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  �  ש המועצהרא "  מר אלי לוי :משתתפי
      �   חבר המועצה"    מר לב בינמ
   חבר המועצה"    מר  אלו� בנדט      
   חברת המועצה"    איריס חיימי' גב      
      �  ר המועצהחב "  מר יוס% ניס
   ר המועצהחב "   יעקב שנחהמר    

  
  �  ר המועצהחב "  אופיר אליהוא      מר   : חסרי
   חבר המועצה"    מר חיי� גל      
   חברת המועצה"    סיגל כה�' גב      

  
    
  �  משפטי יוע& "   ד ששו� יצחק"עו   :נוכחי
   יוע&"  ח אופיר בוכניק"רו      
  מבקר המועצה"   מר שמואל לביא      
   מהנדסת המועצה"  'אדר, ה חרמשחנ' גב      
   עוזר ראש המועצה"    מר עובדיה צבי      
   גזברית המועצה"    ליליא� אדרי' גב      
   מנהלת מחלקת חינו("    בתיה הרפז' גב      
  ט המועצה" קב"    מר דני מלכה      
   מנהלת הלשכה"    אורי לובל' גב      
  מ מזכיר המועצה" מ"   עדנה זטלאוי' גב      

  
  

        .... ללהבי� ללהבי� ללהבי� ללהבי�בבבבמי� וביומי� וביומי� וביומי� וביואישור המועצה להקמת תאגיד אישור המועצה להקמת תאגיד אישור המועצה להקמת תאגיד אישור המועצה להקמת תאגיד : : : : ו�ו�ו�ו�על סדר היעל סדר היעל סדר היעל סדר הי                        
        

  העברנו לכ� חומר בנושא תאגידי מי� וביוב לקראת הדיו�,  ערב טוב"    אלי לוי
    �  .  היו
  חיוב  ב,מבלי לקבל עמדת מרכז השלטו� המקומי,   מדינת ישראל החליטה    
  טר% בתחילת הדר( הודיעו שנצ.  מי�יתאגיד הקמת  הרשויות המקומיות ל    
לאחר מכ� למיתר ולישובי , שבע"לאחר מכ� לבאר,לאופקי� שדרות ונתיבות      
      �  .המקומי החליט שלא לשת% פעולה הבדואי� מרכז השלטו
    �  ,זה נחמד לקבל כס% בגי� התשתית המאושרת בנכס,   אנו ערכנו סקר נכסי
  . אפקטיבי  אול� במבט לרחוק זה אינו    
� והביוב במשק סגור בתקציב וא% מר דולברג  אנו מנהלי� את משק המי      
 רשויות מעי� להבי� תיפגענה כתוצאה התבטא כי, היוצא המי� מנהל מינהל      
  .ד  מהתאגו    
   של הנהלת מרכז השלטו� המקומי ע� משרד 27/12 "  בפגישה האחרונה מ    
    �  סכי� לשקול הקמת חברות של רשויות איתנותשר הפני� כי יהודיע ,   הפני
   אול� הוא מתנה זאת באישור,  המנהלות את משק המי� כפי שלהבי� מנהלת    
  מכיוו� ,  שר האוצר מתנגד לניהול המי� בכל דר( למעט תאגיד.  שר האוצר    
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      �   העביר הנחייתו למינהל ,שעבר זמ� רב מאז שהחוק נכנס לתוקפו ועד היו
  .יפי החוק  המי� להטיל סנקציות על רשויות שלא עמדו בסע

     � הסמו( היא בעלת יהגיאוגרפלהבי� במרחב ,  הפני�ל משרד"מנכ  נפגשתי ע
  הגביה הגבוה ביותר והעליתי בפניו נושא הגביה המזערי בישובי�  שיעור      
      �הודיעני כי התאגיד הוא , 99% לעומתנו 90% �הלוויי ובישובי 30% מסוימי
  .י� בגי� כ(שיגבה וא� לא אז יועברו אליו תקציב      
  .ישובי הסביבה גבוהב  ג� נושא הפחת שאצלנו מינורי ו    
  .חוק קובע שראש המועצה חייב להצביע בעד הקמת התאגיד  ה    
  לקבל החלטה על תאגיד עצמאי,   בכוונתנו היו� ואמלי& על כ( במליאה    
  למכור,  אפילו בינלאומיאנו יכולי� לצאת למכרז, לנו  זהו תאגיד ש    
   אחת הבעיות הגדולות ביותר היא שכל הכספי� שהושקעו במערכות.ת  מניו    
  ,י המדינה"שהושקעו ע-  מליו� 4.3 "  שלנו הושקעו מכספי התושבי� למעט כ    
  וא�,   ברשויות אחרות אי� מתקני טיהור וסינו� אלא מערכת הולכה בלבד    
  בעיהמיתר ל,  מדינהות אותרומנבנה בכספי ,   מדובר ברשות ע� מתק� טיהור    
    �   אינ� מקבלי� תשלו� עבור טיפול השפכי�ה�.   כי שפכי חברו� מגיעי� אליה
  . ממנסרות האב�בוצה  וקיימת     
    �    בתאגיד ע� מיתר ויישובי הבדואי� אנו הולכי� לתאגיד שמרבית הדירקטורי
לפיה� הרשות בעלת ער( הנכסי� הגבוהי� תיוצג , דולברגי דברי "עפ,   ה� שלנו    
 תהא מרבית האחריות ג�,   על ידי מספר גדול יותר של דירקטורי� מתחומה    
  . לביצה שלא נדע לצאת ממנהניכנסשלנו ואנו       
    �לאשר , לערו( תכנית עסקית ותקנו�, להבי�עלינו להקי� תאגיד עצמאי ל,   לכ
      �  .את ההקמה ולהעביר למשרד הפני
 אי הקמת הקשר בי�מה , ת המשפט  איני בטוח שהסנקציות יעמדו במבח� בי    
  . לדוגמא,רי� ממשרד החינו("לבי� כספי תב תאגיד      
  . בוכניקאופירמר חשבו� הרואה לדיו� זה ג�   הצטר% אלינו     

  
  ,הפעלת משק המי� רק באמצעות חברה',  א6 סעי% 2004 " התיקו� לחוק ב"  ד ששו�"עו

 ת א� נוכח כי קיימות נסיבותמתיר לשר הפני� פטור לרשות מסוימ'  ג6  סעי%     
  .בפועל המדיניות היא לא לאפשר.   מיוחדות לכ(    
    את הקמת התאגיד מאשר שר הפני� ויש כא� שאלה פתוחה הא� יאשר תאגיד    
  .ציי�ארהרשות או מתו( שיקולי� כלל הזדהות ע� שיקולי   עצמאי מתו(     
  תיות המי� אינ� ברשויות אחרות תשהיא ש,   האבחנה בי� להבי� לאחרות    
�שלא כמו בלהבי, תבי� למטרות אחרותכספי� מנווהמטופלות       .  

  
 בי� . רשויות מקומיות120 ע� הנמצא בקשרי עבודה משרד רואי חשבו� מייצג  "  אופיר בוכניק

  .ר ועדת הכלכלה של הכנסת"מייע&  ליוג� השאר אני       
  תבו את הכספי� ולא ניחו את מערכת המי�  מרבית הרשויות המקומיות הזני    
   אלא ,�י החליטה המדינה להקי� תאגידי מי� אזורי,שכ(מכיוו� .   להשקעות    

  .שההחלטה היא גורפת  
  ,  יותריי�ככל ששרי הפני� ימנ, החלטות הממשלה קבלו כיווני� שוני� בחוק  
� פר רשויות די גדול נמצא במקו� שלכמס,  חובה יותר חזקה להפרטה זו תהיה   
  .קעות עצמאיות במערכות המי� והעברת� לתאגידהש  
   �  את� בבעיה כי רוצי� לאחד אתכ� ע� עוד כמה רשויות שהמאפייני� שלה
  �  ותלויה באלמנט כלכלי , כפי שאני רואה, המטרה שלכ�, פחות טובי� מכ
  .להקי� תאגיד עצמאי, ואלמנט פוליטי  
  סד תושב של רשות  למה תושב ששיל� צרי( לסב–סבסוד צולב : הבעיות  
  �  משק המי� עליכ� להוכיח כי ,  או שיל� נמו(אחרת שכל השני� לא שיל
  .ונות של חיבור לאחרי�צורה תקינה וחסכונית ולהראות החסרמתנהל ב  
  להמתי� ולראות מי יהיה שר , עליכ� להכי� עוד תקנו� ותכנית עסקית ולהגיש  
  �  .הפני
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   ג� נושא המי� המושבי� מעמיד את המועצה במצב שהיא צריכה לשל� עבור "    יאלי לו
  �  עליה� , חל על הרשויות המקומיות שה� לא אזוריותזה חוק . המי� המטוהרי
  , ישירות למקורותהצרכ� שמאופיינות בתשלו� , תעותומאניוחלי� עוד תקנות   
  עצה האיזורית בני המושל השיפוט שטח תחנת הדלק שהוקמה על  ,לדוגמא  

  .  שמעו� לא חוברה למערכת המי� והביוב של המועצה אלא אלינו
  

  השתדלנו ג� ,  מנהלת את משק המי� שלה כמשק סגור2001 להבי� משנת "  ליליא� אדרי
  �   במשק �גירעוניי השני� הראשונות היינו 4 "ב, להציג זאת למשרד הפני
  ג� , על אחזקה יעילה של המערכתמה שמצביע , י�יולאחר מכ� הפכנו לעודפ  
   �   א� עוברי� . שני�10צנרת המי� התחדשה והצינור היש� ביותר שלנו הינו ב
  המועצה תצטר( למצוא דר( , מכיוו� שמשק המי� ממ� פעולות אחרות, לתאגיד  
   �  על המועצה יהיה לשקול נושא . צרושיולכסות את הגרעו
  הסנקציות . ר( של הענקת שירותי�או בד לתאגיד תפקידי�ת בעלי רהעב  
  לכ� אי� ברירה יש , העומדות נגדנו ה� קשות ואנו לא רוצי� להיות פורעי חוק  
  .להגיע לידי החלטה  

  
  . דברי� נוספי�2 "    אלי לוי

מערכת שתנטרל צריכת מי� לא בכוונתנו להתקי�  –  מערכת קריאה מרחוק     
  .תפלא שרשות כזאת אינה מתומרצ,   ממודדת    
   ויש כבר לקוחות  אל% קוב 80בכוונתנו לבנות בריכת אגירה נוספת בנפח       
    �משמע הכנסות נוספות לקופת משק ,   המעונייני� לקנות את המי� המטופלי
    �  .  המי

  
 �   הוראות החוק . אנו במקו� של לקבל החלטה כשאי� לנו את כל התשובות"  יוסי ניס

  �  .סותרות את עצמ
  

  יושבי� על כ( במרכז השלטו� , זהחוק  �לעניי . לכ� אני מפנה לתאגיד עצמאי"    אלי לוי
החוק ג� . ש� דבר בנושא המי�, משהמר אבנו� מטעמ� פעיל בנושא והמקומי   
  .רחבות לשר הפני� ושר האוצר  נת� סמכויות   

  
�  ?יש תקלה כא� מי מתק�, בעיה היו� יש "  יוסי ניס

  
  ?ועצה לתאגיד ומה סמכות המועצה ש�י� בי� המקשרי הגומלמה�  "  אריס חיימי

  
  .רטורגול עצמאי ויש  יש לו דירקטוריו�"   בוכניקאופיר

  
  . אנו עומדי� בכל מטלות התאגיד כפי שה� מופיעות בחוק"  יעקב שנחה

   החובה ,אני בעד לנסות לקבל את הפטור, שר הפני� רשאי לפטור. ג.6  סעי%     
  .ל מה אנו מצביעי�א� זה חובה בשבי. אינה חובה  

  
 כדי שהשר יפטור אות( אתה חייב להניח ,להבהיר מעל לכל ספקצור(  יש כא� "    אלי לוי

  .רק לאחר שהגשת זאת מתחיל ההלי(, את כל המסמכי�  בפניו     
  

  יש כא� , יש כא� פערי�,  חושב שאנו לא מבושלי� כא� כדי לקבל החלטה"  יעקב שנחה
  לכא� מישהו תו( שבוע שיכי� לנו מצגת ויענה מציע להביא , שאלות פתוחות  
  .על כל ההתלבטויות שלנו  

  
  אני לא מבי� א� קבעו בחקיקה שאנו , החורי� גדולי� מאוד,  מרגיש מבולבל"  אלו� בנדט

  .הדבר השני הוא שאנו הולכי� להפסיד כס%, חייבי� לאשר אז לא צרי( אותנו  
  

  . לא בתאגיד עצמאי"    אלי לוי
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  . א% אחד לא מבטיח שיאושר לנו"  � בנדטאלו
  
  אנו רוצי� . נכו� להיו� הרשות המקומית חייבת להתאגד,  אני אנסה לחדד זאת"  ד ששו�"עו

   המועצה להבי� אינה רוצה להתאגד מכל הנימוקי� שהוצגו כא� ,לקבל החלטה  
  .ובכל מקרה א� ניאל& אנו מחליטי� להתאגד בתאגיד עצמאי  

  
�  .יעת מחירי� לא ברור בסעיפי� השוני� קב"  לב בינמ

  
   ועדת גרונאו קבעה נוסחא .ג� הרשות וג� הממשלה קובעות,  ג� התאגיד"  אופיר בוכניק

מאז היו מספר תיקוני� אול� . התאגיד ובעוד מספר פרמטרי�ה בהו� וישתל  
    של ועדה ממונה לועדת הועברה המלצה בימי� האחרוני� .   הבסיס נותר  
 אזורי בתאגיד . בשלב זה אי� תעריפי�–א( היא נדחתה ,  של הכנסתהכלכלה    
  . אליה שיי(פליתצית המוניושחוקי העזר של הרכל תושב ישל� לפי     

  
  היו� אני מתקשר , תחייב לתק�תו( כמה זמ� מ,  אי( אני אקבל שירות מהתאגיד"  מ�ינלב ב

  . וה� אצלי מיד106 "ל  
  

�  .לי א% לזמ� אות� לכא�וארה ברשויות אחרות ו מציע לראות מה קו"   יוסי ניס
  

 בדבר בקשה 19/5/08 " הפני� מל משרד "מנכחלקי� ממכתב שהוצא ל הקריא( "    אלי לוי
 בעקרו� המועצה לא בעד ,אני מציע,  אני עד היו� לא קבלתי תשובתו)לפטור      
א� המועצה תאול& לתהלי( הזה אזי , שהועלוהקמת תאגיד מי� מהסיבות       
  .תאגיד עצמאי בלבד      

  
  :י היוע& המשפטי המבטאת את דבריו של מר אלי לוי" מנוסחת עהצעת החלטה

  
  לחוק לפטור את המועצה) ג.(א.6המועצה מסמיכה את ראש המועצה לפנות בבקשה לפי סעי% . 1

  .   המקומית להבי� מהחובה להקמת תאגיד
  
  ת ושדרוות המאי ותבצע את כל הפעולהמועצה המקומית להבי� מחליטה על הקמת תאגיד עצ. 2

    �  להקמתו של תאגיד עצמאי השיי( ללהבי� בלבד וזאת עד לקבלת אישור השרי� המוסמכי
    �  .א� יינת� אישור כזה,  להקמת תאגידמהחבותהפוטרי� את המועצה המקומית להבי
  
     

עצה את ההחלטה עצה את ההחלטה עצה את ההחלטה עצה את ההחלטה אישרה המואישרה המואישרה המואישרה המו, , , , מר שנחה יעקבמר שנחה יעקבמר שנחה יעקבמר שנחה יעקב, , , ,  ברוב קולות ובהתנגדות חבר המועצה ברוב קולות ובהתנגדות חבר המועצה ברוב קולות ובהתנגדות חבר המועצה ברוב קולות ובהתנגדות חבר המועצה––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
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