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.1

דו"ח ראש המועצה;

שלום לכולם ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת המועצה.
ד"ר מוטי דלג'ו:
הנושא הראשון דו"ח .אני אתן דו"ח ,אני תמיד אומר קצר אבל זה יוצא ארוך ,כי יש כמה וכמה
נושאים שהם גם מעניינים את היישובים ובעיקר את חברי המליאה ,מהטלפונים שאני מקבל.
נתחיל בראש ובראשונה בנושא של העבודה של הוועדה הגיאוגרפית .כפי שאתם יודעים ישנה
ועדה גיאוגרפית לחקירת גבולות והכנסות ,והוועדה הזו יש לה  3נושאים שלנו על סדר היום,
ובשלושתם היא כבר התחילה לעבוד .מנקודת ראות שלנו הנושא המרכזי זה הוועדה למעמדו של
היישוב צור יצחק ,אתם גם קיבלתם איזה חומר לגבי העמדה של היישוב בצור יצחק .העמדה
שלנו בוועדה הייתה כעמדת החלטת מליאת המועצה שאמרה שיש לאחד אותם עם כוכב יאיר
צור יגאל ,או לחילופין לתת להם מעמד של רשות עצמאית .כמו כן הוועדה דנה גם בדרישות של
ג'לג'וליה ,אנחנו חתמנו בזמנו על הסכם עם ג'לג'וליה לגבי המתחם שמכונה ירחיב מערב ,שזה
ג'לג'וליה מזרח .זה בין ג'לג'וליה וכפר ברא איזה  270דונם  280דונם .לקח שנים עד שבסופו של
יום הגיעו להסכם ירחיב ורמ"י ,ואני רוצה לציין התרומה של המועצה כאן הייתה מאוד מאוד
גדולה במובן של התרומות ,שירחיב קיבל ההכרה בשטחים שנשרפו ,מטעים שהיו שהכירו בהם
כשטחי מטעים .ההסכם כפי שאתם יודעים מבחינת המינהל נחתם יצא לפועל ,זה כבר דיווחתי
לכם אם אני לא טועה בישיבה הקודמת ,שירחיב גם את ההלוואה של הסדר גודל של ה3.5-
מיליון  ₪הם החזירו אותה למועצה .הבעיה המרכזית היא שפתאום ראש מועצת ג'לג'וליה
הכניס סעיף שהוא מב קש להעביר את השטח ,והוא כותב עם העברת השטח הסכם זה מתבטל.
המשמעות ,הוא בא לוועדה לבקש שיעבירו את השטח ,אם מעבירים את השטח ההסכם מתבטל
אז ממה נפשך ,כמובן שאנחנו לצורך העניין הזה הגבנו ,ויש לנו עוד איזה מסמך שצריכים להגיב.
לגבי כפר ברא דיווחתי לכם לא חל שום שינוי ,בעיקר זה השטח הגלילי מבחינתנו ,זה 2
משולשים קטנים שהודענו להם שבתנאים מסוימים שאם השטח הגלילי עובר לתחום דרום
השרון אנחנו רוצים אותו כבפר בין כפר ברא ובין חורשים .אז מבחינתנו אין לזה משמעות ששני
משולשים קטנים האלה של השטח ,שיש לגביהם חילוקי דעות ,כי הם מופיעים גם במפה של
דרום השרון וגם במפה של כפר ברא ,שיעברו לתחום של כפר ברא ,במיוחד ששם זה מוחזק
השטח על ידי תושבי כפר ברא .אנחנו ב 1.1.17-זימנו את כל הציבור בדרום השרון-
???:

.1.11.17

ד"ר מוטי דלג'ו:

אמרתי .1.11.17
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מר אורי עצמון:

 1.1אמרת.

מר שי אברהמי:

אמרת .1.1.17

ד"ר מוטי דלג'ו:

הא לא ,לא.1.11.17 ,

מר שי אברהמי:

עוד שבוע.

מר אמנון כהן:

מחליפים אתה יודע  12ב 14-אל תשכח.

אם הייתי מראה לך מה כתוב פה היית מבין למה התבלבלתי,
ד"ר מוטי דלג'ו:
כתוב לי כאן  .1.1.11אז  1.11.17אנחנו כאן עושים כנס שזה בעצם כנס לפני שאנחנו מביאים את
זה כבר להליכים הפורמליים של הוועדה המקומית ,אנחנו הצגנו את זה בוועדה המקומית ,הצגנו
לציבור ,הייתה התייחסות של הוועדים ושל ועדת ההיגוי ,ועדי האגודות ,כמעט כל מי שיש לו יד
ורגל הזמנו אותו .עכשיו אחרי שנשמע את ההתייחסויות ואם יהיה שם איזה משהו שהוא מאוד
משמעותי ונצטרך לעשות שינויים נעשה אותם ,ואז זה מגיע לוועדה המקומית לאישור כדי שנציג
את זה כבר בוועדה המחוזית .הנושא של אכיפה לנושא חנייה ביישובים ,דיווחנו לכם שאנחנו
נעשה את זה לפי רצון של היישובים ,תתפלאו יש יישובים שפנו ורוצים .אז לכל אלה שהיו
ספקנים בפעם הקודמת.
גב' לאה פורת:

זה לא רשום אבל בהודעה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

איך?

גב' לאה פורת:

זה לא רשום בהודעה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

מה לא רשום?

גב' לאה פורת:
היישובים.

שזה לפי רצון היישובים .זה רשום כאילו שהמועצה החליטה בכל

מר שי אברהמי:

לא ,לא ,המכתב שאנחנו הוצאנו ליישובים...
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גב' לאה פורת:

אז אני אשלח לך עותק.

מר שי אברהמי:

זה לא המכתב שלנו ,אני לא יודע איזה נייר את מחזיקה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

נבדוק ,שי אומר שבמכתב ,יש לך את זה?

מר שי אברהמי:

כן ,כן.

ד"ר מוטי דלג'ו:

מה כתוב?

מר שי אברהמי:

רשום בסעיף  4במכתב שיצא מטעם המועצה-

מר גבי דור:

ויצא רק אחד אני מבין ,לכל היישובים אותו מכתב.

מר שי אברהמי:

זה המודיע" ,ועד מקומי אשר מעוניין כי ביישובו תבוצע אכיפת

חנייה יעביר" ,זה מכתב שיצא ממנהל אגף התפעול" ,יעביר לחתום מטה בקשה בכתב".
גב' לאה פורת:

בסדר.

מר שי אברהמי:

ו 4-יישובים נכון לעכשיו יש לנו מכתבים שלהם שזה צור יצחק,

נווה ימין ,רמות השבים ומתן אמרו שהם מעוניינים עוד לא העבירו מכתב.
ד"ר מוטי דלג'ו:

אז לאה תבדקי מאיזה מועצה קיבלת את המכתב ותעדכני אותנו.

אני מבקש את תשומת לבכם ,אתם יודעים שכבר לפני אפילו יותר משנתיים ומשהו אנחנו ישבנו
עם כביש חוצה ישראל וכמובן גם היישובים שלנו בהקשר של מחלף ג'לג'וליה בהתחברות של
מתן ,וסוכמו סיכומים לצערנו לא התקדם בקצב שאנחנו חשבנו ,הוצאנו כמה מכתבים ,סוף סוף
אני שמח לבשר שקיבלנו מכתב שכבר הוכנה התוכנית ,התוכנית הונחה בוועדה המחוזית לאישור
ולהפקדה ולוועדה המקומית דרום השרון ולקסם התוכנית הוגשה לידיעה ,כי זה בסמכות שלהם
אנחנו רק מיודעים .אני מקווה שהשדרוג של הכביש ייתן מענה טוב יותר .אני רוצה לציין
שבתחילת הדרך רמת הפקקים הייתה הרבה יותר גבוהה בגלל מופע של הרמזורים ,אנחנו עשינו
פעילות ורמי פעל בעניין הזה ואני גם באופן אישי ,תזמון הרמזורים שונה ובאופן יחסי זה סביר,
אבל צריך לדעת כל אזור השרון הוא פקוק .אני הייתי צריך להיות ביום ראשון בתל אביב ב-

6

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 24.10.2017

 09:30חברים ,יצאתי ב 07:30-מהבית.
???:

ב.06:30-

ד"ר מוטי דלג'ו:

ב 06:30-אז אני אגיע ב 07:30-אני אחפש את הציפורים.

מר גבי דור:

כל מה שהיית צריך זה להזמין חדר במלון במוצאי שבת.

מר אבי קירס:

מוטי ,מה אנחנו עושים עם תחנת הדלק בכניסה וביציאה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

מה עושים איתה?

אבי קירס:

אני שולח תמונות של תאונה יומית למהנדס המועצה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

מהנדס המועצה בבקשה.

מר רמי ברדוגו:

קיבלנו תכתובת אנחנו מעודכנים ,גם פה פנינו לנתיבי ישראל

וחוצה ישראל ,כמו שמוטי אמר הם לא עובדים במרץ שאנחנו עובדים ,ולצערנו זה לוקח הרבה
זמן.
גבי דור:

זה רק שאלה של  3 ,2הרוגים זה הכול יתהפך.

מר רמי ברדוגו:

לצערנו אתה צודק וזה עצוב ,גם הרמזורים בצופית ,יגיד לכם

מוטי ,ובעדנים .רצינו את זה יותר מהר אבל זה לצערנו קורה לאט .יש פגישה במהלך חודש הבא
איתם בשטח עוד הפעם ,נעשו שמה ספירות על ידם לפני שבוע ,אנחנו מקווים שזה יתנהל הרבה
יותר ממה שאנחנו ...חלק מהתוכנית שדיבר מוטי על ההרחבה של  ,5233שעכשיו הופקדה ,היא
הפתרון האמתי ,שוב דבר אחר לא.
???:

 ...פתרונות זמניים.

מר גבי דור:

נכון ,פתרון זמני להרחיב שם את הדרך למסלול נוסף ,כי מי

שיוצא מתחנת הדלק נכנס במישהו אחר.
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מר רמי ברדוגו:

ועל זה אנחנו עובדים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,אנחנו לאחר בעצם פיגור של הקבלן שמבצע את הקמת

בית הספר בכפר סירקין ,הערכה שלנו שאנחנו בדצמבר נפעיל כבר את כל בית הספר .יכולנו
להפעיל אותו באופן חלקי ,אנחנו לא רצינו ,אנחנו רצינו שכל בית הספר יעבור .אתם יודעים איך
זה שחלק מהילדים לומדים בחדש חלק בישן ,אז לא פה הקבלן יכול לעבוד ולא פה ,וזה כנראה
יבוצע במהלך של דצמבר .כמו כן אני רוצה-
מר אורי עצמון:

איזו שנה?

מר צפי פלד:

.2017

ד"ר מוטי דלג'ו:

תבחר לך איזה שאתה רוצה .כמו כן ,אני רוצה להביא לתשומת

ליבכם דבר שהוא מפעם לפעם עולה על סדר היום ,ומישהו אמר לי שזה גם היום .מט"ש דרום
השרון ,דרום השרון ,דרום השרון .תקשיבו שנייה ,לדרום השרון אין מט"ש .דרום השרון היא
שותפה באיגוד ערים ,ובאיגוד ערים הזה יושב ראש האיגוד זה ראש המועצה של דרום השרון
שכולם יודעים ,זה גם בהגנת הסביבה גם ברשות המים ,שזאת הרשות היחידה שהייתה הכי
בסדר דאגה ל אישורי תקציב בזמן ,הכול עשתה בזמן .אז קודם כל רציתי שתדעו את הדבר הזה.
שניים ,במקביל אנחנו שדרגנו תוך כדי הקמת המט"ש החדש  2פעולות ביצענו שם .אחת ,זה
מהלך הידראולי שזה לבד עלה כמה מיליונים ,כדי לאפשר שהמט"ש אכן יקלוט את הסדר גודל
של ה 20,000-קוב וכמה ,יש היום  25,000קוב .במקביל הוקם קו שיעביר כ 3,500-קוב עד 5,000
קוב לכפר סבא .כמו כן ,את היישובים שלנו כאן באזור של נווה ירק אלישמע חיברנו אותם גם
ישירות לכפר סבא הוד השרון ,כל הפעולות האלה שאני מתאר בפניכם בנוסף לטיהור זה סדר
גודל של  10מיליון  12 ₪מיליון  ₪לפ חות ,וכל זאת כדי לעכל .כי אתם יודעים מי שהכי נפגע
מבעיות של זרימה לנחל זה יישובי דרום השרון .כמו כן ,רוצה לדווח לכם ,אתם זוכרים היה
סיפור שדגים מתו בירקון וכו' וכו' .בדקו את העניין הזה ,אין שום קשר למט"ש שלנו ,זה מט"ש
הוד השרון כפר סבא ,כלומר גם מט"שים שנחשבים שעובדים וטוב עניינים ,אז קורה מה שקורה.
אני גם פה רוצה להגיד משהו ,הרי זה לא המט"ש גורם לזה ,זה מספיק שאיזה בן אדם או איזה
מפעל שופך איזה חבית של אני יודע חומר זרחני כזה או אחר או חנקני ועושה את מה שעושה.
אנחנו נתקדם ,כפי שאתם יודעים זה קורה שמדינת ישראל תחגוג  70שנה ,ואני דווקא לא רוצה
לציין כאילו איזה תקופה שזה עד  80שנה ,שזה יהיה אלפי שנים ,ואנחנו מציינים את זה בכל
הרשויות .אני הקמתי כאן איזו ועדה פנימית שיחד עם כמובן יפעה ומרכז אותה סגן ראש
המועצה וחברים בה גם יפעה וגם בועז ורדה וצילה ואייל ,יכינו תכנית ל 70-שנה למדינת ישראל,
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שזה משולב עם המועצה .לעניין הזה אני רוצה לקבל את הסכמתך רחל לצרף אותך כיו"ר ועדת
תרבות .אז אני מצרף גם את רחל .אם יש מישהו מהחברים שרוצה ויכול לתרום ,אני מאוד
אשמח שיגיד ואני אצרף.
מר שמוליק מריל:

רק אל תשכח לתקצב.

ד"ר מוטי דלג'ו:

איך?

מר שמוליק מריל:

אל תשכח לתקצב.

ד"ר מוטי דלג'ו:

הם קודם כל צריכים להגיש תכניות ,נראה מה התוכניות.

מר שמוליק מריל:

אנחנו נגמור את ים המלח לפני שהם יגמרו את התוכניות.

???:

אני חושב שאמנון יש לו...

ד"ר מוטי דלג'ו:

אם יש מישהו שמוכן אז שירים את היד אני אשמח לצרף אותו.

אתה רוצה אמנון מסכים?
מר אמנון כהן:
מה מדובר.

לא יודע על מה מדובר ,אני מוכן להיות מוזמן לישיבה ולשמוע על

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא ,זה לא באים לבית קפה שותים ,זו ישיבה שיושבים וכל

אחד מביע איזה רעיון או הצעה ודנים ובמסגרת סבירה מציעים הצעות .אז אם אתה מוכן אני
אשמח לצרף אותך .אז ברשותכם נצרף גם את החבר אמנון כהן.
(מדברים יחד)
ד"ר מוטי דלג'ו:

כמו כן ,אני פשוט מעדכן אתכם ,בהמשך להסדרה של הנושא של

אגף התפעול שלנו ,וזה הוכיח את עצמו ,שהעבודה נעשית טובה יותר ,אנחנו עוברים למודל של
אגפים .הכנו את המבנה הארגוני של אגף ההנדסה של המועצה ,זה לא עושה כמעט שום שינוי
אותו מהנדס מועצה יהיה מנהל האגף ,וכמו כן ברווחה וגם בנושא של התרבות .לגבי התרבות
איך המערכת תעבוד משולב יחד עם ההחלטה שלנו שהתפעול של אולם הכנסים ,שאגב אם יש

9

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 24.10.2017

למישהו איזה רעיון טוב יכול לזרוק ,אני יודע נקרא לזה אולי עגבנייה ,שהתפעול יהיה באמצעות
החברה הכלכלית ,החלק האחר יהיה כמובן במועצה ,וכפי שנאמר זה יהיה במסגרת הסכם,
שההסכם אחרי שדירקטוריון החברה הכלכלית יאשר באופן עקרוני שהוא מסכים ,הייתה
החלטה שלנו צריכים להסכים יוכן חוזה ,יהיה צורך שהחוזה הזה יאושר ב 2-הגופים ,הן
בדירקטוריון של החברה הכלכלית והן כמובן בהנהלת המועצה או מליאת המועצה ,והכול לפי
העניין.
???:

נעשה תיאום בין  2יו"ר.

לא במקרים כאלה זה הכי קל ,אני מכיר אותו .ביום שבת עשינו
ד"ר מוטי דלג'ו:
כאן ,לא יודע אם לקרוא לזה מרוץ אופניים ,עשינו מסע אופניים שהיה באמת מוצלח ביותר,
רשומים היו למעלה מ 1,800-רוכבים ,הגיעו ילדים קטנים ,אתה יודע זה כיף לראות משפחה,
אתה יודע אבא אימא והילדים לפי הגודל ובסוף איזה קטנצ'יק כזה ככה עם האופניים ,גם
באזור מדהים .הה יזון החוזר שקיבלנו היה מאוד מאוד חיובי ,אבל אני רוצה לציין שמזג האוויר
עבד ממש לטובתנו ,היה מזג אוויר מאוד נעים ומאוד נוח ,שזה התגלגל אפילו עד אחרי ,12:30
כלומר ב 12:45-סגרנו את הבסטה .אז זו הזדמנות ככה לציין את מחלקת הספורט שלנו את
מחלקת החינ וך ,שזה במסגרתו כמובן ,את אגף התפעול יואב היה מאוד מאוד פעיל שמה ,ויש גם
מחלקה טכנית שזה בתוכו באגף התפעול .לפני שנעבור לסדר היום ,תראו חברים אנחנו עדיין לא
יודע מה קורה ,משרד הפנים עדיין לא אישר לנו את  2הנציגים של כוכב יאיר צור יגאל.
מר שי אברהמי:

צור יצחק.

ד"ר מוטי דלג'ו:

צור יצחק סליחה .לפרוטוקול זה צור יצחק ,צור יצחק .ו2-

החברים האלה אנחנו הזמנו אותם כמשקיפים לישיבות המליאה ,אני גם פגשתי אותם באופן
אישי 2 ,אנשים זו אחת ליטל ,יש לה ניסיון בנושאים של תכנון ובנייה ,ערן יש לו ניסיון בכלכלה,
זה יישוב גדול מאוד .ואני אבקש לפני שאני מציע מה שאני מציע ,ואני מציע ברשותכם להעלות
לסדר היום את הנושא בינתיים מינוי כמשקיפים את  2החברים בוועדות שאני אציע ,האם אתם
מסכימים?
מר אמנון כהן:

הם משקיפים במליאה ,אתה רוצה לשבץ אותם בוועדות.

ד"ר מוטי דלג'ו:

גם כמשקיפים.
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מר אמנון כהן:

כמשקיפים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן .המנכ"ל אמר לי שזה באינטנסיביות שצריכים לקבל תוך

כמה?
(מדברים יחד)
ד"ר מוטי דלג'ו:

הם צריכים להיות כמו כל אחד מכם שהוא חבר בהנהלה וכו'

וכו' ,לא בהנהלה ,בוועדה כזו ועדה אחרת ,צריך גם לשבץ אותם .יש עוד שיבוצים אלה
כמשקיפים ,בישיבה הבאה שאנחנו נעשה את הנושא של התקציב יהיו יישובים קבועים ויש גם
המלצות שמה להנהלה .חברים אז אם אישרתם אני אגיד לכם ,ההצעה היא שליטל תחליף את
יריב שהיה מטעם צור יצחק בוועדת המשנה לתכנון ובנייה ,ורן שיצורף להנהלה.
גב' לאה פורת:

אבל זה הכול בפוטנציה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן ,הכול בפוטנציה.

מר אמנון כהן:

הם לא פה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,הם לא באו ,לא יודע למה.

מר אשר בן עטיה:
שם?

רגע בוועדה לבניין זה ועדה סטטוטורית ,אתה יכול לשים משקיף

ד"ר מוטי דלג'ו:

משקיף כן ,כשיהיה החלטות אז הוא לא ישתתף בהצבעה.

מר אורי עצמון:

הוא לא יכול להצביע.

ד"ר מוטי דלג'ו:

הוא לא יכול להצביע .השאלה במקום ,חברים השאלה היא

במקום-
גב' לאה פורת:

אני מציעה רק כיוון בוועדה לתכנון ובנייה ...סגורים לפעמים אז

אותה חובה שצריך להטיל על חברים בוועדה ,צריך גם על משקיפים.
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מר אבי קירס:

גם ישיבת הנהלה לפעמים הם-

ד"ר מוטי דלג'ו:

רגע ,רגע ,שנייה ,חברים אני לא יודע ,לטובת אלה שלא יודעים,

אני שמח לבשר שאני עוד אפילו פעם אחת לא השתמשתי בזכות שלי ,מה שנקרא לעצור את
ההקלטה ולהגיד שעכשיו אנחנו נעשה ,לשמחתי לא היה .זה לא אומר שאם יהיה צורך אני לא
אקבל החלטה ,אני אקבל החלטה ,אבל בשלב הזה-
???:

אתה ...את הזכות.

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן בדיוק .אני אומר אין צורך ,אבל כשיש דיון בוועדת משנה

לתכנון ובנייה זכותך להגיע לכל ישיבה ולשבת כמשקיף ולא לדבר ,רק כשמקבלים את ההחלטה
נמצאים רק חברי הוועדה והצוות.
מר אבי קירס:

אבל בישיבות הנהלה למשל מה ההיגיון להכניס משקיפים בשלב

הזה ,במיוחד-
???:

שהם יהיו בעניינים.

שייכנסו לעניינים שיידעו מה קורה ,שילמדו ,שיידעו לנהל את
ד"ר מוטי דלג'ו:
היישוב שלהם כשתהיה להם רשות עצמאית.
מר אמנון כהן:

מוטי ,ברגע שהם מקבלים את האישור ממשרד הפנים הם

הופכים להיות חברים בוועדה או נשארים משקיפים.
ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים בטח.

מר אמנון כהן:

יש כאלה שנשארים גם משקיפים ,יש דבר כזה.

מר אורי עצמון:

יש לנו בוועדה משקיף.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אוקיי חברים ,אנחנו יכולים להתקדם ,אני מעלה להצבעה ,מי

בעד שירים את ידו? אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר פה אחד.
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???:

לא-

ד"ר מוטי דלג'ו:

מי ,מישהו מה?

???:

נמנע?

ד"ר מוטי דלג'ו:

 1נמנע.

מר שלמה עצמוני:

אני ממליץ להזמין אותם כבר לישיבה הבאה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

בסדר ,הם היו בישיבה הקודמת.

החלטה :הוחלט ברוב קולות (נמנע  )1לאשר את מינוי ליטל רהב בוועדת משנה לתכנון ובנייה
כמשקיפה וכן את מינויו של רן ערן כמשקיף בהנהלה.

חברים לשבוע של המשלחת ביקור גומלין בנויוויד כמובן באופן
ד"ר מוטי דלג'ו:
טבעי יחליף אותי סגני צפי ,אני מאוד מבקש מכם תתחשבו בו ,הוא ביקש ממני להגיד לכם.
אוקיי חברים גמרנו עם הדו"ח אם יש איזו הערה שהוא מרגיש שהוא צריך בבקשה ,אם לא-
???:

איזה דו"ח?

ד"ר מוטי דלג'ו:

דו"ח ראש המועצה התכוונתי.

.2

אישור פרוטוקול מליאה מס'  51/17מיום ;10.9.17

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני מתקדם עכשיו ברשותכם לאישור פרוטוקול מליאת המועצה

מספר  51/17מיום  ,10.9.17אני מבין שלא היה שי הערות.
מר שי אברהמי:

לא קיבלתי.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא קיבלנו הערות ,אני מעלה להצבעה מי בעד שירים את ידו?

אפשר להוריד .מי נגד? נגד  .1נמנעים? אין .יפה.
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מר אורי עצמון:

 51לא טעות?  51ישיבות מליאה היו ב?2017-

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה רץ מתחילת הקדנציה .זה  51מספר שנת  2017זה מתחילת

הקדנציה .יפה ,אושר בהתנגדות ,בהתנגדות או הימנעות מה היה?
יעקב אברהמי:

התנגדות.

ד"ר מוטי דלג'ו:

התנגדות כן .הלוואי שהוא היה יודע ,לא ,לא ,לא ,זו לא הזדמנות

מי שמתנגד להגיד למה הוא מתנגד.
(מדברים יחד)
החלטה :הוחלט ברוב קולות (מתנגד  )1לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה  51/17מיום
;10.9.17
.3

אישור דו"חות כספיים לשנת  2016של העמותה לקידום החינוך;

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו עוברים ברשותכם לסעיף  ,3אישור דו"חות כספיים ל-

.2016
???:

היו"ר לא מוכן תגיד.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,אנחנו לא נעשה כי אחרת ,אני גם כן לא מבין ,אני כמעט

בטוח שגם הוא לא יודע ,אבל אני לא יודע .קדימה אגוזי סעיף  .3כי אם מישהו יש לו משהו ,היה
יכול לכתוב שזה לא נכון ,הרי דיון על אישור של פרוטוקול זה לא פותח דיון על נושאים .האם
מה שבפרוטוקול נאמר נכון או לא נכון .לשמחתי אנחנו כבר במצב שלא מאשרים מה שאנחנו
כותבים ,אנחנו מאשרים מה התמלילן מתמלל אחרי שהוא שמע מה אמרתם .לפעמים קורה
שמישהו אמר איזו מילה בטעות ,יש לו הזדמנות ,אומרים לתמלילן הוא קורא את זה .אני אגיד
לכם סוד ,אני כמעט וכבר לא קורא את הפרוטוקול ,אני זוכר מה היה ומה יש לקרוא ,אני רק
קורא את ההחלטות כמעט ,הצוות פה קורא.
מר שלמה עצמוני:

אתה קורא רק מה שאתה אומר.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,אני קורא דווקא מה שאתה אומר.

מר שלמה עצמוני:

אני קורא מה שאתה אומר.

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה טוב .בבקשה מר אגוזי.

מר יצחק אגוזי:

טוב ,יש לנו את העמותה לקידום החינוך ,שהדו"חות הכספיים

לשנת  2016הועברו אליכם .אנחנו צריכים בעצם לאשר את הדו"חות .דיווח על פעילות העמותה
אנחנו נעשה במסגרת ימי העיון ,כפי שאנחנו עושים לגבי כל התאגידים העירוניים .כרגע חשוב
לנו לאשר את הדו"חות הכספיים ל ,2016-כי צריך לדווח על כך למשרד הפנים לצורך הפרס
ניהול תקין .אז הדו"חות הכספיים לשנת  ,2016העמותה הזאת ההכנסות שלה כמעט  16מיליון
 ₪בשנה ,והשנה היא סיימה את שנת הפעילות בגירעון נקרא לזה של  .₪ 26,500יש לה עודף
מצטבר של כמעט  .₪ 280,000אתם רואים את זה פה בשקף מי שאין לו .זהו.
מר אמנון כהן:

אגוזי אפשר לשאול?

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן בבקשה.

מר אמנון כהן:

אמרת אם שמעתי נכון הכנסות של  16מיליון ?₪

מר יצחק אגוזי:

 16מיליון .₪

מר אמנון כהן:

מאיפה ההכנסות? א' זה מופיע פה כ ,₪ 206,000-אבל מאיפה

ההכנסות האלו?
מר יצחק אגוזי:

העמותה בעצם מעסיקה עובדים לפעילויות שונות לפי התקנון

שלה :חינוך ,תרבות ,נוער ,ספורט וכו' .מעסיקה עובדים גם עבור המועצה וגם עבור כל מיני
גורמים ,בעיקר עבור המועצה .והמועצה היא זאת שבעצם משלמת לעמותה את התמורה בגין
העובדים ,ובמקרה הצורך המועצה היא זאת שמחייבת הגורמים שהתחייבו כלפי העמותה .אני
אתן דוגמא ,נניח שוועד הורים מסוים רוצה להעסיק איזו גננת נוספת ,אז העמותה מקבלת
הנחיה מהמועצה להעסיק את הגננת ,העמותה מחייבת את המועצה והמועצה מחייבת את ועד
ההורים שהתחייב .לעמותה אין מנגנון חיובים ,זאת אומרת זו עמותה של אדם אחד ,של מנהל
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חשבונות ,סליחה חשב שכר נקרא לזה ככה ומנהל חשבונות ,זה בעצם כל העמותה.
מר אורי עצמון:

זו עמותה עירונית?

מר יצחק אגוזי:

עמותה עירונית בוודאי.

מר אייל אברמוב:

אגוזי ,אחד שאלה אחד הערה ,קודם כול כל הדו"ח הזה לא נמצא

פה ,אז אני לא יודע מאיפה אתה קורא את זה.
מר אורי עצמון:

בדף השני אתה רואה.

???:

אין את זה.

מר יצחק אגוזי:

חסר עמוד אחד?

מר אייל אברמוב:

אין את הדף הזה ,לא חשוב זה דבר ראשון ,אז אני לא יודע .דבר

שני ,אני לא מצליח לקרוא ,רואה החשבון סיים את הביקורת ללא הערות?
מר יצחק אגוזי:

ללא הערות.

מר אייל אברמוב:

חלק נקי?

מר יצחק אגוזי:

כן.

מר אייל אברמוב:

כתוב ,אבל אני לא מצליח לראות את זה ,זה בלתי ניתן ,כתוב פה.

מר יצחק אגוזי:

"ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני" ,הנה אתם רואים את זה

פה.
מר אייל אברמוב:

יכול להיות ,אני לא מצליח לקרוא את זה פשוט.

ד"ר מוטי דלג'ו:

תקריא את הכול מה הבקשה.
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מר יצחק אגוזי:

"הדו"חות הכספיים הנ"ל משקפים ...בהתאם לכללי החשבונאות

המקובלים מכל הבחינות ,את תוצאות פעילותיה ושינויים ...לכל אחת מהשנים שהסתיימו
באותם תאריכים .כמוסבר בביאור  2הדו"חות הכספיים מוצגים בסכומים מדווחים בהתאם
לתקני החשבונאות" אין הערות.
ד"ר מוטי דלג'ו:

תראה ,כדי שיהיה קצת יותר לאנשים להבין ,כשרואים את זה

כאילו הכנסות זה כאילו נשמע ,אז לא ,זה בעצם לעמותה הזו יש לה מחזור בסכום של-
מר יצחק אגוזי:

נכון ,נכון.

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה מחזור ,ובאמצע יש-

מר יצחק אגוזי:

כתוב  16מיליון  ₪זה כמעט  ₪ 16,300,000בהכנסות וכמעט

 ₪ 16,000,000בהוצאות.
ד"ר מוטי דלג'ו:

ועכשיו אתה מבין ,זה יותר פשוט.

גב' לאה פורת:

השאלה אם כל ה 16-מיליון  ₪זה כספי הורים או-

מר יצחק אגוזי:

לא ,מה פתאום.

ד"ר מוטי דלג'ו:

מה פתאום.

גב' לאה פורת:

אז מה החלק? אם אנחנו מסתכלים.

מר יצחק אגוזי:
הרוב זה כספי מועצה.

אני אציג את זה אולי בתקן כוח אדם כשנציג את זה בכנס ,אבל

מר שי אברהמי:

למעלה מ.90%-

מר יצחק אגוזי:

למעלה מ 90%-זה מועצה נטו .זאת אומרת מועצה שלא מחייבת

הלאה .תראו בשנת  2016עוד היה פה הרבה מאוד עובדות מעונות ,ב 2017-חלקם עוד יופיעו ,אבל
מסוף  2017הפרטנו הרי את המעונות .ב 2015-עוד היו עובדות צהרונים שלאט לאט הפרטנו את
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הצהרונים .בעבר זה הלך ולה ועכשיו לדעתי זה יהיה במגמת הצטמצמות.
מר אורי עצמון:

יש שמה ...לעמותה הזאת בנפרד מהמועצה? בחוקים החדשים

שממילא עושים הכול.
מר יצחק אגוזי:

כן תראה העובדים מקבלים את כל מה שמגיע להם-

מר אורי עצמון:

אני יודע ,אני יודע.

מר יצחק אגוזי:
עובדים-

יש פה בעיה של תקנים מול משרדי הממשלה ,זה בדרך כלל

מר שי אברהמי:

בעמותה מועסקים היום ,בשביל לסבר לכם את האוזן ,עבדו

בסוף  410 2016עובדים ,אחרי ההפרטה של עובדות מעונות יום כ 370-עובדים .חלק ניכר
מהעובדים האלה הם עובדים שנקרא להם עונתיים ,הם לא עובדים במשרה שלמה ולא כל השנה,
והרבה פעמים זה התקשרות שהיא לא יותר מאשר שנה .למשל קאדרי מאוד גדול בתחום הזה,
זה למעלה מ 100-סייעות מלוות סייעות רפואיות .בדרך כלל מתקשרים איתן לשנת הלימודים
רובם זה סטודנטים או עובדים במשרות זמניות ,ובתום שנת הלימודים עוזבים .הקליטה של
עובדים כאלה במועצה היא הרבה יותר מסובכת ,ונכון שהם מקבלים את כל התנאים
הסוציאליים שמגיעים להם על פי חוק וכו' ,והם זכאים לתהליכים זהים ,אבל המורכבות של
לקלוט עובד במועצה וכשעוזב את המועצה הרבה יותר נוח ונכון לנו להפעיל דרך העמותה.
מר אמנון כהן:

התקציב הזה הוא בתוך תקציב של אגף החינוך או שזה משהו

נפרד?
לכל מחלקה ,העובדים מסווגים בין המחלקות ,חלקם הגדול
מר יצחק אגוזי:
בחינוך ,יש בתרבות ,יש בספורט ,יש בנוער ,בפרקים השונים של תקציב המועצה יופיע תמיד פרק
שנקרא עובדי העמותה ,לא בכולם אבל כמובן-
אגוזי אני רואה שיש שינוי גדול בסעיף הזכאים ההתחייבויות,
מר אייל אברמוב:
מה זה משכורות? זה כאילו בחתך? ממה זה נובע? ביאור  4בקיצור.
מר יצחק אגוזי:

ביאור  4בואו נלך רגע לביאור  .4שמוליק לפני שאתה ...שלא יהיה
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ספק לאף אחד זה לא עוד  16מיליון  ₪על תקציב המועצה ,זה מוטמע בתוך תקציב המועצה
מרביתו ,לפי הערכה של שי  ,90%זה  10%אחרים שזה משמש שמה לצורך...
מר יצחק אגוזי:

הרוב זה שכר דצמבר.

ד"ר מוטי דלג'ו:

שמוליק בבקשה.

מר יצחק אגוזי:

 ₪ 1,283,000מתוך  ₪ 1,300,000זה שכר דצמבר.

מר שמוליק מריל:

 ...שמוגשים פה זה לא מאזן ,מה שמוגש לנו בכל אופן.

???:

זה מאזן זה לא דו"ח רווח והפסד.

זה לא זה ולא זה ,אין כלום ,חסרים דפים ,ביאורים כתוב 6 ,5
מר שמוליק מריל:
ויש  6ו . 7-זה לא מאזן שאני יכול לקחת ולהגיד בסדר אני מבין את עבודת העמותה ,אז אני גם
לא יכול להצביע על זה .זאת אומרת יכולים לשאול  1,001שאלות ,אני לא יכול להצביע על דבר
כזה.
מר יצחק אגוזי:

בסריקה לדעתי חסר עמוד .1

ד"ר מוטי דלג'ו:

שנייה ,שמוליק מה שאתה טוען שלא קיבלת את כל התקציב.

סליחה ,לא קיבלת את כל הדו"ח.
מר אבי קירס:

כולנו לא קיבלנו.

מר שמוליק מריל:

אף אחד לא קיבל.

ד"ר מוטי דלג'ו:
הבאה.

כולם? אין שום בעיה חברים ,אני מציע לדחות את זה לישיבה

גב' רחל רבר:

אבל בלי קשר הערה ,אני בעד שכל העובדים שהם לא עובדים

זמניים להעביר אותם להיות במועצה ,אפילו שלנו כמועצה זה יותר חסכוני ,אבל ברובם זה
תושבים שלנו ,ולמה לא לדאוג לתנאים הסוציאליים שלהם.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא ,זה לא ברובם תושבים שלנו.

גב' רחל רבר:

לא?

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא .חברים ,לאור הערת חבר מליאה שמוליק ,שלא נתקבל כל

הנתונים ,כלומר כל הדו"ח אני מציע להעביר את זה לישיבה הבאה ,אם זה מקובל עליכם .בסדר
מקובל? פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד להוריד את נושא אישור דו"חות כספיים לשנת  2016של העמותה
לקידום החינוך מסדר היום ולהעבירו לישיבה הבאה.

.4

עדכון תקציב המועצה לשנת ;2017

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו ברשותכם נעבור לנושא הבא עדכון תקציב המועצה .2017

עוד משהו אם יש לחברים איזו שאלה מהותית לגבי מספרים או כאלה דברים ,אנחנו מאוד מאוד
נשמח שלא תחכו לישיבה תשלחו את זה שאגוזי יבדוק ויוכל להתייחס בישיבה .בבקשה.
מר יצחק אגוזי:

טוב זה עומד לפניכם כשקף ,מי שרוצה לראות בניירות מי שרוצה

לראות בשקף .אנחנו אישרנו את תקציב המועצה בחודש נובמבר שנה שעברה ,חלק מהנתונים
כמו שבדרך כלל משתנים במהלך השנה ,בעיקר בעיקר בנושאי חינוך אבל לא רק .יש לנו בגדול,
אני תכף אעבור לסעיפים בעיקר החשובים והעיקריים שבהם ,אבל אנחנו מגישים פה תקציב,
בז'רגון קוראים לזה תקציב מילואים או תוספת תקציב של  .₪ 5,833,000כאשר החלוקה
בסעיפים הגדולים היא כדלקמן :בחינוך נוער וספורט יש לנו תוספת של  4מיליון  ₪בהכנסות,
 4.2מיליון  ,₪ו 5.2-מיליון  ₪בהוצאות .הרוב בהכנסות נובע מגידול במספר התלמידים ,בשנה
שהתחילה עכשיו בשנת תשע"ח-
מר שמוליק מריל:

זה פתאום?

???:

כמה זה?
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מר שמוליק מריל:

זה פתאום? פתאום מגיעים יותר תלמידים ,לא ידעו שהם

מגיעים?
ד"ר מוטי דלג'ו:

איך אתה יודע בצור יצחק?

מר שמוליק מריל:

אני שואל ,מה זה פתאום מגיעים?

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן.

יש גידול במספר התלמידים במספר הכיתות ובתקבולים של
מר יצחק אגוזי:
משרד החינוך .מאידך בגלל הסכמי שכר היה גידול במשכורות של מורים וגננות ברמת ההוצאות.
נושאים נוספים שהשתנו בנושא של מפעל הביוב ,יש גידול בהכנסות וגידול יותר קטן בהוצאות
הסיבה היא שגורמי חוץ מעיינות המשולש שחייבים היו כסף ,העבירו את הכסף בשנת  2017גם
עבור  , 2016לא תקצבנו את זה מראש .יש פה גידול בפירעון מלוות בפירעון הלוואות .לקחנו 2
הלוואות חדשות ,להזכירכם אחת של  15מיליון  ₪ואחת של  6מיליון  ,₪אז יש גידול בפירעונות.
ברווחה יש גידול של כמיליון  ₪בהוצאות ,עדכון של תקצוב ילדים בפנימיות עולים .זה דברים
שמונחתים עלינו ,הם לא דברים שיש לנו שליטה עליהם .לפעמים אפילו לא הגיע מראש .נושא
של תברואה יש לנו גידול לעומת התכנון בפינוי אשפה של כמיליון  ₪שהצלחנו רק באופן חלקי
בצמצומים של הפחים והפינויים .בתקציב הג"א יש עדכון נתונים של  ,₪ 358,000במינהל הכללי
חשמל ומים  ,₪ 672,000בסך הכול יש פה חלק מהסעיפים סעיפים קטנים חלק מהסעיפים
סעיפים קצת יותר גדולים ,בסך הכול כמו שאמרתי תקציב המילואים הוא  .₪ 5,833,000בגדול
הסעיפים שעלו לעומת הסעיפים שירדו למעט בחינוך הם בדרך כלל מאזנים אחד את השני.
מר אייל אברמוב:

אתה יכול להסביר את ...בתשלומים הרגילים שכמעט ...חצי

מהזליגה.
מר יצחק אגוזי:

התשלומים הבלתי רגילים אנחנו בתחילת השנה ,אתה מדבר על

קיטון של  5מיליון .₪
מר אייל אברמוב:

כן ,אחרת זה היה-

מר יצחק אגוזי:

קודם כל אנחנו מתקצבים כ 2-מיליון  ₪ומשהו רזרבה שעכשיו

לקראת סוף השנה זה כבר עובר לסעיפים ,שזה בעצם האישור של התקציב מילואים פה
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משמעותו בעצם גם חלוקת הרזרבה לסעיפים הרלוונטיים הנדרשים ,וזה גם כמובן מוכיח את
עצמו ,שצריך לתקצב דברים ברזרבה ,כי אתה לא יודע מה-
מר אייל אברמוב:

הרזרבה מוצתה טוב? זה היה  5מיליון רזרבה?

מר יצחק אגוזי:

לא ,זה היה  2מיליון  ₪ומשהו.

מר אייל אברמוב:

איפה עוד  2מיליון ?₪

ודבר נוסף אנחנו תקצבנו שם  3מיליון  ₪העברה לאלעד ,ובפועל
מר יצחק אגוזי:
מה שעשינו בגלל ה ,-אנחנו תקצבנו בתשלומים הבלתי רגילים העברה לאלעד ,לפי ההנחיה של
משרד הפנים ,ובפועל לקחנו הרי הלוואה ותקצבנו את זה מתב"ר השנה הזאת.
ד"ר מוטי דלג'ו:

תב"ר של  6מיליון .₪

מר יצחק אגוזי:

לקחנו הלוואה של  6מיליון  ₪ותקצבנו את זה מתב"ר ,אז כך

שזה חסך לנו בתקציב הרגיל השנה כ 3-מיליון  2.8 ₪מיליון .₪
מר אמנון כהן:

מוטי-

ד"ר מוטי דלג'ו:

רגע רק שנייה אמנון אני אתן לך ,שמוליק לגבי השאלה שלך

מבחינת צפי של תלמידים ,מה שקורה נניח בחודש דצמבר השנה אנחנו נאשר את התקציב ל-
 2018נכון? ואנחנו לא יודעים מה יהיה בספטמבר .2018
מר שמוליק מריל:

למה ייוולדו ילדים חדשים?

ד"ר מוטי דלג'ו:

צור יצחק אתה לא יודע מה האכלוס שלו .אבל דרך אגב לא רק

צור יצחק גם בקיבוצים-
מר שמוליק מריל:

משרד החינוך יש לו דו"ח חמש שנתי יודע בדיוק מה.

גב' לאה פורת:

לא ,הוא לא יודע כלום.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא.

מר שמוליק מריל:

מה זה לא יודע.

גב' לאה פורת:

הוא דוחה את התשלום לשנה הבאה ,הוא אומר לו אתה תדווח-

מר שמוליק מריל:

אני לא מדבר על התשלום ,אני מדבר על כמות הילדים.

גב' לאה פורת:

לא יודעים.

מר שמוליק מריל:

משרד החינוך יודע.

גב' לאה פורת:

לא יודעים.

מר גבי דור:

אם קבלן בנה בניין ועכשיו מאכלסים אותו ,אתה יודע כמה-

מר יצחק אגוזי:

שמוליק זה לא הולך לינארית ,זה גני ילדים ,זה לא הולך

לינארית .מספיק ילד  1בשביל לפתוח עוד גן ,עוד גן זה  ₪ 300,000גם בהכנסות וגם בהוצאות.
אתה מבין? זה לא דברים שידועים מראש.
מר שמוליק מריל:

לא ,לפי הגידול בהכנסות זה הרבה ילדים ,לא מדבר על

ההוצאות.
מר יצחק אגוזי:

זה לא רק זה ,זה המון סעיפים.

מר שמוליק מריל:

המון ילדים 5 ,מיליון .₪

גב' לאה פורת:

זה  2.5מיליון  ₪לא  5מיליון .₪

יפתח ,מה באמת לא מעניין אתכם? לא ,אתה רוצה לדבר תצא
ד"ר מוטי דלג'ו:
איתה ודבר איתה בחוץ ,אני מבקש כאן להיות בשקט כשמישהו מדבר .תראה ,על תקציב בסדר
גודל שלנו חריגה או סטייה בעיקר בנושא של חינוך של עד  ,2%זה הלוואי כל חברה שתעשה את
זה .בבקשה אמנון.
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מר אמנון כהן:

אני חייב להודות שעברתי על החומר בבית וסימנתי לי כמה

דברים ,שכחתי להביא ,אבל יש דברים שאני רוצה לברר .יש פה  2סעיפים שהם אותו דבר ,נכסים
ציבוריים פעמיים ,צריך להבין מה המשמעות של זה.
מר יצחק אגוזי:

איפה?

מר אמנון כהן:

נכסים ציבוריים-

מר יצחק אגוזי:
זהים.

נכסים ציבוריים בהכנסות ובהוצאות ,יש פה הרבה סעיפים שהם

מר אמנון כהן:

לא ,אין הרבה סעיפים .הנכסים הציבוריים-

מר יצחק אגוזי:

למה ...שמירה וביטחון שמירה וביטחון .הא סליחה סליחה ,אתה

מדבר שניהם בהכנסות ,נכסים ציבוריים ונכסים ציבוריים.
מר אמנון כהן:

נכון.

מר אורי עצמון:

יש גם בהוצאות.

מר אמנון כהן:

משהו פה לא מסתדר.

מר יצחק אגוזי:

יש פה טעות ברישום.

מר אורי עצמון:

גם בהכנסות וגם בהוצאות.

מר יצחק אגוזי:

תמשיך אני-

דבר נוסף ,אני בעד קשרים הכי גדולים שבעולם ,אבל איך זה
מר אמנון כהן:
קפץ ,הקשרים הבינלאומיים שלנו קפצו בצורה כזאת.
ד"ר מוטי דלג'ו:

איפה?
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מר אמנון כהן:

קשרים בינלאומיים  ₪ 53,000ל.₪ 127,000-

מר גבי דור:

ביבי נשא על זה נאום שלם אתמול.

מר אמנון כהן:

חמוצים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

איפה אתה רואה.

מר אמנון כהן:

מתחת לנכסים ציבוריים יש קשרים בינלאומיים.

מר יצחק אגוזי:

זה משלחות.

מר אמנון כהן:

מה רק אני ישבתי על זה בבית? אני לא מבין.

ד"ר מוטי דלג'ו:

תראה ,מהמועצה לא יצאה משלחת-

מר אמנון כהן:

כן ,אבל אני מסתכל על המספרים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא יודע ,זה נראה לי קצת מוגזם.

מר אמנון כהן:

אני מציע ש-

ד"ר מוטי דלג'ו:

גם האירוח של הקבוצות שהיו פה ,זה לא סדרי הגודל האלה ,אני

מבקש שיבדוק את זה ,ההערה שלך היא בהחלט במקום.
מר אמנון כהן:

זאת אומרת יש פה  2נושאים שצריך בישיבה הבאה או מתי

שהוא לקבל על זה תשובות.
ד"ר מוטי דלג'ו:

כן בסדר ,שני אלה.

מר יצחק אגוזי:

לא ,הנושא הראשון-
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גב' לאה פורת:

אבל יש פה עוד נושא-

ד"ר מוטי דלג'ו:

אל תענה ,תרשום אני אתן לך אפשרות .אורי עצמון.

מר אורי עצמון:

 2דברים ,אחד מפעל הביוב ,מה אנחנו רואים במפעל הביוב ,הרי

מפעל הביוב שייך לאיגוד ערים.
???:

לא.

רגע ,מפעל הביוב כן .מערכת הביוב ההולכה והדברים האלה ,אז
מר אורי עצמון:
תגיד מה זה מפעל הביוב .לא שמעתי שצינורות זה מפעל ,אבל לא משנה ,זה אחד .שתיים ,אנחנו
לוקחים  ₪ 1,700,000מההכנסות מהביוב ,מגידול בגביית אגרה ואנחנו מכניסים אותו לתקציב
הכללי.
גב' לאה פורת:

מאיתנו.

מר אורי עצמון:

מפני שאנחנו יש לנו  ₪ 483,000גידול בהוצאות לעומת 2,277,000

 ₪בהכנסות ,כלומר את היתר מבליעים לתוך האיזון של ה 5-מיליון  ₪ומשהו ,כלומר לוקחים
מהביוב ונותנים לכל מה שחסר ,ולא התכוונו לעשות את זה בתקציבים.
גב' לאה פורת:

לא שלא התכוונו ,זה אסור.

מר אורי עצמון:

עכשיו למה אני נוגע בביוב בעיקר-

גב' לאה פורת:

זה אסור לא שלא התכוונו.

מר אורי עצמון:

אנחנו אף פעם לא קיבלנו דו"ח מסודר מה קורה במערכת הביוב

של המועצה ,למה אני אומר את זה? אנחנו משלמים עכשיו את אגרת הביוב יותר מכפול ממה
ששילמנ ו בזמנו ,לא בזמנו הרבה איזה שנתיים בערך ,ואני לא זוכר שהיה לנו גירעון בביוב במחיר
האנושי .אנחנו משלמים יותר מאשר על מים  ₪ 4.58על כל קוב ביוב שאנחנו משתמשים בחודשי
החורף ועושים לנו את הממוצע ,זה יוצא יותר מפי  2.5או פי  3מה ששילמנו לפני  3שנים .אז לא
קיבלנ ו דו"ח להבין מה פתאום אנחנו צורכים כל כך הרבה כסף ,והאם היישובים שמקבלים 50%
מההחזר אני יודע ,האם הם מגישים דו"ח מסודר ,אולי זה נוזל לתקציב אחר .ואני חושב שהכול
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נוזל לתקציב אחר ,מפני שלא ייתכן שהיינו במצב טוב לפני  3שנים ,ועכשיו כשגובים מעל פי 2
אנחנו במצב אותו דבר .זה אומר חייב בדיקה הרבה יותר מעמיקה בסיפור ,חוץ מזה שזה לא יפה
שהביוב מאזן את התקציבים-
גב' לאה פורת:

זה לא עניין של יפה ,זה לא בסדר .אם זה נכון-

ד"ר מוטי דלג'ו:

לאה ,לאה-

גב' לאה פורת:

אם זה נכון ,אני לא יודעת.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לאה תקשיבי-

מר אורי עצמון:

אני לא נותן ציונים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

יושב לידך בן אדם מצביע וממתין ,זה לא יפה.

מר אורי עצמון:

אני לא נותן ציונים אם זה בסדר או לא ,לא נראה לי.

ד"ר מוטי דלג'ו:

סיימת?

מר אורי עצמון:

כן.

ד"ר מוטי דלג'ו:

יפה .בבקשה גבי.

מר גבי דור:

אני רוצה להזכיר שכשעברה שיטת הגבייה בנושא אגרת הביוב

לשיטה שמשרד הפנים חייב את הרשויות לעבור אליה ונקבע גובה האגרה ,אחד ההסברים
שניתנו שאמרנו שהמחיר הוא פנומנלי והוא לא עומד בשום פרופורציה להוצאות ,נאמר על ידי
אגוזי שכאשר נגמור את השנה הראשונה אנחנו נבחן את המחירים האלה ואנחנו ננסה לראות
אם אנחנו מסוגלים להתאים אותם למציאות הקיימת .התוצאה היא כפי שאתם מבינים מתוך
הדו"ח הזה ,זה שההכנסות עולות פי כמה וכמה על ההוצאות ,וטוב שכך.
ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,זה לא טוב.
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מר גבי דור:

אבל זה הזמן-

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא טוב ,אני אגיד לכם.

מר אורי עצמון:

זה לא טוב.

ד"ר מוטי דלג'ו:

רגע שנייה חברים-

מר גבי דור:

זה טוב שיש ממה להוריד עכשיו לחזור למצב הראוי שהמחיר

יהיה סביר.
חברים היה לנו מודל ,שהמודל הזה עבד וזה היה סביר ,באו
ד"ר מוטי דלג'ו:
חייבו אותנו לעבור למודל ,אני לא אהבתי אותו ,התנגדתי ,הובלנו התנגדות ,לא עזר לנו .אבל מה
שכן אני זוכר שאני סיכמתי אמרתי :חברים אנחנו אחרי שנה נבדוק את עצמנו .עכשיו לא
שכחתי מזה ולכן לפני ,לא יודע חודשיים שלושה קבענו ועדה ,שאני זוכר שלפחות יפתח חבר בה,
אלה את מרכזת אותו?
גב' עמנואלה קון:

זה עדיין...

ד"ר מוטי דלג'ו:

בשביל זה שמתי אותך.

גב' עמנואלה קון:

נכון.

ד"ר מוטי דלג'ו:

ולאה ועוד כמה חברים בדיוק את הסוגיה הזו ,שיבואו יגידו לנו

למליאה :תראו חברים מה שאנחנו גובים היום ,למשל הוא ב 3.5%-יותר יקר .המליאה תחליט.
???:

.35%

ד"ר מוטי דלג'ו:

נוח לי להגיד  3.5%אתה רוצה להגיד  .45%המליאה תחליט מה

היא עושה.
מר גבי דור:

אבל היא מתוסכלת ,בואו נפתור את ועדת ה-
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מר אורי עצמון:

לאה ,נרדמת בשמירה.

גב' לאה פורת:

לא נרדמתי בשום שמירה.

מר גבי דור:

מה נהיה?

(מדברים יחד)
מר יצחק אגוזי:

קודם כל לעניין נכסים ציבוריים ,אז באמת השמות דומים או

זהים ,אבל הנכסים הציבוריים הר אשונים זה מדובר על כל המחלקה הטכנית תאורה רחובות
וכו'.
ד"ר מוטי דלג'ו:

 ?₪ 32,000מה זה שם?

מר יצחק אגוזי:

בהכנסות ,ובהוצאות יש  .₪ 2,400,000ובנכסים הציבוריים

שכתובים יותר למטה ,זה נושא של השכרת מבנים פה ,אתם רואים יש הוצאות של ₪ 8,000
משהו כזה ,לעומת הכנסות של  ,₪ 2,700,000זה דמי שכירות .צריך לשנות פה את השמות אנחנו
נעשה שוני בין השמות .לגבי הביוב אני רק רוצה להגיד  2דברים .דבר ראשון ,כמו שאמר מוטי יש
ועדה שיושבת ,תזומן בימים הקרובים אני מקווה לישיבה מסכמת והמסקנות יוצגו לראש
המועצה וגם למליאת המועצה כמובן .לגבי הפער בביוב ,אני אמרתי מקודם ואני חוזר ואומר ,זה
לא פער שהוא קבוע ,הפער הוא לא כזה גדול .מעיינות המשולש ,מיתב יותר טובים ,אבל מעיינות
המשולש זה בעצם חוב ישן של שנת  ,2016שהם שילמו את הכול החל מדצמבר  2016ועד ינואר
 ,2017את  2השנים ביחד ,ולכן יש פה כאילו השנה גידול בולט.
מר אורי עצמון:

בביקורת שלהם זה יאזן להם בלי התיקון.

מר יצחק אגוזי:

גידול בולט .לא ,אנחנו מתייחסים לשנים קודמות.

מר אורי עצמון:

אבל תגיד לי מה זה מפעל הביוב ,לא אמרת .מה כולל מפעל

הביוב?
מר יצחק אגוזי:

מפעל הביוב זה שם-
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מר אורי עצמון:

אבל מה זה כולל?

מר יצחק אגוזי:

הכול ,כל מה שקשור לביוב שקשור למועצה.

מר אורי עצמון:

הולכה מהיישובים לשפד"ן?

מר יצחק אגוזי:

הכול.

מר אורי עצמון:

מה הכול?

מר יצחק אגוזי:

הכול .מה שאנחנו מחזירים ליישובים-

ד"ר מוטי דלג'ו:

 ...לשפד"ן זה למט"ש להוד השרון.

מר יצחק אגוזי:

מה שהכסף שעובר ליישובים נמצא פה ,הכסף שמשולם

לתאגי דים כאלה ואחרים ,לאיגוד ערים או למטהרים אחרים נמצא פה ,כסף שהמועצה משלמת
עבור תחזוקה בחלק מהיישובים או בקווי ההולכה שלה נרשם פה .מפעל הביוב זה בעצם כל מה
שקשור לביוב.
מר אורי עצמון:

כל מה שמסריח פה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

יפתח בבקשה ,מי עוד ביקש?

גב' לאה פורת:

אני.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אחר כך לאה ,בבקשה.

אני חושב שמפעל הביוב הגידול בהכנסות ,במיוחד שהוא חריג,
מר איתן יפתח:
זה לא גידול כמו שאתה כתבת בעיניי ,גידול בגביית אגרות ביוב ,זה גביית יתר .אנחנו דיברנו על
שיטה קודמת שהספיקה למפעל הזה ,בסדר גודל של  4מיליון  4.5 ₪מיליון  ,₪זו הגבייה הייתה.
היום תראו ,זה הגבייה היום .כעיקרון הגבייה נטו מאגרות היא סדר גודל של  7.5מיליון  ₪ליתר
הדיוק .יש פה גידול ,אמר אורי כאילו ב 50%-יותר אם לא יותר לכל תושב .ראש המועצה ,אם
אני לא טועה באוגוסט  ,2015אמר שברגע שהחלטנו על זה לגבי כך שאנחנו ,אפילו במרץ סליחה,
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לגבי כך שזה לא יגדל ,שאנחנו נמצא את התעריף כדי שהמטרה היא לא לגרום שתהיה פה גביית
מס נוספת ,שאותם הוצאות נמצא את התעריף שיאזן ,שיהיה לנו תיאום בין ההכנסות להוצאות.
הדו"חות התמהמהו ,הוקמה הוועדה ,הוועדה לצערי לא מקדמת ,אני כבר אומר לכם היא לא
מקדמת את זה ,כי לא נראה שהמטרה שלה בעיני אגוזי לפחות ,ככה אני מרשה לעצמי להגיד,
שלשמה היא בעצם הוקמה להוריד את התעריף ,זו המטרה שלנו של כל החברים הייתה בוועדה
הזאתי ,לשם כך אנחנו באנו כעיקרון לראות איך מורידים את זה להחזיר את זה-
גב' עמנואלה קון:

ובאנו הרבה.

למצב שפוי בנושא הזה ובעוד נושא של ההיטל ,ששמה זו סוגיה
מר איתן יפתח:
בפני עצמה שגם היא קצת הזויה .אבל בנושא של מה שאנחנו עכשיו פה יש בדו"ח .עצם זה
שאנחנו גובים יותר זה גורם ,בעצם הטלנו מס חדש ,אני לא רואה שהוועדה היא שמה לנגד
עיניה ,כעיקרון מרכז הוועדה מטעם המועצה להוריד את זה ,אלא להסביר לנו למה אנחנו
זקוקים לגידול הזה ,ולמה עוד מעט יגדל לנו אפילו יותר-
מר יצחק אגוזי:

 ...שאני אסביר לך את מה שאתה רוצה...

לא ,אנחנו ועדה שהמטרה שלנו לראות איך אנחנו מורידים את
מר איתן יפתח:
הזה ,להחזיר את זה לקדמותו ,וזה לא ראיתי .יש לנו עוד פגישה שתיים ,אני מקווה שאולי אז
ישתנה משהו.
(מדברים יחד)
מר איתן יפתח:

עוד לא הגענו למסקנות ,אבל נתתי לכם איזה עדכון ביניים איפה

זה עומד.
גב' עמנואלה קון:

הוועדה הזו מיותרת לחלוטין.

מר איתן יפתח:

שנייה יפתח ,המטרה של הוועדה היא לקבל את הנתונים ,אם

היא מצליחה להגיע ...מה טוב ,אם לא ,היא מציגה את הנתונים למקבלי ההחלטות.
גב' עמנואלה קון:

אנחנו לא יכולים ,הוועדה מקבלת נתונים ,הוועדה לא יכולה

לאמת את הנתונים האלה ,אין ביכולתנו לעמוד מול המספרים ,אנחנו צריכים לקבל את זה-
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גב' לאה פורת:

ולהגיד אמן.

גב' עמנואלה קון:

ואתה לא יכול ,מה אנחנו יכולים לבדוק את אגוזי? אנחנו

לוקחים בהנחה שהדברים והנתונים שאגוזי מציג הם הנתונים האמתיים ,ואל מול זה אין שום
דבר מה לעשות .זה כמו איזה מן מבוי סתום ,זה להקים ועדה שמכניסים אותה לאיזה dead end
מן דרך ללא מוצא .שום דבר שום תועלת בוועדה הזאתי אין ,ואני מבחינתי ממש מרגישה סופר
מיותרת בוועדה הזאת.
ד"ר מוטי דלג'ו:

תראו 2 ,דברים-

גב' עמנואלה קון:

והוועדה הזאתי התכנסה כבר איזה  5פעמים לפחות ,ולקחה את

עצמה מאוד ברצינות.
ד"ר מוטי דלג'ו:

תראה אלה ,יש כמה אפשרויות-

גב' עמנואלה קון:

.4

ד"ר מוטי דלג'ו:

בפני הוועדה .אחד ,קודם כל צריך זה יהיה כך וחסר ,שזה לא כך

כשאת מבקשת ,חבר מועצה מבקש נתונים מהמועצה במיוחד מגזבר המועצה ,שלא יקבל נתונים
אמתיים ,אין חיה כזו ולא צריך להיות .אם זה יש ,אז חמור תביאו לידיעתי ,זה אחד .שתיים-
גב' עמנואלה קון:

 100%אבל מה אתה רוצה שנעשה עם נתונים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

תקשיבי עד הסוף-

גב' עמנואלה קון:

נתונים זה לא הנתון.

ד"ר מוטי דלג'ו:

שניים ,מי שמרכז את הוועדה והוא מגיע למסקנה שהוא לא יכול

להתקדם ,אין לו שום בעיה .הוא כותב מכתב למי שמינה אותו ואומר לו :תשמע ,לצערי הרב מ-
 1,2,3,4איני מצליח להתקדם .אז ראש המועצה יחליט מה הוא עושה .תעמידו את הבעיה בפניי,
ואל תחכו לדיון הזה שבאופן אקראי הגענו לנושא .לאה ואחר כך שלמה עצמוני.
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גב' לאה פורת:

אני רוצה להגיד דבר ,קודם כל אני חברה בוועדה הזאת ,אני

שותפה להערות של החברים ,אבל אני רוצה לומר ברמה העקרונית ,אני לא חושבת שכל החברים
פה מבינים את מה שקוראים מתוך הטבלאות .אני בטוחה שיש כמה שלא כל כך מתמצאים .ולכן
אני חושבת שצריך לדבר ברמה העקרונית ולא ברמת הטבלה של האקסל .ברמה העקרונית אני
אמרתי ואני אחזור ואגיד את זה ,אמרתי את זה גם בוועדה ואני אחזור ואגיד את זה גם
במליאה ,אגרות ביוב זה ג בייה על פי חוק .אני לעניות דעתי ויבדוק אותי היועץ המשפטי אם אני
לא צודקת ,אי אפשר להוציא את הסכומים שמתקבלים מאגרות ביוב עבור אירועי תרבות .אי
אפשר להוציא את הסכומים שהתקבלו מאגרות ביוב עבור נסיעות ,אי אפשר .צריך שאגרות ביוב
יהיו בקרן ביוב ושיוצאו אך ורק על ביוב .עכשיו אנחנו רק צריכים לקבל לעניות דעתי  2תשובות.
אחד ,האם היישובים שמקבלים את ההחזר יש עליהם ביקורת והם אכן מוציאים את הכול על
הביוב ,או שמא ההחזר הוא גבוה מידי ,מיותר ,ההוצאות שמה הם על דברים אחרים ,זה בפן
היישובי .אני רוצה להגיד לכם משולחן הוועדה ,אם תרשה לי יו"ר של הוועדה ,שאנחנו נתקלנו
בבעיה קשה מאוד לקבל את הנתונים האלה לגבי היישובים .יש מספר יישובים מועט שנענה
לפניות של המועצה ,וכל היתר ,תסלחו לי על הביטוי ,שמו פס .אז אני בדעה שקודם כל צריך
לעשות סדר במקום הזה .כי אם אנחנו נמצא שיש שחרור יתר של כספים ליישובים שלא זקוקים
להם ,אז בעצם יוצא שהיישובים שלא נותנים להם החזרים מממנים את כל הדברים האחרים,
זה ברמה היישובית .ברמה של המועצה אני ,באמת אני לא מבינה את ההסבר החשבונאי לעניין
הזה ,אני רוצה לקבל תשובה מילולית ,האם כל אגרות הביוב הם בקרן ביוב ,והאם משתמשים
בכל קרן הביוב הזו אך ורק לענייני ביוב .שאם לא אז לא רק שאנחנו בגביית יתר ,אנחנו לדעתי
מחטיאים את המטרה וזה באמת מס עקיף נוסף על התושב .כי במקום לממן את החינוך
באמצעים אחרים ,אתה מממן את זה מביוב.
מר שלמה עצמוני:

אני גם חבר בוועדה-

מר אורי עצמון:

כולם פה חברים?

מר אמנון כהן:

מי עוד חבר בוועדה ...מה קורה כאן?

גב' לאה פורת:

זהו.

מר יצחק אגוזי:

יהיה דיון על המלצות הוועדה ,למה צריך ...על התקציב.

מר שלמה עצמוני:

עכשיו אפשר המלצות ביניים אגוזי.
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מר יצחק אגוזי:

אין להם שום המלצות בינתיים.

מר שלמה עצמוני:

אני חושב ברוב שנותיי אחת הוועדות הרציניות עם אנשים

רציניים ,ההרכב של המועצה הוא הרכב הכי גבוה שיכול להיות ,זה היועץ המשפטי ,זה ציפי
ואגוזי .אנחנו מצאנו ,יכול להיות שהדברים פה לא הובנו נכון ,לא שלא מאמינים .אנחנו מצאנו
פגמים בשיטה ,בשיטה של ההתחשבנות מול יישובים שמגיע להם החזרים .אני חושב שהשיטה
צריכה להיבדק ,כל חשבונית ,וזה לא עובד לפי כל חשבונית .היום היישוב מדווח-
מר יצחק אגוזי:

הוא לא מדווח.

יש שפיל ,השיטה הזאתי של ההחזרים צריכה להיבדק .אנחנו
מר שלמה עצמוני:
מרגישים בוועדה אגוזי ויריב ,אנחנו מרגישי ם כאילו אנחנו לא יושבים ביחד ,כאילו אנחנו ואתם,
ואתם ממול .וזה אני חושב שככה לא יכולה לעבוד ועדה שרוצה לקדם עניין .כי אמר פה גבי נכון
שבתחילת הדרך-
ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא ,אתה לא יכול לדבר כשהוא מדבר.

מר אורי עצמון:

הוא לא מבין בהנהלת חשבונות.

מר שלמה עצמוני:

אמר פה גבי שבתחילת הדרך השיטה תבחן .והנה עכשיו הגענו

לצומת דרכים ובאמת הוקמה הוועדה הזאתי ,אני אתן לכם דוגמא ,אנחנו גם עוסקים בהיטל
הביוב ,אני אתן לכם דוגמא .היום המועצה אם אחרי  10שנים שבניתי את הבית שלי  30שנה,
החלטתי שאני רוצה לקרות את הפרגולה ,פרגולה קיימת ,אתן לכם דוגמא לעיוות שהוא זועק
לשמים .החלטתי שאני פרספקס לא רעפים ,בא פקח שעושה את הסיבוב שלו-
ד"ר מוטי דלג'ו:

שלמה ,שלמה ,רגע ,רגע ,תקשיב-

מר שלמה עצמוני:

דוגמא.

ד"ר מוטי דלג'ו:

שלמה תקשיב ,עכשיו זה לא דיון על צו הארנונה ,יהיה דיון על צו

הארנונה ואז תוכל לדבר מה שאתה רוצה.
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גב' עמנואלה קון:

לא ,זה לא דיון על הארנונה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

את לא יודעת על מה הוא רוצה לדבר.

גב' עמנואלה קון:

אני יודעת...

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,הוא מדבר איתי על מחסנים.

גב' לאה פורת:

ביוב ,ביוב.

מר שלמה עצמוני:

אני מדבר על הביוב.

גב' עמנואלה קון:

הוא מדבר על ביוב.

מר שלמה עצמוני:

אתה לא ,אתה עם כולם רק לא איתי.

ד"ר מוטי דלג'ו:

נו מה ,אמרת שיש לך מחסן נו ו-

מר שלמה עצמוני:

לא מחסן ,אני אמרתי מחסן? הוועדה הזאתי הוקמה לדון באגרת

הביוב ובהיטל הביוב .והיא קמה כי אנשים פה זעקו שהם משלמים הרבה כסף ,ואנחנו התפקיד
של הוועדה הוא לראות איך אפשר ואם אפשר להוזיל ,ומצאנו מקומות שממש צורמים לעין .ואני
בא ונותן פה את הדוגמא של הפרגולות .שבן אדם שיש לו פרגולה אחרי  30שנה שהוא בנה
החליט שהוא עושה לה קירוי קל פרספקס כמעט שזה ניילון ,באים ומחייבים אותו אגרה מלאה.
גב' עמנואלה קון:

משלם ארנונה-

מר שלמה עצמוני:

משלם היטל ,את האגרה זה בסדר.

גב' עמנואלה קון:

זה בסדר ,לא קשור לארנונה ,אבל הפרש של מרגע-

ד"ר מוטי דלג'ו:

הוא משלם על זה ביוב?

גב' עמנואלה קון:

ביוב.
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מר שלמה עצמוני:

כן ,היטל ,היטל.

גב' עמנואלה קון:

ביוב.

מר אורי עצמון:

הוא לא יקבל היתר.

מר שלמה עצמוני:

לא עזוב ,הוא כבר קיבל היתר .הוא כבר קיבל היתר.

(מדברים יחד)
גב' עמנואלה קון:

רגע שלמה ,תן לי רגע...

כבר קיבל היתר עכשיו הוא מקבל לשלם .אנחנו באים ואומרים
מר שלמה עצמוני:
בוועדה ,אומר היועץ המשפטי שזה חלק מהמבנה ,אנחנו חייבים לקחת אגרה ,כי-
מר יצחק אגוזי:

היטל ,היטל.

מר שלמה עצמוני:

היטל ,אנחנו חייבים לגבות היטל כי הפרגולה היא חלק מהמבנה.

אבל עוד פעם חבר'ה ,קצת רגש בקצות האצבעות .יש פרגולה ,בן אדם שילם ₪ 60,000 ₪ 50,000
 ,₪ 70,000אחרי  15 10שנה החליט שהוא מקרה עוד פעם אחת .אין לי בעיה שאנחנו נגדיר מה זה
קירוי של פרגולה-
גב' עמנואלה קון:

רגע שלמה שיהיה ברור ,הוא לא מדבר על הארנונה-

מר שלמה עצמוני:

לא ,לא ,אני לא מדבר-

אלא על זה ששטח הבית גדל ,והביוב הוא פונקציה של שטח
גב' עמנואלה קון:
הבית ,ואז זה אומר שאם עכשיו יש עוד  60מ"ר ארנונה ,זאת אומרת שאתה משלם עכשיו עוד
עשרות אלפי שקלים על ההפרשים.
גב' לאה פורת:

ושמירה.
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גב' עמנואלה קון:

ושמירה ואגרה על הביוב שיש לך בחוץ ,כי הוא מקורה ,כי הבחוץ

מקורה ,כי החצר מקורה אז גם הביוב נכנס כי אולי יש שם איזה שהם-
גב' רחל רבר:

אני רוצה להגיד רגע משהו ,לחלוק על מה שאתה אומר שלמה.

אני ל א בעד שישלמו הרבה ,אבל אני אומרת שאולי השיטה שאתם מדברים עליהם היא קשה
מעשית לעשות .רגע ,את ה 60-מ"ר האלה הוא ישלם ארנונה אבל לא ביוב.
מר שלמה עצמוני:

די נו ,די נו ,בחייך.

גב' רחל רבר:

אני בעד-

מר שלמה עצמוני:

מה זה שייך?

גב' רחל רבר:

אני בעד להוזיל-

מר שלמה עצמוני:

ההיטל ,ההיטל.

גב' רחל רבר:

להוזיל את ההיטל למ"ר.

מר שלמה עצמוני:
חשבון.

ההיטל ,בן אדם החליט שהוא סוגר את הפרגולה הוא צריך לקבל

(מדברים יחד)
ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,תקשיבו טוב ,תקשיבו טוב ,לצערי הרב אני לא קיבלתי

אף פרוטוקול מהדו"ח של הוועדה ,כל מה שיש לחברי הוועדה פה שאמרו דברי טעם ,רק חבל
שחיכו להזדמנות המקרית הזו ,זה אחד .שניים ,לאור מה שאומרים פה החברים ,וכדי שיהיה קל
יותר לחברי הוועדה לעבוד ,אני אבקש ממבקר הפנים של המועצה שהוא רו"ח במקצועו שיעמוד
לרשותכם לסיוע ,תשבו עוד פעם אחת ,תצליחו לצאת מזה תצאו ,לא תצליחו לצאת תבואו תגידו
שלא הצלחתם ,אני אחליט מה לעשות .נעבור לנושא הבא ,אם אפשר.
גב' לאה פורת:

אני מבקשת על הדברים ,מוטי עוד  2שאלות.
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מר אייל אברמוב:

אני לא מבין שלמה ,אני לא מבין את המנדט של הוועדה הזאתי,

אבל אני מתרשם מהחברים המכובדים שלה ,אבל נראה לי שאנחנו עושים משהו קצת יותר
מידי ...,משהו פשוט זה יותר מידי מסובך .יש דו"חות מבוקרים ,אנחנו יודעים בדיוק כמה נגבה
על תשלומי ביוב ,אגרות ,היטלים מה שתקרא לזה ,זה לא משנה .החלטה היא החלטה עקרונית,
האם אנחנו גובים יותר מידי או פחות מידי .השלב השני להיכנס ואיך מתקנים ,אם צריך לחלק
את הפרגולה ב 8-ולהכפיל ב-6-
גב' עמנואלה קון:

אנחנו לא שם.

מר אייל אברמוב:

בדיוק ,זה לא מעניין ,אבל זה היה הדיון פה ,אבל זה לא מעניין.

מר שלמה עצמוני:

לא.

הדיון הוא מאוד מאוד פשוט ,גבו  11עכשיו גובים  ,13גבו 12
מר אייל אברמוב:
עכשיו גובים  ,17זה מספרים שרו"ח ב 10-דקות מוציא אותם .אני לא יודע מה אגוזי ,אני לא
יודע ,אני לא מבין את זה .יש  5מיליון  ₪ביתר ,צריך להבין האם קרה משהו גרנדיוזי
שהתושבים הכפילו את עצמם ולנרמל את זה ,זה הגבייה העודפת בזה נגמר הסיפור .להביא את
זה לפה להגיד :רבותיי ,מצאנו גבייה עודפת יחסית לדו"חות מבוקרים  Xמול  ,Yעשינו נרמול,
יש  3מיליון  ,₪האם המועצה מקבלת את זה ,המועצה תגיד כן או לא ונגמר הסיפור .ואז נקבל
מנדט למצוא-
גב' לאה פורת:
לעשות איתם?

יש פה  1.5מיליון  ₪יותר .פה יש  1.5מיליון  ₪מה אתה רוצה

מר אייל אברמוב:

אז אני שואל האם ה 1.5-מיליון  ₪הזה זה השורה התחתונה-

מר יצחק אגוזי:

אבל הסברתי שזה מכסה את הגירעון של שנה שעברה שהם לא

שילמו .אז למה-
מר אייל אברמוב:

הו צריך לנרמל את זה.

מר יצחק אגוזי:

את שמעת את זה  4פעמים עכשיו.
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???:

אז שיופיע בספרים ,הם ידעו במה מדובר.

מר אייל אברמוב:

דו"ח מבוקר מנרמלים אותו ,מה עכשיו ובזה נגמר הסיפור .אני

לא מבין מה העניין.
ד"ר מוטי דלג'ו:

את הנושא הזה סיכמתי אותו ,עוד שאלות .עוד מישהו רוצה

להתייחס .כי אני צריך לעבור לנושא הבא שהזמנו אנשים.
מר אלי דלה:

ישבנו פה עם נציגי משרד הפנים ,נציגי משרד הפנים שישבו פה

בחדר הזה ,ודיברנו על הנושא הזה לגבי הנושא של חיוב אגרות ביוב ,מה שהם אמרו שהם
מחייבים פר קוב מים ,איך זה הגיע ל-
מר אשר בן עטיה:

זה היטל 2 ,דברים נאמרו פה ,יש היטל ואגרה.

מר צפי פלד:

אגרה זה משהו אחר.

מר אשר בן עטיה:

יש היטל ואגרה .ההיטל זה משהו אחר ואגרה זה משהו אחר.

מר שלמה עצמוני:

היטל זה הקמה של הביוב.

מר אשר בן עטיה:

אבל מוטי ,לא התייחסו למה שלאה אמרה ,היא מדברת על

תקצי ב צבוע שאתה מחלק אותו ,סתם לנווה ימין ונווה ימין לוקח את תקציב הביוב ועושה ממנו
חינוך וחגיגות בר מצווה ,אז לזה היא מתכוונת ולזה צריך לענות ,זה הכול.
ד"ר מוטי דלג'ו:

אמר את זה גם הגזבר של המועצה ,שמעו את זה חברי הוועדה,

קבעתי את מבקר הפנים ,רו"ח במקצועו.
מר אשר בן עטיה:

לפי התגובה של האנשים פה-

ד"ר מוטי דלג'ו:

מה יותר מזה?

מר אשר בן עטיה:

עם כל הכבוד ,חלק בכלל לא יודע מה זה היטל ומה זה אגרה,

וחלק לא יודע מה זה ,זו בעיה.
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.8

תחנות חשמל מונעות בגז;

החלטה:

מליאת המועצה דנה בנושא ושמעה את עמדות נציגי ישובים הנוגעים לדבר.
חברים ,אנחנו הזמנו אנשים ,אני עוצר אנחנו נמשיך אחר כך.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו הזמנו אנשים לנושא של תחנות החשמל המופעלות בגז ,שזה מופיע אצלכם בסעיף .8
מקודם ,יש רצונות לקדם כמה-
גב' גילה פרין:

מוטי אתה מעביר את נושא  8לעכשיו?

מר צפי פלד:

כן.

*** המוזמנים לנושא נכנסו לחדר הישיבות ***
ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו הזמנו את הנציגים של אותם יישובים ,אם זה ברצונם או

אם זה בניגוד לרצונם ,הם מנסים לקדם תחנות חשמל המופעלות בגז .תסתכלו מאחור ,אנחנו
רואים שמה את ארבעת האתרים ,שטחי צ ור נתן בצפון ,אחר כך יש את שטח אבו דיה זה תחנת
הדלק-
מר צפי פלד:

השלום.

ד"ר מוטי דלג'ו:

שנוסעים לאלפי מנשה .שטחי ירחיב שזה צמוד לזה ,ויש על

שטחי גבעת השלושה שזה סמוך לקסם .אני רוצה לומר לכם שבשלב הזה מבחינה סטטוטורית
הדיון היחידי שה תקדם במסגרת הדיונים של הות"ל ,והם קראו לזה ישיבת קונגרס ,אני לא
אלאה אתכם ,זה היה הנושא של אבו דיה ,כלומר איפה שתחנת הדלק ,ויש שם עכשיו בשימוש
חורג תחנה לפינוי פסולת יבשה .ובישיבה הזו אני אומר כך :אני הבעתי את ההתנגדות של
המועצה ,אני אתן לכם ציטוט מהפרוטוקול שכאן נילי כתבה לי ,הם אחרי שהסבירו כמה זה
טוב ,נציגי החברה וכמה זה לא מזיק ,וכמה זה וכמה וכמה ,אז אמרתי להם כך" :שהעובדה
שהמיקום המוצע הוא באזור של ריכוז אוכלוסייה ותשתיות ,היא דווקא הסיבה שבגללה אין
להקים בו תחנת כוח .כי הם אמרו שזה טוב ,יש הרבה אוכלוסייה אז צריך להקים את זה פה.
כתוב כאן" ,סקר את כל התשתיות" ,אני שמה סקרתי את כל התשתיות של רוב המועצה ,ואנחנו
מבחינתנו נתנו הרבה מאוד שיתופי פעולה להרבה מאוד תשתיות לאומיות ,כלומר אנחנו לא על
תקן שכל דבר שאומרים לנו אנחנו אומרים :לא ,לא בא בחשבון .יש לנו תשתיות של צינור גז,
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תשתיות של קו חשמל ,תשתיות רכבת ,כבישים ,כמעט כל כבישי הרוחב.
מר שלמה עצמוני:

מוביל המים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

קו המוביל.

מר אורי עצמון:

כולל מסלול אווירי.

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,אני אתן לכל אחד בזמנו לדבר ,תאמינו לי .ככה כתוב:

הוא סקר את כל התשתיות העל הקיימות והמתוכננות בתחום המועצה .מרחק של  1קילומטר
מהתחנה הוא קצר ביותר מבחינת יישובים .כי הם אמרו שמבחינתם קילומטר זה סביר" .יש
להקים את התחנה במיקום מרוחק מריכוזי אוכלוסייה ".כך אני סברתי" .כן התייחס לסיכום
לכאורה של הקרבה לרשות הפל שתינאית ".אמרתי שמתקן כזה לפי דעתי הוא מתקן גם ביטחוני
במידה רבה .מתקן כוח שמפעילים אותו ,אתם יודעים מה המשמעות כשמשתקים אותו" .האתר
נבחר רק בשביל היותו בבעלות פרטית .הדגיש כי לא נערך כל תיאום עם הרשות המקומית בטרם
האישור בממשלה .לסיכום מתנגדים למיקומו ".זה אני אמרתי שם באותה ישיבה .אז מאז
בינתיים התחילו להתעורר מה שנקרא נקודות נוספות ,והתחיל להיות גם ויכוחים ביישובים ,ואז
אמרתי שהדבר הטוב ביותר זה לבוא ולאפשר קודם כל לנציגי אותם היישובים ,אני הזמנתי את
יושבי ראש הוועדים יושבי ראש ועדי האגודות ואת היישובים הנוגעים בדבר ,סביב כל פרויקט
כזה .אז אנחנו נתחיל מהצפון ,נאפשר לאגודת צור נתן ,בבקשה מי מטעמכם רוצה להציג .תגיד
את השם המלא.
מר אבי בן הרועה:

שמי אבי בן ארויה אני יו"ר האגודה של צור נתן .אם אנחנו לא

נעשה בשטח שלנו ,בואו נשים לב שצפונית לנו יש שטח של תושב טייבה שמוכן לחטוף את זה,
ואז המועצה האזורית לא תוכל להתנגד וגם תושבי טייבה בטח שלא יתנגדו-
???:

שטח פרטי?

מר אבי בן הרועה:

שטח פרטי בהחלט .אני מציע כאן למליאה למנות ועדה לנסוע

לאדלטק באשקלון ולראות איך העסק הזה נקי ,יפה ,מסודר ,לא מוציא עשן ,לא מסוכן ,לא
כלום .זה תאווה לעיניים פשוט ללקק את הרצפה שם.
ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים לא להפריע ,אני אתן לכם להתייחס.
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מר אבי בן הרועה:

אנחנו מדברים על יישוב שכביכול אמור לסבול מזה ,זה צור

יצחק ,וז ה לא נכון .כי צור יצחק צפונית לשטח הזה ,ואז אין שום יישוב שיסבול ,במקרה-
גב' לאה פורת:

לאה פעם ראשונה.

מר אבי בן הרועה:

לאה ,יכול להיות שאת מתנגדת אבל זה בנפשנו.

גב' לאה פורת:

אני לא מתנגדת ,אני רוצה רק...

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני מבקש ממך לדבר למליאה לא לחבר-

מר אבי בן הרועה:

אני מדבר למליאה .לכן אני מבקש שדרום השרון לא תתנגד לזה,

אנחנו לא נהיה מיליונרים מזה ,אנחנו פשוט נחייה מזה .תודה.
ד"ר מוטי דלג'ו:

בבקשה ,אנחנו נעבור-

מר חיים לוי:

זה עדיין צור נתן.

ד"ר מוטי דלג'ו:

צור נתן אוקיי יפה ,בהחלט אפשר.

אני רוצה לציין שכל השטח הזה שם אמור להיות שטחים של
מר חיים לוי:
האבוקדו שלנו ,שדלג'ו עם כל הידע והניסיון שיש לך שצברת ,אתה יודע טוב מאוד שהולכת
לקום שמה עיר שלמה ,על כל האבוקדו שלנו .כתוצאה מכך צור נתן תישאר ללא שום אמצעי
ייצור ,שום אמצעי ייצור ,אין לנו ממש כלום .ולכן הלכנו לכיוון הזה .התחנה הזאת היא עומדת
בכל הסטנדרטים של המשרד לאיכות הסביבה ,כל המשרדים .וכמו שאבי אמר אם תקים ועדה
שתלך ותבדוק כיצד נראית התחנה הזאתי ומה רמת הזיהום שלה ,אתה תופתע לטובה ,תופתע
לטובה .ועו ד הערה קטנה ,אם אנחנו נעמיד את הרפת של קיבוץ אייל או שרמת הכובש מול
התחנה הזאתי ,אני בטוח שהרפתות האלה מזהמות פי  2או  3ואולי יותר ,תבדוק את זה ,תבדוק
את זה דלג'ו.
ד"ר מוטי דלג'ו:

בסדר גמור.
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מר אשר בן עטיה:

אפשר שאלה? הכוונה להקים את כל ה 4-או ?1

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני אומר כך ,אני לא בטוח שיש כוונה וייתנו רישיונות ל4-

אתרים כאלה ,ובטח ובטח לא  2אתרים שהם קרובים כמו ירחיב ואבו דיה .אבל זה יכול להיות
בין  1ל , 2-אני לא מאמין שיותר ,אני לא מאמין ,אבל זה אני אומר לך אני לא יודע ,כי היחידי
שהיה בדיונים פור מליים זה היה אבו דיה ,והחלטת הממשלה אפשרה לבדיקה גם את צור נתן.
בבקשה צור נתן ,את השם המלא.
מר ראובן אוחיון:

ראובן אוחיון אני מרכז המשק של צור נתן .צור נתן קיים בשטח

והוקם בשנת  1966לפני כ 50-שנה ,לפני שהוקמו כוכב יאיר וצור יגאל וצור יצחק ויישובים
אחרים.
מר חיים לוי:

וקיבל את האדמות של ניר אליהו.

מר ראובן אוחיון:

התחנה הזאתי-

ד"ר מוטי דלג'ו:

חבר'ה הנושא יותר מידי רציני ,תאמינו לי.

מר ראובן אוחיון:

התחנה הזאת במידה ותוקם והסיכוי שהיא תוקם הוא לא גבוה

להערכתנו ,מתוך  4תחנות שמוקמות פה במקסימום תוקם תחנה  .1לדעתי תוקם מקסימום
תחנה  1ותהיה פריסה מהצפון לדרום בכל החלופות שיתקבלו בהחלטת הממשלה .אנחנו קיבלנו
החלטה כלכלית ,היישוב צור נתן הוא יישוב ותיק מאוד עם הוצאות גדולות מאוד ,זה מושב
שיתופי שאמור לשלם פנסיות וכדומה ,ולמה אין ברירה אחרת אלא למצות את ההיתכנות
הכלכלית .במקביל לכולנו ידוע שאמורים לבנות בשטחי האבוקדו את עיר הכוכבים את הבניינים
הגדולים מול כוכב יאיר .אנחנו מעריכים שאם יוחלט על ההקמה של המגדלים אז תחנת הכוח
לא תוקם ,ואם תחנת הכוח תוקם אז המגדלים לא יוקמו ,וישנה התנגדות בכוכב יאיר ובצור
יצחק להקמה של כל המגדלים האלה .בסופו של דבר המדינה צריכה לקבל החלטות איפה היא
ממקמת את תחנות הכוח .תחנות הכוח יוקמו באישור המליאה הזו או נגד .תחנות כוח יוקמו
במדי נה ,אמורות לסגור את תחנת הכוח בחדרה ואמורים לתת מענה לחוסר בקילו וואטים
שצפויה בשנים הקרובות .אנחנו קיבלנו החלטה פנימית שלנו ,שלא הייתה פשוטה ,נעשו כל
הבדיקות ,הלכנו לתחנת כוח באשדוד ובאדלטק ובמקומות אחרים ,כל מיזם כזה בסופו של דבר
הוא מעמיד אנשים על הרגלי ים ומתנגדים ,כל אחד לא רוצה את זה ליד הבית שלו ,אבל הוא
רוצה לקבל חשמל זמין חשמל בחורף ,אנחנו נמצאים מבחינת זמינות ,המדינה מצליחה לספק
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את כל צרכי החשמל ,כל אחד רוצה חשמל וכל אחד רוצה הכול ,אבל לא ליד הבית שלו .ובסופו
של דבר המוסדות שיצטרכו לקבל את ההחלטה ישקלו את ההיבטים ,היבטי הסביבה והמים וכל
הניתוחים האחרים ,אנחנו נעזרנו במומחים מטעם איכות הסביבה ומטעם המשרדים ,ובסופו של
דבר פנימית ,בדיאלוג פנימי שלנו החלטנו לקבל את זה ,אנחנו מקווים שזה יתממש ,אבל
היכולות שלנו לקדם את זה או לא לקדם את הזה היא נמוכה מאוד .בסופו של דבר מי שיחליט
על זה זה מוסדות התכנון ונקווה שזה יתממש.
ד"ר מוטי דלג'ו:

תודה .עכשיו תראו ,אני ברשותכם מציע לא לאפשר שאלות

עכשיו ,אני אגיד לכם למה .יש חשיבות לשמוע גם את האחרים ,כי אז תקבלו תמונה יותר שלמה.
אנחנו משמה יורדים דרומה ,מגיעים לירחיב ,יש כאן מישהו? יש כאן נציג של אגודת ירחיב?
מר אלי דלה:

אני ,אני.

ד"ר מוטי דלג'ו:

בבקשה אלי.

מר אלי דלה:

ערב טוב לכולם ,אלי דלה אני חבר הנהלה של המושב האגודה.

שימו לב ,איך אומרים זה כמו שנקרא מצפון תיפתח הרעה .זה שממשלת ישראל נתנה ,איך
אומרים קל ף ליזמים ,לאלו שהכיס שלהם נפוח ,וליפול על החקלאים ,על המושבניקים
בקיבוצים ,זה דבר יפה .אבל אני גם מסתכל על השכן שלי שהוא צריך לחיות איתי ,אולי לחיות
גם עם הנכדים שלי ועם הילדים שלי .אני רואה פה את כל הסריה הזאתי שבעצם היא גומרת את
כל היישובים הקהילתיים במי וחד .לא שאני מסנגר פה על מישהו ,אני מדבר בגדול .הקטע הזה
ש , -אני מדבר על החברה שהגיעה אלינו ,חברת דליה ,החברה הזאתי הגיעה אלינו בצורה כזאת
שישבו כמו שאתה אומר ,בדקנו ועשינו והכול בסדר ,זה ,...אני בניתי רפת  12דונם ,איכות
הסביבה הוציאו לי את המיץ מכאן ,את הנשמה הוציאו לי .ואתה עם כל הכבוד שאתה אומר
והרפת יותר מסריחה ,זה טעות פטאלית.
מר חיים לוי:

לא-

מר אלי דלה:

סליחה ,סליחה ,לא ,לא ,אל תפריע לי .טעות פטאלית אני אומר

לך.
ד"ר מוטי דלג'ו:

אלי ,אלי-
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מר אלי דלה:

את הנשמה הוציאו לי.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אלי ,דבר לחברי המליאה.

מר אלי דלה:

אני בכוונה מדבר אליו ,שיידע על מה אני מדבר .איכות הסביבה

לא פראיירים יודעים כל דבר ,ואני לא יודע מה החברות שמה עושות בין המשרדים ,זה לא
עניינים שלי ,אני מסתכל היום עתיד המועצה האזורית באופן כללי ,מסתכל על השכנים שלי,
מסתכל על המושב שלי .ואני אחדד לכם ,אתמול בערב הגיעה חברת דליה למושב שלי ,הביא
אותה יו"ר ועד ,אני לא מתבייש להגיד פה בריש גלי העיפו אותם ,העיפו אותם ,סילקו אותם
מהמזכירות .תבינו זה לא ייתכן דבר כזה ,בצע כסף בשביל כסף ,סליחה על הביטוי ,קונים
אותנו? לא ייק רה דבר כזה .תפנימו ,אז תחשוב תעשה אזור תעשייה ,לא יודע מה תיקח יזמות
אחרת .אתם לא יודעים כמה הדבר הזה רע ומריע 2 .חברי ועד שלי הלכו על יד מושב כפר מנחם.
הם ישבו עם כפר מנחם חברת דליה ,לא הועילו אוצרות רשע ,העיפו אותם הם הלכו לתושבי
ההר ,והם שמה הצליחו ,איך אומרים ,לשחק להם אותה כמו שמישהו אמר פה על טייבה,
שטייבה ייקחו ,החבר הזה ייקח את הזה .תשמע ,יש לתת את הדעת ,תחשבו על הילדים ,על
הצאצאים שלנו .אני היום בן  56אולי עוד  20אולי עוד  30אולי עוד  40שנה ,אני הולך יש לי עוד
אחריי עוד הרבה הבאים בתור ,הם יספגו את זה עם חוזה כפול של  50שנה .איפה אנחנו? בואו
ניתן את הדעת ,זה לא ייתכן דבר כזה שפה כל אחד רואה כמה לירות מרים ידיים .לא ,זה מרגיז
אותי .סליחה ,סליחה-
???:

 ...הסכם.

מר אלי דלה:

אין הסכם .אני אגיד לכם משהו שתבינו-

ד"ר מוטי דלג'ו:

אלי ,אלי-

מר אבי קירס:

למה אתה כועס עלינו?

ד"ר מוטי דלג'ו:

אלי תקשיב ,תראה מה שאני אבקש ממך-

מר אלי דלה:

אני לא רגוע.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אלי אני רוצה שימשיך להיות קשב ,אז אם אפשר אל תרים את
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הקול ,כאן אף אחד לא נציג של-
מר אלי דלה:

אני לא כועס על אף אחד ,הכעס הוא בתוכי לא עליהם.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,אז רגע שנייה ,דבר לחברי המליאה ,לא לבן אדם ספציפי.

מר אלי דלה:

בסדר.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אוקיי סיימת?

מר אלי דלה:

לא .לא סיימתי .ברשותכם ,אנחנו  5חברי ועד מחר בערב יושבים

בעזרת השם ,מגבשים דעה חדשה ,אסיפה כללית שהיא המכרעת ביום חמישי בערב ,אני מקווה
שמחר נגיע לסדר את העניין בצורה החברית הכי טובה ,לאור מה שקרה אתמול בערב .ותודה
לאל שלא נגרמו-
מר צפי פלד:

ותגיעו להסכמות בוועד על זה?

כן ,כן ,נסדר את העניין בעזרת השם .נשים את ספר התנ"ך על
מר אלי דלה:
השולחן אולי הוא יעשה משהו .ואני אומר לכם ,לא יועילו אוצרות רשע ,מי שרוצה לעשות עסק
יעשה עסק בנקי ,במבריק ,ולא ברעלים ולא חס וחלילה שאנחנו נצטרך להרוויח-
מר בועז ארנון:

חווה סולרית גם תיתן להם חשמל ,אין שום בעיה.

מר אלי דלה:

סליחה רגע-

מר בועז ארנון:

חווה סולרית...

מר אלי דלה:

גם חווה סולרית זה טוב זה בסדר על הגגות אין בעיה.

מר בועז ארנון:

אבל דליה לא מרוויחים-

מר אלי דלה:

סליחה רגע ,סליחה תקשיבו ,יש היום אפשרויות אחרות ,מי

שיכול ללמוד מקיבוץ נחשונים שם מערכות ,גם אני שמתי מערכות על הרפת שלי ,אפשר
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להתפרנס מזה בכיף ,ולא תקבל פרוטות של  ₪ 140,000 ₪ 130,000בחודש ,ותיקח את זה ללכת
לקופת חולים בשביל לטפל בסרטן ,אז זה לא יספיק לך גם .חבר'ה ,אני אומר לכם דברים
ברורים .תהיו בריאים ,קחו את זה בחשבון.
ד"ר מוטי דלג'ו:

בבקשה היו"ר של ירחיב.

(מדברים יחד)
מר יוגב דפני:

תראו יאמר לזכותם ,באמת יאמר לזכותם של חלק מהחברים

בוועד האגודה יו"ר ,שבאמת הם שיתפו פעולה מלאה איתנו ,אנחנו מלכתחילה התנגדנו בכל
תכלית ההתנגדות בנוגע לתחנה הזאתי .פנו אלינו גם מהיישובים מתן ,פנו אלינו גם מכפר סבא,
ומנירית ,באמת כל יושבי האזור וביקשנו מאיתנו בשום פנים ואופן לא לקדם את המהלך הזה,
כי זה משהו שבאמת ,אולי אתם ראיתם מה שהם רצו להראות לכם .העניין הוא שזה פה חבר'ה,
זה עוקף מועצות .זאת אומרת יש פה אינטרס מובהק של הממשלה ואתם יודעים בעלי הון תמיד
יחפשו איך להיכנס והם ייכנסו בסופו של דבר ,כי תמיד יהיה מישהו שם שיקבל אותם בברכה.
הם יספרו לכם סיפורים ,יגידו לכם :חבר'ה בואו זה דבר טוב ,זה כן זה אקולוגי .לא יודע בדיוק
מה הכוונה לאקולוגי ,כי בסופו של דבר אנחנו מפיקים פה מגז חשמל ויש פה גם עניין שהכול
מסביב ,אם זה הזיהום שאמור להיות עתידי ,האדמות שלא שוות  100דונם ,בשביל ₪ 80,000
ולאחר מכן  ₪ 140,000זה כלום כסף .אם תנדבו את הכסף הזה לדבר אחר ,אזור תעשייה
לבנייה ,מבחינת הכסף זה יתפרש בסוף לכסף גדול יותר .אז אנחנו ירדנו מזה ,כמובן תהיה
ירידת ערך לנדל"ן האזורי ,וכבר לא לדבר על ההשלכות העתידיות ,בסופו של דבר תמיד
שנכנסים פה בעלי ממון ,אז יש פה כל מיני דברים נסתרים מהעין ,כמו החוזים האלה שככה ,גם
אנחנו עברנו על החוזה ,מה שהצלחנו להבין ממנו ,כי הם עשו את הכול במהירות ,והם החסירו
שם הרבה דברים בחוזה שהיו באמת דברים שנראים לנו לא רציניים .אז אנחנו ...נרד מזה.
???:

תבקשו הצעת מחיר מאדלטק.

אני יודע על אבו דיה שהם פנו אליו ,אנחנו מודעים לעניין הזה.
מר יוגב דפני:
בסדר ,פנו אליו ,אני מקווה שבאמת זה לא ילך על העניין הזה ,כי באמת בסופו של דבר זה יהיה
לידינו ,אבל אנחנו לא ניתן יד בדבר.
גב' רחל רבר:

אבל מה תעשה אם הוא יעשה?
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???:

זה יהיה לידכם בלי שתקבלו...

ד"ר מוטי דלג'ו:

יוגב ,לא דו שיח ,למליאה תדבר .אם יש עוד משהו בבקשה.

מר יוגב דפני:

אני כעיקרון פונה אליכם בעניין של כל היישובים פה באזור,

אנחנו צריכים את העזרה שלכם ,אני פחות אדבר על אבו דיה .אם זה ייצא לפועל וכן זה יכול
איך שהוא לקדם איתו ,אנחנו צריכים את העזרה שלכם לבלום את זה .השאלה מה אנחנו עושים
בשביל לבלום את העניין הזה .כי אם בסופ ו של דבר אנחנו לא אישרנו ,וזה לא עניין הכסף ,כי זה
כסף קטן זה פרוטות לאדמה שהיא שווה ,אז מה עושים? מה עושים מכאן הלאה?
מר שלמה עצמוני:

מה שווה האדמה?

(מדברים יחד)
מר יוגב דפני:

מושבים כמונו שהחליטו לא לקדם את העניין הזה ,אז זה נכנס

לנו בדלת האחורית .השאלה מה אנחנו עושים.
ד"ר מוטי דלג'ו:
נעבור-

תודה ,יש עוד מישהו מירחיב מהמוזמנים? סיימנו ,אנחנו מכאן

???:

לאבו דיה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אין אבו דיה .אנחנו מכאן נעבור לגבעת השלושה בבקשה .רק

היישובים שהיוזמה על השטח שלהם ,תן לי לנהל.
מר אשר בן עטיה:

אבל אנחנו היה לנו זמן לפני אבו דיה והורדנו את זה מטעמנו-

ד"ר מוטי דלג'ו:

הא אז אני אתן לכם גם כן להציג את המקום.

(מדברים יחד)
מר יאיר מירום:

שמי יאיר מירום ,אני יו"ר קיבוץ גבעת השלושה .אני לא אכנס

לכל התמונה ,רק לנושא המיקום .כמו שאפשר לראות השטחים שאנחנו יוזמים עליהם את תחנת
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הכוח הם בשטחים של גבעת השלושה ,הם שטחים שבשוליים של השוליים של המועצה
האזורית .מבחינת המרחק ליישובים במועצה ,היישוב חגור שהוא הקרוב ביותר מרוחק יותר מ-
 3ק"מ מהשטחים .זה נמצא ליד מחלף קסם ,ליד ,גם לא צמוד אבל לא רחוק מאזור התעשייה
הלא חוקי של כפר קאסם ,מרוחק מאזור יישוב .כבר היום יש לנו נקודת חלוקת גז שנמצאת
בשטח שלנו ,וזה קרוב באמת כבר היום לנקודת חלוקה של הגז .אני חושב שהתובנה המרכזית
שעולה פה וקשה לחלוק עליה ,היא שבגלל שמדובר בהחלטת ממשלה ,ובאמת בגלל שהאזור הזה
של מרכז המדינה הוא אזור שנמצא מתאים להקמת תחנות גז ,אז הממשלה הולכת בכוח מלא
עם ההחלטה ,וככול הנראה יוקמו באזור הזה או פחות או יותר סביב האזור של המועצה תחנות
כוח בגז ,מהבחינה הזאת המיקום של השטח שלנו ,מכיוון שהוא מרוחק מאזורי יישוב ,מכיוון
שהוא באזור כלוא ,הוא באזור שכבר היום נמצאת בו תחנת חלוקה לגז ,הוא מתאים מהבחינה
הזאת ,בוודאי ובוודאי ביחס לזה ,אפשר להסכים ,ביחס למיקום למיקומים אחרים.
ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,תקשיבו הנושא רציני ,אני חייב להקפיד שיהיה קשב.

בבקשה.
מר שמוליק מריל:

אתם מציינים שהשטח הוא שטח כלוא ,מה זה נקרא שטח כלוא?

זה בתוך מחלף  , 5גבעת השלושה שם תרמה שטח מאוד מאוד גדול ,יש לה שם שטחים חקלאיים
כלואים ,רק שלא יצלמו אותם שהם יהיו חומים אז אנחנו עושים שמה כל מיני זריעות כאלה
שיראו שם שטח ירוק .למעשה זה שטחים שמבחינתנו לא שימושיים .דבר שני ,מבחינת המעבר
של התשתיות ,אז נוסף לגז יש שמה גם קו של מתח גבוה ,שקרוב לתחנה המוצעת .וצינור הגז
הגדול שהעבירו ,מה שיאיר אמר שיש שמה תחנת חלוקה שהיא כבר קיימת ,זאת אומרת זה לא
משהו שאנחנו בונים מחדש .זאת אומרת מבחינת היכולת של כל התחנה הזאת לשרת מטרה
ולעשות מינימום נזקים בשטחי המועצה ,זה המקום האידאלי מבחינת המועצה .עכשיו באופן
כללי ,תראו ה-
???:

כמה זה רחוק מבתים של הקיבוץ?

גב' לאה פורת:

בכמה דונם מדובר?

מר שמוליק מריל:

 50דונם.

גב' לאה פורת:

מספיק להם  50דונם?
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מר שמוליק מריל:

כן.

(מדברים יחד)
ד"ר מוטי דלג'ו:

שמוליק ,אתה חוטא כמו כולם ,אל תענה.

מר שמוליק מריל:

אל תענה ,אני לא עונה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

תמשיך ,יש זמן לשאלות אני אתן.

יש איזה מצב פרדוקסלי שצריך לשים אליו לב ,השטחים של
מר שמוליק מריל:
המועצה הם תחת פוקוס של כל מיני גורמים .האפשרות היחידה או בפרדוקס הזה שנמצא ,שלא
ייקחו לנו שטחים כמו שלקחו לכפר סירקין ,כמו שעושים בכל מיני ועדות גבולות כאלה ואחרות
זה מעבר תשתיות .מעבר תשתיות מגרש את הבנייה ,ואנחנו צריכים להבין את זה ,שאם אנחנו
רוצים שהשטחים יישארו פתוחים וירוקים ,שעובר תשתית אין בנייה.
???:

 ...זה יהיה ירוק.

מר בועז ארנון:

שעוברת תשתית אחרי  10שנים עוברת עוד תשתית.

ד"ר מוטי דלג'ו:

בועז ,בועז-

מר שמוליק מריל:

נכון ,זה לא ...אבל אתה ...ליד תשתית.

(מדברים יחד)
ד"ר מוטי דלג'ו:
לב מה עשית עכשיו?

בועז אני אסביר לך את הדבר הבא ,אל תענה לו ,בועז אתה שמת

מר בועז ארנון:

מה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

עשית לי בלגן .תמתין ,לא יישאר אחד כמו כל נושא שירצה לדבר

שאנחנו מדברים על הנושא ולא ידבר ,אין מצב כזה .קרה עד עכשיו? לא קרה .אז לא ייקרה גם
הפעם.
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מר שמוליק מריל:

מוטי ,דבר אחרון-

ד"ר מוטי דלג'ו:

אז סבלנות.

מר שמוליק מריל:

דבר אחרון ,שאמרת שזה נושא שאפשר לתקוף אותו בטילים או

כל מיני דברים כאלה-
ד"ר מוטי דלג'ו:

הקרבה לקלקיליה דיברתי ספציפית על אבו דיה.

מר שמוליק מריל:

התחנות האלה הם בדיוק מפזרות את הסיכון .כי אם ייפול טיל

על חברת חשמל זה יותר טוב? התחנות האלה מפזרות את הסיכון.
טוב ,בסדר .אנחנו עכשיו עוברים מה שנקרא ליישובי עוטף
ד"ר מוטי דלג'ו:
תחנות גז .אז אנחנו מתחילים עם נווה ימין ,בבקשה.
מר אשר בן עטיה:

קודם כל אני מברך אותם ,הם רוצים לידם שם ,זה נראה לא

מזיק לאף אחד ,שיהיה להם.
ד"ר מוטי דלג'ו:

על מי אתה מדבר?

על גבעת השלושה .אני גם יוצא מתוך הנחה ש 1-נצטרך לתת
מר אשר בן עטיה:
לפחות .אז אם הם רוצים וטוב להם שם והוא לא מזיק לאף אחד ,זאת דעתי עזבו ,כל אחד יעשה
מה שהוא רוצה .אני אצל ירחיב ושטח אבו דיה מתנגדים בכל תוקף ,לא יכול להיות שיהיה דבר
כזה .אם אבו דיה המפורסם יבוא לגור מטיר ה ,יבוא לגור פה ליד זה אנחנו אולי נחשוב על זה.
אבל לא יכול להיות שכל המשפחה חיה בטירה וחלק בג'הנם בטייבה והם עושים לנו תחנה על
הדבר הזה.
???:

אין לו בעיה לגור באבו דיה.

מר אשר בן עטיה:

הוא יגור ...הוא כבר איננו אל תדאג.

מר צפי פלד:

הוא יעשה לכם גם תחנת פסולת שם.

51

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 24.10.2017

מר אשר בן עטיה:

יש כרגע תחנת פסולת אז מה .אבל יש גם חוק שיוציא אותה ,זה

הכול .עזוב גם את זה הוא יעשה ...תראה ,יש אלף דברים בלי רישיון ,אני מדבר מה שאתה עכשיו
נותן לו להקים .אתה נותן לו להקים ,אתה לא נותן לו סליחה ,אנחנו בתור מועצה לפי דעתי צריך
לקחת את מה שהרע במיעוטו .ומה שנראה לי כרגע על פניו אחרי השיחה של כמה שניות שדיברו
פה ,הרע במיעוטו זה גבעת השלושה.
???:

מה פתאום זה ס"מ מנווה ירק ,על מה אתה מדבר?

איפה אתה ואיפה נווה ירק? זה ליד ראש העין .אז אין בעיה ,גם
מר אשר בן עטיה:
אנחנו מתנגדים גם לזה ,בסדר ,חס וחלילה .אם טעיתי אני חוזר בי.
ד"ר מוטי דלג'ו:

סיימת אשר?

מר אשר בן עטיה:

כן .שיהיה ברור נווה ימין נגד ,נווה ימין עשה לפני זה בדיקה ,ישב

עם החברה הזאת ,ראינו את הדבר ,היינו באותו מקום שהוא אומר ומשבח אותו ,הרחנו את
הריח ות המתאימים ושמענו את הרעשים המתאימים ,ואנחנו נגד .וקיבלנו כסף יותר מהם.
ד"ר מוטי דלג'ו:

בבקשה מתן .רגע סליחה ביקשתי מנווה ימין-

מר אבי גני:

אבי גני יו"ר הוועד.

ד"ר מוטי דלג'ו:

בסדר גמור בבקשה.

מר אבי גני:

עיקר ההתנגדות שלנו היא נובעת מזה שאנחנו כרגע בצנתרום של

כל המפעלים שמזהמים .אנחנו מול טבע ,אתם לא יודעים מה קורה לנו מול טבע .אנחנו בתוך
 , 400אנחנו נמצאים ליד הנחל המפורסם שעובר אצלנו ,והרכבת .אחוזי הסרטן אצלנו הם מאוד
גבוהים.
מר אלי כהן:

אתה מוכן לחזור רק את מי אתה מייצג?

מר אבי גני:

נווה ימין.
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מר צפי פלד:

הוועד המקומי.

מר אבי גני:

ולכן אנחנו מתנגדים ,לא מבחינת זה שהוא לא עומד בתקנים או

כן בתקנים ,מבחינת הריכוז של כל הדברים מסביבנו .דבר נוסף ,בהחלט אנחנו מקבלים בברכה,
אני בכל זאת הוועד המוניציפאלי ,הקמה של תחנת כוח במקום שהוא לא מפריע לאף אחד
והיישוב רוצה את זה ,ותחשבו על ...שנקבל משם ,חבר'ה גם אנחנו נהנים מזה ,אם זה לא מפריע
לאף אחד...
ד"ר מוטי דלג'ו:

תודה ,אנחנו עוברים ליישוב מתן ,היו"ר.

מר אורי פריזלנדר:

מוטי ,היישוב מתן מעל  800בתי אב 4,200 ,תושבים מהם 2,000

מתחת לגיל  .18כמו שאתם רואים במפה ,אז אנחנו מרוחקים בסביבות  1,100מטר  1,200מטר
מ 2-התכנונים של אבו דיה וירחיב .היישוב שלמעשה הכי קרוב ,יכול להיות שגם נווה ימין מהצד
השני-
ד"ר מוטי דלג'ו:

נווה ימין .900

 ,900יפה אז הם יותר קרובים .בכל מקרה אנחנו מתנגדים בצורה
מר אורי פריזלנדר:
נמרצת .אני יכול להגיד לכם בגלל שאני קצת מצוי בענייני אנרגיה וכו' ,זה נכון שגז טבעי הוא
מזהם פחות ,אבל כאשר יש תקלה בצינור הגז שמספק ,ורק לפני  3שבועות הייתה תקלה כזאת
למשך  10ימים ,אז מופעל הגיבוי של המזוט.
(מדברים יחד)
מר אורי פריזלנדר:

חבר'ה תיתנו לי אני מסיים ,בכל מקרה התכנונים נמצאים

צפ ונית מערבית לנו ,משטר הרוחות הוא כזה שהוא בא ממערב מזרח כל אחר הצהריים ,זה
אומר שמתן בעיקר וגם ירחיב יכוסו במה שייצא מהתחנות האלה .מבחינתנו אנחנו מבקשים
מהמועצה ,הנושא של ירחיב עוד נתון לשליטתנו ועיקר תושבי ירחיב .הנושא של אבו דיה הוא
דבר שאנחנו נצטרך את עזרת המועצה ,וכל התושבים בסביבה .מבחינתנו זה-
ד"ר מוטי דלג'ו:

התכוונת שהמועצה תרצה את עזרת היישובים.

מר אורי פריזלנדר:

גם המועצה תקבל את עזרת היישובים בנושא הזה .בכל מקרה
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היישוב מתנגד נמרצות.
ד"ר מוטי דלג'ו:

אוקיי  .אנחנו נעבור לשדי חמד ,מכאן לשדי חמד .חוץ מזה שדי

חמד גם הוציאו מכתב מנומק ,חתומים גם היו"ר וגם יו"ר ועד האגודה ... .ועל ההתנגדות שלהם,
בבקשה את השם המלא.
גב' מירב דוד

מירב דוד ,אנחנו כמובן גם מתנגדים-

מר שלמה עצמוני:

איזה ועד?

מר אשר בן עטיה:

שדי חמד.

גב' מירב דוד

ועד מקומי.

מר צפי פלד:

ועד מקומי שדי חמד.

גב' מירב דוד

אנחנו כמובן גם מתנגדים ,האדון פה ממתן ביקש את עזרתך ,כי

על פניו האירוע הזה הוא דווקא בעל הסיכויים הכי גבוהים בגלל שזה שטח פרטי .אני קראתי את
המסמך של הישיבה של הקונגר ס .אומרת שמה נציגת מינהל התכנון שזה לא עומד בתנאי
החלטת הממשלה ,כי זה לא נמצא בשטח של אזור תעשייה .זאת התנגדות חשובה ,ורק צמוד
לשטח מופר ,אני חושבת שהמועצה צריכה להדגיש את העניין הזה ,כי היזמים נראו לנו בפגישה
אצלך מאוד נחושים .יש גם את העניין הזה של קרבה לגדר ההפרדה .אצלך במשרד כששאלנו
אותם לגבי הסוגיה הביטחונית ,הם אמרו שמשרד האנרגיה אישר את זה .בות"ל כנראה לא סתם
יושב גם נציג משרד הביטחון ,בכל זאת מדובר במתקן שמוריד גז בלחץ גבוה ,לדעתי יורד בתוך
המתקן ,כך שהגז הוא בלחץ גבוה  700מטר מגדר ההפרדה .זהו ,אנחנו נשמח מאוד שאתם כמובן
תתנגדו לזה בכל תוקף.
ד"ר מוטי דלג'ו:

יש עוד מישהו משדי חמד?

גב' מירב דוד

לא.

ד"ר מוטי דלג'ו:

כיוצא מן הכלל יש לנו אורחים ,אם מישהו מהאורחים רוצה

לדבר אבל באמת קצר ממוקד והוא מוסיף לנו בבקשה .שיגיד את שמו.
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גב' יעל בנט מאיר:

יעל בנט מאיר ממתן-

ד"ר מוטי דלג'ו:

הא אח של שר החינוך ,תעשי לנו כאן-

גב' יעל בנט מאיר:

לא ,הוא כנראה מתי שהוא לא קשור .לעצם העניין לפני שבוע

וחצי נודע לי שיש כוונה להקים תחנת כוח על גז במזוט בשטחי ירחיב קילומטר מהבית שלנו.
התחלנו בפעולה משותפת ועד פעולה ,כדי לנסות למנוע את זה ,עשינו פעולות גם בפנייה
בפייסבוק לתושבי ירחיב לתושבי הסביבה ,להעיר את כולם ולידע את כולם .למדנו את הנושא
וחברנו לוועד ארצי שמטפל בנושא .אז קודם כל אני מזמינה את כל מי שנוכח כאן ,ואת כל מי
שמתעניין ורוצה לשמוע .הבאנו את המרצה ד"ר אמנון פורטוגלי שהיה בוועדת שישינסקי ,מחר
בערב ב 20:00-להרצאה בנושא ,שיסביר גם את הסכנות וגם את ההתנגדות שלו ,ולמה הוא חושב
שבכלל אין צורך בתחנות האלה ,שיש מספיק ייצור של חשמל עד  ,2054ובעצם התחנות האלה
מיותרות מסוכנות .לעצם העניין אנחנו מתנגדים ואנחנו מאוד שמחים שאנשי ירחיב קיבלו גם
את ההתנגדות שלנו והתייחסו אליה.
???:

אנחנו כבר ...את העניין.

גב' יעל בנט מאיר:

לפני כן התנגדתם זה חיזק את ההתנגדות ואני מאוד שמחה.

אנחנו מאוד מוטרדים גם מהנושא של הבריאות .התחנות האלה מייצרות ,והכנו גם מצגת
בנושא .התחנות האלה שמייצרות גם במזוט ,חודשיים בשנה הם מחויבות לייצר במזוט ובגז
טבעי .מייצרות הרבה מאוד חלקיקים קטנים ,החלקיקים האלה עפים באוויר ,מגיעים הרבה
יותר מהר ,בעיקר עם רוחות מערביות לכיוון של היישובים ,זה בעצם גורם למחלות ריאה
למחלות לב לסרטן-
רק מילה אחת ,שהם שוקעים הם לא נשארים למעלה .הם עולים
בועז ארנון:
ומטיילים ובשלב מסוים הם שוקעים-
גב' יעל בנט מאיר:

הם שוקעים אבל בדרך אנחנו מקבלים אותם ,זה משפיע על

הקרקע.
???:

נכון מאוד.
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גב' יעל בנט מאיר:

וזה משפיע על מי התהום ,וזה משפיע על הרבה מאוד דברים

שקשורים לבריאות .אנחנו מתנגדים ומבקשים בעיקר שתחנת אבו דיה לא תהיה על הפרק.
כמובן הנושא הביטחוני מאוד מטריד אותנו.
ד"ר מוטי דלג'ו:

קודם כל לגבי העובדות ,אנחנו כבר מתחילת אוגוסט הודענו,

כולל היישוב שלך לגבי הכוונה של אבו דיה .אנחנו ב 28.9.17-זימנו את כל היישובים הנוגעים
בדבר ,כולל מתן לישיבת מה שנקרא היגוי כדי חירום ,כלומר יידענו את התושבים .אני קצת לא
מבין למה את לא ידעת ,כי גם קיבלנו פידבקים מהיישובים .חברים ,עכשיו אנחנו נעבור
לשאלות-
מר צפי פלד:

שניה ,מצור נתן.

ד"ר מוטי דלג'ו:

הא בבקשה.

מר אמנון קדמן:

שלום אמנון קדמן ,אני המזכיר של קיבוץ אייל .אני לא ארוויח

שום כסף משום תחנה ,חשוב לי להגיד את זה ,אין לנו פה שום אינטרס בעניין התחנות ,אבל כן
אני אומר שאם כבר ,קודם כל אני אציג אין לי פה עמדה חד משמעית אבל אני רוצה להסביר
לכם את המורכבות ואיך אנחנו קולטים אותם .מצד אחד המועצה עומדת ותומכת ועוזרת לנו
להתנגד להקמה של ה 9,000-יחידות דיור במתחם של צור יצחק ,שרוצים להרחיב אותו-
ד"ר מוטי דלג'ו:

לא  ,9,000יתרגלו לזה לא.

מר אמנון קדמן:

דניאלה אמרה  ,9,000אתה יודע אני אומר מה אמרה .בסדר ,עזוב

מה הם אמרו ,היה לנו מפגש של-
???:

לא חשוב ,לא חשוב.

בסדר ,הרבה מאוד יחידות ,וגם מהבחינה המוניציפאלית ברור
מר אמנון קדמן:
לכם גם מה המשמעות ,לכל מי שקרא את הכתבות האחרונות .אני מבין גם את כל ההתנגדויות
אבל אני אומר ,אם צריך לבחור וזה הרע במיעוטו-
???:

זה סרטן...
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מר אמנון קדמן:

לא ,לא ,אגב אני לא יודע כמה זה זיהום מ 9,000-יחידות דיור

כמה זיהום ממכונות וזה ,תזכרו גם את זה .אני אומר ,אני לא אמרתי שאנחנו בעד ,אבל אני
אומר שאם המועצה תכפה עליה איזה שהיא תחנה ואיפה שהוא להקריב ,אני ממליץ להקריב
את האזור של צור נתן כדי לנסות ולמנוע את ההקמה ,לא ,הם רוצים את זה ,אם הם לא היו
רוצים את זה לא הייתי אומר את זה .הם רוצים את זה ,גם כדי להגן על מי שלא רוצה את זה פה
במועצה ובשדי חמד וכדומה ,אני אומר את זה כדי שתשקלו ותראו את התמונה הזאת מכאן.
תודה.
ד"ר מוטי דלג'ו:

 .100%עכשיו אנחנו נעבור להתייחסויות של חברים .אני מאוד

מאוד מבקש אם אפשר ,לעשות את זה ממש בקצרה .בועז ראשון ,בבקשה.
כמה שאלות ,אני אשמח אם לא ייכנסו לי באמצע הדברים.
מר בועז ארנון:
ראשית אני חבר בוועדה לאיכות הסביבה והעניין הזה מאוד בדמי מה שנקרא .אני רוצה להגיד
לכם שאין דבר כזה מתקן גז שאינו מזיק .היו פה תיאורים זה תאווה לזה ,אין דבר כזה מתקן גז
שלא מזיק ,גם אם זה גז ולא פחם ,זה א' .דבר שני ,המשרד לאיכות הסביבה ,אני רוצה שמישהו
יראה לי דו"ח אחד של המשרד לאיכות הסביבה שמתנגש באינטרס של ממשלת ישראל ובא
והולך ראש בראש ואומר אתם מזיקים מרעילים ומסרטנים את התושבים ,אני לא ראיתי עדיין
כזה דו"ח .ובחיפה דרך אגב אחרי שהתושבים עצמם ,אלה שהביאו את הדו"חות הפרטיים
והראו שכן יש תמותה מסרטן ,אז המשרד לאיכות הסביבה לא הייתה לו ברירה והוא היה
האחרון שבא והתחיל לתת נתונים ולהודות בעניין הזה .אז אני לא הייתי מאמין למשרד לאיכות
הסביבה ולא לדו"ח כזה או אחר שאתם נורא רוצם לאמץ אותו ,כי אני בשעה מביא לכם דו"ח
הפוך לגמרי ,בלי בעיה .עכשיו אני רוצה לשאול שאלה נורא פשוטה לכל אלה שבעד ,אם הייתי
אומר לכם שאתם לא תראו שקל ,זה לא מתקן שלכם ,ואני מקים לכם אותו ליד היישוב ,אתם
הייתם בעד או נגד? בואו ננטרל את העניין הכלכלי-
???:

תהיה אתה בדילמה הזאתי ,תהיה אתה בדילמה הזאתי-

מר בועז ארנון:

למה?

???:

תעמוד במקומנו.

מר בועז ארנון:

למה? אני שואל שאלה כנה ,אתה היית מסכים לא להרוויח כסף

ושיקימו לך מתקן כאן ,כי אני נמצא בסיטואציה הזאת.
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(מדברים יחד)
???:

אני מקווה יש לה מכונית חשמלית כן?

מר בועז ארנון:

אני בעד מכונית חשמלית ,אני בעד חוות סולריות ,אני חושב

אחרת לגמרי מכם ,לגמרי .עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו-
ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא ,שנייה ,שנייה ,כתוצאה מכך שנכנסו לדברים שלך ,ואתה

התעמת איתם ,את המשפטים האחרונים אני לא שמעתי .גבי ,אל תחליף את מי שלא צריך
להחליף.
מר בועז ארנון:

מוטי אני אקצר-

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן ,אם כולם ידברו ככה אנחנו נגמור ב.21:00-

מר בועז ארנון:

לא ,אז שנייה אני אקצר ,רק שלא יכנסו לי לדברים ,כי אני רוצה

להגיד אותם .יש רדיוס ביטחון סביב מתקנים ,ואף אחד כאן לא דיבר על הרדיוס ביטחון הזה.
עם כל הכבוד להכנסה שאתם רוצים לראות מהדברים האלה ,אני כשכן של המתקן הזה גם
אנשום ברוח כזו או אחרת ,אנשום את מה שאתם רוצים לייצר ,וגם אם חס וחלילה מקלקיליה
ייצא איזה שהוא משהו שיפגע במתקן הזה והוא יתרומם באוויר ,אז כמו שהיה סביב פי גלילות
ואמרו שכל רמת אביב וכל רמת השרון תימחק ,לי יש את תע"ש שהצלחנו תודה לאל איך שהוא
להגיע למצב שמפנים את תע"ש ,ואני לא רוצה לקבל מתקן אחר .דבר שלישי אנחנו נמצאים
בסביבה שהיא כולה חקלאית ואנחנו נלחמים כאן על תכנית מתאר כוללנית שתשמור על שטחים
פתוחים וירוקים ,והדבר ההפוך שאפשר לעשות זה להפוך את כל האזור הזה למתקנים שאחרי
 10שנים יהפכו להיות יותר גדולים ,כי יהיו עוד בתים ויצטרכו עוד יותר חשמל ,וסביב זה יעשו
עוד ועוד ועוד ועוד ,ויצבעו את כל האזור הזה בכתם שהוא כולו תעשייה והוא כולו ייצור ,וזה לא
יהיה ירוק תאמינו לי.
ד"ר מוטי דלג'ו:

תודה רבה לבועז ,אנחנו עוברים עכשיו לאורי בבקשה.

מר אורי עצמון:

חברים-
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ד"ר מוטי דלג'ו:

רגע ,יש לי בקשה שהיא מאוד מאוד קשה ,אם אפשר לא לחזור

על דברים שנאמרו קודמכם ,תגידו אני מוסיף למה שהוא אמר ותגידו מה אתם מוסיפים.
בבקשה אורי.
מר אורי עצמון:

אני שומע פה לחשושים ,אתה רוצה רגע להקשיב גם? אני שומע

פה לחשושים ודיבורים ,אנחנו אולי את הרע במיעוטו ,אנחנו עוד לא שמה ,אנחנו רוצים מתקני
חשמל באזור שלנו או אנחנו לא רוצים? זו השאלה מספר  .1וכל מה שמשתמע כאן שאנחנו לא
רוצים ,ובטח לא נרצה לשים לשכן שלנו את זה מתחת לאף ,ושזה לא יהיה הגון .אז בואו נהיה
בעמדה הזו שלנו ולא אם זה סנטימטר הנה או סנטימטר הנה .העשן וכל מה שהארובות האלה
מוציאות עולה לאוויר ,וזה נוחת איפה שהוא ביישובים שלנו בסופו של דבר ,בדרך כלל מצד
מזרח של אותו מתקן ,מה לעשות הרוחות באות בדרך כלל מאזור מערב .אז בוא איך אומרים,
נעמוד איתן על הדבר הזה לא רוצים ,לא ש 1-מתוך .4
גב' לאה פורת:

די ,די ,חצי.

ד"ר מוטי דלג'ו:

סיימת יפה .אייל בבקשה.

אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו אבל אני חושב שצריך
מר אייל אברמוב:
לקבל החלטה גורפת נגד בצורה מוחלטת ,אף אחד לא חושב לרגע שזה משהו שמועיל .אני מקווה
שכל החבר'ה שמדברים על הכנסות וזה לא מהשיח הזה זה שיח לא ראוי לא מתאים במיוחד
ברגע מאוד ,מאוד הייתי אומר מעציב אותי לשמוע חברים מהקיבוץ שאומרים כן נשים את זה
באדמה כלואה שהיא מטר וחצי מיישוב שאנשים גרים .אז אני חושב שצריך לקבל החלטה גורפת
נגד זה ,להתמודד עם העניין הזה .ואם חס וחלילה בעוד שנה שנתיים או  8נגיע למסקנה שצריך
איזה  1או אני לא יודע מה ,נתכנס ונראה מה עושים .כרגע אנחנו ...לא שם וצריך פשוט להעביר
את זה מסדר היום ,זה הכול.
ד"ר מוטי דלג'ו:

אברמיק בבקשה ואחר כך נדל רשום.

מר יעקב אברהמי:

היו גם אצלנו ,ואנחנו הראנו להם את הדלת ,כי אנחנו באמת

מאמינים שאנחנו מועצה ירוקה .ואנחנו לא היינו רוצים ,ומוטי מכיר את העמדה של הקיבוץ
שלנו בנוגע לכל התשתיות 27 ... .נדמה לי שעוסקת בגז קראתי אותה על נספחיה ועל הכול ,ויש
שמה חורים ,דרך אגב יש שמה סימונים איפה יוקמו תחנות ,ובעקבות הסימונים האלה באו גם
ליישובים שלנו .למשל בנספח הבטיחות של התחנה הזאת בכלל אין שום דבר שאומר מה קורה
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אם צינור גז בלחץ גבוה יתפוצץ ליד קלקיליה .או שמישהו יבוא עם בגר ,אין נספח בטיחות לעניין
הזה .המשמעות של זה שכל היישובים שלנו בסכנה .עכשיו רק שתבינו מה קורה במועצה שלנו,
הצומת גז שיש ליד כפר קאסם הוא מוביל ,למה עשו אותו ליד כפר קאסם? הוא מוביל גז לרידינג
בתל אביב .יוצא משם קו עמוק לרידינג בתל אביב .כי בתל אביב בקו הגז המערבי בים הם לא
הסכימו שיהיה צומת גז מול תל אביב .אני אומר לכם המועצה שלנו שנהפכה לפח הזבל של גוש
דן ,פשוט מאוד .כל התשתיות הלאומיות משתדלים להעביר את זה בצד מזרח של המדינה ,צד
מערב של הקו הירוק .צריך להתנגד לדעתי לכל תשתית לאומית שהיא שעכשיו רוצים להעמיס
עלינו בנוסף למה שכבר שמו.
ד"ר מוטי דלג'ו:

נדל בבקשה.

מר אברהם נדל:

אני רוצה היום להגיד משהו ...ההפוך.

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה קצר נכון?

מר אברהם נדל:

אני מציע לשים את התחנה הזו בתוך המתקן של הביוב .ממילא

קיים בו חשמל ... ,חשמל החוצה יש שמה שטח וזה גם מסריח שם בין כה וכה והשכנים שלנו
כולם יודעים מי הם ,ואני אמרתי לך את זה מוטי כשהייתי בתחנה איתך לפני איזה חצי שנה.
ד"ר מוטי דלג'ו:

זה קרוב ...מאוד.

 ...רוצה .אני שמעתי עכשיו שהם רוצים משהו כמו  100דונם
מר אברהם נדל:
בשביל התחנה הזו ,אני לא מבין ,בסך הכול  4 ,3דיזלים גדולים-
???:

אבו דיה יש לו  ,80והם אמרו שהם יתפשרו גם על .80

מר אברהם נדל:

אני לא יודע זה הכול הצגות .לשים את המתקן הזה בתוך המתקן

של הביוב ,נקבל מהם חשמל בזול וגם נמכור החוצה ונצא מורווחים כולנו ,ונוריד מהגב שלנו את
כל...
???:

אפשר למכור גז בדליים.

(מדברים יחד)
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מר אברהם נדל:

רק שתדעו לכם אני קראתי את ...משטר הרוחות שונה ...,למערב

מזרח.
מר אורי עצמון:

יש חמסינים.

גב' עמנואלה קון:

אני רוצה להגיד  2דברים אחד בעיניי צריך להיות איזה שהוא

אינטרס חברתי ואיזה שהיא הדדיות להגיע לאיזה שהוא קונצנזוס בדבר ההתנגדות הזאתי ולא
ברמה המועצתית זה לא יישובי ,אבל בהנחה ,עכשיו זו שאלה ,אולי אליך מוטי ,שזה נגיד יצלח,
ויהיה ק ונצנזוס של התנגדות ,האם ובכלל עד כמה יש למועצה בכלל איזה שהיא יכולת לשנות
את זה ,האם זה לא דומה לוועדות הגבולות שכולנו נורא בקונצנזוס מתנגדים אנחנו מוצאים את
עצמנו שמה כל פעם מקבלים עוד איזה גול ,אז פה נראה לי שהחלק הקל יהיה להגיע לאיזה
שהוא קונצנזוס ובתקו וה סביב התנגדות ,אבל מה ההמשך לדבר הזה? יש לזה בכלל איזה אופק?
אז מה אם מתנגדים.
ד"ר מוטי דלג'ו:

לאה בבקשה.

אני רוצה להגיד  2דברים ,אחד לא ברור לי לחלוטין למה קורצת
גב' לאה פורת:
לכם העסקה הזו ,כי אני לא מבינה איך אפשר שישלמו כסף על הדבר הזה ,כשבעצם משנים את
הייעוד של אדמה חקלאית לייעוד אחר .לעניות דעתי זה זריעת חול בעיניים ,הנה אני אומרת את
זה למיקרופון ואני מבקשת מכל מי שחושב שהוא יכול להרוויח מזה ,לא שעיני צרה אלא פשוט
להיזהר ולבדוק את עצמו .שיבדוק מול המינהל מול רמ"י מול מי שצריך ,זה דבר אחד .כי אז
אפשר אולי להוריד את הרוח .הדבר השני הוא ,אני מסכימה שאכן אנחנו צריכים לקחת החלטה
עקרונית קודם כל ,מה אנחנו יכולים לעשות או מה אנחנו יכולים לא לעשות זה כבר עניין
בדיונים נוספים ,החלטה עקרונית צריכה להיות האם אנחנו נגד כל מתקן מהסוג הזה באזורים
שהוצאו כמו שהוצאו עכשיו ,ואם כן מי שיש לו חלופה בשטח של מועצה אחרת צריך לראות מה
עושים עם זה.
ד"ר מוטי דלג'ו:

בבקשה עכשיו יפתח ואנחנו נעשה סיכום ונסגור את הישיבה.

מר איתן יפתח:

כרגע אין לנו תחנות גז של פחם .רק להבין הגז הוא נותן זיהום

של אוויר ,מבחינת הזיהום של החומרים הרעילים של  50%מתחנה של פחם .פחם אף אחד לא
רוצה פה ,אז להוסיף עכשיו משהו שאין לנו אותו ,להוסיף  50%ממשהו שהוא רע ,אני לא חושב

61

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 24.10.2017

שאנחנו לא רוצים להוסיף...
מר גבי דור:

 ...שלא מקימים יותר תחנות פחם ,אז למה אתה משווה את זה?

למשהו שלא קיים.
ד"ר מוטי דלג'ו:

גבי ,אצלך זה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה.

מר איתן יפתח:

יש גם איזה מסמך עבודה של הכנסת שבאה ואומרת שצריך

להוריד א ת כל התחנות פחם ,וכותבים גם במפורש שמה לגבי מה שאתה אמרת שאין מסמכים
רשמיים ,כותבים שם במפורש שתחנה של גז מזהמת  50% ,50%זה המון כעיקרון .בטח שזה
יהיה מפוזר בכמה מקומות או במקום שאין בו בכלל כעיקרון ,זה לא שאנחנו מחליפים פחם בגז,
אנחנו מוסיפים פה גז מוסיפים פה זיהום.
???:

אז איך זה מתיישב עם...

מר איתן יפתח:

לדעתי אני אומר ההתנגדות צריכה להיות גורפת לא רק באזור

מסוים ,אם הם רוצים או לא רוצים .אני לא אפגע פה בשכן שלי ,כמו שהיה לנו עם הרכבת ,זה
אצלי עכשיו ,זה יכול להיות גם אצל מישהו אחר ,ואנחנו צריכים להיות באותו שיתוף פעולה כמו
עם ההתנגדות עם הרכבת באותו מידה ,רק ככה נצליח בעיקרון ,לא שניתן את זה ליישוב או
ליישובים שהיו מסביב ,צריך להקים ועד פעולה בעיניי כבר עכשיו ,ושייצג אותנו ברשות המועצה
וראש המועצה במוסדות הרשמיים ומה שצריך כבר עכשיו.
ד"ר מוטי דלג'ו:

אוקיי ,נשאר לנו שלמה שלא נרשם אבל בבקשה.

מר שלמה עצמוני:

קודם כל אני חושב שהתפקיד של המליאה ,אנחנו נציגי יישובים

ואם האלטרנטיבות פה מפריעות ליישובים ,אנחנו מחויבים לתת לכם גיבוי להתנגד לזה ,גם
במקום שמתאים לגבעת השלושה ופוגע בנווה ירק ,אני חושב שתפקידנו לתת לכם גיבוי .אבל אני
רוצה לספר לכם איזו אנקדוטה ,זה קצר ,זה קצר .יום אחד נסענו ,דווקא נסעתי יחד עם מוטי,
נסענו עברנו מגרמניה לשוויץ ,ואנחנו רואים באופק תחנת קיטור אטומית ,כור אטומי .אז שאלנו
את מי שיכול לתת לנו הסבר מה זה .אמר לנו אותו איש מקומי ,אמר לנו הגרמנים התנגדו
לתחנה ובאו הבלגים שמו להם מהצד השני של הגבול.
מר אורי עצמון:

זה לא נכון ,הגרמנים השביתו את התחנה-
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מר שלמה עצמוני:

רגע ,רגע ,רגע ,אני מציע בכדי שלא ייווצר לנו המצב הזה ,איום

כמו פה על האדמה הפרטית שמאיים עלינו ,אני מציע שהמועצה ,צוות מהמועצה ייבחן מקום או
שכן או שלא ,אם אפשר למצוא מקום שהוא יכול להיות אלטרנטיבה להצעות האלה.
???:

שהמועצה תמצא דרך להילחם באבו דיה-

מר שלמה עצמוני:

בסדר אמרתי ,אמרתי.

(מדברים יחד)
מר אורי עצמון:

שלמה ,השאלה היא רק המחיר אתה אומר.

???:

 ...על זה אתה מתנגד ,ואם זה לא מצליח אז אחרים ירוויחו כסף.

(מדברים יחד)
חבר'ה ,אני רוצה לתת לכם טיפ ,הטיפ הוא כזה שבשונה
ד"ר מוטי דלג'ו:
מהישיבות בעבר אני מבחינתי פנוי גם עד  ,00:00קחו את זה בחשבון .ומי שרוצה לדעת למה ,אני
אחר כך יגיד לו .אבל שנייה אחת תקשיבו ,אני חושב ,לא ,לא יהיה לנו שום הצבעה לא שום דבר.
אנח נו מיצינו שמענו את כולם ,שמענו את ,כאילו לצורך העניין של יזמי תכניות ,שמענו את
היישובים ליד ,שמענו את חברי המליאה ,שמעתם גם בתחילת הישיבה הקראתי לכם מה העמדה
של המועצה ,כי זה מסוג הדברים שתאמינו לי אני חי פה אני יודע מה .בדרך כלל ראש המועצה
כשהוא מייצג בחו ץ הוא מייצג את המועצה ,בדרך כלל .וזה היה ספציפית ונקודתית אני גם
אתייחס עכשיו .תראו ,קודם כל צריך לזכור את הדבר הבא והוא מאוד משמעותי ,שלא המועצה
קובעת ,חשוב שתדעו .כי אם הייתה המועצה קובעת החיים היו קלים ,הישיבה הזו הייתה נערכת
בדיוק דקה וחצי ,לא הייתי מטריח אף אחד מנציגי היישובים להגיע לכאן .המועצה לא קובעת,
אבל יחד עם זאת המועצה כן משפיעה .ועל סמך ניסיון העבר והעבר קצת שונה ממה שהיום ,כי
היום יש ...ואת כל ההחלטות שהם הרבה יותר דורסניות ,היו לנו כמעט הצלחות של  ,100%כבר
רצו כמה פעמים להקים פה תחנות גז ולא עבר להם ,תחנות רכבת ולא עבר להם ,נמל יבשתי ולא
עבר להם ,שדה תעופה ולא עבר להם ,הצלחתי אפילו כמעט בלי לערב את כל העולם ואשתו.
עכשיו אתם שואלים למה אתה מערב .כי כללי המשחק על ידי המדינה השתנו .אם אני יושב עם
יו"ר ועדת הדיור ,הוא אומר :שמע לא מעניין אותי גני הילדים ,לא מעניין אותי כבישים ,לא
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מעניין אותי שום דבר ,רק שיהיה שמה בתים לגור.
מר צפי פלד:

שישנו במשרדים עם שקי שינה ,ככה הוא גם אמר את זה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן .עכשיו חשוב שנדע שמידת האפקטיביות של עמדת המועצה

לצורך העניין הזה ,נניח התנגדות המועצה ,היא נמוכה יותר כאשר יש את ההסכמה של היישוב
או של בעל הקרקע הפרטית .דרך אגב אם אתם זוכרים כשהקראתי לכם ,אני אמרתי את זה גם
בישיבה ,שבעצם בחרו את המקום הזה משום שזה קרקע פרטית והיה אפשר לדלג על המערכות
הציבוריות שלנו .אני גם לא מציע שתהיה איזו מן החלטה גורפת .החלטה גורפת היא רק
מחלישה אותנו .כשאני אבוא ואגיד :שמע ,אני לא מתחיל ...אז הוא יאמר הוא לא מסכים ,גם
אם אני אשים את זה באב אללה ,לא ,לא ,אנחנו נתייחס נקודתית לכל מקרה ומקרה ,לכל מקרה
ומקרה .על הפרק אמרתי לכם המקרה של אבו דיה ,את העמדה שלנו הבענו דרך אגב ,ניסו על
הרקע הזה להשמיץ אותי ,כמו שאתם מכירים אותי לא עבר  24שעות ,ההוא קיבל מכתב הגיש
התנצלות על מה שנאמר ,הגיש את זה בתפוצת נאט"ו .אנחנו נייצג את האינטרס של תושבי
המועצה ,ואני חייב להגיד לכם את המשפט הבא :תראו ,בשונה מן העיר המורכבות של מועצה
אזורית כו לכם מכירים ,שמעתם כאן דוגמאות יפות שיישוב אחד אומר שמע בתנאים וכאלה
וכאלה יכול להיות ,ויישוב אחר אומר :שמע ,בשום פנים ואופן .בעיר זה הרבה יותר קל ,אני
לצורך העניין הזה היו לי גם כמה שיחות עם סגן ראש עיריית כפר סבא .אגב היה צריך להיות
דיון בות"ל ,בצורה חד משמעית הוצאתי להם מכתב ,ביקשתי לדחות את זה ואני אגיד לכם במה
השתמשתי ,באותה ישיבה שהייתה אז אמרו לי :שמע ,אתה שמעת אותם ,אתה פגשת אותם?
אמרתי :לא ,לא רציתי לפגוש אותם .אבל אחר כך פגשנו אותם והזמנו גם את היישובים .וקבענו
את הפגישה איתם אחרי המועד שהיה צריך להיות בדיון בות"ל .אז צלצלתי אליהם אמרו לי:
אוקיי ,והם דחו את הישיבה .לא חשוב שבעיתונות מישהו מדביק את זה לעצמו ,אבל אנחנו לא
במשחקים של עיתונות.
החלטה:
.7

מליאת המועצה דנה בנושא ושמעה את עמדות נציגי ישובים הנוגעים לדבר.

אישור מורשי חתימה בחשבונות בנק

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו מכאן מרשותכם נעבור לעוד נושא אחד ,כדי שנרגיש

שמסיימים אותו עם נושא יותר קל ,נראה מה זה .מה דו"ח ועדת ביקורת ,בואו נעשה מורשה
חתימה.
*** המוזמנים לנושא יצאו מחדר הישיבות ***
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ד"ר מוטי דלג'ו:

אישור מורשה חתימה בחשבונות בנק ,זה צ'יק צ'ק.

מר יצחק אגוזי:

טוב חברים ,כידוע לכם בבתי ספר ,כל בית ספר מחויב לפתוח 2

חשבונות בנק ,אחד של כספי המועצה שמועברים על ידי המועצה ואחד כספי הורים .גם חשבון
הבנק של כספי הורים הוא חשבון מועצה לכל דבר ,זכויות החתימה בו לפי החוק התקנות וחוזר
מנכ"ל הוא של  2אנשים ,כאשר למנהל יש חובת חתימה ,זאת אומרת מנהל ועוד  1מבין  ,2כאשר
ה 2-הם המזכירה ונציג ועד ההורים .זאת אומרת בשביל להוציא כסף צריך לחתום מנהל או
מזכירה או נציג ועד ההורים.
מר אורי עצמון:

 ...המזכירה.

בסדר ,אבל יש גם לוועד ההורים נציג בחשבון הורים .אז אנחנו
מר יצחק אגוזי:
עשינו סדר בסיפור הזה .לפניכם יש את כל בתי הספר 9 ,בתי ספר 7 ,יסודיים ו 2-על יסודיים עם
השמות של בעלי זכות החתימה.
מר אורי עצמון:

רואים רק .4

 8 ,7 ,6 ,5 ,4ו 9-והאחרון סעיף  10זה עוד גן ניצנים בשדי חמד
מר יצחק אגוזי:
שבו זכות החתימה היא לגננת ולסייעת ,נכנס לפה כי לא היו נתונים בישיבה הקודמת שבה
אישרנו .ולכן אני מבקש-
ד"ר מוטי דלג'ו:

נוסח הצעת החלטה.

מר יצחק אגוזי:

להציע שהמליאה תקבל החלטה על פתיחת חשבונות בנק של

כספי הורים בכל בתי הספר ,לפי בעלי זכות החתימה כפי שהוצגו בטבלה וכן תאשר את פתיחת
חשבון הבנק של גן ניצנים בשדי חמד עם  2בעלות זכות החתימה שהוצגו בטבלה.
מר גבי דור:

 2שאלות ,האם מורשי החתימה הם  2מתוך ?3

מר יצחק אגוזי:

 2מתוך  3כאשר למנהל זה-

מר אורי עצמון:

המנהל פלוס  1או .2
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מר יצחק אגוזי:

המנהל הוא בעל זכות חתימה מחייבת.

מר אורי עצמון:

זה חשבונות קיימים כבר.

ד"ר מוטי דלג'ו:

בבקשה אייל ,רגע אורי.

מר יצחק אגוזי:

חלק קיימים חלק צריך לפתוח חדשים.

מר אייל אברמוב:

מכיוון שאלה לא אנשים נבחרים אלא אנשים בעלי תפקיד ,האם

עושים איזה שהיא בדיקה ,ואני מתנצל שזה נשמע אולי קצת גבוה ,שזה לא אני יודע הורשע
במרמה והפרת אמונים ,אחרי זה יגידו איך מינית בן אדם כזה .אני מציע לעשות איזה שהיא
בדיקה ,אפילו קלה ,למי שמקבל זכות חתימה ,זה מפחיד ואני יודע שבמקומות ציבוריים עושים
את זה.
מר יצחק אגוזי:

מנהל בית ספר-

מר אייל אברמוב:

לא יודע ,לא יודע-

מר יצחק אגוזי:

נדמה לי נבדק-

מר אייל אברמוב:

אני לא יודע מי בית הספר...

מר יצחק אגוזי:

רגע ,רגע ,מזכירה היא עובדת מועצה והיא מטבע הדברים היא

חתומה על כל מיני מסמכים של העדר-
מר אייל אברמוב:
יש לך מה לעשות עם זה.

אגוזי אחרי שצריך להסביר ,אני מציע ,תחשוב אני לא יודע אם

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים אם אין שאלות אני מעלה להצבעה את הנוסח כפי שביקש

כאן גזבר המועצה על פי הרשימה שמופיעה גם בפניכם ,מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד.
נגד? אין .נמנעים? אין .אושר פה אחד.
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החלטה :הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבונ ות בנק של כספי הורים בכל בתי הספר לפי בעלי
זכות החתימה כפי שהוצגו בטבלה ,וכן לאשר את פתיחת חשבון הבנק של גן ניצנים בשדי חמד
של  2בעלות זכות החתימה שהוצגו בטבלה.

.10

תב"רים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו ברשותכם ,אתם רוצים להמשיך או ש ,-אני באמת לא

רוצה לכפות עליכם.
מר אורי עצמון:

לא ,נעשה תב"רים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,חוץ מתב"רים.

???:

לא ,לא ,מאוחר כבר.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו קודם כל עוד ניתן כנראה ,אני אעשה מאמץ לתת עוד

ישיבת מועצה לפני דיוני התקציב ,זה אחד .שניים ,ברשותכם נעבור לתב"רים .בבקשה אגוזי.
התב"רים חולקו ,אגוזי קדימה.
מר יצחק אגוזי:

טוב ,בתב"ר  1515רכישת עגלות למחזור הכתומות ,אנחנו

מוסיפים  ₪ 30,000בהשתתפות בעלים .אנחנו קונים במסגרת התב"ר הזה גם קומפוסטרים
ומוכרים אותם במחיר מופחת לתושבים .לא הכנסנו את זה מראש בתקציב ,הערכה היא שזה
בסביבות  .₪ 30,000תוספת קומה שנייה במתנ"ס מתן ,המימון הוא של קרן פיתוח קידום מימון
לשנת  ,2018זה נשמט פה זה היה צריך לכתוב-
ד"ר מוטי דלג'ו:

יש להוסיף קידום מימון.

מר יצחק אגוזי:

קידום מימון לשנת  2018והשתתפות ועד מקומי של .₪ 350,000

סך הכול מיליון .₪
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ד"ר מוטי דלג'ו:

שנייה ,יש לנו צפי ,עושים שמה איזה  20וכמה יחידות ,שהם

צריכות להיות משווקות .לא ,ה 5-כבר הם קיבלו את החלק שלהם ,אני מדבר בתוך היישוב
עצמו .הוועד של היישוב ישב איתנו.
מר יצחק אגוזי:

רכישת גרור כיבוי אש ,המימון הוא  50%משרד הביטחון פיקוד

העורף וקרן פיתוח גם כן .₪ 15,000 - 50%
???:

איפה הוא יושב?

מר יצחק אגוזי:

הוא כיבוי של המועצה ,הוא יושב במחסן של המועצה.

מר צפי פלד:

מחסן חירום של המועצה.

מר יצחק אגוזי:

חירום של המועצה כן.

מר אורי עצמון:

למה הוא לא יעמוד באחד היישובים שנועד לפורענות?

מר יצחק אגוזי:

תשובות כאלה אני לא יודע לתת ,דברו עם יואב.

מר אורי עצמון:

ניקח אותו.

מר שי אברהמי:

לא ,צריך לתחזק אותו ,לעשות לו ביקורות שוטפות ,למלא אוויר

בגלגלים.
ד"ר מוטי דלג'ו:

תחזוקה.

גם כאן אני חייב להגיד הנייר ,ההתחייבות של משרד הביטחון
מר יצחק אגוזי:
טרם התקבלה ,זה תב"ר כמובן מותנה בזה שתתקבל ההתחייבות-
ד"ר מוטי דלג'ו:

אז תרשום מותנה.

מר יצחק אגוזי:

בסדר.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

תרשום מותנה.

מר יצחק אגוזי:

זה רשום בפרוטוקול.

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן.

מר יצחק אגוזי:

אולם ספורט בית ספר עמי אסף החדש ,זה בנייה של אולם

ספורט במקביל לבנייה של בית הספר .כאן המימון הוא עוד לא ברור ,החלוקה שלו ,אבל הטוטו
וינר כנראה יהיה  2מיליון  ₪ומשהו.
שנייה ,נקודה לגבי הסוגיה הזו למועצה היה לה לצורך העניין
ד"ר מוטי דלג'ו:
הזה זכות ל 3-מבנים ,ואנחנו מימשנו את כולם ,האחרון שהיה זה היה בצור יצחק .עכשיו מאחר
ובית הספר המשותף ,בית הספר שאנחנו בונים ילמדו גם ילדי כוכב יאיר וצור יגאל אז אנחנו
פנינו לכוכב יאיר ,יש להם זכות גם ל 3-והם לא מימשו אפילו  .1והסברנו להם שגם בעוד 200
שנה הם לא יעשו עוד  , 3אז הם נתנו לנו מכתב ,אנחנו מקווים שהמכתב הזה יאפשר העברת
הזכות ,זה אחד .שתיים ,כפי שאגוזי אמר יש לנו מהעברה של השכירות שמה שזה יהיה חלק,
וכמובן שהפנייה הייתה של אגוזי לאור ההסכם שנחתם בבית ברל ,שיש להם זכות ראשונים לגבי
האולם הישן ,זה יתחיל להתגלגל עם היציאה של התב"ר.
מר אורי עצמון:

אבל זה לא מהתב"ר הגדול של בית ברל? זה תב"ר נפרד?

מר יצחק אגוזי:

כן ,התב"ר הגדול של בית ברל לא כולל את האולם ספורט.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני עוד לא יודע להגיד.

מר אורי עצמון:

אנחנו לא מצרפים אותו?

מר יצחק אגוזי:

לא ,זה יהיה תב"ר נפרד.

מר איתן יפתח:

אז איך אפשר לאשר  10מיליון ...₪

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא ,אנחנו בתוכנית הכוללת של בית הספר כשלקחנו את
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ההלוואה של ה 15-מיליון  ,₪ביחד עם התמורה שהיינו אמורים ,לא היינו ,שנקבל מבית ברל
אנחנו הרבה מעבר לתחזית של בית הספר ,מה עוד שהצלחנו במכרז לקבל ,עם המכרז עצמו לגבי
בית הספר ,הבנייה בסכום נמוך יותר מהתחזית ,ועם הפיתוח גם כן בפחות .כאן לא יהיה צורך
מעבר לתקציב המקורי ,זה גם לא יוצא מחר מחרתיים לביצוע ,אנחנו רוצים לבדוק עם בית ברל
לגבי האולם הישן ,ייתכן שלא יהיה צורך ,הרי ה 15-מיליון  ₪נכנסו לקרן הפיתוח ,אז זה בכל
מקרה יהיה מקרן הפיתוח ,אבל זה לא יהיה כתוספת .ובית ספר כזה גדול אי אפשר בלי אולם
ספורט.
מר אורי עצמון:

זה על  2019אתה מדבר.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא ,לא ,אני לא מדבר.

מר אורי עצמון:

זה הקבלן הזה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

למה קבלן ,זה מכרז בפני עצמו .יכול להיות שזה יהיה תוך

חודשיים שלושה ארבעה לא יודע .בבקשה .5
מר איתן יפתח:
מעניין.

 ...של קרן פיתוח אי אפשר לכמת אותו לפחות ,היתר פחות

ד"ר מוטי דלג'ו:

תראה לרגע זה יש לנו את הטוטו ,זאת אומרת אם יש את הטוטו

זה ה 2.2-מיליון  ₪או  2.4מיליון  ,₪זה הטווח ,והיתרה זה מקרן פיתוח ,וכל כסף שמתקבל בגין
הדברים שאמרתי לך נכנסים לקרן פיתוח כולל ההלוואה.
(מדברים יחד)
מר אורי עצמון:

 4מיליון  ₪לקרן פיתוח.

מר יצחק אגוזי:

לא ,אני מעריך שיהיה פחות.

ד"ר מוטי דלג'ו:

יכול להיות שיהיה ,למה להגיד משהו ,אני תמיד אוהב

שמצליחים ומדווחים ,ולא כשלא מצליחים מדווחים .קדימה.
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מר יצחק אגוזי:

הקמת גן ילדים ,יש לנו  3גני ילדים-

מר צפי פלד:

קיבלנו הרשאות ממשרד החינוך.

מר יצחק אגוזי:

לא קיבלנו עוד הרשאות ,קיבלנו הכרה בצורך .אנחנו כמובן נעבוד

בשיטה של תכנון וביצוע ,ולכן צריך לאשר כבר את התב"ר ,כאשר בשלב ראשוני ייצא התכנון .גן
ילדים בנווה י רק ,בכפר סירקין ובצור נתן .אנחנו מתקצבים אותו בשלב הזה במיליון  ₪כל גן.
מר אורי עצמון:

חסר ?₪ 300,000 ₪ 200,000

מר שמוליק מריל:

אותה שאלה כמה...

מר צפי פלד:

.₪ 780,000

מר יצחק אגוזי:

התקציב של משרד החינוך משתנה ,הוא בסביבות  ,₪ 780,000בין

 ₪ 780,000ל ₪ 800,000-בסוף עם כל התוספות.
מר שמוליק מריל:

...

מר צפי פלד:

כן ,בערך בערך.

מר יצחק אגוזי:

בערך.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו עושים גנים מתועשים-

מר יצחק אגוזי:

עושים עכשיו בנייה מתועשת.

מר צפי פלד:
.₪

תעלו לצור יצחק ותראו את הגנים החדשים שעשו ,זה עלה מיליון

ד"ר מוטי דלג'ו:

רמ"י הציע סכום הרבה יותר גבוה לגן ,כלומר הוא העריך

 .₪ 1,100,000בשלב הזה אני מציע לתקצב מיליון .₪
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מר צפי פלד:

בנינו עכשיו בצור יצחק  6גנים ,עלה  ₪ 1,100,000כל גן.

???:

כולל ציוד?

מר צפי פלד:

כולל ציוד כולל הכול.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,ציוד חלק מקבלים.

מר צפי פלד:

חלק מקבלים .תעלו ותראו גנים מאוד מאוד יפים ,בנייה

מתועשת.
ד"ר מוטי דלג'ו:

טוב חברים-

מר אורי עצמון:

יאללה הכול ביחד.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אפשר אחד אחד או שהכול ביחד?

מר אורי עצמון:

הכול ביחד מוטי.

אני מעלה את התב"רים לאישור המליאה ממספר  1עד מספר 7
ד"ר מוטי דלג'ו:
להצבעה ,מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר פה אחד .תודה
רבה לכם להתראות בישיבה הבאה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
 .1תוספת ל-תב"ר -1515רכישת עגלות למחזור ()1,300,000

30,000

₪

מימון  :השתתפות בעלים
₪ 1,000,000

 .2תוספת קומה שנייה במתנ"ס מתן
מימון :קרן פיתוח קידום מימון לשנת 2018
השתתפות ועד מקומי

₪ 650,000
₪ 350,000
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30,000

 .3רכישת גרור כיבוי אש
מימון :משרד הביטחון

₪

₪ 15,000
₪ 15,000

קרן פיתוח

₪ 10,000,000

 .4אולם ספורט בי"ס עמי אסף החדש
מימון :טוטו וינר  /קרן פיתוח  /תמורה מהעברת זכויות באולם הישן

₪ 1,000,000

 .5הקמת גן ילדים חד כיתתי בנווה ירק
מימון :משרד החינוך  /קרן פיתוח

₪ 1,000,000

 .6הקמת גן ילדים חד כיתתי בכפר סירקין
מימון :משרד החינוך  /קרן פיתוח

₪ 1,000,000

 .7הקמת גן ילדים חד כיתתי בצור נתן
מימון :משרד החינוך  /קרן פיתוח

________________

________________

________________

ד"ר מוטי דלג'ו

שי אברהמי

יצחק אגוזי

ראש המועצה

מנכ"ל המועצה

גזבר המועצה
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ריכוז החלטות
.1

דו"ח ראש המועצה;

החלטה :הוחלט ברוב קולות (נמנע  )1לאשר את מינוי ליטל רהב בוועדת משנה לתכנון ובנייה
כמשקיפה וכן את מינויו של רן ערן כמשקיף בהנהלה.
.2

אישור פרוטוקול מליאה מס'  51/17מיום ;10.9.17

החלטה :הוחלט ברוב קולות (מתנגד  )1לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה  51/17מיום
;10.9.17
.3

אישור דו"חות כספיים לשנת  2016של העמותה לקידום החינוך;

החלטה :הוחלט פה אחד להוריד את נושא אישור דו"חות כספיים לשנת  2016של העמותה
לקידום החינוך מסדר היום ולהעבירו לישיבה הבאה.
.8

תחנות חשמל מונעות בגז;

החלטה:

.7

מליאת המועצה דנה בנושא ושמעה את עמדות נציגי ישובים הנוגעים לדבר.

אישור מורשי חתימה בחשבונות בנק;

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשובות בנק של כספי הורים בכל בתי הספר לפי בעלי
זכות החתימה כפי שהוצגו בטבלה ,וכן לאשר את פתיחת חשבון הבנק של גן ניצנים בשדי חמד
של  2בעלות זכות החתימה שהוצגו בטבלה.
.10

תב"רים.
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החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
 .1תוספת ל-תב"ר -1515רכישת עגלות למחזור ()1,300,000

30,000

₪

מימון  :השתתפות בעלים
₪ 1,000,000

 .2תוספת קומה שנייה במתנ"ס מתן
מימון :קרן פיתוח קידום מימון לשנת 2018
השתתפות ועד מקומי

₪ 650,000
₪ 350,000
30,000

 .3רכישת גרור כיבוי אש
מימון :משרד הביטחון

₪

₪ 15,000
₪ 15,000

קרן פיתוח

₪ 10,000,000

 .4אולם ספורט בי"ס עמי אסף החדש
מימון :טוטו וינר  /קרן פיתוח  /תמורה מהעברת זכויות באולם הישן

₪ 1,000,000

 .5הקמת גן ילדים חד כיתתי בנווה ירק
מימון :משרד החינוך  /קרן פיתוח

₪ 1,000,000

 .6הקמת גן ילדים חד כיתתי בכפר סירקין
מימון :משרד החינוך  /קרן פיתוח

₪ 1,000,000

 .7הקמת גן ילדים חד כיתתי בצור נתן
מימון :משרד החינוך  /קרן פיתוח
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