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פרטיכל מליאה מספר 7/09
פרוטוקול מספר 7/09
מישיבת מליאת המועצה מיום 13/9/09
 :ד"ר מוטי דלג'ו  ,א.שוהם ,א.עזרן ,א.אורן ,מ.רדומסקי,
משתתפים
י.רוטרו ,ו.שפיר ,י.אזרי ,ג.פרין ,צ.נוימן ,ע.קון ,ט.גרשטין ,ח.רוצקי ,ח.הרועה,
י.כסיף ,ח.לסק ,י.דלג'ו ,א.מילר ,ש.עצמוני ,ד.קוברסקי ,ד.ברקן ,נ.יהב,
ח.גולי ,ד.סיון ,ג.דור ,ל.פורת ,א.עצמון ,צ.מרציאנו ,א.יפתח
נוכחים

 :ב.שויגר ,ע.גזית ,א.יאסוביץ ,י.אגוזי ,צ.משה

מוזמנים

 :מנהלי המחלקות )לסעיף (1

יו"ר

 :ד"ר מוטי דלג'ו

על סדר היום

:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

דו"ח ראש מועצה
חלוקת תעודות – קורס הכשרת דירקטורים,
הרמת כוסית לחג.
אישור פרוטוקולים:
אישור פרטיכל מליאה מספר  5/09מיום . 15.7.09
אישור פרטיכל מליאה מספר  6/09מיום .5.8.09
אשרור התקשרות ללא מכרז – הסעות חינוך מיוחד
דו"ח רבעוני .6/09
התקנת ביוב בישובים כפר מל"ל ,כפר מע"ש  -גביית הטלים עפ"י תיקון
לחוק עזר דרום השרון )ביוב(.
העתקת קו מקורות תת קרקעי בכפר מע"ש.
חיבור קו ביוב לאורך נחל קנה -בקשת חברת מקורות
אישור מורשי חתימה בבתי"ס.
א .בי"ס כצנלסון.
ב .בי"ס מתן.
ת.ב.ר.י.ם

לסעיף  – 1דו"ח ראש המועצה
א .דברי הספד לאדריכלית המועצה
קטי שנן ז"ל נפטרה לאחר מאבק אמיץ וקשה במחלת הסרטן .קטי היתה
אשה מקצועית ,רגישה ,נבונה ,תרמה רבות לעבודת הועדה .זהו אובדן גדול
למועצה מבחינה אישית ומקצועית.
פורסם מכרז לתפקיד ומקווה שיגיע מועמד שיוכל להיכנס לנעליים הגדולות
שהותירה קטי.
כפי שנאמר במפגש עם העובדים ,חיזק את ידי עובדי הועדה וציין את עבודתם
הקשה בתקופה האחרונה כדי לשמור על חוזק הרוח והמשך הטיפול השוטף
בענייני הועדה.
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ב .חלוקת תעודות – קורס הכשרת דירקטורים -מתוך ראייה בחשיבות נושא
העשרה מקצועית ,קיימה המועצה בעבר קורסי גישור ולאחרונה הסתיים
קורס דירקטורים בו השתתפו חברי מליאה ויו"ר ועדות לצד מנהלי מחלקות
של המועצה .מתגובות של חברים ניתן להבין כי היה זה קורס מעניין ומעשיר.
מ.רדומסקי – מבקש להודות למארגני ההשתלמות .היה מעניין ולראייה
הנוכחות המלאה כמעט בכל מפגשים .מציע לשלב יותר נושאים הקשורים
בועדים מקומיים.
ג.פרין – גם כמשתתפת בקורס הגישור הראשון ,מודה על היוזמה .קורסים
אלה מעשירים ומקרבים את המשתתפים בהם .חשוב לציין את רמת המרצים
הגבוהה ונראה כי נבחרו בקפידה.
ל.פורת – מגדירה את ההשתתפות בקורס כתענוג רצוף במקצועיות.
מוטי דלג'ו -מעניק את תעודות סיום קורס דירקטורים למשתתפים ומאחל
להם בהצלחה.
ג .ועדות גבולות
כוכב יאיר – לעניין אזור תעשייה מצפה ספיר .מזכיר כי מ.מ .כוכב יאיר לא
קיבלה את החלטת מנכ"ל משרד הפנים לחלוקת הכנסות ונכון להיום
המועצה אינה נהנית מהכנסות ארנונה בגין אזור התעשייה.
ממתינים להחלטת ועדת הגבולות בנושא.
ג'לג'וליה – לאחר ניסיון למו"מ עם ראש מ.מ .ג'לג'וליה שלא צלח ,נגיע
לישיבת ועדת גבולות המתוכננת לאחר החג יחד עם נציגי הישובים הנוגעים
לעניין.
כפר ברא – נחתם הסכם שיתוף פעולה להקמת אזור תעשייה משותף למועצה
ולכפר ברא בברכת הממונה על המחוז במשרד הפנים .מדובר בפרויקט שעשוי
למנף את האזור ויסייע גם מבחינה תחבורתית .כמו כן נחתם הסכם לתכנית
כפר ברא בשטחי דרום השרון.
אלעד – ועדת הגבולות קיבלה תוספת למנדט לפעולתה ותבחן גם את נושא
חלוקת הכנסות ממחצבת חצב .מקווה כי נוכל להגיע להסכמות עם אלעד.
גני תקווה – מזה מספר שנים מנסה ראש המועצה המקומית להקים ועדת
גבולות .לאחרונה פנה שוב בדרישה בנושא .עד היום נדחה העניין על הסף
במשרד הפנים ונקווה כי מגמה זו תמשך.
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ד .כנס בנושא רפומה במינהל והשפעתה על המרחב הכפרי.
ביום רביעי האחרון התקיים הכנס בהיכל התרבות דרום השרון במעמד שר
השיכון הממונה על מינהל מקרקעי ישראל ובהשתתפות מנכ"ל המינהל ,שר
החקלאות ,מתכנן המחוז ,אנשי משפט ונציגי הירוקים .לכנס הגיעו נציגים
מכל המועצות האזוריות בארץ.
א.עזרן – לדעתו הכנס לא הציג את הנקודות האמיתיות והבעתיות של
הרפורמה.
ש.עצמוני – חשוב לשמוע את עמדות הצדדים השונים ולכן חיוני קיומו של
הכנס הזה ואחרים.
ד.ברקן – מציין לטובה את ארגון הכנס ולדעתו נציגות המושבים לא הייתה
מספקת.
י.אזרי – הדבר הנחוץ במקרה זה הוא הידברות ופשרה.
מוטי דלג'ו – מתגובות שקיבל מיום העיון ברור כי אחת מן המטרות הייתה
להביא את הגופים המתנגדים )הירוקים( למודעות והכרה בצרכים של המגזר
הכפרי ואכן מתבהרת עמדתם החדשה המדברת על הקשבה ושיתוף פעולה.
עוד צוין שר השיכון וגישתו לשיתוף פעולה עם החקלאים.
ה .חינוך
בי"ס עמיאסף  -מדווח כי בסקר שביצע משרד החינוך נמצא כי מועצה אזורית
דרום השרון דורגה במקום רביעי בארץ בשיעור הזכאים לבגרות ועמיאסף
נמצא במקום  14בשיעור המתגייסים ליחידות קרביות.
בי"ס ירקון – על דעת כולם ,קיימת שביעות רצון רבה ממנהלת ביה"ס .זו
ברכה למועצה ,לתלמידים ולישובים .מציין בהזדמנות זו את עבודתה הברוכה
של מנהלת בי"ס עמיאסף -ציפי אבנון.
בי"ס אהרונוביץ – בסוף דצמבר מתוכנן מעבר התלמידים למבנה ביה"ס
החדש שבמתחם המועצה .בשלב הנוכחי לא ייעשה מיפוי חדש של התלמידים.
בי"ס צופית – אנו נמצאים בשלב של הכנת תב"ע למתחם בי"ס חדש לצופית.
בית ספר יסודי צור יצחק – ממתינים לקבלת אישור משרד החינוך ליציאה
למכרז.
י.כסיף – מתייחס לבי"ס ירקון ומציע לקיים חשיבה לעניין אולם
הספורט.לטענתו ,בי"ס תיכון זקוק לאולם משוכלל יותר.
ו .רווחה
בשבוע שעבר צוין עשור לפעילותו של מרכז "דורות" הממוקם בכפר מעש.
הייתה זו הנאה צרופה לראות את פעילויות הקשישים.
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ז .תרבות
במושב אלישמע ציינו את חידוש בית העם בערב קהילתי יפה עם שרה'לה
שרון.מנהלת מחלקת התרבות ארגנה את המופע "הישראלי הנודד" הנודד בין
הישובים בהצלחה.
יש חשיבות גדולה לקיום אירועים בתוך הישובים המהווים מפגש חברתי
ממדרגה ראשונה.
מסע אופניים – התקיים בשבת האחרונה והשתתפו בו כ 950 -רוכבים.
ח .משלחת לאמנדינגן
בחודש פברואר  2009ביקרה במועצה משלחת ממחוז אמנדינגן במועצה.
בטכס בהשתתפות חברי המליאה נחתם הסכם ידידות ושיתוף פעולה בין
הרשויות .ראש מחוז אמנדינגן הזמין לביקור גומלין משלחת של המועצה
לטכס שיתקיים אצלם.
המשלחת לא תהיה גדולה ותכלול מספר חברי הנהלה .את המשלחת ירכז
בועז שויגר ויצטרף אליה גם משה רדומסקי האחראי על יצירת ההיכרות עם
אמנדינגן.
י.דלג'ו – מבקש במעמד זה למסור החלמה מהירה לניסים אשכנזי.
מוטי דלג'ו– חברי המליאה מאחלים לניסים אשכנזי החלמה מהירה ובריאות
טובה.
הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תש"ע.
מאחל לכל החברים שנה טובה ,פרנסה ,בריאות ,שנה שתהיה ברוכה בגשמים
לחקלאות וברוכה לעוסקים במקצועות החופשיים .נקווה כולנו כי בהסכם
הנרקם נראה בשנה הקרובה את החייל גלעד שליט שב הביתה.
מאשרים
בפתח הישיבה הסדירה מבקש ראש המועצה לבקשת הגזבר ,להעלות נושא
נוסף לדיון :חיבור קו ביוב לאורך נחל קנה – בקשת חברת מקורות.
מאשרים
לסעיף  – 2אישור פרוטוקולים
א .פרוטוקול מליאה מספר  5/09מיום 15.7.09
ב .פרוטוקול מליאה מספר  6/09מיום 5.8.09
מאשרים
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לסעיף  - 3אשרור התקשרות ללא מכרז – הסעות חינוך מיוחד
ע.גזית – מכתב הסבר בנושא נשלח לחברי המליאה ,בו נתבקשו לאשר
התקשרות ללא מכרז למספר מסלולי הסעה )חינוך מיוחד( לאור המלצת ועדת
המכרזים ולאחר שנפסלו הצעות שהוגשו לוועדת המכרזים .בישיבה זו
מתבקשת המליאה לאשרר החלטה זו.
י.דלג'ו – לדעתו ניתן לקבץ קווים.
מוטי דלג'ו– מדיניות מועצה היא יעילות וניצול מקסימאלי של קווים ,אולם
לא אחת נמצא הסעות בשעות שונות שאין אפשרות לאחדן .ממליץ לאשרר
את ההחלטה.
בהצבעה המתקיימת:
 29תומכים
 0מתנגדים
 0נמנעים
מאשרים
לסעיף  – 4דו"ח רבעוני 6/09
י.אגוזי – מציג את הדו"ח ומבהיר סעיפים.
מוטי דלג'ו– נתוני הדו"ח מציגים פעילות במהלך חצי שנה והיה שמח
שהדו"ח השנתי יהיה דומה.
מציע לאשר את הדו"ח הרבעוני
בהצבעה המתקיימת:
 29תומכים
0מתנגדים
0נמנעים
מאשרים
לסעיף  – 5התקנת ביוב בישובים כפר מל"ל ,כפר מע"ש  -גביית הטלים
עפ"י תיקון לחוק עזר דרום השרון )ביוב(.
י.אגוזי – בשנת  2007החליטה המועצה על התקנת ביוב בכפר מלל ובכפר
מעש .לאור הזמן שחלף ולמען הזהירות ,אנו נדרשים לעדכן את תעריפי חוק
העזר.
מוטי דלג'ו– מזכיר כי מדובר בפרויקט הפועל כמשק כספי סגור ויציאה
לביצוע הינה בכפוף לפרסום מכרז.
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י.אגוזי – מוסיף כי ועד מושב כפר מלל אישר יציאה לעבודה ונבחר קבלן
לביצוע .נציג הישוב במליאה ביקש לדחות את ההחלטה עד לבדיקה.
מציג את נוסח ההחלטות לאישור:
לגבי כפר מלל – "לאור חלוף הזמן מאז נתקבלה ההחלטה האחרונה בדבר
התקנת ביוב והעובדה כי המועצה נדרשה לעדכן את תעריפי ההיטל בטרם
תחילת עבודות התקנת הביוב כאמור בחוק העזר לדרום השרון )ביוב( )תיקון(
התשס"ט –  ,2009המועצה שבה ומחליטה ,ולו להסרת ספקות ולמען
הזהירות ,על התקנת הביוב בישוב כפר מלל ,על כל שלביו ,היינו ביב ציבורי,
ביב מאסף והתחברות למתקן טיהור .תעריפי ההיטל שיחולו לגבי עבודות
ההתקנה שיבוצעו הינם כאמור בתיקון האחרון לחוק עזר הנ"ל".
לעניין כפר מעש – "המועצה נדרשה לעדכן את תעריפי ההיטל הרלבנטיים
לישוב כפר מעש בטרם תחילת עבודות התקנת הביוב כאמור בחוק העזר
לדרום השרון )ביוב( )תיקון( התשס"ט –  2009שנכנס לתוקפו זה מכבר .אשר
על כן ,המועצה מחליטה על התקנת הביוב בישוב כפר מעש ,על כל שלביו,
היינו ביב ציבורי ,ביב מאסף והתחברות למתקן טיהור .תעריפי ההיטל
שיחולו לגבי עבודות ההתקנה שיבוצעו הינם כאמור בתיקון האחרון לחוק
עזר הנ"ל".
מוטי דלג'ו– מציע למליאה לאשר .נציג כפר מלל במליאה אינו נוכח .לפיכך,
במידה וועד כפר מלל יפנה בכתב בבקשה עד סוף השבוע לדחות את הנושא,
יוחזר לדיון במליאה.
בהצבעה מתקיימת:
לעניין כפר מעש
 28תומכים
0מתנגדים
1נמנעים
לעניין כפר מל"ל
 28תומכים
0מתנגדים
1נמנעים
מאשרים
לסעיף  - 6העתקת קו מקורות תת קרקעי בכפר מע"ש.
א.שהם – מציג על גבי מפות את הנושא לאחר שנבדק גם עם הישוב גת רמון
ונמצא כי תוואי הקו אינו עובר בתחומו.
מציע לאשר.
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בהצבעה המתקיימת:
 29תומכים
0מתנגדים
0נמנעים
מאשרים
לסעיף  – 7חיבור קו ביוב לאורך נחל קנה – בקשת חברת מקורות
א.שוהם – חברת מקורות מבקשת אישור לביצוע קו ביוב שמחבר את אזור
האגן הירוק )אחו לח( למכון הביוב שהוד השרון – כפר סבא .קו זה בא לטפל
בזרימת הביוב הפתוח בנחל הדס העובר בשטחי מושב עדנים.
בעתיד קו זה יוכל לשמש את הישובים באזור להשקאה במים מושבים.
מאשרים
לסעיף  – 8אישור מורשי חתימה בבתי"ס.
י.אגוזי – לאור חילופי גברי בבתי ספר ,מתבקשת המליאה לאשר מורשי
חתימה חדשים לפי הפירוט הר"מ:
בי"ס מתן  -ענת סדיס ,מזכירה חדשה במקום מיכל לנקרי.
בי"ס כצנלסון – אורנית גל ,מנהלת חדשה לביה"ס במקום חניתה קירשטיין
אשר קיבלה תפקיד ניהול אחר במשרד החינוך.
מעדכן כי המנהלת החדשה שימשה כסגנית מנהלת בבית חינוך ירקון.
מאשרים
לסעיף  - 9ת.ב.ר.י.ם
מוטי דלג'ו – לאחרונה הועלתה דרישה להעביר את רשימת התב"רים לפני
הישיבה ,יחד עם כל החומר האחר הנשלח לחברים.
א.עצמון – מאז ומתמיד מציגים את רשימת התב"רים בעת הישיבה .הדבר
אינו פוגע או פוגם.
ד.ברקן – תב"רים נועדו לתת לישובים תמריצים לביצוע פרויקטים .חברי
המליאה אינם רואים פגיעה בכבודם כאשר רשימת התב"רים מוצגת לפניהם
ביום הישיבה .פרסום מוקדם משמעותו סגירת הרשימה ,מה שעלול לעכב
אישור תב"רים נוספים וקידום פרויקטים בישובים .אנו צריכים לברך ולקדם
כל תב"ר.
א.אורן – לדעתו המועצה פועלת באופן תקין .התב"רים נועדו לקדם נושאים
בישובים.
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צ.מרציאנו – מאחר והנושא עלה כבר בעבר ,יש מקום אולי להתייחס אליו.
טל גרשטין – תומך בגישה שיש להעביר זמן מראש את רשימת התב"רים
לישובים .נראה כי קיים חוסר שוויוניות.
ש.עצמוני – יש צורך בשקיפות אולם נושא התב"רים אינו עומד בקריטריון זה
ופרסום הרשימה ביום הישיבה אינו פוגם בשקיפות.
מוטי דלג'ו– אינו מתנגד להחליט על מועד סגירת רשימת התב"רים שתוגש
לאישור המליאה אולם יש לקחת בחשבון מצבים דוגמת תב"ר לישוב נירית,
עליו הוחלט בתוך ישיבת ההנהלה שהתקיימה שעה לפני ישיבת המליאה ועל
בסיס החלטת מליאה קודמת לצורך גמר פרויקט.
מקבל כל הצעה מחברי המליאה לייעול ושקיפות בעבודת המועצה.
 .1גינון בי"ס ירקון
מימון :קרן פיתוח

₪ 24,000

מוטי דלג'ו – לקראת פתיחת שנת הלימודים ,אישר תקציב להסדרת חצר בית
הספר.
 .2סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2009
₪ 82,378
מימון :משרד התחבורה
₪ 35,306
קרן פיתוח

₪ 117,684

מוטי דלג'ו– יתרות משנים קודמות הגדילו את התקציב .מסגרת לכל ישוב
תהיה עד  10אש"ח ובהשתתפות הישוב בהיקף של .25%
לשאלת הח' י.כסיף ביחס לכיכר כפר ברא משיב כי תב"ר זה הינו לעבודות בתוך
הישובים.
 .3תוספת ל-ת.ב.ר -1034 .ביוב עדנים)( 4,150,000
מימון  :היטלי ביוב/קרן ביוב/עדנים

₪ 580,000

י.אגוזי – מדובר במימון ביניים מקרן הביוב של המועצה.
מוטי – מזכיר כי ביצוע עבודות ביוב בישוב נעשה כמשק כספי סגור .יש מצב בו
גביית ההיטלים נעשית בשלבים מאוחרים יותר מאשר ביצוע העבודות בפועל.
 .4תוספת ל-תבר -1130השתת' בסיום פרויקט בית העם בנירית)( 649,000
₪ 200,000
מימון :קרן פיתוח/הלוואה
החזר :ע"י הועד המקומי
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בהצבעה על כל התב"רים
 27תומכים
0מתנגדים
2נמנעים
מאשרים

שנה טובה !

הישיבה ננעלה !

ד"ר מוטי דלג'ו
יו"ר

יצחק אגוזי
גזבר ומזכיר

רשמה:
צילה משה

