להסכ�, קוד� כל: סיימו� גולדמ�

ואני רוצה להגיד את זה , בעבר מפעל המי�. איזה חוב היה, שאתה שאלת

מפעל המי� נת� כס% לכל מיני פעילויות . של העירייה' היה מעי� קופה ב, ישר

אני קוד� . ספורט וככה, בתי כנסת.  שלא שייכי� לו ולא מתפקידו לתת כס%
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�כמה , ל�כמה כל אחד מש, זה חשוב שהכל יהיה כתוב. כל מבר  על ההסכ

  .כמה כל אחד צרי  לתת, כל אחד חייב

אני מבקש ממ  שתבהיר נקודה אחת שהזכרת ואמרת שתוכנית הפיתוח ,                       קובי

אני רוצה . השתנתה.  של מפעל המי� הצטמצמה או נהייתה יותר קטנה

לצטט מה שאמר קובי וממש בשתי מילי� רק להגדיר שזה לא ישמע כאילו 

אני מצטט את .  רק לצור  הבהרה, איזה שהיא פגיעה במפעל המי�יש פה 

אני … הכניס כס% ל, מה שהזרי� למעשה. תוכנית הפיתוח יותר נמוכה: קובי

מבקש שתבהיר את הנושא הזה כדי שלא תהיינה שאלות לגבי תוכניות 

  .הפיתוח של מפעל המי� וא� זה לא פוגע

  .בבקשה רינה. תודה, סיימו� :חמו�יהודה ב�

אני חושבת . קוד� כל צרי  באמת לבר  שהחיינו וקיימנו והגענו לזמ� הזה  :רינה פז

ע� הכובע השני שלי . כפי שנאמר זה הסכ� עקרונות. שזה הסכ� עקרונות

בהנהלת מפעל המי� נשאלו מספר שאלות ונשארו מספר דברי� שלא 

�ג� זה בוודאי יעלה , ולכ� בינואר לפני שההסכ� ייחת� סופית. סגורי

 15תוספת של . לעירייה זה בוודאי הסכ� טוב.  במפעל המי� וג� במועצה

יחד ע� .  מיליו� זה לכל הדעות הסכ� טוב מאד5מיליו� בפריסה של כל שנה 

�העביר , למרות שלא היה הסכ� כתוב, זאת אני מוכרחה לציי� שמפעל המי

, לא ככהככה , לא חשוב.  מיליו� שקל7סבא כל שנה בסביבות �לעיריית כפר

  . מיליו� שקל ממפעל המי� למרות שלא היה הסכ�7נכנסו לעירייה כל שנה 

בישיבת התקציב שאושרה .  אני רוצה לעלות נושא של איחוד מערכות הגבייה  

ואני אז שאלתי ג� את . זה הרי היה במסגרת תוכנית ההבראה, 2004לשנת 

ות דעת משפטית ואני יודעת שיש ג� ח. יוניא� לגבי איחוד מערכות הגבייה

שאנחנו בזמנו ביקשנו לקבל ואכ� חות הדעת המשפטית אמרה שאפשר ללכת 

  . ולבצע את זה

וכל הזמ� , מאחר והנושא הזה כבר נמש  הרבה מאד שני�, מה שאני חושבת  

אני חושבת שצרי  להתחיל לבדוק . מעלי� את נושא איחוד מערכות הגבייה

  .את זה באופ� יסודי
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  .את זה בהסכ�יש  :חמו�יהודה ב�

אבל לא כתוב מה זה יעשה ולא . כתוב בשורה התחתונה הסכ� איחוד, לא  :רינה פז

.  כי א� אי� תארי  אז זה יכול להמש  ג� עוד כמה שני�. כתוב תארי  יעד

במפעל המי� אמרתי מה שהיה לי להגיד . עכשיו אני מדברת בעירייה, בסדר

�אני חושבת שצרי  . בעירייהאני מדברת עכשיו כחברת מועצה . במפעל המי

ואולי עוד נרוויח כספי� , לקבוע את התארי  ולהתחיל לעשות את זה

  .מהאיחוד של מערכות הגבייה

  .עמוס. תודה רבה :חמו�יהודה ב�

, מחר ינצחו בתיק שלה�' אולמי השרו�'נגיד ש, תראו.  בני הקדי� אותי :עמוס גבריאלי

יקטינו את גובה ' מי השרו�אול'את� חושבי� ש. משהו שלא נראה אפשרי

.  ובצדק, התשובה היא לא? החוב לפי המסוגלות של מפעל המי� לשל� אותו

�בחוב של … המשמעות היא ש. חוב לא קובעי� לפי מסוגלות שאפשר לשל

�, אבל מה שבני אמר מקוד� בצורה, אמרתי את זה במשפט קט�. מפעל המי

.  את זה ג� במונחי� כאלהולא כדאי שנגדיר. מאד חכמה ונכונה, אני חושב

ואנחנו צריכי� להבי� את זה מהטע� הפשוט . יש פה התחשבנות בי� כוחות

כפי . שמחר לא נעלה פה שאלות מדוע המספר הוא כזה או המספר הוא אחר

, 7יכול להיות ג� , 19בהסכ� הכללי הוא יכול להיות ג� , 15שהמספר הוא 

 �שמבטיח את , אחד. שני פרמטרי�הוא יעשה כדי לשמור על . 9יכול להיות ג

, שניי�.  סבא מקבלת תגמול על מה שהיא נותנת�העובדה שעיריית כפר

�אי� פה מונחי� . שמפעל המי� שומר על הכושר שלו לשמור על משק המי

וזה מה . יש פה התחשבנות, אי� פה מונחי� אריתמטיי�, של חוב אבסולוטי

  .שיש לי להגיד

  .ש עולה טרמפ על מה שכא� ציי� עמוסקוד� כל אני ממ  :איציק יואל

  .ג� בני ציי�: עמוס גבריאלי

  בהסכ� העקרונות , אכ�. ג� בני ואחרי�  :איציק יואל

  )מדברי� ביחד(

התכוונתי ג� למה , לא התכוונתי להגיד רק בני, בני כברה סג� ראש העיר  :איציק יואל
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  . שעמוס אמר

  .אבל עמוס אמר את מה שאני אמרתי  :בני כברה

עמוס בעצ� הבהיר את זה יותר . הוא לא התכוו�, הוא רק החמיא ל , לא  :יק יואלאיצ

 �ברור שיש פה מודל מסוי� בי� הגדרות שמה� בוני� את הכספי� שמגיעי

סבא מעניקה למפעל המי� את �לעירייה בגי� דמי ההרשאה שעיריית כפר

�ובסיכומו של יו� אנחנו , את מכירת�, הזכות לקיי� את שאיבת המי

  .מקווי� שג� נמשי  להרוויח כס%

  �הרמה שבה נעשו הדיוני� היא ברמה . הצוותי� שעבדו ה� צוותי� מקצועיי

לא היה עירוב זהויות . של שתי פירמות שכל צד דואג לאינטרס של הצד השני

. אלא ההפ  היו התנגדויות קשות מאד שבחלק� נאלצנו להתפזר ולחזור

מחו" לרשויות מקומיות או לגורמי� הדברי� נעשו כמו בכל פירמה עסקית 

  .שה� נתוני� ברשויות מקומיות

  �  .בסיכומו של דבר ההסכ� הזה מבטא שני צרכי� עיקריי� של שני הגורמי

  .סבא בעד הזיכיו��כמה שיותר עבור עיריית כפר. סבא�עיריית כפר.   1  

, מבחינת מפעל המי� זה השארת המצב כפי שהוא מבחינה משפטית.   2  

  .סבא�ת האגודה השיתופית שהיא מחו" לעיריית כפרמבחינ

הסדרת הענייני� המסחריי� בי� הצדדי� הוא בעצ� המטרה ואליה .    3  

  .אנחנו הגענו

זה לא , סבא�ובמקרה הזה ג� עיריית כפר, עוד נושא שעמד אל מול עינינו  

�זה לא לפגוע ביכולות של מפעל המי� להיות משק מי� , לפגוע במשק המי

סבא �י� במדינת ישראל בצורה כזאת שמה שמעבירי� לעיריית כפרמהטוב

�, לא יפגע חס וחלילה בתשתיות של מפעל המי� או בלקוח של מפעל המי

  .אלה הדברי� שעמדו מול עינינו. סבא�במקרה הזה תושב כפר

היא חברה שנותנת שירותי הנדסת מי� בסדר ' טל'חברת . בנושא התשתיות  

שהייתה פרוסה , תוכנית האב שהייתה במפעל המי�לקחנו את . גודל עולמי

מדדנו ועשינו בדיקה נוספת וחות דעת נוספת ,  ע� תוכנית השקעות2020עד 

שעל , על תוכנית ההשקעות שהייתה במפעל המי� במש  השני� האחרונות
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ולמדנו שאפשר לקחת חלק מההשקעות ולהסיט אות� על הסרגל . פיה עבדו

בעצ� רוב ההשקעות היו בי� .  2010 עד 2000 � ולא לתחו� אות� מ2020עד 

אנחנו עשינו בדיקה מקצועית שאומרת שאפשר את .  2010 � ל2000

 �אנחנו פינינו כ, מהמקו� הזה אנחנו קיבלנו.  2020ההשקעות האלה לפזר עד 

  . מיליו� שקל לשנה רק מהנקודה הזאת4

, או בעצ� מתפעל את עצמו,  המי� ניזו�                      בסיכומו של דבר צרי  לזכור שמפעל

  . שיש לו שלושה רכיבי� מרכזיי� שעל פיה� הוא יחיה טוב או יחיה רע

  .זה ס  הכל המי� שהוא מוכר.  1  

  .עלויות שכר ועלויות כלליות, זה ס  הכל העלויות שהוא עולה.  2  

  .זה התשתיות.  3  

 הפקת המי� שנגבי� ומשפיע נוס% שקיי� והוא לא בשליטתנו זה היטלי.  4  

  . מדי שנה על ידי ממשלת ישראל

  �ובדקנו . בדקנו את עצמנו לעומק, יחד את�, אלה ארבעת הרכיבי� שמה

יחד , מצד אחד, שעד סו% תקופת ההסכ� אנחנו מגיעי� לעצמאות כלכלית

צרי  לזכור פה דבר . 2020 � ל2010 �ע� עוד% תפעולי שיספיק להשקעות מ

ההשקעות במקרה הזה , סבא�נית שכונה חדשה בכפרשברגע שלמשל נב, אחד

�ה� מההיטלי� שגובי� מאות� דיירי� . לא באות מהכס% של מפעל המי

אנחנו עושי� , מיצינו את עצמנו, כ  שבדקנו את עצמנו. חדשי� שנכנסו

בתו  האגודה שעלויות השכר והעלויות , תוכנית התייעלות בתו  החברה

צריכי� לטפל . טיפלנו בתוכנית ההשקעות, וכמו שאמרנ. הכלליות יעלו פחות

�ואני חושב . ג� אל מול הממשלה בהיטלי ההפקה שה� משתוללי� לשמי

שבסיכומו של דבר יש פה הסכ� שטוב לשני הצדדי� והוא חייב תמיד להיות 

�  .טוב לשני הצדדי

כל הסכ� בעול� אפשר להפר אותו . סיימו�, הערה אחרונה למה ששאלת  

אבל יש תקופות בתו  ההסכ� מה המחיר . אי� הסכ� שלא. ולהפסיק אותו

  .   הכל יכול להיות–כ  שלשאלה הזאת . לכזה דבר

הגיע . רוצה לבר  על ההסכ� הזה, כמוב�, קוד� כל. אני רק במשפט קצר  :ח��משה אב�
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. למרות שהוא יושב לידי, אני לא אזכיר, שמעו� פר"….  הזמ� שהוא יהיה

ההסכ� . ואני רוצה להגדיר את זה במשפט אחד. רל כ� הוא יזכי"אבל את חז

  ".זה נהנה וזה אינו פוסל"הזה 

אני רוצה רק בהזדמנות הזאת להעיר שאני . אני חושב שמיצינו את הנושא  :אמיר גבע

שמתי לב שהיו� יש לנו שני נושאי� מאד חשובי� על סדר היו� בישיבה שלא 

עשרה מתו  תשע עשרה שמונה . וזה שיא שהשגנו העונה הזאת. מ� המניי�

�אני רוצה רק .  יש'חסר היו� רק בוקי צ. חברי מועצת עיר נמצאי� פה היו

  . לבר 

  )מדברי� ביחד(

  .החברי� משתתפי� ואני רוצה לבר  על זה  :אמיר גבע

לשאלה של אבינוע� הא� ייבח� המבנה המשפטי והארגוני בניהול משק   :קובי אוחיו�

את� יודעי� שחוק תאגידי מי� וביוב , מראני רוצה לו.  המי� בסטטוס אחר

אבל על פי החוק יש אורכה לרשויות כדי לפעול על , הוא בתוק%, עוד לא נכנס

זה עלול להגיע אפילו . ויש ג� מהל  בכנסת לדחות או אפילו לבטל. פיו

חוק תאגידי מי� , מי שלא יודע.  זה מה שמסתמ�, לשמונה שני� של אורכה

יש דרישה ג� את משק הניקוז .  מי� וביוב סגורוביוב מחייב ניהול משק

  .  לנהל בצורה סגורה, לצר% לעניי�

א% אחד עדיי� לא הגיע למסקנה ברורה מה החלופה הכי טובה בניהול משק   

יש כאלה שאומרי� שהמבנה הנוכחי של משק המי� הוא המבנה . המי� בעיר

מי� עונה על משק המי� באמצעות מפעל ה, ניהול מפעל המי�, אגב. הנכו�

נכו� שאי� פה את כל איחוד התשתיות . צרכי החוק של ניהול משק מי� נפרד

  .היינו ביוב וניקוז ומי�, הרטובות שבעיר

שש שני� לבחו� את כל התהלי  �ההסכ� הזה לוקח אורכה מהיו� של חמש  

אנחנו מקבלי� . למעשה הוא שומר על סטטוס מסוי� בתקופה הזאת. הזה

עבור הזיכיו� , כפי שאנחנו חושבי�, ת תמורה הולמתבמהל  התקופה הזא

ג� מפעל , אגב. וההרשאה של קידוחי הבארות ואספקת המי� לתושבי העיר

לא אמרתי שזו , ת דעת מסודרתויש לו חו. ת דעת מטעמווהמי� מצויד בחו
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ת דעת מאד מפורטת ואבל יש לו חו. ות דעת שאי� בלתה ולא חולקי� עליהוח

ות דעת שג� אומרת וויש ח. את נכסיו ולפרק את האגודהשלא נית� להקנות 

�  .  שזה המבנה הכי יעיל וטוב לניהול משק המי

  .לא חמש, תוקפו של ההסכ� הוא שבע שני�, אגב  :יצחק יואל

  . 2004 �מ  :קובי אוחיו�

אלא . אלא א� כ� החוק יובא אחרת: בהסכ� כתוב. רק מילה אחת לאבינוע�  :אייל יוניא�

 החוק ויהיה מצב סטטוטורי שלא יהיה לנו ברירה אלא להפר א� כ� ישתנה

  .זה מה שהכנסנו להסכ� העקרונות, א� אני זוכר, את זה

זה בעצ� . סבא�זה לא תלוי רק בעיריית כפר. לגבי איחוד מערכות הגבייה  

�, זה מצרי  ש� מחשוב של כל קריאת המוני�. תלוי יותר במפעל המי

ליי� בצורה �ושליש הוא נעשה באו�, ידניהוא , לדעתי, שהיו� שני שליש

צרי  למחשב . שניי� על ידי מוני� ואחד על ידי חברה חיצונית.  ממוחשבת

את כל קריאת המוני� על מנת שתוכלי ללחו" על כפתור ולקבל את הכל כמו 

זה מצרי  ביטול , זה מצרי  השקעה. כי היו� עושי� כל שבועיי�. ארנונה

זה שאני אקבע לוח זמני� זה לא ,  לוח זמני�ולכ� זה שאני את�. משרות

  .  וזה תלוי בה יותר מאשר בי, רלוונטי כי יש כלה

אז ג� במפעל . אבל הכלה ג� דנה בנושא הזה במפעל המי� כבר כמה פעמי�  :רינה פז

  .המי� אני אעלה את הנושא הזה מהצד השני

לאחר מכ� , RFPי  של אנחנו נמצאי� בתהל. אבל צרי  להבי�, הנושא מטופל  :יצחק יואל

  …   מיליו� שקל כדי ל12 �צרי  להשיג את ה

  )כול� מדברי� ביחד(

האווירה , קוד� כל. אני רוצה לומר שלושה משפטי�. יהיה דיו� בנושא הזה :חמו�יהודה ב�

כאילו אנחנו עושי� עוד , היא שקטה והאווירה היא שכאילו נעשה משהו

ה לומר לכ� שאחת ההחלטות אני רוצ. איזה דבר שלא שווה התייחסות

הטובות ביותר שהמועצה הזאת מקבלת מאז כינונה זה ההחלטה הזו של 

אני רוצה לציי� . סבא�יסוד מערכת היחסי� בי� מפעל המי� לבי� עיריית כפר

סבא �שטובת מפעל המי� ועיריית כפר, לשבח את כל מי שעסק בנושא הזה
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�את , ר על ידי מפעל המי�ג� את הצוות המקצועי שנבח. עמדו לנגד עיניה

האנשי� שהתוו את . סבא�הצוות המקצועי שנבחר על ידי עיריית כפר

ובהחלט אני אומר את זה . המדיניות מצד מפעל המי� זה היה איציק יואל

יש לבני הרבה מאד מניות במפעל המי� על העשייה , אני אומר. בהלצה

י דירקטוריו� וכ� וצרי  לזכור שהוא עשה הרבה מאד דברי� ג� בל. המרובה

אני בהחלט מציי� ג� את קובי ואייל מצד העירייה שה� ניווטו את . הלאה

�ראינו שמפעל , כמו שאמרתי קוד�, הספינה הזאת כשתמיד לנגד עיניה

�ג� . סבא מקבלת מה שמגיע לה�ומצד שני עיריית כפר, המי� כ� מסוגל לשל

�ג� מבי� חברי , הרבי� בתחילת הקדנצי. משלמת את מה שהיא צריכה לשל

המליצו לי להשאיר את המצב ללא מערכת יחסי� בי� מפעל המי� , המועצה

' שתהיה עוד קופה ב, כמו שאמר קוד� סיימו�, להמשי  ולהתנהל. לעירייה

אני חושב שהגענו לעיד� שבאמת צריכי� לשי� את כל . לראש העירייה

 מגיעי� למצב והיו� אנחנו בשעה טובה ומוצלחת. ההתחשבנויות על השולח�

�אנחנו נשל� עבור . שאנחנו ממסדי� את מערכת היחסי� ע� מפעל המי

ולכ� שוב תודה לכל העוסקי� . השימוש שלנו ונקבל את מה שמגיע לנו

  .במלאכה

זה הסכ� עקרונות . אני מעמיד להצבעה את נושא אישור הסכ� העקרונות  

ירי� את ? המי�מי בעד אישור הסכ� העקרונות ע� מפעל .  ולא הסכ� סופי

  . כל השאר בעד, שמעו� פר" נמנע.  נמנעי�. תודה? מי נגד.  תודה.  ידו

סבא למפעל �הסכ� העקרונות בי� עיריית כפרמחליטי� לאשר את    :154'  מסהחלטה

�  . המצור& לפרוטוקולהמי

  

  . אני נועל את הישיבה בנושא אישור הסכ� העקרונות.  תודה רבה  :חמו�יהודה ב�

  

  

  

  

  יהודה ב� חמו     יוניא�אייל



  20/12/04    מועצה שלא מ� המניי�

  הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה, לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה,  אשר הופק באמצעות האתרפרוטוקול נוסח הןבמקרה של אי התאמה בי
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  ראש העיר   ל העירייה "מנכ

  

      

  סבא� כפרעיריית 

  החלטות ישיבת מועצה מ� המני� ריכוז 

 �  )20.12.2004 (ה"טבת תשס' ח, שנימיו

  

סבא למפעל �   מחליטי� לאשר את הסכ� העקרונות בי� עיריית כפר:154' החלטה מס

  .המי� המצור& לפרוטוקול

  


