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פרטיכל מספר 26/10
מישיבת מליאת המועצה מיום 24.12.10
)במסגרת ימי עיון(
משתתפים  :ד"ר מוטי דלג'ו ,א.שוהם ,צ.פלד ,א.יפתח ,ע.שפרוט ,ש.מריל,
ד.קוברסקי ,א.מילר ,א.יום טוב ,י.כסיף ,ג.פרין ,ח.גולי ,ש.עצמוני ,ב.בוגין ,א.עצמון,
מ.רדומסקי ,א.קון ,ד.ברקן ,י.אזרי ,א.אורן ,י.דלג'ו ,ט.גרשטיין ,י.פנר ,ל.פורת,
ג.דור ,נ.יהב ,צ.מרציאנו ,ז.מליחי ,א.עזרן ,ח.רוצקי ,ו.שפיר ,א.נדל ,ז.רוט ,צ.נוימן,
ד.סיון.
 :מ.אבירם ,י.טל ,נ.יוגב ,ר.עובד ,עו"ד ע.גזית ,י.שהינו ,י.פלג,
נוכחים
א.עובדיה ,ב.שויגר ,י.אגוזי ,צ.משה
 :ד"ר מוטי דלג'ו

יו"ר

על סדר היום :
.1
.2
.3
.4
.5

צור יצחק – רועי עובד
ועדים מקומיים במועצות אזוריות ,דו"ח מבקר המדינה
החלפת חברים בועדות המועצה
ת.ב.ר.י.ם
סגן ראש המועצה

בפתח הישיבה מבקש ראש המועצה להוסיף נושא לסדר היום:
האצלת סמכות עפ"י פקודת המיסים )גביה(.
מאשרים
לסעיף  - 1צור יצחק – רועי עובד
במצגת מפרט את מצב הישוב להיום ,מספר המשפחות הגרות והצפי לשנה הקרובה.
מציג את תכנית מבני הציבור של הישוב.
מוטי דלג'ו – מעדכן כי משרדי הממשלה תומכים בהשארת הישוב בתחום המועצה
האזורית דרום השרון .אין כוונה להקים רשות חדשה.
מודה לרועי על המצגת ,מציין כי הנ"ל מקדיש לא מעט זמן לטיפול בענייני הישוב.
עוד מציין את שיתוף הפעולה הטוב עם הועד המקומי שרובו נשים ,העושות עבודה
יפה.
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לסעיף  – 2ועדים מקומיים במועצות אזוריות ,דו"ח מבקר המדינה
מוטי דלג'ו – באמצעות מצגת מפורטת מעלה את ממצאי מבקר המדינה בסוגיות
השונות הקשורות להתנהלות הועדים המקומיים במועצות האזוריות .ממצאי
המבקר מתייחסים לנושאי אצילת סמכויות לוועדים ,פעילות ועדות הביקורת,
ביקורת החשבונות ,העסקת עובדים בוועד המקומי ,זכויות על מבני ציבור ,ארנונת
הוועד המקומי והגבלת שיעורה ,תקציב והתקשרויות לקבלת שירותים.
כמו כן התייחס המבקר ליחסי הגומלין שבין מועצות אזוריות לוועדים מקומיים
ואגודות שיתופיות לנושא אגודות קהילתיות וכמובן לנושא ניגוד עניינים של
נבחרים במועצות אזוריות הנובע מכפל כהונה .בסיכום המלצותיו ,מציע המבקר
למשרד הפנים לבחון מחדש אם נחוץ להעניק לוועד המקומי מעמד של ישות
עצמאית לצורך התקשרויות באמצעות מכרזים ללא הבחנה בין סוגיהן.
לסעיף  – 3החלפת חברים בועדות המועצה
מוטי דלג'ו– מבקש לאשר חילופי חברים בוועדות לפי הפירוט הר"מ:
הנהלה
הח' יום טוב אלקבץ יחליף את ניסים אשכנזי שפרש.
הח' חיים גולי – חבר נוסף
הח' דורון ברקן – חבר נוסף
ועדת משנה לתכנון ובנייה
הח' איתן יפתח יחליף את חיים גולי
הח' יצחק אזרי יחליף את דורון ברקן
ועדת ארנונה למיסים
הח' יום טוב אלקבץ יחליף את ניסים אשכנזי
ועדת מנגנון
הח' דורית קוברסקי תחליף את ניסים אשכנזי – יו"ר הועדה
הח' יום טוב אלקבץ – חבר בוועדה
ועדה לשימור אתרים
אדר' נילי יוגב מחליפה את קטי שנן ז"ל.
דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון
הח' נחמן יהב מחליף את ניסים אשכנזי
אדר' נילי יוגב מחליפה את עידית גזית
נציג המועצה בוועדה משותפת לנושא תע"ש השרון
אדר' נילי יוגב מחליפה את קטי שנן ז"ל.
מבקש לאשר את המינויים.
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בהצבעה המתקיימת:
 35תומכים
0מתנגדים
0נמנעים
מאשרים
לסעיף  – 4האצלת סמכות לפי פקודת המיסים )גביה(
מוטי דלג'ו  -לאור סיום כהונתו של אילן שהם ,סגן וממלא מקום ראש המועצה,
מבקש לאשר ,האצלת סמכויות עפ"י פקודת המיסים )גביה( בנושא אכיפה מנהלית
לגזבר המועצה.
נוסח ההחלטה :לאור סיום כהונתו של סגן וממלא מקום ראש המועצה ,מחליטה
המליאה כי החל מיום  1.1.2011ועד להחלטה אחרת ,תואצלנה סמכויות ראש
המועצה לפי פרק  15לפקודת העיריות )נוסח חדש( ,המוחל גם לגבי מועצות אזוריות
מתוקף סעיף  19לפקודת המועצות המקומיות )נוסח חדש( ,לגזבר ומזכיר המועצה
מר יצחק אגוזי ,המשמש גם בתפקיד הממונה על הגבייה לצורך פקודת המיסים
)גביה(.
מאשרים
לסעיף  – 5תב"רים
 .1תוספת ל-תבר  -1303שידרוג מוקד המועצה)( 220,000
₪ 20,000
מימון :משרד הבטחון)( 50,000
משרד החינוך )( 50,000
משרד הפנים )( 70,000
₪ 8,000
קרן פיתוח )( 50,000
 .2תוספת ל-תבר  -1251הקמת מגרש ספורט וחניה צור יצחק)( 1,100,000
מימון :טוטו וינר

₪ 28,000

₪ 200,000

 .3ביטול בניית בית כנסת בעדנים והעברת התקציב לקבוץ גבעת השלושה
מימון :משרד הדתות ע"ס ₪ 250,000
 .4תבר מיוחד –שדרוג כבישים נוה ימין
מימון :קרן פיתוח

₪ 300,000

 .5תוספת ל-תבר -1311תאורת בטחון נוה ימין)(₪ 35,000
₪ 35,000
מימון :משרד הבטחון

₪ 35,000
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₪ 2,700,000

 .6הקמת משרדי ועד מקומי +ספריה צור יצחק
מימון :קרן פיתוח
 .7תוספת ל-תבר -1278הקמת גנ"י בצור יצחק)(682,363
מימון :קרן פיתוח

₪ 170,000

 .8תוספת ל-תבר -1137ביוב גת רימון)(250,000
מימון :היטלי ביוב/מענק מוגבר מפרויקטים שהסתיימו

₪ 3,000,000

 .9פרויקטים בישובים
מימון :קרן פיתוח

₪ 2,750,000

ב.בוגין – מבקש לצרף לרשימה גם תב"רים מיוחדים שניתנו לישובים
מוטי דלג'ו – מציין כי בתב"ר של עבודות פיתוח לישובים מוצגת חלוקה בין
הישובים המסתכמת בסך כ .₪ 2,450,000 -מציע לאשר סך  ₪ 2,750,000כאשר
ההפרש בסך  ₪ 300,000מיועד לצרכי פיתוח מיוחדים בשיקול דעתו של ראש
המועצה.
בהצבעה המתקיימת:
 35תומכים
0מתנגדים
0נמנעים
מאשרים
לסעיף  - 6סגן ראש המועצה
מוטי דלג'ו– לאור סיום תפקידו של אילן שהם ,מבקש לאשר מינויו של צפי פלד
כסגן ראש המועצה ללא שכר .המינוי הוא עד להודעה אחרת .הנ"ל ישמש כמ"מ
יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה ,מכך גם חבר ועדת המשנה.
להערת הח' י.דלג'ו המתנגד לחתימת הסכם עם אילן שהם כיועץ לחברה הכלכלית,
כפי שהוצג הנושא בישיבה קודמת ,מבהיר כי נושא זו נמסר כדיווח למליאה ואינו
עומד לדיון בסדר היום של ישיבה זו .הנושא המדובר הוא מינוי סגן ראש מועצה
ומ"מ ליו"ר וועדת המשנה לתכנון ובנייה.
מציע לאשר את המינוי
בהצבעה המתקיימת:
 35תומכים
0מתנגדים
0נמנעים
מאשרים
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מוטי דלג'ו– לסיכום רצף הישיבות שהתקיימו בימי העיון ,מזכיר את הסיור שנערך
לחברים בהדרכת ראש המועצה האזורית עמק הירדן ובמיוחד הביקור באתר הפקת
חשמל וגז מאשפה.
מאחל המשך שהייה נעימה.

הישיבה ננעלה !

ד"ר מוטי דלג'ו
יו"ר

יצחק אגוזי
גזבר ומזכיר

רשמה :
צילה משה

